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 چكیده
عشق و نفرت شعر معاصر ، بدون توجّه به سیر تحولی جامعه و زندگی شااعرنن، ااباب بریسای نی.اد   غی   ااز  ماویّاد و       
چی.تی عشق و نفرت غی نغبیات معاصر بریسی شده نسد  و پس نز  ن به نین پرسش پاسا  غنغه شاده  اه غی   اای شااعرنن      

ی؟  ودف نین مقاله نشان غنغن سیر تحول شاعرنن غی بهره گیری نز معاصر عشق و نفرت وای فرغی پرینگ تر نسد یا نجتماع
مضامین عشق و نفرت با توجه به  مال شاعر و حونغث جامعه نسد  نز غسد  ویغوای مهم نین مقالاه، ییای نیان نساد  اه      

د ، عشاق و  عشق و نفرت نین شاعرنن نبتدن خام و فرغی بوغه و ور چه به غویۀ  مال فیری و شاعری خاوغ نیغیاد شاده ننا     
نفرت  ن وا عقالنی  و نجتماعی شده نسد  غوم نین  ه حونغث  وغتای بی.د و وشد مرغنغ، غی تغییر ذنئقه عشاق و نفارت   

 شاعرنن نز فرغی به نجتماعی  مؤ ر  بوغه نسد   
 

 شعر معاصر ، عشق و نفرت ، نجتماعی و فرغی :کلیدی واژگان

 
 مقدمه .1

ن ار   دیا غی  یو نجتمااع  یعشق و نفرت فرغ قیغا یمقاله به  ن پرغنخته شده نسد ، بریس نیمهم  ه غی ن یم.اله ن
نخونن  الث و نحمد شاملو ( نسد   مهام   یمهد ،یبهبهان نیمیگذنی معاصر)فروغ فرخ زنغ ، س ریمهم نز چهای شاعرتأ 

 نیعشق و نفرت نسد  باه وما   ۀوزشعر غی ح ژهیمعاصر به و اتیّو تحول نغب رییمقاله نشان غنغن ، تغ نیودف ن نیتر
نسد   پاس نز  ن ، عشاق    دهیگرغ انی ن ب ینظر یموضوع  به وم ینه م.تندنت و سپس مبان نین ۀنیشینخ.د پ بیغل

ارنیگرفته نسد غی گاام نوّل ن ار فاروغ فارخ زنغ ماویغ       یشاعرنن مویغ بریس نیغی شعر ن یو نجتماع یو نفرت فرغ
نسد  گریغ یاینز ینگ و غن ی(  فروغ شاعر گریغ یارنی گرفته نسد  ه عبایت نند :) تولد بیو تحل هیو تجی یبریس

مغاروی و   ایینن.اان ب.ا   یو جاونن  ینساد   نو غی غوینن نوجاونن   وساته ینو  امالً به وم پ یو شعر ی  تحوالت زندگ
باه   ینیتباا   چینسد و و ید  امالً شخصیگو یغوینن سخن نز عشق و نفرت م نیغوسد بوغ   نگر نو غی ن شتنیخو

 انیا نساد   نماا غی غوینن م   یو فارغ  یباز وم  امالً خصوص دیگو یجامعه ندنیغ   حتا نگر نز مشیالت زن و زنان م
شاوغ     ینو  امالً غگرگون م گریغ یو سروغن تولد ینز غسد یوشن فیرنن خشد مغی نشرنف ییو پس نز یوا یسال

شاوغ  زن و زناان    ینو پر ینگ تر ما  یاسیو س ینجتماع یینگ و عشق و نفرت وا  منو  یفرغ یعشق و نفرت وا
 نیمینز سا   ی ند   پاس نز  ن ن ار   یم انیشوند و مشیالت  ن وا ین با شجاعد و صالبد ب ینو مهم م یجامعه برن

 نیمی( ، سا  شز سارعد و  تا   یارنی گرفته نسد،  ه عبایت نناد نز : ) خ ا   بیو تحل هیو تجی یمویغ بریس یبهبهان
 یسا ح  یوا دیبا نوزنن خاص خوغ نسد   نو غی   از  ای با نستفاغه نز غنستان و یون یو نجتماع یاسینستاغ  یل س

 ریتاأ   ریا خوغ ین نز ز قیو غا قیعم ی ند  نو برغنشد وا یو عامه پ.ند مخا ب ین به عشق و نفرت م البش جلب م
 یما  یو شاعر  یو ذون ی ند   ور ادی  ه نو به  مال فیر یم بیتحلو  هیتجی ینجتماع یوا دیغنستان وا و یون نین

نو  یپرغنزغ   عشق و نفارت واا   یجامعه م یگذیغ و به عمق عشق و نفرت وا یو غنستان و س ح م دییسد، نز یون
نز  ی  ساپس ن ار  ابدی یم شیگرن ینجتماع دیو سمبول دییمانت ۀوینسد   سپس به ش ی.تیو ناتوینل ی.تینخ.د ی ل
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 شیشاعروا  ییا ارنی گرفته نسد،  ه عبایت نند نز : ) زم.تان( ، نخاونن ن   بیو تحل هیو تجی ی الث مویغ بریس نننخو
نساد  اه باه     یو نح.اسا  یعا ف یجونن« نی نون » به مروی زمان نز نظر االب و محتون غگرگون شده نسد   نخوننِ 

 ۀبه  وی  امب وم ینه با جامعه و حونغث غوا « ن نوستا ینز ن» نسد ، نما نخوننِ  دیمشیالت به شیب یمانت انیغنبال ب
 یو نجتمااع  یاسی ند  امالً س یو نگر سخن نز عشق و نفرت م .دین یم البات نو فرغ گری رغه نسد   غ رییتغ یس

غی  دنیا ارنی گرفته نسد  اه عباایت نناد نز : )      یو بریس بیو تحل هینز نحمد شاملو مویغ تجی ین ر انینسد   غی پا
نو  ینه ( ،نحمد شاملو نز نظر عشق و نفرت با مروی زمان  امالً متحول شده نسد   به  وی مثال عشق و نفارت واا  ی 

نساد   دیو سمبول ی.تیو ی ل یتر نجتماع شیتازه ب ینسد ، غی وون دیو یمانت یتر فرغ شیغی  ون وا و نح.اس ب
 امیا ، مباایزه و ا  دینن.اان ، نن.اان   ،ی زنغگا  ،ی زنغتونن به  ینفرنغ م نین یاسیو س یمشترک نجتماع ی   نز عشق وا

 یتاوجه  ی،  فلد و ب ای، ی بی ن وا به ظلم ، ظالم ، فقر ، فر یاسیو س یمشترک نجتماع ینشایه  رغ و نز نفرت وا
 تونن نشایه  رغ   یمرغم م

 
 بیان م.أله  2

با توجّاه باه ونب.اتگی واای ااومی      نگاه برخی نز شاعرنن معاصر، به عشق و نفرت وای فرغی و نجتماعی نبینیی و 
،ملی،مذوبی و سیاسی  ن واسد، نز ومین یوی به ونب.تگی غیو ین  ن وا غی عشق و نفرت شان می تونن پای بارغ    
لیین برخی شاعرنن برنی نین  ه خویش ین نز نین گروه جدن نمایند، به تبین خط و خ وط خویش غی عشق و نفرت 

ی گوناگون جامعه بویژه م.ائب زنان و مارغنن پرغنختاه نناد  ورچناد یوحیاه و      وای فرغی و نجتماعی ، غی حوزه وا
تشویش خا ر زنان غی عشق و نفرت فرغی و نجتماعی با مرغنن  امالً متفاوت نسد  مشیالت سیاسای، نجتمااعی و   

.تگی وای شی.د وا می تونند غی تغییر شیب و محتونی عشق و نفرت شاعرنن تأ یرگذنی باشد   نین چهای شاعر ونب
ویژه به گروه وای سیاسی و نجتماعی غی حوزۀ عشق و نفرت غنشته نند  نینان غی برخی نز شعروایشان نگاه جن.ایتی  
به عشق و نفرت فرغی و نجتماعی غنشته نند و من وجاوغی نیان چهاای شااعر غی حاوزۀ عشاق و نفارت فارغی و         

ر وبی تأ یری ب.ینیی غی به  ایگیری عشق و نفارت  نجتماعی  امالً اابب بریسی نسد  حونغث سیاسی ،  خفقان و س
نینان غی حوزه وای فرغی و نجتماعی غنشته نسد  نین مقاله به غنبال بریسای و تحلیاب م.اائب بیاان شاده نساد تاا        

 پاسخی بجا و مناسب به  ن وا بدود
 

 ضرویت تحقیقاهمیّت و   3
 رفدیپاذ  دیشاعرنن معاصر نوشته شده نسد، با یو نجتماع یعشق و نفرت فرغ ۀ ه غیبای یاینند یبا توجّه به   ای ب.

عشاق و   ی.ات یو چ دیّا غنیغ  اه ماو  دیّنوم نیمعاصر نسد   بنابرن اتینغب ۀحوز اتیپژووش نز ضروی نی ه ننجام ن
عشاق و نفارت ن.ابد باه      ۀشاعرنن غی حوز گریگاه غیگرغغ و جا بیو تحل یچهای شاعر معاصر، بریس نینفرت غی ن

جهد  یین به گونه ن یو نجتماع ی رغه، موضوع  عشق و نفرت فرغ یپژووش سع نیگمان ن یمشخص شوغ  ب نانین
نباوغه و وماونیه باه     .تایباشد   چه، نن.ان عااب ورگی ن یو فرع ینصل یپرسش وا یی ند  ه ااغی به پاس  گو یغو

نفارنغ و   اای  ن واا غی گاذی زماان و       مقالاه نشاان غنغن تحاول    نین ینسد    نز ضرویت وا دیدج یوا افتهیغنبال 
نسد  یعشق و نفرتش  امالً فرغ یزندگ ینفتد  ه فروغ غی نبتدن یم یحونغث یوزگای نسد   به  وی نمونه چه نتفاا

عشاق و نفارت    یینگ و بو   ایششوغ و  یم ینجتماع ینن.ان دیبه  بی وتاوش  امالً تبد یزندگ انیغی پا ینی، ل
 امالً ونب.ته به گروه و نشاخاص نساد    ینن.ان یشاعر ینفتد  ه شاملو غی نبتدن یم یچه نتفاا ای  رغیگ یم ینجتماع

  رغیا گ یما  یو نجتمااع  یفرغ یشوغ و ینگ و بو یعشق و نفرت نو نز حالد تعصب غوی م ینما پس نز چهب سالگ
 یگاروه واا   ۀساو  نساتفاغ   یبارن  ییینز جوننان شاعر و ونرمند باشد  ه غستاو یاییب. یتونند ینه گشا یمقاله م نین
   رناد یموفاق بوغناد ، پناد بگ    یونرمنادنن  اه غی شاعر و شااعر     نیا ن ۀشاعرنن ینشوند ونز زندگ یو نجتماع یاسیس

