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  1:یمانیس يدستها یناتوان
  اشعار فروغ فرخزاداحوال و در  یملتأ

  
  

  :اشاره
سلسله . دانشگاه واترلو کاناداست يهاسروش دباغ در نشست هشديسيو بازنو ينيبباز يسخنران متن» يمانيس يها دست يوانتان«

مجموعه  نيدر ا تاکنون،هرچند . شوديران برگزار ميک ايات کالسيبدون وقفه، با موضوع ادب است سال ١٤ که ييها نشست
 .است ان بودهيدر مز ين رانيات مدرن ايبه ادب توجهشه دغدغه يشده، اما همپرداخته  يزبان فارس ياهيو پا يتنها به متون اصل ها، يسخنران

  .راد شده استيا يهدف نيچن با »مرگ«د بر مفهوم يتأک باو اشعار فروغ فرخزاد در احوال  يتأملبا موضوع  يسخنران نيا
  

مأنوس  يشتر با سپهريام؛ هرچند بز داشتهيران را نيا ق انس با شعر معاصري، توفيسال گذشته، در کنار مطالعات و تأمالت فلسف ١٥در 
م به ياوريمان بياو  گريد يتولددو دفتر  به يغولدلمش ژهي؛ به وام ز از دست نگذاشتهيرا نر فروغ فرخزاد اشعمطالعه ا در کنار آن ام،بوده

  .مرا رها نکرده است گاه چيه آغاز فصل سرد
بار رخ کيهر فرد فقط  يکه در زندگ يادهيپد ،بود »مرگ«، توجه او به مسئله فروغ ليستانسياگز يها دغدغه نيتر مهم از يکي

به مقوله مرگ و در مصاف با  ستنيدر نگرن که او يا ،برخوردار است يت خاصياو از اهم شعرفهم  ن مفهوم، دريتمرکز بر ا  .دهديم
شه و فرهنگ ياند هران در عرصير ايمشاه يمقارن تولد برخ ،١٣١٣فروغ در تولد  .استرا تجربه کرده  يخاص ياحوال وجودچه آن

ذکر . )١٣١٣(گانيشا وشي، دار)١٣١٢(ن نصريد حسي، س)١٣١٢(يعتيشر ي، عل)١٣٠٧(يسهراب سپهر، )١٣٠٤(احمد شاملو معاصر است، مانند
شود؛ يچنان زنده است و به اشعارش پرداخته مداده، اما نامش هم يش رويسال پ ٤٥ها از آن جهت است که مرگ فروغ ن مثاليا

 يروح يهاها و تالطمبا تنش که عموماً بزرگ يهاتيشخص يهايژگياز و .»ماند يتنها صداست که م«: که خودش گفته استچنان
ــ در اذهان  يال و عالقه عدهيرغم متکلف و تصرف ــ به ياها بدون ذرهن است که نام آني، ا٢اندبوده ش مواجهيخو يار در زندگيبس

گر يد يبر آغازز يــ چنانکه نام آن ن رسديماوج به  گريد يتولد، در کوتاهش عمر برغم فروغت شاعرانه يخالق .شوديماندگار م
 ريتاث، لم گلستانيف يويورود به استود .بود يگر در شعر معاصر فارسيد يتولد ،ن دفتريو به قول اخوان ثالث انتشار ا کند يداللت م

کردن  تجربه در و چهرسد  يان ميبه پا انيعصش دفتر يکه با سرا يدر گذر از دوران نخست شاعر ، چهبر او به جا گذاشت ييزاس به
سامان  ييو تنها زوال ا،م فنيکه حول مفاه يلياص يجودو يها دن دغدغهير کشيو به تصو شيافتن خوي و شعردر  ديجد يفضاها

در شعر  ،ن دو دفتريش ايبا سرا ش راينام خو وزد ير يرا در شعر خود مت يو خالق ينندگيآفر فروغ است که همه،نيبا ا ٣.ابدي يم
با . دشران ماندگار ير معاصر ادر شع حجم سبزو  مسافر، آب يپا يصدابا سرودن  يسپهر نام طور که؛ همانکند يم جاودانه  يفارس
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ل يستانسياگز يهاو دغدغهرسد هنوز بتوان درباره شعر ينظر مهم بگذرد، به گريسال د ٤٥اگر  يسال از مرگ فروغ، و حت ٤٥گذشت 
  .نده امور چگونه رقم خواهد خورديست در آيست و روشن نيمه نيخ شرکت بياو سخن گفت؛ هرچند به قول مارکوزه، تار

ادامه  ١٣٣٥ـ  ٣٦در فاصله  انيعصو  واريد  آغاز کرد، با ١٣٣١در  رياس ن دفتر شعرش به نام ياول خود را با يشعرها  موعهفروغ مج
شتر از آن يچنان که خود پ ،ديفرا رسکه مرگش  ١٣٤٥تا  ،ان برديبه پام به آغاز فصل سرد ياورين بمايو اگر يد يتولد  داد و سرانجام با
اد ياز فر يخال يا خزاني /غبارآلود و دور در زمستان/ روشن از امواج نور يدر بهار/ ديفرا خواهد رس يمن روز مرگ«: سخن گفته بود

   ٤ .»و شور
طور که با  همان ؛خورد يبه چشم م ياريتفاوت بس انيعصو  رياس يها مجموعه انيخداوند، م و مواجهه با يرداختن به امر متعالدر پ
 هم نيآغاز ين شعرهايادر  وفا يعشوق باز م تياو شک هجران غم اد ازيفر .شوند يدگرگون مز ياو ن يها هآمدن دفترها، عاشقان جلوتر

  .کشد ير ميبه تصو نان و اضطراب خاطر او رايعدم اطمرد و هم يگ يمپرده بر او  يب زندگياز فراز و نش
محبس  يتنگنا«از  يا درمانده» ازيبانگ پر از ن« يدر اول: ميرا در نظر آور رياساز دفتر » هاستاره يا«و » در برابر خدا«دو شعر 

که  خواهد ياز او مالتماس و با  کند يخطاب م» همتا يقادر ب« ش رايخدا هنوز که رسد يبه گوش م »اين دنيا رهيمنجالب ت« و» يکيتار
 ييخدا .ديبازگشا او » يه گناه و تباهيما«دن يبا د »ن راينخست ياسرار آن خطا« د کهيشا ،او بشکافد» کريگرد پ«از » را ياهيحجاب س«

د آن دارد يدارد و ام» گريجسم د« ياست و تمنا» رزايش خسته و بيجسم خو«که از  ديببخشا يکسرا بر » نينخست يصفا«که قادر است 
بنده «ان يعص بهکند که  يضا متقا» را يان نهاده عالم هستيبن«که  ييتوانا ياو از خدا .از او رخت بربندد» يپرست شوق گناه و نفس«که 
 د،يگو ياز سخن ميپردازد و با او از سر ن  يکه فروغ در آن به نجوا با خداوند م ،ن شعريا در برابر .ت ندهديرضا ه اويعل» يزيناچ

 .وند استز خداا يمندگلهو  سوز تيعاف ياتيالهو  يفلسف يها طرح پرسشمتضمن  که مل استأتقابل  انيعصاز دفتر » يان بندگيعص«
سخن  ها آنبا  کند و يم خداوند نيگزيها را جا ستاره ار همراه است،ي ياز جفا تيشکابا که » هاستاره يا«شعر عاشقانه در فروغ 

د که يگو يسخن م ينياز زبان عاشق غمگ ،»در دل سکوت شب«او  .دان نشسته» گر نظاره بر جهان« ،بر فراز آسماند که يگو يم
شدن » نهان« ديرسد که شا يبه گمانش م. پرسد يخود م »نگاه«در » نشاط و نغمه و ترانه«و از مرگ  کند يم» پارهعاشقانه  يهانامه«

هرچه هست و «دن به ز» پشت پا«با  او .است »ساکنان خاک يو جفا ييدورو«ها از  آن يجه آگاهينت زين »به قلب آسمان«ستارگان 
ار يدر حرمان  اما .کندن» به جز جفا«هم  »عاشقان باوفا« در حق ن پس يز کند که  يمفرستد و با خود عهد  يبر خود لعنت م» ستين

ار عاشقان يپس د«: پرسد يم »ها ستاره«از ، داريپا يعشق يتمنابت معشوق و يغدر  رود و ياو از دلش نم» مهر«هنوز هم  ،جفاکار
سوزناک در ه گله و شکوه عاشقان .رواست »عاشقان باوفا«ق جفاکردن در حد، يآين شعر برميا يکه از فضاچنان .»جاودان کجاست؟

