
 
 
 
 
 
 

  مقايسه شعر سياه فروغ فرخزاد و نصرت رحماني
  دكتر علي صفايي 
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن
  علي احمدي

  دانش آموخته  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور رشت  
  چكيده
، حسرت،   ) به شعري اطالق مي شود كه دربردارنده ي مفاهيمي همچون رنج black poetryسياه (شعر 

نااميدي، انزوا، بدبيني و... باشد. اگر چه بيان چنين مفاهيمي در ادبيات كهن ما نيز داراي سابقه مي باشد، اما 
مراه با تغيير در ذهن و زبان اين نوع شعر به طور مشخص متاثر از فضاي فكري، فلسفي و سياسي اروپا، ه

شعر معاصر، در ايران نيز به وجود آمد و جريان يافت و با انسداد سياسي در دوره ي پهلوي شديدتر شد. در 
اين ميان فروغ فرخزاد و نصرت رحماني دو شاعر قدرتمندي هستند كه بيش از ديگران به بيان چنين مضامين 

  و تصاويري در شعر خود پرداختند.
ن مقاله قصد نگارندگان آن است كه ضمن بيان مباني فكري شعر سياه در غرب و بيان مناسبت هاي آن در اي

با مكتبهايي همچون مكتب باروك، رمان گوتيك، گروتسك، ابسورديته و......، عناصر زير ساختي شعر سياه 
عي و تاريخ سياسي در شعر معاصر فارسي را كه عمدتا شامل برخي از نظريات فلسفي ونيز اوضاع اجتما

درهم تنيده شده اي است ، به طور گذرا تبيين كنند و جلوه هاي گوناگون اين نوع شعر را در آثار فروغ 
فرخزاد و نصرت رحماني نشان دهند وتا حد امكان به مقايسه آنها بپردازند. بنابراين در اين مقاله پس از تبيين 

وع شعر در ادبيات فارسي وادبيات غرب موردبررسي مساله پژوهش وتعريف شعر سياه ، پيشينه اين ن
قرارگرفت وپس ارزيابي مختصر عوامل زيرساختي شعر سياه در ايران به معرفي ذهن وزبان شعري وتوضيح 
دنياي انديشه واحساس هركدام ازاين دو شاعر بااستفاده واستناد به اشعار آنها پرداخته شد. سپس با گرداوري 

تطبيقي انديشه ها، تعابير و تصاوير موجود در اشعار اين دو -وروش بررسي توصيفياظالعات كتابخانه اي 
شاعر مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين تحليل توصيفي تطبيقي در خواهيم يافت كه اشعار فروغ ورحماني از 
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سخنان  - 6تنهايي-5ظلمت/شب -4نااميدي-3شكست -2اندوه -1جهت دربرداشتن مفاهيمي همانند : 

سخن از كامجويي جسماني؛ نظير هم هستند و در اموري نيز باهم متفاوتند كه -7رستيزانه عقيدتي هنجا
 -4شيوه هاي گوناكون بيان طنز -3استنباط متفاوت از عشق -2اختالف در انگيزه تلخكامي -1عبارتند از: 

  تفاوت در نحوه ستيز با هنجارها. -5تفاوت در تصوير سازي
سير جريان تحول فكري وفراز وفرود روحي فروغ و رحماني، نمودار بسامد برخي همچنين براي بيان نسبي 

از شاخصهاي مفهومي شعرسياه درشعر هر كدام از اين دو به طور جداگانه رسم گرديد، تا معلوم شود كه 
  حضور چنين مفاهيمي در كدام اثر ودرچه دوره اي از زندگي آنها برجسته تروبيشتر بوده است. 

   مكتب هاي ادبي - شعر سياه  -ادبيات معاصر  -فروغ فرخزاد  -: نصرت رحماني يدي واژگان كل
                                 

  مقدمه
انسان رابيان مي كند وبخشي از مفهوم وسيع  احساسات وافكار منفي طالق مي شود كهشعر سياه به شعري ا
نفي ارزشهاي  -2نگاه بدبينانه به انسان  -1:ي داردگونه اي ازادبيات كه چنين ويژگيهاي«ادبيات سياه است؛

سرخوردگي از جامعه بدبيني وياس و -4نفي هرگونه حركت، شور، التهاب وآرمانخواهي -3الهي و انساني
توصيف ابتذال وجنبه هاي  -6مرگ انديشي وانزواطلبي وتاكيدبرتنهايي انسان -5وموقعيت وجودي انسان

مقدمترين اشعار سياه قابل اعتنا به اعتقاد يان ريپكا در كتاب  )52،ص1381وشه،ان»(مشمئز كننده وجود انساني.
در رباعي هايش كه از نظر صورت بي ماننداست داراي انديشه «تاريخ ادبيات ايران، رباعيات خيام است كه او 

ايي فلسفه او هاي ژرف، گاه فلسفي، گاه لذت باورانه و سپس باز هم غم انگيز وبدبينانه است........نفي گر
-8،صص 1382ريپكا،»(برخاسته از شك آوري نوميدكننده اي بود كه با بدبيني بي اميد هم آميزي داشت. 

357 (  
رشد ورواج شعرسياه با معناي نوينش در ايران از دوره مشروطه شروع شد وباظهورنيما وپيدايش 
شعرنوقدرت گرفت ودرشعر اغلب شاعران نو پرداز مطرح گشت. البته جريان حضور اين نوع شعر را مي 

مي نويسد كه  تقسيم كرد. دكتر حميد زرين كوب در اين باره1332توان به دو دوره قبل وبعد از كودتاي سال
به بعد الگوي كارشان شعرتوللي است، يعني از 33و1332عده اي از شاعران اين شيوه ، خاصه از سالهاي :«
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يك طرف بيان مرگ ووحشت گور وتنهايي وغربت در آن موج مي زند واز سويي ديگرشهوت وگناه 
  )100، ص1358زرين كوب، »(ووسوسه هاي شهواني گناه آلود.

ندوشن، حسن هنرمندي، نصرت رحماني وفروغ فرخزاد، شاخص ترين افراد اين جريان محمدعلي اسالمي 
شعري اند؛ اما در اين ميان نصرت رحماني ويژگي خاصي دارد.او خودش در مقدمه ترمه شعر خود را اشعار 

دنبال تواي خوابزده، بيهوده در سراب اشعار سياه من به « سياه مي خواند وخطاب به خواننده خود مي گويد:
خورشيد گم شده خود مي گردي, جز گوري تهي وتابوتي قفل شده چيزي نخواهي 

را دوره  1332)البته دكتر حسن انوشه ضمن آنكه سالهاي پس از كودتاي سال 151،ص1386رحماني،»(يافت.
نويسد:  بالندگي شعر سياه مي داند، اخوان ثالث را برجسته ترين نماينده ي اين نوع شعر قلمداد مي كند ومي 

ش بازمي گردد.........مهدي 1332مرداد28دومين دوره بالندگي ادبيات سياه در ايران به سالهاي پس از كودتاي«
شعرهايي همچون نادر يا اسكندر،كتيبه، زمستان و قصه  )نيز در اين دوره باسرايش1369-1307اخوان ثالث(

اين گونه  ) به هر روي،54،ص1381انوشه،»(شهر سنگستان، خود راشاعري نوميد وسرخورده نشان مي دهد.
 .كنددر آثار فروغ فرخزاد و نصرت رحماني نمود پيدا ميبه طور ويژه اي شعري، در همه ابعاد خود ي 

-رحماني در اشعار سياه خود، شكست، نيستي، درد،  اندوه ، فقدان آزادي، حسرت، فساد اجتماعي وتيرگي

اي و به ندرت سوررئاليستي بيان تيك، سمبليك، طنزآلود، اسطورههاي سياسي را خودشكنانه با زباني رمان
ساالر، كرده است.  همچنين اشعار سياه فروغ با محتوايي هم ارز و زباني متفاوت مفاهيم فرهنگ جنسيت

هايش بيان هاي تيره و روشن معشوق وعشق، جايگاه من وانسان را با همه دردها ، ناكاميها  و ياسجلوه
. الزم به  گرددسپس رمانتيك، نمادگرا، طنزآلود واسطوره اي مي ،زبان فروغ در ابتدا فاش وعريان .استكرده، 

