بازتاب ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و
غزل هوشنگ ابتهاج (ه .الف .سایه)
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دکتر عباس باقینژاد

چکیده
هوشنگ ابتهاج (ه .ا .سایه) شاعر نوپرداز و غزلسرای معاصر ،تجلی خاص و تازهای از شعر غنایی را به ظهور
رسانده است .او هم در شعر نیمایی و هم در غزل ،وامدار نگرش و زبان تغزلی پیشینیان است و به گونههای مختلف
از ذهنیت غنایی رایج در شعر فارسی ،همچنین از شاعران غزلسرای نامی تأثیر پذیرفته است .با اینوصف ،رویکرد
غنایی ابتهاج ،واجد مختصاتی انحصاری است که او را از دیگر غزلسرایان سنتگرا متمایز میسازد .در اینگفتار ،به
چندوچون خصلت تغزلی غزلیات ابتهاج پرداختهشده و تالشگردیده کیفیت و ابعاد تأثیرپذیری این شاعر از سنت
غنایی در شعر فارسی ،همچنین چگونگی برخورد وی با برخی مبانی و مؤلفههای رایج شعر تغزلی و غنایی ،تحلیل و
تبیین شود .در این راستا ،رویکرد دوگانۀ ابتهاج که گاه وجه معمول و سنتی دارد و زمانی نامتعارف و انحصاری
است ،با موضوعات و مفاهیمی چون ذهنیت غنایی ،نگرش عاشقانه ،سنت عشقورزی ،زیباپنداری معشوق،
معشوقستایی و شیفتگی عاشق و ،...مورد بررسی قرار گرفته و نقش این مقوالت در تکوین زبان تغزلی و
مضمونآفرینی و زیباییشناسی غنایی غزلیات ابتهاج ،اعم از غزلیات صرفا عاشقانۀ او و غزلهایی که دارای بار
نمادین و اعتبار اجتماعی و فلسفی هستند ،بیان و تشریح شده است.
کلیدواژهها :ابتهاج ،شعر غنایی ،شعر تغزلی ،غزل .معشوق.

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران.
Email: a.baghenejad@gmail.com
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مقدمه
غزل عاشقانه که امروزه به عنوان گونهای خاص در شعر فارسی ،جایگاه و اعتبار یافته،
خاستگاهی تاریخی در ذهنیت غنایی و بینش تغزلی شاعران دارد .این قالب شعری از دیرباز،
مجال مناسبی برای بیان حال و هیجان و مناسبات عاشقانۀ شاعران ،بوده و در روزگار ما با
همان کارکرد به حیات خود ادامه میدهد .واژۀ «غزل» در ابتدا معنای کنونی را نداشته و پس از
دورههایی و طی مراحل معنایی مختلف از جمله «حكایتکردن از جوانی و( »...معین:1731 ،
42ـ )14و «حدیث زنان و( »...قیسالرازی )753 :1737 ،و ،...به تدریج در شعر فارسی ،به
صورت اصطالحی خاص درآمده و به قالبی شعری با قراردادهای موضوعی و مضمونی و
ساختاری خاص ،اطالق شده است .اصطالح «تغزل» که با غزل ،دارای پیوند و تفاوت است،
چنین مسیری را طی کرده است .صرفنظر از تعریف تغزل به عنوان بخش آغازین قصیده که
در منابع بالغی از آن سخنگفتهشده (همایی ،)69 :1731 ،تغزل و غزل ،خصوصا غزل عاشقانه،
علیرغم داشتن تفاوت (شمیسا  ،)51 :1794دارای نزدیكی و پیوندهایی هستند هر دو واژه غزل
و تغزل ،اشعاری را که بر سهمحورعشق ،عاشق و معشوق استوار است ،در برمیگیرند و حوزۀ
تكوین موضوع ،مضمون و معنا در هر دو ،رابطه و مناسباتی عاطفی است که میان عاشق و
معشوق در دنیای عاشقانه وجود دارد.
تغزل را بازتابی از ذهنیت غنایی و به عنوان گونهای نگرش شاعرانه نیز میتوان تعریف
نمود و غزل را ساختار و چارچوب یا قالبی شعری که چنین ذهنیتی در آن ،بیش از دیگر
ساختارها ،امكان نمود و ظهور یافته است .از گذشته تاکنون ،شاعرانی که به سرودن غزل تمایل
داشتهاند ،از ذهنیت غنایی و نگرشی تغزلی برخوردار بودهاند و سخنگفتن از دنیای فردی و
عاطفیشان برای آنان مطلوبیت داشته است .این شاعران ،گرایش خاصی به انعكاس هیجانات
عشقی و مناسبات دنیای عاشقانۀ خویش دارند صرف نظر از اینکه معشوق آنان ،واقعی یا
ذهنی است ،قالب غزل ،همواره مجال مناسبی برای گفتوگو با این معشوق و سخنگفتن در
بارۀ معشوق بوده و هست.
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قالب غزل ،از زمان پیدایش به تدریج ،با ذهنیت غنایی و قراردادهای زبانی و واژگانی و نیز
هنجار خاصی از مضمونسازی و معناآفرینی توامانی یافتهاست .در این میان ،گذشت زمان و
دگرگونیهای تاریخی نتوانسته تغییری بنیادی در آن ایجاد کند؛ طوری که غزل شاعرانی که
متعلق به دورههای مختلف تاریخی هستند غدر عین حال ،اقلیم ،فرهنگ و قابلیتهای فكری و
زبانی متفاوت دارند ،عموما فاقد تفاوتی معنیدار بوده و برآیند خالقیت این شاعران ،واجد
همسانی و نزدیكی بسیار است غشباهت ظاهری و رفتاری معشوق شاعران ،همانندی تمنا و
توقع شاعران از معشوق ،و تجربههای همسان عاشقان در دنیای عاشقانه ،شواهد این مدعا
توانند بود .این امر را میتوان نتیجۀ تأثیرپذیری شاعران از الگو یا الگوهایی خاص ارزیابی کرد
که در نخستین اشعار غنایی ،خصوصا غزلهای عاشقانه و عمدتا در غزلهای متعلق به قرن
ششم و هفتم موجود است.
پس از این دوره ،قالب غزل به عنوان «یكی شكلهای پربار شعر غنایی فارسی» (عبادیان،
 )51 :1732در همۀ ادوار تاریخی مقبولیت داشته و به حیات خود ادامه داده تا به روزگار ما
رسیده است .علت تداوم و مقبولیت آن را میتوان ظرفیت و قابلیتهای منحصربه فردی
دانست که در این قالب شعری موجود است قابلیتهایی که از غزل «یك زبان عام عاطفی»
(آتشی )36 :1796 ،ساخته و بدینواسطه در به عینیتدرآوردن ذهنیت غنایی جامعۀ ایرانی در
گذشته توفیق یافته افزون بر آن« ،بسیاری از حال و هواهای انسان عصر ما را در خود انعكاس»
داده است( .شفیعیکدکنی.)145 :1796 ،
هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج (ه .ا .سایه) از نمایندگان شعر تغزلی در روزگار ما به شمار میآید .او در
قالب غزل و در شعر نیمایی ،گونهای زبان و ذهنیت تغزلی را به ظهور رسانیده که «بیان روان و
مضامین ساده و لطیف» (ناتلخانلری )34 :1733 ،و نیز تازگی و ابداع از مختصات آن است.
ابتهاج در آغاز ،متاثر از شاعران سنتگرای معاصر از جمله شهریار و دنیای تغزلی این شاعر بود
(منزوی .)422 :1731 ،با این وصف ،از همان ابتدا شعر او مورد اقبال قرار گرفت و از وی به
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عنوان شاعری دارای «لیاقت ادبی و جودت قریحه و ذوق» یادشد (حمیدیشیرازی.)37 :1733 ،
چارچوب عواطف ،اندیشه و محتوای کار ابتهاج در آغاز ،محدود به دنیای عشق فردی و
منحصر به مناسباتی بود که شباهت زیادی به تغزل سنتی داشت .ولی به تدریج ،در وی تحولی
فكری پدید آمد .به تناسب با آن ،شعرش با موضوعات اجتماعی و سیاسی پیوندی تنگاتنگ
یافت (شفیعیکدکنی )434 :1733 ،و به بستری برای ترسیم اندیشهها و آمالی افزونتر و فراتر
از آرزوهای فردی تبدیل شد (لنگرودی.)233 :1733 ،
ابتهاج در عرصۀ شعر معاصر فارسی توفیق یافته ،حد متوسط و معتدلی از نوآوری و سنت-
گرایی را ارایه کند .از این روی ،وی را در زمرۀ شاعران «میانهرو» قرار دادهاند (امینپور:1737 ،
 .)424میانهرو به شاعران نوآوری اطالقشده که از سنتهای شعری فاصلۀ زیادی نگرفتهاند و
تاحدی به رعایت قواعد و عناصر سنتی شعر متعهد ماندهاند .این رویكرد ابتهاج با وجود اینکه
در میان طرفداران شعر سنتی ،مطلوبیت و مقبولیت داشت ،برای گروه دیگری که خواهان
نوآوری افزونتر در شعر فارسی بودند ،پذیرفتنی نبود .گروه دوم ،کسانی بودند که تلفیق ذهنیت
تغزلی سنتی را با اندیشههای سیاسی و اجتماعی ،شیوهای درست نمیدانستند (حسنلی:1737 ،
.)22
ابتهاج پیش از کودتای  43مرداد  1774به صورتی فعال در مجامع و محافل حزبی و سیاسی
حضور داشت بدینواسطه ،شعرش وارد «حوزۀ ایدهئولوژیكی» شد (لنگرودی )114 :1733 ،و
در آن ،اندیشههای سیاسی و اجتماعی ،جریانی تازه یافت جریانی که زمینۀ پرداخت گونهای از
شعر سیاسی را برای وی فراهم نمود که به «شعر مرامی» (باباچاهی )23 :1793 ،تعبیر شد.
ابتهاج در حیطۀ شعر مرامی ،نسبت به دیگر شاعران منتسب به این گروه ،جایگاهی خاص و به
بیان «براهنی»« ،تكنیك قویتری» داشت (براهنی .)72 :1732 ،او مایههای سیاسی و اندیشههای
اجتماعی خود را با روح رمانتیك و زبان و هنجاری تغزلی تناسب بخشید و به تعبیری «در شعر
غنایی ،حرف سیاسی» زد (الهی.)409 :1733 ،
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تغزل /شعر نیمایی

