
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 3/4/3393 دريافت: تاريخ

 62/2/3393 پذيرش: تاريخ
 فرهنگي مديريت مجله 

 3191 پاييز /مپنجو  بيست شماره /متهش سال

 

 در اشعار فروغ و شاملو سميمدرن
 

 کيمحمدرضا تاج

 يبهشت ديدانشگاه شه يعلم ئتيهو عضو  ارياستاد

 ينياحدزاده نم فرزانه

 قاتيواحد علوم و تحق ،يدانشگاه آزاد اسالم يفرهنگ تيريارشد مد يکارشناس آموخته دانش

 چكيده

غالب هنر در سطح جهان بوده است که با واکنش  يوهر شيدر چند دهه اخ مدرنيسم :مقدمه و هدف پژوهش

در شعر و رمان و  آنچه برجسته يژگيشود. و مي ون مشخصيزاسيته و مدرنينسبت به مدرن يو فرهنگ يشناس ييبايز

ن پژوهش هدف خود را در دو قسمت ياست. ا يعقالن يشه ورزيو اند يشياند ينما، فلسفيو هنر س يچه در نقاش

ست؟ يسم چيدهد که مدرن ن دست پاسخياز ا يتسؤاالاست تا به  پژوهش يه نظريدنبال کرده است: بخش اول پا

م؟ بخش دوم، يرا مدرن بنام يشود که ما اثر مي باعثهايي  يژگيست و دارا بودن چه ويات چيسم در ادبيمدرن

ات مطرح يمدرن هستند و طبق نظر يآثار شاملو دماح ون ادعاست که اشعار فروغ فرخزاد يهدفش اثبات ا

 يارهاين دو شاعر به لحاظ معيسه اشعار ايمقا ياز طرف ؛ وز استيسم، اطالق صفت مدرن به آنان جايمدرن

 است. يستيمدرن

تر يز پيو ن «اتيه ادبينظر»ه ِرِنه ِوِلک در کتاب ينظر يل محتوا است و آراين پژوهش به روش تحلي: اروش پژوهش

متون فروغ و شاملو  يرا در نظر دارد و برخ« تهيتجربه مدرن»و مارشال برمن در کتاب  «سميمدرن»لدز در کتاب يچا

دهد و  مي قرار يمورد بررس« يا مقوله» و« يمضمون»ل يسم، با تحليمدرن ييو محتوا يشکل يارهايرا از منظر مع

سم در يمدرن ياز گفتمان اجتماع ين شاعران را به عنوان شکلين متون، واکنش ايش رو قرار دادن اين با پيهمچن

 دهد. مي نشان يستيدرننگارش مهاي  يو دل مشغولها  قالب دغدغه

 ،از جمله يستيمدرن يارهاين دو شاعر معيدهد که در اشعار ا مي پژوهش نشانهاي  يافته :يريگ جهينتو ها  افتهي

ن يو... برجسته است و مطابق با ا استعاره ،سمبول، ياجتماع ي، فروپاشينگر درون، ييشه ژرف، فردگراياند

توان  مي مدرنهاي  يژگين دو شاعر به لحاظ ويا يسه شعرهايد. در مقاينامن اشعار را مدرن يتوان ا ها مي يژگيو

 رهت، شعر فروغ از بهيو شکاک ي، خود ارجاعينگر درونت، يمانند فرد ييث محورهايجه گرفت که از حينت

 شان منعکسيرا در شعرها يرومندين يو انسان يبرخوردار است. هر دو شاعر تعهد اجتماع يباالتر يستيمدرن

ک از دو شاعر مدرن، فلسفه يچ يت هيق است. در نهايشه عمياند يشتر اشعار آنان، حاوين حال بيکنند و در ع مي

 ستند.يش نياند

 سم، شعر نو، فروغ، شاملي: مدرنواژگان کليدي
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 مقدمه

 يفلسف يتأملبر  يتا جام يم ما از رودکيشعر قد

ن روست که شعر ما را تفکر ما يه داشته و هم از ايتک

 ياسيکه آن را فلسفه س ي، از خردنامه فردوساند دانسته

ام که يات خيآورند تا رباع مي ران باستان به شماريا

ا ي( و 632 ،3339دارد )موحد  يفلسف عميقًا يبرداشت

دگاه منسجم يو حافظ که د يو سعد يمولو يشعرها

 در آنان موجود است. يا عرفاني يفلسف

به بعد،  ياز جام يدوران انحطاط شعر فارس

ن يران زميا يخيشه و انحطاط تاريهمزمان با زوال اند

تا  يافول شعر فارس ين دوره طوالنيو در ا ز هستين

ب يشه از عالم شعر غايت، عامل فلسفه و انديمشروط

ن فرهنگ ياما پس از شکست فلسفه و عصر زر؛ بود

به بعد،  يچهارم و پنجم هجرهاي  از سده يعنيران يا

ت يفرهنگ و مل هاي و عرفان از مقوم يشعر فارس

 (636 ،3331 ييبوده است. )طباطبا يرانيا

معاصر، واال گاه شاملو و فروغ در شعر و ادب يجا

شعر و  يابيو ارز يار بررسيو شاخص است و اگر مع

م در دو خط يبکن را منظور يکدکن يعيشاعر دکتر شف

شاعرند  يت اصليکه سازنده شخص يو عمق يصعود

نه يو زم (ي)صعود يو فن يهنرهاي  ييبايز يعني

ار ياز بسين دو شاعر امتي(، ايعواطف )عمق يانسان

مهم آنان،  ي، کاستيدارند، در ُبعد پشتوانه فرهنگ ييباال

انسان  شهياندث يکن از حيبا فلسفه است. ل ييناآشنا

کل بشر  يبا مردم و حت ي، همدليخواه يآزاد، يدوست

و مسائل  يوند با زندگيو پ ي( و نقد اجتماعي)من بشر

ن بعد هم باالتر از سطح يدر ا ابان،يمردم کوچه و خ

ا سه يتوان آنان را دو  مي رند، لذايگ مي متوسط قرار

اشعار، شعر آنان در  يدانست. در بعد گستردگ يبعد

جامعه، مانند عموم شاعران معاصر، در حوزه گروه 

در گروه متوسط جامعه نفوذ  يد اندکيدگان و شايبرگز

ن خط، نمره فروغ و شاملو متوسط يکرده باشد. لذا در ا

 (63، 3392 ييايض ريام) .ن خواهد بودييا پاي

 ذات شاعر 

 عوام متوسط دگانيبرگز

   

   

 

شاعران خوب عصر  يتمام» يکدکن يعيشف گفتهبه 

.« اند افتهينان گروه متوسط جامعه هم راه يما هنوز به م

 (313، 3333 يکدکن يعي)شف

 

 ان مسئلهيب

و مدرن  يرا به دو دوران کالن باستان يخ جهانيتار

ا ين دو را آغاز رنسانس يو خط فاصل ا اند کردهم يتقس

 يالدياز قرن شانزدهم م يت و علم تجربيطره عقالنيس

ن اعتبار، ي. در کشور ما هم به هماند دانستهبه بعد 

 ريتأثن مقطع و تحت يدر هم يباستان – يجامعه سنت

با  يو نظام ياسي، سي، اقتصاديفرهنگ يبرخوردها

شود و  مي يفير کيي، دچار تغيغرب يتکنولوژ

 بروز يته غربيگوناگون در برابر مدرنهاي  واکنش

ان در يت صفوين دوران مقارن است با حاکميکند. ا مي

کشورمان.  يگيدر همسا يعثمان يران و امپراتوريا

 يعني يو غرب يگان شماليو همسا يغربهاي  دولت

داشتند  يک برتريتکنولوژ يه از بعد نظاميه و ترکيروس

از خاک  يبزرگهاي  نده، بخشيفرساهاي  جنگ يو ط

ها  ن شکستيمه خود ساختند و هميران را ضميا

ان درباره فرهنگ مدرن. يرانيتفکر ا يشد برا يا نهيزم

بود. در گروه  يالبته هم عاقالنه و هم عاطفها  واکنش

انًا نقد آن بود و اما يته و احيبا مدرن ييآشنا، اول، هدف

گر، احساس خطر نسبت به از دست دادن يد يفيدر ط

ت يعقالن يو نف ييگرا سنت، سبب بروز يفرهنگ سنت

با دو  ينياگران ديبا آن شد. اح يدشمن يمدرن و حت

از  يکردند. بخش يپرداز هينظرروش متفاوت شروع به 

 را يجوامع اسالم يماندگ عقبآنان باور داشتند که 

م کهنه ير مفاهييو با تغ ينيتوان با اصالحات درون د مي
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ن يو از متأخر ياسدآباد نيالد الجمبرطرف کرد مانند 

ن بود که اصالح يده بر ايگر عقي. در بخش ديعتيشر

از هايي  رش بخشيبا پذ يماندگ عقبن و رفع يد

سر است ين و سنت، ميز حفظ اساس ديته و نيمدرن

ر. يم سروش در دوران اخيمانند عالمه اقبال و عبدالکر

ران، يت نشان داد که در اعماق جامعه ايجنبش مشروط

ن جنبش ياست. ا ير و اصالح، اساسييل به تغيم

سنت  يروهايه نيعل بود تجددخواهانه و بر يواکنش

در  ياساس يکه هرچند شکست خورد اما تحول حاکم

ت و قانون را يران به وجود آورد و عقالنيجامعه ا

 ش در کشور برقرار ساخت.يکماب

 قرننه ايتا حدود م 3يکهن و شعر سنت ينظام ادب 

 کم يفرهنگهاي  تماس با اما است بوده برجا پا نوزدهم

 يعثمان و هند و يياروپا يکشورها با منظم شيب و

 .شود مي آغاز يفارس شعر در يينوگراهاي  عهيطل

از شعر  متأثرران يعمومًا گفته شده که شعر نو ا

شود که تشابه فراوان در  مي غرب است و استدالل

غرب،  6با شعر نو رانيا يشعر نو يساختار و معنا

البته  ؛ وران استيبر شعر نو ا يشعر غرب ريتأثانگر يب

ده و غزل، تفاوت نو و کهنه يسه با قصين شعر در مقايا

م که شعر نو يرياما اگر در نظر بگ؛ سازد مي را آشکار

ا يواحد  يدارد مانند دارا بودن موضوعهايي  يژگيو

 يو محتوا متک يز ساختار صوريو ن کوتاه يداستان

و در بعد واژگان و کالم و زبان، زبان  هستند  برهم

بانه و متکلف است، يمعاصر و دور از زبان اد يعيطب

در « قطعه»هاي  يژگيات، همان وين خصوصيا يتمام

 يشود، لذا برخ مي ران محسوبيا يشعر سنت

 قطعه مهران، ادايبرآنند که شعر نو ا نظران صاحب

 يمنطق ادامه هم ييماين وزن نکهيکما ا است ييسرا

 .است يعروض وزن

 تر گسترده مخاطبان زهت، حويدر شعر مشروط

 را زمان مسائل شعر، احساسات و عواطف و شود مي

 داريب يبرا تالش و تيقوم موضوع مانند رديگ يبرم در

. در يو انتقاد از خرافات مذهب 3سميوناليناس حس کردن

 از و ديآ مي مردم دهان تويت به ميواقع شعر مشروط

 بهجن شعر نوع نيا هرچند. کند مي استفاده مردم زبان

 بر را آن ياساس عنصر «عاطفه» لذا و داشته يابزار

 مانند شعر عناصر گريد رو نيا از هم. است ساخته مي

رد توجه مو کمتر شعر شکل و يقيموس زبان، ل،يتخ

 .اند گرفتهقرار 

شعر موج ما يتبع نالب (3324-3339احمد شاملو )