باه   وساتانه و غ دیا و منش نن.ان وا و غی نگرش جد نشیغی ب دینسد  ه با یمقاله توجه به تحول نین گریضرویت غ
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،  اه   یو مرغما  یبلیه غی نوادنف مقادس نجتمااع    ،یو خصوص یودنف فرغنه غی ن رغ،یصویت گ دینن.ان و نن.ان
 ریچهای شاعر معاصار مهام نساد   غیک تاأ      نینسد    ن چه غی عشق و نفرت ن ازمندیبدنن ن دنًینمروز ما شد ۀجامع

 یو ضرویت پاژووش ین یاام ما    دیّبحث وا، نوم نین ۀنسد   وم یزندگ ۀو غوی اسدی ن وا نز جامعه و س یریپذ
 یعشق و نفرت فارغ  ۀچهای شاعر معاصر غی حوز نی  ای ن دیبا ریپژووش ناگی  یبه ودف وا دنییس یبرن رنیزند  ز

   گذنی بوغه نند  ریغی ساختای  ن تأ  یگرغغ  ه چه عونمل نیشوغ و مع بیو تحل یبریس یو نجتماع
 

 پیشینه تحقیق .4
نشاد تاا    افاد یشااعرنن    نیا نز ن دیا ور ایم.تقب تحد عنونن عشق و نفرت غی   ای شاعرنن معاصر  یمتاسفانه  تاب

به ناام   یومه غو  تاب محمّد مختای نینستفاغه  ند  با ن ای اغی قیتحق ۀنیشی تاب وا به عنونن پ نینگاینده بخونود نز ن
  یجعفر اوشینزغ تر س«  بیتأو یشعر نو غی ترنزو» و  تاب «  رنن.ان غی شعر معاص»  و« وفتاغ سال عاشقانه »  یوا

 نند  افتهیبه نفرت غی شعر شاعرنن فرصد نشر  میم.تق ریبه عشق و   میبه  وی م.تق
ه ش 13٣١ه ش تاا ساال  13١١نز ساال  رننیا شعر عاشقانه معاصر ن ی،  نتولوژ یمحمد مختای« وفتاغسال عاشقانه (» 1

و سااخد   دیّا و تحاول ذون  نیو نموغنی یوند تیاو  یشعر معاصر ین بریس یباشناسیز ی تاب غستگاه وا نینسد   ن
  رغه نسد  یشعر معاصر ین بریس یی نا
 ۀباه غیون شااعرنن   اساد ینجتماع و س رونیو نگاه نز ب ینقد معرفد شناخت یمحمد مختای« نن.ان غی شعر معاصر(»2

جامعاه و فروناگ    دیا  دیا شاناخد ذون  ی، غی پ .دیتن ن دی دی ه ودف  ن شناخد ذون یشاعرنن نسد، نگاو
 ماا ین »رننیا شااعر معاروف معاصار ن    هایچ ۀو عاشقان ی وتاه به نشعای نن.ان  ییی، گر بیتحل نینسد  نو غی ن یمرغم

 زغه نسد « نخونن  الث و فروغ فرخ زنغ  ینحمد شاملو، مهد ج،یوشی
شعر نو ین ماویغ   ۀنیموجوغ غی زم یوا بیتأو نی تاب مهم تر نی  غی ن یجعفر اوشیس «بیتأو یشعر نو غی ترنزو(»3

 اه نمیاان    ییغود و تا جاا  صیین تشخ یگریبر غ ییی بیو تأو ریتف. یارنی غنغه نسد تا  بتونند برتر یابینقد و نیز
مهام    ینز شاعروا  ی تااب برخا   نیوا نینئه غود  نو غی ن بیوتأ یتر برن دهیسنج ییایوای رغه نسد ، مع یغنشته ، سع

 ارنی غنغه نسد   یابیو نیز یمویغ بریس گرننیغ بیو تأو رینخونن  الث،  شاملو و فروغ فرخ زنغ ین نز تعب
 ی ایشناسا  ۀنشاد  نماا غی غوی   افاد ی میم.تق ریو   میبا عنونن عشق و نفرت به  وی م.تق ییساله ن یغ تر ۀغوی غی

 شد    ه عبایت نند نز : افدیبه عبایت و مفهوم یساله ،  دینامه نیغ انینیشد غو پا
، ناغی م.لمی غی نین پایان نامه حدوغ و « بریسی و تحلیب و ماویّد عشق غی نشعای فروغ فرخ زنغ و نحمد شاملو (»1

 غوی عشق غی غستگاه فیری فروغ فرخ زنغ و نحمد شاملو ین مشخص  رغه و مهام تارین وجاوه نشاترنک و نفتارن       
ور غو شااعر بیاان نماوغه نساد و نشاعای وار غو شااعر نز نظار ماویّاد شناسای و           مفهوم عشق غی نندیشه و نشعای 

وجوغشناسی عشق مویغ بریسی ارنی گرفته و غی پایان نیی فونید و نودنف عشق غی شعر ور غو شااعر نز نظار  ایاد    
 شناسی مویغ بریسی و تجییه و تحلیب ارنی غنغه نسد 

« شاعرنن زن معاصر با تأ ید بر نشعای فروغ فرخ زنغ و سیمین بهبهاانی بریسی و تحلیب مفهوم غیغ و ینج غی نگاه (» 2
، محمدیضا  هن غننی غی نین پایان نامه مجموعه نشعای فروغ فرخ زنغ و سیمین بهبهانی غی حول چهای محوی نساسی 

و یناج یاا   غیغ و ینج ، وجوغ شناسی غیغ و ینج ،  اید شناسی غیغ و ینج  و وظیفاه شناسای غیغ   » ماویّد شناسی 
و نقاط نشترنک و نفترن  غیغ و ینج میان غو شاعر ناام بارغه، باه ویاژه غیغ و یناج زناان ماویغ        «  نخال  غیغ و ینج 

 بریسی و تجییه و تحلیب ارنی غنغه نسد  

 مقاله وایی  ه غیبایۀ عنونن و موضوع مقاله به  وی م.تقیم یا  یرم.تقیم نشایه  رغه نند عبایت نند نز  :

، غنییوش معمای غی نین مقاله بیش تار نز  تااب   « با چهرۀ پوشیده : بریسی عشق و نفرت غی شعر نو فایسی عبوی(»1
وفتاغ سال عاشقانۀ محمد مختایی نلهام گرفته و موضوعاتی  ه  غی نین مقاله بریسی شاده نساد ، عباایت نناد نز  :     

نادنم شعر نوِ فایسی بر ضد نین ممنوعید وا و یسیدگی به ممنوعید وای ینیج غی شعر فایسی پیرنمون عشق  و نیی 
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نز سوی غیگر  سیب شناسی تصوینت یوحانی و عرفانی  غی مویغ یونبط عاشاقانه باه ویاژه م.األۀ عنصار زناانگی       
موضوع محویی نین نوشته نسد   نما متاسفانه برخالف عنونن مقاله ویچ م لب خاصی غیباایۀ نفارت شاعر معاصار     

د و ضعف غیگرمقاله  نین نسد  ه بیش تر بازتاب غوندۀ نظرنت محماد مختاایی نساد و    سخنی به میان نیامده نس
 نظرنت خوغ نوی.نده ب.یای  م ینگ نسد   

غ تر نحمد یضا  یخای فرزننه غی نین مقاله  بیان شاده نساد  اه     «  عشق و نمید غی شعر برخی نز شاعرنن معاصر(»2
ای پر ینگ نسد   نو  ای رغ عشق و نمید غی سالمد یوننی جامعاه و  عشق و نمید  ومونیه غی شعر شاعرنن نیرننی ب.ی

نیجاغ زندگی سالم و بدون غ د ه ین غی نین مقاله بریسی  رغه نسد   غ تر فرزنناه عشاق و نمیاد ین ییای نز چشام      
 نندنزوای نساسی غی شعر شاعرنن معاصر می غنند و معتقد نسد  ه شاعرنن معاصر با مفهاوم  لیادی عشاق و نفارت    

 خوغ ین به نبدید زندگی و عظمد نیزش وا پیوند می غوند  

غ تر منوچهر جو ای و فا مه شهبازی غی نین مقاله بر حضاوی غنئمای عشاق    « عشق متعالی غی شعر معاصر فایسی(»2
غی ومۀ غویه وای زبان و نغبیّات فایسی نشایه  رغه و وجوه تفاوت و تشابه نین حضوی غی شاعر فایسای گذشاته و    

، م البی ین بیان  رغه نند   نوی.ندگان مقاله، عشق ین غی   ای نیمایوشیج، نحمد شااملو ، مهادی نخاونن  الاث ،     نمروز
سهرنب سپهری و فروغ فرخ زنغ  بریسی  رغه نند  ه متاسفانه ویچ  دنم نز نین   ای به نبعاغ مختلاف عشاق و نفارت    

   هانی، نخونن  الث و نحمد شاملو نپرغنخته نند غی   ای شاعرنن معاصر به ویژه فروغ فرخ زنغ، سیمین بهب
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 عشق 1-5
عشق ونژه نی مقدس نسد  ه غی ااموس ور ج.م و یوحی نمی گنجد  عشق، نسم مصدی عربی نز ماغۀ )عَشَاقَ( باه   
معنی عشق ویزیدن نسد و نوعی گب نف.ون گر نسد  ه بر  غیخد می پیچد و ومیشه وم ینه غیخاد نساد و غی   

حس نجتماعی ، تعجب ، عایتت  نص الح یونن شناسی  عون فی نسد  ه نز تر یب تمایالت ج.مانی، حس جمال ، 
نفس ساخته می شوغ   غی نصالح نغبی غوستی بیش نز حد به معشو  و محبوب نساد  بیماایی نز جانس غیاوننگی     
نسد  ه نز غیدن صویت معشو  حاصب می شوغ  عشق  خرین پایۀ و نفرنط غی محبّد نسد  عشق  تشی نساد  اه   

 ، ومه چیی جی غوسد  می سوزغ   غی غل  غمی نفروخته می شوغ و بر ن ر نفروختگی  ن
عشق غییایی پر تال م نز سختی و ینج واسد و عاشق خ.ی بر یوی نین غییاا نساد   عاشاق وماه نیااز نساد و       
معشو  ومه ناز نسد   عاشقان شاعرند و شاعرنن نیی غی ور مواعید و میانی عاشق و.تند   نین عشق می تونناد غی  

شعر و عشق پیوسته شاود وم بوغه نند  بر حضاوی   » بدون عشق ، نن.ان نی.د عرصۀ فرغی یا نجتماعی باشد  نن.ان 
 غمی گونوی غنغه نند و و.تی نو ین معنا  رغه نند  شاعرننی   ه عاشاق تار زی.اته نناد حضاوی فرنتاری نز نن.اان ین        

