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 چکیده

ی هاا  عرصاه ابزاری تحلیلی،  عنوان  بهشناختی  با توجه به بینش جامعه توانند یماجتماعی  پژوهشگران
ی هناری  ها حوزهبه  توان یمآن را بررسی نمایند. از این جمله  مسائلعی، جامعه و مختل، زندگی اجتما

شوند. در این مقاله، اشاعار   دهندة محیطی هستند که در آن خلق می و ادبی اشاره کرد که به نوعی بازتاب
 اسات، از دیادگاه   فروغ فرخزاد را که به شکل چشمگیری با رویدادهای اجتماعی جامعة خویش آمیختاه 

ی و اسانادی و در قالاب   ا کتابخاناه ی از روش ریا گ بهرهنمایی،. پژوهش حاصر با  شناختی تحلیل می جامعه
عناصار اجتمااعی شاعر    « یشناسا  ییایا پو»و « یشناس ییستایا»، «یشناس روش»، «یشناس یهست»چهار جستار 

ناختنی باودن  ی، فرخزاد باه وجاود خداوناد متعاال و شا     شناس یهست. در کند یمفروغ فرخزاد را مشخص 
و دیاالکتیکی اسات. در    اناه یگرا عات یطبشناسای، وی قائال باه روشای      جهان معتقد است. به لحا  روش

های مختل، جامعاه را اعا،ّ    پردازد و الیه ی جامعة زمان خویش میشناس بیآسی، به شناس ییستایاجستار 
از توصی، وصعیت موجود، در . فرخزاد پس کند یماز زنان، روشنفکران، روحانیان، ثروتمندان و... نقد 

ی که در آن عشاق،  ا جامعه. کند یم، جامعة آرمانی خویش را ترسی، راهکارشناسی با ارائة  جستار پویایی
خاود    یاجتمااع ناوعی خودآگااهی نسابت باه شارایط        فرماست و افراد در آن به دوستی و سادگی حک،

باه دور از هار گوناه     برابر ه،، بلکاه در کناار ها،   . در نمونة آرمانی، فروغ، زنان و مردان نه در اند دهیرس
. او اگرچه به ظهور منجی برای رسیدن به مدینة فاصله بااور دارد، اماا   کنند یمتبعیض و ناعدالتی زندگی 

که پیش از هر انقاالب یاا تحاول بیرونای      کند یمقراول آن را بیداری و آگاهی درونی افراد قلمداد  پیش
 .شودها احراز  باید در وجود آن

فارغ  فرتادا ، شاعر     ،یشاناتت  جامعا   نشیا ب ات،یا ا ب یشناتا  جامعا  واژگان کلیدی: 
 .یاجتماع
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 مقدمه

شناسان با سایر اندیشامندان حاوزة علاوم     در بررسی هر واقعیت اجتماعی، تفاوت جامعه
شناساان باا    شاود. جامعاه   شناختی از سوی آنان مشخص مای  انسانی در کاربست بینش جامعه

های اجتمااعی خواهناد رساید     چنین بینشی به فه، متفاوتی از مسائل و آسیبمجهّز شدن به 
شناسای و کلیاة حااالت     تاوان در تماام ساطوح نظا،     هر پدیده را مای که در چارچوب آن، 

شناس امریکایی،  پویایی و تاریخی مطالعه نمود. این ابزار تحلیلی را سی. رایت. میلز، جامعه
هاای اجتمااعی، مجاال     ، عینای و علمای از پدیاده   مطرح سااخت. باا ارائاة تصاویری جاامع     

هاای نسابتاً قااطع زماان حاال را در اختیاار        گیاری  تصمی، های منطقی در گذشته و بینی پیش
شناساانه، علال    میلاز، باا کماک بیانش جامعاه      به گفتة سای. رایات.   دهد. پژوهشگر قرار می

شاود   هد، شناخته مید هایی که در جامعه و در درون ذهن افراد ر  می حوادث و دگرگونی
(Mills, C.W. 1959: 52). 

توانناد از طریاق ساایر     شناختی خویش مای  پژوهشگران اجتماعی با پرورش بینش جامعه
هاای فرهنگای و ادبای نیاز جامعاه و مساائل آن را        های زندگی اجتماعی، مانند حوزه عرصه

و ادبیاات، ایان دو را   که پیوند ناگسستنی و تعامالت مستمر میان جامعه  بررسی نمایند  چنان
دهاد و شااناخت یکای را باه واساطة دیگااری      ای در برابار یکاادیگر قارار مای    همچاون آیناه  

 توان گفت: کند. در واقع، می پذیر می امکان

شناسی ادبیات به عنوان دانشی اجتماعی، به بررسی این بخاش از شاعور    جامعه»
ی، مقتضایات محایط   پردازد و با روشی علمی، جوهر اجتماعی آثار ادبا  اجتماع می

بینی فکری وی و نیز مباحث شایستة توجاه در آثاار    اجتماعی پرورندة شاعر، جهان
 (.9: 6871)ترابی، « کند ادبی را مطالعه می

شناختی درصدد روشن ساختن آن است کاه در خلاق هار اثار ادبای،       این گرایش جامعه
، هیچ آفرینشی در عرصاة ادب  برد و به عبارتی تنهایی کاری از پیش نمی شاعر یا نویسنده به

آید، بلکه ادبا و هنرمندان با اتکا باه جامعاه و آنچاه از آن     و هنر در تجرید و انزوا پدید نمی
مبتنای   و ادبیاات  هنرپردازند. از نظر هربرت مارکوزه،  کنند، به خلق اثر ادبی می دریافت می

با جدا کردن فارد از وصاع   د نتوا که می تر از واقعیت موجود است بر قدرتی است که واقعی
 (.66: 6836)ر.ک  نوروزی،  بخش ظاهر شود و آگاهی هشداردهندهموجود در نقش 
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و باا   شناسی همزمان با رنساانس ادبای در ایاران شاکل گرفات      این شاخه از رشتة جامعه
پیدایی مفاهی، نسبتاً جدیدی همچون دموکراسی، آزادی و عدالت همراه شد. مفاهیمی کاه  