د يش گرفت اما سبک شعر منثور و شعر سپينو را در پ

ست يه موجود نيرا ادامه داد. در شعر منثور وزن و قاف

و  يانيمهاي  هيقاف يخاص و گاه نوع يقياما در آن موس

شاملو  منتقدان، تهشود و به گف مي دهيخاص د يآهنگ

 است. نيتر موفقن عرصه يدر ا

ا يشعر  ييماين ( شکل3333-3341فروغ فرخزاد )

د و با وجود عمر کوتاه و دو دفتر يشعر آزاد را برگز

م به آغاز فصل سرد(، ياوريمان بيگر و ايد يشعر )تولد

د. يآ مي ران به حسابيجزو بزرگان عالم شعر و ادب ا

خته که يدرهم آم ياست با وزن عروض يشعر آزاد شعر

منظم و  يز جايه نيآن نامحدود است و قافهاي  مصرع

 .مشخص ندارد

و  يث نگاه نو به زندگيشعر شاملو و فروغ از ح

د ياز د يان است و حتي، متفاوت از شعر باستانيهست

تواند در کنار شعر معاصر جهان قرار  مي نيمنتقد يبرخ

شعر را گسترش دادند و  يزبانهاي  رد. آنان تجربهيگ

 را ارائه نمودند. يرومندين ينقد اجتماع

و  رانيا يا شعر نوين است که آيا اکنون پرسش

 ياز نوع شباهت شکل يبالتبع اشعار فروغ و شاملو نسبت

با شعر مدرن غرب دارند، چه  يا هماننديو  ييو محتوا

 و شعر مدرن غرب هست که 4سميدر مدرنهايي  يژگيو

م. يريبگ يخودمان هم پ يرا در شعر نو ها آن توان يم

 و يگذار ارزش صهق بدون ورود به عرين تحقيا

 پاسخ يپ در مدرن، و يسنت ادب و شعر درباره قضاوت

 .هاست پرسش نيا به
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 پژوهش ت و ضرورتياهم

 ات معاصرين طراز اول ادبيفروغ و شاملو را منتقد

هاي  و کتابها  ن جهت نوشتهيشناسند و بسته به هم مي

ن يآنها موجود است، اما عموم ا ي درباره ياديز

 يادبهاي  يژگيفن شعر و سبک و و يبه بررسها  نوشته

 يقيو تطب ييو جنبه محتوا اند پرداخته يصناع

بوده است.  يار کمتر مورد توجه و بررسيبس يستيمدرن

هاي  وندها و گسستيو پ يجهان يط کنونيدر شرا

 يات و فرهنگ و حتيبر سر ادب سخن ا،يجوامع دن

باور دارند که  يشمندانيرود، اند مي يدهکده جهان

و  يدار هيسرما يتوسط بازار جهان يفرهنگهاي  هفاصل

 ين خواهند رفت، در مقابل پژوهشگرانيارتباطات از ب

ورزند.  مي ديتأکها  فرهنگ ييو ناهمگرا يبر ماندگار

ا معاصر يشعر نو  ي دربارهدگاه يدهاي  ن تفاوتيهم

از شعر  متأثرآن را  يران هم موجود است، گروهيا

گران شعر نو يدانند، د مي آن يرو دنبالهمدرن غرب و 

 يمعرف ييم و قطعه سرايقد يران را ادامه سنت شعريا

ن دو شاعِر يل پرداختن به شعِر اين دليبه هم .کنند مي

سم يه مدرنيدگاه نظريات معاصر از ديادب مؤثر بزرگ و

در شعر آنان واجد  يوه هنرين شيو کارکرد ا ريتأثو 

 ت و ضرورت است.ياهم

 

 اهداف پژوهش

خاص هاي  وند فرهنگيق پين تحقيا يهدف آرمان

 ياست بر مبنا يارائه طرح يکل يو عام است. هدف

شدن و ارتباطات و بازتاب  يصنعت يرات جهانييتغ

شدن.  يجهان ريتأثفرهنگ و شعر تحت  يو مل يجهان

ران با يژه روشن ساختِن نسبِت شعر نو ايهدف و

ارائه مفهوم شعر  يسم است و هدف کاربرديمدرن

ات است که در يمدرِن دو شاعر طراز اول به بازار ادب

 شود. مي ت روشنفکران را شاملياساس اقل

 

 

 نه پژوهشيشيپ

ران در يات ايخ ادبيگاه فروغ فرخزاد در تاريجا

با « »گريد يتولد»، در يکدکن يعي، به گفته شفهاست قله

خ يگمان، تار چيه يبم که يشو مي بزرگ روبرو يشاعر

زن شاعر در  نيتر بزرگران او را به عنوان يات ايادب

رفت و در يش خواهد پذيخ هزار سالة خويطول تار

برجسته شعر امروز  چهره از دو سه  يکيقرن ما 

ما وزن شعر را گسترش يشتر از نيخواهد بود. فروغ ب

 هيچ در شعر او مدرن است. يداد،... و صورت و معن

ز با سنت برنخاسته يبهتر از فروغ به ست يروشنگر

ن يبا وجود چن (122، 3392 يکدکن يعي)شف«. است

مدرن و شعر هاي  يژگيکار فروغ، هنوز به و يبرجستگ

، پرداخته نشده يستيمدرنهاي  هيارها و نظرياو با مع

 است.

 ياريبسهاي  ژه شاملو کتابيدرباره فروغ و به و

 ير آنان را بررسگوناگون، شع ينوشته و از منظرها

ران، از يسم در ايمدرن يل تازگيبه دل همه نيا. با اند کرده

سم، به شعر يمشخص مدرن يارهايدگاه و معين ديا

هاي  از کتاب يکيفروغ و شاملو توجه نشده است. 

 نوشته« يتجدد در شعر فارس عهيطل» يعنيبرجسته 

ته يبه مدرن يخيتار يحکاک، نگاه يميدکتر احمد کر

دهد. دکتر  مي ما خاتمهيرا با ن شيها يبررسدارد و 

 يمباحث« به فروغ ينگاه»سا در کتاب مهم يروس شميس

شعر فروغ، فروغ و  يها هيما بنمانند عروض، واژگان، 

و معشوق در شعر فروغ  يع ادبيگر، صنايشاعر زنان د

سم يبا مدرن يکند اما موضوع کتاب ارتباط مي را بحث

« شعر زمان ما-فروغ فرخزاد»ن در کتاب يندارد. همچن

فروغ « يمن شخص»ار يبا مع هم ينوشته محمد حقوق

پردازد و در دو فصل،  مي اوهاي  کتاب يبه بررس

شکافد،  مي فروغ را« دهيبرگز يشعرها»و « جوانب کار»

سم، ياست و مبحث مدرن ياما موضوع، مباحث ادب

 ست.يسنده نيمنظور نو مطلقًا
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، به مسائل يتراب نياءالديضنوشته « گريد يفروغ»

 و عروض و زبان و ساخت شعر فروغ يع ادبيصنا

سم ير از مباحث مدرنيپردازد و باز هم منظر کتاب غ مي

دلم »سم در شعر يگذرا به نقد مدرن يا اشارهاست، البته 

 ييوگو گفتن يشود اما ا مي «سوزد مي باغچه يبرا

 کتاب. ياست درباره فروغ و خارج از مباحث اصل

ش ينسل خو برجسته ياز شعرا»احمد شاملو  

و اخوان و  يدارد در حدود سپهر ياست و معّدل

داده است،  يبه شعر فارس «..آنچه او معنا.فروغ

است...اگر از  1يستياومان شهياند تينها يبگسترش 

شعر  بًايم، تقريبگذر« فراموش شده يها آهنگ»کتاب 

افت،... در کنار يتوان  مي يمبتذل در بساط او به دشوار

است از  يو شرق يرانيا صبغهن )مسائل(، گرفتن يا

کامل شعر  نمونهک يل به يکه آن را تبد يشعر فارس

 (.132، 3392يکدکن يعي)شف «کرده است يفرنگ

ان، يپورنامدار يدکتر تق نوشته« سفر در مه»

کند  مي يشعر شاملو را بررس يصناع يادبهاي  جنبه

و  يقي، موسيبالغهاي  زبان و جنبهل، يمانند عاطفه، تخ

 شعر.

انگشت و »هاي  کتاب ييپاشا .از شاملو شناس ع

خواننده هاي  ت طرحيبا محور« از زخم قلب...»و « ماه

ه يبدون استناد به نظر اند شدهمحوِر خوانش شعر نوشته 

 ندارند. يستيح مدرنيبا توض يو لذا ارتباط

نوشته « ها يکاش ي رزادهيام»کتاب نقد شعر معاصر، 

شاملو از لحاظ  يين سالجقه، به نوگرايدکتر پرو

 «يينمادگرا»و « ال ذهنيان سيجر» وهيشک مانند يتکن

هاي  از جنبه يپردازد. البته به طور پراکنده برخ مي

و « با مردم محروم يهماهنگ»سم مانند يمدرن ييمحتوا

، «انسان»، (44،43ص «)ق عشقيان دقايجسارت در ب»

از  يبر يين مقوالت محتوايآمده است، اما ا، «يآزاد»

سم يبا مدرنها  مشخص هستند و ارتباط آن يا هينظربار 

ز فلسفه يتما که نيا تر مهمنکته  ؛ وامده استيبه بحث ن

عموم روشن نشده و  ن کتاب مطلقًايشه در ايو اند

 يو نه فلسف يشگياند يآن، محتوا يفلسف ارجاعات

 دارد.

