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بررسي نشانههای دیني در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریة
نشانهشناسي پیرس
استاد ،گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

حبیباهلل عباسی

چکیده
شعر قدی فارسني بنا مفناهي و نشنانه هناي دینني پيونندي عمينق و ناگسسنتني دارد تنا آنجنا کنه منيتنوان دینن را از
آبشخورهاي اصلي آن دانست ،اما به نظر ميرسد در شعر معاصر فارسي این ارتباط تا حدودي کمرنن

شنده باشند.

این مقاله به بررسي نشانه هاي دیني در شعر فروغ فرخزاد ،یکي از شناعران ننوپرداز معاصنر ،اختصناا دارد .پنس از
شعر فروغ ،تاکنون چندان بررسي نشده است .کاربرد نشانه هاي دیني در شعر او اصالً ک نيست .در سرودههاي فروغ
فرخزاد از عناصر مربوط به دو دین اسالم و مسيحيت استفاده شده ،اما انتخاب نشانهها و چگنونگي اسنتفاده از آنهنا،
بسته به اینکه مربوط به کدام دین و کدام دورۀ شاعري فروغ باشد به دو گونة متفاوت است .در آغاز شناعري فنروغ،
نشانههاي دیني -که بيشتر اسالمياند -بهواسطة متون کهن ادبي وارد شعر او ميشوند در نتيجه اغلب انتزاعنيانند ،امنا
با پخته تر شدن شعرش ،شيوۀ او در کاربرد عناصر دیني دگرگون ميشود .در این دوران بسامد نشانههاي مسنيحي،که
برگرفته از متن کتاب مقدس است در شعر او بيشتر ميشود .هملنين در همين دوران ،نشانههاي اسالمي شعر فروغ به

تاریخ پذیرش1399/03/12 :

شرح مختصرن نظریة نشانهشناسي پيرس ،سرودههاي فروغ فرخزاد -بر مبناي این نظریه -تحليل شده است .این جنبنه از

تاریخ دریافت1397/08/14 :

رامک رامیار



دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

جاي متون ادبي ،برگرفته از محيطي است که در آن زندگي ميکند .در نتيجه این نشانهها عينني و ملمنوس و مربنوط

واژگان کلیدی :فروغ فرخزاد ،شعر فارسی ،ناصر دینی ،شا هشناسی پ رس.

ISSN:1735-1170

به حوزۀ دین عاميانهاند.

eISSN:2476-6186

 نویسنده مسئولstd_ramak_ramyar@khu.ac.ir :

 | 164متن پژوهی ادبی| سال  |24شماره  | 86زمستان ()1399

مقدمه
در جوامع و فرهن هناي گونناگون از دیربناز ،پيونندي ناگسسنتني مينان متنون مقندس و
ادبيات برقرار بوده است .در فرهنن ایرانني و زبنان فارسني هن نشنانههناي اینن تنأثير را
ميتوان یافت .اغلب متوني که از ایرانن پيش از اسالم به دست منا رسنيده متنون دیننيانند،
مثل اوستا و نيز بسياري از آثاري که به زبان پهلوي به جا مانده است .سرودههایي هن کنه
از آن دوران باقي مانده است اغلب سرودهاي دینياند یا دستک  ،موضوع دینني دارنند،
مثالً اشعار پهلوي (تفضلي .)1378 ،پيوند شعر و ادب فارسي با متون دیني بنه حندي اسنت
که ميتوان گفت حماسة ملي ایران نيز از متون مذهبي سرچشمه گرفته (ورهرام.)1397 ،
در شعرهایي که از دورههاي آغازین ورود اسالم به ایران باقي مانده است رد پاي دین
دیده ميشود ،براي مثال در اشعار محمند بنن وصنيف سيسنتاني ،شناعر قنرن سنوم (الزار،
 .)1342استفاده از عناصر دیني در شعرهاي مدحين قرنهاي چهارم و پننج هجنري ادامنه
داشته و برخي مضامين و صور خينال از همنان زمنان در شنعر فارسني تثبينت شنده اسنت.
کاربرد عناصر دیني در شعر سبک عراقي نيز ادامه داشته است کنه نموننههناي متعندد اینن
کاربرد را در شعر حافظ ميتوان دید.
دورۀ صفوي نقطة عطفي براي کاربرد نشانههاي دینني در شنعر فارسني اسنت .در اینن
عهد ،شعر دیني (اع ّ از حماسههاي دیني و منقبتسنرایي) روننق گرفنت و شنعر از دربنار
خارج شد و به دست عامة مردم افتاد (آرینپور .)1382 ،بعند از انقنرا صنفویه تنا روي
کار آمدن سلسلة قاجاریه ،هرج و مرج اوضاع سبب ميشود بستر مناسبي بنراي شناعري و
بالندگي شعر وجود نداشته باشد .اواخر دورۀ افشاریه و پيش از قدرت گرفتن فتحعلنيشناه
قاجار ،در اصفهان نهضت جدیدي آغاز شد کنه «بازگشنت» ننام گرفنت .شناعران سنبک
بازگشت از سبک هندي دوري کردند و شعر گفتن به سبک شعراي قرن چهنارم و پننج
را آغاز کردند (همان .)13 :بنابراین ،ميتوان حدس زد که تصاویر و مضامين دیني ه بنه
همان شيوه و سياق شاعران قرون گذشته هاهر شود .این سبک و سياق تنا دوران مشنروطه
ادامه داشت .البته باید این نکته را در نظر داشت که در کنار شعر رسمي و درباري در تمام
ادوار شعر فارسي ،شعر عرفاني ه -که زیربناي ساخت و معناي آن دین اسالم اسنت -راه
خود را پي ميگرفته است.
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شاید بتوان گفت نهضت مشروطه محل تالقي سنت و مدرنيته در ایران است .از همنين
زمان ،شعر از دربار فراتر رفت و به رسانهاي در دست مردم تبدیل شد .شاعران ،که دیگنر
وابستة نهاد حکومت نبودند -،از عقاید خنود مني سنرودند .فنروغ فرخنزاد در سنال 1313
شمسي 28 ،سال پس از امضاي فرمان مشروطه در تهران ،به دنيا آمد .پشتوانة او ،عنالوهبنر
ميراث کهن شعر فارسي ،آثار شاعران و نویسندگاني بود که زبنان شنعر را بنه زبنان منردم
نزدیک کرده و درصدد تغيير قالبهاي سنتي شعر فارسي برآمده بودند .فنروغ از شناعران
برجستة نوپرداز فارسي به شمار ميآید .شهرت او ،عنالوه بنر شنعرش بنه شنيوۀ زنندگي و
تفکرات مدرن اوست .بررسي نشانه هاي دیني در شعر او ما را با زوایناي تنازهاي از هننر و
اندیشهاش آشنا ميکند .هملنين به ما نشان ميدهد که شاعران نوپرداز که فنروغ یکني از
چهرههاي مه و تأثيرگذار در بين ایشان است به دین چگونه نگاه ميکردند و عناصنر آن
را به چه شيوه در شعر خود ميآوردند.

