
 
 
 
 
 
 

  آزادي در نگاه فروغ
  فاطمه رحمانيان كوشككي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  چكيده 
در ابتدا براي نشان دادن بستر فكري فروغ  دهد. اين مقاله، آرمان آزادي را در ديوان فروغ فرخزاد مورد بررسي قرار مي

نسبت به ي شاعر  سپس به بيان سير انديشهي سي و چهل اشاره شده  به وضعيت زنان و فضاي اجتماعي ايران در دهه
در سه دفتر اول با دو دفتر آخر پرداخته شده است. موانع در راه آزادي و هدف شاعر از طرح آن نيز  مفهوم آزادي

  گيرد. ز اين مقاله را دربرميي ايها قسمت
ي خود را بر هاي نگفته ي سي و چهل نسبت به زن پديد آمد، زنان توانستند، حرفبا توجه به ديد بازتري كه در دهه

هاست در  كي از آنين اجتماعي را كه آزادي يمضام ،هاي اجتماع زبان آورند. همچنين شاعران با توجه به دگرگوني
كه در آن آزادانه از شهري است  هاي مورد نظر شاعر، او به دنبال آرمان بندي آزادي . با دستهكنند اشعارشان منعكس مي

عشقش بگويد و شعرش را با معيارهاي خودش بسرايد و خود را از زير بار نگاه سطحي مردم جامعه برهاند كه زن را 
  در جامعه است. ي مردم ضور آزادانههمچنين خواستار حدارند.  به خاطر جنسيتش از حضور در جامعه بازمي

هاي جامعه، نگاه سطحي مردم به خصوص  پايبندي به سنّتبيند و  فروغ آزادي را عاملي براي رشد و شكوفايي مي
  شمارد. ن راه برميير و سرنوشت را از موانع ايض در اجتماع و گاهي تقديمردان را نسبت به زنان، تبع

چون يابد. آرماني  هاي او نيز دگرگوني مي ي فروغ از فرديت به اجتماع، آرمان در رهگذر بلوغ فكري و سير انديشه
شود و عشق با فاصله از تمايالت جواني راه خود را دنبال  ي دوم فكري كمرنگ مي آزادي در سرودن شعر، در دوره

ي ارزشمندي و استقالل زن با  گيرد و مسئله كند. در رابطه با آزادي زنان، ديگر مرد مانند پيش مورد هجوم قرار نمي مي
ي شعر اين  به اجتماع و آزادي مردم از موارد شايان توجهي است كه در حيطهگردد. توجه  نگاهي منطقي دنبال مي

  شود. دوره وارد مي
  واژگان كليدي: آزادي، زن، فروغ فرخزاد، تولدي ديگر
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  مقدمه

هاي ناخوشايند و رسيدن به حقيقت منظور رهايي از واقعيت باشد، بههاي هر فرد ميآرمان مجموعه خواسته
  پروراند. و كمال كه شخص در رؤياهاي خود، آن را مي

پردازند. فروغ نيز از اين هاي خود ميصورت پوشيده يا آشكار، به بيان آرمانشاعران در شعرهاي خود، به 
هاي يكي از آرمان شود. ايش يافت ميهجاي اشعارش ردپايي از خواستهقاعده مستثني نيست و در جاي

توان آشكار فروغ آزادي است. عواملي كه باعث پديد آمدن چنين تفكري در ذهن شاعر جوان شد را مي
  چنين بيان كرد:
نسبت به زن: تا قبل از انقالب مشروطه، زنان وضع نابساماني داشتند و حضور آنان در جامعه  ديدگاه جامعه

از انقالب مشروطه، زنان محصور در محيط خانه، به فكر دفاع از  كمرنگ بود. بعد شد يا بسيارديده نمي
حقوق خود افتادند و درصدد كنار گذاشتن قيد و بندهاي جامعه برآمدند كه آنان را فقط در چارچوب خانه 

د و زنان شبرداشته  ها شمسي اولين گام 1286اي در سال نامهبا تصويب قطع) 183: 1386(يزداني، ديد.مي
با حضور زن در جامعه و نگاه جديدي كه نسبت به او به وجود ) 185(همان: توانستند به مدرسه راه يابند.

  )193(همان: آمد، مردان نيز به حمايت از زنان برخاستند و آنان را در دستيابي به آزادي ياري دادند.
زنان،  و وكالت مجلس بهحق رأي اي اعط، چهلي اين حركت رو به رشد ادامه يافت تا جايي كه در دهه

- سايهدر ) 9: 3: ج1377(لنگرودي، هاي شديد به تصويب رسيد.از مدتي، با وجود مخالفتمطرح شد و پس 

  از پيش، شروع به پيشرفت كردند.هاي متفاوت اجتماعي، بيش زنان با ورود به عرصه ها،ي اين حمايت
ي توجه به شاعران زن، براي اولين بار خود را نشان داد و در نتيجهي فرهنگي و ادبي هم اين روند در زمينه 

  )80: 1383(كراچي، 1ي زنان نوشته شد.در مدت زماني كوتاه، سه كتاب تذكره درباره
اند، دليلي نفس و باور اين موضوع كه يكي از افراد جامعهبه آوردن اعتماد دست در اين شرايط، زنان با به 

ي مسائل اجتماعي، به بيان دردهاي حيطهبينند؛ تا جايي كه با ورود بهن احساسات خود نميبراي پنهان كرد
  پردازند. جامعه مي

