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 چکیده

تـوان بـه   فـروغ فرخـزاد مـی    با مطالعه مجموعه اشعار
اندیشه و بطن زنـدگی او پـی بـرد.  اشـعار او در سـه      

کمـی  » عصـیان «و » دیـوار «، »اسیر«مجموعه اول یعنی 
ــاعر در آن در    ــت. ش ــت اس ــه و سس ــت  ناپخت حال

برد. فروغ مدتی بعد از این  خودشیفتگی اولیه به سر می
رود و مجموعــه مرحلــه بــه ســمت تکامــل پــیش مــی

 ه گویی تولدي دوباره براي فـروغ بـود   ک»تولدي دیگر«
ي بـه تکامـل رسـیدن     سراید. مرحلـه آخـر، دوره  میرا 

اشعار فروغ است که به شناخت واالي انسـانی دسـت   
جايِ اشـعارش مـوج   یافته و پختگی و انسجام در جاي

کـه  » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«زند. مجموعه می
این دوره از بعد از وفات فروغ به چاپ رسید محصول 

گذار بوده و سـبک نیمـایی   زندگی اوست. فروغ بدعت
نو را ابداع کرده است که تحسین بسـیاري از ادیبـان را   

محتـوا و مضـمون را قربـانی وزن     برانگیخته اسـت. او 
نکرد و در ایـن سـبک، افاعیـل عروضـی را شکسـت.      
فروغ  فرخزاد با برجسته کردن نقـش زن در اشـعارش   

وجب مطرح شدن صـداي بلنـد زن   م براي نخستین بار
 ایرانی در شعر معاصر شد.

 

سـرا، فـروغ   : شـعر نیمـایی، زنـان پارسـی    هـا کلیدواژه
 .فرخزاد، مضامین غنایی
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Abstract 
In this paper we examine the poetic style 
and thoughts of Forough Farokhzad. The 
poems, thoughts and vocabulary blaze in 
the first collection, the "Asir", "Divar" and 
"Osyan" is a bit immature and weak.in this 
collection whom Forough Farokhzad by 
herself later regretted poet, writing in the 
state of primary narcissism held and 
trepidation of his poems, is obvious. 
Forough shortly after this moves to 
transition and the evolution. The 
Collection of `Tavalodi Digar ` that looks 
likes another nascence for herself 
Compose in this time. The final step in the 
evolution of Forough poetry achieves the 
recognition of human excellence and 
sophistication and integration filled in 
poems anywhere. Series "Iman Biavarim 
Be Aghaze Fasle Sard" which was 
published after the death of Forough 
Farokh`zad, this period of his life. 
Farrokhzad is one of the most popular 
followers of Nima's poetry that 
highlighted the role of Iranian women in 
her poets with34T 34Ther 34T 34Town 34T 34Twords that 34T 34Tmake 34T 
34Tthe 34T 34Tpoems everlasting34T 34Tlight. 
 
Keywords: nimaie poem, Frough 
Farokhzad, singing (music).  
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 مقدمه

) چندین مجموعه 1313-1345( از فروغ فرخزاد
توان به بطن مانده که با مطالعه آنها می شعري به جا

-ها و پیچ و خمبرد و فراز و نشیب زندگی شاعر پی

هاي زندگی فروغ را از میان واژگان شعرهایش با 
تمام وجود حس کرد. فروغ  سه گروه متفاوت 

هاي ست که در سالا شعري دارد. گروه اول اشعاري
» عصیان«و » دیوار«، »اسیر«هاي با نام 1336تا1331

اي است که در سروده شده است. گروه دوم مجموعه
سروده شد و گروه » تولدي دیگر«با نام  1343سال 

با عنوان  1345هایی هستند که در سال  سوم نیز شعر
به چاپ رسید. » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«

اي تنگ و  درگروه اول فروغ را در حصار خانه
گرفته و با ایبی او را فربینیم که تنهایی عج تاریک می

ها وجود احساسات زیباي زنانه در برابر برخی سنت
هاي معمول در جامعه و خانواده و آداب و رسوم

معترض است. فروغی که محتوایی سطحی در این 
کند و در آنها جایی براي  گروه از اشعارش عرضه می

درگیري ذهن و تفکر عمیق قرار نداده است. به 
 ، دوران خامی در اشعار اوست.نوعی این دوران

شعر فروغ در این دوره بیشتر دست و پا زدن «
در شاعري و طی طریق است تا نوآوري. تنها حرف 

، بستر و جام و آغوش است. زنی اسیر تن. در »اسیر«
بود کمی هم » اسیر«هایی که در به جز حرف» دیوار«

حرف پشیمانی و ندامت و اندوه است. زنی اسیر تن 
و » اسیر«هاي عالوه بر حرف» عصیان«مان. در و پشی

، سرکشی و تغیر به خدا نیز اضافه شده است »دیوار«
-و شاعر خدا را مسبب مشکالت زندگی خود می

 (یوسفی،. »زنی اسیر تن و پشیمان اما عاصی داند.
110:1383( 
 هایم مزن قفل خموشیبه لب

 اي ناگفته دارمکه در دل قصه

 گران را ز پایم باز کن بند
 کزین سودا دلی آشفته دارم

 ه لبهایم مزن قفل خموشیب
 که من باید بگویم راز خود را

 مـبه گوش مردم عالم رسان
 ن آواز خود را ـن آتشیـطنی

 )33:1383(فرخزاد،       
گروه دوم و سوم اشعاریست که در آن فروغ از 
آن حصار تنگ و تاریک خانه به جهانی نامحدود 

-دیگر در فکر شکستن آداب و رسومقدم گذاشته و 

ها نیست و به پویایی و بالندگی رسیده است. او در 
گراست و  این دسته از اشعارش شاعري اندیشه

دارد و این  می اش را به اندیشیدن وا خواننده
کند. در این دو گروه،  بارمحتوایی عمیق را عرضه می

دو مجموعه وجود دارد. در مجموعه اول یعنی 
فروغ از آن تفکرات و مضمون سست » یگرتولدي د«

عبور کرده و در پی رسیدن به کمال شعري است. و 
ایمان بیاوریم به آغاز فصل «در مجموعه دوم یعنی 

به مرحله شناخت واالي انسانی رسیده و افکار » سرد
 و اشعارش تکامل پیدا کرده است.

سراید  اشعاري را آنچنان آگاهانه و هنرمندانه می
ها تکانده و ي نیش و نوش خود را از همهکه گویی 

به نوعی پیوستگی و یگانگی با سعادت ابدي دست 
یافته است. او در این مرحله از احساسات در هم 

زند که در دل  ي انسانی حرف می کوبیده شده
 )140:1381کند.(کی نژاد،غوغایی عظیم ایجاد می

 اندیشممن به یک ماه می
 من به حرفی در شعر

 اندیشمیک چشمه مین به م

 من به وهمی در خاك

 من به بوي غنی گندمزار
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 نان ۀمن به افسان

 و به آن کوچه تاریک و دراز

        که پر از عطر درختان اقاقی بود.

 )237:1383(فرخزاد،

، نگاهی به فروغ فرخزادشمیسا در کتاب 
مجله سپید و سیاه با فروغ را یادآور شده که  مصاحبه

شعر من با «گوید: اشعارش اینگونه می فروغ درباره
هاي خود من پیش آمده است. من متاسفم که کتاب

ام. افسوس را بیرون داده» عصیان«و » دیوار«،»اسیر«
» تولّدي دیگر«خورم که من چرا این کار را با می

موضوع شعر به شما گفتم که  ام. دربارهشروع نکرده
و » دیوار«، »اسیر«شعر من با من پیش آمده است در 

ساده از دنیاي  من فقط یک بیان کننده» عصیان«
بیرونی بودم و در آن زمان شعر هنوز در من حلول 

خانه بود. مثل شوهر یا نکرده بود بلکه با من هم
هایی که چند مدتی  با آدم هستند. اما معشوق یا آدم

بعداً شعر در من ریشه گرفت و به همین دلیل 
ض شد. دیگر من شعر را تنها موضوع شعر برایم عو

دانستم. در بیان یک احساس منفرد درباره خود نمی
بلکه هر چه شعر در من بیشتر رسوخ کرد من 

. »تري را کشف کردمتر شدم و دنیاي تازهپراکنده
 )242:1374(شمیسا،

 

 بیان مسئله و تبیین هدف، پرسش هاي تحقیق
که بررسی آثار فروغ فرخزاد از جمله مسائلی است 

کتب و رساالت فراوانی در مورد آن به  مقاالت،
هاي انجام رشته تحریر درآمده است. در بررسی

شده، هریک از محققین از زاویه خاصی به فروغ 
مذهبی،  نگریسته و عقاید و اندیشه او را در زمینه

اند و سنتی، اجتماعی و حتی خانوادگی شرح داده
اهی بازار کتاب، این مطالب به عنوان کتاب یا مقاله ر

هاي فضاي مجازي و یا نشریات شده و قضاوت
مختلفی را در مورد او فراهم آورده است. تحقیقات 

اگر چه دیدي کلی در مورد این  ،گرفته صورت
مندان به ادب ي نامی معاصر در بین عالقهشاعره

داران فارسی به وجود آورده و تقریباً تمامی دوست
رده است ولی اکثریت این ادبیات را با او آشنا ک

مندان بطور سطحی به اشعار فروغ نگریسته و عالقه
اطالعات بسیار محدودي در مورد سبک و اندیشه 

 حفظ کردهاین شاعر دارند. شاید شعرهاي فروغ را 
توانند داشته ولی تحلیلی از آن شعرها نمی ،باشند

باشند. بر آن شدیم تا با فراهم آوردن این مقاله، 
موجز و تا حد امکان مفید و کامل فراهم مطلبی 

آوریم تا بتوانیم دیدي جامع از تفکرات و سبک 
-فروغ به خواننده عرضه کنیم به این جهت که عالقه

مندان عالوه بر اشعار فروغ در مورد سبک و اندیشه 
 او هم آگاهی هرچند مختصر داشته باشند.
هایی را در  بدون شک موضوع این مقاله پرسش

وجود می آورد که در اثناي متن اصلی به  ذهن به
 آنها پاسخ داده خواهد شد.

