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 چکیده:
الگوها بیانگر حاالت روانی خای انسان هستند و میتوان با مقایسج كاربرد كهن زمینه و هدف:

دوره و سبک شخصی شاعران پی برد. در این الگویی به تفاوت سبک ادبی عناصر و مفاهیم كهن

الگوی نقاب و سایه در شعر معاصر و تأثیر آن بر ای كهنمقاله با هدف بررسی تطبیقی و مقایسه

سبک فکری شاعران، اشعار سه شاعر برجسته شعر نو، فروغ فرخزاد، سهراب س هری و مهدی 

 اخوان ثالث بررسی شده است.

ای و با ابزار فیشبرداری صورت مقاله، ازطریق مطالعج كتابخانه دردآوری اطالعات روش مطالعه:

تحلیلی است. جامعج آماری شامل مجموعه اشعار فروغ فرخزاد،  -درفته و شیوۀ نگارش آن توصیفی

 مهدی اخوان ثالث و سهراب س هری است.

قاب و سایه الگوی ندرایش كلی شاعران را در انتخاب سبک فکری با كهندر این مقاله  ها:یافته

های تحقیق نشان میدهد نقابهای شاعر رمانتیک، عاشق، ناامید، منتقد ایم. یافتهبررسی نموده

پرست، مصلح اجتماعی و عارف در شعر آنها وجود دارد. هر سه در آغاز شاعری، اجتماعی، وطن

نقابهای منتقد، آورند و با به شعر اجتماعی روی مینقاب رمانتیک دارند اما فرخزاد و اخوان ثالث 

های منفی سایه پرست، نابسامانی جامعه را روایت میکنند. در شعر آنها جنبهمصلح، مبارز، و وطن

اندیشی و پوچی میرسند. فرخزاد با نقاب عاشق تا پایان آشکار میشود و به یأس، اندوه، مرگ

میرسد و با سبک شاعری با سایه دردیر است اما س هری از نقاب رمانتیسم به عرفان و اخالق 

آورد و با آداهی از سایه و تسلط بر امیال منفی، نقاب مصلح و عارف ویژۀ خود، به عرفان روی می

 را تا پایان شاعری دارد.

هر سه شاعر نقاب شاعر رمانتیک دارند اما در بررسی تطبیقی و مقایسج سبکی،  گیری:نتیجه

اند. نقاب عاشق پرست استفاده كردهبارز، و وطناز نقابهای منتقد، معترض، مثالث فرخزاد و اخوان

های منفی سایه در افکارشان نیز در شعر فرخزاد با این نقابها ادامه یافته است. در این نقابها جنبه

نمود یافته است اما س هری در آغاز شاعری در نقاب رمانتیک با جنبج منفی سایه دردیر است، با 

 ه تسلط یافته است.انتخاب نقاب مصلح و عارف بر سای
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Archetypes express specific mental states of 
human beings and by comparing the style of application of elements and 
concepts of archetype, we can understand the difference between the literary 
style of the period and the personal style of poets. The pattern of mask and 
shadow in contemporary poetry and its effect on the intellectual style of poets, 
the poems of three prominent poets of modern poetry: Forough Farrokhzad, 
Sohrab Sepehri and Mehdi Akhavan Sales have been studied. 
METHODOLOGY: The data collection of the article is a study of a library with 
fishing tools and its writing method will be descriptive-analytical. The statistical 
population includes the collection of poems of Forough Farrokhzad, Mehdi 
Akhavan Sales and Sohrab Sepehri. 
FINDINGS: In this article, we have examined the general tendency of poets in 
choosing an intellectual style with the archetype of the mask and shadow., 
There is a social reformer and a mystic in their poetry, all three have a romantic 
mask at the beginning of poetry, but Farrokhzad and the Third Brotherhood 
turn to social poetry and narrate the disorder of society with the masks of critic, 
reformer, fighter, patriot. In their poetry, the negative aspects of the shadow 
are revealed and they reach despair, sadness, death-thinking and emptiness. 
Farrokhzad is involved with the shadow of a lover until the end of a poem with 
a shadow, turns to mysticism and with the knowledge of the shadow and 
mastery of negative desires, the masked reformer has the mystic as a poet until 
the end. 

CONCLUSION: All three poets have the mask of a romantic poet, but in a 
comparative study and comparison of style, Farrokhzad and the Third 
Brotherhood have used the masks of critic, protester, fighter, and patriotism. 
The mask of a lover has also continued in Farrokhzad's poetry with these masks. 
In these masks, the negative aspects of the shadow are reflected in their 
thoughts, but Sepehri is involved with the negative aspect of the shadow in the 
beginning of his poetry in the romantic mask. 
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 مقدمه
الگو ارتباط یافته است؛ اینکه شاعر یا نویسنده در باطن خویش، دربرابر مسئلج نقد روانکاوانه در ادبیات با كهن 

ی از وجوه یک» بررسی است.الگو قابلفردیت خود و حضور اجتماعی چه شخصیتی انتخاب كرده یا پیدا كرده با كهن

نخهای الگو، ستایپ است كه در فارسی به كهنمرسوم است، آركی ارتباط دوجانبه بین غایب و حاضر كه در ادبیات

اولین بار الگو (. كهن665: 4375)شمیسا،« های ازلی، صور ازلی و صور اساطیری ترجمه شده استباستانی، نمونه

 از سوی كارل دوستاو یونگ مطرح شد، درچه قبل از وی این مباحث در حال بررسی بود، یونگ با تأكید بر وجود

 ناخودآداه بر افزون انسانها، همج در روح كه ورزید اصرار انسانها بر این موضوع همج در جمعی و هرف الیج عمیق،

الگوها انواع كهندر ناخودآداه جمعی نیز دارد.  وجود جمعی یا فردی فوق نام ناخودآداه به دیگری ناخودآداه فردی،

( 44: 4377)یونگ، « درواقع یک درایش غریزی است»جود دارند در تمامی انسانها بصورت بالقوه و وجود دارند كه

 و در شرایط و فرصت مناسب بصورت بالفعل ظهور میکنند و باعث واكنش رفتاری در انسان میشوند.

الگوهای مختلف در یک اثر میتوانیم ویژدیهای شخصیتی و اندیشگانی ازطریق بررسی كهندر مطالعات ادبی 

در همه جا بشکل ثابتی بروز میکند و نشانگر »الگو و آن را با سبک ارتباط دهیم؛ كهن صاحب اثر را بیان كنیم

الگو یکی از مباحث مرتبط شناسی، كهن(. در تطبیق با سبک665: 4375)شمیسا،« آرمان و اندیشج بخصوصی است

های هواند با تکیه بر جنببا علم بالغت است؛ زیرا با نماد در شعر دیده میشود و در حوزۀ فکری مضامین شعری میت

قاب و سایه الگوی نشاعری، كهن الگو تحلیل دردد. در این مقاله با رویکرد روانشناسانه به سبکمنفی و مثبت كهن

ی  4357و مهدی اخوان ثالث )( 4315ی  4343(، فروغ فرخزاد )4354 ی 4357سهراب س هری )را در اشعار 

ویی الگهای كهنو مقایسج سبک سه شاعر در انتخاب عناصر و اندیشهایم. بررسی تطبیقی ( بررسی كرده4344

اند و در هدف پژوهش است؛ اینکه سه شاعر در مواجهه با زنددی شخصی و اجتماعی چه نقابی انتخاب كرده

اند از سؤاالت تحقیق است. روش بررسی نیز هویتی با نقاب به كدام جنبج مثبت یا منفی سایه درایش یافتههم

