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فصلنامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی (دهخدا)
دورۀ،13شمارۀ ،48تابستان  ،1400صص 341تا 368
تاريخ دريافت ،99/10/24 :تاريخ پذيرش99/12/13:
(مقالۀ پژوهشی)

بررسی و تحليل من هاي فردي و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد
دکتر زهرا درّي

1

چکيده
انساندرهرجایگاهمعرفتیکهقرارگیردهمخویشتنخویشرامتمایزازدیگرعناصرهستی
میداندوهمپیوستهدرکنشیمتقابلباپدیدههایزیستیوجامعهشناختیبهسرمیبرد .یکیاز
مباحث مهم در دانش جامعه شناسی بررسی ظرفیت وجودی انسانها و شیوۀ برخورد آنان با
مباحثپیرامونوشرایطاجتماعیِخانواده،سرزمینوجهاناستکهازایندوپدیدهاغلبتحت
عنوان«من»ِاجتماعیو«من»ِفردییادمیشود.بررسیاشعارفروغفرخزادکهقسمتعمدهایاز
آن برخاسته از ضمیر ناخودآگاه انسانی و در پیوند با رمانتیسم و در نهایت سمبولیسم سیاسی-
اجتماعیاست،میتواندنمودهایگوناگون«منِ»فردیواجتماعیِفروغرابهعنوانزنیایرانیدر
دورهایازتاریخاجتماعیایران،کهدورۀگذارمحسوبمیشودتبیینکند.بررسیحاضربیانگرآن
است که عالوه بر وجود منِ تغزلی در همۀ دورههای شعری و زندگی فروغ البته با سیر نزولی ،وجود
تقابلوناسازواریمنِفردیواجتماعیودرنهایتغلبۀمناجتماعی ِکمالگراوتحوّلطلبو
بیاننارضایتیازآنچهکهدرجامعهیانسانیمیگذردازنمودهایبرجستۀشعرفروغخصوصادر
نیمۀ دوم زندگی شعری فروغ محسوب میشود .فردگرایی و سپس اجتماعی شدن و «از نو
اجتماعیشدنی»ازسوییگویایتحولاجتماعی وتاثیریاستکهبرایفاینقشاجتماعیفروغ
گذاردهاستوازسوییدیگرشعراوراتصویرگرجامعۀسردوروبهاضمحاللقراردادهاست .
کليدواژگان:فروغفرخزاد؛منِاجتماعی؛منِفردی؛تقابل؛کمالگرایی؛یاساجتماعی .






.۱استادیارگروهزبانوادبیاتفارسی،واحدکرج،دانشگاهآزاداسالمی،کرج،ایرانzahra_dorri@yahoo.com.
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مقدمه
انسانازسرآغازحیاتدرعینحالکهتشخّصوفردیتشرادارد،قسمتعمدهایاز
زندگانیاشرادرگروههایاجتماعیسپریمیکندودرمراحلمختلفدرجایگاهعضوی
از یک خانواده ،مدرسه ،شهر ،همسایگان ،یا گروه اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و دینی
خاصواغلبتوامانباچندینواحداجتماعی،درارتباطاستوتحتتاثیرقرارمیگیرد؛
آنگونهکهحتیاگرازعضویتآگاهانۀخویشدرگروههایاجتماعیهمبیخبرباشددر
نوعپوششوخوراکوارزشهایموردقبولتحتتاثیرآنهارفتارمیکند.بههمینسبب
یکی از راههای شناخت و آگاهی از مسائل مربوط به جوامعی که با فاصلههای زمانی یا
جغرافیایی متفاوت با ما زیستهاند ،بررسی نمودهای«منِفردی»و«منِ اجتماعی»درآثار
ادبیاست؛بحثیکهدر رویکرد جامعهشناختی بیشتر بر مفهوم رفتار مبتنی بر نقش تأکید
میشود؛حقیقتیکهاز یادگیری نقش اجتماعی و تجربهودریافت شخصینمودمییابد .
فروغفرخزاددردیماه 1313هـ.شدرمحلۀامیریهتهرانبهدنیامیآید ،بعدازاتمام
دورۀدبیرستاندرسال1328بههنرستانکمالالملکمیرودتاحرفههایهنریوازجمله
نقاشی بیاموزد و در سال  1329بعد ازگذراندن دورهای از عاشقی و دلدادگیبا پرویز شاپور
کهازاقوامبودازدواجمیکند؛ولیخیلیزودبگومگوهایشباهمسرآغازمیشودوبعد
سرودنهایش

ازآشتیوعذرخواهیدربهار31فرزندشکامیاربهدنیامیآیدوازهمینسالها
آغازمی شود.اسیر،دیوار،عصیان،تولدیدیگر،ایمانبیاوریمبهآغازفصلسرد،بهترتیب
ناممجموعۀهایاشعارفروغاست.همینسرودنهاسرآغازِعمیقشدناختالفاتباهمسر
استودرنهایتدرآبان34بهجداییمیانجامدودرزمستانهمینسالمجموعۀاسیربه
سبباستقبالشدیدبرایباردومباتیراژ 3222نسخهمنتشرمیشود.بدینترتیبخیلی
زودفروغبهشهرتمیرسدودیگرآثاروینیزبااستقبالخوانندگانشعرمواجهمیشود.
سفریچندبهاروپاداشتهاستکهدرتغییرنگرشوکمالیافتگیشعرویبیتاثیرنبوده
است.نشرامیرکبیرومرواریدومجلۀآرشمتناوبااشعاروگفتگوهایویرادرزندگانی
شاعر به چاپ میرساند و در نهایت زمستان  41به سبب حادثۀ رانندگی کشته میشود.
(رک:کراچی )19-8:1383،
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فروغ فرخزاد از جمله شاعرانی است که با سن اندکش با پدیدۀ مدرنیسم اجتماعی
آشنایی داشته  وشکافعمیقسنتومدرنیتهرادرجامعهباهمۀوجوددریافتهبودو بی
ثباتیهایسیاسیوتحوالتاجتماعی،فروغراکهازپیشروانگذرازسنتبهمدرنیتهبود
درگیر چالش های عمیق خانوادگی و اجتماعی کرده بود؛ به همین سبب چگونگی شیوۀ
برخورد با مسائل شخصی و تبیین اندیشههای اجتماعی برخاسته از «من فردی» و ایفای
نقشاجتماعیدرشعرفروغحائزاهمیّتاست .
آنچه در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد،بررسیمنهای اجتماعیوفردی فروغ
فرخزاد است.منهای اجتماعیای که ریشه در عقاید ،افکار و آرمانهای این شاعر معاصر 
دارد و با زیربنای هنجارها و ساختار اجتماعی جامعهکه چارچوبی برای مشروع ساختن
رفتارهایانسانیونمودحیاتاجتماعیبهشمارمیآیددرپیونداست.بررسیارزشهای
فردیواجتماعیشاعر ،افزونبراینکه منجربهشناختدقیقترازشخصیتشاعروتحول
اندیشۀوی خواهد شد ،وجوه اشتراک و افتراقویبا ارزشهای بنیادین جامعه رانیزتا
حدیآشکارخواهدکرد .ازاینرو،اینپژوهشبرآناستکهدیواناشعارفروغراازنظر
مضامینفردیواجتماعیوهویّتفردیواجتماعیفروغبررسینماید .
پيشينۀ تحقيق
اینپژوهشبهلحاظچارچوبزمانیدروهلۀ اولدورۀزندگیشاعر را()1341-1313
دربرمی گیرد؛یعنیحدودادههاولودومعصرمحمدرضاشاه()1341-1322کهفروغ
رشد و نمو یافت .دورهای که برخالف دورۀ رضاخانی به نوعی دورۀ پراکندگی سیاسی
محسوبمی شدوبهلحاظاجتماعیایراندرپروژۀگذارازسنتبهمدرنیتهقرارگرفتهبود.
اینپژوهشکهبه«منشخصی»و«مناجتماعی»فروغفرخزادمیپردازدبحثیاستکهتا
کنوندرپژوهشهایادبیمالحظهنشدهاست؛هرچندکهمحققانمعاصرمقاالتبسیاردر
بابفروغفرخزادگاهمستقالواغلبدرمقایسۀباشاعرانزندیگر،تدوینکردهاندکهاز
آنجملهاست«:بررسیافکارواندیشههایفروغفرخزاد»ازسیدهزهرانبئیو انزواطلبی
درشعرفروغفرخزاد»ازدکتررحیمکوشش»«زندرشعرپرویناعتصامی،سیمینبهبهانی
وفروغ»ازسیدهطاهرهرضاییونیز«بررسیومقایسهآرکاِئیسمدرحوزۀزباناشعارفروغ

/ 111

بررسیوتحلیلمنهایفردیواجتماعیدرشعرفروغ....