ها نبودند، تقریباً چندین دهه ادامه  ری پیشین دیگر محمل مناسبی برای بیان آنهای شع قالب
یافت تا مفاهی، مذکور توانستند در قالب شعر نو جایگااه خاود را بیابناد. نقطاة عطا، ایان       

ای کاه باا تبعیاد رصاشااه و شاروع جناگ        باود. دوره  6833تاا   6888های  تحول ادبی، سال
یاباد.   صعود و سقوط نهضت ملی به رهبری مصدق اداماه مای  شود و با  جهانی دوم آغاز می

شماری از آثار ادبیات جهان ترجمه شد و این امر فتح بابی بارای   پس از این دوره، تعداد بی
تادری    هاای ناوین نقاادی باود. همچناین، باه       آشنایی متفکران و اندیشمندان ایرانی با روش

ایجاد شد. در این میان، شاعرانی همچون  پیوندی ناگسستنی و ملموس میان جامعه و ادبیات
گوناة    الشعرای بهاار، میارزاده عشاقی، اخاوان ثالاث و فاروغ فرخازاد باه         نیما یوشی ، ملک

چشمگیری اجتماعیاات را در آثاار ادبای خاویش وارد نمودناد. در ایان میاان، شاعر فاروغ          
شناسای   جامعاه  شاناختی آمیختاه باود.    فرخزاد بیش از همة بزرگان ناامبرده باا بینشای جامعاه    

شناسی، در اواخر قرن ناوزده، شاکل    های تخصصی جامعه ادبیات به عنوان یکی از گرایش
به نقطة عط، خاود رساید. همچناین، باا      گرفت و در قرن بیست، با نظریات گئورگ لوکاچ

ای  آثار اندیشمندانی چون اریش کوهلر، لوساین گلادمن و میخاییال بااختین جایگااه ویاژه      
تال و لئو لوونتالنیز از متفکرانی بودناد کاه در ایان زمیناه تأثیرهاای متقابال       یافت. مادام دوس

شناسی ادبیات انجام  ادبیات و جامعه را بررسی نمودند. در ایران نیز مطالعاتی پیرامون جامعه
 شود. ها اشاره می ترین آن است که در ادامه به مه، شده

از لوسین گلدمن باه ترجماة محمادجعفر     شناسی رمان شناسی ادبیات  دفاع از جامعه جامعها 
های گلدمن پیرامون رمان نو فرانسه  ای از بررسی (. این کتاب حاصل مجموعه6876پوینده )

 های آندره مالرو و رمان نو است. و تحلیل ساختاری رمان

مقااالت( کاه گزیاده و ترجماة محمادجعفر       )مجموعاه  شناسای ادبیاات   درآمدی بر جامعها 
ای اسات   اندیشمند نامدار جهان است و گزیده 88مقاله از  86ت: این اثر ( اس6868پوینده )
 است. شناسی ادبیات نوشته شده ترین مطالبی که تاکنون دربارة جامعه از مه،

 از لئاو لوونتاال باه ترجماة محمدرصاا شاادرو       شناسای ادبیاات   رویکرد انتقادی در جامعاه ا 
شناسای ادبیاات و    لوونتاال درباارة جامعاه   هاای   ایای از مقالاه   این کتاب مجموعه ( که6868)

هایی همچاون بنیاامین و آدرناو اسات و      شدة زندگی و افکار شخصیت زوایای کمتر شناخته
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کند تا خوانندگان به نظریة انتقادی و تحلیل ادبی با این حوزه از دانش اجتمااعی   کمک می
 آشنا شوند.

ن، مساائل انساانی و گارایش باه     در آ ( که6868) انسان در شعر معاصر اثر محمد مختاریا 
 است. های جمعی و فردی کندوکاو شده ارزش

( کاه باا   6869) ، اثر فاطمه مدرسی و زهرا نوریشناختی به اشعار فروغ فرخزاد نگاه جامعها 
ا توصایفی،   است به شیوة تحلیلای  شناختی اشعار فروغ فرخزاد، کوشیده هدف بررسی جامعه

 به مسائل اجتماعی بررسی کند. شناختی او را نسبت دیدگاه جامعه

اثار لایال    تنهاایی  ساین ابوالحسان  شناختی بر اشعار فروغ فرخزاد: گفتگو با ح نگاهی جامعهاا  
ای با حسین ابوالحسن تنهایی، عضو هیأت علمای دانشاگاه آزاد    ه مصاحبه( ک6868شعبانی )

 شناختی ایشان به اشعار فروغ فرخزاد است. اسالمی در ارتباط با نگاه جامعه

ای کاه باا    دهد  شایوه  شناسی شکل می ساختار نظری این پژوهش را الگوی تخیل جامعه
تخیل دیالکتیکی »، «سنخ آرمانی وبر» ،«شناختی میلز تخیل جامعه»الهام از چهار طرح نظری 

اسات   از نظریاه باه معناای پاارادایمی آن سااخته شاده      « "بوریکو"و  "بودن"تعری، »و « جِی
شناسای بیاان    (. میلاز در قالاب الگاوی تخیال جامعاه     688: 6868)ر.ک  ابوالحسن تنهاایی،  

در تماام حااالت    هاای اجتمااعی و   شناختی باید در ارتباط با پدیاده  کند: هر مسئلة جامعه می
طباق نموناة آرماانی وبار، هار پژوهشاگر حاوزة علاوم          خود مطالعه شاود.   ایستایی و پویایی

کنناده اسات تاا در فرایناد پاژوهش، راه را از چااه        اجتماعی نیازمند الگویی راهبر و هدایت
 ةمجموعا ، تخیال دیاالکتیکی  ام تحلیلی ارزشمند خاود باه نا    در اثر یبازشناسد. همچنین، جِ