ي صفارزاده، سيمين بهبهاني و ماهرخ پورزينال، نور الهدي منگنه و از شاعران زن مشهور اين دوران: طاهره
توان نام برد كه اجتماع هرزه و ) را مي1345 ـ1313ي آنان فروغ فرخزاد (مهين اسكندري و... و در رأس همه

كشند و از وضعيت زن، موقعيت افراد ستمديده در جامعه و رواج فقر و تصوير ميفاسد زمان خود را به 
  آيند.بزهكاري، به فرياد مي
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ر وجود آمده دكه سدي در برابر آزادي نسبي به -طوركلي زنان شاعر با فرهنگ سنتي مرد محور ايران  به
البته نبايد ) 88: 1383(كراچي، 2به ستيز پرداختند و مرد در شعر آنان، مورد هجوم قرار گرفت؛ -جامعه بود

  اشعارعاشقانه آنان را از نظر دور داشت.
 1332مرداد  28ي سي، با شكست تاريخي كودتاي ي سي و چهل: در دههوضعيت اجتماعي ايران در دهه

گيرد. چنين محيطي هاي جامعه متزلزل شده يأس و نااميدي اجتماع را فرامييهشويم. با اين واقعه پاروبرو مي
شود كه ناشي از ذهن سردرگم شاعران  اي از نااميدي و سياهي مي باعث فرورفتن شعر در هاله

  )127: 2: ج1377(لنگرودي، است.
از شرايط نامساعد كنوني  اي از شاعران براي گريزدهد: عده شعر در اين دهه به چند صورت خود را نشان مي

رسد. گروهي ديگر به آورند و صداي تكامل رمانتيسم در شعر آنان به گوش ميبه شعرهاي عاشقانه روي مي
پردازند و تم اجتماعي، شعر آور موجود، با زبان سمبل و در پرده به بيان معايب جامعه ميخاطر فضاي خفقان

  )59-60 :1382كدكني،  (شفيعيگيرد.آنان را دربرمي
روشنفكران پريشان كه تحمل اجتماع پيرامون برايشان دشوار است، به اعتراض و مخالفت با عرف و 

آورند؛ در نتيجه در شعر اين دوره، پردازند و به در هم شكستن قيدها روي مياخالقيات حاكم بر جامعه مي
- آزادي بيان احساس هم رواج مي آن، موازات     كنند، به شاعران از معشوق خود به صورت آشكارتري ياد مي

  )62(همان: دهد. يابد و نوعي كفر گفتن و تظاهر به فسق درون مايه اصلي شعر اين دوره را تشكيل مي
آيد. ي مدرنيزه كردن ايران برميي چهل، زماني است كه محمدرضا پهلوي، به پيروي از غرب در انديشهدهه

با كنار گذاشتن سنن تحقق اين امر  )14: 3: ج1377ست،(لنگرودي، ا ي مدرنيسم، آزادياز آن جا كه جوهره
شكني پيدا كرده بودند، ي پيش نسبت به سنتگرايشي كه شاعران از دههدر كنار  .پذير بودقديمي امكان

با اين تفاوت كه  )70: 1382كدكني،  (شفيعي ، بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد؛مسئلهد كه اين شباعث 
تر شده است؛ شاعران در برخورد با ي قبل برخاسته از هيجانات شديد عاطفي نيست و منطقيمانند دوره

گردند و براي بيان دردهاي جامعه و رفع مشكالت و مطرح  مسائل اجتماعي متفكرانه به دنبال راه حل مي
-كنند. درحقيقت اصليسمبل و طنز استفاده مي هاي خود كه آزادي بر آن سايه افكنده از زبانكردن انديشه

فروغ نيز با دفتر شعري  )73(همان: مسائل مربوط به آن است. ي شعر اين دهه، اجتماع ومايه ترين درون
  )69(همان: گيرد. درمركز اين گروه از شاعران قرار مي "تولدي ديگر"

  زندگي و آثار فروغ فرخزاد
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به دنيا آمد. محيطي كه دوران كودكي و نوجواني خود را در آن گذراند، ش در تهران ه.  1313فروغ در سال  

مادري منضبط و سختگير كه تمام افراد خانواده بايد طبق قوانين  اي بود با پدري نظامي و خودكامه وخانه
كردند و هيچ كس حق اظهارنظر نداشت و كوچكترين تخلف از آن اوامر  ي آنان زندگي ميخودساخته
ا تنبيه همراه بود. چنانچه فروغ بارها به خاطر زير پا گذاشتن آن ضوابط، تنبيه شد؛ همين موارد تحميلي ب

منجر به ايجاد نوعي بيگانگي بين او و والدينش گرديد. همچنين ازدواج زودهنگام فروغ در شانزده سالگي و 
ندش گرديد و جفاهايي كه پروا كه منجر به جدا شدن او از همسر و فرزاصرار شوهرش بر ترك شعرهاي بي

 .گشتگيري نوعي عصيان در فروغ  از همسرش به خاطر ممانعت از مالقات با پسرش ديد، باعث شكل
  )273-280: 1380(فرخزاد، 

خواستند نبود، خواستار آن شد تا  اي كه پدر و همسرش مياو كه حاضر به تغيير دادن شخصيتش به گونه
)، 1331( "اسير"شدند رها سازد. او سه دفتر شعر  ركود و آزارش ميخود را از قيد و بندهايي كه باعث 

