
 
 
 
 
 
 

  انزوا طلبي در شعر و زندگي فروغ فرخزاد
  دكتر رحيم كوشش                                       

  استاد يار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه 
  زهرانوري                                               

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه 
  چكيده:

هرگاه از ادبيات معاصر ايران سخن به ميان مي آيد نام فروغ فرخزاد همانند ستاره درخشاني در آسمان        
و  به عنوان يكي از مدرن ترين شاعران ايران زبانزد ادب دوستان شعر اين دوره مي درخشد هنوز هم نام ا

است و بزرگان عرصه ادبيات در باره او مقاله ها و كتاب ها نوشته اند.  اين مقاله نيز قصد دارد كه مضمون 
كه از  تنهايي و انزوا را در شعر و زندگي او مورد بررسي قرار دهد.  تا به اين نتيجه برسد كه آيا فروغ فرخزاد

بزرگترين  شاعران  تاريخ معاصر ايران است با توجه به موقعيت و شرايط موجود در جامعه و زندگي خود، 
چقدر تحت سيطره تنهايي و انزوا واقع  شده است  و مفاهيم و مضامين مرتبط با اين موضوع در شعر او 

  چگونه است و او چه اندازه تالش كرده است تا به رهايي برسد. 
  ن كليدي : فروغ فرخزاد، تنهايي، انزوا، ، نااميدي ،تالش، رهايي واژگا

  
  مقدمه : 

در لغت به معناي گوشه گيري ، گوشه نشستن، گوشه گرفتن،عزلت اختيار كردن و منزوي شدن » انزوا«      
ذشته است (لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين)   كه در ادبيات فارسي ايران نمود هاي بسياري دارد در شعر گ

، انزوا و تنهايي مخصوصا در زمينه عرفاني معناي مثبتي داشت و شاعران بيشتر به آن اهميت مي دادند. اما در 
ادبيات معاصر ايران ،انزوا و گوشه گيري يك معناي منفي دارد كه توأم با يأس و شكست و نااميدي همراه 

اني كه جامعه به دليل هاي سياسي  دچار آغاز مي شود زم 1320است؛ اين يأس و نااميدي بيشتر بعد از 
درون مايه هاي تازه « انجماد روحي شده است دكتر شفيعي كدكني در كتاب ادوار شعر فارسي  مي نويسد: 
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اي كه در قلمرو شعر اين دوره عرضه مي شود بيش و كم عبارتند از : مسأله مرگ و مسأله يأس و نااميدي 

ت، غالبا شعرا به مرگ مي انديشند و اصوال يكي از درون مايه هاي عجيبي كه بر شعر اين دوره حاكم اس
: 1380اصلي شعر اين دوره انديشيدن به مرگ و حتا ستايش مرگ و نااميدي عجيب و غريبي است...(شفيعي،

) شعر نو ايران كه با نيما يوشيج آغاز مي شود توده يأسي را كه شاعر را  به كنج تنهايي و انزوا فرا مي 61
مي گويد: اي دريغا، » افسانه«ند وارد شعر مي كند خود نيما كه سردمدار شعر نو ايران است در شعر خوا

دريغا، دريغا/ كه همه فصل ها هست تيره/ از گذشته چو ياد آورم من/ ولي چشمم بيندخيره خيره/ پر 
رفتن در تنهايي و )  اين روحيه شكست و حسرت و فرو و51زحيراني و ناگواري ( افسانه، ديوان اشعار: 

گريستن بعد از نيما در شاعران پيرو او آشكارتر مي شود ، مهدي اخوان ثالث مي گويد: قاصدك/ ابرهاي همه 
)  يا سخن هدايت در بوف كور كه مي 127عالم شب و روز در دلم مي گريند ( قاصدك، گزيده اشعار: 

» ه و در انزوا مي خورد و مي تراشد.در زندگي زخم هايي است كه مثل خوره روح را آهست« نويسد: 
) همه اين ها نشانه هايي از يأس دروني است كه كه نويسندگان و شاعران آن دوره را به 9: 1383(هدايت، 

سوي انزوا مي كشاند و چون در اين دوره اكثر مضامين شعري حاصل تجربه هاي شخصي است بر خالف 
ود سخن مي گويند اما در اين دوره شاعران تجربه هاي شعر كهن كه شاعران به ندرت در باره زندگي خ

شخصي خود را در شعر به سهولت بيان مي كنند همين باعث شده است آن يأس دروني حاصل از استبداد 
شاه در شعر ها ي شاعران  آشكار شود زيرا  وقتي كه  اين تجربه در جامعه يخ زده صورت مي گيرد طبيعي 

در شعر شاعري مثل رودكي كه در »  بهار«لخ و سرد باشد به عنوان نمونه واژه است كه اكثر مضامين شعري ت
قرن چهارم زندگي مي كند اين گونه نمود دارد: آمد بهار خرم  با رنگ و بوي طيب/ با صد هزار نزهت و 
، آرايش عجيب / شايد كه مرد پير بدين گه شود جوان/ گيتي بديل يافت شباب از پي مشيب ( ديوان رودكي 

)  در ادامه  حافظ در قرن هشتم مي گويد: به عزم توبه سحر گفتم استخاره كنم 97:  1372به كوشش منصور،
) اما در دوره 475: 1385/ بهار توبه شكن مي رسد چه چاره كنم  ( ديوان حافظ، به كوشش خطيب رهبر
ر شكوفه كرد درختي كه معاصر فروغ فرخزاد چنين مي نويسد: خنديد باغبان كه سرانجام شد بهار/ ديگ

كاشتم/ دختر شنيد و گفت جه حاصل از اين بهار / اي بس بهارها / كه بهاري نداشتم من ( اسير،دختر و 
). تعبيري كه فروغ از آمدن بهار دارد  كامال متفاوت از تعبير رودكي و حافظ است سخن فروغ از بهار 64بهار:

ه به راحتي به زبان آورده است مضاميني از اين حاصل تجربه شخصي او وشكست او در زندگي است ك
) يكي از شاعران مطرح 1345ـ1313دست در ادبيات شعري معاصر ايران بسيار ديده مي شود  فروغ فرخزاد(
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دوره معاصر است كه در شعر هايش اين گونه مضامين بسيار ديده مي شود او كسي است كه روح انزوا طلبي 
زباني بسيار صميمي و عاطفي يأس و نااميدي و انزوايي كه در زندگي و جامعه  در او بيدار شده است.  او با

بر او چيره شده است  با بياني غريبانه براي مخاطبش بيان مي كند در اين مقاله ابتدا جامعه او مورد بررسي 
شعر هاي  قرار مي گيرد و سپس موقعيت او در زندگي و خانواده بحث مي شود و آن وقت انزوا و تنهايي در

  او مورد بحث قرار مي گيرد.
 

  اجتماع،زندگي و شعر فروغ فرخزاد از نگاه انزوا طلبي 
دوره اي كه فروغ در آن زندگي مي كند، يكي از دوره هاي حساس تاريخ معاصر ايران است. وقتي        

فروغ به بلوغ مي رسد و با دنياي اطراف آشنا مي شود رنگ ظلمت را در زندگي و جامعه اش مي بيند پايه 
ستبداد  در آن از همه هاي شخصيت فكري  فروغ در جامعه و شهري پايه ريزي مي شود كه رنگ خفقان و ا

رنگ ها پر رنگ تر است. در جامعه اي كه فروغ جوان  مي خواهد در آن بال و پر بگشايد  بافت فرهنگي آن 
آميزه اي از دورغ و فساد و تظاهر به دوستي است؛  دورغي كه در شعرهاي فروغ نمايان تر است و بد ترين 

ن گيرد/ ديگر چگونه مي توان  به سوره هاي رسوالن چيز تلقي شده است : وقتي كه در آسمان دورغ وزيد
) وقتي كه روح ظريف و حساس فروغ مي 299سرشكسته پناه آورد. (ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد: 

خواهد  به جامعه بنگرد و تكيه گاه پيدا كند اين دورغ و نيرنگ  شخصيت او را در هم مي شكند و و او را به 
شروع مي شود، حكومت  1320اختار اجتماعي ،سياسي  دوره شاه  هم كه بعد از انزوا فرا مي خواند.  س

خودكامه اي است كه با درآمد حاصل از نفت خود را متجلي ساخته است از يك سو ثروت ، بي بند و باري، 
زيبايي و تجمل و در قطب ديگر زشتي و بي قوارگي است كه همين زشتي و بي قوارگي سهم فروغ شده 

