تاريخ دريافت3393/4/3 :

مجله مديريت فرهنگي

تاريخ پذيرش3393/2/62 :

سال هشتم /شماره بيست و پنجم /پاييز 3191

مدرنيسم در اشعار فروغ و شاملو
محمدرضا تاجيک
استاديار و عضو هيئتعلمي دانشگاه شهيد بهشتي
فرزانه احدزاده نميني
دانشآموخته کارشناسي ارشد مديريت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات

چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :مدرنيسم در چند دهه اخير شيوه غالب هنر در سطح جهان بوده است که با واکنش
زيباييشناسي و فرهنگي نسبت به مدرنيته و مدرنيزاسيون مشخص ميشود .ويژگي برجسته آنچه در شعر و رمان و
چه در نقاشي و هنر سينما ،فلسفي انديشي و انديشه ورزي عقالني است .اين پژوهش هدف خود را در دو قسمت
دنبال کرده است :بخش اول پايه نظري پژوهش است تا به سؤاالتي از اين دست پاسخ دهد که مدرنيسم چيست؟
مدرنيسم در ادبيات چيست و دارا بودن چه ويژگيهايي باعث ميشود که ما اثري را مدرن بناميم؟ بخش دوم،
هدفش اثبات اين ادعاست که اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو آثاري مدرن هستند و طبق نظريات مطرح
مدرنيسم ،اطالق صفت مدرن به آنان جايز است؛ و از طرفي مقايسه اشعار اين دو شاعر به لحاظ معيارهاي
مدرنيستي است.
روش پژوهش :اين پژوهش به روش تحليل محتوا است و آراي نظريه رِنِه وِلِک در کتاب «نظريه ادبيات» و نيز پيتر
چايلدز در کتاب «مدرنيسم» و مارشال برمن در کتاب «تجربه مدرنيته» را در نظر دارد و برخي متون فروغ و شاملو
را از منظر معيارهاي شکلي و محتوايي مدرنيسم ،با تحليل «مضموني» و «مقولهاي» مورد بررسي قرار ميدهد و
همچنين با پيش رو قرار دادن اين متون ،واکنش اين شاعران را به عنوان شکلي از گفتمان اجتماعي مدرنيسم در
قالب دغدغهها و دل مشغوليهاي نگارش مدرنيستي نشان ميدهد.
يافتهها و نتيجهگيري :يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که در اشعار اين دو شاعر معيارهاي مدرنيستي از جمله،
انديشه ژرف ،فردگرايي ،دروننگري ،فروپاشي اجتماعي ،سمبول ،استعاره و ...برجسته است و مطابق با اين
ويژگيها ميتوان اين اشعار را مدرن ناميد .در مقايسه شعرهاي اين دو شاعر به لحاظ ويژگيهاي مدرن ميتوان
نتيجه گرفت که از حيث محورهايي مانند فرديت ،دروننگري ،خود ارجاعي و شکاکيت ،شعر فروغ از بهره
مدرنيستي باالتري برخوردار است .هر دو شاعر تعهد اجتماعي و انساني نيرومندي را در شعرهايشان منعکس
ميکنند و در عين حال بيشتر اشعار آنان ،حاوي انديشه عميق است .در نهايت هيچ يک از دو شاعر مدرن ،فلسفه
انديش نيستند.
واژگان کليدي :مدرنيسم ،شعر نو ،فروغ ،شامل

محمدرضا تاجیک و فرزانه احدزاده نمینی

ذات شاعر

مقدمه
شعر قديم ما از رودکي تا جامي بر تأملي فلسفي

برگزيدگان

متوسط

عوام

تکيه داشته و هم از اين روست که شعر ما را تفکر ما
دانستهاند ،از خردنامه فردوسي که آن را فلسفه سياسي
ايران باستان به شمار ميآورند تا رباعيات خيام که
برداشتي عميقاً فلسفي دارد (موحد  )632 ،3339و يا

به گفته شفيعي کدکني «تمامي شاعران خوب عصر

شعرهاي مولوي و سعدي و حافظ که ديدگاه منسجم

ما هنوز به ميان گروه متوسط جامعه هم راه نيافتهاند».

فلسفي يا عرفاني در آنان موجود است.

(شفيعي کدکني )313 ،3333

دوران انحطاط شعر فارسي از جامي به بعد،
همزمان با زوال انديشه و انحطاط تاريخي ايران زمين

بيان مسئله

نيز هست و در اين دوره طوالني افول شعر فارسي تا

تاريخ جهاني را به دو دوران کالن باستاني و مدرن

مشروطيت ،عامل فلسفه و انديشه از عالم شعر غايب

تقسيم کردهاند و خط فاصل اين دو را آغاز رنسانس يا

بود؛ اما پس از شکست فلسفه و عصر زرين فرهنگ

سيطره عقالنيت و علم تجربي از قرن شانزدهم ميالدي

ايران يعني از سدههاي چهارم و پنجم هجري به بعد،

به بعد دانستهاند .در کشور ما هم به همين اعتبار،

شعر فارسي و عرفان از مقومهاي فرهنگ و مليت

جامعه سنتي – باستاني در همين مقطع و تحت تأثير

ايراني بوده است( .طباطبايي )636 ،3331

برخوردهاي فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و نظامي با

جايگاه شاملو و فروغ در شعر و ادب معاصر ،واال

تکنولوژي غربي ،دچار تغيير کيفي ميشود و

و شاخص است و اگر معيار بررسي و ارزيابي شعر و

واکنشهاي گوناگون در برابر مدرنيته غربي بروز

شاعر دکتر شفيعي کدکني را منظور بکنيم در دو خط

ميکند .اين دوران مقارن است با حاکميت صفويان در

صعودي و عمقي که سازنده شخصيت اصلي شاعرند

ايران و امپراتوري عثماني در همسايگي کشورمان.

يعني زيباييهاي هنري و فني (صعودي) و زمينه

دولتهاي غربي و همسايگان شمالي و غربي يعني

انساني عواطف (عمقي) ،اين دو شاعر امتياز بسيار

روسيه و ترکيه از بعد نظامي تکنولوژيک برتري داشتند

بااليي دارند ،در بُعد پشتوانه فرهنگي ،کاستي مهم آنان،

و طي جنگهاي فرساينده ،بخشهاي بزرگي از خاک

ناآشنايي با فلسفه است .ليکن از حيث انديشه انسان

ايران را ضميمه خود ساختند و همين شکستها

دوستي ،آزاديخواهي ،همدلي با مردم و حتي کل بشر

زمينهاي شد براي تفکر ايرانيان درباره فرهنگ مدرن.

(من بشري) و نقد اجتماعي و پيوند با زندگي و مسائل

واکنشها البته هم عاقالنه و هم عاطفي بود .در گروه

مردم کوچه و خيابان ،در اين بعد هم باالتر از سطح

اول ،هدف ،آشنايي با مدرنيته و احياناً نقد آن بود و اما

متوسط قرار ميگيرند ،لذا ميتوان آنان را دو يا سه

در طيفي ديگر ،احساس خطر نسبت به از دست دادن

بعدي دانست .در بعد گستردگي اشعار ،شعر آنان در

فرهنگ سنتي ،سبب بروز سنتگرايي و نفي عقالنيت

جامعه ،مانند عموم شاعران معاصر ،در حوزه گروه

مدرن و حتي دشمني با آن شد .احياگران ديني با دو

برگزيدگان و شايد اندکي در گروه متوسط جامعه نفوذ

روش متفاوت شروع به نظريهپردازي کردند .بخشي از

کرده باشد .لذا در اين خط ،نمره فروغ و شاملو متوسط

آنان باور داشتند که عقبماندگي جوامع اسالمي را

يا پايين خواهد بود( .امير ضيايي )63 ،3392

ميتوان با اصالحات درون ديني و با تغيير مفاهيم کهنه
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برطرف کرد مانند جمالالدين اسدآبادي و از متأخرين

کردن حس ناسيوناليسم 3و انتقاد از خرافات مذهبي .در

شريعتي .در بخش ديگر عقيده بر اين بود که اصالح

واقع شعر مشروطيت به ميان توده مردم ميآيد و از

دين و رفع عقبماندگي با پذيرش بخشهايي از

زبان مردم استفاده ميکند .هرچند اين نوع شعر جنبه

مدرنيته و نيز حفظ اساس دين و سنت ،ميسر است

ابزاري داشته و لذا «عاطفه» عنصر اساسي آن را بر

مانند عالمه اقبال و عبدالکريم سروش در دوران اخير.

ميساخته است .هم از اين رو ديگر عناصر شعر مانند

جنبش مشروطيت نشان داد که در اعماق جامعه ايران،

تخيل ،زبان ،موسيقي و شکل شعر کمتر مورد توجه

ميل به تغيير و اصالح ،اساسي است .اين جنبش

قرار گرفتهاند.

واکنشي بود تجددخواهانه و بر عليه نيروهاي سنت

احمد شاملو ( )3324-3339بالتبع نيما شعر موج

حاکم که هرچند شکست خورد اما تحولي اساسي در

نو را در پيش گرفت اما سبک شعر منثور و شعر سپيد

جامعه ايران به وجود آورد و عقالنيت و قانون را

را ادامه داد .در شعر منثور وزن و قافيه موجود نيست

کمابيش در کشور برقرار ساخت.

اما در آن موسيقي خاص و گاه نوعي قافيههاي مياني و

نظام ادبي کهن و شعر سنتي 3تا حدود ميانه قرن
نوزدهم پا برجا بوده است اما با تماسهاي فرهنگي کم
و بيش منظم با کشورهاي اروپايي و هند و عثماني
طليعههاي نوگرايي در شعر فارسي آغاز ميشود.

آهنگي خاص ديده ميشود و به گفته منتقدان ،شاملو
در اين عرصه موفقترين است.
فروغ فرخزاد ( )3333-3341شکل نيمايي شعر يا
شعر آزاد را برگزيد و با وجود عمر کوتاه و دو دفتر

عموماً گفته شده که شعر نو ايران متأثر از شعر

شعر (تولدي ديگر و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد)،

غرب است و استدالل ميشود که تشابه فراوان در

جزو بزرگان عالم شعر و ادب ايران به حساب ميآيد.

