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 چکیده

ای ـهرهـچه ش.( ازه.  1313-1345زاد )ـروغ فرخـف

ادوار  ۀسبک شعر معاصر و شاید هممشخص و صاحب

ارسی است که روند تکاملی شعر امروز از ـف شعر

سمبولیسزم اجتماعی در  رمانتیسیزم نوقدمایی تا رئالیزم و

سیرِ شعر او به سمت جوهری متعالی و شریف، قابل 

نخست به دلیل  ۀفروغ در درجۀ مشاهده است. جایگاه ویژ

شود. می ای است که از شعرش شنیدهصدای خاص زنانه

عمیق فروغ، ناشی از دیدی تازه و موجب  ۀدرک شاعران

. سبک شخصی وی با است تولدی دیگر در شعر امروز

آمیزد هم می آزاد و ژرف، شعر و زندگی را در ۀنگاه زنان

و یگانگیِ عمیقش با طبیعت، تکرارهای طبیعی و طنیِن 

 ۀزند. مختصات شعری در حوزسیِ کالم را رقم میح

 ۀمعنی، شامل مضامین انسانی و اجتماعی و در حوز

 ۀصورت شامل تناسب و هماهنگی میان عناصر سازند

یعنی ادبیت و زبان شعر است و ساختمان، سازش  ،صورت

و همنوایی صورت و معنی یا تعبیر و مضمون است. در 

های استخراج مقوله اسنادی به ۀاین پژوهش، به شیو

-شود و ضمن تحلیل بناندیشگی پرداخته می ۀتکرارشوند

وط پیوند آنها با برخی عناصر های فکری شاعر، خطمایه

 ۀشود. محورهای برجستشناسیک شعر پررنگ میسبک

اندیشگی در شعر فروغ )مرگ، انسان، زن، عصیان و 
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Abstract 

Foroogh Farrokh Zad (1934 - 1966 AD.) is one 

of the prominent and style - owner figures of 

the new poem of the day and perhaps of all 

periods of Farsi poem, and we can see the 

developmental trend of today's poem ranging 

from the old neo Romanticism to social 

Realism and Symbolism is heading for 

supreme essence in her poem. Foroogh's 

special place in Persian litrature is primitivly 

because of the special feminine voice that is 

heard of her poem. Her deep Perception 

poetical comes from a new vision and causes 

another birth in Contemporary poem. Her 

personal style with a feminine and profound 

perspective look and vision integrates life and 

poetry and is an indication of her great unity 

with nature and her sensational speech 

reverberation.The poem coordinates includes 

human and social contents in message territory 

and proportion and harmony between form 

maker elements (literariness and poem 

language) in form territory. The structure is 

agreement and covenant of form and meaning 

or interpretation and content. In this 

investigation, it is documentally approachedd 

to extract thought frequentative matters, Poet's 

thought foundations are analyzed and 

connection lines of them are high lighted by 

some of stylistical elements.The main pivots of 

thought in her poems (i.e. death, human, 

women, confusion and modernity) led to a 

special speech and manner. 
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 مقدمه

 ای نظامی و سختگیر رشدفروغ فرخزاد در خانواده

یافت و در زندگی زناشویی هم توفیق چندانی نیافت. 

شعر نخستین او مختصات گذار از  سه دفتر

کند و را ترسیم می رومانتیسیزم به سمبولیزم اجتماعی

تثبیت چارچوب فکری خاص شاعر و تبلور زبانی و 

دهد. وی در روی می« تولدی دیگر»ادبی آن پس از 

جایگاه زنی که در دوران تحوالت سریع اجتماعی 

به صدایی خاص در شعر فارسی دست  ایران زیسته

 . است یافته

ادبیات فارسی از دوران مشروطه، شاهد حضور 

ایست که در پی ان شاعر و نویسندهروزافزون زن

 ،شان هستند. در همین راستاشناخت خودِ زنانه

کم موجب پدیداری نوعی زبان زنانه شاعران زن، کم

در شعر فارسی شدند. مختصات فکری هر شاعری در 

 شعرش مؤثر های ادبی و زبانیگیری ویژگیشکل

 توجه ویژه درخوراست و این خصیصه در شعر فروغ 

 است.

 

 لهئبیان مس

توان نمودار تاریخ مجموعه شعرهای فروغ را می

دگرگونی شعر نو ایران دانست که در سه دفتر نخست، 

رو نوقدمایی بود و تأثیر شاعران رمانتیک میانه تحت

به موضوعات بنیادین از قبیل « عصیان»تنها در دفتر 

هستی و نیستی و بهشت و دوزخ و نیکی و بدی، 

تأثیرات  ۀگرچه شاعر هنوز در دایر ؛است کرده توجه

 ۀنقط« تولدی دیگر»بود. و نادرپور مشیری  ،رحمانی

عطفی در شعر فروغ و شعر فارسی در جهت مدرنیسم 

بود. فروغ، شعر نو را با تکیه بر زندگی روزمره، تاریخ 

گویی گرایی و عینیشخصی به سمت واقع ۀو تجرب

القیت را نیما های این خکرد که سرچشمه هدایت

ایمان بیاوریم »در دفتر  ،نهایتدر بود و  جوشان کرده

با سازمان اندیشگی و ذهن بارور « به آغاز فصل سرد

سبک و و زبان و بیانی خودساخته، سیمای صاحب

 داد. جهانی خویش را نشان

دستیابی به زبان گفتار و موسیقی طبیعی حاصل 

ش مستمر، از برخورد مستقیم فروغ با واژه و کوش

 هدسبب بازآفرینی عناصر بیانی و تصاویری بدیع ش

را ساخت  بلکه آن ،است. او راه خود را انتخاب نکرد

گوید: کرد. سارتر می و ادبیات خاص خود را پیشنهاد

گفتم راه چاره را باید پیش از این هنگامی که می»

راه چاره را نباید و  ام ناقص بود:انتخاب کرد، گفته

کرد، « اختراع»کرد، راه چاره را باید « انتخاب»ن توانمی

در  ،خود ۀباید آفرید و هرکس با آفریدن راه چار

روزه خود را  آفریند. انسان باید هرحقیقت خود را می

 (.21: 1370)سارتر، « بیافریند

ن کردن خطوط این پژوهش در جهت روش

دارد؛ یعنی در جهت برمی قدم اندیشگی فروغ فرخزاد

های اساسی فکری و مایهبه این پرسش که بنکوشش 

-ایده و نگرش خاص فروغ را که با مختصات سبک

 اند؟ یابد، کدامشناسیک زبانی و ادبی پیوند می

 

 روش تفصیلی تحقیق

 و روش کار این پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا

. توضیح است ایگردآوری اطالعات، به روش کتابخانه

ج خوانی مجموعه اشعار و استخراچندبارهاینکه به شیوه 

ادبی به  های زبانی وهای فکری و برخی شاخصهمحور

 تحلیل چگونگی پیوند آنها پرداخته شد.

 تحقیق ةپیشین
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د فروغ فرخزا ۀهای زیادی دربارنامهها و پایانکتاب

ها شرح ها و نوشتهکه اعظم این کتاب دارد وجود

 ۀمجموعه و گزین نگاری یازندگی و احوال، خاطره

که به هنگام تحلیل و بررسی شعر فروغ،  استآثارش 

-جسته و گریخته به برخی محورهای فکری و سبک

آنها  از است که به تحلیل برخی شده شناختی اشاره

 شود:پرداخته می

اجمالی به  «نگاهی به فروغ»سیروس شمیسا در 

-چون زبان، موسیقی، تصاویر و بنهمای مسائل عمده

اب های شعری و ... پرداخته که اغلب نوعی فتح بیهما

 در این زمینه هستند و قابلیت گسترش و پرورش دارند

 .(1376)شمیسا، 

اوج  جاودانه زیستن، در»بهروز جاللی در 

با شرح « زنی تنها»در حمید سیاهپوش و  «ماندن

آوری گیری شخصیت فروغ و جمعزندگی و شکل

هایی از مقاالت و یادداشتتر از همه سخنانش و مهم

دیشه او بیشتر به ان ۀبسیاری از شاعران و ادیبان دربار

 ،یعنی انسانی که فروغ است ،و اخالق و احوال او

سبک اند و کمتر به فروغی که شاعری صاحبپرداخته

 .(1376سیاهپوش، ؛ 1377است. )جاللی، 

تحلیل و مقایسه » ۀنامدر پایان (1378همدانی )

، «در شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخزاددرونمایه 

یان بگریز از دروغ و ریا و تمایل به راستی و قناعت یا 

ا ر فقر و اختالف طبقاتی و بدبینی نسبت به ثروتمندان

های مشترک بین فروغ و پروین ازجمله درونمایه

 .(1378 ،)همدانی شماردبرمی

با تکیه بر « )فروغ( شعر زمان»حقوقی در  محمد

بینی د برخی واژگان به تفاوت مشخص نوع جهانبسام

شاعری پرداخته و بدین طریق تا  ۀشاعر در دو دور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dionysian 

است )حقوقی،  کرده حدودی سیر اندیشگی او را رسم

1383). 