. اشعار فروغ فرخزاد از لحاظ ساختار و محتوا 1
 به چند دسته تقسیم می شوند؟

 ؟چیست. نوآوري فروغ در شعر معاصر 2
 . نقش زن در اشعار فروغ چگونه است؟3
 . بسامد واژه زن در شعر فروغ نشانگر چیست؟4

 
 وهشپژ  پیشینه

درباره شعر و اندیشه فروغ فرخزاد مطالب متنوعی 
در ادبیات معاصر نوشته شده است. از جمله آثاري 

 ند از:اکه می توان نام برد عبارت
از  شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروزکتاب 

محمد حقوقی که به تحلیل اشعار فروغ و تفکرات 
کند.  او پرداخته و خواننده را با طرز فکر او آشنا می
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نژاد که فروغ را از  از افسانه کی فریاد در مهکتاب 

زوایاي مختلف ، چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ 
اجتماعی مورد بررسی و جایگاه شعرش را در ادبیات 

از م.آزاد که » پریشادخت شعر«دهد.  معاصر نشان می
 . شعر زمان ماپردازد به تحلیل زندگی و شعر فروغ می

ها را  ز محمد حقوقی که بسامد واژه(فروغ فرخزاد) ا
کند. همچنین از میان  در شعرهاي فروغ بررسی می

ي خانم سوسن پورشهرام  مقاالت می توان به مقاله
در شعر فروغ فرخزاد که » پژوهشی نو« تحت عنوان 

با نگاهی به مکتب فمینیسم به بیان افکار و مفاهیم 
می تحت سیدرضا ابراهی  پردازد. مقاله شعري فروغ می

» فروغ فرخزاد از دیدگاه روانکاوي ژاك الکان«عنوان 
که با تحلیل روانشناسی اشعار فروغ، عواطف و 

دهد.  احساسات شخصی شاعر را به خواننده نشان می
از سیروس شمیسا که » گاهی به فروغ فرخزاد«کتاب 

هاي فکري او  در این کتاب سبک، اشعار و دوره
اي  زندگی نقره سخن از«بررسی شده است.کتاب 

از شهره یوسفی که با نگاهی گذرا به » است آوازي 
ي زن در ایران نقش زن را در اشعار فروغ  چهره

ي دیگر نیز  تحلیل کرده است. و چندین کتاب و مقاله
در خصوص مورد مقاله و شعر فروغ فرخزاد وجود 

 دارد. 
قضاوت درباره شعر فروغ فرخزاد بدون آگاهی     

کار و باورهاي او کار دشواري است. داشتن به اف
شناخت هرچه بهتر اشعار فروغ غیر از آگاهی از 
حوادث زندگی او،مطالعه سخنان او در باره شعر و 
ادبیات با قضاوت هاي او در باره اشعارش راهگشاي 

 شناخت او خواهد بود. 
رخزاد، ف، امیر اسماعیلی، پوران باره فروغدر     

 702شماره » سپید و سیاه«ه فریدون فرخزاد، در مجل
 اند.کرده مطالبی ذکر 1345اسفندماه  12جمعه 

می گوید: فروغ انفجار  باره اورضا براهنی در     
دردناك و به تنگ آمده سکوت زن ایرانی  عقده

روح زده و بیاست، تهران بدون فرخزاد حالی و ماتم
اسالم کاظمیه،  )30:1347(اسماعیلی، رسد.به نظر می

هره صفارزاده، علی اکبر کسمایی، اسماعیل نوري طا
 ۀعال، رحمت مصطفوي صدرالدین الهی در نشری

مقاالتی  1345 دوم اسفندماه 804فردوسی شماره 
جاودانه شعر «دارند. همچنین طبق برداشت ار کتاب 

معلوم می شود که کسان دیگري چون » فرخزاد
 بهجت صدر،یداهللا رویانی، نصرت رحمانی، م.آزاد،

محمدزهري، فرج اهللا صبا، سیاوش کسرایی و 
یزدانبخش قهرمان، مصاحبه ها و مقاالتی در زمینه 

 شخصیت فروغ فرخزاد داشته اند.
 

 شناسی و ابزار پژوهشروش
بندي کتب، مقاالت و  این تحقیق سعی دارد با جمع

هاي گوناگون و گردآوري نظرات محققین در  رساله
ترین نظرات را  جامع مورد سبک و اندیشه این شاعر،

انتخاب و آنها را در اثناي مطالب خود در مورد 
موضوع انتخابی جاي دهد و به عنوان سندي معتبر 
براي تاکید بر مطالب خود استفاده نماید. از این رو 

اي مبتنی بر توصیف و  با اجراي روش کتابخانه
برداري و استفاده از   تحلیل و براساس یادداشت

ها و مراکز  هاي موجود در کتابخانه مقاالت و کتاب
 علمی به انجام این تحقیق پرداخته شده است.

 

 ساختار شعر فروغ
هاي شعري فروغ  با نگاهی کلی بر تمام مجموعه

» دیوار«، »اسیر«میتوان گفت گروهی بودند که فروغ 
دانند و بسیاري دیگر، تنها  را شاعر می» عصیان«و 
» م به آغاز فصل سردایمان بیاوری«و » تولدي دیگر«
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ي او، شعر فروغ  را با حذف کردن گذشته

گذارد ما رشد و  شناسند. این جداسازي نمی می
تحول شعر فروغ را از همان شعرهاي سست اولیه 
تا آخرین شعر بزرگش به درستی بررسی کنیم. این 

ایمان «و » تولدي دیگر«بر همه روشن است که 
ان یک شعر، به ، به عنو»بیاوریم به آغاز فصل سرد

دهند. اما  اند و به ما رضایت و لذت می بلوغ رسیده
ي  شود که ما، فروغ سه مجموعه آیا این باعث می

تا » اسیر«اول را نادیده بگیریم و تصور کنیم بین 
یک فضاي تهی » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«

وجود دارد؟ و یا اینکه پنداریم فروغ از اسارت سه 
ل ناگهان به آزادي در آخرین اثرش ي او مجموعه

پریده است؟ مسلماً این گونه نیست. شعر فروغ شعر 
محتوا و مضمون است و از ذهن و جانی بیقرار و 

ها تشکیل شده است و همین محتوا  شیدا در لحظه
بوده که پله پله شکل شعر او را به دنبال کشیده و در 
 آخر به اوج رسانده است. در تمامی اشعار فروغ

گی و بی آالیشی  سیماي باطن او در عین ساده
ترین و  کند. او حتی در ابتدایی گري می جلوه

ترین شعرش هم، از نظر مضمون و محتوا  سست
 صادق و صمیمی است.

دهد،  فروغ در شعر به محتوا بسیار اهمیت می       
ي شعري نداشتند، وارد  او واژه هایی را که سابقه

در این موارد موفق است.  کند و اغلب شعر خود می
فروغ عقیده دارد شعر فارسی از توجه افراطی به 
زیبایی لطمه دیده است پس به مقداري خشونت و 
کلمات غیر شاعرانه احتیاج دارد تا جان بگیرد و از 
نو زنده شود. شعر او روي هم رفته ساده و صمیمی 
است و احساسی ناب در آن به چشم می خورد. 

و جزو معدود شاعران معاصر است شاید از همین ر
) فروغ 1076:1391(شریفی، که شهرت جهانی دارد.

اي خاص است و از هر چیزي که در  داراي اندیشه

اطرافش بوده و به نظرش مهم جلوه کرده تأثیر 
هاي جامعه را دیده و خیلی از آنها  پذیرفته است. درد

را با گوشت و پوست خود لمس کرده است و این 
عر اوست که  به خواننده نشان میدهد محتواي ش

فروغ چگونه دیده و منظورش از سرودن این شعر 
 چه بوده است.

شعر فروغ شعري است کمتر تأثیرپذیر و بیشتر «
تأثیرگذار. تأثیرپذیري که بیشتر از نظر محتواست و 
از دو طریق توجیه میشود. یکی اکتسابی به اعتبار 

به علت توجه به  مطالعه تورات و دیگر تأثیر تجربی
سینما و بخصوص پس از تجربه در جذامخانه هاي 

ي ذهنی مساعد ناشی از  تبریز و مشهد که زمینه
شود با تمام وجود  ي تورات موجب می مطالعه

حقیقت جاري در جذامخانه را احساس کند و در 
» آیه هاي زمینی«اي همچون  نتیجه شعرهاي عارفانه

 )44:1384(حقوقی،» را بسراید.
ي خامی و  فروغ، شاعري است که از یک دوره     

اي پربار و عظیم رسیده است. اما  سستی به دوره
همانگونه که در ابتداي مطلب گفته شد این سیر 
تحول بطور ناگهانی و پرشی نبوده و مدت 

هاي اولیه  که از خصلت-اش  خودشیفتگی شاعرانه
اند  به طول انجامیده است. اما بوده -هر شاعر است

شاعرانی که دگرگونی تحول سریع و محسوسی را 
اند. شاعرانی  ي خود گذرانده ي شاعرانه در دوره

همچون اخوان ثالث که خیلی زود از پوست 
-آیند و چشم هاي اولیه خود در می خودشیفتگی

کنند. اما  هایشان را به روي دور و برشان باز می
فروغ اشعار «فروغ جزو این دسته از شاعران نیست. 

نمایانگر سیر تحولی تدریجی از اشعاري ناپخته و 
احساساتی در قالبی تقریباً سنتی به اشعاري ارزنده و 

ي نخست  زیبا در قالبی مدرن است. در سه مجموعه
پروایی به بیان احساساتی زنانه  با جسارت و بی
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پرداخت و شاید براي نخستین بار در ادبیات فارسی، 

ت. در دو مجموعه بعدي عاشقانه از مرد سخن گف
پس از گذشت مدتی، جهشی چشمگیر در اشعار 
وي پدید آمد و اتکا به غریزه شاعري تا حدودي 
جاي خودرا به درك اجتماعی واندیشه ورزي 

) فروغ در دو مجموعه آخر 1076:1391شریفی،»(داد.
هاي  اي رسیده بود که از جهان بینی و ارزش به نقطه

فروغ پیشگو نبود، . «واالي انسانی سخن می گفت
کوشید شعر بگوید بلکه  پیشرو بود و ساده. نمی

کوشید شاعر باشد، شعر او تداعی انسان محض  می
 )49:1376صالحی،»(بود.

حال اگر بخواهیم تمامی اشعار فروغ را از        
لحاظ محتوا و مضمون مورد بررسی قرار دهیم  آن 

 کنیم: را به سه دوره تقسیم می
خامی و خودشیفتگی: این دوره  دوره )1       

و » عصیان«، »اسیر«ي  ي سه مجموعه برگیرنده در
ن باشد. آثاري که به لحاظ محتوا، بیا می »دیوار«

آگاهی فروغ از ي نا احساسات است و نشان دهنده
 ي خود است. سنّت و فرهنگ معاصر زمانه

گذار: این دوره تعلق دارد به اشعار   دوره )2       
در این دوره شعر فروغ ». تولدي دیگر«ي  همجموع

پس از تکاپوي  بسیار در زبان، وزن و محتوا، شکل 
از آن حالت  گرفته، یک شعر مدرن را به خود 

خودشیفتگی گذر کرده و به سمت تکامل در پیش 
 است.
شعرهاي   دوره تکامل و کمال گرایی: دوره )3       

ی و یاب که مرحله کمال» تولدي دیگر«پس از 
اي که در شعر  باشد. دوره هاي شعري فروغ می تجربه

نگري به اوج رسیده است. تمامی  او ژرف
خصوصیات ذکر شده در این دوره را در اشعار 

توان  می» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« ۀمجموع
 مشاهده کرد.