وپروین»ازمعصومهموسویساداتیو«مقایسهارزشهادراشعارپروینوفروغ»اززهره
جعفریوعبداهللنصرتیکهدرنشریهبهارستانسخنسال94منتشرشدهاست؛درزمینۀ
«من»وآنهم«منِفردی»فقطیکیدومقالهدرنشریهپژوهشهایفلسفیمشاهدهشدکه
عبارتنداز«منبهعنواناصلیترینانگیزهانسانی»اثردکترمحمودنوالیو«فلسفهونقشمن
درتعلیموتربیتومدیریت»ازخلیلسلطانالقراییکههیچکدامباپژوهشهایادبیدر
ارتباطنیست .
پرسشپژوهشآناستکهشاعردردرچهمباحثیودرکدامآثارتوانسته استاز
«منشخصی»عبورکردهوبه«مناجتماعی»برسد؟تفاوتهایزمینهایدرگفتمانمتنچه
بودهاست؟آیاشعرفروغ،شعریاستبازیرساختهاییفردیکهمفهومشعرراازبعد
اجتماعی دور میکند و تنها بهفردیت و تجارب فردی خویش متکی است یا زاویه دید
خودرابابعداجتماعیوروساختهایجامعههمراهساختهاست؟کهدراینحالتطبعاً

شعرازآنحالت«منفردی» بهسمت«مناجتماعی» سیرخواهدکردواندیشهشاعردر
دایرهایچندگانۀمفهوم،فرودخواهدآمد .
روش تحقيق
اینبررسیبهشیوۀپژوهشتوصیفیوبراساستحلیلمحتواومطالعۀکتابخانهایاست .
مبانی تحقيق
من فردي و من اجتماعی 
درفرهنگوزبانجامعهشناسیمعرفت()Identityرااینگونهتعریفکردهاند«:وجهی
ازجامعهشناسیکهبهارتباطمیانمعرفتبانظامهایفکری(اعمازعلمی،مذهبی،فلسفی
و)...وپدیدههایاجتماعیوفرهنگیتوجهدارد»ودربیانیدیگر«جامعهشناسیمعرفت
بهرابطۀمیانمعرفتوزمینههایاجتماعیمعطوفمیباشد)Theodorson, 9999, 555(».
براساسمکتبمارکس«معرفتبشریبهپایگاهفرددریکساختاجتماعیوابستهاست
و بر اساس آن تغییر مییابد»(   )R.F. D.SS. ::::: :::که بدیهی است منظور ماهیت و
ساختطبقۀاجتماعیاستکهفردبدانتعلقدارد،اینکهآیاازطبقهاستثمارگراستیااز
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طبقۀاستثمارشده!ولیمانهایمدراثرمشهورش«ایدئولوژیواتوپیا»تعبیریغیر مارکسی
ازجامعهشناسیمعرفتبهعملآوردهاستکهدرآننهالزاماطبقاتاجتماعیوموقعیت
اقتصادی ،بلکه هرموقعیت اجتماعی میتواند در اشکالِ آگاهی تعیینکننده باشد ،هم آن
کسانیکهدریکطبقۀخاصفرهنگیمیزیندوهمکسانیکهبهعنوانگروهرقیبدر
حوزۀمحدودباآنهاروبهرومیشوند(.ر.ک:مانهایم  )211:1392،
و مارکس وبرنیز بر این اعتقاد استکه «طبقه بر سه عنصر قدرت ،ثروت و منزلت
مبتنیاست.شخصممکناستبرحسبیکمتغیردررتبهباالوبرحسبمتغیردیگردر
رتبهپایینباشد(».کوئن)249:1391،بدینترتیببرخالفمارکس،وبربهمتغیرهایغیر
اقتصادینیزتوجهمیکند .
 بدین ترتیب درجامعه شناسی معرفت موقعیتی را که واحدهای مختلف اجتماعی،
فرهنگیوسیاسیسببمیشوندتااندیشهایخاصپدیدآیدموردمطالعهقرارمیگیرد.
ایننظربامختصرتفاوتیدراندیشههایمارکس،کنت،شلر،مانهایم،بلومروجرجهربرت
مید و در مکتب فرانکفورت با تفاوتهای اندکی بدان توجه شده است (ر.ک :تنهایی،
 )46-39 :1378و در گذر مطالعات ونگرشهای دقیق علمی-فرهنگی-اجتماعی کاملتر
شدهاست.یکیازنکاتمشترکنظریهمارکسوهربرتمیدبهاهمیتیبرمیگرددکهاین
دو  بهنقشتجربهوشرایطاجتماعیوتاثیرآنبرآگاهیومعرفتبشریمیدهند(.ر.ک:
همان )41:
 بلومرازجملهجامعهشناسانیاستکهبهظرفوجودیانسان«خود»دربرابرشرایط
اجتماعی تاکید میکند« .کنش متقابل نمادی تشخیص میدهد که انسان میبایستی دارای
ساختیباشدکهبا ماهیتوطبیعتکنشمتقابلاجتماعیانطباقوهمسازیداشتهباشد».
( )Blumer,9999:22انسان به کمک «خود»«،خویشتن خویش» ،در برابر ساخت اجتماعی
قرارمیگیرد .
بهروشنیپیداستساخت«خود»برمحوررابطۀجدلیِمن()Iومنِاجتماعی()Meدر
تجربۀاجتماعیشکلمیگیرد.انسا نازیکسوتوانمندیتفسیر،تغییروتحولشرایطرا
درساختبشریخودبهعنوانخصیصهتکاملیبهمیراثوهمراهدارد=(،من)وازسوی
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دیگردربرابرمردموموقعیتهاییقرارداردکهاوراتعریفمیکندوازاوانتظاردارندکه
نهتغییر،بلکهپیرویازسننوهنجارهایاجتماعیراپیشهکند=( ،منِاجتماعی)( .ر.ک:
باتلخیص ،تنهایی )47:1378،
«جرجهربرتمید«،خود»رابه«منفردی»و«مناجتماعی»تقسیممیکند.مناجتماعی
در واقع ،انعکاس و بروز هنجارها و ارزشهای جامعه در فرد است« .من فردی» معرّف جنبه
شخصیومنحصربهفردشخصاست«.منفردی»بهصورتوسیعیتحتتاثیرمحرّک-