ذات تغزلی کالم ابتهاج و تعلق خاطری که به شیوۀ قدما داشت ،موجب شد اشعار نیمایی او
واجد این مختصه گردند .او شعر نیمایی را با زبانی غنایی و «لطافتی تغزلی» پیوند داد (عابدی،
 )53 :1769و بدینواسطه توانست در شكلگیری جریانی تازه در عرصۀ شعر نو نقش ایفا کند
(شفیعی کدکنی )4 :1732 ،جریانی معتدل که در حد فاصل شعر جدید و قدیم فارسی قرار
میگرفت .شیوۀ ابتهاج در «تحول شعر غنایی جدید پارسی» تأثیر نهاد (شفیعی کدکنی:1732 ،
 )4و زمینه و مقدمات طرح یك ذهنیت غنایی نو و در عین حال پیوسته با سنت را فراهم کرد.
ابتهاج با تسلط مناسبی که بر زبان تغزلی و بر غزل گذشتۀ فارسی داشت ،خصوصا به غزل
«حافظ و سعدی» (بهبهانی ،)36 :1733 ،توانست در ارایۀ نوعی از شعر نیمایی روان و «فاقد
ابهام» (باباچاهی ):1730 ،توفیق یابد که در آن ،به تعبیر دکتر شفیعی ،هم «به «عشق و دل» توجه
کند هم دارای «جهتگیری اجتماعی» باشد (شفیعیکدکنی .)230 :1730 ،این رویه موجب شد
تغزل قدیم و محتوای امروزین در شعر ابتهاج ،پیوندی تنگاتنگ بیابدو وی بتواند ترکیب
خالقانهای از سنت و نوآوری به دست دهد و به قولی در جایگاه یك شاعر «نواندیش
کهنپرداز»قرار گیرد (کاخی.)409 :1733 ،
غزل

ابتهاج ،علیرغم اینکه دارای تجربههایی تأثیرگذار در شعر نیمایی است ،تعلق خاطری ویژه
به غزل دارد و «جذبه غزل» (رویایی )19 :1753 ،از آغاز شاعری تاکنون ،هیچگاه وی را رها
نكرده است .او نمونههای شاخص و موفقی از غزل در کارنامۀ شعری خود دارد که بنا به گفته-
ای «در روانی و زیبایی و شور حال ،همدوش غزلهای خوب کالسیك ایران است» (بهبهانی،
 .)534 :1733صاحب همین نظر ،باور دارد که ابتهاج «در غزل به کمال رسیده» است (بهبهانی،
 .)35 :1733غیر از این ،دیگران نیز مختصات شاخص غزل ابتهاج را ستودهاند (طبری:1733 ،
 .)143بخشی از ستایشها مربوط به وجوه زبانی غزل ابتهاج است داشتن «زبان سالم» (شفیعی
کدکنی )115 :1760 ،و «روان و موزون و خوشترکیب و همآهنگ» (یوسفی )153 :1733 ،و
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نیز «زبان ظریف» (براهنی )933 :1731/4 ،و «فصیح و ساده» (اخوان ثالث ،)130 :1733 ،از
جمله مختصاتی است که برای غزل ابتهاج برشمرده شده افزون بر تشخص زبانی ،غزل ابتهاج
دارای درونمایهای چندبعدی و انحصاری است که اعتبار آن ،کمتر از ویژگیهای زبانی وی
نیست.
غزل ابتهاج را میتوان تجلیگاه تازهای از تغزل و شعر غنایی فارسی ارزیابی کرد .زیرا
ضمن داشتن خاصیت غنایی و تغزلی پررنگ ،دارای ماهیت اجتماعی و انسانی است و این
وجه ،برآیند نگرش سیاسی و جامعهگرایانۀ شاعری است که به تعبیری «مایهای کافی از ادبیات
فارسی دارد» (ناتل خانلری )133 :1733 ،و مسلط «بر موسیقی و زبان کهن شعر فارسی»
(فالحتی )26 :134 ،و سخت دلبستۀ سنت تغزلی است در عین حال ،واجد تمایالت سیاسی و
نگرش اجتماعی است .این ویژگی سببشده بر خالف آنچه در سنت غزل عاشقانه و تغزل
فارسی تجربهشده ،نگاه و توجه ابتهاج در غزل ،صرفا به خود فردی و فضای محدود دنیای
عاشقانه معطوف نماند .بلكه او ضمن سخنگفتن از احوال و عواطف فردی ،به بیرون از خود
نیز توجه داشته باشد و در صدد بیان اندیشههای انسانی و آمال اجتماعی خویش برآید .همین
ویژگی ،یعنی توامانی اندیشۀ اجتماعی و عواطف فردی ،وجه متمایز غزل ابتهاج به شمار آمده
و اقبال عمومی ،یعنی گرایش همزمان دو طیف متعارض سنتگرایان و طرفداران نوآوری را
نسبت به غزل او دامن زده است.
مسأله و پیشینۀ پژوهش