ه تنهاا نن.اان   (   عشق غی عرفان  خرین مرتبد و مهم ترین ی ن  ریقد نساد  ا  22: 1331مختایی ،« ) غییافته نند
 امب به نین مرحله می یسد  عشق به معنای ینستین  ن، بیرون نز چون و چرنوای زندگی م رح نساد، ورگای مایاۀ    

 نفرت نی.د، تا ویجانات ناگونی ببای  ویغ 
 
 نفرت 2-5

یی( نسم مصدی عربی نسد و غی معنی لغوی ) عدم میب ، تنفر ، ترس ،  رنود و یمیدگی و بی زنیی نز  .ی یا چیا 
 نسد  غی نص الح  نغبی بی زنیی و نشمئینز عاشق نز معشو  یا بر عیس نسد  ه موجب خ.رنن و جدنیی

نسد  ن چه غیبایۀ شاعرنن معاصر به ویژۀ فروغ فرخ زنغ، سیمین بهبهانی ، مهدی نخونن  الث و نحمد شااملو  ذوان   
نه  ه  ن وا غنیند ، نفرت  مای تونناد غی  ناای    ین مشغول  رغه نسد نین نسد  ه  یا با توجّه به ل افد یوحی شاعرن

نشعای عاشقانه  ن وا جای گاوی غنشته باشد ؟ با بریسی   ای  ن واا یگاه واایی جادی نز عشاق و نفارت فارغی و        
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نجتماعی مشاوده می شوغ   ه  ب.یای جالب توجّه نسد  عشق و نفرتی  ه شاید غی   ای شاعرنن گذشته و معاصار  ن  
مح.وس و ملموس نباشد  ودف مقاله نین نسد نند ی نز وجوه مشترک و متفاوت عشق و نفارت  وا نین ینگ و بو 

فرغی و نجتماعی غی   ای نین شاعرنن نشان غنغه شوغ   چون نینان تأ یر گذنیترین شاعرنن معاصرنند  ه ذواای ل یاف   
 و یوحی غل ننگیی غی شیب فرغی و نجتماعی غنیند   

ی  ه غی زندگی فرغی و نجتماعی شاعرنن غی غوۀ سی ، پس نز شی.د مبایزنت مرغمی با توجّه به فرنز و نشیب وای
مصد  و ملی شدن صنعد نفد و  وغتای بی.د و وشد مرغنغ و غوۀ چهب  ه غوینن تثبید حیومد ظالم بوغ ، به 

ن شاعرنن نشاان  وجوغ  مد   عشق و نفرت سیاسی و نجتماعی غی نین غوینن جایگاوی ویژه پیدن  رغ   بریسی   ای نی
می غود  ه غی نین غو غوه و نهایتاً غی غوۀ پنجاه نیی غی شعروای شان غیگیر نین نوضاع سیاسی و نجتمااعی بوغناد     
چون نین شاعرنن نن.ان گرن بوغند و نن.انید نن.ان برنی  ن وا ب.یای مهم بوغ   پس نمی تونن.تند غی برنبر فقر ، ظلم 

سیوت  نند  حتا گاوی عالوه بر نین وا خونسته وای غیگری نیی غنشاتند   باه  اوی    ، غیوغ ، میر ، فریب و تبعیض 
مثال فروغ فرخ زنغ و سیمین بهبهانی غی غوینن  مال شعری خوغ به غنبال  زنغی زنان نز برغگی مرغنن و ت.ااوی زن  

، اانون ، و ان و نساتقالل    و مرغ و به نوعی نفیای فمنی.تی بوغند  نین شاعرنن عاشق و تشنۀ عدنلد،  زنغی، برنبری
  شوی خوغ بوغند  

نین مقاله به  وی غایق ید ن ر نز نین شاعرنن ین نز نظر عشق و نفرت به صویت موضوعی و  مایّ و  یفای بریسای    
نموغه نسد   تا  م و  یف نین موضوع به خوبی یوشن و تبین شوغ   ور چند مقاله وا و  تاب وایی غیبایۀ عشاق و  

نین شاعرنن  و ت بیق  ن با سایر شاعرنن نیرننی و عرب نوشته شده نسد نما ویچ  دنم به  وی غایق جلوه وای ونری 
و عمیق عشق و نفرت ین به  وی جییی غی   ای  ن وا ون اوی نیرغه نسد   نین مقاله  به غنبال  ن نسد  ه بتونناد نز  

زندگی  ن وا با غیدی غوی نز ن رنض فمنی.تی   ید زنویه نن.ان مدنیننه به بریسی نین موضوع  غی غویه وای مختلف
و مرغ ساالیی  ه غی برخی  تاب وا و مقاله وا  مده ، بپرغنزغ و نبعاغ مختلف نین موضوع  ین غی   ای  ن واا بااز گاو    
نماید  نگایندۀ مقاله ویچ گاه به صویت  یمانی و نح.اسی به شاعرنن ننگری.ته نسد  بلیه  ن وا ین نن.اانی غی نظار   

رفته ،  ه تمام حاالت نن.انی ین با ح.اسید بیش تر و ل یف تر غنیند به نین معناا  اه غنباال بیاان وناعیّاد واای       گ
زندگی  ن وا نسد و عاشق سینه چاک ویچ  دنم نز نین شاعرنن نی.د  ه بخونود باا زیااغه گاویی و زیااغه یوی و     

  ن رن  عشق یا نفرت فرغی یا نجتماعی  ن وا ین به تصویر بیشد
نین نیته برنی نگاینده  شیای نسد  ه نوع و سنخید عشق و نفرت میاان شااعرنن زن و مارغ و حتاا باین فاروغ و       
سیمین و نگاه عاشقانه و نفرت  لوغ نحمد شاملو و نخونن  الث وم متفاوت نسد  ییی نز موضوعاتی  اه غی نغبیّاات   

د  اه غی شاعر شااعرنن غی غویه واای مختلاف      معاصر ب.یای اابب توجه نسد، عشق و نفرتی فرغی و نجتماعی نسا 
ظهوی و بروز پیدن  رغه نسد  عشق و نفرتی  ه غی نین مقاله بریسی و تجییه و تحلیب مای شاوغ  اامال ً بار خاالف      
عشق وای نسا یری غی یونان و یوم و نیرنن نسد  ه نین نوع عشق و نفرت وا  اامالً فارغی و غیباایی بوغناد و غی     

ه جمع و جامعه  شیده شده نسد   نین عشق و نفرت وا   میخته با عیتت و نفتخای و گااوی نیای    مونیغی ب.یای ناغی ب
 میخته با نفرت بوغه نسد   برنی مثال  عشق سوغنبه به سیاوش  ه پایان  ن به ید ترنژغی بییگ تبدیب مای شاوغ و   

نو ین تا پای مرگ می برغ، ولی   یا عشق پاک  ندیوماک به وم.رش ویتوی و فرزندش  ه نین عشق فرغی و  باعیتت
غی نهاید ت.لیم عشق ناخونستۀ پیروس فرزند مقتدی  شیب می شوغ   عشق پیروس به ویتوی نیی ب.یای خالصانه ولای  
فرغی بوغ و غی نهاید غی سر نین عشق نیی جان خوغ ین نز غسد غنغ نما غنستان عشق ولن به پاییس نز شایب فارغی   

جنگ تروی ین به وجوغ  ویغ   ولن به عنونن زیباترین زن غی عرصاه نغبیّاات یوناان و     به سیاسد و نجتماع  شید و
یوم غی نظر گرفته شده نسد  نو با منه لئوس، پاغشاه نسپایت نزغونج  رغ  پاییس پ.ر پریام شاه زنغۀ  وچد ترون غی 

گی باه یوباری بارنغی مناۀلئوس،     جشن صلحی  ه برگینی شده بوغ ، عاشق ولن شد و نو ین یبوغ  یونانی وا سپاه بیی
 گامئنون، فرنوم  رغند تا ولن ین بازگرغننند   ن وا با شاه و شاه زنغگان و پهلوننان ترون به سختی جنگیدند و متحماب  
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شی.د وای ب.یایی شدند   نما غی نهاید با پیشنهاغ ُنغی.ه نساب چاوبی ین باه عناونن پاوزش نز جناگ ،  ناای غژ        
شهر ترون ارنی غنغند   شاه و مرغم ، سرم.د نز پیروزی نساب ین باه غیون غژ برغناد و باه     م.تحیم و ت.خیر ناپذیر 

عیش و نوش پرغنختند  نیمه وای شب نغی.ه و  شیب و سایر پهلوننان  ه غی نین نساب چاوبی پنهاان شاده بوغناد ،      
یت به شهر وجوم  ویغند و ومه بیرون  مدند و غیونزه وای غژ ت.خیر ناپذیر ترون ین گشوغند   سپاویان یونان و نسپا

چیی و ومه  س ین سوزنندند غی نهاید  یونانی وا و نسپایت وا جنگ سخد تروی  ین برغناد و  ولان باا تندیساتی     
  امب به نسپایت بازگرغنندند   

نین مقاله غی شعر معاصر به غنبال عشق و نفرت وای  السید و نسا یری نی.د   زیرن عشق و نفرتای  اه غی شاعر    
رنن معاصر بریسی شده نسد با چشم نندنزوای سیاسی و نجتماعی یوز نسد   چه وایچ گااه شااعر نماروزی ین     شاع

نمی تونن با غنستان وای  هن سرگرم نموغ و نز حونغث و نتفااات یوز عقب نگه غنشاد   شااعر ینساتین باه غنباال      
تونند باه بااالترین غیجاات گاام نهاد و       نن.انید نمروز نن.ان نسد چه نو با نین عشق و نفرت نجتماعی و فرغی می

خوغ و جامعه نش ین به عظمد وا و نیزش وا پیوند غود و نمید به  ینده ین به عنونن ودیاه نی ساتوغنی باه مارغم و     
جامعۀ خوغ ببخشد  نگر شاعری به نین نوع  عشق و نفرت بی توجهی  ند نو و ن رش  باه پاایین تارین غیجاات غی     

شن فیر و حتا مرغم عاغی جامعه می یسد  شاعرنن معاصر معتقد و متعهد ومونیه باه غنباال   نگاه گروه فرویختۀ و یو
نونختن سروغ عشق و زندگی غی یوح بشریّد و.تند و  ن وا ومونیه نز بدی وای جامعه و حیوماد واا گریاینن و    

 اس باشاد، غل نمای بندناد       ومه  متنفر نند   و ویچ گاه به نمیدی  اذب و فریبنده  ه پایان  ن نفرت نز ومه چیی و
 نینان شاعرنن بینایی و.تند  ه ااغی به غیدن عاشقانۀ غیغوای مرغم غیمانده و م.یین و مظلوم  و.تند  

شاعرننی  ه ن رشان غی نین مقاله بریسی و تجییه و تحلیب شده نسد تنها به غنبال ننعیااس نا اامی واا و نامرنغواای     
به معشو  ، وصال ، غل غنغگی ،  زنغی ،  زنغگی و توننایی عاشاق و معشاو     مرغم جامعه خوغ نی.تند بلیه نز عشق