ه با اقداماتش به تضادهاي ريشه دار اجتماعي مي افزايد. با توجه به ماهيت استبدادي ، قدرت طلبي است. شا
و منفعت جويي شاه،  نظام جامعه  به بستري نرم براي ارتشاء فساد بدل مي گردد. فروغ زاده همين اجتماع 

هاي مهم دوره جواني فروغ ؛ ) از جريان 1375است . (ر.ك: مقاله فروغ از ديدگاه روان شناختي ، كراچي ،
يكي حضور  همه جانبه امريكا و ديگري فشار و اختناق براي اعمال نوعي حاكميت مطلق است كه شاه دنبال 
گرفته است در اين دوره نشريات و مطبوعات در اختيار ونظارت دولت بود و عموما در ترويج غرب گرايي 

ز مهم ترين مسائل سياسي زمان فروغ بود) جامعه دچار مرداد ( كه يكي ا 28قرار داشت با وقوع كودتاي 
انجماد روحي و عاطفي مي شود. شعر نو كه در آغاز  دهه سي در اوج مبارزات ملي خود به اوج تاريخي 
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خود رسيده بود با وقوع كودتا  غرق در نفرت و نوميدي شد و اين نوميدي  بر شعرهاي  خيلي از شاعران 

كه رابطه ادبيات و شرايط اجتماعي  از نوع تأثير و تĤثر متقابل « ب مي دانيم كه تأثير به سزايي گذاشت خو
است و در پيدايش و جهت گيري جريان هاي شعري شرايط اجتماعي ،فرهنگي،سياسي و اقتصادي از عوامل 

ساد ) طبيعي است كه وقتي اجتماع پر از ف17: 1387(ر.ك،زرقامي ،» برون متني مؤثر بر ادبيات مي باشند 
باشد.فرهنگ تظاهر و نيرنگ باشد و سياست حكومتي استبدادانه باشد روح شاعر جواني مثل فروغ كه 
شكننده است و همه چيز او را دچار غم مي كند چقدر مي تواند به انزوا كشيده شود ترابي در كتاب جامعه 

ه مطالعات خود را روي جامعه شناسي ادبيات بخشي از جامعه شناسي است ك« شناسي ادبيات مي نويسد: 
محتواي آن و روابط متقابل شاعر و نويسنده و اثر آن از سويي و جامعه از سوي ديگر متمركز مي سازد. 

) بنابراين اگر از نگاه جامعه شناختي شعرهاي فروغ مورد مطالعه قرار گيرد يأس و نااميدي 27: 1376(ترابي،
ر هاي او  به وضوح ديده مي شود  اما از ديگر عواملي كه و خفقاني كه در اجتماع آن روز حاكم است در شع

فروغ را به انزوا مي خواند جامعه مرد ساالر اوست او در يك جامعه مرد ساالر زندگي مي كند و مي خواهد 
يك سنت شكن فرهنگي باشد كه يك تنه در برابر سنت هزار ساله مي ايستد. فرهنگ سنتي كه  يك فرهنگ 

آرزوي من آزادي زنان ايراني و تساوي « روغ چنين چيزي را دوست ندارد، مي گويد: مرد ساالر است و ف
حقوق آن ها با مردان است. من به رنج هايي كه خواهرانم در اين مملكت  در اثر بي عدالتي مردان مي برند 

جاد يك محيط كامال واقفم و نيمي از هنرم را براي تجسم دردها و آالم آن ها به كار مي برم آرزوي من اي
) 1333سخن فروغ در مجله فردوسي، » ( مساعد براي فعاليت هاي علمي و هنري و اجتماعي بانوان است...

او يك زن عاصي و سركش است اما از طرفي روشن فكري است كه نمي خواهد به زندگي عادي و مظلومانه 
ايه ريزي شده است و جنبه رسمي يك زن ايراني راضي شود و به همين خاطر از قوانيني كه بر ضد زنان پ

او آنقدر « دارد گله مي كند؛ قوانيني كه فروغ را بعد از جدايي از همسرش از ديدن فرزندش محروم مي كند 
از اجتماع نا به سامان ايران آزرده خاطرو ناخشنود است كه در اكثر اشعارش در پشت مضامين مطرح او مي 

... در بسياري از اشعار فروغ به صورت يك منتقد اجتماعي توان يك درد عميق باطني را احساس كرد
قدرتمند ظاهر مي شود او نه تنها به روشني دريافته است كه وضعيت كنوني عالم و آدم را نقد مي كند بلكه 
معترض به روشن فكراني است كه دوروبرش زندگي مي كنند فروغ به روشني دريافته است كه وضعيت 

) اما فروغ وقتي نمي تواند در برابر ويراني 216تا214: 1375ترابي،» ( تا كجاست موجود و ويرانيهاي آن 
كاري كند؛ روح انزوا طلبي در او بيدار مي شود خالصه مطلب اين كه جامعه اي كه فروغ در آن زندگي مي 
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بوسند در كند،  بي فروغ و روشنايي است ، ايمان از قلب ها گريخته و مردمان همچنان كه هم نوع خود  مي 
ذهن خود  طناب دار او را  نيز مي بافند،چنين اجتماعي بستري است كه روح كمال طلب فروغ را به انزوا مي 
خواند اما علت انزوا طلبي فروغ فقط خفقان اجتماعي نيست بلكه در زندگي اش نيز زخم هاي است 

روح را در تنهايي و انزوا مي در زندگي زخم هايي است كه مثل خوره « همانطور كه هدايت گفته است : 
) نگاهي به زندگي فروغ نشان مي دهد كه دلش شكسته تر از ساغر بلوريني است 9: 1383(هدايت،» خورد

كه در ميانه سنگ خارا كني زدست رها شده است ؛ او از آغاز زندگي به گفته خود به سختي عادت كرده 
خاطرات سفر به » ( د عادت داده است. پدرم ما را از كودكي به آن چه سختي نام دار« است 

) فروغ بزرگ مي شود، سختي ها هم بزرگ مي شوند و وقتي كه فروغ خود و دنياي  82: 1376اروپا،طاهباز،
اطرافش را مي شناسد سختي ها او را احاطه مي كنند، آن ازدواج زود هنگام براي فروغي كه در سن نوجواني 

كند و فروغ با اين ازدواج مي خواهد از انزواي خانه بيرون آيد اما   است و به زندگي جور ديگري نگاه مي
شرايط زندگي  از او مي خواهد كه تسليم زندگي ساده اي شود كه همه زنان دوره او دارند اما فروغ نمي 
خواهد ذهن كمال طلب خود در انزواي روزمرگي بكشد، پايه هاي زندگي او را به هم مي ريزد  بنابراين به 

حس مي كنم كه عمرم را باخته « ن نتيجه مي رسد كه اين ازدواج چيز مضحكي بود در نامه اي مي نويسد : اي
سالگي پايه  16ام  شايد علتش اين است  كه هرگز زندگي روشني نداشته ام آن عشق و ازدواج مضحك در 

اده به نوعي و در زندگي به ) فروغ در خانو214: 1375ر.ك ترابي ، » ( هاي زندگي آينده مرا متزلزل كرد. 
شكل ديگري تحت فشار است وقتي مي خواهد  به مرحله ديگري از زندگي وارد شود و از نا به هنجاري به 

چاپ مي » گناه « در آيد مشكل گذشته با اوست.  او حتا از طرف پدرش هم تحت فشار است وقتي شعر
فروغ بود و مي گفت فروغ باعث ننگ  پدرم سخت مخالف كارهاي« شود پوران ، خواهرش مي گويد: 

خانواده من است و بعد هم فروغ را از خانه بيرون كرد وقتي كه او را با يك چمدان بيرونش كرد فروغ هيچ 
) جدايي از همسر و محروم شدن از  1347جا نداشت.(ر.ك مقاله، طرحي از چهره فروغ فرخزاد،نقيبي،

ندگي نامه او آمده است وقتي  به ديدار فرزندش مي رود و مادر فرزندش  نيز غمي بر غم هاي او افزود در ز
توي خيابان ها راه افتادم و پرسه زنان خيابان را طي كردم « شوهرش مانع ديدارش مي شود فروغ مي گويد: 

... نمي دانستم كجاي تهران بودم و غروب يك روز پاييزي بود .... و بعد با اولين تاكسي به خانه برگشتم ... 
عدش ديگر يادم نيست وقتي بيدار شدم صبح شده بود و بالش زير سرم خيس بود، در مستي و بي خبري ب

(همان ) اما فروغ هميشه در جستجوي راهي بود است براي به دريا زدن دل و » همه شب را گريه كرده بودم. 
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رگ با اوست همچنان كه از قطره بودن رستن، او هميشه در فكر رهيدن است و چنين فكري از نوجواني تا م

در زندگي نامه اش آمده؛ گريه هاي چند ساعته در اتاق در بسته، اصرار بر ازدواج  و بعد طالق گرفتن از 
شوهر، رفتن به جذام خانه و تهيه فيلم در آن محيط ، تمام اين ها بهانه هايي است براي رهيدن از تنگه ها و 

ما متأستفانه به دليل جو خاص دوران زندگي اش هيچ كدام از تنك جانيهايي كه انسان خود موجد آن است ا
) به طور كلي مي توان گفت فروغ خود را در 198: 1375ر.ك، ترابي، » ( رهيدن ها به رسيدن ها نيانجاميد. 