ابعاد نگرش عاشقانه و زیباییشناسی غزل ابتهاج ،تحت تأثیر کلیت شعر غنایی فارسی
تكوین یافته و از جهات بسیاری با تلقیات شاعران تغزلپرداز گذشته از عشق و مناسبات عشقی
همانندی دارد .او از الگوهای زیباییشناسی غزل گذشتۀ فارسی تبعیت کرده و میراث گذشتگان
را تا جای ممكن به کار بسته است .با این وصف ،نشانههای آشكار و پنهانی در غزل ابتهاج
میتوان یافت که بر توجه او به دنیای پیرامون و واقعیات زمانه داللت دارند و نشان میدهند که
وی شاعری آگاه به شرایط عصر خویش و الزامات آن است و دارای ذهنیت تغزلی متفاوت از
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پیشینیان میباشد .این ویژگی ،درونمایه و محتوای غنایی غزل ابتهاج را با مفاهیمی غیر از
مفاهیم جاری در بیان عاشقانه پیوند میدهد .ماحصل این امر ،شكلگیری غزلی است که هم
دارای نزدیكی و همانندی با غزل سنتی است هم در آن ،رویكرد غنایی و اسلوب تغزلی
متفاوت از قدما و شاعران سنتگرانه چشم میخورد.
در میان پژوهشهای صورتگرفته در حوزۀ تغزل و شعر غنایی و پژوهشهایی که در بارۀ
شعر هوشنگ ابتهاج انجام شده ،پژوهش مستقلی که ذهنیت غنایی و شیوۀ تغزلی ابتهاج را در
غزلیات وی بررسی کند ،به دست نیامد .افزون بر منابع و پژوهشهایی که مورد استناد و رجوع
این نوشتار بوده ،تحقیقاتی را که میشود زمینه و پیشینۀ این پژوهش تلقی نمود ،یكی مقالهای
است با عنوان «بررسی ساختار صوری زبان غزلهای ابتهاج» از «طیبه جعفری» که در فصلنامۀ
«کاوشنامه» ( ،1735شمارۀ  )17به چاپ رسیده است .در این مقاله ،توازن آوایی و نظام
موسیقایی موجود در غزل ابتهاج ،به عنوان برآیندی از تأثیرپذیری ابتهاج از حافظ و موسیقی-
شناسی ابتهاج بررسی شده است دیگر ،مقالهای با عنوان «بررسی ویژگیهای محتوایی رمانتیسم
در شعر هوشنگ ابتهاج» از «محمدامین محمدپور و »...است که در مجلۀ «مطالعات زبانی
بالغی» ( ،1762شماره  )11به چاپ رسیده است در این مقاله از ابتهاج به عنوان شاعری
رمانتیك یادشده و نویسنده در اثبات مدعای خود ،برخی مفاهیم شعر ابتهاج از جمله یادکرد
مرگ ،عشق ،غم ،حدیث نفس ،وطن ،طبیعت و ...را بر اساس مؤلفههای مكتب رمانتیسم
بررسی و تحلیل نموده است .در مقالۀ دیگری به نام «گذار به مدرنیته در شعر ابتهاج و مقایسۀ
آن با مدرنیته غربی» از «یداله طالشی و »...چاپشده در «فصلنامه ادبیات تطبیقی» ( ،1767شماره
 ،)70از ابتهاج به عنوان شاعری سخنرفته که در ایجاد همبستگی میان سنت و مدرنیته توفیق
داشته است در این مقاله ،جلوههای سنتگرایی و نوگرایی در شعر ابتهاج بررسی و تحلیل شده
است« .سنتگرایی و نوآوری در غزلهای هوشنگ ابتهاج» از «نجمه نوروزی»مقالۀ دیگری
است که در مجله «مطالعات زبانی بالغی» ( ،1767شماره  )10چاپ شده است در اینمقاله،
نوآوریهای ابتهاج در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ،نتیجهگیری شده

 فصلنامه زیباییشناسی ادبی  دوره یازدهم  شماره   64زمستان 9911

بازتاب ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و 964  ...

که ابتهاج در حوزۀ عاطفه و شكل ذهنی ،نوآوری در خور توجهی نسبت به حوزۀ تخیل و زبان
داشته است.
سنت عشقورزی
غزل ابتهاج ،مجالی تازه برای ظهور اندیشه غنایی گذشته است .او موضوعات و مفاهیم
تغزلی مكرر را گاه با همان شكل معمول و گاهی نیز به صورت بازسازیشده در غزل خویش
راه داده است .ابتهاج ضمن اینکه هنجار شعر خود را بر الگوهای تعیینشده توسط گذشتگان
منطبق ساخته ،خالقیتی ویژه به کار بسته و مختصاتی انحصاری را مالزم سبك خود نموده
است .برخورداری ابتهاج از ذهنیت تغزلی و تمایل به غزلسرایی ،وی را ملزم میساخته
همچون دیگر غزلسرایان از مناسباتی ویژه سخن بگوید و عناصر خاص و مكرری را در کالم
خویش به کار برد مناسبات و عناصری که به ذهنیت غنایی و حوزه غزل عاشقانه تعلق دیرینه
دارند و وجوه آن ،پیش از ابتهاج ،در قالب غزل تكوین و تدوین یافتهاست .این رویكرد سبب
شده ماهیت عاشقی و عشقورزی ابتهاج بر همان بنیانهایی استوار شود که شاعران غزلپرداز
فارسی از دیرباز با آن خو گرفته و زیستهاند.
تبعیت از سنت عشقورزی در غزل عاشقانه خواسته یا ناخواسته ابتهاج را به پذیرفتن برخی
مفاهیم و اصول ثابت و غیر قابل تغییر غزل عاشقانه ناگزیر ساخته است یكی از این مفاهیم،
اصول عاشقشدن و یا ادعای عاشقیکردن توسط شاعر است که این موضوع ،بنیان تغزل فارسی
و غزل عاشقانه به شمار میآید دیگر ،پیمودن طریق عاشقی به هر قیمت و با تحمل رنج و
نامالیمات مختلف است .در منطق تغزل سنتی ،عاشق واقعی ،کسی است که به هر نحو ممكن،
پذیرای رنج و دشواریهای راه عاشقی باشد و عاشق به هیچ روی از راهی که پیش گرفته،
بازپس ننشیند:
«دلی کـه پـیش تــو ره یافــت ،بــاز پـس نـرود

هواگرفتــــه عشــــق از پــــی هـــوس نــــرود

به بوی زلف تـو دم مـیزنـم در ایـــن شـب تـار

وگرنـه چـون سحــرم بـیتــو یــك نفـس نـرود

چنـــان بــــه دا غمـت خــو گرفـت مـــر دلــم

کـــه یــــاد بــــا بهشــتش در ایـــن قفــس نــرود
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نثـــــار آه سحــــر مــیکنـــــم سرشـــك نیــاز

کـــه دامــــن تـــوام ای گـــل ز دســترس نــرود

دال بســــوز و بــــه جــان برفــروز آتــش عشــق

کزیـــن چــرا تــو دودی بــه چشــم کــس نـــرود

فغـ ان بلبـل طـبعم بـه گلشـن تــو خـوش اسـت

کـــه کــــار دلبـــری گــل ز خــار و خــس نــرود

دلــــی کــــه نغمــــه ناقـــوس معبــد تــو شــنید

چــــو کودکــــان ز پـــی بانــگ جــرس نــرود

بر آستان تــو چـون سـایه سـر نهـم همـه عــمر

کــه هــر کــه پــیش تــو ره یـــافت بــاز پــس نــرود»
(ابتهاج)52 :1736 ،

بر اساس این غزل و غزلهایی از این دست میتوان پی برد که دریافت کلی ابتهاج از
عاشقی و عشقورزی ،به بیان دیگر ،چارچوب تعریف و تفسیر او از عشق ،با آنچه شاعران
پیشین داشتهاند ،تفاوت چندانی ندارد .او در جهت اثبات ثابت قدمی و وفاداری خویش بر
معشوق میکوشد واز عشق به عنوان تكلیف و تعهد سخن میگوید تعهدی سنگین نسبت به
معشوقی یگانه و بیمثال که شاعر باید برای داشتن او عزمی خللناپذیر به کار گیرد.
در غزل عاشقانۀ فارسی همواره «سخن از عشق جاویدان» بوده (سپانلو )50 :1796 ،و
شاعران از غزل به صورت مجالی برای به رخ کشیدن ثابت قدمی خود در عاشقی ،علیرغم
وجود نامالیمات و موانع بسیار بهره بردهاند .در این مجال شاعرانه ،به جفای معشوق و محنت
عاشق و ناکامیهایی که عاشق در عالم عاشقی ناگزیر به تجربۀ آن است ،اشاره میشود به
موازات آن ،استقامت و شكیبایی عاشق نیز ترسیم میگردد .این امر در غزل ابتهاج نیز نمود دارد
و وی بر نشان دادن ثابت قدمی و طاقت خویش بر جور معشوق ،اصرار میکند تفاوت کار او با
سنت تغزلی شعر فارسی در این است که وی برخالف پیشینیان که از خفیفشدن خویش در
برابر معشوق ابایی نداشتهاند ،سعی دارد تا از حقارتزدگی و تندادن به خفیفشدگی و
بیمقداری در برابر معشوق دوری جوید:
«دل مـیستانـــد از مــن و جــان مـیدهــد بــه مــن