 .1پیشینة پژوهش
پيش از این ،مقالهها و کتابهاي بسياري دربارۀ فنروغ نوشنته شنده اسنت ،امنا فقنط ینک
کتاب و سه مقاله یافتهای که نویسندگان آنها مشخصاً به مباحث منرتبط بنا دینن در شنعر
فروغ پرداختهاند؛ عبدالعظي صاعدي در کتابش ،خداباوري در شعر فروغ ،کوشيده اسنت
نشان دهد که فروغ همواره تفکري توحيدي داشته است ،اما نداشتن راهنما و کژرويهاي
دوران جواني سبب شده تفکر توحيدي در شعر او کمرن شود (صاعدي.)1381 ،
واعظزاده و قوام ( )1389نویسندگان مقالنة «جلنوههناي مختلنف خنداباوري در شنعر
اخوان ،فروغ و شاملو» کوشيدهاند نوع نگاه این سه شاعر به خندا را بررسني کننند و نشنان
دهند در دورههاي مختلف ،فروغ نگاه متفاوتي به خدا و ایمان به او داشته است.
شریفي ولداني و صادقي ( ،)1390نویسندگان مقالة «فروغ تجلي :بازتناب اندیشنههنا و
مفاهي دیني و مذهبي در اشنعار فنروغ فنرخزاد» کوشنيدهانند برخني مفناهي دینني (منثالً
«خداگرایي» و «منرگاندیشني») را در شنعر فنروغ بررسني کننند و نشنان دهنند اشنعار او
پشننتوانة فلسننفي دارد یننا خيننر .در آخننر ،نویسننندگان نتيجننه گرفتننهاننند «نننوعي خننط سننير
عرفانگونه در بعضي اشعار و سخنان» (همان )98 :فروغ ميتوان یافت ،اما آنجا که شرایط
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اجتماعي یا هل ستمگران او را آزار ميدهند «طنرز نگنرش و دیندگاه او تغيينر منيکنند»
(همان.)98 :
در مقالة «اسطورۀ هبوط در اشعار فروغ فرخزاد» نگارش طهماسبي و طناهري (،)1390
نویسندگان از منظر اسطوره شناختي ،داستان هبوط و شيوۀ روایت فنروغ را از اینن داسنتان
بررسي کرده و به این نتيجه رسيدهاند که فروغ با ادغام روایتهاي اسنالمي و غيراسنالمي
داستان آفرینش و اسطورۀ هبوط ،روایتي تازه از این اسطوره ارائه کرده است.
موضوع کتاب و مقاالتي که پيش از این دربارۀ دین در شنعر فنروغ نوشنتهانند بنه جنز
مقالة «اسطورۀ هبوط در اشعار فروغ فرخزاد» که فقط یک اسطوره در آن بررسي ميشود،
بحث بر سر اعتقاد و ایمان فروغ است .در این مقاله ،در پني اثبنات اعتقناد ینا دیننبناوري
فروغ نيستي  ،بلکه ميخواهي ببيني او در مقام شناعر مندرن ،چقندر و چگوننه از گنجيننة
عناصر دیني در ساختن تصاویر و جمالت شعرش استفاده کرده و این تفاوت مقالة حاضنر
با تأليفات پيشين است.

 .2چارچوب نظری
در اواخنر قنرن ننوزده  ،چنارلز سنندرس پينرس 1در آمریکنا و فردینانند دو سوسنور 2در
سوئيس ،بيخبر از یکدیگر ،دانشي را بنيان نهادند که امروزه «نشانهشناسي» 3نام دارد.
در نظر پيرس« ،نشانه» سه مؤلفه دارد :ابژه ،بازنمون و تفسير .بنراي روشننتنر سناختن
این سه مؤلفه ،بهتر است مثالي بزني  :فر کنيد دود غليظي ميبينيد و به وجود آتش پني
ميبرید .در اینجا« ،دود» بازنمونن آتش است و «آتش» ابژۀ نشانهاي .برقنراري رابطنه مينان
دود و آتش و پي بردن به وجود آتش ،همان تفسير اسنت .تفسنير در واقنع واسنطة ابنژه و
بازنمون است و بين آنها رابطه برقرار ميکند (مرل.)1396 ،4
پيرس با توجه به رابطة ميان بازنمون و ابژه ،نشانهها را به سه دسته تقسي کرده است:
 نشانه هاي شمایلي :رابطة ابژه و بازنمون در نشانة شمایلي براساس شباهت اسنت .عکنسدوستمان را ميبيني و او را ميشناسي  .در اینجا ،عکس بنازنمون و دوسنت منا ابنژه اسنت
1- Peirce, C. S.
2- De Saussure, F.
3- Semiotics
4- Merrell, F.
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که در عال واقع وجود دارد -و تفسير ه پني بنردن بنه شنباهت بنين عکنس و صناحبعکس است که منجر به شناختن او ميشود.
 نشانه هاي نمایه اي :ارتباط ابنژه و بنازنمون در نشنانه هناي نماینه اي طبيعني و واقعنياست :دیدن دود (بازنمون) و پي بردن به آتش (ابژه) .ما با تجربه هاي خود ،نشانه هاي
نمایه اي را تفسير مي کني  .با شنيدن صدایي بلند ،آن صدا را به تجربه هاي قبلني خنود
ربط مي دهي و بر این اساس که شبيه کدام یک از آن تجربه هنا باشند؛ بنراي مثنال ،از
صداي تصادف یا بر ه خوردن در ،تشخيص مي دهي صداي چه چينزي اسنت .اگنر
آن صدا را قبالً نشنيده باشي  ،نمي تواني نشانه را تفسير کني و بفهمي که بازنمونن چه
ابژه اي است (.)Peirce, 1998
 نشانه هاي نمادین :در اینجا ،رابطة ابژه با بازنمون قنراردادي اسنت .واژههنا از مهن تنریننشانههاي نمادیناند .واژۀ «درخت» هيچ شباهتي به درخت ندارد .بنابراین ،زمناني «تفسنير»
ممکن ميشود که از قراردادهنا آگناه باشني  .در واقنع ،نشنانه بنهخنوديخنود ،نمنيتوانند
موجب آشنایي با ابژه یا شناخت آن شود (.)Ibid: 9
بنابراین هر نشانه با بازنمون آغاز ميشود ،اما با پني بنردن بنه ابنژه کنار نشنانههنا تمنام
نميشود .هر ابژۀ نشانهاي ،دوباره به بازنموني براي ابژهاي دیگر تبدیل منيشنود و زنجينرۀ
نشانهها ادامه پيدا ميکند .براي همين فرآیند معنيسازي فرآیندي بيپایان و منداوم اسنت
(آلگونه جونقاني.)1397 ،
در ادبيات ،سروکار ما با نشانههاي نمادین است ،چون تمام نشانههناي دیگنر در منتن،
تبدیل به واژه ميشوند .زماني که نشانهها کنار هن قنرار منيگيرنند ،داللنت هنر نشنانه بنه
تفسير نشانة دیگر کمک ميکند و بر آن تأثير ميگذارد .بنابراین ،بافت ( )Contextمنتن
است که نقش اساسي در تفسير نشانهها دارد (.)Jakobson, 1980

 .3بررسي نشانههای دیني در شعر فروغ فرخزاد
در مجموعهاي که انتشارات مروارید از اشعار فروغ منتشر کرده است ،هر پنج دفتر شعر او
آمده که در مجموع شامل  132قطعه شعر ميشود .در اینجا سعي ميکني نشانههاي دینني
را در هر دفتر بررسي و تحليل کني .
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 .1-3اسیر
در  33قطعة دفتر اسير تعداد و تنوع نشانههاي دیني زیاد نيسنت .در  12شنعر از اشنعار اینن
مجموعه نشانة دیني بهکار رفته است .نشانههاي دیني بهکار رفته در بقية اشنعار عبارتنند از:
«گناه» (فرخنزاد« ،)1379 ،خندا» (همنان،147 ،146 ،145 ،136 ،131 ،114 ،97 ،82 ،81 :
 150و « ،)174بهشت» (همان 95 :و « ،)146دوزخ» (همان« ،)95 :حور» (همان« ،)95 :آب
کنوثر» (همنان« ،)95 :پروردگنار» (همنان« ،)96 :ایمنان» (همنان )99 :و «خطناي نخسنتين»
(همان .)145 :این نشانهها در همة اشعار بهصورت منفرد بهکنار رفتنه اسنت؛ یعنني در اینن
اشعار مجموعهاي از نشانههاي دیني دیده نميشود .براي همنين طبنق نظرینة نشنانهشناسني
پيرس این نشانهها بسط و گسترش پيدا نميکند و دیگر واژهها و تصناویر دینني را تنداعي
نميکند ،درجایيکه ه نشيني این نشانهها با عناصر غيردیني سبب ميشود که بنار معننایي
دیني آنها کمرن