تحلیل تعامل سه شاعر زن » ۀزرقانی در مقال

فروغ  ،«ای از سنّت فرهنگی رایج ایرانیمعاصر با نمونه

 ۀنمایند را در برخورد با سنت فرهنگی مردانه،

 بسنده« اصالح»و « اعتراض»به  داند که می شاعرانی

شکنانه را و سّنت« گرانهعصیان»اند و رویکردی نکرده

 .(1390)زرقانی،  انددر پیش گرفته

خشونت در اشعار فروغ »ۀ نامجزایری در پایان

سمبولیسم رمانتیسم و » که است معتقد« فرخزاد

 ثر ازأمت ،هایی هستند که در ادبیاتاجتماعی گفتمان

 یزمان ۀشرایط اجتماعی و سیاسی خاصی در یک باز

گرایی و تعهد اند و احساستولید و تفسیر شده

اجتماعی شاعر او را به سمت و سوی این دو گفتمان 

ا ادبی کشانده و او توانسته خشونت مستتر در جامعه ر

 .(1: 1391 )جزایری، «دیش بگذاردر اشعارش به نما

های اساسی مایهپیوند بنبارۀ وهش جامعی درژپ

فکری و ایده و نگرش خاص فروغ با مختصات 

شناسیک زبانی و ادبی او مشاهده نشد و پزوهش سبک

 حاضر در این راستا گام برداشته است.

 

 ها یافته

 عصیان و غم. 1

لحاظی، از ادبیات ما صادق هدایت و فروغ فرخزاد  در

یعنی مغموم و تاریک و احساسی  ،1جنبه دیونوسوسی

 ،2سپهری، آپولویی و غیرعقالنی دارند. حال آنکه امثال

(. 402: 1385یعنی روشن و عقالنی هستند )شمیسا، 

است. وی در  شعر و زندگی فروغ درهم عجین شده

 ۀدوران نخست شاعری، زندگی و شعرش را بر پای

2. Apollonian 
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اش شکست و نهاد که نتیجه های عریان بناهوس

ناکامی در زندگی خصوصی و اجتماعی بود. یأس، 

ایمانی و ناباوری در قبال همه چیز موجب عصیان بی

کوب، این عصیان او فروغ شد. گرچه در نظر  زرین

مایه است و از عمق فلسفی و عصیانی سطحی و کم

حافظ و ولتر  ،ابوالعالء ،تفکرات عمیق مانند خیام

هایی است که شاعر از و فقط نمودار عقده خالی است

: 1375 )فورست، است آورده دست خود بهاو خودبه

ها و اصول اخالقی که در طغیان بر ضدسنت(. »195

پروا و کارهای آغازین او پیداست، از او فردی بی

بود که پس از تولدی دیگر،  ها ساختهمعترض به سنت

   (.113: 1385)یاحقی، « به مقدار زیادی تعدیل شد

های اخالقی را زیر پا نهاد و ارزش ۀاو هم

آشکارا به اظهار میل به گناه پرداخت. میل به گناه، 

-مضمونی است که شاعران آن عصر، خاصه تغزل

سرایان، آن را تنها عالج دردهای پنهانی و خاموش 

مضمونی رایج است  ،هادانند و در آن سالخود می

 (.  315: 1377)جاللی، 

 گنه کردم گناهی پر ز لذت

 کنار پیکری لرزان و مدهوش

 دانم چه کردمخداوندا چه می

 آن خلوتگه تاریک و خاموش در

 (119: 1368)فرخزاد،  

-می« یاغی مغمومی»گونه ستیز، فروغ را این

-تجربه»نشیند و برای فراموشی گرداند که در سایه می

 گوید. در دوران نخستشعر می« های غلیظ تاریکی

هنوز اسیر خیر و  ،اینکه عاصی است شاعری، وی با

شر، طاعت و گناه و ایمان و کفر است و سخت در 

اما پس از  ،اندیشکشمکش با ذهنیت سنتی گناه

از چارچوب مفاهیم اخالقی نیک و « تولدی دیگر»

آشنایی و  همسان شرم ۀرود و به تجربزشت فراتر می

 پردازد.آگاهی میمرگ

 های خالقیت شاعرانه عبور از خطیکی از جلوه

قرمزهای نحو معیار در زبان و شکستن هنجارهای 

ها و الگوهای مبتذل و زبانی و دور ریختن کلیشه

خصوص در نحو شعر به های تازه پیشنهاد ساخت

آگاهی و دانش  ۀکه ارتباط تنگاتنگی با توسع است

های ویژه سری عوامل خارجی و بایستهشاعر و یک

کنار نوآوری فروغ و دیگر شاگردان  نی دراست؛ یع

ای از قافیه و موسیقی نیما در وزن و نمایش شکل تازه

صور  ۀکالم، دخل و تصرف در ساختمان زبان و ارائ

 د.شوساز میتمایزات سبک ۀجدید ساختاری، از جمل

میل به شکستن ساختارهای اجتماعی در ذهن 

 کشیدههای ادبی و زبانی هم فروغ به هنجارگریزی

های شود و بسامد باالی این شگردها و حتی وزنمی

تند سیالبی و عصبی برخی شعرها نمود چنین ذهنیتی 

-است. بسامد باالی کلماتی که بیان گناه هستند و بی

پروایی در تصاویر اروتیک و فضای تیره و خشمناک 

آمیز برخی شعرها را در پیوند با این محور و یأس

کرد و این حس غم و تاریکی  توجیهتوان اندیشگی می

هستی خود  ۀشود که هممأیوس موجب می ۀو اندیش

تاریکی ببیند و در بافتی خشن به توصیف  ۀرا در آی

که زمانی مرد رؤیاهایش بوده بپردازد و حتی « او»

-مانند می «هجایی خونین»را به « سالم»ای مثل واژه

 کند:

 گذردمردی از کنار درختان خیس می

 هایشهای آبی رگدی که رشتهمر

 مانند مارهای مرده از دوسوی گلوگاهش

 اندباال خزیده

 های منقلبش آن هجای خونین راو در شقیقه
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 کنندتکرار می

 سالم -

 سالم -

 (  396)همان:  

-هایی که فروغ در دوران کوتاه زندگیتنش ۀهم

مثل: زود عاشق شدن، زود جدا شدن،  کرده اش تجربه

زود مادر شدن، زود از فرزند دور ماندن و ارتباط 

نامطلوب با خانواده و ناامنی در روابط عاطفی با 

دیگران باعث شده این زنِ تنها با ذهنی عصبی و خسته 

و پراسترس شعر  بگوید. در نتیجه با وفور صفاتی 

. وفور ها هستندیم که القاگر این حسهست مواجه

انواع صفات  ، قسمت مهمی از«مفعول»کلماتی بر وزن 

اند که از احساس جبر فراگیر در زندگی و فروغ

شود یا وفور صفات مرکبی اعتراض به آن ناشی می

 نظیر بدخو، کینه جو، دیوانه جو و ... .

فروغ بیش از همه چیز غمگین و تنهاست و فراوانی 

خسته، لرزان،  چونهمتکرار این صفت و نیز کلماتی 

مضطرب، اضطراب، مشوش، تشویش، پریشان، 

 افسرده و سست، مؤید این موضوع است. 

 ها روح نسیمـپنجره ی ازـگوی

 دید اندوه من تنها را 

 (115)همان: 

)فرخزاد،  فصلی سرد ۀو این منم/ زنی تنها/ در آستان

1368 :395.) 

های کوچک جوهر، بر این دست مشوش، و لکه

 (.278ترسان )همان: مضطرب، 

ترین ترین و خشندر اشعار فروغ، غیرشاعرانه

دهد. این کلمات هم بافتی شدیدًا شاعرانه به شعر می

اندازهای واژگانی در سنت ادبی رایج فارسی از دست

 ۀعالوه روحیبه .شگردهای سبکی شعر فروغ است

ماتی حاوی این احساسات و جنس عصیانگرش در کل

و دید خاص به دنیای اطراف، این واژگان غیرلطیف 

« دیو شب»است. مثالً شعر  کرده خصیصه را تقویت

اما چون از زبان مادری عصبی و با  ،یک الالیی است

 کند:آسا زمزمه میحس گناه است، شاعر، ناله

 الی، ای پسر کوچک منالی

 است دیده بربند، که شب آمده

 دیده بربند، که این دیو سیاه

 خنده به لب آمده استخون به کف، 

 (47)همان:   

 

 سادگی، صمیمیت، حقیقت .2

از دیگر محورهای مهم اندیشگی فروغ، سادگی اوست 

و تفاوت دنیای شعرهای نخستین و انجامین در نوع 

فهم سادگی آنهاست. وقتی این سادگی دیگر آسان

گیرند. شعرهای اصیل و ماندنی فروغ شکل می ،نیست

به نوعی بیان است که از شدت نهایت هنر، رسیدن »

سادگی، فهم آن بسیار مشکل و شاید غیرممکن است. 