آرام جــــان و کــــام جهـــان مــیدهــد بــه مــن

دیـــــدار او طلیعـــــه صــبح ســعادت اســت

تـــا کــــی ز مهــــر طــالع آن مــیدهــد بــه مــن

دلــــداده غریبــــم و گمنـــــــام ایـــن دیــــــار

زان یـــار دلنشیـــن کــه نشــان مــیدهــد بــه مــن

جانـــا مـــراد بخــت و جــوانی وصــال توســت

کــو جاودانــــه بخـــت جـــوان مــیدهــد بــه مــن
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مــیآمــــدم کـــــه حـــــال دل زار گویمــت

امــا مگـــــر سرشـــك امــــان مــیدهــد بــه مــن

چشمــــت بــــه شــــرم و نــاز ببنــدد لــب نیــاز

شوقـــت اگــــر هــــزار زبـــان مــیدهــد بــه مــن

آری سخن بـه شـیوه چشـم تـو خـوشتـر اسـت

مستـــی ببیــــن کــه ســحر بیــان مــیدهــد بــه مــن

افســــرده بـــــود سایـــه دلــم بــیهــوای عشــق

اینبوی زلـف کیسـت کـه جـان مـیدهـد بـهمـن»
(ابتهاج)97 :1736 ،

ابتهاج تا جایی که فضای تغزلی کالمش ایجابکرده در حفظ موقعیت و شأن انسانی
خویش کوشیده است .او طبق رویۀ معمول در سنت غزل عاشقانه ،از گرانی بار عشق ،شكایت
کرده و از محرومیتهای دنیای عاشقانه ابراز ناخشنودی نموده است ،با این وصف ،ضمن
پافشاری بر تعهد عاشقانه ،به اعتبار و حرمت انسانی خود به عنوان عاشق ،اعتنای تام داشته
است .بدین واسطه سوزوگداز عاشقانۀ ابتهاج و شكوههای او از معشوق با موارد مشابه آن در
دیگر غزلهای عاشقانه ،دارای تفاوت است طوری که نمیتوان وی را در برابر معشوق،
موجودی درمانده و خوارمایه و بیاراده تلقی کرد .نباید از نظر دور داشت که در دورههای
مختلف حیات شاعری ابتهاج ،این وجه از شعر او ،به فراخور تحوالت فكری وی دستخوش
دگرگونی شده است.
معشوقستایی /زیبایی و زیباپنداری معشوق

معشوقهای مطرحشده در شعر غنایی و غزل عاشقانۀ فارسی از آنجایی که شاعران ،دلبسته
و عاشق آنها هستند ،یا باید زیبایی و مطلوبهای مورد نظر شاعران را داشته باشند یا اگر
نداشته باشند ،شاعران ناگزیرند مطلوبیت و زیبایی مورد نیاز و مورد نظر خود را به آنها
ببخشند .تنها در این صورت ،این معشوقان ،قابل دلبستن و ستودن خواهند بود .چنین تالشی
غالباً ناخودآگاهانه است و شاعران در مسیر پاسخگویی به نیاز روانی خویش بدان مبادرت
میورزند .آنان با این کُنش ناخودآگاه در جهت اقناع خود حرکت میکنند همچنین امكانی برای
باوراندن دیگران فراهم میسازند .تمناهای مختلف یكشاعر از معشوق در تغزل فارسی و اظهار
عالقۀ بینهایت نسبت به او که به عنوان اصلی الینفك از اصول غزلسرایی عاشقانه پذیرفته
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شده ،زمانی توجیه خواهد داشت که معشوق ،سزاواری چنین اظهار عالقهای را داشته باشد.
طبعا معشوقی که فاقد وجوه مطلوب و جنبههای دلخواه است ،این سزاواری را نخواهد داشت.
بنابراین زیبادیدن و زیبانشان دادن معشوق ،توسط شاعر امری ناگزیر است.
یكی از موضوعات محوری شعر تغزلی ،بیان وجوه زیبایی معشوق ،توسط عاشق یا شاعر و
توصیف داشتههای مطلوبی است که معشوق را از غیر ،متمایز میسازد .به تعبیری« :احساس و
دریافت شاعرانه از جمال و کمال است که ...شاعر در انسان زیبا میجوید» (عبادیان.)90 :1732 ،
معشوق ،چه واقعی و چه ذهنی ،همواره از نظر شاعر تغزلی و در شعر غنایی ،دارای چهرۀ زیبا،
اطوار و حرکات مطلوب و اندام و اجزایی مقبول و مناسب است که توصیف این زیباییها به
گونههای مختلف و متناسب با اسلوب شاعران در اشعار تغزلی و غزل عاشقانه مرسوم بوده است.
چنین تمایلی در شاعران تغزلپرداز ،دارای زمینههایی ،اعم از زمینههای روانی و عاطفی است .این
زمینهها ضمن اینکه متاثر از عوامل فردی ،محیطی و عرفی و ...تكوین یافته ،دارای دو خاستگاه
عمده است یكی شیفتگی ،و دیگر ،گرایش ذاتی انسان به زیبایی است .شیفتگی در طریق عاشقی،
به بیان دیگر ،شیفتگی نسبت به معشوقی یگانه ،امری نكوهیده نبوده (دوروژمون )51 :1732 ،و
اگر هم بوده ،در قالب هنر و به وسیلۀ توجیهات هنری و شاعرانه ،وجهی پذیرفتنی یافته است.
عاشق اگر به مرحلۀ شیفتگی نرسد ،نمیتواند تا جایی از حدود منطق و عقالنیت عدول کند که به
آسانی اموری عادی را غیر عادی و خارقالعاده ببیند و آنچه را در نظر دیگران ساده و معمولی
است ،به طور مبالغهآمیزی زیبا و بینظیر ،تجسم و توصیف کند .خاستگاه دیگر ،یعنی گرایش
ذاتی انسان به زیبایی ،یا خصلت زیباجویی آدمی است که امری فطری به شمار میآید .این
ویژگی نهادی میتواند زمینۀ زیبادیدن یا زیباپنداشتن امور ،از جمله معشوق را فراهم کند و زیبایی
را که «رخدادی ذهنی یا وابسته به یك رخداد ذهنی» است (هنفلینگ )30 :1732 ،در هنر و ادبیات
جنبۀ عینی و قابل مشاهده ببخشد.
وصف و بیان زیبایی معشوق در غزل ابتهاج ،تا حد زیادی از هنجار معشوقستایی در غزل
عاشقانه که با اشكالی از تنستایی و توصیف اندام ظاهری معشوق همراه است ،فاصله دارد.
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ابتهاج حتی در نمونههای نخستین غزل خویش نیز از رویۀ جاری در این زمینه پیروی نكرده و
آنگونه که معمول بوده ،به بیان جزییات بیپردۀ روابط عاشقانه و ...نپرداخته است .با این حال،
کیفیت اعضای معشوق به صورتی مطلوب در شعر او وصف شده که البته محور این وصفها
بر خالف سنت جاری است یعنی مبتنی بر کامجویی صرف و طلب لذت به معنای جسمانی آن
نیست .بلكه در جهت ابراز تمنای عاشقانه و بیان وابستگی و دلبستگی به معشوق ،پرداخته شده
است .این رویكرد در شعر ابتهاج ،دورهای از دگرگونی را طی کرده است:
«بـــاز امشـــب از خیــال تـــو غوغاســت در دلــم

