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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The school of romanticism in contemporary literature 
has been considered by poets in both individualistic and socialist romanticism and most 
poets have tended to it. In this article, the poems of Forough Farrokhzad and Fereydoon 
Moshiri, who are among the leading poets of contemporary romanticism, have been 
analyzed with the aim of examining their intellectual foundations in the tendency towards 
romanticism and expressing differences and similarities in a comparative study. 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical and the statistical 
population includes the collection of Farrokhzad's poems and the generalities of Moshiri's 
poetry entitled "Reflection of the morning soul". 
FINDINGS: Both poets started the poem with individual romanticism and in the forties 
turned to socialist romanticism and also continued individual romanticism. In the field of 
socialist romanticism, the fusion of individualistic and socialist romanticism is abundant in 
Moshiri's poems, but it is not seen in Farrokhzad's poetry. In the field of society criticism, 
both have rejected the existing conditions of society and criticized the disorders. 
Farrokhzad describes the declining society and has shown the ugliness more prominently 
than Moshiri; Moshiri, on the other hand, has criticized the society with an educational 
attitude, hoping for its recovery. 
CONCLUSION: Farrokhzad and Moshiri both share the principles of the school of 
Romanticism but have different intellectual foundations. Farrokhzad has turned to 
romanticism with his personal life experience, but Moshiri has an imaginary and poetic 
experience. Farrokhzad is a social poet in socialist romanticism; But Moshiri has reached a 
fusion of individual and social romanticism. These differences indicate the existence of 
different styles and tendencies towards romanticism in contemporary literature. 
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 مقاله پژوهشی
 گراای اشعار فروغ فرخزاد و فریدون مشیری در رمانتیسم فردگرا و جامعهمقایسهبررسی 

 
 4الخاص ویسی، 3نگین حیدری زاده، *2مسعود پاكدل، 0نادر كریمی راد
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 چکیده:
درا مکتب رمانتیسم در ادبیات معاصر به دو صورت رمانتیسم فرددرا و جامعه زمینه و هدف:

در این مقاله اشعار اند. مورد توجه شاعران قرار درفته است و اغلب شاعران درایش به آن یافته

سرای معاصر هستند، با هدف فروغ فرخزاد و فریدون مشیری، كه از شاعران شاخص رمانتیسم

ی آنها در درایش به رمانتیسم و بیان تفاوتها و شباهتها بصورت بررسی بررسی بنیانهای فکر

 ای تحلیل شده است. مقایسه

دیوان اشعار  تحلیلی است و جامعج آماری شامل -روش تحقیق بصورت توصیفی  روش مطالعه:

 است. « بازتاب نفس صبحدمان»فرخزاد و كلیات شعر مشیری با عنوان 

درا را با رمانتیسم فردی آغاز كرده و در دهج چهل به رمانتیسم جامعههر دو شاعر شعر  ها:یافته

درا، آمیختگی دراییدند و همچنان رمانتیسم فردی را نیز ادامه دادند. در زمینج رمانتیسم جامعه

در درا در اشعار مشیری فراوانی دارد اما در شعر فرخزاد دیده نمیشود. رمانتیسم فرددرا و جامعه

اند. فرخزاد معه، هر دو شرایط موجود جامعه را ن ذیرفته و به نابسامانیها انتقاد كردهزمینج نقد جا

تر از مشیری نشان داده است؛ درمقابل توصیفگر جامعج رو به زوال است و زشتیها را برجسته

 مشیری با امید به بهبودی جامعه، با نگرش تعلیمی از آن انتقاد كرده است.

شیری هر دو در پیروی از اصول مکتب رمانتیسم دارای اشتراک هستند فرخزاد و م گیری:نتیجه

اما بنیانهای فکری متفاوتی دارند. فرخزاد با تجربج زنددی شخصی خود به رمانتیسم روی آورده 

درا شاعری اجتماعی است؛ اما مشیری تجربج خیالی و شاعرانه دارد. فرخزاد در رمانتیسم جامعه

دهندۀ وجود انتیسم فردی و اجتماعی رسیده است. این تفاوتها نشاناما مشیری به آمیختگی رم

 سبکها و درایشهای متفاوت به رمانتیسم در ادبیات معاصر است.

  

 4155مرداد  45 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور  47:  داوری تاریخ   

 4155شهریور  64: اصالح تاریخ   

 4155آبان  44: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه 
 س س ظاهر شد و آلمان و انگلستان در ابتدا 4775تا 4919 سالهای دررمانتیسم مکتبی ادبی و هنری است كه 

و با استقبال  (444 ی :4مکتبهای ادبی، سیّدحسینی ج)دسترش یافت  اس انیا و ایتالیا و فرانسه در نوزدهم قرن در

 هنرمندان و ادیبان بسرعت در كشورهای دیگر مورد توجه قرار درفت. 

 تمتفاو دستاوردهای و مکتب دقیق و مشخص برای این اصطالح دشوار است و این امر بدلیل دسترددی تعریف

معنی با شعر غنایی و عاشقانج ؛ اما در مفهوم كلی هم(66 جعفری جزی: ی ،اروپا در رمانتیسم سیر) است آن

 تفکر، و بیان در آزادیهای مهم آن اند و مؤلفهآن تدوین كرده پردازان چارچوب نظری خاصی برایماست و نظریه

 تخیلی سفرهای فردی، منِ به توجهشخصیت و  احساسات، و هیجان بیان درایی،خیال ردازی و نفی عقل، طبیعت

 (.493ی 474صمکتبهای ادبی، سیّدحسینی: ص)است  سخن افسون و شهود، و كشف واقعی، و
كم در جامعج ادبی مورد استقبال قرار بحث رمانتیسم در ادبیات ایران همزمان با انقالب مشروطه مطرح شد و كم 

ه این مکتب شده و صبغج فردی و درفت. از دهج بیست تا پنجاه، بویژه در دهج سی و چهل، بیشترین توجه ب

اجتماعی برای آن بوجود آمد. در این دوره جو مسلط بر شعر، رمانتیسم بود )شعر نو در عرصج سیمرغ، مجد: 

وقایع »است.  4336مرداد سال  69(. اصلیترین تحول اجتماعی كه باعث دسترش آن شد، حادثج كوتای 74ی

ها در شعر مدرن ایران «ایسم»من زد و آن را تا سطح مطرحترین به آتش رمانتیسم دا 4336پس از كودتای سال 

دسترش داد. اتفاق مهم این دهه ایجاد انشعاب در رمانتیسم و ظهور شاخج فردی و اجتماعی آن است. اولی 

های انقالبی است و دومی به فعالیتهای اجتماعی، های اجتماعی و اندیشهغیرسیاسی، عاشقانه، بركنار از دغدغه

انداز شعر معاصر ایران، زرقانی: )چشم« زه، سیاست، عشق به آزادی، انقالب و اهداف انقالبی اصالت میدهدمبار

 (.664ی

از شاعران برجستج ادبیات معاصر هستند كه ( 4374ی  4355( و فریدون مشیری )4315ی 4343فروغ فرخزاد )

در دهج چهل، كه جامعه از سركوبهای دهج سی و شاعری را در دهج سی با درایش به رمانتیسم فردی آغاز كردند 

درا ایجاد شد، به رمانتیسم اجتماعی دراییدند اما رمانتیسم فردی را نیز ادامه آرامتر و امکان رشد رمانتیسم جامعه

سرای برجستج این دوره هستند. دفترهای شعری فرخزاد: دادند و هردز از آن جدا نشدند. هر دو از شاعران رمانتیسم

( 4315( و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد )4316تولدی دیگر )(، 4337( و عصیان )4335(، دیوار )4334) اسیر

« تشنج طوفان» هایمشیری شاعر پركار دهج سی به بعد است كه از نوجوانی شعر سروده است. مجموعهاست. 

