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   سايه از رمانتيسم فردي به رمانتيسم اجتماعي شعري سبك ديد و بررسي تحول
  )203 - 222 ص(

  
  2، فاطمه كوليوند)نويسنده مسئول(1علي محمدي

  8/9/89:مقاله تاريخ دريافت 
  4/12/89:تاريخ پذيرش قطعي 

  :چكيده
درسـت  . دوره است  و    انديشه و نگارش هر فرد، اثر      ص خا ةشيوكه گفته شده،    شعر چنان سبك  

مهمتـرين  تر نمايان ميشود؛ اما     است كه وقتي پاي سبك در ميان باشد، فرد و فردانيت برجسته           
 بنـدي تقـسيم سي در ميان باشد، همان      شنابويژه وقتي سخن از كليات سبك     بندي سبك،   تقسيم

اي  محرك اصلي تغيير سبك در هـر دوره        .اند  است كه تحت عنوان سبك دوره از آن ياد كرده         
انقالب مشروطه در كنـار تحـوالتي كـه در سـطح            در ايران،   .  اجتماعي هستند  -وقايع سياسي 

مضامين اجتماعي، موجب تأثير نبود و با طرح       ادبيات نيز بي   ة ايران پديد آورد، در عرص     ةجامع
تابهاي سالهاي حكومت پهلوي نيـز، گـرايش بـه رمانتيـسم            وبوقايع و ت  . تغيير سبك ادبا شد   

هوشنگ ابتهـاج نيـز     . تركرد  اجتماعي و درنتيجه تغيير سبك را در اشعار و برخي آثار گسترده           
تماع باعث شد به اج) 30 ةخصوص دهب( اجتماعي -يكي از شاعراني است كه حوادث سياسي

 :ست كهآيد اين ؛ سؤالي كه اينجا پيش ميو مردم روي آورد

 آيا سبك سايه در اين تغيير نگرش، متحول شده است؟ سير اين تحول چگونه است؟ - 

اين تحول نگرش سايه از رمانتيسم فردي بـه رمانتيـسم اجتمـاعي باعـث               در پاسخ بايد گفت     
در دو  ) انديـشه و زبـان    (اوت سـبك سـايه      اين مقاله به تف   . تحول سبك انديشه و زبان او شد      

  . رمانتيسم فردي و رمانتيسم اجتماعي ميپردازدةحوز
  

  : كليديكلمات
 .سبك، سايه، رمانتيسم فردي، رمانتيسم اجتماعي، انديشه، زبان

                                                 
 com.yahoo@2mohammadiali:  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان  دانشيار - 1

   دانشگاه اصفهانكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي -  2
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  :مقدمه
 تركيـب   ةوسيلز روش خاص ادراك و بيان افكار ب       سبك در اصطالح ادبيات عبارت است ا      «

- پيـشينة بررسـيهاي سـبك      ).د: ، ج اول  1369بهـار،   (»ظ و طرز تعبيـر    كلمات و انتخاب الفا   
 )اواسـط قـرن دوازدهـم تـا پايـان قـرن سـيزدهم             (شناسانه در ايران به دورة بازگشت ادبي        

از اين زمان به بعد است كه بررسي و مقايسة سبك افراد،              و )320: 1382شميسا،  (برميگردد
اي موتور و محرك اصلي تغيير سبك در هر دوره     . دمورد توجه قرار ميگير   ... ها، آثار و    دوره

امير هوشنگ ابتهاج هم يكي از شاعرانيـست كـه          .  اجتماعي است  -وقايع و حوادث سياسي   
 اجتمـاعي   -بـه مـضامين سياسـي     ) بخصوص دهـة سـي    (تحت تأثير همين وقايع اجتماعي      

 بـه دورة مـشروطه   گراييد؛ البته بايد گفت آغاز اينگونه تحوالت و گرايش به ادبيات متعهد،         
يكي از وقايعي بود كه موجب تغييري عمده، در سـبك ادبـي             ؛ انقالب مشروطيت    برميگردد

» هـاي مكـرر   مديحـه «كـدكني، قبـل از مـشروطه، عـصر          شد؛ چرا كه به تعبير دكتر شـفيعي       
 و توجـه جـدي بـه اجتماعيـات ديـده نميـشد؛ امـا بعـد از                   )19: 1380كدكني،  شفيعي(بود

  اينتوجه به. گرفت اديبان قرار ة سرمشق فكري هم،امعه و دردهاي آنتوجه به جمشروطه 
) بخـصوص دهـة سـي     (وقايع دورة پهلوي    .  ادامه داشت  بعد همچنان  هايهمضامين در دور  

اين گرايش را تا حد زيادي رونق بخشيد و همانطور كه گفته شد سايه نيز تحت تأثير ايـن                   
او كه پيش از ايـن روي بـه محـراب عـشق و     محيط به مضامين اجتماعي گرايش پيدا كرد؛    

معشوق داشت، يكسره عشق را به كناري نهاد و پرداختن به جامعه و ارزشـهاي انـساني را                  
هاي انديشه و زبان سايه در ايـن تحـول          سرلوحة اشعارش قرار داد؛ درنتيجه بسياري از پايه       

اي از  ايه، ميتـوان پـاره    سبك، تغيير يافت؛ بطوريكه با مقايسة اشعار قبل و بعد از تحـول سـ              
را در ...  كليدي، سـمبل و  لغاتنگرش به مرگ، ارزشها،  : ويژگيهاي فكري و زباني او چون     

؛ تا جايي كه ميتوانـد سـايه را         تقابل با هم يافت؛ اين تقابل از تحولي اساسي حكايت ميكند          
 خود معرفـي    عنوان يكي از سردمداران تغيير سبك از رمانتيسم فردي به اجتماعي، در دورة            ب

بـه موضـوع    عنـوان نظـري مـستقل   رائه ميشود، براي نخستين بار، بآنچه در اين مقاله ا. كند
اي بـراي   تحول ايدة سايه در حوزة رمانتيسم ميپردازد و اين پژوهش ميتواند بعنـوان مقدمـه              

درنتيجه در اين پژوهش، با بررسي اشـعار سـايه          . پژوهشهاي مشابه مورد استفاده قرار گيرد     
 به بعـد، و همچنـين در دو حيطـة رمانتيـسم فـردي و                30 و   25 -30 دو محدودة زماني     در
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هاي بارز سبكي در اين دوحيطه و وجوه تشابه و تمـايز سـبك              اجتماعي،  به نمود شاخصه    
  .سايه در اين دو نگرش ميپردازيم