آشـــوب عشـــق آن قــــد و بـــاالست در دلــم

خوابمشكست و مـردم چشـمم بـهخـون نشسـت

تــــا فتنــــه خیــــال تـــو بــــرخاست در دلــم

خـاموشـــی لبـــم نـــه ز بــیدردی و رضاســت

از چشــم مـــن ببــین کــه چــه غوغاســت در دلــم

مـــن نــای خــوشنوایـــم و خاموشــم ای دریــ

لـــب بــــر لبـــم بنـــه کـــه نواهاســت در دلــم

دستـــی بـــه سینـــه مـــن شـــوریدهســـر گـــذار

بنگـــر چـــه آتشـــی ز تـــو بـــرپاست در دلــم

زیـــن مـــوج اشـــك تفتـــه و طوفــان آه ســـرد

ای دیـــده هـــوش دار کـــه دریاســت در دلــم

بـــاری امیـــد خویـــش بـــه دلـــداریام فرســت

دانـــــی کـــــه آرزوی تـــــو تنهاســـت در دلـــم

گـــم شـــد ز چشـــم سایـــه نشـــان تــو و هنــوز

صـــد گونــه دا عشــق تـــو پیداســت در دلــم»
(ابتهاج)13 :1736 ،

ابتهاج در این غزل و غزلهایی از این دست ،بیآنکه به جزییاتی از مراودۀ عشقی که میان
عاشق و معشوق میتواند وجود داشته باشد ،اشارهای صریح کند ،معشوق را میستاید و بدون
به کار بردن لحن و حالتی که تماما تمنای جنسی را تداعی کند ،سخن میگوید .او غالباً تمناگر
حضور معشوق در کنار خویش است ،اما نوع تمنای او با تمناهای کامجویانه تفاوت دارد.
ستایش معشوق و بیان وجوه زیبایی او ،اگرچه یك مشخصۀ عمده در غزل ابتهاج است .در
خالل ستایش او کمابیش از اعضای ظاهر معشوق سخن رفته ،اما سخن گفتن از آنها غالباً به
گونهای شاعرانه و در جهت بیان حرمت و اعتبار معشوق صورت پذیرفته است .دستیابی به
معشوق ،آرزوی جاری در اغلب غزلهای اوست .اما در این آرزومندی ،رد و نشانی صریح بر
کسب لذت جسمانی دیده نمیشود و نمیتوان گفت که مطلوب غایی در آنها ،برخورداری از
جسمیت معشوق است:
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«دســـت کوتـــاه مـــن و دامـــن آن ســـرو بلنــد

سایــــه سـوختــــهدل ایـــن طمــــع خــام مبنــد

دولـــت وصـــل تـــو ای مـــاه نصــیب کـــه شــود

تــا از آن چشــم خــورد بـــاده و زان لــب گــلقنــد

خوشتـر از نقـش تـوام نیســت در آیینـه چشـم

چشــم بـــد دور ،زهــی نقــش و زهــی نقــشپســند

خلـــوت خـاطـــر مـــا را بـــه شــكایت مشـــكن

کــه مــن از وی شـــدم ای دل بــه خیــالی خرســند

مـــن دیوانـــه کـــه صـدسلسلـــه بگسیختـــهام

تــا ســــر زلـــف تــو باشـــد نكشــم ســر ز کـــمند

قصــۀ عشـــق مـــن آوازه بـــه افالـــك رسانــــد

همچــو حســن تــو کــه صــدفتنه در آفـــاق افـــكند

سایه از ناز و طـرب سـر بـهفلـك خواهــم سـود

اگــــر افتـــد بـــه ســـرم سایـــه آن ســرو بلنــد»
(ابتهاج)93 :1736 ،

آنچه در این غزل دیده میشود ،تعلق خاطر شاعر به معشوقی زیبارو و یگانه و بینظیر
است که شاعر او را تقدیس میکند .اوصافی که برای این معشوق ذکرشده ،ضمن اینکه
شیفتگی شاعر را نسبت به او نشان میدهد ،اوصافی است که در غزل فارسی به کرات به کار
رفته و غالب معشوقان غزل فارسی ،دارای این اوصاف میباشند .در این غزل ،قامت چون سرو،
روی چون ماه ،چشم مست یا چشم چون باده ،لب شیرین چون قند ،زلف چون کمند و غیره
که ترکیب و تعبیراتی مكرر در غزل فارسی هستند ،مقبولیت معشوق را در نظر شاعر بیان
میدارند همچنین حسن بینهایت و بیبدیل بودن معشوق را نشان میدهند بیآنکه نشانهای از
تمنای جسمی را در خود داشته باشند.
غیبت معشوق

شكوه از هجران معشوق و بیان آالم ناشی از آن ،از بنیادیترین موضوعات غزل عاشقانه در
ادب فارسی بوده و هست .این موضوع به عنوان امری محتوم و ناگزیر با مفهوم عاشقی در
آمیخته و جنبهها و موضوعات غزل فارسی را تحت تأثیر قرار داده است .شاعران غزلسرا،
همواره پرداختن به غیبت و هجران معشوق و سخن گفتن از آن را به صورت یك ضرورت
شعری نگریستهاند .از کلیت غزل عاشقانۀ فارسی چنین بر میآید که هجران ،جبری است که
شاعر عاشق به هیچ روی از آن گزیز ندارد .این نگاه به هجران و استفادۀ مختلف شاعران از
مسایل مربوط به آن ،مایه و زمینۀ ورود معانی و مفاهیم بسیاری در غزل عاشقانه شده که هر
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یك از آنها میتوانند خود ،موضوع بحثی جداگانه واقع شوند .هر شاعری که شعر تغزلی و
غزل عاشقانه سروده ،با دغدغۀ هجران و فراق معشوق زیسته و از چندوچون و تأثیرات آن بر
خویش ،سخن گفته است تا جایی که بخش عمدهای از مضامین غزل عاشقانه در راستای
تشریح رنج و بیتابی و بیان نامالیمات و دشواریهای برآمده از آن ،تكوین یافته است.
موضوع هجران در شعر شاعران ،فرصتی برای بیان آرزوی وصل و حضور معشوق ،و
شكوه از بیهودگی زندگانی و عمر ،نومیدی از زیستن ،ناسازگاری با زمانه ،تنهایی و بیهمدلی و
احوالی از این دست فراهم آورده است همچنین مجالی برای اعتراض و عصیان و شكایت شاعر
از عوامل و زمینههایی ایجادکرده که بعد اعتقادی ،اخالقی ،اجتماعی و فلسفی مییابند و
میتوانند نگرش و جهانبینی واقعی شاعران را که غالباً تحت الزامات مختلف ،پنهان مانده،
آشكار سازند.
حضور معشوق در کنار شاعر و به تعبیری وصال معشوق ،عموما نامحقق و آرزویی بوده که
دستیافتن به آن ،به ندرت امكان وقوع داشته است ،از این روی ،از آن کمتر سخن گفته شده
است .ولی هجران به عنوان واقعیتی آزاردهنده در زندگی شاعران مطرح شده است .البته نباید از
نظر دور داشت که سخن گفتن شاعران از هجران ،تدریجا به نوعی اعتیاد شاعرانه بدل گشته
است طوری که هر شاعری که قصد سرودن غزل عاشقانه داشته ،ناخواسته به صورت الزامی
شاعرانه یا مختصهای از مختصات غزل عاشقانه با آن برخورد نموده است به بیان دیگر ،در
تبعیت از شیوه غزلسرایی اسالف خود از آن سخن گفته حتی گاهی الزم دیده هجران معشوقی
ذهنی و خیالی را دستمایۀ کار خویش قرار دهد .در این زمینه ،نوعی تسكین خاطر و وجود
لذتی نهفته و روانی را نباید نادیده انگاشت .زیرا به همان نسبت که خلق معشوقی خیالی برای
شاعر ،لذتآفرین است ،توصیف رنج هجران و اشتیاق دیدار او نیز میتواند مایۀ لذت و تسكین
خاطر باشد .این توصیفها در غزل فارسی ،گاهی با زیباترین وجه ممكن صورت گرفتهاند و
بخشی از جذابیت و زیباییهای غزل عاشقانۀ فارسی ،مدیون همین مایه است .نمونۀ متعالی
اینگونه توصیفات را در شعر بزرگان غزل فارسی بسیار میتوان دید.
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شكوه از هجران معشوق و بیان حاالت ناگواری که غالباً با آن همراه است ،در کالم ابتهاج،
تجلیات مختلفی دارد .او نیز در عاشقانههایش به تبعیت از سنت تغزلی ،هجران را امری ناگزیر
و جبری محتوم در عالم عاشقی دانسته و با همان نگرشی ،آن را نگریسته که متقدمان دیده و از
خاصیت و تأثیرات آن سخن گفتهاند .البته با ذکر این تفاوت که در این زمینه نیز ابتهاج
برخالف اسالف خویش ،عموما هجران را به صورت رنجی معنوی نگریسته و از آن به عنوان
محرومیتی عاشقانه و عاطفی سخن گفته است .با این وصف ،مایه و زمینههایی که در غزل
گذشته با موضوع هجران پیوند یافته ،در غزلهای صرفا عاشقانۀ ابتهاج ظهور پیدا کرده است.
او در این غزلها جز در مواردی که برخورد تازه با برخی مضامین سنتی داشته ،عموما با
نگرشی سنتی به موضوع هجران پرداخته است همچون دیگران خود را اغلب اوقات آمادۀ
تحمل دشواریهای هجران و فراق معشوق ،نشان داده گاهی نیز گرانی بار آن را بیش از طاقت
خویش ترسیم کرده و از گرفتاری خود در دام هجران شكوهکرده است .از این روی ،دغدغۀ
هجران و آرزوی وصال ،موضوعی از موضوعات غزل ابتهاج است که او به گونههای مختلف از
چندوچون و تأثیرات آن بر خویش ،سخن گفته است .آنچه گفته شد ویژگی غزلهای نخست
ابتهاج است .دو غزل از غزلهای هجرانی او به عنوان نمونه آورده میشود که وی این غزلها را
در سال  ،1743یعنی بیستویك سالگی خویش سروده است .این غزلها صرفا عاشقانه بوده و
ابتهاج در این دوره ،سعی داشت هنجار شعر خود را با ضوابط تثبیت شدۀ غزل گذشته هماهنگ
سازد.
در این راستا موضوع هجران نیز با مضامینی همراه است که در سنت غزل فارسی سابقه
دارند:
«هنــــوز چشــــم مـــرادم رخ تـــو سیـــر ندیــده

