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سال پانزدهم شماره بيست و هشتم بهار و تابستان) ٩٦ﺻﺺ(١١٧-١٤٠
جلوه هايي از ﻋﺸﻖ مدرن در ﺷﻌﺮ رمانتيك مﻌاﺻﺮ
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چكيده
ﻋشﻖ فردگرا از اساسي ترين مضامين در شعر رمانتيك است .تجدد گرايي كه از دوره ي پهلوي

در ايران نهادينه مي شود اين مضمون را نيز تﺤت الشعاع خود قرار مي دهد و به تﺒﻊ آن ،برخي از
شاﻋران دچار نوگرايي در اين حوزه مي گردند .نيما يوشيج ،نادر نادرپور و فروغ فرخزاد از شاﻋران
رمانتي سيسم فردگرا در ﻋﺼر پهلوي هستند كه ﻋشﻖ ،در اشعار آنها بسيار برﺟسته است .نويسندگان،

به شيوه ي تﺤليل مﺤتوا ،ﺿمن بيان ماهيت ﻋشﻖ ،ﺟلوه هايي از ﻋشﻖ مدرن را در سروده هايشان
برشمرده و مورد تﺤليل قرار داده اند .مهمترين اين ﺟلوه ها ﻋﺒارت است از :برخورد طﺒيعي با ﻋشﻖ
و معشوق و رو آوردن به معشوق طﺒيعي ،نﻘد ﻋشﻖ كهن ،توﺟه به معشوق دروني )اثيري و افسانه
اي( ،نﻘد ﻋشﻖ كهن ،اروتيسم ،ﻋﻘده ي ﻋشﻖ ،ﺻراحت گفتار در ﻋشﻖ ورزي به مرد ،توهم معشوق،
مغازله با طﺒيعت و ﻋشﻖ آزاد.

كليد واژه ها :ﻋشﻖ ،رمانتيسيسم ،نيما يوشيج ،نادر نادرپور ،فروغ فرخزاد

 -١مﻘدمﻪ

سياست تجدد طلﺒي و گرايش به قواﻋد و قوانين مدرن و تشﺒه به فرهنﮓ و انديشه ي اروپايي
_________________________

-١دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران
 -٢دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران
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كه كم و بيش از مشروطه آغاز شده بود ،در دوره ي رﺿا شاه به اوج خود رسيد) .آوري:١٣٧٣،

 (٢٥سياست واقدامات رﺿاشاه در امور مملكت ورويكرد غربگرايانه اش ،موﺟﺐ رشد مدرنيسم
در ايران شد .از سوي ديگر استﺒداد مﺤوري و سانسور و نﻘدگريزي در ﻋﺼر رﺿا خان باﻋﺚ رشد

ﺟريان هاي بي خطري چون رمانتي سيسم و تغزل شد) .بابا چاهي (١٩ :١٣٨٠،رمانتي سيسم كه
آغاز گر ﻋﺼر ﺟديدي در قرن نوزدهم در اروپا بود )سيد حسيني ،(١٧٦ :١٣٨٧ ،با مﺤوريت ﻋشﻖ
و احساس ،خردگرايي و چهارچوب انديشي رايج را كنار زد و يكه تاز ﻋرﺻه ي ادبيات و هنر و
فلسفه شد .اين مكتﺐ با شتاب هر چه تمامتر به ﺟغرافياي ادبي ايران وارد شد .دوره ي مشروطه،

آغاز ورود رمانتي سيسم اروپايي ،به ايران است) .شمﺲ لنگرودي (٥٩٧/١ :١٣٧٨،شعر رمانتيك
ايران را با توﺟه به رويكرد ﺟامعه گرايانه يا فردگرايانه ،به دو شاخه ي اﺟتماﻋي و فرد گرا تﻘسيم
كرده اند .رمانتي سيسم فردگرا ،ﻋنواني است كه بر اشعاري با مﺤوريت احساسات فردي و غفلت

از اﺟتماع ،توﺟه به ﻋشﻖ ها و ارتﺒاط هاي زميني و ﺟسماني داده اند) .حسين پور چافي:١٣٩٠،

 .(١١٨-١٣١ﻋشﻖ ،از مهمترين و پر گفت و گو ترين مضامين در شعر رمانتيك است .واژه ي ﻋشﻖ
را برخي ﻋربي و برخي فارسي شمرده اند و كساني كه آن را ﻋربي دانسته اند» ،مهر« را معادل فارسي

آن آورده اند) .مدي(٢٥ :١٣٧١ ،

در چيستي ﻋشﻖ تعريف مشﺨﺺ و روشني وﺟود ندارد .بسياري از سﺨناني كه در ماهيت ﻋشﻖ

بيان كرده اند ،در حﻘيﻘت توﺿيح خﺼوﺻيات و حاﻻتي است كه در پي ﻋشﻖ در ﻋاشﻖ پديد مي
آيد يا كارهايي كه به هنگام ﻋاشﻘي از وي سر مي زند) .همان (٥ :در بي تعريفي آن گفته اند :ﻋاشﻖ
»اندر سوختن مﺤﺒت ،چنان مشغول بود كه وﺻف كردن را روزگار نداشت) «.رﺟايي(٣٤٩ :١٣٤٩،

ﻋﻼوه بر آن ،تفاوت نﻈر ادبا ،ﻋرفا ،روانشناسان و فﻼسفه در باره ي ﻋشﻖ و حتي اختﻼف تعريف
قدما و معاﺻران از آن ،اين ﻋرﺻه را بسيار پردامنه كرده است .افﻼطون ) ٤٢٧-٣٤٧ق.م( در رساله
ي فدروس ،ﻋشﻖ را »اشتياق دارا شدن خوبي« و »تﻘاﺿاي تملك زيﺒايي« مي داند) .مدي(٥ :١٣٧١،

بر اين اساس درتعريف مطلﻖ ﻋشﻖ ،آمده است» :ﻋشﻖ ،كيفيتي نفساني است مﺒتني بر اشتياق شديد
به زيﺒايي« )همان (٣٠ :و ﻋشﻖ ﺟسماني» ،كيفيتي نفساني است مﺒتني بر اشتياق شديد به تملك
زيﺒايي ﺟسماني« )همان( .قدما ،ماهيت ﻋشﻖ را اغلﺐ ﺟﺒري دانسته اند وآن را به قواي آسماني

منسوب كرده اند .ﻋشﻖ را به اﻋتﺒار اينكه گاه منجر به ديوانگي مي شده ،ﺟنون ناميده اند.
)مدي ٧١ :١٣٧١،و (٧٠
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گفتم آه از دل ديوانه حافﻆ بي تو

زير لﺐ خنده زنان گفت كه ديوانة كيست؟
)حافﻆ(٥٤ :١٣٩٠،

به لﺤاظ ارزش ،ﻋشﻖ ،در فرهنﮓ گذشتة ما ،حﻘيﻘت گرا بود و به اﻋتﺒار گرايش به حﻘيﻘت،

ارزشمند مي نمود .بر اين اساس ﻋشﻖ را به دو گرايش حﻘيﻘي و مجازي تﻘسيم مي كردند .ﻋشﻖ
حﻘيﻘي ،اﺻل بود و ﻋشﻖ مجازي يا طرد مي شد يا نردبان ﻋشﻖ حﻘيﻘي به شمار مي رفت .نمونه

مرﺟعي كه بتوان همة گرايش هاي ﻋاشﻘانه ي كهن را در آن ديد ،ديوان حافﻆ است) .مﺨتاري١٣٧٨،
 .(٢٦:آماج ﻋشﻖ در شعر كﻼسيك ،سواي از معشوق تغزﻻت امثال ﻋنﺼري و منوچهري ،كه غﻼم

يا كنيز شاﻋر بوده اند ،معموﻻ معشوقي واﻻ مﻘام بود كه مﻈهر تمام خوبي ها و مﻘﺼد تمام آرزوهاي
شاﻋر مﺤسوب مي شد .چهرة برتر و شﺨﺼيت منفعﻼنة معشوق ،او را به ﻋوالم پريان و فرشتگان

منسوب مي نمود چنانكه آماج ﻋشﻖ شعر كهن ،گويي بتي بيش نيست .نشانه هاي بارزي از زني كه

با شاﻋر زندگي مشترك و طﺒيعي دارد ،در شعر كهن بروز نمي كند .ﻋشﻖ در شعر معاﺻر به گونه
اي متفاوت ﻇاهر شده است .بدون اينكه كامﻼ از پيشينة خود ﺟدا شود به سمت و سوي ديده شدن

انسان و تمايﻼت واقعي او گام برداشته است .شاﻋر ﻋاشﻘانه سراي مدرن ،ديگر روح و ﺟسم را از
هم ﺟدا و ﻋشﻖ را به حﻘيﻘي و مجازي تﻘسيم نمي كند بلكه به وحدت روح و ﺟسم باور دارد.