ي ي انديشهيافتهصورت تكامل ) را با حاكميت اين مضمون منتشر كرد.1337( "عصيان")، 1336( "ديوار"
- ) مي1352( "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد") و 1342( "تولدي ديگر"در دفترهاي را  او، از جمله آزادي

  شاهده كرد.توان م
شاعر  اليوتاسبه كشورهاي اروپايي و آشنايي با شعر شاعران غرب، به خصوص تي فروغسفرهاي 
كند  خاطرنشان مياو خود  )69: 1382كدكني،  (شفيعي تأثير نبوده است.گيري ديدگاه او بيدر شكل ،آمريكايي

  )108: 3: ج1377(لنگرودي،  كه چگونه نگاه كردن را از نيما فرا گرفته است.
  فروغ و آرمان آزادي

آزادي به عنوان يكي از  هاست. هاي دروني شاعران و مركزي براي بيان احساسات آنگاه خواستهشعر جلوه
  گيرد.تمايالت موردتوجه انسان، بخشي از اشعار برخي از شاعران را دربرمي

خواهي را در  توان آزاديديوان او، ميگيرد. با مطالعه و بررسي ي اين گروه از شاعران قرار ميفروغ در زمره
اي كه با رهايي از قيد و بند آداب و رسوم و ديدگاهي نو نسبت به زن و اشعارش مشاهده كرد. آزادي

  گردد. ي باالتر نگاهي عادالنه به تمامي افراد اجتماع ميسر ميشخصيت او و در مرحله
ي مردمحور، راه يعني قيام عليه سنت و جامعه او با وجود آگاهي از سختي راهي كه در پيش گرفته است؛

-برخاسته از آرزوهاي رمانتيك جواني و درخواست كند. او در سه دفتر اول شعري، آزادي خود را دنبال مي
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هاي هاي مسلط بر جامعه است. چنانچه عنوانكند كه برخالف عرف و عادت هاي غريزي را طلب مي
  دهد. آزادي را از درون شاعر نشان مي، تمناي "عصيان"و  "ديوار"، "اسير"

ي داند و در جايي ديگر در نتيجه اش را مرد و عرفي كه او را قدرت برتر دانسته ميفروغ در جايي مانع آزادي
 را كشد و تقدير و سرنوشتي تضاد دروني كه برخورد ديگران براي او به همراه آورده است سر به عصيان مي

هايش قرار گرفته است؛ كند كه در راه رسيدن به خواسته عاملي قلمداد مي ،تكه خدا براي او رقم زده اس
  مانند شعرهاي عصيان از دفتر عصيان.

ها و كمرنگ شدن احساس و جايگزيني تفكر، فروغ را به سوي شناخت و در نهايت انديشه در همين مقوله
- كشاند. احتماالً گذشت سال مي "ل سردايمان بياوريم به آغاز فص"و  "تولدي ديگر"نبوغ فكري در دفترهاي 

ها و رسيدن تقريبي به آن آزادي كه به دنبالش بود، او را راضي نكرد؛ بنابراين اين آزادي سطحي مطرح شده 
گيرد و شاعر با ديدي بازتر و آگاهانه بدان مي نگرد. اگر چه در چند تري به خود ميدر قبل، معناي وسيع

تر ديده مي شود ولي همچنان كه قبل با نگاهي منطقييايي از آن تفكرات دورههشعر دفتر تولدي ديگر، رگه
زند، با نگرشي بازتر با مسائل اجتماعي و بينيم كه شاعر به مرور خويشتن را كنار ميرويم، ميپيشتر مي

- دربرمي ي اجتماعي، فضاي شعري او رامايه عالوه بر اشعار زنانه، درون شود و واقعيات زندگي روبرو مي

انديشد كه انسان هايي تر ميگيرد. فروغ با رسيدن به نبوغ فكري و فاصله از دنياي درون به جهاني بزرگ
-كنند؛ برهمين اساس با قرار دادن خود در جايگاه افراد ستمديده، با نگاهي نو ميچون او در آن زندگي مي

  سرايد.
  آزادي در عشق 

اند بلكه شق است ولي نه آن عشقي كه شاعران زن تاكنون از آن سرودهعفروغ ي در ابتدا آشكارترين خواسته
پروا و بي او با بياني .گيرداست كه از احساسات دوران نوجواني و جواني او نشأت مينامتعارف عشقي 

گويد.  ي سنتي خود، در عين طرح مسائل كامالَ شخصي، آشكارا از معشوق مردش سخن ميبرخالف جامعه
ز او شاعراني؛ مثل رابعه و مهستي شعرهاي عاشقانه سروده بودند ولي تا آن روز هيچ شاعر زني هرچند قبل ا

ت را شكست و با زباني تند و پرده و مستقيم از عشق و معشوق خود نسروده بود. او اين سنّ تا اين اندازه، بي
به  مخالف ديگران با جسارت بدون در نظر گرفتن آينده و نظرات و ها ايستادتيز در برابر تمامي محدوديت

ي بسامد باالي واژگان زندان و قفس در اين دوره، نشان دهندهپناه برد.  ي آن در شعرشعشق و بيان آزادانه
  موانعي است كه در راه طلب عشق درآميخته با آزادي او قرار گرفته است. 
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كه همين دوست داشتن / ر نينديشممن به پايان دگ/ گرچه پايان راه ناپيداست/ آري آغاز دوست داشتن است

