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 بازتاب تطبیقی عنصر عاطفه در شعر فریدون مشیری و اخوان ثالث
 

 چنانی فاطمه

 شوش شهرستان دوم، متوسطه مقطع پرورش و آموزش دبیر خوزستان، فرهنگیان های¬دانشگاه استادیار فارسی، ادبیات و زبان دکتری

 

 چکیده

شود و مهمترین پایه یک اثر ادبی و سبب جاودانگی عاطفه نیرویی است به وسیله آن احساسات درونی ما به دیگران منتقل می

ترقی  و تکامل در آنها تأثیر که معاصر ایران هستند آید. مهدی اخوان ثالث و فریدون مشیری از شاعران محبوبآن به شمار می

ای در ادب معاصر آنان از جایگاه ویژه نیست. پوشیده کسی بر نیز بعد هایدوره حتی و او آنان فارسی در دورة معاصر شعر

 تأثیر نیز بیشترین خواننده و است اشعار آنان سازندة عنصر مهمترین، ی فارسی هستند. عاطفهبرخورداراند و از شاعران پرآوزاه

 جنبة از را تأثیر نیز بیشترین خواننده و سازندة اشعار آنان است عنصر مهمترین، گیرد. عاطفهاشعار آنان می عاطفی جنبة از را

گیرد. در این جستار که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است برآنیم که به مضامین عاطفی مشترک در می آنان عاطفی

شعر فریدون مشیری و اخوان ثالث همراه با شواهد شعری بپردازیم. هدف اصلی این مقاله تحلیل عنصر عاطفه از زوایای مختلف 

 در اشعار فریدون مشیری و اخوان ثالث است.

 

 اخوان ثالث، فریدون مشیری، شعر معاصر، احساس، عاطفههای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

 نیک، شعر زبان و آهنگ، اندیشه، تخیل، عاطفه یعنی شعر؛ یدهنده تشکیل عناصر در اگر است. عاطفه انتقال یعرصه هنر 

  است. مؤثر آن گیریشکل در عناصر رسای از بیش عاطفه عنصر، آنها میان از که یابیمدرمی تأمل اندکی با، بنگریم

 ذهن العملعکس از است عبارت و شودمی محسوب شعر یپنجگانه عناصر شکل از و موسیقی، تخیل، زبان کنار در عاطفه 

 دنیای و دهدرخ می آن در که اتفاقاتی، اطراف جهان .است شعر ساز سبب عاطفه عینی یا ذهنی یپدیده برابر یک در شاعر

 ترکیبات قالب در را خود احساس نوع و برداشت و شاعر گذارندمی تأثیر او یعاطفه و احساسات و نگرش بر همه، عرشا درونی

 روحی حاالت از برخاسته نگرش این که دارد خود اطراف اشیای و جهان به خاصی هنرمندی نگرش هر .کندمی بیان تصاویر و

 موضوع یا شئ در بشری یو عاطفه احساس و انسانی روح از چیزی گویی است. حاکم عصر آن بر که است خاصی و عاطفی

 است.  چشمگیرتر عاطفه چند میان از این اما، است بسیار بشر عواطف و احساسات شود.می دمیده

همة ، شعر در عاطفه عنصر که آن حال، شودمی متبادر ذهن به عاشقانه احساسات، چیز هر از بیش است عاطفه از وقتی سخن 

 شادی. توجه و اندوه و یأس و امید و حماسه و نفرت و عشق تا، قهر و لطف و خشم و کین و مهر از بردارد؛ در را انسانی طفعوا

 گذشته شعر در که ایستمسئله، گرددمی شعر عاطفی بعد شدن قوی به منجر که خود عینی و ذهنی هایتجربه شاعران به

 به قادر و کنند تجربه و حس را آن بتوانند خودشان که است خوشایندتر هاانسان برای کالمی اصوالً می خورد. به چشم کمتر

 آن باشند.  درک

 هنرمندی هر رسید. آنها در موجود حس و ترکیبات، شعری تصاویر بررسی به توانشاعر می شعر در اصلی یعاطفه شناخت با 

 اخوان ثالث و فریدون مشیری. اوست روحی و عاطفی حاالت تأثیرتحت او نگاه و نگردمی خویش خاص طرز به و اشیا جهان به

 بررسی و اصلی شناخت عواطف دارد. قرار شاعر عواطف تأثیر تحت شدت به شعر آنان و هستند معاصر یبرجسته از شاعران

