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 چکیده 

اجتماعی فریدون مشننیری و  -  هدف نویسننندنان در ایم ملاله، باواوانی و تبییم نفتمان اشننغار ینایی

ای،  روش ملایسننه  نیری اونویسننندنان با بهره  رو  او ایم. اسنن کید بر مکتب رمانتیسننم أبا ت فرّازادفروغ  

ا   ؤپاسنن ی متلم و مسننتد  به ایم سنن   یرا صننرف ارا ه مسنناعی اود ،اسننتفاده او منابم مکتوو و مجاوی

چه   یدرباره فرّازاداجتماعی در اشنغار فریدون مشنیری و فروغ   -  تریم نفتمان یناییاند که »مهمنماشنته

کالن مسا ل   یلهاجتماعی فریدون حو  سنه مسنأ -  های ملاله نشنان داد که اشنغار ینایییافته مسنا لی اسن   

اجتماعی فروغ   -  ولی نفتمان ینایی ؛اسن   عامّ بشنریّ ، حواد  ببیغی و نااه شن  نی به مسنا ل اجتماعی

های  شننندن اروش   مردسنننا ر، انتلاد او کمرن   یهکالن ایسنننتادنی در برابر جامغ  یلهحو  چهار مسنننأ

نیری ملاله نیز نشنان رار دارد. نتیجههای منفغل و شنکوه او اوضنان نابسنامان کشنور قااالقی، انتلاد او انسنان

در   فرّازادامّا فروغ   ؛نرددداد که سنب  و سنیاا اشنغار ینایی فریدون مشنیری بیشنتر حو  مسنا ل فردی می

اشننغار اود به دنبا  مسننا ل اجتماعی همدون دفان او حلوا ونان و ببلار م روم و مسننا لی او ایم قبیل  
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اود را جز ی او اجتمان بداند، نبود؛ بلکه شنغر پیش او مشنروبه بیشنتر فردنرا بود و پز او مشنروبه اسن  

شنننود کنه در پی ون، می  توجّنهرارد فرد او اجتمنان و بر اجتمنان کنه تناحندودی بنه ممد اجتمناعی و تنأتیر و تنأتّ

انر ب واهیم برای شنغر اجتماعی    ؛ او ایم رو(152:  1400ق، ی و م لّعبّاسن )  .شنوندد میاجتماعی متولّاشنغار  

ولی متأسنفانه شنغری که هم اجتماعی و  ؛دسنتمان ایلی باو اواهد بود  ،مشنروبه شناهد بیاوریم  یهاو دور

اوردنی مسنننا نل  ارتبنا  و نره  ،شنننود و انر هم بتوانیم پیندا کنیمنندرر ینافن  می  بنه  ،هم یننایی بناشننند

مداری در شنغر ص اسن . اندیشنه  ایم امر نیز مشنّ های ینایی کمرن  اواهد بود. علّفهاجتماعی و مؤلّ

هنا در تالش بودنند افکنار و داد و ونشنننناعران بنه ابزار انتلنا  مغنی نمی  توجّنهمجنالی برای    ،مشنننروبنه

وارد،  موضننوعی جدید و تاوه  ،لهأمردم انتلا  دهند. ایم مسنن تریم شننکل به های اود را به سننادهاید ولوژی

شناعران مشنروبه را او ورود در   ،نیرد و همیم مسنألهقرار می  توجّههای بالیی نیز مورد  بدون داشنتم ویبایی

. ار ومان نیز در ایم ا ننود داال  داشنن کرد؛ هرچند که ملتضننیّنیاو میهای بالیی شننغر بیعرصننه

 (211: 1399)سیفی و دیاران، 

 بیان مسأله -1-1

که پز او   ه و بررسنی قرار داد: ن سن  ونتوان مورد مداقّاو چند حیث می  را له  بررسنی ایم ملایّاهمّ

ی و بیان شنناعران نذشنن  چند دهه او ع ننر مشننروبه و توییر اوضننان و شننرایا سننیاسننی و اجتماعی، تللّ

ای به سنوی های به سنم  ر الیسنم، عدّهعدّ  .  شندا نود مسنا ل اجتماعی نیز دسنت وش توییر و ت وّدر

کم شناعری دسن   هرچند هر .رمانتیسنم اجتماعی و نروهی نیز به سنمبلیسنم اجتماعی نرایش پیدا کردند

.  ین  بنه یکی او ایم اشنننغنار بود هر  یهعمند توجّنه  ،کندام او ایم نون شنننغرهنا داشننن  چنند نموننه اتر او هر

حاصنل توییر شنرایا   ،رمانتیسنم در ایران همانند رمانتیسنم اروپاییون که   ( دوم33: 1400)حیدری و امیری،  

د و نونرایی داشنن . ورود   و قواعد ون به سننوی تجدّاجتماعی و سننیاسننی بود که سننغی بر نذار او سنننّ

ار فرانسنننه در عهد  ویژه وشننننایی با ادبیّ  رمانتیسنننم به ایران در اتر وشننننایی ایرانیان با فرهن  اروپایی، به

تیر مکتب رمانتیسنم قرار نرفتند.  أروبه رخ داد و به تبم ون بسنیاری او شناعران مغاصنر فارسنی ت   تمشن 

مشننیری او شنناعران مشننهور مغاصننر ایران    .توان به فریدون مشننیری اشنناره کردایم شنناعران می  یهاوجمل

)سننتودیان و . ی به شننغر او ب شننیده اسنن ااصننّ   یهجلو ،شننود و نرایش به مکتب رمانتی م سننوو می

هنای مکتنب رمنانتیسنننم در اشنننغنار فریندون مشنننیری در بناوتناو جلوهون کنه  ( در نهناین 75:  1395رجبی، 

ولود، سأس و ناامیدی، فضنننای سنننیاه و یأنرایی، ین، ببیغ مواردی همدون نلد مظاهر و پیامدهای تمدّ
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)مالکی و .  نرددمیعنوان مفناهیم اجتمناعی و ینالنب رمنانتیسنننم ینافن  بلبی، عشنننق و توصنننی ، بنهمرگ

 (11: 1395وناویی، 

اود در شنغر   یه، شناعری عابفی و ن سنتیم ونی اسن  که او عواب  ونانفرّازاداو برفی دیار فروغ 

تی تاوه و فارسنی سن م نفته اسن . عابفه با ابغاد و عناصنر م تل  شنغر فروغ درومی ته و ون را او  رفیّ

اود، کما  بهره را برده و او    یههای ونان   و قابلیّاسنیّسنابله براوردار سنااته اسن . او در شنغر او حسنّ بی

های شننغر اود را او  ، مایه و سننرمایهفرّازادسنن . ایم بریق، به نارش شنناعرانه و وبانی ویژه دسنن  یافته ا

نیرد. او توانسنننته اسننن  احوا ، عواب  و سنننرنوشننن  اود را  های ونانه در وندنی میار و تجربهواقغیّ

تی کوتاه و بغد ونان سنرومیم اویش به یاانای برسناند. فروغ در مدّ  یهعنوان ی  ون، با سنرنذشن  همبه

توانس  نارش و عواب  اویش را عمق و توسغه ب شد و (  ع نیان و دیواراسنیر، )او سنه اترد ن سنتیم اود 

که  -وغ در ملام ی  منتلد اجتماعی نیز های انسنننانی دسننن  یابد. فربه جایااه شننناعری بزرگ، با ورمان

 (78-76: 1398پوری، )قلی. قرار دارد -حا  عابفی سروده اس  شغری مغترض و در عیم 

در وتار مشننیری و فروغ سننبب شنند تا به  ی شننغریتر عابفهو همه مهمّتشننابه وبان و ت ننویرسنناوی و ا

  متفاور در برای مسنا ل، مشنابه که نارش دو شناعر با جنسنیّ  ضنرورر بررسنی ایم موضنون بارداویم. ایم

... شننااتی وریشنه در د یل م ییی، روان  ،چند ممکم اسن  ایم مسنأله  هر  .ویدبه نظر جالب می ،هم باشند

شنننااتی    بُغد ادبی و ویبایییّاهمّ ،هاهدف او بررسننی وجوه افتراا و اشننترا  ون در اینجا ،داشننته باشنند

اس . فروغ، شاعری اس  که رمانتیسم وی در اشغارش مستتر اس . فریدون نیز شاعری اس  که رمانتیسم 

تشنابهار موجود در رمانتیسنم دو شناعر سنبب وجود   ،رو  او ایم .  دوسنتی وی در اشنغارش هویداسن و نون

 .ی ت ناویر شناعرانه ایم دو شناعر نردیده اسن بیان و حتّ  یههای افکار رمانتیسنمی، ن وتشنابهاتی در حووه

 (94: 1399)د ویز و دیاران، 

 پرسش های پژوهش -2-1

ای و اسننتفاده او منابم نیری او روش ملایسننهبا بهرهتا مار اجمالی در ایم ملاله سننغی داریم  با ایم ملدّ

وجوه   ،هااجتماعی در وتار مشنیری و فروغ، ضنمم بررسنی ون -ص کردن اشنغار ینایی  مشنّ  ای باکتاب انه

جتماعی به چه نون ا  -که نون یناییبرای همیم منظور  وم اسن  بدانیم   .شنان را بسننجیمافتراا و اشنترا 

برند که ضنمم اشناره  ایم تغبیر را برای ون دسنته او اشنغاری به کار می  ،شنود  نویسنندناناشنغاری ابالا می

های  های شننغر ینایی نیز براوردار هسننتند که ویژنیفهاو مؤلّ  ،به موضننوعار و مسننا ل م تل  اجتماعی
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چنان درهم   ،شننود و در نون بسننیار پررن  وننمایان میها بیشننتر در بغد وبانی و ت ننویرسنناوی  ینایی ون

 پذیر نیس .ها او هم امکانشوند که تفکی  ونادیام می

 روش پژوهش 3 – 1

برداری او  ی یادداشنن ای و اسنننادی و بر اسنناس شننیوهصننورر کتاب انه  روش پژوهش در ایم ملاله به

 منابم مکتوو و ییر میدانی اس .

 پژوهشپیشینه  4 – 1

  یه بار نرفته درهای صوررتریم پژوهشکه برای او مهم نشان نمود  اابر  دملاله بای یهپیشین  یبارهدر

 نردد:صورر اجما  در ذیل بررسی میار و نفتمان شغری مشیری و فروغ بهم ت ّ

  به بررسنی سنیر رمانتیسنم فرّازادسنااری در شنغر فروغ  ای با عنوان »رمانتیسنمدر ملاله(  1397)اواجار   -

کند که فروغ ایم ب ث را میرح می  ،هپرداود. نویسننده در اداممی  فرّازادو نذر او ون در شنغر فروغ  

 ر مکتب ای اسن  او ت وّر شنغر رمانتی  ایران اسن  که شنغرش ویینههای مؤتّیکی او چهره  ،فرّازاد

شنغر امروو بررسنی کرد. ایم    یهکتب را در حییایم م یهتوان اسنت الرمانتیسنم ایرانی و در وتارش می

به  ،های مکتب رمانتیسننمکید بر شنناا ننهأت لیلی و با ت - نوشننتار بر ون اسنن  که به روش توصننیفی

توانسنته   فرّازادبارداود. نتایج ایم ت لیق بیانار ایم اسن  که شنغر فروغ    فرّازاددنردیسنی شنغر فروغ  

ی به موقغیتّ  ،در مسنیری دشنوار او رمانتیسنمی سنی ی به رمانتیسنمی فهیم و اندیشنمند بی مسنیر کرده

 ویژه دس  یابد.

