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 چکيده
ي سانتیمانتال و سانتیمانتالیسم دو اصطالح آشنا در نقد ادبی غربی هستند؛ اما در حوزه

اند. در زبان فارسی، شعري که سطحی، شعارزده و  ادبی فارسی کاربرد نادرستی یافته

که سانتیمانتالیسم یکی از مکاتب ادبی گیرد، درحالی شده باشد، سانتیمانتال نام میبزک 

مایشنامه است که از قرن هفدهم در اروپاي غربی رواج یافت. در این  مؤثر در درام و ن

شود جریان بازتاب سریع و بدون تأمل احساسات شاعر یا هنرمند در اثر ادبی سبب می 

هاي عواطف سطحی که مخاطب نیز واکنشی هیجانی و زودگذر از خود نشان دهد. شعله 

کنند.  عر سانتیمانتال را گرفتار انزوا می نشینند و شاند، فرومیبه همان سرعت که برخاسته
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ایم که سانتیمانتالیسم را در شعر دو شاعر احساساتی، سهراب  در این پژوهش کوشیده

ها توجه کنیم.  هاي شعري آن سپهري و فخرالدین مزارعی شیرازي، بکاویم و به هیجان

ینی و نفرت، ب، خشم، خودبزرگ دهد که اصرار بر عاطفه ي این پژوهش نشان می نتیجه

ي شعر معاصر شده است و درعوض  ی در حوزه مزارع  طردشدن ماندن و  سبب ناشناخته

ها و عواطف رقیق، مالیم، شاد، سبز و مهربان در شعر سپهري عاملی شده وفور اندیشه 

 ي مخاطبان باقی بماند. که او چند دهه در حافظه 

کليدی:واژه  سپهري،  مانتالیسم،  سانتی  های  معاصرسهراب  مزارعی،    ،شعر  ي عاطفهفخرالدین 

 .شعري

 

 مقدمه .  1

ي موسیقی منتشر  در مجله  1310ي »ارزش احساسات« که در سال  نیما یوشیج در مقاله

ي احساسات و انعکاس آن در اثر هنري صادر کرد. او معتقد  اي مفصل دربارهکرد، بیانیه

تواند در خلق  بود که عواطف یک هنرمند اگر دستخوش انقالب و دگرگونی نشود، نمی

ري فعال عمل کند. نیما با گزارشی از شاعران و هنرمندان عنوان عنصاثر هنري ممتاز به

اروپایی و تحوالت و تألمات روحی آنان و درنتیجه اثري که این تحوالت در پدیدارشدن  

سرشت هنري ایشان داشته، اصرار داشت که شاعر را از منابع الهامی و وحیانی جدا کند  

و انگیزش روحی اوست که سبب    و به خواننده بگوید که هنرمند، انسان اجتماعی است

زدایی از هنرمندان نوشت: شود. نیما ضمن تقدسپدیدآمدن اثر ادبی و هنري ممتاز می

نتیجه»همان در  را  دیگران  که  محرومیتطور  احساساتی  ي  دچار  خود  زندگانی  هاي 

ی  شوند. در تاریخ زندگان ها محسوب میبینیم، هنرپیشگان هم که پري نیستند ازقبیل آنمی

و خارقآن  چیزي عجیب  به  برنمیها  آنالعاده  زندگانی  با  که  نباشد؛  خوریم  مربوط  ها 

آن شدید  تأثرات  بر  بنا  احساسات  به  میولیکن  آن ها  که  جلوهرسیم  داراي  را  هاي  ها 

 (.  10:  1368العاده ساخته است.« )نیما یوشیج،  فوق

سی دستخوش تحوالت  ویژه شعر فاربیش از یک قرن است که ادبیات فارسی و به 

بخش زیادي از این تحوالت که در صورت و محتوا بازتاب یافته، به   بنیادین شده است.
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نتیجهاعتقاد شفیعی با شعر فرنگی است )رک. شفیعیکدکنی  ایرانیان  کدکنی،  ي آشنایی 

(. آنچه شعر معاصر فارسی را از غربال تجدد گذراند، بازخوانی اصول  696-698:  1390

ي مشروطه صلب و سخت باقی مانده بودند و کس را یاراي  یی بود که تا دورههاو روش

نقد آن اصول نبود. اصولی که در ادبیات فارسی براي شعرِ خوب تعبیه شده بود، بیشتر  

روشنی و ویژه عواطف شعري در جایی بهي فرم بود و از عناصر درونی شعر بهدر حوزه

بود. در نیامده  به میان    ی ف  المعجمترین کتاب بالغت فارسی،  معروف   صراحت سخنی 
ها و شواهد گوناگون ردیف  ، نویسنده صنایع لفظی و معنوي را با مثال العجم  اشعار  رییمعا

آن  به رعایت  را موظف  ایدئولوژي و عواطف  کرده و شاعر  پیام،  از  اما  ها کرده است؛ 

یادشده، کتاب  آخر  در  قیس  شمس  است.  نیاورده  میان  به  سخنی  به    شعري  را  شاعر 

براي درنماندن در  آموختن پاره از علوم مختلف توصیه کرده و از او خواسته که  هایی 

قیس رازي، اي از هر علمی بردارد )رک. شمسگرداب فنونی که تخصص او نیست، بهره

هم یادگیري و خواندن متون پیشینیان را شرط اصلی   چهارمقالهي (. نویسنده477:  1338

گرایی  (. امروز این توصیه به علم45:  1381عروضی،  است )رک. نظامیشاعرشدن دانسته  

تأمل در زبان شعر داده   ازطریق  تناسبات زبانی و دریافت معنا  جاي خود را به کشف 

اندیشه در  نمیاست.  »ادبیات  مدرن  سخنان ي  درستی  ادبی  اثر  در  باشد.  علمی  تواند 

در ادبیات عبارت است از تناسب  شده و تقلید واقعیت محل بحث نیست، درستی  گفته

)موران،   اثر«  در  کلی281:  1389موجود  درباره(.  خاص  گویی  شعر،  درونی  ارکان  ي 

تقریباً در همه  المعجم مقولهنیست.  به  منابع بالغت فارسی  مانند احساسات و  ي  هایی 

ي  طورمستقیم توجهی نشده و گویی ضرورت توجه به آنچه ما امروز عاطفهعواطف به

ي  نامیم، در گذشته فقط در حاشیهشعري، تأثر و تأثیرات شعري و احساسات شاعر می

 وده است. ها بي آرایهصنایع ادبی و در پس پرده

نوعی  ي تعاریف سنتی بهدگرگونی در فرم و محتواي شعر معاصر سبب شد تا همه

ي فرم و محتوا پدید آید. در این میانه شعر معاصر  هاي جدید در حوزهفروبریزد و تجربه

با نگاهی تازه به انسان و اجتماع در پی بروز احساسات و عواطف شعري به اشکال تازه  
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تر  تمامآنچه در شعر سنتی تابو بود، در شعر معاصر با جسارت هرچهکه  بر آمد تا جایی

خود را به خشت کلمات زد و پیش روي خواننده گسترانید. کاري که فروغ فرخزاد در  

 ها بود. اي از همین جسارتي خود در شعر فارسی کرد، نمونهکردن ضمیر زنانهنمایان

هیجان ابراز  و  احساسات  بروز  از  منوعی  در  واکنش  ها  ادبی است که محصول  تن 

هاست. واکنشی هیجانی و سریع که نه از سر تفکر، بلکه از روي  ناگهانی شاعر به پدیده

می رخ  ریچاردز،  تأثر  )رک.  را  111:  1375دهد  احساسات  بروز  از  نوع  این   .)

  گونه آن  یادب  اند. سانتیمانتالیسمسانتیمانتالیسم و آن شعر یا آن شاعر را سانتیمانتال نام داده

  درآمیختن   و  هیجانی  ايشیوه  به  احساسات  بروز  است،  آمده  آن  علمی  تعریف  در  که

:  گفتمی  م.1842  سال  در  دوموسه   »آلفرد .  است  شدید   احساسات  با   اثر ادبی  عاطفی  فضاي 

 آورد،  دست   به   باید  آنچه  و  است  شاعر  هذیان  کرد،  بیان  باید  آنچه.  گفت«  هذیان   »باید

به زمینه   (.  180:  1، ج 1371سیدحسینی، « ) مردم   هیجان  این رویکرد که  تاریخی  عنوان  هاي 

هاي قرن هفدهم میالدي در ادبیات آمریکا و اروپا پدیدار  اجتماعی در میانه  - نگرشی فلسفی 

سانتیمانتالیسم   به  پژوهش  این  در  بررسی خواهد شد.  مفهومی  در بخش چهارچوب  شد 

ي مطالعاتی  ویژه در شعر معاصر توجه داریم. زمینه به   عنوان یک مسئله در ادبیات فارسی و به 

مجموعه  دو  موضوع  مجموعه این  نخستین  است:  معاصر  شاعر  دو  از  به    ي شعري  متعلق 

 سهراب سپهري و دومین مجموعه شعري متعلق به فخرالدین مزارعی است. 