 شعرآنان اطفعو بررسی با . گرددمی آنان از شعر ی بهتر درک و آنان بهتر شناخت باعث آن هایزمینه و بسترها و هاریشه

 .شناخت را ی آنانبر اندیشه تأثیرگذار عوامل و شاعر ذهنیت توانمی بهتر

در این جستار که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است برآنیم که به مضامین عاطفی مشترک در شعر فریدون مشیری  

عنصر عاطفه از زوایای مختلف در اشعار فریدون  و اخوان ثالث همراه با شواهد شعری بپردازیم. هدف اصلی این مقاله تحلیل

 مشیری و اخوان ثالث است.

 

 تعریف عاطفه

 توتن گفت: عاطفهشود و در تعریف آن میعاطفه از عناصر معنوی شعری است که مربوط به احساسات و حالت روانی شاعر می 

 که دهدرخ می اطرافش در که اتفاقاتی و حوداث با شاعر برخورد چگونگی یعنی است؛ شاعر معنوی و درونی زمینة، احساس یا

 اوست. شخصی« من»از  انعکاسی

 را عینی حوادث که است اعجابی و حیرت ....و امید و یأس و شادی و اندوه حالت عاطفه»نویسد: می باره این در نامداریان پور 

 شده تجربه خودش برای که آنچنان را ویدادهااز ر ناشی تأثر حالت این که کوشدمی وی و کندمی ایجاد شاعر ذهن در ذهنی

 (.34:3143، )پورنامداریان« کند. منتقل دیگران به است
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 از شاعر که است اعجابی یا حماسی حالت یا اندوه، از عاطفه منظور»نگارد: می چنین دیگر تعبیر یک در کدکنیشفیعی 

« باشد. داشته شرکت احساس این در وی با که خواهدمی ندهشنو یا خواننده از و کندمی احساس خویش در حادثهای رویدادها

 (.34:3141، کدکنی)شفیعی

 انسان دست به ذهنی یا بیرونی وقایع از که است احساسی حالت آن عاطفه اینکه و آن دارد اشاره چیز یک به تعریف دو هر 

 یأس، امید، تأثر، شادی، اندوه، خندیدن، ستنگری، است انسان عاطفی حالت، عینی رخدادهای برابر در انسان دهد. واکنشمی

 شود. می دیده ملموس بصورت آدمی وجود در که اندعاطفه مصادیق ...و

 عبارت، شعری عاطفة» کندمی تعریف اینگونه را شعر عاطفه زرقانی که است ذکر شده موارد در عاطفه هایمصداق به توجه با 

 (.34:3144، )زرقانی« گردد.یان شاعر یا یک پدیده دیگر برقرار میخاصی م لحظه یک در که احساسی نسبت از است

 

  شعر در عاطفه

 .است عاطفه عنصر، این عناصر مهمترین از یکی شود.می تشکیل شکل و موسیقی، زبان، تخیل، عاطفه عنصر پنج از شعر 

 مرده است شعر عاطفهبی شعر دهدمی زندگی و روح شعر به عاطفه

 صور در را انسانی حیات و زندگی که است عاطفه عنصر، همین، باشند آن خدمت در عناصر دیگر باید که رشع عنصر مهمترین 

 (.47: 3141، کدکنیکند. )شفیعیمی ترسیم خود مختلف

-می و است و هشداردهنده روشنگرانه کاربردی نخست یدرجه در مردم مختلف طبقات و اقشار، هاگروه میان در شعر کاربرد 

 هااندیشه و تفکرات با آنچنان گاهی و باشد داشته به همراه های برانگیزانندهجاذبه و عاطفی، تربیتی، اخالقی تأثیرات تواند

 درد هیجان و از را او و کرده گشاییگره، احساسی و فکری غموض و پیچیدگی شرایط در تواندمی شوند کهمی درگیر و مأنوس

 (.372: 3144، سازد. )عدنانی رها و آزاد اشاندیشه بیان ضعف از ناشی الم و

-به گونه دارد شعری موضوع عمیقی با عاطفی یرابطه شاعر، شعرها این در دارد. مهمی نقش عاطفه شاعران از بعضی شعر در 