یابد  دس  می به ایم نتیجه عابفه و شکس   ؛ شاعرفرّازادای با عنوان»فروغ  ملاله  ( در1385)  نژادباقی -

یابد و با احسنناسننار، ورووها و تی ونانه می  و موجودیّکه انسننان در شننغر او، نااواسننته شنن  ننیّ

شننود. شننغر فروغ، دنیایی ملموس و عابفی اسنن  که جسننارر، صننراح  و رفتارهایی ونانه  اهر می

 را در اود جای داده اس . تی اادّیّصمیم

»ت لیل تناسنننب تشنننبیه با باف  کالم در دو جریان   با عنوانای  ملاله ( در1399)  اسنننماعیلی و دیاران -

اشننغار سننیمیم بهبهانی، بهار،   :موردی  یه)میالغ  رمانتیسننمو   کارم افظه  تجددنرایان شننغری مغاصننر:

نرا در کنار ت نناویر ددسنن  یافتند که شنناعران تجدّ  نتیجها و فریدون مشننیری(  به ایم  حمید م نندّ

اند و بهار به ی در تناسنب سنیک کالم با واژنان کهم ادو فارسنی داشنتهبرااسنته او تشنبیه، سنغی بیشنتر

های اشننغار اود برقرار کرده و بههها و مشننبّهنسننب ، بیشننتر او بهبهانی ایم تناسننب را در ارتبا  با مشننبّ
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ا در نرایی اشغار م دّت ییل در اشنغار او با وبان نذشنته، بیشنتر پیوند یافته اس . بیشتریم وجه نذشته

های مللوو را شننامل  ون اسنن  که هم تتابم صننفار و هم اضننافههای  بههشننبّمُد بودن  تشننبیهار او، ملیّ

های ویاد سیک بی ، م ابب، ت اویر برااسته او اشغار او را بیشتر  اما در نهای  به دلیل قرینه .شودمی

نه   ،ابیار، بیشنتر امرووی اسن کند و تناسنب واژنان در سنیک  عنوان ی  ت نویر امرووی قبو  میبه

انتلا  عابفه و   ای که درویژه  توجّهادو فارسننی. مشننیری به دلیل وبان سنناده و   یمربو  به نذشننته

ادو فارسنننی نکرده اسننن  و انر   یهی به نذشنننتتوجّهدر تشنننبیهار اود  ،احسننناس داشنننته اسننن 

سنیک بی ، ون هم   هسنتند که تنها درهایی سناده  شنغر او دیده شنود، هنجارنریزی  نرایی هم درنذشنته

 اند.کار رفتهه اوردنی مغناداری با ت اویر ببدون نره

های سنمبولی  مربو  به وسنمان در »ت لیل واژه  عنوان  با( در ت لیلی  1399)  اسنکندری و مهرووران -

ژنان،  ایم وا  یهدهند که فروغ عالوه بر ت نویرپرداوی شناعرانه به وسنیل  نشنان میفرّازادشنغر فروغ 

نرید،  نوید و بر سننرنوشنن  بشننر میهای سننیاسننی و اجتماعی میجا که او امیدهای اود و دیدیههر

 هبرد و برای ترسننیم ایم فضننا و بیان ورووها، رایاها و امیدهای اود ببه وبان سننمبولی  پناه می  ایلب

برد. در مجمون بهره میهای مربو  به وسننمان بسننیار ویژه بیان امید به وندنی، عشننق و نشننا  او واژه

بار مثب  و فضننای روشننم وندنی را در شننغرش بیشننتر نشننان   ،سننمبولی  او ایم واژنان  یهاسننتفاد

 دهد.می

عنوان »باوتاو عواب  انسنانی در اشنغار فریدون مشنیری  به ایم   با( در پژوهشنی  1395مرادقلی و قوام ) -

داشنته باشند، نااهش مغیوف به   توجّهدی  به عواب  فرون که    نتیجه دسن  یافتند که مشنیری بیشنتر او

 عواب  اجتماعی اس . 

 مفهومی چارچوب  -2

 1676او سننا    ،رف در انالسننتان درمورد تغبیرار شنناعرانه به کار می 17رمانتی  که او قرن    یهمکل

مانتیسنم که او  رشند. ای به کار برده میانایز و افسنانهر ویادی ایم واژه مترادف با ایا وارد فرانسنه شند. مدّ

وارد    1830تی یغنی در سنا   پز او مدّ ،در انالسنتان شنکل نرفته بود و بغد وارد ولمان شند 18اواار قرن  

هرچند ایم مکتب در انالسنتان  .  اروپا حاکم بود ادبیّار بر 1850 فرانسنه، اسناانیا و روسنیه نردید و تا سنا   

 (114: 1398ا  و دیاران، )بس. لی شددر فرانسه تبدیل به مکتب متشکّ ،شکل نرف 
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 مانتی راصو  مکتب  1 – 2

توانند هر می ادبیّنارکننند.    مغرفی میو شننن  نننیّ عنوان مکتنب ووادی هنر  منانتیسنننم را بنهرووادی:   -

او   و  دهد  موضون ب ث اود قرار  - چه ویبا و چه وش ، چه عالی و چه دانی -  ای او وندنی رانوشه

 .تواند استفاده کندتاریخ و او هرنونه منا ر دنیا می یههر دور

های د  و هنر، اواهش  یهسناود و به وسنیلمی  لرّتی »مم  را در هنر مسن فرمانروایمانتیسنم، ر :  شن  نیّ -

ای  اویشنننتم را به جای قهرمان افسنننانه ،مانتی ردارد. در واقم هنرمند  های روح اود را بینان میرنج 

 .دهدنوعان اویش قرار میهم یهنذارد و نمونمی

هیجان شنناعر  ،»باید هذیان نف ! ونده باید بیان کرد  نوید:دو موسننه می دهیجان و احسنناسننار: ولفر -

  .هیجان مردم ،دس  وورده اس  و ونده باید ب

های دیار، دعور به نریز و سنیاح : ووردنی او م یا و ومان موجود و فرار به سنوی فضناها یا ومان -

مانتیکی روتار    یهاه نن دیار مشننّ   او های ایا ،ی، سننفر واقغی یا روی با جورافیایسننفر تاری ی یا 

های  مانتی ، با ر فکر را به سنوی سنرومیمر  یهی ایم اسن  که نویسنندجورافیایمنظور او سنفر   .اسن 

 میل نریز به کشنورهای دوردسن رو پیوسنته نوعی  دهد. او ایمدیار و کشنورهای دوردسن  پرواو می

. او برفی، منظور او سنفر تاری ی ایم اسن  که به سنراغ قرون پر او  اوردمانتی  به چشنم میردر وتار  

بسنامد بیشنتری   ،رنسنانز »  یهبه دور  توجّه  ،یرو ادبیّاردر   روند. مثالًاحسناس و جال  و جبرور می

 .دارد

سناود و هنر اود امید، وروو و مغجزه را جانشنیم حلیل  میل،  مانتی ، ت یّرکشن  و شنهود: هنرمند   -

عبارتی  به .کندب ث می  ،نوید و او ونده باید باشنندنمی ،یغنی ونده را هسنن   ؛ومیزدرا با مبالوه درمی

 .ومیز اس بینی مبالوهنوعی درون ،مانتیسمر

  ااصنی بلکه برای اود اروش و اهمیّ  ؛ی  منظور سناده نیسن  یهکنندافسنون سن م: کلمه، تنها بیان -

»کلمنه   :نویندبناره ویکتور هونو میایم  انایزی و اروش وهنن  ون بود. دراینا   توجّنهدارد و بنایند م

 . عبارر او س م اس  و س م اداس 

ایم تردید و   یاسنن . ریشننه  انداوها بنیممانتی رای که پیوسننته در اشننغار   ننهحزن و اندیشننه: مشننّ  -

 .جو کردو  جسنن ی مسننی یّویباجویاحسنناسننی و    یهیرو بیشننتر باید در جنب ادبیّارنومیدی را در  

 (111-109: 1395)ممت م و دیاران، 
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سنننبن    منانتین  عبنارر او جمم اضنننداد و ومیزش انوان م تل  ادبی اسننن . درر ادبیّناربنه هر حنا    

ی، علاید مبهم و احسناسنار ونده، ونده پیشناویو هز ، اابره و   ببیغ  و هنر، شنغر و نثر، جدّ ،مانتی ر

برفنداران ایم مکتنب   ومیزد.وسنننمنانی اسننن  و وندنه ومینی اسننن  و بنا اره ونندنی و مرگ در هم می

 ی و اوبی، وشتی و بدی را هم در وتار اود نشان دهند.ویباینذشته او تا د نکوشمی

پرداود تا به له اسنن  که رمانتیسننم بیشننتر به موضننون میأی که نباید فراموش کرد ایم مسنن مهمّ  یهنکت

ی اضنیراو درونی  ها برای تسنلّمانتی ر مانتی ، ببیغ   اسن .رهای اصنلی وتار  یکی او موضنون   .مضنمون

را م رم راو د  ها  و جنال  برند. ونان سناحل دریا، توفان، وبشنار، بیشنه، اعماا دریااود به ببیغ  پناه می

او دیار موضنوعار   نردند.های بکر و تاوه میل به دنبا  موضنونیا و ت یّاونان در دنیای ر  دانند.اود می

  یه هنای مردن و انندوه برگهنای متنوّپناییز بنا رنن   »انندوه و هیجنان  اشننناره کرد. و  توان بنه »ووا  هنا میون

 س هاحا ر روحی رمانتی   یهکنندسکوتش بیان  انایزی ون، تاریکی شب واود، دلتنای یروو و یم

نهضن  رمانتیسنم مربو  به   هرچندبه همیم سنبب شناید بتوان اذعان نمود که  شنود.و در وتارشنان مشناهده می

شنننود. در اروپا کسنننانی چون »ویلیام بلی  ، »نوته ،  رمانتی   به همه ملل مربو  می  »حزّ  ،اروپاسننن 

  لی ،تولّ» رمانتی  در اشننغار شنناعرانی چون  »نیما ،  ،ایران  نهضنن  ادبی بودند و در»هونو  و... بانی ایم  

اذعان داشن  که  دشنود. در نهای  باینر میحسنم هنرمندی  و... جلوه»   ، »فریدون مشنیری ،فرّازادفروغ  »

 ادو ینایی اس . ،رهاورد رمانتی 

 فروغ فرّازاد اجتماعی فریدون مشیری و  - نفتمان اشغار ینایی  -2 – 2

 رسد:ی  او شاعران ضروری به نظر می ی هربرای ورود به موضون اصلی، توضیک م ت ری درباره 