شده و تفسير بازنمون در ذهن سمتوسوي دیگري بگيرد .براي مثال:

آه  ،گویي ز پس پنجرهها
بان آهستة پا ميآید
اي خدا ،اوست که آرام و خموش
بسوي خانة ما ميآید (همان)131 :
«خدا» نشانهاي دیني است ،اما در این شعر ،نشانة دیني دیگري نيامده است و هن نشنين
شدن «خدا» با کلمات و مفاهي عاشقانه سبب ميشود که تداعيکنندۀ مفاهي  ،تصناویر ینا
متون دیني نباشد .ضمن اینکه خواندن نام خدا و منادا قرار دادن او -در متن اینن شنعر -از
افعالي است که در حوزۀ دین عاميانه قرار ميگيرد .دین عاميانه« 1صورتي از دیننداري بنا
مجموعهاي از باورها و رفتارهایي که در بافتار دیني معنا ميیابند ،اما تحت سلطه و نظارت
و تجویز نهادها و مراجع رسمي دیني نيستند» (موسيپور )1393 ،یا دینن منردم عنادي کنه
مجموعهاي است از باورها ،ارزشها و شعائر جامعه در مقابنل دینن باسنوادان و روحنانيون
ال معطنوف اسنت بنه مطالعنة آداب و رسنوم و
(الن  .) 1389 ،2مطالعة دین عامياننه معمنو ً

1- Popular Religion/ Folk Religion
2. Long, Charles H.
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اعمال و رفتارهایي که مردم بنا بر باورها و معتقدات دینيشان در جریان زندگي روزانه ینا
در مراس ادواري و نيز در موقعيتهاي استثنایي به آن اقدام ميکنند (موسيپور.)1393 ،
در شعر «اي ستارهها» ،ميخواني :
لعنت خدا بمن اگر بجز جفا
زین سپس به عاشقانن باوفا کن (فرخزاد)1379 ،
«لعنت خدا به من» برگرفته از زبان مردم است و متعلق به حوزۀ دین عامياننه و در شنعر
با هيچ نشانة دیني دیگري ه نشين نميشود و بار دیني آن تقویت نميشود .بقية نشانههناي
دیني این دفتر ه چنيناند :منفرد و ه نشين با عناصر زندگي روزمره که سبب ميشنود از
بافت دیني جدا شده و در بافت زندگي و زبان عاميانه تفسير شوند ،اما نشنانههناي دو شنعر
«عصيان» و «در برابر خدا» چنين نيستند .در شعر عصيان آمده است:
مگو شعر تو سر تا پا گنه بود
از این نن و گنه پيمانهاي ده
بهشت و حور و آب کوثر از تو
مرا در قعر دوزخ خانهاي ده (همان)95 :
نشانههاي «بهشت»« ،حور»« ،آب کوثر» و «دوزخ» نشانههنایي دینني هسنتند کنه پيونند
محکمي با ه دارند و در کنار ه آمدنشان بار دیني آنها را تقوینت منيکنند .منيتنوان
گفت این چند بند اسالميترین شعر دفتنر اسنير اسنت کنه نشنانههناي آن از منتن قنرآن و
احادیث آمده است .فروغ همة نعمتهاي بهشت را نام ميبرد ،اما در پایان منيگویند کنه
آنها را نميخواهد و آنله ميخواهد:
کتابي ،خلوتي ،شعري ،سکوتي
مرا مستي و سکر زندگاني است
چه غ گر در بهشتي ره ندارم
که در قلب بهشتي جاوداني است (همان)95 :
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در اینجا ،چند عنصر دینين بسيار رایج و شناختهشده کنار هن قنرار گرفتنهانند .درسنت
است که این نشانهها یکدیگر را تقویت ميکنند ،اما این عناصنر بارهنا و بارهنا در ادبينات
فارسي ،کنار ه قرار گرفتهاند .ه نشنيني «مسنتي و سنکر»« ،بهشنت»« ،خلنوت»« ،شنعر» و
«سکوت» براي کسي که اندکي با شعر حافظ مأنوس باشد ،یادآور بيت «دو ینار زینره و
از بادۀ کهن دو مني /فراغتي و کتابي و گوشة چمني» (حافظ )1384 ،است .ه نشيني اینن
کلمات با یکدیگر سبب تداعي تصویري ادبي ميشنود و حتني شناید بتنوان گفنت فنروغ
هنگام سرودن این شعر ،بينت حنافظ را مندنظر داشنته اسنت .ممکنن اسنت بخنواهي واژۀ
«عصيان» در عنوان شعر را نشانهاي دیني و مرتبط با گناه نخستين آدم و حنوا تفسنير کنني ،
اما نشانههاي دیگر شعر اجازۀ چنين تفسيري به ما نميدهند؛ مثالً تکنرار بنازنمونهناي «اي
مرد ،اي موجود خودخواه» یا «به لبهای مزن قفل خموشي» ،عصنيان را ننه در برابنر خندا
که در برابر مردساالري تفسير ميکنند.
شعر «در برابر خدا» مناجات بنده است با خداي خویش و بينان خواسنتههنایي کنه از او
دارد .چهار نشانة دینني «خندا»« ،گنناه»« ،بهشنت» و «خطناي نخسنتين» در اینن شنعر دینده
ميشود .خطاي نخستين اشاره دارد به نافرماني آدم و حوا از فرمان خدا و خنوردن از مينوۀ
ممنوعه؛ گرچه فروغ فقط یکبار به خطاي نخستين (فرخزاد )1379 ،اشناره منيکنند .کننار
ه آمدن این نشانه هنا تمنام داسنتان آفنرینش و داسنتان آدم و حنوا و خنوردن از درخنت
ممنوعه را تداعي ميکند .بننابراین ،شنعر در دو سنطح در ذهنن تفسنير منيشنود ،راوینت
داستان عاشقانة شاعر و روایت داستان خلقت و ميوۀ ممنوعه.

 .2-3دیوار
در هشت شعر از  24قطعة این مجموعه نشنانة دینني بنهکنار رفتنه اسنت .نشنانههناي دینني
استفاده شده در این دفتر از مجموعة اسير خيلي متنوعتر نيستند و عبارتند از «خدا» (همنان:
 220 ،211 ،201 ،188و « ،)231قربنناني» (همنننان« ،)188 :زهنند و نوبنننه» (همنننان،)201 :
«بهشننت» (همننان 216 :و « ،)221شننيطان» (همننان« ،)219 :گننناه» (همننان .)220 :در شننعر
«گمشده» واژۀ معبود آمده است که بيرون از متن شعر نشانهاي دیني بهشنمار منيآیند ،امنا
در این شعر در ه نشيني با کلماتي هملنون «بوسنه»« ،او»« ،حسنرت» و «رقنص» بنه معنني
معشوق تفسير ميشود.
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در آغاز شعر «اعتراف» ميخواني :
دل گرفتار خواهشي جانسوز
از خدا راه چاره ميجوی
پارساوار در برابر تو
سخن از زهد و توبه ميگوی
][...