از »(، 4317« )بهار را باور كن»(، 4314« )ابر و كوچه»(، 4315« )ابر»(، 4335)چاپ « دناه دریا»(، 4331)

« سراسخن پنج با»(، 4374« )از دیار آشتی»(، 4347« )آه باران»(، 4345« )مرواید مهر»(، 4354« )خاموشی

( 4374« )اهورایی تابناک صبح تا»و  (،4377« )غمگین پرندۀ آن آواز» (،4375« )احساس و هالحظه»(، 4376)

 آثار شعری اوست. 

م هر دو در درایش به رمانتیسهر دو شاعر با زبانی صمیمی و ساده با مخاطب ارتباط درفتند.  از نظر سبک زبانی 

شخصی است. در این مقاله با  دهندۀ وجود سبکای شعرشان نشانتفاوتها و تشابهاتی دارند كه بررسی مقایسه

درا بررسی شده فردی و جامعههایشان در رمانتیسم های شعر شاخص از دیوان هر دو شاعر، اندیشهانتخاب نمونه

 است. 
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 سابقۀ پژوهش
بحث رمانتیسم در شعر معاصر، پیشینج فراوانی دارد و اشعار شاعران در این زمینه بصورت متعدد مورد بررسی قرار 

با شاعران ایرانی و غیرایرانی،  درفته است. در بررسی اشعار فرخزاد و مشیری نیز بصورت جدادانه یا مقایسه

تحقیقاتی وجود دارد. باید دفت در زمینج بررسی رمانتیسم در شعر دو شاعر، تحقیقات كافی است و حتی اشعارشان 

اند؛ اما مقایسج دو شاعر در این زمینه تاكنون صورت نگرفته است؛ بویژه با شاعران دیگر كشورها نیز مقایسه شده

اه درا چگونه بوده و فرخزاد در جایگانهای فکری ایشان در درایش به رمانتیسم فرددرا و جامعهاز این دیدداه كه بنی

اند و تا چه حد ، از كدام منظر به آن نگریستهزن شاعر و مشیری در جایگاه مرد، چه نگاهی به رمانتیسم داشته

 اند.موفق بوده

یی وجود دارد كه هر دو خارج از بحث رمانتیسم است؛ نامج دانشجودر مقایسج اشعار آنها، فقط دو مورد پایان 

بندی، مقایسه و تحلیل عواطف در اشعار فریدون مشیری و فروغ بررسی، طبقه»نامج ( از پایان4394دانش ور )

به راهنمایی غالمحسین زارع در دانشگاه مازندران دفاع كرده و بصورت جدادانه عواطف هر دو شاعر را  «فرخزاد

های تصویری در اشعار فروغ فرخزاد و هبررسی طرحوار»نامج از پایان (4344) نوردنموده است. تیغبندی دسته

ا ر تصویری كرده و در آن طرحوارۀ دفاع سمنان در دانشگاه رضویان سیدحسین ییراهنما به« فریدون مشیری

ر د. غیر از این دو تحقیق، مشیری و فرخزاد فقط نموده است بررسی در شعر هر دو شاعر زبانشناسی مکتب طبق

تحقیقات كلی درمورد ادبیات معاصر، جزو جامعج آماری بودند و هیچگاه شعر هر دو بصورت مستقیم و منحصراً با 

هم مقایسه نشده است؛ بنابراین ضرورت نگارش مقالج حاضر، كه دربارۀ تفاوت شیوۀ درایش و بنیانهای فکری دو 

 ج رمانتیسم است، ضروری بنظر میرسد.شاعر در زمین
 

 بحث و بررسی

 رمانتیسم فردگرا
. در مجموعه هر دو شاعر شعر را با رمانتیسم فردی آغاز كردند و تا پایان شاعری این فردیت با آنها همراه است

سروده  ( كامالً با صبغج رمانتیسم فردی4337( و عصیان )4335(، دیوار )4334اشعار فرخزاد، دفترهای اسیر )

ابر »(، و 4315« )ابر»(، 4335)چاپ « دناه دریا»(، 4331« )تشنج طوفان»شده است و در شعر مشیری دفترهای 

های رمانتیسم اجتماعی در اشعار این دورۀ مشیری در آمیختگی با ( رمانتیسم فردی است. بارقه4314« )و كوچه

انتیسم فردی است. تفاوت و تشابه هر دو در موارد زیر رمانتیسم فردی دیده میشود، اما در شعر فرخزاد مطلقاً رم

 است:

فرخزاد در درایش به رمانتیسم به عواطف شخصیش پرداخته و در آمیختگی رمانتیسم با عواطف شخصی: 

م شعر تما»كدكنی درمورد او دفته است: تمام شعرهای او ردپای زنددی شخصی قابل تأمل است؛ چنانکه شفیعی

فرخزاد واقعاً شعر »( و براهنی دفته است 63كدكنی: ی )اداور شعر فارسی، شفیعی« استفروغ، تجارب شخصی 

(. در اغلب اشعارش میتوان با واقعیت زنددی 4595)طال در مس، براهنی: ی« خود را از وجود خویش آكنده است

وه نهایی را وصف میکند، انداو ارتباط برقرار كرد. ادر از عشق سخن میگوید، از تجربج خودش میگوید. ادر اندوه و ت

 روح رنجهای و دل خواهشهای هنر، بوسیلج»همچنانکه شاعر رمانتیک و تنهایی زنددی خودش را وصف میکند؛ 

اما مشیری بازدوكنندۀ مستقیم زنددی شخصی . (495ی: ادبی، سید حسینی مکتبهای) «میدارد بیان را خود

نگریسته است. البته زنددی او نیز همانند فرخزاد نیست؛ فرخزاد نیست و طبق اصول كلی مکتب، به زنددی و شعر 
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عالوه بر اینکه در زنددی مشترک شکست خورده، همواره از جایگاه زنان در جامعه ناراضی است كه اندوهی برای 

 یشک ادر زنددی متعالی داشت، شعر او به جای اندوه، لبریز از عنصر شادی میشد. مشیراو ایجاد كرده است. بی

های تلخ عشقی نداشت. زنددی او در آرامش دذشته و  در شاعری، او  ازدواج موفق كرد و تجربه 4333در سال 

 فقط شاعر است.