 
  سايه و دو گرايش فكري

به غزلسرايي مشهور است؛ البتـه      ست كه   ، از شاعراني  )1306(سايه. ا. هـ،  اميرهوشنگ ابتهاج 
يادگـار خـون    «،  »سـراب «،  »هـا   نخستين نغمه «دفاتر شعري او    . اشعار نيمايي خوبي هم دارد    

در طول زندگي و دوران شـاعري خـود، دو     . است... و  » چند برگ از يلدا   «،  »شبگير«،  »سرو
نخـستين  «دفـاتر   . سـرا بـود   شاعري عاشـقانه  ) 25 -30( در ابتدا    ؛گرايش فكري داشته است   

سايه ايـن اشـعار را بيـشتر در         .  او هستند  ة بارزي از اشعار عاشقان    ةنمون» سراب«و  » ها  نغمه
در اين دسـته اشـعار سـايه، توجـه بـه            . قالبهاي كالسيك، چون غزل و مثنوي سروده است       

كـه از   ... احساسات فردي، غفلت از اجتماع و مردم، اصالت دادن به سـوز و آه عاشـقانه و                  
 سي به ةاز ده ).532: 1383زرقاني،(شوديروند، ديده ميفردي به شمار م رمانتيسمويژگيهاي 

ايـن  . بعد، سايه از لحاظ فكري تحول پيدا كرد و به جامعـه و دردهـاي مـردم توجـه كـرد                    
توان گـرايش از رمانتيـسم فـردي بـه          ي م -ست ما  ويژگي بارز ادبيات معاصر     كه -  را گرايش

فـرار بـه    : ريف رمانتيسم بيشتر بر انواع فرار تأكيـد ميـشود         در تع  «.رمانتيسم اجتماعي ناميد  
). 162: 1376 سيدحـسيني،   (»رؤيا، فرار به گذشـته، بـه سـرزمينهاي دوردسـت، بـه تخيـل              

كيـد  أست كه به برتري احساس و تخيل بر اسـتدالل و تعقـل ت     رمانتيسم در واقع مكتبي ادبي    
و ) ن بــه عــوالم شخــصيپــرداخت( فــردي و احــساسيةايــن مكتــب داراي دو شــاخ. دارد

 از ايـن    ؛ درنتيجـه  اسـت ) انعكاس وقـايع جامعـه و تـالش بـراي تغييـر اجتمـاع             (اجتماعي
 بيان عواطف و احساسات انساني را مهمتر از عواطف          سايه به بعد است كه      )دهة سي (زمان

. هاي چـپ هـم او را بـه ايـن سـو ترغيـب ميكنـد                شداند و داشتن گراي   يفردي و شخصي م   
توجه به فقر و فساد جامعه، توجه به انسان و عدالت، شكايت از             :  چون برجستگي مضاميني 

ايـن دسـته اشـعار سـايه را در گـروه رمانتيـسم اجتمـاعي قـرار             ... خشونت عليه انـسان و      
نمودارهاي زير تحول سايه را از رمانتيسم فردي بـه اجتمـاعي            ). 532: 1383زرقاني،(ميدهد

  :به نحو بارزي نشان ميدهند) 1332(»شبگير«و ) 1330(»سراب«در دو دفتر 
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كمي با افراط در طرد و نفي عشق، همـراه          » شبگير«اين گرايش سايه به اجتماعيات در دفتر        

 هـاي بـارزي از    ، نمونـه  »پـرده افتـاد   «و  » كاروان«،  »پاياني براي آغاز  «: شعرهايي چون . است
روي هايـن زيـاد   ؛ البتـه    گرايش افراطي سايه از رمانتيسم فردي به رمانتيسم اجتماعي هستند         

همين افراط و تعصب سايه     . مربوط به سالهاي آغازين گرايش او به مضامين اجتماعي است         
اي ايـن گـرايش     در نامـه  در گرايش به رمانتيسم اجتماعي موجب شد كـه مرتـضي كيـوان              

به معـشوق   » كاروان« در شعر    سايهعنوان مثال    ب ؛)16: 1387رسفلي،  ساو (افراطي را نقد كند   
اكنون كه اوضاع جامعه آشـفته اسـت و مـردم دچـار ظلـم و سـتم هـستند، زمـان                      : گويديم

ورزي نيست، صبر كن؛ وقتي كه صبح آزادي طلوع كرد، آن زمان من هم به سوي تو و                قعش
  :عشق خواهم آمد
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   روزي كه بازوان بلورين صبحدم-
  ... تاريك شب شكافت ةرداشت تيغ و پردب

   ...من نيز بازخواهم گرديد آن زمان
  )97-98: شبگير، كاروان( ...سوي تو، عشق من 

 رمانتيـسم اجتمـاعي     ة بيشتر اشـعار سـايه در حيطـ        30 -45 زماني   ةميتوان گفت در محدود   
ما اين اشعار يـا آن      هره از رمانتيسم فردي نيست؛ ا     بيجاي ميگيرند؛ البته سايه در اين دوره ب       

شرايطي را به تـصوير     » نيلوفر« شعر   همچون يا    و  قبل را ندارند   ةشور و شوق اشعار عاشقان    
 ة ايـن دور ةكشند كه بايد روياي وصال را در سر پروراند؛ از سوي ديگـر اشـعار عاشـقان                يم

نمودارهـاي زيـر تفـاوت مـضامين        . شاعر آن بسامد و برجستگي اشعار اجتماعي را نـدارد         
  : نشان ميدهد30 -45 و 25 -30عار سايه را در دو مقطع زمانياش
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اما اين گرايش سايه در حد افراط باقي نميماند و بـه اعتـدال ميگرايـد؛ بطوريكـه در دفتـر                     
بلكـه هـر دو موضـوع       اشعار او منحصر به رمانتيسم اجتمـاعي نيـست؛          » يادگار خون سرو  «
آيند و آن نگاه طرد و نفي نسبت بـه عـشق در آن ديـده                 ي، در كنار هم م    )عشق و سياست  (
 خوبي است كه شاعر در ضمن صحبت با معشوق، گريـزي بـه              ةنمون» بوسه«شعر  . شودينم

بنـابراين گـرايش بـه      ). 39: يادگـار خـون سـرو، بوسـه       (ميزندو مسائل جامعه      اوضاع زمانه 
 اجتماعي سه گـرايش فكـري سـايه         -رمانتيسم فردي و  دي، رمانتيسم اجتماعي    رمانتيسم فر 