  )67:  1381فرخزاد، ( زيباست
رهاند و چون نيرويي كه با  مي »از زوال روزها و سوزها«اش، او را عشق با ويژگي معنادار كردن زندگي

بخشد؛ به همين  وجودش سرشته شده است در هنگام نااميدي و تنگناهاي زندگي، قلب ناآرامش را آرامش مي
  زندتوجه به سخن آنان همچنان آزادانه فرياد ميي اطرافيان، بيهاي بدبينانهها و نگاهسرزنش دليل با وجود

جاودان باشي "/ نويسم به روي دفتر خويش مي/ ي عشقزهره بر من فكنده ديده/ بيگمان زان جهان رويايي
  )91:  1381فرخزاد، ( "ي عشقاي سپيده

گيرد و شاعر جاي به جاي از آن  اصلي شعر اين دوره را دربرميي به طور كلي عشق و طلب آن، درون مايه
  سرايد. مي

استفاده كرد ولي عشق به تصوير كشيده  ي خودچنانچه گفته شد فروغ، از آزادي در بيان احساسات عاشقانه
شده در دو دفتر اخير، آن عشق برخاسته از تمايالت جواني نيست. در اين مرحله، با پي بردن به تقدس 

ت عشق، در ضمن ستايش عشق پاك و معشوق؛ ديگر از زندان و قفس خبري نيست و استفاده از هيما
  يابد.وفايي يار، تا حد چشمگيري كاهش مياصطالحات ممنوعه و انتقاد از بي

ي زندگي و ياريگر روزهاي سختي در واقع عشق هم درد و هم درمان اوست. در جايي عشق را معنادهنده
  د.شمارخود برمي

وار ديوانه/ دريافتم، بايد، بايد، بايد/ چيزي نبود، هيچ چيز جز تيك تيك ساعت ديواري/ وقتي كه زندگي من
  )303:  1381فرخزاد، ( دوست بدارم

  زندو در جايي ديگر دردمند و خسته فرياد مي
  )289: 1381فرخزاد، ( از عشق، عشق، عشق/ هاي من همه از عشق استو زخم

كند، به  هاي تنهايي و بدنامي كه عشق براي او به همراه داشته است آن را رها نميزخمفروغ با وجود 
و فروغ هاي آداب و رسوم، خود را اسير زندگي بيپردازد كه به خاطر زنجير امر و نهي سرزنش كساني مي

است، در آن قدم نهاده باكانه ي خود كه بياند. در مقابل از عشق آگاهانهتوأم با ترس از برمال شدن عشق كرده
  گويد:مي
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و از آن شاخه ي بازيگر / باغ را ديديم/ كه من و تو از آن روزنه ي سرد عبوس/ همه مي دانند/ همه مي دانند
و / به چراغ و آب و آيينه پيوستيم/ همه مي ترسند،اما من وتو/ همه مي ترسند/ سيب را چيديم/ دور از دست
  )251: 1381 خزاد،نترسيديم. (فر

آورد و نبود ايمان واقعي را اساس فروغ عالوه بر بيان عشق زميني از عشق آسماني نيز سخن به ميان مي
ها را به جان هم انداخته است و باعث از ها، انسانكند كه با سفر خود از دل بزهكاري و سياهدلي معرفي مي

داند كه  ايماني ميدرد هستي را درد بيهاي دوستي و محبت و رواج كينه و فساد مي گردد. او ميان رفتن پايه
  ها ندارد.اي جز انحراف و نابودي معنويت و خوبينتيجه

فرخزاد، ( ها گريخته ايمان است. كز قلب/ كه نام آن كبوتر غمگين/ دانستو هيچكس نمي/ خورشيد مرده بود
1381  :237(  

ها) با خرافات و  ني كه مردم عادي( خاله خانباجيپردازد، آن ايما ولي آن ايماني كه شاعر آزادانه به بيان آن مي
ها پرداخته است و انعكاس گاهي در بين اشعارش به بيان برخي از آناند نيست كه گاهاوهام خود آميخته

توان حس كرد. در شعرهاي به علي گفت مادرش روزي...، عروسك كوكي، پنجره  ها ميبيزاري شاعر را از آن
يابي به پذيرد و براي دستتوان ديد. فروغ اين را نميپاي اين طرز تفكر را ميوزد ردسو دلم براي باغچه مي

آيد كه آن را ايمان اي برميتازد و درصدد كنار گذاشتن عقايد پوسيده حقيقت امور، باز به عرف جامعه مي
  كردند. تلقي مي

ن دست يافت، ديگر خدا را كه روزي هاي پنهاني آن ايماني كه پس از عصيانش به آاو با پي بردن به اليه
دهد چنانچه در دفتر عصيان به بيان آن پرداخته  ها و خطاهاي او بود مورد هجوم قرار نميعلت تمام ناكامي

كند كه چگونه آزادي انديشه و سير در عمق مسائل او را به ايمان واقعي، هر چند  بود و از ديد خود اعالم مي
  بر خالف عرف رسانده است.