»ﻋشﻖ دگرسان« كه نيما در افسانه از آن سﺨن گفته ،ناﻇر به تلﻘي وحدت گرايانه ي او از هستي

آدمي است كه طﺒعا با تلﻘي تجزيه گراي قديم ،همساز نيست) «.همان .(٢٣ :ﻋشﻖ ،از رمانتي سيسم
به بعد ،در كانون توﺟه شاﻋران قرار گرفت) .خواﺟات (٤٤ :١٣٩١،در شعررمانتيك فارسي ،ﻋشﻖ،
بدون اينكه از سنت خود كامﻼ ﺟدا شود برخي از ﺟلوه هاي تچدد گرايي را مي پذيرد بدين شرح

كه ﻋشﻖ زميني و طﺒيعي بين دو ﺟنﺲ با در نﻈر گرفتن هستي معشوق به ﻋنوان يك انسان واقعي
و با فاﺻله گرفتن از ﻋشﻖ هاي فراطﺒيعي و موهوم رواج مي يابد .آماج ﻋشﻖ شاﻋر ،معشوقي طﺒيعي
و واقعي مي شود؛ معشوقي كه از حﺼار خود به در آمده و با ﻋاشﻖ هم كﻼم مي شود ،ﻋكﺲ العمل
نشان مي دهد و در معرض خطر تمام آفات انساني قرار مي گيرد .گاه نيز معشوقه اي است كه ﺟلوه
هاي ﻋشﻖ آزاد را در شعر معاﺻر وارد مي كند چنانكه فريدون توللي در شعر »ملعون مي گويد:
زن و معشوقه شگفتا كه ازين هر دو به ﻋمر

اين سر از رشك بگرداند و فغانت نشنود

كﺲ به غمﺨانه ي تاريك نهادت نرسيد
وان رخ از خشم بتابيد و به دادت نرسيد
)توللي(١٤٣ :١٣٧٦،
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ميان آتش دوزخ ،به غرفه ي ارمي
)همان(٣٨١ :

ﻋشﻖ در شعر معاﺻر گاه افراطي و بيمار گونه و »حتي نوﻋي تجاهر به فسﻖ« ﻇاهر مي شود.

)شفيعي كدكني (٦٢ :١٣٩٣،دهه ي سي كه دهه ي شكست آرمان هاي اﺟتماﻋي است ،ﻋرﺻه ي
بروز اين نوع اخيراست و به قول منتﻘدي» ،ﻋرياني ،انگار چشم انداز و آرزوي رمانتيسم دهه ي
سي بود) «.مﺨتاري (١٦١ :١٣٧٨،ﻋشﻖ در اين دوره گاه با پرداختن به تن به قدري تنزل مﻘام پيدا

مي كند كه منجر به »اروتيسم« مي شود» .فاحشه« از نﺼرت رحماني) ،رحماني (٩٤ :١٣٩٢ ،و شعر
»احتياج« از كارو) ،كارو (٦: ،بيانگر اين مضمون اند.

روي آوردن به معشوق دروني و برخاسته از روان ناخود آگاه نيز از ﺟلوه هاي مدرنيته در شعر

ﻋاشﻘانه است .معشوق اثيري كه حاﺻل گرايشي يونگي و نگرشي اساطيري و برخاسته از مطالعات

فرويد در قرن بيستم است ،نمايش »دلداده ي ﻋمﻘي« شاﻋر است كه نمود آن را به خاطر فﻘدان

»چهره اي ﺟليل« و آرماني در زندگي شاﻋر دانسته اند) .مﺨتاري (١٧٤ :١٣٧٨،لذا شاﻋر درگير با
چالش هاي زندگي مدرن ،به درون پناه مي برد .معشوق افسانه اي نيز مورد توﺟه شاﻋران قرار مي

گيرد .ﺟهان افسانه از يك سو ،ﻋرﺻه ي تﺒلور آرزوهاي شاﻋر است واز سوي ديگر افسانه ها ،به
زمان هاي دور و بي آغاز تعلﻖ دارند .گريز به زمان ها و مكان هاي دور نيز از ويژگي رمانتيك

هاست و اين خﺼيﺼه در بستر افسانه گرايي ارﺿا مي شود .گاه نيز بر اثر ﻋوارض سوء مدرنيته،
وهم و رويا بر شاﻋر رمانتيك غلﺒه مي كند و توهم معشوق را مي آفريند .گاه حتي طﺒيعت ،معشوق
شاﻋر مي شود و شاﻋر سرخورده ،با طﺒيعت مغازله مي كند .مضمون ﻋاشﻘانه در قديم ،به ﺻورت

توﺻيف معشوق و ابراز اشتياق توسﻂ ﻋاشﻖ در قالﺐ تك گويي يك طرفه بود اما در شعر معاﺻر
با در نﻈر گرفتن هستي ﻋاشﻖ ،گفت و گوي دو طرفة ﻋاشﻖ و معشوق را مي توان ديد .نيما با بنيان
نهادن »افسانه« بر پاية مكالمه ،پيشرو بيان مضامين ﻋاشﻘانه در قالﺐ گفت و شنود دو طرفه است.
 -١-١بيان مﺴاﻟﻪ و سواﻻت تحﻘيق

از آنجايي كه مدرنيته از دوره ي رﺿاخان در ايران نهادينه مي شود مسلما منجر به بروز نشانه
هايي در شعر گرديده است .در اين مﻘاله به بررسي مضمون ﻋشﻖ ،در اشعار نيما يوشيج در آغاز

ﻋﺼر پهلوي اول )متولد١٢٧٦ه.ش( به ﻋنوان سردمدار شعر نو و انديشه ي تازه در شعر و دو شاﻋر
برﺟسته از دوره ي پهلوي دوم يعني نادر نادرپور) ،متولد  ١٣٠٨:هـ .ش( و فروغ فرخزاد )متولد
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١٣١٣:هـ .ش( پرداخته مي شود .پرسش پژوهش نيز اين است كه :ﻋشﻖ مدرن در شعر معاﺻر با

تكيه بر اشعار نيما يوشيج ،نادر نادرپور و فروغ فرخزاد با چه نمود هايي ﻇاهر مي شود؟
 -١-٢اهداف و ضرورت تحﻘيق

هدف پژوهش اين است كه نمايي از بازتاب نوگرايي در شعر ﻋاشﻘانه ﻋرﺿه گردد .پر واﺿح
است كه درباره ي ماهيت ﻋشﻖ و ويژگي هاي معشوق در فرهنﮓ و ادب پارسي ،بسيار گفته اند
لكن ﺟلوه هاي مدرن ﻋشﻖ ،نكته اي است كه چندان بدان پرداخته نشده است .نماياندن اين نشانه

ها مي تواند به مﺨاطﺐ كمك كند تا با برابر نهادن آنها در مﻘابل ﺟلوه هاي ﻋشﻖ كهن ،دست به
مﻘايسه و ارزيابي بزند.

 -١-٣پيشينﻪ تحﻘيق
 -بهزاد خواﺟات در كتاب »رمانتي سيسم ايراني« ﻋشﻖ را يكي از اﺻول رمانتي سيسم دانسته

است و ويژگي معشوق در رمانتي سيسم ايران را به اختﺼار بيان مي كند .وي در اين كتاب از

»رمانتي سيسم تغزلي« به ﻋنوان يكي از شاخه هاي شعر رمانتيك ايران نام مي برد و تك بعدي بودن
چهره ي معشوق و ﻋدم مﻼقات با او را در فرهنﮓ ما موﺟﺐ خلﻖ چهره ي تﺼنعي و بي مﺼداق

از او مي داند).خواﺟات .(١٢٩-١٢٧ :١٣٩١،درباره ي ﻋشﻖ و انواع آن ،كتاب »هفتاد سال ﻋاشﻘانه«
به تلﻘي ﻋشﻖ در گذشته و انفكاك آن به ﻋشﻖ حﻘيﻘي و مجازي پرداخته است .نويسنده ،ﺿمن نگاه
نﻘادانه به سه گرايش ﻋاشﻘانه ،يكي رويكرد امثال فرخي سيستاني ،دوم رويكرد ميانه ي سعدي و

سوم ﻋشﻖ روح و مولوي وار مي پردازد و اذﻋان مي كند كه هيچ يك از اين سه تن ،نماينده ي
واقعي موﺿوع ﻋشﻖ در فرهنﮓ ما نيستند .وي ماهيت ﻋشﻖ در شعر معاﺻر را با نگرش وحدت
گرايانه ي ﺟسم و روح و در نﻈر گرفتن واقعيت انساني همراه مي داند) .مﺨتاري.(٣٢: ١٣٧٨،كتاب

»ﻋشﻖ در ادب فارسي« از ارژنﮓ مدي ،ماهيت ،منشا ،مﻘﺼد و مراتﺐ ﻋشﻖ همچون رابطه ي ﻋشﻖ
با لذت و شادي و اندوه را بررسي و تﺤليل كرده است .حوزه ي پژوهش مدي ،شعر كهن و نﻈر
قدما است و هيچ اشاره اي به ماهيت ﻋشﻖ و معشوق در شعر معاﺻر نمي كند .در كتاب »چهار
نگاه به ﻋشﻖ در ادبيات فارسي« از مجيد نفيسي ،به تﺤول مفهوم ﻋشﻖ در ادبيات ديروز و امروز

ايران پرداخته شده است .ﻋشﻖ ويﺲ و رامين كه ﻋشﻘي احساساتي و ﺟنسي بين زن و مرد در يك
ﺟامعه ي سنتي ،ﻋشﻖ فرهاد كه نشان دهنده ي ﻋشﻖ خيالي و غير ﺟنسي و يك طرفه است .ﻋشﻖ
شمﺲ يا شيخ ﺻنعان ﻋشﻘي است كه به هنگام غلﺒه ي گفتمان ﺻوفيانه رايج مي شود و سر انجام
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ﻋشﻖ در ادبيات قرن بيستم كه در پي گفتمان طﺒيعت و خلﻖ بروز مي كند .مانند ﻋشﻖ آيدا در
مجموﻋه اشعار»آيدا در آينه« و »تولدي ديگر« از فروغ فرخزاد .نفيسي ،مهمترين خﺼلت ادبيات