نش يشه و بياند دربارهو مهم  يک کتاب جدي

 يعت کاشانيشر ياز دکتر عل« يقرار يبسرود »شاملو 

را « ت مداريانسان ينيب جهان»اصطالح »سنده ياست. نو

داند و در  مي ما و فروغ برازندهيز نيشاملو و ن يبرا

را در شعرها به ها  ق آن مقولهيمربوطه مصادهاي  بحث

ک ي ياارهيمعها  ين بررسيآورد، اما در ا مي انيم

با  ارتباطشانو  شود ينمبحث  يستيمدرن يدستگاه نظر

نوشته، فاقد  و اساسًا ديآ ينمان ين به ميمعهاي  هينظر

 است. يستيار مدرنيو مع يطرح مفهوم

از « احمد شاملو -شعر زمان ما»هاي  در کتاب

، يتراب نياءالديضاز « گريد يبامداد»و  يمحمد حقوق

شاملو و »م، کتاب يروبرو هست يو بالغ يبا مباحث زبان

مباحث  يماکان(، دارابقايي )از دکتر محمد « عالم معنا

، يشتن آدمي، خويد، خدا و جهان هستيتمه

م مجرد و... است ي، مفاهيانسان يها ارزش، ييرگرايتقد

سم يا مدرنيو  يه ادبين مقوالت در چارچوب نظرياما ا

مشخص سم يبا مدرنها  و ارتباط آن شوند ينمبحث 

و  يز بدون طرح مفهومين کتاب نيست و در اساس اين

 .کند ينمدا يسم پيبه مدرن يه است و لذا ارتباطينظر

« نقد آثار احمد شاملو»ب، يدستغ يکتاب عبدالعل

م و وزن، يچون نظر شاملو نسبت به شعر قد يبه مباحث

 يدن شاعرانه و مسائل اجتماعيه شعر، عشق، فلسفيقاف

 ين نقدها درونيکن ايپردازد، ل مي شعر شاملو ياسيو س

ف آن يشاعر در توص يا ناتواني ييبه توانا يعنياست 

مطرح  يستيمدرن يبررس گونه چيهو  پردازد مي امور

 .شود ينم

از هايي  جلوه»با عنوان  يا نامه انيپان يهمچن

از زهرا « يسم در شعر فروغ، شاملو و سپهريمدرن

موجود است که باز  ييطباطبااز دانشگاه عالمه  يعبد

هاي  يژگيز ويق فهرست مفصل و تماين تحقيدر ا

 م.يستيسم را شاهد نيبرجسته مدرن
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 پژوهش ينظر يات و مبانيادب

 –)تجدد(  2تهيجهان مدرن با سه مقوله مدرن

 ي( بررسييسم )نوگراي( و مدرني)نوساز 3ونيزاسيمدرن

ته يمدرن: اند کردهف ين تعريته را چنيشود. مدرن مي

 به يزندگ کردن تجربه و ستنيز وهيش ي)تجدد(، نوع

 و ينيشهرنش شدن، يصنعت تحوالت از که ديآ مي شمار

 و است شده يناش ينيرديغ از ينيد وزهح کيتفک

، يو اصالح گر ي: فروپاشاز عبارتند مشخصاتش

و  يو ناامن يع، نا ماندگاريو تحوالت سر يپراکندگ

 :از زمان و مکان يا تازههاي  همراه است با ادراک

، آشوب و 3سميامنيسرعت، تحرک، ارتباطات، سفر، د

ن نوع ي( در ا63، 3333لدز ي)چا .يفرهنگ يدگرگون

 و اقتصاد از اعمها  حوزه مهت در هي، عقالنيزندگ

به  يو عمل ي، علوم نظريست، روابط اجتماعايس

، يآور فنکند و با رشد  مي ار قاطع کاريعنوان مع

هاي  عرصه يرومند در تمامين يو ساختارهاها  سازمان

و حضور و سلطه  گرفته شکل ،يو معنو يات ماديح

 کنند. مي لين خود را بر جامعه و فرد تحميآهن

ها  است که انواع تناقض يمدرن، گرداب يپس زندگ

ن گرداب يرا در خود دارد و همها  ييبايو زها  يو زشت

که از  اند کردهف ي( تعريون )نوسازيزاسيرا مدرن

 (464، 3332 د: )برمنکن مي هير تغذيزهاي  سرچشمه

 يکيزيات بزرگ در قلمرو علوم فيکشف -

 ديشدن تول يصنعت -

 تيب جمعيم در شمار و ترکيعظ يزهايوخ افت -

 يع مناطق شهريرشد سر -

 يکه وحدت بخش تمام يارتباط جمعهاي  نظام -

 است يجوامع و اقوام جهان

 کيتابا ساختار و عملکرد بوروکر يملهاي  دولت -

که حاکمان  يمردم و اقوام ياجتماعهاي  جنبش -

 طلبند مي ش را به مبارزهيخو يو اقتصاد ياسيس

که همچون  يدار هيسرما يو سرانجام بازار جهان -

 به و برد مي خود با را نهادها و مردمان مهه يالبيس

 .راند مي شيپ

گوناگون هاي  دگاهيات با جامعه، ديدرباره رابطه ادب

هاي  ستين فرماليرنه ولک از متفکر .مطرح شده است

ات امروزه يه ادبياست که کتاب معروف او نظر يروس

 شود. مي محسوب يک نقد ادبيکالسهاي  از کتاب

ات ي، ادبنظر صاحبن يا زعم به( 316، 3332 ساي)شم

 ياجتماع يگر نهادهاياست که به د ياجتماع ينهاد

 ست.يبر آنها ن يمبتن يگره خورده ول

رد و هم بر آن يپذ مي ريتأثسنده هم از جامعه ينو

 کند ينم يبردار نسخه يگذارد. هنر تنها از زندگ مي اثر

، جوانان يدهد. به احتمال قو مي بلکه به آن شکل

رند. يگ مي قرارها  خوانده ريتأثدتر تحت يو شد تر عيسر

نسبت به  اند خواندهکه کتاب کمتر  ين کسانيهمچن

شان را سخت ي، خوانده هايا حرفه خوانان کتاب

 (329، 3333 ولک) .رنديگ مي تر يجد

ر، محل افکا و فلسفه و اتيادب نيب طهرابهمواره 

ن يات چنيمناقشه و اختالف نظر بوده است. غالبًا به ادب

 يآن، محتوا« شکل»د از پس يسته شده که باينگر

افکار ده شود تا يرون کشيب اش يشگياندو  يفلسف

 .گردد آشکار ده،يپوش دهعم

توان مطرح  مي نامه آنچهيات و زندگيادب رابطهدر 

 يت و زندگيبرحسب شخص يح اثر ادبيتوضنمود 

بوده  يق ادبيتحقهاي  روش نيتر افتادهسنده، از جا ينو

، يشود که اثر ادب مي ن روش فرضياست و در ا

خالق آن  يت و زندگيانگر فکر و شخصيمًا بيمستق

، يو اثر هنر يخصوص ين زندگيب رابطهاما »است. 

 افکار، توان ينم و ستين معلول و علت ادهرابطه س

ل قهرمانان را به يرذا و ليفضا ،ها هينظر احساسات،

 (32، 3333 )ولک «.نسبت داد نندگانشانيآفر

شود  مي منظور يروانشناسآنچه از  يق ادبيدر تحق

موجود در  يشناخت روانن يقوانو ها  همانا مطالعه سنخ
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 رابطهدر  همچنان که( 36، 3333 )ولک است. يآثار ادب

ز ين مرحله نيشود در ا مي دهيد ينامه و اثر ادبيزندگ

 يروانشناس به ،يادب و يهنر اثر و شعرعه از مطال يبرخ

 يبياد مثاًل. پردازند مي نوع اي فرد عنوان به سندهينو

 موجود اطالعات مجموعه از» که داده نظر معاصر

hypertimic اي او که داد احتمال توان مي موالنا رهدربا
 9 

، 3392انيدي)حم است.« ( بودهي)دو قطب bipolarا ي

31) (DSM-5TM,2013:123-132). 

توان  مي يدر آثار ادب يروانشناس مسئلهدرباره 

 اي آگاهانه که يشناخت روان يهک نظري يگفت که گاه

 اي چهره با هست، هم سندهينو مقبول ناآگاهانه،

 حافظه،ره دربا محققًا پروست. شود مي منطبق ،يتيوضع

 يبرا يحت که داشته خود خاص يکامل يهنظر

 يسانينو داستانبه اثرش مهم بوده است.  يسازمانده

کن و والدو فرانک کاماًل آگاهانه از يچون کونراد ا

 .اند کردهد استفاده يفرو يروانکاو

افتن يت دارد ياهم يشناخت روان يدر نقد ادب آنچه

و ساختار  ييروا يان ساختارهايو برخورد مها  شباهت

 اثر است. يروان

توان مطرح نمود  مي يق ادبيو تحق اتيادبدرباره 

است که به  ياز دانش انسان يا شاخه يق ادبيتحق که

پردازد.  مي يشمندانه هنر و هر ادبياند يبررس يچگونگ

 ياست، کوشش برا يعيعلوم طبهاي  روشک راه، ي

و  يطرف يبت، ينيمانند ع يعلم يکلهاي  تحقق هدف

گر روش، يشواهد. د طرفانه يب يق گردآورين، از طريقي

روابط  يابيو رد يِعّلهاي  و سابقهها  سرچشمه يبررس

ن يهمچن«. ينيروش تکو» يعنيزمان است  در طول

 يادبق يهم در تحق يکمهاي  از روش يريگ بهره

 شنهاد شده مانند استفاده از آمار، جدول و نمودار.يپ

قات يو تحق يعيعلوم طبهاي  ن همه روشيبا ا

کنند و  مي گر برخورديکديبا  يعيوسهاي  نهيدر زم يادب

 ياساسهاي  روش»شوند.  مي ختهيآم يا اندازهتا  يحت

ن انواع يسه، بيب و مقايل، ترکياس، تحليمانند استقرا، ق

 (1 ،3333 )ولک« افته مشترکند.ي دانش نظام

 يعنين يشيسم از اساس شعر پيدر شعر، مدرن

و  32سميگسلد و به شعر آزاد، سمبول مي ياوزان ضرب

 يالملل نيبدر هنر  مدرنيسم آورد. مي روها  گر فرميد

شود  مي شرويپهاي  و سبکها  از جنبش ياريشامل بس

، 33سمي، سوررئال36سميماژي، ا33سمياز جمله فرمال

 (.63 ،3333 لدزي)چا 34سميونيامپرس

و ابداع همراه  يسم از لحاظ ژانر با نوآوريمدرن

ن نوع نگارش يا زا نمونه وهاي  بوده است و جنبه

 عبارتند از:

 کاليراد يباشناسيز -

 يتجربه فن -

 خودآگاههاي  انعکاس -

 يانسان يمرکز ي سوژهشک نسبت به تفکر  -

 تين واقعيمداوم درباره عدم تع يکنجکاو -

ن يسم را با چنيگر مدل مدرنيد ياز منظر

 :اند کرده يمعرفهايي  يژگيو

 يطرفدار ييگرا خيتاران ضد يسم از جريمدرن -

 رونده شيپ و يتکامل بهقت جنيرا حقيکند ز مي

 .کرد لشيتحل ديبا بلکه ندارد،

کالن، بلکه بر جهان خرد  جهان برسم نه يمدرن -

را برتر از جنبه  يکند و لذا جنبه فرد مي ديتأک

 داند. مي ياجتماع

 شيها متندارد و  يسم جنبه خود ارجاعيمدرن -

 انه هستند.يکمتر بازنما

 يه و ناهماهنگيسم به گسست و تجزيش مدرنيگرا -

 است.