ذكر است كه در باره ي ادبيات سياه در دانشنامه ي ادب فارسي به سرپرستي دكتر حسن انوشه ونيز در مجله 
كوتاهي از كتاب رمانتيسم  به قلم بلقيس سليماني، مقاالتي نوشته شده است ونيز قسمت28ادبستان شماره 

دراشعار فروغ فرخزاد تĤليف فرشته رستمي ومسعود كشاورزبه اين موضوع اختصاص يافته است. البته در 
كتابهايي كه در باره ي جريانات شعر معاصر فارسي نوشته شده ، مانند چشم انداز شعر معاصراز ذكتر 

تسليمي، درامدي برادبيات داستاني از فريدون اكبري  زرقاني،گزاره هايي در ادبيات معاصرايران از دكترعلي
شلدره اي و جريانهاي شعر معاصر فارسي از دكتر حسين پورچافي وگزاره هاي منفرد از علي باباچاهي و..... 
اشارات كوتاهي به مراحل پيدايش وتداوم شعر سياه شده است؛ اما در بحث مستقلي به مقايسه كامل دو 

  اين جريان شعري ، يعني فروغ ونصرت رحماني پرداخته نشده است.نماينده ي برجسته ي 
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  پيشينه شناسي شعر سياه در ادبيات فارسي

ترين اشعار سياه را بشر امروزي در دسترس نداشته باشد و كسي نتواند مدعي گردد كه قادر است  شايد كهن  
ه بر ما مسلم است آن است كه در هيچ پيشينه اين شعر را از نظر قدمت  به طور يقيني بيان نمايد. اما آنچ

زماني بشر از غم و درد و بدبيني و يأس در امان نبوده است. زماني نگران خشم خدايان، زماني از بي پناهي و 
گرسنگي، زماني از استبداد جور انديشان ظالم و زماني كه نيمه سير شد از پايمال شدن احساسات و مسائلي 

اليد و احساسات منفي از قبيل: بدبيني، رنج، شك، تلخي، ناكامي، دلتنگي، از قبيل مرگ در قرون اخير ن
محرومي، گناه، دستپاچگي، پريشاني، گيجي، ننگ، توهين، تهمت، فريب خوردگي، مورد تهديد بودن، زشتي، 

بر انسان  دفاعي، خودانكاري، خفقان، ناامني، وصله ناجور، بي حرمتي، خفت، اضطراب، وحشت، ياس و... بي
 هجوم آوردند. 

ي شخصي،  ما در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده ايم كه، ماندگارترين اشعار سياه پيشين در سه دسته 
ي فلسفي سروده شده اند. مسعودسعدسلمان، باباطاهر و خيام كه در تاريخ ادبيات  ها عرفاني و شكاكيت

  ا در دسته بندي خود قرار داده ايم. فارسي، اشعاري سياه سروده اند برخي از شاعراني  هستند كه م
هاي مختلف  هاي سياهي هستند كه از سياه روزگاري خود در زندان حبسيات مسعود سعد سلمان، سروده 

  سخن رانده است.
  شخصي به هزار غم گرفتارم            در هر نفسي به جان رسد كارم« 

  د كمتر از پارمامروز به غم  فزونترم  از دي              وامسال به نق
  »بسيار اميد بود در طبعم                   اي واي اميدهاي بسيارم

  ) 356-7، صص1362(سعد سلمان،                                                                  
ي زندگاني و جهان. اي زائيده ناپايدار اشعار سياه عرفاني، بيشتر هيچ انگاري و بيزاري از جهان است. بدبيني 

عارف بزرگي چون باباطاهركه به هيچ انگاري رسيده است در تاييد و تضمين انديشه خود با پرواز خيال از 
ي مرده با درد و اندوه از بي ارزشي دنيا با  آورد كه كله اي با خاك شاهد مي ي مرده قبرستان و گفتگوي كله

  كرده است:  خاك صحبت مي
  شنيدم ناله وافغان وآهي صباحيبه قبرستان گذركردم «

  »كه اين دنيا نمي ارزد به كاهي گفتاي با خاك مي شنيدم كله
  )22، ص1378(باباطاهر،



 2089    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

خورد و زندگي در جهان را  دهد و از درد فراق حضرت دوست حسرت مي باباطاهر به هيچ چيز دنيا بها نمي
خواند. غربتي كه دردآور است. فراقي جان سوز كه از آشنا و يار و همدم در آن خبري  گرفتاري در غربت مي

  خوانند:  نيست. عارفان عالم حيات را عالم هجران و عالم ممات را جهان وصل مي
 ه چشمانم نمانده روشناييب عزيزان از غم و درد جدايي«

 نه يار و همدمي، نه آشنايي بدرد غربت و هجرم گرفتار
 )51(همان، ص 

باشند، سومين نوع سياه پردازي پيشينه ادبيات  بدبيني و اشعار سياه خيام، كه زاييده شكّيات فلسفي او مي
انسان است، تأسف او تأسف فارسي است. بدبيني خيام، بدبيني طيف وسيعي از جهانيان و درد او درد نوع 

ها را داراست. خيام مأيوسانه مدبران را  ي تألمات روحي او اين ويژگي ها، همچنين همه بسياري از انسان
سرگردان، افالك را غم افزا، انسان را بيچاره و چرخ را بيچاره تر از انسان ناميده است و با حسرت، غم 

ي انساني عمر است و بايستي اين عمر  دارد بزرگترين سرمايهخورد. او اعتقاد  جواني از دست رفته را مي
  كوتاه را غنيمت بشمريم. 

 
 افالك كه جز غم نفزايند دگر«
  

  ننهند بجا تا نربايند دگر 

 نا آمدگان اگر بدانند كه ما
  

 »كشيم نايند دگر از دهر چه مي 
  

  )63، ص1313(خيام،
اي را در سن پيري در ذهن شكاك ونقاد و  هاي فلسفي دردمندانه حسرت جواني از دست رفته، هيچ انگاري

  بندد.  بدبين خيام نقش مي
  آن تازه بهار زندگاني دي شد      ي جواني طي شد افسوس كه نامه«

  »دمعلوم نشدكه او كي آمد كي ش                             حالي كه ورا نام جواني گفتند
  )66(همان، ص

  پيشنه شناسي شعر سياه درادبيات اروپا  
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رواج ادبيات سياه در اروپا متاثر از پيش زمينه هاي فكري، فلسفي ، سياسي و اجتماعي بسياري بودكه منجر 
به وجود آمدن مكتبهاي ادبي وجريانهاي فكري خاصي شد كه نهايتا پيدايش وگسترش ادبيات سياه را محقق 

باروك منسوب به فدريگو باروسي نقاش ايتاليايي قرن شانزده است. «ك يكي از آنهاست.ساخت سبك بارو
در اروپا رواج داشت. عالمت ويژه اين  18تا اواخر قرن  16اين سبك هنري نقاشي و معماري از اواخر قرن 

الستيك هاي منحني و انعطاف پذير و نرم (پ ي به كار بردن خطوط و پيكره سبك تضاد است كه به وسيله
هاي گروتسك (عجيب و غريب،  هاي ماهرانه و گاهي با آرايه شود، و وجوه بعدي آن با آرايه )ايجاد مي

گيرد. وجه شاخص اين سبك را در آثار برنيني معمار و در آثار روبنس نقاش  مضحك و غير عادي )شكل مي
ر، شكل غامض و تصنعي آن است كه ي ادبيات و شع ويژه در حوزه هاي اين سبك به بينيم. از ديگر ويژگي مي

). رضاسيد حسيني در تكميل 67، ص1376فوتي، » ( با تصاوير مبهم و عامدانه كژومژ شده همراه است. 
اواخر قرن نوزدهم به يك رشته  اين اصطالح را نوگرايان«معتاي لغوي واصطالحي سبك باروك مي افزايد: 

ي خاص و غير عادي داشته اند اطالق كردند. اين كلمه در هاي جمال شناختي در قرون گذشته كه حاالت قالب
باروك را د. ش اصل در جواهر سازي به مرواريد نامنظم و يا به سنگي كه تراش نامنظم خورده باشد اطالق مي

گويند باروك آن چيزي است كه  كنند و بطور خالصه مي در ادبيات به ويژه به صورت منفي تعريف مي
متظاهر و غيرعادي است. اولين مشخصه هنر باروك، حركت و استحاله است. كالسيك نيست. مبهم، 