هیجان و احساسات از اصول اصلی رمانتیسم است كه تمامی احساسها را دربر دارد تفاوت در نگرش به عشق: 

كلمج كلیدی در رمانتیسم فردی، عشق »یده میشود. اما در مکتب رمانتیسم عشق باالترین احساسی است كه د

 «انگیز فرورفته استای غلیظ از احساسات فوق رقیق و البته وسوسهاست؛ عشقی زمینی و غریزی كه در هاله

(. اغلب در عشق رمانتیکها وصال وجود ندارد و پیوسته با اندوه و 635انداز شعر معاصر ایران، زرقانی: ی)چشم

دیده میشود اما عشق برای او احساسی  آلوده و اروتیکدر اشعار فرخزاد عشقهای زمینی دناهست. تنهایی همراه ا

، جاللی: ی ماندندر اوج  و زیستنجاودانه ) «شعر فرخزاد سیالن ناب حساسیت عاشقانه است» واقعی است.

 عشق پاک است:انتخاب شده است كه نگرش شاعر به یک « از دوست داشتن»ابیات زیر از شعر  (.194

آری آغاز دوست داشتن است / درچه پایان راه ناپیداست / من به پایان ددر نیندیشم / كه همین دوست داشتن »

 (.35)مجموعه اشعار، فرخزاد: ی« زیباست... / دانی از زنددی چه میخواهم / من تو باشم ... تو پای تا سر تو

، و هوسرانی معشوق مواجه میشود و عشق در قلب او با اندوه و این عاشقانج شاد، خیلی زود با جفاكاری، بیوفایی

شکستگی از عشق است؛ های او، وصف چنین معشوقی و دلغم و تنهایی همراه میگردد، بعداز این، بنمایج عاشقانه

او شراب بوسه میخواهد ز من / من چه دویم قلب پر »معشوق معنی عشق را نمیفهمد و فقط شهوت مردانه دارد: 

ید را / او به فکر لذت و غافل كه من / طالبم آن لذت جاوید را / من صفای عشق میخواهم از او / تا فدا سازم ام

 (.69)همان: ی « وجود خویش را / او تنی میخواهد از من آتشین / تا بسوزاند در او تشویش را

لدی تواز دفتر « عاشقانه»شعر بعد از این دیگر فرخزاد از وصال در عشق صحبت نکرده است؛ فقط یک نمونه در 
با توام دیگر ز دردی بیم نیست / هست ادر جز درد خوشبختیم »آمده است كه خطاب به معشوق دفته است:  دیگر

       (.667ی664)همان: صص  «هوی زنددی در قعر دورهای/ ای دل تنگ من و این بار نور؟ نیست / 
ثنوی عاشقانه میخواستم یک حدّی از عشق را بیان كنم كه امروز من در م»او دربارۀ سرایش این شعر دفته است: 

عشق »اش تنها میبیند: (. او عشق را در جامعه444، جاللی: ی در اوج ماندن و زیستنجاودانه « )دیگر وجود ندارد

 (.614)مجموعه اشعار، فرخزاد: ی« ای كوتاه به بیابانهای بی مجنون مینگردتنهاست و از پنجره

های آلود نیست، اندوهو دناه مضمون همیشگی اشعار مشیری است و در تفاوت با شعر فرخزاد، اروتیکعشق 

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق / »عاشقانه ندارد و به تلخی شکست نرسیده است. در وصف آن دفته است: 

هر شیرینت نخوانم / تو زهری، زهر درم دیری / بغیر از ز كه نامی خوشتر از اینت ندانم / ودر هر لحظه رنگی تازه

سوزی / تو شیرینی كه شور هستی از توست / شراب جام خورشیدی كه جان را / نشاط از تو، غم از تو مستی سینه

 (.334)بازتاب نفس صبحدمان، مشیری: ی « از توست

 دفته است: بارانآه مشیری شور عشق را همچنان تا پایان شاعری با خود دارد. در رباعی زیر از دفتر 

ماشییییای منی        كه چرا محو ت ته بودی   دف

نرود            تم  نم تییا كییه ز دسییی نز هم  بر   مژه 

             

چنییان مییات     ن نی            وآ نز هم  بر مژه  یکییدم   كییه 

 زدنییینییاز چشییییم تییو بییقییدر مییژه بییرهییم   

 (457)همان: ی                                     
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تو را دارم »در ستایش معشوق دفته است با بودن او در كنارش جهان مال اوست: « بهاری از ارغوان»یا در شعر 

 /چو میتابد از دور پیشانیت/  تو تا با منی جان جان با من است/  ای دل جهان با من است

كنار تو هر /  ارغوان با من استبهاری پر از /  چو خندان بسوی من آیی به مهر/  كران تا كران آسمان با من است

 (.4634)همان: ی « كه خوشبختی بیکران با من است/  لحظه دویم به خویش

تجربج عاشقانج او با تجربج عاشقانج فرخزاد كامالً متناقض است. او درمقابل معشوق جفاكار همچنان عشق میورزد، 

ه از تجربج شخصی، میتواند با زن بودن فرخزاد در اما فرخزاد عشق خود را هدررفته میبیند. این تفاوت نگاه، دذشت

( است كه 155ی 151)همان: صص  كوچهجامعج مردساالر ارتباط داشته باشد. معروفترین عاشقانج مشیری شعر 

به معشوقی است كه او را تنها دذاشته و رفته اما شاعر  سرود و بر سر زبانها افتاد. موضوع شعر عشق 4339در سال 

نگسستم  / دامن اندوه كشیدم پای در /  یادم آید كه ددر از تو جوابی نشنیدم»عشق حذر نکرده است:  هردز از این

 (.155)همان: ی « منرمید

عطف رمانتیسم فرخزاد است. این شکست او را شکست در زنددی شخصی نقطهاندیشی: اندوه، تنهایی، مرگ

تا پایان شاعری در شعر او دیده میشود. او درچه لبریز از منقلب میکند و در تنهایی و یأس فرومیبرد. این مضمون 

زنددی است ولی هردز به شادی و امید نمیگراید. دلیل روشن آن هم نامالیمات زنددی شخصی و اجتماعی است. 

 عموالًم اندوه این»اضطرابی درونی و حسرتی همیشگی در تمام شعرهایش در دذر سالها میچرخد. از نظر رمانتیسم 

ای ادبی، مکتبه) «است شده درفتار ایمانبی و احساسبی جهانی در كه است قلبی ناپذیرتسکین توقعات ۀزایید

 . (494 ی :سید حسینی

 پر تاج دییده / كوخیزان امییید ای...  افسوس مین / جام بیه بیاده نبوده هیردز حسرت /  جز كیه درد و دریغ»

 (.446ی  )مجموعه اشعار، فرخزاد: «من؟ نیام شکوفج 

)همان: « چون نهالی سست میلرزد / روحم از سرمای تنهایی / میخزد در ظلمت قلبم / وحشت دنیایی تنهایی»

 (.469ی 

با كدام بال میتوان / از زوال روزها و سوزها دریخت / با كدام اشک میتوان / پرده به رنگ خیرۀ زمان كشید / با »

 (.356)همان: ی « كشید / با كدام دست؟كدام دست میتوان / عشق را به بند جاودان 

و این منم زنی تنها / در آستانج فصلی سرد / در ابتدای درک هستی آلودۀ زمین / و یأس ساده و غمناک آسمان »

 (.354)همان: ی « / و ناتوانی این دستهای سیمانی
اوت آنها در این است كه با شعر فرخزاد مشترک است. تفاندیشی شعر مشیری در توصیف اندوه، تنهایی، و مرگ

بسامد سبکی مضامین اندوه و تنهایی شعر فرخزاد واقعی است اما در شعر مشیری صبغج احساسی و خیالی دارد. 

