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  چكيده 

نيازهاي اجتماعي، فردي شكل گيري مكتب رمانتيسم در اواخر قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم اتّفاق افتاد كه نيازهاي بشري از جمله 
م كـرد. در ايـن          د عـل ب كالسيسيسـم ـق و معنوي مسبب به وجود آمدن مكتبي با نام مكتب رمانتيسم شد و اين نهضتي بود كه بـر عليـه مكـت

ين  توصيفي از طريق اسناد كتابخانه اي انجام شده است با نگاهي بر مكتب رمانتيسم در ادبيات غرب و هم -پژوهش كه با روش تحليلي چـن
دبيات معاصر ايران، كوشش شده است اشعار رمانتيك سه شاعر معاصر ايران، سهراب سـپهري(  )، مهـدي اخـوان   1307ـ   1359تأثير آن بر ا

ل و مقايسـه   1345 - 1313) و فروغ فرخزاد(1307ـ   1369ثالث( ) از جنبة رمانتيسم و تأثيرگذاري اين مكتب بر اشعار شاعران مذكور تحلـي
هاي شعر رمانتيك، طبيعت، تنهايي عرفاني و اميد  لعه و بررسي اشعار شاعران مذكور اين نتيجه به دست آمد كه از ميان ويژگيگردد. با مطا

هـاي جامعـه و در    به آيندة روشن و خوش بيني در شعر سپهري، در شعر اخوان ثالث، يأس و نااميدي، عشق به مردم و اعتراض به ناهنجاري
  زاد، عشق زميني، مرگ و تنهايي به واسطة درد و رنج زندگي جلوة بيشتري دارد.نهايت در شعر فروغ فرخ
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  مقدمه

ب در اواخـر        رمانتيسم از مكتب ه وجـود آمـد. ايـن مكـت رن هجـدهم در    هاي ادبي اروپاست كه در برابر جريان ادبي كالسيسـم ـب ـق
  شاتوبريان و المارتين ظاهر شد. و ويكتورهوگو با فرانسه در سپس و شيلر و گوته با آلمان در انگلستان با ويليام بليك و وردزورث،

گرفته شده بود كه به تدريج در قرن هفدهم رواج يافت. ريشه » رمانتيكوس«صفت رمانتيك از كلمه التيني قرون وسطايي 
شد.  است؛ يعني آثاري كه به زبانهاي بومي تأليف مي» رومي«يا » رمانو«است كه اصل آن » رمانس«و » رمان«صفت همان كلمه 

اين آثار عمدتاً ماهيتي خيال انگيز و پراحساس داشتند و مبتني بودند بر ماجراهاي پهلواني يا عاشقانه و يا ماجراجويانه و آكنده 
توانست احتمال وقوع آنها را تصور  هاي غيرواقع نمايانه كه خواننده نمي ت و پديدههاي پرشور و عواطف و حاال بودند از صحنه

توان  ). بر اين اساس مي11: 1388كند و به طور كّلي با ديدگاه عقالني قرن هفدهم همگوني و تناسب چنداني نداشت(جعفري،
اي واقعي و رويكردي است به سوي دنياي روياها. العملي بود در مقابل كالسيسم كه بيانگر مبارزه با دني گفت رمانتيسم عكس

لين كسي بود كه اين اصطالح را در مقابل مكتب كالسيسم قرار داد و از آن به عنوان گرايشي جديد در زمينه  ويليام شلگل او
  ).163: 1381ادبيات تعبير نمود (سيدحسيني،

ي از جنبـه         عريـف هاي بسياري درباره مكتب رمانتيسم ارايه شده است. اين ت تعريف ا گـاه بسـيار كلّـي و گـاه بيـانگر جزـي اي   ـه ـه
د عشـق،       متنوع اين مكتب است. براي نمونه مي توان به تعاريف زير اشاره كرد: رمانتيسم هر چيز مدرن و جالـب اسـت. حاصـل پيوـن

ي ن  ي سـركش    مذهب و آيين پهلواني است، انقالب است. اشتياقي عظيم و برآورده ناشده براي غوطه خوردن در ـب هايـت و آرزوـي
رلين،      دويت اسـت (ـب ). كثـرت  39-41: 1385براي درهم شكستن مرزهاي محدود فرديت در وجود انسان است. خودشـيفتگي و ـب

وع و         دگي تـن ه پيچـي ر فورسـت كـه ـب تعاريف نشانه دشواري شناخت و نرسيدن به تعريفي جامع و مانع از اين مكتب است. عـالوه ـب
هـا و آرا و اصـول رمانتيـك     ده است نويسندگان ديگر علّت دشواري تعريف رمانتيسم را در تضاد ديدگاهعمق اين مكتب اشاره كر

ارت از جمـع      دانسته اند. اين مطلبي است كه خود رمانتيك ها نيز بدان اعتراف كرده اند. اگوست ويلهلم شلگل كـه رمانتيسـم را عـب
ي نويسـد      د؛  ـم ي مـي داـن ك پـاي   اضداد و آميزش انواع مختلف ادـب داوم امـور متضـاد اسـت در سـبك         ذوق رمانتـي د نزديكـي ـم بـن

ده، آنچـه آسـماني اسـت و آنچـه       رمانتيك طبيعت و هنر، شعر و نثر، جد و هزل، خاطره و پيش گويي، عقايد مبهم و احساسات زـن
ر آن داشـته   ). همين دشواري تعريف 178: 1381آميزد (سيدحسيني،  زميني است و باالَخره زندگي و مرگ در هم مي منتقدان را ـب

هاي مهم رمانتيك عبارتنـد   است كه به جاي تعريف كامل و جامع از اين مكتب تنها به برشمردن ويژگي هاي آن بپردازند. ويژگي
ه ويژگـي  « از: ـيك، احسـاس     تخيل آفريننده، دگرگوني، رشد، ضمير ناخودآگاه كه سرچشمه تخيل است، واكنش ـب اي نئوكالس ـه

ه ويـژه سـده      گرايي، گرايش ـته ـب ه گذش ي،     به روزگار زرين و انسان بدوي، عشق به زيبايي طبيعت، گرايش ـب ه، فردگراـي هـاي مياـن
وين، نمـادگرايي و اسـطوره     عرفان، روي آوردن به شعر سپيد و واژگـان سـاده و اسـتعاره    اي ـن ان و     ـه سـازي، آزادي در كـاربرد زـب

ا انسـانها و           گزينش مضمون، نوآوري، گرايش به دنيايي كه تمدن ي، ـب ز طبيـع راي هـر چـي بر آن چيره نشده اسـت، شـور و شـوق ـب
ي          حقوق آن ل ديـده ـم ا چشـم تخيـ اني كـه ـب شـود و   ها، رهايي از همه قيد و بندها و ستمگري، خودجوشي احسـاس، حقيقـت آرـم

  ).79/ 7: 1383آفرينش دنيايي آرماني (ابجديان، 
با ترجمه آثار ادبي اروپاييان و آشنايي نويسندگان و شاعران با اين ادب اروپا معاصر فارسي از شعر و تأثيرپذيري شعر و ادب 

گيري شعر نو اصول و مباني  آثار صورت گرفته است. حّتي برخي صاحبنظران بر اين عقيده اند كه يكي از عوامل موثر در شكل
هاي شعر رمانتيك فارسي است.  ترين دوره خورشيدي يكي از مهم 14هاي بيست و سي قرن  رمانتيسم ادب و هنر اروپاست. دهه

با اشعار عشقي و بخصوص افسانه نيما شروع  1300رمانتيسم در ايران در اواخر دورة مشروطه و حدود سال«زرقاني معتقداست:
  ).217-218: 1378زرقاني،»(شود و اوج آن در دهة سي و پس از شكست نهضت مّلي است مي
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نظر درونمايه و محتوا و چه به لحاظ زبان شعر تأثير بسزايي بر شعر نو فارسي داشته است. مباني شعر رمانتيك اروپا چه از 
) نيز كه از شعراي سبك نو يا نيمايي در شعر معاصر ايران است نوعي رمانتيسم زالل و شفاف در شعر وي 1358 -1307( سهراب

است. وي شعر را زاييده احساسات سوزنده نماينده دهنده ديد رمانتيك به شعر  منعكس است. ديدگاه وي درباره شعر نشان
: 1386دهد ( عابدي،  داند و شاعر را نقّاشي كه احساسات خود را مدل قرار مي عواطف رقيق و مولود هيجان شديد روحي مي

28.(  
ث    )1359-1307از اين رو در اين پژوهش كوشش شـده اسـت اشـعار سـه شـاعر معاصـر سـهراب سـپهري(         ، مهـدي اخـوان ثاـل

ب رمانتيسـم در    اند از نظر ويژگي زيسته كه تقريباً در يك دوره زماني مي )1345-1313و فروغ فرخزاد () 1369 -1307( هاي مكـت
  اشعارشان تحليل و تبيين گردد. 

دگ  اي انجام شده ضمن اشاره به گوشه تحليلي و با مراجعه به اسناد كتابخانه –در اين نوشتار كه به روش توصيفي  ي هايي از زـن
ا و ميـزان كـاربرد آن    سه شاعر مذكور و بررسي مضامين رمانتيسم در آثار آنها به مقايسه اين ويژگـي  ا در اشـعار ايـن شـاعران      ـه ـه

  شود. پرداخته مي
  

  زندگي سهراب سپهري 

ه قـولي در قم(حـاج سـيدجوادي،       1307مهرماه  15سهراب سپهري در  ـ  و بنا ـب د. در    419: 1382در كاشان ا آـم ه دنـي ـ ـب سـال   )ـ
ضمن گذراندن دورة اول دبيرستان و دورة دو سالة دانشسراي مقدماتي در كاشان و در تهران ادارة فرهنگ و هنر (آموزش  1325

ام   ن  «و پرورش) استخدام شد و نخستين مجموعة شعر خود را با ـن ار چـم وزده سـالگي    1326در سـال » آرامگـاه عشـق  «يـا  » كـن در ـن
اي         بنا 1327منتشر كرد. وي در سال  پلم گرفـت و وارد دانشـكدة هنرـه ات دـي ـتة ادبيـ به داليلي از ادارة فرهنگ اسـتعفا داد، در رش

زيباي دانشگاه تهران شد. همچنين وي در شركت نفت مشغول به كار شد ولي پـس از هشـت مـاه اسـتعفا داد و نخسـتين مجموعـة       
  فحه منتشر كرد.در هفتاد و دو ص 1330در سال » مرگ رنگ«شعر نيمايي خود را با نام 

ن شـعر آغـاز        1344در سال » شعر بلند صداي پاي آب«، »ها زندگي خواب«هاي اشعار او:  ديگر مجموعه ا اـي كـه شـهرت وي ـب
ة شـعر     » ما هيچ، ما نگاه«، 1346در بهمن سال » حجم سبز«منتشر شد،  1340كه در سال » شرق اندوه«شود،  مي كـه آخـرين مجموـع

  ).15-18: 1389شد(سپهري، منتشر  1356او در خرداد 
ي در سـال شـمار    » بيمار«در هيجده سالگي اولين شعرش به نام  1325سهراب سپهري در سال  در ماهنامة جهان نو منتشر شد وـل

راي ادامـة             » آرامگاه عشق«يا » در كنار چمن«خود نامي از كتاب  ن كتـاب را تنهـا سـياه مشـقي ـب اورد و شـايد سـپهري اـي ه ميـان نـي ـب
  ). 134: 1384(اميرقاسم خاني،  آورد و در اصل شروعي براي راهي تازه بود شمار ميكارش به 

ار در فصـلنامة     كه روز به روز بر شهرت آن افزوده مي» صداي پاي آب«شعر بلند  ان  » آرش«شود نخسـتين ـب چـاپ   1344در آـب
تـرين شـعرهاي فارسـي، و از جملـه اشـعار       شـان ، كـه يكـي از درخ  »مسافر«با انتشار شعر بلند  1345شد. يك سال بعد يعني در سال 

  كند. جهاني است، بزرگي و شاعريش را بر نشريات تحميل مي
ا مـدت     منتشـر مـي  » حجم سـبز «هاي شعر فارسي با نام  ، يكي از زيباترين مجموعه1346در بهمن  اي   هـا نسـخه   شـود، اگرچـه ـت ـه

ها و مجلّـات وشـاعرانِ مشـهور هـم عصـر و       ن مجموعه است كه روزنامهها باقي ماند، ولي نهايتاً همي زيادي از آن در كتاب فروشي
  دارد. هم سن و سال او را به تمكين وا مي

ام   1356هاي اشعارسهراب سپهري در خرداد  همة مجموعه شـود (شـمس لنگـرودي،     منتشـر مـي  » هشـت كتـاب  «در ديواني به ـن
1370 :508-507 .(  
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پيوندد. نخست طبق خواست خويش قرار بر اين بود كه او را در  به ابديت مي، 1359سهراب سپهري در اول ارديبهشت ماه 
امام «روستاي گلستانه دفن كنند، اما به پيشنهاد يكي از دوستانش، از بيم آنكه طغيان رود، مزارش را از بين ببرد، او را در صحن 

  ).44-46: 1381به خاك سپردند (عابدي، » مشهد اردهال«دهستان » زاده سلطان علي
                                                             توان به سه گروه عمدة شعري تقسيم كرد:                                                                                                 شعر سهراب را مي«