  ٥.گنجدين مقال نميتوان مثال زد که در اين دفتر مياز ا يشتريب يهانمونه ؛شوديده ميهم د رياس دفتر گر اشعاريد
و  وردبه بار آ يا دهيدفروغ مشکالت ع ي، بران دفتريدر ا» گناه«ر شع انتشار .ميبپرداز واريدم و به دفتر يبگذر رياس از دفتر

 يزندگ يحائر ينزد دوستش طوس يچند صباح يبرا ،يخانه پدر با ترک که مجبور شد ؛ چنانختيرا برانگ يفراوان يها تيحساس
به  واريد دفتر درنبودن ش يخوک يو در بند نام نگران يدن مالمت ديبه جان خر و ايو ر يفروشزهدقد تأمل در مفهوم گناه و ن .کند
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در  ي، خرقه پوش و جامه تقويياير زهد رينظ يحافظم يمفاه يبرخو وام کردن  وان حافظيد انس با ن يهمچن ٦؛ده شدهيشر کيتصو
  :قابل تأمل است ،ن دفترياز اشعار ا يبرخ
بگذار  /ن استيکاو را هزار جلوه رنگ/ ستيزياد تو آن خزان دل انگي/ ن استياد عشق نخستياد تو ي/ رديم ياد تو ميدر دل چگونه «

کز / اما من آن شکوفه اندوهم/ طاننديده شينان که آفريا/ ندياالينام مرا به ننگ ب/ و انجمنم خوانند يکو يرسوا/ ه دامنيزاهدان س
   ٧»ميجو يتو م ياد آشنايدر / ييگوشه تنها هشبها ترا ب /ميرو ياد تو مي يها شاخه

.  ده استنخور  يم »دگان خدايدپنهان ز« ،»شپو کار خرقه هيزاهدان س نوچ«خدا نبرده، چرا که » ه به ساحل لطفر«داند که  يفروغ م
نه طع« دن يندارد و از  شن يدر بهشت را بر او بسته  غم »ان جمعيدر م يخ شبيش« نکه ياز ا ده،يدر» يجامه تقو« ، او که لان حيدر ع
ن يجب، » ايمهر نماز از سر ر ز داغ« نکه يتا ا» ه شوديس يغ گناهز دا «او  يشانيپ دهد که  يح ميترج دهد و  يبه خود راه نم يباک» زاهد

  ٨.داشته باشد يا نه بستهيپ
 ن شعر،يکه آمد، فروغ در ا چنان .ن دفتر استين شعر اينخست» يبندگان يعص«شعر . ميبپردار انيعصم و به دفتر يهم بگذر واريدز ا

 اززد و يخيدر برابر خداوند به مجادله برم يرانيک زن متجدد اي ةبه منزلو شورش  يگرانيعص از سر ،»در برابر خدا«برخالف شعر 
، انيعصدفتر  .مينيبينم رياسن سنخ اشعار را در دفتر يا. ديگوين عالم سخن ميله شرور در اأار و مسيمثل جبر و اخت يفلسف يمقوالت
جهان هر شاعر، ستيبا ز ييآشنام، يدان يکه مچنان. کشدير ميبه تصو يشاعر را به روشن يگرانيد، عصيآيطور که از نام آن برمهمان

او از بلخ  يسته و کوچ اجباريز ةمانند موالنا، درنظرداشتن تجرب يکيمثالً در پرداختن به شاعر کالس. کنديبه فهم بهتر شعر او کمک م
 يبرخ. کنديافت بهتر شعر او کمک ميسروده شده، به در يطيشرااشعار او در چه  يطور کلکه بهامر  نيمغول، و ا ةه بر اثر حمليبه قون
رون رانده يب شيخو ةار مألوف و کاشانيست؛ او از دا يو مکان يکيزيشود، غربت فيده ميد يمثنون يات آغازيکه در اب ياند غربتگفته

 ياده بود و با پدر نظامهارم خانوفرزند چ يو ؛ستين ين قاعده مستثنيفروغ هم از ا. را پشت سر نهاده است يشده و خاطرات کودک
گر فرزندانت دوست داشته ي، کاش مرا به اندازه دينشناختدرست  مرا شماکه  سدينو يبه پدرش م يا نامهدر . ه بودديچيپخود در 

از  ن سخناني؟ اگذارد يکند و به حال خود نم يبان مرا رها نميگر ،شعر گفتن ام و يحه شاعريکنم که واجد قر ، من چهيباش
فروغ در . فرما کرده بودرا بر خانه حکم ينيکه نظام سخت و آهنرد يگ يمپرده بر يت در برابر پدريابراز شخص يو نوع يگرانيعص

ن يمع ينيپليسيشد تا از نظم و ديزبر و خشن به ما داده م يهاوم، در خانه پتيداشت يکاف يامکانات مالما که نيد با ايگويخاطراتش م
ن يا ت اوست؛ اما قطعاًيت دوران طفولياشعار فروغ، ترب شيا تنها علت سرايو  يکه علت اصل ستين نيا مراد البته، ٩.ميت کنيتبع

را بر زبان آورده  يشتن را بر آفتاب افکنده و نکاتيخو يهاست و تجربها يليشاعر اص يو. شه داردياو ر يتيترب ةنيشيدر پ يگرانيعص
 انيدرم ن امور در ذهنش خلجان کند، کمتر شهامتياگر ا يا حتيدر خلوت به آن فکر کند، کند يت مأجر يحت يکه کمتر کس

 ييافت؛ مثال جاين سنخ سخنان را يا ريبتوان نظ يعتيشر يعل اتيريکوان معاصران در يد در ميشا. گران دارديگذاردن آن را با د
 اتيريکواست، اما در  يمذهب يفرد و ينيکه او روشنفکر د نيابا . کنم يخودکش يسنگخواستم در کوهيد دوبار ميگويم يعتيشر

ش يست، پا يل خود را که ناظر به سرشت سوگناک هستيستانسياگز يهارون آمده و دغدغهيب يک مصلح اجتماعياز کسوت  کامالً
  .دهديگران قرار ميچشم د
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 يراز سرگردان« آورد و  يان ميسخن به م»  سوز يهستآرام و  يب يدرد «و » مرموز يپرسش« از » يان بندگيعص« فروغ در  شعر 
 »آنکه خود خواهم يا آمدم، بيدن من به«و » ديچيپ يکريبر پ يکريپ يروزگار«: آورد يو بانگ برم رديگ يمخود را سراغ » يروح عاص

در ادامه  .  نهم »بر هر که خواهم نام مادر«و نم يبرگزرا  يش قالبيخو يبرا  »، تا با دوچشم بازيام کردهيرها يک«: پرسد يماز خدا  و
فروغ   ن،يپس از ا .»تابم؟ين آسمان راز مياز کدام ... /ابم؟ييستم من؟ از کجا آغاز ميچ/ دميز خود آرام پرس يعاقبت روز« :ديگو يم

و  ياش کرديعاص«و  يديفرآ را »طان ملعونين شيا«خود که تو : ديگو يم ز با اويآم هيکنا يينجوا در رود و يدوباره به سروقت خدا م
 و» با سرانگشتان شومش آتش افروزد«به جاست » ايتا دن« که» يدر راه بنشاند«و  يساخت »يويد« يا»شعله«و از » يما راند ياو را سو

ترا ! عدل يعنم/ ميسوزيعاقبت هم زآتش خشم تو م/ ميديساز تو رقص ةبا هزاران نغم/ ها بندگان تو ها ما آدمکسال« :دهد يادامه م
   .»ميديهم خوب فهم

 پرسش. کشد يمر يکرده  به تصو يمکه در ذهن فروغ خلجان  را يمسائلها و دغدغه يبه روشن  »يان بندگيعص«شعر  فقراتن يهم
م ياکه شده نيا ا نه؟ چقدر دريم يامان داشتها آمدنيدن در به ياريما اخت ا اساساًين که آيپررنگ است؛ ا ن شعريار در اياز مسئله اخت

ا ين است؛ يز آن مشخص و معيطور کامل نوشته شده و همه چهاز قبل ب ما، يزندگ ةقصا يآم؟ يا بودهار يو صاحب اخت دخالت داشته
و  ،طان در عالميش ينيآفران، دخالت و شأن و نقشين ميم؟ در ايزنيم يفه هستيم واجد اراده که نقش خود را بر صحيهست يموجودات

. اق فروغينه به سبک و س مااند؛ اطان سخن گفتهياز ش عارفانرباز ياز د ١٠.شوديو به پرسش گرفته م هم مطرح ياخروعقاب وثواب 
فا يکه به او محول شده ا را يرا او هم از مخلوقات خداوند است و نقشيطان را سرزنش کرد؛ زيد شين باورند که نباياز عرفا بر ا يبرخ