 کارکردطه ء به واسيت شيسم موجوديبه نظر مدرن -

 .است آن

و  گراست نخبهبغرنج و دشوار و لذا  يستيهنر مدرن -

ن آن مانند نو يسم، مخالفيمدرن يژگين وياز هم

سم به يکنند که هنر مدرن مي ، انتقادکاران محافظه
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ه است و افتاد دور اجتماع مردم دهاز درک تو يتمام

با اجتماع ندارد چون طبقات متوسط جامعه  يونديپ

رابطه با آن را ندارند.  يتوان فهم و برقرار

 دانست يکنشاتوان و مي راها  ستيمدرن ييگرا نخبه

 ،يهنر و يا حرفه نخبگان طهدر برابر روند محو سل

 .شدند مي بدل ريبگ مزد کار يروين به آنها ريز

 يدستاورد انسان نيتر يعالهنر را ها  ستيمدرن -

 دانند. مي

، يشخص ي، غالبًا بر فروپاشيستيمدرنهاي  متن -

 کنند. مي ديتأک يا اجتماعي يفکر

از  سم فراتريسم، اسطوره و سمبوليمدرن زعم به -

 خ هستند.يتار

بر شهر و دفاع از  ديتأک يستيمدرنهاي  در متن -

 شود. مي دهين ترس از آن ديدر ع يآور فن

هاي  يژگياز و يسبک يهمراه با نوآور يتجربه فن -

 سم است.يمدرن

ح ينارسا در ادراک و تشر يسم، زبان را ابزاريمدرن -

 داند. مي جهان

ها  ستيمورد نقد مدرن ييگرا عقلو  يعلم تجرب -

 است.

ز از يسم، پرهيار برجسته مدرنيک صفت بسي -

م جامعه و جهان و آشفته کردن يمستق 31ييبازنما

و استعاره  سمبولق ياز طر ييبازنماهاي  وهيش

 (36-34، 3333 لدزي)چا است.

برال سبب رشد يلهاي  وع فلسفهيرو گرفتن و شين -

ت شمردن منافع جمع و يو کم اهم ييفردگرا

ست هم يسندگان و هنرمندان مدرنيجامعه شد و نو

پرداختن به خود و درون را در مرکز توجه شان 

، يا منطقهو  يجهانهاي  جنگ يقرار دادند. از طرف

از باورها و نهادها شد،  ياريبس يسبب فروپاش

هن و وطن يجنگ، اعتقاد به شاه و م يکشتارها

رون ياعتبار کرد. با اشتغال زنان در ب يرا ب يدوست

د مواجه گشت. يبا تهد يمردساالر از خانه،

و  يم جنگ و عوارض تکنولوژيعظهاي  يرانيو

مانند  يتعالهاي  دهيبه ا يمانيا يب، ونيزاسيجبر مدرن

ن همه، يو اعتال را سبب شد و ا يمقام شامخ انسان

را به  يو نگرش يمذهب يديق و نوميعم يبدگمان

  (Ritzer 2011, 40)بار آورد.

 سندگانيسم را واکنش نويمدرنتوان  مي قتيدر حق -

، يشهر معهشدن، جا يو هنرمندان به روند صنعت

 يد فلسفيجدهاي  دهيک و ايجنگ، تحول تکنولوژ

 (.34-31 ،3333 لدزيدانست )چا

 و مردم با ديبا مدرن هنرمند بودلر شارل تهبه گف -

 يجسم مانند به و ابانيخ و کوچه در آنان يزندگ

 سخن جامعه مد و جذر متن از و بشود واحد

 .ديبگو

شه يبا فلسفه و اند يخوب بهدر غرب ها  ستيمدرن -

کنند و در  مي خلق يا فکورانهآشنا هستند و آثار 

ل نبود يران به دليمقابل آنان شعر معاصر ا ي نقطه

 آثار در البته. است ضعف دچار يفلسف شهياند

 روبرو يا ورزانه شهياند شعر با فروغ و شاملو

 نگاه يمحتوا با فکورانه يشعرها يعني ميهست

و  يعاجتما مناسبات ،يانسان روابط به قيعم

نحوه ات، ي، محبت، اسطوره، حيآن، آزاد ينهادها

 ...و بشرده نيآ آن، شيدايپ

ت در امور و ي، نسبنينشتيا ريتأثسم تحت يمدرن -

 ات را باور دارد.يواقع

ته کالِن بر ساخهاي  ستميپشت پا زدن به س -

 گريد از آنان، يساز همگون نديفرآ و ونيزاسيمدرن

 :نيهمچن. است سميمدرن مختصات

د و مصرف و يد توليط جديرش و نقد شرايپذ -

هاي  شيک و لذا گرايگر تبعات تحوالت تکنولوژيد

 از آمدن نو و محو کهنه... يمتناقض و متضاد ناش

 امور بخار گونهال و يت سيقول به ماه -

 جلو روبهو  ي، نه خطيو شخص يا چرخهزمان  -

 کيو تحوالت تکنولوژ يات شهريپرداختن به ح -
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و عوارض آن مانند  شهرها کالندر  يبر زندگ ديتأک -

 ييتنها) جمع يشلوغ در ييتنها ،يگمنام بهتجر

 (.يعاطف

 ژرف ينگر درونت و يتوجه به فرد -

معاصر و درک جهان به  ينسبت به زندگ ينيبدب -

 پاره تکه يث فرهنگيورشکسته و از ح يمانند روح

متعدد و هاي  ت به مثابه منيبر شخص ديتأک -

 گوناگونهاي  نقش

ا يرانگر يو عمدتًا و يراخالقيغ يروهايتوجه به ن -

 خودمحور جهان مدرن

جهان و رفتار  يريناپذ ينيش بيچند چهره بودن و پ -

 انسان

 يت شخصيشکاک -

 يدگيچيش پيافزا -

 يو گسستن از اوزان ضرب يسبک ينوآور -

فّرار هاي  مدلول ( وMetaphor)استعاره  يريکارگ به -

. يملموس و واقعهاي  از دال ييمايو ا

(Abrams,M.H,2012:212) 

ح و يرصريان غيسم در مفهوم بياستفاده از سمبول -

 از ظاهر به عمق باطن. يداللت ضمن

تم به يون. رياسيا تکرار با واري 32تمير يريکارگ به -

ون است ياسيتکرار با وار يکاربرد ساختار يمعنا

تکرار هاي  و عبارتها  است بر کلمه يمبتن»که 

کنند.  مي تر و معناها را انباشتهها  که پژواک يا شونده

ناظر است به کاربرد مکرر « تمير»ب ين ترتيبه ا

 ريتأثجاد يبه قصد اها  تيا شخصي، ها واقعه، ها انيب

 لدزي)چا« متن.هاي  ن تمير تکويدر س يضربان

3333،613.) 

 

 روش پژوهش

ل محتوا است و ابزار يروش تحل ق بهين تحقيا

 يو جامعه آمار بوده يا کتابخانهآن به روش  يگردآور

فروغ فرخزاد و احمد شاملو در  يمشتمل بر شعرها

در دو  يپژوهشهاي  اشعارشان است. داده مجموعه

 يشکلهاي  . جنبهاند شده يبخش محتوا و شکل بررس

 قرار يسم که در شعر فروغ و شاملو مورد بررسيمدرن

شعر مانند  يضرب ريغرد عبارتند از: شمول وزن يگ مي

 يف و تساويه و رديبند نبودن به وزن و قافيپا

و ها  تکرار واژه يتم در معنير يري، بگارگها مصرع

 ديتأکرومندتر و يجاد پژواک نيا يو معناها براها  عبارت

هاي  جنبه .سميماژي، اسمبولم، نمادها و يبر مفاه

در شعر فروغ و شاملو مورد  سم کهيمدرن ييمحتوا

رد عبارتند از: شمول فلسفه و يگ مي قرار يبررس

 ينيشهرنش ،شهر کالنمردم  يشه، پرداختن به زندگياند

ت، يقت و مطلقي، شک نسبت به حقيتکنولوژ ريتأثو 

خوشبخت کردن  يآنان برا يينقد عقل و علم در توانا

هنرمند وند هنر و يپ ،م هنريعظ اهميت مردم، نقد سنت،

و  يشخص يابان، فروپاشيمردم کوچه و خ يبا زندگ

 ينگر درون، يني، بدب33سميليهي، نيو فکر ياجتماع

، جهان 33ستانسيت و اگزي، فرديژرف، خود ارجاع

 ورشکسته.