از لحـاظ زمـاني ميتـوان       . است؛ اما دو گرايش اول در شـعر او برجـستگي بيـشتري دارنـد              
، مانتيسم فـردي  ر: 1325 -1330 سالهاي :كرد بندياي فكري سايه را اينگونه تقسيم     هگرايش
       ،چــشم ميخــورد شــاعر بةر اشــعار ايــن دوربــسامد رمانتيــسم اجتمــاعي د: 1330 -1345
 اشـعار ايـن دو سـال        ةتقريبا هم  :1357- 1359،  رمانتيسم فردي و اجتماعي    :1345 -1357

 اجتمـاعي   رمانتيـسم فـردي و     :1359 -1365،جـاي ميگيرنـد     رمانتيـسم اجتمـاعي    ةدر حيط 
اين مقالـه بـه     . د رمانتيسم فردي در شعر سايه ديده ميشو       ة در اين دوره غلب    :1365 -1380و

  .  اشعار رمانتيسم فردي و رمانتيسم اجتماعي ميپردازدةبررسي تغيير سبك سايه در دو حوز
  

  انديشه
ست كه نويـسنده يـا شـاعر در آن، ديـدگاه خـود را               اي فكر و انديشه   ةهر اثر ادبي دربردارند   

 و انديشه    اطراف بر اين فكر    نسبت به موضوعات مختلف ارائه ميدهد؛ از سوي ديگر جهانِ         
ست از تأثير يا فكري در ما توليد ميشود و آن نمونه،از توجه به جهان بيرون« . تأثير ميگذارد 

 ةو با همان جنب    محيط در فرد، و ما آن فكر را با سوابق ذهني خود منطبق و موافق ميسازيم               
؛ درنتيجـه محـيط     ) ه :، ج اول  1369بهـار،   ( »فكري خويش براي شـنوندگان تعبيـر ميكنـيم        

سايه هم همانطور كه گفته شد تحت تأثير        .  فرد دارد  ةاطراف تأثير مستقيمي بر فكر و انديش      
.  سي و معاشرت با مرتضي كيوان از رمانتيسم فردي به رمانتيسم اجتماعي گراييد             ةوقايع ده 

 ارزشــها و آرمانهــا، درد: اي از مــسايل چــون نگــاه ســايه بــه پــاره،در ايــن تغييــر نگــرش
  .پردازيممي، مرگ و زن تغيير كرد كه در ادامه به روند اين تغييرات )نوستالژي(دوري
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  ارزشها و آرمانها
 زماني، ارزشها و آرمانهايي براي انسان اهميت دارد كه دسترسي به آنها منتهـاي               ةدر هر بره  

. ارزش اجتماعي واقعه يا امري است كـه مـورد اعتنـاي جامعـه قـرار دارد                «. ستوآرزوي ا 
تمـايالتي كلـي     گرايشهاي اجتماعي ميـشود وگرايـشهاي اجتمـاعي          ة انگيز ارزش اجتماعي 

هـاي معينـي بـه      تآيند و ادراكات، عواطف و افعال او را در جه          يوجود م هستند كه در فرد ب    
)  متعهـد  ةالبتـه نويـسند   ( از آنجـا كـه نويـسنده         . )192: 1378وثـوقي،   (» جريان مياندازنـد  

 و اهداف جامعه، براي او نيز اهميت دارد و آنهـا را           خدمتگذار جامعه است؛ بنابراين ارزشها    
خصوص بعد از مشروطه كه انسان و ارزشـهاي         ب ايران   ةدر جامع . در آثارش منعكس ميكند   

 مردم تحقق بخشيدن بـه ارزشـهايي چـون          ةانساني مورد توجه قرار گرفت؛ مهمترين دغدغ      
زشها براي شـاعران و اديبـان       اين ار . آزادي، عدالت و در نهايت رسيدن به حقوقي برابر بود         

بيشتر مورد توجه قرار ) عصر انقالب(در بين شاعران بعدي  و اين دوره هم مهم تلقي ميشد     
  .گرفت و تا همين امروز نيز ادامه دارد

زماني كه از عشق    ؛  سايه نيز در دو گرايش فكري خود، داراي دو دسته اهداف و آرزو است             
  : لحظات شيرين در كنار اوستةشوق و تجربميگويد؛ مسلماً آرزويش رسيدن به مع

ــه ســرم ســاي     سود خواهم به فلك سر طرب و ناز از سايه ــد ب ــدةاگــر افت   آن ســرو بلن
  )64:  آفاقةمشق، قصسياه(                        

او ميخواهد كه در كنار معشوق باشد و زماني كه به وصال معشوق برسد، همه چيز بـرايش                  
  :مهيا ميشود

  فرسـت  يمميـد خـويش بـه دلـدار       باري ا 
  

ــم      ــت در دل ــو تنهاس ــه آرزوي ت ــي ك  دان
  )18: مشق، ني خاموشسياه(                             
  :و نهايت آرزويش اين است كه معشوق، شبي مهمان او باشد

 در شبستان تو تابـد شـمع روي روشـنش؟             رشك ماه و آفتاب كان سايه كي باشد شبي
 )14:  مشق، نيازسياه(                                           
  :درنتيجه سايه بهار عمرش را مصادف با آمدن معشوق ميداند

 دل چون غنچة من نشكفد بـه بـوي بهـار          
  

ــي      ــار م ــه ي ــه ك ــود آنگ ــن ب ــار م ــد به  آي
 )40:  مشق، پيام پرستوسياه(                                   
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چنـين  ني او را اي   نگريم، آرمانها و ارزشـها    ي اجتماعي سايه م   -سياما زماني كه به اشعار سيا      
 او ديگر نهايت آرزويش را وصال معـشوق نميدانـد؛ بلكـه در              ؛بينيم يسطحي و شخصي نم   

مهمترين هدفي كه   ). 97: شبگير، كاروان (كند  يكنار معشوق بودن را به زماني ديگر موكول م        
سخن از آزادي بـا مـشروطيت آغـاز     . است» ديآزا« سايه در اشعار اجتماعيش دنبال ميكند،     

قبل از مشروطه مفهوم آزادي، كه مترادف دموكراسي غربي اسـت، بـه هـيچ وجـه                 «. ميشود
اسـت   آزادي كه بمعني حكومت قانوني و نظم اجتماعي مبتنـي بـر برابـري              ...وجود نداشت   

  :سايه است اجتماعياشعار  مضمون بسياري از »آزادي« رسيدن به درنتيجه؛)4: 1382ناصر،(»...
ــدادم      اال اي صبح آزادي به يادآور در آن شادي ــت آواز مي ــاور من ــبهاي ناب ــزين ش  ك

  )222:  مشق، شبهاي ناباورسياه(                              
  :و سايه در بسياري از اشعارش، چشم انتظارِ روز پيروزي و آزادي است