« مربع مرگ»اندوه، یأس و ناامیدی در شعر مشیری چنان است كه براهنی شعر او را به همراه چند شاعر دیگر 

ی او را در كنار آثار چند شاعر «دناه دریا»پور جافی دفتر حسین ( و417نامیده است )طال در مس، براهنی: ی 

هایی نامیده است كه سرشار از درد و رنجهایی است كه در بسیاری از موارد دروغین و ساختگی جلوه دیگر غمنامه

 شاید این مضامین را بتوان حاصل خفقان (.464پور جافی: یمعاصر فارسی، حسین شعری جریانهایمیکنند )

كتاب »دفته است:  تشنج طوفانجامعه دانست كه بعد از كودتا بر آن حاكم شد؛ چنانکه شاكری در معرفی دفتر 

های خالقیت خود را در آن ثبت كرده تشنج طوفان محصول انزوایی است كه شاعر جوان در جامعه، سکوت لحظه

ن در اشعار قبل و بعد از انقالب وی دیده اما این مضامی(. 453)آسمانیتر از نام خورشید، شاكری یکتا: ی « است

 البته بعد از انقالب كمرنگتر شده است.میشود 



 455/ درافرددرا و جامعهای اشعار فروغ فرخزاد و فریدون مشیری  در رمانتیسم بررسی مقایسه

 

در  / كسی با قصج من آشنا نیست/  كشت وحشت تنهاییم خدایا»دفته است:  تشنج طوفاناو در شعر كابوس در 

 (.63)بازتاب نفس صبحدمان، مشیری: ی « روا نیست به صد اندوه مینالم/  این عالم ندارم همزبانی

 ، از ساقی اجل، شراب مرگ میطلبد:دناه دریادر شعر شباهنگ از دفتر  

 ام ای ساقی اجلدیگر زپا فتاده

 ای آخرین پناه من آغوش باز كن

 

 ام بریز به كامم شراب راتشنهجان 

 تا ننگرم پس از رخ او آفتاب را

 (634)همان: ی                               

 دفته است: بهار را باور كناز مجموعج « حصار»در شعر 

های شب دذشت / سوت و كورم، شوق و شورم مرده است / غم نشاطم را به یغما برده است / عمر ما در كوچه»

 (.514ی  )همان:« آرزو / میروم در چاه تاریکی فروهدف، بیتفاوت، بیزنددی یک دم به كام ما نگشت / بی

كه در دهج پنجاه سروده، اندوه خود را از مردش دفته است. او « از خاموشی»از دفتر « دو قطرۀ پنهانی»در شعر 

 ای میبیند كه هیچکس یادی از او نمیکند، او را بخاک میس ارند، برمیگردند و آب از آب تکان نمیخورد:خود را مرده

مرا به خاک س ردند و آمدند و /  چنانکه دویی هردز كسی نزاد مرا/  شکست و ریخت به خاک و به باد داد مرا»

این  كه/  نه شب نه روز/  نه مهر دفت و نه ماه / ستاره میتابید/  تکان نخورد درین بیکرانه آب از آب / دذشت

ندید یک تن ازین همرهان /  كه این همسفر چه دفت و چه خواست/  نه هیچ دوست/  رهگذر كه بود و چه شد؟

 (.416ی  415)همان: صص « غباری به چنگ باد هوا است/  كه این دسسته/  و همسفران

 این از/ غریب  رهرو این/ نداند  شدن بیرون»دفته است:  ها و احساسلحظهاو در شعری به نام حصار در دفتر 

 .(4654 ی :همان)« غروب تنگج این/ سربی  حصار

 

 گرا رمانتیسم جامعه
 نسل كه ایعاطفی تند برخورد دوره این در اجتماعی ازلحاظ» شاعر در دهج چهل آغاز شد.درایی هر دو جامعه

)ادوار شعر فارسی، « میشوند خیره بیشتر اجتماعی مسائل به شاعران و میشود كمرنگ داشت، مسائل با قبل

(. دسترش جریان شعر مقاومت نیز، انگیزه و اشتیاق شاعران را به شعر اجتماعی نزدیکتر 73كدكنی: ی شفیعی

( به این مضمون روی 4317) بهار را باور كن( و مشیری با مجموعج 4316) تولدی دیگرفرخزاد با مجموعج كرد. 

ی اموفقیتی كسب نکرد و اولین مجموعه البته مشیری در دورۀ نوجوانی در دهج بیست اشعار وطنی سرود اما آوردند.

درا دیده میشود، همین دفتر است. سبک شعری فرخزاد از نظر زبان و اندیشه های رمانتیسم جامعهكه در آن مایه

من متأسفم كه كتابهای اسیر و »كامالً عوض شد؛ چنانکه دربارۀ چاپ سه دفتر قبلی دفت:  تولدی دیگربا چاپ 

( 4315) ایمان بیاوریم...(. در این دفتر و مجموعج 445غروبی ابدی، جاللی: یدر « )ن دادمدیوار و عصیان را بیرو

بعنوان شاعر اجتماعی مشیری اما او در كنار شاعران اجتماعی ایستاد و البته همچنان رمانتیسم فردی را ادامه داد. 

اجتماعی  مسائل بسوی میکوشد مشیری ادرچه»اش دفته است: كمتر پذیرفته شده است. شمس لنگرودی درباره

، شعر نوتاریخ تحلیلی « )است درآمده آب از كلی حرفهایش نیست، اجتماعی رویدادهای جریان در چون بیاید،

 4315مشیری پس از دهج »محمدی آملی در درایش او به شعر اجتماعی دفته است:  (.766شمس لنگردودی: ی 

اجتماعی او درچه از بنیانی قوی برخوردار نیست و شاعر نیز درایش بیشتری به شعر اجتماعی یافت. شعرهای 

 «آید تا به عمق فاجعه نزدیک شود، اما این شعرها رنگارنگ است و به شکلهای مختلف عرضه میشوددرصدد برنمی

 در مقایسج آنها موارد زیر قابل بیان است:(. 441زنددی، محمدی آملی: یترانج آبی )
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 در كامالً كه فرخزاد در این دوره چندین شعر برجستج اجتماعی سرودجتماعی: آمیختگی رمانتیسم فردی و ا

به تضادهایی كه در جامعه  با واهدان و لحن طنزآمیز ای مرز پردهردر شعر »حوزۀ شعر اجتماعی قابل بررسی است. 