دهد: حباب، شعله كم دوام، برفي  ها چه هستيم؟ و پاسخ مي پرسد: باري، ما انسان مي)1664-1616(گريفيوس 
- 42، صص1، ج1385(سيد حسيني، » شود، دودي در برابر باد.  شود، شمعي كه خاموش مي كه فوراً آب مي

43  .(  
هاي سياه يا وحشت انگيز را افتتاح كرد و  رمان« شود كه قلعه اوترانتو آغازگر نوع خاصي از داستان شمرده مي

محيط داستاني رمان گوتيك (رمان ). « 3327، ص1381(سيدحسيني، » عالقه به سبك گوتيك را برانگيخت
نيمه تاريك قرون وسطي است. وجود سياهچال، راهروهاي تاريك زيرزميني، ها و قصرهاي  سياه) غالباً قلعه

هاي مرموز و حوادث غير طبيعي از مشخصات رمان گوتيك است.  درهاي متحرك، عواملي چون روح، غيبت
هايي كه محيط آنها مربوط به قرون وسطاست به درآمد و بيانگر  رفته رفته معني گوتيك از انحصار داستان

آدمهايي نامتعادل  باايي شد كه حوادث غيرعادي، خشن و غير منطقي را در فضائي مرموز و ترسناك ه داستان
,ص 1378(داد، » باشد. هاي دلهره آور  تواند شامل داستان كند. اصطالح گوتيك در اين معني مي روايت مي

هاي   هاي مشترك هراس ها و وحشت از نيروهاي خارج از كنترل انسان، ريشه ) ترس از مرگ، ناشناخته251
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سازد. در ادبيات  بي پايان انسان است. تداوم اين وحشت و هراس انسان را دلمرده و از زندگي مايوس مي
معاصر فارسي، نظيرچنين فضايي در داستانهاي صادق هدايت ديده مي شود. بوف كور ، سگ ولگرد، سه 

ه در سبك باروك وگوتيك در اروپا به تاليف قطره خون و......از بسياري جهات شبيه داستانهايي هستند ك
  درآمدند. 

آيد، وجه  به معني مغاك مي grottescaو واژه التين  grottesco) از واژه ايتاليايي groteskي گروتسك ( واژه«
ساختند. اين تزئينات،  هايي است كه قيصرهاي روم مي اي از تزئينات داخل مغاك تسميه آن، نوع ويژه

اي و دو جنسه را به نمايش  حيوان و گياهان و موجودات افسانه - اي از انسان ري آميزههاي ديوا نقاشي
گذاشتند. اين واژه ابتدا در اواخر قرن پانزدهم، در عصر رنسانس، در تاريخ هنر پا به عرصه وجود  مي
نقاشي مورد  بينيم كه گروتسك ابتدا در هاي مذكور باشد. به اين ترتيب مي گذارد تا نامي براي نقاشي مي

هاي فرانسه،  هاي هنري راه يافت و با همين تلفظ وارد زبان گرفت و بعدها به ديگر عرصه استفاده قرار مي
هاي مترادف با گروتسك در فرهنگ  ، سايت غياثي). واژه2008غياثي، »(انگليسي، آلماني و فارسي شد. 

ه، شگفت آور،، ناجور، عجايب نگاري، مضحك، غريب، خنده دار، مسخر« فارسي عبارتند از:  -انگليسي 
). 701،ص1385حق شناس، »(خيالي، شگفت انگيز، ناآشنا، ناساز، ناموزون، ناجور، خنده آور، گريه خند. 

گذارد كه در حال از هم پاشيدن است. سوررئاليسم و دادايسم به  گروتسك در ادبيات، جهاني را به نمايش مي
موجوداتي با شمايل گاه مسخره و گاه ترسناك، يا هم مسخره و هم  فراواني از گروتسك بهره برده اند.

كافكا بهترين نمونه براي نشان دادن گروتسك در » مسخ «هايي از گروتسك هستند. داستان  ترسناك نشانه
ادبيات است. اگر بخواهيم در ادبيات فارسي نظيري براي سبك گروتسك بيابيم بايد به داستانهاي صادق 

كنيم كه همانندي هاي بسياري بين برخي از آثار وي ، نظير سنگ صبور، انتري كه لوطيش مرده چوبك اشاره 
  بودو.......با سبك داستانهاي اين مكتب ديده مي شود.

قبل از هر چيز، الزم به توضيح است كه منظور ازابسورديته (معنا باختگي) در اينجا مترادف كالم فاقد معنا 
گرايد و به نوعي  ريزد و گاهي به هذيان و ياوه گويي مي ل و منطق را در هم مينيست، بلكه آثاري كه اصو

هايي كه از يأس و شرايط ناگوار  شود. پرسش كنند، اطالق مي هاي زمان خود را منعكس مي اضطراب و پرسش
خود روبرو هاي زمان  ها و نگراني شوند و همواره خواننده با دلهره هاي بعد از جنگ جهاني دوم ناشي مي سال
نمايند بديهيات پنهان را آشكار سازند. معنا  شود. اين آثار در نثر و نظم و تئاتر به دقت و صميمانه سعي مي مي

باختگي مضمون جديدي نيست و همواره در طول تاريخ ادبيات به نوعي وجود داشته است. با عصر نوزايش 
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) حقارت و ضعف بشر و واقعيت دلهره 1662 -1623(رنسانس) اروپا و ظهور متفكراني چون بلز پاسكال ( 

نمايد. انساني كه  شود و همراه با آن، پوچي و معنا باختگي سرنوشت بشري چهره مي آور مرگ مطرح مي
برد كه معيارهايش را از دست داده است.  شرايطي مسخره و در عين حال تراژيك دارد و در دنيايي به سر مي

يابد، احساس  ر برابر راز هستي، خود را با ترس و ترديدهايش تنها ميچنين است كه انسان قرن بيستم د
كند زندگي پوچ و عبث است. توان ادامه حيات ندارد. اين است كه كالم و شعر بي معنا، بازتاب بي  مي

معنايي و بيهودگي زندگي انسان است. هدف اين نوع ادبيات بحث بر سر علل يا تحليل احساس پوچي، 
كند نظم دنيا  پردازد. انسان، كه احساس مي رگمي نيست، بلكه فقط به انعكاس اين مفاهيم مينوميدي و سرد

آيد.  دهد و نمي داند كه كيست و در اين دنيا به چه كار مي در هم ريخته، اهداف زندگي را از دست مي
ي شان سرپوش زنند تا برخالء هست ها سخن نمي گويند تا به درك مشترك و همدلي برسند، حرف مي انسان

شويم كه  اي روبرو مي بگذارند. از اين رو كالم معنا باخته است. بنابراين ما در ادبيات ابسورديته با بينش تيره
خود تحت عنوان ايده انحطاط  كتابدر  هرمان آرتور,, بيند.  با بدبيني، حيات انساني را پوچ وعبث مي

كنيم كه در آن بدبيني به يك امر عادي تبديل  گي ميكند كه ما در عصري زند تاريخي غرب چنين عنوان مي
شده است... پاشيدن تخم ياس و نا اميدي وشك وترديد به مساله اي فراگير وعمومي تبديل شده است،،. 