غی جذب ید غیگر نیی سخن گفته نند  ه غی عشق وای فرغی  ن وا خالصه شده نسد   نگاینده غی نیان مقالاه مای    
زنغ و  خونود با سونغ نندک و نااص خوغ پرغه نی نز عشق و نفرت وای فرغی و نجتماعی شاعرننی چون فروغ فارخ 

سیمین بهبهانی  ه زن و.تند و  نگاوی زنانه به عشق و نفرت غنیند و شاعرننی چون مهادی نخاونن  الاث و نحماد     
 شاملو  ه نگاوی مرغننه به نین موضوع غنیند مویغ بریسی و تجییه و تحلیب ارنی غود   
نصلی شاعر خاوغ مای غنناد و      نحمد شاملو خشنوغی نز باز یافتن معشو  به جای ومه چیی و ومه  س ین جان مایۀ

» عشق نجتماعی برنی نو مانند  ینۀ تابنا ی نسد  ه غیغ وا و عظمد وای خاوغ و مارغم ین باه نبادیّد پیوناد غواد       
یوزی ما غوبایه  بوتر وایمان ین پیدن خونویم  رغ/ و مهربانی غساد زیباایی ین خونواد گرفاد/ یوزی  اه  متارین       

ور نن.ان/  برنغیی نسد/ یوزی غیگر غیوای خانه شاان ین نمای بندناد/ افاب     سروغ بوسه نسد/ و ور نن.ان / برنی 
: 1331شااملو،  « ) نف.انه نی نسد/ و الب برنی زندگی بس نسد/ یوزی  ه معنای ور سخن غوساد غنشاتن نساد    

ی ( عشق فرغی یوح عریان شعر شاملو ین می پوشاند و یوزوای خوش فرغن ین  ه به غوی نز نفرت نسد، نوید ما 2١٣
غود ،عشق نو نز نوع عشق وای بهشتی نسد  ه ننتهای  ن فقط سعاغت نسد و خبری نز شقاوت و نفرت نی.اد نما  
عشق وای نجتماعی نو سر نز نفرت غی می  ویند ، نفرت نز فقر و عشق نجبایی ،جامعه و سند واا و حتای شاعر و    

غختارنن یوز/ بای خ.اتگی    » یب مای غوناد:   اوننین شعری   ه پدیده وای ذونی و عینی  ن سال وای شاملو ین تشی
غویدن/ شب/ سرشی.تگی/ غی باغ ینز و خلوت مرغ  دنم عشق/ غی یاص ینوبانۀ شایرننۀ  ادنم/  تاش زغنی  اام/     
بازونن فونیه نی تان ین / خونوید برفرنشد؟/ نز زخم الب  بایی/ غی سینۀ  دنم شما خون چییده نساد؟/ لاب واای    

( شااملو  112،  1331شااملو،  «) دنم/ بگویید!/ غی  ام نو شیفته نهاان،ع ر بوساه نیای؟   تان  دنم شما/ لب وای تان  
بیناد و   شاعری ب.یای سیاسی نندیش و جامعه پذیر نسد   نو نجتماع پیرنمون خوغ ین ومونیه نز غییچاۀ سیاساد مای   

نیدِ نن.اان غی جامعاه    ند  نو نز پرغنختن به  نجتماع و سیاسد ید ودف غنیغ   و  ن نیزش بخشی به نن.ا حس می
شاملو عشق به نن.ان ین غی عرصۀ مبایزۀ سیاسی غییافته نسد   به تأ ید خویش غی نشعایش ، پیش نز ویوغ » نسد   
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به عرصۀ مبایزه، به م.الۀ نن.ان و نیزش وم ب.تگی بشری وناف نبوغه نسد  نما نز  ن پس، باا توجاه باه زنادگی و     
ی نز شأن و شرف  غمی بوغه نسد، شعرش ین واف ساتایش نن.اان، باه ویاژه     مرگ شان،  زنغی و غنغگری و پاسدنی

حضوی پر ینگ شااملو غی ماتن   » (  به  وی  لی می تونن گفد : 2٣2: 1332مختایی ، «) ستایش نخبگان  رغه نسد 
نجتماعیِ پس نز نیما و پی گیری، پویایی و تعهد شاعرننه نش نو ین به مرجعی مانادگای   –جریان وای نغبی و سیاسی 

 (31: 1331جعفری،  « ) غی نغبیّات معاصر تبدیب  رغه نسد 
نخونن  الث ییشه نش غی نغبیّات  هن خرنسان پرغنزش یافته نسد ،نما نستفاغۀ نو نز یمی و سمبب نوین با ظرنفاد    

نز نو ید شاعر به تمام معنا فرویخته و یمی گرن ساخته نسد   نو غی نبتادنی شااعری ، نن.اانی     وای عجیب شاعرننه ،
نفتاغه و فروتن نسد  ه ومه چیی ین نز غیدگاه یمانتییی می نگرغ   نو نبتدن به غنبال نصالح بوغه نسد   نگار غی شاعر   

ما ور چه ادی به  مال شعری و فیاری خاوغ    ند  امالً فرغی و نعترنض به عدم نصالح  ن نسد   ن نعترنضی وم می
نیغید تر می شوغ صدنیش بلند تر و نعترنضش بیش تر می گارغغ   غی نهایاد باه شااعری معتارض و سار ش  و       
سمبولی.د نجتماعی و سیاسی و نغبی تبدیب می شوغ و بایوا پس نز  وغتای بی.د و وشاد مارغنغ باه غنناش گااه      

نوج زباان سامبلید نو ین مای تاونن غی     » و نجتماعی خوغ ین به غسد  ویغ   زندنن می یوغ تا  مال شعری، سیاسی 
(  عشق و نفرت فرغی و نجتماعی نو ین برگرفتاۀ  3١: 1331جعفری،  « ) مجموعه وای )زم.تان و نز نین نوستا ( غید 

ه  اوی مثاال نخاونن    نز نشعای حماسی  هن نسد  ه با زبان یمیگرنیانۀ نو تلفیق و ب.یای زیبا و غل نشین شده نسد  ب
مرغ نقال نز صدنیش ضجّه مای باییاد/ ونگااوش     »غی شعر خونن وشتم نز نین شیوه تلفیقی به خوبی بهره برغه نسد 

مثب خنجر بوغ/ و نش.د  ینم یال یخش غی غستش/ باز با  ن  خرین نندیشه وا سرگرم/ جنگ بوغ نین یا شیای؟/  یا 
بی شد می تونن.د  نو نگر می خونسد/  ه شاغاغ ناابرنغی ین بادوزغ وام      مییبانی بوغ یا تیویر؟/ اصۀ می گوید  ه

چنان  ه غوخد/ با  مان و تیر بر غیختی  ه به زیرش نستاغه بوغ/ و بر  ن بر تییه غنغه باوغ/ و غیون چاه نگاه مای     
و  (   نخونن شاعری ب.یای و ن پرسد، متعصب و سیاسی نساد   نو پاس نز شی.اد مارغم    28: 1331نخونن،«) رغ 

مصد  غی  وغتای بی.د و وشد مرغنغ، مانند ب.ایایی نز مارغم و سیاساد مادنینن و ونرمنادنن ب.ایای ناینحاد و        
سرخویغه شد   نو غینشعای غوۀ سی، نندیشه وای ذونی و شعری خوغ  اه  اامالً متاأ ر نز نیان شی.اد سیاسای و       

سد، نگاه نو به شعر ، جامعه و سیاسد  امالً نجتماعی به الم  شیده نسد  نخونن شاعری نن.ان مدنی و جامعه مدنی ن
نز  ن جا  ه نو غی بحرننی ترین غویۀ جنابش واای سیاسای، باه نن.اان و سرنوشاد و  زنغی        » نگاوی نن.انی نسد 

جامعۀ سنتی ما  ه ننباشته نز تنااض نسد یوی  ویغه، وم چون جامعۀ خوغ غی معرض ب.یایی نز نوسان وا نیی اارنی  
 (131: 1332ختایی ، م« ) گرفته نسد 

غنستان عشق و نفرت فروغ  ینگی و ویژگی مخصوص به خوغش ین غنیغ  نگاه نو به غنیا ، عشق ، نفارت و حاونغث   
نگاه فروغ به عشق ، حتا غی ب.یایی نز نخ.تین غفتروای شاعرش، باه غلیاب     » پیرنمونش نگاوی زنانه و خاص نسد 

جعفاری،  «) بر می خییغ و غوی نز مختصات نگاه مرغننۀ مویوث نساد  صمیمتی  ه غی  ای نو و.د، نز فرغیتی زنانه 
فروغ  ن ادی زن نسد  ه من ورگی نتونن.ته نم شاعرش ین  :» (   شاملو غیبایۀ زنانگی شعر فروغ می گوید 32: 1331

 ه مای خاوننم    با صدنی بلند بخوننم   واتی نین  ای ین می  نم به نظرم می  ید لباس زنانه تنم  رغه نم   غی ذونم وم
گام  »(  به  وی مثال نگاه عشق و نفرت نو غی شعر 221: 13٣2فروغ،  «            ) شعرش ین با صدنی زنی می شنوم 

من به مرغی وفا نموغم و نو/ پشد و پا زغ به عشق و نمیدم/ ورچه غنغم به نو حاللش باغ/  »  امالً زنانه نسد « گشته 
من  وغ ی سبد سر بوغ/ خوغ ندننم چگونه ینمش  رغ/ نو  ه می گفد غوستد   یر نز  ن غل  ه مفد بخشیدم/ غل

غنیم/ پس چرن زور  م به جانش  رغ؟/ نگر نز شهد  تشین لب من/ جرعه نی نوش  ارغ و شاد سرم.اد/ ح.ارتم     
ز وام  نی.د ز ن  ه نین لب ین/ بوسه وای ندنغه ب.یای نسد/ باز وم غی نگاه خاموشم/ اصه وای نگفتاه نی غنیم/ باا  

(  عشق وم ینه با نفارت نو ناوع ساند شاینی غی     22: 1322فروغ، «)چون به تن  نم جامه/ فتنه وای نهفته نی غنیم 
شعر معاصر غی نین زمینه نسد  نو غی نوجوننی ، عاشقی به تمام معناا مغاروی و غی غویۀ جاوننی عاشاقی متونضاع و      
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پر تیبر نو می شوغ  نو غی نونخر عمر ، عشق و نفرتش نز فروتن و غی میان سالی نفرت فرغی و زنانه جایگیین عشق 
شاعر فاروغ فارخ زنغ، غی حاد تحاول خاویش ،       » حالد فرغی  امالً به شیب نجتماعی و سیاسی تبدیب می شاوغ    