 یفی تحلیلی با تأكید بر تفاوتهای سبکی است.توص

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

توجهی دارد و شعر شاعران معاصر نیز از منظر الگو و بررسی انواع آن در اشعار شاعران، پیشینج قابلبحث كهن

وها در الگالگو بررسی شده است. در ارتباط با سه شاعر موردنظر نیز پیشینج مشخصی وجود دارد و انواع كهنكهن

 اشعار آنها بررسی شده است، از جمله:

تایپ در بررسی آركی»(، 4395از جمشیدیان )« بانوی باددون، بررسی و تحلیل آنیما در شعر س هراب س هری»

از صفری و « الگوی مادرمثالی در شعر سهراب س هریبررسی كهن»(، 4395از قشقایی )« آثار سهراب س هری

تایپ پاتیکی آركیتطبیق تله»(، 4394از قشقایی و اسدی )« تجلی آنیما در دیاهان س هری و»(، 4394مرادی )

الگوی تحلیل و بررسی كهن»(، 4344از اسعد و همکاران )« شب در اشعار سهراب س هری و رابیندرانات تادور

ی سفر در الگوبررسی كهن»(، 4345نژاد و حجازی )از سلمانی« درخت و نمودهای آن در شعر سهراب س هری

از « تایپ مانداال در شعر سهراب س هریخورشید و آركی»(، 4345از شرافتی و فرقانی )« اشعار سهراب س هری

 (.4155خاتمی كاشانی )
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الگوی آنیما در اشعار مهدی بررسی كهن»(، 4394از فروزنده و سورانی )« الگوها در شعر اخوان ثالثبررسی كهن»

« مهدی اخوان ثالث« قصه شهر سنگستان»الگویی شعر نقد كهن»(، 4345نیا )انیاز مدرسی و ریح« اخوان ثالث

 (.4344از پاكدل و مرادی )« از مهدی اخوان ثالث« ارغنون»الگو در مجموعج كهن»(، 4344از فرضی )

بری از اك« الگو در شعر فروغ فرخزاد و دلرخسار صفی آوا )شاعر تاجیک(بررسی تطبیقی كاربرد اسطوره و كهن»

از « فروغ فرخزاد« كس نیستكسی كه مثل هیچ»الگوی منجی در شعر بررسی كهن» (،4343بیرق و اسدیان )

(، 4344از محمودی و جمشیدی )« الگوی مادر در شعر فروغ فرخزادبازتاب كهن»(، 4341ستاری و رشیدی )

تحلیل شعر فروغ » (،4344محمودی )از خادمی و « الگوهای شعر تولدی دیگررابطج نمادین فروغ فرخزاد در كهن»

های لمیعه الگوی آب در سرودهواكاوی تطبیقی كهن» (،4349از پاكدل و ستوده )« تایپفرخزاد براساس آركی

 (.4155از زارعی و همکاران )« عباس عماره و فروغ فرخزاد

ژاد و ناز سلمانی« اخوان ثالث الگوی مانداال در شعر سهراب وتحلیل و مقایسج كهن»در مقایسج شاعران نیز مقالج 

 ( چاپ شده است.4345حجازی )

در دانشگاه حکیم سبزواری در سال « الگویی و كاربرد آن در تحلیل اشعار سهراب س هرینقد كهن»نامج پایان

ر الگوی سایه در دفتالگوی نقاب بررسی نشده اما كهنبه پژوهش حسنیه شیخ انجام شده است؛ در آن كهن 4344

را در « الگوی سایه در اشعار فروغ فرخزادبررسی كهن»( مقالج 4341آمده است. زمانی و ذبیحی ) رنگمرگ 

 الگوی نقاب واند. در این پژوهشها كهنالمللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی ارائه كردههمایش بین

ت؛ درحالیکه در این مقاله وجه شاعری، سایه در سبک شعری آنها و درایش فکری آنها در شاعری بررسی نشده اس

الگوها بررسی شده است كه در پژوهشهای قبلی كلی شاعرانج آنها با توجه به كهن انتخاب مسیر شاعری و اندیشج

الگوی نقاب و سایه، در مطالعات مورد بررسی قرار نیست. بررسی تطبیقی و مقایسج سبکی سه شاعر هم در كهن

 ع، نوآوری پژوهش حاضر است.نگرفته است و همین موضو

 

 بحث و بررسی

 الگوی نقاب و سایهكهن

 پسندمردم ماسکى الگویی،نقاب در مفهوم ظاهری صورتکی است كه شخص بر چهره میگذارد اما در مفهوم كهن 

: 4394اجتماعى اختیار میکند )هال و نوردبی،  قراردادهاى از ناشى تقاضاهاى به پاسخگویى براى فرد است كه

(. هر چیزی كه شخص آن را منش فکری، پوشش، چهره، رفتار و... قرار دهد میتواند نقاب باشد. پرسونا طریقج 434

(. هر شخصی 669: 4375)شمیسا،  سازداری و كنار آمدن و رفتار فرد با جهان است؛ مثالً میتواند شغل آدمی باشد

 مفید میتواند حضور مقبول میشود اما با وجود آنکهنقابی دارد و آن از ضروریات زنددی است كه باعث رشد فرد و 

(. نقاب تا وقتی كه شخص ظاهر و درونش یکی باشد، 444: 4395شولتس، میتواند باشد ) نیز زیانبخش باشد،

 مثبت است اما وقتی كه از خودِ حقیقی دور باشد، مضر است. ما با نقاب با دنیای اطراف ارتباط برقرار میکنیم،

میکند اما وقتی در درون خود، آن شخصیت را  سازدار اجتماعش با را او زیرا ندارد؛ فرد برای خطری نقاب این

هویتی با نقاب اختالل رفتاری ایجاد به داشتن آن تظاهر میکند، این هم ندارد و فقط صورتکی مقبول میزند و

لگوها، فرآیند فردیتش متزلزل احقیقت میسازد كه در تعادل با دیگر كهن میکند، از فرد شخصیتی كاذب و فاقد

الگوی سایه را باعث میشود. نقاب در ظاهر است اما سایه رفتار باطنی انسان است. میگردد. جنبج منفی نقاب، كهن

ست كه شدۀ من اشناختهسایه تمام شخصیت ناخودآداه نیست بل نمایانگر صفات و خصوصیات ناشناخته یا كم»
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اسطوره (. سایه اغلب بُعد منفی دارد و در657: 4377)یونگ، « ل میدهدبخشی از حوزۀ شخصی روان را تشکی

نقاب، شخصیت را به  ادر(. 473: 4399آمده است )پالمر،  شیطانى و خصمانه پلید، قدرت مورد در كهن، شناسى

وادار  عىاجتما ناپسند احساسات و هاخواسته افکار، و ناخوشایند طرف سایه پیش ببرد، سایه فرد را به رفتارهاى

 های مثبت آن بروز میکند.در تسلط خود قرار بدهد، جنبهمیکند اما ادر فرد به سایج خود آداه باشد و آن را 

 

 نقابهای سه شاعر

ای هناخودآداه جمعی، مخزن تمام تجربهزمینج مشترک فکری در همج انسانها وجود دارد. الگویی، طبق نظریج كهن

 در معنای»ر هر انسانی وجود دارد و در شرایط مناسب ممکن است دیده شود. مشترک نوع بشر است كه بالقوه د

های انسانها در سراسر روزداران دذشته، ای هستیم كه از تمامی تجربهدرست كلمه، همج ما وارث میراث یک ارچه

رنها شاهد الگوهاست كه در طول قبستر مناسب حضور كهن (. ادبیات نیز435: 4395)شولتس، « فراهم آمده است

های یشهاند، اندبر اینکه فردیت خود را در شعر و نثر دشودهتکرار آن در آثار شاعران و نویسنددان هستیم كه عالوه