ها، آوار آفتاب و شرق اندوه. ب) مرحلة مياني: شامل  ندگي خوابهاي مرگ رنگ، ز الف) مرحلة نخستين: شامل مجموعه
  ).69، 1377(عماد،» صداي پاي آب و حجم سبز كه اوج كار سپهري است. ج) مرحلة پاياني: شامل مسافر و ما هيچ، ما نگاه

ه ت، عارف پيشه و الي اشعارش انساني است حساس، انزواطلب، باريك بين، بيقرار، عاشق و شيفتة طبيعسپهري از الب
: 1374هاي بسياري در اشعار او نمايان است (طاهري مباركه،  خردسالِ سالخورده... كه براي هر كدام از صفات مذكور نمونه

  كنيم: ) كه در زير براي هر كدام به آوردن مثالي اكتفا مي104
  ).353: 1388سپهري، »(فهمند... / آب را گل نكنيم مردمان سر رود، آب را مي«ـ حساس: 

  ).367همان:»(آييد، / نرم و آهسته بياييد،... / چيني نازك تنهايي من به سراغ من اگر مي«ـ انزواطلب: 
  ).297همان:»(و چرا در قفس هيچ كس كركس نيست...«ـ باريك بين: 

  ).398ـ399همان:»(هايم كو؟ بايد امشب چمداني را... / و به سمتي بروم... / كفش«ـ بيقرار: 
  ).352همان:»(چه گوارا اين آب! / چه زالل اين رود!... «شيفتة طبيعت:  ـ عاشق و

  ).359همان:»(هايي از دور، مثل تنهايي آب، مثل آواز خدا پيداست سايه«ـ عارف پيشه: 
  ).282همان:»(زندگي در آن وقت، صفي از نور و عروسك بود،...«ـ خردسالِ سالخورده: 

  دهد. و كمابيش بيرون از جريان همگاني شعر فارسي امروز كه راه خويش را ادامه مياي متمايز و جداگانه  ـ داشتن چهره
  ).11: 1378ـ گسستگي از عوالم بيرون و پيوستگي با عوالم درون (سياهپوش،

و » جنيما يوشي«هاي بياني يك دست نيستند و مستقيم زير نفوذ  اند و از نظر زباني و شيوه ـ دفترهاي پيشين اشعار سپهري تجربي
  ).24است و روي هم رفته بسياري از اشعارش پرگره و ناپخته است(همان:» تولّلي«

اگر بخواهيم شعر سهراب سپهري را از لحاظ عرفاني بررسي كنيم، داراي دو چهرة ظاهري و باطني مشابه است. در چهرة 
اي با دانستن و آشنايي از آيين بودا،  هر خواننده گرايانة عرفان بودايي نمايان و قابل مشاهده است كه هاي واقع ظاهري آن برداشت

ها را كنار زد تا بتوان تأثيرات آيين بودا  تر پرده تر و موشكافانه در نگاه اول به آن پي خواهد برد و در مرحلة بعد بايد با نگاه عميق
  بر شعر وي و در اصل چهرة باطني اشعارش را شناخت.

انديشي است كه اين ويژگي از  ه در شعر سپهري هويداست، ساده انگاري و تفكّر سادههاي بارز و آشكار ك يكي از مشخّصه
هايي چون: دريا، نيلوفر، رودها، ماه،  هاي في مابين شعر وي و آيين بوداست؛ به عنوان نمونه در اشعار ايشان واژه خصوصيت

  دا بر شعر سپهري است:هاي زنده و ... كه همه خود نشان از تأثيرات آيين بو چمن، فاصله، سبزه
: 1382(سپهري،» بينم خواب:/بودايي در نيلوفر آب... قرآن باالي سرم/بالش من انجيل/بستر من تورات/زبر پوشم اوستا/مي«
238.(  

  بود:» بودا«كند كه همه چيز در نگاه او  كراني دست پيدا مي و باز در جايي ديگر به درياي بي
  ).240همان:»(شده بود ... » بودا«هر رودي دريا شده بود / هر بودي «
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هاي روزنامة كيهان ساخت كه كارگرداني  اي در خصوص صفحة نيازمندي يك فيلم دو دقيقه 1341سهراب سپهري در سال 
ها و تصاوير آن نيز حاصل كار سهراب بود. الزم به ذكر است كه وي در آن ايام ترجمه  بود و نقّاشي» فروغ فرخزاد«آن بر عهدة 

كه يك اثر ژاپني نو بود؛ همچنين سپهري در آن دوره » ئويماتسو«هايي چون  داد. نمايش ها را انجام مي ه آرايي نمايشو صحن
هاي مختلفي در تهران و كشورهايي چون  شد و در كنار آن نسبت به ايجاد نمايشگاه» سايه«موفّق به چاپ اثري منثورتحت عنوان 
  ).  177: 1384ني، برزيل و فرانسه پرداخت (اميرقاسم خا

  زندگي مهدي اخوان ثالث

هجري شمسي در توس (مشهد) ديده به جهان  1307توّلد اخوان به زبان سادة خويش: مهدي اخوان ثالث بنا به قولي در سال 
ها، در  من در اين يقين دارم و از پدر و مادر خود شنيدم كه در يكي از سال«گشود. در گفت و گويي در اين باره گفته است: 

يكي از اوقات شب يا روز در توس (مشهد) به قول معروف متوّلد شدم؛ يعني در واقع يك چشم را به دنيا گشودم. توضيح آن 
هاي هزار و  توانم بگويم كه درست چه سالي به دنيا آمدم؛ بين سالدانيد نميكه چشم ديگرم چندي بعد به دنيا گشوده شد. مي

آمد و يك وقت هم ها هنوز اوايل شناسنامه دادن و گرفتن بود. آدم يك وقت به دنيا مي وقت سيصد و شش و يا هفت بود. آن
  ).23ـ24: 1389(محمدي آملي، » ها متوّلد شدمگرفتند، ولي باألخره همان وقتاش را ميشناسنامه

هاي دروني  به خواستهاگر بخواهم از دوران كودكي و نوجواني اخوان سخن بگويم؛ بايد عرض كنم كه وي براي اينكه 
خويش جامة عمل بپوشاند، در خلوت و جلوت عاشق و شيفتة نواختن تار بود. او در اين دوران عالوه بر هنر شاعري با موسيقي 
ـ چون مردي متدين و مذهبي  نيز آميخته بود. نواختن تار تا پايان عمر همراه وي بود هر چند نبايد از ياد برد كه پدرشـ  علي آقا 

صداي تار برايش به مثابة صداي شيطان بود ولي اخوان چون شيفتة اين هنر بود پدر خويش را متقاعد نمود كه با او كنار بيايد  بود
  و اين نعمت را از او نگيرد.

او دوران تحصيالت ابتدايي و دبيرستان خويش را در مشهد گذراند. او از همين دوران تحصيل به كمك اشعار كالسيك 
نيز براي برطرف  شعرا و مجالت و كتاب چون دواوين هاي درسي به هنر شعر و شاعري روي آورد و گاهي از معلم و استاد خود 

هاي زبان فارسي باعث شد تا بر  گيري از دواوين و تذكره گرفت. وي به كمك پدرش و با بهره ها كمك مي كردن مشكل از آن
هاي  هاي بيشتري كسب كند تا جايي كه كم كم از انجمن به روز تجربه شعر فارسي تا عصر خويش اشراف كامل پيدا كند و روز

شد به طوري كه بعدها شعرش مورد تحسين شاعر  ادبي خراسان سر در آورد كه اين خود سّكوي پرشي براي اخوان محسوب مي
  كهن سراي معاصـر ملك الّشعراي بهار واقع شد.

ـ در مشهد ماندگار بود.  1326ديپلم ادبي از دبيرستان شاهرضا ـ سال اخوان تا پايان تحصيالت دورة هنرستان صنعتي و 
هاي سياسي و اجتماعي گذشته است، از اين رو شعر اخوان ما را با  زندگي اخوان در مجموع در دورة پرتالطمي از حركت«

نوميدي و نفرت و عصيان  كند، تاريخي كه روايتگر آن اخوان ثالث است و مي خواهد با يأس و اي از تاريخ آشنا مي دوره
  ).45همان: »(تصويرگر راستين آن باشد

آيد و در مناطقي  به تهران مي آيد و براي شغل معلّمي به استخدام وزارت آموزش و پرورش در مي 1326اخوان در سال 
چون  1332ت در سال شود كه در نهاي چون پلشت ورامين، كريم آباد بهنام سوختة ورامين و نيز شميرانات به تدريس مشغول مي

  سپاه دانش نبود از طرف نظام وظيفه به خدمت فرا خوانده شد و در كلّ كمتر از بيست روز خدمت كرد كه در نهايت معاف شد.
)، 1344)، از اين اوستا(1338)، آخرشاهنامه(1335)، زمستان(1330آثار مهدي اخوان ثالث(م.اميد): مجموعة شعر: ارغنون (

)، 1357گويد: اما بايد زيست...(  )، زندگي مي1355)، در حياط كوچك پاييز در زندان(1348در زندان()، پاييز 1345شكار(
  )، 1368)، ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم(1357دوزخ، اما سرد، (
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 هاي سبز سايه)، حريم 1361)، عطا و لقاي نيما يوشيج، (1357ها و بدايع نيما يوشيج( )، بدعت1350آثار منثور شامل: مقاالت(
  )1355)، درخت پير و جنگل(1354)، مرد جن زده( 1373(جلد دوم مقاالت)(

  زندگي فروغ فرخزاد

ان گشـود. وي ضـمن          خورشيدي، در ميان خانواده 1313فروغ فرخزاد در زمستان  ه جـه ران ديـده ـب اي متوسـط االَحـوال در تـه
ه     يافت و بنا به عالقـه  خاور، به هنرستان بانوان راه مي اي به نام خسرو گذراندن دورة ابتدايي و دبيرستان در مدرسه اي كـه داشـت ـب

ود و پـس     پرداخت. او با شخصي به نام پرويز شاپور ازدواج  يادگيري خياطي و نقّاشي مي اموفّق ـب كرد، كه اين ازدواج زودهنگام ـن
  دا شد. از توّلد پسرش كاميار، از ديدار با او نيز محروم و خيلي زود نيز از همسرش ج

 در. نكـرد  اقدام آن نشر و چاپ به هرگز ولي. كرد را با سرودن غزل آغاز مي خود شعرسرايي ـ  سالگي سيزدهـ نوجواني  دورة از

ة  1335و سپس در سال » اسير«اولين مجموعة شعر او به نام  -هفده سالگي- 1332سال  چـاپ و منتشـر شـد. در    » عصـيان «، مجموـع
ه چـاپ     آغازگر را توان آن كه مي» توّلدي ديگر«، مجموعة شعر 1343سال  دورة جديدي در كارنامة شعري او به حسـاب آورد، ـب

  رسيد. 
ة   » دانم ها را مي من راز فصل«اّتفاق افتاد. شعر  1345بهمن ماه  24مرگ وي در  ه آغـاز فصـل      «كـه در مجموـع ايمـان بيـاوريم ـب

  ): 32: 1376دو سال قبل از مرگش سروده بود(شميسا،  آمده است، دو هفته قبل از سالروز توّلد خود و» سرد
ده /           هـا را مـي   دانم / و حرف لحظـه  ها را مي من راز فصل« ه اسـت / و خـاك، خـاك پذيرـن فهمـم / نجـات دهنـده در گـور خفـت

  ). 318: 1381فرخزاد، »(اشارتيست به آرامش. .. 
  لث و فروغ فرخزادهاي اشعار سهراب سپهري، مهدي اخوان ثانگاهي كوتاه به ويژگي

سهراب سپهري، مهدي اخوان ثالث و فروغ فرخزاد از شاعران معاصري هستند كه هر كدام به نوبة خـويش از مكتـب رمانتيسـم    
ه        در اشعار خود تأثير پذيرفته د؛ ـب ره گرفتـه اـن اند. اما هر كدام با نگاه و نظر خاصي از مفاهيم و مضامين رمانتيسم در اشـعار خـود بـه

ت   عنوان  مثال سهراب سپهري در اشعار خويش به طرز وسيع و گسترده و با ديدي خاص به توضيح و تفسير طبيعت گرايـي و طبيـع
ا ايـن كـه اخـوان ثالـث در       ستايي پرداخت و او را مي توان در پرداختن به اين موضوع نسبت به اخوان ثالث و فروغ سرآمد خواند ـي

ي كه در اغلب اشعار وي نااميدي حاكم است و همچنين فـروغ در اسـتفاده از مضـمون    مضمون يأس و نااميدي زبانزد است به طور
عشق به صراحت و بي پرده سخن گفته است؛ بنابراين هركدام بنا به طرز تفكّر و ديد خويش از مضامين رمانتيسمي در اشعار خـود  

ه مسـايل اجتمـاعي و      مثالً اند. استفاده كرده و نسبت به تفهيم نگاه خويش به خوانندگان پرداخته فروغ و اخوان در اشعار خـويش ـب
  اند ولي سپهري به اندازة اين دو به مسايل اجتماعي نپرداخته است. نقد آن پرداخته