هـــوا گرفتـــی و رفتـــی ز کــف چــو مــر پریــده

تــــو را بـــهروی زمــین دیــدم و شــكفتم و گفــتم

کــــه ایــن فرشتـــه بـــرای مــن از بهشــت رســیده

بیــا که چشـم و چـراغم تـو بـودی از همـهعـالم

خــدای را بــــه کجـــا رفتــی ای فــرو دودیـــده

هـــزار بـــار گذشـتی بــه نــاز و هیــچ نگفتــی

کــــه چونــــی ای بــــه ســر راه انتظــار کشــیده

چه خـواهی از سـر مـن ،ای سـیاهی شـب هجـران

سپیــــد کــــردی چشمــــم در انتظـــار ســپیده
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بــهدست کوتـه من دامـن تـو کـی رسـد ایگـل

کــه پـای خسـته مــن عمـری از پـی تــو دویـده

ترانـــه غــــــزل دلكشـــــم مگــــر نشنفتــــی

کــــه رام مـــن نشـــدی آخـــر ای غــزال رمیــده

خمــوش سایــه کــه شـعر تـو را دگـر نپسـندم

کـــه دوش گـــوش دلـــم شعـــر شــهریار شــنیده»
(ابتهاج)71 :1736 ،

موضوع کلی و اصلی این غزل ،غیبت معشوق است و ابتهاج غیر از بیت آخر که در آن،
ارادت خود را نسبت به شهریار ،غزلسرای معاصر یادآور شده ،سعی داشته این موضوع را به
عنوان محور غزل در همۀ ابیات حفظ نماید به بیان دیگر ،وحدت عمودی را در آن رعایت کند.
نمیتوان تأثیرپذیری ابتهاج را در این غزل از شیوۀ گذشتگان انكار نمود .زیرا او در جنبههای
مختلف محتوا ،تخیل و زبان و به طور کلی ،بافت و نظام غزل خویش تالش کرده از اسلوب
غزلسرایی عام عدول نكند .بحث هجران معشوق نیز در این غزل ،بیآنکه نشانی از حال و
دنیای شخصی شاعر را در بر داشته باشد در تبعیت کلی از غزل گذشته مطرح شده است .غزل
زیر نیز از این گونه است:
«چــــون بـــاد مــیروی و بـــه خــاکم فكنــدهای

آری بـــــرو کــــه خانــــه ز بنیــــاد کنــدهای

حســــن و هنـــر بـــه هیـــچ ،ز عشــق بهشــتیام

شرمـــی نیامـــــدت کـــه ز چشــمم فكنــدهای؟

اشكـــم دَوَد بـــه دامـــن و چــون شــمع صــبحدم

مرگــــم بــــه لــــب نهــــاده غـمآلــود خنــدهای

بخــت از مَنــت گرفــت و دلــم آنچنــان گریســت

کـــــز دســــت کودکــــی بربایـــی پرنـــدهای

بگذشتــــی و ز خرمــــن دل شعلـــه سرکشــید

آنگــــه شناختــــم کـــــه تـــو بــرق جهنــدهای

بی او چـه بــر تــو مـیگـذرد سـایهای شـگفت

جانت ز دسـت رفــت و تـو بـیچـاره زنـدهای»
(ابتهاج)75 :1736 ،

غزلهایی از این نوع که محتوایی کامال عاشقانه دارند در میان اشعار نخستین ابتهاج وجود
دارد .در این غزلها غیر از مسایل عشقی ،مفاهیم دیگری از جمله مفاهیم اجتماعی و سیاسی که
بعدها در غزل ابتهاج ظهور مییابد ،نمیتوان پیدا کرد .تلقی از هجران و غیبت معشوق در این
غزلها با آنچه در غزل گذشته دیدیم ،تفاوتی ندارد .اما بعدها ابتهاج به واسطۀ تغییر جهانبینی
و به تبع آن ،تحولی که در شعرش پدید آمد ،مفاهیم تازهای را با این موضوع شعری درآمیخت.
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چنین به نظر میرسد که ابتهاج در غزلهای نخست ،از عرف و سنت غزلسرایی گذشته تبعیتی
بیچونوچرا دارد و سخنگفتن وی از هجران نیز در همین چارچوب ،قابل ارزیابی است یعنی
اینکه سخنگفتن از هجران را نوعی پایبندی به ملزومات شعر غنایی ،غزل عاشقانه و دنیای
عشقی میداند بیآنكه انگیزهای فردی و تجربهای شخصی را اساس آن قرار دهد به بیان دیگر،
صرفا در جهت پیروی از سنت غزل فارسی از آن سخن گفته و به تشریح رنج و بیتابی و بیان
نامالیمات و دشواریهای برآمده از آن پرداخته است.
پس از طی دورهای ،ابتهاج ،علیرغم پایبندیاش به زبان تغزل سنتی و استفاده از
موضوعات و مفاهیم غزل گذشته ،تالش برای ایجاد دگرگونی در معانی و توسعۀ دایرۀ مفهومی
موضوعات سنتی غزل فارسی را آغاز میکند و در همین راستا ،موضوع هجران ،دچار دگرگونی
میشود و معنا و مصادیقی توسعهیافته پیدا میکند .او در مواردی موضوع هجران و بیان رنج
دوری از معشوق را بهانۀ گفتوگوهای متفاوت و دستمایۀ شرح اموری غیر از مسایل مربوط به
دنیای عاشقانۀ خویش میکند .در این موارد ،کالم ابتهاج ظاهری عاشقانه دارد ،اما در متن و
زاویای سخن او نشانههایی قرار میگیرد که وجه نمادین دارند .در حقیقت ،اشاراتی سمبولیك
هستند که اوضاع جامعه و شرایط روحی و فكری شاعر را در یك دورۀ خاص به طریق
شاعرانه نمایش میدهند.
ابتهاج با شكوه از موقعیت خویش در روزگار غیبت معشوق و حتی با اظهار ناخرسندی از
معشوق ،کالمش را به گونهای سامان میدهد که مخاطب بتواند شكوهای اجتماعی و انسانی را
از آن استنباط نماید .در این هنگام ،هجران معشوق ،به مجالی برای گلهگزاری شاعر از زمانه و
شرایط غیرقابل تحمل خود بدل میشود و ظهور دوبارۀ معشوق و حضور او در کنار شاعر ،به
صورت امكانی برای دستیابی به گمشدههای انسانی و اجتماعی شاعر مطرح میگردد.
به این ترتیب ،گفتوگو از هجران معشوق در بعضی غزلهای ابتهاج به فرصتی برای بیان
عواطف انسانی و نگرش فلسفی و اجتماعی و سیاسی بدل میشود .وی گونهای اعتراض
اجتماعی و انسانی را با موضوع هجران در این غزلها توام میسازد این توامانی طوری شكل
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میگیرد که درونمایۀ اجتماعی شعر با ماهیت تغرلی و عاشقانۀ آن ،سنخیت و هماهنگی مییابد:
«کجایی ای کـه دلــم بـیتـو در تـب و تـاب اسـت