هرچه گفت دروغ بود ،دروغ
کي ترا گفت آنله دلخواهست (همان)201-202 :
«زهد و توبه» از مفاهي دیني هستند که شاعر آنها را حجابي منيکنند بنراي پوشناندن
دروغ خود و نهان کردن رازش ،چنين ميشود که نشانههاي دیني به خدمت مفاهي منفني
درميآیند .کنار ه آمدن این نشانهها را چنين ميتوان تفسير کرد که شناعر حتني دینن و
ایمان خود را فداي محبوب کرده است.
در «شکست نياز» بار دیگر با نشانههاي دینياي مواجه ميشوی که از متون کهنن وارد
شعر فروغ شدهاند:
که بهشت اینجاست
بخدا سایة ابر و لب کشت اینجاست (همان)216 :
کنار ه آمدن نشانههاي «بهشنت»« ،سنایة ابنر» و «لنب کشنت» شنعر حنافظ را تنداعي
ميکند « :گدا چرا نزند الف سلطنت امروز /که خيمه سایة ابر است و بزمگنه لنب کشنت»
(حافظ.)1384 ،
دو شعر «قرباني» و «پاسخ» از لحاظ نشانههاي دیني نسبتاً غننيانند ،چنانکنه از ننام شنعر
«قرباني» برمي آید ،موضوع آن رس قرباني کردن است ،اما فروغ ميگوید همه چينزش را
قرباني «الهة شعر» کرده است .برخالف توقعي که عنوان در ذهن مخاطب ایجناد منيکنند
در شعر ،اشارهاي به حضرت ابراهي و ماجراي قربناني کنردن او نيسنت؛ یعنني نشنانههناي
دیني در تداعي داستان حضرت ابراهي یکدیگر را تقویت نميکنند و تلميح نميسازند.
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نشانههاي دیني شعر «پاسخ» تأملبرانگيزترند ،چون با هرافنت هن نشنينن نشنانههنایي از
حوزۀ عرفان و تصوف شده اند .بنابراین ،در ذهن مخاطب ،معاني و تصاویر و متون عرفاني
را تداعي ميکنند:
بر روي ما نگاه خدا خنده ميزند
هرچند ره به ساحل لطفش نبردهای
زیرا چو زاهدان سيهکار خرقهپوش
پنهان ز دیدگان خدا مي نخوردهای (فرخزاد)1379 ،
در بند بعد فروغ از ریا و داغ گناه ميگوید:
پيشاني ار ز داغ گناهي سيه شود
بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا
نام خدا بردن از آن به که زیر لب
بهر فریب خلق بگویي خدا خدا (همان)220 :
و در ادامه از شيخ ميگوید:
ما را چه غ که شيخ شبي در ميان جمع
بر رویمان ببست به شادي در بهشت
او ميگشاید ...او که به لطف و صفاي خویش
گویي که خاه طينت ما ز غ سرشت (همان)221 :
در نتيجة به دنبال ه آمدن بندهاي شعر و نشانه هایي که در هر کدام بنه کنار رفتنه
است وقتي مخاطب در انتهاي شعر با این بيت حافظ « هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد
به عشق /ثبت است در جریدۀ عال دوام ما» مواجه مي شود ،مي فهمد که بيراه نرفتنه و
شاعر توانسته است ،در ذه ن او ،زنجيرۀ نشانه ها را به خوبي بليند و سلسلة تداعي ها را
هدایت کند.
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 .3-3عصیان
مجموعة عصيان  12شعر دارد که در  5شعر نشانة دیني بهکار رفته اسنت .از اینن مجموعنه
نشانههاي دین مسيحيت به شعر فروغ راه ميیابد و در کنار نشانههاي «خدا» (همنان،)248 :
«فرشته» (همان )249 :و «شيطان» (همان ،)250 :شاهد نشانههناي «حضنرت منری » (همنان:
 )249و «مسيح» (همان )264 :نيز هستي  .نشانههاي «حضرت مری » و «مسنيح» در شنعرهاي
«شعري براي تو» و «گره» دیده ميشوند ،اما در این شعرها نشانههاي دیني دیگنري نيامنده
است .براي همين این نشانهها نه در فضاسازي شعر دخيلاند و ننه داسنتان ،منتن ینا روایتني
دیني را تداعي ميکنند .براي مثال در شعر «گره» فقط به تصویر مسنيح اشناره شنده اسنت
(همان.)264 :
«بلور رؤیا» از نشانه هاي دیني مسيحي غني است .شعر توصيف کنار ه بودن عاشنق و
معشوق است ،اما فروغ براي توصيف این تصنویر از نشنانههنایي اسنتفاده منيکنند کنه در
پيوند با یکدیگر فضاي ثانویهاي نيز براي شعر ميسازند .اولين نشانه محراب است:
ما تکيه داده نرم ببازوي یکدگر
در روحمان طراوت مهتاب عشق بود
سرهایمان چو شاخة سنگين ز بار و برگ
خامش ،بر آستانة محراب عشق بود (همان)258 :
فروغ در یک بند بعدتر از عناصر محراب مسيحي حرف ميزند:
گویي فرشتگان خدا ،در کنار ما
با دستهاي کوچکشان چن ميزدند
در عطر عود ونالة اسپند و ابر دود
محراب را ز پاکي خود رن

ميزدند (همان)259 :
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عالوه بر سوزاندن عود و اسپند که از آدابي اسنت کنه در محنراب انجنام منيشنود از
نقاشيهاي مشهور مسيحي کشيدن فرشتگان بهصورت کوده است .1سپس فروغ از «ننور
شمعها» و «کالم خوشنواز» ميگوید:
پيشاني بلند تو در نور شمعها
آرام و رام بود چو دریاي روشني
][...

من تشنة صداي تو بودم که ميسرود
در گوش آن کالم خوش دلنواز را
چون کودکان که رفته ز خود گوش ميکنند
افسانههاي کهنة لبریز را (همان)259 :
منيدانني کننه شنمع روشننن کنردن در محننراب در کليسناهاي مسننيحي راینج اسننت و
هملنين نشانههاي «سرودن» «کالم خوش دلنواز» در کنار نشنانههناي دیگنر ،آوازهنایي را
تداعي ميکند که در کليسا خوانده ميشوند .بنابراین Tزنجير نشنانههنا در عنين اینکنه در
خدمت توصيف فضاي عاشنقانه هسنتند در سنطح دیگنري محنيط کليسنا و عناصنر آن را
تداعي ميکنند.
فروغ در هر بند از شعر «بازگشنت» صنحنهاي از شنهر را توصنيف منيکنند ،توصنيف
خانهها ،سپس توصيف جوي آب و مردي که آواز ميخواند .بعد از آن ميگوید:
گنبد آشناي مسجد پير
کاسههاي شکسته را ميماند
مؤمني بر فراز گلدسته
با نوایي حزین اذان ميخواند (همان)268 :

 -1نگاه کنيد به نقاشي «مری و کوده برتخنت نشسنته همنراه بنا فرشنتگان» اثنر برنناردینو لنویني ( Bernardino
 ،)Luiniاواسط قنرن شنانزده در منوزۀ بنروکلين و نقاشني «حضنرت منری » اثنر رافائنل ( )Raphael, 1512در
گالري الته مایستر آلمان.
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در ادامة این بند ،بلههایي را توصيف ميکند که به دنبال س

ها منيدونند ،سنپس از

مرد کوري که عصازنان ميرود صحبت ميکند .درسنت اسنت کنه نشنانههناي «مسنجد»،
«گنبد»« ،اذان»« ،گلدسته» و «مؤمن» یکدیگر را تقویت ميکنند تا فضاي دیني و مذهبي بر
شعر غالب شود ،اما مسجد و متعلقات آن -در بافت کلي شعر -که توصنيف صنحنههنایي
است که در شهر دیده ميشود به کمک نشانههاي شهري تفسنير شنده و جزئني از فضناي
شهر ميشود.