هایآنیودرعینحالسرکشوغیرعادیقراردارد...شخصیکهمرتکبقتلیمیشود
ازجنبۀ«منفردی»ِ خودرفتارکردهاست.چنینفردیممنوعیتاجتماعیقتلوارزشیرا
کهجامعهبرایحیاتفردقائلمیشودنادیدهمیگیرد.ایندومفهوم(ممنوعیتوارزش
اجتماعی)معرفهنجاروارزشهاییاستکهبهعنوانبخشیاز«مناجتماعی»دروجود
اوجایگزینشدهاست.ازآنجاکه«منِفاعلی»=[,منفردی]تاحدّیغریزیوسرکش
استشخصیکهازاینجنبهرفتارمیکنددر انچهمیخواهدانجامدهدتامّلچندانی
نخواهدکرد(».کوئن)129:1387،شرایطزندگیووراثتومحیططبیعیکهفرددرآن
زادهمیشود،زندگیمی کند،هنجارهایفرهنگی،تجربیاتفردیوگروهیتمامیبررشد
شخصیتویتاثیرگذارهستند .
درفراینداجتماعیشدنانسانمیآموزدکهچگونهباجامعهوهنجارهایآنهمراهی
کند ومیراث هایفرهنگیازنسلیبهنسلدیگرمنتقلشودولیدراینفرایندنههیچگاه
منِفردیازبینمیرودونههیچگاهرونداجتماعیشدندرطولزندگانی-حتیدربزرگسالی-
متوقفمیگردد .
بهغیراز«رونداجتماعیشدن»،پدیدۀدیگردراینمبحث«ازنواجتماعیشدن»است.
«آنچهدراجتماعیشدنبزرگساالنآموختهمیشودباآنچهدرگذشتهآموختهاست،یکسان
است.ازنواجتماعیشدن،برعکس،تاکیدشبروجههنظرهاورفتارهاییاستکهباآموختههای
قبلی ناهمسان و حتی متناقض است .در حالی که اجتماعی شدن بزرگسال تنها مستلزم
تغییرات اندک در الگوی رفتاری است ،از نو اجتماعی شدن مستلزم آموختن شیوههای تازهای
درسبکزندگیوپذیرششبکۀجدیدیازالگوهایرفتاریاست(».کوئن)121:1387،
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براساس فرهنگ عامۀ جوامع سنتی ،هویّتِ شخصیِ «خود» عموما از پیش تعیین شده و
خالیازتناقضدرنظرگرفتهمیشودولیواقعیتآناستکه«خود»«،من»،اساساپدیدهای
اجتماعیاستومدامدرحالشدنودگرگونیونوزاییاست .
یعنیاگردکارتبرایناعتقادبودکه«خود»«،من»میاندیشدپسوجودداردوتصریح
داشتکه«من»تنهاچیزیاستکهنمیتواندبهعنوانیکجوهراندیشندهدرآنشککند
ولیایننظریهدرقرنهجدهمبهوسیلۀهیوم( )1776-1711
بهچالشکشیدهمیشودووجودِپدیدهایبهنامهویتشخصیوساکنراامریغیر
ممکنمیداند.وینظریه«تودهاییاانباشتیخود»رامطرحمیکندبهاینمعناکه«خودیا
هویّتچیزینیستجزانبوهیاتودهایازتاثراتوانطباعاتحسیکههمانطورکهفرد
تجربیاتتازهایکسبمیکندیاتجربیاتقدیمیرابهیادمیآوردپیوستهتغییرمییابد».
(نوذری )131،134:1381،
««من» تعبیریاستازاحساسهستیهرفردازخویشتناستوآنعبارتازتشخّص
وتعیّنوتملّکیاستکهبهعنوان«من»شناختهمیشود.هرکسیککلّواحداستکه
متضمّنتجلّیاتوپدیدارهاینامحدودیمتشکلازآگاهیازنامخود،مشخصاتجسمانی
واحوالروانی،خاطراتوآرزوهایاوست.همچنین«من»نسبتیاستکهباگذشته،حال
و آینده دارد .بعالوه نسبتهایی با پدر و مادر ،اطرافیان ،همنوعان ،وطن ،حکومت ،سیاست،
اعتقادات ،وضع اقتصادی ،آب و هوا و ...به طور کلی با جهان دارد .همچنین صاحب
خصوصیات و روابطی است که به عنوان جهانبینی با ارزشهای گوناگون پیدا میکند».
(نوالی )382:1391،
دکترشفیعینوععواطفهرشاعریراسایهایاز«منِ»اومیداندوآنرابهسهگروه
فردیواجتماعیوبشریتقسیممیکندومهمترینعنصرشعرراعاطفهمیداندکهزندگی
وحیاتانسانیرادرصورگوناگونترسیممیکند(.ر.ک)88: 1382:پس«من»هرکس،
عاطفهوشعرویرامیسازد .
بدینترتیبآنچهکهدراینمقالتحتعنوانمنفردیومناجتماعیموردبحث
قرارمی گیرددرحقیقتامرینسبیومقطعیودرظرفزمانی،لحظهایاستکهشاعراز
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ظرفیتوجودیخویشدرلحظهایخاصپردهبرمیداردوآنحقیقتوتخیلِدرآمیخته
باخویشتنِخویشویاباجامعۀخویشرادرعباراتیبیانداشتهاست.بنابرآنچهگفته
شدهم«منشخصی»وهم«مناجتماعی»میتواندمنِپیوستۀدگرگونشوندهباشد،ولی
هرچهجامعهساکنتروبستهتراینتغییرکندترونامحسوستروهرچهجامعهپویاتر
اینتحولپیوستهتروبیشتر .
بحث
بررسی منهاي فردي و اجتماعی در مجموعه هاي شعري فروغ
اسير
اولین مجموعهشعرفروغاستکهبامقدمۀشجاعالدینشفامنتشرشد.شجاعالدینشفا
میگوید :
« شعر او قابل مقایسه با اشعار امریکای التین خصوصا آلفونسینا استورنی( Alfansina

) starniاستوبیشتربااحساسسروکارداردتاعقل؛ویبیشتربهدنبالحرارتوهیجان
استتاخوشبختی»(م.آزاد)32:1378،وهمینمهمتریننقطۀتقابلشعریفروغبادیگر
شاعران خصوصا شاعران زنی چون  پروین  و حتی شاعران مرد است کهکمتر از منظر
احساساتواقعگرازندگیوارۀخودراثبتکردهاند .
«اسیر در واقع سمبولی از یک حالت روانی است که شخص خود را گرفتار دنیایی از سنتها
وتعصباتمییابدکهامیدیبرایزندگیتجربیکامل درآننیست(».م.آزاد)32:1378،در
اینمجموعه– کمترازدودههاززندگانیفروغگذشته است« -منفردی»ِفروغوبیان
گراییها

حتیواقع

صادقانهوعاطفیخویشتنِخویشباهمۀغمهاودلواپسیهاورویاهاو
نمودبیشترییافتهاست«.من»هاخوداوستو«تو»هارانیزمیتواندرسیرزندگانیاوبه
دست آورد .وصف حالش مجامله و پردازشهای شاعرانه نیست بلکه وصف حال خودِ
اوست «:آریآغازدوستداشتناست؛گرچهپایانراهناپیداست،منبهپایاندگرنیندیشم،
کههمیندوستداشتنزیباست(».فرخزاد)71 :1379،بهبیانخودِفروغکهدرنگاههمسرش
به شعر گفتن مجرم است« :شعر من شعلۀ احساس من است ،تو مرا شاعره کردی ای مرد»
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(همان)122،مضمونیکهروایتگرنارضایتیهمسرشازشاعرانگیهایشاستوفروغآن
را«فریادهاییکدلمحنتکشیده»میداندوبهانحاءگوناگونبدیننکتهاشارهمیکندو
گاهملتمسانهازویمیخواهدکه«:بیابگشایدرتاپرگشایم،بهسویآسمانروشنشعر،
اگربگذاریمپروازکردن،گلیخواهمشدندرگلشنشعر»(ر.ک:همان )..،124،129،94،،91:
درقطعههای«وداع»«،افسانهتلخ»«،گریزودرد»جلوههاییازنارضایتیوناخوشنودیش
راازجامعهبهتصویرمیکشدوبهگونههایمختلفرفتنودورشدنشراازجامعهتکرار
میکندکهازیکسوحکایت«خود»ِغمآلودهوناراضیراداردوازسویدیگربیانگر
جدال«منِ»ویبا«منِاجتماعی»وارزشهایاجتماعیاستکهبایکدیگرسازگارنشده
اندبههمینسببآسودگیاشرادردوریازاینشهرمیداندودرعینحالاین«منِ»
برتریجوننگبیوفاییراازساحتخویشمیزدایدتایادآوریکارزشاجتماعیشده
باشد .
«-میرومخستهوافسردهوزار...بهخدامیبرمازشهرشما،دلشوریدۀودیوانۀخویش 
زشهرنوروعشقودردوظلمتسحرگاهیزنیدامنکشانرفت پریشانمرغرهگمکردهایبودکهزاروخستهسویآشیانرفت 
رفتممراببخشومگواووفانداشتراهی به جز گریز برایم نمانده بود رفتم که داغ بوسه»...



