  )248:  1381فرخزاد، ( و سحر ماه ز ايمان گله دورم كرد!/ ونه روح بيابان مرا گرفتچگ
زند تا به خداي خوب، كه در پشت بام خانه قدم مي/ هاي كنجكاو خود باال خواهم رفتآيا دوباره من از پله

  )305:  1381فرخزاد؛ سالم بگويم؟ (
  آزادي در سرودن شعر

توان سرودن شعر برشمرد كه با آن به ي فروغ را در سه دفتر اول شعري، ميها و اهداف وااليكي از انگيزه
كند. او با اعتقاد به برابري زن و مرد حتي در  ها نائل شده با ديگران رابطه برقرار ميكشف ناشناخته
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و قبل از او در ميان ي شعرسرايي است شعرسرايي، با به كار بردن مضاميني كه بر خالف فرهنگ مردانه

يابد؛ به طوري كه با تهديد زندگي مشتركش به جدايي، با مخالفان زيادي ميشاعران زن سابقه نداشته است، 
يابد و شعر در برابر چيزهايي كه از دست داده گاه خود ميبرگزيدن شعر بر همسر و فرزندش، آن را تكيه
  شود.  است براي او به جايگزيني راضي كننده تبديل مي

كند؛  تر ميهايش حريصي راه و آزادي در سرايش سرودهاز پذيرفتن شعرهايش، او را بر ادامهامتناع ديگران 
ايستد و با خشم و زباني آتشين به ها سرپا ميي كمال بخشيدن به آن در برابر تمامي نابسامانيپس با انديشه

  دارد.آيد كه او را از رسيدن به هدفش باز ميكنارگذاشتن موانعي برمي
طنين آتشين آواز / به گوش مردم عالم رسانم/ كه من بايد بگويم راز خود را/ هايم مزن قفل خموشيببه ل

گلي خواهم شدن / اگر بگذاريم پرواز كردن/ به سوي آسمان روشن شعر/ بيا بگشاي در تا پر گشايم/ خود را
  )27-28:  1381فرخزاد، در گلشن شعر (

و هيجانات عاطفي و آني خود را كه گوش شنوايي براي شنيدن آن مكنونات قلبي يابد كه شعر را ظرفي مياو 
شعر براي من مثل پنجره اي «گويد:ريزد و مرهمي براي قلب مجروح اوست. خود او مينيست، در آن مي

 دانم كهكنم... و مينشينم، نگاه ميشود، من آنجا مي روم، خودبه خود باز مياست كه هروقت به طرفش مي
  )348: 1376 ،(طاهباز »شنود.نفر ميآن طرف پنجره يك فضا هست و يك

روم تا بدست آرم مي/ يار من شعر و غمخوار من شعر/ سپارم ره آرزو رامي/ ليك من خسته جان و پريشان
  )52: 1381فرخزاد، ( او را

-با تحقق يافتن خواسته شود ولي ي اول فكري، سردادن نداي آزادي در سرودن شعر آشكارا ديده ميدر دوره

ي بعد ديگر در اين خصوص نشاني از آن سوز و رسيدن به كمال شعري كه خواهان آن بود، در دوره ي فروغ 
  گاه معشوق است.و گداز اوليه نيست. در جايي شعر جلوه

به  الجرم شعرم/ چون تب شعرم چنين افروختي/ همه آتش به شعرم ريخته اين/ اي مرا با شور شعر آميخته
  )210:  1381فرخزاد، ( آتش سوختي

  ي جاودانگي اوست. و در جاي ديگر صداي عشق وسيله
... صدا، صدا، صدا، تنها صداست / چرا توقف كنم؟/ هاي زمان خواهد شدصدا كه جذب ذره/ تنها صداست

  )318:  1381فرخزاد، ( ماند كه مي
       آزادي زنان                                          
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ي آن روز ايران او را به خشم ي مردساالرانهخواه دانست كه جامعهتوان تصويرگر زني آزاديفروغ را مي
ترين چهره براي زن يعني همسري مطيع و مادري خوددار اش از برازندهآورده است. او به خاطر حفظ آزادي

زندگي آنان  محنتپردازد كه نااميدي و  ي ميا كند و در اشعارش به بيان سيماي زنان ستمديده پوشي مي چشم
  را دربرگرفته است.

گردد، نقاب ناجي شود، باعث مي اش مي بيزاري او از قيد و بندهايي كه دست و پاي او را بسته و مانع آزادي
-ي زني عصيانگر و روشنفكر ظاهر گردد كه قوانين مسلط بر اجتماع را نميزنان را به صورت زده در چهره

تحرك زن ايراني نيست و با تمامي اين نشيني و بيد و حاضر به پذيرفتن زندگي همراه با خانهپذير
آرزوي من «نويسد: پور ميي ايران صفياش به مدير مجلهخيزد. فروغ در نامهها به مبارزه برميمحدوديت

رزوي من اين است كه هاي علمي و هنري و اجتماعي بانوان است... آايجاد يك محيط مساعد براي فعاليت
» ها اجازه بدهند كه استعداد و ذوق خودشان را ظاهر سازند.مردان ايراني از خودپرستي دست بكشند و به زن

  )17: 1383 ،(شاهرخي
هاي به وجود آمده بين زن او به عنوان موجودي كه با مرد برابر آفريده شده خواهان از ميان برداشتن تبعيض

مند گردد محروم تواند از آن بهرهخواهد كه به خاطر جنسيتش از حقوقي كه مينميو مرد در جامعه است و 
  شود.