 .4-3تولدی دیگر
در  8شعر از  31قطعه شعر این مجموعه نشانة دیني دیده ميشود .مجموعة تولدي دیگر از
منظر نشانههاي دیني بسيار مه است .چهار شعر «عروسک کوکي» و «آینههناي زمينني» و
«فتح باغ» و «به علي گفت مادرش روزي» از منظر نشانههاي دیني در این مجموعه اهمينت
دارند.
در شعر «عروسک کوکي» ،شاعر در هر بند به توصيف جزئني از زنندگي پرداختنه و
دوباره هملون شعر «بازگشت» به بخشي از زندگي رسيده که وامدار دین است:
ميتوان یک عمر زانو زد
با سري افکنده ،در پاي ضریحي سرد
ميتوان در گور مجهولي خدا را دید
ميتوان با سکهاي ناچيز ایمان یافت
ميتوان در حجرههاي مسجدي پوسيد
چون زیارتنامهخواني پير (همان)341 :
پيش از این بند ،فروغ از پاسخهناي بيهنوده و دوسنت داشنتنهناي کناذب و رد شندن
گاري فرسوده اي از کوچه و ...صحبت کرده است و بعد از این بند هن از بيهنودگيهناي
دیگر زندگي ميگوید .بنابر آنله گفتي  ،نشانهها و ارتباط آنها در متن تحلينل منيشنود.
در این بند ه «ضریح»« ،خدا»« ،ایمان»« ،مسجد» و «زیارتخوان» نشانههاي دیننيانند ،امنا
در متني آمده اند که به پوچي و بيهودگي زندگي پرداخته است .عنالوه بنر اینن ،نشنانههنا
ه نشين تصاویري از زندگي روزمرۀ مردم شده اند ،مانند انداختن سکه در ضریح ،یا تکيه
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دادن سر به ضریح و . ...بنابراین ،اینن نشنانههنا در کننار هن تصناویري از دینن عامياننه را
تداعي ميکنند و در عين حال چنون در کننار نشنانههنایي ماننند «سنرد»« ،نناچيز»« ،پينر» و
«پوسيد» آمدهاند ،بار معنایي مثبت خود را از دست ميدهند.
شعر مه دیگر این مجموعه «آیههاي زميني» است .نشانة «آیه» در عننوان شنعر ،خنود
از مه ترین مفاهي دیني است و فروغ با اضافه کردن صفت «زميني» از بار الهي آن کاسته
و درعينحال مقام شعر خود را باال برده است .این شعر ،شاید تحت تأثير کتاب مقندس بنا
مصراعهایي کوتاه ،آغاز ميشود:
آنگاه
خورشيد سرد شد
و برکت از زمينها رفت
و سبزهها به صحراها خشکيدند
و ماهيان به دریاها خشکيدند
و خاه مردگانش را به خود نپذیرفت (همان)361 :
در کتاب مقدس ،یکي از بالیاي دهگاننة مصنر بنالي «تناریکي» اسنت« :پنس موسني
دست خود را بهسوي آسمان برافراشت و تاریکي غليظ تا سنه روز در تمنامي زمنين مصنر
پدید آمد» [خروج ]22:10 ،و بالي دیگر «هاله شدن ماهيان نيل»« :و ماهياني که در نهنر
بودند ،مردند و نهر بگندید ،و مصریان از آب نهر نتوانستند نوشيد ،و در تمامي زمين مصر
خون بود» [خروج .]21:7 ،شاعر در ادامه ،ميگوید:
و برههاي گمشده
دیگر صداي هي هي چوپاني را
در بهت دشتها نشنيدند (فرخزاد)1379 ،
که «تعبير «بره و شبان» به ترتيب از پينروان و رهبنران دینني از اصنطالحات کتناب مقندس
است .در تورات عبري خداوند ،کاهنان و در اشعيا منجي بهعنوان شبان قنوم خواننده شنده
است» (عيوضي .)1396 ،براي مثال ،در انجيل یوحنا آمده اسنت« :منن شنبان نيکنو هسنت .
شبان نيکو جان خود را در راه گوسفندان مينهد» [ .]11 :10در ادامة شعر ،ميخواني :
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و بر فراز سر دلقکان پست
و چهرۀ وقيح فواحش
یک هالة مقدس نوراني
مانند چتر مشتعلي ميسوخت (فرخزاد)1379 ،
در این قسمت ،تصویر «فاحشة بزرگ» در مکاشفة یوحنا ،بسيار مشهور است« :و یکني
از آن هفت فرشتهاي که هفت پياله را داشتند ،آمد و به من خطناب کنرده ،گفنت« :بينا تنا
قضاي آن فاحشة بزرگ را که بر آبهاي بسيار نشسته است بنه تنو نشنان دهن » [مکاشنفة
یوحنا [1 :17 ،و «آن زن ،به ارغواني و قرمز ملبس بود و به طال و جواهر و مرواریند منزین
و پيالهاي زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زناي خنود داشنت .و بنر پيشنانياش
این اس مرقوم بود« :سپرّ و بابل عظي و مادر فواحش و خبائث دنيا» [مکاشفة یوحننا4 :17 ،
و .[ 5
هملنين «هالنة مقندس» در هننر مسنيحي از قنرن چهنارم تنا شنانزده منيالدي ،نشنان
حضرت عيسي و حضنرت منری اسنت ( . )halo-Art, 1998اینن هالنه را در بسنياري از
نقاشيها و شمایل مسيحي ميتوان مشاهده کرد .1قرار گرفتن این هالة مقدس بر فنراز سنر
فواحش بهخوبي واژگوني اوضاع را نشان ميدهد.
خورشيد مرده بود
خورشيد مرده بود ،و فردا
 -1نگاه کنيد به تصویر مسيح در موزایيک کاري محراب کليساي جامع مونرال ( )Monrealدر ایتاليا ،تصویر مسيح
در هيبت چوپنان در آرامگناه گاالپالسنيدیا ( )Galla Placidiaدر ایتالينا ،تصنویر حضنرت منری و کنودکش در
موزایيککاري محراب ایاصوفيه ( )Hagia Sophiaدر ترکيه ،تصنویر مسنيح در موزایينککناري محنراب منوزه
کاریه ( )Kariyeدر ترکيه ،تصویر حضرت مری و کودکش بنر شيشنههناي رنگنين کليسناي شنارتر ( Chartres
 )Cathedralدر فرانسه ،نقاشي «رستاخيز عيسي مسيح» اثنر پينرو دال فرانلسنکا ( )Piero della Francescaدر
موزۀ شهر سانسپولکرو ( ،)Museo Civico di Sansepolcroشمایل مسيح اثنر سنيمون اوشناکوف ( Simon
 )Ushakovدر موزه دولتي روسيه در سنپترزبورگ ،نقاشي «اداي احترام» اثر مازاتلو ( )Masaccioدر نمازخانة
برانکناچي ( )Brancacci chappelدر کليسناي سنانتا مارینا دل کنارمين ( Santa Maria del Carmine
 )churchدر فلورانس ،نقاشني «بنه صنليب کشنيدن مسنيح» اثنر پيتنرو پروجيننو ( )Pietro Peruginoدر گنالري
اوفيتزي ( )Uffizi Galleryدر فلورانس.
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در ذهن کودکان
مفهوم گن