نموغنیی نسد نز  یزوی ینب ۀ بی ونس ه غی  ب زندگی ، و بیان نین  ه برارنیی چنین ینب ه نی نمیان پذیر نساد    
 (223: 1332مختایی، « ) ن  ن ین غیک و تصویر  رغ، و حتا بدنن تحقق بخشید و می تون

تارین ویژگای واای نشاعای نو نساتفاغه نز       نما سیمین بهبهانی و نگاوش  به عشق و نفرت  امالً متفاوت نسد نز مهام 
الساید شاعر   مضامین سیاسی و نجتماعی غی االب  یل نسد  بهبهانی توجّه ب.یای غایقی باه ساند واای نغبای و      

سانگین مفااویم     ند  نو  بای  فایسی غنیغ، نما با نین حال نو ب.یای تالش  رغه نسد  ه مضامین جدیدی ین ونیغ  یل 
سیاسی و نجتماعی یوز و به زبان غیگر عشق و نفرت وای نجتماعی ین  با ظرنفد تمام  ه  نشأت گرفته نز نندیشه و 

سیمین بهبهانی  یل ین چاه نز نظار   »  ونگ و پر عا فۀ  یل  رغه نسد  نفیای زنانۀ نوسد ونیغ حوزۀ ساغه و خوش
محتون و چه نز نظر االب ونیغ فضاوای غیگری  رغ   نو غی شعروایش خوغ ین محدوغ به نختصاصات االب نمی  ناد  

«  د  نستفاغه نز وزن وای بی سابقه و ش غنی و توجّه به م.ائب نجتماعی و سیاسای یوز نز ویژگای واای  ایل نوسا     
(   به  وی مثال غی  یل گب ی  نو نین گونه  عشق و نفرت فرغی نش نموغ پیدن  رغه نساد  اه   22: 1331)جعفری، 

نین چنین سخد  ه  شفته نت نی چشم  بوغم/ به خدن شیفتۀ ویچ سایه  :» جای بریسی و تجییه و تحلیب ب.یای غنیغ 
ش ور چشم سیه ین ز غل خویش زغوغم/غیر غی غنمند چشم نبوغم/ ینگ باالی سیاوی نسد  بوغی/  ه من نیند/ نق

 ویختم نی عشق چه سازم؟/ به زم.تان تو وم چون گب ی  غیده گشوغم/ بوسۀ گم شده نم بوغ بر لب وای تو پنهان/ 
 ه به غل خونه شبی بر لب  س چهره ن.وغم/ جگرم چاک شد نز خنجر خون ییی مالمد/ تا چو گب ینز غل خویش 

/ سوختم سوختم نز عشق تو چون شاخۀ خشیی/ به نمیدی  ه بر ید ز سار  اوی تاو غوغم/  ه سارغ     به بیگانه نموغم
 (223: 1331بهبهانی، «  ) نسد نه شعر نین  ه سرنید لب سیمین/  تش مهر تو باید  ه شوغ گرم سروغم 
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شناخد و غیک و پرستش پرویغگای اارنی غنغه   ینن.ان وا برن ۀنسد  ه غی سرشد و ف رت وم یعشق مووبد نالو
نه تنها  ن ین پرویش ندنغه بلیه به حال خاوغ یواا    یین ییسانند و تعدنغ ی ن ین پرویش غنغه و به  مال م یو عده ن

  رغ : میتونن تق. یم یین به سه غسته  ل ینگاه عشق سنت نی رغه نند  با ن
 ییا یشاهاغت غی ینه پرویغگاای و    یِغیجاات عرفاان   نی امب ین به باالتر ین.ان وانسد  ه ن ی: بییگ ینوینالو (1

 شمس م رح شده نسد  وننیع ای و غ ری ه غی من ق نل  ییساند مانند : عشق یشدن با نو م
 یما  وندیشیب  ن پ نیتر یغی نن.ان اسدیبه جامعه و س ای گرینسد  ه نن.ان ین به نن.ان غ ییوشن ۀ: جاغ ینن.ان (2

باشاد  مانناد: یمئاو و     ینوع م نیبدنن پرغنخته شده نسد، نز ن ایغن اتی ه غینغب ی.تیو ی ل دییمانت ییغود  عشق وا
 و عدنلد  یو عشق شاملو به  زنغ نیو ینم سیو د،یژول
ناوع عشاق نفاس نماایه      نیا ن ۀبرند، فرماند یپ.د و یذل نز  ن لذت م ینسد  ه نن.ان وا ی:  ویه ینو یوننیح (3

نساد و   یو شاهونن  یومان عشاق جن.ا   گری ند و به زبان غ یم دیغیجات عشق ودن نیتر انیبوغه و نن.ان ین به پا
  نوع عشق نساد و   نیپرغنزنن ن هینز نظر ی رب ی، یونن  او مشهو دیغنیغ   فرو ینن.ان  دیولوژیییغی ج.م و ف شهیی

   غنند یم یجن. یهینز  ر یین ناش ییومه چ
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نفرت ییشه غی ذنت نن.انی غنیغ و شاعرنن و نوی.ندگان نیی نز  ن م.تثنا نی.تند پرویغگاینین حس ف ریِ  اای رغگرن  
گرن ین بیهوغه غی وجوغ نن.ان وا ارنیندنغه نسد   گاوی غی زندگی شخصی و شعری ن.بد به ننجام  ایی یا  و تیامب

غ و ستدوای فرغی ونجتماعی ننادک ننادک ماا ین باه ساوی      یفتای فرغی حس باز نی.تاغن غنییم، پس نین حس غی غن
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ین غی شعر باه  «  سرم.تی و شاغی   خشم، ترس ،»نفرت ذنتی، ودنید می  ند  ما ویچ گاه، ویجان وای غیونی خوغ 
غو گروه خوب و بد نمی توننیم تق.یم  نیم   نگر به موضوع نفرت غی نغبیّات و جامعه نیی نز نین زنویاه نگااه  نایم،    

 ش تر برنی ما اابب پذیرش نسد بی
نغیان، فرونگ و ذنت نن.انیِ نن.ان به نین موضوع نعتقاغ غنیند  ه نن.ان  گاه و عااب وماونیه غیگارنن ین بخشایده و    
حس نفرت ین نز خوغ غوی می  ند  غی گام نخ.د باید نفرت فرغی و نجتماعی ین غی نغبیّات شناخد و نیان  گااوی   

نجتماعی و سیاسای نیای  .اب  ارغ غی گاام غوم بایاد غنن.اد   اه غیگار شااعرنن و            ین ن.بد به غیگرموضوعات
خوننندگان نز ویجاناتی  ه غی شعر عنونن نفرت و  ینه گرفته نسد، ومان حس ین غنیند یا نه ؟ پاس نز نیان غو گاام    

ن.بد به وماان موضاوع    یو می شویم ،  ن ین بپذیریم و توننیم واتی با نفرت شاعرنن غی   ایشان یوبه نسد  ه ما می
 ننیجای غنشته باشیم  یا نین  ه ویچ ون نشی ن.بد به نین نوع برغنشد ندنشته باشیم  
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غی نغبیّات معاصر شعر نز غیبای و  بقات مرفه و عدۀ خاصی نز غینویش ونیغ زنادگی مارغم عااغی شاد   غی نتیجاه      
نیی باید ساغه تر و اابب فهم تر می شد   غی شیب و محتون نیما شیوۀ نوینی ین پایه گاذنیی  ارغ      شیب و محتونی  ن

نز نظر محتون غگرگونی عشق و نندیشۀ عاشقانه غی غستوی  ایش ارنی گرفد  یعنی با توجّاه باه تحاوالت سیاسای و     
ن.ان گ.ترش یافد  شاعر فرغیاد و  نجتماعی عشق وای یوحانی و شهوننی  استه و عشق وای نن.انی با محویید ن

شخصید حقیقی خوغ ین غی شعر پیدن  رغ و فهمید  ه  ن چه غی ذون غنیغ ، مهم نساد ناه  ن چاه نز بیارون باه نو      
غییته می  نند  شاعر معاصر تالش  رغ، عشق و نفرت ین نز غیدگاه نن.ان عاغی غی شعر ونیغ  ند نو به غنبال معرفای  

ی یسیدن به  ماالت عرفانی و یوحانی و نن.ان نااص برنی یسیدن باه شاهونت حیاوننی    نن.ان  امب و بی نقص برن
نبوغ   نو به غنبال نن.انی بوغ  ه ووید و فرغید خوغ ین بازیابد و بتونناد زنادگی غنیاایی خاوغ ین بادون ویجاناات       

 تصنعی به  مال نن.انید برساند 
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فروغ ین نز نظر عشق و نفرت فرغی و نجتماعی بریسی نموغه نما چون حجام مقالاه نجاازۀ بیاان  و     نگاینده  ب   ای 
نز «  تولادی غیگار   » بریسی  ب   ای نو ین نمی غود به ومین غلیب غی نین بخش عشاق  و نفارت ین تنهاا غی  شاعر     

 بریسی و تحلیب مضمونی و میّ و  یفی  رغه نسد   «  تولدی غیگر » مجموعۀ 
 
 ه.ش(1942-1998تولدی دیگر) 1-3

تولدی غیگر چهایمین مجموعۀ شعری فروغ نسد   نین مجموعه وم چنان  اه نز عناونن  ن پیدنساد وناعااً تولادی      
غیگر غی  ای شعری و ونری فروغ نز نظر شیب و محتونسد   غی نین شعر غیگر نظم نو غنبال نندیشه وای تاازه نباوغ   

غی نین  تاب بوغ  ه فروغ غییچه واایی باه   » ه غنبال نو و سروغه وایش می گشتند بلیه نندیشه وای نو نو بوغند  ه ب
غنیاوای غیگر گشوغ و نز وینی  ن وا حس وایی ین غییافد  رغ  اه ورگای غی نتاا  واای غی ب.اتۀ خاانگی، تاونن        

نساد،  ( نو غی نیان شاعر زباانش ساایی و جاایی و وام ینه باا نفیاایش         122: 1333حقوای، «) غیدنش ین ندنشد 
برخالف   ای گذشته نش  ه زبان شعری نو جلوتر نز نفیای شاعرننۀ نو بوغ  نز ومه مهم تر نین  اه  اروی بای جاا ین     
 نای گذنشته و غیگر غی  سمان وا سیر نمی  رغ بلیه گام بر زمینی گذنشته بوغ  ه نن.ان وای وم نوع و وم جن.اش  

شد، وزن شاعرش گ.اترغ،گاوی وزن غی شاعر نو غیساد وماان       سخن نو  بیعی» پیش نز نین بر ن گام نهاغه بوغند 
حر د ب.یای  ینم یویش گیاه ین غنیغ،  بیعی و ح.ی نسد صرنحد و شدت به  ینمش ننجامید و بیان تناد  ریایی   