و  39«يل مضمونيتحل»بر اساس ها  ل دادهيتحل

، 3333 پندورفي)کر 62«يا ل مقولهيتحل»

 کري)ب (،633،642، 3331 يوي)ک ،(63،63،69،43،46

شعر فروغ و هاي  ک کتابيبه تفک .(331،363 ،3332

 يعنيرد. از دو کتاب آخر فروغ يگ مي شاملو انجام

« م به آغاز فصل سردياوريمان بيا»و « گريد يتولد»

شد. سه  يشانزده شعر و منظومه بلند بررسًا مجموع

« انيعص»و « واريد»، «رياس» يعنيکتاب نخست فروغ 

 يتيل کنار گذاشته شد که خود فروغ اهمين دليبه ا

را از  اش يجدو شعر  دهد ينمها  شاعرانه به آن کتاب

احمد شاملو هم تعداد  از داند. مي به بعد« گريد يتولد»

 شد: ير انتخاب و بررسيزهاي  قطعه شعر از کتاب 43

 درخت دا:ينه، آيدا در آيتازه، آ يخاک، هواهاي  مرثيه

کوچک هاي  م در آتش، ترانهيو خنجر و خاطره، ابراه
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ث ينه، در آستانه، حديصله، باغ آ يح بيغربت، مدا

 .ماهان يقرار يب

از  يشعرها به روش تصادف« يل مضمونيتحل»در 

فروغ و  ياشعار انتخاب شدند. ابتدا شعرها ي مجموعه

ها  شوند. ابتدا شعر در بخش مي يسپس شاملو بررس

و ها  فهوم و داللتکوتاه آمده و ضمن ارائه م ييابندهاي

ل يان شعر، داليا بخش، در پايهر بند هاي  نشانه

 شود. مي انيب يستيمدرن يو شکل ييمشخص محتوا

 يشعر خوددار ياز آوردن تمام ييز از ُپرگويپره يبرا

معرف و معنادار شعر آمده  هاي شده و تنها قسمت

 .اند شدهذکر  يکوتاه به تمام ياست، اما شعرها

با  يق، جدوليان تحقيدر پا« يا مقولهل يتحل»در 

و  ييسم اعم از محتوايمدرن گانه هجدهمشخصات 

قطعه شعر  43قطعه شعر فروغ و  32 يبرا يشکل

م گشته و درصد هر کدام از مقوالت با يشاملو ترس

مستقل هر شعر،  يل مضمونيرجوع به تحل

، يا مقولهل يشده و سپس بر اساس تحل يگذار عالمت

گر، يد يجدول در است. گرفته انجامها  داده ياستنتاج کل

ل يسه و تحليدو شاعر، مقا يشعرها يستيمقوالت مدرن

 شده است.

 

 پژوهشهاي  افتهي

، سهم يقه تصادفيده به طريدر شانزده شعر برگز

%( 31) .ژرف در شعر فروغ قابل توجه است« شهياند»

شاعرانه درباره موضوعات  شهياندواجد هاي  شعر

، روابط زن و ي، خوشبختيزندگ يمانند معنا يمهم

، يو جمع يفرد يو نو، آرمان اعتال يمرد، زن سنت

و ها  ليتحم است. يخشونت و منازعات اجتماع

از  يميدر ن «يو تکنولوژ ينيشهرنش»از  يمشکالت ناش

« تهينقد ارکان مدرن»ز يفروغ، برجسته است و ن يشعرها

شک نسبت به است حاکم، استبداد، جنگ و يمانند س

ها  %( شعر43ش از )ي، در بيو معتقدات سنت يدئولوژيا

 يبا درصد «تيوند با جمعيپ»ُبعد  در شود. مي دهيد

 ها يمشغول دلن يکه مجموع ا مي%( روبروئ61برابر )

 ييو توانا مردم و مشکالت روزمره ينسبت به زندگ

 ، نشانيبشر ييرها سعادت وان در يو ادها  مکتب

و  ياجتماع يفروغ به شدت نسبت به زندگدهند که  مي

م يتعهد عظ اين شمند است.يحساس و اند يبشر

است تا با غور  يقيعم ينگر درونالبته مستلزم  يانسان

ت، يقت و واقعيو حق يو اجتماع يات فرديق حيدر دقا

را در عالم شعر بازتاب دهد. از  ها يمشغول دلبتواند آن 

خود »و « ينگر درون» يارهاين روست که معيهم

( موارد %33ش از )يفروغ، در ب يدر شعرها« يارجاع

ته هم يتوجه فروغ به عوارض مدرن يطرف از موجودند.

(، %3621« )ينيبدب»جالب است، در سه محور 

( و %3321« )يو فکر يو اجتماع يشخص يفروپاش»

( شعرها %42با ) (، مجموعًا%2261« )جهان ورشکسته»

فروغ نسبت  ينگر ژرفو  يکه خبر از آگاه ميمواجه

 يک دهد. مي –ون يزاسيمدرن -مدرن  يبه گرداب زندگ

ک فروغ يسمبول يشعرها يار باالينکته مهم، بسامد بس

ن است استفاده از يو همچن (%93ش از )يب يعنياست 

فروغ به  ي ژهيون درصد، نشان از عالقه يتم که همير

 يعنيک شعر فروغ ياز  تنها دارد. ين مشخصه سبکيا

انگر ضعف يکرد که ب يفلسف يتوان برداشت مي ،«مرداب»

نکته جالب توجه، نبود  يک شاعر است. يشياند يفلسف

د يده فروغ است که شايدر اشعار برگز يستيماژيشعِر ا

تم به کار رفته در ير يبا در نظر گرفتن درصد باال

منظور  يه منطقي( بتوان توج%93ش از يبشعرهايش )

 يبه فراوانها  يچون از تکرار واژگان و معن يعنيکرد 

به چشم  ييگو جازياا يماژ ياستفاده شده لذا عنصر ا

 .خورد ينم

 ي( شعرها%33ش از )يرا در ب« تيشکاک»مولفة 

ک ي، حدود «ينيبدب»م و با افزودن مولفة يفروغ شاهد

ق يعم يفروغ در باب تعمق و بدگمان يسوم شعرها

هاي  حاکم و وعده ي، باورهاها يدئولوژيانسبت به 

 انه خواهد بود.يقت جويو حق خواهانه عدالت
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 * *   *  *        *    آن روزها-3

     *  *      *  * *   جمعه-6

  *     *           * يعروسک کوک-3

  *   *  *        *  *  مرداب-4

  *     * *     *     * ينيزمهاي  هيآ-1

 * *   *  *      *   *   دار در شبيد-2

  *   *  * *  *   *   *   وهم سبز-3

  *     *           * فتح باغ-3

 * *  *        *  *  *  * ...يگفت مادرش روز يبه عل-9

 * * *  *  * *          * گريد يتولد-32

  * *  *  *        *   * دوباره خواهم داد يبه آفتاب سالم-33

  * *  *  *   *        * سردم به آغاز فصل ياوريمان بيا-36

 * *     *      *   *  * بعد از تو-33

  *     *   *   *   *  * سوزد مي باغچه يدلم برا-34

 * *     * *      * * *  * ستيچ کس نيکه مثل ه يکس-31

 * * *  *  *         *  * ماند مي تنها صداست که-32
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، يقه تصادفيده به طريدر چهل وسه شعر برگز

اندک شمار و ار يبس يبا بار و مضمون فلسف يشعرها

 ياست به نفع ادعا يلين دلي( است و ا%422) حدود

 يينکه آشنايبر ا ياء موحد مبنيمانند ض ينيمتفکر

ار يبا فلسفه، در حد بس يرانيسندگان ايهنرمندان و نو

 يعني« شهياند»اما در مقابل، عنصر ؛ ف استيضع

نسبت به « يتفکر مفهوم»ر منسجم و بدون ينگرش غ

 يعنيبرخوردار است  ييباال ًانسبتبار  جهان و انسان، از

ش يده شاملو از عنصر کمابيبرگز ي( شعرها13%)

ُبعد پردازش به  در شه برخوردارند.يرومند اندين

مانند « تهينقد ارکان مدرن»و « يو تکنولوژ ينيشهرنش»

مردم  يوند با زندگيو عدالت و اخالق و پ ييگرا عقل

باال  يبا بسامد يجد يابان، شاملو برخورديکوچه و خ

ن نشان از هنر متعهد و انسان ي(؛ و ا%43ش از يبدارد )

شاملو  ين تعهد و مردم دوستين شاعر دارد. ايا يدوست

وند يم که از پيريکه در نظر بگ يد هنگامينما مي تر مهم

شه و يابان است که انديمردم کوچه و خ يشاعر با زندگ

د يرابطه را نبان يرد. البته ايگ مي شاملو شکل ينيب جهان
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متقابل تفکر  ريتأث يدانست اما به هر رو يعلت و معلول

، مشهود يات اجتماعيو حها  و تعهد، در برابر جنبش

( %923«)ينيبدب»ته مانند يگر مدرنيمقوالت د اگر است.

( %63261« )–يو اجتماع ياعم از شخص– يفروپاش»و 

حاکم بر جامعه و  يها ارزشت نسبت به يشکاک»و 

 ريتأثو  يت اجتماعيرا به عنوان مسئول (%2293) «جهان

هاي  از آرمان يو سرخوردگ ط و جهانيشاملو از مح

(، بازهم %39م )يمنظور بکنها  يدئولوژيو اها  مکتب

ابان، نمود يمردم کوچه و خ يوند هنرمند با زندگيپ

« من»شاعر، « من»دهد که  مي نشان ابد وي مي يشتريب

، هم ياجتماع« من»است. در  يا بشريو  ياجتماع

ک کشور با يا يک جامعه يسرنوشتان شعر و شاعر، 

، شاعر، يبشر« من»ن و منطقه است، اما در يک دي

و مسائل و ها  يت را منظور دارد و از نگرانيبشر يتمام

در  حتي آورد. مي انيبشر سخن به م يتمامهاي  آرمان

 ينگر درون( و %923ت )يبر فرد ديتأکبا  يشعرها

 يزاري(، شاعر با ب%33291ارجاعي )( و خود 63261%)

و سرکوب، به درون  يليظالمانه و تحم يها ارزشاز 

شود تا از  مي شعر(هنر )برد و متوسل به عالم  مي پناه

هنر  يد و با بازسازياسايَمکر زمانه و َغدر جباران، ب

ن دسته از يبپردازد. اها  يش به مقابله با کژيخو

و خود  ينگر درونت، يفردمدرن )شعر هاي  يژگيو

رد. يگ مي ( را در بر%42ش از )يب ًامجموع( يارجاع

 ًاتوجه به خود، درصد نسبت يبه معنا ينگر درونمقوله 

 ينگر درونن يو در ا (%63261) سازد مي را بر ييباال

ز يو ن يات اجتماعياست که نقد خود، رابطه با واقع

 يصورت ، بهيخيو تار يو جمع يشخصهاي  آرمان

ک پژوهش يگردد. در  مي سريشاعر م يبرا يمفهوم

( %3، مشخص شده که عموم مردم تنها )يشناس جامعه

دهند،  مي اختصاص ينگر درونرا به  شان روزانهاوقات 

و  يروزمرگ( اوقات، توجه شان به %96در ) يعني

( %63«)ينگر درون»و لذا  است يا لحظهحوادث 

ژه اگر يبه و دهد. مي و نقد درون يشاملو، خبر از خبرگ

و  ينگر درونت، يتوجه به فردهمانند )ن سه مقوله يا

 ( در مجموع در نظر گرفته شوند معلوميخود ارجاع

، توجه اش يشعر( اوقات %42شود که شاعر در ) مي

ت تنها يو فرد ينگر درون يژرف به درون دارد. همراه

ن گذشته در يشود و از ا مي دهي( موارد د%421در )

 %( مقوله923فرديت )چهار مورد توجه 

ن عام يو نه قوان يژگيبر و ديتأک يعنيسم ياليستانسياگز

 يباال بسامد دارد. يبرجستگحاکم بر جمع و جامعه 

، ي، فروپاشيني، بدبينيشهرنشاجتماعي ) يشعرها

 -ته(يو نقد ارکان مدرن تيوند با جمعيت، پيشکاک

دهد که شاملو  مي نشان -(%33ش از )يب ًامجموع

 يرومند و تمام عمريار نيبس يبا تعهد اجتماع يشاعر

 است.