ساختار و معناي شعر نوي ايران با شعر نو 6غرب،

شعر آزاد شعري است با وزن عروضي درهم آميخته که

بيانگر تأثير شعر غربي بر شعر نو ايران است؛ و البته

مصرعهاي آن نامحدود است و قافيه نيز جاي منظم و

اين شعر در مقايسه با قصيده و غزل ،تفاوت نو و کهنه

مشخص ندارد.

را آشکار ميسازد؛ اما اگر در نظر بگيريم که شعر نو

شعر شاملو و فروغ از حيث نگاه نو به زندگي و

ويژگيهايي دارد مانند دارا بودن موضوعي واحد يا

هستي ،متفاوت از شعر باستانيان است و حتي از ديد

داستاني کوتاه و نيز ساختار صوري و محتوا متکي

برخي منتقدين ميتواند در کنار شعر معاصر جهان قرار

برهم هستند و در بعد واژگان و کالم و زبان ،زبان

گيرد .آنان تجربههاي زباني شعر را گسترش دادند و

طبيعي معاصر و دور از زبان اديبانه و متکلف است،

نقد اجتماعي نيرومندي را ارائه نمودند.

تمامي اين خصوصيات ،همان ويژگيهاي «قطعه» در

اکنون پرسش اين است که آيا شعر نوي ايران و

شعر سنتي ايران محسوب ميشود ،لذا برخي

بالتبع اشعار فروغ و شاملو نسبتي از نوع شباهت شکلي

صاحبنظران برآنند که شعر نو ايران ،ادامه قطعه

و محتوايي و يا همانندي با شعر مدرن غرب دارند ،چه

سرايي است کما اينکه وزن نيمايي هم ادامه منطقي

ويژگيهايي در مدرنيسم 4و شعر مدرن غرب هست که

وزن عروضي است.

ميتوان آنها را در شعر نوي خودمان هم پي بگيريم.

در شعر مشروطيت ،حوزه مخاطبان گستردهتر

اين تحقيق بدون ورود به عرصه ارزشگذاري و

ميشود و عواطف و احساسات شعر ،مسائل زمان را

قضاوت درباره شعر و ادب سنتي و مدرن ،در پي پاسخ

در برميگيرد مانند موضوع قوميت و تالش براي بيدار

به اين پرسشهاست.

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و پنجم /پاييز 9313

3

محمدرضا تاجیک و فرزانه احدزاده نمینی

پيشينه پژوهش

اهميت و ضرورت پژوهش
فروغ و شاملو را منتقدين طراز اول ادبيات معاصر

جايگاه فروغ فرخزاد در تاريخ ادبيات ايران در

ميشناسند و بسته به همين جهت نوشتهها و کتابهاي

قلههاست ،به گفته شفيعي کدکني ،در «تولدي ديگر» «با

زيادي دربارهي آنها موجود است ،اما عموم اين

شاعري بزرگ روبرو ميشويم که بيهيچ گمان ،تاريخ

نوشتهها به بررسي فن شعر و سبک و ويژگيهاي ادبي

ادبيات ايران او را به عنوان بزرگترين زن شاعر در

صناعي پرداختهاند و جنبه محتوايي و تطبيقي

طول تاريخ هزار سالة خويش خواهد پذيرفت و در

مدرنيستي بسيار کمتر مورد توجه و بررسي بوده است.

قرن ما يکي از دو سه چهره برجسته شعر امروز

در شرايط کنوني جهاني و پيوندها و گسستهاي

خواهد بود .فروغ بيشتر از نيما وزن شعر را گسترش

جوامع دنيا ،سخن بر سر ادبيات و فرهنگ و حتي

داد ...،و صورت و معني در شعر او مدرن است .هيچ

دهکده جهاني ميرود ،انديشمنداني باور دارند که

روشنگري بهتر از فروغ به ستيز با سنت برنخاسته

فاصلههاي فرهنگي توسط بازار جهاني سرمايهداري و

است»( .شفيعي کدکني  )122 ،3392با وجود چنين

ارتباطات از بين خواهند رفت ،در مقابل پژوهشگراني

برجستگي کار فروغ ،هنوز به ويژگيهاي مدرن و شعر

بر ماندگاري و ناهمگرايي فرهنگها تأکيد ميورزند.

او با معيارها و نظريههاي مدرنيستي ،پرداخته نشده

همين تفاوتهاي ديدگاه دربارهي شعر نو يا معاصر

است.

ايران هم موجود است ،گروهي آن را متأثر از شعر

درباره فروغ و به ويژه شاملو کتابهاي بسياري

مدرن غرب و دنبالهروي آن ميدانند ،ديگران شعر نو

نوشته و از منظرهاي گوناگون ،شعر آنان را بررسي

ايران را ادامه سنت شعري قديم و قطعه سرايي معرفي

کردهاند .با اينهمه به دليل تازگي مدرنيسم در ايران ،از

ميکنند .به همين دليل پرداختن به شعرِ اين دو شاعرِ

اين ديدگاه و معيارهاي مشخص مدرنيسم ،به شعر

بزرگ و مؤثر ادبيات معاصر از ديدگاه نظريه مدرنيسم

فروغ و شاملو توجه نشده است .يکي از کتابهاي

و تأثير و کارکرد اين شيوه هنري در شعر آنان واجد

برجسته يعني «طليعه تجدد در شعر فارسي» نوشته

اهميت و ضرورت است.

دکتر احمد کريمي حکاک ،نگاهي تاريخي به مدرنيته
دارد و بررسيهايش را با نيما خاتمه ميدهد .دکتر
سيروس شميسا در کتاب مهم «نگاهي به فروغ» مباحثي

اهداف پژوهش
هدف آرماني اين تحقيق پيوند فرهنگهاي خاص

مانند عروض ،واژگان ،بنمايههاي شعر فروغ ،فروغ و

و عام است .هدفي کلي ارائه طرحي است بر مبناي

شاعر زنان ديگر ،صنايع ادبي و معشوق در شعر فروغ

تغييرات جهاني صنعتي شدن و ارتباطات و بازتاب

را بحث ميکند اما موضوع کتاب ارتباطي با مدرنيسم

جهاني و ملي فرهنگ و شعر تحت تأثير جهاني شدن.

ندارد .همچنين در کتاب «فروغ فرخزاد-شعر زمان ما»

هدف ويژه روشن ساختنِ نسبتِ شعر نو ايران با

نوشته محمد حقوقي هم با معيار «من شخصي» فروغ

مدرنيسم است و هدف کاربردي ارائه مفهوم شعر

به بررسي کتابهاي او ميپردازد و در دو فصل،

مدرنِ دو شاعر طراز اول به بازار ادبيات است که در

«جوانب کار» و «شعرهاي برگزيده» فروغ را ميشکافد،

اساس اقليت روشنفکران را شامل ميشود.

اما موضوع ،مباحث ادبي است و مبحث مدرنيسم،
مطلقاً منظور نويسنده نيست.

4
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«فروغي ديگر» نوشته ضياءالدين ترابي ،به مسائل
صنايع ادبي و عروض و زبان و ساخت شعر فروغ

ارجاعات فلسفي آن ،محتواي انديشگي و نه فلسفي
دارد.

ميپردازد و باز هم منظر کتاب غير از مباحث مدرنيسم

يک کتاب جدي و مهم درباره انديشه و بينش

است ،البته اشارهاي گذرا به نقد مدرنيسم در شعر «دلم

شاملو «سرود بيقراري» از دکتر علي شريعت کاشاني

براي باغچه ميسوزد» ميشود اما اين گفتوگويي

است .نويسنده «اصطالح «جهانبيني انسانيت مدار» را

است درباره فروغ و خارج از مباحث اصلي کتاب.

براي شاملو و نيز نيما و فروغ برازنده ميداند و در

احمد شاملو «از شعراي برجسته نسل خويش

بحثهاي مربوطه مصاديق آن مقولهها را در شعرها به

است و معدّلي دارد در حدود سپهري و اخوان و

ميان ميآورد ،اما در اين بررسيها معيارهاي يک

فروغ...آنچه او معنا» به شعر فارسي داده است،

دستگاه نظري مدرنيستي بحث نميشود و ارتباطشان با

گسترش بينهايت انديشه اومانيستي 1است...اگر از

نظريههاي معين به ميان نميآيد و اساساً نوشته ،فاقد

کتاب «آهنگهاي فراموش شده» بگذريم ،تقريباً شعر

طرح مفهومي و معيار مدرنيستي است.

مبتذل در بساط او به دشواري ميتوان يافت ...،در کنار

در کتابهاي «شعر زمان ما -احمد شاملو» از

اين (مسائل) ،گرفتن صبغه ايراني و شرقي است از

محمد حقوقي و «بامدادي ديگر» از ضياءالدين ترابي،

شعر فارسي که آن را تبديل به يک نمونه کامل شعر

با مباحث زباني و بالغي روبرو هستيم ،کتاب «شاملو و

فرنگي کرده است» (شفيعي کدکني.)132 ،3392

عالم معنا» از دکتر محمد بقايي (ماکان) ،داراي مباحث

«سفر در مه» نوشته دکتر تقي پورنامداريان،

تمهيد ،خدا و جهان هستي ،خويشتن آدمي،

جنبههاي ادبي صناعي شعر شاملو را بررسي ميکند

تقديرگرايي ،ارزشهاي انساني ،مفاهيم مجرد و ...است

مانند عاطفه ،تخيل ،زبان و جنبههاي بالغي ،موسيقي و

اما اين مقوالت در چارچوب نظريه ادبي و يا مدرنيسم

شعر.

بحث نميشوند و ارتباط آنها با مدرنيسم مشخص

از شاملو شناس ع .پاشايي کتابهاي «انگشت و
ماه» و «از زخم قلب »...با محوريت طرحهاي خواننده
محورِ خوانش شعر نوشته شدهاند بدون استناد به نظريه
و لذا ارتباطي با توضيح مدرنيستي ندارند.

نيست و در اساس اين کتاب نيز بدون طرح مفهومي و
نظريه است و لذا ارتباطي به مدرنيسم پيدا نميکند.
کتاب عبدالعلي دستغيب« ،نقد آثار احمد شاملو»
به مباحثي چون نظر شاملو نسبت به شعر قديم و وزن،

کتاب نقد شعر معاصر« ،اميرزادهي کاشيها» نوشته

قافيه شعر ،عشق ،فلسفيدن شاعرانه و مسائل اجتماعي

دکتر پروين سالجقه ،به نوگرايي شاملو از لحاظ

و سياسي شعر شاملو ميپردازد ،ليکن اين نقدها دروني

تکنيک مانند شيوه «جريان سيال ذهن» و «نمادگرايي»

است يعني به توانايي يا ناتواني شاعر در توصيف آن

ميپردازد .البته به طور پراکنده برخي از جنبههاي

امور ميپردازد و هيچگونه بررسي مدرنيستي مطرح

محتوايي مدرنيسم مانند «هماهنگي با مردم محروم» و

نميشود.