چه بس خیال پریشان بـه چشـم بـیخـواب اسـت

بــه ساکنـــان سـالمت خبـر کــــه خواهـد بـرد

کـــه بــــاز کشــتی مــــا در میـــان غرقــاب اســت

ز چشــم خویـــش گرفتـــم قیـاس کـار جهـان

کــه نقـش مـردم حـقبـین همیشـه بـر آب اسـت

بــه سینـــه ســر محبــت نهــان کنیـد کــه بـاز

هـــــزار تیـــر بــــال در کمیـــــن احبــاب اســت

ببیـــــن در آینـــهداری ثبـــــات سینــــــۀ مــا

اگرچه بـــا دل لــرزان بــه ســان سـیماب اسـت

بــــر آستـــــان وفــــا ســــر نهــادهایـــم و هنــوز

اگــــر امیــد گشایـــش بــــود ،از ایــن بــاب اســت

قــدح ز هـر که گــرفتم بـه جـز خمـار نداشـت

مریـد ساقــــی خویشــم کـــه بــادهاش نــاب اســت

مــــدار چشـــــم امیــــد از چـــــرا دار ســپهر

سیــــاهگوشــــه زنــدان چـــه جــای مهتــاب اســت

زمانـــه کیفـــــر بیــــداد ،سخــــت خواهــد داد

ســــزای رستـــم بـــدروز مــــرگ ســهراب اســت

عقـــابهــا بــــه هــــوا پرگشــــادهانـــد و دری ـ

کــه ایــن نمایــش پـرواز ،نقـش در قـاب اسـت

در آرزوی تــــو آخــــر بــــه بــاد خواهــد رفــت

چنیــن کــه جـان پریشـان سـایه بـیتـاب اسـت»
(ابتهاج)132 :1736 ،

در این غزل ،آغاز سخن ،خطابی به معشوق گمشده و غایب است .پس از آن ،ابیاتی شكوه-
آمیز با مایۀ اعتراضی آمده که ابعادی از اندیشه و عواطف شاعر را بازگو میکنند .ابتهاج در بیت
دوم غزل ،یعنی:
بــه ساکنـان سالمت خبر کــه خواهد برد

کـه بـاز کشتی مـا در میــان غرقاب است

با استفاده از ضمیر «ما» ،فردیت را از کالم خویش میزداید و سخن خود را از حالت فردی
و خصوصی خارج میکند و به آن خصلتی عمومی و فرافردی میبخشد .این بیت با هدف
اعتراضی و اجتماعی ،به گزارش فروشدن کشتی جامعه در غرقاب بال و حوادث ناخواسته
میپردازد.
ابیات دیگر غزل ،بیعدالتی ،بیمهری ،هراس و ناامنی ،تلخکامی ،نومیدی ،بیدادگری و
احوالی از ای ن دست را که عموما وجه اعتراضی و اجتماعی دارند ،بیان میکنند .به این ترتیب،
ابتهاج با غزلی عاشقانه ،معانی و مفاهیمی فراتر از مفاهیم و موضوعات عشقی را مالزم میسازد
بیآنکه به خصلت تغزلی کالم خود آسیبی برساند .او در بیت پایانی ،باز به حرف آغازین خود،
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یعنی شكوه از هجران و غیبت معشوق باز میگردد و غزل را با بیتی که حكایت و شكایت از
بیتابی و پریشانی دارد ،به سرانجام میرساند:
در آرزوی تــو آخــر بــه باد خواهد رفت

چنیــن کـه جان پریشان سایه بیتاب است

در بعضی غزلها ابتهاج ،ضمن بخشیدن خصوصیاتی آرمانی به معشوق و بیان انتظاراتی
متفاوت از او ،آرزوی دیدار وی را ترسیم میکند .معشوقی که در این غزلها موجودیت
مییابد ،به انگارهای انسانی شباهت دارد تا یك معشوق عادی یا موجودی انسانی .او واجد
کمال و قابلیتهایی فراانسانی است .در موجودیت او ،ویژگیهای جسمی و جذابیتهایی که
معموال در معشوقان غزل عاشقانه میشود یافت ،به چشم نمیخورد .زیبایی و مطلوبیت و
مقبولیتی که از این معشوق در غزل ابتهاج تصویر میشود ،عمدتا جنبۀ انسانی به معنای عام و
حالت معنوی دارد .در متن چنین غزلهایی نیز میتوان نشانههای اجتماعی و سیاسی قابل
تاویلی یافت که ابتهاج آنها را با تاروپود بیان تغزلی خویش در تنیده و از این طریق ،قصد
نموده تمایالت سیاسی و نگرش اجتماعی خود را ترسیم کند:
«ای دل ،بــه کـــوی او ز کــه پرســم کــه یــار کــو

در بــــا پــرشكوفـــه ،کـــه پرســد بهــار کــو؟

نقـــش و نگـــار کعبــه ـه مقصــود شــوق ماســت

نقشــــی بلندتــــر زدهایــــم ،آن نگــــار کــو؟

جانــــا ،نــوای عشـــق خموشــانه خــوشتراســت

آن آشنـــــای ره کـــــه بـــــود پـــــردهدار کـــو؟

مانــــدم در ایــن نشــیب و شــب آمــد ،خــدای را

آن راهبــــــر کجـــــا شــــد و آن راهـــوار کـــو؟

ای بس ستم کـه بـر س مـا رفـت و کـسنگفـت

آن پیــــك رهشنـــــاس حكایـــــتگــــزار کـــو؟

چنگـــی بــــه دل نمــیزنـــد امشــب ســرود مــا

آن خــوشترانــه چنگــی شـــب زنــدهدار کــو؟...

ی ـك شـــب چــرا روی تــو روشــن شــود ،ولــی

چشمـــــی کنـــــــار پنجـــــره انتظـــــار کـــو؟

خــون هــزار ســـرو دالور بــــه خـــا ریخــت

ای سایـــــه هــای هـــای لــب جویبــار کــو؟»
(ابتهاج)39 :1736 ،

در این غزل نیز هجرانزدگی ابتهاج ،شكلی متفاوت دارد و معشوق غایب ،موجودی آرمانی
و انگارهای ذهنی به نظر میرسد معشوقی که بیش از خصوصیات معمول در غزل عاشقانه،
واجد ویژگیهای مطلوب اجتماعی است .ابتهاج از فقدان این معشوق ،به گونهای سخن
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میگوید که گویی ظهورش میتواند همۀ آالم شاعر و مردمان جامعۀ او را التیام بخشد .در
حقیقت ،معشوق این غزل ،انگارۀ مطلوبی است که میتوان آن را برآیند آرزوهای اجتماعی و
انسانی ابتهاج قلمداد کرد .این معشوق از توانمندی و قابلیتهایی برخوردار است که میتواند
در موقعیت یك آشنای راه ،راهبر ،ستمستیز و رهشناس ،چنگی خوشترانه و گمشدهای
روشنیبخش قرار گیرد و دیدارش شاعر را از گمراهی و تاریكی و ستم ،رهایی دهد.
حضور معشوق

نقطۀ مقابل غیبت و هجران ،حضور معشوق و امكان وصال با وی است که یكی از
موضوعات غزل عاشقانه به شمار میآید .این موضوع نیز در کالم ابتهاج ،تجلیاتی متناسب با
نگرش و اسلوب خاص او یافته است .ابتهاج پیوسته آرزومند حضور معشوق در کنار خویش و
جویای وصل بوده است .او در سخنگفتن از وصل ،همان مسیری را پیموده که در بارۀ هجران
طی کردهاست.
ابتهاج در ابتدای شاعری و در غزلهای صرفا عاشقانه از وصل معشوقی چون معشوقان
غزل فارسی سخن گفته و در حوزۀ آن ،به کیفیت برخورداری از مواهب وصل عاشقانۀ مرسوم
پرداخته است مواهبی که به هنگام خلوت با معشوق میتواند نصیب عاشق شود:
«بــا تـــو یــكشــب بنشــینیم و شرابـــی بخــوریم