سم است و يمهم مدرنهاي  يژگياز و يکيسم يليهين

مت و يرفتار بر اساس ق يت اخالقيمنظور از آن مقبول

 يزيهر چ که نيااست و باور به  يارزش اقتصاد

سم يليهيگر از نيد يفيابد. در توصي مي سودآور باشد بقا

 اند دانستهسم يت و معرف مدرنيمدرن که آن را خصوص

مدرن و دوم،  يياياول شکوه توان و پو»ن آمده که يچن

 يکيسم مدرن و نزديليهيدن و نيفروپاش يبياثرات تخر

که  يان آن دو: احساس گرفتار شدن در گردابيب ميعج

چرخند و منفجر و  ها مي در آن امور واقع و ارزش

ق در مورد يعم يشوند، شک مي بيرکه و دوباره تيتجز

ن يبا ا« است. يواقع يو ارزشمند و حت يآنچه اساس

 يدر شعرها بار کيسم تنها يليهيد، نياکهاي  يژگيو

ن ي(. با چن%623 يعنياست )ده شده يده ديبرگز

آن  يبرا يجابيا يا جنبهسم مدرن، يليهياز ن يفيتوص

و  سود و بازار يرفتار بر مبنا يعنيمنظور شده 

نجا هم اصل يکه در ا ران کردنيو سپس و يسازندگ

اشاره  همچنان که .شتر است و بسيسود ب مسئله

سم در ياز مدرن يا جلوه» نامه انيپادر  خواهد شد مثاًل

سم يليهين ياز زهرا عبد« ياشعار فروغ، شاملو و سپهر

گرفته و  يديو نوم يو پوچ يپست انگار يرا در معن
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 مقولهن مفهوم، تحت يرا با ا ياريبس يلذا شعرها

هاي  يژگياز و آن چنانکهسم آورده است، اما يليهين

، ييل مقوالت تنهاين صفات، ذي، اديآ يبرمسم يمدرن

، يدي(، نوميو فکر يو اجتماع ياعم از فردفروپاشي )

 ييکه آشنا پيداست .دارترند يمعناتر و ي..گو.گسست و

ق نسبت به يعمسم، مستلزم اشراف يليهيمدرن ن يبامعنا

سم و فلسفه مدرن است و گفته شد که هم شاملو يمدرن

معاصر، از  يرانيو هم فروغ به مانند عموم هنرمندان ا

 يو نقد ادب يشناس جامعه، يار کم فلسفيدانش بس

مانند  يا مقولهد انتظار داشت که يبرخوردارند و لذا نبا

سم يات معرف مدرنيسم مدرن با همان خصوصيليهين

 دا کند.ين هنرمندان نمود پيا يهادر شعر

 

 سم در اشعار شاملويمدرنهاي  يژگيو ي: بررس6جدول 
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  * *  *              راز-3

     *  * * *          سرگذشت-6

  *     *  *         * افق روشن-3

 * *        *   * *    * زمين-4

       *           * آشتي -1

         *    *   *   3شبانه  -2

       *  *         * 4شبانه  -3

 *        *          1شبانه  -3

 *            *      3شبانه  -9

       *           * لوح -32

  *   *   *     * *     محاق -33

        *     *   *   به ايران درودي -36

  *      * *    *      هاي اعماق بچه -33

       *           * هجراني شب ايرانشهر-34

       * * *          آخر بازي -31

       *           * خطابة آسان-32

   *  *    *      *    ميان کتابها گشتم -33

                  * بهتان مگو -33

             *     * سپيده دم -39

       *           * ترانه اشک و آفتاب -62

               *   * جاني پر از زخم-63

   *  *  *            هاي ديوار چشم -66

   *  *              شيهه و ُسمضربه -63

       *   *        * سر تا سر سر به سر -64
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61- the day after *                 * 

               *   * سرود ششم-62

          *       *  دکتر جهانگيربه -63

                  * کژ مژ و بي انتها-63

  *      *          * طرح -69

       * *        *  * نگاه کن -32

       * *     *      بهار ديگر-33

   *  *  *        *   * کي بود، چگونه بود -36

 *      *    *       * خالصة احوال-33

       *           * گريد جنازه مي بر کدام .34

         *        *  نه عادالنه و نه زيبا-31

 *                 * جوشان از خشم -32

 *            *      در پيچيده به خويش -33

  *                * زديم چراغ مي اديما فر-33

  *     * *          * شبانه-39

     *  *      *      شام گاهي-42

     *         *     پشت ديوار-43

     *         *    * آغاز-46

   *    *           * ي پلسو آني  جاده-43
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سم در اشعار يمدرنهاي  يژگيسه درصد ويدر مقا

شمندانه ياند يتوان گفت که شعرها مي ن دو شاعريا

شتر از شاملوست، اما البته نزد هر دو شاعر، يفروغ ب

 ييشمندانه درصد بااليو اند ييخته معنايفره يشعرها

و  سمبولفروغ به استفاده از  گرايش دهد. مي ليرا تشک

شتر از شاملوست يب ( بسيارBaldick 200, 334ريتم )

بهره گرفته و در  سمبولبرابر شاملو از  پنج که يطور به

ش از دو برابر شاملو يتم هم به بير يريکارگ به

 يستيماژيا ي( شعرها%62برابر ) در .ميخور يبرم

 يستيماژياز نوع ا يده فروغ عاريبرگز يشاملو، شعرها

 يار بااليبس ي استفادهل يتوان آن را به دل مي است که

« ينيبدب» مولفة تم دانست.ير ي( از تکرارها%93فروغ )

 نکتهشتر از شاملوست اما يب يفروغ، اندک يدر شعرها

 برخالفن است که نزد هر دو شاعر يجالب توجه ا

ن بسامد ين، ايمنتقدر مستند ينظر غ يتصور عام و حت

البته هر دو  .(%923% و شاملو 3621فروغ نيست )باال 
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 يشاعر در نگاه به اوضاع جامعه و جهان و زندگ

و ها  و حکومتها  مردِم در بند سازمان ياجتماع

طره آنان را با انواع يهستند و س نيب واقعساختارها، 

ن روست که در بسامد يکنند و از هم مي دها، درکيتمه

و عوارض  يشان به فروپاشياز شعرها ييباال

ن نسبت در شعر فروغ يپردازند. ا مي ونيزاسيمدرن

توان  مي کل در ( است.%42شاملو )( و نزد %32حدود )

خود »، «تيفرد»مانند  ييگفت به لحاظ محورها

 يستي، شعر فروغ بهره مدرن«تيشکاک»و « يارجاع

 ياز دو شاعر مدرن، فلسف کدام چيهدارد.  يشتريب

ران يدر قله شعر نو ا که نياستند، با توجه به يش نياند

نزد شاعران ما  يدارند، ضعف دانش فلسف يجا

دو شاعر تعهد  هر ر و هشدار دهنده است.يچشمگ

 شان نشانيرا در شعرها يرومندين يو انسان ياجتماع

 دهند. مي

 

 گيري نتيجه

 ي دربارهق يعمهاي  شهيدر شعر شاملو شاهد اند

گفته شد  ؛ وميهست يسرنوشت مردم در جوامع صنعت

ق يعم ييسم، همانا آشنايار مهم در مدرنيکه عنصر بس

کما شه است، يبا فلسفه و اند يغربهاي  ستيمدرن

ست، فلسفه يمدرن ييکايوت شاعر بزرگ آمريال نکهيا

، «شعر افق روشن»فلسفه بود.  آموخته دانشدان و 

 انديشهواجد « the day after»و « جوشان از خشم»

آن  دهق ضد جنگ و عوارض مهلک و مسخ کننيعم

« نيزم»و « اعماقهاي  بچه»، «يآخر باز»است. در شعر 

هاي  فکورانه نسبت به فشارها و سرکوب شهياند زين

ان شده يخواهان و مردم، بيبه آزاد ياستبدادهاي  دولت

 يقيبا نقد موس« ديگر مي بر کدام جنازه»است. در شعر 

 ينيشهرنش يرات زندگييآن از تغ ماندگي عقبو  يتسن

واجد  يم. شعرهايران معاصر روبرو هستيا يصنعت

 ليرا در آثار شاملو تشک ييشه بلند، درصد باالياند

ران تا يم اي(. البته شعر قد%13از )ش يب يعنيدهد  مي

و  تر يفلسفار يدر قرن نهم، بس يزمان جام

شاعر معاصر، راجع به  انديشهبوده، اما  تر شمندانهياند

 ياثرها و عوارض صنعت و پسا صنعت و فروپاش

ن يحاصل از آن است و هم يو فرد يو اجتماع يفکر

در  ينيشهرنش يرانگر زندگيو تأثير يعني يژگيو

 نهينهادو  ميرمستقيغهاي  ليو عواقب تحمشهرها  کالن

و « يفروپاش» مقوله، يو اجتماع ياقتصادهاي  سازمان

 رفاهو  يبر خوشبخت يمبن يبه ادعاهانسبت « شک»

سم ساخته يمهم مدرنهاي  يژگيون را جزو ويزاسيمدرن

در »، «محاق»، «3و  3شبانه »، «نيزم» يشعرها در است.

( %63ش از )يو در کل ب« ن واريش جنيده به خويچيپ

 م.ين مقوله مواجهيشاملو با ا يشعرها

 

 سميمدرنهاي  يژگيسه اشعار فروغ و شاملو به لحاظ درصد ويمقا :3جدول 
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سم و به گفته يمدرن برجستهات ياز خصوص

، هنرمند مدرن يبودلر فرانسو يعنيست ين مدرنينخست

 ابان مزدوجيمردم کوچه و خ ياست که با زندگ يکس

 شهر کالنت يجمع يرا در دل شلوغ اش خانهشود و  مي

 يعاشق زندگ يسازد. هنرمند مدرن به عبارت مي برپا

وند با يپ» يعنين ُبعد يشاملو در ا بازهم مردم است.