  ست ي كار دنيا رو به آباد-
  دمد امروز يز خون شهيدان مو هر الله كه ا

  نويد روز آزاديست
 )11يادگار خون سرو، براي روزنبرگها، (

فريب و نيرنگ، آرمانهاي    ، رهايي از ظلم و شكنجه و رسيدن به فردايي بي          »آزادي «ةدر ساي 
  : ها تالش ميكندآنديگري هستند كه سايه به اميد رسيدن به 

  در دامن پاك توست اي فردا -
  آلودنهاي خوپايان شكنجه

  نيرنگاي فردا اي اميد بي
  )21: شبگير، اي فردا (

  :كن ميشود و ظالم كيفر ظلمش را ميبيندفردايي كه ظلم و ستم ريشه
  ميرسد آخر !  بشنو اي جالد-

  :روز ديگرگون
  روز كيفر
  ...خواهي روز كين

  )71: شبگير، بر سواد سنگفرش راه(
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  )نوستالژي(درد دوري 
است كه از آغاز تاكنون هميشه همراه         هاي روح آدمي  يها، يكي از ويژگ     فتهرحسرت از دست  

نوسـتالژي را   . انسان بوده است و قديميترين اين حسرتها به هبوط آدم از بهشت برميگـردد             
بـاطني و   (»هـا حـسرت گذشـته   «اند؛ در روانـشناسي        معني كرده  »غم غربت «در زبان فارسي    

»  دوري درد« در اين مقاله با تركيب فارسي        واند  ار داده را معادل آن قر   )113: 1382ديگران،  
دلتنگـي بـراي مـيهن يـا خانـه و           «: در تعريف نوسـتالژي آمـده اسـت       . از آن ياد شده است    

هـا،  هخانواده، فراق، درد دوري، درد جدايي، احساس غربت، غـم غربـت، حـسرت گذشـت               
يوهـانس  « 1668 بار در سال     اين واژه را نخستين   ). 2539: 1380آريانپور،  (» آرزوي گذشته 

بعدها اين واژه وارد زبـان مـردم و درنتيجـه ادبيـات             . يس وضع كرد  ئ پزشك اهل سو   »هافر
 و هـم    شخـصي توانـد   با خاطره دارد؛ خاطراتي كـه هـم مي        درد دوري پيوند عميقي     . گرديد

او در  .  اسـتفاده كـرده اسـت      اشعارش ةسايه نيز از درد دوري در هر دو حيط        . عمومي باشد 
؛ ش همواره از روزگار خوشي كه در كنار معـشوق بـوده اسـت، يـاد ميكنـد                ا هاشعار عاشقان 
هاي بـارزي   نمونه... و  » عشق گمشده « ،»يادگارها و يادبودها  «،  »در لبخند او  «: اشعاري چون 

هـايي كـه شـاعر در كنـار معـشوق بـوده و از نگـاهش،                 گذشـته  از اين دسته اشعار هستند؛    
 بـه لحظـات   سـايه در شعر زير ). 13:هاي ياس سراب،گل(رده است  بيلذت م ... لبخندش و   

اين حسرت را عميقتر    » ياد باد  «ةخوشِ در كنار معشوق بودن، حسرت ميخورد و تكرار واژ         
  :تداعي ميكند

   ياد او خوش گرچه دارم داد از او-
 نانكدست او در دست من شادي

 بود سرگرم تماشاي خزر
 ...ياد باد آن روزگاران ياد باد

  )27: سراب، يادگارها و يادبودها(
كند؛ سكوني كه يدر پايان بند آمده است، از سكون و سستي حكايت م          كه  هم  » د «ةخود واژ 

 حسرت به نگاه مهرآميـز معـشوق از ديگـر           .پس از آن وصال و شادي، آمده و پايدار است         
  :نمودهاي حسرت فردي در اشعار سايه است

  ند مهر آوخ كه در نگاه تو آن نوشخ-
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  چون كوكب سحر بدرخشيد و جان سپرد
  )96سراب، عشق گمشده، (

حسرت  با اين تفاوت كه   ها در اشعار اجتماعي سايه هم ديده ميشود؛           اين حسرت به گذشته   
، جـاي حـسرت     و حسرت به نبود ياران، در اشعار اجتماعي سايه        به روزگار اتحاد و امنيت      

كنـد كـه دوسـتي و       سـايه از روزگـاري يـاد مي       . به روزگار وصال با معشوق را گرفته است       
محبت و اتحاد بين مردم بود و همه باهم متحد بودند؛ اما اكنون اين اتحـاد از ميـان رفتـه و          

  :اند اي افتاده هر كدام گوشه
   جنگلي بوديم -

  شاخه در شاخه، همه آغوش
   همه پيوند،ريشه در ريشه

  ...وينك انبوه درختاني تنهاييم 
  ). 59:، تشويشيادگارخون سرو(

نيست و همه چيز از      ند كه اكنون نشاني از آن آباداني      كآباد حكايت مي  ) ايجامعه(او از باغي  
  : خرابي و ويراني حكايت ميكند

  درختيِ ما آه در باغ بي-
  ...جاي گل كه نشاند  اين تبر را ب

  )18يادگار خون سرو، سترون، ( 
ت به نبود آزاديخواهان و مبـارزاني اسـت         از ديگر نمودهاي درد دوري در شعر سايه، حسر        
يشان بر باد رفته است و اينـك شـاعر بـه            اكه حكومت ظالم آنها را سركوب كرده و آرزوه        

  :سوگ آنها نشسته است
  ا به خاك خفته هزار آرزوي پاكنج اي-

  اينجا به باد رفته هزار آتش جوان
  )96شبگير، كاروان، (
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  نگاه به مرگ
اگـر مـرگ    «: قـول سـهراب   ه بدون آن زندگي معنا ندارد و ب       ست ك مرگ، جزء مهم زندگي ا    

ها بـه   شـ  نگر ،در طـول تـاريخ    ). 294: 1386سپهري،  (»نبود، دست ما در پي چيزي ميگشت      
 ترس، زمـاني انكـار و گـاهي هـم مـشتاقانه بـه آن                ةمرگ متفاوت بوده است؛ زماني با ديد      

سايه نيـز   .  آنها نيز متجلي ميشود    نگرش متفاوت انسانها نسبت به مرگ در آثار       . مينگريستند
او هيچگاه با ترس و بـيم بـه مـرگ نمينگـرد و همـواره      . از نگاه به مرگ غافل نمانده است  