 

 ی پژوهش . پيشينه1.1

درباره موضوع  تاکنون  است.  ي  نشده  انجام  پژوهشی  فارسی  ادبیات  در  سانتیمانتالیسم 

بند و نگاهی بسیار  هنرهاي دیگر مانند سینما با رویکردي نیم  اي در زمینهههاي پراکندمقاله

ي این تحقیق ربط کدام به حوزهگذرا به اصول سانتیمانتالیسم نوشته شده که تقریباً هیچ

نمی میپیدا  بنابراین  نخستین  توان کند؛  براي  پژوهش  این  که  کرد  موضوع  ادعا  به  بار 

در توصیفی  سانتیمانتالیسم  نوع  از  مقاله  این  رویکرد  است.  کرده  توجه  فارسی    - شعر 

مجموعه دو  بررسی  با  جستار  این  در  است.  و  تحلیلی  سپهري  سهراب  از  شعري  ي 
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زدگی و  ساساتاي که به احهاي شعري برجستههاي بارز و پارهفخرالدین مزارعی نمونه

ها با چهارچوب نظري تحقیق، تحلیل  اند، استخراج و با انطباق آنها پرداختهبروز هیجان

 و بررسی خواهند شد.

 

 .  چهارچوب نظری ۲

ي نخست فلسفی است که در نیمه  -گرایی مکتبی فکري سانتیمانتالیسم یا همان احساسات 

ي ادبیات و فرهنگ اروپا پدیدار زه ي هجدهم در واکنش به خردگرایی مفرط در حوسده 

طبقه  میان  در  و  ) شد  نهاد  رشد  به  رو  بورژوا  تکیه 27:  2ج  ، 1376، نژاد قاسم .  رک ي  ي ( 

هاي عاطفی ها به جنبه اعتنایی تعمدي آن ي فیلسوفان خردگرا بر اصالت عقل و بی اندازه بی 

براي  خواننده  ظرفیت  از  که  شود  پدیدار  دوره  آن  در  ادبیاتی  تا  شد  سبب  بشري  روح 

حساسیت، دلسوزي و همدردي در مقیاسی فراخ استفاده کند و حکمرانی خرد را به کناري 

نمایشنامه نهد.   ادبی،  متون  در  احساسی  رویکرد  نوع  این  از  هنر، هدف  انواع  سایر  و  ها 

محصول   .کردن حس طبیعی انسان، رشد اخالقی او و دستیابی به هنر واال بوده است زنده 

بزرگ این نوع نگرش فلسفی به جهان، رمان سانتیمانتال و کمدي سانتیمانتال بوده است. 

رو سبب ي متوسط بود و ازاین د بر »فالکت و بدبختی مردم طبقه در کمدي سانتیمانتال تأکی

دادن شد. نویسندگان این نوع کمدي با نشان برانگیختن حس همدردي در تماشاگران می 

چیز با آوردند؛ اما دست آخر همه نفس، اشک تماشاگران را درمی رنج و مشقت افراد نیک 

می غلبه  پایان  بدي  بر  نیکی  )داد،  ي  یا 393:  1383پذیرفت«  سانتیمانتال  ادبیات   .)

توجهی گرا که اغلب بر اساس تعالیم ژان ژاک روسو بنا نهاده شده بود، اثر قابل احساسات 

 هاي این مکتب درآمیخت.در مکتب رمانتیسم اروپایی نهاد و حس همدردي را با آموزه 

نوان »بازیابی  اي با عم. در مقاله1997ي آمریکایی، در سال  جوآن دابسون، نویسنده

گرایی ادبی گرا« در تبیین زوایاي سانتیمانتالیسم ادبی نوشت: »احساساتادبیات احساسات

ي هیجانات و صفات فلسفی انسان که ارتباطات انسانی  اي است بر پایهبه نظر من فرضیه

بهرا هم به شمارد و ویرانی فراگیر فقدان  شکل عمومی مبارک میشکل شخصی و هم 
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ي  طور که واژه بندي مجزاي ادبی آنگرایی یک طبقهکند. احساساترا تصدیق میعاطفه  

می داللت  مشخص،  ژانر  موضوعات  با  که  است  خیالی  گرایش  یک  بلکه  نیست؛  کند، 

میویژگی توصیف  تلویحی  قراردادهاي  و  سبکی  .  (Dobson,1997:266)شود«  هاي 

ي  رایی چیست؟« معتقد است که دامنهگاي با عنوان »احساساتجون هوارد نیز در مقاله

شد   هاي زنانه در ادبیات قرن نوزدهم آمریکا منجرسانتیمانتالیسم در ادبیات به خلق رمان

پاي می نکته  این  بر  انگیزهو  و  تاریخ  تا  آن رسیده  زمان  که  سانتیمانتالیسم  فشارد  هاي 

در سایر علوم نیز کاویده شود  اي انعکاس آن  اي بینارشتهعنوان زمینهبازخوانی شود و به

(Howard,1999:63-81)همان برمی .  شواهد  از  که  از  گونه  بیش  سانتیمانتالیسم  آید، 

فلسفی مکتب  یک  زمینه  -آنکه  در  که  است  جمعی  واکنشی  باشد،  و ادبی  پرورش  ي 

ویژه در ادبیات و بیشتر در رمان و نمایشنامه رخ داده است. تأکید  انگیزش احساسات به

از   است،  ناتوان  انسانی  عواطف  درک  و  دریافت  در  عقل  اینکه  رویکرد  بر  نتایج 

نظریه ولک،  رنه  است.  ادبیات  در  دراینسانتیمانتالیستی  آمریکایی،  معروف  باره پرداز 

. افراط در بروز  1رود:  سانتیمانتالیسم تعبیري است که در دو معنا به کار می» گوید:  می

  بردن از آن، نیز ناتوانی در ارزیابی عقالنی منظور لذتویژه تحریک عواطف بههیجانات به

تأکید خوش2عواطف و احساسات؛   ازحد بر خوبی نوع بشر که خود تا  بینانه و بیش. 

حدودي مبتنی بر واکنشی است نسبت به الهیات کالونیستی که در آن سرشت آدمی را  

: ذیل سانتیمانتالیسم(. بر 1384؛ نیز رک. خزائل،450:  1377شمردند.« )ولک،  منحط می

تأثیر  هنرمند سانتیمانتال کسی است که بیشتر تحت  مبناي تعاریف این مکتب ادبی، یک

ویژه خاطرات شاد، اتفاقات یا روابط با دیگر افراد باشد تا آنکه از  احساسات هیجانی به

ي فلسفی استنفورد نیز بر این  تفکر و قضاوت بر اساس حقایق اثر بپذیرد. در دانشنامه

گیري اخالق  نقش اصلی را در شکل  ها هیجانات و امیال نکته که براي سانتیمانتالیست

ي مدخل سانتیمانتالیسم معتقد است دو جذابیت  کنند، تأکید شده است. نویسندهبازي می

احساسات جنبهگرایی، حساصلی  براي  کردن  جایی  پیداکردن  و  اخالق  کاربردي  هاي 
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آراي    . سانتیمیانتالیسم در(Kauppinen,2018گرایانه است )بینی طبیعتاخالق در جهان

 گرایان و متفکرانی چون دیوید هیوم ریشه دارد.  اخالق

  فرار   و  گرياحساساتی  به  گرایش  که  است  این  آیدبرمی  سانتیمانتالیسم  تعریف  از  آنچه

  منجر   عواطف  بروز  و  ناب  هنري  اثر  خلق  روح،   تعالی  به  تواند می  محض  خرد  يسلطه  از

  آن   عینی  رمزگان  و  هانشانه  با  بتوان  که  نیست  صناعات  يمقوله  از  گرياحساساتی.  شود

  که   است   اخالقی   -فلسفی  سنت   سانتیمانتالیسم  همان  یا   گري احساساتی.  دریافت  را

  هاي بنديتقسیم  از   فراتر  هنجارها   این   است؛  حاکم  آن  بر   اي پیچیده  بالغی  هنجارهاي

  (.Epstein,2017:28)است  رمانس  و  داستان  مقاله،  ادبیات،  شعر،  نثر،  میان  روشن  گفتاري

اما    بشمارند؛  بد  امري  را  احساسی  امر  که  دارند  دوست  هنر  منتقدان  و  مورخان  اگرچه

  امري   میالدي  هجدهم  يسده  در  کمدست  گراییاحساساتی  که  داده  نشان  هنر  تاریخ

  آراي   يپایه  بر  که   فلسفی  -هنري  مکتب   این.  است  بوده  موردپسند  و  شده  پذیرفته 

 شده،  بنا  اسمیت   آدام  و  روسو  ژاک  ژان   هیوم،  دیوید   شفتسبوري،  لُرد  چون  اندیشمندانی 

  نظام   و  جمعی  همبستگی  به  تواندمی  احساسات  به  تمایل  که  است  معتقد  بنیادین  ازنظر