گمشدهاي داشت (فرخزاد)1379 ،

فضاي این شعر حال و هواي آخرالزماني دارد و این قسمت از شعر این حال و هنوا
را تقویت مي کند ،زیرا یادآور پایان جهان و ههنور مسنيح در کتناب مقندس اسنت« :و
فوراً بعد از مصيبت آن ایام ،آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و سنتارگان از
آ سمان فرو ریزند و قوّتهاي افاله متزلزل گردد» [متي .]29 /24 :درست اسنت کنه در
قرآن ه از خاموشي خورشيد و تيره شدن ستارگان در روز قيامت صحبت شنده اسنت:
« إنذَا الشَّمْسُ کُوِّرتتْ -وتإنذَا النُّجُومُ انْکَدترتتْ» (تکویر ،)2-1 /اما بنه نظنر مني رسند تعبينر
فروغ از خاموش ي ستارگان به کتاب مقدس نزدیکتر است .عنالوه بنر اینن ،نشنانههناي
کتاب مقدسي در سراسر شعر دیده مي شود و بر متن شعر غلبه دارد .به همين دليل بنراي
کسي که بنا کتناب مقندس آشننا باشند ،تصناویر و جمنالت مکاشنفة یوحننا را تنداعي
مي کند .در ادامة شعر ميخواني :
مردان گلوي یکدیگر را
با کارد ميدریدند
و در ميان بستري از خون
با دختران نابالغ
همخوابه ميشدند (فرخزاد)1379 ،
«زنا» و «خوردن قرباني» از مضامين بند دوم مکاشفة یوحنا است .جالب توجه آنکه این
دو مفهوم در سراسرن این بند با ه آمده است [مکاشفة یوحنا 14: 2 ،و .]20: 2
یک چيز ني زندۀ مغشوش
بر جاي مانده بود
که در تالش بيرمقش ميخواست
ایمان بياورد به پاکي آواز آبها (فرخزاد)1379 ،
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«آواز آبها» ترکيبي نيست که بهتنهایي نشانة نمادین دینني باشند ،امنا وقتني در متنني
قرار ميگيرد که سرشار از نشانههاي دیني و برآمده از متنني مشنخص -در اینجنا مکاشنفة
یوحنا -است در کنار نشانههاي دیگر متن تفسير ميشود و بازنمونهاي دیگنر را بنه دنبنال
خود در ذهن تداعي ميکند .عبارت «آواز آبها» عيناً در مکاشفة یوحننا آمنده اسنت« :و
شنيدم چون آواز جمعي کثير و چون آواز آبهاي فنراوان و چنون آواز رعندهاي شندید
که ميگفتند« :هتلِّلویاه ،زیرا خداوند خداي ما قادر مطلق ،سلطنت گرفته اسنت»» [مکاشنفة
یوحنا .]6:19 ،فروغ ميگوید «ایمان بياورد به پاکي آواز آبهنا» و اینن «آواز آبهنا» در
مکاشفة یوحنا بشارتدهندۀ ههور مسيح و حاک شدن خير بر دنيا است .براي همين اسنت
که این نشانه در ذهني که با کتاب مقدس آشنا باشد ،تداعيهاي بسياري بنه دنبنال دارد از
جمله آخرت و ههور مسيح و غلبة او بر شر.
و هيچ کس نميدانست
که نام آن کبوتر غمگين
کز دلها گریخته ،ایمانست (فرخزاد)1379 ،
«کبوتر» بارها در کتاب مقدس آمده است .در انجيل لوقا ميخواني کنه بعند از تعميند
عيسي «و روح القدس به هيأت جسماني ،مانند کبوتري بر او نازل شند و آوازي از آسنمان
در رسيد که تو پسر حبيب من هستي که به تو خشنودم» [لوقا .]22:3 ،حضرت نوح نينز دو
بار از روي کشتي ،کبوتري را رها کرد و کبوتر ،چون جایي بنراي گذاشنتن کنف پنایش
پيدا نکرد به کشتي برگشت .نوح دریافت که زمين هنوز زینر آب اسنت .هفنت روز بعند،
باز کبوتر را رها کرد «و او دیگنر ننزد وي برنگشنت» [پيندایش .]8:8 ،در آخنر ،فنروغ از
صداها ميگوید و در انتظار بشارت است:
آخ اي صداي زنداني
آیا شکوه یأس تو هرگز
از هيچ سوي این شب منفور
نقبي بسوي نور نخواهد زد؟
آه ،اي صداي زنداني
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اي آخرین صداي صداها( ...فرخزاد)1379 ،
همنشيني دو نشانة «صداها» و « انتظار بشارت» در مکاشنفة یوحننا هن دینده منيشنود؛
یعني نخست سخن از بلند شدن صدا رفته و سپس به سلطنت مسيح (ع) بشنارت داده شنده
است« :و فرشتهاي بنواخت که ناگاه صنداهاي بلنند در آسنمان واقنع شند کنه منيگفتنند:
« سلطنت جهان از آ نن خداوند ما و مسنيح او شند و تنا ابندا باد حکمرانني خواهند کنرد»»
[مکاشفة یوحنا .]15:11 ،در نظریة نشانهشناسي پيرس هنر نشنانه ،نشنانة دیگنري را تنداعي
ميکند و سلسلة نشانهها قطع نميشنود (آلگوننه جونقناني .)1397 ،عنالوه بنر اینن ،اینکنه
سمت وسوي این تداعي چگونه باشد به ذهن فرد و تجربيات پيشين او مربوط اسنت .بنراي
کسي که جمنالت کتناب مقندس را در ذهنن داشنته باشند ،همنشنيني «صنداها» و «انتظنار
بشارت» در شعر فروغ ميتواند تداعيکنندۀ متن کتاب مقدس باشد.
فروغ در این شعر ،نشانههاي دیني را هنرمندانه کنار ه نشانده و به روزگار خود گنره
زده است .خود فروغ در گفنت وگنو بنا سنيروس طاهبناز و غالمحسنين سناعدي در سنال
 ،1343این شعر را توصيف فضایي ميداند که آدمها در آن زندگي منيکننند و اینن فضنا
است که آدمها را به سمت زشتي و جنایت ميکشد (حرفهایي با فنروغ فرخنزاد ،بنيتنا:
 .)31بنابراین ،خوانندهاي ه که اصالً چيزي از کتاب مقدس نداند ،ممکنن اسنت از شنعر
لذت ببرد و تصاویرش را در ارتباط با زندگي تفسير کند .کسني کنه داننش دینني کتناب
مقدسي داشته باشد ،نشانهها را کاملتر تفسير ميکند.
شعر مه دیگر در مجموعة تولدي دیگر «فتح باغ» است .در بند دوم شعر آمده است:
همه ميدانند
که من و تو از آن روزنة سرد عبوس
باغ را دیدی
و از آن شاخة بازیگر دور از دست
سيب را چيدی (فرخزاد)1379 ،
«چيدن سيب» به گناه نخستين اشاره مي کند .در سفر پيدایش ذکر نشده اسنت کنه
خداوند خوردن چه مينوه اي را ممننوع کنرده « :و خداونند خندا آدم را امنر فرمنوده،
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گفت « :از همة درختان باغ بي ممانعت بخور ،اما از درخت معرفنت نينک و بند زنهنار
نخوري ،زیرا روزي که از آن خوردي ،هرآینه خنواهي منرد»» [پيندایش.]17-16 :2 ،
در فرهن