)بسياري از داستانهاي بهرام صادقي در ادبيات داستاني معاصر فارسي، نظير داستان 99، ص1387(جوادي، 
ان ملكوت داراي چنين نگاه ومحتوايي است و از اين حيث با داستانهاي به سنگر وقمقمه هاي خالي ورم

  تĤليف درآمده در اين سبك اروپايي شباهت پيدا مي كند.
  عوامل زير ساختي شعر سياه

هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي است. در اين رهگذر، ادبيات  ادبيات، زبان چگونه گفتن براي چه گفتن
ي خود  ر ساختي از قبيل: فلسفي، اجتماعي و سياسي است كه هر يك به نوبهروبناي عوامل و عناصر زي

  اي دارند.   ي ويژه ها بنيان
دارترين عوامل و عناصر فلسفي اشعار سياه از آغاز تا امروز، روي هم رفته عبارتند از: يأس فلسفي،  دامنه-1

  انديشي و هيچ انگاري.  مرگ
هاي اجتماعي و برجسته كردن حقوق فردي، مردم با  در دوران معاصر با تفكيك شدن نهادها و سازمان-2

حقوق اجتماعي خود بيشتر آشنا شدند و به موازات اين اگاهي توقعات و مطالبات اجتماعي افزايش يافت. 
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، 1357آريان پور، .»(برد هاي اجتماعي به سر مي هر فردي از دم تولد تا لحظه مرگ در آ غوش سازمان«
  ) 77ص

  
  )444، ص 1357آريان پور، »( زمينه جامعه شناسي  -هاي اجتماعي  پيكرهمبستگي سازمان«

هاي آگاهانه شاعر و نويسنده را  آنگاه كه اين نهادهاي در هم تنيده اجتماعي به هرعلتي نتوانند خواست
رسانند. اين طغيان  هاي طغيان بشر را به ظهور مي انهبرآورده سازند اين هنرمندان به اهتمام دانايي، نخستين نش

هاي منفور فردگرايي، فرهنگ  اجتماعي در ادبيات معاصر به شكل مبارزه منفي از قبيل: برمال كردن خصلت
جنسيت ساالر، فقر اجتماعي و درمجموع نارضايي از حقوق اجتماعي جلوه گر شده اند و زمينه سياه 

  هم ساخته اند. هاي فراواني را فرا سرايي
هاي اشعار سياه معاصر با آن  سومين عاملي كه ما در تحقيق خود به عنوان يكي از موثرترين پيش زمينه-3

باشد. سياست در آفرينش ادبيات سياه از دوران مشروطه تا نيمه دوم دهه  ايم عامل سياسي مي برخورد نموده
يشترين تاثير سياست بر شعر سياه مربوط به بعد از پنجم عصر پهلوي نقش غير قابل انكاري داشته است. و ب

  باشد .  مي 1332كودتاي مرداد
  تجلي شعر سياه در شعر نصرت رحماني

اگر چه شعر نصرت رحماني پر از تيرگي ها ونا اميدي هاست ، اما مطالعه وبررسي اشعار وي سودهايي نيز 
ر آشكار كردن ، بلكه رسوا كردن خود شعر رحماني به سبب صداقت وجسارت او د« دارد؛ توضيح آنكه 
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وزمانه نابسامانش وپرداختن به موضوعات ومضامين ممنوعه وبه سبب زبان زنده وپرحرارت شاعر در طرح 
اين مضامين وبه دليل توجهي كه شاعر به واقعيات تلخ وسياه روزگار خويش با همه تبعاتش نشان مي دهد، 

مي دهد. هم اكنون نيز براي كسي كه وضعيت اجتماعي در دهه سي طرفداراني را به خود اختصلص 
وفرهنگي ايران دهه ي سي وچهل پژوهش وتفحص مي كند، آثار رحماني مي تواند منابع رهگشايي تلقي 
شود........اينگونه از شعرهاي رحماني بيانگر نوعي دغدغه وخارخار ذهني شاعر نسبت به مسائل اجتماعي 

  ) 186-7،ص1384حسين پورچافي،»(وسياسي است.
گردد. آنگاه  تمام عمر با درد و نفرت و اندوه جهان را نگريستن باعث از هم پاشيدگي جسم وجان انسان مي

كند و فقط آنچه در جهان هستي بر  هاي مثبت، خوب و ارزشمند جهان هستي را فراموش مي كه انسان صفت
مت خود را در مقابل مشكالت و مصائبي كه افزايد برايش قابل مشاهده است، توان مقاو غم و اندوه او مي

ي  دهد، از دست خواهد داد. انسان در شعر رحماني از روز براي هر انساني كم و بيش در طول زندگي رخ مي
  گردند.  دهد درد، نفرت، غم و سوگواري جزء جدا ناپذيرش مي كه خوب را از بد تشخيص مي

  دو چشم تيره كه عمري به چهره من زيست «
  چه ريخت نگه، درد و نفرت وغم بودبه هر

  دوچشم تيره كه درسوگواري ياران 
  »پوش و غرق ماتم بود  تمام عمر سيه 

  )153(آوازي در فرجام، ص                                                                               
اش  گردد كه رحماني از سياهي كه بر جامعه پوشي وسوگواري شاعر براي ياران چنين استنباط مي از سيه 

آيد، دردمند و اندوهگين است. روزگار  بيند و كاري ازدستش برنمي گذرد و با چشمان خود همه آنها را مي مي
  بد. يا كند، حاصل فريب و نيرنگ مي بيند، و آنچه را مشاهده مي را سياه مي

  هاي روزگار نيافت سپيدي از سيهي  هاي كبود دوچشم تيره كه جز پشت پلك«
  »نگاه رابه نگاهش جز از فريب نبافت  رنگي دوچشم تيره كه هرگز نگاه كم

  )153(همان، ص                                                                                            
حال از سياهي خودشان هم به  بينند و در عين دو چشم سياه دارم كه همه چيز را سياه مي گويد به طنز مي

هاي پاييز به  نگرد، آنها نيز رنگ باخته اند وچون برگ ستوه آمده اند. به چشم همقطاران خويش نيز كه مي
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كند و  ايت ميگر آنهاست شك اش نطاره هايي كه چشمان تيره اند و از ناسپاسي زردي و مريضي گراييده
  اند.  اندوهگين است. درد، غم و اندوه جهان انساني رحماني را فرا گرفته

  دو چشم تيره و تاريك و دردناك و غمين«
  دو چشم تيره كه آمد ز دست خود به ستوه 

  هاي تو هم دو چشم تيره كه پائيز چشم
  »در او نريخت به جز ناسپاسي و اندوه

  )153( همان، ص                                                                                       
  

شب درشعر رحماني  ضمن حفظ مفهوم معمول خود نمادي ازخفقان و استبداد است. شاعر اين شب را 
بيند و مايوس است كه پايان استبداد را نويد ببخشد، تنها از غم و درد بيش از حدي  مرز و پايان ناپذير مي بي

  گويد.  كند، سخن مي كه اين استبداد به پيكر جامعه تزريق مي
  »مرز /در اين شب لبريز از اندوه يدر اين شب ب«

  )311(آوازي در فرجام،ص                                                                                 
ها بسته است ومردم از  انسان در شعر رحماني مايوس است كه از گرداب استبداد رهايي يابد، زيرا همه راه

ها وخارج شدن از شبي كه انتهايش رانمي دانند، عاجزند. در حقيقت كليد صبح  يافتن راه به سوي روشنايي
ترين قسمت مرداب گم كرده است و از يافتن  وپايان خفقان را انسان در شعر رحماني در عميق ترين و ناياب

  آن مايوس است. 
  »شب است گرداب است/كليد صبح ميان عميق مرداب است/شب لجن زده ايست«

  )355عار، ص(مجموعه اش
هايي ازقبيل: دشت شب تاخته، موج خود باخته، برگ پاييزي،  در جايي ديگر انسان مايوس رحماني با صفت 

هاي اين موجود همچون بذري كه برسنگ بپاشيم  گردد. تالش گره كورغم وباد آواره گورستان معرفي مي
  كننده است.  ثمر و مايوس بي
  باخته ام، مدهوشمموج خود   دشت شب تاخته ام، خاموشم«

 ريخته، سوخته، بي بنيادم  برگ پاييز به دست بادم
 قصه پايان ده و آغازم كن  گره كور غمم، بازم كن
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 »بذر پاشيده به سنگستانم   باد اواره گورستانم

  )298-295(مجموعه اشعار، 
كند كه بدون ترس  سرانجامي اوست. رحماني اعتراف مي هاي رحماني بي يكي از وجوه منفي انسان درسروده

و با سرعت باد و ابر و تحمل دردوسختي و ناله و زاري بطور مداوم تالش كرديم، ولي همه بيهوده و بي 
  سرانجام بود: 

  »يم / تا مرزهاي بي سرانجاميبي بيم كوبيدم/با ابر و باد و درد/رانديم، گرييدم و ناليد«
  )343(مجموعه اشعار، ص

ها به شكست انجاميده است وهمه  ها را آزموده است، ولي همه آن راه رحماني معتقد است انسان همه راه
پندارد. انسان خاكي نمي تواند آنگونه كه رحماني تا اين حد در شعر سياه خود  سرانجام مي ها را بي راه
هاي انساني، پايان راه نيست.  نتيجه بودن برخي حركت سرانجامي و بي ده است، باشد. بيسرانجام جلوه دا بي

