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١١مقدمه

مقدمه

مقدمه

، سـندهیاز نونـداعبارتاست که اضـالع آن يک چهار ضلعیدر قامت يک اثر ادبی

اثـر را ، ق معنا و قالبینش اثر است که با تلفیآغازگر آفرسندهینو١.قالبمعنا و ، مخاطب

ند.یآفريافت مخاطب میدريبرا

ام در صـورت یفرستد. پيمخاطب ميرا برايامینده پیگو٢،اکوبسنیبه اعتقاد رومن 

،مخاطـبيو از سـويرمزگذار،ندهیگويام از سوین پیر خواهد بود. امؤث، داشتن معنا

ن یـک از ایپرداختن به هر ٣.ابدیيانتقال ميکیزیفیيق مجرایطرازامیشود. پيرمزگردان

، مربـوط شـوديکه به شـکل اثـر ادبـيزیچ، اما هرشعر باشديهاادآور قالبیممکن است ، قالبةواژ. ١

قالـب بـه توانـد بـه عنـوان يزبان و عاطفه مـي، قیموس، فیه و ردینش قافیچ، شگردهاي، مانند فنون ادب

د.یایحساب ب

2. Jakobson, Roman.
یه و نقد ادبيظدرسنامة ن؛کیت گرین. ٣ .۱۶؛ صر

نويسنده

مخاطب

معناالبق
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، کـدامدادن بـه هرتّیـهمچنـان کـه اهم؛ردیک پژوهش قرار بگیتواند موضوع ياضالع م

ن یـایادآوري. استشدهيادب-يفکريهانقد و دبستانهايمکتبيمحور اصول و مبان

يبـه معنـا، از عناصـر چهارگانـهيکـیدادن و پرداختن به تیّ است که اهمينکته ضرور

يک اثـر ادبـیـت یّ ت و کمیّ فیل کیست که در تشکیده نیست. پوشیر موارد نیغفلت از سا

ر متقابـل دارنـد. اگـر یگر تأثیکدیکنند و در يفا مینقش ا، (شعر و داستان) هر چهار ضلع

يو عرفـانيم اخالقـیآمـوزش مفـاهيرا بـراياثـر، يمـیات تعلّیـادبةطیدر ح، يشاعر

رد و متناسب بـا مخاطـب و یگيت مخاطب را در نظر میّ ظرف، زیچش از هریپ، ندیآفريم

در ياگـر شـاعريحتـ؛نـدیگزيو..) را بر مـيفنون ادب، هینش قافیچةقالب (نحو، محتوا

مهـم يمنتقد و پژوهشگر ادبيبرا، باشدمخاطب را در نظر نگرفته، ش شعرشیزمان سرا

در برابـر يالعملداشته و مخاطب چه عکسيریدر مخاطب چه تأثين اثر ادبیاست که ا

هـم درشـوند و ير میـنش شـعر درگیهر چهار ضـلع در آفـرنیبنابرا؛ استآن نشان داده

گـر اضـالع ید از دیـنبا، ک از عناصـر چهارگانـهیـهر يدر بررسيادبتنند. پژوهشگريم

ت بورزد.غفل

خواهـد شـد. يبررسـيضلع معنا و محتوا در شعر معاصر فارس، در پژوهش حاضر

قالـب و ، مخاطـب، سـندهیهر چهـار عنصـر (نويدگیتنل درهمیادآور شد که به دلید یبا

د توّجه کرد کـه یم بود. بایگر اضالع غافل نخواهیاز ديدر بررس، نش شعریمحتوا) در آفر

و يشخصـيهـايژگیوبـرعـالوه، خـاصياموضوع در دورهک یپرداختن به ةسرچشم

ــان ــردينیبجه ــاعیر، شــاعريف ــّوالت اجتم ــلةشــیدارد. ريشــه در تح رواج ياص

ةات در دورّیـافول ادب، در قرن هفتميات عرفانیّ ادب، در قرن سوم و چهارميسینوشاهنامه