من هرگز در زندگي راهنمايي نداشتم كسي « برهوتي غرق مي بيند كه ياوري براي نجات ندارد او مي گويد: 
فكري و روحي نكرده است هر چه دارم از خودم دارم و هر چه ندارم همه چيز هايي است كه مي  مرا تربيت

توانستم داشته باشم اما كج روي ها و خود نشناختنها  و بن بست ها ي زندگي نگذاشته است كه به آن ها 
ي مي زند حتا در ) او در مدت عمر كوتاه خود چند بار دست به خودكش214: 1375ر.ك ، ترابي ، » ( برسم.

فروغ احوال متفاوتي داشت در هر ماه دو سه « آسايشگاه رواني بستري مي شود خواهرش پوران مي گويد: 
بار دچار بحران هاي روحي شديد مي شد كه در اين روزها از هر كسي مي گريخت در اتاق را به روي 

معموال در همين روزهاي بحراني خودش مي بست و گريه مي كرد همه كارهاي جنون آميز زندگيش را هم 
)فروغ در زندگي تنهاست و تنهايي خود را به وضوح در  1374: 25انجام مي داد. (ر.ك،مجله زنان،شماره

ميان اين همه آدم هاي جور وباجور آنقدر احساس تنهايي مي « شعر هايش اعالم مي كند خود او مي گويد: 
د حس خارج از جريان بودن دارد خفه ام مي كند كاش در كنم كه گاهي گلويم مي خواهد از بغض پاره شو

ر.ك، جاودانه فروغ ..» ( جاي ديگري به دنيا مي آمدم، جايي نزديك به مركز حركات و جنبش هاي زنده 
) ) همين تنهايي است كه وقتي به جذام خانه اي در تبريز مي 1347فرخزاد، به كوشش اسماعيلي،صدرات:

رد ، پسري به نام حسين را با خود به تهران مي آورد و به فرزندي مي پذيرد تا آرام رود و با آن ها خو مي گي
فكر و غصه راحتم نمي گذاشت مرا مي كشت مرا از درون مي تراشيد حسين كه آمد آرام تر شدم ، « شود:  

ش را اصال گاهي توي صورت اين پسرك كامي را مي بينم وقتي كه دستش را در دست مي گيرم و يا موهاي
مقاله، طرحي از چهره فروغ ...» ( نوازش مي كنم هيچ فكر نمي كنم كه حسين است يا كامي 

فشار زندگي، فشار محيط و فشارهاي زنجير هايي كه » ) )در جاي ديگري هم مي گويد: 1347فرخزاد،نقيبي،
ي كردم خسته و پريشانم به دست و پايم بسته بود و من با همه نيرويم براي ايستادگي در مقابل آن ها تالش م

) طبيعي است كه  78خاطرات سفر به اروپا،طاهباز:» ( كرده بود مي خواستم يك زن يعني يك بشر باشم.
وقتي اجتماع و خانواده فروغ  او را تنها مي گذارد، تنها چيزي كه در آسمان انديشه فروغ مي چرخد كالغ 
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ير انزوا و تنهايي شود او از شعر كمك مي گيرد چون انزوا است اما نكته اين جاست كه او  نمي خواهد اس
معتقد است هميشه راهي براي رهايي است اما روح انزوا طلبي كه در درون فروغ رخنه كرده است بر شعر 

فروغ است كه همواره محور » من«هايش نيز سيطره مي يابد چون كه شعر فروغ آئينه زندگي اوست و اين 
او در پي ) «39: 1373نيك بخت،» ( رهايش براساس آن شكل مي گيرد.شعر او بوده است و اغلب شع

شناخت خودو دنياي پيرامون خويش و كشف تباهي پنهان در پس آن زوال را به عنوان مهم ترين و اصلي 
)البته روحيه فروغ را هم بايد كمي در نظر گرفت او انساني است 39(همان:» ترين درون مايه شعرش پذيرفت.

آن غروب هاي سنگين، آن كوچه هاي « وست دارد در نامه اي به ابراهيم گلستان مي نويسد: كه غم را د
سخن فروغ در مجله آرش شماره » ( خاكي و آن مردم بدبخت مفلوك بدجنس و فاسد را دوست دارم.

و براي شاعر جواني كه در زندگي خانوادگي به آرامش و فيروزي نزديك نشده « ) . با اين حساب 13،1345
» ( از جامعه و پيرامون چندان محبتي دريافت نكرده است رازهاي هستي ناگشوده تر جلوه مي كند...

او انساني بود كه كه در تمام عمر كوتاهش كوشش « ) همچنين عابدي در ادامه مي گويد: 51: 1377عابدي،
خود را اعتال ببخشد و به  كرد تا حلقه بسته اي كه موجوديت او را منكر است به كناري زند و با هنرش هم،

)  اكنون به شعر او مي 52(همان، »آرامش برسد و هم خود را عنوان شخصيتي متعالي و متفاوت بپذيراند.
پردازيم تا چگونگي انزوا طلبي را در شعر او  مورد بحث قرار دهيم زيرا همانطور كه گفتيم شعر فروغ آئينه 

شعر براي من « قتي از او درباره شعر مي پرسند مي گويد:زندگي اوست و فروغ با شعر زندگي مي كند و
رفيقي است كه وقتي به او مي رسم مي توانم راحت با او درد دل كنم، جفتي است كه كاملم مي كند ، راضيم 

) دكتر 94گفت و شنود فروغ با مجله آرش،برگرفته از كتاب  از نيما تابعد: » ( مي كند بي آنكه آزارم بدهد.
تمام شعر فروغ تجارب شخصي است يعني ممكن است در « كتاب ادوار شعر فارسي مي نويسد: شفيعي در 

يك شعر فروغ، ده لحظه خصوصي تصوير شده باشد كه حتا يكي از اين لحظه ها هم در مجموعه شعر 
است  همه چيز در شعر فروغ لرزان« ) سپس در ادامه مي افزايد: 27شفيعي، : » ( شاعران قاجار وجود ندارد.

او هيچ وقت نمي گويد مضطربم او اضطراب را نشان مي دهد اين اضطراب را در وصف هاي شعر او مي 
شعر فروغ حكايت دل و رواني است كه از بودن خود « ) عابدي مي نويسد: 62همان، » ( توان احساس كرد.

دن و چگونه زيستن سخت آزرده است و همواره در پي پاسخ به پرسش وهم آلود و سنگيني چون چگونه بو
) فروغ در طول عمر خود پنج مجموعه شعري نوشت كه سه مجموعه اول را به 86: 1377عابدي،» ( است.

و » تولدي ديگر«را جزو مجموعه هاي خام او مي دانند و دو مجموعه » عصيان«و » ديوار«، »اسير«نام هاي 
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مي دانند كه خود فروغ همه به اين نكته اشاره  را از مجموعه هاي پخته او» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«

كرده است و اكثر صاحب نظران در بررسي اشعار، تكيه را بر روي  اين دو مجموعه شعري مي گذارند اما  
وقتي سخن از انزوا طلبي فروغ به ميان مي آيد بايد تمامي آثار او مورد بررسي قرار گيرد زيرا تنهايي فروغ از 

ست و رفته رفته زياد تر هم مي شود وفروغ دو مجموعه آخر، همان فروغ است كه در سه همان ابتدا با او
بيشتر ناقداني كه به بررسي « مجموعه اول بوده است  ؛ فقط ساختار وزبان و بيان شعرش تغيير كرده است،

ما شناخت فروغ شعر فروغ فرخزاد پرداخته اند. شعر هاي گذشته فروغ را ناديده گرفته اند و نفي كرده اند ا
) اولين مجموعه شعري فروغ به نام 110: 1376(م.اميد، » بدون بررسي روند كاري شعري او كامل نمي شود.