(  فروغ شاعر تولادی غیگار ین غی    132: 1333مشرف تهرننی، «)به ترننۀ  ینم جفد جویی  بوتروای معصوم بدل شد 
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 ای ب.یای ساختی نساد،   « تولتدی غیگر»و غی وفد بند سروغه نسد   ای تحلیب عشق و نفرت  غی شعر االب نیمایی 
زیرن  بییگان نغب معاصر به گونه نی نین شعر ین نقد و بریسی  رغه نند  ه ننگای ور  .ی  ه نیان شاعر ین تحلیاب و    

به غنیا  مده و یشد  رغه باا نشاعای   « غیونی»و « نسیر»و « عصیان»بریسی می  ند باید به نین نتیجه برسد فرو ی  ه غی 
 ه جان مایۀ  ن نبرنویم گل.تان نسد، نز غنیا یفته و سیمرغ گونه غوبایه تولتد و یشد نموغه نساد  باه   « تولتدی غیگر»

نظر نین سخن ناغیستی نسد زیرن ومان شعروا ی پیشین بوغند  ه پایۀ شعری نو ین برنی تولادی غیگار غی شایب و    
ساختند   فروغ پس تولدی غیگر غگرگون شد ولی ویچ گاه گذشتۀ خوغ ین مانند شاملو نیشد ، شاملو  ونگ محتون  

وای فرنموش شدۀ خوغ ین اربانی  رغ و ابول ندنشد نما ورگی فروغ چنین نظری غیبایۀ   ای پیشاین خاوغ ندنشاد      
نز نسیر، غیاونی و عصایان وام نشاعایی ین      حتا غی زمان حیات خوغ ، ورگاه گییده نی نز نشعایش ین چاپ می  رغ ،

 ننتخاب می نموغ  
 
 نفرت از تاریكی -3-1-1

فروغ نز تایییی و تیرگی زندگی و غنیای خوغ نفرت غنشد   به ومین غلیب شعرش ین ب.یای ساغه   از مای  ناد تاا    
می غنند ، یعنی  ب زنادگی   نین تیرگی و تایییی به خوبی غی ذون وا نمایان  ند   نو ومۀ و.تی خوغ ین  یۀ تایییی

خوغ ین سیاه و تباه فرض می  ند   نو برنی نشان غنغن نفرت نز سیاوی غی  ب زندگی و و.تی خوغ نز ونژگاان منای   
 ه غی سیاوی نسد  و تویی  ه می خونود نو ین نز تباوی و سیاوی نجات غود، نستفاغه می  ند و پس نز جا نندنختن 

وماه  » -ی چون ) غیخد،  ب،  تش، خیابان، زنبیب ، یی.مان و  یاره( پیوناد مای غواد     نین  لیّد ،  ن ین به جیئیات
و.تی من  یه تایییی سد /  ه تو ین غی خوغ تیرنی  نان / به سحرگاه شیفتن وا و یستن وای نبدی خونواد بارغ /   

غم/ زنادگی شااید /  یاد    من غی نین  یه تو ین  ه  شیدم  ه / من غی نین  یه تو ین / به غیخد و  ب و  تش پیوناد ز 
خیابان غینزسد  ه ور یوز زنی با زنبیلی نز  ن می گذیغ / زندگی شاید / یی.مانی سد  ه مرغی باا  ن خاوغ ین نز   

 (3١2: 1322فروغ،«)شاخه می  وییغ / زندگی شاید /  فلی نسد  ه نز مدیسه بر می گرغغ 
 
 نفرت از بخت بد -3-1-2

نیول و غی نهاید بخد بد نسد، نفارت غنیغ   نو ونژۀ ساهم و بخاد ین غی     فروغ نز بخد و سهم خوغ  ه سقوط و
شعر به مفهوم تقدیر یا سرنوشد به  ای برغه و با جبر یوزگای و غی تایییی یوزگای ، برنی شی.اتن  ل.ام زنادگی    

مای   خوغ مجبوی به پذیرش  ن شده نسد  فروغ با شجاعد و  روی شی.د خوغ ین غی برنبار یوزگاای سایاه و تبااه    
 ه  / سهم من نین سد / سهم من نین سد / سهم من  سمانی سد  ه  ویختن پارغه نی  ن ین نز مان مای    » -پذیرغ 

گیرغ / سهم من پایین یفتن نز ید پله متروک سد / و به چییی غی پوسیدگی و  رباد ونصاب گشاتن / ساهم مان      
ه به من می گویاد / غساتهاید ین غوساد    گرغش حین  لوغی غی باغ خا ره واسد / و غی نندوه صدنیی جان غنغن  

 (3١3: 1322فروغ،«)می غنیم
 
 نفرت از سقوط -3-1-9

فروغ نز نیول و پایین یفتن خوغ و نرسیدن به  یزووای سبیش، ناینحد نسد و نظهاای نفارت مای  ناد   نو نز ونژۀ     
غسد وا به عنونن نماغ ادیت من غی برنبرتقدیر و سرنوشد نستفاغه می  ند تا شااید بتونناد خاوغش سرنوشاتش ین     

نو با  اشتن غسد وا غی با چه  به غنباال یواایی   یام بیند و با یویش غسد وایش نز تایییی و ظلمد یوایی یابد   
نز من و یسیدن به تو نسد  ه معشو  و  مال غوندۀ نوسد  فروغ  به خا ر یوحیۀ زنانه نی  ه غنیغ ، غی وماه جاا   
به غنبال زنیش و یویش نسد و غسد وا ین می  ایغ  ه سبی شوند، ورچند خوغش وم نمیدی به سبی شدن  ن نادنیغ  
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ین غی با چه می  ایم / سبی خونوم شد می غننم می غننم مای غننام / و پرساتو واا غی گاوغی ننگشاتان       غستهایم » -  
 (3١1: 1322فروغ،«)جووریم / تخم خونوند گذنشد 

 
 عشق به تولدی دیگر -3-1-4

فروغ عاشق زنیش و نو شدن و تولدی غیگر نسد   نو من خوغ ین غی االب غختری ارنی می غود  ه بارنی یفاتن باه    
میهمانی تو  ماغه می شوغ   نو  نین بخش ین با  ویختن گوشونیه غی گوش و چ.باندن برگ گب بار نااخن   ااز مای     
 ند   نو برنی میهمانی باید نز غنیا و  وچه وای پیچ غی پیچ  ن ،  ه پر نز عاشقان سینه چاک ادیمی نسد ، باا  ماد   

  فروغ  غی االب غختر ی معصوم به گذشته سافر  ارغه و   باغ عبوی  ند و به تو  ه سرمنیل مقصوغ خوغ نسد، برسد 
گوشونیی باه  » -نمیدونی نسد غی ومان االب غوبایه متولد بشوغ، لیین غیگر نمیان تولدی غیگر برنی نو وجوغ ندنیغ 

غو گوشم می  وییم / نز غو گیالس سرخ وم زنغ / و به ناخن وایم برگ گب  و ب می چ.بانم /  وچاه نی و.اد   
جا / پ.رننی  ه به من عاشق بوغند ونوز / با ومان مووای غیوم و گرغن وای بایید و پاواای ال ار / باه      ه غی  ن

تب.م معصوم غختر ی می نندیشند  ه ید شب نو ین باغ با خوغ برغ /  وچه نی و.د  ه الب مان  ن ین / نز محلاه   
 (3١1: 1322)فروغ،« وای  وغ یم غزغیده سد

 
 نفرت از پوچی -3-1-5

غ نز پوچی و  ای بیهوغه نفرت غنیغ   نو تمام تالش خوغ ین برنی یسیدن به تو و تولدی غیگار ننجاام مای غواد      فرو
لیین غی نهاید به خونستۀ خوغ نمی یسد زیرن ویج صیاغی غی حوض  وچیی  ه به گوغنلی می یییغ مرونیید گرنن 

لیین غیگرنن ین غی نین  ای و سقوط ساهیم نمای    بها، صید نخونود  رغ  فروغ نز  ایبیهوغۀ خوغ ب.یای ناینحد نسد
غنند  نو غی نین شعر خوغ ین پری  وچد و  مگینی ین می غنند  ه غی نایانوس شعر و فروناگ سایاه و عمیاق نیارنن     

ویچ صیاغی » -سینا گییده  و با نی لبد چوبین بی ودف به غنبال تولدی غیگر به سروغن شعروایش پرغنخته نسد  
 ه به گوغنلی می یییغ مرونییدی صید نخونود  رغ / من پری  وچد  مگینی ین / می شناسام  اه   غی جوی حقیری 

غی نایانوسی م.ین غنیغ / و غلش ین غی ید نی لبد چوبین / می نونزغ  ینم  ینم / پری  وچد  مگینی  ه شاب نز  
 (3١2: 1322فروغ،«)ید بوسه می میرغ / و سحرگاه نز ید بوسه به غنیا خونود  مد

 
 بررسی عشق و نفرت در شعر سیمین بهبهانی -11

نگاینده  ب نشعای سیمین ین نز نظرت عشق و نفرت بریسی  رغه نم نما به خا ر  وتاوی مقاله غی نین جاا تنهاا  ایل    
خ ی ز سرعد و نز  تش ین بریسی می نمایم   شاعر غی نین  یل نجتماعی، نفرت خوغ نز  فلد و نا گااوی و میار   

 وم چنین عشق خوغ به پویایی و تحرک ننقالبی ین بیان  رغه نسد  و فریب ین و 
 

 (1952 – 1911خطی زسرعت و ز آتش  )  -11-1
پنجمین مجموعۀ شعری سیمین بهبهانی نسد   شاعر نین مجموعه ین به غوا.مد  لی تاا جمعاۀ سایاه و نز جمعاۀ     

عماده تارین   » سیاه تق.یم  رغه نسد   شاعر غی نین مجموعه نز وزن وای  شیده و سانگین نساتفاغه  ارغه نساد       
وزنن ِ عروضی و  یل می شاوغ و زباان ِ   شاخصه وایِ نین نوع،  یلیات  ن نسد  ه باعث وسعد بخشیدن به غنیرۀ ن

(   غی نیان  1٣2: 1333شاریفی ،   «)  یل  بیعی تر می شاوغ و غوی نزحشاووایِ متوساط و ابایح ظااور مای گارغغ        
مجموعه ویچ گونه شعر یونید گونه وجاوغ نادنیغ   چاون شااعر غی مرحلاۀ گاذنی نز ی لی.اتی  و یمانتی.امی باه          

 ی خوغ نسد   سمبولی.د نجتماعی غی عشق و نفرت وا
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 نفرت از غفلت و ناآگاهی  -11-1-1
شاعر غی نین بید وا ، نفرت خوغ نز  فلد و نا گاوی ین بیان  رغه نسد   نو ذون خوغ ین چون مارغنب ساا نی مای    
غنند ،  ه جلبد نا گاوی وا نو ین پوشانده نسد ، نو نز غلش می خونود  ه بیدنی و  گاه شوغ   نو غی غویه نی زنادگی  