 همراه کند. خود با را او و برانگیزد را مخاطب احساسات تواندمی که ای

 جهان با شاعر برخورد کیفیت اعتبار به، است شعر معنوی و درونی زمینه، اساحس یا عاطفه»که  است آمده عاطفه تعریف در 

 در حادثه یک دیدن یا برگ یک سقوط یا باران ریزش کنیم و نگاه بیرون به پنجره از اینکه مثل پیرامونش؛ حوادث و خارج

 (.47: 3141، کدکنی)شفیعی« دیابمی جریان حادثه آن پیرامون در مدتی ما تا ذهنیات و کندمی متأثر را ما خیابان

 با توجه هنرمند و گذارندمی تأثیر هستند جامعه اعضای حساسترین از که نویسنده یا شاعر بر بیرون عالم حوادث و واکنشها 

 کند. مخاطب بازگو برای را خود درونی احساس و عاطفه تا گزیندمی بر را زبانی، پذیرفته که تأثیری به

 و شادی و غم قبیل از گوناگون روحی حاالت یا انفعال ایجاد به منجر انسان روان بر ذهنی اشتغاالت و ینیع هایانگیزه تأثیر» 

 (.354: 3143، )پورنامداریان« نامیمعاطفه می را آنها که شودمی اعجاب و خشم و مهر

 شنونده یا خواننده از و کندمی اساحس خویش در ایحادثه رویداد از شاعر که است حماسی حالت یا اندوه، عاطفه از منظور» 

 را عاطفی حالتی هنرمندی که باشد آن امکان که پذیرفت تواننمی باشند. داشته شرکت این احساس در وی با که خواهدمی

 (.34: 3141، کدکنی)شفیعی« باشد نکرده احساس خویش جان در را حالت آن خود بی آنکه کند منتقل خویش به خواننده
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 که احساسی است یا عاطفه همان شاعر روحی حاالت کند.می بیان تصاویر و هاواژه، کلمات مدد به را خود روحی حاالت شاعر 

 به، شخصی یا اجتماعی رویداد، پدیده، منظره دیدن با گاه شاعر شود.می ایجاد ایحادثه یا اتفاق رویدادن اثر بر شاعر در

 است. مؤثر شاعر یعاطفه نوع بر تحوالت این که شودحوالتی میت دچار قبیل این از موضوعی یا خاطره یادآوری

 

 آشنایی با فریدون شعری

 در رشتة و رسانید انجام به مشهد و تهران در را متوسطه و ابتدایی تحصیالت .گشود جهان به چشم تهران در 3115 سال در 

 از او آثار .شد کار به مشغول تلفن و تلگراف و پست وزارت در سپس ؛ داد تحصیل ادامه تهران دانشگاه فارسی ادبیات و زبان

 وی عبارتنداز: آثاری .گردید رو روبه فراوان اقبال با و یافت انتشار مطبوعات در پراکنده طور به سالگی هجده

 3114طوفان:  تشنة -

 3111نایافته:  -

 3141ابر: -

 3141ابرو کوچه:  -

  3147کن: باور را بهار -

 3144پرواز با خورشید:  -

 3151وشی: از خام -

 3173از دیار آشتی:  -

 (.7:3142، .)حقوقی3175آه باران:  -

های مختلف ادبی منتشر کرده است. این ادیب ایرانی در آواز آن پرنده غمگین و چند کتاب دیگر در زمینه، او همچنین مروارید

 دیده از جهان فرو بست. 3172آبان ماه 

 

 آشنایی با مهدی اخوان ثالث

شمسی دورة  3131در توس مشهد به دنیا آمد. در همان جا به تحصیل پرداخت. در سال  3117ر سال مهدی اخوان ثالث د 

(. 327:3121، هنرستان را در رشتة آهنگری به پایان رساند و پس از آن در ورامین به شغل معلمی پرداخت. )شمس لنگرودی

رداد و شکست جبهة ملی ضربة سنگینی بر روح اسن م 34اخوان از هوادارن جدی حزب توده در ایران بود و پس از کودتای 

تا ، ترین شعرها را سرودولی ناامیدترین و تاریک، داشت« امید»گرا وارد آمد. وی در این دوره با آنکه تخلص شاعر حساس و ملی

 (. 442:3173، آنجا که او را شاعر شکست نامیدند. )مختاری

داشت مدتی را در زندان سپری کرد. پس از آن در تهران اقامت گزید تا اینکه های تند سیاسی از آن جایی که اخوان گرایش 