ناپذیر است، تنها برای درک چیزی که ساده اما فهم

کردن و کرد. وقتی که به جای معنی باید آن را حس

فهم ظاهری ناچار شویم که آن را حس کنیم، تازه وارد 

 (. 53)همان: « ایمفضای هنری شده

ر فروغ...]در دوران اوج شاعری[، یک نمودار شع

ها با شکلی ای نیست. یعنی شعرنمودار منظومه

بلکه  ،چرخندمشخص حول مرکزی متشکل نمی

اگرچه مرکزیت شعرش  ؛است« کیهانی» نموداری

هایی رشدیابنده ها با شکلاما شعر ،دنیای فردی اوست

شوند. شعر او از این مرکز منشعب می -در درون –

بیش از انسجام بیرونی، مبتنی بر بافتی با اجزای 
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اش، آن را حسی -چسبنده است که محتوای فکری

 (. 24دهند )همان: تشکیل می

اغلب اظهارنظرهایی که در مورد شعر فروغ 

-گرفته شامل این مهم است که شعر او صمیمیصورت

باره شعر فارسی است. در اینین ترخصوصیترین و 

گوید: تمام شعر فروغ تجارب شفیعی کدکنی می

شخصی است؛ یعنی ممکن است در یک شعر فروغ، 

باشد که حتی یکی از  خصوصی تصویر شده ۀده لحظ

شعر شاعران عهد قاجار  ۀها در مجموعاین لحظه

(. صمیمیت 23: 1383ندارد )شفیعی کدکنی،  وجود

شعرهایش  ۀوی در همکه د شوب میفروغ در شعر سب

از خود و زندگی خود برای خواننده،  تصویر بسازد 

تمام  و حرف بزند و حضور این صمیمیت سیال در

« منِ»شود. اش جاری و ساری میواژگان شعری

فروغ، حاکم مطلق شهر شعرهایش است و هر شعر او 

 اش:قسمتی از شعر بزرگ زندگی

 زمآویگوشواری به دو گوشم می

 از دو گیالس سرخ همزاد

 چسبانمهایم برگ گل کوکب میو به ناخن

 ای هست که در آنجاکوچه

 پسرانی که به من عاشق بودند، هنوز

های باریک و با همان موهای درهم و گردن

 پاهای الغر

اندیشند که یک های معصوم دخترکی میبه تبسم

 شب او را

 باد با خود برد

 را آنای هست که قلب من کوچه

 است های کودکیم دزدیدهاز محله

 ( 389: 1368)فرخزاد،  

فروغ در شعرهای اولیه در مورد مسائل بنیادینی 

چون عشق، مرگ، سرنوشت بشر و خدا، بیانی کلی 

، شعرها به رنِگ «تولدی دیگر»اما در  ،داشت

اش را در آیند که حاالت فردیخصوصی درمی

 دهند.می شانهای شخصی نساختار عمومیِ تجربه

واژگان فروغ  ۀبودن دایر جانبهگستردگی و همه

های طبیعت، زن، مظاهر شهری و ... نمایش در حوزه

شعری است که زندگی است و صمیمانه، زندگی را 

کشد و این حِس می تصویر در قالب زبان و ادب به

عمیقِ صمیمیت با اجزای حیات و هستی است که او 

رسیدن به نوعی وزن حسی، را به زبان گفتار و 

 د.شومی رهنمون

توجه و دقت هنرمند، در بازتاب  ،در واقع

ها و دید شخصی خود اوست که باعث تغییر تجربه

های ها، ریتم و ترکیب مجموع شعر و نیز واژهاستعاره

 (.145: 1380د )کلیاشتورینا، شوشاعرانه می

 روز یا شب؟

 نه، ای دوست، غروبی ابدیست -

 ر دو کبوتر در بادبا عبو

 چون دو تابوت سپید

 و صداهایی از دور، از آن دشت غریب،

 ثبات و سرگردان، همچون حرکت بادبی

 ( 327: 1368)فرخزاد، 

نمایی در مهم دیگر در این مقوله، حقیقت ۀمسئل

یکی از مشخصات مهم شعر »فروغ است.  ۀاندیش

زیرا شعر  ؛نمایی آن استامروز خاصیت حقیقت

خواننده در  بنابراینمنبعث از محیط امروزی است و 

-شود. حقیقتاحساسات و تجربیات شاعر سهیم می

نمایی گاهی بستگی به این دارد که شاعر تا چه حد از 

کند. به  ها و منابع مشترک با خواننده استفادهسرچشمه
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ای سبب تغییر محیط زندگی امروز خواننده غیرحرفه

کند. نمی کهن ارتباط ایجاد با محیط و فضای شعرهای

فروغ در شعر زیر، برداشت احساسی خود را از جمعه 

: 1383دهد )شمیسا، چه مؤثر به خواننده انتقال می

328.) 

چون  ۀمتروک/ جمع ۀساکت/ جمع ۀجمع

های تنبل اندیشه ۀانگیز/ جمعهای کهنه، غمکوچه

های موذی کشدار/ ... زندگی من خمیازه ۀبیمار/ جمع

های ساکت ویبار غریبی/ در دل این جمعهچو ج

چه آرام های خالی دلگیر/ آه، متروک/ در دل این خانه

 (.315: 1368)فرخزاد،  و پرغرور گذشت

  

 مرگ و عشق. 3

ایست که در گوید: حکم شعر حکم بازیمی« سارتر»

شود و شاعر اصیل، شاعری آن هرکس باخت برنده می

پذیرد مرگ خود میاست که شکست را ولو به قیمت 

کنم که نظر من به شعر معاصر تا برنده شود. تکرار می

است  داده است. تاریخ، انواع دیگری از شعر را نشان

که البته بررسی پیوند آنها با شعر امروز از موضوع 

اگر حتماً پای التزام  ،بحث ما خارج است. بنابراین

کسی گفت که شاعر،  خواهم ،تعهد شاعر در میان باشد

شود و معنای عمیق وبال است که ملتزم به شکست می

زند و همیشه یا ملعنتی که شاعر، همیشه از آن دم می

داند، در آن را حکم سرنوشت یا دخالتی از خارج می

ترین همین است و حال آنکه این کیفیت از عمیق

 ۀیدیزا ،است و بنابراین انتخاب درونی او ناشی شده

: 1370آن است )سارتر،  ۀزایندبلکه  ،شعر او نیست

36 .) 

همیشگی شعر فروغ است. او  ۀزوال، درونمای

شکند و مرگ خود را در بارش یکریز برف از پیش می

سراید؛ یعنی از سویی بیند. ظاهر و باطن خود را میمی

-به بازآفرینی زوال و واقعیت جاری عصر خویش می

دیگر، سیمای ذهنیت و درون سوی پردازد و از 

 کند: ویش را ترسیم میخ

 هاکنم که تمام ستارهمن فکر می

 اندای کوچ کردهبه آسمان گمشده

 و شهر، شهر چه ساکت بود

 من در سراسر طول مسیر خود

 رنگهای پریدهجز با گروهی از مجسمه

 و چند رفتگر

 دادندکه بوی خاکروبه و توتون می

 آلودخواب ۀو گشتیان خست

 نشدمرو هبا هیچ چیز روب

 افسوس

 اممن مرده

 و شب هنوز

 همان شب بیهوده است ۀگویی ادام

 (346: 1368)فرخزاد، 

 (.387تاریکیست )همان:  ۀهستی من آی ۀهم

پذیری و مرگ ثباتی و ناپایداری و زوالبی ۀاید

های شعر فروغ در سبک او مایهبه عنوان یکی از بن

بارز است. او برای به تصویر کشیدن این ایده از 

حجم سفید لیز، خیابان همچون واژگان و ترکیباتی 

 ۀزده، شب مسموم، مفهوم گنگ گمشده، نقطوحشت

مار، وزش ظلمت  ۀدار، مرگ، جنازه، الن پایان، طناب

نشین شدن، رفتن، ته فرومانند و ... و از افعالی 

-ن، لرزیدن، جویدن، پایین رفتن و... استفاده میلغزید

 کند.

در شعر فرخزاد، مرگ در برابر زندگی قرار 

گیرد و این عشق می روی عشق قرارهبلکه روب ،ندارد
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-گسترده است که زندگی را به اعتبار خود جاری می

بین عشق و مرگ و تعادلی که بین رفت  ۀسازد. رابط

اولین اشعار فرخزاد  حتی درو و آمد آن برقرار است 

)نوری عالء،  نیز مشهود است -که نیمایی نیست -

1348 :236.) 