سال داشت اين دفتر مقهور احساسات جواني و اوهام  18چاپ شد زماني كه فقط  1331در سال » اسير«
غ اسيري مي داند كه گرفتار زندگي )فروغ در اين مجموعه خود را مر26: 1373ذهني اوست.(ر.ك،نيك بخت،

است زندگي كه مثل زندان است اما او مي خواهد خود را از زندان برهاند او براي رهايي از زندان دست به 
دامن عشق مي زند . بدين ترتيب شاعر اسير در جستجوي راه فراري از اين زندان از لذت عشق سرمست مي 

) فروغ وقتي 355فروغ، گردهاري تيكو، جاودانه زيستن، جاللي:  شود . ( ر.ك، مقاله سيري در سروده هاي
تنهاست نمي خواهد در اين تنهايي بماند اما يأس و ناميدي كه ركن اصلي شعر هاي اين دوره است بر روح 
او نيز سايه مي اندازد و او را به انزوا فرا مي خواند گرچه شاعر از دوست داشتن مي گويد و به پايان آن نمي 

ديشد  و از سياهي نمي هراسد: از سياهي چرا هراسيدن / شب  پر از قطره هاي الماس است/ آنچه از شب ان
)و  از خدا مي خواهد كه عشقي 24به جا مي ماند عطر سكر آور گل ياس است. ( اسير، از دوست داشتن : 

ن بهشت تو/ ياري به من بده را به او بدهد كه او را بسازد : عشقي به من بده كه مرا سازد / همچون فرشتگا
) اما وقتي مي بيند كه عشق او را 68كه در او بينم يك گوشه از صفاي سرشت تو. ( اسير، در برابر خدا، 

نجات نمي دهد و يار به جاي اين كه صفاي عشق از او طلب كند تني آتشين از  او مي خواهد : من صفاي 
ا / او تني مي خواهد از من آتشين/ تا بسوزاند در او عشق مي خواهم از او/ تا فدا سازم وجود خويش ر

) آن وقت مي بيند كه از عشق  هيچ حاصلي در دست او نيست : اين چه 27تشويش را ( اسير، نا آشنا: 
)  فروغ كه نمي خواهد 45عشقي است كه در دل دارم/ من از اين عشق چه حاصل دارم (اسير،  ديدار تلخ: 

شود  از اين عشق دورغين فاصله مي گيرد تا دل خود را به نقطه دوري ببرد  و از  زندگي اش به انزوا كشيده
رنگ گناه شتشويش دهد: به خدا مي برم از شهر شما/دل شوريده و ديوانه خويش/ مي برم تا كه در آن نقطه 

وداع:  دور/ شتشويش دهم از رنگ گناه/ شتشويش دهم از لكه عشق / زين همه خواهش بي جا و تباه (اسير،
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) در ادامه مي گويد: به خدا غنچه شادي بودم / دست عشق آمد و از شاخم چيد/شعله آه شدم صد 32
افسوس كه لبم باز بر آن لب نرسيد. (همان)همين درد عشق است كه قلب فروغ جوان را زخمي مي كند تا 

بياوريم به آغاز فصل اين كه بعد ها مي گويد كه زخم هاي من همه از عشق است/ عشق،عشق،عشق (ايمان 
) روح فروغ وقتي از عشق كه مايه اميد و ادامه حياتش بود سرخورده مي شود و نااميد مي گردد: نه  300سرد:

) در ناميدي به سوي انزوا 33اميدي كه بر آن خوش كنم دل/ نه پيغامي نه پيك آشنايي ( اسير، افسانه تلخ: 
وحي مشوشم كه شبي بي خبر زخويش / در دامن سكوت به مي رود و در دامن سكوت به تلخي مي گريد: ر

) او با حسرت به زندگي نگاه مي كند اما او مي خواهد باشد و در 38تلخي گريستم (اسير، گريز و درد : 
برابر تباهي ايستادگي كند  فروغ در شعر دنبال يك ناجي مي گردد  تا از درد تنهايي خود بكاهد زيرا كه 

كشيدن كم مي كند اما درد تنهايي هم بزرگتر مي شود و در شعر هاي او آشكارتر مي گفتن درد  از درد  
گردد  فروغ در آخرين شعر اسير ناباورانه مي پرسد: با كدام بال مي توان از زوال روزها و سوزها گريخت / 

) رفته رفته 91، 90با كدام دست / مي توان عشق را به بند جاودان كشيد/ با كدام دست ( اسير،با كدام است : 
فروغ براي رهايي از انزوا از عشق كمك مي گيرد اما » اسير« شعر هاي فروغ رنگ غم مي گيرد گرچه در 

دومين مجموعه شعري » ديوار« شكست در عشق مايه اميد او را از بين مي برد و او را پشت ديوار مي گذارد؛ 
فروغ است ، در ديوار مضمون اكثر شعر ها  ديوار حكايت روان و دل« چاپ شد  1335اوست كه در سال 

)در اولين شعر اين مجموعه فروغ 46: 1377عابدي ، » ( عشق است البته فروغ با دوريي و رياكاري مي ستيزد.
سخن مي گويد: با اميدي گرم و شادي بخش / با نگاهي مست و رويايي/ دخترك افسانه مي » رويا«از 

) فروغ خوشبختي را در اين شعر به تصوير مي كشد كه از 95وار،رويا: خواند/ نيمه شب در كنج تنهايي (دي
راهي دور ، شهزاده اي مغرور به كوچه هاي شهر مي آيد، شهزاده اي كه شعله خورشيد بر فراز تاج زيبايش 
مي درخشد؛ شهزاده در كوچه مي تازد و مردمان در گوش هم آهسته مي خوانند كه او بي گمان شهزاده 

ت دختران از پشت روزن ها نگاه مي كنند و آرزوي او را دارند و همه مردم آهسته مي پرسند كه وااليي اس
كيست اين دختر خوشبخت، شهزاده از ميان همه عبور مي كند و به خانه دختركي مي رود كه خود فروغ 

ب آهسته مي است و فروغ مي گويد: مي كشم همراه او زين شهر غمگين رخت/ مردمان با ديده حيران زير ل
)  اما افسوس كه اين همه خوشبختي افسانه اي است كه فروغ در 98،99گويند ؛ دختر خوشبخت ( رويا: 

كنج تنهايي خود براي تسلي خود از درد  انزوا مي خواند و وقتي رويا تمام مي شود اندوه تنهايي بر او سايه 
ر آن زندگي مي كند برف مي بارد و در سكوت پشت شيشه خانه اي كه فروغ د» اندوه تنهايي« مي اندازد در 
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سينه او دستي دانه اندوه را مي كارد : پشت شيشه برف مي بارد / در سكوت سينه ام دستي / دانه اندوه مي 

) و همين تنهايي است كه روح فروغ را مي لرزاند: چون نهالي سست مي 118كارد (ديوار، اندوه تنهايي: 
/ مي خزد در ظلمت قلبم/ وحشت دنياي تنهايي( همان ) چون كه  آفتاب بي لرزد/ روحم از سرماي تنهايي

غروبش در جنوب  افسرد از همين است كه بعدها به غروبي ابدي مي رود : ديدم اي بس آفتابي را كه پياپي 
در غروب افسرد / آفتاب بي غروب من/ اي دريغا در جنوب افسرد / بعد از او ديگر چه مي جويم/بعد از 

) جنوب را مي توان منظور از  120ر چه مي پايم/ اشك سردي تا بيفشانم/ گور گرمي تا بياسايم (همان:ديگ
اهواز گرفت و آفتاب بي غروب را هم يار يا فرزند گرفت  كه در جنوب ماند و فروغ بعد از آن ها براي 

ا فروغ را به اتاق آسايش به گور گرمي دل خوش مي كند، گور گرم همان روح انزوايي است كه ساعت ه
كوچك مي كشاند و فروغ در آنجا به زاري مي نالد اما دوباره دست به تالش مي زند تا شايد بتواند از انزوا 
بيرون بيايد فروغ اين بار خود را با ياد يار آرام مي كند : اما من آن شكوفه اندوهم/ كز شاخه هاي ياد تو مي 

) اما انگار ياد يار 128ياد آشناي تو مي جويم ( ديوار، شكوفه اندوه:  رويم/ شب ها تو را به گوشه تنهايي/ در
هم كمكي به او نمي كند چشم هاي او در لحظه هاي پرشتاب زندگي گرد فروغ ديوار مي سازد : درگذشت 
پرشتاب لحظه هاي سرد/ چشم هاي وحشي تو در سكوت خويش/ گرد من ديوار مي سازد ( ديوار، ديوار: 