ﺟديد را در حوزه ي معشوق ،سﺨن گفتن از "مشﺨﺺ" به ﺟاي "مجرد" و "فرد" به ﺟاي "نوع"

كه در شعر كﻼسيك ما رايج بود ،مي داند )نفيسي ،بي تا  .(٥:ﻋلي حسين پور چافي در كتاب
»ﺟريان هاي شعري معاﺻر فارسي« در فﺼل سوم به ﺟريان شعر رمانتيك ﻋاشﻘانه و فرد گرا مي
پردازد و ويژگي هاي زباني و ادبي و مﺤتوايي آن را با ذكر شاﻋران اين ﺟريان شرح مي دهد .در

مﻘاله ي »نيما و شعر نو تغزلي« از رحيم كوشش ،به برخي ويژگي هاي تغزلي بودن اشعار نيما اشاره

مي كند و معتﻘد است كه ﻋشﻖ مطرح در افسانه ،حاﺻل آميزش زمين و آسمان و نوﻋي ﻋرفان
زميني است )كوشش.(١٤٧٣ :١٣٨٩،
 -٢نيما يوشيج

نيما ،نﻈريه پرداز و آغازگر نوگرايي و دگر انديشي در مﻘوله ي ﻋشﻖ فردگرا در شعر معاﺻراست.

هر چند در سروده هاي او ،اين نوع ﻋشﻖ ،بسامد باﻻيي ندارد و نيما خيلي زود ﻋرﺻه ي شعر
فردگرا را به نفﻊ رمانتيسيسم اﺟتماﻋي رها مي كند ،لكن همين شواهد اندك نيز از تشﺨﺺ و
تمايز برﺟسته اي برخوردار است .مهم ترين ﺟلوه ي ﻋشﻖ را در چند منﻈومه ي آغازين او از ﺟمله
»افسانه« و »قﺼه ي رنﮓ پريده ،خون سرد« مي توان ديد .نيما در اوايل ﺟواني و به دنﺒال دل سپردن

هاي بي نتيجه ،اين دو منﻈومه را با مﺤتواي تغزل و ﻋشﻘي احساساتي مي سرايد) .مﺨتاري:١٣٧٨،

 (٢٤اگر چه در اين منﻈومه ها ،بسان نمونه هايي كه در سنت ادبي خود سراغ داريم ،چندان خﺒري

از ستايش و نكوهش معشوق نيست لكن منﺒﻊ خوبي براي تﺒيين ﻋشﻖ مدرن است و مي توان گفت

ﻋشﻖ مدرن تﻘريﺒا براي نﺨستسن بار در شعر معاﺻر در منﻈومه ي افسانه نمايانده مي شود.
 -٢-١ماهيت عشق

نيما ﻋشﻖ را با اين كيفيات توﺻيف مي كند :بد پيله است )يوشيج .(٢٠ :١٣٧٠،خﺼم و بد كيش
است )همان .(٣١ :آتش پاره است )همان .(٣٢ :چونان زنجيري بر گردن ﻋاشﻖ است )همان.(٣١:

هذيان بيماري است )همان .(٥٣:سوختن است نه هوس )همان٣٠ :و .(٢٠بد نامي مي آورد
)همان .(٢١:همگان را از ﻋاشﻖ مي رماند و او را منزوي مي كند )همان (٢٢ :و طاقت سوز است:
سوختم من ،سوختم من ،سوختم

آفت ﺟان من آخر ﻋشﻖ شد

كاش راه او نمي آموختم...

ﻋلت سوزش سراسر ﻋشﻖ شد)همان(٣٢ :
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چنين ﻋشﻘي »سوختم« هاي موﻻنا را به ياد مي آورد .سوزناكي ﻋشﻖ به قدري است كه شاﻋر مي
خواهد به ﻋﺼر بي خيالي هاي كودكي فرار كند:
آه از اين ﻋشﻖ قوي پي ،آه! آه!

كودكي ها كو! شادماني ها چي شد؟
)همان (٢١:

ﺟﺒري است و ترك آن ،مﺤال:

در ﻋهد كودكي و بدون اختيار به سراغش مي آيد و شاﻋر نمي تواند از آن ﺟدا شود:
ياد مي آيد مرا از كودكي

همره من بوده همواره يكي

ترك آن زيﺒا رخ فرخنده حال

از مﺤال است از مﺤال است از مﺤال

آسان نما است ولي مشكل ها ،در پي دارد:
ﻋشﻖ ،كاول ﺻورتي نيكوي داشت

 ...ﻋشﻖ خوش ﻇاهر مرا در غم كشيد

من زخامي ﻋشﻖ را خوردم فريﺐ

)همان(١٧:
)همان(٢٠ :

بﺲ بدي ها ﻋاقﺒت در خوي داشت
ناگهان ديدم خطا كردم خطا...

كه شدم از شادماني بي نﺼيﺐ
)همان(١٩ :

نﻈر نيما در اين نمونه ياد آور ديدگاه حافﻆ و خﻼف نﻈر موﻻناست .ﻋشﻖ ،نيروي برتر و خدا
گونه است :ﻋشﻖ ،خدا گونه به نيماي مﺒتﻼ ،ندا مي دهد كه پيامﺒرانه ،مردم را به راه ﻋشﻖ بياورد اما

مردم ﻋﺼر او ،ﻋاقل تر از اين هستند كه در ورطه ي ﻋشﻖ بيفتند حتي نيما را ديوانه مي خوانند
چونان كه پيامﺒر را و يا »قيﺲ ﻋامري« را:
ﻋشﻖ با من گفت :از ﺟا خيز ،هان

 ..خلﻖ ﺻاحﺐ فهم ﺻاحﺐ معرفت
ﺟمله مي گفتند او ديوانه است

خلﻖ را از درد بدبﺨتي رهان

ﻋاقﺒت نشنيد پندم ﻋاقﺒت
)همان(٢٣:

با توﺟه به اين توﺻيفات ،از آن ﺟا كه نيما ﻋشﻖ را تجربه كرده است ،در ﺻدد تﺒيين وﺟه سوزندگي
و دردناكي آن است .ﻋشﻖ مطرح در سروده هاي او تند و احساسي اما متعالي و اخﻼق مﺤور است.
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 -٢-٢معشوق
در اشعار فردگراي نيما سه نوع معشوق ،حضور دارد -١ :معشوق اثيري  -٢افسانه اي -٣
معشوق طﺒيعي

 -١-٢-٢معشوق اثيري
معشوق اثيري ،معشوقي سربرآورده از يافته هاي روانشناسي و روانكاوي و »تﺤت تاثير يافته

هاي نوين فرويد در قرن بيستم « و مﺤﺼول فعاليت ذهن ناخود آگاه و يا روح )شميسا:١٣٧١ ،

 (٢٢است .اين معشوق ،ﺟنﺒه ي مثﺒت آنيما ) (Animaيا روان زنانه در ناخود آگاه مرد است.

افسانه ،قﺼه ي معشوقي دروني و راز ناك است» .ﻋشﻘي كه در افسانه از آن سﺨن مي رود ،نه
زميني زميني است و نه آسماني آسماني .ﻋشﻘي است كه در آن ،زمين و آسمان با يكديگر در آميﺨته

و به نوﻋي وحدت و يگانگي رسيده است) «.كوشش (١٤٧٣ :١٣٨٩،شﺨﺼيت افسانه را به لﺤاظ
حضور در درون مرد و راز ناكي و ﺟاذبه هاي بسيار ،مي توان مﺤﺒوب اثيري نيما دانست؛ مﺤﺒوبي

از ﺟنﺲ زن اثيري در »بوف كور« كه نيما به شدت تﺤت تاثير اين »ﻋﻼج دل« و »داروي درد« است.
اين نوع معشوق ،بازتاب ﻋلم روانشناسي اروپايي در شعر نيما است.
تو غمي ،يك غم سﺨت زيﺒا)همان(٥٨:

افسانه گاه با وﺟه منفي آنيما يا همان شﺨﺼيت بي رحم و كشنده نيز ﻇاهر مي شود» .ﻋشﻘي
كه نيما در اين منﻈومه بدان مي پردازد تا اندازه ي زيادي تﺤت تأثير نمونه ي نوﻋي شﺨﺼيت در

ادبيات رمانتيك فرانسوي است كه در آن زني دلربا ) (femme fataleيا زن مرگ بار و قدرتمند،
در برابر شاﻋر ﻋشﻖ زده ،ﻇاهر مي شود و براي شاﻋر به ﺟز مرگ و نابودي چيزي به ارمغان نمي

آورد .با اين وﺟود ﻋاشﻖ ماليﺨوليايي ،شيفته ي اين زن است ،زيرا در وﺟود آن ،رازگونگي مرگ
را مي يابد) .نفيسي ،بي تا (٣٩ :در نمونه ي زير ،وﺟه منفي آنيما را مي توان يافت:
در بر گوسفندان ،شﺒي تار