اما دريغ و / گفتم كه بانگ هستي خود باشم/ هاي بيهده من بودمبر طعنه/ خنديدآن داغ ننگ خورده كه مي
  )136:  1381فرخزاد، درد كه زن بودم (

جسارت در برابر خود نديده بود، تحمل شنيدن سخنان او را ي آن زمان كه تا به حال زني را با چنين جامعه
نداشت؛ بنابراين در برابر او جبهه گرفت. نخستين مخالفان شعر او پدر و همسرش بودند به طوري كه بعد از 

  )18: 1383(شاهرخي،  ي پدري گرديد.انتشار شعر گناه، توسط پدرش طرد شد و مجبور به ترك خانه
روز  ي آن به تمام جامعهاش را  خصوصيزندگي ي  اي ژرف، تجربهني و بدون انديشهبرطبق اقتضاي سفروغ 

قادر به درك علّت اصلي مسائل به زن نبود مرد را مسبب اسارت زن «او كه و  دهد تعميم مي
ي  پردازد. چنانچه در ادامه با زباني گزنده، به بيان آن انديشه در كالمش مي او )38: 1376كراچي، »(دانست.

آرزوي من آزادي زنان ايران و تساوي حقوق آنان با «نويسد:  پور در دفاع از حقوق زنان مياش به صفينامه
برند، كامآل واقفم و نيمي عدالتي مردان مي هايي كه خواهرانم در اين مملكت بر اثر بي مردان است من به رنج

  )17: 1383 ،(شاهرخي .»   برم از هنرم را براي تجسم دردها و آالم آنها به كار مي
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رها كن ديگرم اين / اگر عمري به زندانم كشيدي/ بيا بگشاي درهاي قفس را/ بيا اي مرد اي موجود خودخواه

  )27:  1381فرخزاد، يك نفس را (
نشاند در خطاب به او ت رهايي از چيرگي او كه سنگيني غم را بر دلش ميشاعر در ضمن انتقاد از مرد و لذّ

  گويد:مي
فرخزاد، كه بهشت اينجاست (/ در بروي غم دل بستن/ از تو بگسستن و با غير تو پيوستن/ چه شيرينستوهه 

1381  :41(  
هاي هكنند، جلو نيز در ضمن بيان دنياي زيبايي كه مردان از ازدواج براي دختران ترسيم مي "حلقه"در شعر 

در نهايت با درك دروغين و سطحي بودن داند كه زنان  زيباي آغاز زندگي مشترك را چيزي جز سراب نمي
  اند.برند كه جز بردگي و بندگي كاري نكردهآن، به اين نكته پي مي

اينچنين تنگ گرفته / راز اين حلقه كه انگشت مرا/ ي زرراز اين حلقه/ كنان گفت كه چيستدخترك خنده
ها رفت و ... سال/ گي استي زندي خوشبختي است، حلقهحلقه/ ... مرد حيران شد و گفت/ است به بر

/ باز هم تابش و رخشندگي است/ ي اوواي، اين حلقه كه در چهره/ زن پريشان شد و ناليد كه واي/ شبي
  )59 -60:  1381فرخزاد، ( ي بردگي و بندگي استحلقه

ود با ديد اكنون در پي شناخت خ ولي در دو دفتر آخر، شاعري كه همه چيز را از منظر سوداهاي عاشقانه مي
  .پردازد زن مي ارزشمندي و بزرگي مقامي نگاهي آگاهانه و به دور از تعصبات شديد قبلي به بيان مسئله

بينند و براي  ت و ارجمندي زن را با توجه به جسم ظاهريش مياو از ديد سطحي مردم جامعه كه شخصي
آزادي زنان در نگاه او با حضور در ) 232: 1386(يزداني،  كند. هاي او ارزشي قائل نيستند، شكايت ميتوانايي

  ي خانه و پرداختن به كارهاي معمولي و سكوت.كند نه در گوشه جامعه معنا پيدا مي
كشد كه هيچ اراده و اختياري از خود نداشته و ، سيماي زني ايراني را به تصوير مي"عروسك كوكي"در شعر 

چون صفر در «كه هيچ نقشي در اجتماع خود نداشته  شاهد همه چيز است؛ اما توانايي دم زدن ندارد. فردي
چون آب در گودال «دارد و پويايي و حركت از او سلب شده » تفريق و جمع و ضرب حاصلي پيوسته يكسان

تازد و خواستار ه است. با نگاه انتقادآميز و زباني در لفافه، بر ديدگاه جامعه نسبت به زن مي»خود خشكيد
  ادي اوست.حضور زن در جامعه و آز

اي زيبا و ماده/ ي يك مردتوان در بازوان چيره... مي/ در كنار پرده، اما كور، اما كر/ توان بر جاي باقي ماندمي
توان در مي/ اي دنياي خود را ديدبا دو چشم شيشه/ هاي كوكي بودتوان همچون عروسك... مي/ سالم بود
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ي توان با هر فشار هرزهمي/ ها در البالي تور و پولك خفتسال/ با تني انباشته از كاه/ جعبه اي ماهوت
  )215-217: 1381فرخزاد، ( "آه من بسيار خوشبختم"/ سبب فرياد كرد و گفت:بي/ دستي