ند غنشتن  گاوی ید نعمد بییگ نسد زیرن پس نز  وغتای بی.د و وشد مرغنغ ن ثر نفرنغ جامعاه یاا غی بای    می  
خبری به سر می برغند و یا نین  ه خوغ ین به نا گاوی زغه بوغند  نین شعر تلنگری بارنی نن.اان واایی  اه حاونغث      

 پیرنمون خوغ ویچ توجهی ندنیند 
 وا بشیننی سنگ پایۀ  گاوی غی الب غنیره 

 (831: 1331 بب تال م غییا شو ینم عرش خدن بشین         )بهبهانی، 
 مرغنب خفتۀ ذونم ین پوشانده جلبد  فلد وا

 نی غل چه  وچد و م.یینی بانین تپیدن خاموشد
 

 عشق به حرکت و پویایی   -11-1-2
وغ ین چون مج.مۀ یخای غنن.اته   شاعر غی نین بید وا عشق خوغ به حر د و پویایی ین بیان  رغه نسد   نو یوح خ

 ه  به غنبال حر د و ایام و جایی شدن نسد تا نز ف.رغگی خایج شوغ  شاعر غی نین بید وا نبتدن خاوغ ین غعاوت   
به بیدنیی و حر د می  ند تا ینه گشایی برنی حر د و پویایی برنی سایر مرغم باشد  نو عاشق نن.ان وای مباایز و  

 ال غگرگونی نظام و مرغم و.تند پویایی نسد  ه ومیشه به غنب
 چون یوغ برسر ورشیبی  زنغ و شاغ و یوا بشین

 غُیجی ز گوور  لتان ین غی  وچه باغ صدن بشین 
 تندیس ی  شده نی نی جان بس  ن تبلویوجایی شو

 (831: 1331 ونز گرم تحرتک ین نوجی ب.از و به تحریری  )بهبهانی، 
 

 بررسی عشق و نفرت در شعر اخوان ثالث -11
نگاینده  ب نشعای نخونن ین نز غیدگاه عشق و نفرت فرغی و نجتماعی بریسی نموغه نما غی نیان مقالاه مجاالی بارنی     

نز نظر  اایبرغ عشاق و   « زم.تان» بیان ومۀ م الب نبوغه به ومین غلیب تنها به تحلیب و بریسی ن ر ب.یای تأ یرگذنی نو 
 و نجتماعی به صویت موضوعی،  میّ و  یفی مویغ تجییه و تحلیب و بریسی پرغنخته شده نسد    نفرت فرغی

 
 زمستان -11-1

غومین مجموعۀ شعری نخونن  الث نسد   مجموعۀ زم.تان شروع نوج  و  مال  و بلوغ فیری نو می باشد   غی نیان  
ان ، غومین مجموعۀ شعر مهدی نخونن  الاث )  زم.ت» بخش شاعر نز فرغید غوی شده و به جمع و جامعه می پیوندغ 

م  نمید ( نسد ،  ه غی میانۀ غوۀ سی منتشر شده نسد  و نز شاخص ترین  تاب وای شعر نو نیمایی غی نین غوه باه  
و نین نسد : زم.اتان ، غنویی  » (   نخونن غیبایۀ نین ن رش می گوید :  ٣3:  1333حقوای ، «       ) شمای می یوغ   

و یوز من غیبایۀ زندگی و زمانه نی  ه غی  نم  نما به غسد مرغم سپرغنِ نین غنویی ، خاوغ یاد باازیگری     نین حال
(  نیان شاعر ، نخاونن ین باه جامعاۀ      3:  133١نخاونن ،  « ) نسد  و مرغم حق غنیند  ه نین نمایش ین بپ.ندند ، یا نه 

ل ترین شعروای نیمایی معاصر نسد   خاوغ نخاونن   شعری  ن زمان بیش تر معرفی نموغ و نز موفق ترین و پر نستقبا
شعر زم.تان  ه وم چنان نماغ وماۀ زم.اتان   » وم پیش نز سروغن فیر نمی  رغ  ه نین ن ر نین ادی تأ یرگذنی باشد   

(  نیان شاعر   2١: 1333حقوای ، « ) واسد  و نز موفق ترین و مشهویترین شعروای نیمایی نمروز به شمای می یوغ   
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رج.ته و مهم شد  ه نوی.ندگان و منتقدنن ب.یایی غیبایۀ نین شعر نظهای نظر  رغه نند  ه چند مویغ نز نیان   ن ادی ب
 نوع نقدوا تقدیم می گرغغ 

خوب یاا باد، نمیاد یاا نانمیادی ،       –نخونن  الث نز نین نق ه می  وشد، تا جی  ن چه خوغ نح.اس  رغه »  (1
ویچ چیی ین غی شعرش منعیس نیند ، و تحد تأ یر خونوش وای یوز ارنی نگیارغ ،  اه    –نفرت یا عصیان 

 (113: 1331)شفیعی ، « ونوز منتظر بر مدنِ  فتابِ یوشن و گرمی بخش نند  ن وم به صویتی معجیه  سا  
ی ظاورنَ نموغنی برخویغ شاعرسد با فضاای  شاو   –ه ش نسد 1331تایی  سروغن  ن غی ماه  –نین شعر »  (2

ه ش و  ن چه نو ین می  زیغه نسد: محایط تناگ و ب.اته و خااموش ،     1332پس نز بی.د و وشد مرغنغ 
نبوغن  زنغی الم و بیان ، نابوغی  یمان وا، تجربه وای تل  ، پرن ندگی یاینن و وم فیرنن ، بی وفایی واا و  

غیگارنن ین باه غساد    پیمان شینی وا و سرننجام  وشش ور س برنی گلیم خویش نز موج باه غی بارغن و   
 (12: 1383یوسفی ،  « ) حونغث سپرغن 

ه ش ، نمونۀ گویایی نز شاعر نخاونن و حاصاب    1331شعر زم.تان سروغۀ غی ماه » پوینامدنییان می گوید:  (3
 ( 122: 13٣١ اخی ،  « ) تجربه وای نو غی شعر نیمایی و نشانۀ یسیدن وی به نستقالل سبد نسد 

« ) نساد     یالیا و سااحد خ  نیسااحد نمااغ   نیبا  یحب ناشدن یتعایض نیاغنم ییشعر زم.تان ، بازنما»  (1
 (33:  1322، ندهیپا
 

 نفرت ازغربت -11-1-2
نخونن نز  ربد غی سرزمین خوغ ب.یای ناینحد و متنفر نسد ، غی زم.تانی پر نز ظلمی  ه ویچ  س به یاغ ویچ  س 

پاسا  ساالم  .ای ین نمای     » غیگری نعتماغی نادنیغ    نی.د   ویچ توجهی مرغم به ید غیگر ندنیند   ویچ  س به 
(  113: 1331شفیعی  اد نی،   « ) غوند   ومه غی و ن خویش  ریب نند   ویچ  س ین بر ویچ  س نعتماغی نی.د 

سالمد ین نمی خونوند پاس  گفد / سروا غی گریبان نسد /  .ی سر بر نیایغ  رغ پاس  گفتن و غیدنی یااینن ین  » -
پا ین غید نتونند /  ه یه تایید و لغینن نسد / و گر غسدِ محبد سوی  اس یاازی / باه ن ارنه  ویغ      / نگه جی پیش

 (1١2:133١نخونن، « ) غسد نز بغب بیرون /  ه سرما سخد سوزنن نسد 
 

 عشق به پیر و مرشد -11-1-9
نسد  ه نو ین سوی میخاناه   غی غنیای  ه ویچ  س توجه نی به شاعر و مظلومان نمی  ند   نو به غنبال پیر و مرشدی

ودنید  ند تا غنیوی فرنموشی  م یعنی شرنب به نو نیزننای غنیغ تاا غی سرم.اتی وماۀ نیان یناج واا و ننادووا ین         
غی نین بی  .ی و تنهایی و گریی ومه نز تو و تو نز  ن وا غی نین زم.تان ، به  جا تونن پناه برغ؟  یاا   » فرنموش  ند 

سی نسد و یا غی ج.د و جوی بی خبری و فروخونباندن نعصاب بی اارنی و نندیشاه واای    با تأ ر نز سنتد شعر فای
پریشان نسد ،  ه شاعر غنیوی  م ، ین غیباغه می جوید ، و غی وونیی  ه بس ناجونن مرغنناه سارغ نساد باه جاونن      

رسای پیرِ پیرون چر ین م.یحای جونن مرغ من نی ت» -(  13:  1383یوسفی ،  « ) مرغیِ پیر باغه فروش پناه می برغ 
 «  ) / وون بس ناجونن مرغننه سرغ نسد ،  ی / غمد گرم و سرت خوش باغ / سالمم ین تو پاسا  گاوی غی بگشاای    

 (1١2:133١نخونن، 
 

 نفرت از هستی   -11-1-4
بی زنی  نخونن غی نین نوضاع نابه سامان جامعه ، پریشان و پژمرغه نسد   نو نز ومه چیی و ومه  س حتا و.تی خوغ 

نسد   نو نز میر و فریب و غوینگی غیگرنن متنفر نسد   سخد به غنبال صدناد و ید ینگی نسد   نو نز م.یحای 
مانم مان ،   » - جونن مرغ می خونود  ه جایگاه سرم.تی ین برنی نو بگشاید   تا  ام واای  رباد ین فرنماوش  ناد      
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ۀ ینجوی / منم غشنام پ.د  فرینش نغمۀ ناجوی / ناه نز  میهمان ور شبد ، لولی وشِ مغموم / منم من سنگ تیپاخویغ
 (1١2:133١نخونن، « ) یومم نه نز زنگم ومان بی ینگ بی ینگم / بیا بگشای غی، بگشای غل تنگم 

 
 نفرت از مكر و فریب -11-1-5

چیای  ینم و  نخونن ، خ.ته نسد ، خ.ته نز میر و فریب و وعده وای غیو ین ، نز نین  ه به نو گفته می شاوغ وماه   
حریفاا مییباناا میهماان ساال و     » -خوب نسد   پس نز سیاوی شب به  وی حتم سپیدۀ  زنغی  لوع خونواد  ارغ     

ماود پشد غی چون موج می لرزغ / تگرگی نی.د مرگی نی.د / صدنیی گر شنیدی صحبد سرما و غندنن نساد /  
« )  سمان نین سارخیِ بعاد نز ساحرگه نی.اد     چه می گویی  ه بی گه شد سحر شد بامدنغ  مد/ فریبد می غود بر 

 (1١3:133١نخونن، 
 

 نفرت از سیاهی ستم     -11-1-1
نخونن ، باویمند  مدن  زنغی نی.د ، زیرن چرنغ  زنغی نو ین غی سیاوی ظلمات خاموش  رغه نند   غیگار بارنی نو غی   

ظلمد نسد   نو نز نین گ.ترغگی ظلم به  نین غنیا یوز و شب تفاوتی ندنیغ   زیرن ومه چیی و ومه جا پر نز سیاوی و
حریفا گوش سرما برغه نسد نین یاغگای سیلیِ سرغِ زم.تان نسد / و اندیب ساپهر تناگ   » -تنگ  مده و متنفر نسد   

میدنن مرغه یا زنده / به تابوت ستبرِ ظلمد نه تویِ مرگ نندوغ پنهان نسد / حریفا یو چرنغ باغه ین بفاروز، شاب باا    
 (1١3:133١نخونن، « ) سد یوز یی.ان ن

 
 نفرت از گستردگی ظلم و ستم   -11-1-7

نخونن ومه جا و ومه چیی ین پوشیده نز سیاوی و ظلم می بیند   نن.ان ظلم زغه ، ومیشه عیند تیره نی بر چشم غنیغ 
زیرن نز نبتادن   و ومه چیی ین سیاه و غی حال تباوی می بیند   غی نین شعر وم برنعد نستهالل وجوغ غنیغ و ح.ن ختام

سالمد ین نمی خونوند پاس  گفد / وون غل گیر، غیواا ب.ته،ساروا   »  -می تونن حدس زغ  ه ودف شاعر چی.د  
غی گریبان، غسد وا پنهان / نفس وا نبر، غل وا خ.ته و  مگین / غیختان نسیلد وایِ بلوی جین / زمین غل مارغه ،  

 (1١3:133١نخونن،  «) تان نسد سقفِ  سمان  وتاه /  بای لوغ مهر و ماه / زم.
 