آتـــشآلـــــود و جـــــگرسوخته آبـــی بخـــوریم

در کنـــار تــو بیفتــیم چـــو گیســوی تــو مســت

دســت در گردنــــت آویــــخته تــــابی بخـــوریم

بوســه بـــاوسوسه وصــل دالرام خــوش اســت

بــاده بــــا زمزمــــه چنــگ و ربـــابی بخــوریم

سپــــر از ســایه خورشــید قــدح کــن زانپــیش

کــــز کمانــــدار فلـــــك تیرشـــهابی بخـــوریم

پـیش چشـم تـو بمیـرم کـهچـهمسـت اسـت ،بیــا

تـــتا بــه خوشباشــی مســتان مــینــابی بخــوریم

صــله سایـــه همــین جرعـــۀ جــام لــب توســت

غزلــــی نغــــز بخوانیــــم و شــــرابی بخـــوریم»
(ابتهاج)61 :1736 ،

ابتهاج بعدها که به بینش انسانی و اجتماعی دست یافت ،موضوع وصل را نیز در غزل خود،
همچون هجران توسعه داد .او در چارچوب غزل و مبتنی بر هنجار تغزلی ،محتوای تازهای از
اندیشه و دریافتهای شعری را با مفهوم وصل عاشقانه درآمیخت و آن را تا حد یك نماد
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شعری با بار معنایی وسیع ارتقا بخشید .ابتهاجاز سابقۀ وصل در کالم عاشقانه بهرهای خالقانه
برد و مفهوم آن را با آرزو و آرمانهای سیاسی و اجتماعی خویش پیوند داد.
وصل و هجران در کالم ابتهاج معموال به صورت مالزم هم میآیند بدینگونه که هجران
مقدمۀ وصل ،و وصل به عنوان مكمل هجران مطرح میشود .ابتهاج به هنگام سخنگفتن از
هجران و شكوه از عدم حضور معشوق ،بیتابی و نومیدی خویش را در روزگار بیان میکند در
عین حال از وصل ،به عنوان زمان سرآمدن روزگار نومیدی سخنمیراند و با آن ،بعدی از
آرزوها و عواطف خویش را ترسیم میکند .عواطفی که دارای وجهی انسانی هستند و دامنهای
وسیعتر از دلبستگی به معشوقی با ویژگیهای شناختهشده را بازتاب میدهند .در واقع ،میان
وصال عاشقانه و دستیابی شاعر به آمال اجتماعی و عواطف انسانی وی توامانی ایجاد میشود و
مقصود وی از حضور معشوق ،با رهایی از نومیدی حاصل از شرایط ناسازگار ،ارتباطی نمادین
پیدا میکند:
«ای مـــر آشیــــــان وفــــا ،خــوشخبــر بیـــا

بـــــا ارمغــــان قـــول و غــــزل از سفـــر بیــا

پیــــك امیــــــد بــــــاش و پیــــــامآور بهـــار

همــــراه بــــوی گــــل چــو نســیم ســـحر بیــا

زان خرمـــــن شكفتــــه جــانهــــای آتشــین

برگیــــر خوشـــهای و چـــو گــل شــعلهور بیــا

دوشــت بــهخــواب دیــدم و گفــتم خــوشآمــدی

ای خــوشتریــــن خـــوشآمــده بــار دگــر بیــا

چــــون شــب بــه ســایههــای پریشــان گریختــی

چـــون آفتــــاب از همـــه ســــو جلــوهگــر بیــا

در خـــا و خـــون تپیــدن ایــن پهلــوان ببــین

سیمــــر را خبـــر کـــن و چـــون زال زر بیـــا...

بشتــــاب نــاگزیر کــــه دیـــر اســت وقــت پیــر

ای مــژدهبخـــش بخـــــت جــوان زودتــر بیــا

ایــــن روزگــار تلـــختـــر از زهــر گـــو بـــرو

یعنــی بــــه کـــام ســایه شــبی چــون شــكر بیــا»
(ابتهاج)130 :1736 ،

در این ابیات ،از انتظار برای بازگشت مخاطبی معشوقگونه یا معشوقنما سخن گفته شده
است .ابتهاج با توصیفاتی تغزلی که از این معشوق بهدستداده ،هم دوری از محبوب خود را در
ذهن خواننده ،تداعی کرده هم به واسطۀ نشانههایی که ذکرنموده ،دوست و یاری سفرکرده یا
حتی حسرت دیدار گمشدهای آرمانی را به یاد آورده است .این چندگانگی تداعی ،چهرهای
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نمادین به مخاطب موجود در شعر بخشیده است .در این غزل که غزلی هجرانی مینماید ،شاعر
بر حاالت و رخدادهایی که بعد از آمدن معشوق روی خواهد نمود ،تامل کرده و از این طریق،
جنبۀ وصل را در آن پررنگ ساخته است.
شاعر نشانداده که در صورت آمدن معشوق و حضور خود در پناه او ،آرزوهای گوناگونش
تحقق مییابد و مجالی تازه برای حیات وی آفریده خواهد شد .وصال این معشوق ،به صورت
مطلوبی همگانی ترسیمشده است او پیك امید و پیامآور بهار و خرمن شكفتۀ جانهای آتشین
است یا آفتابی است که اگر طلوع کند ،شاعر سرآمدن روزگار تلخی را تجربه خواهدکرد و
چنین توصیفی ،هم به معشوق وجه نمادین میبخشد هم بعد اجتماعی و انسانی غزل ابتهاج را
تقویت میکند و سبب میشود در این غزل ،تصویری از انتظار عمومی برای آمدن معشوق وی
شكل گیرد.
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نتیجه
غزل ابتهاج ،ادامۀ منطقی مسیری است که غزل فارسی از قرن ششم تا کنون پیموده ،و
کلیت آن ،برآیندتأثیرپذیری خالقانه از شعر غنایی فارسی ،خصوصا غزلسرایان بزرگ فارسی،
سعدی ،موالنا و حافظ است .او ضمن اینکه به شیوه و اسلوب بزرگان شعر فارسی نظر داشته
تالش در بازنمایی و بازآفرینی زبان ،مفاهیم و مضامین متقدمان غزل فارسی نموده است .از این
روی ،غزل ابتهاج ،ضمن داشتن شباهت و قرابت نزدیك با غزل برخی بزرگان شعر فارسی،
دارای هویت انحصاری است .ابتهاج ،وارث نگرشی تغزلی و ذهنیتی غنایی است که پیش از او
شاعران نامآور فارسی بدان موجودیت و نظام بخشیدهاند ،با اینوصف ،در تثبیت خود به عنوان
یك شاعر غزلسرای صاحبسبك و نوپرداز توفیق داشته است .علت چنین توفیقی را باید در
شیوۀ بهرهمندی ابتهاج از ذخایر گذشته و کشف ظرفیتهای تازه در آن دانست .این امر ،به
ابتهاج امكان داده تا مفاهیمی تازه و امروزین را که ماهیت غنایی و تغزلی ندارند ،به صورتی
طبیعی و منطقی ،و به دور از هر گونه تصنع و تحمیل ،با زبان و مفاهیم تغزل تلفیق کند .برآیند
این رویكرد ،سرودهشدن غزلهایی توسط ابتهاج است که ضمن داشتن زبان و محتوای غنایی و
برخورداری از ماهیت تغزلی ،دارای مشخصههای امروزین هستند و در ردیف اشعار اجتماعی و
سیاسی روزگار ما قرار میگیرند.
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Reflection of lyrical subjectivity in the norm
and the sonnet of Houshang Ebtehaj
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Abstract
Hooshang Ebtehaj (H. E. Saye), a contemporary poet and modern
poet, has brought a new and special manifestation of Ghanaian poetry.
In both Nimayi poetry and Ghazal, he is indebted to the lyrical
attitudes and language of his predecessors, and has been influenced in
various ways by the rich mentality prevalent in Persian poetry, as well
as by renowned Ghazal poetry .
Anyway, Ebtehaj's approach has monopolistic features that
distinguish it from other traditionalist sonnets. In this essay, several
aspects of the poetry of Ghazal are studied and the quality and aspects
of this poet's influence on the tradition of Persian poetry, as well as
how he deals with some of the foundations and components of lyric
poetry, are analyzed and Explain .
In this regard, Ebtajaj's dual approach, which is sometimes
traditional and sometimes unusual and exclusive, deals with such
topics as rich mentality, romantic attitude, love tradition, beloved
beauty, beloved lust and fascination with love. Has been studied and
the role of these categories in the development of lyrical and thematic ـ
creativity and the aesthetic richness of ebtehaj's poems, both solely in
love with his sonnets and with symbols of social and philosophical
prestige, has been described.
Keywords: Ebtehaj, love poetry, lyric poetry, sonnet, Luv.
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