 فریدون مشیری   -1-2-2

نمای ی تمامهای شننااص جریان شننغر مغاصننر اسنن . شننغر او ویینه»فریدون مشننیری ، یکی او چهره

ی ابغادش در وتار او سناری و دوسنتانه اسن . عشنق در همهانسنانصنداق  و مهروروی و احسناسنار پا  

نون و ببیغ  و... . وبان شنغری وتار مشنیری، سناده و جاری اسن ؛ او عشنق شن  نی نرفته تا عشنق به هم

پوشند و با وبان سناده و کند، چشنم میجا میروان اسن . او او هر ونده شنغر را دچار پیدیدنی و ابهام نابه

( سنیک اندیشنای شنغر مشنیری 73:  1390ب شند. )رحیمی کاشنانی،، به اشنغارش تشنّ ص میی پررن عابفه

کند و وندنان دچار ت وّ  نیسن  که بشنود روی  او ابتدای شناعری او تا پایان عمرش در ی  اا سنیر می

 ها را پری قابل ذکری نیسن  و ونده جای نسنبتاً االی ونی صننایم بدیغی هم مسنألهون ب ث کرد. درباره
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کند تا نردد. فریدون تالش میدوسنتی میی شنغری اسن  که ون هم بیشنتر بر مدار انسنانکند، عابفهمی

ها کاری داشنته باشند. دوسنتی و مهروروی دعور کند، بدون اینکه به سناح  اجتماعی ونها را به نونانسنان

بیشنتر مسنا لی او قبیل: مهر اند و به همیم دلیل اسن  که اشنغار اجتماعی او در چارچوو ومان م دود نشنده

شنماری و... مسنا ل اجتماعی شنغر او را تشنکیل  و دوسنتی، انسنانیّ ، شنکوه او جن ، نذر ایّام و دم ینیم 

های وبانی اسننتفاده کند؛ ویرا دریافته که وبان دهد که برای بیان ایم مضننامیم تالش نکرده تا او لفّا یمی

ی او هم شنغری اسن  مغتد ؛ چیزی ی وبانی باشند. اشنغار عاشنلانههاتوزّلی باید سناده و عاری او پیدیدنی

های نفسنننانی اسننن  و نه برای عشنننق اسننن  مابیم جمغیّ  و روحانیّ . مغشنننوا او نه فلا برای اواهش

 ( 26: 1396روحانی؛ بلکه هر دوی اینها در کنار هم هستند. )شاکری، 

اواسن  او حجم ر شند و شناید او ایم بریق میبیشنت 40ی  توجّه مشنیری به اشنغار اجتماعی در اواار دهه

بکاهد. نااه او به مسننا ل اجتماعی هم مثل عشننق،  -که در ی  سننیک باقی مانده بود  -های اود  عاشننلانه

بینی ااصّنی ندارد و شناید به دلیل نرایش شنغر ی مسنا ل اجتماعی، جهانعمق اسن . دربارهسنی ی و کم

تریم  یم اشنغاری روی وورد. در شنغر عاشنلانه، مشنیری یکی او یناییومانه به مسنا ل اجتماعی به سنرودن چن

ی شنغری، شنغر او را ونلدر دلنشنیم و پراحسناس کرده رود. وبان توزّلی به همراه عابفهشناعران به شنمار می

اسن  که ممکم اسن  م ابب ناوشننا با شننیدن شنغر او، چنیم فکر کند که شناعر ایم اشنغار، ی  ون اسن . 

های او با اشنغار فروغ، مهر تأییدی  نه در شنغر فریدون، کم نیسن  و شنباه  بسنیاری او عاشنلانهاحسناسنار ونا

اس  بر ایم نظر؛ هرچند فروغ ت   تأتیر فریدون بوده اس . اقبا  مردم به شغر مشیری به دلیل وبان شاد و 

غی او م اببان شنغر ی پررن ، بسنیار اوو بود و اشنغار او مورد توجّه بی  وسنیی ون و نیز عابفهسناده

قرار نرف ؛ هرچند که برای منتلدان، شننغر او را به دلیل سننادنی بیش او حد قبو  ندارند و مغتلدند که 

 ،ا شنفیغی کدکنیامّ؛ (1131: 2، ج1371کند. )براهنی، چنیم اشنغاری، ذهم م اببان را به تنبلی دعور می

تاود. )شننفیغی که شننغر او را قبو  ندارند، می  کند و به منتلدانیفی میشننغر فریدون را شننغری کامل مغرّ

 ( 117:  1378کدکنی، 

نوید: »شغر ون اس  که اواد باسندد انر س م نظامی عروضی سمرقندی را که در »چهار ملاله  می

( باذیریم، شنغر مشنیری او ون دسن  اشنغار  48: 1386و عوام ون را بفهمند  )نظامی عروضنی سنمرقندی، 

ه ناهی برای تنوّن نیرد. البتّی بدیم مورد توجّه م اببان قرار میردن صنایم برجستهاس  که بدون به کار ب

ولی در ایم شنغرها  ؛نیردای بهره میب شنیدن به اشنغار عاشنلانه او سنب  روایی و داسنتانی و ناه نمایشننامه
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ده. در اشنغار ای سنااورد، تشنبیه اسن  یا اسنتغارهنیز وبان سناده و سنلیز اسن  و انر صننغتی به چشنم می

اواهد که پایبند به ااالقیار ها میهای ااالقی تأکید دارد و او انسنناناجتماعی هم بیشننتر بر حفا اروش

اواهد و در کل »انسننان  در شننغر او ها میی انسننانباشننند. فریدون سننغادر و اوشننب تی را برای همه

کند؛ ای به ون حادته نمیشنارهسنراید، اداشنتنی. انر برای موضنوعی ااد شنغر میموجودی اسن  دوسن 

توان او ون برای حواد  مشننابه هم بهره برد. به عبارر دیار شننغرد تاریخ نویسنند که میشننغری کلی می

 دار ندارد. م رف

 فروغ فرّازاد  -2-2-2

تنه در ملابل ی مردسنا ری که ی نام فروغ همیشنه با ع نیان همراه اسن . ع نیانی ونانه در برابر جامغه

شنود. به کند و ایم ایسنتادنی به قیم  او هم پاشنیدن وندنی مشنترکش تمام میایسنتد و قد علم میمیون 

( ومانی که فروغ، 7:  1393تریم شناعر ادو فارسنی اسن .  )سنا ری،  توان نف  که »فروغ، ونجرأر می

در ایم سنم و   ن سنتیم دفتر شنغرش را به چار رسناند، بیشنتر او هفده سنا  نداشن ، ببیغی اسن  که داتری

های نفسننانی. امّا تفاور فروغ با دیار سننا  به چه مضننامینی اواهد پرداا ؛ عشننق شنن  ننی و اواهش

ها را به اود جلب کرد و به ی سنننّتی ایران، نااهشننکنانه که در جامغهشنناعران ون در بیان بود؛ بیانی هنجار

ها را  توان وننج دفتر شنغر دارد که میی سنی تبدیل شند. فروغ در مجمون پبرانایزتریم شناعر در دههب ث

های »تولّدی دیار  و مجموعه -2های »اسننیر ، »دیوار  و »ع ننیان . مجموعه -1به دو دسننته تلسننیم کرد:  

فروغ، اروش چندانی ندارند. حتّی   یی بسنیاری، سنه دفتر اوّلیّه»ایمان بیاوریم به ویاو ف نل سنرد . به علیده

ی ها به منزلهامّا در واقم ون ؛(11: 1382کرد. )فرّازاد،  ها ابراو پشیمانی میون  اود فروغ نیز بغدها او چار

فروغد اوداواهد سنننه دفتر اوّ  در واریم دفترش بنه فرویی    ،عبنارتیه  سنننکّوی پرتناو فروغ هسنننتنند. بن 

یر او  کنند؛ ویرا به یشننود. منتلدان ادبی مغمو ً روی سننه دفتر او  فروغ تمرکز نمینوعدوسنن  تبدیل می

ی مسننا ل عشننلی، چیز دیاری  پردهی مردسننا ر و بیان بیکجی ی  داتراوداواه در ملابل جامغهدهم

اعتنا یا مشنکو  اسن  و او نظر اندیشنه ت   تأتیر ندارد و بیشنتر به اقتضنای سننّش به مسنا ل اعتلادی بی

نوید و دنیا را  شنننغر میفروغ، ودمی اسننن  که با حز و عابفه و اون اود   ،یکلّ  بور  »ایّام  اسننن . به

شنود. انرچه در  عنوان ی  عن نر بغدی وارد شنغرش میکم بهکند. ودمی اسن  که تفکّر کمدر  می

 ( 81: 1394عابفی او هم او دنیا متفکّرانه بوده اس . )جاللی، 
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سنرود، دهد شنغر را برای ورامش اابر اود میپروای مسنا ل ا نوصنی در شنغرش که نشنان میبیان بی

ی همسنرش نیز به صن  منتلدان او بایوندند و او در برای او شنغرهایش او همسنرش  شند که اانوادهسنبب 

 ( مثل ایم ابیار:80: 1394کند که او را تنها نذاش . )حلوقی، انتلاد می

داری  صننننفننا  او  پننر  دلننی  کننه  ون   ای 

نننمننی را  عشنننننق  مننغنننننی   داننند او 

 

 

هننرنننز مننجننو  مننجننو  وفننا  مننرد   او 

هننرنننز  منناننو  او  بننه  اننود  د    راو 

 (60:  1382)فننننرّاننننزاد،                   

 

 

سناود؛ اصنالتی که همیم تفاور نااه او به چنیم مسنا لی با نااه شناعران مرد، اصنال  شنغر او را مشنهود می    

ها و مفاهیم پوسیده، س م نردد. فروغ با کنار ودن سنّ وضوح وشکار میاو واژنان و فضنای شغری او به

 وورد:میاو رویشی نو به میان 

 مم شبدر چهار پری را می بویم

 که روی نور مفاهیم کهنه روییده اس  

 ( 77: 1381)فرّازاد،                                                                                

ی  ونانه ی موجود بر وجود ون بر ونیما، عن نننر ا ونیموس عن نننر مردانههمان تسنننلّ ،ایم مفاهیم کهنه

امّا هنوو در ابتدای راه ع نیاناری اسن ، تا جایی که  ؛  (174:  1383لی،  موجود در وجود مرد اسن ؛ )توسنّ 

ی او دنینای بیرونی کننندهنویند: »در ایم سنننه اتر فلا ین  بینانی سنننه دفتر اوّ  اود میاود فروغ دربناره

انه بود، مثل شننوهر یا مغشننوا و... . امّا ابودم و در ون ومان شننغر در مم حلو  نکرده بود، بلکه با مم هم

بغداً شنغر در مم ریشنه نرف  و به همیم دلیل موضنون شنغر برایم عوض شند. دیار شنغر را تنها در بیان ی   

شندم تر میکرد، مم پراکندهدانسنتم؛ بلکه هرچه بیشنتر در مم رسنوخ میی اودم نمیاحسناس منفرد درباره

 (231: 1375  )جاللی، کردم.و دنیاهای تاوه را کش  می

هرچند اشنغار ایم سنه دفتر او نظر اندیشنای، میلب قابل ذکری ندارند، او نظر وبان و ت ناویر شنغری، 

ها نشننیند که اواننده او ونهای فروغ میقدری روان در قالب چارپارهتشننبیهار تاوه به بدیم و نو هسننتند.