وغ مي بيند كه حتا ياد كردن  هم سودي براي تنهايي او ندارد از چشمان وحشي مي گريزد )وقتي فر128
چون نمي خواهد تسليم انزوايي شود كه يار مثل ديوار گرد او كشيده است بنابراين او مي گريزد اما كجا؟ به 

گريزم از تو در ساحلي  بي راهه راه، به دامن صحرا و به ساحل متروك : مي گريزم از تو در بي راهه راه/ مي
) اين مصراع ها يعني اين كه وحشت تنهايي فروغ را فرا گرفته است او به جايي مي 129متروك ( همان:

گريزد كه تنهايي و انزوا هم در آن جا هست اما باز تالش مي كند  چون مي گويد: مي گريزم از تو / تا دور 
)اما انگار گريزي نيست در ادامه مي گويد: ليك 129،130ن،از دور از تو / بگشايم راه شهر آرزوها را ( هما

چشمان تو با فرياد خاموشش / راه ها را در نگاهم تار مي سازد/ همچنان در ظلمت رازش گرد من ديوار مي 
). بنابراين مي بينيم كه تنهايي و انزوايي كه فروغ در اسير مي خواهد آن را با عشق درمان 130سازد (همان: 

شكست مي انجامد در ديوار آشكارتر مي شود اما چون فروغ نمي خواهد تسليم انزوا شود با خود  كند و به
از شب حرف مي زند از شبي » ستيزه« به ستيزه بر مي خيزد و خود را دوبار با ياد يار آرام مي كند در شعر 

رغي خسته از پرواز/ مي كه ياد يار مثل مرغي خسته از پرواز بر درخت خشك پندار او مي نشيند: او چو م
) وقتي ياد او در ذهن فروغ مي آيد حتا شاخه ها هم از 131نشيند بر درخت خشك پندارم (ديوار،  ستيزه:
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شوق مي لرزند: شاخه ها از شوق مي لرزند/ در رگ خاموششان آهسته مي جوشد خون يادي دور / زندگي 
) شعر ادامه مي يابد فروغ احساس مي 131،132سر مي كشد چون الله اي وحشي از شكاف گور (همان : 

كند كه بر ديوار سخت سينه اش ناشناسي در مي كوبد و او مي گويد: باز كن در اوست/ آسمان ها را به دنبال 
) اما وقتي كسي به سوي او نمي 133تو گرديده/ خسته و بي تاب ياسمن ها را به بوي عشق بوئيده( همان: 

د او در حسرت مي ماند و با خشم مي گويد: باز هم رويا آن هم اين سان  تيره آيد تا تنهايي اش را تمام كن
) فروغ اين بار واضح تر از 135ودرهم/ بايد از داروي تلخ خواب عاقبت بر زخم بيداري نهم مرهم (همان:

«  تنهايي خود سخن مي گويد بسامد واژه شب كه نماد انزوا و تنهايي است در شعر هايش بيشتر مي شود در
از شب انزواي سخن مي گويد كه به روي جاده نمناك زندگيش افتاده است و باعث شده » دنياي سايه ها 

است حتا سايه هم از جسم گريزان باشند : شب به روي جاده نمناك / سايه هاي ما گويي زما گريزانند( 
ر سكوت و انزواي سخت زندگي ) او به دنبال سايه خود مي گردد كه شايد بتواند د142ديوار،دنياي سايه ها:

حاال كه كسي نيست با سايه اش بماند و تنها نباشد : سايه من كو؟/ سايه من كو؟ / من نمي خواهم سايه ام را 
لحظه اي از خود جدا سازم / من نمي خواهم او بلغزد دور از من روي معبر ها/ يا بيفتد خسته و سنگين زير 

شعر هم از ظلمت شب سخن مي گويد : ظلمت شب چيست؟شب  ) در پايان144پاي رهگذرها (همان : 
سايه روح سياه كيست/ او چه مي گويد؟ او چه مي گويد/ خسته و سرگشته و حيران / مي دوم در راه 

نام سومين » عصيان«) همين پرسش هاست كه او را به عصيان مي كشاند 145پرسش هاي بي پايان (همان:
فروغ در اسير بيشتر مقهور احساسات جواني و «چاپ شد.   1336 مجموعه شعري فروغ است كه در سال

اوهام ذهني است ، در ديوار اغلب گرفتار كشمكش با همين خصايص بازدارنده اي است كه سرانجام او را به 
واقعيت و شك و پرسش مي كشاند ولي عصيان تداوم همان پرسش هاست نتيجه برخوردهايي ذهني شاعر با 

) وقتي كه 26: 1373نيك بخت، .» ( ي كه او همه چيز را به محك ترديد و تجربه مي زند جهان است دوره ا
حتا عشق و ياد كردن هم نمي تواند فروغ را نجات دهد او به عصيان خدايي مي پردازد اما باز روح او كه 

شعري «دهد و  خواستار كمال يابي است راه ديگري را مي يابد اين بار فروغ فرزند را مورد خطاب قرار مي
را براي او مي نويسد در در اين شعر او منتظر اميدي است كه بيايد و در تاريك زندگي اش را باز » براي تو

كند و روشنايي را به او ببخشد : من تكيه داده ام به دري تاريك/ پيشاني فشرده زدردم را/ مي سايم از اميد بر 
)فروغ خطاب به فرزند از تنهايي خود 150، شعري براي تو :اين در باز/انگشت هاي نازك و سردم را (عصيان

مي گويد از جايي كه ستاره ها همه خاموشند : اين جا فرشته ها همه گريانند/ اين جا شكوفه هاي گل مريم / 
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بي قدرتر ز خار بيابانند /اين جا نشسته بر سر هر راهي /ديو دروغ و ننگ و رياكاري/ در آسمان تيره نمي 

) روح انزوا پابه پاي فروغ در شعرهايش ظاهر مي شود و 151ي زصبح روشن بيداري (همان: بينم/نور
نااميدي در روح فروغ گسترده تر مي شود تا جايي كه در اتاق كوچك غمگين او دل ظلمت مي تپد و شب 

مي تپد دل  كه نماد سياهي و تنهايي است مثل مار سياهي بر پرده هاي رنگين اتاق فروغ مي افتد : گويي كه
ظلمت در آن اتاق كوچك غمگين/شب مي خزد چو مار سياهي بر پرده هاي نازك رنگين ( 

) قارقار شوم كالغان روي كاج كهنسال فروغ مي نشينند و فروغ شكوفه غم را بو مي 155،156عصيان،دير:
كه شكوفه اندوه است بديهي است كسي » ظلمت«)شعر تازه او 157،158كند تا شعر تازه بنويسد(ر.ك همان :

او فرا مي گيرد. فروغ در آغاز شعر مي پرسد: چه گريزيست زمن؟/ چه شتابيست به راه/ » ظلمت«بو مي كند 
)تا اين كهاين ظلمت باعث مي 160به چه خواهي بردن/ در شبي تاريك اين همه تاريك پناه (عصيان، ظلمت:

د/ روزي از اين تلخ و شيرين روزها/ روز شود كه او  به مرگ بيانديشد: مرگ من روزي فرا خواهد رسي
) با اين انديشه فروغ به تولدي ديگر 174پوچي همچو روزان دگر/سايه اي زامروزها ديروزها (عصيان، بعدها:

تولدي ديگر عمق انديشه و « منتشر مي شود. عابدي مي گويد:  1343در سال » تولدي ديگر«مي رسد 
موضوع بسيار مهمي كه در تولدي ديگر « ) همچنين مي نويسد: 47: 1377عابدي،»( پهناوري فكر فروغ است.