 رفتم، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت

 جز گریز برایم نمانده بوده راهی ب

 امیداین عشق آتشین پر از درد بی

 بود در وادی گناه و جنونم کشانده

 (42: 1368)فرخزاد،  

کند ، زندگی میفرخزاد در محیط رشد این عنصر

و از همین روزنه با جهان بیرون از خویش رابطه ایجاد 

حیات باشد، ایجاد  ۀکند؛ چرا که عشق اگر نقطمی

دیگری یا دیگران را تجویز کرده و سلسله  رابطه با

-روابط فرد را با فردی دیگری یا افراد دیگر تنظیم می

اولیه است که  ۀکند. شعر فرخزاد به مدد همین هست

شود و گرا میعاشقانه، اجتماعی و ماوراء الطبیعه

 (.237: 1348گردد )نوری عالء، خواه میمرگ

بینیم که معاصر می ۀدر مواجهه با شعر عاشقان

فئودالی از قلمرو ادب  ۀدیگر معشوق خیالی دور

عنوان زن عاشق است و چه به فارسی رخت بسته

سراید و چه به عنوان )فروغ( که از معشوق مرد می

در  ،سرایدکه از معشوق زن می مرد عاشق )شاملو(

عاشق و معشوق  ۀشعر شاعرانه، روابط عادی و روزان

فروغ،  ۀاولی ۀشود. در شعرهای عاشقانمالحظه می

ای طبیعی هاست که گاه با فلسفهغلبه با ستودن هوس

-همراه میها هایی برای جنجال ژورنالیستو سروده

 .شود

معاصر در شعر غنایی  ۀفروغ فرخزاد شاعر»

-است که در جامعه خویش ترجمان آرزوهایی شده

های تهذیب یافته، شرم و مناعت زنانه آنها را مهار 

اند به غزل او غزل را شبیه کرده ۀپیروان شیو کند ومی

شبلی نعمانی در آن اظهار عشق از  قولهندی که به 

 ۀفروغ، رنگ زنانجانب زن است نه مرد. در هر حال 

دهد و ادب فارسی را عمیقی به شعر امروز فارسی می

 سوقبه سوی احساسات زنانه هم مثل ادب تمام اروپا 

بندتو کروچه  دهد. احساسات زنانه که به قولمی

« است کرده هاست ادب اروپایی را تسخیرمدت

 (.166: 1346کوب، )زرین

 مختلف زوال و مرگ و عشق که آمیختگی صور

بلکه  ،آورگراست و  نه شرمآلنه افالطونی و ایده

-هم دو و نیز انواع آن دیگر موجب در ترکیبی از هر

رفتگی و سرایت چنین تصاویری در اجزای 

-دهد میمی دسته شاعر از زندگی بهـری کـاویـتص

 شود:

 دادیو گوش می

 رفتکنان میبه خون من که ناله

 مردکنان میو عشق من که گریه

 (386: 1368)فرخزاد،  

 و عشق و میل و نفرت و دردم را

 قبرستان ۀدر غربت شبان

 است موشی به نام مرگ جویده

 (344)همان: 

 مداریانسان. 4

ان را ـانس ۀاصل، اسطور گوید: شعر درمی سارتر
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شعر فروغ، عمیقاً انسانی  (.30: 1370سازد )سارتر، می

با او همراه بوده و است و این ویژگی از ابتدا تا انتها 

 است. در شعر کرده همواره انسان را رعایت

-عدی فروغ، انسان فارغ از دغدغهبُصدایی و چندچند

 های ایدئولوژیک مطرح است.

نگرش فروغ به انسان، اساساً یک نگرش هنری 

یعنی نگرش غنایی است که در سیر و سلوک  ؛است

 شاعر و شعرش، متکامل شده و تا حدودی منظم شده

است. نگرش فروغ اساساً از دل شعر و ماهیت غنایی 

است.  گرفته ای خودانگیخته و حسی مایهگونهآن و به

فروغ، بیش از آنکه دستگاه اندیشگی مشخصی داشته 

باشد، ذهنی اندیشمند دارد. اندیشمند شدن این ذهن 

یابنده در سیر و سلوک شاعرانه، یک خاصیت تکامل

یک گرایش مکتبی که بیرون  ۀشعری اوست. او از زاوی

 نگرداز شعر بدان گراییده باشد، به انسان نمی

 (. 561و  560: 1371)مختاری، 

مدار اوست که فضای این روشنایی نگاه انسان

-اهمیت میاضطراب و تشویق و یأس را کمرنگ و بی

اش از روابط سنتی و کهنه، کند. انسان و رهایی

شود. برای جاری میاند که شعر او به سمتش مقوالتی

فروغ، روابط انسانی اصیل خیلی مهم است و نجات 

داند و تنهایی را ترسناک از سرگردانی را در گرو آن می

 بیند:می

 من از زمانی

 ترسماست می کرده که قلب خود را گم

 همه دستمن از تصور بیهودگی این

 ترسمهمه صورت میو از تجسم بیگانگی این

 ( 428 :1368)فرخزاد،  

گذارد تا فروغ، انسان را در اختیار شعر می

تصویرهایش به منتهای احساس و درک واالی انسانی 

اند و ها زندهپدیده ۀبرسد. در شعر او نه انسان که هم

 ۀزندگی انسانی دارند و کاربرد چشمگیر آرای

های سبکی شعر ترین شاخصهمهم وجز« تشخیص»

-انسانی را می های زندگیگوشه ۀاوست. فروغ، هم

-کند و از کهنگی و عادت سنتی میکاود و بیان می

 گریزد.

ترین تصاویر انسانی، تجلی سیمای یکی از عالی

های نارس گندم خواهد به خوشهمادر است وقتی می

 شیر دهد.

داران او راه خود را برخالف بعضی از داعیه

« رمانتیسم اجتماعی»، به گذر آسان از 40 ۀآوانگارد ده

-سپرد. بیدردی نمیغمی و باغم بیبه درد بی 30 ۀده

تعهدی علنی آن کسان نسبت به انسان، فروغ را آشکارا 

کشاند )مختاری، شان میاز موضعی انسانی به مواجهه

ماست که در  ۀوی شاید یگانه شاعر دور(. »616: 1371

با تعهدی انسانی و  -لفظ و معنی  ۀهر دو عرص

ر روند نوگرایی در شعر و مهر قطعیت ب -اجتماعی

دار، روشنفکری هنرمندانه زد. او به زبان کارگر، خانه

 ۀمسائل عمد کودک، فرهیخته، عاشق، زنی تنها و ... از

ای فرهیخته و اندیشه ایرانی با ذهن و امروز ایران و

: 1386 پور آالشتی،)حسن «گفت حساسیتی ظریف شعر

-انسان ۀاندیش های شعری ناشی ازترین موتیفمهم .(56

بدین قرارند:  ،مدار فروغ که در شعرهایش حضور دارند

بندی، حس زنده بودن، هنری، دوره -نگرش غنایی

های خالقیت، عشق، تنهایی، نقبی از درون به بیرون، آدم

ساده و عادی، خودآگاهی و گرایش به دگرگونی 

 (.7: 1371)مختاری، 
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 حرفی به من بزن

جسم زنده را به تو آیا کسی که مهربانی یک 

 بخشدمی

 خواهد؟جز درک حس زنده بودن از تو چه می

 حرفی به من بزن

 اممن در پناه پنجره

 با آفتاب رابطه دارم

 (42: 1368)فرخزاد، 

 نگاه زنانه. 5

گوید: فروغ آن قدر زن است که من احمد شاملو می

ام شعرش را با صدای بلند بخوانم. وقتی هرگز نتوانسته

لباس زنانه تنم که آید کنم به نظرم میرا می این کار

خوانم شعرش را با صدای ام. در ذهنم هم که میکرده

معشوق من/ همچون طبیعت/ مفهوم »شنوم: زنی می

ناگزیر صریحی دارد:/ او با شکست من/ قانون 

از (. »324)همان:  « کندمی تأییدقدرت را/  ۀصادقان

که آنچه شعر او آورد یک طرف این تصور را پیش می

را تا بدان حد ترد و شکننده کرده رمانتیسم مدرنی 

سبک هندی به دنیا آمده ...  ۀاست که روی دشک کهن

کنی اگر بخواهی اسمی ، اعتراف میردیگ و از طرف

-برایش انتخاب کنی هیچ بیشتر از رئالیزم بهش نمی

 (. 364: 1380)ساری، « چسبد

هنر »یا « هنرهنر برای »در روزگاری که بحث 

شد و تر میتر و جدیروز داغروزبه« برای مردم

یافت و هر دو گروه، آشکارا ها تشدید میبندیجناح

یند برآ افتادند، شعر فروغابتذال و زوال می ۀبه ورط

سالم شعر هر دو جناح بود. شعر فروغ، شعر محض 

بود. پس از مرگ فروغ، رضا براهنی به درستی نوشت: 

سکوت  ۀآمدتنگدردناک و به ۀفجار عقدفرخزاد، ان

 (.386 /3: 1378زن ایرانی بود )لنگرودی، 

ه زبان و افکار فروغ، کامالً زنانه و از آالیش ب

داند که زنی میفروغ، زندگی را  ۀدور است. نگاه زنان

اش آن گذرد و نگاه مادرانههر روز با زنبیلی از آن می

گردد و نگاه که از مدرسه برمی داندرا طفلی می

-می آرزو )یا بینداش آن را ریسمانی می«فمنیستی»

آویزد و با کند!( که با آن مردی خود را از شاخه می

-های سرخ را گوشواره میخود گیالس ۀنگاه دختران

 بیند و برگ گل کوکب را، الک ناخن.