«جسارت در بيان دقايق عشق»(ص « ،)44،43انسان»،

همچنين پاياننامهاي با عنوان «جلوههايي از

«آزادي» ،آمده است ،اما اين مقوالت محتوايي بري از

مدرنيسم در شعر فروغ ،شاملو و سپهري» از زهرا

بار نظريهاي مشخص هستند و ارتباط آنها با مدرنيسم

عبدي از دانشگاه عالمه طباطبايي موجود است که باز

به بحث نيامده است؛ و نکته مهمتر اينکه تمايز فلسفه

در اين تحقيق فهرست مفصل و تمايز ويژگيهاي

و انديشه در اين کتاب مطلقاً روشن نشده و عموم

برجسته مدرنيسم را شاهد نيستيم.
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 -و سرانجام بازار جهاني سرمايهداري که همچون

ادبيات و مباني نظري پژوهش
2

جهان مدرن با سه مقوله مدرنيته (تجدد) –

سيالبي همه مردمان و نهادها را با خود ميبرد و به

مدرنيزاسيون( 3نوسازي) و مدرنيسم (نوگرايي) بررسي

پيش ميراند.

ميشود .مدرنيته را چنين تعريف کردهاند :مدرنيته

درباره رابطه ادبيات با جامعه ،ديدگاههاي گوناگون

(تجدد) ،نوعي شيوه زيستن و تجربه کردن زندگي به

مطرح شده است .رنه ولک از متفکرين فرماليستهاي

شمار ميآيد که از تحوالت صنعتي شدن ،شهرنشيني و

روسي است که کتاب معروف او نظريه ادبيات امروزه

تفکيک حوزه ديني از غيرديني ناشي شده است و

از کتابهاي کالسيک نقد ادبي محسوب ميشود.

مشخصاتش عبارتند از :فروپاشي و اصالح گري،

(شميسا  )316 ،3332بهزعم اين صاحبنظر ،ادبيات

پراکندگي و تحوالت سريع ،نا ماندگاري و ناامني و

نهادي اجتماعي است که به ديگر نهادهاي اجتماعي

همراه است با ادراکهاي تازهاي از زمان و مکان:

گره خورده ولي مبتني بر آنها نيست.

سرعت ،تحرک ،ارتباطات ،سفر ،ديناميسم ،3آشوب و

نويسنده هم از جامعه تأثير ميپذيرد و هم بر آن

دگرگوني فرهنگي( .چايلدز  )63 ،3333در اين نوع

اثر ميگذارد .هنر تنها از زندگي نسخهبرداري نميکند

زندگي ،عقالنيت در همه حوزهها اعم از اقتصاد و

بلکه به آن شکل ميدهد .به احتمال قوي ،جوانان

سياست ،روابط اجتماعي ،علوم نظري و عملي به

سريعتر و شديدتر تحت تأثير خواندهها قرار ميگيرند.

عنوان معيار قاطع کار ميکند و با رشد فنآوري،

همچنين کساني که کتاب کمتر خواندهاند نسبت به

سازمانها و ساختارهاي نيرومند در تمامي عرصههاي

کتابخوانان حرفهاي ،خوانده هايشان را سخت

حيات مادي و معنوي ،شکلگرفته و حضور و سلطه

جديتر ميگيرند( .ولک )329 ،3333

آهنين خود را بر جامعه و فرد تحميل ميکنند.

همواره رابطه بين ادبيات و فلسفه و افکار ،محل

پس زندگي مدرن ،گردابي است که انواع تناقضها

مناقشه و اختالف نظر بوده است .غالباً به ادبيات چنين

و زشتيها و زيباييها را در خود دارد و همين گرداب

نگريسته شده که بايد از پس «شکل» آن ،محتواي

را مدرنيزاسيون (نوسازي) تعريف کردهاند که از

فلسفي و انديشگياش بيرون کشيده شود تا افکار

سرچشمههاي زير تغذيه ميکند( :برمن )464 ،3332

عمده پوشيده ،آشکار گردد.

 -کشفيات بزرگ در قلمرو علوم فيزيکي

در رابطه ادبيات و زندگينامه آنچه ميتوان مطرح

 -صنعتي شدن توليد

نمود توضيح اثر ادبي برحسب شخصيت و زندگي

 -افتوخيزهاي عظيم در شمار و ترکيب جمعيت

نويسنده ،از جا افتادهترين روشهاي تحقيق ادبي بوده

 -رشد سريع مناطق شهري

است و در اين روش فرض ميشود که اثر ادبي،

 -نظامهاي ارتباط جمعي که وحدت بخش تمامي

مستقيماً بيانگر فکر و شخصيت و زندگي خالق آن
است« .اما رابطه بين زندگي خصوصي و اثر هنري،

جوامع و اقوام جهاني است
 -دولتهاي ملي با ساختار و عملکرد بوروکراتيک

رابطه ساده علت و معلول نيست و نميتوان افکار،

 -جنبشهاي اجتماعي مردم و اقوامي که حاکمان

احساسات ،نظريهها ،فضايل و رذايل قهرمانان را به

سياسي و اقتصادي خويش را به مبارزه ميطلبند

آفرينندگانشان نسبت داد»( .ولک )32 ،3333
در تحقيق ادبي آنچه از روانشناسي منظور ميشود
همانا مطالعه سنخها و قوانين روانشناختي موجود در

6
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آثار ادبي است( .ولک  )36 ،3333همچنان که در رابطه

مانند استقرا ،قياس ،تحليل ،ترکيب و مقايسه ،بين انواع

زندگينامه و اثر ادبي ديده ميشود در اين مرحله نيز

دانش نظام يافته مشترکند( ».ولک )1 ،3333
در شعر ،مدرنيسم از اساس شعر پيشين يعني

برخي از مطالعه شعر و اثر هنري و ادبي ،به روانشناسي

32

نويسنده به عنوان فرد يا نوع ميپردازند .مثالً اديبي

اوزان ضربي ميگسلد و به شعر آزاد ،سمبوليسم و

معاصر نظر داده که «از مجموعه اطالعات موجود

ديگر فرمها رو ميآورد .مدرنيسم در هنر بينالمللي

hypertimic 9

شامل بسياري از جنبشها و سبکهاي پيشرو ميشود

درباره موالنا ميتوان احتمال داد که او يا

يا ( bipolarدو قطبي) بوده» است( .حميديان،3392
.(DSM-5TM,2013:123-132) )31

33

33

36

از جمله فرماليسم  ،ايماژيسم  ،سوررئاليسم ،
34

امپرسيونيسم (چايلدز .)63 ،3333

درباره مسئله روانشناسي در آثار ادبي ميتوان

مدرنيسم از لحاظ ژانر با نوآوري و ابداع همراه

گفت که گاهي يک نظريه روانشناختي که آگاهانه يا

بوده است و جنبههاي نمونه و از اين نوع نگارش

ناآگاهانه ،مقبول نويسنده هم هست ،با چهره يا

عبارتند از:

وضعيتي ،منطبق ميشود .پروست محققاً درباره حافظه،

-

زيباشناسي راديکال

نظريه کاملي خاص خود داشته که حتي براي

-

تجربه فني

سازماندهي به اثرش مهم بوده است .داستاننويساني

-

انعکاسهاي خودآگاه

چون کونراد ايکن و والدو فرانک کامالً آگاهانه از

-

شک نسبت به تفکر سوژهي مرکزي انساني

روانکاوي فرويد استفاده کردهاند.

-

کنجکاوي مداوم درباره عدم تعين واقعيت

آنچه در نقد ادبي روانشناختي اهميت دارد يافتن

از منظري ديگر مدل مدرنيسم را با چنين

شباهتها و برخورد ميان ساختارهاي روايي و ساختار

ويژگيهايي معرفي کردهاند:

رواني اثر است.

 -مدرنيسم از جريان ضد تاريخگرايي طرفداري

درباره ادبيات و تحقيق ادبي ميتوان مطرح نمود
که تحقيق ادبي شاخهاي از دانش انساني است که به

ميکند زيرا حقيقت جنبه تکاملي و پيشرونده
ندارد ،بلکه بايد تحليلش کرد.

چگونگي بررسي انديشمندانه هنر و هر ادبي ميپردازد.

 -مدرنيسم نه بر جهان کالن ،بلکه بر جهان خرد

يک راه ،روشهاي علوم طبيعي است ،کوشش براي

تأکيد ميکند و لذا جنبه فردي را برتر از جنبه

تحقق هدفهاي کلي علمي مانند عينيت ،بيطرفي و

اجتماعي ميداند.

يقين ،از طريق گردآوري بيطرفانه شواهد .ديگر روش،
بررسي سرچشمهها و سابقههاي ِعلّي و رديابي روابط
در طول زمان است يعني «روش تکويني» .همچنين
بهرهگيري از روشهاي کمي هم در تحقيق ادبي
پيشنهاد شده مانند استفاده از آمار ،جدول و نمودار.
با اين همه روشهاي علوم طبيعي و تحقيقات

 مدرنيسم جنبه خود ارجاعي دارد و متنهايشکمتر بازنمايانه هستند.
 گرايش مدرنيسم به گسست و تجزيه و ناهماهنگياست.
 به نظر مدرنيسم موجوديت شيء به واسطه کارکردآن است.

ادبي در زمينههاي وسيعي با يکديگر برخورد ميکنند و

 -هنر مدرنيستي بغرنج و دشوار و لذا نخبهگراست و

حتي تا اندازهاي آميخته ميشوند« .روشهاي اساسي

از همين ويژگي مدرنيسم ،مخالفين آن مانند نو
محافظهکاران ،انتقاد ميکنند که هنر مدرنيسم به
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تمامي از درک توده مردم اجتماع دور افتاده است و

ويرانيهاي عظيم جنگ و عوارض تکنولوژي و

پيوندي با اجتماع ندارد چون طبقات متوسط جامعه

جبر مدرنيزاسيون ،بيايماني به ايدههاي تعالي مانند

توان فهم و برقراري رابطه با آن را ندارند.