فروغ  43) در سال 66همان:»(به ديد مي آيد پيوندهاي عميقي است كه شاعر و زندگي را باهم پيوند مي دهد.
سي ساله است سني كه به گفته خود سن كمال اوست و او دراين  سن  تولدي دوباره مي يايد از نگاه انزوا 

ه فروغ در اين مجموعه او به عنوان يك زن تنها متولد مي شود حاال كه ديگر اميدي نيست تا فروغ بر طلبي ب
آن دل خوش كند در ابتداي اين  مجموعه  از آن روزهاي خوب ياد مي كند كه ديگر رفته اند و بر نخواهند 

)ادامه مي دهد : آن روزها 181:گشت : آن روزها رفتند/ آن روزهاي سالم سرشار... ( تولدي ديگر، آن روزها 
رفتند/ آن روزها مثل نباتاتي كه در خورشيد مي پوسند/ از تابش خورشيد پوسيدند و گم شدند( آن 

) فروغ در پايان شعر تنهايي خود را آشكارا اعالم مي كند : آن روزها رفتند/ آن كوچه هاي گيج از 186روزها:
برگشت/ ودختري كه گونه هايش را با برگ هاي شمعداني رنگ عطر اقاقي ها / در ازدحام خيابان هاي بي 

ايمان بياوريم به آغاز فصل «) همين زن تنهاست كه در 187مي زد/آه اكنون زني تنهاست/زني تنهاست (همان:
در آستانه فصل سرد قرار مي گيرد. بدين ترتيب تولدي ديگر مقدمه انزوايي است كه فروغ به طور » سرد 

اعالم مي كند تمامي شعر هاي اين مجموعه » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« منظومه ي واضح آن را در 
مايه نااميدي دارد البته نااميدي كه تالش فروغ براي رسيدن به اميد واري »  عاشقانه«و « وصل«غير از دو شعر 
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ا او به نوميدي خود را  نشان مي دهد اما تالش فروغ كم رنگ تر و نااميدي اش پر رنگ تر مي شود. زير
معتاد مي شود: گوش كن وزش ظلمت را مي شنوي/ من غريبانه به اين خوشبختي مي نگرم /من به نوميدي 

فروغ » آب هاي سبز زمستان«) در 197خود معتادم / باد ما را خواهد برد ( تولدي ديگر، باد ما را خواهد برد :
مين مرگ مي راند : تنها تر از يك برگ /با بار شادي هاي خود را تنهاتر از يك برگ مي داند كه آرام تا سرز

مهجورم/ آرام مي رانم تا سرزمين مرگ/ تا ساحل غم هاي پاييزي ( تولدي ديگر، در آب هاي سبز تابستان: 
) روح انزوا او فراگرفته است زيرا كه روزهاي زندگي او ساكت و خانه اش خالي و دلگير است در  200، 199

و از جمعه ساكت و متروكي سخن مي گويد و از خانه خالي و دلگيري  را كه در بر هجوم ا» جمعه«شعر 
جواني فروغ بسته است: جمعه ساكت/ جمعه متروك/ جمعه چون كوچه ها كهنه، غم انگيز/.... خانه خالي 

تولدي ،خانه دلگير/ خانه در بسته بر هجوم جواني/خانه تاريكي و تصور خورشيد/ خانه تفأل و ترديد ( 
) در ادامه فروغ زندگي گذشته خود به طور غم انگيزي براي مخاطبش بيان مي كند: آه چه  220ديگر، جمعه:

آرام و پرغرور گذر داشت/زندگي من چون جويبار غريبي /در دل اين جمعه هاي ساكت متروك/ در دل خانه 
وقتي كه روح انزوا او را فرا گرفت ) 220،221هاي خالي دلگير /آه چه آرام و پر غرور گذر داشت (همان : 

او گرفتار غروبي ابدي مي شود و ديگر حتا نمي داند روز است يا شب ،ديگر خطابش يار يا فرزند نيست 
بلكه اي دوست خطاب مي كند :    روز يا شب ؟/ نه اي دوست غروبي ابدي است / با عبور دو كبوتر در 

من دلم مي « )در پايان شعر هم مي گويد: 230غروبي ابدي:باد/ چون دو تابوت سپيد ( تولدي ديگر، در 
) اشكار است  كه چقدر درد كشيده است آنقدر كه مي خواهد از 235خواهد كه ببارم از آن ابر بزرگ (همان: 

مي افتد مردابي كه خود را در آن فرورفته مي بيند و در پايان » مرداب « ابر بزرگ ببارد  او از غروبي ابدي به 
 239مي گويد: خواب آن بي خواب را ياد آورديد/ مرگ را در مرداب ياد آوريد ( تولدي ديگر، مرداب :شعر 
اين چهره شگفت مسلما چهره شگفت درون « او با يك چهره شگفت ديدار مي كند »  ديدار در شب« ) در 

گويد: عشق و ميل ) چهره شگفت با فروغ به گفتگو مي نشيند و مي 186: 1376شميسا:» ( خود شاعر است.
) دكتر  247و نفرت و دردم / در غربت شبانه موشي به نام مرگ  جويده است ( تولدي ديگر، ديدار دشب :

عشق و ميل و نفرت ، همه احساسات و عواطف و همه چيزهايي « شميسا در تحليل اين شعر مي نويسد: 
از به معني پهنه زندگي است و مرگ رمز است كه نشانه زنده بودن شاعر است.؛ قبرستان به عالقه تضاد  مج

گذشت سال ها و پيري و شكستگي است و موش مي تواند اذيت و آزارها و انزوا و غربت باشد.( 
)با اين تحليل به روشني فهميده مي شود كه فروغ در زندگي به انزوا كشيده شده است 189،190ر.ك،همان:



    پرنيان سخن     258

  
ر كه گفتيم چهره دروني فروغ است فرياد مي زند كه در ادامه در بند بعدي شعر چهره شگفت كه همانطو

) آن وقت فروغ مي 247،248زنده نيست : و داد زد باور كنيد/ من زنده نيستم (تولدي ديگر، ديدار در شب :
) اين يعني اين 249(همان:» گويد: افسوس من مرده ام / وشب هنوز هم گويي ادامه همان شب بيهوده است.

م در بيرون  انزوا را  به شكل مرگ ديده است، بند بعدي شعر يكي از تلخ ترين سطر كه فروغ هم در درون ه
هاي شعر است و آن وقتي است كه چهره شگفت گريه مي كند : خاموش شد و پهنه وسيع دو چشمانش را / 

 ) در ادامه مي نويسد: شايد كه روح را / به انزواي يك جزيره250احساس گريه تلخ و كدر كرد (همان: 
)  بنابراين درون فروغ خوب مي داند كه در انزوا به سر مي برد. بعد از 201نامسكون تبعيد كرده اند. ( همان، 

مي رسد و عالوه بر شب تمام روز را هم در آئينه مي نالد زيرا تنش به پيله » وهم سبز« اين ديدار فروغ به 
ر پنجره ام را به وهم سبز درختان سپرده بود/ تن به تنهايي نمي گنجد : تمام روز در آئينه گريه مي كردم / بها

) فروغ به چشمان زندگي خيره مي شود اما چشم ها از او مي 255پيله تنهاييم نمي گنجيد ( وهم سبز: 
گريزند و به انزوا ي پلك ها پناه مي برند: تمام روز نگاه من به چشم هاي زندگيم خيره گشته بود / به آن دو 

/ كه از نگاه ثابت من مي گريختند/ و به انزواي بي خطر پلك ها پناه مي آوردند ( چشم مضطرب ترسان
) او در نيمه شعر حقيقت پنهان درونش براي ما آشكار مي كند شايد مهم ترين 256تولدي ديگر، وهم سبز: 

نكرد (همان: دليل انزواي او همين باشد: چگونه ناتمامي قلبم بزرگ شد / و هيچ نيمه اي اين نيمه را تمام 
)در پايان شعر هم وهم سبز به فروغ مي گويد : آن بهار و آن وهم سبز رنگ كه بر دريچه گذر داشت/با 257

« ) همين درد تنهايي و انزوا است كه در 259دلم گفت/ نگاه كن تو هيچگاه پيش نرفتي ، تو فرورفتي ( همان:
كي مي نامد و زندگي را تعريف مي كند ( ر. ك: فروغ بعد از اين كه هستي خود را آيه تاري» تولدي ديگر

) از سهم خود سخن مي گويد: سهم من پايين رفتن از يك پله متروك است/ و به  290تا  288تولدي ريگر :
چيزي در پوسيدگي  و غربت واصل گشتن/ سهم من گردش حزن آلودي در باغ خاطره هاست ( تولدي 

م خود را پري كوچك غمگين مي نامد كه در اقيانوسي مسكن دارد ) در پايان شعر ه290ديگر، تولدي ديگر: 
دكتر شميسا در تحليل اين بند شعر مي نويسد: او در اين شعر خود را پري مي نامد(پري ديده نمي شود) كه 
در اقيانوسي در انزوا و تنهايي مسكن دارد و اين نكته را توضيح مي دهد كه انساني براي هميشه در گذشته 

) من پري كوچك غمگيني را مي شناسم / كه در 151: 1376(شميسا،» ند و اين به معني مرگ است.ها بما
) در ادامه  292، 291اقيانوسي مسكن دارد/ و دلش را يك ني لبك چوبين مي نوازد/آرام ، آرام  (تولدي ديگر:
ز حال و محل ، غم و دكتر شميسا مي نويسد: اقيانوس، زندگي شاعر است كه تنهايي مطلق است،دل به مجا
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) با اين تحليل 165: 1376(شميسا،» ني لبك چوبين ،استعاره از شعر است يعني غمش را در شعر مي ريزد.
آشكار است  كه فروغ چقدر از تنهايي و انزوا درد كشيده و شعر تنها همدم اوست كه غمش را در آن مي 