ها  رسد هيچ راهي آخرين راه نيست تا بتوانيم هر راه رحماني را به پيروي هفت كوي، همه راه به نظر مي
انساني يا  هايي يا مقطعي، معني كنيم و انسان را موجودي شكست خورده بپنداريم. شايد در راهي، راه

هايي شكست بخورند، اما جامعه انساني بي وقفه راه ترقي، تكامل و تمدن سازي را پيموده است پس  انسان
  هاي رفته شك كنيم نه اصل راه رفتن انسان.  بايد در صورت شكست به راه

وي بي اي رفته از هر دست/ وامانده در هر راه / بيگانه با هر خويش و با هر كيش/ آوارة هر هفت ك«
  »سرانجامي

گذارد كه حاضر نيستند به بيهودگي و ناكارآمدي خود  رحماني خود را كنار روشنفكران پر مدعايي مي
  پندارند.  اقراركنند و هميشه خود راتافته جدا بافته مي

راستي تهمت نيست/ كه بگوئيم: پسرهاي طاليي اسارت هستيم؟ / و نخواهيم بدانيم نگهبان حقارت هستيم؟ «
«  

  )268( همان، ص                                                                                                
نمودار بسامدي غم،غصه،دردورنج درچهار اثراوليه رحماني بيانگر حركت از آرامشي نسبي  واندوهي اندك 

چهارم او با پختگي بربسياري از رنجها فائق به سوي زندگي توفاني و رنج ودردي توانفرسا است. در دوره 
  آمده، اما درد ورنج حداقل به قوت دوره اول شاعري همچنان شاعر را رها نكرده است.  
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  تجلي شعر سياه در اشعار فروغ فرخزاد

)، 1313فروغ در پنج دفتر شعر كه از آغاز تا پايان دوره ي شعري خود منتشر كرد و به ترتيب از دفتر اسير( 
) كه آخرين اثر 1345) تا ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد (1343)، تولدي ديگر(1336)، عصيان (1335ديوار(
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. تنها چيزي كه در اين پنج دفتر در حال اند اوست، احساسات منفي با درونماية يأس، هرگز او را رها نكرده

تغيير و تحول است زبان و بيان فروغ است.  زباني كه ناپخته و جهان بيني كه در دفاتر اول محدود است، به 
  گردد. تر مي تدريج سنجيده و پخته

اي نيست.  فروغ انسان را به  هايي از سه دفتر اول، انسان در شعر فروغ، موجود به وحدت رسيده در قسمت
پذير(زن) است و روابط اين نيمه انساني  دو نيمه مرد و زن تقسيم نموده كه نيمي ستمگر( مرد) و نيمي ستم

سه دفتر اول از حقوق زنان با زباني  شود. او در هاي محوري مي هاي اسير، ديوار و عصيان مساله در مجموعه
  هنري(شعر) ناشيانه دفاع نموده است: 

  بيا اي مرد، اي موجود خودخواه«
  بيا بگشاي درهاي قفس را 

  اگر عمري به زندانم كشيدي
  »رها كن ديگرم اين يك نفس را 

  )57(اسير، ص 
هاي زن از دست رفته ياد كرده  زاديداند و پيرو آن همه آ در اين چارپاره، فروغ، زن را موجودي زنداني مي
  است و براي او آرزوي آزادي از زندان نموده است

برد كه آن نيمه ديگر هم كه  اما فروغ در اين سطح متوقف نمي شود و با گسترش دانش و انديشه خود پي مي
كرده  مي كرد، چندان خوشبخت نيست و شايد در اوضاعي كه او زندگي به عنوان زندان بان از آن ياد مي

  سرنوشت زنداني و زندان بان يكي بوده است: 
  مي گريزم از تو تا دور از تو بگشايم/ راه شهر آرزوهايم را/.......................... / ليك چشمان تو با «

  »سازد سازد/ همچنان در ظلمت رازش/ گرد من ديوار مي ها را در نگاهم تار مي فرياد خاموشش/ راه
  )151(ديوان، ص 
رسد كه  او دريافت كه روشنفكران هم تالش قابلي براي نجات اين بردگان نكرده اند و به اين نتيجه مي

  روشنفكران نيز، يك چشماني در شهر كوران وغرق افيون و الكل هستند: 
  »مردابهاي الكل/ با بخارهاي گس مسموم/ انبوه بي تحرك روشنفكران را/به ژرفاي خويش كشيدند«

  )91(تولدي ديگر، ص                                                                                            
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فروغ به خوبي دريافت كه درد، رنج، تنهايي، اندوه، ظلم، حسرت، فساد، حق كشي، استبداد، عاشق كشي، 
اجتماعي و فقر با همه شهرآشوبي، و همه احساسات و عملكردهاي منفي ريشه در عقب افتادگي دانش 

هاي انساني اين مرز و بوم را كه تا آن زمان در سطح فردي يا  مفاهيم اجتماعي آن دارد. فقر فرهنگ و انديشه
هايي فرا گيرند كه فرد و جنس را نمي شناسد  هايي زشت و ناهنجاري جنسي كوچك كرده بود، دانست پديده

ه گذشتگان مظلوم تر از ما، اجازه و امكان تربيت شدن و نوع انسان را در هم شكسته است. بخصوص اينك
ها را با خود  اند و ما در دامان آنها پرورش يافته ايم و خود نيز همان كاستي براي يك زندگي انساني را نيافته

كرده است.  با اين ديد غني  ايم، به نحوي كه بردگي هميشه حاكم بوده، فقط شكل آن تغيير مي حمل نموده
هايي  انسان سخن گفت و جزيرة نامسكون و غير قابل تحملش در سه دفتر اول به خشكي» من« فروغ از

پهناور در دفترهاي چهارم وپنجم گسترش يافت. بار غم و اندوه پيشين، تحمل بار غم فردي بود، وتحمل 
  . بين و حساس، بسيار آسان تر از كشيدن بار غم انسان است هاي باريك بارغم فردي براي انسان

  »ما هرچه را كه بايد / از دست داده باشيم، از دست داده ايم/ ما بي چراغ به راه افتاديم/ «
  )50(ايمان بياوريم........، ص                                                                                 

هاي  دشان را در زندگي با پناه بردن به آدمها كمبودهاي خو بعضي"گويد:  فروغ در يكي از مصاحبه هايش مي
شد آيا اين خود بزرگترين شعر دنيا و هستي  كنند، اما هيچوقت نمي شود. اگر جبران مي ديگر جبران مي

شدن و پناه به نيمه ديگر » ما«)با توجه به همين گفته او كه تب شوق 238،ص1384(شادخوست،"نبود.
كند بزرگترين شعر هستي در وجودش سروده شده و  احساس مي انسانيش بردن در وجودش افروخته شده،

ي انساني نائل آمدن،  »ما«ديگر نيازي به سرودن شعر نيست، كه هيچ شعري به پاي از فرديت برون رفتن و به 
بخش است و  ها حيات ها و يگانگي روحي انسان تر نيست. فروغ معتقد است آميختگي جان رسد و شريف نمي

  كند:  نياز مي ترين شكل خود، انسان را از سرودن شعر نيز بي ب عشق انساني در متعاليافروخته شدن ت
 آه اي با جان من آميخته

 اي  مرا  از     گور   من  انگيخته
......................................  