فروغ، نخستین شاعر فمنیست زبان فارسی 

و از  است و آزادانه از معشوق مرد سخن گفته

خود سروده که همگام با تاریخ  ۀاحساسات صمیمان

اجتماعی آن دوره است. او همواره به زنان مظلوم و 

ها را اندیشد و نخستین تالشداشته شده مینگه عقب

شعر فارسی  ۀبرای زدودن آثار مردساالری از چهر

دهد و رودرروی جریان تاریخی مذکر ایرانی انجام می

بدعت نیماست و فریاد  ۀادام گیرد که درمی قرار

اعتراض نسبت به برخی قوانین و سنن اجتماعی را 

 دهد:می سر

 سخن از پیوند سست دونام

 یک دفتر نیست ۀآغوشی در اوراق کهنو هم

 (358: 1368)فرخزاد، 

چون نیما، فروغ، همدر دوران جدید شاعرانی 

ادب فارسی  ۀسپهری و ... محاکات اصیلی را به گنجین

هایی از زندگی زن اند. فروغ در محاکات گوشهافزوده

  گوید:ایرانی می

 کاری مطبخسیاه های مسین درو ای سرود ظرف

 و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی

 ها و جاروهاو ای جدال روز و شب فرش

 (65: 1385؛ شمیسا، 355 )همان:

ور در ـعالوه فروغ در محاکات زندگی محصبه
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 سنتی خانوادگی یک زِن تنها بسیار موفق بودهقواعد 

های زنانه فروغ از پرداختن به هوس ۀاست. نگاه زنان

آغاز شده و تا ایجاد تصاویر زنانه از زندگی خصوصی 

فروغ در ادب  ۀیابد. جایگاه ویژو اجتماعی ادامه می

ای نخست به دلیل صدای خاص زنانه ۀفارسی در درج

شود. او کامالً و به قول می از شعرش شنیده است که

یک زن است و به قول شاملو « خوشبختانه»خودش 

زن است. این دید، همواره از ابتدا تا انتهای « خیلی»

، فروغ در شعر ۀنگاه زنان»البته  ،شعرهایش جاری است

نگری و شهود دوم شعرش و با جزئی ۀبه واقع در دور

اول نگاه  ۀ. نگاه فروغ در دوریابداش نمود میزنانه

زن و مرد ۀهجایی واژدوجنسی است. شعر او با جابه

مرد تواند شعری از زبان شاعر و تغییر صرف فعل می

انسانی و  دوم که نگاه فروغ، نگاهی ۀاما در دور باشد،

های اش وابسته به واژهفراجنسی است، ویژگی زنانه

« بفشردم»بیرونی زن و مرد یا مثالً تفاوت صرف فعلِ 

« نیست، بلکه دارای هویت زنانه است« ردمشبفش»یا 

هایشان، رغم تفاوت(. زن و مرد به32: 1380)ساری، 

اشتراکاتی که گاه  .دارند اشتراکات رفتاری بسیار

در اساطیر و یابند ای بیشتر زنانه و گاه مردانه میسویه

توان باور به دوگانگی های کهن، اغلب میو سنت

کرد )محمودی  حظهجنسی طبیعت و انسان را مال

  (.169: 1396بختیاری، 

مانند  بسامد باالی واژگان دال بر جنسیت زنانه

باجی، مادر، مام، خانسر، خالهبهزن، دختر، لچک

خانم، حور، حضرت مادربزرگ، خواهر، شاعره، کولی

مریم، عروس، دایه، ننه قمر، عطر، گیسو، مو، دامن، 

تور، پولک،  چادر، حریر، ابریشم، مخمل، پرنیان،

دوزی، آینه، دوزی، بردریکاری، خامهسوزن، منجوق

شانه، سنجاق، گوشوار، تاج، حلقه، ادکلن، سرمه، 

خلخال، زنبیل، اکلیل، چرخ خیاطی، جارو، اجاق، 

آشپزخانه، بند رخت، کاسه، فنجان، پیاله، سفره، 

رشته، کشک، چای و ... ، ترشی، دوغ، چلوکباب، آش

اجتماعی فروغ به اقشار مختلف  نمایشگر وسعت نگاه

 زنان است.

 دخترک خنده کنان گفت که چیست

 زر ۀراز این حلق

 راز این حلقه که انگشت مرا

 بر است به این چنین تنگ گرفته

 (102: 1368)فرخزاد،  

 جایماند بهدر بر آیینه می

 ایتارمویی، نقش دستی، شانه

 (265)همان:   

 و دختران عاشق

 دوزیبرودریبا سوزن دراز 

 اندچشمان زودباور خود را دریده

 (349)همان:  

 انفعال زنانه: ۀو گاه تصویر نقط

 کدام قله کدام اوج؟

ـ ای نعلمرا پناه دهید ای اجاق های های پر آتش 

 خوشبختی ـ

 (402همان:  ) 

غیرقابل کتمان زن به هستی  ۀجدا از نگاه مادران»

وار تکرارهای زمزمهای که در و جدا از نسیم مادرانه

وزد، های ابدی، در شعرش میفروغ به عنوان الالیی

کلمات صریحی هستند که اشاره به مادرِ وجودش 

 «دارند و وابستگی عمیق به کودکان و کودک درون

ل، (:  کودک، طف62 :1386 پور آالشتی و دالور،)حسن

 .، گهواره، الالیی، شیرطفلک، بچه، نوزاد، جنین، مادر

کامی، پسر کوچک من، بادبادک،  رزندش:نام ف
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بادکنک، عروسک، توپ، جقجقه، پستانک، مشق، 

هفت سالگی، مدرسه، الفبا، لواشک، شوکوالت، قایم 

 موشک، االکلنگ، یه قل دو قل و ... .

 الی، ای پسر کوچک منالی

 است دیده بربند که شب آمده

 (47)همان: 

 کامل ۀمرا پناه دهید ای زنان ساد

 های نازکتانورای پوست، سر انگشتکه از 

 آور جنینی رامسیر جنبش کیف

 کندمی دنبال

 و در شکاف گریبانتان همیشه هوا

 آمیزد به بوی شیر تازه می

 (355)همان:  

 ۀگسترد ۀواژگان زنانه و مادران ۀغیر از دایر

« مفعول»واژگانی بر وزن مانند فروغ، کاربرد کلماتی 

ها  فاعل زندگی است که قرنناشی از این دید زنانه 

خویش نبوده و با نگاه خود زندگی را تجربه و لمس 

نکرده است. این کلمات عربی بر وزن مفعول، هم به 

لحاظ فراوانی کاربرد و هم به لحاظ نوع و جنس اغلب 

اند که حضورشان از نخستین حسی آنها برجسته

است.  یافته شعرها آغاز شده و تا شعرهای آخر ادامه

تواند به صدای زن میۀ اول این کاربرد فراگیر، در وهل

 ها که در شعر فروغ فریادمجبور و محصور در زمان

زند که مظلوم است و محکوم و محصور و ... می

و دیگر، نوع زندگی شخصی و خانوادگی مربوط باشد 

او که شاید هرگز مطلوبش نبوده است و اغلب در 

-عی از زندگی سالمقاطع مختلف، مجبور بوده به نو

های جوانی پدری سختگیر، سال ۀهای کودکی در خان

همسری بدون احساس نشاط جوانی و بعد  ۀدر خان

عصیانی که به مذاق اطرافیان خوش نیامد و او بیشتر 

در خویشتن خویش موردِ زندگی بودن، موردِ حس 

است تا عامل  یافتهبودن و موردِ رفتار بودن را می

داشت آزاد  فتار بودن را. او دوستزندگی و حس و ر

خواستند او تحت سیطره اما همواره کسانی می ،باشد

باشد و این تناقض، صفات مفعولی را در شعرش 

است که سیر بسامد آن با توجه  داده تداوم و گسترش

ایمان بیاوریم به آغاز »تا « اسیر»به حجم دفترها از 

مواردی ، کامالً صعودی است. جز در «فصل سرد

اند و از آنها اغلب منفی ،مثبت دارند ۀمعدود که جنب

  .شودمی طنین خشم و یأس، شنیده

معصوم، مرموز، معشوق، مغشوش، مغرور، 

مخفی، مصنوع، مدهوش، متروک، مشکوک، مسموم، 

مصلوب، محصور، موذی، محکوم، مغلوب، محدود، 

مغروق، مسلول، مأیوس، منفور، مجنون، مسکون، 

هجور، مسحور، موهوم، مجهول، مجذوب، مفلوج، م

 مفلوک، مخدوش، ملعون، محزون و... . 