بوسه مي ميرد/ و سحرگاه از يك بوسه به دنيا ريزد در ادامه  مي گويد: پري كوچك غمگيني كه شب از يك 
) اين مردن و به دنيا آمدن انگار مفهومي جز مرگ تدريجي ندارد 292مي آيد ( تولدي ديگر، تولدي ديگر: 

چون او بعد از  انزوايي كه در تولدي ديگر او را فرا گرفته است به آغاز فصل سرد ايمان مي آورد نه به پايان 
منظومه بلندي است كه چند ماه قبل از مرگ فروغ در خرداد ماه سال » ريم به آغاز فصل سردايمان بياو« آن ؛ 

چاب و منتشر شد اين مجموعه يكي از بهترين منظومه هاي شعري ادبيات معاصر ايران است  وبزرگان  1345
معروف است كه « بسياري در باره آن اظهار نظر كردند، دكتر شمسيا در آغاز تحليل اين منظومه مي نويسد: 

هر هنرمند بزرگ ، معموال يك اثر بزرگ و برجسته دارد كه چكيده همه آراء و نظريات مهم و هنر و زندگي 
اوست و به اصطالح مانيفيست وجودي و هنري اوست و به هر حال اوج كارهاي اوست و بيش از آثار 

به نحوي پايه ها و مقدمات اين اثرند ويا  ديگر، شاعر را نشان مي دهد و بيان مي كند ساير آثار هنرمند همه
) در ادامه مي نويسد : بهترين و مؤثرترين و مهم ترين شعر فروغ از 22: 1376(شمسيا:...» مرور دوباره آنند 

اين شعر ) « 23(همان: » برخي جهات همين منظومه است ، شعري بسيار صميمانه، تأثير گذار و مسأله دار.
اعر هر دو جريان عيني و ذهني را در آن به كار مي گيرد و محدود بودن چشم تك گويي بلندي است كه ش

انداز بيروني را با بازگشت به ذهن و باز آفريني زمان گذشته كامل مي كند بدين گونه  تمام افق ها و ابعاد 
«   )102: 1373(نيك بخت، » ذهني ،شخصي و جمعي الزم را براي چنين فضا و جهاني را در بر مي گيرد.

فروغ در اين شعر با زبان ادبي فارسي امروز ،با لحني بسيار عاطفي و مؤثر ماجراي  شكست خود را در 
زندگي و مخصوصا در زندگي زناشويي و چگونه جدا شدن از مردي را كه دوستش داشت به صورت خاطره 

ري كه به گفته دكتر سط 255) با اين وصف، اين منظومه 23: 1376(شميسا، » هاي پراكنده مرور مي كند.
شميسا مانيفيست وجودي فروغ فرخ زاد است  اگر از نگاه انزوا طلبي به آن نگريسته شود كامال در اين 
منظومه آشكار است كه تنهايي و انزوا زندگي فروغ را در بر گرفته است او زني تنهاست كه در آستانه فصلي 

ن است كه بتواند بهار را  با آسمان پشت پنجره هم خوابه سرد قرار گرفته و دستان سيماني اش ناتوان تر از آ
گونه هايش را با شمعداني » آن روزها« كند زن تنهاي ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد همان دختري كه در 

رنگ مي زد ولي اكنون زني تنهاست : و اين منم زني تنها در آستانه فصلي سرد/ در ابتداي درك هستي آلوده 
ساده و غمناك آسمان/ و ناتواني اين دست هاي سيماني  ( ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد :  زمين و يأس
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) فروغ وقتي دستان خود را ناتوان مي بيند  مي گويد كه ديگر بايد مرد  زيرا آسايش در خاك است : 295

در كوچه هاي  ) 296نجات دهنده در گور خفته است/وخاك ، خاك پذيرنده اشارتيست به آرامش ( همان: 
زندگي او باد مي آيد و خاطرات گذشته را به ياد فروغ مي اندازد اين جاست كه فروغ عمق انديشه خود را 
بيان مي كند : در كوچه باد مي آيد/ كالغ هاي منفرد انزوا/ در باغ پير كسالت مي چرخند/ ونردبام چه ارتفاع 

مي نويسد: انزوا (احساس تنهايي و گوشه گيري) به  )  شمسيا در تحليل اين بند297حقيري دارد ( همان: 
كالغ تشبيه شده است ، وجه شبه انفراد است كه ذكر شده است... كسالت( بي حالي و دل مردگي) به باغ پير 

: 1376( باغ هاي زمستاني) تشبيه شده است، وجه شبه پيري( خمود جمود  و بي حالي )است ( ر.ك،شميسا
در كوچه هاي زندگي او باد مي آيد و اين ابتداي ويراني است با وزيدن باد  كالغ  ) بنابراين  وقتي40، 39

انزوا  در باغ  فروغ جرأت مي كند كه بيايد و بچرخد در اين منظومه است كه فروغ تسليم اين تنهايي مي 
ه حاال ديگر شود مسلم است كه در باغ پژمرده و پير بلبلي پا نمي گذارد زندگي فروغ همين باغ پير است  ك

جاي كالغ است اين كالغ همان است كه قبال در روي كاج كهنسال فروغ نشسته است و قار قار كرده وخبر 
تنهايي را به او داده است اكنون به سادگي در باغ او وارد شده و به راحتي مي چرخد  و فروغ نمي تواند  

د وعالوه بر اين ابرهاي سياه در انتظار روز كاري بكند چون نردبام او براي باال رفتن ارتفاع حقيري دار
مهماني خورشيدند و آن شعله بنفش  كه در ذهن پاك  پنجره فروغ مي سوزد فقط تصور معصومي  از چراغ 
است : اي يار اي يگانه ترين يار ، چه ابرهاي سياهي  در انتظار روز مهماني خورشيدند... انگار آن شعله 

)  298،299ا مي سوخت/ چيزي جز تصور معصومي از چراغ نبود ...( همان: بنفش كه در ذهن پاك پنجره ه
دوباره در كوچه ها باد مي آيد وفروغ به ياد مي آورد: در كوچه باد مي آيد/ و اين ابتداي ويراني است/ آن 

) آن وقت زخم بزرگ زندگي اش به ياد او 299روز هم كه دست هاي تو ويران شدند باد مي آمد ( همان: 
ي افتد زخمي كه مايه اصلي انزواي اوست : من عريانم ، عريانم، عريان/ مثل سكوت هاي ميان كالم محبت م

) آن وقت فروغ به انزوا كه همواره 300عريانم / وزخم هاي من همه از عشق است/ عشق،عشق،عشق (همان:
ند : سالم اي شب معصوم/ با شب  در شعر او پيش آمده   سالم مي دهد و طعنه زنان  آن را معصوم مي خوا

سالم اي شبي كه چشم هاي گرگ هاي بيابان را به حفره هاي استخواني ايمان واعتماد بدل مي كني (همان: 
) در ادامه از جهان مي گويد: و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي است/ كه همچنان كه تو را 301

)آن وقت فروغ ترديد آميز مي گويد: آيا 301( همان:  مي بوسند / در ذهن خود طناب دار تو را مي بافند
خوب خواهم شد/ آيا دوباره گيسوانم را / در باد شانه خواهم زد/ آيا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم 
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) اما انگار هيچ يك از روزهاي خوب او بر نخواهند گشت براي همين به مادرش مي 303كاشت؟ ( همان: 
: به مادرم گفتم ديگر تمام شد / هميشه پيش از آن كه فكر كني اتفاق مي افتد/  گويد كه هم چيز تمام شد

) گرچه فروغ تنهايي را دوست ندارد اما  حاال كه چنين است؛ 304بايد براي روزنامه تسليتي بفرستيم (همان: 
ي دارد، ابرهاي كالغ انزوا در باغ او مي چرخد ، باد ويراني در كوچه هاي او مي وزد، نردبام ارتفاع حقير

سياه در انتظار رو مهماني خورشيدند ، وقتي كه قلبش زخمي يك عشق هميشگي است  وترديد دارد كه آيا 
خوب خواهد شد و شانه هايش در باد شانه خواهدزد يانه (طبيعي است كه باد موها به هم مي ريزد و شانه 

ق است) و جهان پيرامونش النه ماران است نمي شوند وكسي كه بتواند در باد موهايش مرتب شانه كند موف
پس او همه چيز را تمام شده حساب مي كند و تسليم مي شود و اتاق را به تنهايي مي سپارد : سالم اي 