(همان )87،83،81،
در این دفتر به طورکلّی فروغ راکمتر میتوان روایتگر «منِ اجتماعی» دانست؛ ابیاتی
نظیر«بهلبهایممزنقفلخموشی،کهدردلقصهایناگفتهدارم،زپایمبازکنبندگران
را،کزاینسودادلیآشفتهدارم...ولیایمردایموجودخودخواهمگوننگاستاین
شعرتوننگاست/برآنشوریدهحاالنهیچدانی،فضایاینقفستنگاستتنگ»(همان،
) 91،94استثناییبزرگاستکههمچناندرپیوندبامنفردیخویش،بحثیاجتماعیرا
بیانمیکند .
وی بارها و بارها بر خالف همۀ شاعران زن و حتی مرد ،پرده از روابط عاشقی و معشوقی
واقعگرایانهبرمیداردوگلهمیآغازدودرنهایتازمادرمیخواهدکهدیگرنوازشینکند
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وشانهبرموهایشنزندچراکهزندگیزندانیبیشنیست.و«قاصدیآمداگرازرهدور،
زودپرسیدکهپیغامازکیست،گرازاونیستبگوییآنزندیرگاهیاستدراینمنزلنیست».
(همان)111- 112،وتوصیفکودکبیمار«باگونههایسرختبآلوده»فرزنداوستکه
بارها در دفترهای دیگر نیز به نگرانیهای جدایی از وی میپردازد و در «خانۀ متروک»
واگویههایمادرانهاشرابهمددخیالسرمیدهد«:دانماکنونازآنخانۀدور،شادیزندگی
پرگرفته،دانماکنونکهطفلیبهزاری،ماتمازهجرمادرگرفته ...یارمنشعرودلدارمن
شعر،میرومتابهدستآرماورا» (همان،137:نیز)161ودرجستجویشعروخویشتن
خویشبهدنیایشعرمیرود،دنیاییکهفروغدربارهاشمیگوید«:منآنجامینشینم،نگاه
میکنم،آوازمیخوانم،دادمیزنم...،ومیدانمکهآنطرفپنجرهیکفضاهستویکنفر
میشنود یکنفرکه ممکن است 222سال بعد باشد...شعر وسیلهای است برای ارتباط با
هستیبا«وجود»بهمعنایوسیعش»(م.آزاد)48:1341،وسرانجامحسرتبرگذشتهواین
کهچهشدکهپرندگانشادییکبارهپرکشیدند!«ایستارههاچهشدکهدرنگاهمندیگر
آننشاطونغمهوترانهمرد؟..پسدیارعاشقانجاودانکجاست؟»(فرخزاد)112:1379،و
«صداییدرشب» تصویرگرابعادتنهاییوانتظارکشیدنهایاوستکهشایددریگشوده
شودوازغصهبهدرآید(.ر.ک:همان )166،ووقتیکهبهگذشتهمیاندیشدوتعمقدر
چیستیورازرمزحلقهدردستکردنرابهخاطرمیآورد،چاشهایگوناگونفکری
همۀزنانوخودشرانسبتبدانتوصیفمیکند«:دخترکخندهکنانگفتکهچیست
رازاینحلقهزر،رازاینحلقهکهانگشتمرا،اینچنینتنگگرفتهاستبهبر..همه
گفتند:مبارکباشد،دخترکگفت:دریغاکهمرا،بازدرمعنیآنشکباشد...زنیافسرده
نظرکردبرآنحلقۀزر...زنپریشانشدونالیدکهوای....،حلقۀبردگیوبندگیاست».
(فرخزاد )112:1379،
ديوار
«ديوار»دومینمجموعهشعرفروغاست،مجموعهایکهگویایشرایطیاستکهشاعـر 
میخواهد تمام محدودیتهای اجتماعی و سنّتی را که پذیرایش نیست و چون دیواری احاطهاش
کردهاستازمیانهبردارد.گوییکهبعدازبیتابیهاییکهدراسیرآنرابهتصویرکشیده
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بوداینکبه«بنبست»رسیدهاست.در«دیوار»آنشورواحساساتتندجوانیفروکش
پرداختهتر

میکند و در پرتو رویاها آرزوهایش را نرم و غمگنانه میجوید در حالی که زبانش 
و منسجمتر میشود.گویی که کمی از تنگنای خویشتنِ خویش به در آمده و از بیرون بر خود
میخواهدپای
و جامعه مینگرد؛ فرصتی یافته است که راه تغییر را جستجو کند و بر آن چه  

فشرد.درقطعۀ«رویا»،رویاهایبربادرفتۀدختریشادوسرمسترابهزبانسومشخص
میروم...اما
روایتمیکند()176وفراترازخویشتنخویشبهواکاویهستیمیپردازد «:
نمیپرسمزخویشرهکجا...؟منزلکجا؟مقصودچیست؟میخروشمزیرلبدیوانهوار،
اوکهدرمنبودآخرکیست،کیست؟»(همان )184،
«عشق»وشرحعشقزنانهوناکامیهایآنپررنگترینبنمایهو«گناه»پرهیاهوترین
شعر این مجموعه است که از جملۀ ادبیات اعترافی محسوب میشود« .چاپ شعر بدون تاریخ
«گناه» درمجلۀروشنفکرباانتقادشدیدیروبهروشدوموجمخالفتواعراضاخالق
گرایان،پدرشوخانوادۀهمسرش رابهدنبالداشت.ازهمینزمانبدبینیوشکشاپور
بیشترشدوسعیکردتااورادرروابطوفعالیتهایهنریمحدودکند(».کراچی )8:1383،
درایندفترفروغزنیاستکههمۀذهنیّتویازعشقجسمانی(اروتیک)پرشدهاست
وجزئیاتهمآغوشیِبهگنهآلودهراتوصیفمیکندوتنهاسهقطعهاز 21قطعهشعراین
دفتر غیرعاشقانه است .وی گاه بر مرکب شهزادۀ رویاهایش سوار میشود و از این شهر
غمگینرختسفرمیبندد(ر.ک:فرخزاد)178:1379،وگاهدر«آرزو»میطلبدکهایکاش
«عطرمرموزگیاهیبودم...تابهسراپایتولبمیسودم»ودر«موج»و«آبتنی»و«شوق»نیز
خواستنهایعاشقانهراباتصاویریدیگرتکرارمیکندورهاوردسفرشرابابازویگشاده
بهمعشوقهدیهمیدهد(.ر.ک:همان)228،در«ستیزه»دررویاوتوهّمبازگشتمعشوقرا
میجوید« :آسمانها را به دنبال تو گردیده ،یاسمنها را به بوی عشق بوییده؛...بازکن در
...اوست،بازکندر...اوست»(همان) 228،وگاهنیزدراوجناامیدی،درحسرتآناستکه
کاشچونپاییزیبودکهازپسِآشوبتابستانِعشقیناگهانی،چهرۀتلخِزمستانِجوانی 
راپیشرویخودمیدیدوایکاشکهآرزوهایممیمرد(.ر.ک:م.آزادتهرانی )131:1378،
آدمی«من»ِخودرامحترممیداردونمیخواهدخودرادربرابردیگریازهیچامتیازی 
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محرومبگرداندوعموماباویژگیهاییتوصیفمی شودولیاینویژگیهانیزاعمازاین
که زشت یا زیبا باشد امر متغیری است ،مثال مصداقهای شجاعت ،بخشندگی ،زشتی ،زیبایی
وخیروشرپیوستهدگرگونمیشوندوامورینسبیمحسوبمیشوند.انسانمحترمبودن
خودراهرگزفراموشنمیکندواگردرحقیقتبداننرسددررویابهتکمیلآنمیکوشد.
«شاعر سیاهپوست امریکایی( )Langstone Hughesمیگوید :رویا را محکم بچسب که

رویاها اگر بمیرند ،زندگی پرندهای است شکسته بال و درمانده /رویا را محکم بچسب،که
رویاهااگربمیرند،زندگیکشتزاریاستبایر،برفپوشویخزده»(سلطانالقرایی:1386،
) 168فروغنیزیکدمازعشقومعشوقگفتننمیآساید،میداندکهاینگونهسخنگفتن
پسندخاطرجامعۀسنتگراوخصوصازاهدانریایینیست ،پسآن«من»ِبرتریجویبه
تعریضمیپردازد «:بگذارزاهدانسیهدامن،رسوایکویوانجمنمخوانند،ناممرابهننگ
بیاالیند«،»...بررویمانگاهخداخندهمیزند،هرچندرهبهساحللطفشنبردهایم،زیراچو
زاهدانسیهکارخرقهپوشپنهانزدیدگانخدامینخوردهایم...،بگذارتابهطعنهبگویند
مردمان ،در گوش هم حکایت عشق مدام ما ،هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به
عشق(»...فرخزاد)221-219:1379،ویبهمددرویاوخیالدرتنگنایسنّتومدرنیتهبه
دفاعازخویشتنناهمگونخویشمیپردازدوآنچهراکهمردمکویومحلننگمیدانند
بهسخرهمیگیرد .
فروغدراینمجموعهنیزخودراقربانیشعرخویش«-اینالهۀخونآشام»-میداندو
از مایۀ زندگانیش میخواهد که «ایکاش درشعرمشعلۀ راز مرا میدیدی»« .قصهای در
شب»ازشهریخوابآلوده،درشبیتاریکوبارانیروایتمیکندکهپردازشیازجامعۀ
عاریازعشقاوستکهحتیبادوچشمهوجویبارنیزدلدارینمییابندووینیزبیهوده
انتظارمیکشد«.چشم هادرظلمتشب،خیرهبرراهاست..پسچرادرانتظارشبازبیدارم؟
دردلمردانکدامینمهرجاویداست؟نه،هرگزنمیآیدبهدیدارم...مردهایگوئیدرون
حفرۀگوری/برامیدیسستوبیبنیادمیخندد»(.همان)192،212:پسمیلپروازشاوج
میگیردوبه«بیراهههایراه»پناه میبردتاراهشهرآرزوهایشرابگشایدومیداندکه
سرانجامازفسونتردیدهارهاییمییابدوبهساحلخورشیدحقیقتمیرسدهرچندکه
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«تو» دیوار بسازی(.ر.ک :همان )224-222 :که موضع گیری فمنیستیاش علیه مردان و
اطالقبیوفاییبهآنانبرخالفمرسوم،خودپردازشیاز«من»اجتماعیتقابلجویوی
است،کهبهگونهایدیگرازنواجتماعیشدهاست .
عصيان
بیانیاستازتعمیقوتئوریزهشدندانستههایپیشینازادیانگوناگونوکشفهویّت
ان سانی و در نهایت عصیان و طغیانی دیگر دربرابر نظام آفرینش ،وی خسته و دلزده از
نارواییهای جهان زمینی راهی به سوی آسمان میگشاید و از خدا گله میآغازد(.ر.ک :آژند،
 )211-191:1397
بااینهمهدر«عصیان»نیزباپسرش«کامیار»درگفتوگوست،ویآخرینترانۀالالئیهایش