مسيحي ،ميوۀ این درخت سيب دانسنته شنده اسنت (  .)Ferber, 1999در

غزل غزل ها سه بار واژۀ سيب آمده است [غزل غزل هاي سليمان6-3 :2 ،؛ 8 :7؛ ]5 :8
 .در قرآن نيز به این درخت ممنوع اشاره شده است (بقره ،35/اعراف ،19/طنه،)120/
اما تصریح نشده که ميوۀ آن چيست و فقط در سورۀ طنه بنه صنورت «شنجرۀن الخُلند»
آمده است .در تفاسير اسالمي این درخنت «درخنت جاویند» (ترجمنة تفسنير طبنري،
 ،) 1367درخت انگور ،انجير ،عل ینا گنندم (سنورآبادي ،) 1380 ،ینا درخنت کنافور
(ابوالفتوح رازي ) 1381 :است یا «ميوه هاي گوناگون در آن بود» (ميبدي .)1339 ،در
دیگر متون نظ و نثر فارسي ه به سيب اشاره نشنده و مينوۀ ممنوعنه در عنال اسنالم
گندم است (شفيعي کدکني.)1383 ،

سيب در این شعر نشانة مرکزي است و نشانه هاي دیگر در ارتباط بنا سنيب تفسنير
مي شود .پس شاید بتوان « روزنة سرد عبوس» را استعاره از باغ عتدن (شميسا )1383 ،و
« شاخة بازیگر دور از دست» را اسنتعاره از درخنت معرفنت نينک و بند (طهماسنبي و
طاهري ) 1390 ،دانست .در مقالة « ميوۀ ممنوعه در شعر معاصر» فنروغ نخسنتين کسني
معرفي شده که در ادبيات فارسي ميوۀ ممنوعه را سيب دانسته اسنت (ميربناقري فنرد و
دیگران.)1391 ،
در شعر « به علي گفت مادرش روزي» فنروغ بنه زبناني سناده و صنميمانه قصنه اي
مي گوید کنه اجنزاي سنازندۀ آن عناصنر زنندگي عنادي و معمنولي اطنراف اوسنت؛
ازجمله عناصر دیني .بنابراین ،نشانه هاي دیني در این شعر ک نيست ،امنا آن دسنته از
نشانه ها است که در زندگي روزمره دیده مي شود ،مثالً «نذري پزون» (فرخزاد)1379 ،
و «چادرنماز کودري» (همان« ،)390 :شابدوالعظي » (همان« ،)392 :سينه زني» (همنان:
 )393یا «بس اهلل» گفتن براي آغاز کار (همان .)98 :نشانه هاي دیني این شعر متعلق اند
به حوزۀ دین عاميانه و چنانکه در شعر «بازگشت» و «عروسک کوکي» گفته شد ،کنار
ه نشستن نشانه هاي دیني با عناصر زندگي روزمره سبب مي شود وجه عاميانگي اینن
نشانه ها برجسته تر شود.
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 .۵-3ایمان بیاوریم به آﻏاز فصل سرد
این مجموعه شامل  7شعر است که در  5شعر از نشانههاي دیني استفاده شده است .بسنامد
نشانههاي دیني در شعر «ایمان بياوری به آغاز فصل سرد» ک نيست و شيوۀ بنه کنارگيري
آنها براي القاي حس نااميدي و اندوهي که شعر در پي آن است بسيار موثر است:
امروز روز اول دیماه است
][...

نجاتدهنده در گور خفته است (همان)424 :
تقریباً همة ادیان بنه ههنور منجني نویند منيدهنند .در اوسنتاي جدیند ،طبنق بنند 129
«فروردینیشت» در پایان جهان «استوت ارت» ههور خواهد کرد و بنه همنراه شنش تنن از
یارانش امور کشورها را نظ خواهند داد (راشدمحصل .)1381 ،در متنهاي فارسي مياننه،
سوشيانس ،آخرین موعود در هزارۀ هفت ههور ميکند تا نجاتبخنش مردمنان و سنازندۀ
رستاخيز باشد (همان .)14-15 :در عهد قدی از کتاب مقدس «یهوه» نجاتدهننده معرفني
شده است [اشعيا 3/43 :و  12و مزامير ]9: 79 :و در عهد جدید ،عيسي(ع) منجي است .در
دین اسالم نيز اعتقاد به منجي وجود دارد و این موعود آخرین امنام از امامنان دوازدهگاننة
شيعيان است (راشدمحصل.)1381 ،
در این شعر ميتوان گفنت شناعر نشنانة «نجناتدهننده» را از مسنيحيت گرفتنه اسنت،
چراکه در ترجمهاي که آن زمان از کتاب مقدس در دست بنوده ،1چنند بنار از عيسني(ع)
با لفظ «نجاتدهنده» نام برده شده است [انجينل یوحننا ]42/4 :و [اعمنال رسنوالن.]31/5 :
نشانه هاي دیگر در این بخش از شعر ،هن منا را تقوینت منيکنند .فنروغ بنه «اول ديمناه»
اشاره ميکند .تولد عيسي(ع) را در شب یلدا ذکر کنردهانند .فنروغ ،حنداقل ،همنين قندر
مي دانسته که دي ماه جشن کریسمس برگزار ميشود و آغاز سال ميالدي است .بننابراین،
ميتوان ميان «اول ديماه» و «نجاتدهنده» ارتباط برقرار کرد.
 -1ترجمهاي که آن زمان از کتاب مقدس در دست بود ،ترجمهاي بود که که ویلينام گلنن ( ،)William Glenدر
سال 1845ميالدي در ادینبورگ منتشر کرده بود و رابنرت بنروس ،نسنخة بنازبينيشندۀ آن را در سنال 1895منيالدي
منتشر کرد ( .)Kenneth, 1989به گفتة پيروز سيار ترجمة ویليام گلن همان است که امروزه به ترجمة فاضل خنان
همداني مشهور است (چيتساز.)1388 ،
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طبق رواینات مسنيحي یهنودا ،یکني از  12حنواري ،عيسني(ع) را تسنلي افنراد مسنلح
ميکند و روز بعد او را به صليب ميکشند و بعد از مرگ ،جنازه را پایين منيآورنند و در
مقبره ميگذارند و سنگي جلوي در آن ميگذارند .بعد از سه روز ميبينند کنه سنن