بودم افتاده من ،زرد و بيمار

تو نﺒودي مگر آن هيوﻻ

آن سياه مهيﺐ شرربار

كه كشيدم ز بيم تو فرياد ؟

)يوشيج(٤١ :١٣٧٠،

حضور در سايه ) (Shadowاز مشﺨﺼات معشوق اثيري است» .سايه ،آن چهره و سوي ديگر

انسان در ناخود آگاه است) «.شميسا (٧٣ :١٣٧١،افسانه نيز در سايه روشن زندگي نيما ،در سايه
سار كوهستان بر او ﻇاهر مي شود و نيما ،خود از ماهيت او در شگفت است:
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چيستي اي نهان از نﻈر ها

اي نشسته سر رهگذر ها

تو كه اي؟ مادرت كه؟ پدركه؟

)يوشيج(٤٤ :١٣٧٠،

از پسر ها همه ناله بر لﺐ
و مي شنود كه:

ﻋاشﻘا ،من همان ناشناسم

ناله ي تو ،همه از پدرها

آن ﺻدايم كه از دل برآيد)همان(٤٥:

همان گونه كه معشوق در اسطوره ،قدرتمند و مﻘدس است و معشوق اساطيري »در اﺻل يك

ايزد بانوست« )شميسا ،(١٤٠ :١٣٨٣،افسانه ،نيز نماينده ي قدرت يك معشوق اسطوره اي است
چون توان آگاهي از راز درون نيما را دارد .در نمونه ي زير نيروي »برتر آگاهي« افسانه آشكار است

وقتي كه به نيما مي گويد:

بر سر سﺒزه ي »بيشل« اينك

نازنيني است خندان نشسته

تا كند هديه ي ﻋشﻘﺒازان

همتي كن كه دزديده او را

از همه رنﮓ ،گل هاي كوچك

هر دمي ﺟانﺐ تو نگاهي است

اينك او را دو چشم سياهي است.

 -٢-٢-٢معشوق افﺴانﻪ اي

گرد آورده و دسته بسته
ﻋاشﻘا گر سيه دوست داري

)يوشيج(٥١ :١٣٧٠،

نيما ﻋﻼوه بر معشوق اثيري به معشوق افسانه اي نيز توﺟه دارد .گريز به زمان ها و مكان هاي

دور و فاﺻله با دنياي كنوني ،از ويژگي هاي شعر رمانتيك است» .رمانتيسم ،تﺼويرگر فاﺻله است؛
فاﺻله اي با كانون .اين فاﺻله ممكن است با رفتن به گذشته هاي دور و دوران كودكي و آغاز
حيات ايجاد شود تا از واقعيت اكنون به آينده بگريزد .اين ،فاﺻله ي زماني است .براي ايجاد فاﺻله

ي مكاني ،به طﺒيعت وحشي و دست نﺨورده و دشت ها و كوهستان هاي دور دست مي گريزد«.

)فتوحي (١٣٠ :١٣٨٥ ،رﺟعت به فضاي افسانه كه متعلﻖ به زمان بي آغازند ،مي تواند ﺟلوه اي از
گريز رمانتيكي باشد .معشوق افسانه اي ،در منﻈومه ي »پي دار و چوپان« حضور دارد .در اين
داستان» ،اليكا« ،كه چوپان ﺟوان و كمانداري است ،شوكايي )گوزن كوچك( را شكار مي كند اما

شكار ،تﺒديل به زني مي شود كه زخمي تير اليكاست .زن از او تﻘاﺿاي دوستي و همسري مي كند
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چون فالگيران اين را به او گفته بودند .اليكا اين زن يا پري را مي پذيرد اما از آن به بعد كسي از

سرنوشتشان خﺒري ندارد) .يوشيج(٣٨٧ :١٣٧٠،
 -٣-٢-٢معشوق طبيعي

پرداختن به معشوق طﺒيعي ،مربوط به آغاز ﺟواني و اغلﺐ منﺤﺼر به دهه ي آغاز شاﻋري
نيماست .با نگاه به اين منﻈومه ها و با شنيدن كيفيت ﻋشﻖ آتشين ،از زبان نيما به خوبي آشكار

است كه وي دچارﻋشﻖ تند و احساساتي است .ماﺟراي ﻋشﻖ به دختري كه مذهﺐ ديگري دارد و
نمي تواند با ترك مذهﺐ به ﻋشﻖ نيما پاسخ گويد و معشوق كوچ گردي به نام »ﺻفورا« كه حاﺿر
نمي شود از ايل خود ﺟدا شود )ﺟعفري (٢٠٢ :١٣٨٦،ﺟواني نيما را با ﻋشﻘي تند مي آميزد .بعد از
طي اين دوران پر تشويش ،نيما از زماني كه با »ﻋاليه ﺟهانگير« ازدواج مي كند ،به آرامش مي رسد

و كم كم از ﻋشﻖ احساس زده ،دور مي شود .از اين به بعد ،ﻋشﻖ ورزي نيما نسﺒت به معشوق
خود ،مانند يك زن واقعي در يك ﺟامعه ي واقعي است .در نمونه ي زير» ،ﻋاليه« ،تﺼوير يك زن

واقعي است؛ زني كه به نام ،خوانده مي شود و به ﻋنوان همسر ،با نيما زندگي مشترك دارد:
بانﮓ مي دادمش از دور بيا

كاش مي آمد از اين پنجره من

پدرم آمده در را بگشا

با زنم ،ﻋاليه مي گفتم  :زن!

)يوشيج(٢٣٨ :١٣٧٠ ،

نيما بعد از قطعه هاي آغازين خود ،به ندرت شعري با فضاي ﻋشﻖ فردگرا دارد» .شﺐ دوش«
ماﺟراي يك شﺐ ﻋاشﻘانه و تﺐ و تاب و قول وقرار و خياﻻت تغزلي است )همان.(٤٠٦ :نيما با

گذشتن ازدوراني كه ﻋشﻖ را به واقعيت نزديك مي كند ،به مرحلة نكوهش و نﻘد اين نوع ﻋشﻖ
مي رسد .در شعر»مفسدة گل« چنانكه پور نامداريان نيز بدان اشاره دارد) ،پورنامداريان(١٠٠ :١٣٩١،

ﻋشﻖ به معشوق را ﺟز فريﺐ و ﺿرر نمي داند:
كار گل اين است و به ﻇاهر خوش است

گر به ﺟهان

ﺻورت

زيﺒا

نﺒود

ليك به باطن ،دم آدم كش است
تلﺨي ايام مهيا نﺒود)يوشيج(٧٢ :١٣٧٠،

در شعر »همه شﺐ« نيز از مﻼقات با زني سﺨن مي گويد؛ زني كه هم نشيني با او ﺟز زبوني،

چيزي براي او باقي نمي گذارد )يوشيج.(٥٠٦ :١٣٧٠،
 -٢-٣ﮔﻔت و ﮔو با معشوق

وﺟه ديگر مدرن بودن معشوق در افسانه ،حضور معشوق در مكالمه با ﻋاشﻖ است .اساس
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افسانه بر نمايش و گفت و گوست و ساختار آن بدين ﺟهت به آثار رمانتيك هاي اروپايي شﺒاهت
دارد .در اين باره گفته اند :ديدگاه استﻘرار نگرش ديالكتيكي و نمادين درباره ي شعر يكي از گرايش

هاي رمانتيك ها بود كه نيما تا حدود زيادي به آن نزديك مي شود) .ﺟعفري» (٢٢٥ :١٣٨٦،گفت

و گو در مفهوم اﺻلي و دقيﻖ آن با حضور دو طرف گفت و گو و با نشانه هاي آوايي و شنيداري
زبان ﺻورت مي گيرد اما در مفهوم وسيﻊ تر ،هر نوع ارتﺒاط كﻼمي را در غياب يكي از دو طرف

گفتگو از طريﻖ نشانه هاي نوشتاري ديداري كه نماينده ي نشانه هاي شنيداري و آوايي اند نيز
شامل مي شود« )پورنامداريان.(٢٨٣ :١٣٩١،از خﻼل اين گفت و گوها چهرة خاك خوردة معشوق
سنتي كنار گذاشته مي شود .معشوق ،ديگر برخﻼف تيپ كﻼسيك خود ،بتي ساكت و شنونده نيست

و نشانه هاي هستي اش ناديده گرفته نمي شود .در واقﻊ نيما ،با خلﻖ افسانه ،در ﻋين آراستن معشوق

به لطافت و ژرفاي يك راز ،درك و پذيرش هستي او را نيز مطرح مي كند و زندگي انساني را با
تمام زواياي آن مي ﺟويد .بهره مندي معشوق از اين دو ﺿد )رازگونگي در ﻋين توﺟه به حضور

طﺒيعي( ،به زيﺒايي منﻈومه افزوده است.
 -٢-٤نﻘد عشق كهن

نيما ،مدرن انديشي خود پيرامون ﻋشﻖ و معشوق را در حد آفرينش منﻈومه ي افسانه و نمايش
شﺨﺼيت نوﻋي او ،كافي نمي داند او ﻋﻼوه بر اين شيوه ي غيرمستﻘيم ،به بيان ﺻريح و نﻘادانه نيز