مقام شامخ انساني و اعتال را سبب شد و اين همه،

نخبهگرايي مدرنيستها را ميتوان واکنشي دانست

بدگماني عميق و نوميدي مذهبي و نگرشي را به

در برابر روند محو سلطه نخبگان حرفهاي و هنري،
زير آنها به نيروي کار مزد بگير بدل ميشدند.
 مدرنيستها هنر را عاليترين دستاورد انسانيميدانند.

بار

آورد(Ritzer 2011, 40) .

 در حقيقت ميتوان مدرنيسم را واکنش نويسندگانو هنرمندان به روند صنعتي شدن ،جامعه شهري،
جنگ ،تحول تکنولوژيک و ايدههاي جديد فلسفي

 متنهاي مدرنيستي ،غالباً بر فروپاشي شخصي،فکري يا اجتماعي تأکيد ميکنند.
 بهزعم مدرنيسم ،اسطوره و سمبوليسم فراتر ازتاريخ هستند.

دانست (چايلدز .)34-31 ،3333
 به گفته شارل بودلر هنرمند مدرن بايد با مردم وزندگي آنان در کوچه و خيابان و به مانند جسمي
واحد بشود و از متن جذر و مد جامعه سخن

 در متنهاي مدرنيستي تأکيد بر شهر و دفاع ازفنآوري در عين ترس از آن ديده ميشود.
 تجربه فني همراه با نوآوري سبکي از ويژگيهايمدرنيسم است.

بگويد.
 مدرنيستها در غرب بهخوبي با فلسفه و انديشهآشنا هستند و آثار فکورانهاي خلق ميکنند و در
نقطهي مقابل آنان شعر معاصر ايران به دليل نبود

 مدرنيسم ،زبان را ابزاري نارسا در ادراک و تشريحجهان ميداند.

انديشه فلسفي دچار ضعف است .البته در آثار
شاملو و فروغ با شعر انديشه ورزانهاي روبرو

 علم تجربي و عقلگرايي مورد نقد مدرنيستهااست.

هستيم يعني شعرهاي فکورانه با محتواي نگاه
عميق به روابط انساني ،مناسبات اجتماعي و

 يک صفت بسيار برجسته مدرنيسم ،پرهيز ازبازنمايي 31مستقيم جامعه و جهان و آشفته کردن
شيوههاي بازنمايي از طريق سمبول و استعاره
است( .چايلدز )36-34 ،3333

نهادهاي آن ،آزادي ،محبت ،اسطوره ،حيات ،نحوه
پيدايش آن ،آينده بشر و...
 مدرنيسم تحت تأثير اينشتين ،نسبيت در امور وواقعيات را باور دارد.

 -نيرو گرفتن و شيوع فلسفههاي ليبرال سبب رشد

 -پشت پا زدن به سيستمهاي کالنِ بر ساخته

فردگرايي و کم اهميت شمردن منافع جمع و

مدرنيزاسيون و فرآيند همگون سازي آنان ،از ديگر

جامعه شد و نويسندگان و هنرمندان مدرنيست هم

مختصات مدرنيسم است .همچنين:

پرداختن به خود و درون را در مرکز توجه شان

 -پذيرش و نقد شرايط جديد توليد و مصرف و

قرار دادند .از طرفي جنگهاي جهاني و منطقهاي،

ديگر تبعات تحوالت تکنولوژيک و لذا گرايشهاي

سبب فروپاشي بسياري از باورها و نهادها شد،

متناقض و متضاد ناشي از آمدن نو و محو کهنه...

کشتارهاي جنگ ،اعتقاد به شاه و ميهن و وطن

 -قول به ماهيت سيال و بخار گونه امور

دوستي را بي اعتبار کرد .با اشتغال زنان در بيرون

 -زمان چرخهاي و شخصي ،نه خطي و روبهجلو

از خانه ،مردساالري با تهديد مواجه گشت.

 -پرداختن به حيات شهري و تحوالت تکنولوژيک
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مدرنیسم در اشعار فروغ و شاملو

 -تأکيد بر زندگي در کالنشهرها و عوارض آن مانند

مجموعه اشعارشان است .دادههاي پژوهشي در دو

تجربه گمنامي ،تنهايي در شلوغي جمع (تنهايي

بخش محتوا و شکل بررسي شدهاند .جنبههاي شکلي

عاطفي).

مدرنيسم که در شعر فروغ و شاملو مورد بررسي قرار

 -توجه به فرديت و دروننگري ژرف

ميگيرد عبارتند از :شمول وزن غير ضربي شعر مانند

 -بدبيني نسبت به زندگي معاصر و درک جهان به

پايبند نبودن به وزن و قافيه و رديف و تساوي

مانند روحي ورشکسته و از حيث فرهنگي تکهپاره

مصرعها ،بگارگيري ريتم در معني تکرار واژهها و

 -تأکيد بر شخصيت به مثابه منهاي متعدد و

عبارتها و معناها براي ايجاد پژواک نيرومندتر و تأکيد

نقشهاي گوناگون
 توجه به نيروهاي غيراخالقي و عمدتاً ويرانگر ياخودمحور جهان مدرن
 چند چهره بودن و پيش بيني ناپذيري جهان و رفتارانسان

بر مفاهيم ،نمادها و سمبول ،ايماژيسم .جنبههاي
محتوايي مدرنيسم که در شعر فروغ و شاملو مورد
بررسي قرار ميگيرد عبارتند از :شمول فلسفه و
انديشه ،پرداختن به زندگي مردم کالنشهر ،شهرنشيني
و تأثير تکنولوژي ،شک نسبت به حقيقت و مطلقيت،

 -شکاکيت شخصي

نقد عقل و علم در توانايي آنان براي خوشبخت کردن

 -افزايش پيچيدگي

مردم ،نقد سنت ،اهميت عظيم هنر ،پيوند هنر و هنرمند

 -نوآوري سبکي و گسستن از اوزان ضربي

با زندگي مردم کوچه و خيابان ،فروپاشي شخصي و

 -بهکارگيري استعاره ( )Metaphorو مدلولهاي فرّار

اجتماعي و فکري ،نيهيليسم ،33بدبيني ،دروننگري

و ايمايي از دالهاي ملموس و واقعي.

ژرف ،خود ارجاعي ،فرديت و اگزيستانس ،33جهان

()Abrams,M.H,2012:212

ورشکسته.

 استفاده از سمبوليسم در مفهوم بيان غيرصريح وداللت ضمني از ظاهر به عمق باطن.

تحليل دادهها بر اساس «تحليل مضموني»
«تحليل

مقولهاي»

62

(کريپندورف

39

و

،3333

 -بهکارگيري ريتم 32يا تکرار با وارياسيون .ريتم به

( ،)63،63،69،43،46کيوي ( ،)633،642 ،3331بيکر

معناي کاربرد ساختاري تکرار با وارياسيون است

 .)331،363 ،3332به تفکيک کتابهاي شعر فروغ و

که «مبتني است بر کلمهها و عبارتهاي تکرار

شاملو انجام ميگيرد .از دو کتاب آخر فروغ يعني

شوندهاي که پژواکها و معناها را انباشتهتر ميکنند.

«تولدي ديگر» و «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»

به اين ترتيب «ريتم» ناظر است به کاربرد مکرر

مجموعاً شانزده شعر و منظومه بلند بررسي شد .سه

بيانها ،واقعهها ،يا شخصيتها به قصد ايجاد تأثير

کتاب نخست فروغ يعني «اسير»« ،ديوار» و «عصيان»

ضرباني در سير تکوين تمهاي متن( ».چايلدز

به اين دليل کنار گذاشته شد که خود فروغ اهميتي

.)613،3333

شاعرانه به آن کتابها نميدهد و شعر جدياش را از
«تولدي ديگر» به بعد ميداند .از احمد شاملو هم تعداد
 43قطعه شعر از کتابهاي زير انتخاب و بررسي شد:

روش پژوهش
اين تحقيق به روش تحليل محتوا است و ابزار

مرثيههاي خاک ،هواي تازه ،آيدا در آينه ،آيدا :درخت

گردآوري آن به روش کتابخانهاي بوده و جامعه آماري

و خنجر و خاطره ،ابراهيم در آتش ،ترانههاي کوچک

مشتمل بر شعرهاي فروغ فرخزاد و احمد شاملو در
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محمدرضا تاجیک و فرزانه احدزاده نمینی

غربت ،مدايح بيصله ،باغ آينه ،در آستانه ،حديث

برابر ( )%61روبروئيم که مجموع اين دلمشغوليها

بيقراري ماهان.

نسبت به زندگي مردم و مشکالت روزمره و توانايي

در «تحليل مضموني» شعرها به روش تصادفي از

مکتبها و اديان در سعادت و رهايي بشري ،نشان

مجموعهي اشعار انتخاب شدند .ابتدا شعرهاي فروغ و

ميدهند که فروغ به شدت نسبت به زندگي اجتماعي و

سپس شاملو بررسي ميشوند .ابتدا شعر در بخشها

بشري حساس و انديشمند است .اين تعهد عظيم

يابندهايي کوتاه آمده و ضمن ارائه مفهوم و داللتها و

انساني البته مستلزم دروننگري عميقي است تا با غور

نشانههاي هر بند يا بخش ،در پايان شعر ،داليل

در دقايق حيات فردي و اجتماعي و حقيقت و واقعيت،

مشخص محتوايي و شکلي مدرنيستي بيان ميشود.

بتواند آن دلمشغوليها را در عالم شعر بازتاب دهد .از

براي پرهيز از پُرگويي از آوردن تمامي شعر خودداري

همين روست که معيارهاي «دروننگري» و «خود

شده و تنها قسمتهاي معرف و معنادار شعر آمده

ارجاعي» در شعرهاي فروغ ،در بيش از ( )%33موارد

است ،اما شعرهاي کوتاه به تمامي ذکر شدهاند.