شود  اجتماعی    انسان   آلودگی  از  احساسات  پالودگی  اندیشمندان   این  نظر   در .  منجر 

  رحم يصله  و  قدردانی   ترحم،  پرستی،میهن  عشق،  دوستی،  چون  عواطفی  هاآن.  کاهدمی

  چون   منفی  عواطف  درعوض  و  شودمی   هاانسان  اتحاد  سبب   که  دانندمی  احساساتی  را

  اندیشمندان   ازنظر.  دانندمی  آدمیان  يتفرقه  سبب  را  خشم  و  غرور   خودخواهی،  نفرت، 

  به   این  و  انجامدمی  اجتماع  و  خانواده  حفظ  به  عواطف  این   حفظ  سانتیمانتالیسم  مکتب

 (. Bedell, 2011: 9) هست نیز  سیاسی ساختاري اصالحات  و عمومی  منافع سود

 

 . سانتيمانتاليسم و رمانتيسم1. ۲

قصه به  رمانس  است.  برخاسته  »رمانس«  دل  از  شوالیهرمانتیسم  گزارش  هاي  و  ها 

میبهادري آنان  گرایشی  هاي  »رمانتیسم  بود.  رایج  اروپا  در  وسطی  قرون  در  که  گفتند 

هاي سطحی و یتواقععمدي به تخیل، ذهنیت و تجربه شخصی در برابر خرد تقلیدي،  
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:  1396داري در زمان خود بوده است« )تسلیمی،  یهسرماعینی و نیز ضدیت با اشرافیت و  

(. تأکید بر صفت »عمدي« در تعریف باال عالوه بر اینکه مرز بین سانتیمانتالیسم و  113

روشن   را  نشان  یمرمانتیسم  و یمکند،  آگاهی  به  متکی  مکتبی  رمانتیسم  که  دهد 

هاي رمانتیسم  یژگیو  در بیان  جاهمهسانتیمانتالیسم مکتبی بر مدار عاطفه است. اگرچه  

ي که سبب ظهور یک اثر  اعاطفهیکی از عناصر برجسته، احساس و عاطفه بوده است؛ اما  

آگاهانه و  یمسانتیمانتال   آن احساسات  با  اثر رمانتیک مجال  ا شدهکنترل شود،  در  که  ي 

تند  گري اصرار داشها در آغاز بر ضدیت با احساساتییکرمانت یابد، تفاوت دارد.  یمظهور  

ي نمادها و سوبههاي اولیه گامی یکرمانتعمد آن را جزء اصول خود قلمداد کردند »و به 

(. همین کنش  120گري لگام زنند« )همان:  دارند تا بر احساساتییمهاي پیچیده بریلتخ

با مشخصه بتواند  اثر سانتیمانتال  ناگهانی،  آگاهانه سبب شد که یک  هاي روشنی چون 

 انتظار، شدید و امثالهم خود را از جهان رمانتیک متمایز کند.ی، غیرقابلغیرارادي، هیجان

 

 (Popular Literature) پسندعامه. سانتيمانتاليسم و ادبيات  ۲. ۲

وسیع از  عرصهیکی  عامهترین  ادبیات  سانتیمانتالیسم،  بروز  ادبیات  هاي  است.  پسند 

  ها ارزش   پسندعامهجریانی است که در کنار ادبیات فاخر وجود دارد. ادبیات    پسندعامه

هستند که    هاتودهاین    پسندعامهکند. در ادبیات  ینمو استانداردهاي ادبیات فاخر را دنبال  

دنبال آن به  پسندعامهیگر ادبیات  دعبارتبهکنند.  یمارهاي ادبیات را تعیین  و معی  هاارزش

کند،  یمحرکت    ها تودهي مردم را در خود بازتاب دهد و همواره در پی  است که سلیقه

بر اصول فکري،  یه  تکي مردم با  دنبال اعتالي اندیشه و سلیقهکه ادبیات فاخر بهدرحالی

دبیات فاخر مردم هستند که باید خود را به قامت معیارهاي  فلسفی و هنري است. در ا

ي عوام  ادبیات است که خود را تا حد سلیقه  پسندعامهادبیات باال بکشند؛ ولی در ادب  

 آورد. یم پایین 

عواطف و احساسات سطحی و زودگذر در مقیاسی وسیع مجال    پسندعامهدر ادبیات  

ي از تجلیات سانتیمانتالیسم  اجلوهتوان این نوع ادبیات را  یممنظر  یابند.  ازاینیمظهور  
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هاي متکی بر هیجانات سطحی، کینه، نفرت، انتقام،  یدوستدانست. عشق، وصال، فراق،  

و  يشاد افسردگی،   ناگهانی  ادبیات  زمینه  دارکشي  هاغمهاي  قدرتمند  را    پسندعامهي 

پایهدهند. چنین رویکردي در ایمازنظر عاطفی تشکیل   بر  ي هیجان و شور  دبیات که 

و    ها فرمدر    پسندعامهیابد. ادبیات  ینمعاطفی است، جز در بستر سانتیمانتال مجال ظهور  

بروز   گوناگونی  که  یماشکال  عامهداستان  هاآنین  ترمهمیابد  )رک.  هاي  هستند  پسند 

ي ادبیات  قوله(. حتی برخی پژوهشگران نوحه و روضه را نیز از م 56:  1376نژاد،  قاسم

ی و  خواننوحهآن  احساسات تند بروزیافته در    تبعبهدانند )رک. همان( و  یم  پسندعامه

 کنند.ی را به سانتیمانتالیسم مذهبی تعبیر میخوانروضه

 

 . ادراک وطنی از سانتيمانتاليسم3. ۲

  -آید، سانتیمانتالیسم در جهان غرب مکتبی فلسفی گونه که از تعاریف و شواهد باال برمی آن 

ي سانتیمانتال  ي برخورد با این مکتب از لونی دیگر است. واژه هنري بوده است. در ایران نحوه 

لف،  معناي شعارزده، سطحی، عوامانه، ج ایم، به هایی که ما از این اصطالح داشته بنا به کژخوانی 

بی  بزک سخیف،  ظاهري،  اندیشه،  فاقد  )رک. شباهنگ،  اعتبار،  است  ارزش  از  تهی  و  شده 

دهد  ي هنر سینما نشان می ویژه در حوزه (. نگاهی به مطبوعات و منابع مکتوب به 70: 1385

زبانان از این اصطالح تا چه میزان با اصل آن فاصله دارد؛ البته در ادبیات  که برداشت فارسی 

هم مخالفان سرسخت و منتقدان این گرایش هنري گاه آن را تا سطح هنر نازل، پایین    اروپایی 

است ؛  ( Bedell, 2011: 9) اند  آورده  معتقد  رید  هربرت  نمونه  یا    براي  سانتیمانتالیسم 

گري نوعی رهایی احساس است؛ ولی رهایی همراه با ضعف و وارفتن عواطف  احساساتی 

(. شاید همین وادادگی برخاسته از امثال تعریف هربرت رید است که به  21:  1354)رک. رید، 

 نگاه منفی به سانتیمانتالیسم در فرهنگ شرقی نیز منجر شده است.  
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 ی و تخيّل زیربنای سانتيمانتاليسمی شعر. عاطفه4. ۲

شناسی و بالغی  مایه تقسیم کنیم، عناصر زیباییمایه و درون اگر شعر را به دو بخش برون

ي درونی آن را  ي بیرونی شعر و عاطفه و تخیل سویهاند، سویهکه در پی آراستن کالم

عاطفهمی از  منبعث  نیروي  بهسازند.  شعري  تخیالت  ي  اثرپذیري  مدد  باعث  هنرمند 

شود. این تخیالت در ظرفی به نام زبان شکل تکنیکی و فنی مخاطب از سخن شاعر می

می سویهبه خود  بتوانند  تا  عاطفهگیرند  کنند.  تزئین  را  بیرونی شعر    امري  شعري  يي 

  مسحور   را  مخاطب  و  خواننده  تا  شود می  پرورده  خیال  از   ايزمینه  در  که  است  انتزاعی 

  داند می  تخیل  را   شعر  جوهر  منطقی  و  فیلسوف   یک  مقام  در  طوسی  نصیرالدینخواجه. »کند

  در   که  است  کالمی  گوید:می  مخیّل  کالم  تعریف  در  او.  شماردمی  مخیّل  کالم  را  شعر  و

  «است  شعر  اصلی  عنصر  عاطفه  خواجه،  نظر  به  بنابراین  کند؛  ایجاد  نفسانی  انفعال   خواننده

  ابهام   به  تواندمی  تخیل.  شودمی  بارور  تخیل  مدد  به  عاطفه  (.162:  1380پورنامداریان،)

ساده و صمیمی باشد.   تواند می  همچنین نماید، تأویل و تفسیر نیازمند را شعر و کند میل

دست یا  در هر دو صورت عاطفه شعري بسته به میزان انفعال نفسانی از این تخیالت یک

 شد. پیچیده خواهد 

 