را در پای گهوارۀ خواب وی میخواند ،از ستارههای خاموش و فرشتگان گریانوشهرپر
دروغ و ننگ و ریاکاری میگوید و میداند که با این گروه زاهد ظاهرساز جدال آسان نیست
وروزیفراخواهدرسیدکهفرزندشترانۀدردآلودشرابخواندوبگویداینمادرمنبود.
(ر.ک:فرخزاد)212-247:1379،ویگاهازعلّتناسازواریهایزندگانیونگاهشبرمقولۀ
زنومردپردهبرمیدارد «:گفتمکهبانگهستیخودباشم،امّادریغودردکهزنبودم»و
گاهاز محدویتهایش به تنگ میآید« :به لبهایم مزنقفل خموشی /که در دل قصّهای
پایمبازکنبندگرانرا/کزینسودادلیآشفتهدارم»وهمچنانازمعشوقی
ناگفتهدارم/ز 
نفسهایش
سخن میگویدکهبا مکتبوقوعدرپیوند است،تشنۀصدایویاستوبالگرم 
برگردنسردویپیچیدهاست(.ر.ک:همان )218،261،
در«عصیان» اشعارفروغشایدبیشازآنکهپاسخیبهضرورتاجتماعیباشدتالشی
برایرهاییازتنگنای«منِفردی»وجستجوییمتفکرانهدربابهستیبانگرشیفلسفی
ولیکمعمقاست.اودرمجموعۀعصیانهنوزاز«منِفردی»رهانشدهاست؛قطعههایِ
«شعری برای تو ،پوچ ،بلور رویا ،بازگشت ،گره و بعدها» به خوبی این پیوستگی به خویشتن
خویش را مانند مجموعههای «دیوار» و «اسیر» مینمایاند .این مجموعه« ،عصیانِ کور و
کودکانهایبودبهضدنظموخوشبینیکهسالهایسالشعرماراخفهکردهبود...فرخزاد
بهسحرگاهشکفتههاورستنهایابدیرویآورد.اززمینوستارهوماهوباغچهگفت،
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کودکانهقصهک ردوگریست،مثلدرختیکهدربارانبگریدوتروتازهبشکفد( ».م.آزاد
تهرانی )193:1378،
ویدرقطعۀ«بازگشت»-محتمالبعدازبازگشتازاروپاسرودهشده است -بهشهری
جوشاندرظهرتابستانواردمیشودکهخانههاغبارآلودهوچهرههایدرمیانچادرهاو
گنبدِآشنایِمسجدِپیرِآنشهرراازنظرمیگذراندوبهخانهایمیرسدوبعدازتوصیف
ساکنان خانه و جستجوی فرزند ،شهر و خانه ،گور آرزویش میشود« :عاقبت خط جاده
پایانیافت/منرسیدمزرهغبارآلود/.../دریآنجاگشودهگشتخموش/دستهاییمرابه
خودخواندند/اشکیازابرچشمهابارید/دستهاییمرازخودراندند/نگهمجستجوکنان
پرسید/:درکدامینمکاننشانۀاوست؟/لیکدیدماتاقکوچکمن/خالیازبانگکودکانۀ
اوست/.../عاقبتخطجادهپایانیافت/منرسیدمزرهغبارآلود/تشنهبرچشمهرهنبردو
دریغ/شهرمنگورآرزویمبود»(.فرخزاد،بازگشت )267:1379،
تولدي ديگر
سفرفروغدرسال 1331بهاروپاومسلطشدنبردوزباناروپاییایتالیاییوآلمانیرهاورد
دگرگونیفکریفروغبودکه«تولدیدیگر»رافراهمآورد،کسیکهبهخودمیاندیشید
اینکبااحساسیعمیقبهانسانهایدیگرمیاندیشد.فروغدرتوضیحتغییرمعیارشاعرانگیاش
دلیلدیگریمیآورد«:مننیماراخیلیدیرشناختموشایدبهمعنیدیگرخیلیبهموقع،
یعنی بعد از همۀ تجربهها و وسوسهها وگذراندن یک دوره سرگردانی و در عین حال
جستجو،می دانیدنیماشاعریبودکهمندرشعرشبرایاولینباریکفضایشعریدیدم
ویکجورکمالانسانی»(طاهباز )47:1343،
در مجموعۀ «تولدی دیگر»حقیقتا شعر فروغ لونی دیگر است ،فروغ در پوستۀ منِ خویش
ولیباجامعهپیوندخوردهاست،اوبهآفتابسالمیدگربارهمیدهدودرغروبیابدیو
آیههایزمینیاینگونهنواسازمیکندکه«روزیاشب؟نهایدوست...بهآوارمیاندیشم
و تاراج وزشهای سیاه و بهنوریمشکوک» و «آه ای صدای زندانی آیا شکوه یاس تو
هرگزازهیچسویاینشبمنفورنقبیبهسوینورنخواهدزد؟» (فرخزاد،312:1379،
)367،313کهاینزمزمهها،دیگرزمزمههایجدیِازخودرهاشدناست،اینکهبهقول
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جانکیتسشاعرانگلیسیقرننوزدهم،خودرادرمیانتردیدها،دودلیها،اسراروعدماطمینان
رهامیکندبیآنکهنشاندهدکهدرجستجویواقعیتیاست(.ر.ک:مقدادی )288:1378،
بازگشت فروغ به دوران کودکی تنها بازگشت او نیست؛ همۀ همنسالن وی بر چنین
دنیای از دست رفتهای حسرت میبرند« .آن روزهای عید ،آن انتظار آفتاب و گل...آن روزهای
خیرگیدررازهایجسم،آنروزهایبرفیخاموش...ودورازنگاهمادرپاککردنخطهای
باطلازمشقهایکهنه،درپایگلدانهاییاسگنجشکهایمردهراخاککردن»،خواننده
رانیزبهمرورخاطراتآنروزهایزندگانیشفرامیخواند.در«شبکوچک»ِفروغ«بادمارا
[نیز]خواهدبرد»ومانیز«وزشظلمت»رامیشنویم.ودر«آبهایسبزتابستان»باالخره
«من»ِاو«ما»میشود«:مایکدیگررابانفسهامانآلودهمیسازیم،آلودۀتقوایخوشبختی،ما
ازصدایبادمیترسیم،ماازنفوذسایههایشک،درباغهایبوسههامانرنگمیبازیم...ما
برزمینیهرزهروییدیم،مابرزمینیهرزهمیباریم،ما«هیچ»رادرراههادیدیم(.»...همان:
 )311،314
دکترشفیعی،فروغرادر مرکزیکیازدورههایشعریمعاصر کهحدودسالهای 42تا 49
را دربر میگیرد قرار میدهد؛ دورهای که نسبت به دورۀ پیشین حالت گسستن از عالیق سنتی
رواجبیشتریپیدامیکندوجدالبینسنتومدرنیتهنیزآشکارترمیشود،ویمیگوید:
تزلزلی که در شعر فروغ موج می زند نتیجۀ همان گسستن است ...و این سرخوردگی و
تزلزلسرخوردگیعاطفینیستبلکهسرخوردگیفلسفیانسانیاست(،ر.ک)72:1382:
کهدرراهها«هیچ»رامیبیند .
دربارۀجایگاهزنانۀشعرفروغ،کراچیمیگوید«:فروغدردودورۀشعریخود،چهدر
دورۀنخستینکهصرفااحساسوچهدردورهپسازآنکهاندیشهراسروده،تصویرگر
هویتعمومیوحضورجم عیزنایرانینبودوبرخالفموقعیتزندرجامعهسنتی
ایران،نخستزنیعاشقوسرکشراتصویرکردکهدرجامعهاخالقیباتکفیروتحقیر
روبه روشدوسپستصویریاززناندیشمندارائهدادکههویتخویشتنرامیشناختو
پیروالگوهایمتعارفنبود،پذیرشچنینزنیدرجامعۀمردبرترایرانِآنروز،همانقدر
سختوازسوییخطرناکبودکهزننخست!»()112،111:1383وبدینترتیبچنین
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مینمایدکهباجامعهاشدرهیچکدامازدومرحلههمگوننشدولیاگربپذیریمکهفروغ
نیزنمایندۀطیفیهرچندمعدودازافرادآنجامعهبودهاستکهحتماچنینبودهاست،
دریافتجایگاه«منِ» برترومنتقداوکهازنووحتیچندبارهاجتماعیشدهاستآسانتر
خواهدشد.اودرگذرروزگارنهتنهابرزنبودنِخویش،کهبرمعشوقنیزنگاهیدوباره
می افکندوبرخالففضایکلّیتصویریِدفاترپیشین،ویرادرترازوینقدقرارمیدهد؛
معشوقیکهگوییتاتاریدرانتهایچشمانشدرکمیننشستهوبربریدربرقپرطراوت
دندانهایش،مجذوبخونگرمشکاریاست،و«باشکستمنقانونصادقانۀقدرترا
تاییدمیکند»(همان) 346:بدینگونهبانگرشیفمنیستیمردانروزگارراکهسرشاراز
خشونت و قدرتنماییاند و در عین حال غمهای آدمی و غمهای پاک را دوست دارند
وخاطراتمعصومیرابیدارمیکنند،موردسرزنشقرارمیدهد .
یکیازویژگی هایشعرشاعرانمتاخربهسببگسترشارتباطاتاجتماعیوسیاسیو
فرهنگیدرپهنۀجهانیتوجهصریحشاعربهاوضاعواحوالجامعهوخویشتنخویشدر
مقایسه با دیگران است و فروغ فرخزاد از هر دو جهت با توجه به سن کمی که داشت جایگاه
ممتازیدارد.یکیازبنمایه هایاصلیودرعینحالنوپدیددرشعراوایناستکهبا
قوانینوآدابواعتقاداتیکهبهزیانزناناستسرسازگاریندارد.اودرنامهایمینویسد:
«آرزویمنآزادیزنانایرانوتساویحقوقآنهابامرداناست...نیمیازهنرمرابرای
تجسمدردهاوآالمآنهابهکارمیبرم(».شمیسا )172:1374،
در«تولدیدیگر»«،شب»دیگرفقطشبساکتوکمفروغِخانۀاونیست«،افسوس،
منمردهاموشبهنوزگوییادامۀهمانشببیهوده است...سرداست،وبادهاخطوط
مرا قطع می کنند ،آیا در این دیار کسی هست که هنوز ،از آشنا شدن با جهرۀ فنا شده
خویش،وحشتنداشتهباشد؟آیازمانآننرسیدهاستکهآسمانبباردومردبرجنازۀمرده
خویش زاری کنان نماز بگذارد؟»(فرخزاد )376-372 :1379،سپس فروغ خود پیامآوری
میشودکهآیههایزمینیاشرابرمخاطبانفرومیخواند«:آنگاهخورشیدسردشدوبرکت
از زمین رفت ،و سبزهها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک
مردگانشرازانپسبهخودنپذیرفت..چهروزگارتلخوسیاهی،ناننیرویشگفترسالت
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رامغلوبکردهبود...وبرههایگمشدهدیگرصدایهیهیچوپانیرادربهتدشتها
نشنیدند.مردم،گروهساقطمردم،دلمردهوتکیدهومبهوت،درزیربارشومجسدهاشان،از
غربتیبهغربتدیگرمیرفتند،ومیلدردناکجنایت،دردستهایشانمتورممیشد(»..همان:
«)361-362گوشکنوزشظلمترامیشنوی،منغریبانهبهاینخوشبختیمینگرم...
درشباکنونچیزیمیگذرد،ماهسرخاستومشوش...بادماراخواهدبرد»(همان-327:
)328ودر«فتحباغ»همهمیدانندکه«مابهخوابسردوساکتسیمرغانرهیافتهایم»
(همان)381:فتحباغدرحقیقتفتحباغزندگانیجامعهاستکهعلیرغمآسمانابریاز
روزنه ای سرد و عبوس ،باغ را و حقیقت نهفته در باغ را دیده و سیب آرزو را چیده
است(.ر.ک:همان )381،
پسدیگر میتواندکهباقطعۀ«ایمرزپرگهر»ازسر طنزو تعریض،مظاهرتمدنپوشالی
وقوانینوعناویناینباغپرکرّوفرّرانیزبهسخرهبگیردوحتیبهشاعرانیبپیونددکه
نسبتبهسیاستوتزییناتظاهریآنبیتفاوتنماندهاست .
« فاتح شدم ،خود را به ثبت رساندم ،خود را به نامی در یک شناسنامه مزِیّن کردم و
هستیمبهیکشمارهمشخصشد...دیگرخیالمازهمهسوراحتاست،آغوشماموطن،
پستانکسو ابقتاریخی،الالئیتمدنوفرهنگوجقجقجقجقۀقانون...درسرزمینشعر
وگلوبلبل،موهبتیاستزیستن،آنهموقتیکهواقعیتموجودبودنتو...پذیرفتهمیشود
در...گهوارۀمولفانفلسفۀ«ایبابابهمنچهولشکن»...مندرمیانتودۀسازندهایقدمبه
عرصۀهستینهادهام،کهگرچهنانندارد،امابهجایآن،میداندیدبازووسیعیدارد که