.  متفـاوت اسـت    شنگرشي مشتاقانه به مرگ دارد؛ اما نگرش او به مرگ در دو موضع فكري             
از   -كه منتهاي هدف و آرزوي شاعر رسيدن به معـشوق اسـت           - رمانتيسم فردي    ةدر حيط 

 او به اين كه پيش پاي معـشوق  ؛ درنتيجه ندارد مرگ در مقابل وصال معشوق، ترس و بيمي     
  :و در راه وفاي او بميرد، افتخار ميكند

 بيا كه بر سر آنم كه پيش  پاي تـو ميـرم            
  

 ...ميرم   تو من براي  جان كه  اي خوشترم چه ازين  
  )20:مشق، وفاسياه(                                   

  :صحبت معشوق باشدماو راضي است بميرد؛ اما ه
ـ        م بـبخش  اهجانم بگير و صـحبت جانان

  
 هست و زجانان شكيب نيست    شكيب كز جان   

  )61: نشانمشق، بيسياه(                                  
  :از اينرو سايه به روزي كه در مقابل معشوق بميرد، حسرت ميخورد

روزي  حسرت به ميبرم جان تو هجر دستز
  

 هست و زجانان شكيب نيست    شكيب كز جان   
  )61: نشانمشق، بيسياه(                                  

  )                    21ق، وفا، مشسياه(         كه تو ز راه بياي و من به پاي تو ميرم-
او همچنان مشتاقانه به مرگ     . تعالي ميشود اما در اشعار اجتماعي، ديد سايه نسبت به مرگ م         

مينگرد؛ منتها نه مرگي كه در راه معشوق باشد؛ بلكه مرگـي كـه در راه رسـيدن بـه آرمـاني           
سـايه مرگـي را كـه در ميـدان و در راه              ؛ درنتيجه )74: مشق، تنگ غروب  سياه(متعالي باشد   

  :ميداند آزادي باشد، آرزوي هر مرد
    آري از مرگ هراسي نيست-

  مرگ در ميدان، اين آرزوي هر مرد است
  )171 خون، ةتاسيان، ديباچ(   اي، مرگ استترين مسئلهپيش ما ساده
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  :اين نگاه به مرگ موجب ميشود كه سايه مرگ در راه انسانيت و آزادي را موجب افتخار بداند
ــه گــر غــرق خــونش   ــا ك ــدا ســر م  بلن
ــايون  ــت همـ ــاد آن درخـ ــرافراز بـ سـ

  

  هرگــــز زبــــونشببينــــي، نبينــــي تــــو  
 كــــزين ســــرنگوني نــــشد ســــرنگونش

  )150: افشان خونمشق، گلسياه(                     
  :شيرين بخواند مرگي  و در راه آرزويي واال رامرگ در ميدانو 
   ليك مرگ ديگري هم هست-

  دردناك اما شگرف و سركش و مغرور
  مرگ مردان، مرگ در ميدان

  ...با تپيدنهاي طبل و شيون شيپور 
  ...وه چه شيرين است 

  )84-85: شبگير، مرگ ديگر(در ره يك آرزو، مردانه مردن 
  . ابهت و بزرگي اين مرگ را تداعي ميكند...  و ، مغرورهايي چون شگرف، سركش، شيپورواژه

  
  نگاه به زن

اي است كه در طول تاريخ همواره با تغيير و تحـول همـراه                نگاه به زن و توجه به او مسئله       
 دچـار    نداشت؛ اما با آمدن اسـالم ايـن نگـاه           در عرب جاهليت، زن نقش مهمي     . استبوده  

 همسرش اهميـت زيـادي قائـل اسـت و           ةعنوان سرپرست خان  اسالم براي زن ب   «.تحول شد 
: 1377رئـوف،  (»  او گذارده اسـت ةعهدت اجتماعي و سپس سياسي طفل را ب       مسئوليت تربي 

ه مقام چنـداني نداشـت؛ امـا انقـالب مـشروطه  و              زن تا قبل از مشروط    در ايران نيز    ). 191
وقايع بعد از آن، عالوه بر طرح جايگاه زن و تالش براي آزادي زن، در سـطح ادبيـات نيـز           

 محتواي شـعر تغزلـي      جاي معشوق مذكر،  شت و با قرار دادن معشوق مونث ب       تأثير مثبت دا  
  ). 536: 2، ج1371براهني،  (كردفارسي را از يك سالمت جسماني و عاطفي برخوردار 

يابد؛ اما ايـن تحـول ماننـد          نگاه به زن در شعر سايه همراه با تحول ديد و فكر او، تغيير مي              
 سـايه زن تنهـا يـك معـشوق اسـت،            نة در اشعار عاشقا   ؛موارد پيشين تحولي متعالي نيست    

معشوقي كه عاشق، آرزوي ديدار با او را دارد؛ معشوقي كه ماننـد ديگـر معـشوقان زيبـا و                     
  :و ناز و غمزه و سنگدلي، از ويژگيهاي بارز اوست) 74: سراب، زهرخند(دلرباست 
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  به ناز بر من بتاز، به غمزه كارم بساز -
   من بخندة من برقص، به گريةبه نال

   )73: سراب، زهرخند(
  :و همچون ديگر معشوقان، زلفي آشفته و چهرة پرفروغي دارد

  از دل آشفته شد چون موي او آه گم شد روي او از چشم من         ب-
  يابم نشان               از فروغ چهرة دلجوي او هر چه ميجويم، نمي

  )25: سراب، يادگارها و يادبودها( 
  :معشوقي كه چشماني مست دارد و بيوفايي از ويژگيهاي بارز اوست

   تو هم چو بردي ز دست، مرا بدين چشم مست  -
   برو چون ديگران مرا فراموش كن

  )75: راب، زهرخندس(
 او بـه زن در ايـن اشـعار         نگرششود؛ اما   ي اجتماعي سايه هم ديده م     –زن در اشعار سياسي     

ها كه با گريز از رمانتيسم فردي به رمانتيسم            و برخالف ديگر زمينه    يافته است تحول جدي ن  
او بـا   . بدياياجتماعي، فكر و ديد سايه متعالي ميشود، در اين مورد نگاه او تعالي چنداني نم              
بينـد كـه در      همان ديد سنتي به زن نگاه ميكند؛ از اين رهگذر زن را موجودي ضـعيف مـي                

 چشم بايدورزي نيست، هيچ كاري نميتواند بكند و تنها       ق جامعه، كه مجال عش    ةشرايط آشفت 
  :انتظار باشد و رؤياي رسيدن به معشوق را در سر بپروراند