مشاهده اند؛ بنابراین انواع نقابها در سبکهای متفاوت شعر فارسی قابل جمعی جامعه را نیز در آثارشان منعکس كرده

 اند یا با تکنیکاند: یا خود با نقاب ظاهر شدهدو صورت از نقاب استفاده كرده است. در ادبیات معاصر، شاعران به

ر داند. در این مقاله به نقابی كه سه شاعر نقاب، شخصیتهای تاریخی، عرفانی، دینی و ... را بعنوان نقاب قرار داده

 ایم.آنها را با هم سنجیده ایم و تفاوت سبکیاند، تأكید كردهكلیت شعری با آن در ادبیات معاصر ظاهر شده

اند، در كلیت نقاب شاعر رمانتیک و شاعر اجتماعی را بر چهره دارند، هر سه شاعر از نقابهای متفاوت استفاده كرده 

اند اما دیدداه متفاوت به جامعه، خود و اطرافیان شناسی دوره، هر سه در یک دوره زنددی كردهدر نگرش سبک

تفسیر است. در درایشهای رمانتیسم، نقابهای عاشق و معشوق، اندوه، الگوی نقاب قابلناند كه همسو با كهداشته

و یأس بر چهره دارند. در مقایسج سه شاعر نقاب عاشق در شعر فرخزاد نسبت به س هری و اخوان ثالث، نقاب اصلی 

با اینکه به شعر اجتماعی روی  با آن ظاهر شده و در دورۀ دوم شاعری نیز عصیانو  دیوار، اسیراوست. در دفترهای 

 آورده، همچنان این نقاب را دارد.

پرست، معترض، منتقد، مبارز و مصلح آمده است. در مقایسج سه شاعر، اخوان در شعر اجتماعی، نقابهای شاعر وطن

ر دشاعری اجتماعی است كه درایش به سیاست دارد و بخش اصلی شعرش كه او را تبدیل به شاعر پرآوازه كرده، 

پرست مبارز، منتقد و معترض دارد. در نقاب فردی وطن« ارغنون»واكنش به مسائل جامعه است. در مجموعج 

خورده و مأیوس را دارد. در ، نقاب فرد حزبی شکست«از این اوستا»و « آخر شاهنامه»، «زمستان»های مجموعه

(، دوزخ اما سرد، و اما باز باید زیستزنددی میگوید ، در حیاط كوچک پاییز در زندانهای سه كتاب مجموعه

ین به مضام« تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم»مضامین انتقادی دارد و با نقاب منتقد دیده میشود اما در مجموعج 

سیاسی درایشی نیافته است؛ دلبستگی به ایران باستان و فرهنگ ایرانی در آن نمایان است و نقاب اجتماعی

 به شعر اجتماعی« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « تولدی دیگر»فرخزاد در مجموعج  رد.درا داپرست ملیوطن

 روی آورد و نقاب منتقد دارد.

نقاب مصلح منتقد هم در شخصیت س هری آمده است كه در شعر فرخزاد و اخوان كمرنگ است. س هری با نقاب 

و در برخورد با وضعیت جامعه درصدد اصالح  است مدار در ادبیات معاصر صاحب سبکدرا و اخالقشاعر عرفان

 است و با نقدهای عارفانه بدنبال آرمانشهر و تسلی دادن به مردم برای داشتن زنددی بهتر است.
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 عناصر نمادین نقاب و سایه
ر ددر فرآیند فردیت، تعبیر نمادها از نظر كاربردی نقش مهمی مهم ایفا میکنند؛ زیرا نمادها، كوششهایی طبیعی 

نمادها بیان شناسی نیز (. در ارتباط با سبک413 ی 416: 4377جهت وحدت تضادهای روان میباشند )یونگ، 

الگوها، هر شاعر با توجه به سبک شعری خود از نماد استفاده های شاعر هستند؛ بنابراین در كهنغیرمستقیم اندیشه

زبان و احساسات زنانه، سبک شخصی  فاده كرده است.كرده است. در مقایسج سه شاعر، فرخزاد از عناصر زنانه است

مانند زهره، لیلی، زن الگوی نقاب از عناصر زنانه اوست كه وی را از دیگر شاعران متمایز كرده است. برای كهن

افسونگر، زن افسرده، زن بدبخت، مرغ اسیر، پری كوچک غمگین، عروسک كوكی، و چهرۀ شگفت استفاده كرده است. 

، «افسوس»، «كاش»، «وای»، «آه» آمیز در شعر او بسامد سبکی دارد مانندهای منفی و یأسه سایه واههدر درایش ب

 تکرار شده است.« دیو»، «شیطان»، «شب»، «ظلمت» ،«سیاه» ،«درد»، «دریغا»، «دریغ»

 هایده میشود. واههشعر اخوان، با كاربرد تمثیل و نمادهای حماسی از آنها متمایز است و فضای حماسی در شعر او دی

را برای نقاب استفاده كرده است. برای نقابهای استبداد و استعمار « چنگی»، و «خوانچاووشی»، «دومرثیه»، «راوی»

، «دزدان دریایی»هایی همچون كه در نقش سایه نیز حضور دارند از عناصر حماسی و حیوانی استفاده كرده است. واهه

، «درگ»، «شغاد»، «پیردختی زرددون دیسو»، «زال جغد و جادو»، «شیطان» ،«خیل غوغایی»، «قوم جادوان»

 را آورده است.« اسکندر»، «آدمک»، «كفتار»

های الگو استفاده كرده است و برای توصیف نقاب او واهههای عرفانی برای كهنس هری از عناصر طبیعت و واهه

، «غم»، «اندوه»، «شب»های رنظر درفت. در سایه نیز واههمیتوان د« مسافر»، و «اهل كاشان»، «مسلمان»، «سهراب»

 بسامد دارد.« ظلمت»، «تاریکی»، «جغد»، «تنهایی»

 

 و سایه تفسیر نقاب 
هر سه شاعر با شعر غنایی و سبک فکری رمانتیسم، شاعری را آغاز كردند، اما در ادامه به مضامین دیگر روی 

مشاهده است اما نقاب شاعر رمانتیک در شان در شعر آنها قابلعریآوردند. همچنان نیز رمانتیسم تا پایان شا

 یر داده است.یمقایسه با دیگر نقابها باید تفسیر شود كه تحول مضمونی و سبک فکری آنها را تغ

 

 تفسیر نقاب و سایه در شعر فرخزاد

کنی است كه بی روا معشوق شفرخزاد در آغاز شاعری، با درایش به رمانتیک، نقاب شاعر زن عاشق را دارد، سنت

 مرد را میستاید:

 «دانی از زنددی چه میخواهم / من تو باشم تو پای تا سر تو / زنددی در هزارباره بود / بار دیگر تو بار دیگر تو»

 .(34: 4396)فرخزاد، 

پذیرش  پروا سخن از عشق مرد دفتن موردورزی زنان، داشتن معشوق مرد، و بیدر جامعج مردساالر، عشقاما  

نیست. به همین دلیل احساسات شاعر جدّی درفته نمیشود. شکست در ازدواج نیز دلیل مهمتری میشود كه شاعر 

آن كس كه مرا نشاط »است: « لوح عادییک فرد ساده»به اندوه برسد؛ وقتی میبیند در جامعه نگاه مردان به زن، 

« لوح عادی بودتأمل دفت/ او یک زن سادهشست بیو مستی داد/ آن كس كه مرا امید و شادی داد/ هر جا كه ن

 (.54)همان: 
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موجود (، 64فرخزاد با این نقاب به مقابله با جامعج مردساالری برمیخیزد. او مرد را با صفات زندانبان )همان: 