اعي و فرهنگـي           ه طـرح مسـايل سياسـي و اجتـم ـ ـب فروغ در اغلب اشعار خود ـ توّلدي ديگر و ايمان بياوريم به آغاز فصل سـرد 
ـ در اشعاري چون عروسك كوكي، در غروبي ابدي، آيه هاي زميني، هديـه، ديـدار در شـب، وهـم     جامعه محيط زندگي خويش   

ي    سبز، اي مرز پر گهر، بعد از تو، پنجره، دلم براي باغچه مي پورجـافي،  پـردازد (حسـين   سوزد و كسي كه مثل هيچ كـس نيسـت، ـم
  دهد.  ها در اشعار خود توجه نشان مي عكاس آن). و به بيان مسايل مختلف اجتماعي مردم در عصر جديد و ان221: 1387

ه سـخن        خود را نشان مي» صداي پاي آب«و به خصوص » حجم سبز«سهراب سپهري هم از  ان و لحنـي پيامبرگوـن ا زـب د و ـب دـه
ـبيه رمانتيسـم انگليسـي اسـت چـرا كـه رمانتيسـم انگليسـي هـم            دون قهرمـاني اسـت       «گفته اسـت كـه ش ا ـب ه امـ وعي حالـت پيامبراـن » ـن

ان شـرقي قـدم بردارد(ماننـد          وسوسه مي«) و اغلبـ  رمانتيسم انگليسي ـ  195: 1389سيدحسيني،( ه سـوي محورهـاي عرـف شود كـه ـب
) و او در 196همـان: »(ديدن بي نهايت در يك دانة شن و گرفتن جهان در گودي كف دست)، اما در اين راه به جايي نرسيده است

ه نشان م دهد چرا كه سپهري به تنهايي دل بسته اسـت و فـردي درونگراسـت و همچنـين تنهـايي و       ياين جا است كه به اجتماع توج
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رون مغـز وي را بيـدار               دايي از درون و بـي ه دنبـال نخواهـد داشـت و لـذا ـن راي وي ـب فراقت از مردم و اجتمـاع، پـوچي و مـرگ را ـب
) و در بيان يأس ملون سپهري به علّت ايـن امـر   43: 1387سپهري،»(آورد بر مغزم هجوم تراويد از تن من درد / نغمه مي مي«كند:  مي

راه        بـ  هـم ا اوـ  مخاـط اشاره شد و نبايد فراموش كرد كه سپهري به جاي اين كه به صورت آمرانه با مخاطب سخن بگويد، اغلـب ـب
  كند.   مي حركت مسير همان در ها آن همراه به كند مي ) و خود نيز همان گونه كه دعوت351همان: »( آب را گل نكنيم...«شود:  مي

 نمـايي  ورزيد و اين موضـوع را در اشـعار خـويش انعكـاس داده اسـت و شـعر او آيينـة درسـت         به مردم عشق مي ثالث اخوان اما

ي   كه خصايص زشت و زيباي روزگار را مي است دهـد كـه از يـك طـرف عصـر       توان در آن ديد. روزگار وي سيمايي را نشـان ـم
ديگر عصر توحش و ستم و بيدادگري است و جامعة اخوان نيـز، بخشـي از ايـن امپراطـوري عظـيم       طرف از پيشرفت و ترّقي است و

ا شـعر خـود               ن در حـالي سـت كـه اخـوان ـب وس ديـده شـد و اـي ه صـورت ملـم ستم و بيداد و توحش بود كه در سراسر ميهن وي ـب
ان خـويش را    جا را فرا گرفته بو توانست در لحظاتي كه نااميدي و تلخكامي همه مي د و خود غمگين و سوگمند شده بود، هـم ميهـن

ا و   شد كه خود را با نام شـاعر نااميـدي   كند و گاه آن قدر با دردهاي جامعه و مردم نااميد و دردمند مي با اشعار خود همراهي مي ـه
  شكست ها مشهور ساخت.  

ت گـرايش دارد و غالبـاً در آسـمان       كنند اما گيرند و در زمين سير مي فروغ و اخوان عينيت را در نظر مي ق ذهنيـ سپهري به طرـي
  كند. سير و سياحت مي

ه          ـ ـب ه بيشـتري  ه سـپهري و اخـوان توجـ ـبت ـب يا از لحاظ خانواده و دلبستگي به فرزند و به طور كّلي مسايل خانوادگي، فروغ نس
  مسايل خانوادگي ـ در اشعار خود نشان داده است.

اي بعـد از مـرگ يقـين داشـت         تو همچنين مسئلة ديگري كه مي ه وجـود خـدا و دنـي ان بيان كرد، خدا باوري است كه سپهري ـب
ي اخـوان و     چون او را در همة پديده هاي آفرينش ساري و جاري مي ود وـل ديد و تفكّر او نسبت به خدا با فروغ و اخوان متفاوت ـب

ه آغـاز فصـل سـرد    «مثالً فروغ در مجموعة فروغ با توجه به اشعارشان در مقطع زماني به خداباوري روي آوردند؛  » ايمان بياوريم ـب
ر دوسـت دارم     «بازگشت به سوي خدا دارد و اخوان در مجموعـة   وم و ـب ن ـب ان        » تـرا اي كـه ه مـي ه خـدا ـب ـبت ـب اد نس سـخن از اعتـق

اوري    توان گفت كـه ايـن    آورد. خداي فروغ، زميني (انسان ـ خدا) است و خداي اخوان، آسماني(اهورا) است. مي  مي ه خـدا ـب گوـن
ك مقطـع زمـاني       اخوان به دليل دلبستگي نسبت به آيين زرتشتي است ولي فروغ به دليل تأثيرپذيري از مكاتب فلسـفي غـرب در ـي

  است.  » عصيان«هنگام سرودن مجموعة 
ة سـ    » زمسـتان «كند، ياد آور  زمستاني كه فروغ در نيمة نخست دهة چهل از آن صحبت مي« ي اسـت....  اخـوان در نيمـة اول دـه

د و منظـور از آن    ران در         زمستان اخوان و زمستان فروغ هر دو زباني سـمبليك دارـن ي روح اـي ـيط و جامعـة سـرد و سـياه و ـب ا، مح ـه
ـأويلي بيشـتري برخـوردار       هاي سي و چهل است؛ با اين تفاوت كه زمستاني كه فروغ از آن سخن مي دهه ار محتـوايي و ت گويد از ـب

ا       آن بيشتر است و صداقت و صميميت بيشتري نيز در آن احساس مي است و عمق فكري و فلسفي شـود. همچنـين زمسـتان اخـوان ـب
روغ هنـوز فروغـي از اميـد و          نوميدي و يأس مطلق و بي هيچ روزنة اميدي به پايان مي ـتان ـف اني شـعر زمس اي پاـي رسد، اما در پاره ـه

ت    آرزو به آمدن بهار و دميدن ساقه  هاي سبز سبكبار قابل م ه واقعيـ وط ـب يچ روي مرـب اي   شاهده است. البّته اين اميد و آرزو به ـه ـه
ـتان     ان زمس االَخره پاـي جامعة آن روز نيست، بلكه حاكي از نگاه آرماني شاعر به آينده است و الزمة پذيرش اين حقيقت مسّلم كه ـب

  ). 263: 1387حسين پورجافي،»(يعني بهار
دگي دنيـوي         سپهري، اخوان و فروغ از نظر بيان عواط ه جهـان و زـن ر كـدام نسـبت ـب ف و انديشه با هم يكسان نيستند و نگـاه ـه

  اند. توان گفت كه از نظر محتوا و طرز تفكّر از هم ديگر تأثيرات چنداني نپذيرفته متفاوت است و در نتيجه مي
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شاعر، به جز نيما يوشيج، از در مقام و مرتبة سهراب سپهري، مهدي اخوان ثالث و فروغ فرخ زاد مي توان گفت كه اين سه 
معدود شاعراني هستند كه توانسته اند در ادبيات نوين فارسي پديدة شعري بزرگ بيافرينند. به عنوان مثال سپهري، عارف و عاشق 
طبيعت خداوندي است و در نزديك شدن و يكي شدن با طبيعت بي مانند است و نيز مي توان وي را مالك اصلي اين مكتب ـ 

طبيعت پرست بودن ـ دانست. سهراب بين طبيعت و عالم روحاني پيوند مستحكمي برقرار نموده كه ديگران به مانند او  عارف و
اشاره كرد كه در نوع خود بي نظيرند. همچنين » مسافر«و » صداي پاي آب«عاجزند و از نمونه هاي شاهكار او مي توان به اشعار 

  ايشان مدام و سيل آسا از تصاوير تشبيه و استعاره استفاده كرده است. در اشعار مختلف سهراب مي توان گفت كه 
ادبيات نوين زبان فارسي است. وي با كمك  شعري هاي جزء پديده هايش بيداري اخوان ثالث هم بعد از نيما، تجربه شب

زيباي شعر حافظ را به زيباترين گرفتن از اشعار مولوي و حافظ از يك سو جنبة روحاني و عرفان مولوي و از سوي ديگر چهرة 
 همه براي، خويش عصر انسان زندگي ابعاد همة گرفتن نظر در با وي. است داده جاي خويش هاي سروده و اشعار وجه ممكن در

  است. گفته شعر
هن و فروغ فرخ زاد هم از شاعراني است كه در بيان عشق و دلدادگي بدون هيچ مالحظه اي، بي پرده هر آن چه را كه در ذ

دل نهفته داشت چه براي خويش و چه براي معشوق و محبوب بر مال كرده است و به روشني و زيباترين وجه، سخن رانده است 
  كه اين روش باعث شد تا در ميان معاصران خود زبانزد باشد.   

د  رمانتيسـمي  جنبـة  كـه  دانست، به تشريح و توضيح مضـاميني  كار پاية و اساس را آن توان مي كه مقاله از بخش اين در  در و دارـن

ه اسـت؛ از جملـه: مـرگ و زوال و        ه كـار رفـت اشعار شاعران فوق الذّكر نمود و تجّلي خاصي پيدا كرده و به نوعي در اشعار آنان ـب
ــايي        ــوت و تنه ــت ســتايي، يــادآوري از گذشــته و دوران كــودكي و خل نيســتي، يــأس و نااميــدي، عشــق، طبيعــت گرايــي و طبيع

  :  پردازيم مي
  مقايسه مضامين رمانتيسم در اشعار سپهري، اخوان و فروغ فرخزاد

  مرگ:  
ه طـرح      سهراب سپهري، مهدي اخوان ثالث و فروغ فرخزاد، هر سه شاعر به طُرُق مختلف مرگ را در شعر خود بيـان كـرده و ـب

رگ، تـرس و واهمـة      ه ـم ا ايـن       و تشريح آن پرداختند. سپهري و فروغ در آغازِ شاعريِ خويش نسبت ـب د، ـب ـته اـن راز داش خـود را اـب
ا زوال و           وده و در ذهـن و فكـر او مـرگ، ـب راه ـب ا او هـم تفاوت كه مرگ در اشعار فروغ و تا انتهاي زندگي وي همچـون شـبحي ـب

  داند:  نگرد و آن را رهايي از افسانة نام و ننگ مي خاموشي برابر است و با نگرش منفي به مرگ مي
ود... / آفتـاب     دم / ديدم افسون سرابي بود / آن چه ميبعد از او بر هر چه رو كر« گشتم به دنبالش / واي بر من، نقش خـوابي ـب

  ). 139ـ140: 1381فرخزاد، »(بي غروب من! / اي دريغا در جنوب افسرد... 
  در اشعار فروغ اين موتيف ـ مرگ ـ سيطرة معني داري بر اشعار او دارد و از مضامين پركاربرد شعر اوست:  

ي   ه، اكنون تو رفته اي و غروب / سايه مي گسترد به سينة راه / نرم نرمك خداي تيرة غم / ميآ« نويسـد   نهد پا به معبد نگهـم / ـم
  ). 219همان: »(به روي هر ديوار / آيه هايي همه سياه سياه

ا پد   دة مـرگ درگيـر    ولي سپهري نگاهش نسبت به مرگ و زندگي مثبت است؛ او در همان آغاز شاعريِ خويش افكـارش ـب ـي
ه        داند و به تدريج خوش بين مي است و آن را به نوعي فراغت از دنيا مي دگي داشـت، مـرگ را ـن ه زـن شود و چون نگاهي مثبـت ـب

  آورد:  دانست بلكه آن را سرآغاز زندگي جديد به حساب مي تنها پايان زندگي نمي
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ي     پيمايد / مي اه چو ميهر قدم پيش رود، پاي افق / چشم او بيند دريايي آب / اندكي ر« د خـواب   كنـد فكـر كـه ـم سـپهري،  »(بيـن
1387 :32 .(  

ر كـوچكش تنسـگل،      » ارغنون«اما اخوان از همان مجموعة  ر وي، دخـت كه شامل عاشقانه هاي او بود، مرگ به ناگاه با هجـوم ـب
ي    رين ـم ا را نـف رگ     كنـد. ايـن جـ    پدر و چند تن از نزديكانش را به كام خود مي كشد و او اين دنـي زاري او از ـم ور و جفـا باعـث بـي