 

 دید اجتماعی. 6

 است دیگر خیالم از همه سو راحت

 آغوش مهربان مام وطن

 پستانک سوابق پرافتخار تاریخی

 ی تمدن و فرهنگالالی

 قانون ۀو جق جق جقجق

 (374)همان:   

است  در شعر فروغ هر چند اصالت با دید غنایی

اما  ،باشداحساس و عاطفه می ۀو همه چیز تحت سلط

هر شاعر بزرگی، راوی ادبی تاریخ و که دانیم می

دوران خویش است و روایت فروغ در این  ۀجامع

 است.و توأم با بدبینی زمینه، اغلب نومیدانه و غمناک 
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ترین محورهای اجتماعی شعر فروغ، توجه مهم

هویتی مردم و و بیپرستی به عدالت و فقر، خرافه

تصویر شعر او  ۀروشنفکران پوشالی است که در الی

موجب گرایش به طنزی تلخ، توجه به ادبیات عامیانه 

-ن میـات نویـکنای ۀه کنایه و حتی ارائـرداختن بـو پ

شود. اضطراب، تزلزل و تشویش حاکم بر فضای 

 شعرهای فروغ ناشی از احساس سقوط اجتماع است: 

ویرانی است )همان:  ۀمن دلهردر شب کوچک 

292.) 

جریان روشنفکری آوانگارد  ۀفروغ، نمایند

های با تمام ویژگی .ادبیات ایران در نیم قرن اخیر است

 ۀهم از نوع گرایش و اندیش»یک روشنفکر که 

هم نمودهایی  و نشان دارد 30 ۀشکست شعر ده

شعرهای  در 50 ۀآغازین از گرایش شعر حماسی ده

دریافت. هم حرکت رو به عمق و گسترش  تواناو می

در او هست و هم گاهی  40 ۀشعر ده ۀیابند

های آوانگارد حرکتنوع برخی  از یهایحساسیت

  (.46: 1376)سیاهپوش، 

لرزد و این اضطراب چیز در شعر فروغ میهمه

مغشوش،  ۀسست طناب و سای ۀتوان از رشترا می

فرار خوشبختی، سارهای سراسیمه، ریسمان  ۀسای

های مضطرب آرزو، پیوند سست عدالت، شقیقه

دار سست و ... هسست دونام، خطوط نازک دنبال

 کرد. دریافت

فروغ در مرکز جریان سمبولیسم اجتماعی واقع 

آخر خود با مسائل سیاسی و  ۀشده و در مجموع

و شود. گاهی، سیاست می اجتماعی در شعرش درگیر

اجتماع از ورای واکنش عاطفی او نسبت به جهان 

خورند و درونی کنند و با شعرش پیوند میعبور می

 (. 47: 1370شوند )ساری، آن  می

فروغ در بسیاری از این شعرها به مسائل 

کند:  می اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران خود اشاره

، «های زمینیآیه»، «در غروبی ابدی»، «عروسک کوکی»

، «ای مرز پرگهر»، «وهم سبز»، «دیدار در شب»، «هدیه»

به »، «سوزددلم برای باغچه می»، «پنجره»، «تو بعد از»

کسی مثل هیچ کس »و  «علی گفت مادرش روزی

ها مقوایی و تاج کاغذی در شعر وی، ستاره«. نیست

-می است و تباهی و دروغین بودن یک عصر را نشان

 دهند.

در پرتو کلمات عینی و ملموس و فروغ به ویژه 

ای، شعر شهری خود را کنار شعر زبان محاوره

. کندروستایی نیما و در مقابل شعر رسمی زمانه بنا می

شعر فروغ شعری است که به موازات روزگار مدرن 

ای و عشیره ۀرو در تضاد با روحیآید از اینپدید می

هایی است الطوایفی است. این شعر دارای مؤلفهملوک

: 1380د )جاللی، کنکه آن را از شعر دیگران متمایز می

 بینان مبارزات مسلحانه است:(. او یکی از پیش7

آید/ تکه شدن میتمام روز/ از پشت در صدای تکه

شان های ما همه در خاک باغچهو منفجر شدن/ همسایه

های ما کارند/ همسایهبه جای گل/ خمپاره و مسلسل می

-شان/ سرپوش میهای کاشیوی حوضهمه بر ر

آنکه خود بخواهند/ های کاشی/ بیگذارند/ و حوض

های ما کیف ۀهای کوچانبارهای مخفی باروتند/ و بچه

اند/ حیاط کرده های کوچک/پرشان را/ از بمبمدرسه

 (. 327: 1368ما گیج است )فرخزاد،  ۀخان

های سمبولیزم اجتماعی موجب تولید ویژگی

مثل: تغییر قالب،  .ادبی در شعر فروغ شدزبانی و 

نگر تازگی زبان و وفور سمبل و محتوای فکری جزئی

 نگر و ذهنی:بینی کلیو عینی به جای جهان
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توانم از فردا/ با اعتماد کامل/ خود را برای من می

ششصد و هفتاد و هشت دوره به یک/ دستگاه مسند 

مجلس مجلس تجمع و تأمین آتیه/ یا  پوش/ درمخمل

کنم/ زیرا که من تمام مندرجات  سپاس و ثنا میهمان

خوانم/ و و/ تملق و کرنش را می -هنر و دانش  ۀمجل

 ۀدانم/ من در میان توددرست نوشتن را می ۀشیو

ام/ که گرچه نان ای/ قدم به عرصه هستی نهادهسازنده

ندارد، اما به جای آن/ میدان دید باز وسیعی دارد/ که 

اش/ از جانب شمال، به فعلی جغرافیاییمرزهای 

میدان پر طراوت و سبز تیر/ و از جنوب به میدان 

باستانی اعدام/ و در مناطق پر ازدحام، به میدان 

 (.379است )همان:   توپخانه رسیده

فروغ با اشاره به باورهای عامیانه و تمثیل برای 

یک از اقشار ای نامطلوب که در آن ظاهراً هیچجامعه

 ثل پدر و مادرش یا مثل انسی و یحیی مثالی از آنم

دهنده است نیستند، آرزوی عدالت کسی که نجات

دستی مثل چکمه و هایی دماجتماعی را با آوردن مثال

شربت و سینما  و ... توسط آن کسی باید او را به 

 کند:بیان می ،خواب ببینند

کس نیست، مثل پدر نیست، کسی که مثل هیچ

 مثل انسی

 نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست

 است که باید باشد کسیو مثل آن

 (430)همان: 
 

 زیستن در برزخ. 7

 در« داستایفسکی»است.  فروغ همواره در برزخ زیسته

انتخاب سنت روسی و فرهنگ غربی همین  ۀمیان

حالت برزخی را داشته است. کسی که در برزخ سنت 

و تفکرش تراژیک  کند زندگیو مدرنیسم زندگی می

اند. زیستن توأمان در بود. تمام بزرگان چنین خواهد

 دو جهان معارض، شکاف و شقاق در وجود ایجاد

 (. 200: 1376کند )ترابی، می

-می هایی که در اشعار فروغ دیدهدر میان رنگ

شود، انبوهی مجموع رنگ سیاه و سرخ و تیره در 

أیوس و عصبی مقایسه با سپید و آبی، بیانگر دنیای م

بیانگر « سبز»هایی از رنگ اوست و در عین حال جلوه

گیری برای شکل ،امید جاری در روح فروغ عاصی

 که هرچند ؛استتر انسانی دیگر و دنیایی انسانی

ها در شعر یک شاعر، رنگ ۀشناسانبررسی روان

ها . ما انسانطلبدمی تخصصی ویژه  و کنکاشی دقیق

های متفاوتی از متفاوت، برداشتهای به دلیل روان

ها داریم و گویی تفسیر کلی آنها، ها و شکلرنگ

 ترین کارهاست.پیچیده

این برزخ در شعر فروغ بسیار فراگیر است و 

-عالوه باعث میشود. بهموجد تصاویر پارادوکسی می

شود تا همواره در شعر تاریکش کورسوی نور و در 

روشن و در کنار کنار بسامد رنگ تیره حضور رنگ 

حسرت گذشته و خاطرات قدیمی، امید به آینده و 

رسیدن به وصل و گیسوی خوشبخت وجود داشته 

« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»باشد. در انتهای 

سراید فروغ از امید و آرمان و رسیدن بهار رویش می

 گوید:و در حالی که می

 و این منم
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 زنی تنها

 فصلی سرد ۀدر آستان

 (395: 1368فرخزاد، ) 