جو وهر زمان جستةد در تحّوالت جامعیمشروطه را باةشدن شعر در دوريفترت و مردم

از دو ، ش از آنیمعاصر نسبت بـه دوران پـةدوريط و تحّوالت اجتماعیکرد. توّجه به شرا

، نسبت به گذشـته، ن دورهینکه حجم تحّوالت در اینخست ا؛ دارديشتریت بیّ جهت اهم

، ينگاررواج صـنعت چـاپ و روزنامـه، ات و فلسـفه)ّیـبا غرب (ادبیيدارد. آشنايفزون



١٣مقدمه

از يو.. تنهـا بخشـيدموکراسـ، حقـوق زنـان، يچـون آزاديمیجامعه بـا مفـاهیيآشنا

چشمگیرةده شد. نکتیران دیاةاست که در دوران مشروطه و پس از آن در جامعيتحّوالت

شـتاب آن اسـت. اگـر در دوران ، معاصـرةدر دوريگر در رابطه بـا تحـّوالت اجتمـاعید

ل شـتاب یـبـه دل، معاصـردر دوران ، استيک قرن قابل بررسیتحّول جامعه در ، گذشته

تحـّوليبررسينکه برایگر ایمختلف پرداخت. نکته ديهاک دههید به تفکیبا، تحّوالت

 نظـر يان زندگیشاعران را تا پايبرخيست تا دوران شاعرینيزیگر، يشیاندتلخ
ّ
شان مـد

م.یریبگ

، يفرد، ي(اجتماعيشیاندتلخيهانهیها و زمشهیضمن پرداختن به ر، ن نوشتاریدر ا

م کـرد. یخـواهيبررس، از ظهور تا افول، در شعر رايشیاندان تلخیجر، )يو فلسفيفکر

ن یشد. بر امیان غافل نخواهین جریشاخص ايهاشخصیتاز پرداختن به ، انین میدر ا

در شعر يشیاندتلخياصليهانهیم بود که زمین پرسش خواهیبه دنبال پاسخ به ا، اساس

هستند؟يان چه کسانین جریاياصليهاشخصیتمعاصر کدام است و 

یـاخـانواده ، شیبه خـونسبت ، ک انسانیا یدهیپدک یتواند به يمشاعر يشیاندتلخ

يشـیاندتلـخوجودآمـدن ل عمده که موجب بـهیاز داليکی. ردیصورت گشیخوجامعه

انزوا و فرار از اجتمـاع را ، يریگاست که در اغلب موارد گوشهشاعریيگرادرون، شودمي

گران ید، خودات را در موردیّ واقعشیاندشاعر تلخ. دهدميحیترجيبه تعامالت اجتماع

 یاندیبينمجامعه یا
ً
يمیزند و تصميمدست يواقعریغمسائل يکسریف یتوصبه رسما

شـاعر ک یـشـانه یاندکـرد تلـخیرو. ردیـگيمهاواژهاستفاده از درناعادالنه و مغرضانه را 

شود و جامعـه يممنجر در جامعهیيگواوهیو یيگرانوع خود به پوچنسبت به اجتماع هم

معنـا خـأليبـا نـوع، شاعر، طین شرایدر ا؛ کنديمسم مزمنیآنارشيرا دچار نوعيهنر

شود.يممواجه

العـاتيآورروش جمع
ّ
يفیو توصـيفـیهـا کل دادهیـتحلةویو شـياکتابخانـه، اط

يهاشـانه در سـرودهیاندم تلخیحضـور مفـاه، قیـتحقةلئمسـيبررسـيخواهد بود. برا
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پـژوهش ير اصـلیّ متغ، شانهیاندم تلخیمفاهنیبنابرا؛ خواهد بوديشاخص اصل، شاعران