نظاری   هاای مفهاومی و   نومارکسی این حوزه را به معنای مجموعه های دیالکتیسینت تفکرا
و « باودن »بنادی   . تقسی،نماید شده معرفی می تصویرسازیمنظ، و  های صورتدیالکتیکی به 

از نظریاه باه معناای دقیاق آن و نظریاه باه معناای پاارادایمی آن، چهاارمین منباع           « بوریکاو »
شااناختی نظااری اساات. امااا فااارغ از منااابع  تخیاال جامعااهبخااش باارای ساااخت الگااوی  الهااام

شناختی نظری را چهار قلمرو یا جستار نظاری و مساتقل و    تأثیرگذار، شاکلة هر تخیل جامعه
دهد که این الگاوی نظاری از ساوی حساین ابوالحسان       در عین حال، مرتبط با ه، شکل می

 است: تنهایی ارائه شده

https://www.gisoom.com/book/11097579/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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هاای فکاری متفکار پیراماون      اصول بنیادی و پایه شناسی: در این جستار ا جستار هستی6
شاود و باه ناوعی، تعریا،      جهان، خدا، انسان، طبیعت و قاوانین جااری در آن بررسای مای    

 شود. ها مشخص می متفکر از فرد، جامعه و روابط میان آن

درباارة  هایی را  پرسش ،شناسانه شناسی: این حوزه بر پایة باورهای هستی ا جستار روش8
کند: آیا جهان شناختنی است؟ اگر هست، این شاناخت   فرایند پژوهش مطرح میشناخت و 

 چگونه، با چه روشی و تا چه اندازه است؟

ها و ساختارهای اجتمااعی باه صاورت     شناسی: در این جستار، ساخت ا جستار ایستایی8
هااا، نظااام قشااربندی و  هااا روابااط میااان انسااان شااود و از بطاان آن مقطعاای کالبدشااکافی ماای

 شوند. های اجتماعی جامعه استخراج می یبآس

شناسای: موصاوع ایان حاوزه، بررسای مساائل مرباوط باه تغییارات و           ا جستار پویاایی 3
تحوالت اجتماعی است و اینکه متفکر برای جامعه چه سیر تحاولی در نظار دارد و نیاز چاه     

 دهد. راهکارهایی را برای رسیدن به یک جامعة سال، ارائه می

 روش پژوهش

ای است. ابتدا آثاار مکتاوب    کار رفته در این بررسی، از نوع اسنادی و کتابخانه بهروش 
هاا،   هاای فاروغ فرخازاد مطالعاه شاد، سارس کتااب        اشعار و ناماه  دست اول، شامل مجموعه

هاای اجتمااعی شااعر بررسای      شده در ارتباط با افکار و اندیشاه  ها و مقاالت تدوین نامه پایان
شناسی تحلیال و   گیری از الگوی تخیل جامعه فروغ فرخزاد با بهره گردید و سرانجام، اشعار

 بررسی شد.

 . بحث و بررسی1

 شناسی . هستی1ـ1

های متعددی از خداباوری و ایماان   شناسی، اشعار فروغ عالی، و نشانه در قلمروی هستی
دارد. دهد که او مسلمان است و به خدا ایماان   وصوح نشان می به خدا را در خود دارد که به

 دهد: همتا لقب می صراحت خداوند را بنیانگذار هستی و قادر بی فروغ به
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 ازتنگناااای مجلاااس تااااریکی»
 بانااگ پُاار از نیاااز ماارا بشاانو    

 

 از مااانجالب تیااارة ایااان دنیاااا  
 «همتااا آه ای خاادای قااادر باای 

 (.77: 6813)فرخزاد،                    

خااداجویی و خااداباوری  ای از همچنااین، ورود عناصاار مااذهبی در شااعر وی نیااز نشااانه
 اوست  عناصری از جمله: مسجد، زیارتگاه، گنبد، صدای اذان و ...:

 شااانای مساااجد پیااار آنباااد گ»
 منی بااار فاااراز گلدساااته  ؤمااا
 

 ماناد  هاای شکساته را مای    کاسه 
 «خواناد  با نوایی حزین اذان مای 

 (.683همان: )                          

 ی و تدریجی از کدرت به وحدت دارد:به باور فروغ فرخزاد، هستی حرکت تکامل

 نهایت تمامی نیروها پیوستن است، پیوستن»
 به اصل روشن خورشید
 و ریختن در شعور نور...

 .(887)همان: « درک لحظه از نیروی زنده بودن است و نه نیروی تسلط مرگ

گیارد. در واقاع،    از نظر فرخزاد، هستی شناختنی است و این شناسایی در لحظه شکل می
 "آن"شمارد و در لحظه و  وی درگیر گذشته و آینده نیست، بلکه لحظه و حال را مغتن، می»

« کناد  شود و در لحظه خلق می کند. در همین لحظه است که با دیگری یگانه می زندگی می
 (:979: 6868)مختاری، 

 کن، که وقت گذشته است. حس می»
 های تاریخ است. کن، که لحظه، سه، من از برگ حس می
هاای ایان    کن، که میز فاصلة کاذبی است در میان گیسوان من و دسات  حس می
 غریبة غمگین

 حرف به من بزن.
 بخشد، آیا کسی که مهربانی یک جس، زنده را به تو می

 .(839: 6833)فرخزاد،« خواهد؟ جز درک حس زنده بودن از تو چه می

رد و در لحظاه ر   زندگی بارای فاروغ فرخازاد باا تماام مظااهرش در لحظاه جریاان دا        
 دهد: می
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 اعتبار وحدت را در یکدیگر تمام لحظة بی»
 (.691)همان: « وار زیسته بودی، دیوانه

ای باه پدیادة دیگار یاک روناد       کناد  یعنای از پدیاده    او در لحظه هدفمند حرکت مای 
(. در واقاع، فاروغ باا در لحظاه زنادگی      971: 6868پویاد )ر.ک  مختااری،    ارتباطی را مای 
رسااند    بیند و این نگاه فروغ او را به ترکیب کال مای   اجزا را در پیوند با ه، میکردن، همة 

های پیوساته و همبساتة هماین     کلّی که خاصیتی ورای اجزایش دارد. او هستی را تبلور حلقه
شناسد. در همین لحظه بایاد خاود و زنادگی را بازیاباد و معنای کناد و خویشاتن         لحظه می

 کند: قع، او در لحظه فرایندی ارتباطی و استقرایی را دنبال میخویش را شکوفا سازد. در وا

 ها را دریاب! لحظه»
 چش، فردا کور است.