موجودند .از طرفي توجه فروغ به عوارض مدرنيته هم

در «تحليل مقولهاي» در پايان تحقيق ،جدولي با

جالب است ،در سه محور «بدبيني» (،)%3621

مشخصات هجدهگانه مدرنيسم اعم از محتوايي و

«فروپاشي شخصي و اجتماعي و فکري» ( )%3321و

شکلي براي  32قطعه شعر فروغ و  43قطعه شعر

«جهان ورشکسته» ( ،)%2261مجموعاً با ( )%42شعرها

شاملو ترسيم گشته و درصد هر کدام از مقوالت با

مواجهيم که خبر از آگاهي و ژرفنگري فروغ نسبت

رجوع به تحليل مضموني مستقل هر شعر،

به گرداب زندگي مدرن  -مدرنيزاسيون – ميدهد .يک

عالمتگذاري شده و سپس بر اساس تحليل مقولهاي،

نکته مهم ،بسامد بسيار باالي شعرهاي سمبوليک فروغ

استنتاج کلي دادهها انجامگرفته است .در جدولي ديگر،

است يعني بيش از ( )%93و همچنين است استفاده از

مقوالت مدرنيستي شعرهاي دو شاعر ،مقايسه و تحليل

ريتم که همين درصد ،نشان از عالقه ويژهي فروغ به

شده است.

اين مشخصه سبکي دارد .تنها از يک شعر فروغ يعني
«مرداب» ،ميتوان برداشتي فلسفي کرد که بيانگر ضعف

يافتههاي پژوهش

فلسفي انديشي شاعر است .يک نکته جالب توجه ،نبود

در شانزده شعر برگزيده به طريقه تصادفي ،سهم

شعرِ ايماژيستي در اشعار برگزيده فروغ است که شايد

«انديشه» ژرف در شعر فروغ قابل توجه است)%31( .

با در نظر گرفتن درصد باالي ريتم به کار رفته در

شعرهاي واجد انديشه شاعرانه درباره موضوعات

شعرهايش (بيش از  )%93بتوان توجيه منطقي منظور

مهمي مانند معناي زندگي ،خوشبختي ،روابط زن و

کرد يعني چون از تکرار واژگان و معنيها به فراواني

مرد ،زن سنتي و نو ،آرمان اعتالي فردي و جمعي،

استفاده شده لذا عنصر ايماژ يا ايجاز گويي به چشم

خشونت و منازعات اجتماعي است .تحميلها و

نميخورد.

مشکالت ناشي از «شهرنشيني و تکنولوژي» در نيمي از

مولفة «شکاکيت» را در بيش از ( )%33شعرهاي

شعرهاي فروغ ،برجسته است و نيز «نقد ارکان مدرنيته»

فروغ شاهديم و با افزودن مولفة «بدبيني» ،حدود يک

مانند سياست حاکم ،استبداد ،جنگ و شک نسبت به

سوم شعرهاي فروغ در باب تعمق و بدگماني عميق

ايدئولوژي و معتقدات سنتي ،در بيش از ( )%43شعرها

نسبت به ايدئولوژيها ،باورهاي حاکم و وعدههاي

ديده ميشود .در بُعد «پيوند با جمعيت» با درصدي

عدالتخواهانه و حقيقت جويانه خواهد بود.
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مدرنیسم در اشعار فروغ و شاملو

جدول  :3بررسي ويژگيهاي مدرنيسم در اشعار فروغ
انديشه

فلسفه

شهرنشيني و تکنولوژي

*

-2ديدار در شب

*

-3وهم سبز

*

*

-9به علي گفت مادرش روزي...

*

-32تولدي ديگر

*

-33به آفتاب سالمي دوباره خواهم داد

*

-36ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9

3

4

31

3

%12261

%2261

-32تنها صداست که ميماند

*

*

*

*

*

*

*

%61

-31کسي که مثل هيچ کس نيست

*

*

*

*

*

*

*

*

%93231

-34دلم براي باغچه ميسوزد

*

*

*

*

*

*

%43231

-33بعد از تو

*

*

*

*

%23231

%2261

%12

%33261

%3621

%3321

%2261

-

%33231

%61

-

4

31

-

%93231

درصد

*

-

جمع

33

3

3

1

6

2

3

-

3

-

در چهل وسه شعر برگزيده به طريقه تصادفي،

نيرومند انديشه برخوردارند .در بُعد پردازش به

شعرهاي با بار و مضمون فلسفي بسيار اندک شمار و

«شهرنشيني و تکنولوژي» و «نقد ارکان مدرنيته» مانند

حدود ( )%422است و اين دليلي است به نفع ادعاي

عقلگرايي و عدالت و اخالق و پيوند با زندگي مردم

متفکريني مانند ضياء موحد مبني بر اينکه آشنايي

کوچه و خيابان ،شاملو برخوردي جدي با بسامدي باال

هنرمندان و نويسندگان ايراني با فلسفه ،در حد بسيار

دارد (بيش از )%43؛ و اين نشان از هنر متعهد و انسان

ضعيف است؛ اما در مقابل ،عنصر «انديشه» يعني

دوستي اين شاعر دارد .اين تعهد و مردم دوستي شاملو

نگرش غير منسجم و بدون «تفکر مفهومي» نسبت به

مهمتر مينمايد هنگامي که در نظر بگيريم که از پيوند

جهان و انسان ،از بار نسبتًا بااليي برخوردار است يعني

شاعر با زندگي مردم کوچه و خيابان است که انديشه و

( )%13شعرهاي برگزيده شاملو از عنصر کمابيش

جهانبيني شاملو شکل ميگيرد .البته اين رابطه را نبايد
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*

*
*

*

*

*

*

ردي و

فرديت و اگزيستانس

بدبيني
اجتماعي

فروپاش
يف

جهان ورشکسته

نيهيليسم

شکاکيت

ايماژيسم

پيوند با جمعيت

*

*

-3فتح باغ

*

*

*

*

*

ريتم

*

*

*

*
*

-1آيههاي زميني

نسبيت

*

*

-4مرداب

دروننگري

-3عروسک کوکي

سياليت امور

-6جمعه

خود ارجاعي

*
*

سمبوليسم

-3آن روزها

نقد ارکان مدرنيته

اشعار/ويژگيها

11

*

محمدرضا تاجیک و فرزانه احدزاده نمینی

علت و معلولي دانست اما به هر روي تأثير متقابل تفکر

اين سه مقوله همانند (توجه به فرديت ،دروننگري و

و تعهد ،در برابر جنبشها و حيات اجتماعي ،مشهود

خود ارجاعي) در مجموع در نظر گرفته شوند معلوم

است .اگر مقوالت ديگر مدرنيته مانند «بدبيني»()%923

ميشود که شاعر در ( )%42اوقات شعرياش ،توجه

و «فروپاشي –اعم از شخصي و اجتماعي–» ()%63261

ژرف به درون دارد .همراهي دروننگري و فرديت تنها

و «شکاکيت نسبت به ارزشهاي حاکم بر جامعه و

در ( )%421موارد ديده ميشود و از اين گذشته در

جهان» ( )%2293را به عنوان مسئوليت اجتماعي و تأثير

چهار

مقوله

شاملو از محيط و جهان و سرخوردگي از آرمانهاي

اگزيستانسياليسم يعني تأکيد بر ويژگي و نه قوانين عام

مکتبها و ايدئولوژيها منظور بکنيم ( ،)%39بازهم

حاکم بر جمع و جامعه برجستگي دارد .بسامد باالي

پيوند هنرمند با زندگي مردم کوچه و خيابان ،نمود

شعرهاي اجتماعي (شهرنشيني ،بدبيني ،فروپاشي،

بيشتري مييابد و نشان ميدهد که «من» شاعر« ،من»

شکاکيت ،پيوند با جمعيت و نقد ارکان مدرنيته)-

اجتماعي و يا بشري است .در «من» اجتماعي ،هم

مجموعًا بيش از ( -)%33نشان ميدهد که شاملو

سرنوشتان شعر و شاعر ،يک جامعه يا يک کشور با

شاعري با تعهد اجتماعي بسيار نيرومند و تمام عمري

يک دين و منطقه است ،اما در «من» بشري ،شاعر،

است.

مورد

توجه

فرديت

()%923

تمامي بشريت را منظور دارد و از نگرانيها و مسائل و

نيهيليسم يکي از ويژگيهاي مهم مدرنيسم است و

آرمانهاي تمامي بشر سخن به ميان ميآورد .حتي در

منظور از آن مقبوليت اخالقي رفتار بر اساس قيمت و

شعرهاي با تأکيد بر فرديت ( )%923و دروننگري

ارزش اقتصادي است و باور به اينکه هر چيزي

( )%63261و خود ارجاعي ( ،)%33291شاعر با بيزاري

سودآور باشد بقا مييابد .در توصيفي ديگر از نيهيليسم

از ارزشهاي ظالمانه و تحميلي و سرکوب ،به درون

مدرن که آن را خصوصيت و معرف مدرنيسم دانستهاند

پناه ميبرد و متوسل به عالم هنر (شعر) ميشود تا از

چنين آمده که «اول شکوه توان و پويايي مدرن و دوم،

مَکر زمانه و غَدر جباران ،بياسايد و با بازسازي هنر

اثرات تخريبي فروپاشيدن و نيهيليسم مدرن و نزديکي

خويش به مقابله با کژيها بپردازد .اين دسته از

عجيب ميان آن دو :احساس گرفتار شدن در گردابي که

ويژگيهاي شعر مدرن (فرديت ،دروننگري و خود

در آن امور واقع و ارزشها ميچرخند و منفجر و

ارجاعي) مجموعًا بيش از ( )%42را در بر ميگيرد.