 چون تب عشقم چنين افروختي
 »الجرم شعرم به آتش سوختي

  ) 60-57(تولدي ديگر، صص                                                                               
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ها در پنج دفتر اسير، ديوار، عصيان، تولدي ديگر و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد،  احساسات منفي وتيرگي

دهند.  انديشه خام و پخته فروغ را تشكيل ميمفاهيمي مشتركند كه با زباني متفاوت بيان شده است و اساس 
اند،  هاي متفاوت بيان شده اند و با زبان اين مفاهيم مشترك كه سراسر فضاي دفترهاي اول تا پنجم را پر كرده

باشد كه در عين حال، زندگي تلخ و تار و روزگار  گوياي افزايش تدريجي دانش فروغ فرخزاد مي
او را رها  -به تبع هرچه كه قابل تصور است  - اي راسپري كرد. مفاهيم و احساسات منفي  آزاردهنده

كند تا روزي كه ايمان بياوريم به آغاز فصل  اند، ولي نحوه بيان از روزي كه اسير را شروع به سرودن مي نكرده
ست و مفاهيم و معاني را رساند تفاوت فراوان كرده است و سنجيده تر و پخته تر شده ا سرد را به پايان مي

  گسترده تر كرده و از فرديت به جمعيت و انسانيت، تعميم داده شده است. 
اند، زيرا بيان ساده درد، تنهايي، سكوت، مرگ و زوال، شب، تاريكي،  اشعار نخستين فروغ  داراي اهميت

وستالوژي، شورش و ويراني، عرياني و صداقت، زودباوري، بي اعتمادي، من بودن، تشويش و اضطراب، ن
اندوه از جهان پيرامون و يأس از زندگي هستند كه در دو دفتر تولدي ديگر و ايمان بياوريم به آغاز فصل 

  دهند.  سرد، راه كمال يافتگي شعري او را با همان مضامين ومفاهيم سه دفتر اول نشان مي
در دفتر اسير اين تشويش روحي،  باشد. تشويش و اضطراب يكي از مفاهيم كليدي مجموعه اشعار فروغ مي

  فردي و برآيند پشيماني از گفتار و ناليدن از كردار خويش وخود را اليق معشوق نديدن است. 
 روحي مشوشم كه شبي بي خبر ز خويش«

 در دامن سكوت به تلخي گريستم
 ها و پشيمان ز گفته ها ناالن ز كرده

 »ديدم كه اليق تو و عشق تو نيستم
  )47( اسير، ص                                                                                             

ناشي از درگير  -كه با ضمير تو مورد خطاب قرار داده است  -در دفتر دوم، آشفتگي و اضطراب خود را 
  كند:  نوان ميبودن با خود، نا آرامي و گريز از واقعيات و از خود بيگانگي ع

  تو دائم باخود در ستيزي«
  تو هرگز نداري سكوني

  گريزي تو دائم ز خود مي
  »تو آن ابر آشفته نيلگوني
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  )82(ديوار، ص                                                                                              
از سوز عشق و سرودن شعر و نوعي رشد جسماني به فروغ در دفتر عصيان هيجان و اضطرا ب خود را، 

  آورد: شمار مي
  »سوزد شكافد از هيجان/ پيكرم از جوانه مي سوزد / پوستم مي سوزد / سينه ام عاشقانه مي لب من از ترانه مي«

  )140يان، ص( عص                                                                                             
كند. او نا آرام و  درتولدي ديگر كه آغاز بلو غ فكري شاعر است، اضطراب فروغ به اشيا نيز سرايت مي

ها و افكار پرتشويش زندگي  هاي خود با شك وترديد زير نور لرزان چراغ ملتمسانه از كساني كه در خانه
غ را مضطرب نموده است و او حسرت كنند، مي خواهد او را پناه دهند. بي پناهي و سرگرداني فرو مي

ها در حال خشك شدن است را در  هاي شسته در ميان دود هيزم آشپزخانه هاي آفتابي كه لباس خاطرات و بام
  كند.  ذهن آزرده خود مرور مي
هاي شسته در آغوش دودهاي  هاي روشن شكاك / كه جامه هاي مشوش / اي خانه مرا پناه دهيد اي چراغ

  خورد هاي آفتابيتان تاب ميمعطر / بر بام
  )110( تولدي ديگر، ص                                                                                   

كند. فروغ از زمان  در آخرين دفتر شعر فروغ ترس و اضطراب به شكل از خود بيگانگي و بيهودگي بروز مي
كند كه شب و روز  در وحشت است. او براي خود مجسم مي -ه است كه مفهوم اصلي خود را از دست داد -
آنچنان در گردش بيهوده ومداوم بوه اند كه محاسبه زمان  -باشند  ها معيار سنجش زمان مي كه براي انسان-

هايي كه فردگرايي آنها را از هم بيگانه نموده و در گردش بيهوده زمان قادر  بي مفهوم شده است. تصور انسان
  شناخت يكديگر نيستند، تشويش و اضطراب شاعر را بسيار دامنه دار نموده است.  به

 ترسممن از زماني كه قلب خود را گم كرده است مي
 من از تصوير بيهودگي اين همه دست و
»             ترسماز تجسم بيگانگي اين همه صورت مي

 
  )77(ايمان بياوريم.........،ص                                                                       
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هايي نمايان است. هر چه از اول به سوي آخر  در سراسر مجموعه اشعار فروغ، ياس با شدت و ضعف

سرانجام بدترين وضعيت را شود. و  تر و مشهودتر مي رويم اين تيرگي پر رنگ مجموعه اشعار فروغ پيش مي
  در ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد شاهد هستيم. 

در دفتر اول، يأس و نااميدي نيز همچون ديگر احساسات منفي كه بيان شد، كامالً فردي و ناشي از زندگي 
  خصوصي شاعر است. 

  نه پيغامي، نه پيك آشنايي  نه اميدي كه بر آن خوش كنم دل«
  »نه آهنگ پر از موج صدايي  ه سازينه در چشمي نگاه فتن

  )41( دفتر اسير، ص
  نوميدي و ياس در دفتر دوم فروغ بيشتر شكست و ياس از گرمي بخشيدن دوباره عشق است: 

  عشق، اي خورشيد يخ بسته  ديگرم گرمي نمي بخشي«
  »خسته ام، از عشق هم خسته  سينه ام صحراي نوميديست

  )92( ديوار، ص
در دفتر سوم، فروغ شهر خود را نه محلي براي برآورده شدن آرزوها، بلكه مايوسانه، مدفن آرزوهايش معرفي 

  كند:  مي
  من رسيدم زِ ره غبار آلود  عاقبت خط جاده پايان يافت«

  »شهر من گور آرزويم بود  تشنه بر چشمه ره نبرد و دريغ
  )113(دفتر عصيان، ص

عادت به «اي خود اعتياد و عادت به شمار ميĤورد. آلبر كامو معتقد است كه: در دفتر چهارم، فروغ ياس را بر
  ) 46، ص1360كامو، »(نوميدي از خود نوميدي بدتر است

گوش كن / وزش ظلمت را مي شنوي ؟ / من غريبانه به اين خوشبختي مي نگرم / من به نوميدي خود «
  »معتادم

  )30( تولدي ديگر، ص                                                                                           
ها كه در اين طبيعت زندگي  گير است. طبيعت با همه موجودات خود و انسان در دفتر چهارم فروغ، يأس همه

تاب اند. زنده ياد منوچهر آتشي در ك اند يا دست كم نزديك شده كنند به آخر خط و پايان خود يا رسيده مي
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دارد، نه  يأس عميقي كه فروغ در اين شعر بيان مي«گويد:  هاي زميني مي در مورد آيه» فروغ در ميان اشباح«
  )89، ص1382(آتشي، ». پارادوكس، بلكه ادامه طبيعي همان شعرهاي سه كتاب اول است

يان به درياها ها به صحرا خشكيدند/ و ماه ها رفت/ و سبزه آنگاه/ خورشيد سرد شد/ و بركت از زمين«
  »خشكيدند/ و خاك مردگانش را/ زان پس به خود نپذيرفت

  ) 88( تولدي ديگر، ص
شود. در  گستر مي در دفتر پنجم، تيرگي ياس فروغ از غربت تنهايي تا ويران شدن باغ تخيل و انديشه، دامن

سالم اي «كه از  -سردايمان بياوريم به آغاز فصل  -بخش سوم«خوانيم:  مي» نگاهي به فروغ فرخزاد«كتاب 
شود، خطاب شاعر به خود و دنياي تازه اوست كه كامالً در يأس و سرما فرو رفته  شروع مي» غرابت تنهايي

  )29،  ص 1376شميسا، ». ( است و ديگر اميدي به آن نيست
هاي تازه  كنم/ چرا كه ابرهاي تيره هميشه/ پيغمبران آيه سالم اي غرابت تنهايي/ اتاق را به تو تسليم مي«

تطهيرند/ و در شهادت يك شمع/ راز منوري است كه آن را/ آن آخرين و آن كشيده ترين شعله خوب 
هاي  هاي باغ داند/................. /ايمان بياوريم/ ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد/ايمان بياوريم به ويرانه مي

  »تخيل/........................ 
ريكي در شعر فروغ گوياي روحيه ناآرام ودرنوسان وي مي باشد. فراواني شب نمودار بسامدي شب وتا