داد ی انتلادها که به پا انای  ، نوید شناعری را میمهدهد که ایم سنه دفتر با هبرد. ایم نشنان میلذّر می

که او ل اظ فکر و م توا و ترکیب ت نناویر چیزی برای نفتم داشنن . چار دو دفتر پایانی اشننغار فروغ، 
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کردنند و بنه ی ادبی ون ع نننر را بنه حیرر واداشننن . منتلندان او توییر نارش و تفکّر او تغجّنب میجنامغنه

ی شنغری ایم اشنغار همراه با دیار اجزای شنغرش رشند  باور نکردنی نبود. اندیشنهنظرشنان ایم همه توییر،  

ایزد های جامغه برمیکرده و ونی که تا به ون ومان فلا به وندنی شن  نی نظر داشن ، به انتلاد او کاسنتی

لیّ   ( فروغ راو ایم موف66ّ:  1393کند. )مشننرف وواد تهرانی،  های ون را بسننیار هنرمندانه بیان میو ضننغ 

وودهناام اود را در یرا نشدن بیش او حدّ در ادو کالسی  و جذو نشدن بیش او حد در ادو فرنای 

های »تولّدی  داند و علیده دارد که او درون اود و ابراف اود الهام نرفته و به سنب  شنغری مجموعهمی

بورکلّی ا نایص  ( به158:  1376دیار  و »ایمان بیاوریم به ویاو ف نل سنرد  رسنیده اسن . )سنیاهاوش، 

 توان چنیم بیان کرد:شغری فروغ را می

 ی او پیش تغییم شدهتوجّه به شغر م ض بدون اندیشه -

 های عاشلانهتریم ل ظهی ا وصیبیان ساده و صمیمانه -

های ومینی، مرو پرنهر و توجّه به شغر اجتماعی و الق وتار موفّق در ایم ومینه )عروس  کوکی، ویه -

 شب(.دیدار در 

شنند. وبان اادّ شننغری که او سننادنی وبان و اووان متنوّن و انت او درسنن  واژنان و... تشننکیل می -

همدنیم فروغ موفّق شنند ارکان عروضننی شننغر نیمایی را نسننترش دهد؛ کاری که اود نیما موفّق به 

 (134: 1379انجام ون نشد. )مرادی کوچی، 

 هاتحلیل داده  -3

 اجتماعی فریدون مشیری  –نفتمان اشغار ینایی بررسی  – 1 – 3

داران شنغر، او را بیشنتر های اوسن . دوسن ی شنغر، ذهنیّ  ینایی و عاشنلانهیّ  فریدون به وبان سنادهاهمّ

عملی هم دارد، به شناسند که واقغیّ  هم چنیم اس . هرچند اشغار اجتماعی کمسرا میی  شاعر عاشلانه

یسننن . اشنننغار ینایی فریدون، وبانی سننناده و توزّلی دارد. بنابرایم به ذکر های وی ننسنننتردنی عاشنننلانه

 پرداویم. اجتماعی وی می -شواهدی او اشغار ینایی 

توان عمیق دانسن  و با توجّه به سنی ی بور که ذکر شند، توجّه مشنیری به مسنا ل اجتماعی را نمی همان

بنا به ملتضنیّار ومان به سنم  ایم اشنغار نراییده و انر رسند که شناعر  ها به نظر میو پیش پا افتاده بودند ون

( 41-43: 1390نذاشنن . )سننبزی، هایش پا را فراتر نمیبه انت او اودش بود، او کش و قوس عاشننلانه

شده  تفاور اس ، مسا ل میرحها بیاوونجاکه فریدون به مسا ل اجتماعی نااه عمیلی ندارد و نسب  به ون



 108-144، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

119 
 

ی ایران باشند، به ییر او حواد  ببیغی، در ریّ  اسن . موضنوعاتی که اادّ جامغهبیشنتر مربو  به نون بشن 

های اجتماعی اود ع نران او او »ااوان  نرفته تا »شناملو ، مانیفسن که هم حالی  شنود. درشنغر او دیده نمی

شنکوه او   دادند. برای او مسنا ل اجتماعی شنغر مشنیری، حال  شنکوا یه دارد؛ مثلرا در قالب شنغر ارا ه می

های ااالقی، جنن  و.... به همیم دلینل تمنام  نذر عمر، وسنننینب رسننناندن انسنننان به ببیغن ، مرگ اروش

ی »مسنا ل ها را در سنه دسنتهتوان ونبور عمده می  اند که بهشنغرهای اجتماعی او با شنغر ینایی نره اورده

  نی به مسنا ل اجتماعی  جای عامّ بشنریّ   و »اجتماعیّار مربو  به حواد  م تل  ببیغی  و »نارش شن 

 داد.

 

   بشریّ مسا ل عامّ -1-1-3

مشنتر  اذهان تمامی   یهکه دیدی  اسن   یا نون بشنر، مسنا لی  بشنریّ  منظور او مسنا ل مربو  به عامّ

های ااالقی، نفرر او  مثل: شنننکوه او وودنذر بودن عمر، او بیم رفتم اروش  ؛دروها به شنننمار میانسنننان

 چراد.اجتماعی مشیری حو  ایم مباحث می -اشغار ینایی  یهایم قبیل که عمدجن  و مسا لی او 

 شکوه او نذر عمر  -2-1-3

او به   توجّهسن  که  ا  رو  »رمانتیسنم فردنرا  جای دارد و او همیم  یهشنغر مشنیری در حوو ،یکلّ  بور  به

های فردی مشنوولیاو د  ،ای اسن  که در عیم حا  که موضنوعی اجتماعی اسن به نونه  مسنا ل اجتماعی

مثل: نذر عمر و نالیه او ون. مشننیری هم او وود سنناری شنندن عمر با وبانی    ؛ویدهر انسننانی به شننمار می

 لی و عابفی نالیه دارد:توزّ

ومننان اسنننن    ،اژدهننای  کننام   تشنننننننه 

ینناری نننفننز  ینن   انندا  کننمای   ام 

واننننکنننرده  ونننندننننی  بنننر   چشنننننم 

ننندیننده  جننوانننی  صنننننبننک   رننن  

 

نَاننورَمننی هننر  را   ،زفَد  مننا   اننون 

را  اژدهنننا  اینننم  انننون  انننورم   تنننا 

ووروومننناینننی منننی منننرگ   کننننننند 

اننودنننمننایننی    کننننند  پننیننری   شنننننام 

 (54: 1، ج 1387)مشیری،            

 تناسنب به اورد،می را انسنان عمر ومان( )اژدهای ومان نذر ،شناعر نااه او چون که شنودمی مشناهده    

 در توجّه مورد موضنوعار او مسنا ل ایم باشند. بیشنتر شنغر ترنذاریأ تا نرفته بهره حماسنی وون او ون

 نیس . ایران اجتمانم تصّ  و اس  بشری اجتماعار کلّ
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 فاضله  یهمدین -3-1-3

  یه سنننراید. در ایم مدینشنننهر میلوو اود میچندان م کم او ورماننظراتی نه  یهبا ارا  ناه مشنننیری

 المان به سنزای  ؛شناعر دوسن  دارد همه شناد و اندان باشنند و کسنی هیل مشنکلی نداشنته باشند ،فاضنله

 رسد:کند که به حدّ ع یان و کفرنویی میهای اود پافشاری میاعما  اود برسند و تا جایی به اواسته

 فرجام های بی مار ی  شب، او ایم شب 

 هناامو ی  فریاد بی 

 اواو در چشم ادا لرود!  - هاوسمان به روی پرنیان -

 ( 365)همان:                                                                                           

نیس   یه اندیش مشهود  شغر،  ایم  در  م کمی  ساده   ،مسا ل  .چندان  و  سی ی  ناریسته  بسیار  لوحانه 

 اند:شده 

   بودهر و م بّم  یهاواس : دنیا ااندلم می 

 همه احوا  با هم وشتی بودند   اواس  مردم، دردلم می 

  کردندبمم در ما  یکدیار نمی 

 ...  بستندکمر بر قتل یکدیار نمی             

 ( 366)همان:                                                                             

بار عابفی شنغر هم به نسنب  دیار اشنغارش، ضنغی  اسن  و به تبم ون نکار بالیی و وبان روان شنغر 

هم به عشنق در پایان ایم شنغر   ،شناعری رمانتی  اسن  اسن . اوونجاکه مشنیری، نرفته  نیز ت   تأتیر قرار

 هم ومی ته اس :ینایی در یهاجتماعی اود را با حوو یهنریز وده و اندیش

 دیدم،اواس ، ی  بار دنر او را کنار اویش می دلم می 

  ماندم،به یاد اولیم دیدار در چشم سیاهش ایره می 

 دلم ی  بار دیار، همدو دیدار ن ستیم

 ...ودپیش پایش دس  و پا می 

 ( 368: 1، ج 1387مشیری، )                                                                                         
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 های ااالقی او بیم رفتم اروش -4-1-3

های انسنانی اسن . یکی او مشنهورتریم و نالیه او مرگ اروش  در بسنیاری او شنغرهای اجتماعی مشنیری

ق پیوند های موفّ»اشننکی در نذرناه تاریخ  اسنن  که او نمونه  ،شننغرهای او در ایم موضننونماندنارتریم  

 اجتماعی و ینایی اس :

 قرن ما

   اس  روونار مرگ انسانیّ

 س ها تهی دنیا و اوبی  یهسین

 س !ر، ابلهی ص ب  او ووادنی، پاکی، مروّ

 جاس ،هد نابص ب  او موسی و عیسی و م مّ

 هاس !  چومبه قرند »موسی 

 (491)همان:                                                                   

 ییر در ؛  در بیم همه وجود داشته باشدشناعری صنادا و صنمیمی اسن  و دوسن  دارد صنمیمیّ ،مشنیری

ها ی نیما سنروده و به شنغر پاسنخ به شنغر »وی ودم مثل شنغری که در .نالدایم صنورر او نبود »همدلی  می

 ها وفریده اس :پاس ی ساده داده و هنرش در تناقضی اس  که با واژه سمبلیستی نیما

 امواج بلند ووا،   یهاو د د تیر 

 برد،که یریلی را در اویش فرو می

 کش ،و یریوش را با مش  فرو می 

   را، ای استه و اونیم، بشریّ نغره 

 بلبیدکم  می به 

  ...ها»وی ودم 

 ... هاوی ودم      

 !ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم 

 به ایالی که قضا، 

 !به نمانی که قدر، بهر ون استه، نذاری بکُند

 »دستی او ییب برون وید و کاری بکُند 
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 !ی او جای نجنبیدیمی  حتّهیل 

 ...ها را با  نزدیموستیم

 (773)همان:                                                                                

اسن  و به احتما  قوی ریشنه در ذار   توجّهکه در نون اود جالب   ار فردی مشنیرییکی او ا نوصنیّ