  پيكر مهتابگون دختري كز دور -
  ه خويش ميجويدبا نگا
   شيرين روز آفتابي راةبوس

  ...هاي من تاز نوازشهاي گرم دس
  )12-13: شبگير، نيلوفر(

پنـاهي نـدارد و آواره اسـت         جامعه، فرزندش را در آغوش گرفته ،       ةزني كه در اوضاع آشفت    
كه سايه براي زن در نظر ميگيرد، دعوت         اي  نهايت وظيفه ). 46: سرگذشتيادگارخون سرو، (

  :ميماند و فراتر نميرود باقي حد همين وظيفه در اما ايناست؛ ب غفلتخوا يداري ازب او به
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  : و تو -
  خونت را

  با خروش خشم
  )54: شبگير، پاياني براي آغاز( ...در رگهاي رنج بيدار كن 

مـثالً اخـوان    ؛   شاعران همعصر او نيست    ةاين نگاه سنتي سايه به زن، قابل تعميم به هم         البته  
بـرد و او  يدارد كه در آن ارزش زن را باال م  در كنار ديد سنتي به زن، اشعاري ست كه شاعري

  : مرد قرار ميدهدةرا همرتب
  ي، ساالري و از مرد هم پيشيا تو زني مردانه « -

  اي ديرين درد غيرت در تو دارد ريشه
   جنسيت زن است اماةجام

  )128: 1369اخوان ثالث، ( ...يشي پكم مبين خود را كه از بسيار هم 
  زبان

از نگاه دكتر . عالوه برفكر و انديشه، آنچه در سبك بررسي ميشود، زبان و فرمِ انديشه است         
ست كه در زبان روي ميدهد و بدون زبـان، شـعر قابـل تـصور                ياكدكني، شعر حادثه  شفيعي

: 1380شـفيعي كـدكني،     (نيست؛ هر چه هست در تغييراتي است كه در زبـان روي ميدهـد             
از ديد زبانشناسان ساختارگرا، نظام     .  بنابراين توجه به زبان اهميت خاصي دارد       ).339 -341

 ساختار معنـايي    -2. ساختار صوري يا روساخت زبان     -1:زبان داراي دو نوع ساختار است     
: هـاي گونـاگوني چـون     از اينرو زبان را در اليـه      ؛  )127: 1375باقري،  (ساخت زبان   يا ژرف 

بـا  . كننـد بررسـي مي  ... تركيبات زبان و    ،   لغات، مفردات  معانيِصنايع لفظي، صنايع معنوي،     
 سـمبل، در ايـن پـژوهش        -2 و تعابير كليدي     لغات -1: ةها دو مسئل  بنديتوجه به اين تقسيم   

 اشـعار رمانتيـسم فـردي و       ة اين موارد در دو حيط     وجوه تمايز برجسته است كه در ادامه به       
  . سايه ميپردازيم اجتماعيِ

  
  ات كليدي و تركيبلغات

نـد و   رتعابير دارد كـه در شـعرش بـسامد بـااليي دا           و   لغات يك دسته    هر شاعر يا نويسنده   
 و تركيبات در شعر سايه هم       لغاتاين دسته   .  كليدي، ويژگي سبكي او ميشوند     لغاتبعنوان  
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هـاي خـاص خـود را       يفكري سايه، ويژگ  ة  بسامد بااليي دارند؛ با اين تفاوت كه در هر حيط         
 سايه ما با الفاظي روبرو هستيم كه با لطافت و ظرافت عشق همراه              ةاشعار عاشقان  در   ؛دارند

به انتقال حـساسيت    كه   ... نگاه، گل، آرزو، اندوه، ناز، رميده، لبخند و         : هستند، الفاظي چون  
 الفاظ را بسيار بكار برده است؛ اما         اين هر چند سايه  .  عشق كمك ميكنند   و ظرافت مضمونِ  

شود؛ تركيباتي يا منهشدن و ماللت آاي كه از اين الفاظ ميسازد، مانع از كليشه    تركيباتي متنوع 
 گرم، ناز نگاه، نگاه نازآلود، مستي نگاه، گل رويا، گل آرزو، عـشق              ة نسيم، بوس  ةبوس: چون

  :آمده است در تركيبات زير» نگاه «ة؛ مثال واژ...  آرزو و ةدالويز، چشم
   انگيزنگاه غم دوخته بر من -

  من به خيال گذشته بسته دل و هوش
  )49سراب، در لبخند او،(
   گلة آه مينوشمت چو شير-

  چيستي؟
  )118سراب، نوش نگاه، ( نگاه نازآلوداي 

  :هم در تركيبات زير» آرزو «ةو واژ
   اين است آن پري كه زمن مينهفت رو       -
  نشانينام و بي بآرزوي گمشدهن آو
  )32سراب، سراب، ( 
    آرزوةچشم كه چون  و چشمي-

  )43سراب، نگاه آشنا،(پرآشوب و افسونگر و دلرباست
در واقع  ؛  ها خبري نيست  ن لطافت واژه  آاما وقتي به اشعار اجتماعي سايه مينگريم، ديگر از          

شده اسـت،    بودن خارج شده و رسمي و عمومي      همانطور كه موضوع شعر سايه از شخصي      
:  چـون  لغاتيما با   . و درشتي مضمون را تداعي ميكنند      و فخامت    اند شده رت نيز رسمي  لغات

ها در تركيباتي آوردن اين واژه.  هستيممواجه... شب، هراس، بيداد، سياه، آتش، تب، خون و
 ، شب يلدا  ،شب طوفان : اي شدن آنها شده است؛ تركيباتي چون       باز هم مانع از كليشه     ،متنوع
 ة خـونريز، كـور    ةسياه، دريـاي كـور، دشـن       شام سياه، سرزمين     ،زدهگرفتگان ، شب تب   شب

  :در تركيبات زير» شب«و » سياه «ة؛ مثالً واژ... بيداد، صبح دروغين و 
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   و پيوند خواهيم داد-
  )53 -54شبگير، پايان براي آغاز، ( را با درياهاي سپيدسرزمين سياهاين 

   شام سياهست كه من در دل اين ي ديرگاه-
  پشت اين پنجره بيدار و خموش 

  )17شبگير، يا فردا، ( م چشم براهاهماند
   ميهن ماةزدشب تب جغدها در -
  فشانند به خاكي م

  )40شبگير،به ناظم حكمت، (هر كجا هست چراغي تابان
، سـكوت   )12يادگار خون سرو، در زنجير،      ( عبوس ةكردشب تب : هايي چون تدر نتيجه عبار  