مرزهای فعلی جغرافیائیش ،از جانب شمال ،به میدان پرطراوت و سبز تير و از جنوب ،به
میدانباستانیاعدامودرمناطقپرازدحام،بهمیدانتوپخانهرسیدهاست )428-421(».
فروغگذشتهراومنتغزلیاش رارهانمیکندچهیادکودکیهایشباشدوچهمرور
خاطراتمعشوقیکهدیگرازدسترفتهاست،آنکسکهدرنهایتصدایشرامیشنید
ولیفروغراندید!همانگونهکهبسیاریازهمنسالنویحقیقتزنرادرنیافتند«تواللهها

رامیچیدی،وگیسوانمرامیپوشاندی،وقتیکهگیسوانمنازعریانیمیلرزیدند،...تو
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مهربانیترامیبخشیدی،توزندگانیترامیبخشیدی...،توگوشمیدادی،امّامرانمیدیدی».
(فرخزاد )413:1379،
فروغ گاه با گزارههای ساده نما به تحلیل فیلسوفانه هستی خویش و مفهوم زندگی میپردازد:
رستنهای
شکفتنهاو 

«همۀ هستیمنآیۀتاریکیاست،کهترادر خود تکرارکنان ،به سحرگاه 
میگذرد،
ابدیخواهدبرد...زندگیشاید،یکخیاباندرازاستکههرروززنیبازنبیلیازآن 
زندگیشایدریسمانیاستکهمردیباآنخودراازشاخهمیآویزد،زندگیشایدطفلی
استکهازمدرسهبرمیگردد(».همان )41،414:
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
بازگشتبهدورانکودکیازمضامینپرکاربرددرشعرفروغاستکهازیکسوبیانگر
سختی و تلخی روزهایی است که فروغ به آنها رسیده است و از سوی دیگر گویای
معصومیتازدسترفتهجوامعیاستکهبهمدرنیتهدستیافتهاندواینکهارزشهای
انسانیروبهزوالنهادهاستکهدر«ایمانبیاوریمبهآغازفصلسرد»خودرابهصورت
بسیارپختهترنمایاندهاستونوستالوژیاجتماعیازدسترفته رادرذهنخوانندهزنده
میکند.اشارههایمتعددفروغبهگذشتههایدورآنگونهاستکهگوییاوهنوزهمهمان
دختربچۀشادوبیخیالیاستکهبزرگترینغصهاشسوگواریبرمزارگنجشکهایمرده
بود.دلشاعرهرآنبا«ضربههایموذیحسرت» متورممیشودوبایادآوریخاطرات
خوشآندورانگوییمیخواهدمرهمیبرحرمانهاودردهایبزرگیبگذاردکهباپایان
گرفتنکودکی،یکییکی بهسراغشآمدهونشاطوسرزندگیآندورانراازاوگرفته
است.ویهمچنانازکوچهومحلۀکودکیاشوگوشواره هاوبعدازهفتسالگیاش،
سخنمیگویدوطنزوتعریضهاییزیبابرسیاستوزندگیبعدازهفتسالگیخودو
همنوعانشداردواینکهکههرچهکهبعدازآنبود،درانبوهیازجهالتگذشتوهمه
جنونی بیش نبود ،بعد از آن به صدای سوت کارخانههای اسلحهسازی دل بستیم و با تکههای
سربگیجگاهکوچههاراازیادگاری هاستردیم،بعدازآنبههمخیانتکردیم،بعدازآن
بهمیدانهارفتیموزندهبادمردهبادگفتیموبهقبرستانهار ویآوردیموهرچهراکهباید
از دست داده باشیم از دست بودیم(.ر.ک :همان )439 ،و بدین گونه گزارشی از «از نو
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اجتماعیشدنش»راواینکهچگونهپسندهایطیفکلیجامعهرادیگرنمیپسندد،بیان
میدارد.
نبیاوریم...میسراید،