وتاريكي در دفتر اول در اوج است. اين تيره نگري مصيبت بار تا حدود زيادي محصول زندگي فردي اوست. 
 در دوره دوم وسوم سروده ها اين واژه نقصان  مي يابد . در تولدي ديگر بار ديگر بسامد اين دو واژه به
سمت اوج اوليه ميل مي كند. سرانجام در دفتر آخر شعر فروغ ، اين دو واژه به همان سرعت كه از دفتر سوم 

  به سمت اوج ميل مي كند، به همان سرعت در دفتر پنجم فرود مي آيند وكم مي شوند. 
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  شباهتهاي شعر فروغ ورحماني
آنچه مسلم است آن است كه اين دو شاعر به علت مباني فكري و عاطفي مشترك ووضعيت اجتماعي زمانه 
اي كه در آن زندگي مي كردند ، داراي سخنان وانديشه هاي مشابهي بودند و نسبت به هم تأثير و تأثر متقابل 
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بي كردند. به عنوان مثال علي داشتند؛ تا جايي كه برخي، نشانه هايي ازاين تأثرات را در شعر آنان رديا
نصرت رحماني نيز آميزه اي از 007و 4X6:«باباچاهي درباره علت سرايش برخي از اشعار فروغ مي نويسد 

طنز وتفنن است. او كه ال اقل به شيوه سابق، كاري با عناصر عيني ندارد، شيوه اي گفتاري را برشعر خو 
حافظه ي جمعي شعر امروزايران ضبط شود و احتماال پيش  مي تواند در 007و  4X6غالب مي سازد.... شعر

  )585، ص1380بابا چاهي ، »(درآمد شعرهايي همچون اي مرز پر گهر فروغ باشد.
رحماني و فروغ، هر دو در بيان اندوه، شكست، نااميدي، ظلمت و شب، تنهايي، زوال، ناتواني، سخنان  

پوشي  مجويي جسماني به شكل فاش و عريان و بدون پردهكفرآلود و سركشانه نسبت به خداوند، سخن از كا
  باشند. هايي مي و حسرت گرايي داراي شباهت

ها و ناماليماتي است كه پهنه زندگي به انسان تحميل  : اندوه، احساسي منفي كه برآيند ناكامياندوه -1
  كند. مي

  رحماني: 
ي بر لبانم بود/ نه نامي در دهانم بود/ دو چشمم شبي غمگين/ دلي تنها/ لبي خاموش/................. / نه شعر«

  »خيره بر ره، سينه پر اندوه
  )42(آوازي در فرجام،ص

  فروغ:
پيش رويم: / چهره تلخ زمستان جواني/ پشت سر: / آشوب تابستان عشقي ناگهاني/ سينه ام منزلگه اندوه و «

  »درد و بدگماني
  )40(ديوار، ص

اي فلسفي است، كه مفهومي نزديك نيست شدن و  : شكست در مورد انسان و جامعه انساني مقولهشكست-2
  باشد.  هاي نظري در حوزه عمل مي ها و هست برآورده نشدن خواست

  رحماني:
ها/ تيغ سكوت، دوخت لبان اميد را/ اشكي فتاد و شمع فرو خفت و ماه  هاي خامشي و مرگ نعره در نعره«

  »رد الشه مردي شهيد را/ اي قصرهاي مات!كجا شد حماسه ها/ سردار پير شهر طالي سياه كومرد/ كفتار خو
  )25(آوازي در فرجام، ص                                                                                       

  شود.  ازداشت ميب 32مرداد  28سردار پير شهر طالي سياه، مصدق است كه در جريان كودتاي 
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  فروغ:

  ديگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟   ها چه شد كه در نگاه من اي ستاره«
  آخر آن نواي گرم عاشقانه مرد؟   ها چه شد كه بر لبان او اي ستاره

  )116(اسير، ص
: آنچه كه آدمي رابه شكست مي رساند تداوم نوميدي است ،نه دشواري هاي زندگي فردي نوميدي- 3

  ي؛ اما هنگامي كه شكستها پي درپي مي شود، نااميدي ريشه دارتر مي شود وآدمي را فلج مي سازد: واجتماع
  فروغ:

  »نگرم/ من به نوميدي خود معتادم  شنوي/ من غريبانه به اين خوشبختي مي گوش كن/ وزش ظلمت را مي«
  )30(تولدي ديگر، ص                                                                                                   

  رحماني:
  هاي كركسان بر سينه ام مكاو، كويريست جاي دل                 تف كرده از لهيب نفس«

  »اميدهاي من همه در او فنا شدند                      جز جاي پا نمانده از آنها به جا نشان
  )31(آوازي در فرجام، ص

: شب وظلمت هنگامي كه وجه فردي داشته باشد نماينگر سردي روابط عاطفي است وشبظلمت  – 4
وهنگامي كه وجه اجتماعي داشته باشد نمايانگر خفقان است. به همين دليل اين دو مفهوم به فراواني درشعر 

  اين دو شاعر ديده مي شود:
  رحماني:

هاي مرده پاييز/ دنبال يكدگر/ زنجير  برگهاي پرت مه آلود/ چون  هاي شبانگاهي / بر جاده در پرسه«
  »شديم شديم/ نابود مي شديم، لگد كوب مي شديم/ در زير پاي رهگذر مست لحظه ها/ تسليم مي مي

  )277(آوازي در فرجام، ص                                                                                
  فروغ: 

چراغ شهر روياها/ من در آنجا گرم و خواهشبار/ از زميني سخت  ت مه ترديد/ تكتا شبي پيدا شد از پش«
  »روئيدم 

  )141(ديوار، ص                                                                                                   
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تحت سيطره خود دارد. انسان امروز ممكن اي از رمانتيك سياه معاصر را  تنهايي و انزوا، گوشهتنهايي :  – 5
  است ميان جمع هم تنها واقع شود و به قول شاملو: كوهها باهمند و تنهايند، همچون ما با همان و تنهايان.

  رحماني:
اي در آب/............... / شب غريبي بود/ شب بلند  مرا صدا كردند/ درون تاريكي/ مرا رها كردند/ چو سكه«

  »و جنون/ مرا رها كردند ستوه/ شب شكوه
  )379-8(آوازي در فرجام،صص                                                                                 

  فروغ:
رانم آرام/ تا سرزمين مرگ/ تا  هاي سبز تابستان/ مي هاي مهجورم/ در آب تنهاتر از يك برگ/ با بار شادي«

  »هاي پاييزي ساحل غم
  )35(تولدي ديگر،ص                                                                                              

:  اين هر دو شاعر گاه حريم باورهاي تثبيت شده  اشتراك در بيان سخنان هنجار ستيزانه عقيدتي – 6
  ومي برزبان مي رانند.عقيدتي جامعه را در مي نوردندوسخناني متعارض با باورهاي عم

  رحماني:
 اي هيچگاهخدايا تو گرديده

  
 هاي سياه به دنبال تابوت 

  
 ايز چشمان خاموش پاشيده

  
  به چشم كسي خون به جاي نگاه 

 ، سايت هزارتو)2008(رحماني،                  
  فروغ:

 بارالها، حاصل اين خودپرستي چيست؟
  

 ما كه خود افتادگان زار مسكينيم 
  

 ما كه جز نقش تو در هر كار و هر پندار
  

 نقش دستي، نقش جادوئي نمي بينيم 
 )20(عصيان ،ص                          

  
هاي جسماني، در ادبيات  : سخن از كامجويي سخن از كامجويي هاي جسماني به شكل فاش وعريان – 7

فارسي قدمتي ديرينه دارد، اما ويژگي اين اشعار در دوران معاصركه ما در آثار فروغ و رحماني به عنوان 
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پوشي است. در  پردازيم بيان اين قبيل كامجويي ها به طور عريان و بدون پرده اشعاري سياه به بررسي آنها مي

  هاي جسماني را ندارد. رحماني:  جامعه نيز، تحمل بار منفي بيان عريان كامجوييحالي كه  اخالق سنتي 
 ي گم گشته به صحراي محبت اي بركه«
  