 ی بررس  و  بحث. 3

 . معرفی بستر تحقيق 1. 3

سهراب سپهري و فخرالدین مزارعی هر دو شاعرانی هستند که ازنظر تاریخی متعلق به  

هاي  اند. یکی شعر آزاد را برگزید و به راه نیما رفت و دیگري به اسالیب و قالبیک دوره

انتخاب کرد. یکی نقاش بود و در کهن وفادار ماند؛ اما زبانی نسبتاً نو را براي سرودن  

تجربه خویش  عرفان سرخسلوک  و  بودایی  عرفان  برگزید، ي  را  ذِن  تعالیم   و  پوستی 

نظر گردید.  تجربه شد و صاحبدیگري استاد دانشگاه بود و در ادبیات انگلیسی صاحب  

مزارعی روح بسیار حساسی داشت و این حساسیتش تا حدودي او را از دسترس دیگران  

سال زیست و دیگري    52ر کرده بود. سپهري و مزارعی به یک اندازه زیستند؛ یکی  دو
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سال. هر دو مجرد زیستند. هر دو بر اثر بیماري از دنیا رفتند و به تعبیري از »دولت    50

اجتماعی ایران جوان بودند    -حساسی« برخوردار بودند. هر دو در کوران حوادث سیاسی

زمینه در  دو  هر  خو  تخصصی  صاحبي  از  ویش  متفاوت  زبانی  صاحب  دو  هر  نظر. 

توان صاحب سبک دانست. شعر مزارعی از نامش جلوتر است.  اند و هر دو را میدیگران

 داند که این ابیات مشهور از اوست: کمتر کسی می

قطررره را تررا کرره برره دریررا جررایی   

 اسررررررررررررررررررررررررررررررررت

 

 نظران دریررایی اسررتپرریش صرراحب 

 ور ز دریرررا بررره کنرررار آیرررد زود 

 

 ي نرراچیز کرره بررودشررود آن قطررره 

 قطررره دریاسررت اگررر بررا دریاسررت   

 

 ور نرره او قطررره و دریررا دریاسررت 

 ( 36:  1369 )مزارعی،                         

اي که اصغر  شناسد. به یاري مقدمهي ادبی ایران، فخرالدین مزارعی را کمتر میجامعه

نوشت، این شاعر ناآشنا    سرود آرزوي مجموعه اشعار مزارعی بر دفتر  دادبه، گردآورنده 

پرور و عالم در شهر شیراز زاده شد  در خاندانی ادب  1315معرفی شد. مزارعی در سال  

آفرین تسلیم کرد.  ي قلبی در آمریکا جان به جانبر اثر سکته  1365و درنهایت در سال  

براثر سرطان از دنیا رفت.    1359کاشان است و در سال    1307ي  سهراب سپهري زاده

ي تاریخ معاصر  ترین برههها در ملتهبشانی حیات این دو شاعر و قرارگرفتن آنهمپو

یازیدن هر دو به زبانی خاص سبب شد تا  تا انقالب اسالمی( و دست  1320ایران )از  

اي سانتیمانتالیسم شعري هر دو بررسی شود و گزارشی از احوال  عنوان پژوهشی مقایسهبه

 .ادبی هر دو به دست داده شود

 

 ی سپهری و مزارعی. معيارهای مقایسه۲. 3

هاي عاطفی و سانتیمانتالیستی شعر این دو شاعر  در این جستار با رویکردي توصیفی زمینه

دهد که  شود. بدیهی است که مجال مختصر مقاله، این اجازه را نمیبا یکدیگر مقایسه می

یسه شوند؛ اما با گزینش اشعار  هاي سانتیمانتالیستی شعر سپهري و مزارعی مقاتمام زمینه

می انجام  مقایسه  این  شاعر  دو  دربارهمعروف  بتوان  استقرا  کمک  به  تا  دو  شود  هر  ي 
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عصر بودن این دو شاعر، گونه که گفته شد، هماحکامی نزدیک به صواب صادر کرد. همان

ترین وقایع  بودن فعالیت هنري آنان با مهمزمانطول زندگی تقریباً یکسانی که داشتند، هم

تاریخ معاصر ایران، اتخاذ زبان خاص، دنیاگریزي هر دو شاعر و نیز غلظت عاطفی شعر  

ها بپردازیم. بر این نکته هم واقفیم که یکی از این دو  ي آن آنان سبب شد که به مقایسه

ي این دو هنرمند مجرد از  نام است؛ ولی مقایسهشاعر بسیار معروف و دیگري تقریباً گم

هاست. بر این اساس اشتهار شاعر  قصد داوري بر شعر آنت و معروفیت و تنها بهمحبوبی

 ي این مقاله داشته باشد.تواند دخالتی در نتیجهمی کمتر
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روي موضوع بحث ما در این  توان بدون احساسات دانست؛ ازهمینهیچ اثر ادبی را نمی

ي شعر است. شعر سپهري ازنظر  ها در زمینهاحساسات و غلیان آنجستار بروز ناگهانی  

ازنظر  75:  1387کدکنی،  کدکنی محصول جدول کلمات متقاطع )رک. شفیعیشفیعی  ،)

( و ازنظر محمد حقوقی شعري بی 603رضا براهنی شعري بدون تکنیک )رک. همان:  

معاصر بر این است    (. تأکید منتقدان و شعرشناسان 34  :1371  ،ساخت است )رک. حقوقی

که شعر سپهري چیزي است که شبیه هیچ شعر دیگري نیست و تمام آن بازتاب ذات  

ي  طبیعی خود سپهري است. اغلب منتقدان در بحث از شعر سپهري اصل را بر مطالعه

ي عاطفه و احساس در شعر او کمتر سخن  اند و دربارهزبان و تصاویر شعري او گذاشته

پهري با گسستی که از تاریخ و سنت ادبی فارسی دارد، کوشیده تا آنات  اند. شعر س گفته

گذرد، به تصویر بکشد. از  و لحظات خود شاعر را مجرد از آنچه در جهان پیرامونش می

ي عرفانی دارد و حتی منتقد تیززبانی  همین روست که همگان معتقدند شعر سپهري صبغه

« داده است. در بستري که سپهري در جهان چون براهنی به او لقب »بچه بوداي اشرافی

عاطفه گسترده،  است  عرفان  ملکوتی  به  رسیدن  و  رفتن  براي  اشتیاق  غالب شعرش  ي 

هاي شرقی و غربی؛ ملکوتی که گویی آدمی را به اصل خویش  ها و عرفانمرکب از مسلک

ناشی از زیستن  حال سپهري منکر لذت  رهاند. درعینآباد جهان میگرداند و از رنجبازمی
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منتهاي آن عشق  اي از هستی بیدر این دنیا نیست و برخالف مزارعی زندگی را جلوه

داند که تا سر حد امکان باید در درک حاالت و آنات آن کوشید و از آن لذت  جاودانه می

(. شعر سپهري به اقتضاي این نوع  348برد. »تا شقایق هست، زندگی باید کرد« )همان:  

دهنده است. گاه جنون شادي  تی ازنظر احساسات، شاد، امیدوار و بشارتنگرش به هس

کند. یکی از دالیل جذابیت  افکند و مخاطب را مسحور میي امید بر آن پرتو میو گاه غلبه

 اندیشی و شادباشی شعر  اوست.هاي گذشته، همین مثبتشعر سپهري در دهه
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»درواقع کمتر به این نکته التفات شده    .است  ر یالضمیماف  انی باي  شعر بستري محدود بر

کند؛ حتی اگر  است که هر اثر ادبی و ذوقی بالطبع تلمیحی است؛ یعنی به اشاره اکتفا می

ترین توصیف را از موضوع موردبحث خود بکند باز هم  نویسنده بر آن باشد که کامل

وید؛ زیرا که  گداند که نمینخواهد توانست همه را شرح دهد، باز چیزهاي بیشتري می

(. مزارعی از اسیران حذف و قصر  145:  1388  سارتر،)بناي زبان بر حذف و قصر است«  

سرود ي او بیش از آن چیزي است که در  زبان است و از هنرمندانی است که حرف ناگفته
آزردگی از منعکس شده است. احساسات در شعر مزارعی بر کانون دلزدگی و دل   آرزو

اي است که از دوست و  رخد. مرکز ثقل احساسات مزارعی دلتنگیچدنیا و اهل آن می

هاي او  گریزيها و مردمدشمن براي او حاصل شده است. مزارعی را با طعم تلخ گالیه

نوعان است. عواطف منبعث  توان دید که در پی گریزگاهی براي نجات از ازدحام هممی

ي نامردمان بر انسان، زدن، سلطهشتگریزي در قالب مفاهیمی چون خنجر از پاز این مردم

ها بروز یافته است. در این میانه آنچه او  تلخکامی اهل ادب از زمانه و مفاهیمی مانند این