داستان به . ز استيبرانگث سخت تأملين حياز ا ق و رندانه آن،يعم يهاالوگيو د يمثنودر دفتر دوم » طانيشه و يمعاو« ةقص. کنديم
مسلمانان  ةفيعنوان خلبه هيدار کند؛ معاويگزاردن نماز صبح ب يه را برايد تا معاويآيطان ميش ين قرار است که روزياختصار از ا

 ين عالم بهر کاريرا در ا يد هر کسيگويطان به او ميت شي؟ در نها!دار کندينماز ب يراد او را بيطان بايکند که چرا شيتعجب م
ا هم به يش مشغول؛ قوام دنين است و به کار خويفه مسلميز خليه نيکه معاوان را اغوا کند، چنانيند که آدمااند و به او هم گفتهساخته

ند و سپس صحنه را ترک يزيا مين دنيدر ا يکنند و چند صباحيم يا بازک نقش خود ريست که هر ا يگرانگران و کنشيقوام باز
 کند تا حسرت قضايدار ميه را بيطان معاويرد که شيگيجه ميداستان نت يالبته موالنا در انتها. شان را مالمت کرديد ايو نبا نديگويم

در  ١١.داستان گنجانده شده است يگوهاو گفتقالب در  يسوز به هنرمندتيعاف يهاحال آن پرسشنيرد؛ در عيشدن نماز را از او بگ
طان در نظام خلقت ين شأن و منزلت شييگر از عرفا هم به تبيد يبرخ و ييسنا ،ين القضات همدانيع ،ي، احمد غزاليسنت عرفان اسالم

طان يخلقت ش ةفلسفدن يبه چالش کشاست و  کردن از خداوندشتر در مقام گلهيست و با يگريد سخنان فروغ البته از لون. اندپرداخته
  .کنديبان او را رها نميکه گر ينيسهمگ يهاو درانداختن پرسش

تر  ينيزم ييفضا به ينيو د ياتياله يها پرسش تيم با محوريعظ يوجود يهان دوران در کارنامه فروغ، دوران گذار از تالطميا
که در دفاتر  ياحساس گناه. شود يم و برجسته فروغ پررنگ ياها بر ان آنيو نسبت م يمرگ و زندگپرسش از در آن است که 

و بسامد  دهد يم ين کره خاکيا يسان بر روان يو زوال و بقا ييخود را به پرسش از مانا ي، جا١٢کند يا نمبان او را رهينخست گر
سنخ  يکي: خورديقابل تأمل به چشم م ةتنک چند گريد يتولددر  .رسد ين دوره  به حداقل ميدر اشعار ا  »گناه«و » خدا«ر ينظ يميمفاه
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 ييدوران مقارن با آغاز آشنان يا دهد؛يو ابتهاج م ينيريش يشتر بوي، بواريدو  رياس يهاترر دفااس با اشعياست که در قاشعار عاشقانه 
 و لم مستنديو ساختن ف آتشستند م لميمونتاژ فو  يسازلميف يايدن لم گلستان ويف يوياستود بهاو و ورود است م گلستان يفروغ با ابراه

در دارد،  يشاعرانه به هست يفروغ  که نگاهکه  نيدوم ا .يخارج يهاجشنواره درها  لمين فيزه به ايجا ياهداو  اه استيخانه سماندگار 
ر کردن يوپردازد و از تص يمو مرد  زن انيمشترک م يضوعات انسانخالف دوران نخست شعر خود، به موبر، يدوران دوم شاعر

خاک  يکند رويح ميتصراو  که نيسوم ا. گذرد يمکند و در يمرا شکسته، عبور  يو اجتماع يخانوادگ يکه تابوها يزن يها دغدغه
 فروغاز وجود  يمعنو يها و تمناهارسد دغدغهينظر مبه ؛ هر چندکند يماستشمام با تمام وجود  را يو سرد زوال و فنا يه و بوستاديا

، از اشعار عاشقانه درخشان »هيهد«عر ش ١٣.ستين يخبرن هم يشيپ ياتيق االهيعم يهار و زِبر شدنيها و ز، اما از تالطمهنبسترخت بر
  : استن دفتر يا

مهربان  يا من يبرا ياگر به خانه من آمد/ زنميت شب حرف ميو از نها/ يکيت تاريمن از نها/ زنميت شب حرف ميمن از نها«
  .»بنگرم خوشبخت ةبه ازدحام کوچ/ چه که از آنيدرک يو / رايچراغ ب
ادآور ي ،»هيهد«، ن حاليدر ع. ز استيانگ دلع و ي، بديکيت تارينها در يا چهيدراز » زدحام کوچه خوشبختا« ستن به ير نگريتصو

شه تا يپشت  ش« :تده اسير کشيرا به تصو» ن با اوجبرخورد انگشتا«و » شب«ان ياست که تقابل م يسپهر» ورق روشن وقت«شعر 
   ١٤»آمد ياس ميکاهش مق يدر اتاق من صدا/  بود از برخورد انگشتان من با اوج ينيدر اتاق من طن/  شب يبخواه

 زوال واست؛  رامونيخوردن در جهان پبودن و غوطهيو اکنون ييجانياو  ينيد بر زميکأت ،گريد يتولد از نکات قابل تأمل در دفتر
 از يبه نحو اغلب ،دورهن يادر  او ١٥.استن دوران يدر ا فروغ يشخص يها از مقومات تجربهرامون يجهان پ يسردو  ييو تنها يداريناپا

که به نثر  يشعرکند؛  يرا تجربه م ياز شاعر يگريفرم د ،وستهيپ  يتيسرودن دو ب ياج  هرد و بيگ يمفاصله  ن اشعار خوديشيفرم پ
  ١٦.کند يت نميمتعارف و شناخته شده تبع يها از قالب آنوزن  و يقيموس است وک ينزد

اند؛  ان رخت بربستهياست که از م »يالسيشاخساران پر از گ«و  »آسمان پر از پولک«و  »سرشار سالمِ يروزها«در حسرت  فروغ
 يها ابانيخ ياهويام پرهحدر ازد«و اکنون » داشت يه رازيهر سا«که  يي؛ روزها»يداريخواب و ب«و  »رتيجذبه و ح«پر از  ييروزها

مثل «، نگرد يم خودخته  و چون در دوست يآم »م زواليش با بعشق غمناک« که» تنهاست يزناکنون «او  ١٧.اند گم شده» بازگشت يب
مغشوش  يها انيجر يرو« يريتصوبه  يي، گونديب يم »در تب زرد خزان/ سرشار از برگ«را،  درختش تک» يا نست که از پنجرهيا

د يگشا يم/ ک لحظه که چشمان مرايک لحظه، ي، جز يتو چه هست«: دارد يفراموش ي، تمنااز دوست يبا پرسش و. دنگر يم» آب روان
  ١٨.»که فراموش کنم/ بگذار/ ؟يبرهوت آگاه/ در

 ،دگانيروح برگز«همچون  اي شود» ک ستاره در سراب آسماني«که  ستيآن ن يآرزودر  گري، د»خاک يرو«در شعر  فروغ
ش از يب و ستين »ترانهک ي نيطنجز « د که يگويم آشکارا او. گشوده باشد يساحت قدس سمت بهو  گردد »انن خامش فرشتگينش مه

م به آغاز فصل ياوريمان بيادفتر  در» است يپرنده مردن«  شعر در. کنديانکار مرا  ين گفته جاودانگيو با اکند  ينمجو و را جست آن
 اد و خاطرهيد بر مقوله يتأکرفته رفته. »است يپرنده مردن/ پرواز را به خاطر بسپار«: دوشير ميگر تصويد يابه گونه ن سخنيهم ،سرد

 . ماندينم يبر جا ياجز خاطرهه، افتاداز آنچه اتفاق که  نيا ،شوديتر مدر نگاه فروغ پررنگ



 ۶

که  رديگ يمپرده بر  يدن روزگاريسر فرا فروغ از .دهنده است سرد و تکان ، تلخ ون دفتريدر ا »ينيزم يها هيآ«شعر  يفضا 
 و دهد يم» ونيو اف بنگ يخون بو« آمده و » ايبه دن يهودگيب ييتنها يدر غارها«و  رفته» ها نيزمبرکت از «شده و » د سرديخورش«
 ها مان از قلبيا» نيغمگ کبوتر« دارد و» يا گمشدهمفهوم گنگ  فردا در ذهن کودکان«  ند ويزا يم» سر يب يردار نوزادهابا يها زن«

 :درخشديچنان مر فروغ هميکند که در ذهن و ضميت ميحکا يديام يهان شعر، از اخگرها و بارقهيا يانيبخش پا .خته استيگر
م اين ايبهتر از ا يد بتوان روزگاريشا .مان آورديا »هاآواز آب يبه پاک«زد و »نور يبه سو ينقب«، »ن شب منفوريا يسو«از د بتوان يشا