و در شعرش به شكايت  نديب هاي دروغين او نمي خوشي آزادي زن را در مصرف و دلاو  بايد توجه داشت كه
اند، زناني پرداخت كه در پناه مظاهر سياسي وقت تغيير ماهيت دادهاي ي زنان جامعهتوصيف چهره« و

  ) 37: 1383كراچي، »(داري كه به ياري ظاهر زنانه، ادعاي زن بودن دارندمصرفي در نظامي سرمايه
به جمع مهربان و / زدوقتي كه مادر او را مي/ ي قلبش را هاي سادهو حرف/ ها بودو خواهرم كه دوست گل

حمام / شود ي دامنش از فقر باغچه آلوده ميو گوشه/ آيد... هر وقت كه به ديدن ما مي/ بردها ميساكت آن
  )309 -310: 1381فرخزاد، ( گيردادكلن مي

  دهد. ي تبليغاتي را از زن مورد سرزنش قرار مي در همين راستا با زباني طنز، استفاده
كش فوري/  و شيخ اي دل اي دل تنبك تبار  انچهموهبتسيت زيستن، آري/ در زادگاه شيخ ابودلقك كم

  )268: 1381وزن ساق و.../ پشت جلد و هنر (فرخزاد؛  تنبوري/ شهر ستارگان گران
  آزادي اجتماعي

ايمان بياوريم به آغاز فصل "و  "تولدي ديگر"و يك دوره سكوت، در دفتر  "عصيان"فروغ بعد از نشر دفتر 
ن اجتماع و مردم است. او تنها خواهان برابري مرد و زن و آپردازد و  ميي جديدي  مايه ، به طرح درون"سرد

ها را  دارد كه نداي برابري تمامي انسان دوستي او را بر آن مي آزادي برخاسته از آن نيست، بلكه روح انسان
و... ي افراد را در جامعه، حق مسلم هر انساني چه زن و مرد، چه فقير و غني  سردهد. او حضور آزادانه

اي جز يأس و نااميدي به همراه ندارد. پردازد كه نتيجه داند، به انتقاد از نابرابري و تبعيض در جامعه مي مي
شود كه آزادانه به  هايشان، سبب مي طبيعتاَ در يك سطح ديده شدن تمام افراد جامعه با توجه به توانايي

  ر بهبودي اوضاع خود و كشورشان بكوشند.هاي اجتماعي و فرهنگي و هنري و... بپردازند و د فعاليت
چرا / گويد وقتي كه سوسك سخن مي/ و سوسك... آه/ اش را پنهان كرده است فقدان مردي/ نامرد در سياهي

ي حقير را نجات نخواهد انديشه/ همكاري حروف سربي/ همكاري حروف سربي بيهوده است./ توقف كنم؟
  )318: 1381(فرخزاد،  داد.

من از عناصر / چرا توقف كنم؟/ اندهميشه بر مدار صفر سفر كرده/ معيارهاي سخن/ وتاهاندر سرزمين قدك
: 1381فرخزاد، كار حكومت محلي كوران نيست. (/ ي قلبم و كار تدوين نظامنامه/ كنم چهارگانه اطاعت نمي

319(  
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آميز، شروع زندگي ايهنيز با طرح موضوع نابرابري در جامعه، با زباني طنز و كن "اي مرز پرگهر"در شعر 

داند كه نامش در شناسنامه ثبت شده است و تازه به عنوان عضوي از جامعه  اجتماعي خود را از زماني مي
اين امر است كه براي فعاليت در جامعه، بايد  ي كنندهحق زيستن و دخالت در اجتماع را دارد. اين شعر بيان

  به جايي وابسته بود و نام و نشاني داشت.
ست، بهره  چه كه در انحصار مردم زنده رود، كه يك روز زنده بود/ و از تمام آن ام، بله، مانند زنده زندهمن 

  )269: 1381خواهم برد.(فرخزاد، 
كند كه با عدم شايستگي و با لقب كاذب روشنفكر، با دروغ و ريا به آزادي  در اين شعر از كساني ياد مي

شود. در مقابل، كساني كه به خاطر نداشتن  سراسر جامعه ديده مياند و حضور آنان در  اجتماعي رسيده
ثروت، حضورشان در جامعه كمرنگ شده حتّي حق دخالت در امور جزئي كشور از آنان سلب گرديده است؛ 

ي انسان از حركت گويي كه اصالَ زنده نيستند. او تبعيض در جامعه را از موانع در راه آزادي و بازدارنده
  داند. مي
هر يك به روي سينه، ششصد و هفتاد و / يابند وقتي كه در كالس اكابر حضور مي/ برگزيدگان فكري ملت و

كه ناتواني از / دانند ساعت ناوزر رديف كرده و ميپز برقي/ و بر دست ششصد و هفتاد و هشت  كباب هشت
  )268:  1381فرخزاد، كيسه بودنست، نه ناداني. ( خواص تهي

از  "رؤيا"توان ديد. در شعر  دهنده هم مي فرديت به اجتماع را در شخصيت نجات حركت فكري فروغ از
برد در حالي كه در  سخن از ناجي عاشقي است كه تنها دخترك را به قصر نور آرزوهايش مي "ديوار"دفتر 
بخش يك اييهناجي ر "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد"از دفتر  "كس نيستكسي كه مثل هيچ"شعر 