هـاي شـوم      گستر، سـايه  گورِ كين وحشت كابوس،   ) 149يادگار خون سرو، در زنجير،      (سياه
به تداعي معني   ... و  ) 73مشق، تنگ غروب،    سياه(هول بيابان  )63شبگير، كابوس،   (آورخوف

عالوه بر  . ست، بيشتر تداعي ميكنند   را كه بر جامعه حاكم    خشونتي  نند و خفقان و     ككمك مي 
ايد بتوان علت ايـن     ش,  اشعارش استفاده ميكند   ةاينها سايه از قابليتهاي الفاظ در هر دو حيط        

شـور و التهـاب     » ش «ة مثالً در شعر زيـر تكـرار واژ        ؛ با موسيقي دانست    سايه امر را آشنايي  
  :عشق را بهتر به تصوير ميكشد

ــرم كــو؟  ــو كو؟مــشك ت  ســر زلــف ت
ــدامت؟ كجــا شــد؟  ــاز ان  كجــا شــد ن

  

ــو؟      ــكرم كـ ــراب و شـ ــت، شـ ــب نوشـ  لـ
ــاخ ــا شــــ ــو؟ةدريغــــ ــوفرم كــــ   نيلــــ

  )14يادگار خون سرو، دريغ، (                          
  :ابهت و عظمت اشخاص مورد نظر شاعر را بهتر بيان ميكند» شش «ةيا در شعر زير تكرار واژ

   شش ستاره به زمين درغلتيدند-
  شش دل شير فرو ماند از كار

  )36يادگار خون سرو، هفتمين اختر اين صبح سياه،  (...شش صدا شد خاموش
ميت دارد و از ديد كوروش صفوي باعث ايجاد توازن در زبـان             اين تكرار در زبان بسيار اه     

زهرخنـد،  : اي از اشعار عاشـقانه را چـون      همچنين پاره   سايه ).153: 1380صفوي،  ( ميگردد
 وزنهايي ؛ ضربي و پر شور بيان ميكند      وزنهاييرا در   ...  شكسته، آينه در آينه و       ةغريبانه، آيين 
  . هستند و به القاي شور و شوق عشق كمك ميكندنا موالوزنهاي پرشورِ غزلهايكه يادآور 
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  هالسمب
-ل، كه توجه به آن باعث شك      )75: 1383شميسا،  (» يكي از ابزار تصويرآفريني است    «سمبل  

سمبليـسم را ميتـوان هنـر بيـان افكـار و      «. گيري نهضتي ادبي تحت عنـوان سمبليـسم شـد    
ر آن افكار و عواطف به تصويرهاي        تشبيه آشكا  ةوسيل مستقيم و نه ب    عواطف، نه از راه شرحِ    

توضـيح  عيني و ملموس، بلكه از طريق اشاره به چگونگي آنها و اسـتفاده از نمادهـايي بـي                 
سـمبل در   ). 11: 1378چدويك،  ( »براي ايجاد آن عواطف و افكار در ذهن خواننده دانست         

وان گفت نيما بـا     ميت.  گرايش به اجتماع و مردم رواج پيدا كرد        ةادبيات معاصر ايران در نتيج    
كـاربرد  كاربرد سمبل در اشعار اجتماعي، پيوندي بين سمبل و اجتماعيات برقرار كرد؛ البته              

سـرا هـم از   سمبل تنها منحصر به اشعار اجتماعي نيست؛ بلكه بسياري از شـاعران عاشـقانه             
  .سمبل براي بيان مضامين تغزلي استفاده ميكنند

 اشعار اجتماعي و تغزلـي ديـده ميـشود؛ امـا            ة حيط توجه به سمبل در شعر سايه، در هر دو        
با قرار گرفتن حيات اجتماعي ايران      «. تر و تأثيرگذارتر هستند     سمبلهاي اجتماعي او برجسته   

از صراحت كالمـش ميكاهـد، مجازهـاي شـاعرانه       » شبگير «ة، گويند 1350 و   1340 ةدر ده 
ننـد   نميشود؛ بلكه سـايه هـم ما       نشيند و به اين ختم    يجاي تشبيه م  شود و استعاره ب   يافزوده م 

همانطور كـه   ). 144: 1377عابدي،  (» سوي نماد كشيده ميشود   اغلب شاعران به ناخودآگاه ب    
 اشعار سايه ديده ميشود؛ با اين تفاوت كه معناي سمبل در            ةدو حيط هر  گفته شد، سمبل در     

 سايه نمـادي از     ةدر اشعار عاشقان  » سپيده«يا  » صبح «ة مثالً واژ  ؛اين دو عرصه متفاوت است    
  :وصال با معشوق است و شاعر هميشه آرزوي آمدن صبح  وصال را دارد

  شنفتم و پنداشتم كه اوست » ميخواهمت «-
  )83: سراب، سراب( ... آن صبح روشن است ةپنداشتم كه مژد

در اشعار اجتماعي سايه، نمادي از آزادي و خوشبختي و زنـدگي بـه              » صبح «ةاما همين واژ  
  : و رنج استدور از ظلم

   آري اين پنجره بگشاي كه صبح-
  )17: شبگير، شبگير( ... تار ةميدرخشد پس اين پرد

يكي ديگر از سمبلهاي مشترك در اشعار عاشـقانه و اجتمـاعي سـايه              » سياه«همچنين رنگ   
  : او نماد دوري و فراق از معشوق استةاست كه در اشعار عاشقان
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  هجران  شبِ چه خواهي از سر من اي سياهيِ-
  )32: مشق، مرغ پريدهسياه( ... سپيد كردي چشمم در انتظار سپيده 

  :اما اين رنگ وقتي وارد اشعار اجتماعي ميشود، نماد روزگاري پر از خفقان و ظلم و ستم است
   بانگ خون از دل ريشم برخاست-

  پر شدم از فرياد
  هفتمين اختر اين صبح سياه

  ...دل من بود كه بر خاك افتاد 
  )36: دگار خون سرو، هفتمين اختر اين صبح سياهيا(
  

  :نتيجه
 خود است؛ سبكي كه ممكن است در طول زندگيش و تحـت             ةهر شاعري داراي سبك ويژ    

 ةتأثير حوادث اجتماعي دچار تغيير شود؛ سايه نيز يكي از شاعران معاصر است كـه در دور                
رمانتيـسم فـردي،    ) 25 -30(در ابتـدا    . زندگي خود، دو نگرش فكري را تجربه كرده است        

 اجتماعي روي  -؛ اما از دهة سي به بعد به مضامين سياسي         مضمون اصلي شعر او بوده است     
از لحـاظ   .  اين تحول نگرش باعث تغيير سبك سـايه از لحـاظ فكـر و زبـان گرديـد                  .آورد