 (.23:3171، به دیار باقی شتافت و در توس به خاک سپرده شد. )دستغیب 3112در سال 

نتیجة آمیزش زبان مخاطب امروز و زبان کهن ، زبان در شعر او»سرود. وی در آغاز شعر سنتی و پس از آن شعر نو می 

، انگیزنی و حاصل رعایت کامل و درست وصایای نیماست. شعری با اندیشه نومیدانه اجتماعی و گاه فلسفی و با فضای غمخراسا

 (.557:3141، )حقوقی« تصویری به جا و خطابی مناسب است.، لحنی موثر
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ا به چاپ رساند. در سال آخر شاهنامه ر 3114منظومة اخوان را منتشر کرد و در سال  3115ارغنون و به سال  3111در سال 

مجموعة شعر پاییز را منتشر  3144منظومة شکار را که مدتها قبل دست به کار نگارش آن شده بود چاپ کرد. در سال  3145

نیما ، های پدر شعر نوها و هنجارشکنیسه اثر ارزشمند از وی چاپ و منتشر گردید که یکی در مورد نوآوری3157کرد. سال 

اما ، گویدهای شعر و زندگی میها و بدایع نیما. در همین سال دو اثر دیگر از وی به مرحلة چاپ رسید با نامعتبود با عنوان بد

به  3111در سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی اشتغال داشت و سرانجام در سال  3154باز باید زیست. وی در سال 

 این دوران ادامه داشت.، و تا آخر عمر بازنشستگی بدون حقوق از کلیه مشاغل دولتی رسید

 

 بازتاب تطبیقی عنصر عاطفه در شعر فریدون مشیری و اخوان ثالث

 عشق 

نگاه  نوع تغییر تناسب به معاصر شعر در و است پذیرفته را گوناگونی هایجلوه مختلف اعصار طی در که است ایمایهبن، عشق 

 گذر طول در بشر احساسات و افکار و روانی حاالت که آنجا است. از داده شانن را خود متفاوت ایگونه به، شعر به شاعران

 تغییراتی نیز عشق همچون موضوعاتی به نسبت بشر دیدگاه نوع در، همین میزان به، است شده تغییراتی و تحوالت دچار، زمان

 یدوره در، شیرین به فرهاد و لیلی به مجنون عشق همچون ایهای افسانهعشق آن دیگر، مثال عنوان به است. شده ایجاد

 غیره و انسانی و اجتماعی و فردی ابعاد دارای و شده خاصی هایپیچیدگی، دارای، دوره این در عشق و شودنمی دیده معاصر

 به اما است؛ کالسیک ادبیات با همگام هرچند اندنهاده جای بر شعر در، عشق از معاصر شاعران که کلی تصویری طور به است.

 است. پذیرفته را خاصی هایمشخصه، شعر به شاعران نگاه نوع تغییر تناسب

 زودگذر لحظات، عاشق بی قراری، شدن است. عاشق بوده اخوان شاعری اصلی مضامین از ابتدا همان از عشق به مربوط مسائل 

 است. اخوان اشعار در عشق جلوه های معشوق از بی وفایی، دوری و فراق دردآور لحظات، وصال نایاب و

 یعرصه در که شاعر اجتماع جداست. و سیاست دنیای از کامالً و شودمی شخصی یحوزه به مربوط اخوان عشق دنیای 

 .شودمی مجزایی دنیای وارد عشق رسیدن به با، است مشقت و سختی و اسارت دچار اجتماع و سیاست

 به مربوط آن به مربوط و مسائل عاشقانه حاالت است. آن دنبو معاصر و امروزی نیز اخوان یعاشقانه شعر هایویژگی از 

 یرابطه که است مدرن یعاشقانه شعرهای نمونه از« آخر شاهنامه»ی مجموعه در« دریچه»شعر  است. مدرن و جدید زندگی

 :است جدید زندگی روابط با متناسب معشوق و عاشق

 ، هم روی روبه، دریچه دو چون ما

 .هم مگوی بگو هر ز آگاه

 ، خنده و پرسش و سالم روز هر

 .آینده روز قرار روز هر

 (.44:3142، )اخوان ثالث

 پناه و گاهتکیه ای

 هایلحظه زیباترین

 شکوه پر و پرعصمت

 من خلوت و تنهایی
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 (.11، )همان