با یک سنت » اسیر« نخستین مجموعه شعر فروغ     
فروغ فرخزاد شد. شکنی آغاز شد و موجب شهرت 

او در بیان صریح احساسات و تمایالت و 
احساساتش اهتمام خاصی داشت. او در این 
مجموعه به شعري درخور توجه از نظر عناصر 
شعري دست نیافت چون شعر او خالی از صور 
خیال بود. از نظر زبانی ضعیف و موسیقی ایرادات 

» دیوار«فراوان داشت. عنوان مجموعه بعدي فروغ، 
چاپ شد،شعر مجموعه  1355است که در سال 

دیوار در ادامه شعر اسیر است.همان مضامین با 
صراحت بیشتر دستمایه شاعر قرار گرفته است.دیوار 
در واقع دغدغه هاي یک دختر جوان است. در شعر 

روح بدبینی بیشتر از شعر اسیر است.مجموعه » رویا«
سال  شامل هفده قطعه شعر از فروغ که در» عصیان«

چاپ شد، دو فطعه به نام عصیان بندگی،  1336
عصیان خدایی، بیانگر عصیان و سرکشی روح شاعر 
است که به بیان دردهاي درونی خویش می 

 )23و  10 :1347پردازد.(خلیفه بناروانی،
تولدي « شعر فروغ فرخزادمجموعه آخرین 

سروده  1338شامل سه قطعه شعر که در سال » دیگر
دوره به لحاظ ساختار زبانی و چه از شد.اشعار این 

نظر محتوا با بقیه قابل مقایسه نیست.این مجموعه را 
می توان تولدي دیگر شاعر در دنیاي شعر 
پنداشت.در این دوره می توان به اشعار قابل توجه و 
ماندگار او اشاره کرد.شاید برجسته ترین شعر این 

» تولدي دیگر« مجموعه را بتوان همین قطعه 
در قطعه ( به علی گفت مادرش روزي ...)  نست.دا

از نظر زبان و قالب تجربه تازه اي است و البته در 
ردیف اشعار قابل توجه. در این مجموعه خود او 
بارها به این نکته اشاره کرده بود که مجموعه تولدي 
دیگر را درخور اعتنا می داند و آثار پیشین خود را 

ایمان « کند.لقی میبه عنوان تجربه هایی ناقص ت
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اشعاراین »بیاوریم به فصل به آغاز فصل سرد...

» تولدي دیگر« مجموعه همان سیر تکاملی را که از 
 )29 کند. (همان:آغاز شده بود، طی می

، باز فروغ در بالتکلیفی به سر »عصیان«درکتاب    
می برد.بالتکلیفی در سرودن شعر، بیان اندیشه و 

داشت از زندگی. در شعر عواطف و احساسات و بر
هاي بعداز تولدي دیگر، ردپاي یک فکر مستقل و 
پخته را می توانیم در اشعار او جستجو کنیم. او در 

از خودش و از زنی که در » ایمان بیاوریم....« شعر
آغاز فصل سرد قرار گرفته و چشم اندازهایش در 
دنیاي ما با چشم اندازهاي دیگر فرق می کند، سخن 

.او سرماي فصل سرد را که در خودش می گوید
وزیده احساس می کند. بی شک فروغ در دوره 
درخشان بعد از تولدي دیگر، حرف هاي بسیاري 
براي گفتن داشت که شایسته فکرکردن در باره آنها 

 )86-83: 1347بود.(اسماعیلی،
و  1336شود از سال  همانطوري که مشاهده می     

تولدي «و انتشار  1343تا سال » عصیان«انتشار 
 ۀشعري دیگري در این فاصل ۀ، هیچ مجموع»دیگر

ي زمانی همان  زمانی سروده نشده است و این فاصله
هاي صعود فروغ و رسیدن به تکامل شعري او  پله

ها براي او زمان مناسبی جهت  است. چرا که این سال
هاي مختلف و رویارویی با حقایق  کسب تجربه

دد فروغ به اروپا، شرکت در جامعه بود. سفرهاي متع
ي  ي تخصصی درباره کارهاي سینمایی و مطالعه

خانه و ساختن فیلمی در  سازي، رفتن به جذام فیلم
مورد جذامیان همه در شکوفایی افکار فروغ و 
رسیدن به آگاهی و شناخت  او از وجود انسان نقش 
بسزایی داشت و نیز باعث شد فروغ در اشعار پایانی 

هنرمندانه فضاها را به تصویر بکشد که خود، چنان 
گویی فیلمی در مقابل چشمان مخاطب در حال 
اجراست و شاید این ویژگی اشعار فروغ به این 

جهت است که او فیلم ساز بوده و موضوعاتی که در 
موردش شعر سروده برایش ملموس و قابل درك 

 بوده است.
فروغ شاعري است که در اشعار خود شعار        

گوید حقیقت محض است. حتی  دهد. هرچه می ینم
حاضر نیست براي اینکه اشعارش بیشتر مورد توجه 
واقع شود خودنمایی کند و به جاي گفتن از عشق و 
بوسه، مثالً از سجاده و نماز سخن بگوید. نه اینکه از 
لحاظ اعتقادي ضعیف باشد اینگونه نیست، بلکه شاید 

ي  ي ظالمانه ه چهرههاي زمان خود ک از بسیاري انسان
خود را در پشت سخنان مذهبی و عارفانه پنهان کرده 
بودند معتقدتر باشد. اصل موضوع این است که اشعار 

اي، چه در دوره ي خامی و چه در  فروغ در هر دوره
 تسلط و تکامل، صداقت دارد. ةدور

اش بی  صداقت فروغ در بیان دنیاي درونی       
نه تنها کم نظیر که در این  واهمه از هر نوع اتهام،

مورد مثل اعلی است. براي او نظر این و آن و حتی 
مردم زمانش مهم نیست. آنچه برایش مهم است، 
سرنوشت مردم است، نه نظر مردم. او شاعر است و 

اش را  با شعور بر خویشتن خویش، خود واقعی
کند. و ما در آثار او خود خودمان  مکاشفه و برمال می

) فروغ شاعر پر حرفی 393:1376ینیم. (آزاد،ب را می
نیست و هرچه بخواهد کوتاه، موجز و درخشان بیان 

رود و دوست دارد  کند. به دنبال تازگی ها می می
ها را به گوش همگان  صداي کشف این تازگی

برساند. او  برخی از این صداها را در اشعارش فریاد 
 زده که به تعدادي از آنها اشاره می شود.

 
 صداي انعقاد نطفه  

صدا / صداي شفاف آب به جاري شدن/  صدا، صدا،
صداي ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاك / 
صداي انعقاد نطفه / و بسط ذهن مشترك عشق / 
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 (فرخزاد، ماند.صدا، تنها صداست که می صدا، صدا،

350:1383( 
 

 صداي دور دست روز
ون چیزي وسیع و تیره و انبوه / چیزي مشوش چ

صداي دوردست روز / برمردمک هاي پریشانم / 
 )350(همان: گسترد خود را. چرخد و می می

 

 صداي زندانی
آه، اي صداي زندانی / آیا شکوه یأس تو هرگز / از 
هیچ سوي این شب منفور / نقبی به سوي نور 
خواهد زد؟ / آه اي صداي زندانی/ اي آخرین 

 )252(همان:  صداي صداها......
 

 نگصداي ز
ها را کشتیم / و به صداي  جرهبعد از تو ما صداي زن

خواست / و  که از روي حرف هاي الفبا  برمی ،زنگ
 (فرخزاد، ها دل بستیم.به صداي سوت کارخانه

325:1383( 
 

 صداي کوچه
 توانستم / صداي کوچه، توانستم، دیگر نمی نمی

هاي ماهوتی/ ها / صداي گم شدن توپصداي پرنده
 ها.گریزان کودکان / و رقص بادبادكو هاي هوي 

 )263(همان: 
کند که  فروغ در اشعارش از کلماتی استفاده می

شاید ما در طول روز بارها از کنار این کلمات گذر 
کنیم و یا چندین مرتبه همان کلمات را مورد استفاده 
قرار دهیم. اما بیان کردن این واژگان در قالب شعر، 

اخت و آگاهی کافی از ذوق لطیف شاعرانه و شن
طلبد. کلمات  نحوه کاربرد لغات و اصطالحات را می

مورد استفاده در شعر هر شاعري مختص خودش 
همان شاعر را نشان » سبک بیان«است و به نوعی 

شعر م. آزاد در مورد  پریشادختدهد. در کتاب  می
نویسد: در اشعار فروغ،  سبک بیان فروغ این گونه می

شاعر از ظرف کلمات سرریز حس تند و سرشار 
گردد.  هاي تازه بیان می شود و به شکل ترکیب می

هاي تند و  بدیهی است که شاعر در ابراز احساس
کند. همین احساسات  اي درنگ نمی پرشور لحظه

اند که حسی فروغ ةمهیج و کلمات زیبا، زبان زند
درخشند و سبک بیان شعر فروغ را تشکیل  گهگاه می

 )54:1376 د،دهند. (آزا می
در برخی از شعرهاي فروغ نوستالوژي نوجوانی 

 شود و کودکی او و کسانی همچون خودش بازگو می
هاي بسیاري براي گفتن دارد. مثالً از  که حرف

خواهد با  زند که می خود حرف می ۀهاي کهن مشق
خط زدن، مشق دیروزي را به جاي مشق امروزي به 

از بچه  معلم خود قالب کند. کاري که خیلی
دهند و یا از  لوح انجام میهاي ساده محصل
هاي تنگ  گوید که در کوچه هایی سخن می بادبادك

قدیم که پر بود از عطر گل اقاقیا، به دست کودکان 
فضاي «شد.  بازیگوش به آسمان فرستاده می

شود و شاعر  هاي فروغ تطهیر می نوستالژیک در شعر
خوش  فضایی معصومانه و آسمانی از دورانی

فروغ هیچگاه براي  ) 45:1382(آتشی،» سازد. می
تفنن و از روي سرگرمی شعر نسروده است. او مرفّه 

ي  درد نبوده که بخاطر به رخ کشیدن قریحه بی
شاعري خود، از باغ و بستان و گل و بلبل سخن 

هایش شکایت  بگوید. او معترض است و از درد
ثل خود هاي م خود و انسان ۀکرده و در اشعارش قص
 را حکایت کرده است.

در شعرهاي فروغ دردهاي فردي و جمعی زنانه 
شود که براي  و مردانه و بزرگ و کوچک مطرح می
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و گاه » ترین تاریخ در حد گسترده«جامعه  ۀهم

ي این عوامل  گویاتر از آن صادق است و مبناي همه
شناخت عاطفی اوست که او را قادر کرده است به 

تیره سرکشد و هوادار کسانی شود تمام این زوایاي 
که حق زندگی و آفرینش و عشق از ایشان سلب 

) وقتی شعر فروغ را 618:1390شده است. (مختاري،
یابیم که همه چیز  کنیم این مطلب را در می مطالعه می

مندان  ي مستقیم با عاطفه و احساس دارد. عالقه رابطه
کنند  به اشعار فروغ هیچ گاه وزن آن را احساس نمی

و تصاویر در برابر چشمانشان با لطافت خاصی 
روند. در کل بسیاري از لحظات زیباي  آیند و می می

ي احساس به لحظاتی  اشعار فروغ بدون پشتوانه
 ساده و بی روح تبدیل خواهد شد.