 نه چراغی است در آن پایان
 هرچه از دور نمایان است

 شاید آن نقطة نورانی
 (.667: 6838)فرخزاد، « چش، گرگان بیابانست

***** 
 تو چه هستی، جز یک لحظه. یک لحظه که چشمان مرا»

 گشاید در می
 (.886)همان: « برهوت آگاهی؟

اشعاری باا   از مجموعه« ایمان بیاوری، به آغاز فصل سرد»همچنین، فروغ فرخزاد در شعر 
کاه وحادت    اسات رازی عناصر هساتی همچاون   تکه شدن  تکههمین نام و با اشاره به اینکه 

وقتی دنیاا  باور او، دهد. به  اعتقادش به وحدت وجود را نشان می، کند میوجود را منعکس 
 :تکه شد و این همه ستاره و کهکشان از آن پیدا شد تکهوجود کُل آن  آمد،وجود ه ب

 را سرگردان جزیرةمن این »
 از انقالب اقیانوس

 ام و انفجار کوه گذر داده
 بود متحدی وجود آن راز شدن، تکه و تکه
 (.839 :6813)فرخزاد، «آمد دنیا به آفتاب هایش ذره حقیرترین از که
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اندیش را بر آدمای در تضااد باا تحقاق خالقیات وی در       اگرچه فروغ تسلط ذهن مرگ
داند، اما به مرگ به عنوان سرانجام دنیاای فاانی و سارآغاز حیااتی دوبااره معتقاد        لحظه می
 است:

 خواهاد رساید   مرگ من روزی فرا
 در زمساااااتانی غباااااارآلود و دور 

 خواهد رساید:  مرگ من روزی فرا
 و روزان دگااارروز پاااوچی همچااا

 

 در بهاااری روشاان از امااواج نااور    
 یااا خزاناای خااالی از فریاااد و شااور 

 روزهاا  روزی از این تلاخ و شایرین  
 «امروزهااااا، دیروزهااااا  زاسااااایه 
 (.698: 6833)فرخزاد،                   

در واقع، نگاه فروغ به انسان، نگااهی تفسایرگرایانه اسات کاه بارای او قائال باه قادرت         
است. وی انسان را به دور از تقید به قسمت و تقدیر، کنشگر زندگی خاویش   اختیار و اراده

 کند: تلقی می

 از آینه بررس»
 ات را دهنده نام نجات

 لرزد آیا زمین که زیر پای تو می
 (.833)همان: « تنهاتر از تو نیست؟!

 عناوان   توان باه  همچنین، عشق به وجوه زندگی و عناصر طبیعت را نیز در شعر فروغ می
شناختی در نظر گرفات. از نظار او، انساان ساال، باه زنادگی و جهاان عشاق          ای هستی مقوله
 ورزد: می

 عشق»
 ای کوتاه پنجره و از تنهاست
 (.678: 6813فرخزاد،) «نگرد میمجنون  های بی به بیابان

رانای و زنادگی    گری، شاهوت  فروغ معتقد است آدمی برای وحشی»می توان گفت که 
اساات، بلکااه فلساافة وجااودی نااوع بشاار، اصااالت وجااودی و زناادگی  محقاار آفریااده نشااده

 (:61: 6833)اسداللّهی، « مندانة اوست دوستانه و شرافت انسان

 مرا به زوزة دراز توحش»
 کار؟! در عضو جنسی حیوان چه
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 کار؟! مرا به حرکت حقیر کِرم در خالء گوشتی چه
 است. ها به زیستن متعهد کرده مرا تبار خونی گل

 (.888: 6813)فرخزاد،« دانید؟! ها می نی گلتبار خو

 شناسی . روش2ـ1

شناسی علمای را در آثاارش ردیاابی کارد. او      توان نوعی روش با مطالعة اشعار فروغ می
برخالف برخی از روشنفکران و اندیشمندان زمانة خویش، روشی کامالً انضمامی، عینای و  

گیرد و رسیدن به این شناخت  نظر میتجربی را در پیش گرفت. فروغ هستی را شناختنی در 
تاوان از   داناد. باه نظار او، مای     ها میسّار مای   جوی رابطه را با در لحظه زندگی کردن و جست

هاای اجتمااعی و    مشاهدة مستقی، و مشارکتی به عناوان روش مناسابی بارای مطالعاة پدیاده     
 مند شد: ها بهره روابط میان آن

کاردن باه درون را قباول نادارم. مان      من پنااه باردن باه اتااق دربساته و نگااه       »
گوی، دنیای مجرد آدم باید نتیجة گشتن و تماشاا کاردن و تمااس همیشاگی باا       می

دنیای خارج باشد. آدم باید نگاه کند تا بتواند انتخاب نماید. شما وقتای باه خیاباان    
 ماند کاه  تان باقی می تان، چیزهایی از خیابان در ذهن گردید به اتاق روید و برمی می

مربوط به وجود شخص شما و دنیای شخصی شماست. اما اگر باه خیاباان نرویاد و    
خودتان را در اتاق زندانی کنید و فقط اکتفا کنید به فکر کردن باه خیاباان، معلاوم    

گذرد، هماهنگی داشته باشد!  هایی که در خیابان می نیست که افکار شما با واقعیت
 (.687: 6839)قراگوزلو، « باید رفت و تجربه کرد!