 جایگاه کهبل نیست؛ دارد کالسیک وجود شعرهای در که جسمی نیازهای اساس بر فقط معشوق به عاشق نیاز، شعر این در 

 .دارد نظر در نیز را عاشق روحی نیاز و معشوق فکری

 شود:امید می و عشق یعاطفه از سرشار که است وصال لحظات، شاعر لحظات ترینبخش لذت 

 من کشیدم می شعله آتش چون    شادی از گرفتمنمی آرام

 من رسیدم دل راد م به دیشب  « امید»گویمت  چه دگر بیش زین

 (.41: 3144، ثالث )اخوان     

 و اشدادن معشوقه قرار مخاطب با شعرش در او است. داده اختصاص خود به را بزرگی سهم مشیری شخصی زندگی در عشق 

 کرده بیان، او به نسبت را خویش درونی احساس و عاطفه، مستقیم غیر و مستقیم صورت به، غایب ضمیر از استفاده با گاه

، عاشق مثلث همواره« احساس و هالحظه»دفتر  آخرین تا« طوفان تشنه»نام  با دفتر اولین از مشیری یعاشقانه شعر است در

  گیرد.می شکل او یعاشقانه شعر، مثلث همین یپایه بر دارد. وجود طبیعت و معشوق

 برابر در عاشق شود. شاعرمی خالصه رؤیایی فضای در انسان دو بین دلبستگی در مثلث این اول شعری یدوره شعرهای در 

 به شعری احساس و عاطفه در وحدت این آید.می وجود به دو این هایهمسانی از وحدتی و گیردمی قرار معشوق مخاطب

 (.337:3172، یابد. )دهباشیمی تجلی بارزتری شکل

 بهار نیست چمن سیر و گل روی دیدن

 گناه، است گناه معشوق رخبی خدا به

 فراق انسوزج شب از بعد که است بهار آن

 نگاه  دو تبسم دو ناگه آمیزد هم به

 (.41:3147، )مشیری

 بسیار تأثیرگذار سادگی عین در او زبان ولی، کندمی ابراز مستقیماً و آالیشبی و ساده زبانی با معشوق به را خود عشق شاعر 

 :است

 است بسته جانم پود و تار به تو عشق

 است بسته جهانم درهای تو روی بی

 فریاد برآرم که خواهم تو دست از

 (.351، است. )همان بسته زبانم تو نگاه پیش در

  نوستالژی

در شاعر یا نویسنده بروز کرده و متجلی ، شناسی است و به طور کلی رفتاری است که ناخودآگاهنوستالژی یک اصطالح روان 

هاست. هر گاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با طبیعی و غریزی در میان انسان، شود. این یک احساس عمومیمی

این همان نوستالژی است که در زبان فارسی آن را ، مرور آن دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم با نوعی حالت لذت سکرآور شود

 (.3:3141، اند. )شریفیانغالبا به غم غربت و حسرت گذشته ترجمه کرده

 کشد؛می تصویر به زیبا نحوی به خود خاطرات قالب در را معشوق از یدور نوستالژی مشیری فریدون 

 از آن کوچه گذشتم باز، تو مهتاب شبیبی
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 خیره به دنبال تو گشتم، همه تن چشم شدم

 شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

 شدم آن عاشق دیوانه که بودم. 

 (.54:3174، )مشیری

در حال ، شاعر در باغی که متّصل به باغ همسایه است« پیوندها و باغ»این اوستا با عنوان ای از مجموعة از  اخوان ثالث در قطعه

 (.11: 3145، آورد )ر.ک: دستغیب انگیز بسیاری را به یاد می قدم زدن است که خاطرات غم

 .کاریست هم گریه، یادم به آمد خوب چه، ها

 نفرین یا است اشک با پیوند آن گاه

 بخندل یا است شوق با گاه

 ،  کین یا اسف یا

 لیک باید باشد این پیوند  ، وآنچه زینسان

 (. 22الف: 3175، )اخوان ثالث

 دچار را او، دلتنگی احساس، کندمی زندگی خود زادگاه و وطن از به دور جایی در و است دور خود عزیزان از شاعر که زمانی 