مي پردازد چنانكه در افسانه ،نگرش خود را درباره ي ﻋشﻖ و معشوق كلي و موهوم سنتي بيان مي
كند .در افسانه مي خوانيم كه معشوق ،نﺒايد با ابهام و پوشش اغراض به تﺼوير كشيده شود بلكه
نماياندن چهره ي واقعي و طﺒيعي ﻋشﻖ و معشوق و ﺻداقت احساس ،ﻻزم است؛ چيزي كه ﺟايش

در ادب سنتي ما خالي است .از نﻈر او ،ﻋشﻖ بدون بهره كه ﻋده اي از آن دم مي زنند ،شعاري بيش
نيست لذا بر حافﻆ خرده مي گيرد و ﻋشﻖ اورا كه در لفاف ﺟام و مي و تﻈاهر به بهره نجستن از

معشوق پنهان شده است ،زير سوال مي برد .از اين ﺟهت نگرش او را اين ﺟهاني )سكوﻻر( و
انسانمدار )اومانيستي( دانسته اند) .حميديان(٤٥ :١٣٨١،
دارد

وندر آن بهره ي خود نجويد

كه

تواند مرا

دوست

هر كﺲ از بهر خود در تكاپوست

كﺲ

نﺒويد

نالي ار تا ابد ،باورم نيست

كه بر آن ﻋشﻖ بازي كه باقي است

...حافﻈا! اين چه كيد و دروغيست

نچيند گلي

كه

كز زبان مي و ﺟام و ساقي است؟
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)يوشيج(٥٥ :١٣٧٠،

من بر آن ﻋاشﻘم كه رونده است

 -٣نادر نادرپور

 -٣ -١ماهيت عشق
نادر پور ﻋشﻖ را با تﺼاوير زير تعريف مي كند:
ﻋشﻖ ،چون مي ،زداينده ي غﺼه ها و رنجها است) .نادرپور (١٣٤: ١٣٩٣ ،چراغ وار ،روشني

بﺨش خلوت هاست )همان (١٣٥:و همچون بوته ،پژمرده شونده است )همان (١٥٩:نيز مثل دختر

كولي كه در ميان بيشه هاي ساحل مرداب خوابيده است ،با هويتي اﺻيل و بدوي و دور مانده از

آدميان تﺼوير مي شود) .همان (٤٥٧:ﻋشﻖ مايه ي رهايي از ياس است:
من مرغ كور ﺟنگل شﺐ بودم

چون بار شﺐ كه به روي پرم مي ريﺨت
ﻻبﻼي

از

تنها به خواب مرگ نيازم بود ...

تاريكي

دستي درون ﻻنه ي من لغزيد

زان پﺲ شﺒان تيره ي بي مهتاب

منﻘار غم به خاك نماليدم

اين دست گرم ،دست تو بود اي ﻋشﻖ

دست تو بود و آتش ﺟاويدت

لرزه اي

وز

چون

نور

من مرغ

توده ي

باد غريﺐ مﺤرم رازم بود

كه در تن من افتاد
آرزو

به دلم تابيد

كور ﺟنگل شﺐ بودم

بنياد آشيانه ي من لرزيد
در آرزوي

ﺻﺒح نناليدم

بينا شدم به سرمه ي خورشيدت
)همان(٢٦٩:

ﻋشﻖ سوزنده است :تن من درخت تر بود و پر از شكوفه ي خون /تﺐ تند ﻋشﻖ سوزاند و

تكاند برگ و بارش )همان .(٤٩٥:ﻋشﻖ در همه چيز ﺟاري و ساري است:
و من نگاه به سوي درخت ها كردم

در استﺨوان هاي لﺨت سينه شان ،خورشيد

بزرگ و خونين مي كوفت ،مي طپيد

و اين طپيدن ،در ذره هاي ريز هوا ،هنوز

و در ميان رگ سرخ سيم هاي مسين

و در تنفﺲ و در نﺒﺾ و در شﻘيﻘه ي من

طنين طﺒل سياهان داشت )همان(٤٤٦:

در تﺼوير اخير اﺻطﻼحات حوزه ي پژشكي مثل استﺨوان ،سينه ،رگ ،تنفﺲ ،هوا ،نﺒﺾ براي

انعكاس يك مفهوم ﻋاشﻘانه ،تناسﺐ زيﺒايي به شعر بﺨشيده است.
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تﺼوير ﻋشﻖ بسان دختر كولي ،كه تﺼويري نو از ﻋشﻖ است ،بيانگر وﺟهه ي شهرگريزي و

طﺒيعت ستايي رمانتيك ها مي تواند باشد .دختر كولي ،اﺻطﻼح »وحشي نجيﺐ« )(Noble savage
را كه برساخته ي رمانتيك ها بود ،به ذهن متﺒادر مي كند.
 -٣ -٢معشوق

 -٣-٢-١معشوق طبيعي
معشوق در شعر نادر پور با رنگي هماهنﮓ با زندگي ﻇاهر مي شود گاه مطلوب گاهي نيز

نامطلوب است و بر اين اساس دو چهرة سياه و سپيد دارد .ﻋشﻖ مطرح در اين رابطة ﻋاشﻘانه،

ﻋشﻖ تن است:

 -٣-٢-١-١معشوق سپيد چهره

اين معشوق در اغلﺐ سروده هاي نادر پور حضور دارد .برخي از ويژگي هاي او چنين است:
قدرتمند ،شفابﺨش و منجي است:

تو اي چشم سيه! با شعله ي خويش

شﺒانگاهان دلم را روشني بﺨش

مرگ

ز چنگال گناهم ايمني بﺨش

بسوزانم در اين تاريكي

 ...شﺐ تاريك من بي روشني ماند

تو اي چشم سيه ،بركن چراغي

)همان١١٥ :و (١١٢

شعر»تيغ دو سر« نيز كه به شهﻼ )همسر سابﻖ شاﻋر( تﻘديم شده ،توﺻيف معشوق واقعي است:
تو آن دره ي سﺒز بي آفتابي

كه مه بر سر افشاندت نوبهاران

تو فرياد مرغابي ﺟفت ﺟويي

كه پر مي گشايد به دنﺒال ياران

تو چون در شﺐ تيره ،رخ مي نمايي

دري بر من از روشني مي گشايي

)همان(٦٢٩:

تو چون مي نشيني ،مرا مي ربايي
زمين زير پايم نمي لرزد
تو وقتي

كه

پيش

آري

منستي

 ...تو وقتي كه پيش

منستي

زمين استوار است و آفاق روشن

بهار است و خورشيد و آيينه و من
)همان(٢٩٩:

ﻋشﻖ تن و نماياندن ﻋرياني و هوس آلودگي از پيامد هاي ﻋشﻖ مدرن در شعر نادر پور است:
گويي تو نيز در پﺲ اين ﺟامه ي حرير

گنجي نهفته اي
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نﻘش دو مار خفته ي درهم خزيده را

زيرا كه بر دو قله ي لغزان سينه ات
ترسيم كرده اي)همان(٤٨٩:

 -٣-٢-١-٢معشوق سياه چهره
گاه معشوق ،زني سياه چهره ،تﺒهكار ،خاﺋن و بي رحم است .نماياندن چنين معشوقي در شعر
كه برخاسته از متن واقعي زندگي شاﻋر است ،نمايي از زندگي مدرن و ﻋوارض آن را پيش چشم
مي گذارد .شاﻋر در اين نمونه ها برخوردي طﺒيعي با ﻋشﻖ و معشوق دارد:
او بود كه زندگيم را تﺒاه كرد

او بود كانچه بود به باد فنا سپرد

او بود كه زندگي ام را به خون كشيد

وآنگه بر آنچه كرد ،نگه كرد و خنده كرد

او بود كانچه در دل من خانه كرده بود

از

من ربود و برد و ندانم كجا سپرد

)همان(٢٠٩:

نيزدر شعر »چشم ها و دست ها« از چشم هاي گناهكار دوزخي اي مي گويد كه يك شﺐ ،لرزه

ي مرگ بر تنش مي نشاند و دست هاي سردي كه با پنجه هاي وحشي خود ،گريﺒانش را مي فشارد.
در پنجه هاي وحشي او ماندم از خروش

چشم ستاره اي بدرخشيد و نور ماه

فرياد من ز وحشت او در گلو شكست

چون تير در سياهي چشمم فرو نشست
)همان(١٢٤ :

 -٣-٢-٢معشوق اثيري

در زمانه اي كه اﻋتماد چنداني به معشوق طﺒيعي نيست ،معشوق اسطوره اي از نهانگاه وﺟود
شاﻋر سر برمي آورد .خطاب به نيمة مادينه ي روان ،بازخورد چالش هاي ﻋميﻖ شاﻋر با معشوق و

ﻋشﻖ بيمار قرن مي باشد .نادرپور در شعر »از نيمه اي به نيمة ديگر« نيمة مادينة وﺟود خود را مورد
خطاب قرار مي دهد:

آه! اي تمام شوكت هستي
اي روح ﺟاودانه ي

مادينه

اي

شادي

بزرگ

در ژرفناي ﻇلمت اين شﺐ

چون شﻂ روشنايي ﺟاري باش

 ...تا با تو ﺟاودانه درآميزم

يك تن شو اي تجسم روح يگانگي

يك زن شو اي تمامي ذات زنانگي
)همان(٥٤٧:
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اين زن كه گاه شاﻋر به همزاد بودن او با خود اشاره مي كند) ،همان (١٧٢:در شعر »زني چراغ