 ،فراخاوان  هاای ها،   ها و پااره  های ناب، رابطه فرخزاد با زندگی در لحظه و کسب تجربه
خوانناد و هار یاک     کند که هر لحظه یکادیگر را فرامای   شماری را کش، می های بی پدیده

شوند. شااعر ایان رابطاة جادلی را در هماة اجازای زنادگی         منجر به ایجاد کلیتی جدید می
داناد. از نظار او، هار     بودن را حاصل جدل جس، و ذهنیت زنده بودن می بیند. فروغ زنده می

افتاد. فرخازاد نگارش جادلی را حتای بارای        یک از این عوامل بادون دیگاری از معناا مای    
خاوبی رویکارد    داناد. فاروغ در شاعر پنجاره باه      های انساان نیاز صاادق مای     ترین رابطه عینی

اسات. روابطای کاه     ای پیرامونش نشان دادهه دیالکتیکی خود را در ارتباط با شناخت پدیده
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مشااهده  « ساوژه/ اباژه  »و « فرهنگ/ طبیعت»، «عدالت/ قانون»، «مرگ/ زندگی»میان عناصر 
 شود: می

 ها توانستند ای که بچه از لحظه»
 را بنویسند "سنگ"بر روی تخته حرف 

 و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پ ر زدند
 آی، وشتخوار میهای گیاهان گ من از میان ریشه
 و مغز من هنوز

 ای است که او را لبریز از صدای وحشت پروانه
 در دفتری به سنجاقی
 (.838: 6833)فرخزاد، « مصلوب کرده بودند

وصاوح   شناسی فروغ باه  را در روش (Empathyهمچنین، در رویکرد وبری، فن همدلی )
بیناد،   ان خود را با آنچه میای عاطفی است که به موجب آن انس توان دید. همدلی تجربه می

هاا، اعا،ّ از خاانوادة خاود،      (. او باا هماة انساان   6: 6868پندارد )ر.ک  فرامرزی،  یکسان می
 کند: ها، احساس یکی بودن و یگانگی می معشوق و مردم کوچه و بازار، حتی بدترین آن

 ها نیست! کسی به فکر گل»
 ها نیست! کسی به فکر ماهی

 خواهد کسی نمی
 میرد  د که باغچه دارد میباور کن

 است  که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده
 آرام که ذهن باغچه دارد آرام
 شود از خاطرات سبز تهی می

 و حس باغچه انگار
 (.831)همان: « است چیزی مجرد است که در انزوای باغچه پوسیده

هاا،   گال  و با این شیوه، شاعر حتی احساساات مخاطباان را باه حاال گنجشاکان عاشاق،      
 :دانگیز ها و دیگر موجودات برمی ها، حیاط خانه، حوض، ستاره ماهی

 .ما تنهاست ةحیاط خان»
 ما ةحیاط خان

 کشد! میدر انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه 
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 .ستا ما خالی ةو حوض خان
 تجربه بیکوچک  های ستاره

 افتند میاز ارتفاع درختان به خاک 
 ها ماهی ةرنگ خان پریده های پنجرهو از میان 

 (.831ا837: 6833)فرخزاد، « آید! میصدای سرفه  ها شب

 شناسی . ایستایی3ـ1

تار از شااعران عصار خاویش و همزباان باا        شناسی، فروغ فرخزاد پیش در بحث ایستایی
شناسانه، اما با زبانی شاعرانه به ورطاة   ها، جامعة زمان خویش را از نگاهی جامعه برخی از آن
شناسای اجتمااعی    است. او وصعیت جامعاه را ناهنجاار و مباتال باه اناواع آسایب       نقد کشانده

 داند: می

 گوش کن»
 شنوی؟ وزش ظلمت را می

 .گرمن من غریبانه به این خوشبختی می
 .من به نومیدی خود معتادم

 گوش کن
 (.631: 6813 )فرخزاد،« شنوی؟ وزش ظلمت را می

هاای حااک،    ائات آن را نرذیرفت و ارزشفروغ هرگز با روزگار خود کنار نیامد و اقتض
بر جامعة خود را بارها در اشعارش به باد تمسخر و انتقااد گرفات و بار ابتاذال انساان مادرن       

 شورید:

 را تان صورتآیا شما که »
 زندگی انگیز غ،نقاب  ةدر سای
 اید نمودهمخفی 

 آور یأسگاهی به این حقیقت 
 کنید میاندیشه 
 های امروزی که زنده
 ...بجز تفاله یک زنده نیستند؟چیزی 
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 ها مسکّنو مصرف مدام 
 را امیال پاک و ساده و انسانی

 .ستا به ورطه زوال کشانده
 شاید که روح را

 نامسکون ةبه انزوای یک جزیر
 .(636)همان: « اند تبعید کرده

ها  های شخصیتی ایرانی اشعار فروغ فرخزاد روایت مفصلی از جامعه است که از ویژگی
گیرد. از مساائلی   های گوناگون را در بر می ا سیاسی و وصعیت الیه ایط نظام اجتماعیتا شر

هاا توجاه    کناد و در آثاار خاود باه آن     که فرخزاد در نظا، موجاود در جامعاه مشااهده مای     
دل مان  »نماید، وصعیت انحطاط اخالقی و اجتماعی در میان بیشاتر افاراد جامعاه اسات:      می

هاا   هاا و بدجنسای   ا، در میان این رذایل اخالقی، این دورویای خون است، پرویز! من در اینج
)شاپور و « آمدم. حاال کجا بروم؟! باری دارم. الاقل اگر تو بودی، پیش تو می زندگی محنت

 (.683: 6869صالحی، 

ریازی   کناد کاه محال تخا،     فروغ جامعة پرآسیب زمان خویش را به مردابای تشابیه مای   
ایاان باااور اساات کااه افکااار فاساادی در جامعااه رواج اساات. همچنااین، او باار  حشاارات شااده