ه و وحشـت     شود و تا پايان اشعارش همراه او مي گريزي ميگرايي و مرگشود لذا دچار پوچ مي ماند. همچنين اوضاع سياسـي زماـن
ه    حاكم بر جامعه نيز باعث بيزاري و تنفّر وي از همه چيز شده و حّتي به ميخانه پناه مي دگي شـور و   برد. با وجود اين مصـايب، ـب زـن

زرگ و رهـايي از ايـن     اشتياق نشان داده و و با اميدواري جوياي جاودانگي است ولي با تحمل همة اين مصايب، مرگ را آزادي ـب
  دانست:  ها مي درد و رنج

ا ). او جـاودانگي ر 402: 1377(محمدي آملـي،  » تا مرگ، اين به راستي آزادي بزرگ، / زين تو به تو حصارِ مصايب ربايدش«
  كند:   در پناه عشق جستجو مي

ي  برد و مي رفت/ و لختي عمر جاويدان هستي را / به غارت با شتابي آشنا مي پژمرد و مي در آن لحظه كه مي« م   رفت... / و ـم داـن
: 1383اخـوان،  »(خـوب و جاويـدان و زيباسـت    من با تو باشي هاي پژمرنده/كه نامش عمر و دنياست/اگر كه پوچ هستي و اين لحظه

65 .(  
  كند:   او با همين شور و اشتياق اندك نسبت به هستي خود را به زندگي دوباره ترغيب و تشويق مي

اده،    دارم تو را، اي دوستي اي مهـر / دوسـت مـي    كني، اي آتش هستي / شكرگويان دوست مي گاه گرمم مي« دارم تـو را، اي ـب
  ). 132: همان»(گويم تو را، اي زندگي، اي اوج... اي مستي / شكر مي

  فرستد:  دهد و بر آن لعنت و نفرين مي نگرد، و زندگي را تيره و تاريك و ترس آور جلوه مي او با شك و ترديد به هستي مي
ري ديـده   « ام پـايين   من نه خوش بينم، نه بد بينم / من شد و هست و شود بينم / عشق را عاشق شناسد زندگي را من / من كـه عـم

  ). 250همان: »(و بااليش / كه تفو بر صورتش لعنت به معنايش
ه     بيند، اما ضمن اميد  داند و مرگ را ناظر و به دنبال آن مي اخوان هر چند زندگي را بيهوده مي وت ـب دگي، دـع ه زـن بخشيدن ـب

  كند:   زيستن مي
د و چـون،/ ايـن اسـت و جـز ايـن نيسـت /          «  : 1391اخـوان، ...»(هر چه خواهي كن، تو خود داني/ گر عبث، يا هر چـه باشـد چـن
251 .(  

ـيده  به طور كلّي اخوان به زندگي پس از مرگ و جاودانگي روح يقين ندارد و بر اين باور است كـه جسـم انسـان بعـد از پو     س
  گردد:  شدن  به چرخة زندگي ـ آب و خاك ـ باز مي

با مرگ مپندار كه نابود شوي / يا آتشي افتد به تنت دود شوي / چون بود خوراكت ز تن پيشينيان / در كشت پسـينيان تـو هـم    «
  ). 269: 1371اخوان، »(كود شوي

  زنده است و هم مرده:   اند كه هم اي توصيف كرده همچنين سهراب و فروغ هر دو مرگ را به گونه
نوشـد / گـاه در    مرگ در ذهن اقاقي جاري است / مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد... / مرگ گاهي ودكا مي«

  ). 302: 1387سپهري، »(نگرد سايه نشسته است به ما مي
رگ روي    و مرگ، زير چادر مادر بزرگ نفس مي« ود... / و ـم آن ضـريح مقـدس نشسـته     كشيد / و مرگ، آن درخت تنـاور ـب
  ).332: 1381(فرخزاد،  »بود
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ا      سهراب و اخوان هر دو براي فروغ مرثيه سرايي كردند. يقين نسبت به مرگ در اشعار اخوان به خوبي نمايـان اسـت و مـرگ ـب
رگ    او همگام است و او را بيزار كرده است. بخصوص هنگامي كه براي نزديكان و دوستان مرثيه سرايي كـرده اسـت،    ر ـم دليلـي ـب

هاست. ولي سـپهري فقـط    هاي وي در ميان شاعران معاصر چشم گير بوده در اصل شاعر سوگواره باشد. مرثيه سرايي گريزي او مي
  اي نسرود:  در يك مورد آن هم در حد چند بيت براي پدرش، ديگر سوگواره

دن  پدرم پشت دوباره آمدن چلچله« ابي، / پـدرم پشـت زمـان     ها، پشت دو برف، / پدرم پشت دو خوابـي رده اسـت /     در مهـت هـا ـم
  ).280: 1387سپهري، »(پدرم وقتي مرد، آسمان آبي بود،...

سهراب سپهري نسبت به پديدة مرگ نگاهي خاص دارد. او مرگ را جزء الينفك اين دنياي فاني و از شروط مقدس حيات 
اي كه قلب  كشد و به گونه دنياي بعد از مرگ آن را به تصوير ميبينانه و نيز با استقبال از  داند و با ديدي خوش و زندگي مي

  تپد: تصاوير مرگ در اشعار وي بر اساس عناصر زندة طبيعت و هستي مي
نگرد / و  و نترسيم از مرگ / مرگ پايان كبوتر نيست / مرگ وارونة يك زنجره نيست... / گاه در سايه نشسته است به ما مي«

ريه همه مي   ).302ـ303همان:»(لذّت، پر اكسيژن مرگ است هاي دانيم / 
  و گاهي در لباس خواهش و لذّت و هم آغوشي با ما همراه است:

  ).295همان:»(مرگ در ساقة خواهش / و تمشك لذّت، زير دندان هم آغوشي«
وزگار براي وي ستايد كه پاك و بي آاليش باشد. زمان و ر اخوان ثالث به دنبال هر نوع مرگي نيست بلكه وي مرگي را مي
  نهد: همانند مرگ است تا جايي كه نام سرخ و تلخ را بر آنـ  مرگ ـ مي

  ).69: 1370اي پرتو محبوس! تاريكي غليظ است... / زين مرگ سرخ و تلخ جانم بر لب آمد...(اخوان،«
آالم و دردهاي روزگار و زمانه آيد كه اخوان ثالث از سرِ ناچاري و به دليل  و در جايي ديگر از اشعار اخوان اين گونه بر مي

  داند: برد اما آن را بغض آلود مي به مرگ پناه مي
  ).133: 1377اخوان،»(چندمان بايست كرد اين جاده را هموار؟... / كرده از رنج قبيله ما فراهم، شايگان صد گنج«

  .اند و نبايد از ياد برد كه مرگ و زندگي در شعر اخوان ثالث پا به پاي هم در حركت
  طبيعت گرايي و طبيعت ستايي:

توان يكي از اركان و اسباب مهم زيبايي در شعر دانست. سپهري با  كاربرد عناصر مختلف طبيعت در حوضة ادبيات را مي
استفاده از نيروي عاطفي و زبان تند و آتشين خويش توانسته است كه تصاوير و تركيبات نو و بديعي را خلق كند. عّلت اصلي 

  سازي در اشعار وي به دليل داشتن هنر نّقاشي است.تصوير 
ابراين در            با توجه به اين كه طبيعت ستايي از ويژگي ا داشـت، بـن هاي شـعر سـپهري اسـت، چـون وي در نقّاشـي نيـز دسـتي تواـن

ـيف كمتـري      هاي طبيعت، حساسيت و ظرافتهاي ويژه ترسيم چهره ه سـپهري توص ت   اي را به كار گرفت. ولي فروغ نسـبت ـب از طبيـع
ـتفاده از        ين اس در اشعار خويش به كار برد. البّته در معدود جاهايي به صورت ضعيف و گذرا سخن گفتـه اسـت. اخـوان هـم در ـع

اي صـنعتي امـروز      عناصر مختلف طبيعت در شعر خويش، جهان را زشت شمرده و سراسر زمين را از وحشت و اندوه مي بينـد و دنـي
  كند. ضايش را مسموم و زهرآلود و مرزها را بن بست احساس ميهاي مرگ و ف را مملو از پيك

ه سـمت رؤيتـي      شعر اوـ  سپهري ـ جشنوارة تصاوير تازه، تپنده، زالل و زاياست. همزيستي صميمانه با اشياء و پديـده   « هـا، او را ـب
ـتايي رمانتيـك  اي از طبي عاشقانه از طبيعتـ  طبيعتي شعورمند و عارفانهـ  رهنمون ساخته است؛ لذا آميزه   ت     عت س هـاي اروپـا و طبيـع
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) در شعر سپهري تمام عناصرطبيعت داراي حركـت و روح  226: 1388روزبه، »(گرايي عرفاي شرقي در بسياري از آثار او پيداست
  باشد. اين امر باعث نوعي برجسته از شخصيت بخشي در شعر وي شده است:   مي

  ).18: 1387سپهري، »(خندد كنم هر چه تالش، / او به من مي / مي بندد دست جادويي شب / در به روي من و غم مي«
دة  مناظر زيباي طبيعت خداوندي براي شاعران رمانتيك چون مهدي اخوان ثالث و بخصوص سهراب سپهري تداعي كنن

اي رمانتيكي  شيوه هاي گوناگوني است. اين شاعران رمانتيك هر كدام به نوعي با طبيعت تعامل و رابطه برقرار نموده و به جلوه
اي كه در وجود خويش  كنند؛ لذا اين شاعران بنا به احساس و عاطفه حاالت و روحيات دروني خود را در طبيعت كشف مي

نند از اين هنر برخوردار شوند تا از اين طريق بين انسان و طبيعت رابطه برقرار كنند. دارند مي   توا
هاي زيباي خداوندي سپرد و به تحقيق و براي نيل به كمال و منزلت خاص از  سهراب از وقتي كه دل خويش را به آفريده

گرايي  شود. اگرچه در اشعار آغازين وي نشاني از طبيعت رود، طبيعت هم براي وي بزرگ و بزرگتر مي طريق طبيعت به پيش مي
از تصاوير شگرف همراه با احترام به طبيعت و هاي پاياني كرده است كه خود مملو  خورد اما جبران آن را در منظومه به چشم نمي

گذراند به  هاي ترّقي و پيشرفت را از درون و بطن طبيعت مي ستايش و تمجيد و تكريم است. وي براي رسيدن به عرفان واقعي پّله
  كند و خداي خويش را:  اي كه به قداست و پاكي طبيعت دست پيدا مي گونه
  ).           258: 1392سپهري،»(روي آگاهي آب / روي قانون گياه... الي شب بوها / پاي آن كاج بلند /«

  كند. پيدا مي
ـ با پيوستگي و يكي شدن و تسليم شدن در برابر طبيعت خداوندي معبدي را مي سازد كه اسباب و آالتش همه از  او ـ سهراب 

يعت در جريان است كه انگار تمام توان و جنس طبيعت است و كعبة هدف وي چيزي جز طبيعت سرسبز نيست و به گونه با طب
  نيروي خود را به آن گره زده است:

همان: »(در نمازم/ جريان دارد ماه/ جريان دارد طيف/ سنگ از پشت نمازم پيداست / همة ذرات نمازم متبلور شده است...«
258.(  

وري مادي به طبيعت نظر دارند به  و نگاه بهرهناگفته نماند كه سهراب نسبت به گروهي از مردم نيز گله مند است كه با ديد 
شمارند كه خود نوعي غفلت و بي خبري  اند و قدر زمان را غنيمت نمي اي كه انگار دچار نوعي توهم ديروز و امروز شده گونه

ـ نداي آغاز ـ اين گونه شكوه سر مي   دهد: است و وي در شعر 
حبت كردم / حرفي از جنس زمان نشنيدم... / من به اندازة يك ابر دلم من كه از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه ص«

  ).  367ـ368همان: »(گيرد... مي
ت، مـادرِ تسـالها اسـت    «او چنان با طبيعت مأنوس است كه روحش در تن اشيا جاري و ساري است و به قول وردزورث،   »طبيـع

  ): 226: 1388روزبه، »(ي، شاعر آرامش آبي و خلسة سبز استكالم، سپهر يك در« كه گفت توان ) و مي196: 1389(سيدحسيني، 
ت     ها را مي من به آغاز زمين نزديكم / نبض گل« گيرم / آشنا هستم با، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخـت / روح مـن در جـه

  ). 18: 1387سپهري، »( تازة اشيا جاري است
دي احسـا    ت خداوـن ي خـويش دوري       سپهري همواره از اين كه انسان نسبت به طبيـع دگي طبيـع ـته و نيـز از زـن س مسـؤليت نداش

  گزيده زبان به شكوه باز كرده است: 
ك مزرعـه          « يچ كـس زاغچـه را سـر ـي هيچ چشمي، عاشقانه به زمين خيره نبود / كسي از ديدن يك باغچـه مجـذوب نشـد / ـه

  ). 397(همان:  »جدي نگرفت
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وده     نگرد، براي همة آن سپهري چون با ديدي عارفانه به طبيعت و عناصر موجود در آن مي ها به صورت يكسان احتـرام قايـل ـب
  و بايد با ديد برابر به همه نگريست: 