 :کندمی غربت غم یعاطفه

 مادرم مهر بال و آشیان از باد یاد   پرم و بال دامن بر زد پرده غربت گرد

 آورمحزن یچهره شد غم غبارآلود تا   شدم گم حسرت و رنج گردباد در آنقدر

 (11: 3144، )ارغنون

 دوستی  طبیعت

 تام شباهت طبیعی محیط که مواقعی است. خصوصاً در رمانتیک هنر بنیادین اصول از، طبیعت با انسان یگانگی و همدلی 

 (.51:3175، کند. )فروستمی پیدا فرد ذهن و روح وضعیت و حاالت با تمامی

ها بوده و در ادبیات به ویژه در ادبیات منظوم مورد توجه ادباا قارار گرفتاه اسات. آناان هماة        طبیعت همواره مورد توجه انسان 

، حیواناات سال، روز و شب،   لوفص ها،، گیاهان و گلجنگل، بیابان، زمین، کوه، آسمانهوا، های طبیعت همچون:  عناصر و پدیده

کنند. یکی از ایان   ها به اندیشه و تفکرات خویش را به مخاطب منتقل می و با استفاده از آن گیرد در برمی حشرات و ...، پرندگان

گیرد به عناوان مثاال آنجاا کاه      شاعران برجسته مهدی اخوان ثالث است که بسیار هنرمندانه مضامین طبیعت را به خدمت می

گیارد کاه ویاژة     (. برای طبیعت آغوش در نظر مای 333: 3177، )اخوان ثالث« بودم آن روز در آغوش طبیعت پدرام»گوید:  می

 بخشد.   هاست و بدین ترتیب به طبیعت پویایی می انسان

ود را بار  بخشد. آن را به انسانی مانناد کارده کاه چپاق طالیای رناگ خا        در بیت زیر اخوان بسیار هنرمندانه به مشرق جان می

 کند.   گذارد و روشن می دارد و آن را بر لب می می

 مشرق چپق طالیی خود را

 روشن کرد. ، به لب گذاشت، برداشت

   (.314: 3174، )اخوان ثالث
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کند. او با این کار پاکی و دوشیزگی که  ای پاک مانند می گیرد و برف را به دوشیزه اخوان سفیدی و تمیزی برف را به خدمت می

 دهد: دمیان است به برف نسبت میصفت آ

 های پاک و دوشیزه زیر پایم برف

    (.331ب: 3175، )اخوان ثالث 

 گیریالهام با را خود درون حاالت طبیعت از تصویری یارائه و بزند پیوند طبیعت با را خویش درون کندمی مشیری نیز سعی 

 و احساس از کند رنگیمی سعی بلکه کند؛نمی توصیف آن یحقیق و واقعی شکل به را طبیعت شاعر نماید. بیان طبیعت از

 که را خود رمانتیک روح طبیعت از حاالت غمگنانه بیان با و دارد وا حسیهم به نیز را ما و ببخشد طبیعت به را خود یعاطفه

 تصویر بکشد. به -باراندوه احساسی -است احساس از سرشار

 افتدمی شاخه از هابرگ

 رفتم می راه تنها تنهای من

 ایبرکه کنار در

 برگ باران از پوشیده

 برکه(، پرنده آن آواز، صبحدمان نفس گفتم )بازتابمی باد با، را افسوس این شاید

 ... و خانه رود و جنگل، چشمه، موج، کوه، دریا وصف با که حدی به است احساس از طبیعت سرشار از مشیری تصویرسازی 

 است. شده استحاله طبیعی عناصر این در شاعر که درمی یابد خواننده

 ، بزرگ جهان این در دیدم و کردم نگاه

 هستم کبوتری

 محال امید یک دام در، تو بام گرد به

 ماالمال. عشق و تمنا و شوق و زشور

 کبوتر(، پرنده آن آواز، صبحدمان نفس )بازتاب

 

 طلبیعدالت و دادخواهی

 جهان در گویدمی که گرددمی مأیوس چنان دادگری برقراری از و برد می سر به هاخوبی مرگ روزگار در مشیری که آن با 

 مشاهده حال هر در زیرا زند؛می فریاد عدالت برپایی برای هم باز نیست؛ بیش ایافسانه عدالت و ندارد وجود عدالت ییذره

 بیدادگری او نگاه در است. منظره وزترینس طاقت او برای گناهبی دادخواهان ناله شنیدن و عدالت از انسان محروم چهره