 توانند متعلق به اذهان مردگان باشد: است که تنها می یافته

 تواند باشد مرداب؟! چه می»
 ریزی حشرات فاسد؟! تواند باشد جز جای تخ، چه می

 زنند... میبادکرده رق،  های جنازهافکار سردخانه را 
 در سرزمین قدکوتاهان

 معیارهای سنجش
 .(883: 6813)فرخزاد، « اند یشه بر مدار صفر سفر کردههم

اعتمادی، یأس و ناامیدی  ها نظیر بی صداقتی، ریاکاری، تظاهر و پیامدهای آن فرخزاد بی
هاای   آیاه »شامارد. وی در شاعر    های شخصیتی مردم جامعة زمان خویش برمای  را از ویژگی

جامعه، تصویر ناخوشاایندی از مردماان    ، از دفتر تولدی دیگر نیز با اشاره به انحطاط«زمینی
 (:33: 6868نیا،  گذارد )ر.ک  رخشنده زمان خویش به نمایش می
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 و هیچ کس»
 دیگر به هیچ چیز نیندیشید

 در غارهای تنهایی
 بیهودگی به دنیا آمد...
 به گورها پناه آوردند!

 چه روزگار تلخ و سیاهی
 نان، نیروی شگفت رسالت را

 مغلوب کرده بود...
 وقتی طناب دار، وسته در مراس، اعدامیپ

 چشمان پر تشن  محکومی را
 ریخت می از کاسه با فشار به بیرون

 رفتند ها به خود می آن
 و از تصور شهوتناکی
 کشید شان تیر می اعصاب پیر و خسته

 ها اما همیشه در حواشی میدان
 دیدی ان کوچک را مییاین جان

 اند که ایستاده
 اند و خیره گشته

 (.869: 6833)فرخزاد، « های آب یزش مداوم فوارهبه ر

ای از دروغ، فسااد و   خواهد در آن بال و پر بگشاید، آمیازه  ای که فروغ جوان می جامعه
است. وقتی کاه   تظاهر به دوستی است  دروغی که در شعرهای فروغ بدترین چیز تلقی شده

پیادا کناد، ایان دروغ و     گااه  خواهد به جامعه بنگرد و تکیه روح ظری، و حساس فروغ می
خواند )ر.ک  کوشش و نوری،  شکند و او را به انزوا فرامی نیرنگ شخصیت او را دره، می

6866 :837:) 

 گیرد وقتی در آسمان دروغ وزیدن می»
 )فرخازاد، « هاای رساوالن سرشکساته پنااه آورد؟     شود به سوره دیگر چگونه می

6813 :838.) 
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ه باه بارادرش فریادون فرخازاد نوشات، درباارة       ای کا  همچنین، فاروغ در آخارین ناماه   
 گوید: صداقتی و ریاکاری مردم جامعة زمان خویش چنین می بی

رد و ناابود  اینجا باید تو میان کسانی زنادگی کنای کاه تماام زنادگی مارا ُخا       »
که امروز صد دفعاه   هایی این... !هیچ هستند !هستند چهی !هیچ هستند ها این .کردند

فاردا   و دهند میخورد آن بقیه   هزور ب و به کنند میچاپ  انمجالتش درعکس تو را 
از تاو باد بگویناد و هار جاا       ،نشاینند  هار جاا مای    آنکاه غیار از   ،دنهیچ کاری ندار

 (.http://shenasname.com)برگرفته از سایت:  «از تو بد بنویسند... نویسند، می

زان است و نسابت باه   طلبی، تظاهر و زندگی مبتذل دیگران گری فروغ از هرگونه شهرت
 اعتناست: تعری، و تمجیدهای دیگران دربارة خود بی

 ام زِ ساحل خوشنامی بگسسته»
 (.686: 6813)فرخزاد، « ام ستارة طوفان است در سینه

دست آوردن افتخارهای دروغین ناراصی است  ، از به«ای مرز پرگهر»همچنین، در شعر 
 (:68ا66: 6833ی، سراید )رک  اسدالله و با طنزی تلخ چنین می

 .فاتح شدم»
 .خود را به ثبت رساندم

 خود را به نامی، در یک شناسنامه مزین کردم
 .و هستی، به یک شماره مشخص شد

 (.868: 6838 )فرخزاد،« ساکن تهران 9صادره از بخش  173باد  پس زنده

ان گاه دوستی و دشامنی آنا   توان گفت که او نسبت به مردمی که هیچ  به طور کلی، می
توان بازشناخت، نظری بدبینانه دارد  مردمی که فقط به فکر خود هستند و جاز ایان،    را نمی

 اهمیت است: ها بی همه چیز برای آن

 آی، ها و صداها می فکرها و حرف تفاوتی من از جهان بی»
 و این جهان به النة ماران مانند است

 و این جهان پُر از صدای حرکت پاهای مردمی است
 بوسند ان که ترا میکه همچن

 .(839: 6813 )فرخزاد،« بافند در ذهن خود طنابِ دارِ تو را می
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اند، در روابطی تنگ به کارهای  زندگی محدود و محقر شهر شده ها که گرفتار این آدم
پردازند. غ،، شادی، عشق، مرگ و زندگیشان در کوچه، خیابان، خانه، مدرساه   روزمره می

اسات.   جهان، نگاه و احساس و ادراک فروغ را باه خاود خواناده    کشور و و اداره، در شهر،
 کند: ها تعبیر و تفسیر می پس زندگی را بنا بر موقعیت انسان

 گذرد زندگی شاید یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن می»
 زندگی شاید ریسمانی است

 که مردی با آن
 آویزد. خود را از شاخه می
 .(867)همان: « گردد است که از مدرسه برمی زندگی شاید طفلی