عاشنق ببیغ   و  تی میل دارداو به وندنی سننّ  ویراهای علمی بشنر اسن ؛  نارانی او پیشنرف   ،شناعری او دارد

 دوستی و حیوانار اس :و صلک 

 نونه بسیار ار هستی و او ایم در اانه 

 .دانیاوانی و میبینی و می هر روو می 

 دانیاما نمی 

 این ، سه روو اس  

 ار تنهای تنها، در اتاقشهمسایه 

 !م، چشم پوشیده اس ترحّاو ایم جهان بی 

 ( 1336: 2ج  ،)همان                                                                                          

 ایم انسان بود که ومیم را ولود: ،او نااه او

 پلیدی، پلیدی، پلیدی، بدی 

 ایزدی  یه ربود او ومیم چهر

 پرستو نری  ،

 صنوبر نداا ، 

 ...چمنزار سوا 

 ( 1352)همان: 

ات ا  بُغد ینایی با اجتماعی    ی هشغر نلی  یه ها او ومیم را  بربس . عابفویبایی   یه و بدیم ترتیب هم

 اس .
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 شکوه او جن  و ناورامی  -5-1-3

کند که ایم جن  در کجا باشنند. او دوسنن  دارد مشننیری او جن  بیزار و نریزان اسنن . تفاوتی نمی

هایی  اوبی و شادی باشد. در شغر ویر او ناورامیکز در صلک و ورامش باشند و دنیا مملو او  جا و همههمه

 کند:شکوه می ،که جن  به پا کرده

فضننننای جنهننان دینرننناهنی در   سنننن  

 دسنننن  سنننودانراند وحشنننن  و مرگ 

بننی دسننننن   را  سنننننتننمبنناغ   حننیننای 

  ننهیمیننننننننریکان بننننمان منننما ه

 

کننرده صننننندا  تننیننرهننا   وتشنننننیننم 

کننرده  پننا  بننه  وتشنننننی  بننرف   هننر 

جنندا   صنننننفننا  و  نشنننننا    کننردهاو 

کنننرده رهنننا  وشنننننینننان  و   اننناننننه 

 (498: 1، ج 1387)مشیری،                 

  بشننریّ ورامش، صننلک و دوسننتی را برای کلّ اس مشننیری،حسننّ   یهببیغی اسنن  که شنناعری با روحیّ

ها را  رها و لذّها و ویباییاو اوبی .جهان اسن  بلکه کلّ ،تنها شنهر یا کشنور اود او نه  یهب واهد. دیدی

ار نار اسن  و به جز یّیکلّ  ،شنغر اجتماعی  یهشناید به همیم دلیل اسن  که در حوو  .اواهدبرای همه می

د و او جنای که ، بهار و ومسنتان تفاوتی ندارانر در دنیا صنلک نباشندکه مغتلد اسن     ی ندارد. مشنیریتوجّه

 نالد:ر مین مضمون و وبان مؤتّبا هما ،ورامش بشر را به هم وده

 های بهاری وقتی بنفشه

 در چارسوی نیتی 

 دهند بوی یبار و وحش  بارور می

 ویا کسی صفای بهاران را 

 هرنز نلی به کام تواند چید   

 ( 619)همان: 

 .بلبدتر او مجا  ایم ملا  میمجالی فراخ  ،چنیم مسننا لی در شننغر مشننیری  یهجانبی و همهبررسننی کلّ

کاران،  بلبی ریاکارن و دیلدردی با فلرا، شکوه او جهل عوام، منفغ موضوعاتی مثل هم  توانبنابرایم می

  یه شننده و در ومر   توجّهرا نیز او مسننا لی دانسنن  که در شننغر مشننیری به ون    حمای  او رومندنان و...

 د.ویبشری به شمار می موضوعار عامّ
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 حواد  ببیغی  -6-1-3

ها او موضنوعار اجتماعی در شنغر وندیدنان  حادته با دردیهم وولزله و...   سنیل، مثل ببیغی حواد 

 به مسنتلیم یهاشنار بدون و کندمی حفا را هاونومانی  فرا جانب نیز شنغرها ایم در شناعر اسن . مشنیری

 پرداود.می دیدنانحادته با دردیهم وها مکان حادته به توصی  ص نه وومان 

 سیل -1-6-1-3

 دهد:وده  با تشبیهار و استغارار لیی  و وبانی ساده، حادته را شرح میدر شغر »میاون سیل

دام  بننه  افننتنناده  در  دیننو  یننکننی   چننون 

کنوه  و  رین نن   فنرو  و  ینرینند   سننننیننل 

درهنم کنوفنن  کشننننان  سنننیننننه  را   بنناغ 

 

بننننند و  نشننننتننه  رهننا  یننو   یننکننی   یننا 

بننلننننند تسننننلننیننم   پننرچننم   جننا    هننمننه 

جننا   او  ونننان  ننغنره  را   کنننندسننننننن   

 

 جار اا  به ی  حمله شکاف 

 (    79)همان:                                                                                                     

 ولزله   - 2 -6-1-3

ص ا مشنّ امّ  اسن ؛سنروده 1341شنهریور    یهدر ولزل  سن ... ، شنغری اسن  که مشنیریر ومیم تهی»دیا

 ها بهت نویرسناوی .در کدام شنهر رخ داده اسن . ایم شنغر او نظر عابفی بسنیار ویبا و پربار اسن   که نیسن 

کند که اواننده  ای وصن  مینونه برای مثا  ولزله را به  .شنودقدری بدیم اسن  که سنبب حیرر انسنان می

 کند:ون را احساس می

 ها و نذرهای شهر را اناار اانه 

 چندیم هزار دس  

 کنند!می  یربا 

 نری تندمردان و کودکان و ونان می 

 نفتی که ایم نروه و وحش  رمیده را 

 کنند های واته دنبا  می با تیغ

 ( 476: 1ج  ،1387مشیری، )
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  ی هپرداود که قدرر وص  و عابفها و مادران و پدران و فروندان دایدار می و بغد به توصی  ارابی 

 ساود:می ااتیار اش  او دیده جاری بی  ،ون

 هادر ون ارابه 

 دیدم که مادری به عزای عزیز اویش 

 در اون نشسته بود 

 بیداره بند بند وجودش شکسته بود 

 دیار لبی که با تو باوید س م نداش  

 که در عزا بدرد پیرهم نداش دستی

 ( 476)همان: 

 ت ادف - 3 -6-1-3

اس . شاعر در رتای قربانیان   های شغر مشیرینانوار و تلخ او ویژنی  نااه عابفی و شاعرانه به حواد 

ای سننرود که قابل تغمیم به نونه نالد. ایم شننغر را هم بهاتوبوسننی که در راه »هراو  به کام درّه رفتند، می

 فاقار مشابه باشد:اتّ

 های نرم اش مم او میان قیره 

 -  چکدقرار روونامه می که بر ایو  بی -

 های سرساید و او فراو کوه مم 

 های ناپدید کوره راه 

 های تمپاره کنم به پارهنااه می 

 ن های اول تهبه ل ته

 های ژرف  ه که افته در سکور درّ 

 ( 599)همان: 

 نااه ش  ی به مسا ل اجتماعی  -3-1-7

 .شنود  مشنیری به مسنا ل اجتماعی به نااه سنی ی او در ایم قبیل موضنوعار، م دود نمیحسناسنیّ 

  یه فرد به حواد  و موضنوعار اجتماعی دارد که اوجمل شن  نی و من  نربه ناهی شناعر نااهی کامالً

 توان به مسا ل ویر اشاره کرد:ها میون



 108-144، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

126 
 

 دلایری او سفر انسان به ماه  -3-1-7-1

شنود. او به ماه و سنفر به فضنا دلایر می  یهیابی بشنر به کراو پیشنرف  و دسن   مشنیری  یهروح شناعران

سننراید و ناراحتی اود را او ایم قضننیّه بیان ای، شننغری میم ض دیدن ابر سننفر بشننر به ماه در روونامه

 کند:یابی بشر به ماه را »مرگ ماه  تللی میکند. او دس می

 با مرگ ماه، روشنی او وفتاو رف  

 

 چشم و چراغ عالم هستی، به اواو رف 

 (399)همان:                                        

 

  یه او دید شنناعرانه و رمانتی  و سننرشننار او عابف ،اجتماعی اسنن   -ای علمی  لهسننفر به ماه که مسننأ      

رود. پیشنرفتی بزرگ برای انسنان به شنمار می  ،که او نظر علمی  حالی فاا اوشنایندی نیسن ؛ دراتّ مشنیری،

 ینایی دارد. یهجنب ،ون یهولی وبان و عابف ،به عبارر دیار موضون شغر، اجتماعی اس 

 انتلاد او وندنی شهری و ماشینی  -3-1-7-2

یان به وندنی در شهر افزایش یاف  و لیل نسنترش رفاه نسنبی تمایل روستایهای سنی و چهل به ددر دهه

شهرها شدند که در نون اود یکی او مشکالر جامغه   یهروان ،یابی به رفاه بیشتربسیاری برای دس   یهعدّ

کند و به د یل شن  نی او وندنی  ه نااه نمیاو منظر اجتماعی به قضنیّ  چند فریدونشند. هرم سنوو می

شنده در ایم  سنرودهرو اشنغار  اوایم .ماشنینی نریزان اسن ، د یل او در عیم شن  نی بودن، عام نیز هسنتند

 جانبه با نون ینایی دارند:ارتبابی تمام و همه ،موضون

 سری میان نریبان 

 ...رفتمپیاده می

 »اوش ومدی!  -

 - صدای قلب اودم بود! -

 »بیا، که جای تو همواره بیم مردم باد! 

 تو را م یب  ماشیم، به کام یرب  برد

 که او جهان نم باد! 