این درست است که فروغ شاعري مدرن است و 
کند. حتی واژگان و  از زندگی امروزي صحبت می

کند امروزي و به روز  ه استفاده میاصطالحاتی ک
هستند. اما این بدان معنا نیست که فروغ کلمات و 
اصطالحات گذشته را فراموش کرده و به کلی از 

فروغ به پاکی «دایره واژگان خود حذف نموده است. 
و اصالت کلمه توجه خاص دارد. او مفهوم واقعی 

کند و هریک را آنچنان بر جاي  کلمات را حس می
توان  ي دیگر نمی نشاند که با هیچ کلمه د میخو

ي  هاي گذشته تعویضش کرد، اما او با تکیه بر سنّت
زبان و آمیختن کلمات فراموش شده به زندگی 

آفریند. زبان او با  اي می امروز، زبان شعري تازه
فضاي شعرش هماهنگی کامل دارد. کلمات زندگی 

گین و امروز وقتی در شعر او، در کنار کلمات سن
دهند  نشیند ناگهان تغییر ماهیت می مغرور گذشته می

ها  دستی شعر، اختالف کشند و در یک و قد می
) فروغ با همین 468:1379(مرادي، »شود. فراموش می

کلمات امروزي و یا سنتی بسیاري از مظاهر 
ي معاصر را که حضورشان در شعر تازگی  جامعه

که انسان را هایی  داشت به تصویر کشیده است. واژه
کند و  اي گرم و صمیمی راهنمایی می به داخل خانه

خواننده به هیچ عنوان با خواندن این اشعار احساس 
کند. ترکیبات و واژگانی مانند برق  غریبی نمی

ها، تمیز کردن اجاق آشپزخانه، پهن  انداختن لیوان
کردن رختها بر آفتاب پشت بام، با دو گیالس 

 یا دلگیر بودن جمعه. گوشواره درست کردن، و
اي خاص  فروغ با شعراي غرب آشنا بود و عالقه

اشعار شعراي غرب داشت. رفت و  ۀبه مطالع
آمدهاي مکرر او به اروپا باعث شده بود که از 
فرهنگ و یا حتی شعراي غرب تأثیر بپذیرد. در 
برخی از شعرهاي فرخزاد، جاي پا و نشانه هاي یک 

مانند تأثیرپذیري فروغ از یا چند شاعر را می بینیم. 
که از شعراي نامی غربی » ادیت سیتول«و یا » الیوت«

بودند. اما فروغ داراي چنان قدرتی بود که این آثار 
کرد و به  گرفت، در شعر خود جذب می را می

 )51:1376کرد. (آزاد، صورت تازه عرضه می
 

 هاي شعري فروغ قالب
اظ قوالب اشعاري را که فروغ فرخزاد سروده از لح

 توان تقسیم کرد: شعري به چند دسته می
 

 مثنوي
ي هستند که از نظر وزن و قافیه  این اشعار، به گونه 

باشد. یعنی هر بیت  همانند قالب شعري مثنوي می
اي جداگانه دارد اما  شیوه نوشتاري  براي خود قافیه

فروغ در این قالب متفاوت است. طوري که 
وبروي هم نوشته شوند در ها به جاي اینکه ر مصراع

» مرداب«و » عاشقانه«اشعار  شوند. زیر هم نوشته می
در قالب مثنوي سروده » ي تولدي دیگر مجموعه«در 

 شده است.
 شب سیاهی کرد و بیماري گرفت
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 دیده را طغیان بیداري گرفت
 دیده از دیدن نمی ماند دریغ

 غـداند دریدیده پوشیدن نمی
 )242:1383(فرخزاد،    

 

 زلغ
تنها یکی از شعرهاي فروغ در قالب غزل سروده 

تولدي «ي  در مجموعه» غزل«شده و آن هم شعر
» مرداب«است. در این شعر همانند دو مثنوي »دیگر

 ، ارتباط طولی بین ابیات وجود دارد.»عاشقانه«و 
 کنی چون سنگ ها صداي مرا گوش می

 کنی سنگی و ناشنیده فراموش می
 دریچه را رگبار نوبهاري و خواب

 از ضربه هاي وسوسه مغشوش می کنی
 )200:1383(فرخزاد،                          

 چهار پاره
تعدادي از شعرهاي فروغ در قالب چهارپاره سروده 

اند. یعنی هر کدام از بندها ،از چهارپاره تشکیل  شده
شده است که قاعده ي وزنی همانند چهارپاره در 

هاي دوم و چهارم  در پارهآنها رعایت شده و قافیه 
یکسان است. در این اشعار نیز همچنان ارتباط طولی 

 بین ابیات وجود دارد.
 دوزم به ناز بر دو چشمش دیده می

 دانم چه می جویم در او ود نمیـخ
 واهم که زودـخ وانه میـقی دیـعاش

 ال و آرزو ــاه و مــذرد از جــگـب
 )16(همان:    

 نیمایی
ند و  ا روغ در قالب نیمایی سروده شدهبرخی از اشعار ف
هاي وزنی و قافیه مانند قالب نیمایی  از نظر ویژگی

 هستند.

/ پیوند دردناك بر او ببخشایید/ بر او که گاهگاه
هاي خالی از / و حفرههاي راکدبا آب  /وجودش را

  پندارد / که حق زیستن دارد. برد/ و ابلهانه می یاد می
 )209همان:(

 

 ونیمایی ن
ایمان بیاوریم به «ي  این عنوان به هفت شعر مجموعه

داده شده است. همان قالب نیمایی » آغاز فصل سرد
است با این تفاوت که وزن در آن شکسته و مصراع 

اند. در  ها از ابتدا، وسط و انتها کوتاه و بلند شده
رابطه با این قالب به طور مفصل در قسمت نوآوري 

داده خواهد شد و در  در وزن توسط فروغ توضیح
 کنیم. این قسمت به مثالی اکتفا می

و این منم / زنی تنها / در آستانه فصلی سرد / 
در ابتداي درك هستی آلوده زمین / و یأس ساده و 

 غمناك آسمان.
 )309(همان:                                           

گري  در تمام قالب هاي شعري فروغ آنچه جلوه
نشیند، محتوا و مفهوم است نه  و به دل می کند می

وزن و بازي با کلمات و استفاده از تشریفات شعري. 
فروغ در وسعت خیال، ترکیب کالم، شناسایی زبان « 

شعري امروز و تکنیک شعر، قوي دست بود. این 
حقیقتی است، یا دست کم قسمتی از حقیقت را در 

دن شعر بر دارد ولی هرگاه براي شناختن یا شناسان
او در همین محدوده قدم برداریم و قلم بزنیم تنها به 
نتایج محدودي خواهیم رسید. وجوه ممتاز شعر 

شود.  فروغ در زبان و خیال و تکنیک خالصه نمی
است که شعر و  اي اهمیت او، دست یافتن به حلقه

دهد و  زندگی و شعر و انسان را به هم ربط می
.» کند  یف میمفاهیم خاص زندگی امروز را توص

 )38:1347(اسماعیلی، 
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 نوآوري در وزن 

فروغ از جمله شاعران بدعت گذار در شعر نوي 
فارسی است. شاعري که در پی تقلید نیست. وقتی 

زند و برایش اهمیتی ندارد   حرفی دارد حرفش را می
عده اي به دلیل اینکه شعرش وزنی همانند اوزان 

د بگیرند. از متداول گذشته ندارد برشعرهایش ایرا
نظر فروغ علم عروض مقدم بر شعر نیست بلکه 

آید و  اي است که بعد از شعر به وجود می قاعده
گردد و پس از آن است که تبدیل  مند می قانون

شود به معیاري براي مقایسه شعر گذشتگان با  می
هاي آنان. فروغ  شعرهاي امروزي و بررسی وزن

ت کلی و وزن چیزي نیست جز حرک« معتقد است 
آهنگین کلمات که در نهایت در گوش شنونده به 

(ترابی » .شود نوعی وزن و موسیقی منتهی می
) فروغ در وزن شعر معاصر یک نو آوري 37:1376،

به وجود آورده، بدین گونه که شعرش هم ویژگی 
قالب نیمایی را در خود دارد و هم یک نوع آشنایی 

آن  زدایی نسبت به وزن عروضی و نیمایی در
اي از  هاي عده صورت گرفته است. و حال دیدگاه

نظران و خود فروغ را در مورد این سبک، که  صاحب
شهرت » نیمایی نو«سبک شخصی فروغ است و به 

 دهیم: یافته است را ارائه می
هایی کرد و  فروغ در وزن هاي نیمایی تصرف«

شعر خود را از یکنواختی آن وزن ها برکنار داشت. 
ا براي تغییرات در وزن هاست. یعنی ه این تصرف

» افزودن یک، دو، تا سه سیالب به افاعیل مرسوم.
 )544:1378(بهبهانی،

شاعرانی همچون فروغ فرخزاد در برخی از «
هاي خود به اوزان ترکیبی روي آوردند، یعنی  سروده

هایی شعر سرودند که از تلفیق بحرهایی  در وزن
افات یک وزن آید و سراسر به زح مختلف پدید می

 )266:1383(حسن لی ،» ماند. محدود نمی

ي محتوا  اگر چه تحول شعر فروغ در عرصه«
ي وزن نیز  چشمگیر بود، نو آوري او در حوزه

ارزشی کمتر از آن نداشت. دومین تحول در وزن 
، لنگرودي» (لۀ عروض را فروغ ایجاد کرد.هزار سا

108:1378( 
زبانی را بی آنکه بعد از نیما، فروغ امکانات تازه «

تصنعی نشان دهد، پیش کشید. نیما بحور عروضی 
را شکست و فروغ آن را در جهت ایده آل نیما که 
به محاوره نزدیک کردن زبان شعري بود، حرکت 

 )311:1376(آزاد،» داد.
ي قربانی کردن مفاهیم بخاطر  حاال دیگر دوره«

احترام گذاشتن به وزن، گذشته است. در زبان 
هاي  هایی هست که شدت و ضربه وزنفارسی 

تر  کمتري دارند و به آهنگ گفت و گو نزدیک
شود گرفت و گسترش داد.  ها را می هستند. همان

وزن باید از نو ساخته شود و چیزي که وزن را 
ي وزن باشد بر عکس  سازد و باید اداره کننده می

 )267:1383حسن لی، » ( گذشته زبان است.
آوري در وزن  شد امکان نو همانگونه که مالحظه

شعر معاصر وجود داشته و این کار را فروغ انجام 
داده است و نظریات ذکر شده، مهر تأئیدي بر سبک 