معاصـر پژوهشـگر شـعريبـرا، مین دست از مفاهیحضور اا عدمیحاضر است. حضور 

ا یـشـاعر يو فکـريت روحـیّ در وضعيسیدگرديبرايتواند شاخصياست و ممعنادار

، شـعرةشناسـانانیجريهـادر پژوهشنیبنـابرا؛روزگار شاعر باشـديتحّوالت اجتماع

کرد یدر برابر رويرود. نگرش در زمانيمهم به شمار مياز ابزارهايکیيکرد در زمانیرو

نانـد یمطـرح شـد. فرديشناسـدر زبانيبـودنن ذوکـورتنيبار از سونینخست، يزمانهم

پرداخـت. بـر اسـاس نظـر مسـئلهن یـبـه ايعمـوميشناسزبان، سوسور در کتاب خود

يزمـاننگـرش هم، بدون توّجه به عامل زمـان، زبانيواحدهايمطالعه و بررس، سوسور

ط آن روزگـار یشرابهتوجهو بايخیک بستر تاریرا در يزبانرات ییاست. اگر پژوهشگر تغ

يگونـه قضـاوت و داورهر، ن اسـاسیـبر اخواهد داشت. يکرد در زمانیرو، کنديبررس

د یبا، میا نپرداختن او به موضوعات و مفاهیپرداختن يهانهیزميک شاعر و بررسیدرباره

رد.یط روزگار آن شاعر صورت بگیو با در نظر گرفتن شرايخیدر بستر تار

در شـعر يشـیاندتلخهايقامصـدةدربـاريدر خـور تـوّجهيهاتا به حال پژوهش

، »غم غربت در شعر معاصر«ةمقالةسندینو؛ براي نمونهاستشاعران معاصر انجام شده

ن یا از بـام، استکردهيبه گذشته را در شعر معاصر بررسنسبتيحّس حسرت و دلتنگ

اخـوان ينادر نـادرپور و مهـد، يمنوچهر آتشيهاسرودهيتنها به واکاو، شاعران معاصر

١.استثالث پرداخته

، سـندگان آنیاسـت کـه نوياعنـوان مقالـه»ياه و شـعر معاصـر فارسـیعت سیطب«

اسـت ..و .ينیبدب، ترس، چون زواليمیادآور مفاهیدر شعر معاصر را که ينیر عیتصاو

٢.اندکردهيواکاو

يپژوهشـ» کیـشاعران رمانتيک تا نوستالوژیاز غم و حسرت شاعران کالس«ةمقال

.۱۷۹-۱۵۵ص؛»غم غربت در شعر معاصر«؛آبادعباسيوسف عالی. ١

.۱۷۰-۱۴۳ص؛»ياه و شعر معاصر فارسیعت سیطب«ي؛لیفاطمه کوپا و محسن اسماع.٢
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وطن در شعر سه تن از شـاعران معاصـر اختصـاص غربت ازغماست که به چند و چون 