 ( 933: 2ج  ،1387مشیری، )
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 اجتماعی در اشعار فروغ فرخزاد  – بررسی گفتمان غنایی  2 – 3

به شنرایا اجتماعی و ووادی بیانی  مهم و اترنذار بودند که بنا  یههای سنی و چهل و پنجاه، سنه دهدهه

احسناسناتی و   فروغداند. کم چند شنغر اجتماعی سنرودهنراتریم شناعران هم دسن درون ،که وجود داشن 

های  دی دیار  و »ایمان بیاوریم به ویاو ف نل سنرد  به نرایشلیّه هم در دفترهای »تولّسنه دفتر اوّ  سنرداود

تغداد   هرچندندارد؛    کمی او شنغرهای شناملو و ااواندسن   ،مند شنده و اشنغاری که سنرودههاجتماعی عالق

بسننیار م دودی هسننتند و نباید او نظر دور داشنن  که عمر شنناعر هم کفاف نداد تا اشننغاری او ایم قبیل  

 بندی کرد:توان چنیم دستهالغمل فروغ به مسا ل اجتماعی را میبسراید. عکز

 مردسا ر  یهایستادنی در برابر جامغ 1 – 2 – 3

کنه همیم داتر جوان در ملنابنل نظنام اوونجنا  ،جوان اسننن یّنار داتری  تونّ  هرچنند  فروغه دفتر اوّ   سننن 

کند. ونجا که او تسنلّا ای شن  نی با ایم مغضنل اجتماعی را روای  میهمبارو  ،ایسنتدمردسنا ر جامغه می

 نامد:کند، او را موجودی اوداواه میمرد بر ون شکوه می

اننوداننواه  مننوجننود  ای  مننرد،  ای   بننیننا 

 کشیدیانننننر عنننمری بننه وننجننیرم 

 

را  قننفننز  درهننای  بنناشنننننای   بننیننا 

 ا کم دیارم ایم ی  نفز راننننننننننره

 (44: 1355فرازاد؛ )                         

 شود:تسلیم می تیبرابر ایم نظام سنّ نیز در فروغ امّا ناه داتری به سرکشی

 اندید ون داغ نن  اورده که می

  نفتم: که بان  هستی اود باشم

 

 های بیهوده، مم بودم بر بغنه

 اما دریغ و درد که »ون  بودم

 (174: 1355فرازاد؛ )                

 تواند در حکم بردنی و اسارر برای ی  ون باشد:اودواج می یهاو نظر او حلل  

 کنان نف  که چیس  داتر  انده

 ور  یه راو ایم حلل

 راو ایم حلله که اناش  مرا 

 ته اس  به برفنرچنیم تن  ایم 

 او  یه راو ایم حلله که در چهر

 ایم همه تابش و راشندنی اس 
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 مرد حیران شد و نف : 

 وندنی اس   یه اوشب تی اس ، حلل   یهحلل

 همه نفتند: مبار  باشد

 داتر  نف : دریوا که مرا 

 باو در مغنی ون ش  باشد

 ها رف  و شبیسا 

 ور   یهونی افسرده نظر کرد بر ون حلل

 او  یه در نلش فروونددید 

 امید وفای شوهر  هرووهایی که ب

 به هدر رفته، هدر 

 ون پریشان شد و نالید که وای 

 او  ی هوای، ایم حلله که در چهر 

 باو هم تابش و راشندنی اس 

 بردنی و بندنی اس   یهحلل

 (. 149: 1355، فرّازاد)

حاکم بر   یهمردسنا رانفروغ سنبب سنرایش چنیم اشنغاری او فضنای   ص اسن  که اقتضنای سنمّمشنّ 

تیر قرار داده اس . ایم شاعر احساساتی هر چند م یا اانه را  أرا ت   ت  اجتمان ایران شده و احساسار او

 ؛داند و دوسن  دارد مثل مردان در اجتمان حضنور یابد: ناه دوسن  دارد به اانه باونرددچون »قفز  می

 نوید:شان سروده میدر شغری که مش ص اس  برای همسرش »پرویز شاپور  بغد او جدایی

کنننننم نننهننان  تننوانننم  چنناننونننه  را  درد    ایننم 

 اسن    داده رنج   را تو  روح که   رهانننننننن شنغ  ایم

 ایم   او  پیش  کننه  باویم  چننه  ولی  قفز،  نفتم

 باو  نلش  فریبای  جهان  ایم  کنننننننننننننننننننننه  دردا

 

  اسننن   رمینده  سننن تی  بنه  تو  او  قلبم  کنه  ونندم

 اسن   کشنیده م ن  د   ی   هایفننننننننننننریاد

 ننبنود   منرا         منردم  دورو نی         او     وننناهنی

                                                                                           ربود  منننرا  وانننر  اننننننود  جنننالی و  جنننلوه بنننا

 (62)همان:                                                   
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شننکم و ایوانر و انیانر.  سنننّ ؛توان چنیم نف  که ون حاضننر در شننغر فروغ مثل »ناهید  اسنن می

 :1393 ،سنا ری)ر. :   .نویدپروا سن م میهایش بیشناید به همیم دلیل اسن  که در سنرایش عاشنلانه

وورد که شنبیه همزادان اسنابیری  ای سن م به میان مینمشنده  یهها او نیم( و ناهی در همیم عاشنلانه297

نیر ون مردسنا ر نریبان  یهاو دیار مشنکالتی که فروغ در جامغ  (20: 1375 ،ترابیر. : )  .شناعران اسن 

توانس  او را مالقار دیدار »کامی  )کامیار شاپور( بود که پز او جدایی او پرویز شاپور به س تی می  ،بود

 .(829: 1387 ،)جغفری. های او در ایم ا ود اس »شغری برای تو  حاصل رنج  .کند

مننیا تننو  بننرای  را  شننننغننر   نننویننمیننم 

وینناو   رهد  ایننم  هنناینننیننمننه  در  شننننوم 

تنرانننه  اینم اسنننن   یوانرینم       ینی 

 ریادنننننننننننن وحشی ایم ف   باشد که بان 

 ردان نننننننننننننننننن مد سرننننننن ی مسایه  راذانننن ب

بنناشنننند  هم  بننه  رووی  رسنننیم کننه نر 

 

تشننننننه ینروو  ینن   تننابسنننتنناندر   ی 

 پایانبی  مدنننننننننننننننننن ی  نور ایم در کهنه 

 ی اواو توواره نننننننننننننننننننن ای ناهنننننننن در پ

 و نننننننننن ان شباو تنننننننننننن د در وسمنننننننن پید 

 دنننننن دا باشنننننننن و دور و جنننننننننن ی تاو سایه

 دا باشدنننننننننننن ا، نه ییر انننننننننن کز بیم م

 (55: 1351)فرّازاد،                             

کند که شغر برای او وندنی اوشی به ارموان  اعتراف می  ،نویسدای که برای همسرش میی در نامهحتّ      

نوید  کند و مینالیه می ،شننودکه مانم دیدار فروندش می  یما  ا اوولی باو هم بالب ون اسنن ؛ امّ ،نیاورد

شنغر ینایی و مباروه با   یهاو دیار اقدامار فروغ در حوو (159:  1382 ،)شناپور  .دنیا برایش تیره و تار اسن 

که به همه باوید    ه »برای ایمتلفیق شننغر ینایی با مضننمون و انتلاد اجتماعی ایم بود ک،  اجتمان مردسننا ر

  )اسماعیلی .مردی که مغشوا اس ، نه عاشق  ؛هراس او بویان ااالقی ندارد، شغرش را به نام مرد وراس 

 .(753 :1393 ،و صدارر

ننننمنننی راه  و  اننننر   ومننند فنننردا 

 شلم رانی عرانهننند تننننا ابنننننم تنننم

 

مننی تننو  کنننننار  ابنند  تننا   منناننندممننم 

مننی تننو  عشننننق  وفننتنناو   اننواننندم در 

 (89: 1351)فرّازاد،                          

 کند:او شکوه می  یهکند که او براورد وواردهند   میالبتّه ناهی ایم مغشوا، فروغ را بسیار اذیّ

درّه را تنو  روو  کننه  ینروبنی  بنننفنش   ی 

 

 کنیفشننناری و ااموش میبر سنننینه می

 (33: 1347)فرّازاد،                             
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، نیا)ر : یوسن  .شنودتسنلیم ایم درّه می  ،بنفش که در نهای  روو  یهفروغ روو اسن  و مغشنوا، درّ

ر که او دیدناه جنسنی، عابفی  »تا ومان فروغ، شنغر فارسنی او وجود مغشنوا مذکّایم  با وجود  (33:  1374

( تفاور وبان، عابفه و 22-21:  1371 :باشند  م روم بود. )براهنیدیده و ت نویر شنده    و جسنمانی ی  ون

  یه سنیر تکامل قدرر شناعری و اندیشن  یهکننده و دفترهای پایانی شناعر، بیانلیّصننایم بدیغی در اشنغار اوّ

اود را فراموش   اندیش تبدیل شنده و دردون داتر احسناسناتی به ونی ژرف ،وی اسن . در دفترهای پایانی

دیار   ،هدیاران اسنن  و جالب اسنن  که او حبز ناامیدی و افسننردنی دفترهای اولیّ  یهاندیشنن  کرده و در

در سنایه   ص وبان شنغر او نسنب  به سنه دفتر قبلی کامالً نمایان اسن  که ایم مهمّابری نیسن . همدنیم تشنّ 

ناهی اوقار دسن  نفتند که او ها میها به دسن  ومده اسن . براینسنب  به واژه  های فروغنیریسن  

شنمسنیا، ). کرد تا به عبارر و م نران دل واهش تبدیل کندجا یا عوض میهای را جابکم بیسن  بار کلمه

1398  :30) 

 انتلاد او کمرن  شدن اروش های ااالقی  -2-2-3

 ، هم تنیندهای دربرو مناهراننه  یننایی و اجتمناعی را بنه  یهکنه ومینن   تریم شنننغرهنای فروغیکی او مهم

نوی  های ومینی  اسن . شناعر در سنب  ناارش ایم اتر به »تورار  و »کتاو ملدس  نظر دارد و مرتیه»ویه

  ایویژه ویبایی و نیرایی   ،اسنن . وبان شننغرنسننانی و جنایار بشننر برای حفا بلهای ااو دسنن  رفتم اروش

ویر تاوه و بدیم هم در ون دهد. ت نااوبی انتلا  می  اوضنان وشنفته و پریشنان را به  ،ودنی اودارد و وحشن 

 کم نیس :

 ونااه اورشید سرد شد 

 ها رف  و برک  او ومیم 

 ها به ص راها اشکیدندو سبزه

 و ماهیان به دریاها اشکیدند 

 و اا  مردنانش را 

 وان پز به اود ناذیرف ...

 اود را   یهها ادام ... و راه

 در تیرنی رها کردند 

 نیندیشید  عشق   دیار کسی به
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 کسی به فتک نیندیشیددیار 

 کزو هیل 

 چیز نیندیشیددیار به هیل 

 ی در یارهای تنهای 

 بیهودنی به دنیا ومد 

 داد اون بوی بن  و افیون می

 های باردار ون

 یدند سر واینووادهای بی 

 ها او شرم و ناهواره 

 به نورها پناه ووردند 

 چه روونار تلخ و سیاهی 

 نان، نیروی شاف  رسال  را 

 کرده بودمولوو 

 ( 282: 1382 ،فرّازاد)

 مشکالر در نبود »ایمان  اس : یهنوید که ریشو در انتها می

 کز نمیدانس ... و هیل 

 که نام ون کبوتر یمایم 

 ها نری ته، ایمان اس ... کز قلب

 ( 287 )همان:

اجتماعی و ینایی   یهانسنانی، ومین  یههای بدیم و نزارش اوضنان نابسنامان جامغص وبان و ت نویرتشنّ 

فق به الق اتری شنده  موّ ،ن اینکه تغمّدی در ایم ومینه داشنته باشندوهم رسنانده و شناعر بد هرا بسنیار عالی ب

های ویبای ون سن  که انر ت نویرابرو ینایی بیان کرده اسن . ایم شنغر، شنغری  که مسنا ل اجتماعی را به

ایم. ادرا  م ابب او ایم ت اویر متفاور اس  و شرح ون در حق شغر جفا کرده ،را برای شنرح بشکافیم

ها ادامه اود را/ در تیرنی رها کردند  ا برای نمونه به عبارر »و راهامّ ؛شننودسننبب م دود شنندن ون می



 108-144، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

132 
 

ند و کبسنیار سناده ولی ت نویری ناو و عالی. اناار کسنی به امتداد مسنیری نااه می  یهدو جمل  .کنید  توجّه

 بیند. جز تاریکی چیزی نمی

 های منفغلانتلاد او انسان  -3-2-3

هایی اسن  که او اود ااتیاری ندارند و یا دوسن  ندارند که انتلاد او انسنان  ،»عروسن  کوکی  شنغر

 ،تفاوتند. وبان ایم شنغر نسنب  به اشنغار دیار نسنبتاً صنریک اسن  و شناعرچیز بی  نسنب  به همه و داشنته باشنند

احسنناس اوشننب تی  ،داند که به  واهر اکتفا کردههای کوکی میتفاور را مثل عروسنن های بیانسننان

 کنند:می

 توان ی  عمر وانو ود می

 با سری افکنده در پای ضری ی سرد 

 توان در نور مجهولی ادا را دید می

 ای ناچیز ایمان یاف هتوان با سکّ می

 پوسید...های مسجدی توان در حجره می

 های کوکی بودتوان همدون عروس  می  ...