  :ن معناستيز متضمن همين» گريد يتولد«شعر  يير انتهايعابت. و فسرده را تجربه کردتلخ 
تخم خواهند / ميانگشتان جوهر يو پرستوها در گود/ دانميدانم ميدانم ميم ،سبز خواهم شد/ کارميم را در باغچه ميدستها«

/ را  ينيکوچک غمگ يپر/ من/ د نخواهد کرديص يديزد، مرواريريم يکه به گودال يريحق يدر جو ياديچ صيه ... /گذاشت
که شب از / ينيکوچک غمگ يپر/ نوازد آرام، آراميم/ نيلبک چوبيک نيو دلش را در / مسکن دارد يانوسيکه در اق شناسميم
  .»ا خواهد آمديک بوسه به دنيو سحرگاه از / رديميک بوسه مي

  ها وگذاشتن پرستوها در باغچه و تخمانداختن و کاشتن دستوستکه متضمن پ يان است؛ تولديگر در ميد يسخن از تولد
 يکس«شعر . دوار بودن استيا آمدن و اميا و سحرگاهان به دنيد در دريکردن مروار ديدر خط زمان و ص يسبزشدن و سفرکردن حجم

از  و در آن دارد ياارانه و آرزومندانهدويام يفضا ش يکم و ب ،زين م به آغاز فصل سردياوريمان بيادر دفتر  ،»ستيچکس نيکه مثل ه
القضات  يا قاضي/ کند يش ميدر اول نماز و در آخر نماز صدا/ اسمش آنچنانکه مادر«د که يآ يان ميسخن به م يآخر الزمان يمنج

 يهاتياز شخص يم فروغ را با برخياگر بخواه. »بسته بخواند يبا چشم ها/ سخت کتاب سوم را يتمام حرفها/ تواند يم« و » است
به  يتي، شخصقصه نيدر ا. ميابيته اونا مونو ب، نوش»ديکوکار شهيس مانوئل نيقد«قصه م او را در يتوانيم، ميسه کنيمعاصر مقا  يداستان
مان داشته باشد؛ اما در دل، حسرت يت ايحيمس يهان که به خدا و آموزهيدهد، بدون ايد ميان را غسل تعميحيس مانوئل، مسينام قد

 يست که زمانا يسه کرد؛ ژان کسيمقا ژان باروا  ت ژان در رمانيتوان او را با شخصين ميچنهم. خورديرا م يستن در ساحت قدسيز
 يستن در ساحت قدسيز ، مقولهد؛ اما در اواخر عمريگوين را ترک ميشيپ ينيد ي، باورهاين جوانيبوده و بعدها، در سن يحيمس
، ميرسيم م به آغاز فصل سردياوريمان بيابه دفتر  يوقت. شودير او زنده ميدوباره در ضم يمعنو يها دغدغهرد و يگيبان او را ميگر

با  ييگوو فروغ در گفت. شودير فروغ برجسته ميدر ذهن و ضم يهودگيو ب يأس و تلخيشود و ينگ مرکم يمعنو يهان دغدغهيا
مان ياش دفتر  يرا هنگام سرا آن  بعداًش که ياحوال خو ياز برخ صورت گرفته، ه استايخانه سلم ياهللا صبا که به مناسبت ساختن ففرج

  :رديگيمکشد، پرده برير ميبه تصوم به آغاز فصل سرد ياوريب
ست از هر اجتماع ا يرين تصويا. يعموم ياز زندگ يانمونه ،يحال از خود زندگنيها و در عيجذام يست از زندگا يلمين فيا«

ز ممکن است در اجتماع به ظاهر يسالم ن يهاآدم يحت. هوده بودنيبودن، ب يست از عاطل بودن، منزوا يريتصو. محصور دربسته و
 يکه تو يآن جذام رود، بايهدف راه ميابان بيخ يکه تو يجوان .را داشته باشند يات روحين خصوصيخانه، همرون از جذاميسالم ب

   ١٩».ندارد يفرق ،روديوار مدام راه ميکنار د لم،يف
  : ديگو يم يا از مصاحبه يبخش در ون ايهمچن
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م يکند، راض ياست که کاملم م يک جفتي. توانم راحت با او درد دل کنم يرسم م يبه او م ياست که وقت يقيمن مثل رف يشعر برا«
من آنجا . شود يخود باز م م خودبهرو ياست که هر وقت به طرفش م يا پنجرهمن مثل  يشعر برا... آن که آزارم بدهد يکند، ب يم
د، يگو يشعر م يآدم وقت ...شوم يم يها قاط کنم، با عکس درخت يه ميزنم، گر يخوانم، داد م يکنم، آواز م ينم، نگاه مينش يم
  ٢٠»ا من هم بودميمن هم هستم، : ديتواند بگو يم

را به و احوالش  ،ندينش يش مدرد دل يپاکند و  ياملش ماست که ک يسان جفت هبکه  ي؛ شعرفروغ با شعر يميابطه صمر جه بهتوبا  
مان يا«شعر  نهاده و يپا م به آغاز فصل سردياوريمان بيا به دفتر  ييضادر چه ف که اوافت يتوان دريمکشد؛  ير ميبه تصودر آن  يزالل

  : را سروده است» م به آغاز فصل سردياوريب
ن يا يو ناتوان /ه و غمناک آسمانأس ساديو  /نيزم يه آلود يدرک هست يدر ابتدا /سرد يفصل ةدر آستان /تنها يزن /ن منميو ا«

  .»يمانيس يهادست
 يبر او مستول يشده کنونييکه در جهان راززدا يو عجز يد؛ ناتوانيگويسخن م يمانيس يهادست ين شعر از ناتوانيفروغ در ا
در  ،»ستيپرنده مردن«در شعر  .نه کرده استيأس را در او نهاديزوال و و او رقم زده  يرا برا يديل جديستانسيت اگزيشده و وضع

او از . چيگر هيماند و ديم يجا بر يگريکه از د ياديست؛ يها جارکند که فقط در خاطرهياد مي ياز مرگ فروغ ،دفترن يهم
 يد معرفياو را به خورش يکه در آن کسکند يم ميرا ترس يفسرده و تلخ سرد و ييد و فضايگويک رابطه سخن ميتار يهاچراغ

  : نخواهد برد هاگنجشک يهمانيم نخواهد کرد و به
/ کنديرابطه تار يهاچراغ/ کشميشب م ي دهيبر پوست کش/و انگشتانم را  روميوان ميبه ا /دلم گرفته است / دلم گرفته است«

پرواز را به خاطر / ها نخواهد بردگنجشک يهمانيمرا به م يسک/ نخواهد کرد يمعرف/مرا به آفتاب  يکس/ کنديرابطه تار يهاچراغ
  .»ستيپرنده مردن/ بسپار

م؛ يمرگ بپرداز ةدياو با پد ة، اکنون خوب است به مواجهششعر گوناگون يترهافروغ در دف و اشعار با مرور تطور احوال
شاعرانه از  يريتصو فروغ، انيعصدر دفتر » بعدها«شعر در  .تداشته اس يگوناگون يهايفروغ، تجل يکه در دوران شاعرانگ يامواجهه
اد و ياز فر يخال يخزان با«و » غبارآلود و دور يدر زمستان« که  ي؛ مرگدهير کشيجان خود را به تصويکالبد ب و دست داده همرگ ب

همچو « يدگانيکه با  د يمرگ. ديفرا خواهد رس» ن روزهايريتلخ و ش«ن ياز ا يکي،  »هم چو روزان دگر يروز پوچ« ، در »شور
 در خود را» کر سرديپ«ن يا ،خاک و رسد يمپوسد در يم» ر خاکيز«در که  يو قلب» سرد يهمچو مرمرها« ييها گونهو » تار يها داالن

سنگ  يد که روزيگويسخن م ياز باد و بارانده، ير کشيرا به تصوگور خود  يو گمنام زوال ، شعرن يا يفروغ در انتها. خواهد فشرد
 ياز او برجا يگر اثريد ،با محو شدن سنگ قبر يينخواهند گذاشت؛ گو ياز او در قبرستان برجا يرا خواهند شست و اثر يقبر و

  :دنخواهد مان
  .»نام و ننگ يهافارغ از افسانه/ ماند به راهيگور من گمنام م/ ند از رخسار سنگيشوينرم م/ بعدها نام مرا باران و باد«
ن يز به اين »دار در شبيد«و  »سبز تابستان يدر آبها«ر اشعادر  گريد يتولدکند؛ او در دفتر يبان فروغ را رها نميگرقصه مرگ  