و  ياست مردم يشاعر« ابانيمردم کوچه و خ يزندگ

مردم که تحت  يو دردها يمتعهد به خوشبخت

هاي  ن آشکار و پنهان سازمانيو قوانها  ليتحم

ن مقوله به همراه يکنند. ا مي ي، زندگياجتماع-ياقتصاد

در  يتکنولوژ راتيتأثو  ينيمربوط به شهرنش يشعرها

شود مانند  مي دهيشاملو د ي( شعرها%63ش از )يب

، «يآخر باز»، «يران دروديبه ا»، «سرگذشت» يشعرها

 «.گريبهار د»و « نگاه کن»

 دارد مثاًل يشاملو برجستگ يدر شعرها« نقد سنت»

و « د؟يگر مي بر کدام جنازه»در شعر  يسنت يقينقد موس

سال بد، »را در شعر ن نقد سرکوب و استبداد يهمچن

 افت.يتوان در مي «سال باد

و « تيفرد»به  يا ژهيوسم توجه يمدرن

شاملو گذر از من  يدارد و در شعرها« ينگر درون»

به  يو بشر يبه من اجتماع ينگر درونو  يفرد

 ( است.%63شود و حدود ) مي دهيد يفراوان

در  -شاملو يگر محور شعرهايد-«يخود ارجاع»

ک و ارجاع به يو سمبول ميرمستقيغ ييبازنما يمعنا

 يي( است و در شعرها%34حدود )، ينگرش فرد هيزاو

و « واريدهاي  چشم»، «گشتم ها کتابان يم»، «راز»مانند 

ن يبه ا« بود و چگونه بود يک»و  «هه و ُسمضربهيش»ز ين

 .ميخور يبرمسم يژه مدرنيمقوالت و

بودند  گرا مطلقباستان و عرفان که  شهياندبرخالف 

 ريتأثدگاه و هم تحت يث ديهم از حها  ستيمدرن

و  يا منطقهو  يجهانهاي  جنگهاي  يرانيو

 دهش يبه شدت ساختارهاي  سازمان يها يتاز کهي

قت و يق نسبت به حقيعم ي، شکياسيو س ياقتصاد

دارند. در  يم صلح و آزاديو مفاه يبشر ياعتال

و « ينيبدب»درصد موارد، با  32شاملو در  يشعرها

سم يليهين»و « يفروپاش»م و اگر يروبرو هست« تيشکاک»

ش يب م مجموعًاييفزايرا ب« تهينقد ارکان مدرن»و « مدرن

ن نسبت يا .م بوديق مواجه خواهي( با شک عم%13از )

 ( است.%9321از )ش يدر شعر فروغ ب

است از يمانند عقل و علم و س« تهينقد ارکان مدرن»

 شاملوست، مثاًل يمهم در شعرها ييمحتوا يمحورها

 «.جوشان از خشم»در شعر 

سم، يار مهم و معرف مدرنيک مقوله بسي

ف، عبارت است از يمدرن است که طبق تعر« سميليهين»

و  ييايز پويو ن يار رفتار بر اساس سوددهيرفتار و مع

و  يمادهاي  ب ساختهين حال تخريو در ع يسازندگ

شتر. در شعر شاملو يسود ب منظور به يو سازمان يفکر

سم مدرن اشاره يليهيک، به موارد نيا سمبوليم و يمستق

 «.احوال خالصه»در شعر  رفته است؛ مثاًل

و  يه و ناهماهنگيش به تجزيسم گرايمدرن

دارد که در  يا شخصي ي، فکرياجتماع يفروپاش

 لي( را تشک%63حدود ) يژگين ويشاملو ا يشعرها

با « ن واريده به خود جنيچيدر پ»در شعر  مثاًل؛ دهد مي

سم در يمدرن ييمحتوا جنبهها  اين م.ين مقوله مواجهيا

، يث شکليدهند و اما از ح مي ليشعر شاملو را تشک

 يسبک يو نوآور يشعر نو با گسستن از اوزان ضرب

 يشاملو با شعرها جهت نيازاکند.  مي کارش را آغاز

ن يشاعر موفق ان ين و آخرياول ًادش که ظاهريسپ

جاد کرده يدر شعر ا يسبک است، تحول و نوآور

 يه و تساوين شعر خود را از وزن و قافياست. ا

 ش را دارد.يخاص خو يقيرها ساخته و موسها  مصرع

ا ي« تمير»شعر مدرن،  يگر شکليمشخصه د

 يبرا هاست داللت، معناها و ها واژهتکرار  يريکارگ به

ش ي. در بيش پژواک مفهوميو افزا يضربان ريتأثجاد يا

به کار  ييا معنايتم واژگان يشاملو ر ي( شعرها%44از )
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افق »، «سرگذشت» يرفته است از جمله در شعرها

 و...« رانشهريشب ا»، «لوح»، 4، شبانه «روشن

ز از کلمات و عبارات يپره يبه معن« سميماژيا»

ن نوع شعر، واژگان يدر شعر است. در ا ينيتزئ

کنند و البته  مي يندگيم بر معنا را نمايقمستهاي  داللت

برخوردار باشد  يد از تسلط باال بر واژه و معنيشاعر با

( از %62ش از )يد. بيبرآ يستيماژيشعر ا تا از عهده

 يستيمدرن يژگيشاملو واجد و يمورد بررس يشعرها

و  «گشتم ها کتابان يم»، «1شبانه »سم است مانند يماژيا

بر  ديتأکسم يماژيدر ا«. با بود جهانينه عادالنه و نه ز»

 ياضافهاي  يق و مشخص و بدون بازيدق ييبازنما

شعر موجز،  يعنيو شعر رها از وزن است  يلفظ

آن را در  يميقد نمونهکه  يحي، متفکرانه و تلمگرا درون

اِر شعر مدرن، در ين معيا با م.ينيب مي اميات خيرباع

( و %6229) درسم يماژيشاملو ا يمورد بررس يشعرها

( موارد به کار گرفته شده است، %3322در ) سمبول

ر يز يدر شعرها مثاًل؛ ( درصد3921) ًامجموع يعني

، «افق روشن»، «سرگذشت»سم آشکار است: يماژيا

در  سمبولز ين«. اعماقهاي  بچه»و « 1و 4و  3شبانه »

م يزد مي اديما فر»، «طرح»ر بکار رفته است: يز يشعرها

 «.محاق»و « شبانه» ،«چراغ چراغ!

توان  مي بر استعاره را ديتأکدر  يسم بخشيدر مدرن

ا ي يليتمث هجاد جلويا يبرا ها سمبولدر استفاده از 

ن اعتقاد يبسط ا يعنيانه مشاهده کرد يبازنما

ح، بلکه يکه هدف هنر نه داللت صرها  ستيسمبول

پِس ظواهر  تر يعالت يد واقعياست و با يداللت ضمن

ن يا سمبولاساس  يطورکل بهالقا کرد. ها  را با سمبول

 يا مجموعهو هم  ياست که هم داّل ملموس و واقع

 م.يداشته باشها  از مدلول ييمايفّرار و ا

جه گرفت در شعر شاملو يتوان نت مي نيبنابرا

 ر برجسته است:يدر موارد ز يسبک ينوآور

دور شدن از  د که پس ازيا سپيشعر منثور  ينوع -

 گانه ابداعيت ين سبک را با موفقي، اييمايقالب ن

و « ماريب»، «کاج»، «گل کو» يکند. شاملو در شعرها مي

به بعد « نهيباغ آ»ماست اما از يرو سبک نيپ« مرغ باران»

 ند.يگز مي بر اش يشخصرا به عنوان سبک « ديشعر سپ»

روزمره و در  است کاماًل يزبان شعر شاملو زبان -

است ساده که اهل  يخته و واال. زبانين حال فرهيع

 کنند. مي زبان با آن صحبت

که مخصوص  ير عروضيوزن غ يش نوعيآزما -

 شاملو است:

 برگ بهار در سرانگشتان توست همه

 سوزد مي انگشتانت رهگسترده در نق يهوا

 رابيد سيبامدادان از باران و خورش يو زالل

 شود. مي

بات ملموس و يجرشعر عاشقانه که از ت -

 کند. مي محسوس دو آدم صحبت

 تمير -

 سميسمبول -

 سميماژيا -

شود که شعر شاملو هم از  مي ب، روشنين ترتيبا ا

 د.يآ مي مدرن به حساب يو هم شکل ييجنبه محتوا

ق ينگاه عم يعني« شهياند»فروغ عنصر  يدر شعرها

، برجسته است. يو روابط اجتماع و انسانبه جهان 

 يرانيل آشنا نبودن عموم هنرمندان معاصر ايدل البته به

نگاه  ،به فلسفه ،سينو رمانسنده و شاعر و ياعم از نو

توان از  مي ندرت بهدر شعر فروغ وجود ندارد و  يفلسف

در شانزده  نکهيکما اکرد.  يشعرها برداشت فلسف يبرخ

روبرو  يشه فلسفيک مورد انديده، تنها با يشعر برگز

از  ياريژرف فروغ در بس شهياندم، اما عنصر يهست

ن يو ا (%23ش از )يدر ب يعنيشود  مي دهيش ديشعرها

، يزندگ ي دربارهشمندانه فروغ يانگر عمق نگرش انديب

و زن نو  يو رفاه بشر، سرنوشت انسان، زن سنت يآزاد

 ون است.يزاسيو عوارض مدرن

سم، بازتاب يمدرن ييگر محتوايعنصر برجسته د

مردم کوچه و  يزندگ يانه شعريا بازنمايو « کيلسمبو»
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 يوند با زندگيمارشال برمن، پ گفتهابان و به يخ

 ي( شعرها%61ث، فروغ در )ين حياست، از ا يهمگان

و اگر دو مقوله  کند مي ييوند را بازنماين پيمنتخب، ا

 يشخص يتوجه به فروپاش يعنيسم يمهم مدرن ييمحتوا

 يجهان به مثابه روح»ز يو ن يو فکر يو اجتماع

ش يشود که در ب مي م، معلومييفزايرا به آن ب« ورشکسته

مردم،  يوند با زندگيفروغ، آثار پ ي( شعرها%33از )

 يتعهد اجتماع ين به معنيهم ؛ ومنعکس شده است

اوست.  ييگرا انسانو  يم فروغ و انسان دوستيعظ

در « ابانيمردم کوچه و خ يوند با زندگيپ»عنصر 

 دهيد« گريد يتولد»و « ينيزمهاي  هيآ»مانند  ييشعرها

و  يا اجتماعي يشخص يفروپاش»ز توجه به يشود. ن مي

دار در يد»و « جمعه»ر ينظ ييرا در شعرها« يفکر

گفت  يبه عل»را در شعر بلند « جهان ورشکسته»، «شب

به عوارض  توجه م.يابيم بيتوان مي «يمادرش روز

شعر فروغ و هاي  گر دغدغهياز د ينيصنعت و شهرنش

ن محور مهم در يرود، ا مي سم به شماريمدرن يمحورها

که  يکس»و « در شبدار يد»، «جمعه»مانند  ييشعرها

 برجسته است.« ستين کس چيهمثل 

و « ينگر درون»سم، يمهم مدرنهاي  يژگيجزو و

آن »ر ينظ يي. در شعرهااند آمده« تيفرد»توجه به 

 ينگر درون، عنصر «وهم سبز»و « مرداب»و « روزها

 يرا در شعرها« تيتوجه به فرد»ن يغلبه دارد، همچن

که مثل  يکس»و « دوباره خواهم داد يبه آفتاب سالم»