به اجتماعی كه در آن ارزشها به ضدارزشها تبدیل شده  عروسک كوكیوجود دارد اعتراض كرده است. در شعر 

دلم ارزش شدن دین و ایمان را در جامعه توصیف كرده است. در شعر بی های زمینیآیهدر شعر اعتراض میکند. 
)مبانی نظری « برای تباهی جامعه دل سوزانده و از بهبود اوضاع اظهار ناامیدی كرده است برای باغچه میسوزد

 (.133ی136شعری معاصر، نوری: صص جریانهای 
 ایمان بیاوریم به آغاز»او در كنار این اشعار، رمانتیسم فردی را در دیگر اشعار ادامه داد. نمونج برجستج آن منظومج 

است كه در آن، زنددی شخصی خود را از كودكی، ازدواج و شکستش بازدو كرده است. همچنان عشق، « فصل سرد

یدیهایش را توصیف كرده است. زخم عشق كه از سه دفتر اول با شکست در زنددی و عدم اندوه و تنهایی و ناام

ای بهتر بیان شده است؛ مانند نمونج پذیرش از سوی جامعج مردساالر در او ایجاد شده بود، اكنون با زبان و عاطفه

 زیر كه تمام زخمهایش را از عشق میداند: 

تهای میان كالمهای محبت عریانم / و زخمهای من همه از عشق است / من عریانم، عریانم، عریانم / مثل سکو»

 .(341ی343)مجموعه اشعار، فرخزاد: صص « عشق عشق عشق
/ خانه  / خانه دلگیر خالی خانه»یا اندوه و تنهایی خود را در اشعار متعدد تکرار كرده است مانند شعر جمعه: 

 نجه،د كتاب، / خانه پرده، تردید و تفأل و / خانه تنهایی خورشید تصوّر و / خانه تاریکی جوانی هجوم بر دربسته

/  متروک ساكت هایجمعه این دل / در غریبی جویبار چو من / زنددی داشت دذر پرغرور و آرام چه / آه، تصاویر

 (.633ی636)همان: صص  «داشت دذر پرغرور و آرام چه / آه، دلگیر خالی هایخانه این دل در

درا توجه دارد؛ چنانکه به اشعار مقایسه با فرخزاد در اغلب اشعار به آمیختگی رمانتیسم فردی و جامعهمشیری در 

 هااستعاره درون از را میتوان اجتماعی مضمون و خواهیآرمان جوهرۀ» های اجتماعی وارد كرد.غناییش درونمایه

 (.35اختیاری: ی، صاحبهاخاطره كوچج رشاع مشیری فریدون« )جست مشیری موزون آثار در نهفته ایماههای و

 با كه ناراضی است و عینی شاهدی شاعر، است. نامساعد اجتماع جوّ بیانگر« كن باور را بهار»شعرهای مجموعج یا 

 سال )چهل« اجتماعی درفته رنگ ولی است اندوه هنوز ادرچه شعرها میکشد. درونمایج رنج حساس و لطیف طبع

ویژدی اصلی اشعار مشیری آمیختگی رمانتیسم فردی و اجتماعی است. این آمیختگی  (.444شاعری، مشیری: ی

را  زشتی شهر «ابر و كوچه»دیده میشود. برای نمونه در ابیات زیر از مجموعج  بهار را باوركنقبل از مجموعج 

است، اما درواقع توصیف میکند كه در آن باغ و بهاری ندیده است. شعر در ظاهر توصیف اندوه و حسرت شخصی 

ام های دختر دردانهجز خنده»با تحلیل نمادها و عاطفج شاعر، مشخص است كه خفقان جامعه را روایت میکند: 

/  امكاری ندیده/  جز زهرخند تلخ/  های خشک لب پشت بامهاوز بوته/  امهاست باغ و بهاری ندیده/ من سال بهار

من رنگ /  دودآفرین دریغ جدر این غبارخانم / اتیره نقش و نگاری ندیدهجز ابر  /این آسمان پیر جدرفتبر لوح غم

)بازتاب « امپیوسته یاد كرده و افسوس خورده/  اندوز آنچه شاعران به بهاران سروده/  امالله و چمن از یاد برده

 (.393ی  396نفس صبحدمان، مشیری: صص 

نامیده است كه در هیچ جا نمیتواند بخاطر « آبادمالل»را  ، شهربهار را باور كندر مجموعج « ستوه»او در شعر 

شهر را دوی نفس در »فضای بسته، كبوترهای شعرش را پرواز دهد. این توصیفها، توصیف خفقان جامعه است: 

ها را بردی از بردی نمیجنبد / آسمان در چار دیوار مالل خویش زندانیست / سینه پنهان است / شاخسار لحظه

/  آباددر كجای این ماللرداب یک جنبده پیدا نیست / آفتاب از اینهمه دلمرددیها رویگردان است /... روی این م
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)همان: صص « من كبوترهای شعرم را دهم پرواز/  آوازدر كجای این فضای تنگ بی/  من سرودم را كنم فریاد

 (.145ی 143

بیعت، اندوهش را از حضور جنگ در میان ملتها با همان لحن عاطفی و توصیف ط« یک دل بهار نیست»یا در شعر 

ها خاموش است، دیگر حتی با صد دل بهار نمیشود، آلود، ستارهها اشکها خونین، ترانهنشان داده است. وقتی پرنده

 حتی هزار باغ پر از دل هم بهار حساب نمیشود:

وقتی كه دستها با /  ها همه خاموشندتی ستارهوق/  آلودها همه اشکوقتی ترانه / بالها همه خونینپرنده/  وقتی» 

در دشت شب درفته /  آیا كسی طلوع شقایق را/  هر جا به استغاثه بلند است/  در چارسوی دیتی/  چکانقلب خون

آیا كسی صفای /  بوی غبار وحشت و باروت میدهند/  در چارسوی دیتی/  های بهاریوقتی بنفشه/  تواند دید؟

در استتار شاخه و /  در چارسوی دیتی/  های بلند توپوقتی كه لوله/  دلی به كام تواند چید؟/  هردز/  بهاران را

/  دریای پرتالطم خون است/  وقتی كه دشتها/  روی كدام شاخه بخواند؟/  این قمری غریب/  برگ درختهاست

 (.465ی 449)همان: صص « روی كدام بركه براند؟ / دیگر نسیم زورق زرین صبح را

ش روحیج عدم پذیردرا، تشابه اصلی هر دو شاعر در رمانتیسم جامعهتفاوت در توصیف زشتی و فجایع جامعه:  

هیچکدام از وضعیت موجود راضی نیستند و در اشعاری از خفقان، استبداد و تباهی است. شرایط موجود جامعه 

فجایع و تباهی جامعه نشان داده است و چهرۀ اند. در توصیف این موارد، فرخزاد تمایل بیشتری به ذكر جامعه دفته

 زنددی تراهیک و فجیع ججنب از كه دارد اصرار رمانتیسم» ای را توصیف كرده است.زشت زنددی در چنین جامعه

آور دارد كه همسو با اصول داه نیز شعرش فضای دلهره (.446)مکتبهای ادبی، سیّدحسینی: ی « بگوید سخن

آور و آكنده از اشباح و ارواح، توصیف شب، قبرستان و بیان اندوه از ویژدیهای دلهره ایجاد فضاهای»مکتب است. 