در این نقاب میکند.  ( خطاب53(، و مرد هوسران )همان: 31(، چشمج جوشان دناه )همان: 14خودخواه )همان: 

به نفی عشق و نکوهش آن می ردازد اما درک عمیق شعرش نشان میدهد لبریز زنددی است ادر معشوق، معشوق 

ای است. احساسی كه هم در آن خود را تسلیم میکند و احساس فروغ از معشوق احساس دودانه»اند باشد. دفته

ای بر عشق و نکوهش مرد هوسران، بگونه(. در این اشعار، وی با جنگ دربرا536: 4376جاللی، ) «هم با آن میجنگد

ار، وهویتی پیدا كرده است، همین باعث شده ویژدیهای منفی سایه در شعرش بروز كند. مضامین اروتیکبا نقاب هم

توصیفهای جسمانی از معشوق، عصیان دربرابر خدا، و ناامیدی در زنددی را در شعرش بازدویه میکند و از معشوق 

 :اظهار بیزاری میکند

در این فکرم من و دانم كه هردز/ مرا یارای رفتن زین قفس نیست/ ادر هم مرد زندانبان بخواهد/ ددر از بهر پروازم 

 (.64: 4396نفس نیست )فرخزاد، 

 اما داه میگوید:

غم و اشک و فغان خواهد  بارا /  مرد هوسران آن هر دمكاهد /  جانآرزویی ست مرا در دل / كه روان سوزد و 

 (.53: )همان

 او در اندرون طالب معشوق است، درچه در ظاهر به نکوهش معشوق می ردازد:

آه هردز دمان مبر كه دلم / با زبانم رفیق و همراه ست... / آه من هم زنم زنی كه دلش / در هوای تو میزند پر و  

 (.463ی  466بال / دوستت دارم ای خیال لطیف/ دوستت دارم ای امید محال )همان: 

میخواهد جای خود را با خدا عوض كند، حتی « عصیان خدایی»نجام به عصیان خدایی میرسد و در شعر سرا

شیطان را دربرابر او انتخاب میکند، و در ابیات زیر میگوید ادرجای تو بودم، مردم را از دناه نمیترساندم و در دنیا 

 بهشتی تازه میساختم:

های این جهان پیر/ بی ردا و بی ستم دور میرفتم/ روی ویران جادهای از خویش/ میگسدر خدا بودم خدایا لحظه

دوزخ نمیدادم/ یا ره ِ باغ ارم كوتاه میکردم  / وحشت از من سایه در دلها نمیفکند/ عاصیان را وعدۀعصای نور میرفتم

 (.495: 4391)فرخزاد، « / یا در این دنیا بهشتی تازه میزادم

آورد، به موفقیت میرسد و از سرودن اشعار دورۀ اول نیز تأسف تماعی روی میاو در نیمج دوم شاعری به شعر اج

(. در این دوره نقاب منتقد و مصلح اجتماعی دارد كه در بخشی از اشعارش همچون 445: 4374میخورد )جاللی، 

، قانونیبه توصیف فقر، بی« دلم برای باغچه میسوزد»، و «ای مرز پردهر»، «های زمینیآیه»، «عروسک كوكی»

ین شده میبیند. برای نمونه ابیات زیر ااش را تباهاخالقی پرداخته است و در كلیت، جامعهاستبداد و بیعدالتی، و بی

 موارد را نشان داده است:

های اهدچه روزدار تلخ و سیاهی / نان، نیروی شگفت رسالت را / مغلوب كرده بود/ پیغمبران درسنه و مفلوک از وعده

هی چوپانی را / در بهت دشتها نشنیدند / در دیددان عیسی / دیگر صدای هی های دمشدۀتند / و برهالهی دریخ

 وقیح ها دویی / حركات و رنگها و تصاویر/ وارونه منعکس میگشت / و بر فراز سر دلقکان پست / و چهرۀآینه

 (.655 ی 651: 4396)فرخزاد، « مقدس نورانی / مانند چتر مشتعلی میسوخت فواحش / یک هالج

درا پیوند داده است. در این دوره دویی از اما همچنان نقاب شاعر عاشق را بر چهره دارد و آن را با رمانتیک جامعه

های دورۀ جا تباهی عشق را میبیند. سایهتنها در زنددی خود بلکه در همهحصار خانه به جامعه وارد شده است، نه

تغییریافته و بینشی عمیقتر در شعر او نمایان شده است. غم، اندوه، یأس از زنددی، اول شاعری، این بار با زبانی 
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زوال و تباهی عشق همچنان ادامه دارد اما در پختگی شعر و آداهی با سایه و سركوب كردن آن، توصیفهای اروتیک 

انع آرامش شاعر هستند. اند و مها در زنددی و در جامعه دسترده شدهو عصیان خدایی در شعرش نیست. اما سایه

 او همچنان زندانی است و رهایی از شب )نماد سایه( را بسوی نور نمیبیند، در پایان همین شعر دفته است:

ای صدای زندانی/ آیا شکوه یأس تو هردز/ از هیچ سوی این شب منفور/ نقبی به سوی نور نخواهد زد؟ )همان: آه 

659.) 

است. او خودِ « منِ درونی»آورده كه دویی دفتگوی شاعر با  دیدار در شبرا در شعر « چهرۀ فناشده»تركیب 

 اند:اند و همه در درون به تباهی رسیدهحقیقیش را در جامعه فناشده میبیند. دویی همه نقابهای دروغین زده

 (.356مان: )ه فناشده خویش / وحشت نداشته باشد؟ از آشنا شدن / با چهرۀ دیار كسی هست كه هنوز / آیا در این

توصیف كرده است اما به دفتج « عاشقانه»داشتن معشوق حقیقی برای او خوشایند است. نمونج آن را در شعر 

 ، فرخزاد دیگر دردی ندارد:(. با چنین معشوقی444: 4376امروزه نیست )جاللی، خودش دیگر چنین عشقی 

 (.664: 4396)فرخزاد،  نیست... با توام دیگر ز دردی بیم نیست / هست ادر درد جز درد خوشبختیم

اما مقبول نبودن نقاب عاشق شاعر در جامعه، نبود معشوق حقیقی، نقابهای دروغین مردم، و تباهی جامعه، همچنان 

و هردز نتوانست از  اما قدرت تسلط به آن را نیافتعامل یأس و اندوه شاعر است. شاعر به سایج خود آداه شد 

 ماند. و تا پایان شاعری در اندوه ناامیدی و یأس بیرون بیاید
 او زخمی عشق است:

 (341)همان:  و همه زخمهای من از عشق است/ عشق عشق عشق 

 و تسلیم تنهایی میشود:

 (364الم ای غرابت تنهایی / اتاق را به تو تسلیم میکنم )همان: س

 دهنده را مُرده میبیند:و نجات

 (.354دهنده در دور خفته است )همان: نجات

، كه خطاب به پسرش سروده «شعری برای تو»های مردم در جامعه را میبیند. در دورۀ اول شاعری در شعر او سایه

است. او خود را در جدال با  شیطان نماد سایهالگو نیز است، شهر را آشیانج شیطان معرفی كرده است. در كهن

 زاهدان ظاهرساز شیطان ناتوان میبیند:

ساز / دانم كه این جدال نه آسانست/ شهر من و تو طفلک شیرینم/ دیریست كآشیانه با این دروه زاهد ظاهر

 (.446شیطانست )همان: 

 در این دوره با مضمونی مشترک ولی با زبانی غنی و پرورده دفته است:

ا و این جهان به النج ماران مانند است/ و این جهان پر از صدای حركت پاهای مردمیست / كه همچنان كه تو ر 