« نگر درون» يم. درصد شعرهايشاهد« ستين کس چيه

 ( است.%33برابر )« تيفرد»( و 12%)

و  ينگاست فره يسم واکنشيگفته شد که مدرن

ژه يته و به ويشناسانه نسبت به مدرن ييبايز

ت يهنر مدرن، هم واقع يعنيون. يزاسيمدرن

 رومند آن راين العاده فوق يون و ساختارهايزاسيمدرن

از  تر مهمن حال و ياند اما در عينما مي رد ويپذ مي

پردازد و با آن وارد  مي آن يا شهير يرش، به نقاديپذ

ن محور در شعر مدرن و فروغ با يشود. ا مي گفتمان

مانند عقل، علم، جنگ، « تهينقد ارکان مدرن»عنوان 

ان شده است و يمدرن، ب ييگرا مصرفو  يخواه فزون

تنها »، «فاتح شدم»، «دار در شبيد» يدر شعرها

ن يشاهد چن« گريد يتولد»و « ماند مي صداست که

محورها به اضافه  اين م.يهست يگفتمان ينقدها

و علوم ها  نسبت به ارکان موعود فلسفه« تيشکاک»

که از عناصر  يو برابر يو خوشبخت يآزاد ي درباره

« يخود ارجاع»ن ياست، همچن يستيشه مدرنيمهم اند

تنها »و « م به آغاز فصل سردياوريمان بيا» ي)در شعرها

ت ينسب يا نوعي« ت امورياليس»و  «(ماند مي صداست که

، نشان از «(يمادرش روزگفت  يبه عل»در شعر  )مثاًل

 در شعر فروغ دارند. ياساس ييمحتوا يمحورها

از  «يا شخصي ي، فکرياجتماع يفروپاش»عنصر 

سم است که در يمدرن ييمحتواهاي  يژگيگر ويد

 باغچه يدلم برا»و « ينيزمهاي  هيآ» يشعرها

 ( را نشان%3321، مشهود است و حدود )«سوزد مي

 دهد. مي

ف، عبارت يکه طبق تعر «سم مدرنيليهين»عنصر 

و  ييايز پويو ن يار رفتار بر اساس سوددهياست از مع

و  يمادهاي  ب ساختهين حال تخريو در ع يسازندگ

 يتولد»شتر، در شعر يسود ب منظور به يو سازمان يفکر

 ک به آن اشاره شده است.يشکل سمبول به« گريد

شعر فروغ  برجستهسم، عنصر يمدرن ياز جنبه شکل

 ييمايو پرداختن به شعر ن« يگسستن از اوزان عروض»

کوتاه و بلند است. زبان شعر فروغ هاي  مصرع يعني

است.  يمردم معمول يوگو گفتو همان زبان  يميصم

، «يگفت مادرش روز يبه عل»در شعر بلند 

ق يشه عميمدرن و نقد سنت و اند يزندگهاي  مضمون

 انيب يتهران لهجه، در قالب يزندگ يمعنا رهدربا

 شود. مي

 يسم در شعرهايمدرن يمهم شکل عنصر گريد 

 که يطور بهاست « سميسمبول»از ع يوس ي استفادهفروغ، 
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ن عنصر ي( به ا%93ش از )ياشعارش، ب يدر بررس

 سم اختصاص دارد.يمدرن يشکل

تکرار واژگان و معناها و  يدر معن« تمير»عنصر 

رومند بر نفوس، ين ريتأثو  ديتأک منظور بهها  تيشخص

سم در شعر فروغ است. از يمدرن يگر شکليد يژگيو

فروغ به  يشخص يژگيرا و« تمير»توان  مي ثين حيا

ن يش از ايشعرها %93ش از يحساب آورد چون در ب

 صه بهره برده است.يخص

جه گرفت در شعر فروغ يتوان نت مي نيبنابرا

 است:ر برجسته يدر موارد ز يسبک ينوآور

و ارائه شعر سبک  يگسستن از اوزان ضرب -

 ييماين

 تمير يريکارگ به -

 سميماژيا -

ن بار معشوق مرد مشخص در شعر، يطرح نخست -

م به ياوريمان بيا»و « گريد يتولد»ن معشوق در يالبته ا

 است: تر يمتعال، «آغاز فصل سرد

 است يکيه تاريمن آ يهمه هست -

 که ترا در خود تکرار کنان

خواهد  يابدهاي  و رستنها  به سحرگاه شکفتن

 برد.

 زيو ن

... 

 معشوق من

 فراوش گشته استهاي  ز نسل ييگو

... 

 معشوق من

 عتيهمچون طب

 دارد يحير صريمفهوم ناگز

 سم:يسمبول -

قت: يحق يد و روشنيو ام يزندگ سمبولد: يخورش

 ناآرام/ خرگوش ميها مردمکان يم ييگو

هاي  ر/ به دشتيبود/ هر صبحدم با آفتاب پ يشاد

 رفت مي وجو جستناشناس 

: آن روزها رفتند/ يديو سف يزمستان و برف: پاک

 خاموش. يبرف يآن روزها

خود  يو رشد و گاه يدرخت و نهال: زندگ 

 شاعر: در شب کوچک من، افسوس/ باد با برگ

 دارد. يعاديدرختان م 

 يو عالم ماورا و آرمانها  شهياند پرواز پرنده: 

 ي: پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده مردنيعيطب

 است. 

 يوجو جستبه ها  ؟/ پرندهچرا چرا توقف کنم، 

 جانب

 .اند رفته يآب 

ان يب يبرا يک غزل و مثنوياستفاده از فرم کالس -

 نو: يمحتوا

مان يا»و « گريد يتولد»هاي  فروغ در مجموعه

 يسنتهاي  در قالبسه شعر « م به آغاز فصل سردياوريب

، غزل فروغ با يک غزل و دو مثنوي يعنيگفته است 

و  ي/سنگيکن مي مرا گوش يصداها  چون سنگ»مطلع 

نش و ي، در قالب کهن، واجد ب«يکن مي ده فراموشيناشن

فروغ هم شعر هاي  ير شعر نو است. مثنويزبان و تصو

رات يزبان نو و تعب يشوند که دارا مي امروز محسوب

نه از ين شده/ سيتو رنگ يايرو»شب از  يهستند: انو 

 يماريکرد و ب ياهيشب س»و « ن شدهيعطر تو ام سنگ

 «گرفت. يداريده را افسون بيگرفت/د

شود که شعر فروغ هم از  مي ب، روشنين ترتيبا ا

 د.يآ مي مدرن به حساب يو هم شکل ييجنبه محتوا
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قممات يانجممام تحق ي نحمموه ،(3332ال ) تممرز کممر،يب

 .ي، تهران: نشر نيبيترجمه هوشنگ نا ،ياجتماع

، ييترجمه رضما رضما   ،سميمدرن ،(3333)تر يلدز، پيچا

 ي.ماه تهران: نشر

 .تهران: نشر قطره ،شرح شوق ،(3392سعيد )ان، يديحم

تهممران:  ،خمماکهمماي  هيمممرث ،(3313احمممد )شمماملو، 

 .ريرکبيامانتشارات 

تهمران: نشمر    ،م در آتمش يابمراه  ،(3316)شاملو، احمد 

 .زمان

تهممران: انتشممارات  ،نممهيبمماغ آ ،(3333شمماملو، احمممد )

 .ديمروار

تهمران: انتشمارات    ،نمه يدا در آيآ ،(3336احمد )، شاملو

 .نگاه و زمانه

 ،و خنجر و خماطره  درخت دا:يآ ،(3336)احمد  شاملو،

 .ديتهران: انتشارات مروار

 ،ماهمان  ي قمراري  بمي  حمديث  ،(3332احممد ) شاملو، 

 .اريتهران: انتشارات ماز

تهممران: موسسممه  ،در آسممتانه ،(3332احمممد )شمماملو، 

 .انتشارات نگاه

تهمران:   ،کوچک غربتهاي  ترانه ،(3334)احمد  شاملو،

 .نشر نگاه

تهران: انتشارات  ،صله يح بيمدا ،(3334) احمد شاملو،

 .نگاه

 ،3کتاب کوچه  ،(3332آيدا ) ،انيسيسرک ،شاملو، احمد

 .اريدفتر اول، تهران: انتشارات ماز ،پ حرف

 ،يفارسم  ادوار شعر ،(3333محمدرضا )، يکدکن يعيشف

 .تهران: سخن

 ،نمه يبما چمراغ و آ   ،(3392) محمدرضما  ،يکدکن شفيعي

 .تهران: انتشارات سخن

 .تهران: فردوس ،ينقد ادب ،(3332روس )يسا، سيشم

م بمه آغماز فصمل    ياوريم مان بيا ،(3322فروغ )فرخزاد، 

 .ديتهران: انتشارات مروار ،سرد

تهران: انتشمارات   ،گريد يتولد ،(3323فروغ )فرخزاد، 

 .ديمروار

 يمبممان-ل محتمموايممتحل ،(3333کلمموس )پنممدورف، يکر

 ي.نشر ن ، تهران:يبيترجمه هوشنگ نا ي،شناس روش

ق در علممموم يمممروش تحق ،(3331ريممممون )، يويمممک

ک گهر، تهمران:  ين نيترجمه دکتر عبدالحس ي،اجتماع

 .اينشر توت

 ي،روز و اممروز شمعر فارسم   يم د ،(3339اء )يموحد، ضم 

 .تهران: انتشارات هرمس

و  اء موحديترجمه ض ،اتيه ادبينظر ،(3333) ِوِلک، رنه

 .يو فرهنگ يز مهاجر، تهران: علميپرو
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3.Nationalism 
4.Modernism 
5.Humanism 
6.Modernity 
7.Modernization 
8.Dynamism 
9.Hypertimic 
10.Symbolism 
11.Formalism 
12.Imagism 
13.Surrealism 
14.Imperssionism 
15.Reflection 
16.Rhytm 
17.Nihilism 
18.Existence 
19.Content Analysis 
20.Categorical Analysis 
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