به دست« در سپيده دمي بر شاﻋر ﻇاهر مي شود و نماد خوبي و زيﺒايي است:
زني چراغ به دست از سپيده دم آمد
غﺒار روشني سرخ شامگاهان داشت

زني كه موي بلندش در آستان طلوع

بر آستانه نشست

)همان(٥٣٨:

ز پشت مردمكش آفتاب را ديدم
 -٣-٣عشق آزاد

رواج ﻋشﻖ آزاد ،خيانت و بي اخﻼقي مي تواند از ﻋوارض سوء مدرنيته باشد .نادرپور اين

ﻋارﺿه ي قرن را در شعر »نيشﺨند« نمايان مي كند .اين شعر ،شرح زندگي يك شﺐ ماهيگير و
زن او است؛ زني كه هر شﺐ با ﻋشﻖ و شور و گرمي ،مردش را بدرقه مي كند اما پﺲ از گذشت

ساﻋتي ،زن با مرد ديگري درون كلﺒه به ﻋشﻘﺒازي مشغول مي شود .نادر پور به طنز او را شيرزني
مي نامد كه مي تواند درون كلﺒه در تاريكي شﺐ تنها بماند! )همان(٢٨٤:
 -٣-٤اروتيﺴم

شعر »ﺟغرافيا« )همان (٤٩٤:و »نﻘشه ي طﺒيعي« )همان (٦٥٤:نادر پور مضمون اروتيك دارند.

 -٣-٥عﻘدة عشق

يكي از ﻋوارض ﻋشﻖ مدرن ،بروز سرخوردگي هاي ناشي از شكست در ﻋشﻖ است .بازتاب

ناكامي در ﻋشﻖ منجر به ﻋﻘدة ﻋشﻖ مي شود .شايد بتوان ﻋلت آن را شكست ﻋشﻘي شاﻋر در

ازدواج اول او و قهر و دوري هاي مكرر معشوق از وي دانست .نمونه اي از آن را در شعر » ميدان«
مي توان يافت .شاﻋر در اين شعر اﻇهار مي كند كه در يك شﺐ سياه و زير نم نم باران و تابش
نور چراغ خيابان ،با ديدن اندام زنان ﻋابر ،تﺤت تاثير قرار مي گيرد:
ساق سپيد و لﺨت زنان چون گلوي قو
خميازه هاي من

در پيش چشم من

)همان(٣٠٣:

نيز در شعر »درميان سرخ و سﺒز« پشت چراغ قرمز و در سايه روشن نور خيابان زني را مي بيند

زني كه او را به حيرت فرو مي برد:
ناگه بر اين زمينه ي تاريك

يك قطره رنﮓ روشن لغزيد
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اندام سرخ پوش زني چابك و ﺟوان
نزديك

شد

به

من

قلﺐ پياده رو را چون نيزه اي شكافت

چون نور از ستون نگاهم ﻋﺒور كرد
)همان(٥٥٧:

ﻋﻘدة ﻋشﻖ گاهي در فضايي فراتر از خيابان و پشت چراغ قرمز اتفاق مي افتد .چنانكه نادرپور
در شعر »بت تراش« در ساحت ذهن خويش ،بتي آرماني و معشوقي خواستني براي خودمي آفريند:
پيكر تراش پيرم و از تيشه ي خيال

يك شﺐ تو را ز مرمر شعر آفريده ام

تا در نگين چشم تو نﻘش هوس نهم

ناز هزار چشم سيه را خريده ام

 ...تا پيچ و تاب قد تو را دلنشين كنم

دست از سر نياز به هر سو گشوده ام

از هر زني تراش تني وام كرده ام

از هر قدي ،كرشمه ي رقﺼي ربوده ام
)همان(٢٥٧:

 -٣-٦برخورد طبيعي با عشق و معشوق

شعر معاﺻر با پذيرش ﺟلوه هاي مدرنيته ،از آسمان و فضاهاي ناشناخته پرهيز دارد و سعي
مي كند از بطن زندگي انسان آن گونه كه با آن مواﺟه است ،بسرايد و اگر چنانچه شاﻋري از
احساسات تجربه نشدة خود بگويد ،بي شك شعري مﺼنوع و بي لطف شكل خواهد گرفت.

سﺨن گفتن از ﻋشﻖ در شعر نادر پور ساختگي و ادﻋا نيست؛ او اغلﺐ ﺟريان ﻋشﻖ زندگي روزمرة

خود را سروده است .حجم زيادي از سروده هاي او در قهر و آشتي و اﻇهار ﻋشﻖ يا ندامت نسﺒت
به معشوق واقعي او است در نمونة زير از »شهﻼ هيربد« ،همسري كه تركش كرده ،مي گويد:
دلت آن روز از من ناگهان رنجيد

نشان رنجش از چشمت هويدا بود

تو مي رفتي و خورشيد شﺒانگاهي

به دنﺒال تو ﻋالم را رها مي كرد

بلور

آسمان گرد مﻼلي داشت

مﻼلش در ﺻفاي آب پيدا بود

تو مي رفتي و خوناب سرشك من

شفﻖ را با غم من آشنا مي كرد

. .چو از اين ﺟست و ﺟو درمانده گشتم

بر آوردم ز دل فرياد :شهﻼ كو؟

ﺻفيرم در فضاي بيكران گم شد

طنين آن ﺟوابم داد :شهﻼ كو

بيان وقايﻊ و اﻇهار ندامت در نمونة زير نيز آشكار است:
تو از ديده رفتي و از دل نرفتي

)همان(٢٤٤:

وفاي تو نازم ،خداوندگارا

| ١٣٣

جلوه هايي از ﻋشﻖ مدرن در ﺷﻌﺮ رمانتيك مﻌاﺻﺮ

سرت از چنين باده خوش باد يارا

چه غم گر غروري پلنگانه داري

پشيماني ام را نمي داني امشﺐ

 ...من آن شﺐ چه نامهربان با تو بودم

)همان(٦٨٨:

 -٣-٧مغازﻟﻪ با طبيعت

شاﻋر در ﻋرﺻة درگيري با چالش هاي زندگي ،گاه چنان نسﺒت به همه چيز بدبين و مايوس

مي شود كه طﺒيعت را به ﻋنوان پاكترين معشوق برمي گزيند چون طﺒيعت مي تواند »به همة حاﻻت
و تمايﻼت دروني او پاسخ گويد« )مﺨتاري.(١٣:١٠٩ ،
ﻋطر

درخت

تن

گرماي ﻋاشﻘانه ي خونش

اندام

نازنين

پستان

بلندش
اش

غنچه

ساق خوش كشيدة موزونش

در من  ،بهار سﺒز نوازش را بيدار مي كند

گويي در انﺤناي كمرگاهش

كوتاهش

يك چشم

يا

دهان

يك آشيان كوچك پنهان
من

ﻋاشﻖ ﺟمال درختم

انديشه اش موافﻖ من باد

در

تنگناي ﺟامه ي

يا زين

دو مهربان تر  :يك دل

سر چشمه ي
دردش

طلوع

و

تولد

به ﺟان ﻋاشﻖ من باد
)همان(٥٥٠:

 -٤فروغ
فروغ از ديگر شاﻋران رمانتيك مطرح در ﻋرﺻه ي ادبيات ايران است كه مضمون ﻋشﻖ ،در

اشعارش به طور برﺟسته ودر يك روند رو به تعالي آمده است .سه دفتر اسير ،ديوار و ﻋﺼيان كه

سروده هاي فروغ تا حدود سال هاي  ١٣٣٧است ،پر از تغزل ،ﻋشﻖ فردگرا ،حديﺚ نفﺲ گفتن ها
و بيان نيازهاي ﺟسم و غريزه است .فروغ تا آخرين شعر خود نيز از مضمون ﻋشﻖ فردگرا ﺟدا نشد
چنانكه »من« و »تو« دو قهرمان پيش برنده ي اشعار او هستند .بعدها درك فروغ از ﻋشﻖ ﻋميﻖ تر

شد چنانكه دفتر »ﻋﺼيان« ،مﻘدماتي از ورود فروغ در ﻋوالمي برتر و ژرفتر از نياز هاي ﺟسم را
نشان مي دهد .اوج ژرف انديشي فروغ در دو دفتر آخر يعني »تولدي ديگر« و »باد ،ما را خواهد
برد« مي باشد .در اين دو دفتر ،واژگان »لﺐ« و »بوسه« كه بر نياز تن استوار است ،كمتر شده و از
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واژه ي »دست« كه از سر نياز به آرامش است ،استفاده مي شود .از نﻈر او وقتي همه چيز در حال
زوال و فروپاشي است ،دست هاي معشوق مي تواند به دستان او گرمي بﺒﺨشند:
اي

سراپايت

دستهايت را چون خاطره اي سوزان

سﺒز

)فرخزاد(٣٠٨: ١٣٧١،

در دستان ﻋاشﻖ من بگذار

 -٤-١ماهيت عشق

فروغ ،ماهيت ﻋشﻖ را در طي شعرهاي خود كه در امتداد زندگي اش سروده شده اند ،نشان
مي دهد چنانكه ﻋشﻖ ،در اشعار اوليه اش ،كه هنوز ناكامي ها بر او چيره نشده بود ،وﺟهه ي تغزلي
دارد و »قطره اي از طﻼي سوزان« است )همان (١٧١:اما در مسير زندگي كه به تنگناهاي و شكست

ها برخورد مي كند ،كم كم تﺒديل به خورشيد يخ بسته مي شود) .همان (٢١٠:در انتهاي راه نيز كه
همه چيز در حال ويراني و فرو پاشي است ،ﻋشﻖ به مثابه ي نفريني بر بشر )همان (٣١٦ :تلﻘي مي

گردد .لذا مي توان گفت ماهيت ﻋشﻖ از نﻈر فروغ با توﺟه به وقايﻊ زندگي اش ،نوسان دارد و
رابطه ي مستﻘيمي بين ﻋشﻖ و زندگي او حاكم است .فروغ از اينكه ﻋشﻖ را ﺟداي از زندگي طﺒيعي
خود ندانسته و معشوق را با تمام ويژگي هاي يك انسان ديده است ،رويكرد ي مدرن دارد.
 -٤-٢معشوق

ﻋﻼوه بر معشوق طﺒيعي كه در شعر فروغ حضوري بسيار فعال دارد ،معشوق افسانه اي نيز مورد
توﺟه شاﻋر است.