 مگذار كه تن بر تو كشد نصرت بدنام 
  

 مگذار زبان بر تو زند اين سگ ولگرد
  

 مگذار كه اين هرزه به رويت بنهد گام 
  

 تبدار لب تشنه به هم دوز و مياالي
  

 ي مردي كه گنه سوخته جانشبوسهبا 
  

 آغوش تهي دار از اين كالبد پست
  

 »ي پر مهر خود او را نكشانشبر سينه 
  

  )132(مجموعه اشعار، ص
  فروغ:
 گنه كردم گناهي پر ز لذت«
  

  كنار پيكري لرزان و مدهوش 

 دانم چه كردمخداوندا چه مي
  

 در آن خلوتگه تاريك و خاموش 
  

 تاريك و خاموشدر آن خلوتگه
  

 پريشان در كنار او نشستم 
 

 )13،ص1342(ديوار،
  

  تفاوتهاي شعرسياه فروغ ورحماني:
كامي، نامرادي و آزردگي  : فروغ آشكارا عوامل بيروني را عامل تلخ اختالف در انگيزه هاي تلخ كامي – 1

روزي  شناسد ولي رحماني در بيشتر موارد براي به هنجار كردن جامعه، با نوعي خود شكني،علت تيره خود مي
  دهد. را به خود نسبت مي
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  رحماني:
  »بدانيم نگهبان حقارت هستيمهاي طاليي اسارت هستيم/ و نخواهيم  راستي تهمت نيست/ كه بگوئيم: پسر«

  )268(آوازي در فرجام،ص
داند و اعتراض مستقيم خود  تقصير و اسير واقعي مي فروغ بر عكس رحماني در اسارت و سكوت خود را بي

 كند. را برسر طرف مقابل آوار مي

  فروغ:
 به لبهايم مزن قفل خموشي«
  

 كه من بايد بگويم راز خود را 
  

 رسانمبه گوش مردم عالم
  

 »طنين آتشين آواز خود را 
  

  )54(اسير، ص
يابد و  :  عشق در شعر فروغ به صورت آرمان شهر و مدينه فاضله وي نمود مياستنباط متفاوت از عشق – 2

شود. در اشعار رحماني، عشق در حال احتضار، در حال  اي به وسعت زندگي، به طور مستقيم بيان مي در پهنه
  شود. بيهوده گمراهان، خونابه دل و كفن ماتم تصوير و مجسم مياز بين رفتن، افسانه 

  رحماني: 
  لب به اين باده مياالي كه بيچاره شوي  عشق افسانه بيهوده گمراهان است«

 شهرة شهر شوي، شاعر آواره شوي  خيمه بردار از اين پهنه كه در چنگ زمان

  )195(مجموعه اشعار، ص
  »د پوشيدنكفن ماتم خو  عشق، خونابه دل نوشيدن«

  ) 297(همان، ص
  فروغ:

  آوازهاي شاد طبيعت را  آن شب من از لبان تو نوشيدم«
  »زان بوسه، قطره ابديت را  آن شب به كام عشق من افشاندي

  )109( عصيان، ص
 من تو باشم، تو، پاي تا سر تو  خواهمداني از زندگي چه مي
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 زندگي گر هزار پاره شود
  

 بار ديگر تو، بار ديگر تو 
  

  )129(اسير، ص     
:طنز سياه و تلخ رحماني، بيشتر مواقع با نوعي خودشكني همراه است، در شيوه هاي گوناگون بيان طنز - 3 

دهد،  هاي مختلف اجتماعي را مورد ريشخند قرار مي حالي كه طنز فروغ به طور مستقيم و بدون تعارف، اليه
  بندد.  خندي بر چهره مخاطب نقش مي و تلخ

  رحماني: 
 كني سر اين پرتگاه ژرف نصرت چه مي«
   

 كشيبا پاي خويش، تن به دل خاك مي
  

اي به پهنه تاريك زندگي گم گشته
  

 كشينصرت ! شنيده ام كه تو ترياك مي
  

 اينصرت تو شمع روشن يك خانواده
  )51-48(مجموعه اشعار،ص      

دهد و غرق  روشنفكران را مستقيما مورد خطاب قرار ميتحرك و مايوس  اما فروغ در طنزي تلخ، انبوه بي
  كند. هاي الكل گوشزد مي شدنشان را در مرداب

  فروغ: 
  » هاي الكل/ با بخارهاي گس مسموم/ انبوه بي تحرك روشنفكران را/ به ژرفاي خويش كشيدند مرداب«

  )91(تولدي ديگر،  ص                                                                                          
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هاي اشعار سياه خود، از محيط زندگي  رحماني در تصويرسازي:تفاوت در تصويرسازي رحماني و فروغ -4
از فروغ اقتباس كرده است و فروغ از طبيعت بيشتر بهره برده است. و اين  شهري و كوچه و خيابان بيش

  س نيست. تفاوت در بسياري از اشعار خيلي محسو
  رحماني: 

 آه اين جام مسين از چه سبب«
  

 سان گير است روي سكوي، بدين
  

 هوس ميكده اش بود مگر
  

 »كه به چنگال تو در زنجير است
  )36-7(مجموعه اشعار، ص

 
  فروغ: 

آفتاب/معرفي كشم/.................. / كسي مرا به  روم و انگشتانم را/ بر پوست كشيدة شب مي به ايوان مي«
(ايمان بياوريم به آغز    »ها نخواهد برد نخواهد كرد/ كسي مرا به ميهماني گنجشك

  )100-99فصل سرد، ص
: بسياري از اشعار سنت ستيزانه فروغ با مشكالت ومسائل زنان تفاوت در نحوه ستيز با هنجارها وسنتها -5

ت . درحالي كه اين مطالب دراشعار رحماني ارتباط پيدا مي كند ودر واقع اعتراض عليه چنان وضعيتي اس
  شكل عام تري پيدا مي كند. 

  رحماني: 
ها / ارتباط دو سر زنجيرند/........... /  روييد/ قفل باريد/.............. / قفل از لبهايش مي قفل از چشمانش مي«

    »ها پرپر زد ندهها نعره كشيدند: كه اين قانون است/ غل و قالده و زنجير به هم پيوستند/ خ قفل

  )276-5(مجموعه اشعار، ص     
  فروغ:  
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 بيا اي مرد اي موجود خودخواه

  
 بيا بگشاي درهاي قفس را 

  
 اگر عمري به زندانم كشيدي

  
  رها كن ديگرم اين يك نفس را 

  )54(اسير،                  
 

  نتيجه گيري:
كهن فارسي در دوره ي معاصر ، متأثر از فضاي فكري شعر سياه با وجود داشتن سابقه اي طوالني در ادبيات  

، فلسفي ، فرهنگي وسياسي غرب ، در ايران نيز به شكل تازه اي ظهور يافت . شعر سياه كه در غرب تحت 
تأثير مكتبهاي باروك، گوتيك ، ابسورديته و......شكل گرفته بود ، متناسب با فضاي ادبي و فرهنگي بعد از 

جمع زيادي از شاعران را  1332مرداد 28اول وارد ايران شد وخصوصا بعد از كودتاي مشروطه وعصر پهلوي 
با خود همراه ساخت . نصرت رحماني وفروغ فرخزاد از شاخص ترين افراد اين جريان شعري اند كه زبان 

  احساس وانديشه آنها از جهات متعددي مشابه واز جهاتي با هم متفاوتند.
سخنان هنجار ستيزانه  -6تنهايي  -5ظلمت/شب  -4نا اميدي  -3شكست  -2اندوه  -1مفاهيمي نظير 

سخن از كامجويي جسماني؛ از عمده ترين موضوعاتي هستند كه به طور مكرر در آثار اين دو  -7عقيدتي 
اختالف  -1شاعر مطرح مي شوند. اگرچه انديشه ونگاه اين دو در اموري نيز متفاوت است كه عبارتند از : 

تفاوت در تصويرسازي  -4شيو ه هاي گوناگون بيان طنز  -3استنباط متفاوت از عشق  -2ه تلخكامي در انگيز
  تفاوت در نحوه ي ستيز با هنجارها وسنتها.  -5

همچنين نتيجه ي نمونه گيري آماري در اشعار فروغ نشان مي دهد كه بيشترين بسامد شاخص هاي شعر 
شود كه اين امر نمايانگر آن است كه توجه به شعر سياه در زندگي  سياه در كتاب اسير وتولدي ديگر ديده مي

فروغ حتي بعد از تحول وي وجود داشت وتنها از زندگي فردي به سوي زندگي جمعي معطوف گشت. 
همچنين اين آمارگيري نشان مي دهد كه حضور شاخصهاي شعرسياه در دو كتاب ميعاد درلجن وترمه از آثار 

 حضوراين مفاهيم در ساير آثار وي مي باشد.   نصرت رحماني بيش از 
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