تجزيه و دوباره ترکيب ميشوند ،شکي عميق در مورد

مقوله دروننگري به معناي توجه به خود ،درصد نسبتًا

آنچه اساسي و ارزشمند و حتي واقعي است ».با اين

بااليي را بر ميسازد ( )%63261و در اين دروننگري

ويژگيهاي اکيد ،نيهيليسم تنها يکبار در شعرهاي

است که نقد خود ،رابطه با واقعيات اجتماعي و نيز

برگزيده ديده شده است (يعني  .)%623با چنين

آرمانهاي شخصي و جمعي و تاريخي ،به صورتي

توصيفي از نيهيليسم مدرن ،جنبهاي ايجابي براي آن

مفهومي براي شاعر ميسر ميگردد .در يک پژوهش

منظور شده يعني رفتار بر مبناي سود و بازار و

جامعهشناسي ،مشخص شده که عموم مردم تنها ()%3

سازندگي و سپس ويران کردن که در اينجا هم اصل

اوقات روزانهشان را به دروننگري اختصاص ميدهند،

مسئله سود بيشتر است و بس .همچنان که اشاره

يعني در ( )%96اوقات ،توجه شان به روزمرگي و

خواهد شد مثالً در پاياننامه «جلوهاي از مدرنيسم در

حوادث لحظهاي است و لذا «دروننگري»()%63

اشعار فروغ ،شاملو و سپهري» از زهرا عبدي نيهيليسم

شاملو ،خبر از خبرگي و نقد درون ميدهد .به ويژه اگر

را در معني پست انگاري و پوچي و نوميدي گرفته و
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مدرنیسم در اشعار فروغ و شاملو

لذا شعرهاي بسياري را با اين مفهوم ،تحت مقوله

مدرنيسم و فلسفه مدرن است و گفته شد که هم شاملو

نيهيليسم آورده است ،اما آن چنانکه از ويژگيهاي

و هم فروغ به مانند عموم هنرمندان ايراني معاصر ،از

مدرنيسم برميآيد ،اين صفات ،ذيل مقوالت تنهايي،

دانش بسيار کم فلسفي ،جامعهشناسي و نقد ادبي

فروپاشي (اعم از فردي و اجتماعي و فکري) ،نوميدي،

برخوردارند و لذا نبايد انتظار داشت که مقولهاي مانند

گسست و...گوياتر و معنيدارترند .پيداست که آشنايي

نيهيليسم مدرن با همان خصوصيات معرف مدرنيسم

بامعناي مدرن نيهيليسم ،مستلزم اشراف عميق نسبت به

در شعرهاي اين هنرمندان نمود پيدا کند.

جدول  :6بررسي ويژگيهاي مدرنيسم در اشعار شاملو
انديشه

فلسفه

شهرنشيني و تکنولوژي

ردي و

فرديت و اگزيستانس

اجتماعي
بدبيني

فروپاش
يف

جهان ورشکسته

نيهيليسم

شکاکيت

ايماژيسم

پيوند با جمعيت

ريتم

 -2شبانه 3

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

 -33بچههاي اعماق

*

*

*

*

*

*

 -31آخر بازي
*

 -39سپيده دم

*

 -62ترانه اشک و آفتاب

*

-63جاني پر از زخم

*

*

*

*
*

*

 -33بهتان مگو

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*

 -66چشمهاي ديوار
 -63شيهه و سُمضربه
*

*

*

*

 -33ميان کتابها گشتم

*

*

*

 -36به ايران درودي

 -64سر به سر سر تا سر

*

*

*

 -33محاق

-32خطابة آسان

*

*

*

 -9شبانه 3

-34هجراني شب ايرانشهر

*

*

 -3شبانه 1
 -32لوح

نسبيت

 -1آشتي

*

 -3شبانه 4

دروننگري

-6سرگذشت

-4زمين

سياليت امور

*

*

خود ارجاعي

-3راز

-3افق روشن

سمبوليسم

*

*

*

*

نقد ارکان مدرنيته

اشعار/ويژگيها

*

*

*

*

*

*
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محمدرضا تاجیک و فرزانه احدزاده نمینی

انديشه

فلسفه

شهرنشيني و تکنولوژي

ردي و

فرديت و اگزيستانس

اجتماعي
بدبيني

فروپاش
يف

جهان ورشکسته

نيهيليسم

شکاکيت

ايماژيسم

پيوند با جمعيت

ريتم

نسبيت

دروننگري

*

-63به دکتر جهانگير

*
*

-63کژ مژ و بي انتها

*

 -69طرح

*

 -32نگاه کن

*

*
*
*
*

-33بهار ديگر
 -36کي بود ،چگونه بود

*

-33خالصة احوال

*

 .34بر کدام جنازه ميگريد

*

-31نه عادالنه و نه زيبا

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

 -33در پيچيده به خويش

*

-33ما فرياد ميزديم چراغ

*

-39شبانه

*

*
*
*

*

-42شام گاهي
-43پشت ديوار
-46آغاز

*

-43جادهي آنسوي پل

*

جمع

61

*

*
*

*

*

*

*

*
*

6

3

4

4

32

-

3

3

9

9

39

*
-

32

-

2

3

3

%13

%4221

%2293

%923

%923

%63261

-

%6236

%2293

%6229

%6229

%44233

-

%63261

-

%33291

%3322

%32263

درصد

سياليت امور

*

*

 -32جوشان از خشم

خود ارجاعي

-62سرود ششم

سمبوليسم

-61

the day after

نقد ارکان مدرنيته

اشعار/ويژگيها

در مقايسه درصد ويژگيهاي مدرنيسم در اشعار

برميخوريم .در برابر ( )%62شعرهاي ايماژيستي

اين دو شاعر ميتوان گفت که شعرهاي انديشمندانه

شاملو ،شعرهاي برگزيده فروغ عاري از نوع ايماژيستي

فروغ بيشتر از شاملوست ،اما البته نزد هر دو شاعر،

است که ميتوان آن را به دليل استفادهي بسيار باالي

شعرهاي فرهيخته معنايي و انديشمندانه درصد بااليي

فروغ ( )%93از تکرارهاي ريتم دانست .مولفة «بدبيني»

را تشکيل ميدهد .گرايش فروغ به استفاده از سمبول و

در شعرهاي فروغ ،اندکي بيشتر از شاملوست اما نکته

ريتم ( )Baldick 200, 334بسيار بيشتر از شاملوست

جالب توجه اين است که نزد هر دو شاعر برخالف

بهطوريکه پنج برابر شاملو از سمبول بهره گرفته و در

تصور عام و حتي نظر غير مستند منتقدين ،اين بسامد

بهکارگيري ريتم هم به بيش از دو برابر شاملو

باال نيست (فروغ  %3621و شاملو  .)%923البته هر دو
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مدرنیسم در اشعار فروغ و شاملو

شاعر در نگاه به اوضاع جامعه و جهان و زندگي

«جوشان از خشم» و « »the day afterواجد انديشه

اجتماعي مردمِ در بند سازمانها و حکومتها و

عميق ضد جنگ و عوارض مهلک و مسخ کننده آن

ساختارها ،واقعبين هستند و سيطره آنان را با انواع

است .در شعر «آخر بازي»« ،بچههاي اعماق» و «زمين»

تمهيدها ،درک ميکنند و از همين روست که در بسامد

نيز انديشه فکورانه نسبت به فشارها و سرکوبهاي

بااليي از شعرهايشان به فروپاشي و عوارض

دولتهاي استبدادي به آزاديخواهان و مردم ،بيان شده

مدرنيزاسيون ميپردازند .اين نسبت در شعر فروغ

است .در شعر «بر کدام جنازه ميگريد» با نقد موسيقي

حدود ( )%32و نزد شاملو ( )%42است .در کل ميتوان

سنتي و عقبماندگي آن از تغييرات زندگي شهرنشيني

گفت به لحاظ محورهايي مانند «فرديت»« ،خود

صنعتي ايران معاصر روبرو هستيم .شعرهاي واجد

ارجاعي» و «شکاکيت» ،شعر فروغ بهره مدرنيستي

انديشه بلند ،درصد بااليي را در آثار شاملو تشکيل

بيشتري دارد .هيچکدام از دو شاعر مدرن ،فلسفي

ميدهد يعني بيش از ( .)%13البته شعر قديم ايران تا

انديش نيستند ،با توجه به اينکه در قله شعر نو ايران

زمان جامي در قرن نهم ،بسيار فلسفيتر و

جاي دارند ،ضعف دانش فلسفي نزد شاعران ما

انديشمندانهتر بوده ،اما انديشه شاعر معاصر ،راجع به

چشمگير و هشدار دهنده است .هر دو شاعر تعهد

اثرها و عوارض صنعت و پسا صنعت و فروپاشي

اجتماعي و انساني نيرومندي را در شعرهايشان نشان

فکري و اجتماعي و فردي حاصل از آن است و همين

ميدهند.

ويژگي يعني تأثير ويرانگر زندگي شهرنشيني در
کالنشهرها و عواقب تحميلهاي غيرمستقيم و نهادينه
سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي ،مقوله «فروپاشي» و

نتيجهگيري
در شعر شاملو شاهد انديشههاي عميق دربارهي

«شک» نسبت به ادعاهاي مبني بر خوشبختي و رفاه

سرنوشت مردم در جوامع صنعتي هستيم؛ و گفته شد

مدرنيزاسيون را جزو ويژگيهاي مهم مدرنيسم ساخته

که عنصر بسيار مهم در مدرنيسم ،همانا آشنايي عميق

است .در شعرهاي «زمين»« ،شبانه  3و « ،»3محاق»« ،در

مدرنيستهاي غربي با فلسفه و انديشه است ،کما

پيچيده به خويش جنين وار» و در کل بيش از ()%63

اينکه اليوت شاعر بزرگ آمريکايي مدرنيست ،فلسفه

شعرهاي شاملو با اين مقوله مواجهيم.

دان و دانشآموخته فلسفه بود« .شعر افق روشن»،
جدول  :3مقايسه اشعار فروغ و شاملو به لحاظ درصد ويژگيهاي مدرنيسم
انديشه

فلسفه

شهرنشيني و تکنولوژي

فرديت و اگزيستانس

بدبيني

فروپاشي فردي و اجتماعي

جهان ورشکسته

نيهيليسم

شکاکيت

ايماژيسم

پيوند با جمعيت

ريتم

نسبيت

دروننگري

سياليت امور

خود ارجاعي

سمبوليسم

%23231

%2261

%12

%33261

%3621

%3321

%2261

-

%33231

-

%61

%93231

-

%12261

%2261

%61

%93231

%13

%4221

%2293

%923

%923

%63261

-

%6236

%2293

%6229

%6229

%44233

-

%63261

-

%33291

%3322

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و پنجم /پاييز 9313

15

%32263

شاملو

%43231

فروغ

نقد ارکان مدرنيته

شاعران/ويژگيها

محمدرضا تاجیک و فرزانه احدزاده نمینی

از خصوصيات برجسته مدرنيسم و به گفته

اعتالي بشري و مفاهيم صلح و آزادي دارند .در

نخستين مدرنيست يعني بودلر فرانسوي ،هنرمند مدرن

شعرهاي شاملو در  32درصد موارد ،با «بدبيني» و

کسي است که با زندگي مردم کوچه و خيابان مزدوج

«شکاکيت» روبرو هستيم و اگر «فروپاشي» و «نيهيليسم

ميشود و خانهاش را در دل شلوغي جمعيت کالنشهر

مدرن» و «نقد ارکان مدرنيته» را بيفزاييم مجموعاً بيش

برپا ميسازد .هنرمند مدرن به عبارتي عاشق زندگي

از ( )%13با شک عميق مواجه خواهيم بود .اين نسبت

مردم است .بازهم شاملو در اين بُعد يعني «پيوند با

در شعر فروغ بيش از ( )%9321است.