بنه

کنار غلتانيده شده و از جسد عيسي(ع) خبري نيسنت .عيسني(ع) بعند از صنحبت بنا منری
مجدليه و شاگردانش به عال باال برده ميشود (نک .یزدانپرست .)1390 ،در قرآن کشنته
شدن یا به صليب کشيده شدن عيسي(ع) نفي شده اسنت (النسناء .)157/بننابراین فنروغ بنا
آوردن مصننراع آخننر ،مننيخواهنند نشننان بدهنند کننه امينندي بننه آمنندن منجنني نيسننت و
«نجاتدهنده در گور خفته است» .ضمن اینکه کلمة «نجاتدهنده» یادآور حرف کاهننان،
مالیان و سربازان ه هست کنه بعند از بنه صنليب کشنيده شندن عيسني(ع) او را مسنخره
ميکردند و ميگفتند« :خودت را نجات بده» [متي.]40 /27 :
در ادامة شعر ميخواني :
ستارههاي عزیز
ستارههاي مقوائي عزیز
وقتي در آسمان ،دروغ وزیدن ميگيرد
دیگر چگونه ميشود به سورههاي رسوالن سرشکسته پناه آورد؟ (فرخزاد)1379 ،
در همة ادیاني که کتاب دارند و ممکن است فنروغ بنا آنهنا آشننایي داشنته باشند بنر
راستي و پرهيز از دروغ تأکيد شده است .در عهد قدی از کتاب مقندس آمنده اسنت کنه
«دزدي مکنيد ،و مکر منمایيد ،و بنا یکندیگر دروغ مگویيند» [الوینان ]11/19 :و در عهند
جدید ميخواني که «به یکدیگر دروغ مگویيند ،چونکنه انسنانيّت کهننه را بنا اعمنالش از
خود بيرون کردهاید» [کولسيان .]9/3 :در قرآن نيز بارها بر زشتي دروغ تأکيد شده اسنت؛
از جملننه «الیتهنندي متننن هننو کنناذپبٌ کفّننارٌ» (الزّمننر .)3 /بنننابراین ،گسننترش دروغ سننبب
سرشکستگي رسوالن از سورههایشان ميشود .چنانکه دیدی  ،نشانههاي دیني این شنعر در
کنار ه تفسير ميشوند و آموزههاي دین مسيح را به ذهن تداعي ميکنند.
در چهار بند آغازین شعر پنجره ،فروغ فقط از یک نشانة دینني اسنتفاده منيکنند و از
مصلوب کردن پروانه در دفتر سخن ميگوید (همان ،)455 :اما در بنند دیگنري در همنان
شعر ميگوید:
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از آینه بپرس
نام نجاتدهندهات را
آیا زمين که زیر پاي تو ميلرزد
تنهاتر از تو نيست؟
پيغمبران ،رسالت ویراني را
با خود به قرن ما آورند؟
این انفجارهاي پياپي،
و ابرهاي مسموم،
آیا طنين آیههاي مقدس هستند؟ (فرخزاد)1379 ،
مصلوب کردن پروانه با اینکه یادآور مصلوب شدن مسيح اسنت ،امنا تصنویري منفنرد
است که به تصاویر دیگر شنعر گنره نمني خنورد ،امنا در اینن بنند کننار هن قنرار گنرفتن
تصاویري که با عناصر دیني ساخته شدهاند ،تکتک نشانههاي دینني را تقوینت منيکنند.
آنله این بند را به شعر «آینههاي زميني» شبيه ميکند ،امروزي کردن عناصر کهن دینني و
پيوند زدن آنها با زندگي زمانة شاعر و در نتيجه بخشيدن بعد اجتماعي به آنها است.
در بندي از شعر «دل براي باغله ميسوزد» شاعر از مادرش سخن منيگویند .در اینن
بند نشانههاي دیني را ميبيني که در زندگي روزمنره حضنور دارنند ،ماننند دعنا خوانندن
هميشگي مادر و فوت کردن بعند از دعنا ،پهنن بنودن سنجادۀ او .ایننهنا نشنانههناي دینن
عاميانه اند که در زندگي حضور دارند و چون فروغ از زندگي و محيط اطرافش ميگویند
به شعر او راه ميیابند:
مادر تمام زندگياش
سجادهایست گسترده
در آستان وحشت دوزخ
مادر هميشه در ته هر چيزي
دنبال جاي پاي معصيتي ميگردد
و فکر ميکند که باغله را کفر یک گياه
آلوده کرده است.
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مادر تمام روز دعا ميخواند
مادر گناهکار طبيعيست
و فوت ميکند به تمام گلها
و فوت ميکند به تمام ماهيها
و فوت ميکند به خودش
مادر در انتظار ههور است
و بخششي که نازل خواهد شد (فرخزاد)1379 ،
شفيعيکدکني ( )1390فروغ را یکي از آن روشنفکران نيمنة دوم قنرن بيسنت دانسنته
است که از سنت گریخته ،اما با آن درنيفتاده اند .درضمن ،معتقد اسنت شخصنيت مسنتقل
شاعري فروغ با مجموعة تولدي دیگر آشکار شده اسنت (شنفيعيکندکني .)1390 ،نحنوۀ
بهکارگيري نشانه هاي دیني در شعر فروغ ضمن تأیيد این گزارهها ،ما را به نتنایج دیگنري
نيز ميرساند که در بخش نتيجهگيري به آن ميپردازی .

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله کوشيدی که تا حد ممکن تمام نشانههاي دیني را در شعر فروغ در ارتباط بنا
یکدیگر و در ارتباط با متن شعر با استفاده از نظریة نشانهشناسي پيرس ،تحلينل کنني  .اینن
تحليل و بررسي به ما نشان ميدهد که:
* استفادۀ او از عناصر دیني با پختهتر شدن شعرش بيشتر و قويتر ومنسج تر ميشنود .در
شعرهاي اوليهاش ،بعضي از نشانهها و تصاویر دینني شنعر او ریشنه در شنعر کهنن فارسني
دارد ،اما با تواناتر شدن او در شاعري ،این نشانهها از شعرش حذف ميشنوند و در عنو
نشانهها و تصاویري ميبين که حاصل مشاهده یا مطالعة خود اوست.
* بسامد استفاده از نشانههاي دیني با گذر زمان ،در شعر او بيشنتر منيشنود .البتنه ،چنانکنه
دیدی  ،تعداد شعرهایي که نشانة دیني در آنهنا بنهکنار رفتنه در هنر دفتنر ،تغيينر چننداني
نميکند ،اما تعداد نشانههاي دیني در هر شعر بيشتر منيشنود .هملننين ربنط و پيونند اینن
نشانهها با یکدیگر محک تر و معنادارتر ميشود.
* با گذر زمان نشانههاي مسيحي به شعر فروغ راه منيیابنند و گسنتردهتنر منيشنوند .اینن
نشانهها حاصل مطالعات فروغ اند و اغلنب برآمنده از منتن کتناب مقندس ،امنا نشنانههناي
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اسالمي شعر فروغ ،گرچه هرچه شعرش پختهتنر منيشنود بسنامد بيشنتري پيندا منيکنند،
حاصل مشاهده و روایت دقيق فروغ از زندگي و دنياي اطرافش است .نشانههناي اسنالمي
شعر فروغ ،حاصل مطالعة متون دیني نيستند و به حوزۀ دین عاميانه تعلق دارند.
* در آغاز شاعري فروغ نشانههاي اسالمي در شعرش انتزاعياند ،ماننند «خندا»« ،بهشنت»،
«یقين»« ،دوزخ» و ،...اما در آخرین دفترهایش اینن نشنانههنا عينني منيشنوند و تصنویري.
نشانههایي که هر کسي که در جامعه اي مسلمان زندگي کند ،حتي اگنر خنودش مسنلمان
نباشد ،آنها را ميبيند و ميشناسد ،اما دریافت معناي ثانویة بسياري از نشانههناي مسنيحي
شعر فروغ نيازمند مطالعة متون مسيحي است.
چنانکه دیدی  ،فروغ دین را انکار نميکند و از شعرش کنار نميگذارد ،بلکه هملون
گنجينهاي ميبيند که ميتوان در تصاویرسازي و بيان مقصود از آن بهنره گرفنت .بررسني
نشانههاي دیني در شعر فروغ ميتواند زمينهاي بنراي بررسني سنرودههناي دیگنر شناعران
معاصر از این منظر فراه آورد و به شناخت بهتر و عميقترن شاعران معاصر فارسيگنوي و
سرودههاي آنان ،و سير تحول تصاویر و مضامين شعر آنها کمک کند.
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