 :یابدمی، ناگسستنی پیوندی عدالت و مهرورزی میان، ترتیب بدین و هاستمهریبی محصول

 بیاموزم هاانسان به را محبت تا بمیرم خواهمنمی

 بیفروزم ، برافروزم را عدالت تا بمانم

 (.211: 3147، )مشیری

 خواند:می فرا او راه تداوم به را مردم، آهنگر کاوه دادخواهی سطورها به توسّل با او، دیگر سرودهای در 

 و درفش داغ و ظلم و بیداد همه

 جگر خون و اشک و اندوه همه 
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 ؟ را دادخواهان خیل آن دیدی

 راهسپر مرگ رگبار زیر 

 را وحشت فروبستگان لب

 تندر؟ از فراتر باغریوی 

 چوب بر دل هایپاره هاکاوه

 ؟ سپر سینه و آهنین هامشت 

 آزادی نسیم هوای در 

 خاکستر و خون رهگشایان 

 (.3551: 3147، )مشیری

بلکاه  ، اش نیست دادخواهی و عدالت مضمون پرکاربرد در اشعار اخوان است. اندوه و غم اخوان تنها غم خودش و زندگی شخصی

بلکاه افاق دیاد او بسایار گساترده      ، ید نیسات کشد؛ یعنی اخوان به خاطر مادیات و تنگدستی ناام غم یک جامعه را به دوش می

 است. اندوه او از وضعیّت جامعه و اوضاعی است که بر مردم حاکم است. 

در برابر وضعیّت موجود است که گاه با تسلیم شادن  ، اعتراض، های مجموعة آخر شاهنامه با یأس     سروده، به گفتة محمّدی آملی

روایات کننادة تااری     ، بارف و گفتگاو   ، پیغاام ، مارداب ، ن مجموعه همچون: جراحتهمراه است؛ بنابراین شعرهای اجتماعی ای

 (.343-343:  3177، اجتماعی ملت ایران از زبان اخوان است )ر.ک: محمّدی آملی

نیز اندوه اخوان از رنجوری و ستمدیدگی ملّت مظلوم ایران اسات کاه در طاول تااری  آمااج حملاه و       « آواز چگور»در مجموعة 

تیمور و چنگیز مغول قرار گرفته است. همین باعث شده در غم از دست دادن فرهنگ اصیل خویش سیاه بپوشد ، کندرهجوم اس

 (.377-371، )ر.ک: همان

  بس، چگوری ای، را خدا کن بس

 است غمگین و وحشتناک تو ساز

 خرامانی می کآنجا پنجه هر

   درد با آشنا یها     پرده بر

 ، است این، کنیاف می جگر در چنگم که گویی

  نیست شنیدن آرام و تاب کُهَم

 است  این

 (.54-57الف: 3175، )اخوان ثالث

 اند: جامعه برهم زده در اجتماعی را کند که عدالت افرادی یاد می عنوان به کند و از آنان انتقاد می ثروتمندان از جایی اخوان در

 برگرد مهتاب ای تابی؟ می چرا اینجا»

 نیست دیدنی غمگین گورستانِ کهنه این

 خرسند و خشنودند که خلقی جنبیدن

 نیست دیدنی زرّین زنجیر یک دام در

  (.43ب: 3171، )اخوان ثالث                        « شهر این حال دارد گریه امّا، خندی می
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 اندیشیمرگ

 فلسفی یأس به که شاعر .است سفیفل یأس یعاطفه از متأثر، موضوع این به انسان ذهن شدن مشغول و مرگ به اندیشیدن 

 .داندمی زندگی یمرحله آخرین را مرگ و تباه شدنی را زندگی، رسیده

 و مرگ به هنرمندان نویسندگان و، شعرا یهمه است. ادبی آثار از بسیاری اصلی هایدرونمایه از یکی مرگ به اندیشیدن 

 اند.اندیشیده زندگی و عمر تباهی

 مرگ مورد در است. فلسفی یأس از متأثر شدت به شاعر دارد. سرد و فضایی مأیوس اخوان« پایان سوی آن از پیامی»شعر  

 :گویدمی

 برد خویش یی  زده و تاریک یسراپرده به را ما مرگ

 نیست مهم بماندها

 خزید ما سوی آهسته رسی ما چون، بیماری کالبد به اگر

 ، کرد گیرمان غافل که گر و نبودیم غافل اگر

 ، ناگهان یا بود بهنگام، جوان یا بودیم پیر

 مرگ ، مرگ، مرگ بود: این ماجرا بود چه هر

 اندخویش خاموش یخانه خواب به را ما

 (.47: 3142، )آخر شاهنامه 

 راه را مرگ و آمده ستوه به آن هایو تلخی فقر از است. شده خسته آن هایسختی از و داندمی فریب و حقیر را زندگی اخوان 