  ). 297همان: »(ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد... گل شبدر چه كم از اللة قرمز دارد / چشم«
ار از واژة   156خـويش  » هشت كتاب«داند تا آن جا كه وي در  ر تاريكي و سياهي است چيز بدي نمياو حّتي شب را كه مظه ـب

ة    99اسـتفاده كـرد كـه    » شب« ورد آن در دو مجموـع گ  «ـم رگ رـن ار واژه  98آورده شـد و  » آوار آفتـاب «و » ـم اريكي و  «هـاي   ـب ـت
است و لذا شايد به اين دليل اسـت كـه   » مسافر«در مجموعة  را در اشعار خويش به كار برد كه كمترين كاربرد اين واژگان» سياهي

  كند:  اين گونه نصيحت مي
  ). 299همان: »(و نگوييم كه شب چيز بدي است / و نگوييم كه شب تاب ندارد خبر از بينش باغ«

ـبت    در نگاه سپهري عارفانه بيان شد، اما در اشعار فرخزاد و اخوان ثالث ب» شب، تاريكي و سياهي«هر چند  ـ  نس اوت ا ديدي متـف
ار از واژة   152ديدند، بيان شد. مثالً فرخـزاد   به سپهري ـ به دليل شرايط اجتماعي و زندگي كه بر خود سخت و دشوار مي  » شـب «ـب

ه    «در اشعار خود استفاده كرد كه كمترين كاربرد اين واژگان در مجموعة » تاريكي و سياهي«بار از دو واژة  86و  اوريم ـب ايمـان بـي
  است.» غاز فصل سردآ

دارد و از عناصـر طبيعـي در جهـت بيـان مسـايل و            ت ـن ه طبيـع ه اي نسـبت ـب ولي فروغ در اشعار خود همانند سپهري ديد عارفاـن
ن و طنـز           گيرد و با آن هاي اجتماعي و شخصي خويش بهره مي واقعيت ـيوة طـع ه ش اعي و سـمبليك و گـاهي ـب ه صـورت اجتـم ها ـب

  كند.  برخورد مي
اي         شاع«فروغ  ي از دنـي ه ادراكـات عميـق ري فضاساز است كه ذات زنانة خود را در اشيا و عناصر مـي دمـد و از ايـن رهگـذر، ـب

ا آن       گيرد، بلكه مي رسد. او بر خالف شعرا و ادباي قديم، از جهان اشيا فاصله نمي پيرامون مي ي ـب م حسـ ة ـه ه  مرحـل ا ـب ا   كوشد ـت ـه
  ): 215: 1388(روزبه،  »برسد
ي نشـان /     رفتم، كه گم« شوم چو يكي قطره اشك گرم / در البه الي دامن شبرنگ زندگي / رفتم، كه در سياهي يك گـور ـب

  ). 53: 1381فرخزاد، »(فارغ شوم زِ كشمكش و جنگ زندگي
ك اسـت، چـون در رمانتيسـم انگلـيس:       ا  «شعر سپهري از لحاظ طبيعت ستايي و دوستيِ با آن به رمانتيسم انگليسي خيلي نزدـي ـت

زرگ و        در دل نباشد، نيايش پذيرفته نيست و دعاي آن كس مقبول مهر دگان، همـه را از ـب دگان و چرـن تر است كـه آدميـان و پرـن
). او انسان را با ديگر مظاهر طبيعت(انديشـة ذن  1/195سيدحسيني: ج»(كوچك دوست بدارد و به هيچ يك از آنان آزار روا ندارد

  خواند:  را به سمت عرفان و جاذبه هاي آن ميبوديسمي) پيرامون خود سنجيده و انسان 
  ). 278: 1387سپهري، »(مادري دارم، بهتر از برگ درخت / دوستاني، بهتر از آب روان«

ين      سهراب سپهري با ديدي مثبت به جهان مي ث هـم در ـع نگرد ولي نگرش فروغ به جهان از دريچة مخالف است و اخـوان ثاـل
  كند:   گرايانه به زندگي دارد كه در اشعار نزديك به مرگ خود به اين پوچي اعتراف مي پوچ حال ديدي نااميدانه و مأيوسانه و

زي نيسـت، كـه     « دگي چـي زندگي رسم خوشايندي است/ زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ/ پرشي دارد اندازة عشق/ زـن
دگي     چيند/ زند لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود/ زندگي جذبه دستي است كه مي ه چشـم حشـره/ زـن گي بعد درخت است ـب

  ). 295ـ  296همان: (»تجربه شب پره در تاريكي است...
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گذرد/ زندگي شايد آن لحظه مسدوديست/ كه نگاه  زندگي شايد/ يك خيابان دراز است كه هر روز زني با زنبيلي از آن مي«
ا دريافـت ظلمـت خـواهم         ي است/ سازد/ و در اين حس من، در ني ني چشمان تو خود را ويران مي ا ادراك مـاه و ـب ن آن را ـب كـه ـم

  . )310ـ  311: 1381،(فرخزاد»آويخت...
  اما:  

بينيد / وز اهل عالم هاي ديگـر هـم / يعنـي چـه پـس اهـل كجـا         هيچيم / هيچيم و چيزي كم / ما نيستيم از اهل اين عالم كه مي«
  ). 430: 1377محمدي آملي، »(شادي، غم دارد / پس زنده باشد مثلِ هستيم؟... / نور سياه و مبهمي

زدك)  «به طور كّلي  اخوان، همانند رندان تاريخ، پشت به دنياي امروز، به جهان آرماني ديروز(آرمان شهر زرتشت و ماني و ـم
ا تلـخ گريسـت،     » لولي وشـي مغمـوم  «هاي تاريخيـ  اجتماعي خود و هم نسالنش، همچون   روي آورد و بر شكست آرمان طنّـاز امـ

  ). 189: 1388روزبه، »(دشنام داد و گاه پوزخند زد
ـين طبيعـت در            وع شـباهت مفهـومي ب ا يـك ـن دارد؛ امـ ا سـهراب ـن با توجه به اشعار اخوان، وي از لحاظ عرفان چندان شباهتي ـب

رم   «گويد:  گردد. سهراب مي اشعار سهراب و موردي خاص در شعر اخوان مشاهده مي قبله ام يك گل سرخ / جانمازم چشـمه، مـه
ن خـود را ادا كـرده و           278ب،هشت كتا»(نور / دشت سجادة من ف جـاري سـت. اخـوان هـم دـي ) و يا اين كه در نمـازش مـاه و طـي

اغ هـم گسـترده     «گويد:  بسيار زيبا مي ـبزفرشِ ـب برگكي كندم / از نهال گردوي نزديك؛ / و نگاهم رفته تا بس دور / شبنم آجين س
  ). 391: 1377محمدي آملي، »(سجاده / قبله، گو هر سو كه خواهي باش

  شق:ع 
ا نگـرش عرفـاني       عشق سپهري، عشقي آسماني بود كه آن را در طبيعت خداوندي پيدا كرد؛ وي انسـاني آرمـان   ود؛ او ـب گـرا ـب

ديد و او به مهماني  ها را خالي از هر گونه گناهي مي ورزيد؛ زيرا آن هاي خداوند عشق مي خويش براي رسيدن به كمال به آفريده
  ن و دانش از پّلة مذهب صعود كند و در جستجوي استغنا بود: دنيا رفته بود تا از طريق عرفا

اال /     « ـتم از پلّـة مـذهب ـب من به مهماني دنيا رفتم: / من به دشت اندوه، / من به باغ عرفان، / من به ايوان چراغاني دانش رفتم / رف
  ). 282ـ  283: 1387سپهري، »(تا ته كوچة شك، / تا هواي خنك استغنا...

د. و خيلـي    گرفتن از اين عشق تا پايان عمرخود را گرفتار عشق زميني نكرد. او عشق بدون درد و رنج را مـي  شايد با بهره خواـه
  كم، از عشق زميني سخن گفته است از جمله:  

  ). 283همان: »(من به ديدار كسي رفتم در آن سر عشق / رفتم، رفتم تا زن، / تا چراغ لذّت، / تا سكوت خواهش،...«
ـپهري    فروغ هم  ا معشـوق س مانند سپهري از عشق بسيار سخن گفته است ولي معشوق فروغ، هم زميني است و هم مرد است. امـ

ه عشـق          هاي طبيعت به دنبال خدا مي زني اساطيري است و سپهري در همة پديده ت تعـالي بخشـيدن ـب روغ گـاهي در جـه گـردد. ـف
  ر به گناه نكند: خواهد كه عشقي نصيبش شود كه او را وادا خويش از خدا مي

ـتان / شـوق گنـاه و نقـش           « ن بس اي روي و از دل ـم ش فـريبش را... / بنـم يك شب زِ لوح خاطر من بزداي / تصـوير عشـق و نـق
  ). 86: 1381فرخزاد، »(پرستي را...

ات   بايست بر اساس روايت قرآني كه در سورة ب نكتة قابل توجه و شبهه برانگيز اين كه فروغ اگرچه مسلمان بود، مي  35قـره آـي
  داند:  بود ولي او آن را سمبل عشق مي آمده است، به ميوة ممنوعه پايبند مي 36و 

ازيگر دور از دسـت /          دانند / همه مي همه مي« اغ را ديـديم / و از آن شـاخة ـب وس / ـب ة سـرد عـب دانند / كه من و تو از آن روزـن
  ). 283ـ284(همان:  »سيب را چيديم
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ـيب     شود ولي چون وي زندگي را با عشق تفسير مي در معاني مختلفي ديده ميدر اشعار سپهري نيز سيب  كـرد، بنـابراين واژة س
  شود:  شود كه با نگاه به آن در طبيعت به سوي خدا رهنمون مي در نظر او همان عشق در زندگي تعبير مي

ه بوييـدن  « ه يـك آيينـه، يـك          تا بخواهي خورشيد، / تا بخواهي پيوند،... / من به سيبي خوشنودم / و ـب ه / مـن ـب ة بابوـن يـك بوـت
  ). 295: 1387سپهري، »(بستگي پاك قناعت دارم

وني و زن، را نمـاد عشـق جسـماني        اما ناگفته نماند كه سپهري عشقي عارفانه دارد؛ چون سيب، را نماد عشـق اهـورايي و افالـط
  را به كار برده است.  » عشق«بار واژة  16خود فقط » هشت كتاب«داند و در اشعار خويش جدا كرده است. او در  مي

شـود. معشـوق    در عشق و عاشقي دست به بدعت زده و در نوعي رمانتيسم سطحي از عشق گرفتار مي» اسير«فروغ در مجموعة 
  باشد. او انساني ست كه داراي همة خصايل خوب و بد ـ استخوان، پوست، دم زدن، قهر، خشم و... ـ مي

  كند:  ون هيچ ابايي و بي پرده اين گونه وصف مياو معشوق زميني خود را بد
  ).253: 1381فرخزاد، »(هاي نيرومندش/ چون مرگ ايستاد معشوق من / با آن تن برهنة بي شرم / بر ساق«

  شود.  اي كه در شعر فروغ حكم فرماست در شعر اخوان و سپهري ديده نمي حس و نگاه زنانه
وعي عشـق در         اما از سويي ديگر عشق از موضوعات برج ه ـن ود، ـب اس ـب ستة شعر اخوان است. ولـي چـون او داراي روحـي حسـ

ـ  او، عشـقي                اشعارش در پنهاني سير مي ـ رئاليسـتي ـتي اسـت. و عشـق  كنـد و او شـاعري اسـت كـه داراي عشـق رمـانتيكي و رئاليس
وران      اش هم مردانه و منحصر به فرد و در عين حال، عشق به مردم و انسان است و عشق رمانتيكي ه همسـرش ـت دن ـب در عشق ورزـي

  مشهود است.
  كند: اين چنين از عالم عاشقي ياد مي» توران«از معشوقة خويش » ياد«در شعر » زمستان«اخوان ثالث در ابتداي مجموعة 

  هرگز فراموشم نخواهد گشت، هرگز                      آن شب كه عالم، عالم لطف و صفا بود«
  :).1370اخوان،»(ي لذّتي داشت                     وز شوق چشمك مي زد و رويش به ما بودمن بودم و توران و هست

  اخوان ثالث با زباني ساده عشق را روايت مي كند:
ما چون دو دريچه رو به روي هم / آگاه ز هر بگو مگوي هم / هر روز سالم و پرسش و خنده... / هر روز قرار روز «

  ).48: 1382اخوان،»(آينده...
كند و در كنار معشوق بودن را از بهترين لحظات تنهايي  گاه ياد مي هاي خود، از معشوق به عنوان بهترين تكيه او در تنهايي

اش به معشوق نپرداخته است بلكه با واسطه  كند. اخوان ثالث در اشعار عاشقانه كند و تصاوير زيبايي از معشوق خلق مي تصور مي
  يابد: پشتوانة عاشق هستي خويش را ميقرار دادن عشق و به 

  ).66(همان: » اي تكيه گاه و پناه / زيباترين لحظه ها / پرعصمت و پرشكوه / تنهايي و خلوت من!...«
  در نگاه اخوان ثالث اثر عشق چنان است كه خاك يأس و نااميدي به زر تبديل مي شود:

  ).116همان: »(شگرف است عشقزر شد از اكسير ويم خاك يأس / آه، اميدا، چه «
  كند: هاي سبز گيالن سپري كرده است اين گونه توصيف مي هايي را كه با معشوق خود در بيشه اخوان شبي از شب

برد شايد... / اال، درياب! ـ  هاي سبز گيالن با دل بي تاب، / خيالم مي گردم ميانِ بيشه هاي مهتابي / كه مي در اين شب«
ـ بي مي   ).25همان: »(تاب من! درياب گويم به دل 

ترين آنات و لحظات  و در جايي ديگر اخوان ثالث ضمن اينكه نسبت به عشق ديدي مثبت دارد، با معشوق بودن را از ناب
  داند: زندگي و عهد خويش مي
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  ).131ن:(هما» ترين عهد و عادت ها از تو ناب سعادت / اي زندگي با تو پر شور و شيرين / اي ياد تو خوش اي لحظه«
ترين لحظات همراه و همگام وي  داند كه با او صادق است و در بهترين و ناب ترين كسي مي اخوان ثالث معشوق را صادق

  است:
همان »( آزادم و عهدم اين است / كه اول قدم راه ميخانه پويم / و اولين جام مي بر سر دست / نام تو، نام تو، نام تو گويم«

:53.(  
شود كه تا آن را به نحو  ورزيد و تجربة عشقي در وجود او باعث مي نام عشق مي» توران«دوران جواني به زني اخوان ثالث در 

هاي  كند؛ او در مجموعه اي كه نبود وي ضربة جبران ناپذيري بر وجود و هستي او وارد مي مطلوبي ستايش و تمجيد كند به گونه
  گويد: مي اين چنين از اين عشق سخن» زمستان«و » ارغنون«

  ). 280همان: »(آه، اي سنگين دل دير آشنا، توران من / جانم از جان بهتر من، دين من، ايمان من«
ه        كلمة از بار 126، »دارم دوست ترا اي كهن بوم و بر«و » ارغنون«او در دو مجموعة  عشق ياد كـرده اسـت كـه آن هـم قريـب ـب

ه كـار نبـرده    » عشـق «حّتي يك مورد هم واژة » آخر شاهنامه«آمده است اما در مجموعة » ارغنون«يكصد مورد آن در مجموعة  را ـب
  است.    

  شود:  گويد كه با جدايي بين عاشق و معشوق، خود نيز دل شكسته مي و گاهي هم از عشقِ كوتاه و ناتمامي سخن مي
ر روز قـرار روز آينـده... /     « ما چون دو دريچه، روبروي هم، / آگاه ز هر بگو مگوي هم / هر روز سالم و پرسش و خنـده، / ـه

  ). 48ـ 49همان: »(ها بسته ست اكنون دل من شكسته و خسته ست، / زيرا يكي از دريچه
  يأس و نااميدي: 

ـ كودتـاي    يكي از درون مايه ود، سـتيز اميـد و نااميـدي اسـت.         1332مـرداد 28هايي كه بر شعر اين دوره  و بعـد از آنـ  حـاكم ـب
ها  ها را شاعران نااميد و مأيوس ناميد كه پرچمدار همة آن شود يك خطّ حايل در بين شعرا قرار داد و تعداد بسياري از همة آن مي

  ). 63: 1380اخوان ثالث است(شفيعي، 
ـأس و نااميـدي    اي كه در اشعار اخوان ديده مي يأس و نااميدي شود به سه گونة شخصي، اجتماعي و فلسفي نمودار شده است. ي

وي بر اساس برخي اشعارش به دليل ناراضي بودن از خود و اوضاع مردم و وطنش بود. اگر چه نقطة اميدي هـر چنـد دور هميشـه    
ر        ا ديـدي     در وجودش نهفته بود اما او نسبت به آينده با ديـد و نگرشـي تيـره نظـر داشـت و درسـت ـب خالف وي سـهراب سـپهري ـب

  نگريست.   روشن به آينده مي
ر عكـس اخـوان      » از اين اوستا«و » ارغنون«اخوان بعد از دو مجموعة  ا سـهراب ـب رفته رفته به يأس و نااميدي كامل رسيده بود امـ

ـ مرگ رنگ و زندگي خواب ه     ها ـ ديدي كامالً نااميد و يأس آلود بر اشع  در دو مجموعة نخست خود  ود و ـب ه ـب ارش سـايه انداخـت
  كند.   اي روشن و تابناك سير مي تدريج به سوي آينده

گيـرد؛   ها را به شيوة طنزگونة خويش به استهزا و تمسخر مي ها، آرزوها و يأس اخوان در اوج يأس و نااميدي همة سعي و تالش
  اند:   اي تلخاز جملة اين طنزه» نوحه«و » هنگام«، »قصة شهر سنگستان«، »كتيبه«اشعار 

ــه ايــن جهــاد جــاودان مقــدس آمــديم، / او فريــاد مــي   «...  ــا     مــا ب زد: / هــيچ شــك نبايــد داشــت / روز خــوبتر فرداســت / و / ب
  ).392ـ393: 1377محمدي آملي، »(ماست
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او در  هاي فراواني مواجه شد، نگاهي اميدوارانه به اين دنيا نداشت. اخوان ثالث چون در زندگاني خويش با فراز و نشيب
چند شعر ديگر از اين مجموعه فرياد نااميديش تجّلي يافته  و بيمار فسانه، روشني، جرقه، جمله؛ از »زمستان« اشعار مختلف مجموعة

  است. 
  جستجو كرد.»  زمستان«بخصوص در مجموعة  1332هاي  هاي اخوان را بايد پس از سال قصة دردمندي و نااميدي

تواند به آمال و آرزوهايش دست پيدا كند، كوله باري كه  نااميد و مأيوس از اين كه نمي» چاووشي«اخوان ثالث در شعر 
  گذارد كه بازگشتي در آن نيست: گيرد و قدم در راهي مي اش را به همراه دارد بر دوش مي توشه
راه بي برگشت بگذاريم بينم بد آهنگ ست / بيا ره توشه برداريم / قدم در  من اينجا بس دلم تنگ ست / و هر سازي كه مي«

  ).261ـ262: 1370قاسم زاده، دريايي، »(آيا همين رنگ ست؟» هر كجا«/ ببينيم آسمانِ 
اگر در بعضي از اشعار اخوان نقطة اميدي به چشم مي خورد به خودي خود ناشي از اين است كه ضمن درك درد و رنج 

  كند: ميد پيدا ميمردم نگاهش نسبت به جهان مثبت مي شود و همچنين به زندگي ا
: 1391(اخوان، » گويد: [اما باز بايد زيست، / [بايد زيست، / [بايد زيست... گويد: هوم! چه بيهوده! / زندگي مي مرگ مي«
247.(  

داند در حالي كه قبل از اين خود را  رود كه خويشتن را چاووشي خوان قافلة نور و روشني مي و با اين اميد تا جايي پيش مي
  هاي نااميدي و ناكامي و تحسر مي دانست: خوان قافلهچاووشي 

دهد/ در چاه بيم، اميد به ماه نديده داشت/ ........./ و آن  دهد خبر / شب رفته و با سپيده خبر مي از ظلمت رميده سحر مي«
  ).268-269همان: »(دهد سحر ها دريده خبر مي پرده

  باشد: شاد و فرح بخش در اشعار وي بسيار كم و ناچيز مياما نبايد از ياد برد كه اين آنات و لحظات 
  ).65همان: »(تن، شنگي از رقص لبريز / سر، چنگي از شوق سرشار«

توان گفت كه در اشعار اخوان كلمات و تركيباتي نظير باغ عقيم، ابر، ده كوره، دور افتاده، مرداب و ... به  و به طور كّلي مي
  باشد: خود نيز بيانگر يأس و نااميدي وي ميها  كار برده شده است كه اين

  ).138همان: »(قاصدك! / ابرهاي همه عالم شب و روز / در دلم مي گريند«
  و نيز در جايي ديگر:

 1384تبريزي، منطقي آبادي، مه»(چشمانت پيش در ايستد ديوار چو آيد برون، ابري شود تاريك/ نفس كز گرمگاه سينه مي«
:108   .( 

پندارد كه اين ذهنيت از آنجا نشأت مي گيرد كه وي نسبت به جهان پيرامون خويش نگاهي  اريخ را سياهكار مياخوان ثالث ت
راند و چه بسا كه عصر خويش را عصري  ها و آالم انسان سخن مي ها، سختي منفي دارد و ضمن نااميدي و ناكامي هماره از رنج

ـ ب خون آشام تلّقي مي   زند: ه سبب همين نگاه منفي او به جهان ـ پوچي و هيچي موج ميكند و در جاي جاي شعر وي 
  ).30: 1382(اخوان،» ها جاريست... از تهي سرشار، / جويبار لحظه«

  سرايد: و در جاي ديگر نيز اين چنين مي
گانه / يا ز ميري هامان را / گويي از شاهي ست بي هاي رفته بر ياديم / كس به چيزي يا پشيزي، بر نگيرد سكّه ما راويان قصه«

  ). 76ـ77همان :»( دودمانش منقرض گشته...
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ين و     « ا سـپهري خـوش ـب فروغ شكست خورده و بدبين و مأيوس است، زني تنها كه همواره در آستانة فصلي سرد بوده است، امـ
  ). 304: 1376شميسا، »(متحرّك است و شاد، مردي تنها اما مجموع كه همواره در آستانة بهاري شگرف بوده است

  بر همة زمين دارد: داند و دستي  سپهري آسمان و زمين را از آنِ خويش مي
  ). 297: 1387سپهري، »(هر كجا هستم، باشم، / آسمان مال من است / پنجره، فكر، هوا، عشق، زمين مال من است...«

  رود:  ها هنوز در اعماق زمين و خاطرات كهن فرو مي و اما فروغ با پايين رفتن از پّله
ه چيـزي        اي آن را از من مي سهم من / آسماني ست كه آويختن پرده« گيرد / سهم من پايين رفـتن از يـك پلّـة متروكسـت / و ـب

  ). 312: 1381فرخزاد، »(هاست در پوسيدگي و غربت واصل گشتن / سهم من گردش حزن آلودي در باغ خاطره
ان    ه         در اغلب اشعار فروغ فضايي از يأس و نااميدي همراه با اندوه حكـم فرماسـت هـم م وضـع ـب طـوري كـه در اشـعار اخـوان ـه

ده          مين منوال بوده است؛ ولي در اشعار سپهري بجز در مجموعهه دوه و سـياه انگـاري دـي ه ايـن شـكل، نااميـدي و اـن هاي آغازين ـب
  شود:  نمي
ي     گسترد به سينة راه / نرم نرمك خداي تيرة غم / مي اي و غروب / سايه مي آه، اكنون تو رفته« ه معبـد نگهـم / ـم نويسـد   نهد پا ـب

  ). 219همان: »(هاي همه سياه سياه آيهبه روي هر ديوار / 
  ). 37ـ38: 1387سپهري، »(اي كو كه بدان آويزم؟ اي كو كه به دريا ريزم؟ / صخره اي كو كه به دل انگيزم؟ / قطره خنده«
ه« ه غريبم، قصو گـويم       ام چون غص ا ـت ، ام بسيار / سخن پوشيده بشنو، اسب من مرده ست و اصلم پير و پژمـرده سـت، / غـم دل ـب

  ). 373ـ374: 1377محمدي آملي، »(غار!... / بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري نيست؟ / صدا نالنده پاسخ داد: / آري نيست؟
  تنهايي: 

دوه او ناشـي از            » ارغنون«غم و اندوه، در مجموعة  ن اـن ارة خـودش شـد كـه اـي ـلي اخـوان در سـرودن درـب مسبب و محـرّك اص
  نالد:  و اين گونه مي باشد احساس تنهايي و غربت وي مي

من بر زمين غم و ستمي بين، اگرچه ُخرد / سر را به طعن و لعن سوي آسمان كن ام / آخر حديث من بشنيدي، اگرچـه مـن...   «
  ). 50ـ 51: 1385اخوان، »(ام / اما من آن غريبة غار آشيان كن

ا   هاي ز گاهي اندوه روزگار و رنج ناشي از فقر و بدبختي و رنج و مرارت ندگي و همچنين نرسيدن به آرزوهايش باعث شـد ـت
  وي تن به غربت و تنهايي دهد: 

ي شكسـت   « دلم به غربت از اندوه روزگار شكست... / قرار شد كه به من يار زينهار دهد / كه بشكنم كمر فقر اعتبارشكن / وـل
  ). 82همان: »(اي مهارگسل چو قلبم قرار ياري را... / شدم چو بختيِ ديوانه

ه          و دوه دوري از معشـوق او را ـب ـ  اـن ـيم شـهريور در بعضي اشعارشـ  چون: ورق سوخته، چشم انداز دماوند، نوروز ملول و نس
  تنهايي و غربت كشانده است:  

اي عشـق   « َگرد غربت پرده زد بر دامنِ بال و پرم / ياد باد از آشيان و بالِ مهرِ مادرم... / من حديثم رنگ ديگر داشت، پيش از ـپ
  ). 63همان: »(بيني ز دست عشق آمد بر سرم... اينكه مي /