و ياسـیس، يانـد بـه نقـش اوضـاع اجتمـاعمـذکور تـالش کردهةسندگان مقالـیدارد. نو

غـم و يریگشاعران در شکليزندگيهايحاکم بر جامعه و تحّوالت و دگرگونياقتصاد

١.اندوه نسبت به اوضاع گذشته بپردازند

ضـمن ، »ينصـرت رحمـانيهااه در سـرودهیسم سیرمانتيبررس«ةسندگان مقالینو

يبرخيبه بررس، اه در شعر معاصریسم سیان رمانتیظهور جرياجتماعيهانهیزميواکاو

٢.اندپرداختهيدر شعر نصرت رحمانيادبةن گونیعوامل بروز ا

در اشـعار يأس فلسـفیـو ينیبدبيهانهیزم«با عنوان يادر مقالهيو حلبيباليعل

مرگ فرزنـد ، دوستانيمهريکه باندافتهیجه دست ین نتیبه ا» رزایرج میایيو غنايمیتعل

يگاه اشرافیو افول جاياز دست دادن مناصب دولت، ياجتماعيهاتیّ فقدان موقع، جوان

٣.رزاستیرج میدر اشعار اينیبدبل ین دالیترخاندان از مهم

يگـریعنوان پـژوهش د» يکدکنيعیمحّمدرضا شفيهاغم غربت وطن در سروده«

را يکدکنيعیگوناگون غم غربت از وطن در اشعار شفيهاجلوه، سندگان آنیاست که نو

يران بررسـیـايخیو تـاريگاه نمـاد فرهنگـیشابور در جاین، عتیطبيگانگیبا تمرکز بر 

ان یـبيهاوهیش، »ال در شعر فروغیو صور خيشیاندمرگ«با عنوان يادر مقاله٤.اندکرده

يشیاندمرگ و مرگ«، مشابهيدر پژوهش٥.استشدهيخزاد به مرگ واکاوفروغ فّر يبالغ

؛»کیـشـاعران رمانتيک تا نوستالوژیاز غم و حسرت شاعران کالس«؛زادهه عّباسیو سميبرات محّمد. ١

.۱۹۲-۱۶۵ص

.۹۷-۷۱ص؛»ينصرت رحمانيهااه در سرودهیسم سیرمانتيلیتحليبررس«؛گرانیو ديریقهرمان ش.٢

؛ »يعشـقةرزادیـشـه و آثـار میدر انديأس فلسـفیـو ينیبـدبيهانهیزم«ي؛باليو علياصغر حلبيعل.٣

.۱۳۶-۱۰۵ص

؛»محمدرضا شـفیعي کـدکنيهاي غم غربت (نوستالژي) وطن در سروده«؛گرانیو ديمیابوالقاسم رح.٤

.۶۱-۴۵ص

.۷۲-۵۷ص؛»ال در شعر فروغیو صور خيشیاندمرگ«ي؛دریحسن ح.٥
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، يشـیاندچون مرگيمیشده و مفاهيبررسيلیکرد تحلیبا رو» يکدکنيعیدر اشعار شف

١.ه استان شدیو شهادت بير زندگیتصو، هراس از مرگ

يپس از بررس»يسةاه در شعر دهیسم سیسیرمانتيشناستیّ ماه«ةسندگان مقالینو

چـون ياه در شعر شاعرانین سیمضام، رانیاه در شعر ایسم سیسیان رمانیعوامل ظهور جر

ق و فـروغ فرخـزاد را یـحم، يحسـن هنرمنـد، کـارو، ينصرت رحمـان، نادرپور
ّ
د مصـد

مسـئلهن یابـد. همـیيبروز ميفات شعریاه در توصین تلخ و سیمضام٢.اندکردهيابیارز

يهااه در سـرودهیهات سـیتشـبيلیتحليبررس«با عنوان يتا در پژوهشه استسبب شد

جـه ین نتیـاه اخـوان بـه ایهات سیتشبيق بررسیطرازسندگانینو٣،»اخوان ثالثيمهد

، پنهـانيابـه گونـه، هات بکـرین تشـبیـاةلیبه وسـه استدیبرسند که اخوان ثالث کوش

ران ارائه کند.یاآن روز يت اجتماعیتلخ و گزنده از وضعيریتصاو

ن نگـاه ی. همـه اسـتن شـدیتـدويقـیتطبيکـردیها با روگر از پژوهشیديادسته

ها کمتر بـه ن دست از پژوهشیايآمارةمحدود جامعةکه گستره استسبب شديقیتطب

ضـمن » ياه فـروغ فرخـزاد و نصـرت رحمـانیشـعر سـةسیمقا«سندگان ید. نویایچشم ب

يهان نوع از شـعر را در سـرودهیا، رانیات معاصر ایاه در ادبیعوامل رونق شعر سيبررس

غـم و يقـیتطبيبررسـ«٤انـد.سه کردهیمقايقیتطبيفیتوصياوهیو فرخزاد با شيرحمان

اسـت کـه يقـیتطبيهـااز پژوهشيکـی» يا ابوماضـیـلیدر شعر اخوان ثالث و ايشاد

و يا ابوماضـیلیاند. ادر شعر دو شاعر پرداختهيق مفهوم غم و شادیسندگان آن به تطبینو

ق به دوراخوان ثالث هر دو 
ّ
، انددر سّنت داشـتهيپانکهیازمان باو همهستندگذارةمتعل

.۸۶-۶۷ص؛»يکدکنيعیدر اشعار شفيشیاندمرگ و مرگ«؛ه کوهنوردیم جباره و رقیناصر عظ. ١

.۱۰۸-۷۹ص؛»شناسي رمانتیسیسم سیاه در شعر دهه سيماهیت«؛گرانیروز و دیغالمرضا پ.٢

؛»اخـوان ثالـثيمهـديهااه در سـرودهیهات سـیتشـبيلیتحليبررس«؛داحمد پارسایرضا خلج و س.٣