  آورد. ي مردم به ارمغان مي جامعه است و عدالت و برابري و آزادي را براي همه
هاي اوست، در راه  هاي گذشته و افكار رايج در جامعه كه مخالف با خواسته فروغ با مقيد نشدن به انديشه

به  نهد و نخستين قدم را در مسير شكفتگي و رسيدن به آزادي، نگاهي نو و تازه تحقق آرمانش گام مي
  داند. پيرامون مي

  )304: 1381فرخزاد، ( ست. هكه روي گور مفاهيم كهنه رويئد/ بويم من شبدر چهار پري را مي    
/ خواهد من دلم مي/ كه ببارم از آن ابر بزرگ/ خواهد من دلم مي/ كه به طغياني تسليم شوم/ خواهد من دلم مي

  )228: 1381فرخزاد، كه بگويم نه نه نه (



 35    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

پسندد  ك و پويايي است. او ركود را نميآوردن تحرّ هاي فروغ در راه آزادي براي بدستپا زدن و تمام دست
كند تا رشد كند و رشد  ايستد و پيوسته تالش مي اي از حركت بازنمي لحظه. او و با آن سخت بيگانه است

  سرايد . چنانچه ميدهد
  )31: 1376ها را بارور سازد.(كراچي،  م دشتكشد در خويش/ تا تما ها را مي ... زمين هستم/ كه تمام آب

گذشت و مفهوم آزادي در نگاه  با انتشار دفتر تولدي ديگر، هر چند ساليان سال از آغاز شعرسرايي فروغ مي
تر به خود گرفته بود ولي باز جامعه، توانايي پذيرش  تر و منطقي با نگرش اجتماعي، معنايي وسيعهمراه او 

برخالف جهت كه گر بود  ايد بيشتر به اين خاطر كه او نمادي از يك زن عصيانسخنان او را نداشت؛ ش
كرد؛ درنتيجه بر طبق گذشته مخالفاني در برابر او قد علم كردند. او از آزادي گفت ولي  جامعه حركت مي

  طلب آزادي، تنهايي و فقر را براي او به همراه آورد.
و هيچ / چگونه ناتمامي قلبم بزرگ شد/ ايمان گله دورم كرد!و سحر ماه ز / چگونه روح بيابان مرا گرفت

فرخزاد، ( شود. گاه تهي مي زمين به زير دو پايم ز تكيه/ چگونه ايستادم و ديدم/ اي اين نيمه را تمام نكرد نيمه
1381 :248(  

  سرايد نه ميدهد؛ چنانچه گاهي نااميدا شرايط موجود شاعر را در وضعيتي بين نااميدي و اميدواري قرار مي
و / ي بيكار هاي واژگون شده به داس/ لهاي باغ تخي ايمان بياوريم به ويرانه/ ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

  )289: 1381فرخزاد، ( هاي زنداني دانه
هاي راهي كه  ي او گذاشته شده با به جان خريدن سختيخواهي بر عهده ولي باز او كه گويي رسالت آزادي

  كند. شود و اميدوارانه با آرزوي تحقق يافتن آن، راه خود را دنبال مي ه است، مأيوس نميدر پيش گرفت
و تكه تكه شدن، راز آن وجود / امو انفجار كوره گذر داده/ از انقالب اقيانوس/ ي سرگردان رامن اين جزيره
   )289: 1381آمد (فرخزاد،  هايش آفتاب به دنيا كه از حقيرترين ذره/ متّحدي بود

    نتيجه
توان بدين نتيجه رسيد كه آزادي در نگاه فروغ، آزادي در عشق، آزادي در  هاي انجام شده مي با بررسي

ها را نيز تحت  ي فروغ، آن گيرد كه دگرگوني انديشه سرودن شعر، آزادي زنان و آزادي در اجتماع را دربرمي
  .دهد تأثير قرار مي

ي قبل از  شود و آزادي افراد جامعه كه در دوره العاده كمرنگ مي آزادي در سرودن شعر در دو دفتر آخر فوق
يافته در  دهد. آزادي زنان چون ديگر موارد تحول آن خبري نيست، محتواي بسياري از اشعار را تشكيل مي
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ر زن در جامعه با تفكري ي استقالل و حضو مسئله شود مينگاه فروغ، از حالت فردي و سطحي خارج 

د. آزادي در عشق نيز با كاهش اصطالحات ممنوعه در قالب گرد مطرح ميزن سرچشمه گرفته از ارزشمندي 
  گيرد. امري مقدس مورد ستايش قرار مي

پردازد ولي  ها مي ي اول، آزادي فردي است و شاعر با زباني آتشين و عصياني به بيان آن به طور كلي در دوره
هاي توانا و زجركشيده و اجتماع  ي دوم نگاه عميق و دقيق شاعر به محيط اطرافش و ديدن انسان در دوره

تر به نام  ي بزرگ گردد كه از فرديت خويش رها شده، خود را واحدي از يك مجموعه فاسد زمان، باعث مي
، نبايد در چارچوب هاي در آن براي رسيدن به اهداف خود و حضور موفق در جامعه اجتماع بداند كه انسان

فروغ تحت تأثير  طلبان محدود شوند بلكه بايد آزاد و رها باشند. ي فرصتجويانه قواعد تحميلي و مصلحت
 پردازد. تر از پيش به بيان مضامين مورد نظر خود مي تر و آرام ي برخاسته از تفكر با زباني نرم اين عقيده
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