نمونج ذیل از  .(46ی جزی: جعفریاز مشروطه تا نیما،  یر رمانتیسم در ایرانس) «ادبیات رمانتیک اروپایی است

 رفتن اخالقیات دفته است:است كه در توصیف تباهی جامعه و از بین « های زمینیآیه»دیوان فرخزاد از شعر 

از  پیغمبران درسنه و مفلوک/  مغلوب كرده بود/ نان، نیروی شگفت رسالت را / چه روزدار تلخ و سیاهی »

 / در بهت دشتها نشنیدند/  هی چوپانی رادیگر صدای هی/  عیسی ۀهای دمشدو بره/  های الهی دریختندداهوعده

 ۀو چهر / و بر فراز سر دلقکان پست/  وارونه منعکس میگشت/  ا و تصاویرهگحركات و رن/ ی یها دودر دیددان آینه

 (.655ی651)مجموعه اشعار، فرخزاد: صص« مانند چتر مشتعلی میسوخت/  مقدس نورانی جیک هال/ وقیح فواحش 

دم ای قسازنده من در میان تودۀ»با طنز تلخی به موضوع اعدام پرداخته است: «  ای مرز پردهر»نمونج زیر از  شعر 

ام / كه درچه نان ندارد اما به جای آن / میدان دید باز و وسیعی دارد كه مرزهای فعلی به عرصج هستی نهاده

جغرافیاییش / از جانب شمال به میدان پرطراوت و سبز تیر / و از جنوب به میدان باستانی اعدام / و در مناطق 

 (.644ی645ان: صص )هم« پرازدحام به میدان توپخانه رسیده است

عقیددی زنددی میکنند، معتقد است آنها جنازه های بعدی در توصیف مردم جامعه، كه در خفقان و بیدر نمونه

ست / كه این دریچه باز شود باز باز باز / كه آسمان آیا زمان آن نرسیده»اند: هستند و خیلی وقت است كه مرده

 (.644)همان: ی « كنان نماز بگزاردببارد / و مرد بر جنازۀ مردۀ خویش زاری
-پوش، خوشبرخورد، خوشهای خوشهای ساكت متفکر / جنازههای ملول / جنازههای خوشبخت / جنازهجنازه»

های فاسد های وقتهای معین / و در زمینج مشکوک نورهای موقت / و شهوت خرید میوهخوراک / در ایستگاه

 (.364ی365)همان: صص« ها نگران حوادثندبیهوددی / آه/ چه مردمانی در چارراه
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و این جهان به النج ماران مانند است / و این جهان پر از صدای حركت »در نامهربانی مردمان، چنین دفته است: 

  (.341)همان: ی « ست / كه همچنان كه تو را میبوسند / در ذهن خود طناب دار تو را میبافندپاهای مردمی
دلم »عر هایی دارد، مانند شنیز كه كمتر زشتی و پلشتی را نشان بدهد در دیوان فروغ نمونهالبته توصیفهای مالیم 

درایی، جامعج بعد از كودتا را توصیف كرده است. در این شعر جامعج ایران را با طبیعت كه« برای باغچه میسوزد

فکر  به فکر دلها نیست / كسی بهكسی »ای نامیده كه هیچکس به فکر آن نیست و روبه ویرانی نهاده است: باغچه

ماهیها نیست / كسی نمیخواهد باور كند كه باغچه دارد میمیرد / كه قلب باغچه در زیر آفتاب ورم كرده است / كه 

 (.336)همان: ی « آرام / از خاطرات سبز تهی میشودذهن باغچه دارد آرام
تنها جامعه را چنین میبیند، بسامد سبکی دارد. او نهآور در شعرش اما درایش او به توصیف فجایع و فضای دلهره

ای كه فض« دیدار در شب»در رمانتیسم فردی این دوره نیز چنین فضایی را بتصویر كشیده است؛ مانند شعر 

و »انگیزی قرار میدهد كه شاعر چهرۀ فناشدۀ خویش را وصف میکند: تراهیک دارد و مخاطب را در شب وحشت

ای كاج را هنوز، میدیدم، آه، های نقرهو میوه/ من از ورای او تراكم تاریکی را /  من زنده نیستم / باور كنید/ داد زد 

و / ی كه حس سبز درختان بود یدو/ نهایت او اوج میگرفت و قلب بی/ او بر تمام اینهمه میلغزید /  ... ولی او

 (.644)همان: ی « چشمهایش تا ابدیت ادامه داشت

 (.645)همان: ی« ستموشی بنام مرگ جویده/ قبرستان  جدر غربت شبان/ نفرت و دردم را و عشق و میل و »

 (.647)همان: ی « آمدمچون موجی از تأسف و شرم و درد باال می/ بست قلب خود دربرابر بن»

امعه ج نظیر این مضامین در شعر مشیری نیز وجود دارد اما با یک تفاوت عمیق؛ مشیری كمتر زشتیها و تباهیهای

را توصیف كرده است و در توصیفهایش دعوت به محبت و مهربانی دیده میشود. درمقابلِ فرخزاد كه جامعه را رو 

به زوال میبیند، مشیری در تالش است انسان را با مهربانی و انسانیت آشنا كند. مشیری از وجود خفقان و استبداد 

سوختن  كه با یادآوری« شکسته»ریف نکرده است؛ مانند شعر غمگین است اما در توصیفهایش فجایع را با زشتی تع

تخت جمشید، فضای استبدادی جامعه را توصیف كرده است. او تخت جمشید )نماد شکوه و عظمت ایران( را در 

اطر خحال سوختن میبیند، اهریمن پیروز میشود و تندیس اورمزد )نماد قهرمان ملی( بر زمین میفتد و شکسته

را در سوگ دكتر مصدق « یک دردباد آتش»شعر یا (. 445ی  459برمیگردد )بازتاب نفس صبحدمان، مشیری: صص

از فضای « از خاموشی»شعر فریاد از دفتر ( سروده است. 4331ی 4335)همان: صص و توصیف چگونگی شکست او 

سی در را بازنمیکند، میخواهد فریاد بلندی دلگیر جامعه به تنگ آمده و میخواهد هوار بکشد اما در فضای بسته، ك

در شعر (. 433اند و كسی با او نیست كه فریاد بکشد )همان: ی باشد كه صدایش به همه برسد اما مردم خفته

 ها )مأمورانجا روشن نیست )نشانگر فضای استبدای(. فقط دزمهماه كه هیچ، حتی فانوس هم در هیچ« تاریک»

/ ماه  جای چه»ر میچرخند )اشاره به حکومت نظامی( و هیچ جا صدای خنده نیست: حکومتی( هستند كه در شه

سی ك پای صدای/ سرمست  دزمج قدمهای طنین بجز/ نزند  كورسو جاوید سیاهی درین/ فانوسی  شعاع حتی كه

 (.574)همان: ی « نمیشکند را شهر مرتعش سکوت/ 

است و در انتقادهایش همیشه نکتج روشنی برای بهبودی پذیری به مشکالت جامعه نگریسته او با روحیج آشتی

اوضاع دیده میشود و با انگیزۀ تعلیمی درصدد است چهرۀ زیبای زنددی را بنمایاند. او اغلب انتقاد میکند و بدنبال 

در . آمیز استبه فرخزاد محبتاصالح است كه از این منظر كامالً با فرخزاد متفاوت است. لحن كالمش نیز نسبت

-از بیگانگی مردم با یکدیگر اندوهگین است؛ اینکه مردم اعجاز محبت را نفهمیده« از خاموشی»از دفتر « رنج»شعر 