) دكتر شميسا مي نويسد: اتاق رمز وجود و هستي و 310غرابت تنهايي/ اتاق را به تو تسليم مي كنم ( همان: 
) پس فروغ به فصل سرد ايمان مي آورد : ايمان بياوريم به آغاز فصل 69: 1376زندگي شاعر است ( شميسا

) با 70شميسا: .» ( فصل سرد ، فصل شكست و بدبختي و انزوا را بپذيريم و باور كنيم ) «  311سرد ( همان:
انطور اين مصرع اين منظومه به پايان مي رسد، تسليم مطلق فروغ به تنهايي در اين منظومه بارزتر است اما هم

كه گفتيم فروغ انساني كمال طلب است او نمي خواهد زندگي اش را در تنهايي سپري كند اگر چه شرايط 
زندگي او را به تنهايي فرا مي خواهد و اكثرا  فروغ در برابر اين انزوا تسليم مي شود اما هميشه به فكر راه 

آورد و قدرتي براي تالش و رهايي  در خود  براي رهايي است او بعد از اين كه به فصل سرد انزوا ايمان مي
نمي بيند به خواب مي رود و در خواب مي بيند كه كسي مي آيد كه او را از تنهايي نجات خواهد داد : من 
خواب ديده ام كه كسي مي آيد / من خواب يك ستاره قرمز را ديده ام( ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد،  

)  پلك چشمش مي پرد، كفش هايش جفت مي شود اين ها يعني اين كه  326كسي كه مثل هيچ كس نيست:
) : وقتي كه خواب نبوده 326فروغ معتقد است كه او حتما خواهد آمد : وكور شوم اگر دروغ بگويم ( همان: 

ام ديدم/كسي مي آيد / كسي مي آيد/ كسي بهتر/كسي كه مثل هيچ كس نيست... مثل آن كسي است كه بايد 
) در ادامه مي گويد:كسي مي آيد/ كسي مي آيد/كسي كه  در دلش با ماست / در نفسش با 327ن: باشد (هما

) فروغ از آمدن او اظهار خوشحالي مي كند و اميد وار است كه با 331ماست / در صدايش با ماست (همان: 
وغ نمي بافد و از آمدن او تنهايي او تمام شود چون او نيرنگ باز نيست و در ذهن خود طناب دار براي فر

همه مهم تر سهم او را هم مي دهد : و هر چه را كه باد كرده باشد/ قسمت مي كند و سهم ما را هم مي دهد( 
) پس او سخن مي گويد چون معتقد است تنها صداست كه مي ماند : صدا، صدا، صدا / تنها 332همان: 
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) اگر چه هنوز چراغ 335صداست كه مي ماند:  صداست كه مي ماند ( ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، تنها

هاي رابطه تاريكند و كسي او را به مهماني آفتاب دعوت نخواهد كرد اگر چه هنوز  دلش گرفته است : دلم 
گرفته است، دلم گرفته است/ به ايوان مي روم / وانگشتانم را  به پوست كشيده شب مي كشم/ چراغ هاي 

ه تاريكند/ كسي مرا به مهماني گنجكشها نخواهد برد/ پرواز را به خاطر بسپار رابطه تاريكند/ چراغ هاي رابط
  )   336/ پرنده مردني ست  ( ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، پرنده مردني است: 

  نتيجه گيري 
انند  فروغ فرخزاد شاعر جوان ايران ( با توجه به شعر هايش) در جهاني زندگي مي كند كه  به النه ماران م    

است او در شهر كوچك غمگيني كه در خيابان هاي آن جز خداحافظ، خداحافظ صدايي نيست ، در كوچه 
اي كه در آن باد مي آيد و اين ابتداي ويراني است، او خانه خالي و دلگيري دارد كه در را بر هجوم جواني 

پيشاني فشرده ز دردش را به دري  بسته است و فروغ در اتاق كوچك آن خانه كه به اندازه يك تنهايي است ،
تاريك تكيه مي زند و از پنجره كه براي ديدن كافي است به بيابان هاي بي مجنون مي نگرد و خوب مي داند 
كه عشق و ميل و نفرت و دردش  يعني همه چيزش را در قبرستان شبانه زندگي  موشي به نام مرگ يعني 

يبانه مي نگرد و به نااميدي خود معتاد مي شود و با دلي كه همان تنهايي و انزوا جويده است  پس او غر
زخمي عشق است تكرار مي كند كه كالغ هاي انزوا در باغ هاي پير كسالت او مي چرخند اما فروغ با اينكه 
به  نااميدي خود معتاد  است اما در دلش چيز ديگري است او دلش براي باغچه مي سوزد و خيلي دوست 

در باغچه بكارد و سال ديگر وقتي بهار با آسمان پشت پنجره هم خوابه مي شود دستان او  دارد  دستانش را
نيز سبز شود گرچه ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهي مي شود اما فروغ خواب مي بيند كه 

ن ترتيب كسي مي آيد كسي كه مثل هيچ كس نيست و فروغ را از تنهايي و انزوا رهايي خواهد بخشيد بدي
نتيجه حاصل از اين تحقيق اين است كه انزوا و تنهايي انديشه فروغ را در بر گرفته است و فروغ پيوسته در 
تالشي مدوام سعي دارد تا از اين درد رهايي يابد اما شرايط زندگي و اجتماع او طوري است  كه او را تسليم 

اوست تحت سيطره روح انزوا طلبي قرار مي گيرد  و اين تنهايي و انزوا مي كند و شعر  او كه آئينه زندگي 
كسي كه مثل هيچ كسي « بر تمامي اشعار او سايه مي اندازد. ولي او در يكي از آخرين شعرهايش به نام 

  نشان مي دهد كه هنوز هم در تالش براي مبارزه با تنهايي است و اميد به نجات دارد. » نيست
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  ) چاپ اول ، تنظيم كننده: غزاله غيوري، انتشارات راستين ، تهران 1382فرخزاد، فروغ ، ديوان كامل اشعار، ، ( 

) چاپ دوم گردآورنده: پوران فرخزاد، نشر كاروان ، 1381كسي كه مثل هيچ كس نيست ( در باره فروغ فرخزاد) ، ( 
  تهران 

  ) چاپ اول ، تنهاتر از يك برگ ، نشر ديبا، تهران 1377عابدي، كاميار، ( 
  ) چاپ دوم ، از گمشدگي تا رهايي، انتشارات مشعل ، اصفهان 1373نيك بخت، محمود،( 
  ) چاپ اول ،، زني تنها،  انتشارات زرياب ، تهران 1376طاهباز، سيروس ، ( 
  فروغ فرخزاد،  انتشارات مرواريد، تهران ) چاپ سوم ، نگاهي به 1376شميسا، سيروس، (

  )،چاپ اول، پريشادخت شعر، نشر ثالث، تهران 1376مشرف آزاد تهراني، محمود (م.آزاد)، ( 
  ) چاپ ششم ، از نيما تا بعد، به انتخاب فروغ فرخزاد،انتشارات مرواريد، تهران 1369روشنگر، مجيد، (

  وار شعر فارسي ، نشر سخن ، تهران )چاپ چهارم ،اد1380شفيعي كدكني،محمد رضا، (
  ) ، چاپ اول ،چشم انداز شعر معاصر ايران ، نشر ثالث ، تهران1383،(  زرقامي، مهدي،
  ) چاپ اول، در غروبي ابدي ، انتشارات مرواريد،تهران  1376جاللي،بهروز،(

  ه ، تهران  )  مجموعه كامل اشعار،  گردآورنده: سيروس طاهباز،انتشارات نگا1370يوشيج،نيما،(
  ) جامعه شناسي ادبيات فارسي ،  انتشارات فروغ آزادي، تهران 1376ترابي، علي اكبر، ( 

  ) به كوشش خليل خطيب رهبر ؛ چاپ  سي ونهم ،انتشرات صفي عليشاه 1385حافظ،ديوان كامل ( 
  تهران  ) چاپ اول ،ديوان ،به كوشش جهانگير منصور،انتشارات ناهيد،1372رودكي سمرقندي،محمد، (

  ) بوف كور، انتشارات صادق هدايت ، تهران1383هدايت،صادق،(
  1347نقيبي،پرويز،طرحي از چهره فروغ فرخزاد،مجله بامشاد، 

  134،135،1375كراچي،روح انگيز،فروغ از ديدگاه روان شناسي،مجله زبان و ادبيات چيستا،شماره 
 25،1374، شماره 4زنان،سال  فروغ فيلم ساز،يك مجموعه، زير نظر هوشنگ گلمكاني، مجله