فروغآنگاهکهشعر«دلمبرایباغچهمیسوزد»راازمجموعۀایما
(فرخزاد)447:1379،ازجنبشملیکردننفتیکدههمیگذشت،وروشنفکرانآرمانگرای
شکست خوردهدرخشمیفروخوردهبهدرونخویشپناهبردهبودندوحرکتیاجتماعیرا
دردرونخویشآغازکردهبودند.دراینشعرخانوادۀبیخبرازهمهجاگویایجامعهای
استکهفروغدرآنزندگیمی کندوحیاطخانهنیزنمودیازسرزمینماستکهبهنقطۀ
انفجارنزدیکمیشود .
وی همچنان زندگی نامهوار سخن میگوید ،از پدر میگوید که «دیگر از من گذشته
است» و از مادر که زندگیاش سجادهای است گسترده» و در باغچه دنبال جای پای معصیتی
میگردد و ورد میخواند و برادر روشنفکری که با اعتیاد و مستی «شفای باغچه را  در
انهدامآنمیداند»وآنرا«قبرستان»مینامدوچنینوانمودمیکنددردجامعهراداردو
خواهررفاهزدهایکهدرخانۀمصنوعیوماهیانمصنوعیوآوازهایمصنوعیمیخواندو
طبیعی بچه میزاید؛ نیز همسایههایی که به جای گل خمپاره و مسلسل میکارند ».بدین
ترتیب فروغ شکوه های ناخودآگاه خویش را از جامعۀ بیمار و منحطِ در حال انفجار به
تصویر میکشد  .این خانواده سمبلی از جامعۀ عصر فروغ است وفروغنیز جزِئی از آن
جامعهآرمانگرایناراضیوشکستخوردهاستکهبهتعریضوطنزیفاخرشکوهاشرا
بیانمیکند .
«کسیبهفکرگلهانیست،کسیبهفکر ماهیهانیست،کسینمیخواهد باورکندکه
باغچهداردمیمیرد،کهقلبباغچهدرزیرآفتابورمکردهاست،کهذهنباغچهداردآرام
آرام،ازخاطراتسبزتهیمیشود...همسایههایماهمهدرخاکباغچههاشانبجایگل،
میگذارند،
خمپارهومسلسلمیکارند،همسایههایماهمهرویحوضهایکاشیشانسرپوش 
و حوضهای کاشی ،بیآنکه خود بخواهند ،انبارهای مخفی باروتند ،و بچههایکوچۀ ما
کیفهای مدرسهشان را از بمبهای کوچک پر کردهاند ،حیاط خانۀ ما گیج است(».فرخزاد،
  )414:1379ویباآنکهنسبتبهطبقاتفرودستقلبیمهربانداردودربیسروسامانی
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هایشازآنانیاریمیطلبد«:مراپناهدهیدایزنانسادۀکامل»...ولیدربرابربیتفاوتیو
ناآگاهیمردمیکهفقطبهخوشیروزمرهمیاندیشندبرمیآشوبد؛«جنازههایخوشبخت،
جنازههایملول،جنازههایساکتمتفکّر،جنازههایخوشبرخورد،خوشپوش،خوش
خوراک،درایستگاههایوقتهایمعیّنودرزمینۀمشکوکنورهایموقّت،درشهوتخرید



میوههایفاسدبیهودگی«(فرخزاد )436:1379 ،




و بابیانیطنزآلوددنیایخواهرکوچکشراکهازنظرفروغهمگونهایبسیاردارد،این


گونهبهتصویرمیکشد«:اودرمیانخانۀمصنوعیاش،ودرپناهعشقهمسرمصنوعیاش
وزیرشاخههایدرختانسیبمصنوعیاش،آوازهایمصنوعیمیخواند،وبچههایطبیعی
میسازد،اوهروقتبهدیدنمامیآیدآبستناست»(.فرخزاد )427: 1368،وبدینترتیب
«واقعگرایانهترینپرداختهایشعریازمسائلومصائباجتماعی:فقر،نابرابری،ظلمو
مبارزهاجتماعیوانقالبرامیتواندرشعرهایفروغمشاهدهکرد»(رشیدیان )31:1372،
وی در قطعۀ «کسیکه مثل هیچکس نیست» در کنار همۀ ناامیدیهای پیوندخورده با
شکستن هایبسیارشکهامریفردیاست،خوابدیدهاستوپلکچشمشمیپردبرای
آنکه«کسیمیآید» ،کسیکههیچشباهتیبهافرادمعمولدوروبرش،پدر،یحیی،انسی،
مادرو...نداردوهرامرغیرممکنیراممکنمیسازدوآرزوهارابرآوردهمیکندچراکه
نامش«قاضیالحاجات»است.کسیکه«نمیشودگرفتودستبندزدوبهزندانانداخت»،
«کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی میآید» و نان و باغ ملی و چکمههای
الستیکیونمرۀمریضخانهراوسینمایفردینراورختهایدخترسیدجوادو«هرچه
راکهبادکردهباشد»قسمتمیکندوبدینگونهعدالترابهجامعهبرمیگرداندوفقرو
تهیدستیاجتماعیبهکناریمیرود.ویپلههایپشتبامراجاروکردهاستوشیشههای
پنجره را همشسته  است و خود را مهیای آنکرده است که این یاریگر آسمانی بیاید و
جامعهاشراازنابرابریهانجاتدهد(.ر.ک:فرخزاد)462- 416 :1379،ودرعینحال
او خواب دیده است و شاید نظری بدین نکته که خواب زن کج است .بدین ترتیب به
خوبی میتوان در شعر فروغ خصوصا در مجموعۀ پایانی «ایمان بیاوریم »...پیوند «من
فردی»و«منِاجتماعی» فروغراوتکاملفکریویراپیگرفت.اودیگرخودنیست،او

فصلنامۀعلمیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسـی(دهخدا)




116 /

جام عهاستوخودرادرجامعهوجامعهرادرخودمیبیند.ویباشعر،بودنخویشرا
بابودنوآرزوهایجامعهپیوندمیدهدهمانطوریکهخوددراینبارهمیگوید«:شعر
برایمنوسیلهایاستبرایارتباطباهستی،باوجودبهمعنیوسیعش...،آدموقتیشعر
میگویدمیتواندبگویدمنهستمیامنبودم(».جاللی)171:1376،وبازسخنیدیگراز
فروغدرهمینمجموعهبیانگرتغییروتحولمنِشخصیومنِاجتماعیوتاثیرمتقابلآن
میکنم.
دو بر یکدیگر است« :من همیشه به آخرین شعرم بیشتر از هر شعر دیگرم اعتقاد پیدا  
دورۀ این اعتقاد هم خیلی کوتاه است( »...همان )171،اخوان دربارۀ شعر فروغ میگوید:
«فروغدرشعرشزندگیمیکردودرزندگیشعرمیسرود،زندگیهنریاشاززندگی
عادیجدانبود...شعرزمانمارافروغدرعرضسالهاییاندکبهشکلیشگفتآوروبا
قدرت و جسارت تمام ...فتح کرد»(اخوان  ،1341،پنجم اسفند) و اگر در پایان هر بند
«ایمان بیاوریم »...با گفتن ِ« به مادرم گفتم که دیگر تمام شد ...باید برای روزنامه تسلیتی
بفرستیم»؛درحقیقتپیاممرگجامعهراگوشزدمیکند.نکتهایکهدرآیههایزمینیباذکر
فرورفتنروشنفکراندرمردابهایالکلوبیسرزاییدهشدننوزادانومغلوبشدننیروی
شگفترسالتدربرابرنانوگریختنپیامبرانازوعدهگاههایالهیبهتصویرکشیدهاست.
«آنگاه خورشید سرد شد /و برکت از زمینها رفت /...مرداب های الکل /با آن بخارهای
گسمسموم/انبوهبیتحرکروشنفکرانرا/بهژرفنایخویشکشیدند/وموشهایموذی

/اوراقزرنگارکتبرا/درگنجههایکهنهجویدند(».فرخزاد)363-362:1379،
فروغهویتومنشخصیخویشراهیچگاهازیادنمیبرد،همانگونهکهدکتربراهنی
بدین نکته اشـاره میکند که فـروغ «من تغزلی»اش را رها نمیکنـد ،تغـزلّی که در جهان با