ي نامرد بر مرد است. این تسلط نامردمان که سبب  دهد، سلطهرا بیش از همه آزار می

وح رقیق مزارعی  ویژه ادبیات معاصر شد، رخلق مضمونی تکراري در ادبیات فارسی به

اي که اصغر دادبه بر دفتر شعر مزارعی نوشته  جاي مقدمهرا بسیار آزار داده است. در جاي

که این شاعر حساس  توان به روح حساس و زودآزار مزارعی پی برد. هنگامیاست، می
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توان او را با دشمن از دست دوست به سادگی و بدون دلیل منطقی آزرده شود، دیگر نمی

توان یک  آگین نداشت. مزارعی را میهاي هیجانی و خشمذاشت و انتظار واکنشتنها گ

ي ادبیات فارسی در  شناختی در حوزهي رواني مناسب براي یک مطالعهموضوع یا نمونه

هاي امثال خاقانی سنجید. این میزان نظر گرفت و پارانویاي ادبی او را در قیاس با شیفتگی

شود. مزارعی شاعري است که  سان عادي کمتر دیده میاز حساسیت عاطفی در یک ان 

 شدت مقهور احساسات خویش است. به

 ها ر من خو گرفت با غمراي خاط ررفض

 

 هان از التفات محرمرار مررت کررگذش 

 هاي کشته به پاست به پاي مقتل اندیشه 

 

 هان فکرت من شیون محرمرره صحررب 

شان گریهم به  ره گریران همرشه خندهرب 

 خندم 

 

 ها ببین که من چه غریبم به جمع همدم 

چنین شدنی  ا گذشت ولی ظلم اینرز م 

 است 

 

 ها سر آید به رنج و ماتمهرکه عمر کس ب 

ن جور اندر این  ررن هراس در ایردر ای 

 خواري 

 

 هاها دراین غمدراین هموم در این هول  

 ه پاي اگر که خدا خواهدم نماز بردرب 

 

 ها ي نخواهمم رشته رروز حشر کشه  رب 

 ( 122-121: 1369)مزارعی،                

همه شعر خشم و اعتراض و هیجان، از مزارعی شعر لطیف و عاشقانه  شاید در میان این

ها و آنات عاشقی را هم تجربه کرده و در و شاد، غریب به نظر آید؛ اما وي گاهی لحظه

دست کمتر ولی ازنظر  شعرهایی ازاین  سرود آرزوشعر خود بازتاب داده است. در دفتر  

(، ناز مژگان تو  96ي اعجاز )(، شکوفه90)  عرهاي بالي پرهیزاند. شتوجهمحتوایی قابل

( از آثاري هستند که  151( و پیام ) 110(، ناباورانه )103کام ) (، تشنه102(، دلجو )98)

ي  که مجموعه  آرزو  دفترهاي عاشقانه و شادتري نسبت به سایر اشعار دارند. در  زمینه

قالب نو سامان یافته  هاي مختلفی از غزل و قصیده و قطعه تا  اشعار مزارعی است، قالب

ها  اند؛ اما در میان سایر قالبي مزارعی در قالب غزل است. بیشتر اشعار شاد و عاشقانه

هاي مزارعی،  نیز اشعاري هستند که نگاه صمیمی و سبزتري به جهان دارند. در میان مثنوي

  ي مثنوي کوتاهی هست که شاعر در ستایش مادر خود سروده است. این مثنوي از همه
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ترین و یقین لطیفهاي شاعر خالی است و بهاحساسات و هیجانات و خشم و خروش

 ترین شعر مزارعی است. چند بیت آغازین این مثنوي:ترین و صمیمینرم

 اي مررررادر مقرررردس مررررن مررررادر

 

 اي بهررین یررار و بهترررین کررس مررن 

 برررره برررره از نامرررره دالرایررررت 

 

 مررن برره قربرران خررط و انشررایت 

 غرررران آوردات پیررررک ارمنامرررره 

 

 ام کرره جرران آوردنرری غلررط گفترره 

 سررخنت اي مرررا چررو جرران عزیررز 

 

 برررود از مهرررر و عاطفرررت لبریرررز 

 خانررره از نامررره ترررو روشرررن شرررد 

 

 چشررمم از برروي نامرره روشررن شررد 

 ( 181)همان:                                 

هیجانبه بروز  ازنظر  باید  را  مزارعی  شعر  از  هرحال  یکی  شتابنده  احساسات  و  ها 

به  ي جاري در شعر مزارعی را میهاي برجسته شعر معاصر دانست. عاطفهنمونه توان 

کرد از همه در رنج است و گرفتار  ي شعري امثال خاقانی تشبیه کرد که احساس میعاطفه

زبان  غروري که در شعر برخی از شاعران فارسی  بالي حاسدان و دشمنان شده است.

دیده می مزارعی هم  در شعر  را خودبزرگاست،  نامش  بگذارند خواه شود؛ خواه  بینی 

 منافسه، خواه مفاخره و خواه چیزي دیگر. 
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 جنگ  از  بعد  جوان  نسل  زدگیسپهري  يعمده   دلیل  آینه  و  چراغ  با  کتاب  در  کدکنیشفیعی

  شاعر   را  سپهري  او.  داندمی  نسل  این  خردگریزي  و  فرهنگی  بیماري  نوعی  را  عراق  و  ایران

  کرده،   سپهري  کتاب   هشت  از  جوان  نسل   که   اي کورکورانه  استقبال   به   و  داندمی  تنهایی

  و   تجریدي  هاياستعاره  میان  در(.  605- 604:  1390  کدکنی،رک. شفیعی)  است  معترض 

  حالی   گزارش  یا  اجتماعی  دستورالعمل  هیچ  هست،  سپهري  شعر  در  که  تاریکی  ابهامات

  همان  جنس  از  که  مایی  من )یا  قالب  در  هست  هرچه.  دید  تواننمی  ملت  و  تاریخ  وضع  از

  سفرهاي   به  را  مخاطب  دریاها  پشت  در  شهري  دنبال به   شاعر   و  شده  ریخته  است(  من

  حتی  او  شعر  در  و  ندارد  تاریخی   درک  سپهري  است  معتقد  نیز  براهنی.  بردمی  اساطیري
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جدا از  (.  605:  1، ج1380رک. براهنی،)  1شودنمی  دیده  کالسیک  شعر  از  ناچیزي  يرگه

هاي سپهري، توجه ما بیشتر معطوف به اشعاري  بحث بر سر شعربودن یا شعرنبودن نوشته

واحه نشانی،  لحظچون  در  نمونهاي  و  هیچستان  پشت  آب،  پاي  صداي  هاي  ه، 

بینیم  هاي معروف منِ شعري مجردي را میي شعر سپهري است. در این نمونهشدهپذیرفته

راه کشف  پی  در  پیرامونی،  جهان  از  فارغ  براي  که  هواهایی  و  پیمودن  براي  هایی 

این فردیت متبلور عرفانی که در شعر سپهري دیده مینفس د، مجال  شوکشیدن است. 

ي خانقاه فراجهانی خود تنها گذاشته  ظهور من اجتماعی را از او گرفته و شاعر را در زاویه

او احساساتی خودیافته و   اشعار معروف  احساسات سپهري در  اساس  بر همین  است. 

ها را محصول نگرشی اجتماعی دانست. جوشش احساسات  توان آناند و نمیخودبافته

شود،  هایی از شعر که بر زبان او جاري میاي است که گاه پارهنهگودر شعر سپهري به

 ها از شعر صداي پاي آب: شود؛ مثل این پارهگرفتار دایره تکرار می

  اندازه  دارد  پرشی   مرگ   وسعت  با   دارد  پري و  بال   است/ زندگی خوشایندي  رسم  زندگی

  ي جذبه  برود/ زندگی  تو  و  من  یاد  از  عادت  طاقچه  لب  که   نیست  چیزي  عشق/ زندگی

 .…  است/ زندگی  تابستان  گس  دهان  سیاه در  انجیر  نوبر  چیند/ زندگیمی  که  است  دستی

 (.183-182:  1389  )سپهري،

صمیمیتدرباره  حقوقی  محمد  »گویدمی  سپهري  شعر  سیال   ي    که   شاعري: 

  بیرون   هاخط  این  از  پرست،وطن  یا  مثالً  وطنجهان  نه  پرست،زندگی  و  است  دوستجهان

 وطن  در  ايناحیه  که  روستازاین  نه  زند،می  حرف  گلستانه  حتی  یا  کاشان  از  اگر.  است

  حقوقی، )  «  شنودمی  دیگري  گلستانه  از  را  علف  بوي  این  باشد،  که  هم  هند  در.  اوست

1368  :449 -450 ) 
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ها را حاسدان، اغیار،  در بسیاري از اشعار مزارعی نوعی واکنش به جماعتی که وي آن

خورد. این  ها نام داده، به چشم میگیر، پارین غالمکان و مانند اینبیگانگان، قوم پاچه
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با شخصیت و روان او رابطهحسودرنجی و حاسدزدگی مزارعی که به ي مستقیم یقین 