او . دشويدن مرگ محقق ميرود که با در رسيسخن م يايزوال و هرزگ ،ي، سرديهودگي، بفنا ،ييجا از تنهانيشد؛ در ايانديمقوله م
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خود  يا هيسا«و در  راند يآرام م» يزييپا يها غمساحل «و » ن مرگيتا سرزم«، »سبز تابستان يدر آبها«است،  »ک برگيتنهاتر از «که 
و  ده يبارده و ييرو» هرزه ينيبر زم«انگارد که  يمن يکند و چن يمخود سر » روح يها رعشه«است، با » ها که تنها شب«و  دکن يم» را رها

را قبل از رخدادش مرگ  ييگو، زند يمر فروغ موج يدر ضم شتنيخو يحشت از فناو و يب صفتش ٢١.ده استيد» ها چ را در راهيه«
  :تجربه  کرده است 

ادامه همان شب  يگوئ/ و شب هنوز هم/ من مرده ام/ افسوس/ ...نه بنگرميام که در آئ جرئت نکرده/ چگاه پس از مرگميمن ه« 
با چهره فنا شده / از آشنا شدن/ هست که هنوز يار کسين ديا در ايآ/ کنند يو بادها خطوط مرا قطع م/ سرد است/...هوده ستيب

  ٢٢.»وحشت نداشته باشد؟/ شيخو
 يم، سپهريدانيکه مچنان. زنديشدن پهلو م رفتن و سقطنيو زوال و از ب يستيبا ن د که يگو يسخن م »يچيه«رسد فروغ از يبه نظر م
سخن گفته؛ اما مفهوم » چستانيه« و »چيه«هم از  يسپهر .سرودند يمشعر  و ستنديزيه مک دوريگر دوست بودند و در يکديو فروغ با 

آمدن رفتن به پسِ پشت دار کثرت است و به پرواز در سهراب، يبرا »چستانيه«. ستا يمتفاوت کامالً يدر شعر او متضمن معنا »چيه«
  :بردنب يرت محض را نصيکران نهادن و حيب يسو و پا در واديبه سمت ب

  ٢٣.»تسيت جاريتا ابد ينارون ةيسا ،يين تنهايو در ا/ نجا تنها استيآدم ا .../ستاييچستان جايپشت ه/ چستانميپشت ه«
و اتفاق وجود مرا / ... /ديها برسانشور آب يمرا به کودک/ ديها ببرل برگيمرا به وسعت تشک!/ همواره يبادها يمن مسافرم، او «

  ٢٤.»ديدهبنشان  به من/ م رايمال» چيه«حضور  / ديببر يبه خلوت ابعاد زندگمرا ... /ک ارتباط گمشده پاکي د بهيبدل کن/ کنار درخت
شتر يکه پ ديهم د م به آغاز فصل سردياوريمان بيادفتر  در» ست يپرنده مردن«شعر  توان دريتأمالت فروغ درباره مفهوم مرگ را م

  :است با مرگ انگارانهستين ةن دفتر، ناظر به مواجهيدر هم» م به آغاز فصل سردياوريمان بيا«از شعر  ييهابخش. از آن سخن رفت
هزار  هزاران يهاما مثل مرده/ /...آمديران شدند باد ميتو و يهاآن روز هم که دست/  تسيرانيو ين ابتدايا/ ديآيدر کوچه باد م«

وقت گرم چيمن سردم است و انگار ه/ من سردم است/ وت خواهد کرداجساد ما قضا يد بر تباهيخورش/ م و آنگاهيرسيساله به هم م
  .»نخواهم شد

 يعاديبا برگ درختان م«که در شب  يباد سوز؛استخوان يو سرما يرانيکننده مرگ و ويهراسناک است و تداعفرخزاد  يبرا »باد«
در وجود او النه » يرانيلهره ود«آورد و  ين ميقيخود  يديشنود و به نوم يرا م» وزش ظلمت« يدن آن، فروغ صدايو با وز »دارد

 يبادها يمخاطب تنها«. کرانيامر بو  يو سبکبال يسبکبارادآور يز است و يانگدل ي، امرينزد سپهروزش باد که آن  حال ٢٥؛کند يم
ادآور آغاز فصل ي ،اامفروغ  ياست، برا» ال دوستيسمت خ« هکنندياو تداع يباد برا ست؛يکامر مبار يسپهر شيشدن برا» جهان

   ٢٦.سرد است
ان رخت ياز م م به آغاز فصل سردياوريمان بيارفته در برجسته است، رفته گريد يتولدکه در  يديام يد آن کورسويآينظر مبه

ان ي، پاهرابس يمرگ براسه با فروغ، يدر مقا. شترين و نه بيهم ماند؛يها مکند که در خاطرهيبسنده م ياديبندد و شاعر تنها به يبرم
  :ستيکبوتر ن
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مرگ در ذات شب دهکده از / من دارديشه نشيخوش اند يمرگ در آب و هوا .../ستيان کبوتر نيمرگ پا/ م از مرگيو نترس«
ه نشسته است به ما يگاه در سا...  /نديچ يحان مير يمرگ گاه / پر شاپرک است يمرگ مسئول قشنگ.../ ديگويصبح سخن م

صدا  ير که از پشت چپرهايسخن زنده تقد يم به رويدر نبند / ژن مرگ استيسپر اک ،لذت يهاهير/  ميدانيو همه م/  نگرديم
   ٢٧.»ميشنويم

باور  يبه ادامه زندگ يآورد؛ اما به نحويان نميبه م يوعده داده شده، چندان سخن ينيد يهاکه در آموزه يزياز رستاخ يسپهر
که از عنوان  ؛ چنان٢٨شدهن يين نکته  تبي، ااست» مرگ« ةاز مقول يسپهر يتلق اظر بهن که » در مرگ يحجم زندگ« ةدر مقال. دارد

: ستين يب و موحشيده غريمرگ، پد ، يدر نگاه سپهر .ديگويدر مرگ سخن م يحجم زندگ يرفتگشياز پ يد سپهريآيمقاله برم
 ياديبه ست و قصه صرفاً ا ياز زندگ ي، مرگ بخشهرابس يبرا. ٢٩»اندازه عشق دارد يپرش/  دارد با وسعت مرگ يبال و پر يزندگ«

از آن  هشت کتابدر   قيست، او به تفارا ياز مراتب هست يامرتبه ،ينزد سپهر» چستانيه«. شوديماند، خالصه نميها مکه در خاطره
   .است ان آوردهيسخن به م

ست که ا يس مانوئلي، قدگريد يتولد اگر فروغِ . شوديفروغ در آثارش، روز به روز کمتر م يمعنو يتمناها رسديبه نظر م
شود که از سبز يم يمانيس چنان شيهادست م به آغاز فصل سردياوريمان بيادر خواهد دست خود را در باغچه بکارد تا سبز شود، يم

   .است  شدن و رستن ناتوان
  :در سوگ فروغ سرود را» دوست«شعر  يسپهرپس از مرگ فروغ،  
و  /... /شديت نور منتشر ميان عافيم/ و او به سبک درخت/ پر از طراوت تکرار بود وه بارانيو او به ش/ ...ود بودبه شکل خلوت خ«

و رفت تا لب / نديوضوح کبوتران بنش يروکه روبه /نشد يول/ خوشه بشارت رفتک يدن يچ يبرا/ که با چقدر سبد/ ميديد بارها
چقدر تنها / بيک سيخوردن  يبرا/ تلفظ درها يشانيان پريکه ما م/ چ فکر نکرديو ه/ دينورها دراز کش ةو پشت حوصل/ چيه

  ٣٠.»ميماند
 . کشد يم دراز »پشت حوصله نورها« و عنان استو با نور همرود  يم »چيه« تا لب کند که ياد مي ين شعر، از مرگيدر ا يسپهر

نه و سلم و آرامش را فرا ينشد که فروغ طمأن. »نديوح کبوتران بنشوض يرونشد که روبه يول«: کنديهم اشاره م يگريضمناً به نکته د
  .ردنب يچندان بيشده، نصيين جهان راززدايکبوترانه در ا يهازد، از تجربهيدر او موج م يمعنو يکه تمناهانيچنگ آورد؛ با ا

جه گرفت که ين نتيتوان چنيم. ن کنمييتب او را ياحوال باطندرطور شعر فروغ، ت گوناگوناد به دفاتر شهدم با استيکوش ن مجال،يدر ا
شد ياند يدلمشغول مقوله گناه است و بدان م واريد و  رياس در  را تجربه کرده؛ ياريبس يهار و زبرشدنيو ز يوجود يهافروغ، تالطم

مجادالت  ياکشد و پارهيچالش م، خدا را به انيعصدر  .دهد يراه نم به خود ين امر هراسيااز خرد و  يگران را به جان ميمالمت دو 
مسائل  شود و به  يتر م ينياو زم يها ها و دغدغه و مسئلهاندازد يم، فروغ پوست ميرسيم گريد يتولدبه  يوقت. کنديرا طرح م يکالم