 (.341)همان:  میبوسند/ در ذهن خود طناب دار تو را میبافند

 تفسیر نقاب و سایه در شعر اخوان ثالث
در شعر اخوان، نقابهای بارزی كه شخصیت شعری او را ساخته است، در اشعار اجتماعیش دیده میشود. او از آغاز 

آورد. در سبک فکری نیز تمایل او به شاعری اشعاری رمانتیک دفت اما خیلی زود به سمبولیسم اجتماعی روی 

مسائل سیاسی آشکار است، درچه آشکارا فعالیت سیاسی نکرده است اما ذهنش دغدغج سیاست داشت )محمدی 

مرداد  69( و به مضامین سیاسی اجتماعی روی آورد. تکیج او در این مضامین، با محوریت كودتای 44: 4377آملی، 
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اعر نقاب ش روایتگر این شکست تاریخی و تباهی بعد از آن است؛ قبل از كودتامیباشد. درواقع اخوان  4336سال 

 پرست مبارز و امیدوار را دارد، امیدوار است كه بر ستم پیروز خواهیم شد و شب استبداد خواهد دذشت.وطن

 این شب تیره ادر روز قیامت باشد

 دشمنان درچه به جدیت و جهدند

 رسیمآید آن روز كه ما نیز به مقصود 

 

 آخراالمر به هر حال سحر خواهد شد 

 جهد و جدیت این قوم هدر خواهد شد

 وین خبر در همه آفاق سمر خواهد شد

(36: 4344ثالث، )اخوان  

با وقوع كودتا آرمانهای مبارزان درهم شکست و اخوان نیز، كه آن روزها از حزب توده طرفداری میکرد، دستگیر و 

ت و تأثیر شکس»ر نقاب مبارز را نداشت. كودتا تأثیر عمیقش را در او دذاشته بود. پس از آزادی دیگزندانی شد. 

آن واقعج اجتماعی و تاریخی نقطج عطفی شد كه اخوان همواره بر آن درنگ كرده و پس از آن نیز همه چیز را در 

 (.137: 4376)مختاری، « پرتو آن دید

هبود اوضاع وطن است، در شعرش ظاهر شد. ناامیدی چنان بر پرستی كه مأیوس از باو در این برهه با نقاب وطن

جا همراهش بود. چنانکه در مقدمج مانند در همهشعر او دسترده شد كه تمام وجودش را دربر درفت و سایه

امید رسالت »نوشت: « زمستان»های شعری بصراحت دفت به ناامیدی روی آورده است. در مقدمج مجموعه

(. 44: 4399)اخوان ثالث، « ازدست داده است و آن را به دروغ بر خود تحمیل نخواهد كردتاریخیش را برای او 

نمونه شعر زمستان از این مجموعه دویای حضور سایه در زنددی او و مردم جامعه است. او همج مردم را درفتار و 

است، اسکلت شده است؛  الگو، رمزی از تولد دوباره و رویشغمگین و سردردریبان میبیند. درخت، كه در كهن

 الگوی مادرمثالی است، دلمرده است؛ فصل زمستان سردی سایه را دارد:زمین كه نمادی از كهن

سالمت را نمیخواهند پاسخ دفت / هوا دلگیر، درها بسته، سرها در دریبان، دستها پنهان / نفسها ابر، دلها خسته و 

 «، سقف آسمان كوتاه/ غبارآلوده مهر و ماه / زمستان استغمگین / درختان اسکلتهای بلورآجین / زمین دلمرده

 (.454همان: )

در اشعار این دوره، اخوان از نقاب شاعر منتقد مبارز بیرون آمده و مدام به دروغین بودن آن اعتراف میکند. در 

ید دروغین نومید بودن و نومید كردن نجیبتر و درستتر است از ام»دفته است: « آخر شاهنامه»مقدمج مجموعه 

دادن و داشتن؛ چون حداقل فایدۀ این نجابت و درستی این است كه آدم، دروغها و پدرسوختگیها را نخواسته و 

در (. او حقیقت شکست را پذیرفت و به دفتج خود از امید دروغین دل كند. 44: 4397ثالث، )اخوان« نیاراسته

ای هیدادی كه بر ما میرود، من نمیتوانم به مردم وعدهمن از وضعیت انسانی سخن میگویم، از ب»ای دفت مصاحبه

قصج شهر »، «آخر شاهنامه» شعرهای(. 44: 4375)قرایی،« دروغین بدهم یا به اصطالح آنها را امیدوار نگه دارم

وان ترین اشعاری است كه اخاز برجسته« شکار»، و «كاوه یا اسکندر» ،«آنگاه پس از تندر» ،«كتیبه»، «سنگستان

یأس بعد از كودتا در جامعه، شکست نهضت ملی، تباهی مردم از شکست و نبودن منجی دفته است. در  نها ازدر آ

 «چنگی»، با نقاب آخر شاهنامهاین اشعار درایش به سایه با مضمون یأس و اندوه دیده میشود، برای نمونه در 

ر از صالبت قومش در دذشته میسراید، چنگی )سرودخوان( كه در بندهای آغازین شع ؛روایت شکست را سروده است

آید و واقعیت را میبیند، میفهمد كه دیگر آن عظمت و صالبت نیست، تیغ و شمشیر قوم وقتی به زمان حال می

 زنگ خورده است، پور دستان كه نمادی از نقاب مبارز یا مصدق است، در چاه نابرادر درفتار مانده و مرده است:

دیگر كن / پور دستان جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد / مرد، مرد، او مرد / داستان  ای پریشانگوی مسکین، پرده

 (.74 ی 75: 4397ثالث، )اخوان آید / نالد و مویداش از قعر چاهی هرف میپور فرخزاد را سر كن / آنکه دویی ناله
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. اخوان هردز از ناامیدی رها نمیشود تسلط ویژدیهای منفی سایه در این دوره، در مضامین یأس و اندوه دیده میشود

 دوی وطن مردۀ خویش مینامد:و خود را مرثیه

دوی وطن مردۀ خویشم / مسکین چه كند حنظل ادر تلخ نگوید؟ / دویند كه امید و چه نومید ندانند / من مرثیه

 (.7: 4346پروردۀ باغ نه پروردۀ خویشم )اخوان، 

 را برای وطن بکار برده« قصرهای بربادرفته»، و «آبادخراب»، «شده تاریخویرانج نفرین»در ابیات زیر اصطالحهای 

كه نمودی از تسلط سایه بر روان شاعر است. او خود را راوی، جغد و قمری مینامد كه برای تباهی وطن ناله سر 

 داده است:

آباد/ قمری كوكوسرای قصرهای رابشدۀ تاریخ / بوم بام این خهای رفته از یادم / جغد این ویرانج نفرینراوی افسانه

 (.95رفته بر بادم: )همان: 

 ، وطن را باغ خزانزدۀ پاییزی نومید نامیده كه چشم در راه بهاری نیست:باغ مندر شعر  

 (.449: 4399)اخوان،  باغ نومیدان / چشم در راه بهاری نیست 

به طنز وقتی منجی )كاوه( را برای نجات تسلط سایه است، شاعر در زبانی آمیخته  اوج« كاوه یا سکندر» شعر 

 است كه بیاید و كشور را ویران وطن نمیبیند، بدنبال اسکندری ی كه در فرهنگ ایران، شخصیت دجسته دارد ی

بست ایدئولوهیهای حزبی آن زمان اشاره میکند كه نتوانستند راهگشا و راهنمای بن كند. دویا در این شعر اخوان به

(. در 436: 4394ای پیدا نخواهد شد، كاشکی اسکندری پیدا شود )محمدی آملی، پس ادر كاوهواقعی مردم باشد؛ 