مضمونهایسهگانۀمرگ،عشقوزیباییسروکارداشتهاست(.ر.ک:براهنی)1272: 1382،
ودرهمانحالحاضربودنشرادرهمۀکشاکشهایاجتماعیاعالممیکندواعتراضش
رافریادمیزند،ویحتیدرمجموعۀ«ایمانبیاوریمبهآغازفصلسرد»،یکپنجرهبرای
میخواهد،برایخودشکهازدیارعروسکهامیآیدواززیرسایههایدرختانکاغذی،و
خود 
ازکوچه هایخاکی معصومیتودرعینحال اوراویروایتآویزانشدناعتمادشاز
ریسمانسست عدالت است و استفهام از سر انکاریکه بین انفجارهای پیاپی و ابرهای
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مسموموطنینآیههایمقدستناسبینمیبیند؛ودستمالتیرۀقانونکهچشمهایکودکانۀ
عشقرامیبنددوازهمخونودوستانش[باتهکّم]میخواهدکهکهوقتیبهماهرسیدی
تاریخقتلعامگلهارابنویسد(.ر.ک:فرخزاد)448-441:1379،واینگونهاستکهبین
من فردی و اجتماعیاشنیز پیوسته پیوندی برقرار است .او حتی دیگر فقط «به مسائل
اجتماعیوسیاسیکشورخودنظرنداردبلکهگاهیدرسطحجهانینگرانآیندۀبشروسر
انجاماینپیشرفتوبهاصطالحتمدنبی دروپیکراست.اودانشمندانومدعیانصلحرا
بهاستعارهپیغمبرانیمیخواندکهرسالتآنانویرانیجهانوتباهیانسانهاست»(.شمیسا،
 )82:1374
فروغدراشعاروآثارمختلفشبارهاوبهزبانهایگوناگوناستعارهوکنایهایوغیر
مستقیمازنبودآزادی هایمادیومعنویشکوهکردونتوانستاشتیاقخودشبهفضای
بستۀجامعهراکتمانکند.زندهیاددکترغالمحسینیوسفی دربارۀشعرفروغمیگوید «شعر
فروغباهمهفرازهاوفرودهاکهدارد ..،نمودارنسلهاییاستخاموشکهاوازضمیرآنان
سخنگفتهوخودرااز«ساللۀدرختان»میدانستهوچوناز«تنفسهوایماندهپرندهای
ملول»شدهاز«پرندهایکهمردهبود»اینپندرابهگوشجانشنیدهکه«پروازرابهخاطر
بسپار»» (فرخزاد) 24:1382 ،واینگونهبودکهپروازکردوازخودگذرکردوازجامعۀ
انسانیسخنگفت .
نتيجهگيري
مهمترینمصداقهای«منهایفردی»دراشعارفروغرامیتواندرمباحثخانوادگی،
معشوقوتصویرآفرینی هایعاشقانه،جداییودوریازفرزند،معشوقونگاهحسرتبار
بهگذشتهومرگاندیشیدانست.تمایلبهابرازاحساساتعاشقانهشعرفروغرابهورطۀ
تنسراییکشیدوازاحساساتعاشقانهبهبوسهوکناروهمآغوشیمنتهیشدوفروغ
بدونهیچ ابهام و پرده پوشی باصراحتی تمام نهانیترین احساسات دل خود را به زبان
آورد که تا به حال هیچ زن شاعری جرأت چنین کاری را به خود نداده بود.هر چند
شعرهایعاشقانهوگاهیاروتیکیفردگرایانه،درکتابهای«اسیر»«،دیوار»و«عصیان»،از
بسامد بیشتری برخوردارند ،ولی در دو کتاب آخر او نیز با چنین مضامینی چه با بیانی
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صریحوبیپردهمثلشعرهای«سفر»«،وصل»«،منازتویمردم»چهبازبانیغیرصریحو
درلفافه،مثل«فتحباغ»برمیخوریم.بااینتفاوتکههرچهجلوترمیرویمازتعدادآنها
کاستهمیشودبهطوریکهدردفترآخرفقطبهشعر«باکدامدست؟»محدودمیگردد.
بنابراینفروغازمنشخصیبهسمتمناجتماعیدرحرکتاست .درتولدیدیگر
احساسخاصفروغازشهوتوعشقهمیشهاغلببامرگتوأماست.مضمونیکهمانند
یکترجیعبنددراغلباشعارفروغتکرارمیشود .
فروغباآنکهدردورۀنخستینشاعریشکمتربهمنِاجتماعیاشپرداختهاستودر
دورۀدومپسازطییکمرحلهخوداندیشیبهدگراندیشیمیرسدوبهتببینارزشهای

اجتماعی _ آرمانی که جهانی است میپردازد ،مباحثی چون حقوق و آزادیهای فردی،

رفتارهای ظالمانه ،تبعیض بین زن و مرد ،بهرهمندنشدناز حمایت جامعه با ذکر تنهایی
همیشگی،انتقاداززاهدانریایی،نبودآزادیهایسیاسیوتکرارمردهبادزندهبادها،انتقاد
ازبی تفاوتیمردم،بیتوجهیآنهابهجامعۀروبهزوالوبهتصویرکشیدنآشفتگیجامعه
ونیزآنچهکهدرنظرفروغبسیاراهمیتداردبیسوادیوعوامزدگیوجهلحاکمبر
جامعه است که در شعر«به علی گفت مادرش روزی»به خوبی نمود یافته است و در اشعاری
چون«ایمرزپرگهر»بهروشنفکرنمایانجامعهاشمیپردازد.ویمشخصههایاصلیاین
جامعۀروبهزوالرا(شبادامهدار)کهازسویینمودیازمناجتماعیناسازگارویاست
وازسوییگویایمنِاجتماعیایاستکهبهسببشرایطاجتماعیوسیاسیوسفرهایش
تکاملیافتهودگرگونشدهدرناامیدی،نبودعشق،افسردگیوخمودگیمردمان،معکوس
شدنارزشها،نبودایمان،بیکاریو...میداند،درحالیکهدودههقبلازاوپروینبهچنین
مناجتماعیایدستنیافتهبودونتوانستهاینگونهسادهوصمیمیازآنچهدرذهنو ضمیرش
به عنوان یک زن و آنچه راکه بر جامعهاش میگذرد استشمام کند و آن را برمال سازد.
توصیف یاساجتماعیومرگجامعهدراشعارایندورهازشعرشاعرنیزمحتمالانعکاسی

از دریافتهای فروغ و گروه اجتماعی و فکری به اصطالح روشنفکر روزگار اوست که
اینگونهدرفروغیکهزمینههایفردیمناسبداشته ،نسبتبهمعاصرانشنمودبرجستهتری
یافتهاست .
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تغییریکهبعدازآشناییفروغبانیماوشاملوواخوانرویداد،گذرازرمانتیسمورسیدن 
بهنوعیسمبولیسمسیاسی،اجتماعیوشایدبتوانگفتکهبه حرکتسویرمانتیسماجتماعی
استودراینتغییروتطوّرشعریفروغبهخلقوابداعنمادهایاجتماعیدستیازیده
است.نمادهاییکهاز«پنجرۀ»عواطفواحساساتفروغبرزدهاستولیباعواطفجامعه
وخصوصاباجامعۀروشنفکریآنزمانهمسوشدهاست،بهتعبیریدیگرمنِشخصی
ویبامناجتماعیاوپیوندخوردهاستو«منهایانضمامیِ»ویدیگرکودکومادرو
معشوقوسنجاقسروشمعدانیخانهاشرادربرنمیگیردبلکهخواهرشمصداقیاز
اغلبزناناستومعشوقشمصداقیازغالبمردانِسرزمینشوحیاطخانهسرزمینوی
استوچشمانکودکانۀعشق وی،چشمعشقاستکهبادستمالقانوندرجوامعظاهرا
متمدنکورواسیرشدهاستوتلخترینتصویرجامعهآنکه،مردمجامعهاشدراحاطۀ
میدانهایتیرواعداموتوپخانهقرارگرفتهاندوظلمتمیوزد .
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The study of Individual self and social self in Forough Farrokhzad's
poetry
Dr. Zahra Dorri1

Abstract
Human beings, regardless of their epistemic perspectives, consider
themselves distinct from other elements of existence while having mutual
interactions with different biological and sociological phenomena. Two of the
most important topics in sociological sciences is the study of the existential
capacity of humans and the study of their social interactions with the family, the
homeland, and the world. These two subjects are often referred to as, respecttively, individual self and social self. The study of Forough Farrokhzad's poetry
can reveal various personal and social manifestations of her as an Iranian
woman. This is because her poetry is mainly arisen from the subconscious and is
associated with social realism and symbolism. The present study shows that an
individual self has always been present—albeit with a declining course—in all
periods of Forough's life and poetry. Moreover, the study clarifies how
individual self and social self confront with each other and how a perfectionist
and reformist social self eventually dominates. In connection to this issue, it will
be shown that the expression of dissatisfaction with what is happening in human
society is one of the prominent features of Forough's poetry.
Keywords: Forough Farrokhzad, individual self, social self, confrontation,
social desperation, perfectionism
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