 و تاده سيا خاک يبر رو  انگارد که ين ميچنو ؛ شدياند يم يمرگ و زندگ قصه يت بر رويبا محور يل انسانياص يها و دغدغه
. رديگ يو از آن پرده برم کند يان تجربه ميرا به ع ين جهانيا يدر زندگ ييل و تنهاافنا و زو و کند يرا آرزو نم ن فرشتگان شدنينشهم

د داشت در خاک بکارد تا سبز يام يکه او روز ييهاشود و دستيتر مرنگفروغ کم يمعنو يهام، دغدغهيرسيکه م ييبه دفتر انتها
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 را يستيکند و زوال و نيشده بسنده م ياز آنچه سپر يااد و خاطرهيتنها به  ييشود؛ گويم يمانيناتوان س يهابدل به دست شوند،
رون به جسم خود نگاه يکه از ب ياز منظر کس ييدر جا يو .ستين يمرگ هم از تطور احوال او مستثن ۀديمواجهه فروغ با پد. نديبيم
خوش بودن از جاودانه نبودن و دل يگريد يکشد؛ در جاير ميجان را به تصويک کالبد بي ييو تنهات شه مرگ اسي، در اندکنديم

  .مانديم يکه از پرواز بر جا ياماند؛ تنها خاطرهيها مکند که در خاطرهياد مي ياز مرگتا ينها د ويگويسخن م ياز جاودانگ ينيبه طن
  

  پرسش و پاسخ
  است؟ يه سپهريا فرم شعر فروغ شبيبر او داشت؟ آ يريتاث چه) برادر فروغ(دون يفر: س

ر فروغ يکه همه اعضاء خانواده تحت تاث زدتوان حدس ين خواهرش بود؛ ميترج ـ فروغ فرزند چهارم خانواده و پوران بزرگ
دون فرخزاد يکه فر ين مطالبينيهمچ نها رد و بدل شده،ان آيکه م ييها نامه .دون قابل مالحظه استير فروغ بر فريه گمانم تاثب. اندبوده

 داشت، از يمتالطم يفروغ زندگ. ث رهگشاستين حي، از اوردهخود آ يها ها و مصاحبه غ در نوشتهرش فروپس از مرگ  خواه
 نيهمچن؛ است يافتني ها و خاطرات  فروغها و گفتگو ه پرتنش با پدرش که در نامهرابطتا   ناموفق يازدواجو  يب وجودياحوال غر

. زديهم در او موج م ياجتماع يهادغدغه ياپاره ،عالوه به ٣١.کرد رصدون فرخزاد ديپوران و فر يها نوشته احوال فروغ را در توان يم
ست که ياسيک مبارز سيبه  ـ» م به آغاز فصل سردياوريمان بيا«در شعر  ـ ن رفتيکه از ب ياند که اشاره او، به دو دستگفته يبرخ

  .دارد ياسيو س ين اجتماعيز طنين گريد يتولددر دفتر » يعروسک کوک« شعر   .ام کشته شده استيه و در آن اشناختيفروغ م
گر يکديبه  يو فروغ، به لحاظ فرم شعر ي؛ سپهريما، اخوان، شاملو، فروغ و سپهرين يعنينامدار معاصر،  يان شعرايجالب است در م

 ادآور يرود، يصحبت م يکه در آن از زندگ» گريد يتولد«از شعر  يمثالً بخش. تر اسيترند؛ اشعار هر دو مشحون از تصوکينزد
  :است يسپهر آب يپا يصدا کتاب  از ييها بخش

با آن خود را از  يت که مردسيسمانير/ ديشا يزندگ/ گذردياز آن م يليبا زنب يست که هر روز زنابان درازيک خي/ ديشا يزندگ«
ک يو به / دارد يکه کاله از سر برم/ باشد يج رهگذريا عبور گي... /گردديمست که از مدرسه بر يفلد طيشا يزندگ/ زديآويشاخه م

  .»ريصبح بخ«د يگويم يمعنيب يگر با لبخنديرهگذر د
در » وهم سبز«ن شعر يچنهم. است يسپهر  آب يپا يصدا از  ييهاکننده بخشير از لحاظ شکل، تداعين تعابيد ايآيبه نظر م  

 يروغ مف »ک پرنده بوديپرنده فقط « ن، در شعر يعالوه بر ا .است يسپهر حجم سبزادآور نام کتاب يکه نام آن  گريد يتولدر دفت
اشاره . »کرديوانه وار تجربه ميد/ را يآب يو لحظه ها/ ديپر يم يخبر يدر ارتفاع ب/ خطر يو بر فراز چراغ ها/ هوا يپرنده رو« : ديگو
 م چرا قلبيو نپرس« :ديگو يم آب يپا يصداه در ؛ چنانکاست يبه رنگ آب يسپهر يکننده دلبستگ يتداع ،»يآب يلحظه ها« به 
کران يب يايدر يدچار آبکوچک،  ياگر که ماه/  که چه تنهاستو فکر کن «: ديگو يم مسافرن در ي؛ همچن»است يقت آبيحق

    ٣٢»باشد
  

   پروا بوده است؟ين اندازه در اشعار عاشقانه بيمان خود، تا اط زيبا توجه به شرا يرانيک زن ايچطور است که : ـ س
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د تا يدانيطور که مهمان. بحث کرد ينيو د ي، فرهنگيشناخت، روانيشناختتوان به لحاظ جامعهين موضوع، ميج ـ راجع به علل ا
 ٤٠ ةدر ده. شناسنديت نمياو را به رسم ياه دهيو است ينحوه ز يرفته نشده و کسانيما پذ ينيد ةان جامعين امروز هم فروغ در ميهم

ت و يحال اهمنياشعار او را برنتافتند؛ در ع ياديز ۀن علت عديتر از امروز بوده؛ به هميسنت ين شعرها سروده شده، جامعه بسيکه ا
پسند و ناپسند  به يدارد و بستگ يو جار يت جمعيرد و هويگيست که به مرور شکل ميافراد، قضاوت يو اجتماع يشأن فرهنگ

  : د ندارديعمرو و ز يشخص
   کندين بگو که ناطقه جو ميه

  دـرس يـد ما آبـبع يرنـتا به ق
در دوران  يممکن است کس. کنديدا ميها پيها و سختيدر آن روان کند؛ آب، راه خود را به رغم تلخ يکند و آبيکه جو م يکس

در دوران معاصر مرحوم بازرگان  .ده و شناخته شوديتش ديا پس از مرگش، اهماب نباشد، اميمتعارف چندان کام يهاخود با مالک
و چه  يآن دوران، چه مذهب ياسيعموم فعاالن س .است ذکرقابل  گفت؛يک سخن ميدر صدر انقالب که از اسالم دموکرات

در عالم فلسفه هم . ، قدر کارش دانسته شدبا او مواجه شدند؛ اما پس از وفاتش يو تند ي، سخنان او را برنتافتند و به درشتيرمذهبيغ
ل قرن يمثال مشهورش فرگه است که در اوا. دند و بر صدر ننشستنديات خود قدر نديرا سراغ گرفت که در زمان ح يلسوفانيتوان فيم
ات يفروغ در زمان ح گريد يتولدکتاب . ا رفته بوديبلند آوازه شد که از دن يمطرح کرد؛ اما او وقت يمهم يهادهيست و ايزيستم ميب

 يراز ماندگار. اشعار او شدند يرايپذ يموجود، کسان يرغم فشارهابه ن نشان از آن دارد کهيد و ايه رسهزار نسخ او به چاپ سه
وپنجه بزرگ به سبب دست يهاکنم، عموم انسان يمتصور . برنديخود م خلق آثار يست که براا يچون فروغ در رنج يکسان

دارد  ين نقش و شانيهم، چن يعتيشر ريکوعنوان مثال کتاب به. نديآي، به خلق آثار ماندگار نائل ميوجود يهاکشمکش کردن بانرم
 ياثر ريکود و چه نه؛ يرا دوست بدار يعتيد، چه شريد، چه نباشيدار باشنيچه د. است نوشته شده ٤٨سال  يعنيکه در دهه چهل، 

ام که انتشار نند، گفتهيبيدر او نم يچ هنريکه ه يندارم، اما بارها به کسان يچندان يز اسالم همدلا يعتيمن با قرائت شر. ماندگار است
ش بعدها مشخص تينگرفتند، اما اهم يآنرا جد يان کتاب منتشر شد؛ عدهيا يوقت. تسا يکاف يعتيشر يماندگار يک اثر براين يهم
  :د و بر صدر نشستير دها، همان موقع هم قدرغم مخالفتز، بهيفروغ ن. شد