باشد. فروغ در این سبک، وزن را ابدائی او می
گسترش داده و محیطی را ایجاد کرده است که 
براحتی بتواند در آن مطالب خود را عرضه کند. اگر 

ع بنام نیما به ثبت رسیده، ولی حرکت چه این ابدا
نیما تنها در جهت طوالنی و یا کوتاه کردن مصراع 
ها و به نوعی تساوي طولی آنها را برهم زدن است. 
تحولی که او در شعر معاصر ایجاد کرد مختص به 
انتهاي مصراع بوده در حالی که در شعر فروغ این 

سط تحوالت نه تنها در انتها، بلکه در اول یا و
گردد. براي بهتر روشن شدن  مصراع نیز اعمال می

فروغی «این موضوع آقاي ترابی در کتاب ارزشمند 
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از نیما و » ققنوس«بین تقطیع عروضی شعر » دیگر

اي  از فروغ مقایسه» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«
انجام داده است که این مقایسه بدین شرح است: 

واقعی نو نیما در یعنی اولین شعر » ققنوس« شعر 
 ،بحر مضارع سروده شده است (مفعولُ، فاعالت
مفاعیلُ، فاعلن ). که در این شعر نیما تنها به کوتاه 
کردن مصراع ها همت کرده و بلندترین مصراع هاي 
این شعر در نهایت از همان چار چوب اصلی یعنی 

کند.  (مفعولُ، فاعالت، مفاعیلُ، فاعلن) تجاوز نمی
اي  عروضی شعر فروغ به گونهولی تقطیع 

ایمان بیاوریم به آغازفصل «است. در شعر  دیگري
 114مصراع این شعر تعداد  256از میان » سرد

مصراع در  142مصراع در بحر مضارع و بقیه یعنی 
مصراع آن  7بحر مجتث سروده شده است. اما تنها 

مصراع آن مطابق بحر  4دقیقاً مطابق بحر مجتث و 
شده است. و اگر این اوزان را مالك  مضارع سروده

تر  تقطیع شعر قرار دهیم بقیه سطور شعر یا کوتاه
است یا بلندتر و با استفاده از زحافات گوناگون و 
 تکرار برخی ارکان صورت گرفته است. (ترابی،

45:1376- 44( 
شود که از  در شعرهاي فروغ، وزنی احساس می
و دقت در  اوزان شعر نیمایی نیست و با کمی توجه

رسیم که ناشی از  آن به نوعی وزن غیر اختیاري می
یکی از « طبع زیباي شاعر و ذهن موسیقیایی اوست. 

ي شعر  چشمگیرترین دست آوردهاي فروغ در زمینه
در » وزن ها«همانا نرمش بخشیدن به برخی از 

عروض نیمایی است. سر نسپردن به ضرب 
طبیعی آن،  یکنواخت وزن، اما نگاه داشتن تپش هاي

 )433:1376آزاد،»(  .کش دادن وزن، اما نشکستن آن
با اندکی تأمل در اشعار فروغ خواهیم دید، حادثه 
اي که فروغ در وزن شعر معاصر ایجاد کرده به هیچ 

ایمان بیاوریم «عنوان بی قاعده نیست. اگر به شعرهاي 

یابیم در اشعارش  در می دقت کنیم» به آغاز فصل سرد
ن توجه شده است، یعنی یک بند خودش به کل وز

تواند موزون باشد حتی اگر مصرعی از همان بند با  می
یک وزن شروع شود و مصرعی دیگر با وزنی دیگر. 
از طرفی فروغ در این اشعار به سبب نوآوري در وزن 
و نیز ارزشی که به تفکر، عاطفه و محتوا قائل است 

در هر وزن مصراع ها را مخدوش کرده است. اما 
وزن است.  توان گفت اشعار فروغ بی صورت نمی

است که بهم متصل  هاي شکسته اي بلکه داراي وزن
کنند و از لحاظ  هستند و هماهنگی خاصی را ایجاد می

ریتم و کیفیت آهنگ بسیار بهم نزدیک هستند. خود 
وزن در شعر من همانند نخی «فروغ معتقد است: 

ی آنکه دیده شود است که از میان کلمات رد شده، ب
. »گذارد که بیافتدکند و نمی کلمات را حفظ می

 )267:1383لی،(حسن
قدم با نیما  پا و هم فروغ در اشعارش گاهی هم

کند و گاهی از مسیر حرکتش خارج شده  حرکت می
گذارد و سبکی  اي پر فراز و نشیب می و گام در جاده

ه دهد که در آن کلمات و محتوا ارزشی ب را نشان می
مراتب باالتر از وزن دارند. او قوالب عروضی مرسوم 

ي دلخواه خود بهم متصل  شکند و به طریقه را می
کند. طوري که وقتی خواننده در یک بند با دو  می

شود به جاي انتقاد از این  وزن متفاوت روبرو می
برد و  می  ي فروغ پی سبک، به اوج خالقیت شاعرانه

هم زدن اوزان شعري ستاید که جرأت بر او را می
معمول در جامعه را به خود داده است. فروغ سخنان 
نیش دار متعصبان به وزن عروضی سنتی را که 
هرگونه تالش براي ابداع ریتم و آهنگ جدید در 
عرصه ي شعر را ناشی از عدم توانایی شاعر در 

خرد. و  دانند، به جان و دل می محدوده ي وزن می
هاي  ا به فکر پردازش ایدهبی اهمیت به انتقاد آنه

 باشد. ذهنی خود در اشعارش می
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کند بلکه  فروغ کلمات را تسلیم وزن نمی

کند و زیادي وزن  برعکس وزن را تسلیم کلمات می
اندازد. بنابراین وزن در شعر او  چیند و دور می را می

تابعی از حس زبان، غریزه ي کلمات و بیان طبیعی 
 )7:1377آنهاست. ( عبد علی ،

 

 جایگاه فروغ در شعر نیمایی
ي خود، و با  نیما یوشیج با اطالعات کافی از جامعه

درك درست از حقیقت ادبیات و با اعتماد به 
باورهاي خویش، به تالشی عظیم و فراگیر دست زد 
تا شعر فارسی را با دنیاي معاصر همراه کند. شاید 
در شعر فارسی شاعران زیادي نو آوري کرده باشند، 

ران بزرگی همچون الهوتی، ایرج میرزا، بهار و... شاع
گذار شعر نو فارسی  ولی بی شک نیما یوشیج بنیان

است. البته بیان کردن این مطالب به معناي نادیده 
گرفتن نقش این شاعران در تحوالت شعر معاصر 
نیست. بی تردید این بزرگان بستر هاي الزم را براي 

دند. اما او با ظهور کسی همچون نیما فراهم آور
» پدر شعر نو فارسی«هاي خود عنوان  سخت کوشی

را به خود اختصاص داد. نیما تساوي طولی مصراع 
 ها را برهم زد و عمالً در زبان شعر دخالت کرد.

او راهی تازه را به شاعران پس از خود نشان داد 
تا آنها هر یک متناسب با استعداد، توانایی و ذوق 

اي را تجربه کنند و  هاي تازه نیاخویش از آن راه، د
هاي جدیدي پیش بروند. فروغ فرخزاد از  در مسیر

هاي نیما بهره برده است  شاعرانی است که از تجربه
و فضاي شعر معاصر را گسترش داده است. (حسن 

 )31:1383لی،
ي م. آزاد با فروغ فرخزاد، فروغ در  در مصاحبه

نیما براي « ت: مورد استاد خود، نیما اینگونه گفته اس
دانید نیما شاعري بود که من در  من آغازي بود. می

شعرش براي اولین بار یک فضاي فکري دیدم و یک 
جور کمال انسانی. من که خواننده بودم حس کردم 
با یک آدم طرف هستم، نه یک مشت احساسات 

هاي مبتذل روزانه. سادگی او مرا  سطحی و حرف
در پشت این  کرد. بخصوص وقتی شگفت زده می

هاي تاریک  ها و پرسش سادگی، ناگهان با پیچیدگی
) و در جایی 329:1376آزاد،» (زندگی برخورد کردم.

دیگر رحمان خاتمی در کتاب بررسی و تحلیل شعر 
گفت و شنود » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«

فروغ با سیروس طاهباز را مطرح کرده که فروغ  
گونه بیان کرده است: نظرش را در مورد نیما این

شعر نیما یوشیج طوري است که آدم بالفاصله درك «
کند که او انگار دنیاي خودش و نگاه خودش را  می
سالگی به دست آورده است. آدم همیشه او را  20در 
بیند، نه در حال توقف بلکه در حال رشد. همیشه  می

هاي  است که جریان اي  یک شکل است، پنجره
گذرند. روشنش  و از درونش میآیند  مختلف می

م همیشه این پنجره کنند، اما آد کنند، تاریکش می می
) فروغ از جمله 13:1377(خاتمی،» بیند. را می

نامدارترین پیروان نیما در شعر معاصر ایران است که 
توجه به ارزش هاي هنري و زبانی در سخن، او را 

و از گرایش به دردهاي اجتماعی باز نداشت و شعر ن
تر از زبان استاد  تر و پالوده اجتماعی را با زبانی روان

) 125:1391خود نیما، به نمایش در آورد. (موحد ،
هاي نیما،  او شاعري مفهوم گراست که پیرو دیدگاه

هاي ریز و درشت  هایش گرفتاري نگرانی  بیشتر دل
ي معاصر خود است و اصرار او به بیان  جامعه

شعرهایش را تا حدودي  دردهاي اجتماعی، بعضی از
 خشن کرده است.