. د تحولي مثبت بو   انديشه و فكر، تحول سايه از رمانتيسم فردي به رمانتيسم اجتماعي تقريباً           
 ةدنبال اهداف و آرمانهاي شخصي و سطحي نيست و هم         او در اشعار اجتماعي خود ديگر ب      

، مهمترين رهايي از ظلمتالشش در ديدار معشوق خالصه نميشود؛ بلكه رسيدن به آزادي و 
درنتيجه او در اين اشعار تـالش بـراي رسـيدن بـه آزادي را ميـستايد و                  .  سايه است  ةدغدغ

ر راه آزادي دارد؛ اين درحاليست كه او در اشعار عاشقانه، مـشتاقانه             مشتاقانه آرزوي مرگ د   
م اجتمـاعي ديگـر بـه       سيتهمچنين سايه در اشعار رمان     .آرزوي مرگ در راه معشوق را دارد      

لحظات شيريني كه با معشوق گذرانده است، حسرت نميخورد؛ بلكـه يـادآوري روزگـاري               
ماعي او به چشم ميخورد؛ امـا در ايـن تحـول            بدور از ظلم و ستم، در بسياري از اشعار اجت         

درواقـع  . بيني، نگرش سايه به زن و جايگاه او در جامعه دچار تحول مثبت نشده است              نجها
 موجـودي ضـعيف     بعنوان زن در اشعار اجتماعي سايه تعالي نيافته است؛ بلكه           ةشأن و مرتب  

ه سـايه بـراي زن درنظـر        كـ ي  ابه زن مينگرد كه نقشي در تغيير اوضاع ندارد؛ نهايت وظيفه          
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 زبـان   ةاين تحول نگرش سايه درحيطـ     . ميگيرد، دعوت او به بيداري از خواب غفلت است        
 لطيف و نرم بكار رفته است       لغاتي سايه   ةاز اين رهگذر در اشعار عاشقان     . هم برجسته است  

 نـسيم،   ةبوسـ :  و تعابيري چون   لغات كمك ميكنند؛    حساسيت عشق  تداعي  لطافت و       به كه
؛ اما در اشعار اجتماعي سـايه       ...و    گرم، ناز نگاه، نگاه نازآلود، گل آرزو، عشق دالويز         ةبوس

انـد و از الفـاظي فخـيم و سـنگين          تـر شـده   از اين لطافت خبري نيست، بلكه الفاظ رسـمي        
كـور،   شب طوفان، درياي  :  الفاظي كه به تداعي فضا كمك ميكنند؛ مانند        ؛استفاده شده است  

كاربرد سمبلهاي او نيز در اين دو قلمرو متناسب با مضمون     ... .  بيداد و    ةريز، كور نخوة  دشن
 سايه نمـاد روزگـار وصـال و در اشـعار          ةدر اشعار عاشقان  » صبح«شعر، متفاوت است؛ مثالً     

  .تاجتماعي او نماد روز آزادي و پيروزي اس
  

  :فهرست منابع 
 :تهـران   چهـارم،  اپ فارسـي،چ  -سيانگلي يشروآريانپور،فرهنگ پ  ،)1380( آريانپور،منوچهر -1

  .جهان رايانه
  . نشر كارنامه:، تاسيان، تهران)1385( ابتهاج، اميرهوشنگ -2
  . انتشارات صفي عليشاه:تهران، سراب،)1330( ابتهاج، اميرهوشنگ -3
  . كارنامه:مشق، تهران، سياه)1378( ابتهاج، اميرهوشنگ-4
  . زوار:، شبگير، تهران)1332( ابتهاج، اميرهوشنگ -5
  . توس:، يادگار خون سرو، تهران)1360( ابتهاج، امير هوشنگ -6
  .انتشارات بزرگمهر)بي جا(،...  حياط كوچك پاييز در زندان در،)1369(اخوان ثالث،مهدي -7
  . قطره:، تهران»مقدمات زبانشناسي«، )1375( باقري، مهري-8
  . فرهنگ معاصر:، تهران»اسينامة روانشن واژه«، )1382( باطني، محمدرضا، و ديگران -9

  .)بي نا( :، تهران2، طال در مس، ج)1381( براهني، رضا -10
  . اميركبير:، ج اول،تهران»شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسيسبك«، )1369( بهار، محمدتقي-11
  .نشر مركز: ابي، چاپ دوم،  تهران ترجمة مهدي سح،)1378( چدويك، چارلز؛ سمبليسم-12
صـادق  :  محـسن آرمـين، بـه اهتمـام        ة، مشاركت سياسي زن، ترجم    )1377(ه   رئوف، هب  -13

  .  انتشارات قطره:عبادي، تهران
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  . نشر ثالث:انداز شعر معاصر ايران، تهران، چشم)1383( زرقاني، سيدمهدي -14
 اشـعار   ةنقد و تحليل و گزيـد     (، اي عشق همه بهانه از توست        )1387( ساورسفلي، سارا    -15

  . انتشارات سخن:، تهران)سايه.ا.هـ(اج اميرهوشنگ ابته
  . طهوري:، تهران»هشت كتاب« ، )1386( سپهري، سهراب-16
  . انتشارات نگاه:، تهران1، مكتبهاي ادبي، ج)1376( سيد حسيني، رضا -17
، ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سـقوط سـلطنت،           )1380(كدكني، محمدرضا    شفيعي -18

  . نشر سخن:تهران
  . فردوس:شناسي شعر، تهران، سبك)1382( سيروس شميسا،-19
  . انتشارات فردوس:، معاني و بيان، تهران)1383( شميسا، سيروس -20
  .پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني:،تهران»از زبانشناسي به ادبيات«،)1380(صفوي،كوروش-21
  . نشر ثالث:ن، تهرا)زندگي و شعر هوشنگ ابتهاج(، در زالل شعر )1377( عابدي، كاميار -22
  . نشر نشانه:، تحول موضوع و معني در شعر معاصر، تهران)1382( ناصر، محمد -23
  . انتشارات بهينه:شناسي، تهران، مباني جامعه)1378 (علي اكبر ،خلق وثوقي، منصور؛ نيك-24
ـ  »دهـد يسـت كـه در زبـان روي م        ايشـعر حادثـه   « ،  )1380(كـدكني  شفيعي -25  ة، مجموع

عزيزاهللا زيادي، تهران، سازمان چـاپ و انتـشارات وزارت          : ، به كوشش  »؟ستشعر چي «مقاالت
  .337 -357فرهنگ و ارشاد اسالمي، 