  ندارد يرو تاب مستور يپر
   ز روزن سر برآرد يدر ار بند

بودن  شود، زنيشتر او ميت بيهم که باعث جذاب يگريالبته در مورد فروغ، مؤلفه د. کنديل، خواه ناخواه، راه خود را باز ميکار اص
م، يرا از شاعران معاصر استثنا کن ين اعتصاميو پرو ين بهبهانيميس اگر. کنديه ممتاز ميرا از بق يو نگاه زنانه و شاعرانه اوست که و

توام با جسارت و  يايشکن  شود؛ آن هم خطيشکن محسوب م   خط يث به نوعين حيند و فروغ از ااما مرد بودهبزرگ  عموم شاعران
. کرد يشتريد تامل بيا نه، بايرا ادامه دهد  يو تواند راهيامروزه م يا کسيکه آ نيدر ا. آمد عادتز و خالفيبرانگطرح نکات تأمل

سکوالر در  ين جامعه، با حکومتيد خاطرتان باشد که در هميحال بانيد، در عيکنيشدن حکومت نگاه مينياگر شما امروزه به د
آن نبود؛ در آن  که حکومت وقت پشت سر يزد؛ تروريخيبرنم يبانگ يو از کس شوديکشته م يش از انقالب، احمد کسرويدوران پ
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 ييافتاد؛ اما از سويآن موقع اتفاق م ين اموريچن. کرد يه ميتوجش يکم و ب او رابه وجود آمده بود که قتل  يه کسرويعل ييام فضايا
پررنگ زنان در دانشگاه و صنعت و محافل  ير نقش اجتماعيتحوالت رخ داده که آن موقع قابل تصور نبود، نظ يگر، امروزه برخيد

  .يدر دوران کنون يو فرهنگ يادب
 يورزمانيتوان چند نوع ايابم، در دوران معاصر مييکه درم چنان. ميل فروغ بگويستانسياگز يهادرباره دغدغه يانجا نکتهيلم ايما

ر سنت ما، د. آرزومندانه يورزمانينه و اياز سر طمان يورزمانيشورمندانه، ا يورزمانيا: ک کرد و بازشناختيگر تفکيکديرا از 
 ياند؛ همان که سپهرشورمندانه يورزمانياز ا ييرکگور، نمادهاييچون ک يلسوفين فيمثل موالنا و در سنت مغرب زم يعارف

گرم است و در  يورزمانين ايا. ٣٣»دينک باغ خواهم نشايتو را در سرآغاز / گرم »استوا«از تابش  يمانيو آن وقت من مثل ا«: گفتيم
ر ينه است که در آن، شخص مؤمن، نظياز سر طمان يورزمانينوع دوم، ا. روديکران ميشورمندانه به سروقت امر بق، يآن، سالک طر

لسوف معاصر ين، فيتگنشتايو يتلق. برخوردار است يدرون ةنياند، از آرامش و سلم و صفا و طمأنيا جاريکه در بستر در يامواج آرام
 ييها مؤلفهن يبه دست داده شده، چن ٣٤»حکمت سرد«دن مفهوم يکششيبا پ رهنگ و ارزشفمان، که در کتاب ي، از مقوله ايشياتر

زند؛ يدر او موج م يمانيدارد و حسرت ارا  يستن در عالم قدسيز ةآرزومندانه است که شخص دغدغ يورزمانينوع سوم، ا .دارد
 يورزمانين نوع ايا يها ونهاز نم يکي گريد يتولددر به نظرم فروغ، خصوصاً . ستيمتعارف باورمند ن يدر معنا ،هرچند شخص مؤمن

/ نک به سر عشقيام اير صافيمن آبگ/ ده تو به توينه لغزيآ يهادر برکه/ زيگر يماه يا شدهن گميقي يآه ا«: گفتيشاملو م ٣٥.است
 شود؛ اما آنيروان م ييراز آن به هر سواح يست که شخص از پا ياگمشده ،ماني، اين تلقيدر ا. » به من بجو ينه راهيآئ يهااز برکه

باش يم«با عنوان  يادر مقاله. کنديبان او را رها نميگر يستن در ساحت قدسيرو حسرت زنيآورد؛ از ايفراچنگ نم يرا به راحت
چون  يآثار يگواه هم، به يعتيام تا نشان دهم شر، تالش کردهيعتيشر يعل اتيريکوست در ا يتأملکه متضمن » ربر و زِين زيچن

  ٣٦.دن عالم در نوسان بوده استيد ير و خالان پي، مييتنها يگوهاوگفت و  ريهبوط در کو
نند کيان ميکه عص ين منظر زنانياز ا. سه کردينام مقاهه، عارفه بيبا رابعه عدو يمردان به و يفتگيتوان از لحاظ شيفروغ را م ـ س
  .ندارد يمعنو يهاوجه دغدغهچيرسد فروغ به هيظر منابند، هر چند بهييدوچندان م يتيجذاب
 او از اشعار يتوان نشان داد که در برخيبودن بر قامتش بدوزد؛ اما ميا شرعيو  يقدس يردا يندارد که کس ياجيفروغ احت البته ـ ج

س يقدب به ذهن، فروغ را با يتقر يبرادر سخنانم، . برميکار مهر دغدغه را بيتعب ،يا ژهيو تيبا عنا. وجود دارد يمعنو يهادغدغه
طور که د همانيآيبه نظر م. داديد ميان را غسل تعميحينداشت، اما مس يچندان باور يحيمس يهامانوئل به آموزه. اس کردميمانوئل ق
فروغ؛ خصوصا در دفتر در اشعار  يمانيا يهان دغدغهياز ا ياخورد، پارهيبه چشم م يمعنو يهاشاملو، دغدغه» در آستانه«در شعر 

از عرفا  يبرخات ياز اشعار فروغ با شطح يکرد، برخ يشتريد تامل بيسه با رابعه بايدر مورد مقا. خورديهم به چشم م گريد يتولد
کش و ش فرويها کم و بن دغدغهيم، ايرسيم م به آغاز فصل سردياوريمان بياکه به دفتر  يد کردم زمانيچنان که تاک دارد؛ اما يقرابت

   .کنديدا ميپ يگريد يرنگ و بو
  



 ١٣

ست که ا ياتفاقات ةباردر يو يهام و سلسله گفتهيفروغ مواجه شو ييو سخن نها کوتاه او مجال نداد که با حالت تعادل يزندگ ـ س
   .م گلستانيش رخ داده، از جمله عالقه او به ابراهيدر لحظه برا

با توجه  تنها ريرا نگذراند، و ناگزعمر  يد گفت که فروغ دوران پختگيما باا. ميرکس را در دست نداچيه ييالبته ما سخن نها ـ ج
 يشرط«به مثابه . برخوردار است يشتريب ين دفتر شعر او از پختگيآخر .کرد يداورتوان سخن گفت و يمانده از او ميبه آثار برجا
شعر  يدر صورت و محتوا يشتريب ي، به پختگداشت يلندترب يافت و زندگييم يشترياگر فروغ عمر ب توان گفت يم ،٣٧»خالف واقع

  .ديرسيخود م
  

شود  يم .گرددياو بر م يگرانيت آثارش هم به عصيدر نوسان بوده و علت جذاب يسم مثبت و منفيليهيان نيبه نظر من فروغ م ـ س
  د؟يسه کنيمقا يث با سپهرين حياو را از ا

 يستياليستانسيات اگزيدر ادب  ٣٨يپوچ و سميهليدر مورد ن. ديکنيمراد م يسم مثبت و منفيليهيرا از ن ييچه معنا قاًيدانم دقينم ـ ج
رامون قائل يدر جهان پ ياخالق يهاارزش يبرا يرن و تقريکه تعنين اير سارتر، در عينظ يستياليستانسياگز .است اد سخن گفته شدهيز
ن انکار يد و در عيگويسخن م »يمحکوم بودن انسان به آزاد«ده، اما از انگاشته و تجربه کر ياز ساحت قدس يست و عالم را عارين

توان گفت که او عالم را يبا نگاه به دفاتر نخست فروغ؛ نم. کنديه ميرا توص يت اخالقيمملو از مسئول ي، زندگيوجود ساحت قدس
 ترآرام يجهان سپهر. تر باشدکيدفتر آخر او نزدشما به  ةد گفتيشا. از معنا تجربه کرده است يخال يو به کل ياز ساحت قدس يعار

ده است؛ به ين طرف، به زبان شاعرانه خود رسيبه ا شرق اندوهاز  يد که ويگويراجع به او م ياتر است، فروغ در مصاحبهو روشن
در . زنديدر کتاب موج م يما و توللين يتلخ و فسرده دارد و ردپا کامالً ييد فضاينيرا بب مرگ رنگاگر . ستا يص درستينظرم تشخ