زندگي مردم کوچه و خيابان» شاعري است مردمي و

«نقد ارکان مدرنيته» مانند عقل و علم و سياست از

متعهد به خوشبختي و دردهاي مردم که تحت

محورهاي محتوايي مهم در شعرهاي شاملوست ،مثالً

تحميلها و قوانين آشکار و پنهان سازمانهاي

در شعر «جوشان از خشم».

اقتصادي-اجتماعي ،زندگي ميکنند .اين مقوله به همراه

يک مقوله بسيار مهم و معرف مدرنيسم،

شعرهاي مربوط به شهرنشيني و تأثيرات تکنولوژي در

«نيهيليسم» مدرن است که طبق تعريف ،عبارت است از

بيش از ( )%63شعرهاي شاملو ديده ميشود مانند

رفتار و معيار رفتار بر اساس سوددهي و نيز پويايي و

شعرهاي «سرگذشت»« ،به ايران درودي»« ،آخر بازي»،

سازندگي و در عين حال تخريب ساختههاي مادي و

«نگاه کن» و «بهار ديگر».

فکري و سازماني بهمنظور سود بيشتر .در شعر شاملو

«نقد سنت» در شعرهاي شاملو برجستگي دارد مثالً
نقد موسيقي سنتي در شعر «بر کدام جنازه ميگريد؟» و
همچنين نقد سرکوب و استبداد را در شعر «سال بد،
سال باد» ميتوان دريافت.
مدرنيسم

توجه

مستقيم و يا سمبوليک ،به موارد نيهيليسم مدرن اشاره
رفته است؛ مثالً در شعر «خالصه احوال».
مدرنيسم گرايش به تجزيه و ناهماهنگي و
فروپاشي اجتماعي ،فکري يا شخصي دارد که در

و

شعرهاي شاملو اين ويژگي حدود ( )%63را تشکيل

به

ويژهاي

«فرديت»

«دروننگري» دارد و در شعرهاي شاملو گذر از من

ميدهد؛ مثالً در شعر «در پيچيده به خود جنين وار» با

فردي و دروننگري به من اجتماعي و بشري به

اين مقوله مواجهيم .اينها جنبه محتوايي مدرنيسم در

فراواني ديده ميشود و حدود ( )%63است.

شعر شاملو را تشکيل ميدهند و اما از حيث شکلي،

«خود ارجاعي»-ديگر محور شعرهاي شاملو -در

شعر نو با گسستن از اوزان ضربي و نوآوري سبکي

معناي بازنمايي غيرمستقيم و سمبوليک و ارجاع به

کارش را آغاز ميکند .ازاينجهت شاملو با شعرهاي

زاويه نگرش فردي ،حدود ( )%34است و در شعرهايي

سپيدش که ظاهرًا اولين و آخرين شاعر موفق اين

مانند «راز»« ،ميان کتابها گشتم»« ،چشمهاي ديوار» و

سبک است ،تحول و نوآوري در شعر ايجاد کرده

نيز «شيهه و سُمضربه» و «کي بود و چگونه بود» به اين

است .اين شعر خود را از وزن و قافيه و تساوي

مقوالت ويژه مدرنيسم برميخوريم.

مصرعها رها ساخته و موسيقي خاص خويش را دارد.

برخالف انديشه باستان و عرفان که مطلقگرا بودند

مشخصه ديگر شکلي شعر مدرن« ،ريتم» يا

مدرنيستها هم از حيث ديدگاه و هم تحت تأثير

بهکارگيري تکرار واژهها ،معناها و داللتهاست براي

و

ايجاد تأثير ضرباني و افزايش پژواک مفهومي .در بيش

يکهتازيهاي سازمانهاي به شدت ساختاري شده

از ( )%44شعرهاي شاملو ريتم واژگان يا معنايي به کار

ويرانيهاي

جنگهاي

جهاني

و

منطقهاي

اقتصادي و سياسي ،شکي عميق نسبت به حقيقت و
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رفته است از جمله در شعرهاي «سرگذشت»« ،افق

ميکند .شاملو در شعرهاي «گل کو»« ،کاج»« ،بيمار» و

روشن» ،شبانه « ،4لوح»« ،شب ايرانشهر» و...

«مرغ باران» پيرو سبک نيماست اما از «باغ آينه» به بعد

«ايماژيسم» به معني پرهيز از کلمات و عبارات

«شعر سپيد» را به عنوان سبک شخصياش بر ميگزيند.

تزئيني در شعر است .در اين نوع شعر ،واژگان

 -زبان شعر شاملو زباني است کامالً روزمره و در

داللتهاي مستقيم بر معنا را نمايندگي ميکنند و البته

عين حال فرهيخته و واال .زباني است ساده که اهل

شاعر بايد از تسلط باال بر واژه و معني برخوردار باشد

زبان با آن صحبت ميکنند.

تا از عهده شعر ايماژيستي برآيد .بيش از ( )%62از
شعرهاي مورد بررسي شاملو واجد ويژگي مدرنيستي

 آزمايش نوعي وزن غير عروضي که مخصوصشاملو است:

ايماژيسم است مانند «شبانه « ،»1ميان کتابها گشتم» و

همه برگ بهار در سرانگشتان توست

«نه عادالنه و نه زيبا بود جهان» .در ايماژيسم تأکيد بر

هواي گسترده در نقره انگشتانت ميسوزد

بازنمايي دقيق و مشخص و بدون بازيهاي اضافي

و زاللي بامدادان از باران و خورشيد سيراب

لفظي و شعر رها از وزن است يعني شعر موجز،
درونگرا ،متفکرانه و تلميحي که نمونه قديمي آن را در
رباعيات خيام ميبينيم .با اين معيارِ شعر مدرن ،در

ميشود.
 شعر عاشقانه که از تجريبات ملموس ومحسوس دو آدم صحبت ميکند.

شعرهاي مورد بررسي شاملو ايماژيسم در ( )%6229و

 -ريتم

سمبول در ( )%3322موارد به کار گرفته شده است،

 -سمبوليسم

يعني مجموعًا ( )3921درصد؛ مثالً در شعرهاي زير

 -ايماژيسم

ايماژيسم آشکار است« :سرگذشت»« ،افق روشن»،

با اين ترتيب ،روشن ميشود که شعر شاملو هم از

«شبانه  3و  4و »1و «بچههاي اعماق» .نيز سمبول در
شعرهاي زير بکار رفته است« :طرح»« ،ما فرياد ميزديم
چراغ چراغ!»« ،شبانه» و «محاق».

جنبه محتوايي و هم شکلي مدرن به حساب ميآيد.
در شعرهاي فروغ عنصر «انديشه» يعني نگاه عميق
به جهان و انسان و روابط اجتماعي ،برجسته است.

در مدرنيسم بخشي در تأکيد بر استعاره را ميتوان

البته به دليل آشنا نبودن عموم هنرمندان معاصر ايراني

در استفاده از سمبولها براي ايجاد جلوه تمثيلي يا

اعم از نويسنده و شاعر و رماننويس ،به فلسفه ،نگاه

بازنمايانه مشاهده کرد يعني بسط اين اعتقاد

فلسفي در شعر فروغ وجود ندارد و بهندرت ميتوان از

سمبوليستها که هدف هنر نه داللت صريح ،بلکه

برخي شعرها برداشت فلسفي کرد .کما اينکه در شانزده

داللت ضمني است و بايد واقعيت عاليتر پسِ ظواهر

شعر برگزيده ،تنها با يک مورد انديشه فلسفي روبرو

را با سمبولها القا کرد .بهطورکلي اساس سمبول اين

هستيم ،اما عنصر انديشه ژرف فروغ در بسياري از

است که هم دالّ ملموس و واقعي و هم مجموعهاي

شعرهايش ديده ميشود يعني در بيش از ( )%23و اين

فرّار و ايمايي از مدلولها داشته باشيم.

بيانگر عمق نگرش انديشمندانه فروغ دربارهي زندگي،

بنابراين ميتوان نتيجه گرفت در شعر شاملو
نوآوري سبکي در موارد زير برجسته است:

آزادي و رفاه بشر ،سرنوشت انسان ،زن سنتي و زن نو
و عوارض مدرنيزاسيون است.

 -نوعي شعر منثور يا سپيد که پس از دور شدن از

عنصر برجسته ديگر محتوايي مدرنيسم ،بازتاب

قالب نيمايي ،اين سبک را با موفقيت يگانه ابداع

«سمبوليک» و يا بازنمايانه شعري زندگي مردم کوچه و
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خيابان و به گفته مارشال برمن ،پيوند با زندگي

عنوان «نقد ارکان مدرنيته» مانند عقل ،علم ،جنگ،

همگاني است ،از اين حيث ،فروغ در ( )%61شعرهاي

فزونخواهي و مصرفگرايي مدرن ،بيان شده است و

منتخب ،اين پيوند را بازنمايي ميکند و اگر دو مقوله

در شعرهاي «ديدار در شب»« ،فاتح شدم»« ،تنها

محتوايي مهم مدرنيسم يعني توجه به فروپاشي شخصي

صداست که ميماند» و «تولدي ديگر» شاهد چنين

و اجتماعي و فکري و نيز «جهان به مثابه روحي

نقدهاي گفتماني هستيم .اين محورها به اضافه

ورشکسته» را به آن بيفزاييم ،معلوم ميشود که در بيش

«شکاکيت» نسبت به ارکان موعود فلسفهها و علوم

از ( )%33شعرهاي فروغ ،آثار پيوند با زندگي مردم،

دربارهي آزادي و خوشبختي و برابري که از عناصر

منعکس شده است؛ و همين به معني تعهد اجتماعي

مهم انديشه مدرنيستي است ،همچنين «خود ارجاعي»

عظيم فروغ و انسان دوستي و انسانگرايي اوست.