تازد و خود را ي است که در آن به زمین و زمان و اهل زمان میي اصلی اشعار دارد، مایه

با غمچیز جدا میاز همه ها خو گرفته »در صحن فکرتش  بیند. او که فضاي خاطرش 

کردن خران در خاک پاک هنر غرق اندوه است. نومیدانه  ها به پاست و از مراغهشیون محرم

  : 1369کسی یاورش نیست« )رک. مزارعی،  کند و در این سموم خزانی  نالد و شیون میمی

داند و معتقد است:  (. دادبه حساسیت مزارعی را عامل ناسازگاري اجتماعی او می121

اش شخصیتی  سبب حساسیت و زودرنجیاش و بهگراییحکم عاطفه»هنرمند یا شاعر به

با او زندگی    توانتحمل، بیگانه با واقعیات روزمره زندگی که نمیاست ناسازگار و غیرقابل

نمی  و  رابطهکرد  او  با  )همان:  توان  داشت«  دوستانه  اینکه ستیزه22ي مستمر  در  هاي  ( 

نمی بوده است،  واقعیت سازگار  با  میزان  چه  تا  بداندیش  با جماعتی  توان حکم  شاعر 

ي  و نیز با توجه به آنچه تودوروف در مقاله  سرود آرزوي  قطعی داد؛ اما به استناد مقدمه

معناي همخوانی با نمایی لزوماً بهیابیم که »راستنمایی« نوشته، درمیي به راست»درآمد

 (. 3030:  1382واقعیت نیست بل همراهی با برداشت همگان از واقعیت است« )احمدي،  

 کند: خوبی روشن میي او این نکته را بههاي ستیزندهتأمل در یکی از غزل 

 دریغنگین است وارج انگشتري از نقش

 دریغ

 

 معنا به تو جایی ندهند  يکه دراین حلقه 

 د چنان اختر صبح رو بمیرنرر وع ت رربا طل 

 

 ري به تو امکان نمایی ندهند رررر بمیرگ 

 ر بر داغ ابد کن که در این بیت حزنرصب 

 

 گشته قبایی ندهند و زان یوسف گمربه ت  

از که آنجا که حسد بولهبی  ر ف اعجررحی 

 است 

 

 وش به آیات خدایی ندهند رررمنکران گ 

 ت مشو و بر سر این جمع مبار رابر رحم 

 

 الن کویرند و صفایی ندهند رره مغیرررک 

 (131: 1368)مزارعی،                       

 

 سانتيمانتاليسم فردی سپهری . 7. 3

لحظه، شهودي  اي است که در  گونههاي انتزاعی بهادراک یا احساس سپهري از موضوع

اي پشت این ذوق  شود. هیچ منطق علمی، عقالنی و استداللیذوقی بر زبان او مستولی می
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روست که منتقدان، شعر سپهري را بازي زبانی و محصول  و شهود وجود ندارد؛ ازهمین

تأمل است. ي »احساس« نیز در شعر سپهري قابلاند. فراوانی واژهتقاطع کلمات دانسته

آورد و در پی این نیست که چیزي را  کند، بر زبان میکلف آنچه را حس میت ساده و بی

با معاییر منطقی، سنتی، بینامتنی و هندسی شعر فارسی تطبیق دهد. سپهري جوشش و  

 آورد: گونه بر زبان میغلیان احساسات را این

(  96ن:  شد )هما  گشوده  احساسم  روي  به   کهاي  پنجره  این  از   و  /بعد  لحظه   از   /ترسممی

  و   /لغزندمی  احساسم  روي  هابرگ  /امنشسته  /تنها  /خودم  دوردست  در  خاک  مشتی  کنار

  قفس   و  نگاه  و  برخورد   نقطه ما  باغ  /گیاه  و  احساس  خوردن  گره  جاي   ما ( باغ99)همان:  

  روي   از   ریگی  /آب  از  را  طراوت   بگیریم  و  بیندازیم  آب  در   ( تور172بود )همان:    آینه  و

  زنده   سخن  روي  به  نبندیم  در  (189)همان:    /کنیم  احساس  را  بودن  وزن  برداریم  زمین

  هوایی   احساس  که  بگذاریم  /برداریم  را  پرده  شنویممی  صدا  چپرهاي  پشت  از  که  تقدیر

  مرمت   را  احساس  صورت  خراش  شبدرها  میان  سبزقبایی  ( حضور188بخورد )همان:  

  احساس   عبادت  من  ( و200احساس )همان:    صورت  روي  است  خراشی   همیشه  /کرد ببین

  را   دقایق  شبنم  او  بدوي  دست  ( و207نشستم )همان:    تال   کنار  /حال   روشنی  پاس  به  /را

)همان:  برمی  مرگ   احساس  تن  ازنرمی    به کودکان208چید    بازي   جاي!  احساس  ( 

)همان:   )همان:  می  را  تو  احساس  موسیقی  /خاک  ( 221اینجاست  در 228شنود   آن   ( 

  خود   آواز  زرد  نخ  قناري  داشت  گذر  کودک  رؤیاي  روي  از   پوشزره  چرخ  که  گیروداري

  احساس   نبض  گوشت  و  گل  فساد  ( در266)همان:    /بست  آسایشی  احساس  چه  پاي  به  را

 (270همان: ) شدمی تند من

 

 سانتيمانتاليسم فردی مزارعی . 8. 3

باید گفت   بتوان شاعر را در یک کلمه خالصه کرد،  منحصر    مزارعی در یک واژهاگر 

توان از جمیع جهات یک شاعر معترض نام  شود و آن »اعتراض« است. مزارعی را میمی

توان شاعري  هاي اجتماعی او را نمیي روابط فردي و چه ازنظر دیدگاهداد. چه در حوزه
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ي  ي عاطفهي احساسات منجر به خشم و سلطهباش و شاد دانست. غلبهآرام و خوش

پروایی یکی از  پروا ساخته است. شاید این بیه در شعر مزارعی از او یک شاعر بیاندو

ناشناخته بوده است. مزارعی در  ماندن و در محاق نگهدالیل  این شاعر شیرازي  داشتن 

ي  وار و روایتی دقیق به مسئلهسروده اشارتی داستان  1352شعر وصیت چنگیز که در سال  

ي کشخانان و انزواي  ي قهریهو تلخی این جهان را محصول قوهتسلط نامرد بر مرد دارد. ا

 داند: راستگویان می

 ز کاي پدر ررر رد ز چنگیرر تولی سؤال ک

 

ان حکومت گذاشت  رر توان زمچون می 

 خوش 

 

 - ان و آشکارررر داد پاسخ پنه-باش، می

 

بِهُشررررردم بیررر اد مررراز اتح    داردل 

 ن ببند ررردرِ راستیردهررر انِ پررردوم، زب 

 

 دار آتش جاوید حق خمشرری بررریعن 

 ان به کار گیر، بمان پارسا به بند رکشخ 

 

 ان بکش رررور، آزادگررران بپ رررر نامردم 

 ( 134: 1369)مزارعی،                      

اي سروده شده که پهلوي دوم در اوج این شعر تمثیلی که در فضاي سیاسی زمانه

هاي مسلط تا چه حد  کامی شاعر از جریانپروایی و تلخدهد که بیاقتدار بود، نشان می

اي  است. سرودن این ابیات در آن فضا غیر از این که نمودار جسارت شاعر است، نشانه

 از روح معترض مزارعی و سرسختی او در برابر سلطه است. 

/  136/144/ 127/  120/  111/  92/100/104/106/  86هاي دیگر را در صفحات  نمونه

ي  ي شعر صفحهتوان مشاهده کرد. قطعهمی  سرود آرزو/ دفتر  269/ 248/  149/201/  147

انقالب    269 از  ازنظر هیجان  57که در قالب نیمایی چند ماه پیش  زدگی  سروده شده، 

اي، قومی و جماعتی یاد  ز گروهی، جمعی، دستهتأمل است. مزارعی بسیار ابسیار قابل

ي دقیق و درستی  ورزند و در پی رنجاندن او هستند. هیچ نشانهکند که به او حسد میمی

کسانی هستند. به تعبیر  توان یافت که مراد شاعر از این گروه و دسته و امثال آن چهنمی

الیهی که او در شعرش به  سنددانیم معنوان مخاطب شعر مزارعی نمیي ما بهادبی کلمه

خوان خود مسندالیه را در مواضع آن تاخته کیست. مزارعی در شعر اعتراضی و مخالف 

بسیاري حذف کرده است. در بالغت فارسی حذف مسندالیه دالیل زیادي دارد که از آن 
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ودن ب تربودن دلیل عقلی بر دلیل لفظی«، »سهولت در انکار«، »معلوم توان به »قوي جمله می 

: 1367مسندالیه«، »تعّین ادعایی«، »سرزنش و جلب توجه شنونده« اشاره کرد )رک. رضانژاد،

رسد شوند. به نظر می وفور دیده می به بعد(. این رفتارهاي بالغی در شعر مزارعی به   78