 بررسی عشق و نفرت  فردی و اجتماعی در شعر احمد شاملو   -12
عشق و نفرت نز نگاه شاملو تعریف  امالً متفاوتی ن.بد به شاعرنن غیگر غنیغ ، زیرن نو به غنبال لب ، خال ، خاط و  

، نستقالل ، مبایزه ضاد ظلام ، مباایزنن و     ظاور معشو  نی.د، بلیه به غنبال معشو  نجتماعی یعنی  زنغی ،  زنغگی
صدناد نسد  به ومین غلیب نشعای نو  امالً ینگ و بویی سیاسی غنیغ و نو وام نز نبارنز عقایاد خاوغ وایچ تارس و       
پرونیی ندنیغ  به ومین غلیب ن ثر شعروای نو ینگ و بوی سیاسی و نجتماعی و مبایزنتی غنیغ  و سخنی نز عشاق باه   

لیات و سایر االب وای شعری  ن غویه ینیج بوغ ، خبری  نی.د   ور چند نگاه نو  به معشو  نگااه   ن معنا  ه غی  ی
ویژه نی نسد  ه نن.ان وای  اماًل عاشق به معشو  غنیند   نما غی ومین ناوع نشاعای نیای نایم نگااوی باه مباایزه و        

  نگایناده  اب نشاعای شااملو ین نز نظار       مبایزنن غنیغ و نین غو نوع عشق فرغی و نجتماعی ین به وم مرتبط می  ناد 
 ایبرغ عشق و نفرت فرغی و نجتماعی بریسی و تجییه و تحلیب موضوعی،  میّ و  یفی نموغه نساد نماا باه غلیاب     
 وتاوی صفحات مقاله مجالی برنی بیان ومۀ  ن وا نی.د و نمیدونیم  لیه م الاب  اای شاده ین غی  تاابی باا وماین       

 غه و به غوستان تقدیم نمایم عنونن بتوننم ننتشای نمو
 

 ه.ش( 1949-1941آیدا در آینه  ) -12-1
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شاملو غی نین  شعر فرم و محتون ین بیش تر خصوصی  رغه نسد   شعر  یدن غی  ینه  نو شباود  م تری به شاعروای  
برون نفرین  ویغه  غی نین غویه شاعر برنی غیون  فرین و برنی » گذشته نش به ویژه غی) باغ  ینه و وونی تازه( غنیغ 

« ) نسد   ن نون ونگام تجلی غفع نسد، زیرن جذب پدید نیامده ، و ومۀ  غم وا باه نیان مواعیاد یاایی  ارغه نناد        
(  نو غی نین شعر فریاغ نمی زند، نعترنض نمی  ند، بیش تر  یزو می  ند و با  ینمش پیشنهاغ مای  332:1332مختایی،

عصیان بازگشتۀ شاملوسد  عصیانی  ه نگر وونی تازه محصول وناعیتای نجتمااعی    یدن غی  ینه ، نشان غوندۀ  » غود 
 (123:132٣حقوای ،« ) بوغ به وم پایی ب.یایی غیگر غی نین جا بر ن ر مقابلۀ نو با ومان واسد 

شاملو غی نین شعر یضاید و خرسندی خوغ ین نز یافتن معشو  و وم.ار و وام ساخن غل خاونوش ین نشاان غنغه      
غی  ن نوضاع نام.اعد سیاسی و نجتماعی به ونس ۀ معشواش، ونغنی به زندگی عاغی و جایگیینی عشاق باا    نسد  نو

مبایزۀ سیاسی می شوغ    یدن زمانی معشو  و وم.ر شاملو می شوغ  ه نو ب.ایای ناینحاد و نانمیاد و سارخویغه نز     
ستم و ستم گر ین فعالً یفتنی نمی بیناد   مبایزنت سیاسی پس نز  وغتای بی.د و وشد مرغنغ نسد  نو غی نین غوینن

  پس غی نین مواعید بهتر نسد نو وم  می فیرش ین به زندگی خصوصی خوغ متمر ای  ناد  شااملو سارخویغه نز     
یضاید نز بازیافتن معشو  باه جاای وماه چیای و وماه       » گروه وای چپ نسد  ه برنی  ن وا سینه چاک می  رغ 

 (333:1332مختایی،  « ) نسد   س، جان مایۀ نصلی شعر نین غویه
 

 عشق به توصیف معشوق    -12-1-1

شاملو عاشق توصیف معشو  و زیبایی وای نوسد   نو نز نین توصیف ویچ پرونیی ندنیغ و نین توصیف ین جییی نز 
زندگی شاعری خوغ می غنند  وم چنان  ه سالیان سال به توصیف خوبی مبایزنن و سارزنش ظلام و ظاالم پرغنختاه     

لباند به ظرنفد شعر / شهوننی ترین بوسه وا ین به شرمی چنان مبدل می  ند /  ه جاان غنی  اینشاین نز   »  -   نسد
 (132:1331شاملو،« )  ن سوغ می جوید / تا به صویت نن.ان غی ید

 
 عشق به زندگی با معشوق   -12-1-2

ه عشق غی شگفد نساد،  اه چاه    شاملو عاشق زندگی و وم ینوی با معشو  نسد   نو خوغش وم نز  شش و جذب
ورگای  .ای   » -نتفا  عجیب و  ریبی یخ غنغه  ه نن.انی با  ن سابقه نین گونه به زندگی و معشو  چ.بیده نسد   

 (132:1331شاملو،« ) نین گونه فجیع به  شتن خوغ برنخاسد  ه من به زندگی نش.تم 
 

 عشق به نگاه معشوق  -12-1-9

معشو  نسد   نو نخ.تین نگاه معشو  ین ،حیات بخشِ یوح و زندگی خاوغ غنن.اته   شاملو عاشق نگاه وای عاشقانۀ 
 وه با نخ.تین سنگ وا   از می شوغ / و نن.ان با نخ.تین غیغ / غی من زندننی ستم گری بوغ /  اه باه  ونز    » نسد 

 (138:1331شاملو،« ) زنجیرش خو نمی  رغ / من با نخ.تین نگاه تو   از شدم 
 

 عر از نظر عشق و نفرت در یک نگاه  :  چهار شا -19
غی  ب می تونن چهای ن ر شاعرنن معاصر فروغ، سیمین بهبهانی، نخونن و شاملو  ین نز نظر عشاق و نفارت غی جادول    

 (1زیر جمع بندی و خالصه نموغ  ه گویای ب.یایی نز م الب باال غی ید نگاه می باشد  )جدول
 شعر شاعران معاصر:  بررسی عشق و نفرت در چهار  1جدول 

 موضوع نفرت موضوع عشق نوع نفرت نوع عشق عنونن شعر

 تولدی دوباره اجتماعی-فردی فردی تولدی دیگر
تاریكی،بختتتتتت 

 بد،سقوط،پوچی
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 غفلت و ناآگاهی حرکت و پویایی  اجتماعی اجتماعی خطی ز سرعت و آتش

 پیر و مرشد اجتماعی-فردی فردی زمستان

غربت، هستتی، مكتر و   -
فریتتب، ستتیاهی ستتتم،  

 گستردگی ظلم و ستم

 - فردی آیدا در آیینه
توصیف معشوق، زنتدگی  

 با معشوق، نگاه معشوق
- 

 

 
 : بررسی عشق و نفرت در چهار شعر فروغ، سیمین بهبهانی، اخوان و شاملو 1شكل

 

 نتیجه گیری : -14
نزنجتماع ساخن مای گویاد  وار     عشق و نفرت غی شعرتولدی غیگر فروغ بیش تر جنبۀ فرغی غنیغ و  م تر  (1

چند نگاه فروغ پس نز مجموعۀ تولدی غیگر  بیش تر ینگ و بوی نجتماعی به خوغ گرفد نما غی نین شاعر  
نو ونوز گرفتای فرغید و زنانگی خوغ نسد و بیش تر به غنبال سرزنش و نفرت نز تایییی و ظلم، بخد بد 

 و سقوط و پوچی نسد 
و  تش به عشق و نفرت بایش تار نجتمااعی نساد و نز فرغیاد   اای         نگاه سیمین غی شعر خ ی ز سرعد (2

گذشته خوغ غوی شده نسد   نو غی نین شعر بیش تر به غنبال نفارت نز نا گااوی و  فلاد جمعای نساد و      
 خوغ ین عاشق بیدنیی و مبایزه و حر د و پویایی معرفی می  ند 

نجتمااعی غنیغ   نو غی عشاق فارغی و     عشق و نفرت نخونن غی شعر زم.تان وم جنباۀ فارغی و وام جنباۀ     (3
جمعی خوغ به غنبال پیر و مرشد برنی یسیدن به نودنف غیونی و برونی نساد   نفارت نو غی نیان شاعر نز     
 ربد، و.تی ، میرو فریب، سیاوی و ستم و گ.ترغگی ظلم نسد  ه وم جنبۀ فرغی و نن.انی و وم جنباۀ  

 نجتماعی غنیغ 

 یدن غی  ینه بر خالف سایر نشعایش بیش تر جنبۀ فرغی غنیغ و نز جماع  نگاه عشق و نفرت شاملو غی شعر  (1
و جامعه  م تر سخن می گوید   نو غی نین شعر به غنبال عشق به توصیف معشو  و زندگی با نو و نگاه غل 

 نشین معشو  نسد 
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 احمد شاملو اخوان ثالث سیمین بهبهانی فروغ فرخ زاد
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