 -٤-٢-١معشوق طبيعي
معشوق در شعر فروغ ،طﺒيعي و واقعي است .وقتي فروغ از معشوق سﺨن مي گويد ،مردي با

تمام ويژگي هاي طﺒيعي اش تﺼوير مي شود .مردي كه با ديدن زيﺒايي زن به وﺟد مي آيد لذا زن
در لﺤﻈات ديدار با او ،زيﺒا ترين لﺒاس ها را پوشيده و كنار آيينه ،آرايش مي كند و منتﻈر نگاه و

كﻼم معشوق مي ماند .در نمونه ي زير هر چند ﻋمﻼ ديداري اتفاق نمي افتد اما از قِﺒل آن ،آراستن
براي معشوق و ﻋكﺲ العمل يك مرد در مواﺟهه با زيﺒايي زن دلﺨواه خود را مي توان ديد .فروغ
در اين نمونه روحيات زنانه و مردانه را در برخورد ﻋاشﻖ و معشوق به ﻇرافت و سادگي بيان مي

كند:

ديروز به ياد تو و آن ﻋشﻖ دل انگيز
در آينه بر ﺻورت خود خيره شدم باز

بر پيكر خود
بند

پيرهن سﺒز

نمودم

از سر گيسويم ،آهسته گشودم
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ﻋطر آوردم بر سر و بر سينه كشاندم

افشان كردم

تا مات شود زين همه افسونگري و ناز

چون پيرهن سﺒز

در كنج لﺒم خالي آهسته نشاندم

زلفم را بر سر شانه

گفتم به خود آنگاه ﺻد افسوس كه او نيست

با خنده بگويد كه چه زيﺒا شده اي باز !

بﺒيند به تن من
)همان(١١٦:

در نمونة زير تﺼوير طﺒيعي نامه نگاري و گله گذاري معشوق به ﻋنوان يك مرد زيسته در
روزگار خود را مي بينيم:

زآن نامه اي كه دادي و زان شكوه هاي تلخ

تا نيمه شﺐ ،به ياد تو چشمم نﺨفته است
)همان(١٢٣ :

معشوق او موﺟودي معﺼوم يا مجنوني فدايي نيست گاهي نيز با ديگري مراوده دارد:
نگه دگر به سوي من چه مي كني؟

چو بر در رقيﺐ من نشسته اي؟

)همان(٢٣١ :

شعر »با كدام دست؟« تﺼويرمعشوقي است كه هر چند بر شن هاي داغ ساحل دريا ،كنار شاﻋر
دراز كشيده است اما شاﻋر با حسادت زنانه اي ،مي خواهد او را براي هميشه در بند ﻋشﻖ خود نگه
دارد و همواره نگران روي كردن معشوق به ديگري است .و به تكرار از خود مي پرسد:
با

كدام دست

مي توان

ﻋشﻖ را به بند ﺟاودان كشيد؟

)همان(٤٦٩ :

اين تﺼوير ،بيانگر يك رابطه ي طﺒيعي و يك اﺿطراب ﻋادي در دل ﻋاشﻖ است زيرا معشوق،

يك بت آرماني پنداشته نمي شود بلكه انساني است با تمام خواهش ها و تمايﻼتش و اين ،ﻋشﻖ
را همواره با دلهره مي آميزد .موقعيت معشوق با توﺟه به شرايﻂ زندگي فروغ در نوسان است.
چنانكه در ابتداي راه ،فروغ بي انديشه ،معشوق را دوست دارد:
آري آغاز دوست داشتن است

من به پايان دگر نينديشم

گر چه پايان راه ناپيداست

كه همين دوست داشتن زيﺒاست

)همان(٦٩:

اما در انتهاي راه ،معشوق به »مرگ« تشﺒيه مي شود؛ معشوقي كه در چشمانش ،وحشي گري
تاتار و بربر نهفته است.
معشوق

من

با آن تن برهنه ي بي شرم
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بر ساق هاي نيرومندش
گويي

كه

تاتاري

چون مرگ ايستاد

در انتهاي چشمانش
)همان ٦ :و(٣٤٥

پيوسته در كمين سواري است
 -٤-٢-٢معشوق افﺴانﻪ اي

فروغ در شعر »رؤيا« )همان (١٧٦ :از ﻋوارض مطرح در ﻋشﻖ طﺒيعي ،گريﺨته و سوار بر بال
خيال به فضاي افسانه سفر مي كند .وي تﺤت تاثير داستان سيندرﻻ ،نمونه اي از معشوق آرماني و

افسانه اي را به تﺼوير مي كشد؛ شاهزاده اي كه بي توﺟه به همه ي دختران مشتاق ،راه كج مي كند
و تنها به سراغ او مي آيد و او را »آرام و بي تشويش« ،به خوشﺒﺨتي مي رساند .درواقﻊ فروغ به
شيوه اي رمانتيك مي خواهد از آسيﺐ ﻋشﻖ و معشوق بي مهر دنياي واقعيت رها شود .دنياي افسانه

با امكانات نامﺤدود و ﺟاذبه هاي دلپذيرش ،اين امكان را به او مي دهد.
 -٤-٣ .ﺻراحت گفتار در ﻋشﻖ ورزي

بيان بي پرده و ﺻريح ﻋشﻖ ورزي زن ،را بايد از ديگر رويكردهاي مدرن شعر فروغ دانست،

اﻇهار ﻋشﻖ زن نسﺒت يه مرد ،چيزي است كه در سنت ما ،همواره ﻋيﺐ و سﺒكسري تلﻘي مي شده
اما فروغ از دايرة انديشگاني ﺟامعة خود ،گذر كرده و به ﺻراحت از تمايﻼت ﻋاشﻘانة خود مي

سرايد؛ چيزي كه تا پيش از آن يك تابوي فرهنگي بود:
 ..من چه مي دانم سر انگشتش چه كرد

آنﻘدر دانم كه اين آشفتگي
 -٤-٤توهم معشوق

در ميان خرمن گيسوي من

زان سﺒﺐ افتاده اندر موي من
)همان(٩٨:

رويا ،اقليم هماهنگي درون و برون است .شاﻋر با برقراري رابطه ي ذهني ميان آنچه مي خواهد
و آنچه نيست ،تنهايي و انزواي اﺟتماﻋي را چاره مي كند) .مﺨتاري (١٠٩: ١٣٧٨،ناهنجاري هاي
روح و روان يكي از ﻋوارض مدرنيته مي تواند باشد .در هياهوي ﺟدايي و بي مهري معشوق و

ﺟنﮓ سنت و مدرنيته در زندگي فروغ ،روان پريشي به سراغ شاﻋر مي آيد و او را به ﻋوالم وهم و
رؤيا مي كشاند .از اين رهگذر ،ﻋارﺿه ي توهم معشوق بر فروغ ﻇاهر مي شود ،حضور سايه اي
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گريزان در شﺐ تنهايي شاﻋر ،گاهگاه ﺟلوه دارد .شعر »ﺻدايي در شﺐ« توهم آمدن چنين معشوقي
است:

نيمه شﺐ در دل دهليز خموش

ﺿربه ي پايي افكند طنين

گفتم اين اوست كه باز آمده است

)همان(١٦٦:

پر شد از شﺒنم لرزان يﻘين

دل من چون دل گل هاي بهار

در شعر »ستيزه« )همان (٢٢٦:نيز از ناشناسي سﺨن مي گويد كه مدام بر ديوار سينه اش مشت
مي كوبد كه» :باز كن در ،اوست .باز كن در ،اوست«.
 -٤-٥عشق آزاد

نمونه هايي از ﻋشﻖ آزاد در ديوان فروغ موﺟود است)رك .همان(١٠٩ :

 -٤-٦اروتيﺴم

شعر »بوسه« )همان (٧٢:و شعر »ترس« )همان (٢٣٨:مضمون اروتيسم دارند.