نتیجه  اینکه  سواي  خشم  و  نفرت  از  حجم  است، این  دشمنان  و  حاسدان  خصومت  ي 

 ( نیز است. 290: 1398ان یا پارانویا )رک. هالجین، محصول نوعی پریشانی رو

گریزي او اشاره کرد. او  توان به مردمي خشم مزارعی میهاي عاطفهاز دیگر ویژگی

 گوید: در غزلی می

ق که چونم را خلررم بررچندوچون گوی

 چندم 

 

اره خموشی است  رررن چرررد از ایررربع 

 فهمندم نمی

 

 دگر اندیشم وي و  رمن دگربین و دگر گ

 

 خواهندم ان دگرخواه نمیررره حریف رررک 

 پوسم صفت می ام مردرهرن در مقبرردف 

 

 گندم ام الشه صفت میهر رق در مزبلرررغ 

 ( 139 :1369)مزارعی،                        

پریشی هنري، مزارعی را به شاعري بدل کرده که غیر از  بینی ناشی از روانخودبزرگ

نمینمیخویش   از خویش  غیر  و  بزرگبیند  و  شنود.  نیاکانی  میراثی  که  پنداشتن شاعر 

باب خویش  تاریخی است، نمی را در  پندار  این  نیز  باشد که خود شاعر  تواند محملی 

به   آمیخته  ترسی  با  ادبی، معتقد است: »مردم همواره  منتقد  رابین اسکلتن،  تعمیم دهد. 

اي  ي او را هدیهاند و قریحهاعر را انسانی برتر انگاشتهاند و ش احترام به شعر نگریسته

اي  (؛ اما امروز دیگر از آن ابهت و شکوه اسطوره111:  1375  اسکلتن،اند« )الهی دانسته

 خبري نیست و شاعر به یکی از آحاد اجتماع بدل شده است.

 

 مخاطب و شعر سانتيمانتال سپهری .  9. 3

هاي  پسندبودن را از ویژگیبودن و عامهفهماند، همهسانتیمانتالیسم کردهدر  تعریفی که از  

اند. شعر سپهري ازنظر نفوذ در عواطف مخاطبان بسیار جاندار و احساساتی  آن دانسته

نیز دانسته با آن ارتباط  است. شعر او را حتی زنانه  بیشتر  اند؛ چون ازنظر عاطفی زنان 

(. اینکه برخی اشعار سپهري در بین طبقات مختلف  451:  1368گیرند )رک. حقوقی،  می
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اي است از اینکه انتقال  اي از آن را در ذهن دارد، نشانهجامعه رسوخ کرده و هرکسی پاره

  احساس در زبان سپهري ساده، روشن و پرشتاب بوده است. گیریم که مردم ندانند »من 

  بچرد« )سپهري،   را   ام ستگیخ  علف  بیاید   که  هستم/  روشن  بره  یک   فکر   تاریکی/  این  در

شعرهاي معروف او از اساس تن  ( یعنی چه؛ و گیریم که بسیاري از این پاره260  :1389

از حوزه بره که هر دو  با  تلفیق صفت روشن  بار مثبت  ي واژهبه معنی ندهند،  با  هاي 

سی  چسب دارد که در شعر قدیم فاراي تازه و دل هستند، عالوه بر هارمونی کلمات، عاطفه

پسندبودن  هرحال همههاي شبیه به آن محدودند. به کم نمونهي مشابه ندارد یا دستنمونه

ي  توان به حساب عاطفههاي شعر سپهري است و این را میبودن از ویژگیفهمو همه

واژه عاطفی  بار  گذاشت.  او  رقیق  احساسات  و  از  روشن  عموماً  که  سپهري  شعر  هاي 

آمیخته  دایره طبیعیات  نزد  ي  او  به جذابیت شعر  روستایی است،  زیست  نوستالوژي  با 

 مخاطب کمک بسیاري کرده است.

 

 . مخاطب و شعر سانتيمانتال مزارعی4

بر  دادبه در مقدمه آنکه راهبردي  )تنها دفتر شعر مزارعی( نوشته، بی  سرود آرزواي که 

هاي سانتیمانتالیسم ادبی مزارعی دست گذاشته  سانتیمانتالیستی را اتخاذ کند، بر ویژگی

گوید، نیز از شکنندگی روح مزارعی  حساب مزارعی از حاسدان میاست. او از رنجش بی

در جلب رفیق تا حدي ناکام  گوید و معتقد است به همین دلیل بوده که مزارعی  سخن می

 سرود آرزوهاي مزارعی باشد که دفتر  (. شاید این از بداقبالی22بوده است )رک. همان:  

آن از  نتوانست  پیش  ادبی  محافل  در  مزارعی  شود. حضورنداشتن  منتشر  باید  که  گونه 

ان  ي چهل و پنجاه سبب شد که چند هاي شعر و ادبیات در دههانقالب و گریز او از رسانه

به و  نشود  ناشري  شناخته  انتخاب  نیابد.  روایی  و  رواج  مردم  بین  در  آثارش  طبع 

مؤثر جامعه ناآشنایی  نیز  و  دههغیرتخصصی  در  ایران  ادبی  که  ي  با شاعري  ي شصت 

گذراند سبب  روزهاي بیماري را در درنگ مرگ و زندگی در بیمارستانی در آمریکا می

دفتر   که  آرزوشد  الز  سرود  اقبال  اوراق  هم  تدوین  در  دادبه  اصغر  هرچند  نیابد.  را  م 
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سنگپراکنده مزارعی  شعر  اجازهي  پنهان  و  پیدا  عواملی  اما  گذاشت؛  سرایت  تمام  ي 

وفور عاطفه خشم و نفرت در توان بهي شعر مزارعی را نداد. از این عوامل میگسترده

نش همچون نصرت  شعر مزارعی اشاره کرد که شعر او را مانند برخی دیگر از معاصرا

رحمانی، )و شاعران درجه سومی نظیر کارو ِدرِدریان( سیاه و کدر نشان داد. فرجام نیکی 

که سپهري در پی انتشار شعر خود یافت هرگز نصیب مزارعی نشد؛ زیرا زبان و کرداري 

زیست، تناسب چندانی نداشت. »یک تألیف اي که در آن می که مزارعی برگزیده بود با زمانه 

عنوان شدن به شدن و پذیرفته شود که با منتشرشدن، خوانده فرجام می دبی فقط زمانی نیک ا 

بندي بندي که تا پذیرفته نشده شرط اثري ادبی به تمامی ادبیات بدل شود، درست مثل شرط 

خاطر هر عاملی باشد مانع آن نیست (. نپذیرفتن عام مزارعی به 132:  1385نیست« )کالر،  

احساسات غلی دفتر  که  قرائت  نخستین  در  او  آرزو انی و جوششی شعر  به چشم   سرود 

 خواننده نیاید. گویا مزارعی خود نیز از بی مهري مخاطب آگاه بوده است که سروده: 

همه سخت است و بتر زان همه این  

 است 

 

 دن ره مانرر آور نشناختول رررج هررررن 

 ( 149: 1369)مزارعی،                        

 زبان سانتيمانتال سپهری . 1.4

دیده زیادي  شاعران  فارسی  معاصر  شعر  پیچیدگیدر  بر  تکیه  با  که  و  ایم  زبانی  هاي 

اند.  ي زبان، کوشش خود را معطوف به ابهام در شعر کردهي نوآورانهاصطالح، هندسهبه

افکنی در رهاند و گاز شاملو تا یداهلل رؤیایی اصل را بر تعقیدات زبانی و نُرم ادبی نهاده

اند. شعر سپهري را ازمنظر زبان باید  زایی را از اصول هنري خود دانستهقصد ابهامزبان به

دور از تعقیدات صرفی  شعري حرفی قلمداد کرد. زبان سپهري زبانی ساده، صمیمی و به

از هنجارها و   پیروي  یا  نوآوري  براي  زبان سپهري کوششی  و نحوي است. اساساً در 

ي مردم کوچه و بازار است که با  بینیم. هرچه هست همان زبان سادهدبی نمیهاي انُرم

وفاداري به ادبیّت و نحو معیار، شعر را به قالب آن زده است. یکی از عوامل اصلی ارتباط  

صمیمی مخاطب با شعر سپهري همین زبان ساده و شعر حرفی است. گزینش زبان ساده 

به حرفو وزن  نزهایی که  ( سبب شده که  567:  1369دیکند )رک. یوسفی، زدن عادي 
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اي را که در خود نهان  تر از اشعار دیگران حس عاطفی لطیف و سادهشعر سپهري راحت

 کرده به خواننده منتقل کند. 