ده يدر اشعار او  د» رنج«مثل  يستيبود يهادهيان گفتمان شرق و غرب است و اير تقابل مي، او تحت تاثآوار آفتابو  هاخواب يزندگ
اق يهج و سن نيده و بر هميژه خود به جهان رسيرسد که او به نگاه وينظر م، بهآب يپا يصداو شرق اندوه به  دنياما با رس. شوديم

ن، تلخ و فسرده است يشي، برخالف دفاتر پم به آغاز فصل سردياوريمان بيا  يجه گرفت که فضاين نتيتوان چنيم. روديش ميتا انتها پ
، در کل اشعار ن دفتريا يد فضايرسد؛ شايدر آن چندان به مشام نم يمعنو ياز تمناها ييند و بواکيرابطه در آن تار يهاو چراغ

  .داشته باشد يشتريد، نسبت بيکنيسم مراد ميليهيچه شما از نا آنب فروغ،
                                                   

  . شان سپاسگزارمياز ا. ام فر بهره برده ييو مهرانه رضانژاد  ي، سحرناز سماعيعرفان ثابتحظات دوستانم شنهادات و مالين مقاله از پيشدن ا ييدر نها.   ١
بسته  يخود م يخورده، در را به رو ينم يزيشده، چ يتاب م يداشته، ب يبياز اوقات  احوال غر ين، برخينافرجام داشته؛ عالوه بر ا يران فرخزاد آورده، فروغ سه بار خودکشچنانکه پو.  ٢

فروغ در باغ " ،يشاهرخ يمهست: د بهيفروغ، نگاه کن ير با زندگشتيب ييآشنا يبرا. سروده است يخورده و شعر م يش غوطه ميخو يشده و در احوال شخص يو روزها از منزل خارج نم
  . ۱۳-۳۸، صص ۱۳۸۱پوران فرخزاد، تهران، کاروان،   ي، گردآورستيچکس نيکه مثل ه يکس،  "خاطره ها

  .١٣٧٢، اصفهان، مشعل، ييرهاتا يگمشدگ از کبخت، يحمود نم: بسط داده  شده است  يکيبه نن کتاب يفروغ در ا يدر دوره دوم شاعر» ييتنها« و » فنا« چون  يت  مقوالتياهم.   ٣
   .د برگرفته شده استي، انتشارات نو١٣٦٨، آلمان، مجموعه اشعار فروغ  فروغ فرخزاد،  ن مقاله از کتابيتمام اشعار فروغ در ا . »بعدها« ، شعر انيعصدفتر   .  ٤
  . »خسته«و » گمگشته«، » ز و درديگر«، »وداع«: از، عبارتند رياسن سنخ اشعار در دفتر يگر ايد يها نمونه.   ٥
  :دير مراجعه کنينک زيدن آنها، به ليشن يبرا. ل سخن گفته اميبه تفص" و فروغ فرخزاد يکارگاه شعر سهراب سپهر" زده ين باب در جلسات  دوازده و سيا در.   ٦
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  .»شکوفه اندوه« ،واريددفتر .   ٧
  .»پاسخ«همان، .   ٨
  .   ۷۵- ۱۳۱، صص ۱۳۷۶اب، ي، تهران، زرتنها يو هنر فروغ فرخزاد زن يزندگ، "ايتاليخاطرات سفر به ا"روس طاهباز، يس.   ٩

در   يهست طان و منزلت او در کارگاه يه و پرداختن به مفهوم شد داشتيق و عهد جدي، خصوصا عهد عتيميان ابراهينش در متون اديبه قصه آفر يتين دفتر عنايش ايفروغ در هنگام سرا.   ١٠
حورا : يد به مقاله  خواندنين مقوله در اشعار فروغ، نگاه کنيشتر ايبسط ب يبرا. او بوده است يوجود يها تأمالت و مطالعات و دغدغهن يمتأثر از ا انيعصان در دفتر يسه گانه عص يشعرها

  .٢٧٧-٣٠٣، صص ١٣٨١تهران، کاروان،  پوران فرخزاد، يگردآور ست،يچ کس نيه مثل هک يکس، "فروغ فرخزاد" ، ياوري
  .١٤٢- ٧٨ ص، ص١٣٨٤، تهران، صراط، »سيه و ابليداستان معاو«، قمار عاشقانهم سروش،  يعبدالکر: د بهينگاه کن ن داستان، يا يبسط نکات نغز عرفان يبرا. ١١
    .كند ير ميفروغ با مقوله گناه را تصو يريدرگ ي،  به خوبرياسدر دفتر » و شبيد«  شعر.  ١٢
م يرو در رو با ابراه  :نينوشتن با دورب ز جاهد، يپرو: ح شده استيل توضيلم گلستان، در اثر ذيو فيت در استوديم گلستان و فعالياو با ابراه ييفروغ فرخزاد و آشنا يينمايس يها تيفعال.  ١٣

  ١٤٩- ١٦١و  ١٥- ٤٤، صص١٣٨٤، تهران، اختران، گلستان
  .»ورق روشن وقت« ، شعر حجم سبز، يسهراب سپهر . ١٤
به « و » ک پرنده بوديپرنده فقط «، »فتح باغ« . شتر استين دفتر بياه در ايدارند، اما  در مجموع، بسامد اشعار تلخ و س يروشن يفضا گريد يتولدر دفتر ااز اشع  ين حال، برخيعدر .  ١٥

   .  ن دفترنديدوارانه اياز اشعار ام » دوباره خواهم داد يآفتاب سالم
  .کنند ير ميتصو يکيفروغ را به ن جهان  بودن ينيو زم يشياند زوال ، »ينيزم يهاهيآ«و » خاک يرو« ،»وهم سبز« ، »دييبر او ببخشا«  ،»گذران« ،»آن روزها« يشعرها.  ١٦
  .»آن روزها« ، شعر گريد يتولد دفتر . ١٧
   »گذران« شعر  همان،.  ١٨
  .١٣٥د، صفحه ي، تهران، مروارشعر و شناخت، "ريفروغ فرخزاد در رفتار با تصو"اء موحد، يض: نقل از . ١٩
   .۳۶فحه ، ص۱۳۷۶اب، ي، تهران، زرتنها يو هنر فروغ فرخزاد زن يزندگ، طاهباز روسيس.  ٢٠
  .»سبز تابستان يدر آبها« ، شعر گريد يتولددفتر .  ٢١
  .»دار در شبيد« ، شعر همان.  ٢٢
  .  »در لحظه يواحه ا« ، شعر حجم سبزدفتر  ، هشت کتاب، يسهراب سپهر.  ٢٣
  .مسافرهمان، دفتر .  ٢٤
  .دهد ياز باد بدست م ير دلهره آوريتصوز ين دفتر نيدر هم »يابد يدر غروب«شعر  .»باد ما را خواهد برد«،  شعر گريد يتولد  دفتر . ٢٥
  :، اکنون در٩٠تابستان  ، تهران،شهروند، »جهان يبادها يمخاطب تنها«سروش دباغ، : د بهي، نگاه کنيسپهر کتاب هشتآن در  يعرفان يهالتو دال» باد«شتر با مفهوم يب ييآشنا يبرا.  ٢٦

  .١٣٩١ وريشهر، ت جرسيسا ، »ال دوستيسمت خ«، در دست انتشار؛ همو، يدر سپهر سپهر
  .آب يپا يصدا، دفتر  هشت کتاب، يسهراب سپهر.  ٢٧
  .، در دست انتشاريدر سپهر سپهر، اکنون در  ١٣٩٠، زمستان فصلنامه بخارا، "در مرگ يحجم زندگ"دباغ، سروش .  ٢٨
  .آب يپا يصدا، دفتر هشت کتاب، يسهراب سپهر.  ٢٩
  .»دوست«، شعر حجم سبزهمان، دفتر .  ٣٠
  .اول و سوم يها ، فصل۱۳۷۲د، ير، تهران، مرواي، به کوشش بهروز جاللستن، در اوج ماندنيجاودانه ز: د به ينگاه کن.  ٣١
  : د به ينگاه کن. به بحث گذاشته ام» يسپهر يه الجوردفلسف« را  در مقاله » باران«و » آب«چون  يميو نسبت آن با  مفاه يرنگ آب يعرفان يت و داللتهاياهم.  ٣٢
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  »به باغ هم سفران« ، شعر حجم سبزدفتر ، هشت کتاب، يسهراب سپهر . ٣٣

34   . cold wisdom 

  . ١٣٩١، مهرماه آسمان، "يمان ورزيدر اصناف ا يتأمل: آواز آبها يپاک" سروش دباغ، : د به يت نگارنده، نگاه کنيبه روا »مانيا« مفهوم  گوناگون يها يشتر با تلقيب ييآشنا يبرا.   ٣٥
  :د بهينگاه کن.  ٣٦
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37   . counter-factual 
38   . absurdity 