  گيرد:  برد و اين گونه بر همه خشم مي او از شدت اندوه و نااميدي به ميخانه به عنوان پناهگاهي براي تنهايي خويش پناه مي
المي از خـاطره       گرچه تنهاييِ من بسته در و پنجـره « ـيشِ چشـمم گـذرد ـع ا / مسـت نفـرينِ من    هـا، / پ د و      ـه ر ـب ه سـو ـه د از هـم ـن

  ). 28همان: »(نيك...
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دهد و ايـن   پندارد و سكوت تنهايي را از همراهي با چنين افرادي ترجيح مي اخوان در تنهايي خويش همه كس را دروغگو مي
  دهد:  اي سوزناك سر مي گونه ناله و شكوه

ه گويند... / سكوت گريه كـرد ديشـب / سـكوت بـ     دانم كه همه دروغ مي و من مي« د، / سـكوت سرزنشـم داد، / و     ه خاـن ام آـم
  ).      86همان: »(سكوت ساكت ماند سرانجام / چشمانم را اشك پر كرده است

ـپهري    عوامل مختلفي دست به دست هم دادند تا اخوان را به سوي تنهايي و غربت بكشانند كه اين تنهايي او همچون تنهـايي س
ـپهري        و فروغ به انحاء مختلف با ترس و هراس همرا ود ولـي س رگ و نيسـتي ـب ه خـاطر ـم ه بود. مثالً ترس فروغ از تنهايي و غربت ـب

  دانست، از شوق وصال ترس و هراس داشت.   چون مرگ را جزيي از زندگي مي
ه        ولي فروغ گرفتار و درگير پيامدهاي زشت و ناپسند مدرنيته است كه مي ت و پريشـاني هميشـگي را ـب توان تنهـايي و غـم غرـب

  سرايد:  از اين پيامدها دانست و با اين حال فهم احساس تنهايي او پيچيده و دشوار نخواهد بود آن هنگام كه مي عنوان يكي
ان    هاي كج و معوج سقف / چشم خود را ديدم / چون رطيلي سنگين / خشك مي روي خطّ« شد در كـف، در زردي، در خفـق

  ). 234: 1381فرخزاد، »(شدم آرام آرام / داشتم لرد مي بستم در گودالم هايم / مثل آبي راكد / ته نشين مي / داشتم با همه جنبش
دانسـت و او از ايـن    فروغ بعد از طالق از همسرش و محروم شدن از تنها فرزندش، تنهايي را از همنشيني با ديگـران ارجـح مـي   

  برد:  تنهايي رنج مي
  ). 139همان: »(ظلمت قلبم / وحشت دنياي تنهاييخزد در  چون نهالي سست مي لرزد / روحم از سرماي تنهايي / مي«

  هاي پيروزي بود:  فروغ بر خالف سهراب زيستن او را خشنود و راضي نكرد و همواره در آرزوي قّله
ي    / مگر تمامي اين راهكدام قّله كدام اوج؟« ان نـم ـند؟  هاي پيچاپيچ/ در آن دهان سرد مكنده/ به نقطة طالقـي و پاـي همـان:  »(رس
280 .(  

ه اما سهراب به دنبال خلوتگاه و مأمني است كه روح لطيف و شاعرانه وده     اش در آن آرام گيرد. او روحي اس و لطيـف ـب اش حسـ
راي       و از شم هنرمندانه و باريك بيني او ريشه دارد و اشعار خود را با تأثيرپذيري از مكتب رمانتيسـم و سمبوليسـم آفريـده اسـت و ـب

ايي اسـت و مـي         هاي زندگي گريز از دغدغه ه دنبـال سـرزميني ايـده آل و رؤـي كوشـد تـا از    زميني كه از آن به ستوه آمده اسـت، ـب
  كند:  تنهايي خود به درگاه الهي متوسل شود كه اين جايگاه براي او اميد به زندگي را لذّت بخش و زنده مي

ي لـك،     زد... / سايه ها / غفلت پاكي بود، كه صدايم مي پشت تبريزي« اي ـب اك، / كودكـان احسـاس!      / گوشـه ـه اي روشـن و ـپ
  ).355ـ  356: 1387سپهري، »(جاي بازي اينجاست...

به طور كّلي سهراب سپهري از اجتماعي كه مانع رسيدن وي به پرورش روحاني ست گريزان است. وي تمام كينه و 
دشان رها كرد و براي پرورش روحاني خود ها، تضادها و همة فعل و انفعاالت عصر خويش را به حال خو ها، قتل و غارت دشمني

بايست از اين اجتماع پر جنب و جوش با اين معضالت دست و پا گير دل كند و جاي مناسبي را براي پرورش روحاني خود  مي
  يافت؛ چرا كه براي واصل شدن به حقيقت بايد از اصل شروع كرد:

در پي زنگ / زهر اين فكر كه اين دم گذراست ... / دنگ...،  زند پي دنگ...، دنگ... / ساعت گيج زمان در شب عمر / مي«
  ).50ـ  51همان:»(آيد باز... گذرد / آنچه بگذشت نمي ها مي دنگ... / لحظه
دانست كه ماندن در اجتماع بي فايده است. او به تنهايي خويش ايمان داشت؛ او قدرت اوج گرفتن را در خود  سهراب مي

  شكافت و به آن ايمان داشت: كرد؛ نوري كه ظلمت را براي وي مي ا در وجود خويش حس ميكرد؛ نور ايمان ر احساس مي
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او در تنهايي خويش تصاويري  ).342همان: »(بينم در ظلمت، من پر از فانوسم روم باال تا اوج، من پر از بال و پرم / راه مي مي«
  كرد: كردن احساس آزادي و رهايي و سبكي ميبيند و با پرواز  سبز كه نشان از رسيدن به آمال معنوي ست، مي

كند... / تصويري  ها را زير و رو مي ام / انگشتم خاك نوشم / و در دوردست خودم، تنها، نشسته من هواي خودم را مي«
/ آفتاب، پرم / روي دشتي دورافتاده  پرم، مي كنم... / مي ها / روي باغ هاي روشن پرواز مي ها، برگ كشد، تصويري سبز: شاخه مي
  ).146همان: »(سوزاند، و من در نفرت بيداري / به خاك مي افتم هايم را مي بال

خواست گريه سر دهد و گاهي نيز  شد. او گاهي دلش مي سهراب گاهي بي سبب و بدون دليل دچار نوعي غم و شادي مي
مرغ دلش آهنگ پرواز به سوي آسمان  شد. خواست غرق در شادماني روحاني شود و به نوعي دچار پرواز روحاني مي دلش مي

هاي سهراب  خاست و آن آواز پرندگان بود كه بر غم تر از همه صداهايي بود كه از دل طبيعت بر مي نواخت. غمگين را مي
  كرد: كرد و او را به سوي تنهايي روحاني دعوت مي اي غم و اندوه سهراب را دوچندان مي افزود و چه بسا آواز پرنده مي

زني آوا / و نشاط  نهان از چشم... / چه تو را دردي ست / كز نهانِ خلوت خود مي  ا دارم / با تو اي مرغي كه ميه حرف«
  ).75ـ76همان:»(زندگي را از كف من مي ربايي؟

با افكار دور و دراز خود آرزوهايي در سرمي سهراب در اميد و آرزوهايش، خويشتن را در اوج مي پروراند؛ گاهي  ديد. او 
اي  پروراند. او در عين تنهايي به دنبال مكاني بود كه سرشار از نور و روشنايي باشد به گونه ها را در ذهن مي آرزوي چيدن ستاره

  كه ديگر احساس غربت و تنهايي به او دست ندهد:
اينجا نبود / هاي تاريكي چكيده ام / جايم  ام / كه روي علف ام / من شبنم خاك آلود يك ستاره ها چكيده روي علف«

  ).85ـ86همان:»(ام... شنوم / جايم اينجا نبود... / من ستارة چكيده ها را مي نجواي نمناك علف
در «گاهي روي آوردن سهراب به سوي تنهايي و سير و سلوك عارفانه به دور از اجتماع، بر فضاي نام اشعار وي ـ چون شعر 

به سمت نوعي از غم و افسردگي رمانتيك سوق داده است. اين غم و اندوه اي كه آن را  ـ سايه افكنده است به گونه» قير شب
  حاصل از تنهايي مانند شاعران ديگر در اشعار وي به صورت گله و شكايت از روزگار نمايان شده است:

ري است ها / سر به سر افسرده است / روزگا ديرگاهي است در اين تنهايي / رنگ خاموشي در طرح لب است... / نفس آدم«
  ).  17ـ18همان:»(در اين گوشة پژمرده هوا / هر نشاطي مرده است

  و به طور كّلي سپهري در اين جهان بي بنيان تنهايي و غربت انسان را در اشعار خويش به تصوير كشيد. 
  كودكي: 

هاي اساسي در اشعار سپهري، اخوان و فروغ دانسـت؛ منتهـي هـر كـدام      توان از درونمايه ياد از گذشته و دوران كودكي، را مي
ه اشـكال مختلـف همچـون دوران كـودكي،       به گونه اي خاص در اشعار خود آن را بيان كرده اند. در اشعار اخوان ياد از گذشته ـب

ه     خـورد؛ مـثالً او در    چشـم مـي  نگران بودن از تنهايي و غربت و دوري زادگاه و همچنين درد ناشي از شكست عشـقي و عـاطفي ـب
رسد و از شكسته شدن جام جواني و زمزمة پيري اين گونه شكوه و  شعري آهنگ شوق به دوران كودكي و جوانيش به گوش مي

  دهد:  گاليه سر مي
  شكست جام جوانيم پير شد دل من                         دگر ز جان، به درستي كه سير شد دل من«

ـــوانيم پير شد دل منبد از بدترِ آن ز ـپهر                           شكست جام جــ   »مان كه سنگ س
  ). 108: 1383(اخوان،
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ه يـاد مـي      او در جايي ديگر از اندوه و دلتنگيِ خود از زادگاهش سخن مي ت خـويش ـب آورد و  گويد و از نهايت تنهايي و غرـب
ت       مي دهد كه بازتاب آن را هاي آميخته با شكوه سر مي ناله ژه ارغنـون جسـتجو كـرد و در حقيـق توان در اشعار كالسيك او به وـي

  توان گفت كه نوستالژي وطن و ميهن در او قوي ست:   انعكاس حسرت و تنهايي او در دوري از وطن است و به نوعي مي
  بال افتاده امخواهم بگويم، در  تا كه از يار و ديار خـود جدا افتاده ام                          راست مي«

ــن تفتة ام القري افتاده ام... / ـــ   از بهشت عدن همچون رهنوردي تشنه لب                      بر زميـ
  ).109همان: »( ري چو دريايي ست و اندر آن نهنگان بي شمار من در آن چون كودكي بي دست و پا افتاده ام

ي  ياد خود غربت و تنهايي از نهايت» نسيم شهريور« شعر در حّتي وي ة  و كنـد  ـم  عشـق  ماحصـل  را هـا  گرفتـاري  و تنهـايي  ايـن  هـم

  داند:  مي
ـــــــهرِ مادرم« ـ ــنِ بال و پرم                ياد باد از آشيان و بالِ ـم ـــ ــت پرده زد بر دامـ   َگرد غرـب

ــرت گم شدم               تا غبارآلود غم شد چه ـــ ـــزن آورم... /آن قدر در گردباد رنج و حس   رة حـ
  )63همان:»(بيني ز دست عشق آمد بر سرم من حديثم رنگ ديگر داشت، پيش از پاي عشق     اين كه مي

اما سپهري در عين اين كه برگشت به ادوار زندگي گذشته را كاري عبث و بيهوده دانسته، انديشه و تفكّر و نگريستن به زمان  
ازگي و آن حالـت خـاص         كند و اگر از زمان كودكي ياد مي صيه ميحال و زمان فعلي از زندگي را تو ه دليـل طـراوت و ـت كنـد، ـب

  معصومانه و پاكي آن دوران است كه در اشعار خود بسيار استفاده كرده است: 
ور و                فكر، بازي مي« ت، صـّفي از ـن دگي در آن وـق ر سـار / زـن ك چنـار پـ د، ـي ارش عـي ود، مثـل يـك ـب زي ـب كرد / زندگي چـي

  ). 282: 1387سپهري، »(عروسك بود،... 
ود كـه انسـان صـفا و صـميميت          حسرت و اندوه سپهري از دوران كودكي كه آن را دوران آزادي مي ه خـاطر ايـن ـب دانست، ـب

  هاي خداوندي را از دست داده است:   ريدهطبيعت و درك آف
ش مـي چيـدم... / شـوق مـي         جويدم در خواب / آب بي فلسفه مـي  ميوة كال خدا را آن روز، مي« ي داـن د،   خـوردم / تـوت ـب آـم

  ). 281همان:»(انداخت دست در گردن حس مي
ه دوران اسـاطيري    سپهري دوران كودكي را به خاطر مبرّا بودن از هر گونه كدورت و تيرگي عـادات روزمـ   ـباهت آن ـب رّه و ش

ر بيـنش  «نگرد.  ابتدايي زندگي انسان، با ديد و نگرش عارفانه مي اي ديگـر غلبـه دارد    در شعر سهراب بينش اساطيري ـب حسـيني،  »(ـه
  ). او به عناوين مختلف به دنبال كودكان و كودكي است: 56: 1371