کند که زیر حقیقت دستانی جوان فکر می در

 خواهند اند و در بهار، شکوفهبارش برف مدفون شده

 داد در تصویری ظاهراً مأیوسانه و در باطن، خوشایند:

 (. 411ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد )همان: 

 

 ءمذهب و ماورا. 8

-از پشتوانهگرایی فروغ در عین اومانیستی بودن انسان

ای آسمانی برخوردار است. او با ایمان الهی، فهم 

 کرده انسان معاصر را با گوشت و پوست خود  درک

(. حضور معنادار اسطوره و 35: 1380است )جاللی، 

الگو و توجه به باورهای باستانی از رئوس کلی کهن

این دید است. گرایش پنهان به مذهب و متافیزیک 

فروغ است که در دید سطحی همانند وزن در شعر 

است. های او قابل اثبات اما در تمام مجموعه ،نهان

آورد، برمی باوری سروقتی فروغ از عمق یأس و بی

مثل هیچ کس بیند که درخشان کسی را می ۀستار

شعرش با  ۀنیست و عناصر خصوصی و صمیمان

عناصر تاریخی، عقیدتی، مذهبی و اجتماعی آمیخته 

 ،صورت ازلی و ذات هوشیار شعر شود و ما بامی

 شویم:الگو  مواجه میکهن

 آیدام که کسی میمن خواب دیده

 امقرمز دیده ۀمن خواب یک ستار

 (429: 1368)فرخزاد،  

گرایی اندیشمندانه و عنایت به مذهب از باستان

شود او به خصایص فکری فروغ است که باعث می

چهار شاهد مثال  ،«دیوار»جای پیشگفتار در دفتر شعر 

از حافظ، گوته، خیام و میلتون بیاورد و در دفتر شعر 

جای آن را منتخبی از تورات و قرآن و دعای  «عصیان»

 قمر بگیرد. ۀموسی، مراثی ارمیا و سور

شعر فروغ شعری است پیشگو با تکیه بر 

نهایت  ۀباورهای باستانی و ازلی و ماورایی که نشان

-و اشیاست. نوعی اسطوره ادراک صمیمانه از انسان

شود حاکم می 1340تا  1332های گرایی در شعر سال

از شاعران پیشرو قرن  - الیوت ثیرأکه آشکارترین ت

ها بر شعر نسل جوان این سال -نوزدهم و بیستم اروپا

توان ضمن عمیق داد که میمی این بود که به آنها یاد

احساسات  شدن در مفاهیم اجتماعی و گریز از 

کرد و از  سطحی، از نوعی اسطوره در شعر استفاده

توان تا حد صراحت پرهیز داشت و زبان شعر را می

مردم نزدیک کرد. بیشترین بهره را  ۀزیادی به زبان زند

باشد )شفیعی کدکنی،  در این زمینه شاید فروغ گرفته

1383 :68 .) 

ای در سراسر کارکرد معنادار زمان اسطوره

شود. ازل و ابدِ فروغ، گویی می ی فروغ دیدهشعرها

ای در آنها قابل لمس یکی هستند و یگانگی اسطوره

از جمله زمان  .است. در شعر او همه چیز جاندار است

های کهن بشری و جاندارانگاری زمان یکی از اسطوره

 است. 

 زمان گذشت

های پنجره زمان گذشت و شب پشت شیشه

 خوردسرمی

 دشو با زبان سر

 کشدهای روز را به درون میماندهته

 ( 405: 1368)فرخزاد، 

 (.409های زمان له  )همان: مردی به زیر چرخ

یکی از مشترکات میان زبان شاعرانه و اساطیر، 



 1397، پاییز 24پیاپی  ،، سال ششم، شماره چهارم«های ادبی و بالغیپژوهش»فصلنامه  80

 

شود و های مختلف متجلی میابهام است که در شکل

 خوریم که موردتوجه قراردر آن به موضوعاتی برمی

یکی از این  ، امادانیماگر چه دلیل آن را نمی ؛گیرندمی

موارد حضور اعداد است. در سه دفتر اول فروغ اثری 

ولی  ،شودمعنادار دیده نمی ۀاستفاد از اعداد، آن هم با

کنند و می اعداد رشد« تولدی دیگر» ۀاز مجموع

در غروبی »گوناگونی آنها در شعر جذاب و عمیق 

 شود:ر میاصلی شع ۀجوهر و هست «یابد

 نه، ای دوست، غروبی ابدی -روز یا شب؟/ 

است/ با عبور دو کبوتر در باد/ چون دو تابوت سپید/ 

آری، صدها، صدها، اما/ همه در  -یک ستاره؟/  -.../ 

آری،  -یک پرنده؟/  -های محصور/ سوی شب آن

 327ای دور )همان: صدها، صدها، اما/ همه در خاطره

 (. 331و 

ی زیادی از جمله فرهنگ ایرانی، هادر فرهنگ

ای دارد. گرچه فروغ اسطوره -عدد هفت، بار جادویی

با زندگی و شعرش به سوی تحرک و دور شدن از 

 ،یابددارد و زبان و فکری نوین میایستایی گام برمی

اما در شعرهایش اسطورگی نوینی آشکار است. ابهام 

پدید  شکنیبیشتر و اعداد بیشتر، در مقابله با سنت

 . آمده است

شگفت عزیمت/ بعد  ۀای هفت سالگی/ ای لحظ

از تو هرچه رفت، در انبوهی از جنون و جهالت رفت 

 (. 412)همان: 

 

 رمانتیسیزم و سمبولیزم اجتماعی. 9

امید ایران  ۀای به مجلدر نامه 1333دی  12فروغ در 

دارم. از  نویسد: از شعرای قدیم حافظ را دوستمی

دهد می همان گرمی و لذتی به من دستخواندن آن، 

 ،میان نویسندگان و شعرای خارجی دارم. از که آرزو

هایی شاعر فرانسوی را از روی ترجمه« شارل بودلر»

شناسم و که از اشعار او در مجالت منتشر شده می

چون  ،هم ارادت دارم« کنتس دونوآی»پسندم و به می

مکتب من با مکتب او خیلی نزدیک است و تنها کتابی 

های شوم، ترانهنمی وقت از خواندنش سیرکه هیچ

است. من بیلی تیس حقیقتی یا خیالی را « بیلی تیس»

دارم و برای من او مظهر همه چیز است. بعد  دوست

دارم و آرزوی من آزادی  از موزیک به سینما عالقه

-نها با مردان است. من به رنجزنان و تساوی حقوق آ

-عدالتیهایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی

کامالً واقف هستم و نیمی از هنرم  ،برندهای مردان می

 برممی کاره را برای تجسم دردها و آالم آنها ب

 (. 181 /2: 1378)لنگرودی، 

تأثیر شاعران رمانتیک از قبیل نادرپور، توللی، 

دوش اسبابی که بر یرازی و ... همشمشیری، حمیدی

شخصیتی رمانتیک فروغ در دوران  ۀذهنیت و شاکل

 ذکر است. قابل ،اندبوده اول شاعری مؤثر

نفوذ و تأثیر جنبش رمانتیک بیانگر یک بازنگری 

شناسی گیری کامالً تازه در زیباییاساسی و جهت

بخش نشاط، پویایی و تجدید است و همین امر، الهام

، است )فورست انگیز در آثار خالق شدهحیرت حیاتی

1375 :103).   

ای در ادبیات فارسی عصر نیمایی را تنها دوره

ابعاد در شعر  ۀتوان دانست که رماننتیسیزم با هممی

ترین ابد و دو گرایش مثبت و منفی مهمیمی ظهور

های آن هستند. رمانتیسیزم در زبان فارسی هم جریان

کرده که رمانتیسیزم مثبت شامل  خلقبدیلی آثار بی

 اما در هر ،برخی شعرهای دوران اول فروغ هم هست

صورت ویژگی یأس در اکثر آثار رمانتیک این دوره به 

است. او پس از این مرحله،  های مختلف مشهودشیوه
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د و به سمت شودر دوران دوم شاعری وارد رئالیزم می

سمبولیزم  کند. البتهسمبولیزم اجتماعی حرکت می

آن دوران و در  مخصوص فضای اجتماعی کشور در

خود را به نیما « تولدی دیگر»طول تاریخ. فروغ با نشر 

- سرا فاصلهنزدیک کرده و از اعتدالیون چهارپاره

گونه این« رؤیا»اگر فروغ تا دیروز در شعر »گرفت. 