 ای دنیای اود را دید با دو چشم شیشه

 ی ماهور توان در جغبه می

 با تنی انباشته او کاه  

  ی تور و پول  اف  ه ها در  بسا 

 دستی یه توان با هر فشار هرومی

 سبب فریاد کرد و نف  بی

 »وه مم بسیار اوشب تم 

 ( 263 -262)همان: 

کند مرده ها او وبان کسنی که فکر میتفاوتی انسنانی اسن  او افسنردنی و بیبیان حسنّ  ،»دیدار در شنب 

 بسیار ویباس : ،هاکم تفاوتی با مردنان ندارد. ت ویر شهر و انساناس  یا دس 

 هاکنم که تمام ستاره مم فکر می

 اند  ای کوچ کردهبه وسمان نمشده 
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 بودو شهر، شهر چه ساک  

 مم در سراسر بو  مسیر اود  

 رن  های پریده جز با نروهی او مجسمه

 و چند رفتار 

 دادندکه بوی ااکروبه و توتون می 

 ولود  اواو یهنشتیان است و

 رو نشدم ه چیز روببا هیل 

 ام افسوس مم مرده

 و شب هنوو هم 

 س انویی ادامه همان شب بیهوده  

: 1382، فرّازاد)

292 ) 

ها در  اهر وندنی  و بسیاری او انسان  اس دو مفهوم متفاور   ،ردنکونده بودن و وندنی    فروغ،او نظر  

 احساسار و عواب  بشری مرده اس : ویراای بیش نیستند؛ کنند و بابناً مردهمی

 وور ناهی به ایم حلیل  یأس

 کنیداندیشه می 

 های امرووی که ونده 

 ی  ونده نیستند  یهجز تفالهچیزی ب

 ی که کودکیینو

 م اود پیر نشته اس لیم تبسّدر اوّ

 ایم کتیبه م دوش  -و قلب 

 - اندکه در ایو  اصلی ون دس  برده 

 به اعتبار سنای اود دیار 

 احساس اعتماد ن واهد کرد 

 ( 293)همان: 
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ه بر مرگ احسناس و انسنانی  را پررن  کرده اسن . غد ینایی ایم شنکوا یّبُ ،ت ناویر بکر و وبان سناده

( »قلب، 235: 1348 ،)نوری عالء .دروه در اشنغار »فروغ  به شنمار می»مرگ  و »عشنق  دو روی ی  سنکّ

وفریدن چنیم  کند. هنر فروغ،اودنمایی می  شنغرسن  که در  اایم کتیبه م دوش  شناید ویباتریم ت نویری  

راحتی    هو شناعر برسند کار چندان سن تی نیسن  ت ناویر و ننجاندن ون در وبانی روان اسن  که به نظر می

سنن  که با بهتریم شننغرهای مغاصننر برابری  ااشننغاری   ،ادای میلب برومده اسنن  و حاصننل ون  یهاو عهد

 .اس اجتمان بشری مرتبا  کند. اشغاری که ذکر شد، بیشتر مربو  به موضوعاتی بود که به کلّمی

 شکوه او اوضان نابسامان کشور  -4-2-3

بنزی  ،در ایم شنغر ن نابسنامان ایران اسن . سنب  فروغاوضنا فروغ،شنغر »ای مرو پرنر  روی سن م  در  

 س  جدّی که نشان او عمق درد شاعر دارد: ا

 فاتک شدم

 اود را به تب  رساندم 

 مزیّم کردم  اود را به نامی در ی  شناسنامه

 ص شد و هستیم به ی  شماره مشّ  

 ساکم تهران  5صادره او ب ش  678باد پز ونده  

 سو راح  اس همهدیار ایالم او 

 ویوش مهربان مام وبم 

 پستان  سوابق پرافت ار تاری ی

 ن و فرهن  ی تمدّ  ی 

 و جق و جقد جوجوه قانون 

 ( 1382 )همان:

 :فکران درنیر ون بودندکه روشنم 40  یهسن  او اوضنان فرهنای دهاانتلادی   ،سنه عبارر پایانی ایم بند

باید حرک  کرد و به که  تاود و مغتلد اسن  ها میبر ون فروغ ؛»حسنرر بر عظم  پرشنکوه ایران باسنتان 

چیزی عوض ن واهد شند. تشنبیهار در نون اود بسنیار   ،پیش رف  و با حسنرر اوردن و اود را فریفتم

به نظر  قانون .  یهن و فرهنن   و »جوجون »پسنننتنان  سنننوابق پرافت نار تاری ی ، »  یی تمندّ ویبنا هسنننتنند:

 سوود  نیز سمبلی او اوضان ایران اس  و »بایده  نماد ایران:شغر »دلم برای بایده میکه رسد می
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 ها نیس  کسی به فکر نل 

 ها نیس  کسی به فکر ماهی

 اواهد کسی نمی

 میردباور کند که بایده دارد می 

 که قلب بایده در ویر وفتاو ورم کرده اس ...

 (. 372)همان: 

 .سننروددسنن  میشنناید اشننغار بیشننتری او ایم  ،دادمی انر وندنی مجا  بیشننتری به فروغ  بدون تردید

رقیبان شغر مغاصر داد که شاید به یکی او بیدر دو دفتر وار وی، نوید شاعری را می  فروغ  یه  اندیشت وّ

ها وجود دارد و در ینایی در ون  یهبور نام سنوسنی ومین شند. همیم چند شنغر اجتماعی او که بهبد  می

 ندارد. دهد که شغر فروغ، چیزی کم او شغر شاملو و ااوانرن  نیز هس ، نشان میعیم حا  پر

 یری گ نتیجه  -4

سنروصندا دارد وندنی ورام و بی  یهکلمه نیسن . او بیشنتر دیدی شناعر اجتماعی به مغنی اادّ  مشنیری،

 ،هابا بیشننتر شنندن ون  ویرا  ،هراسننداواهد. او او پیشننرف  علمی و رفاه میمیو ایم ورامش را برای همه  

که دیار شناعران   حالی  در  .دهدبرای همیم روسنتا را به شنهر ترجیک می  .شنوندهای ااالقی کم میاروش

و بیم ا  او ناراند  ،سنرایندمغاصنر او در دفان او کارنران، ونان، ببلار م روم و مسنا لی او ایم قبیل شنغر می

ی نااه او به جن  نیز حتّ  .ایران باشند  یه  اسن  تا اینکه دلواپز عظم  او دسن  رفترفتم صنفا و صنمیمیّ

اشنغاری که عمدتاً در   اسن ؛تریم اشنغار او نیز ینایی  لیی  و احسناسنی اسن . به همیم دلیل اسن  که سناده

سننیر اشننغار  اا   هایش به او نظر داشنن .در عاشننلانه  شننده و بغدها کسننانی مثل فروغقالب نیمایی سننروده  

ه لیّیغنی او ابتدا تا انتهای شناعری به همان شنکل اوّ  ؛شنبیه ی  اا مسنتلیم اسن  اجتماعی مشنیری -ینایی  

  -ار ینایی شننغر او و ا ننوصننیّ  یبارهتوان دربه همیم دلیل بیشننتر او ایم نمی .دهدبه روا  اود ادامه می

 ب ث کرد.  - عمدتاً مدیون عن ر عابفه و وبان ساده اس که  -اجتماعی اشغارش 

مشنیری در حکم پیشنرو برای او بود و حتّی ن سنتیم   هرچند  .متفاور اسن  قضنیّه کامالً  ،فروغ  یبارهدر

ای با عنوان »داتری با و در ملاله کردمشنیری چار  - که جنجا  به پا کرد -  را  با عنوان »نناه  شنغر فروغ

ایلی  .شناعری مللّد باقی بماند  ،ایم ماجرا سنبب نشند که فروغ ،به نلد ایم شنغر پرداا اناشنتان جوهری   

رسنال  ی  شناعر را به ن و احسنم به انجام تا یّ  شنغر شند و در دفترهای پایانی تالش کرد اهمّ توجّهوود م
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بدیغی، وبان ااد، ه نو، صنننایم  ار نکرد؛ ناابرسنناند. برای ت لّق ایم مسننأله هم او هیل کوشننشننی فرونذ

نهای  فرویی    ای را که در ت وّ  شغر ی  شاعر نلش داش ، مت وّ  کرد و درسب  ش  ی و هر مسأله

توان نف  که پز او مشننیری، شننباه  فروغ به ولی ماندنار شنند. می ؛بسننیار جوان رف   هرچندشنند که 

پررن     یهمشنیری در وبان و عابفولی شنباه  او با   ؛اسن   توجّهاو نظر ت نویرسناوی قابل   ویژه  بهنادرپور  

 ؛کندمشنیری او ابتدا تا انتها در ی  اا مسنتلیم سنیر می ،با ایم تفاور که در شنغر ،حاکم بر شنغر اسن 

 شد.تر هم میتر و پ تهپرورده ،یاف بالد و به یلیم انر مجا  میکند و میرشد می ولی در وتار فروغ

 و مآاذ:  منابم

 تهران: مرجان.  ،فروغ یجاودانه  (،1393ابواللاسم صدارر )، امیر و اسماعیلی

مهرناو دیاران  اسماعیلی،  مغاصر:    (،1399)  و  شغری  جریان  دو  در  کالم  باف   با  تشبیه  تناسب  »ت لیل 

م افظه تجدّ رمانتیسمدنرایان  ب   یه)میالغ  کار،  بهبهانی،  سیمیم  اشغار  و  موردی:  م دا  حمید  هار، 

 .43-31صص : 2، ش 10، س پارسی معاصر ادبیّات ی نامه فصل   فریدون مشیری( ،

،  شناختیعرفانی و اسطوره ادبیّات ، ؛ شاعر عابفه و شکس فرّازادفروغ » ،(1385) عبّاسنژاد، باقی

 . 16-1 :2، ش2س

 تهران: نویسنده. ،طال در مس ،(1371) براهنی، رضا

   فرهن  در ایران(، تهران: نااه.)علل تشتّ رتاریخ مذکّ ،(1349) .....................