كه چرا /  آزارد یی و همین درد مرا سخت می/  من نمیدانم»اند و همین درد، او را آزار میدهد: اند، با خوبی بیگانه
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چه دلیلی / ست به اعجاز محبت ره نبرده/  -چیزی از معجزه آنسوتر -در تکاپوهایش / این پیغمبر/  انسان، این دانا

 (.549ی 547)همان: صص  «؟مهربانی را نشناخته است كه هنوز/  چه دلیلی دارد / دارد؟

ایمانی در اند. هیچکس را آشنای خود نمییابد و همه با هم بیگانه شده«. ستهمه زمانه ددر دشته»در نظر او 

آدمی  و»ا از آشتی دریزانند و رهگذری خسته درحالیکه چراغ در كف دارد، بدنبال انسان است: جامعه نیست، قلبه

نه خواب قرون چه /  نه غار كهف/  به قتل ماه كمر بسته است/  آنکه دلی را ز خاک بردارد/  به جای/  افسوس

كه در زمین /  ظلمت به آفتاب دهدازین قلمرو  /  یکی پیام مرا/  پاسخم جواب دهده پرسش بیبیکی /  ست؟هافتاد

 كه با هزار امید/  هنوز رهگذری خسته را تواند دید/  و قلبها ددر از آشتی دریزان است/  كه اسیر سیاهکاریهاست

 (.593ی  595)همان: صص« در جستجوی انسان است/  چراغ در كف/ 

ا درایی، مهربانی طبیعت رشعر، با طبیعتوادویج شاعر از نامهربانی مردم است. در بخش اول « انسان باشیم»شعر 

توصیف كرده است. در نظر او در طبیعت همج امور در كنار و یاریگر هم هستند اما در جامعه مردم از هم بسیار 

اشک /  همه مهر است و محبت نه جدال است و نه كین/  سرخوشانند، ستایشگر خورشید و زمین»اند: دور شده

به /  پس چرا ما نتوانیم كه اینسان باشیم؟/  سوزانم، آه جبغض می یچد در سین/  اهچشمم ناد جمیجوشد در چشم

 (.915)همان: ی « منسان باشیا خود آییم و بخواهیم كه

از نامهربانی مردم دله دارد. او میخواهد احساس محبت را به انسانها بیاموزد، عدالت را « نمیخواهم بمیرم»شعر 

بمانم تا عدالت را برافرازم، /  نمیخواهم بمیرم تا محبت را به انسانها بیاموزم»بنشاند: برافرازد، و خرد را بر تخت 

چه فردایی، چه /  فرداهای بهتر دل برافشانم به پیشِ پای/  خرد را مهر را تا جاودان بر تخت بنشانم/  بیفروزم

  (.441ی  443)همان: صص« تجهان سرشار از عشق و دل و موسیقی و نور اس/  دنیایی
 «ای وای شهریار»شعر دغدغج مشیری به جامعج ایران محدود نمیشود، بلکه فراتر از آن، به فکر مردم دنیاست. او 

با نگاه « درختان و كودكان»در شعر  را درمورد جنایتهای جهانی و نبود ارزش انسانیت در جهان سروده است و

د، ما به كودكان تعلیم میدهیم كه یک شاخه از درخت انتقادی معتقد است درچه در جنگ هزاران نفر كشته میشون

انسان برای كشتن /  تا جبهه میرود/  انسان برای كشتن انسان/  جهان جدر پهن»نشکنند و این مضحک است: 

یران پ/  تابوت صدهزار جوان را/  یا كشته میشوند/  كشتار میکنند/  های جنگدر جبهه/  تشویق میشود/  انسان

یک شاخه از /  تعلیم میدهند/  آنگاه، كودكان راد / در خاک مینهن/  بر دوش میکشند/  چشم اشکبار با/  داغدار

 (.4594ی  4595)همان: صص « درخت نبایست بشکنند

ر در تعریف رمانتیسم بیشت» فرار از وضعیت موجود شیوۀ رمانتیکهاست.فرار از شرایط جامعه و امید به آینده: 

تبهای ادبی، مک« )لیا، فرار به دذشته، فرار به سرزمینهای دوردست، فرار به تخیّؤشود: فرار به ربر انواع فرار تکیه می

. فرار از شرایط جامعه و رفتن به فضای دیگر خود به خود مسئلج سفر را ایجاد میکند و (446: یسیدحسینی

در بخشی از این فرار  (.494ی میکشاند )همان: سیاحت و دریز به را رمانتیکها موجود زمان و محیط از آزرددی

 اندیشی است اما در بخش دیگر رفتن و پیوستن به دنیای دیگری است كه عاری از هردونه پلشتی باشد؛ زیرامرگ

 به جای»رمانتیکها دارد.  را آن به نیل آرزوی رمانتیک هنرمند كه است مطلوبی محیط یافتن به انگیزۀ سفرها این
 سخن آینده روشن افقهای از و كردند معطوف آینده به را امیدهای خود موجود، وضع پذیرفتن و دذشته به توجه
فرخزاد و مشیری هر دو آرمانشهر  .(493، جعفری جزی: ی از مشروطه تا نیما سیر رمانتیسم در ایران« )دفتند

را جستجو میکنند، اما فرخزاد در تباهی زنددی شخصی به بنبست رسیده است و جامعه را نیز رو به زوال میداند. 

 اندیشی است و با یأس از بهبودی اوضاع سخن میگوید:فرار او به تنهایی درونی، انزوا و مرگ
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)مجموعه اشعار، فرخزاد: « دهنده در دور خفته استا میفهم / نجاتها رمن راز فصلها را میدانم / حرف لحظه»

 (.354ی

 (.641)همان: ی« ستزوال كشانده جبه ورط/ امیال پاک و ساده و انسانی را / نها مصرف مدام مسکّ»

 )همانجا(.« دیگر كسی به عشق نیندیشید / دیگر كسی به فتح نیندیشید»

ی  )همان:« / كه نام آن كبوتر غمگین / كز قلبها دریخته، ایمان استخورشید مرده بود و هیچکس نمیدانست »

659   .) 

من »امید دارد كه كسی بیاید و عدالت را برقرار كند: « كسی كه مثل هیچکس نیست»تنها یک مورد در شعر 

 (.339)همان: ی « آید / ...  و كور شوم ادر دروغ بگویمام كه كسی میهخواب دید

است كه به فکر « نسیمی از دیار آشتی»مشیری همواره در پی ساختن جامعج آرمانی است. نمونج آن در شعر  

ان فطو نوح ددر میباید و»پیوند انسان و انسانیت است. در بخش پایانی شعر با اقتباس از شعر حافظ دفته است: 

بار شوق خود با كوله/  هنوز این مرد تنهای شکیبااما /  نو در آن انسان دیگر وز/  دنیایی دیگر ساخت باید/  دیگر

اعجاز انسان را هنوز امید /  شمع شعری میگذارد ، در هر كناری/  دتا از دل این تیردی نوری برآر/  ره میس ارد

 (.474)بازتاب نفس صبحدمان، مشیری: ی « دارد

وی آرز»ج مردساالری است. به دفتج خودش بخشی از اشعار فرخزاد در انتقاد به جامعانتقاد به جامعۀ مردساالر: 

(، اما این موضوع در 39)فروغ فرخزاد، كراچی: ی « من آزادی زنان ایرانی و تساوی حقوق آنها با مردان میباشد

تأكید فروغ بر این است كه زنان در جامعه در شعر فرخزاد زبان و عاطفج زنانه صریح است. شعر مشیری نمود ندارد. 