دربردارندهدایره سپهري  شعر  واژگانی  واژهي  مقدس،  ي  صمیمی،  روان،  نرم،  هایی 

ي سادگی که دارد متعهد است  ان با همهلطیف، آرام و مهربان است. در شعر سپهري زب

هاي صمیمی زندگی شرقی بچرخد. از حوض و کاسه و مهتاب و ریحان که پیرامون پدیده

و گل سرخ تا مادر و خواهر و زن و برادر و پدر و از باغچه و مزرعه و رود تا مسجد و 

هاي فراوانی  . نمونههایی به تمام معنا شرقی و ایرانی به شمارندگلدسته و نماز، همگی واژه

واژهمی که  آورد  شاهد  سپهري  شعر  از  در  توان  مثبت  موسیقایی  و  معنایی  بار  با  هاي 

اي مثل مرگ  ي گزندهاند. در شعر سپهري حتی واژهجذابیت و صمیمیت شعر او اثر داشته

یا واژه به کار رفته  بار  لفافهکه بیش از بیست  به کار رفته، در  بار  نُه  از  ي خون که  اي 

افکنند و خواننده را  که هراسی در دل نمیطورياند، بهوارگی پیچیده شدهتقدس و عرفان

 کنند.مردگی نمیگرفتار یأس و دل 

)سپهري،  می  خویش  از  را  مرگ  من  پیکر سپیده32:  1389راند    هاموج  روي  دم( 

  دست   /نبود  مرگ  اگر   ( و99خندد )همان:  می  مرگ  به  گوننقره  آب   دراي  چهره  /ریخت

  مرگ   /نیست کبوتر  پایان  مرگ  /مرگ  از نترسیم  ( و189گشت )همان:می  چیزي  پی  در  ما

  خوش   هواي  و  آب   در  مرگ /است جاري  اقاقی  ذهن  در  مرگ  /نیست  زنجره  یک  وارونه

  خوشه   با  مرگ  /گویدمی  سخن   صبح  از  دهکده  شب  ذات  در  مرگ  /دارد  نشیمن  اندیشه

  پر   قشنگی  مسئول   مرگ  / خواندمی  گلو-سرخ  حنجره  در  مرگ  /دهان  به  آیدمی  انگور

  نشسته   سایه  در   گاه  /نوشدمی  ودکا  گاهی  مرگ   /چیندمی  ریحان  گاهی  مرگ  /است  شاپرک 

 ( 187:همان) است مرگ  اکسیژن   پر /لذت هايریه /دانیممی همه و /نگردمی  ما  به است

آورد و او  شناختی پدید میي زیباییها براي خواننده تجربهگزینش نرم و روان واژه

شناختی  ي زیباییکند. »تجربهها سرشار میرا از دریافت احساس رقیق پنهان در پس واژه

طورکامل ناشی از کارکرد زبان است؛ زیرا نویسندگان کیفیات عینی  در ادبیات تقریباً به

کلمات  در  واژه  آواها  ظاهري  صفحهو شکل  روي  بر  کار  ها  به  اثرگذارانه  را  کاغذ  ي 
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واژهمی ظرفیت  همچنین  تا  گیرند،  عاطفی،  و  حسی  کیفیات  سایر  القاي  براي  را  ها 

(. شعري با این  80:  1396اي زیسته براي  خواننده خلق شود« )کوش،ترتیب تجربهبدین

محور که در برانگیختن عواطف  ي و ذوق زدگی آنی، شهود درجه از نرمی، احساس، هیجان 

مخاطب بی آنکه در پی انتقال معنایی روشن باشد موفق است، خاص سپهري است و سپهري  

روي که رقت احساسات در شعرش ساختگی نیست. او  توان سانتیمانتال دانست، ازآن را می 

 است.  به همین اندازه که در شعر عاطفی و احساساتی است در نقاشی هم احساساتی  

 

 . زبان سانتيمانتال مزارعی۲. 4

هایی که احساسات شعري مزارعی دارد، او را  گراییهاي هیجانی و برون ازنظر واکنش

ي مقابل سپهري دانست. اگر سپهري را رقیق و نرم و شهودي بدانیم، مزارعی  توان نقطهمی

ها در  روز هیجانشدت عاطفی بدانیم. برا باید هیجانی، جسور، پرخاشگر، شکننده و به

تر از شاعران دیگر است. او شاعري  زبان مزارعی بسی آشکارتر از سپهري و رک و راست

خزد. زبان  کشد؛ اما ناگهان به انزوا میشکننده است که در شعر جسور خود سر بر می

شعر مزارعی فاخر و وفادار به فارسی معیار است. دادبه معتقد است دلیل مقبولیت شعر  

ي قدرتمندي است که  گیرد، عاطفهاي که دفتر او را به دست میراي هر خوانندهمزارعی ب

هاي میراث ادبی کهن  (. فراوانی واژه56  :1369نماید )رک. مزارعی،  در شعر او رخ می

اي است از چیرگی او بر زوایاي زبان فارسی و آشنایی او  فارسی در شعر مزارعی نشانه

هاي کهن را در  بسامد واژه  سرود آرزوهی اجمالی به دفتر  با متون مهم ادب فارسی. نگا 

می نشان  شیرازي  شاعر  این  واژهزبان  دهشت، دهد.  عبث،  شِکوِه،  چون: صعب،  هایی 

کشاندن، ابناي زمان، زار خندیدن، نفشاندن،  رماندن، الجرم، بَهر )براي(، کفی نان، الشه

هول  خفّت،  )همان:  خسان،  واژه149آور  این  شعر (.  قطعه  یک  از  فقط  نمونه  براي    ها 

دهد که میل زبانی این شاعر  هاي کهن نشان میشده است. تعدد واژه  مزارعی استخراج

ها هم طبیعتاً گذشته گرا  گرایی است. عاطفه و احساسات برخاسته از این واژهبه گذشته

از واژهو نوستالژیک است. خزانه پر است  هاي گزنده و رماننده و ي واژگانی مزارعی 
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شده در این مقاله آمد، زبان او زبانی شاعري معترض،  هاي مطرحگونه که در نمونههمان

 گریز، طلبکار و ناآرام است. خشمگین، مردم

 

 گيری . نتيجه5

گرایی  در تبیین چهارچوب نظري این پژوهش گفته شد که سانتیمانتالیسم یا احساسات

توان با  رو آن را نمی ازهمیني واکنشی سریع، سطحی و هیجانی است؛ در اثر ادبی نتیجه

هاي کامالً  داوريرمانتیسم یکی دانست. شاعر سانتیمانتال بدون تعقل و تنها بر اساس پیش

شخصی که گاه نیز برخاسته از نوعی پریشیدگی روانی است، نسبت به افراد، جامعه و  

است. جان  گیرد و در صدور رأي خود بسیار مُصر و گرانجهان پیرامون خود موضع می

گراي شعر فارسی، سهراب سپهري  در این پژوهش اشعار دو شاعر عاطفی و احساسات

 و فخرالدین مزارعی بررسی شد و نتایج زیر به دست آمد: 

 نگري است؛ ي شادي و مثبتشعر سپهري ازنظر عواطف سطحی، متمرکز بر عاطفه. 1

ي خشم و و عاطفهکشد  شعر مزارعی برخالف سپهري جهانی تیره را به تصویر می.  2

وار دانست که  خروش در آن زیاد است. شعر مزارعی را باید سانتیمانتال سیاه یا کمدي

 جوید؛ سوي این جهان میگیرد و اتوپیاي خود را در آنها را به سخره میدر آن تباهی

در شعر سپهري زبان شاعر به زبان مردم بسیار نزدیک است و همین امر سبب صمیمیت  .  3

 شده است؛  شعر او

هاي نو و عمدتاً حماسی سبب شده که زبان  سازيدر شعر مزارعی اصرار بر ترکیب.  4

شاعر با زبان مردم عادي فاصله داشته باشد. گرایش مزارعی به زبان کهن باعث شده تا  

 شعر او از دسترس خوانندگان عادي کمی دور بماند؛

آن زم.  5 لطیف است و در  با عالم هستی و شعر سپهري شعري ماورایی و  ینه مغازله 

نزدیک میبه به مناجات  او گاه  از همین روي شعر  با طبیعت فراوان است؛  شود. ویژه 

حال دنیایی دیگر را فراسوي این جهان سپهري شاعر ستایشگر زندگی است؛ اما درعین

 شود؛وجو سبب تحقیر اصل زندگی نمیجوید؛ ولی این جستمی



 ( 51 پياپی) 1401بهار  ،1ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــــ  310

 

تنهایی.  6 شاعر و انزواي اوست. جهان مزارعی سیاه و تغزالت او    شعر مزارعی نشان 

توان شعر مادر دانست؛ زیرا در آن شاعر، مجرد  ترین شعر او را میمحدود است. لطیف

نقطه به  خویش  میي  از  مادر  یعنی  عاطفه  که کانونی  نیست  میان  در  خودي  و  پردازد 

 بخواهد خشم و خروشی برانگیزد؛

ي شادي  اند؛ ولی یکی سویهدو سرشار از احساس و هیجانشعر سپهري و مزارعی هر  .  7

توان دلیل ناآشناماندن مزارعی براي مخاطب  روي میي غم دارد؛ ازهمینو دیگري سویه

را همین غمفارسی از عواطف زمخت  زبان  پر  زدگی و لجاجت شاعر در خلق جهانی 

 دانست.
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