از لحاظ خلق تصاویر شعري فروغ یکی از 
شود چرا که با  بهترین شاگردان نیما محسوب می
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ابداع تصاویر بدیع، زیبا، سیال و سرشار از عاطفه با 
استاد خود برابري و حتی گاهی اوقات از او پیشی 

 گیرد. در شعر نیمایی، اشعار فروغ که سادگی و می
ترین  زند جزو محبوب صمیمیت روح در آن موج می

شود. فروغ، نیما را استاد  اشعار شعر معاصر تلقی می
هاي  داند. تعبیرات و تصویر مسلم شعر و شاعري می

ي درس  بسیار تازه و بدیع در شعرهاي فروغ نشانه
ي بزرگ از نیماست. او نیما را  پذیري این شاعره 

عر تصویرهایی را الگوي خود قرار داده و در ش
شعرهاي نیما «ي تجسمی دارند.  آفریده که جنبه

شود و او با همین چراغ است که  چراغ راه فروغ می
هاي تجربی  کوچه پس   افتد و از کوچه به راه می

ي ویژه  گذرد. تا سرانجام پنجره ي خود می شاعرانه
کند و در همین فضاست که  ي خود را کشف می

شود و به  لد و فروغی دیگر میبا روید و می شاعر می
ي آثار خویش  ي متفکر خود را در آئینه تدریج چهره

) شعر 31:1378(حقوقی، » گذارد. به نمایش می
نیمایی در آثار فروغ به اوجگاه و کمال تاریخی خود 

کند و آنگاه این  ي امکاناتش را رو می رسد، همه می
ش مکتب که در دستهاي نیما جان گرفته بود با  تال

و زحمت هاي مستمر فروغ تنومند شد. 
) آنچه اهمیت فروغ را در شعر 352:1383(یوسفی،

دانیم هر  کند زبان اوست. می نیمایی چند برابر می
ي امکانات زبان است  شاعري زبانی دارد و در دایره

تواند اندیشه و احساس خود را بیان کند.  که می
ات شعري فروغ نیز همانند نیما براي اینکه از تشریف

رود و سعی  گویی می دور بماند به سمت ساده
 کند از زبان قابل فهم و ملموس استفاد کند . می

شاعران پیرو نیما هریک بنا بر سلیقه و ذوق 
هاي شعر  نیما بیشتر  خود به بخش هایی از ویژگی

اند، مثالً فروغ به زبان طبیعی نزدیک به  توجه کرده
ز و اخوان به زبان نثر امروز، شاملو به نثر دیرو

گرایانه رو آوردند. زبان طبیعی فروغ، زبان  باستان
ي تنهایی انسان است و خواهان  ها و نعره دغدغه

ارتباط با انسانهاي همدرد خود است. این ارتباط 
ترین احساسات و  اي باشد که ظریف باید به گونه

ترین تجربه ها را منتقل کند. شاعر چنین  سخت
زبان جاري جامعه به عنوان یک رسالتی باید با 

ي ارزشی روبرو شده، به برخی از  واقعیت زنده
ي عبور به مرزهاي  عناصر و اجزاي آن پروانه

) با 108:1383احساس خویش را بدهد. ( حسن لی،
دقت در اشعار برخی از شاعران در قالب نیمایی این 

شود که اشعار آنها ابتدا و انتهاي  نکته آشکار می
رد و یا اگر از اواسط شعر بندي جدا مشخصی ندا

شود. شاید این  شود در ترکیب شعر خللی وارد نمی
مسئله دلیلی جز این نداشته باشد که اشعار آنها از 
لحاظ محتوا و یا حتی ساختار، شکل منسجمی 
ندارند. ولی اشعار فروغ از این مشکل مبرّاست. 

» تاریخ تحلیلی شعر نو« شمس لنگرودي در کتاب
ورد انسجام و ابتدا و انتهاي مشخص در اشعار در م

ي شعرهاي فروغ در  گوید: با مطالعه فروغ اینگونه می
توان فهمید که فروغ به این  قالب نیمایی به خوبی می

نکته آگاه است که شعر را چه زمان شروع و چه 
وقت به پایان برساند. یعنی ابتدا و انتهاي فرم یک 

که فقط شامل همان  شعر را در هاله اي از منطقی
دهد و این همان فرم  شود ارائه می شعر بخصوص می

درونی است که نیما براي شعرهایش قائل است و 
معتقد است که اگر نباشد شعر خام است. و 

نتهاي مشخص از این هاي فروغ به دلیل ابتدا و ا شعر
 )650:1378(لنگرودي،خامی مبراست. 

که خود را فروغ فرخزاد از جمله شاعرانی است 
دنباله روي واقعی نیما نشان داده و در این راه 

هاي فراوانی شده است  ها و کوشش متحمل زحمت
هاي شعر نیمایی را  و پس از آن بتدریج بهترین نمونه
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بر مبناي تکیه بر تجربیات نیما، با زبان و ساختاري 

فروغ در سی و دو سال « محکم ارائه کرده است. 
ساله در شعر نیمایی زیسته  7-6زندگی تنها در مهلتی

ي  و بدان خاطر هم نام آور شده است. و آنچه چهره
او را در میان گروندگان به شعر نیمایی مشخص و 

ي اوست که در  کند داد و دهش ویژه ممتاز می
راستاي کمال بخشیدن به این شعر صورت پذیرفته 

ي   »عطا«است و همین داد و دهش یا به قول اخوان 
به شعر نیمایی است که به ما این امکان را فرخزاد 

ي شعر نیمایی  ترین قله دهد تا او را همچون رفیع می
) فروغ براي 352:1383(یوسفی، » به شمار آوریم.

کلمات و عباراتی که در شعر نیمایی اجازه ورود 
ي شعر معاصر  نداشتند مجوز ورود گرفت و محدوده

تر  راحت را گسترش داد تا مطالب خود را در شعر
 بیان کند.

تا پیش از فروغ، شعر نیمایی همچون شعر 
کالسیک و شعر مکتب سخن، مرزهاي معینی را 
براي کلمات و عبارات شعري و غیر شعري قائل 

یافت  اي اجازه حضور نمی بود. در شعر نیما هر کلمه
شد که کلمات غیر شعري  یا کار به جایی کشیده می

آمدند تا اجازه ي  یباید بصورت عبارات شعري در م
هاي بیهوده  یافتند. اما فروغ به این مرزبندي ورود می

ي کلمات اجازه داد تا در شعر  خاتمه داد و به همه
نوي ایران حضور یابند تا گویاي مسائل جامعه 
باشند. همین توجه فروغ به امور اجتماعی و آغشته 
شدن سمع عاطفی شعرش به مسائل روزمره با 

لمات راحت و بدون حصار، شعر او را استفاده از ک
هاي معاصر  جاودانه و در ردیف یکی از بهترین شعر

و از همه مهمتر شعر نیمایی قرار داد. (یوسفی، 
) فروغ بعد از نیما هم به لحاظ شکل و 354:1383

فرم، و هم به لحاظ مضمون و محتوا شعرش را به 

اوج رساند و طرحی نو آفرید و خود را در زمرهی 
 ترین شاعران معاصر قرار داد.به

 

 زن در شعر فروغ
شود  بارزترین چهره اي که در شعر فروغ دیده می

زن است. شعر فروغ بیان و نمایش درد است با 
خصایص زنانه، فروغ درد زن بودن را لمس کرده، 

حرفی کرده است، نگاهی تیز  غصه خورده است ،پر
رفته بین به مسائل داشته است، رنج ها را به دل گ

است و از این زوایا به دنیا نگریسته و شعر سروده 
گاه، آنگونه که باید دیده  است. از نظر فروغ زن هیچ

نشده است. پس باید در موردش سخن گفت. او در 
شعرش از سبکی زنانه استفاده کرده است. 

 دهند: هایی که مردان به آن اهمیت نمی توصیف
ید / آیا دوباره آیا دوباره روي لیوانها خواهم رقص  

 زنگ در مرا به سوي انتظار صدا خواهد برد 
 )316:1383(فرخزاد،

فروغ در دفاع از حقوق زن به شدت به نابرابري 
گوید یک زن حق دارد در  کند و می ها اعتراض می

شعرش زن باشد، آنان که به این موضوع ایراد 
گیرند روزي خواهند دید که با پیشرفت فرهنگ،  می

خود را در جامعه تثبیت خواهد کرد. چرا  زن ایرانی
تواند  مرد حق دارد فریاد بزند و زن نه؟ چرا مرد می

تواند به  راز دل خود را بگوید و زن نه؟ چرا مرد می
راحتی از عشق سخن بگوید و زن نه؟ (کی 

 )1381:209نژاد،
به لبهایم مزن قفل خموشی / که در دل قصه اي 

بند گران را / کزین سودا  ناگفته دارم / ز پایم باز کن
 )33:1383دلی آشفته دارم (فرخزاد ،

ورود زنان در میدان هاي متفاوت اجتماعی، به « 
آنان فرصت داده است که بتوانند احساسات خود را 
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بیان کنند و آن را در پرده پنهان ندارند. درست است 
که در اوایل این حس خام و نارساست ولی کم کم 

شتر زنان، و آزادي هاي بیشتري با رشد اندیشگی بی
که کسب کردند، طرز فکر و احساسات آنان نیز باال 

رود و در اینجا باید از فروغ و ابتکار و دلیري  می
ادبی او سخن گفت که به بیان چگونگی روحی زن 

  »ایرانی پرداخت و نماینده همجنسان خود شد.
 )101:1378(لنگرودي،

درونی فروغ زنی است که تحوالت روحی و 
دهد. در شعرش هم شکایت میکند،  خود را نشان می
باکانه حرفهایی که در دل دارد به  هم حکایت. بی

داند این  ریزد و خوب می روي صفحات کاغذ می
هاي زنانه او را  سنت شکنی و دلیري در گفتن حرف

 مورد انتقاد قرار خواهد داد.
گوید که مرد با  فروغ در شعرش چنان سخن می

نش جرأت چنین سخنان و اعترافاتی را مرد بود
کند. او  ندارد ولی او با زنانگی بر آنها اعتراف می

برضد سنت استضعاف زن برخواسته است. (بهبهانی 
،550:1386( 

پیش از فروغ صداي بلندي که در دادخواهی 
زنانه برخاسته باشد، وجود ندارد و اگر هم باشد 

دگاري بسیار ضعیف و کم مایه است ولی راز مان
شعرهاي زنانه فروغ، حرف دل است و جدي گرفتن 

 ها. نادیده
سوزم از این دوروئی و نیرنگ / یکرنگی  می

خواهم / اي مرگ از آن لبان خاموشت /  کودکانه می
ي جاودانه میخواهم / در ظلمت آن اطاقک  یک بوسه

مانم / هر لحظه نظر به  خاموش / بیچاره و منتظر نمی
 آه نهان به لب نمی رانم  دوزم / وان  در نمی

 )48:1383(فرخزاد ،   
فروغ در اشعارش با سنّت مرد ساالري به شدت 

کند. او یک سنّت شکن بزرگ فرهنگی  مبارزه می

است که قصد مقابله با سنّت مرد ساالر هزار ساله را 
ي بیشتر شعرهاي  دارد. این نوع مقابله، دست مایه

ض و جنگ فروغ است که میخواهد با این اعترا
آوري ، زمینه را براي برابري زن و مرد آماده سازد. 
فروغ با موضوع مبارزه با سنّت مرد ساالر و ایجاد 
تساوي حقوق زن و مرد چنان درگیر شده که زبان 
شعریش تبدیل شده است به یک زبان جنسیت گرا، 
احساساتی و صریح. در کتاب فریاد در مه خانم کی 

گوید:  ار فروغ اینگونه مینژاد در مورد زن در اشع
اصلی ترین عنصر شعرهاي فروغ زن با تمام 

برد  هاي خاص خود اوست. فروغ رنج می ویژگی
براي زن ایرانی، براي جامعه و براي بشریتی که این 

ي خرافی و مفاسد گوناگون  همه تعصبات احمقانه
در زندگی، آنان را به زنجیر کشیده است.(کی نژاد 

براي زن در اشعارش جایگاه  ) فروغ207: 1381،
ویژهاي قائل شده است. عقیدهی او اینگونه است 
که زن مانند مرد آزاد آفریده شده است و باید از 
حقوقی مساوي بهرهمند گردد. وقتی از زن سخن 