. در است« عروسک كوكی»نشان دیده میشوند و نگاه مردان به آنها ابزاری است. نمونج آن شعر فقط صرف زن بود

ای عصمتِ یک یک بخش آن جامعج فاسد را نشان میدهد كه مردان با شهوت به زنان مینگرند و در چنین جامعه

وان میتوان در باز / «دارمدوست می» / / با صدایی سخت كاذب، سخت بیگانه یتوان فریاد زدم»عشق آلوده میشود: 

/ میتوان در بستر  ستان درشت سختپ با دو / چرمین ۀ/ با تنی چون سفر ای زیبا و سالم بود/ ماده یک مرد ۀچیر

 (.635)مجموعه اشعار، فرخزاد: ی« / عصمت یک عشق را آلود یک مست، یک دیوانه، یک ولگرد

 

 گیرینتیجه
 ای در ارتباط با رمانتیسم فرددرا وفرخزاد و فریدون مشیری بصورت مقایسهدر مقالج حاضر بنیانهای فکری فروغ 

درا بررسی شد. هر دو شاعر شعر را با رمانتیسم فردی آغاز كرده و همراه با دیگر شاعران در دهج چهل، به جامعه

رسی تحقیق نشان داد درا روی آورده و در كنار آن رمانتیسم فردی را نیز ادامه دادند. نتایج بررمانتیسم جامعه

بنیانهای فکری آنها در نگرش به رمانتیسم، بیشتر از آنکه شباهت داشته باشد، متفاوت است. فرخزاد با عواطف 

شخصی خود به رمانتیسم فردی روی آورده و هرچه دفته است دویی تجربج شخصی اوست و در نگاه كلی زنی 

مشیری با عاطفج خیالی به رمانتیسم روی آورده است و در  خاطر در زنددی و جامعج مردساالری است، اماآزرده

اشعار  های رمانتیسم فردیاندیشی مهمترین مؤلفهتوصیفهایش تجربج شخصی دیده نمیشود. اندوه، تنهایی، و مرگ

شروع كرده است و با شکست درمقابل آن، با تکیه بر این اندیشه كه  آنها است. فرخزاد عشق را با وصفهای اروتیک

عشق پاک وجود ندارد، چهرۀ منفور و جفاكار معشوق را توصیف كرده است. مشیری اما عشق را در همه حال و با 

اندیشی در شعر مشیری خیالی است اما در شعر فروغ تحت تأثیر ای دوست دارد. اندوه، تنهایی و مرگهر ویژدی

موفقیت بیشتری كسب كرده است و با به مشیری درا نسبتعاطفج شخصی است. فرخزاد در رمانتیسم جامعه
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سرایش چند شعر اجتماعی در دروه شاعران اجتماعی قرار درفته است، اما مشیری نتواسته جزو شاعران مطرح 

درا باشد با اینکه اشعار اجتماعی دارد اما اغلب با نگرش رمانتیسم فردی آمیخته است. در توصیفها رمانتیسم جامعه

یها و فجایع جامعه و زوال ارزشها و ایمان در جامعه پرداخته است و اشعارش فضای نیز فرخزاد به توصیف زشت

آور دارد و امید به آیندۀ روشن كمتر در آن دیده میشود. مشیری اما با مالیمت و با نگرش تعلیمی تراهیک و دلهره

جامعج خود، به فکر صلح و از خفقان و استبداد جامعه انتقاد كرده و درصدد بهبود اوضاع است و حتی فراتر از 

 دوستی در جامعج جهانی است. 

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنماییآقای دكتر مسعود پاكدل . است شده استخراج رامهرمز

 قشن نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان بهنادر كریمی راد آقای . اندبوده مطالعه

 لتحلی و تجزیه در نیز انبه عنوان مشاور سركار خانم نگین حیدری زاده و آقای دكتر الخای ویسی. اندداشته

 و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی راهنماییهای و هاداده

 .است پژوهشگر چهار هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ،دادند یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و رامهرمزآزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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 فارسی منابعفهرست 

 (، تهران: ثالث4397آسمانیتر از نام خورشید )زنددی و شعر فریدون مشیری( شاكری یکتا، محمدعلی )

 (، تهران: سخن.4393كدكنی، محمدرضا )ادوار شعر فارسی )از مشروطیت تا سقوط سلطنت(، شفیعی

 جلد، تهران: چشمه.6( 4399فریدون ) بازتاب نفس صبحدمان، كلیات اشعار، مشیری،

 ، تهران: نشر مركز.3( جلد4377تاریخ تحلیلی شعر نو، شمس لنگردوی، محمد )

 ( تهران: نگاه.4396ترانج آبی زنددی )بررسی زنددی اجتماعی و ادبی فریدون مشیری(، محمدی آملی، محمدرضا )

 .مروارید: تهران (4376جاللی، بهروز ) (،مقاالت و خاطرات فروغها، ها، مصاحبهنامهدر اوج ماندن ) و زیستنجاودانه 

 ( تهران: امیركبیر.4397از كودتا تا انقالب اسالمی، حسین ور جافی، علی )معاصر فارسی  شعر جریانهای

تحریر دوم،  (4344) مهدی دسیّ زرقانی،جریانشناسی شعر ایران در قرن بیستم،  ایران، معاصر شعر اندازچشم

 : ثالث.تهران

 تهران: البرز. (،4375مهشید ) مشیری، مشیری، فریدون شعر به نگاهی شاعری، سال چهل

 ( تهران: مروارید.4374در غروبی ابدی )آثار منثور فروغ فرخزاد(، جاللی، بهروز )

 نشر مركز.: ، تهران(4377)جعفری جزی، مسعود  اروپا، در رمانتیسم سیر
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 نشر مركز. تهران: (4394)جعفری جزی، مسعود  ،مشروطه تا نیمااز  سیر رمانتیسم در ایران

 مجد. امید انتشارات :تهران: (4396امید ) مجد، آثار آن، و عقاید بررسی و نو شعر تحلیل: سیمرغ عرصج در نو شعر

 تهران: ناشر نویسنده. (4374طال در مس )در شعر و شاعری( براهنی، رضا )

 ( تهران: داستانسرا.4393انگیز )شناسی(، كراچی، روحفروغ فرخزاد )همراه با كتاب

 ( تهران: هیرمند.4395اختیاری، بهروز و باقرزاده، حمیدرضا )صاحب ها،خاطره كوچج شاعر مشیری فریدون

 ( ارومیه: آداالر.4349مبانی نظری جریانهای شعری معاصر، از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی، نوری، زهرا )

 ( تهران: نگاه.4396اشعار، فرخزاد، فروغ )مجموعه 
 ، تهران: نگاه.4( جلد 4397مکتبهای ادبی، سیّدحسینی، رضا )
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