  اشننغار سننیاسننی و ناسننیونالیسننم انلالبی در  -ینرایی ملّت لیل ورمان»  (،1398)  و دیاران  بسننا ، حسننم

،  های ادبی نامه مکتبپژوهش  ، های مکتب رمانتیسنم اجتماعیفهسنیاوش کسنرایی با تأکید بر مؤلّ

 .128-111 :5ش 

 ، تهران: مینا.فروغی دیگر (،1375یاءالدّیم )ترابی، ض

 تهران: قیره. ،چرا خواب زن چپ است؟ (،1383لی، ناهید )توسّ

 تهران: تنویر. ،فروغ جاودانه (،1378جغفری، عبدالرضا )

 تهران: مروارید. ،جاودانه زیستن، در اوج ماندن ،(1375) جاللی، بهروو

ملننا ر، هننا، م نننناحبننه)نننامننهجاادوی جااودانگی    ،فرّخزادفروغ    ،(1394)  ...................... هننا، 

 تهران: مروارید. .ها و اابرار فروغ(وارهداستان
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 تهران: نااه. ،(فرّازاد)فروغ  شعر زمان ما ،(1398حلوقی، م مد )

تغلیم و تربی  در شنغر شناعر مشنروبه، میروا  های نویم  (، »رویکرد1400)  سنمانه امیری حیدری، رسنو  و

- 29: 49، ش 13، دوره  تعلیمی  ادبیّات  ینامهپژوهشی  نامهفصاال  ،بیم مالیری قهرمان پا 

59. 

شنناسنی اجتماعی در اشنغار بشنری شننااتی و وسنیب»بررسنی عوامل جامغه  ،(1395)  و دیاران  االلی، علی

 .64 -41 :52، ش 13 ی، دورههای ادبیپژوهشی نامهفصل ، فرّازادبستانی و فروغ 

، ش 9، س زن و فرهنگ  یهمجلّ  ، فرّازادرمانتیسننم سننااری در شننغر فروغ  »،  (1397اواجار، بهزاد )

36: 37-53. 

ل از منظر  مشاروطه و پهلوی اوّ  یدورهبررسای و تحلیل شاعر    ،(1399)و دیاران   د ویز، مسنغود

  یه دانشنااه شنهید چمران اهواو، دانشنکد   .ارشند  کارشنناسنی  یهنام، پایاننقد اجتماعی و فرهنگی

 و علوم انسانی. ادبیّار

 قم: فرانف . ،شناسی اشعار فریدون مشیریبررسی سبک ،(1390رحیمی کاشانی، م یفی )

 تهران: درنا.  ،فروغزنانه با  ،(1393سا ری، مهتاو )

 تهران: جنال. ،های فریدون مشیریعاشقانه ،(1390) سبزی، علیرضا

ی  نامه فصال  ،نوسننتالژی اجتماعی در شننغر فریدون مشننیری »  (.1395)  مسننلم رجبیسننتودیان، مهدی و 

 .90-71 :49، ش فارسی ادبیّات

کید بر اشنغار میرواده عشنلی و أ(. »نلد بالیی شنغر مشنروبه با ت1398)  م مود مهروورانسنلیمانی، علی و 

 .205-167 :16، ش 4 س، علوم ادبیی نامهفصل ،ابواللاسم  هوتی 

 تهران: نااه.، (فرّازادفروغ  یه)یادنام «زنی تنها» ،(1376سیاهاوش، حمید )

بررسنی موردی: نااه )  باونشن  و مشنروبه  یه»سنیک فکری شنغر دور  ،(1399)  و دیاران سنیفی، فابمه

شاناسای نظم و ن ر فارسای ابهار  سابکی  نامهفصال  ، (  حکوم  قاجارشنناعران به مشننروعیّ

 .228- 207  :50، ش 13، دورهادب( 

 تهران: مروارید.، قلبم  یههای عاشقانلین تپشاوّ  ،(1382شاپور، کامیار ) 

 تهران: س م. ،رستاخیز کلمات  ،(1391)  .......................
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تهران:   ،زندگی و شاعر فریدون مشایری  ،تر از نام خورشایدآسامانی  (،1396)  شناکری، م مدعلی

 نااه.

 .126-112 :5، ش بخارا یهمجلّام . »شاعرانی که با ونها نریسته ،(1378شفیغی کدکنی، م مدرضا )

 ، تهران: مروارید.فرّخزادنگاهی به فروغ   ،(1398)شمسیا، سیروس 

(. »ووا  ایا  در م نناف ملا  حلوقی؛ جسننتاری در فرویند 1400) ی، حبیب اهلل و عبدالرضننا م لقعبّاسنن 

، س فارسای  ادبیّاتزبان و   یهمجلّی  نامهفصال ،  صنورر و م توا در شنغر مشنروبیّ  یرابیه

 .170-147 :90، ش 29

 تهران: کاروان. ،کسی که م ل هیچکس نیست ،(1381پوران )، فرّازاد

 . تهران: مروارید.دی دیگرتولّ ،(1347، فروغ )فرّازاد

 ، تهران: امیرکبیر.عصیان  ،(1351)  ......................

 تهران: امیرکبیر. ،اسیر  ،(1355)  ......................

 تهران: ارموان یوس .  ،دیوان اشعار  ،(1382)  ......................

 انسنننانی در اشنننغنار فریندون مشنننیری ،  »بناوتناو عواب   ،(1395)  مرادقلی، سنننهیال و ابواللناسنننم قوام

 .182 -163 :26، ش 7 ی، دورهادب غنایی یهنامپژوهش

 تهران: قیره. ،فرّخزادفروغ  یهنامشناخت ،(1379مرادی کوچی، شهناو )

 تهران: تالث. ،(فرّازاد)وندنی و شغر فروغ  پریشادخت شعر ،(1393)مشرف وواد تهرانی، م مود 

 تهران: سرچشمه. جلد، 2(، ار اشغاریّ)کلّ بازتاب نفس صبحدمان ،(1387) مشیری، فریدون

 ،های رمانتیسننم اجتماعی در اشننغار فریدون مشننیری »باوتاو جلوه  ،(1395)  مالکی، وهره و رویا وناویی 

 .شناسیالمللی شرقهمایش بیندومین تهران: 

بررسننی مکتب رمانتیسننم و نسوکالسننیسننم در اشننغار م. سننرشنن  و » ،(1395)  و دیاران  ممت م، مهدی

 .118-107 :39، ش تطبیقی ادبیّاتمطالعات ی نامهفصل ، عبدالمغیی حجاوی

 .مغاصر: صدای تهران ،چهار مقاله ،(1386نظامی عروضی سمرقندی، احمد بم عمر بم علی )

 تهران: بامداد. ،صور و اسباب در شعر امروز ایران ،(1348نوری عالء، اسماعیل )

 تهران: مغیار. ،جوی جانب آبیودر جست ،(1374نیا، سغید )یوس 
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Abstract:  

Forough Farrokhzad’s attention to the style of Moshiri's composition has 

caused the poetry of the two to be similar in terms of language and emotion. 

The simplicity and intimacy of the language of Moshiri's poetry was highly 

regarded by Forough, and on the other hand the emotional richness of 

Moshiri's poems is beyond the emotion of a man's poetry; if one reads or 

hears his poems without knowing his name, it is possible that they think they 

are written by a woman. In this article, the authors, using a descriptive 

analytical method, examine their written and virtual sources to provide a 

convincing and reasoned answer to the question: "What are the most 

important aspects of lyrical-social poetry in the poems of Fereydoun Moshiri 

and Forough Farrokhzad?" Authors emphasize that if Forough had had more 

opportunites, she would definitely have been in a position beyond her current 

status in contemporary poetry. Her poetry promised a poet with a special 

genius. Although Moshiri is a sensitive poet and to some extent committed 

to the issues of humanity, he has radiant differences in the way he expresses 

his views. Findings of this article indicate that Fereydoun's lyrical-social 

poems revolve around three major issues of general humanity, natural 

disasters and a personal view of social issues, but Forough's lyrical-social 

discourse revolves around four major issues of resisting the patriarchal 

society, criticism of diminishing moral values, criticism of passive people 

and the unhealthy situation of the country. 

Keywords: Contemporary Poetry, Lyrical Poetry, Social Poetry, Fereydoon 

Moshiri, Forough Farrokhzad 
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Extended Abstract 

Introduction 

In this article, we try to study the poetry of Moshiri and Farrokhzad 

comparatively. Using library resources, we try to identify lyrical-social 

poems in their works, examine them and assess their differences and 

commonalities; To this purpose, it is necessary to know what kind of poems 

are referred to as the lyrical-social type? Authors use this interpretation for 

those poems that, while referring to various social issues and problems, also 

have the components of lyrical poetry. More importantly, their lyrical 

features are more visible in the linguistic and visual dimension, and in a very 

bold type. The social and lyrical aspects are so intertwined that it is 

impossible to separate them – like the political-romantic poems of Shamloo, 

which can be regarded as one of the best examples of lyrical-social poems in 

contemporary Persian poetry. In these poems, social interpretations and 

beliefs are so intertwined with romantic interpretations that they can not be 

separated; the poem "Death of Nazli" is one of the best examples of such 

poems. 

Research Methodology 

The research method of this article is comparative. 

Research Findings 

Findings of the article showed that Moshiri's lyrical-social poems revolve 

around three major issues of general humanity, natural disasters and a 

personal view of social issues, but Forough's lyrical-social discourse 

revolves around four major issues of resisting the patriarchal society, 

criticism of diminishing moral values, criticism of passive people and the 

glory of the unhealthy situation of the country. 

Conclusion 

"Moshiri" is not a social poet in the specific sense of the word. He is more 

concerned with living a quiet and peaceful life, and he wants this peace for 

everyone. He fears scientific progress and prosperity. Because of the 

increasing moral values, he prefers the village to the city. While his 

contemporary poets write poetry in defense of workers, women, the deprived 

classes, and the like, he worries about the loss of purity and intimacy. Though 

concerned about the lost greatness of Iran, even his view of war is subtle and 

emotional, which is why his simplest poems are lyrical. Poems that were 

composed mainly in the form of Nimai and later people like "Forough" were 
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inspired by are his romances. For this reason, it is no longer possible to 

discuss his poetry and the lyrical-social characteristics of his poems, which 

owe much to the element of emotion and simple language. In the case of 

Forough, the situation is quite different. Although Moshiri was a pioneer for 

her and even Forough's first poem - which caused controversy - was 

published by Moshiri under the title "Sin" and he criticized this poem in an 

article entitled "Girl with Ink Fingers", this incident did not cause Forough 

to remain an imitator in composing poetry; she soon realized the importance 

of poetry and in her final books she tried to fulfill the mission of a poet well. 

She did not spare any efforts to materialize her goals. This new look 

transformed the innovative industries, the specific language, the personal 

style, and every issue that played a role in the evolution of a poet's poetry, 

and eventually became a light that, although very young, became eternal. 
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