(در شعرهاي «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» و «تنها

عنصر «پيوند با زندگي مردم کوچه و خيابان» در

صداست که ميماند») و «سياليت امور» يا نوعي نسبيت

شعرهايي مانند «آيههاي زميني» و «تولدي ديگر» ديده

(مثالً در شعر «به علي گفت مادرش روزي») ،نشان از

ميشود .نيز توجه به «فروپاشي شخصي يا اجتماعي و

محورهاي محتوايي اساسي در شعر فروغ دارند.

فکري» را در شعرهايي نظير «جمعه» و «ديدار در

عنصر «فروپاشي اجتماعي ،فکري يا شخصي» از

شب»« ،جهان ورشکسته» را در شعر بلند «به علي گفت

ديگر ويژگيهاي محتوايي مدرنيسم است که در

مادرش روزي» ميتوانيم بيابيم .توجه به عوارض

شعرهاي «آيههاي زميني» و «دلم براي باغچه

صنعت و شهرنشيني از ديگر دغدغههاي شعر فروغ و

ميسوزد» ،مشهود است و حدود ( )%3321را نشان

محورهاي مدرنيسم به شمار ميرود ،اين محور مهم در

ميدهد.

شعرهايي مانند «جمعه»« ،ديدار در شب» و «کسي که
مثل هيچکس نيست» برجسته است.

عنصر «نيهيليسم مدرن» که طبق تعريف ،عبارت
است از معيار رفتار بر اساس سوددهي و نيز پويايي و

جزو ويژگيهاي مهم مدرنيسم« ،دروننگري» و

سازندگي و در عين حال تخريب ساختههاي مادي و

توجه به «فرديت» آمدهاند .در شعرهايي نظير «آن

فکري و سازماني بهمنظور سود بيشتر ،در شعر «تولدي

روزها» و «مرداب» و «وهم سبز» ،عنصر دروننگري

ديگر» به شکل سمبوليک به آن اشاره شده است.

غلبه دارد ،همچنين «توجه به فرديت» را در شعرهاي

از جنبه شکلي مدرنيسم ،عنصر برجسته شعر فروغ

«به آفتاب سالمي دوباره خواهم داد» و «کسي که مثل

«گسستن از اوزان عروضي» و پرداختن به شعر نيمايي

هيچکس نيست» شاهديم .درصد شعرهاي «دروننگر»

يعني مصرعهاي کوتاه و بلند است .زبان شعر فروغ

( )%12و «فرديت» برابر ( )%33است.

صميمي و همان زبان گفتوگوي مردم معمولي است.

گفته شد که مدرنيسم واکنشي است فرهنگي و

در شعر بلند «به علي گفت مادرش روزي»،

زيبايي شناسانه نسبت به مدرنيته و به ويژه

مضمونهاي زندگي مدرن و نقد سنت و انديشه عميق

واقعيت

درباره معناي زندگي ،در قالب لهجه تهراني بيان

مدرنيزاسيون.

يعني

هنر

مدرن،

هم

مدرنيزاسيون و ساختارهاي فوقالعاده نيرومند آن را

ميشود.

ميپذيرد و مينماياند اما در عين حال و مهمتر از

ديگر عنصر مهم شکلي مدرنيسم در شعرهاي

پذيرش ،به نقادي ريشهاي آن ميپردازد و با آن وارد

فروغ ،استفادهي وسيع از «سمبوليسم» است بهطوريکه

گفتمان ميشود .اين محور در شعر مدرن و فروغ با
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در بررسي اشعارش ،بيش از ( )%93به اين عنصر
شکلي مدرنيسم اختصاص دارد.
عنصر «ريتم» در معني تکرار واژگان و معناها و
شخصيتها بهمنظور تأکيد و تأثير نيرومند بر نفوس،
ويژگي ديگر شکلي مدرنيسم در شعر فروغ است .از
اين حيث ميتوان «ريتم» را ويژگي شخصي فروغ به

شادي بود /هر صبحدم با آفتاب پير /به دشتهاي
ناشناس جستوجو ميرفت
زمستان و برف :پاکي و سفيدي :آن روزها رفتند/
آن روزهاي برفي خاموش.
درخت و نهال :زندگي و رشد و گاهي خود
شاعر :در شب کوچک من ،افسوس /باد با برگ

حساب آورد چون در بيش از  %93شعرهايش از اين

درختان ميعادي دارد.

خصيصه بهره برده است.

پرنده :پرواز انديشهها و آرمان و عالم ماوراي

بنابراين ميتوان نتيجه گرفت در شعر فروغ
نوآوري سبکي در موارد زير برجسته است:
 گسستن از اوزان ضربي و ارائه شعر سبکنيمايي

طبيعي :پرواز را به خاطر بسپار /پرنده مردني
است.
چرا توقف کنم ،چرا؟ /پرندهها به جستوجوي
جانب

 -بهکارگيري ريتم

آبي رفتهاند.

 -ايماژيسم

 -استفاده از فرم کالسيک غزل و مثنوي براي بيان

 طرح نخستين بار معشوق مرد مشخص در شعر،البته اين معشوق در «تولدي ديگر» و «ايمان بياوريم به
آغاز فصل سرد» ،متعاليتر است:

محتواي نو:
فروغ در مجموعههاي «تولدي ديگر» و «ايمان
بياوريم به آغاز فصل سرد» سه شعر در قالبهاي سنتي

 -همه هستي من آيه تاريکي است

گفته است يعني يک غزل و دو مثنوي ،غزل فروغ با

که ترا در خود تکرار کنان

مطلع «چون سنگها صداي مرا گوش ميکني/سنگي و

به سحرگاه شکفتنها و رستنهاي ابدي خواهد

ناشنيده فراموش ميکني» ،در قالب کهن ،واجد بينش و
زبان و تصوير شعر نو است .مثنويهاي فروغ هم شعر

برد.
و نيز

امروز محسوب ميشوند که داراي زبان نو و تعبيرات

...

نو هستند :اي شب از «روياي تو رنگين شده /سينه از

معشوق من

عطر تو ام سنگين شده» و «شب سياهي کرد و بيماري

گويي ز نسلهاي فراوش گشته است

گرفت/ديده را افسون بيداري گرفت».
با اين ترتيب ،روشن ميشود که شعر فروغ هم از

...

جنبه محتوايي و هم شکلي مدرن به حساب ميآيد.

معشوق من
همچون طبيعت
مفهوم ناگزير صريحي دارد

منابع و مآخذ

 -سمبوليسم:

امير ضيايي ،ايرج ( ،)3392مدرنيسمم در شمعر فمروغ و

خورشيد :سمبول زندگي و اميد و روشني حقيقت:
گويي ميان مردمکهايم /خرگوش ناآرام

شاملو ،تهران :هفت وادي.
برمن ،مارشال ( ،)3332تجربمه مدرنيتمه ،ترجممه ممراد
فرهاد پور ،تهران :طرح نو.
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بيکممر ،تممرز ال ( ،)3332نحمموهي انجممام تحقيقممات
اجتماعي ،ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :نشر ني.
چايلدز ،پيتر ( ،)3333مدرنيسم ،ترجمه رضما رضمايي،
تهران :نشر ماهي.

فرخزاد ،فروغ ( ،)3323تولدي ديگر ،تهران :انتشمارات
مرواريد.
کريپنممدورف ،کلمموس ( ،)3333تحلي مل محتمموا-مبمماني
روششناسي ،ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :نشر ني.

حميديان ،سعيد ( ،)3392شرح شوق ،تهران :نشر قطره.

کيممموي ،ريممممون ( ،)3331روش تحقيمممق در علممموم

شمماملو ،احمممد ( ،)3313مرثيممههمماي خمماک ،تهممران:

اجتماعي ،ترجمه دکتر عبدالحسين نيک گهر ،تهمران:
نشر توتيا.

انتشارات اميرکبير.
شاملو ،احمد ( ،)3316ابمراهيم در آتمش ،تهمران :نشمر
زمان.

موحد ،ضمياء ( ،)3339ديمروز و اممروز شمعر فارسمي،
تهران :انتشارات هرمس.

شمماملو ،احمممد ( ،)3333بمماغ آينممه ،تهممران :انتشممارات
مرواريد.

وِلِک ،رنه ( ،)3333نظريه ادبيات ،ترجمه ضياء موحد و
پرويز مهاجر ،تهران :علمي و فرهنگي.

شاملو ،احمد ( ،)3336آيدا در آينمه ،تهمران :انتشمارات
نگاه و زمانه.
شاملو ،احمد ( ،)3336آيدا :درخت و خنجر و خماطره،
تهران :انتشارات مرواريد.
شاملو ،احممد ( ،)3332حمديث بمي قمراري ي ماهمان،
تهران :انتشارات مازيار.
شمماملو ،احمممد ( ،)3332در آسممتانه ،تهممران :موسسممه
انتشارات نگاه.
شاملو ،احمد ( ،)3334ترانههاي کوچک غربت ،تهمران:
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يادداشتها
_________________________________
 3شعر سنتي شعري است که با وزن و قافيه و مصرعهاي مساوي.

شاملو ،احمد ( ،)3334مدايح بي صله ،تهران :انتشارات
نگاه.

 6شعر نو شعري است با مصرعهاي نامساوي و بدون رعايت وزن و قافيه
3

.Nationalism
.Modernism
5
.Humanism
6
.Modernity
7
.Modernization
8
.Dynamism
9
.Hypertimic
10
.Symbolism
11
.Formalism
12
.Imagism
13
.Surrealism
14
.Imperssionism
15
.Reflection
16
.Rhytm
17
.Nihilism
18
.Existence
19
.Content Analysis
20
.Categorical Analysis
4

شاملو ،احمد ،سرکيسيان ،آيدا ( ،)3332کتاب کوچه ،3
حرف پ ،دفتر اول ،تهران :انتشارات مازيار.
شفيعي کدکني ،محمدرضا ( ،)3333ادوار شعر فارسمي،
تهران :سخن.
شفيعي کدکني ،محمدرضما ( ،)3392بما چمراغ و آينمه،
تهران :انتشارات سخن.
شميسا ،سيروس ( ،)3332نقد ادبي ،تهران :فردوس.
فرخزاد ،فروغ ( ،)3322ايمان بيماوريم بمه آغماز فصمل
سرد ،تهران :انتشارات مرواريد.
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