 پایان شعر میگوید

 (.64: 4397ثالث، )اخوان / كاشکی اسکندری پیدا شود ای پیدا نخواهد شد، امیدكاوه

 

 تفسیر نقاب و سایه در شعر سپهری

شاعر رمانتیک، به عرفان رسیده است. او در آغاز شاعری درفتار س هری در مقایسه با فرخزاد و اخوان ثالث از نقاب 

سایج خود است، اما توانسته با سایج خود رفاقت كند و از بُعد منفی آن بکاهد؛ بنابراین سایه همچون دوستی تا 

ان ماینکه سایه دوست ما بشود یا دشمن ما، بستگی تام به خود»پایان شاعری با وی همنشین است. به دفتج یونگ 

دارد ... سایه لزوماً همواره رقیب ما نیست. در واقع سایه درست همانند هر موجود بشری است كه ما با وی زنددی 

تیم. سایه تنها ایسآییم و داه دربرابرش میمیکنیم و باید دوستش بداریم؛ منتها بسته به شرایط داهی با او كنار می

 (.643: 4377)یونگ، « درستی درک نشودزمانی دشمن میشود كه نادیده درفته شود یا ب

« غمی غمناک»را میتوان نمونج اندوه زنددی، غم و ناامیدی دانست. برای نمونه شعر « مرگ رنگ»اشعار مجموعج 

 اندوه شاعر از نداشتن مسیر روشن زنددی است و یأس از آینده دارد:

میکنم تنها از جاده  ست و چراغی مرده./تیردی ه شب سردی است و من افسرده / راه دوری است و پایی خسته /

فکر تاریکی و این ویرانی /  غمی افزود مرا بر غمها / ای از سر دیوار دذشت /دور ماندند ز من آدمها. / سایه عبور /

 ت/اندكی صبر، سحر نزدیک اس نیست رنگی كه بگوید با من/ ها ساز كند پنهانی. /قصه بیخبر آمد تا با دل من /

ای كو كه به قطره ای كو كه به دل انگیزم؟ /خنده بانگ برآرم از دل / وای این شب چقدر تاریک است/هردم این 

دیگران را هم غم هست به دل/  ای كو كه بدان آویزم؟ / مثل این است كه شب نمناک است./صخره دریا ریزم؟ /

 (.35 ی 64: 4394)س هری،  غم من، لیک، غمی غمناک است



 44/ فروغ فرخزاد، سهراب س هری، و مهدی اخوان ثالث الگوی نقاب و سایه در شعربررسی تطبیقی و مقایسج سبکی كهن

 

دكنی كدا كردن مسیر شاعری و كنار نهادن نقاب غم و تسلط بر سایه، راه خود را پیدا میکند. شفیعیبا پی اما س هری

با اینکه در تاریکترین فضاهای انسانی این قرن سروده شده، شعر »دفته است: « حجم سبز»در بررسی مجموعج 

 (.54 :4393كدكنی، )شفعیی« س هری شعری است زالل و روشن دور از اندوه و تاریکی

ند درا و سمبولیسم اجتماعی بوددر سنت شعر نو، در مقایسه با شاعرانی كه اغلب دردیر رمانتیسم فرددرا و جامعه

و در آن دوره این نقابها در جامعج شعری، مورد قبول بود، س هری نوعی عرفان را رواج داده است. نقاب شاعر مصلح 

مردم با صلح و دوستی است. شعرش دویای این است كه وی تحت و عارف را بر چهره دارد و بینش او به جهان و 

هان اعتنا به تب و تاب زمانه در جتأثیر شرایط اجتماعی شعر نگفته بلکه شعرش حاصل زنددی درونی اوس.ت او بی

(. آنگونه كه در شعر فرخزاد و اخوان ثالث اشعار انتقادی وجود دارد، 453: 4393دیگری سیر میکند )سركوهی، 

در روزداری كه شاعران نوپرداز همگی زیر فشار جو زمانه كه جوی سیاسی بود قید تعهد »شعر س هری نیست.  در

اجتماعی و سیاسی را به دردن نهاده و شعرشان آكنده از زبان و تعبیرها و نمادهای سیاسی بود و پسند همگانی 

هدانه را درم میکرد، س هری ساز تنهایی خود را بویژه پسند نسل جوان چنین فضایی را نیرو میداد و بازار شعر متع

( و به 664: 4375)دستغیب، « در باغ سبز آرامش خود، زنددی آرامی دارد»(. او 61: 4393)آشوری، « مینواخت

 فکر این است كه

 (.663: 4394یاد من باشد كاری نکنم كه به قانون زمین بر بخورد )س هری، 

 حتی شستن یک بشقاب لب حوض برای او آرامش است:او نگاه عارفانه به زنددی دارد و 

 (.493)همان: « زنددی شستن یک بشقاب است»

س هری در مسیر شاعری خود، با نقاب مصلح، عارف بجای توصیف پلشتیها و فجایع جامعه، تباهی و زوال انسانیت، 

رفتارهای غیرانسانی است و  درصدد برآمده است مهربانی، خوبی، و انسانیت را به مخاطب دوشزد كند. او منتقد

را میتوان مثال زد كه از همج مردم میخواهد با « صدای پای آب»توصیه به اتحاد و زنددی جمعی دارد. نمونه شعر 

 هم در زیر باران، كه نمادی از شهود و تجلی است، بروند و چترها را ببندند:

زیر باران باید برد./ با همه مردم شهر، زیر باران باید چترها را باید بست/ زیر باران باید رفت/ فکر را، خاطره را، 

 (.491رفت./ دوسییت را، زییر بیاران بیایید دیید. / عیشیق را زییر بیاران بیاید جست )همان: 

 چیز با عشق نمینگرند:انتقاد او این است كه چرا مردم به زنددی و همه 

هیچ چشمی، عاشقانه  دم / حرفی از جنس زمان نشنیدم./من كه از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت كر

 (.614به زمین خیره نبود. / كسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد )همان: 

چیز میتواند زیبا باشد؛ چرا باید برای اش نگریسته است. در نظر او همهاو با چشم زیبابین، به جهان، انسان و جامعه

، تفاوت نگرش مردم به اسب، كبوتر، صدای پای آبمشخص كرد. در شعر زیبایی تعریف آورد و محدوده و جنس 

 كركس، دل سرخ و دل شبدر را توصیف كرده است و توصیه میکند كه جور دیگری ببینیم:

مین نمیدانم / كه چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است، كبوتر زیباست/ و چرا در قفس هیچکسی كركس نیست. 

 (.647)همان:  قرمز دارد. / چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید/ دل شبدر چه كم از اللج 

 او توصیه میکند كه الگوی مهربانی را از طبیعت بگیریم:

اش را بفروشد به زمین. / رایگان میبخشد، نارون شاخج من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن/ من ندیدم بیدی، سایه

 (.494خود را به كالغ )همان: 
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ایان شاعری با چنین عقیده و نقابی زیست. او به سیبی خشنود است و به آینه، كه در عرفان رمزی از س هری تا پ

دز ای است كه فرد هرالگو نیز آینه بازتاب سایه و چهرهآداهی و ابزار اشراق است، قناعت میکند. البته از نظر كهن

 (. 44: 4344ه، دوست ندارد آن را به دیگران نشان بدهد و پنهانش میکند )پایند

س هری، ) و به بوییدن یک بوتج بابونه./ من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم من به سیبی خوشنودم/

4394 :496.) 