گوید منظورش زن ایرانی نیست بلکه او به زن  می
اندیشد. نقش زن در اشعار او آنقدر  جهانی می

هرمانان اشعار او یا خود فروغ پررنگ است که ق
 است یا زنان و دخترکان دیگر:

دارند / و  و من در آستانه به آنها که دوست می
پر عشق ایستاده /  ۀدختري که هنوز آنجا / در آستان

 )297سالمی دوباره خواهم داد   (همان : 
فصلی سرد / در ابتداي  ۀاین منم زنی تنها / در آستان

 )307(همان :    زمینة درك هستی آلود
فروغ فرخزاد با هیچ زنی قابل مقایسه نیست 
چراکه اکثر شاعران مرد هریک سهمی از ظرفیت 
مردانگی خود نشان داده و نقشی به دوش داشته اند. 
اما فروغ به تنهایی زبان گویاي زن صامت ایرانی در 
طول قرن هاست. فروغ صداي بلند  دردهاي به تنگ 
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ت. زن ایرانی که قرن ها از نظر ي زن ایرانی اس آمده

شود و  خالقیت شاعرانه عقیم بود، در او آبستن می
هاي زمان  خود را با تمام شدت و روشنی در آئینه

) اشعار 32:1347کند.( امیر اسماعیلی، منعکس می
اي می پسندند چرا که حرفهاي  فروغ فرخزاد را عده

نند توا زند، حرفهایی که هیچ وقت نمی دل آنها را می
به زبان بیاورند و براي گروهی ناپسند است چون از 
نظر آنان فروغ شرم و حیاي زنانه را زیر پا گذاشته و 
خیلی صریح از بوسه و آغوش سخن به میان آورده 
است. آتشی در کتاب فروغ در میان اشباح در این 

گوید: فروغ بلندترین صداي زن در شعر  مورد می
ان نسبت که براي فارسی است. صدایی که به هم

گروهی آزار دهنده و دلخراش است، براي گروهی 
 )1382: 26باشد. (آتشی، هم زیبا و دلنواز می

زن در شعر فروغ به قدري حائز اهمیت  ةواژ
هاي گوناگون تعریف  است که براي این واژه صفت

کرده و زن را به شکل هاي مختلف ترسیم کرده 
 است:

 زن باردار: 
نوزادهاي بی سر زاییدند / و هاي باردار / زن

 گاهواره ها از شرم / به گورها پناه آوردند
 )247:1383(فرخزاد ،

 زن دیوانه خو:
 جستی به شوق آه اینست آنچه می

 راز من ، راز زنی دیوانه خو

 ) 55(همان : 
 

 زن افسرده: 
 اداب منـدان لب شـآه آن خن

                    ي مرموز نیست                     این زن افسرده 

 ) 55(همان: 

 زن کوچک:
 و من به آن زن کوچک برخوردم 

 هاي خالی سیمرغان بودندمانند النه هایش، که چشم

 ) 315(همان : 
 کامل: ةزن ساد

ي کامل /که از وراي  مرا پناه دهید اي زنان ساده
پوست ،سر انگشتان نازکتان / مسیر جنبش کیف آور 

 )265:1383نم  (فرخزاد،ک جنینی را /دنبال می
 :زن ساده لوح عادي

آن کس که مرا امید و شادي بود / هر جا که نشست 
 بی تأمل گفت/ او یک زن ساده لوح عادي بود         

 )46(همان: 
صفت هایی نیز هستند که آنها را براي دختران 
به کار برده است مانند :دختر خوشبخت / دختر 

ید جواد / دختران ي شاه پریون / دختر س کوچیکه
 نابالغ / دختران عاشق / دختر آتش / دختر بهار

فروغ در اشعارش بطور مکرر این نکته را یادآور 
شود که این موجود پاك و رنج کشیده، یک زن  می

است، یک مادر است، یک دختر است و در کل یک 
 گوید: انسان است و نباید نادیده گرفته شود. او می

یم دارم که در شعرم من یک زن هستم، تصم«
همچنان زن باقی بمانم و به هیچ وجه خیال 

) اشعار او 115:1378(لنگرودي،» بازگشت ندارم.
کشد که  زنی پر احساس و پر تالطم را به تصویر می

اي مقاوم اما سرشار از نرمی و لطافت زنانه  با روحیه
کند. یکی از  هاي زندگی مبارزه می در برابر ناکامی

زنانگی را در شعر فروغ بیشتر تقویت مسائلی که 
کند توجه به حس مادري است. از آنجایی که  می

فروغ مادر بوده و همواره حسرت دیدار فرزند را در 
پرورانده، این حس را روشن و صریح ابراز  دل می

کند . مثالً رنج یک مادر زمانی که فرزندش بیمار  می
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دکش رنج کند که خود بمیرد اما کو است و او دعا می

 نکشد.
طفلی غنوده در من، بیمار / با گونه هاي سرخ 
تب آلوده / با گیسوان در هم آشفته /  تا نیمه شب ز 
درد نیاسوده/ هر دم میان پنجه من لرزد / انگشت 

کنم که خداوندا /  هاي الغر و تبدارش /  من ناله می
 )51جانم بگیر و کم بده آزارش  (همان:

نشانه دلتنگی بیش از  و یا شعر دیگر فروغ که
اندازه او در دیدار فرزندش است و در خیال خود 

 گوید. به او الالیی می
الي الي ، اي پسر کوچک من / دیده بربند که 
شب آمده است / دیده بربند که این دیو سیاه / خون 

 ) 30 به کف خنده به لب آمده است (همان:
د فروغ ایثارگر است. او خود را قربانی زنانی کر

زیند و در آینده خواهند  زیستند و اینک می که می
توان هویت یک  زیست تا ثابت کند که چگونه می

زن را نشان داد. فروغ با کسانی که زن را عنصر گناه 
دانستند مبارزه کرد. و در مقابل کسانی که عقیده  می

خیزد و یا  داشتند از وجود زن شّر و وسوسه برمی
 انه ایستاد .زن شیطان کوچک است سرسخت

به او جز از هوس چیزي نگفتند / در او جز 
ي ظاهر ندیدند / به هرجا رفت در گوشش  جلوه

 )25(همان: سرودند /که زن را بهر عشرت آفریدند  
قرآن نیز با این نظریات سخت مبارزه کرده و زن 

هنَّ لباس «را از اتهامات کوته فکران مبرّا میداند. 
ل أَنتُمو نَّلَّکُملَّه اسزنان زینت و پوشش شما » ب

 )187هستند و شما زینت و پوشش آنها(سوره بقره:
 

 هاي شعر فروغ مضامین و ویژگی
مضامین و واژگانی که در اشعار فروغ مورد استفاده 

باشند به گونه  اند نمایانگر تفکرات او می قرار گرفته
شنا اي که اگر این اشعار را در مقابل یک خواننده نا آ

با فروغ هم بگذاریم، به آسانی با حدود اندیشه و 
مضامین شعر فروغ همان «دید او پی خواهد برد. 

ي جاودانی هستند. یعنی عشق، زیبایی  مضامین ثالثه
و مرگ. این مضامین از دوران مادر ساالري انسان 

هاي  ابتدائی تاکنون به مقتضاي زمان و مکان شکل
ل و معناي سابق اند، ولی در اص مختلف گرفته

،  اند. فرخزاد بر این سه مضمون جاودانی شعر مانده
پوشاند و همیشه در این سه  ي زمان را می جامه

ي  رود، خواه در سه مجموعه مضمون فروتر می
اولش و خواه در اشعار بعد از آن که آثار درخشان 

) برخی از 33:1347(اسماعیلی ،»  زندگی او بودند.
ي فروغ ملکه هستند که از  یشهواژگان گویی در اند

گیرند. فروغ با  زندگی پر فراز و نشیب او نشأت می
کند  این واژگان دائماً درگیر است. باال و پایینشان می

کشد و سر انجام ترکیب  به چپ و راستشان می
 سازد. دلخواه خود را می

مضامین و واژگانی که در شعرهاي فروغ به کار 
از دنیاي پر هیاهوي است  رفته اند چشم اندازي

زندگی او، و حاصل انفجار و انقالب ناگهانی ذهن 
ي وقوع این انقالب بدین گونه است  اوست. نحوه

که در ابتدا واژگان بسیط یا مرکب در خیال او نقش 
هاي  بندند و سپس با یافتن مناسب ترین جفت می

ي جدیدي  همنشین خویش، به تعبیرهاي شاعرانه
آن روز هیچ شاعري یاراي دید  شوند که تا مبدل می

و درك آنها را در دنیاي نو شعر پارسی نداشته است. 
واژگانی همچون: مردابهاي الکل، کرم روزنامه، حمام 

مضامین ) «19:138ادکلن، یأس آسمان و... (حقوقی، 
شعر او هرچه باشد عشق، تنهایی، مرگ، زوال یا 

ابطه با سازد ایجاد ر زیبایی آنچه که او را جاودان می
هاي مردم حال و آینده  ي زندگی هاي صمیمانه لحظه
) انتخاب واژگان براي 10:1377(عبدعلی ،» است.

ي خاص  فروغ بسیار مهم است زیرا هر کلمه روحیه

 



 105 محمد رضا بختیاريروغ فرخزاد،نگاهی به شعر و اندیشه ف

 
ترین و  خود را داراست. از دیدگاه فروغ حتی خشن

ترین کلمات را نباید به دلیل اینکه هرگز در  زشت
هاي  ر گذاشت. او در دورهاند کنا شعر استفاده نشده

متفاوت سرودن اشعارش، از واژگان گوناگونی 
اي که در هر دوره چه  استفاده کرده است به گونه

ي خامی و چه تکامل، واژگان مختص به همان  دوره
دوره را به کار برده است. آقاي محمد حقوقی در 

ها در دفتر متأخر شعر  کتاب شعر زمان ما بسامد واژه
ي شعر او  انی از واالیی تفکر و اندیشهفروغ را نش

ها  ي اول آثار شعري فروغ بسامد واژه داند در نیمه می
نشان از حزن و اندوه زندگی شخصی زنی دارد که 
در چهار دیواري خانه و در میان گفتمان سنّتی اسیر 
شده و با جسارت تمام سعی دارد از چنگال سنّتها و 

اژگانی که در سنّت اي رها شده و با و تفکرات کلیشه
شود به جنگ این  آن زمان براي زن تابو محسوب می

هایی مانند بوسه، گناه، عشق...  اسارت برود. واژه
ي عصیانگر  همگی کلماتی هستند که حاصل اندیشه
) و 17:1384و اعتراضی شعر فروغ است. (حقوقی،

نیمه ي دوم آثار شعري فروغ، واژگان به کار رفته 
گراي این  ح واال و اندیشهی کمالي رو نشان دهنده

 ي معاصر است. شاعره
در اشعار فروغ برخی از واژگان و مفاهیم بیشتر 

اند که عالوه بر نشان دادن طرز  از بقیه تکرار شده
فکر و احساسات او براي شعر فروغ به نوعی ویژگی 