در تُـف مـي      زد / كودكي هستة زردآلـ  پسري سنگ به ديوار دبستان مي« گ ـپ ي رـن : 1387سـپهري،  »(كـرد  و را، روي سـجادة ـب
286 .(  

ه اسـت    سپهري بينش فكريِ خاصي دارد و همواره به زمان حال سفارش مي كند و عواقب گذشته و حال در انديشة او اين گوـن
  كه: 
ـته اسـت... /    آيـد / پشـت سـر پنجـرة سـ      خواند / پشت سر باد نمي پشت سر نيست فضايي زنده / پشت سر مرغ نمي« بز صـنوبر بس

  ).301همان:»(ريزد پشت سر خاطرة موج به ساحل صدف سرد سكون مي
ها، گرگم به هوا و  هايي همچون پرپرچه بازي، ني سواري، بادبادك بازي، باالبلندي و دنبال هم دويدن در آن زمان كه بازي
ترها  ياي كودكي سهراب نيز با دنياي پرمشغلة بزرگكرد، دن ها هيجان و شادماني خاصي ايجاد مي قايم باشك در ميان بچه

ها فاصله داشت و چرا كه زندگي در آن ايام ـ كودكي ـ از حقيقت و راستي آكنده بود و چهچة بي خيال سهراب و هم  فرسنگ
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حركت رود  هايش همراهي و هماهنگي خاصي با ترّنم جويبار و نغمة خوش پرندگان بر شاخساران داشت و در مسير سنّ و سال
  در حالي كه مست زيبايي بود در عالم رؤيايي خويش دوان بود:

برد / همره  رود همراه رود رنگ: / من درون نورـ  باران قصر سيم كودكي بودم، / جوي رؤياها گلي مي رشتة گرم نگاهم مي«
  ).154: 1388سپهري، »(دويدم مست زيبايي آب شتابان، مي

خياالت ملون و رنگارنگ بود و جسم و روحش نيز مملو از طراوت و شاداماني بود و آن روزهايي كه سهراب غرق در 
ها خود همه  همچنين روزهايي كه خواب آلودگي و مستي و گيجي همه و همه در جسم و روحش ريشه دوانيده بود، اين

ه بود و اين ر زدند كه تنها در كتاب هايي بودند كه زندگي او را رقم مي لحظه وزها و لحظات زندگي سهراب، چنان تند هاي قص
ها در ذهنش باقي ماند و بعد از اين ايام ـ كودكي ـ و فاصله گرفتن از آن به دنياي بزرگتري قدم  اي از آن گذشت كه تنها خاطره

  گذاشت:
ان بود ... هاي حياط / روي پيشاني فكر او ريخت / جوي آبي كه از پاي شمشادها تا تخيل رو جيك جيك پريروز گنجشك«

هاي ديگر / صورتش كوچ  شد ... / هجرت برگي از شاخه، او را تكان داد / پشت گل / كودك از سهم شاداب خود دور مي
  ).450ـ451(همان: »كرد مي

خداي دست نيافتني است كه «هاي كودكي، همچون وجودي پاك در جستجوي ـ دوست ـ است، كه به قول شاعر  انگيزه«
: 1380(كلياشتورينا،» سازندهايي عرفاني و اوج اشعار سپهري را مي كه اين خود اساس حالت» سازد انزوا ميشاعر را محكوم به 

108:(  
هاي  خواند... / جيب هر يك از ما آسماني داشت در هر انحناي فكر / هر تكان دست ما با جنبش يك بال مجذوب سحر مي«

هاي آشنا با فقر/ تا صفاي بيكران  عاشقان بوديم و راه ما / از كنار قريه داد / ما گروه هاي كودكي مي ما صداي جيك جيك صبح
  ).373ـ374: 1388سپهري، »(رفت... مي

  و اخوان ثالث هم چه زيبا از دوران گذشتة خويش ياد مي كند:
: 1391اخوان،»(باغ، من، مهتاب،/...: ما ناچيز،/خوشا منِ اين من لبريز/.../خوشا جهان جانِ سيالة از و پرنور لحظة اين خوشا و«
114  .(  

ان كـودكي خـود بيشـتر يـاد مـي      »جنس دوم«به نظر خانم سيمون دوبووار نويسندة كتاب «اما از آن جا كه  ا    ، زنان از زـم د ـت كنـن
ود و   )، فـروغ نيـز عـاطفي    261: 1386يزداني، »(اند هاي كودكي دل بسته مردان، به نظر او: زنان بيش از مردان به خاطره اس ـب و حسـ

كرد و در سپري شدن عمر خـويش و در مـورد روزهـاي باصـفاي      اش سير مي هاي زندگي عادي و معمولي اغلب در همان گذشته
  گويد:   اش اين چنين مي كودكي

ه  هاي رشد حروف پريده رنگ الفبا / در پشت ميزهاي مدرسة مسلول / از لحظه از سال« ر روي تختـ     اي كه بچـ ا توانسـتند / ـب ه ـه
  ).   335: 1381فرخزاد، »(را بنويسند / و سارهاي سراسيمه از درخت كهنسال پر زدند» سنگ«حرف 

ان   داشت؛ اما اين شادي هاي گوناگون و شيرينش دوست مي ها و بازي فروغ دوران كودكي را به واسطة شادي ها با گذشت زـم
ه       ها را مي .. جاي آنكم رنگ شده و صفات ناپسندي چون دروغ، ريا، جهالت و ناداني و. ه ـب گيرند كـه خـود نگـاهي انتقادگراياـن

  كودكي است:  
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ده      هاي شگفت عزيمت... / بعد از تو پنجره كه رابطه اي هفت سالگي / اي  لحظه« ا و پرـن اي بود سخت زنده و روشـن / ميـان ـم
ا قطـره هـاي منفجـر        ري/ ميان ما و نسيم... / بعد از تو ما به هم خيانت كرديم / بعد از تو ما تمام يادگا ها را / با تّكه هـاي سـرب، و ـب

  ). 330ـ 331همان: »(هاي گچ گرفتة ديوارهاي كوچه زدوديم شدة خون / از گيجگاه
  حسرت و اندوه فروغ از دوران كودكي به خاطر از دست دادن شور و شادي و صداقت و پاكي كودكانه است: 

ص بـ   « ه رـق هـاي جـاري خواهـد     ر خواهـد خاسـت / و گيسـوان كـودكيش را / در آب    و اكنون ديگر / ديگر چگونه يك نفر ـب
  ). 319(همان: »ريخت

  مقايسة مضامين ديگري در اشعار سپهري، اخوان و فروغ
هاي شعر او بكار رفته است ولي در شعر فروغ اين چنين نيست. در اشعار اخـوان هـم    به عنوان درونمايه» سفر«در اشعار سپهري 
ه        همانند فروغ وضع به ة فرهنـگ آلمـان ـب ا دعـوت خاـن همين گونه است و او در پايان عمر خويش تنها يك سفر داشت؛ آن هم ـب

  سرود.» مسافر«ورزيد و تا آنجا كه منظومة بلندي به نام  خاطر برگزاري شب شعر بود. اما سپهري به سفر عشق مي
» سـفر «در مجموعة توّلدي ديگر سرود، ليكن » سفر«به نام فروغ هم سفرهايي به ايتاليا، آلمان و انگلستان داشت و شعري كوتاه 

ها سـفر   هاي حاصل از زندگي و فرار از اين واقعيت توان گفت كه فروغ به دليل درد و رنج هاي شعر ايشان نيست و مي مايه جزء بن
  داند.  ي ميگزيند. در حالي كه سپهري سفر را براي طي طريق عرفاني و شرط رسيدن به هدف متعال را بر مي

ر       «ورزيد اخوان ايران و ايراني را دوست داشت و به وطن عشق مي وم و ـب را، اي كهـن ـب ز پوچِ جهان هيچ اگـر دوسـت دارم / ـت
راف       420: 1377محمدي آملي، »(دوست دارم م در شـهر و ديـار اـط ) و شايد به اين دليل به سفر عالقه نداشت و اگـر سـفرهايي ـه

اساس شعر فروغ بر عاطفه و احساس است و اخـوان محتـواگرا و    د زندگي و نارضايتي و... بوده است.داشته به خاطر شرايط نامساع
  اش رنگ و صبغة عرفاني دارد در حالي كه در شعر اخوان و فروغ اين گونه نيست. مضمون انديش است و شعر سپهري بن مايه

  پردازيم: فرخزاد ميدر پايان به ترسيم نموداري كّلي از اشعار سپهري، اخوان ثالث و 
  

  »نمودار كّلي مقايسة اشعار سه شاعر بر اساس ديدگاه هر سه شاعر«
  مضمون

  شاعر
  كودكي  تنهايي  يأس  عشق  طبيعت  مرگ

سهراب            
  سپهري

ديدي مثبت و 
عارفانه و امري 
  طبيعي و زيستي

طبيعت ستايي با 
  ديدي     عارفانه

اثيري و اساطيري و 
  عارفانه

عارفانه و ديدي 
  خوش بينانه

ديدي اختياري و 
ـ عرفاني   خلوت 

نگاهي روانشناسانه 
  و عارفانه

  مهدي اخوان ثالث
مرگ با ديدي 
منفي و پوچـ  

  گرايانه

نگاهي سمبليك 
در قالب افكار 
  سياسيـ  فلسفي

نگاهي واقعي و 
رئاليستي و گاهي 
با كمي صراحت 

  اروتيك

ديدي 
تفّكرمحوري و 

طنز آميز  و 
  سمبليك

ديدي مبالغه آميز 
  ها به تنهايي انسان

ـ  نگاهي شكوه 
  آميز و منتقدانه

  فروغ فرخزاد
نگاه منفي و پوچ 
  گرايانه وفنا شدني

ديد اجتماعي و 
سمبليك به طبيعت 

  با طنز و طعن

نگاهي عاشقانه و 
  رومانتيك

ديدي پوچ گرايانه 
  و نافرجام

نگاهي آزرده و 
  غمگين

نگاهي منتقدانه و 
ـ    شناسانهجامعه 

  گيري    نتيجه

ر         ي برخـوردار اسـت و حركتـي ـب ت خاصـ يـمكتب رمانتيسم كه در قرن هجدهم ظاهر شد، از مكاتب ادبي اروپاست كـه از اهم
ـيج از             ا يوش ا تأثيرپـذيري نيـم د اسـت و در ايـران هـم ـب گ و تفكّـر عصـر جدـي عليه مكتب كالسيسم بود كه ماحاصل و نتيجة فرهـن

ر اسـاس     شد. با توجه به اشعار سپهري و فروغ، اين شاعران بيشترين تأثير را از مكتب رمانتيسم پذيرفته رمانتيسم فرانسه شروع د و ـب اـن
رده   بينش و تفكّر، هر شاعر به نوعي گونه ـثالً در اشـعار سـهراب سـپهري، طبيعـت،        اي از رمانتيسم را در شعر خويش به كـار ـب د م اـن
ه آينـده   ويليـام  «و اشـعار  » ذن بوديسـم «گـري بيشـتري حكـم فرماسـت. او تحـت تـأثير        روشـن جلـوه   اي تنهايي عرفاني و اميدواري ـب
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م            » بليك ايي و مقلّـد فـروغ فرخـزاد اسـت و در واقـع مـه تـرين   شاعر انگليسي و مكتب سورئاليسـم فرانسـه اسـت و شـاعري ضـد نيـم
ه       است و يا» گريشنا مورتي«سرچشمة جهان بيني او آرا و عقايد عارف هندي تبار  ـأس و نااميـدي، عشـق ـب در اشعار اخوان ثالـث، ي

قهرمان و شـاعر  » شاندور پتوفي«هاي جامعه تجّلي و نمود بيشتري دارد كه وي نيز در اشعار خويش از  مردم و اعتراض به ناهنجاري
ه وا        » مجار«مّلي رمانتيك  ج   تبعيت كرده است و در اشعار فـروغ فرخـزاد عشـق زمينـي، كـودكي، مـرگ و تنهـايي ـب سـطة درد و رـن

ه      ا توجـ رار گرفـت و ـب زندگي جلوة برجسته دارد كه وي به علّت مسافرت به كشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس تحت تأثير آنان ـق
م در         توان گفت كه وي رؤياي آزادي از زمان و سـاعت  ها مي به اين مسافرت ي او، اگـر ـه هـا و رقـص دنيـا را دارد و شـادي دروـن

ـيج  «ترين شاعر اسـت و اگرچـه در ابتـدا از     حسي» شاملو«شد، پشت نقاب اندوه پنهان است وي بعد از درون كاخ لذّات با » نيمـا يوش
تأثير پذيرفت. سهراب سپهري از رمانتيسم فردي پيـروي كـرده و اخـوان ثالـث هـم از      » شاملو«پيروي كرد، اما بعدها در شعر خود از 

ت كـه           رمانتيسم اجتماعي و فروغ هم عالوه بر رمان روي كـرده اسـت و همچنـين بايـد گـف م پـي تيسم اجتماعي، از رمانتيسـم فـردي ـه
  پردازد و معترض است، بنابراين جامعه ظرفيت پذيرش آن را ندارد. ها مي فروغ چون با ديدي زنانه به مسايل و بيان انديشه
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