 

 مقایسۀ نقاب و سایه در سبک سه شاعر

در مقایسج نقابها سبک متفاوت سه شاعر مشخص است. هر سه شاعر با صبغج رمانتیسم به شاعری روی آوردند،  

ادامه با تغییر اندیشه، نقابهای متفاوت انتخاب كردند و در این انتخابها نادزیر با سایه مواجه شدند. در مواجه با  در

اند؛ بنابراین ارتباط آنها با نقاب و سایه، شخصیت شعری آنها در سبک العملی متفاوت داشتهسایه، هر كدام عکس

با زنددی اجتماعی آنها و اندیشج درونیشان مطابق است، شاعری را مشخص كرد. نقابهای آنها حقیقی است و 

اند، همان هستند. ادر فرخزاد نقاب شاعر صورتک نیست بلکه خود حقیقی آنهاست. هرآنچه در زنددیشان بوده

عاشق غمزده را دارد و در درایش به سایه از عشق جسمانی و عصیان خدایی میگوید، در زنددی نیز اندوهگین 

-)شفیعی «تمام شعر فروغ، تجارب شخصی است»كدكنی عشقی رسیده است. به دفتج شفیعی است و به شکست

(. ادر اخوان مأیوس است و نقاب ناامیدی دارد، در واقعیت نیز او روایتگر دهج سی و چهل 63: 4393كدكنی، 

یز كاری به سیاست و جامعه است كه آرمانهای مردم مبارز تباه شد. س هری نیز نقاب عارفانه دارد و در زنددیش ن

سهراب از آوار آفتاب به خود و شعر »حوادث جامعه ندارد و در دنیای درون خود زیست میکند. به دفتج فرخزاد 

 (.16: 4396)آتشی، « خود میرسد و شعرهای سحرآمیزی مینویسد كه مال خودش است

آن زیست و در دورۀ دوم شاعری نقاب فرخزاد در شعر رمانتیسم، نقاب عاشق را ادامه داد و تا پایان شاعری با 

منتقد اجتماعی را انتخاب كرد. اخوان در شعر رمانتیسم نقاب عاشق، كه شاخصج سبکی داشته باشد، ندارد. او 

 درا پیوند داد و به نقابهایخیلی زود بسمت سمبولیسم اجتماعی رفت و رمانتیسم فردی را به رمانتیسم جامعه

ه ای به كشف و شهود عارفاندرایی ادامه داد. وی بگونهد. س هری رمانتیسم را با عرفانمنتقد، مبارز و ناامیدی رسی

پرداخت. كشف و شهود، هم در عرفان یک اصطالح است و هم یکی از اصول رمانتیسم میباشد. این دو درچه تفاوت 

حقیقت میسازد و بیش از دارند اما در كشف و شهود، هنرمند رمانتیک، تخیّل، امید، آرزو و معجزه را جانشین 

آمیزد، یعنی آنچه را كه هست نمیگوید و از آنچه باید باشد، بحث تقلید، پایبند تصور است. هنر خود را با مبالغه می

ای جدا از سایرین در (. طبق این اصل، شاعر با كنار زدن محیط آزرده، با عاطفه496: 4397میکند )سیّدحسینی، 

ردازد. س هری در این كشف و شهود، به جنبج منفی سایه، آداهی یافته، آن را ازمیان عالم درون خود به شهود می 

ند چه منفی ای مثبت بروز كبرداشته و با جنبج مثبت به زنددی نگریسته است. به دفتج یونگ چه ناخودآداه بگونه

همساز ساخت؛ یعنی خودآداه  ای فرامیرسد كه باید رفتار خودآداه را با عوامل ناخودآداهبه هر حال همواره لحظه

 (.657: 4377دیریهای ناخودآداه را ب ذیرد. یونگ این لحظه را آداهی از سایه مینامد )یونگ، نادزیر باید خرده

. چیز میبیندای كه آرامش را در همهآداهی از سایه باعث رشد تفکر س هری و آرامش زنددیش شده است؛ بگونه 

 تب آسمانی همج ادیان نیایش میکند:برای نمونه در ابیات زیر با ك
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آب / هر جا  نیلوفر در بودایی خواب / میبینم اوستا، زبرپوشم و تورات من بستر انجیل، من بالش سرم، باالی قرآن

: 4394دلی دارم محراب تو دور از دست: او باال، من در پست )س هری، دلهای نیایش رُست من چیدم / دسته

453.) 

 شهری، خود را از جامعه و فجایع آن دور كرده است:او  با ساختن آرمان

است/ قایقی خواهم ساخت / خواهم انداخت به آب / دور خواهم شد از این خاک غریب /كه  شهری دریاها پشت

 (.667)همان: كسی نیست كه در بیشج عشق / قهرمانان را بیدار كند در آن هیچ

نقد اجتماعی به تنهایی، یأس، ناامیدی و زوال رسیدند. فرخزاد با و در  اما فرخزاد و اخوان چنین نگرشی نیافته 

 شکست در زنددی و تأثر از نابسامانی جامعه، پیوسته با تنهایی و اندوه زیست و از این تنهایی غمگین بود:

: 4396)فرخزاد،  تنهاییمیخزد در ظلمت قلبم / وحشت دنیای  چون نهالی سست میلرزد/ روحم از سرمای تنهایی /

469.) 
 جا را شب میبیند، یأس و دریه كار اوست، و توانی برای تغییر در خود ندارد:اخوان همه

باز ما ماندیم و شهر بی ت ش / و آنچه  /  این شب است، آری، شبی بس هولناک/ لیک پشت ت ه هم روزی نبود 

 ی 64: 4397)اخوان، « ستكوتهست / داه میگویم فغانی بركشم / باز میبینم صدایم كفتار است و درگ و روبه

63.) 

ای هاینگونه تنهایی را متأثر از زنددی و آموزه»اما تنهایی برای س هری تبدیل به خلوتی عارفانه شده است. دویا  

(؛ بنابراین تنهایی را هم جزو زنددی قرار میدهد و با آن خرسند 441: 4399زاده، )قوام و واعظ« بودا بردزیده است

 است:

 (.499: 4394خیابان برود )س هری، یم كه تنهایی آواز بخواند / چیز بنویسد/ به بگذار 

 یا

 (.441حیات نشئج تنهایی است )همان:  

 وغ و فریب میبیند و دریه میکندرد چیز رااخوان به یأسی روی آورده است كه همه

 های همه تلخقاصد تجربه/  خویش غریب/ دست بردار ازین در وطن  / در دل من همه كورند و كرند قاصدک

قاصدک / ابرهای همه عالم / در دلم میگریند / شب / فریبی تو، فریب.... /  / كه / كه دروغی تو، دروغ با دلم میگوید

 (.419و روز )همان: 

 بعد از روایت تلخ حضور استعمار و استبداد بعد از كودتا دفته است: آنگاه پس از تندردر پایان شعر 

آلوده / بغضم در دلو چتری كه دارد میگشاید چنگ / انگار بر من ریه میکرد ابر/ من خیس و خوابانگار در من د

 (.55: 4346)اخوان:  دریه میکرد ابر

كه بازدوی اندرون شاعر در  جمعهفرخزاد زنددی را تنهایی، سکوت و تعطیلی توصیف كرده است. نمونه شعر  

 مسیر زنددی است:

خانه دربسته بر هجوم جوانی / خانه تاریکی و تصوّر خورشید / خانه تنهایی و تفأل و تردید خانه خالی/ خانه دلگیر/ 

/ خانه پرده، كتاب، دنجه، تصاویر / آه، چه آرام و پرغرور دذر داشت / زنددی من چو جویبار غریبی/ در دل این 

: 4396غرور دذر داشت )فرخزاد، های خالی دلگیر / آه، چه آرام و پرهای ساكت متروک / در دل این خانهجمعه

 (.633 ی 636
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اما س هری با تسلط بر سایه به تولد دوباره رسیده است. نمونج این تفکر كاربرد پربسامد دل نیلوفر است كه در 

 «او بکرَّات در دفتر شعر خود از نماد بودایی نیلوفر، كه رمز حیات دوباره است، سود میجوید»اشعار او آمده است. 