شوند که از میان این واژگان و  نیز محسوب می
 کنیم: نها اشاره میترین آ  مفاهیم به پر کاربرد

 

 کلمات منفی و یأس آلود
اي که در اشعار فروغ به چشم  نخستین مسئله 

خورد به کار بردن تعبیرات و کلمات منفی و  می
یأس آلود و سیاه و کدر است کلماتی همچون: تشنج 

هاي مرده /  / بیهودگی / غربت / خاکروبه / گنجشک
/ تباهی  هاي ماهوتی / مراسم اعدام / طناب دار توپ

هاي  سر / هجوم ملخ ها / گرگ اجساد / نوزادهاي بی
هاي الکل  هاي امید / مرداب بیابان / قتل عام / ویرانه

نمی توانستم، دیگر نمی توانستم / صداي /  / بیم
خواست / و یأسم از صبوري  پایم از انکار راه بر می

 تر شده بودروحم وسیع
 )263:1383، فرخزاد(

 

 عشق
ي مرکزي شعر فروغ عشق  و هستهعنصر اصلی 

است و تفکر و احساس او به دور این محور 
نشیند.عشق  کند و به بار می چرخد، رشد می می

کند تا با  نیازي درونی است که فروغ را وادار می
بیرون از خود تماس و رابطه ایجاد کند. هرچند براي 

: 1382 فروغ گاهی عشق رنگ باخته است. (رضائی،
اي بنیادین در هستی  نظر فروغ مقوله ) عشق در188

داند که خدا  شناسی است. او عشق را نعمتی الهی می
به انسان ارزانی کرده هرچند ارمغان عشق ورزي 
براي او جز یأسی عمیق چیزي نداشت. فروغ در 

ي مرسوم اینگونه نظر  هاي عاشقانه مورد عشق و شعر
ز و عشق در شعر امروز یا آنقدر اغراق آمی«میدهد: 

پر سوز و گداز است که با خطوط عصبی و عجول 
آید. یا آنچنان ابتدائی است که  زندگی جور در نمی

 ۀهاي جفت جویان» مرنو«انسان را بی اختیار به یاد 
اندازد. اما من  هاي نر، بر پشت بام آفتابی می گربه
خواهم از عشق به عنوان یکی از زیباترین و  می

یاد کنم. حسی که آنقدر ترین عواطف بشري  پاکیزه
ماند. ولی  مقدس است که به نماز و ستایش می

متأسفانه در حد یک نیاز و احتیاج بدوي تنزل کرده 
) عشق در فروغ به 580:1391(مختاري،» است.
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دهد و گاهی هم غم  ایست که هم به او غم می گونه

ترین  زداید اما در هر صورت ناممکن را از دلش می
سازد همانند بستن  بش ممکن میکارها را در قل
عشق از نظر من یک چیز سوزنده «آسمان به زمین. 

و لطیف بود. من هیجان و عطش میخواستم. من 
) عشق از جمله 79:1389(یوسفی،» دیوانه بودم.

هاي  واژگانی است که فروغ در شعرش صفت
 مختلفی براي او تعریف کرده است: 

عشق عشق حریص/ عشق دل انگیز/ عشق زیبا/ 
/ / عشق محال/ عشق کبوتر/ عشق نیاز آلودطوفانی

اي کوتاه/ به  / تنها و از پنجره/ عشق؟عشق عصیانی
اي  نگرد/ به گذرگاهی با خاطره هاي بی مجنون می بیابان

 مغشوش/ از خرامیدن ساقی نازك در خلخال
 )238:1383(فرخزاد ،

 مرگ
ي تصویر سازي  از جمله مفاهیم دیگري که دستمایه

عر شعراي معاصر از جمله فروغ شده است در ش
مفهوم مرگ است. فروغ همیشه از مرگ خود سخن 
می راند و معتقد به این است که مرگ هم یکی از 
قوانین طبیعت بوده و آدمی تنها در برابر این قانون 

کند. خانم مرادي در کتاب  احساس حقارت می
شناخت نامه فروغ در مورد مفهوم مرگ در اشعار 

گوید: فروغ شاعري مرگ طلب است. و  می فروغ
اي  اندیشد که از این خاکستر، پرنده شاید به این می

 )199:1379(مرادي، دیگر جان خواهدگرفت.
نجات دهنده در گور خفته است/ و خاك، خاك 
پذیرنده/ اشارتیست به آرامش/ زمان گذشت و 

 ساعت چهار بار نواخت 
 )308:1383(فرخزاد،

 

 شب
گانی که در اشعار فروغ بسیار مورد از جمله واژ

ي شب است. فروغ از آوردن  استفاده قرار گرفته واژه
نام شب در اشعارش لذت می برد و شاید این لذت 
بدین سبب است که تیرگی آن را به تیرگی روزگار 
خود تشبیه کرده است. او گاهی شب را تنها همدم 

ود و ش داند. شبی که دائم پنجره از آن پر می خود می
 شنود. شاعر وزش ظلمت آن را می

 ۀافسوس / من مرده ام / و شب هنوز / گویی ادام
 )267همان شب بیهوده است (همان:

 

 حسرت
فروغ در زندگی بار حسرت را بطور مداوم به دوش 
کشیده است. حسرت عشقی بی سرانجام، حسرت 

ي پاك و بی آالیش  دوري از فرزند، حسرت گذشته
شود که حسرت  ن ها باعث میکودکانه. تمامی ای

 ي شعر فروغ شود. یکی از واژگان سازنده
رفتی و در دل من ماند به جاي / عشقی آلوده 
به نومیدي و درد / نگهی گمشده در پرده ي اشک / 

 )  1383:23(فرخزاد، ي سرد حسرتی یخ زده در خنده
 

 پنجره
خصوص در دو هاز واژگان پر تکرار در اشعار فروغ ب

فروغ،  ةپنجر«باشد.  تأخر او، پنجره میم ۀمجموع
ي آرمانی هر شاعر و متحرك و پویاست  همان پنجره

که تا به کشف نرسد و نتواند که براي همیشه بازش 
عینی مکشوف،  ۀکند، به تسخیر هیچ فضاي شاعران

) پنجره نیز 25:1384(حقوقی،» توفیق نخواهد یافت.
 همانند عشق از واژگانی است که برایش صفات
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ي رنگ پریده /  متعددي تعریف شده است: پنجره

 ي گشوده در  ي کور / پنجره ي ساعت / پنجره پنجره
 

 همجنس انگاري با گیاهان 
هاي شعر فروغ همذات پنداري با  یکی از مشخصه

ژگی ــهاي فراوانی از این وی باشد. نمونه گیاهان می
 در شعر فروغ وجود دارد.

ها به زیستن  بار گل/ مرا تۀ درختانممن از سالل
 )350کند. (همان: متعهد می

 

 گیرينتیجهبحث و 
وغ فرخزاد، شعر خود را با یک سنت شکنی با شعر فر
آغاز کرد و تمایالت درونی تازه خویش را در » اسیر«

این اثر نمایان ساخت. درآغاز اشعار او چنگی به دل 
نمی زد، چون از نظر عناصر شعري جذبه اي در 

الی از صور خیال چشمگیر بوده برنداشت و خ
است.ساختار جمالت ضعیف او به مرور زمان جاي 

دغدغه هاي »دیوار« خود را به پختگی داد. او در شعر
« یک دختر جوان را به نمایش گذاشت و در 

« روح سرکشی شاعري خود را بیان کرد.او در»عصیان
، توانست به ساختار زبان کاملی نسبت »تولدي دیگر

اي پیشین دست یافت و برجسته ترین شعر به دوره ه
به  »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« با خود را سرود.

سیر تکامل جدید دست یافت.شعر فروغ فرخزاد، 
» هملت«سرنوشت او بود،.همان طور که سرنوشت 

 »فرورفتن« نبود، بلکه»پیش رفتن«است.در فروغ 
ین بود.شاید هر آفریننده اصیل همینطور باشد. مضام

شعر فروغ فرخزاد، همان مضامین ثالثه جاودانه 
(عشق،زیبایی،مرگ) است.این مضامین از دوران 
مادرساالري انسان ابتدایی تاکنون به مقتضاي زمان و 

 هاي مختلف گرفته است.مکان شکل

 »دیوار«روح بدبینی و در شعر  »رویا«در شعر        
 »صیانع« هاي اجتماعی اجتماعی و زنانه و دردغدغه

سرکشی شاعر را مطرح ساخت و تضاد درونی 
خویش را بیان کرد. او درشعرش صریح عشق ورزید 
و معشوق مرد را از دیدگاه یک زن آفرید. زنی که نه 
سنگین است و نه صامت. نه مطیع است و نه سر به 
زیر. زنی که زبانش دراز است و پا از گلیم خود 

ه بطور مستقیم و نهد و از شور و طلب زنان فراتر می
گوید. فروغ یک زن است و  بدون ترفند سخن می

کند. او  ي خود را در شعرش مطرح می دردهاي زنانه
گر است و در حالی که جستجو  شاعري جستجو

اندازهاي زیباي شعر خودش  کند ما را با چشم می
سازد. همان چیزهایی که در طول روز بارها  آشنا می

بینیم.  و ما آنها را نمی گذرند از مقابل چشم ما می
باك و جسور  فروغ فرخزاد نوآور است و چنان بی
کند که شاید  در شعر معاصر دگرگونی ایجاد می

کمتر کسی جرأت چنین حرکتی را داشته باشد. او 
تمام نیش ها و طعنه و کنایات را نادیده گرفت تا 
شعر فارسی نو را با تحولی شگرف مواجه کند. وزن 

راع را از هر جایی که خواست را شکست و مص
کوتاه یا بلند کرد تا حرف دلش را به گوش همگان 
برساند. فروغ با آمیختن کلمات قدیم و جدید و 
فراهم آوردن ترکیبات زیبا، سبک بیان خود را از 

ي  دیگر شاعران معاصر متفاوت ساخت. این شاعره
ي خامی و چه در دوره ي تکامل،  بزرگ چه در دوره

را به کار برد که در نوع خود منحصر به  ترکیباتی
فرد بودند و زبان گویاي فروغ در اشعارش محسوب 

را استاد اول و آخر خود » نیما«شدند. فروغ،  می
دانست و با الگو قراردادن نیما، شعر نو فارسی را  می

اي  گسترش داد. او شاعري است داراي قریحه
کثر نیرومند و نبوغی ذاتی. به همین دلیل در ا
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زند و تغییر در شیوه  اشعارش تصویر گرایی موج می

هاي غزل و مثنوي نیز به نبوغ سرشار  نوشتاري قالب
او اشاره دارد. فروغ با کلمات بازي نکرده و خود را 
همواره از تشریفات شعري دور نگاه داشته است 

اي براي  چرا که شعر او شعر مفهوم است نه وسیله
 هاي شاعرانه. نمایی خود
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