.۱۱۰-۸۷ص

.۳۶-۹ص؛»مقایسه شعر سیاه فروغ فرخزاد و نصرت رحماني«ي؛احمديو علیيصفايعل.٤



١٧مقدمه

مفهـوم انـدوه در شـعر سـهراب يبررس«ةبر اساس مقال١به شعر مدرن دارند.ينگاهمین

مفهـوم انـدوه در شـعر سـهراب بـا ، »يعرفـان اسـالميهـاق آن بـا آموزهیو تطبيسپهر

٢تطابق ندارد.يعرفان اسالميهاآموزه

تـا ۱۳۳۲(از يدر شـعر معاصـر فارسـيدیـد و ناامیامينمادهايبررس«رساله در 

محمدرضـا ، هوشنگ ابتهـاج، اخوان ثالثيمهد، يدون توللیاساس آثار: فر) بر۱۳۵۷

م ین شـاعران بـه چهـار گـروه تقسـیا، هاشباهتيبا در نظر گرفتن برخ»يکدکنيعیشف

اند:شده

؛تیان در سازش و امنیجورندگان شکست و پناهیپذ.۱

؛وسیدواران مأیام.۲

؛ان وطنیگوهیمرث.۳

دوار.یان امیگراآرمان.۴

يمهـد، هوشنگ ابتهاج و در گـروه سـوم، و در گروه دوميدون توللیفر، در گروه اول

، در نظـر گرفتـه شـده اسـتيکدکنيعیمحمدرضـا شـف، ثالث و در گـروه چهـارماخوان

ب یـبه ترت-اند ان احساسات خود استفاده کردهیبين شاعران برایکه ایين نمادهایهمچن

.اندر شدهیاستخراج و سپس تفس-آنهاشیسراسال 

از دو ضـعف و ، حاضر مرتبط هستندگرفته که با موضوع نوشتارصورتيهاپژوهش

ا دو یـک یـهـا ن پژوهشیـاکثـر ايآمارةجامعنکهیانخست ؛ برنديعمده رنج ميکاست

ر یروشـن و جـامع از سـيریتصـوه اسـتسنده نتوانسـتینو، ن صورتیشاعر است. در ا

از يکـیهـا ن پژوهشیـاياصـلةلئکه مسـگر آنیدر شعر معاصر ارائه دهد. ديشیاندتلخ

ه مدفضلیان و سیجواد دهقان. ١
ّ
ا یـلیدر شـعر اخـوان ثالـث و ايغـم و شـاديقـیتطبيبررس«ي؛رقادریالل

.۱۷۲-۱۴۱ص؛»يابوماض

عرفـان يهـاق آن بـا آموزهیـو تطبيدر شعر سـهراب سـپهر» اندوه«مفهوم يبررس«ي؛آبادمحمود حکم.٢

.۵۰-۲۵ص؛»ياسالم



م به آغاز فصل سردياوريمان بيا١٨

در پـژوهش بنـابراین؛ ا غم و اندوهیيشیاندمرگنمونهيبرا؛ استيشیاندتلخيهادامنه

، آنهايمصـداقيو بازشماريشیاندق مفهوم تلخین دقییشود ضمن تبيحاضر تالش م

يریم تصویل شود تا ضمن ترسیو تحليبررسيدر شعر معاصر فارسيشیاندان تلخیجر

ز یـآن نيهاها و خاسـتگاهنـهیبـه زم، در شعر شـاعران معاصـريشیاندر تلخیجامع از س

پرداخته شود.

يحامد صاف