 (. هرجا كه مُرده، یک نیلوفر از او روییده است.14: 4397 )زمرَّدی،

لحظه در تهی من میریخت/ دویی او لحظه ای از خودم را مرده بودم / یک نیلوفر روییده بود /هر جا كه من دوشه

 (.96: 4394لحظه خودم را میمردم )س هری، و من در صدای شگفتن او / لحظه

 

 گیرینتیجه

ای است كه فرد با آنها در جامعه شناسانده میشود و رفتار ب و سایه در شخصیت انسان بگونهالگوی نقاتأثیر كهن

لگوی اهایش را میتوان با توجه به آن سنجید. در این مقاله با هدف بررسی تطبیقی و مقایسج تأثیر كهنو اندیشه

ثالث و سهراب س هری خواننقاب و سایهج شاعران در سبک شعری، این موضوع در شعر فروغ فرخزاد، مهدی ا

ایه الگوی نقاب و سمورد مطالعه قرار درفت. نتایج تحقیق نشان داد شخصیت شعری و سبک فکری آنها با كهن

قابل تحلیل است. هر سه شاعر با توجه به نقاب مقبول جامعج شعری دورۀ زنددی خود، ابتدا به رمانتیسم روی 

دیگری را انتخاب كردند كه سبک فکری و محتوای شعری آنها منطبق با آن  اند؛ اما در ادامه هركدام نقابهایآورده

نقاب است. فرخزاد نقابهای شاعر عاشق، اندوهگین، مأیوس و منتقد اجتماعی دارد. اصلیترین نقاب شعر وی، نقاب 

ت در شکس های منفی سایه دیده میشود. باعاشق و نقاب منتقد اجتماعی است. در عشق و نقد اجتماعی نیز جنبه

اندیشی، و عصیان خدایی قابل مشاهده است. وار، یأس و مرگهای منفی سایه در توصیفهای اروتیکعشق، جنبه

در نقاب منتقد نیز توصیفگر تباهی جامعه و زوال ارزشهای انسانی است كه دربرابرش به یأس رسیده است. در 

جسته است. او درایشهای سیاسی اجتماعی داشت و سبک شعری اخوان، نقابهای منتقد، مبارز وطنی و ناامید بر

مرداد است. قبل از آن نقاب منتقد مبارز دارد و بعد از آن با  69ترین اشعارش با تکیه بر وقایع كودتای برجسته

های منفی سایه بر روانش تسلط میباید و رسالت شعرش را شکست مبارزه و زندانی شدن، ناامید میشود؛ جنبه

عرفی میکند. در اشعار بعدی نیز منتقد اجتماعی است. س هری در مقایسه با دو شاعر، نقاب مصلح اندوه و یأس م

و عارف دارد؛ در ابتدای شاعری با سایه دردیر است اما هرچه به پختگی شعری میرسد، به سایه آداه میشود و بر 

 آن تسلط میباید.

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و انزب دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر سوزان جهانیان .استشده استخراج قائمشهر

 تنظیم و هاداده یدردآور در رساله این پژوهشگر نوانعب  زهرا عرب مرادی. سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی

ها و راهنماییهای نیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاور حسام ضیاییآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن

 پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندتخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهقائمشهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
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 .نمایند
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

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

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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 فارسی منابعفهرست 

 آخر شاهنامه، تهران: زمستان.( 4397) اخوان ثالث، مهدی

 ( زمستان، تهران: زمستان4399) اخوان ثالث، مهدی

ک پاییز در زندان، زنددی میگوید اما باز باید زیست، دوزخ ( سه كتاب )در حیاط كوچ4345) اخوان ثالث، مهدی

 اما سرد( تهران: زمستان.

 ( ارغنون، تهران: زمستان.4344اخوان ثالث، مهدی )

 ( از این اوستا، تهران: زمستان.4346) اخوان ثالث، مهدی

 ( سهراب شاعر نقشها، تهران: آمیتیس.4396آتشی، منوچهر )

، باغ تنهایی )یادنامه سهراب س هری(، به كوشش حمید «هری در سلوک شعرس »( 4393آشوری، داریوش )

 .67ی  44 سیاه وش، تهران: نگاه: صص

 رشد. محمودى، تهران: و غالمرضا دهگان ور ترجمج محمد دین، و فروید، یونگ (4399مایکل ) پالمر،

 ( اندیشج یونگ، تهران: فرهنگ جاوید.4344پاینده، حسین )

 ( جاودانه زیستن در اوج ماندن )دربارۀ فروغ فرخزاد(، تهران: مروارید.4376جاللی، بهروز )

 آثار منثور فروغ فرخزاد(، تهران: مروارید.) ( در غروبی ابدی4374جاللی، بهروز )

راز دل سرخ )نقد و دزیدۀ شعرهای » مجموعه مقاالت ،«از سهراب س هری باید پرسید( »4375دستغیب، عبدالعلی )

 ،664ی  647 نگار: صصاهتمام سحر معصومی، تهران: بهسهراب(، به 

 ( نمادها و رمزهای دیاهی در شعر فارسی، تهران: زوار.4397زمردی، حمیرا )

 اصفهان: دفتمان اندیشج معاصر. ،( هشت كتاب4394س هری، سهراب )

(، به كوشش حمید یادنامج سهراب س هری) ، باغ تنهایی«عارفی غریب در دیار عاشقان( »4393) سركوهی، فرج

 .451ی  44 سیاه وش، تهران: نگاه، صص

 ، چاپ پانزدهم، تهران: نگاه.4ج ( مکتبهای ادبی، 4397رضا ) سیّدحسینی،

 از مشروطیت تا سقوط سلطنت(، تهران: سخن.) ( ادوار شعر فارسی4393كدكنی، محمدرضا )شفیعی

 ( بیان، تهران: فردوس.4375) روسیسشمیسا، 

 تهران: پیکان. خوشدل، دیتی ترجمج ،كمال الگوی شخصیت سالم روانشناسی (4395) دوآن شولتس،

 تهران: نگاه. ،( مجموعه اشعار4396) فرخزاد، فروغ

 ها، تهران: شادان.( مجموعه سروده4391) فرخزاد، فروغ



 47/ فروغ فرخزاد، سهراب س هری، و مهدی اخوان ثالث الگوی نقاب و سایه در شعربررسی تطبیقی و مقایسج سبکی كهن

 

 ( چهل و چند سال با امید، تهران: بزرگ مهر.4375قرایی، یداهلل )

های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب ( تنهایی در برخی صوفیانه4399) ، عباسزادهقوام، ابوالقاسم و واعظ

 .436ی  44صص  :4 مطالعات عرفانی دانشگاه كاشان، شمارۀ ،«س هری

 زنددی و شعر اخوان ثالث(، تهران: ثالث.) ( آواز چگور4377محمدی آملی، محمدرضا )

 هران: توس.( انسان در شعر معاصر، ت4376مختاری، محمد )

 پژوهبه احمد ترجمج ،بزرگ هاى روانشناساننظریه ونامه راهنمای زنددی( 4394كالوین و نوردبى، ورنون ) هال،

 منادی تربیت.تهران:  دولتى، رمضان و

 ( انسان و سمبولهایش، ترجمج محمود سلطانیه، تهران: جامی.4377) یونگ، كارل دوستاو
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