 سرود:می

 باز من ماندم و خلوتی سرد

 ای دورخاطراتی ز بگذشته

 د عشقی که با حسرت و دردیا

 رفت و خاموش شد در دل گور

 ( 21: 1368)فرخزاد،  

اش که دنیای رمانتیک را دوم شاعری ۀدر دور

 سراید:گونه میاین« تولدی دیگر»گفته در  ترک

 هاکنم که تمام ستارهمی من فکر

 اندکردهای کوچبه آسمان گمشده

 و شهر، شهر چه ساکت بود

 ( 202: 1377عابدی، ؛ 346)همان:   

و شعرش شعر مدرن  مفهوم شعر فروغ بسیار

است. فروغ فرخزاد به عنوان بحران و عصیان 

-ترین و بهشهروندی روشنفکر و زنی متجدد، مدرن

روزترین شاعر زبان فارسی است که در مقیاسی 

-جهانی باعث چیرگی روح مدرنیته بر زبان و ادب می

 د:شو

-است/ به ایوان می گرفتهاست/ دلم  دلم گرفته

کشم/ شب می ۀروم و انگشتانم را/ برپوست کشید

های رابطه تاریکند/ های رابطه تاریکند/ چراغچراغ

کسی مرا به آفتاب/ معرفی نخواهدکرد/ کسی مرا به 

 خاطر برد/ پرواز را به ها نخواهدمیهمانی گنجشگ

 (. 441: 1368است )فرخزاد، بسپار/ پرنده مردنی

ها تداعی« تولدی دیگر»یشتر شعرهای دفتر در ب

ها براساس منطق شعری، تصاویر و مفاهیم را توالی و

-های یک شعر، خود میدهند و گاه پارهگسترش می

توانند شعرهای مستقلی باشند. در شعرهای سیال 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل »و شعرهای « تولدی دیگر»

لیزم اجتماعی سمبو ۀما با چندمعنایی از گون« سرد

ای های پراکندهیم که هر چند به ظاهر پارههست مواجه

هایی نامحسوس و مؤثر به این اما رشته ،رسندنظرمیبه

زبان نمادین و استعاری »دهد. ها سامان میپراکندگی

های جدید در شعرها، فروغ و کاربرد نوعی اسطوره

-عامل فراروی متن و چندصدایی )پلی فونیک( آن می

 (.  63: 1376)سیاهپوش، « شود

 

 توجه به طبیعت . 10

به جویبار که در  /داد به آفتاب سالمی دوباره خواهم

به  /به ابرها که فکرهای طویلم بودند /من جاری بود

های از فصل /رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من

 (.382)همان:  کردندخشک گذرمی

و   گراطبیعت ۀتوجه به مظاهر طبیعی و اندیش

اجزای طبیعت در  ۀهمکه د شوزایای فروغ موجب می

شعرش حضور عینی یابند که یکی از مظاهر آن، 

حضور بسیار پر بسامد واژگان این حوزه در شعرهای 

اوست. عالوه بر وفور تصاویر روز و شب  و فصل 

گرا ها و گیاهان و حیوانات و رنگ و ... تفکر طبیعت

شود تا ی موجب میو وابستگی ذهنی به عناصر طبیع

موسیقی طبیعت )صدای رود، باران، پرندگان، وزش 

صورت وزن طبیعی در ها و ...( بهباد در میان برگ

های تکرارشونده شعر فروغ درآیند و توجه به پدیده

ند تا تکرار از خصایص اصلی شعرهای شوموجب 

سطوحِ واج، هجا، واژه، جمله و حتی  ۀفروغ در هم
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لبک، کاشتن پری و نی ۀمثل اسطور بسیاری از مفاهیم

. فروغ نه تنها شوددستان، مؤمن شدن به چیزی و ... 

 بلکه جزئی از طبیعت است: ،گراستشدیداً طبیعت

زار بزرگ/ و صدایم کن، زار بیا/ به چمنبه چمن

چنان آهو که جفتش های گل ابریشم/ هماز پشت نفس

 (. 360را )همان: 

است « رمانتیک» نخست، شاعری ۀفروغ در دور

 خصوصیات و توجه به طبیعت و اجزای آن از

دوم این توجه به صورتی  ۀشعرهایش است در دور

یابد. او گاه جزئی از طبیعت میعینی و صمیمانه ادامه 

 است: 

 هایم را در باغچه کارمدست

 دانمدانم، میدانم، میشد، می سبز خواهم

 و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم

 گذاشت خواهند تخم

 (389)همان:  

ای توجه او به طبیعت و عناصر آن شاخصه

سبکی است. در شعر فروغ، زمانِ زنده جاری است. 

شود. های طبیعی سپری میاوقات او در گذر لحظه

این اهمیت را نشان « زمان»و « لحظه» ۀبسامد باالی واژ

 دهد.می

 ای که باید، باید، بایددر لحظه

 خ های زمان له شودمردی به زیر چر

 گذرد...مردی که از کنار درختان خیس می

 (409)همان:   

طبیعی گذران لحظه و زمان  ۀاز دیگر مظاهر عمد

 هستند که در« هافصل»و « روز و شب»در شعر فروغ 

آلود مجموع گروه شب و مظاهر آن در فضای یأس

برخی شعرها بسامد بیشتری دارند. در شعرهای دوران 

شود همیشه ری فروغ، با اینکه احساس میکمال شاع

بارد، پس زمینه و ناخودآگاه زمستان است و برف می

شود کاربرد سرشار از شور و احساس او، موجب می

زمستان و برف خوشایند باشد و با اینکه جزءجزء 

اما فردای بهاری و  ،آلود استهایش بیشتر شبلحظه

 دارد.  بارانی را هم مدنظر

آن دو دست جوان بود، آن دو شاید حقیقت 

دست جوان/ که زیر بارش یکریز برف مدفون شد/ و 

خوابه سال دیگر، وقتی بهار/ با آسمان پشت پنجره هم

های سبز کنند/ فوارهشود/ و در تنش فوران میمی

داد ای یار، ای  های سبکبار/ شکوفه خواهمساقه

 (. 411ترین یار )همان: یگانه

 

 گیرینتیجهبحث و 

به طور کلی در محور اندیشگی اشعار فروغ فرخزاد با 

یم هست سمبولیزم اجتماعی مواجه ۀچندمعنایی از گون

ایرانی، بسیار  ۀکه در افشای احساس زنانه در جامع

های زنانه، آغاز است. نگاه وی از هوس موفق بوده

شده و تا تصویرسازی زنانه از انسان و اجنماع، امتداد 

وی در شعر فارسی قبل از هرچیز به  یابد. اهمیتمی

اوست و درک شاعرانه و  ۀدلیل صدای خاص زنان

به بعد منظرهای « تولدی دیگر»عمیق او به ویژه از 

آفریند. رسیدن به شعر جدیدی در شعر فارسی می

گفتار و موسیقی طبیعی در شعر فروغ موجب آفرینش 

 عناصر بیانی و تصاویری تازه شد.

-کری شعر فروغ و پیوند ایدهدر بررسی محور ف 

ادبی شعر او  ۀهای اصلی شاعر با مختصات برجست

سادگی و صمیمیت  ،های عصیان و غممایهباید به بن

 ،زنانه ۀنگاه ویژ ،مداریانسان ،مرگ و عشق ،و حقیقت

پرستی، عدالتی، فقر، خرافه)توجه به بی دید اجتماعی

زیستن در  ،هویتی مردم و روشنفکران پوشالی(بی
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رمانتیسیزم و سمبولیزم  ء،مذهب و ماورا ،برزخ

کرد. براساس این  اشاره اجتماعی و توجه به طبیعت

ای و های ریشهها و اندیشهها، ایدهپژوهش، این مقوله

شحصیتی فروغند که منجر به بروزهای زبانی و بیانی 

 اند.خاص گشته

در جهان فکری فروغ، میل به عصیان و 

ی اجتماعی منجر به هنجارگریزی ادبی و هنجارشکن

آلود برخی شعرها شود و فضای تاریک و غمزبانی می

های عصبی و واژگانی وزن ۀو فراوانی قابل مالحظ

بیانگر گناه و اروتیزم در پیوند با محور اندیشگی وی 

 قابل توجیه است. 

گرایی فروغ در عین گونه که انسانهمان

 ،ای آسمانی برخوردار استهاومانیستی بودن از پشتوان

او با ایمان الهی، فهم انسان معاصر را با گوشت و 

است. فروغ به ویژه در پرتو  کرده پوست خود  درک

ای، شعر شهری کلمات عینی و ملموس و زبان محاوره

خود را کنار شعر روستایی نیما و در مقابل شعر رسمی 

 کند.زمانه بنا می
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