ساراید، در   اش می های اجتماعی پیش از همه از خانواده در نقد جامعه و آسیب فروغ که
توانست با مهربانی فرزندانش را راهنمایی کند، اما در عاوض   نویسد که پدرش می میجایی 

 ترساند: را از خودش می ها آن خود با خشونت

روح مان در اثار ارتکااب خطاایی از پشایمانی و نادامت        چه بساا اوقاات کاه   »
ام و از شاما   خواست که پیش شما بیای، و بگوی، که چاه کارده   لرزید و دل، می می

ام کاه باا شاما     ام و حاس کارده   بخواه، که مرا نصیحت کنید و مدل همیشه ترسیده
 (.73: 6878)دفتر هنر،  «بیگانه هست،

 گوید: رصا براهنی می

و ایان   اسات  نخستین زنی است که علیه رأس خانواده قیام کرده فروغ فرخزاد»
اصالی زنادگی و هنار     ئلةقیام را در زندگی شخصی و زندگی شعری به عنوان مسا 

قیاام علیاه تااریخ     ،است. ایان قیاام علیاه رأس خاانواده     دهنمویک زن شاعر متجلی 
اهنای،  )بر« گیارد  مای مذکر ایران است که همه چیز آن بر محور تسلط مارد شاکل   

6876 :6818.) 

بر س رِ جامعه سر داد. او  آمیز اعتراض فریادی اش را همچون های پرشور زنانه ترانه فروغ
جناازة   بار  بایاد  که مرد سرود زمانی از ،تولدی دیگر، از مجموعة «دیدار در شب»در شعر 

 بگرید: خویش مردساالرانة جان نظام بی
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 است نرسیده آن زمان آیا»
 باز؟! بازِ بازِ شود  زبا دریچه که این
 ببارد آسمان که
 کنان زاری خویش مردة جنازة بر مرد و

 (.668: 6813)فرخزاد، « نماز گزارد؟

 و عواماناه  باورهاای  حاکمیات  نیاز  و ناامعقول، ناعادالناه   باه اعتقااد فرخازاد، قاوانین    
 برای ار راه کرده، فراه، جامعه فضای را در زنان بیشتر هرچه محرومیت گرا، زمینة واپس

 مسادود  زیاادی  حادود  تاا  و سیاسای  اجتمااعی  فرهنگای،  های فعالیت ها در مشارکت آن

(. اما در این میان، خود زناان نیاز   96: 6868، و نعمتی قزوینی نیا است )ر.ک  رخشنده نموده
کاه:   پرساد  مای  زنان اند. فروغ از نوعی تسلی، جبر شرایط شده اند و به  از حرکت بازایستاده

عصایان بار   شود؟ به نظار او،   تعری، مردان از سوی جامعه هنجارهای خواهند یم هنوز آیا
 :حتمی است ،اسارت رهایی از ایناین دیوار و 

 آری. آه! ها، این از بیش»
 ماند... خاموش توان ها می این از بیش
 ماند باقی جای بر توان می
 کر... اما کور، اما پرده، کنار در
 زد فریاد توان می
 بیگانه سخت کاذب، ختس صدایی با
 (.613: 6813)فرخزاد، « "دارم می دوست"

به باور فرخزاد، عموم قوانین و قواعد عرفی جامعاه باه صارر زناان اسات. او در      
مقام روشنفکر جامعه، حاصر نیست به زندگی عادی و مظلومانة زن ایرانی تان دهاد   

تادری  ایان موصاوع باه      بهایستد و  و در برابر قوانین مردساالرانة جامعه به مبارزه می
شاود. در واقاع، سرکشای در برابار قاوانین       های اصلی شعر او مبدل می یکی از زمینه

و « نه گفاتن »تحمیلی اجتماع از خصوصیات بارز شعر فروغ است. از این روست که 
رغا،   های فردی و اجتماعی فاروغ اسات کاه باه     تسلی، محض نبودن یکی از خواسته

 کند، از به زبان آوردنش هراسی ندارد: یفضایی که در آن زندگی م
 خواهد من دل، می»
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 که به طغیانی تسلی، شوم!
 خواهد من دل، می

 که ببارم از آن ابر بزرگ
 خواهد من دل، می

 (.678)همان: « که بگوی،: نه! نه! نه! نه!

معنای   روح من، وجود من و اعمال مان در چهااردیواری قاوانین سُسات و بای     »
کن، که هر طور شده، باید یاک قادم    ده و من پیوسته فکر میاجتماعی محبوس مان

کنناده و پُار از قیاد و بناد را      از سطح عادیات باالتر بگذارم، من این زندگی خساته 
 (.63: 6869شاپور و صالحی، )« دوست ندارم

پاردازد و ابعااد و    نوعی به معرفی زنان، عالیق و تماایالت آناان مای    فروغ در اشعارش به
هاای   یابناد، از گاروه   دهد. زنانی کاه در شاعر او نماود مای     ها ارائه می وعی از آنتصاویر متن

نوعاان خاود را    خاوردة جنسایت زناناه اسات، ها،      متفاوت جامعه هستند. او کاه خاود زخا،   
اش را  دهد و در وهلة نخست، زناان خاانواده   خویش قرار می  ترین موصوع شعر انتقادی مه،

 دهد: خطاب قرار می

 ها بود دوست گل و خواهرم که»
 های سادة قلبش را و حرف

 زد وقتی که مادر او را می
 برد ها می به جمع مهربان و ساکت آن

 ها را گاه خانوادة ماهی و گاه
 کرد. به آفتاب و شیرینی مهمان می

 اش در آن سوی شهر است. او خانه
 اَش او در میان خانة مصنوعی

 اَش با ماهیان مصنوعی
 اَش مصنوعیو در پناه عشق همسر 

 های درختان سیب مصنوعی و زیر شاخه
 خواند آوازهای مصنوعی می

 سازد. های طبیعی می و بچه
 (.836: 6833 )فرخزاد،« آید، آبستن است او هر وقت که به دیدن ما می
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 مادر تمام زندگیش»
 ای است گسترده سجاده