 :داندمی زندگی این از جاتن

 اجل ای، طبیبم ای، حبیبم ای

 زندگی عذاب زین وارهانم

 (.334:3144، )ارغنون

خواهد مرغ روحش  او خواهان مرگ است، می کند. خالی از مهر و محبت است احساس اندوه مینیا از این که د مشیری نیز 

 :ها به لرزش درآید ند که از شدت آن، کاخآن چنان غم خویش را فریاد ک  الهی  پرواز کند و در درگاه

 کردند خواست بند از پای جانم باز می دلم می

 کردم که من تا روی بام ابرها، پرواز می

 رفتم آسمان عرش می  تا  از آنجا با کمند کهکشان 

 کردم در آن درگاه، درد خویش را فریاد می 

 .کاخ صد ستون کبریا لرزد  که

 (511:3147)مشیری، 

 زندگی غم انگیز اتفاق این او است. مرگ یمسئله، انسانی مسائل مورد در اشدرونی هایو نگرانی هادغدغه از یکی ریمشی 

 :استتصویرکشیده به زیبایی به خیال صور از با استفاده پرست آفتاب شعر در را بشر

 ناگاه امنشسته خود خانه در

  برخیز جا گویدم: ز و آید مرگ
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 افکن دور به عاریت جامه این

 ریز کامت به جانگزا باده وین

 بگریزم مرگ ز مگر که خواهم

 آغوشم در کشدمی و خنددمی

 گیرممی مرگ دست ز پیمانه

 نوشم.می هراس با و لرزممی

 (.342، )همان 

 

 گیرینتیجه

 شعر اصلیِ عنصر پنج زا یکی عاطفهاست.  شعر در عاطفه عنصر شدن رنگتر پر امروز شعر معاصر بارز هایویژگی از یکی 

 عاطفه شاعران از بعضی شعر در باشند. عاطفه خدمت در باید شکل و آهنگ، زبان، جمله تخیل از عناصر سایر که است فارسی

 مخاطب احساسات تواندمی که ایبه گونه دارد شعری موضوع با عمیقی عاطفی یرابطه شاعر، شعرها این دارد. در مهمی نقش

 چه که است این داشت توجه آن به باید و دارد اهمیت شعری یعاطفه در آنچه کند. همراه خود با را او و برانگیزد را

  .کندمی برقرار عاطفی ارتباط حوادثی و هاپدیده چه با شاعر و هستند اهمیت دارای شاعر برای موضوعاتی

 پردازند درمی به سرایش عاطفی زبان با خود رافکا بیان برای هر دو شاعر .دارد مهمی نقش عاطفه اخوان و مشیری شعر در 

 مشیری فریدونکند. اخوان ثالث و می تصور شاعر لباس در را خود و گیردمی انس شعرشان با بیشتر مخاطب صورت این

 و پیرایهبی، ساده زبانی با زیبا ایگونه به را عواطف این آنان، اند داشته کار و سر آدمی عواطف با مستقیماً اندکهبوده شاعرانی

 است.  بوده توجه مورد همواره شعر آنان بیانی و زبان چنین داشتن دلیل اند. بهکرده بیان خود اشعار در مهربان
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Abstract 
Affection is a force by which our inner feelings are transmitted to others and is the most important basis of a 

literary work and its immortality. Mehdi Akhavan Sales and Fereydoon Moshiri are popular contemporary 

Iranian poets whose influence on the development and progress of contemporary Persian poetry in their era is not 

covered by him or even later periods. They have a special place in contemporary literature and are among the 

most vocal Persian poets. Affection is the most important element of their poems and the reader gets the most 

influence from the emotional aspect of their poems. Affection is the most important element of their poems and 

the reader takes the most influence from their emotional aspect. In this essay, which has been conducted through 

descriptive and analytical methods, we aim to deal with common emotional themes in fereydoon Moshiri's 

poetry and Akhavan Sales along with poetic evidence. The main purpose of this paper is to analyze the element 

of affection from different angles in the poems of Fereydoon Moshiri and Akhavan Sales. 
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