 -٤-٧مغازﻟﻪ با طبيعت

شعر »آب تني« از فروغ نمونه اي از ﻋشﻘﺒازي با طﺒيعت است:

لﺨت شدم تا در آن هواي دل انگيز

پيكر خود را به آب چشمه بشويم

وسوسه مي ريﺨت بر دلم شﺐ خاموش

تا غم دل را به گوش چشمه بگويم

آب خنك ب ود و موج هاي درخشان

ناله كنان گرد من به شوق خزيدند

بادي از آن دور ها وزيد و شتابان

دامني از گل به روي گيسوي من ريﺨت

چشم فرو بستم و خموش و سﺒكروح

تن به ﻋلف هاي نرم و تازه فشردم

گويي با دست هاي نرم و بلورين
ﻋطر دﻻويز و تند پونه ي وحشي
همچو زني كه غنوده در بر معشوق
 -٥نتيجﻪ

ﺟان و تنم را به سوي خويش كشيدند
از نفﺲ باد در مشام من آويﺨت

يكسره خود را به دست چشمه سپردم
)همان(١٩٤:

ﻋﺼر پهلوي اول ،ﻋرﺻه ي تﺒلور مدرنيسم و رمانتي سيسم فردگرا در شعر ايران است .ﻋشﻖ

به ﻋنوان مهمترين مضمون رمانتي سيسم فردگرا در مواﺟهه با مدرنيسم دچار تﺤوﻻتي مي شود.
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برخي از اين ﺟلوه ها را مي توان در اشعار نيما يوشيج ،نادر نادر پور و فروغ فرخزاد مشاهده كرد.

نويسندگان با استناد به شعر شاﻋران مشمول ،ﺿمن اراﺋه ي تعريفي از ماهيت ﻋشﻖ به بررسي ﺟلوه

هايي از ﻋشﻖ مدرن مﺒادرت نموده اند .ماهيت ﻋشﻖ در نﻈر سه شاﻋر مذكور چنين است:

ﻋشﻖ از نﻈر نيما سوزنده ،قهار ،ﺟﺒري و خداگونه است .آسان نما لكن مشكل ساز و رنج انداز

است .ديدگاه اخير به ديدگاه حافﻆ نزديك است .سوزندگي و قهاري ﻋشﻖ نيز ياد آور نﻈر
موﻻناست .از نﻈر نادرپور ﻋشﻖ چون مي ،رنج گزا ،چون بوته ،پژمرده شونده و چون چراغ ،يار

و قرين شﺐ هاي تنهايي است .در تﺼويري نوتر ،ﻋشﻖ بسان دختر كولي خوابيده در بيشه هاي
ساحل مرداب است .از اين تﺼوير مفهوم دور بودن ﻋشﻖ از انسان ها و بهره مندي ﻋشﻖ از ﺟوهر

خلوص و بي پيرايگي را مي توان دريافت .ماهيت ﻋشﻖ در شعر فروغ با توﺟه به فراز و فرود
زندگي اش نوسان دارد .چنانكه در آغاز راه كه اوﺿاع زندگي هموار است» ،قطره اي از طﻼي

سوزان« مي باشد )همان (١٧١:اما پﺲ از دچار شدن به ناكامي ها ،به خورشيد يخ بسته تﺒديل مي

گردد) .همان (٢١٠:در انتهاي راه نيز »نفريني بر بشر« )همان (٣١٦ :تلﻘي مي شود .ﺟلوه هاي ﻋشﻖ
مدرن در شعر شاﻋران مشمول نيز به ترتيﺐ ﻋﺒارت است از:

نيما :برخورد طﺒيعي با ﻋشﻖ و معشوق ،گفت و گو با معشوق ،نﻘد ﻋشﻖ كهن ،توﺟه به معشوق

تهفته در روان و افسانه.

نادرپور :برخورد طﺒيعي با ﻋشﻖ و معشوق ،توﺟه به معشوق دروني و رواني ،ﻋﻘده ي ﻋشﻖ،

اروتيسم ،ﻋشﻖ آزاد ،مغازله با طﺒيعت.

قروغ :برخورد طﺒيعي با ﻋشﻖ و معشوق ،ﺻراحت گفتار در ﻋشﻖ ورزي به مرد ،معشوق افسانه

اي ،توهم معشوق ،ﻋشﻖ آزاد ،اروتيسم ،مغازله با طﺒيعت.

جلوه هايي از ﻋشﻖ مدرن در ﺷﻌﺮ رمانتيك مﻌاﺻﺮ
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-٦منابﻊ
 -١آوري ،پيتر ،تاريخ معاﺻر ايران ،چاپ سوم ،ترﺟمه ي مﺤمد رفيعي مهر آبادي ،تهران:
چاپﺨانه ي حيدري. ١٣٧٣،

 -٢بلﺨي ،موﻻنا ﺟﻼل الدين مﺤمد ،مثنوي ،چاپ هفتم ،تﺼﺤيح مﺤمد استعﻼمي ،تهران:
سﺨن.١٣٨٤،

 -٣ــــــــــ غزليات شمﺲ ،گزينش مﺤمد رﺿا شفيعي كدكني ،چاپ دوم ،تهران :سﺨن،

.١٣٨٨

 -٤ــــــــــ غزليات شمﺲ تﺒريز ،چاپ دوم ،گزينش و تفسير مﺤمد رﺿا شفيعي كدكني،
تهران :سﺨن.١٣٨٨ ،

 -٥پورنامداريان ،تﻘي ،خانه ام ابري است ،چاپ چهارم ،تهران :مرواريد.١٣٩١ ،
 -٦توللي ،فريدون ،شعله ي كﺒود)،منتﺨﺐ پنج دفترشعر:رها،نافه،پويه،شگرف،بازگشت( چاپ

اول ،تهران:سﺨن.١٣٧٦،

 -٧ﺟعفري  ،مسعود ،سير رمانتيسم در ايران ،چاپ اول ،تهران :نشر مركز. ١٣٨٦،

 -٨حافﻆ ،شمﺲ الدين مﺤمد ،ديوان حافﻆ ،چاپ اول ،تهران :نشر آسمان خيال.١٣٩٠ ،
 -٩حسين پور چافي ،ﻋلي ،ﺟريان هاي شعري معاﺻر فارسي ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات امير

كﺒير.١٣٩٠،

 -١٠حميديان ،سعيد ،داستان دگرديسي )روند دگرگوني هاي شعر نيما( يوشيج چاپ اول ،تهران:
نيلوفر.١٣٨١،

 -١١خواﺟات ،بهزاد ،رمانتي سيسم ايراني ،چاپ اول ،تهران :بامداد نو.١٣٩١،
 -١٢رﺟايي ،احمد ﻋلي ،خﻼﺻه ي شرح تعرف از ابوبكر مﺤمدبن ابراهيم كﻼبادي نوشته ي

منﺤﺼر به فرد مورخ  ٧١٣هجري ،تهران :بنيادفرهنﮓ ايران.١٣٤٩،

 -١٣رحماني  ،نﺼرت ،مجموﻋه ي اشعار،چاپ چهارم ،تهران :نگاه .١٣٩٢

 -١٤سيد حسيني ،رﺿا ،مكتﺐ هاي ادبي ،ج اول ،چاپ پانزدهم ،تهران :انتشارات نگاه.١٣٨٧ ،
 -١٥شفيعي كدكني ،مﺤمدرﺿا ،ادوارشعرفارسي ازمشروطيت تا سﻘوط سلطنت ،چاپ هشتم،
تهران :سﺨن.١٣٩٣،

 -١٦شميسا ،سيروس ،انواع ادبي ،چاپ دهم ،تهران :فردوس.١٣٨٣،
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پژوهشنامه ادب غنايي

 -١٧ـــــــــــــــــ داستان يك روح ،چاپ اول ،تهران :فردوس. ١٣٧٢،

 -١٨شمﺲ لنگرودي ،مﺤمد ،تاريخ تﺤليلي شعر نو ،چاپ ششم ،تهران :مركز.١٣٧٨ ،
 -٢٠فتوحي ،مﺤمود ،بﻼغت تﺼوير ،چاپ اول تهران :سﺨن.١٣٨٥ ،
 -٢١فرخزاد ،فروغ ،ديوان اشعار ،چاپ اول ،مرواريد :تهران.١٣٧١،

 -٢٢كارو ،گزيده ي اشعارhttp:// Ebookclub.blogfa.com ،

 -٢٣كوشش ،رحيم ،نيما و شعر نو تغزلي ،مجموﻋه مﻘاله هاي دومين همايش ملي نيما شناسي،
ﺻﺺ ،١٤٨٣-١٤٦٥نيما و ميراث نو ،بابلسر :دانشگاه مازندران .١٣٨٩ ،

 -٢٤مﺨتاري ،مﺤمد ،هفتاد سال ﻋاشﻘانه ،چاپ اول ،تهران :تيراژه. ١٣٧٨ ،
 -٢٥مدي ،ارژنﮓ ،ﻋشﻖ در ادب فارسي از آغاز تا قرن ششم ،چاپ اول ،تهران :موسسه ي
مطالعات و تﺤﻘيﻘات فرهنگي.١٣٧١ ،

 -٢٦نادرپور ،نادر ،مجموﻋه ي اشعار ،چاپ سوم ،تهران :نگاه.١٣٩٣ ،

 -٢٧نفيسي ،مجيد ،چهار نگاه به ﻋشﻖ در ادبيات فارسي ،بي ﺟا. ketabnak.com ،
 -٢٨يوشيج ،نيما ،مجموﻋه كامل اشعار ،چاپ اول ،تدوين سيروس طاهﺒاز ،تهران :نگاه .١٣٧٠،