 در آستان وحشت دوز 
 مادر همیشه در تهِ هر چیزی

 گردد می صیتیدنبال جای پای مع
 کند که باغچه را کفر یک گیاه و فکر می
 است آلوده کرده

 خواند مادر تمام روز دعا می
 مادر گناهکار طبیعی است

 ها کند به تمام گل و فوت می
 ها کند به تمام ماهی و فوت می
 کند به خودش و فوت می

 مادر در انتظار ظهور است
 (.833)همان: « و بخششی که نازل خواهد شد

داناد و   روغ در جایگاه روشنفکری اجتماعی و پیشرو، خود را نمایندة زنان جامعاه مای  ف
 ایستد: می وپاگیر جامعه های نادرست و دست متعهدانه در برابر برخی سنّت

ها باا ماردان اسات. مان باه       آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن»
 کاامالً  ،شاوند  التی متحمال مای  عد هایی که خواهران، در این مملکت بر اثر بی رن 

« بارم  کاار مای   هاا باه   واق، هست، و نیمی از هنرم را بارای تجسا، دردهاا و آالم آن   
 (.33: 6868سرار،  )عطاش و پی

پذیرد و رکود فکری  در واقع، او شرایط زندگی مظلومانه و ناآگاهانة زنان ایرانی را نمی
هنگی سنّتی و آلاوده باه خرافاات تبرئاه     اجتماعی و فر های آنان را به دلیل پرورش در زمینه

داند کاه باه ناوعی، لحظاات      خبر از وقایع جامعه می بی دورة خویش را کند. او زنان ه، نمی
کنند. باه بااور او،    افراطی می ارزش و خودآرایی بی مسائل ارزشمند زندگی خود را صرف

 پندارند: خویش می برای ابراز وجود عرصة مهیا ها زندگی زناشویی را تنها آن

 پرنده گفت: چه بویی، چه آفتابی، آه»
 است بهار آمده

 و من به جستجوی جفت خویش خواه، رفت
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 .پرنده کوچک بود
 کرد. نمیپرنده فکر 

 خواند. نمیپرنده روزنامه 
 .پرنده قرض نداشت

 شناخت. نمیرا  ها آدمپرنده 
 پرنده روی هوا

 خطر های چراغو بر فراز 
 یدپر می خبری بیدر ارتفاع 

 آبی را های لحظهو 
 کرد. میتجربه  وار دیوانه

 (.866: 6838)فرخزاد،  «پرنده، آه، فقط یک پرنده بود

کرد، بر این بااور اسات کاه زناان      فروغ که خود مشتاقانه در مجامع اجتماعی فعالیت می
 نویساد:  هایش باه پرویاز شااپور چناین مای      باید در جامعه منشاء اثر باشند. او در یکی از نامه

کن، کاه   توان، منشاء اثر باش، و وجود عاطل و باطلی ندارم، وقتی حس می بین، می وقتی می»
« در زندگی به چیزی دلبستگی و عالقة شدید دارم، آن وقت از زندگی کردن راصی هست،

 (.69: 6869)شاپور و صالحی، 

اره زن و های شاعر، نبودِ عدالت و اجرا نشادن عادالناة قاانون دربا     یکی دیگر از دغدغه
مرد است، به طوری که در برابر مردان از نرمش و تسامح بیشتری نسبت به زناان برخاوردار   

آرزوی مان  کناد:   ای موارد، حتی کمترین مجازات را نیز متوجاه آناان نمای    باشد و در پاره
ی بانوان است. آرزوی مان  ععلمی و هنری اجتما های فعالیتایجاد یک محیط مساعد برای 

اجازه بدهند که استعداد و  ها زنمردان ایرانی از خودپرستی دست بکشند و به این است که 
 .(takbook.comنامة فروغ فرخزاد، برگرفته از سایت: « )ذوق خودشان را ظاهر سازند

هاایی کاه از جاناب تفکار غالاب بار        فرخزاد در مقابل فشارهای اجتماعی و درد و رنا  
خواست، یک زن،  من می»نویسد:  ، در خاطراتش میدهد جنسانش را آزار می جامعه، او و ه،

خواسات، بگاوی، مان حاّق نَفَاس کشایدن و حارف زدن دارم و         یعنی یک بشر باش،. من می
« ام خفاه و خااموش کنناد    خواستند فریادهاای مارا در لباان، و نَفَسا، را در ساینه      دیگران می
 (.868: 6881)فرخزاد، 
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کشاد،   آنچاه در زناان سارزمینش باه نقاد مای       فروغ خود پیش از همه در مسیر مبارزه با
اش را باه شاعر پیوناد     شود. او از معدود زنان شاعری است کاه شخصایت زناناه    قدم می پیش
بخشد. در واقع، شعر فارسی تاا پایش    است و آن را از زیر سایة ذهنیت مردانه رهایی می زده

ناوعی    . اشاعار او باه  از فروغ، کمتر توانسته از عواط، واقعی و اصایل زناناه ساخنی بگویاد    
 نخستین تالش برای زدودن آثار مردساالری از چهرة شعر فارسی و جامعه است.

شعر اجتماعی فرخزاد تنها متوجه زنان و نظام مردسااالری نیسات، بلکاه هماة قشارهای      
گاذرد،   کشد که نسبت به مساائل اجتمااعی و آنچاه در پیرامونشاان مای      جامعه را به نقد می

د. او بیشتر ماردم را ناامیاد و ماأیوس در چرخاة بااطلی از زنادگی روزماره        ان تفاوت شده بی
 پندارد: بیند و این روند را سدّی در برابر پیشرفت جامعه می می

 ،، آه، آریها اینبیش از »
 خاموش ماند توان می ها اینبیش از 

 ساعات طوالنی توان می
 با نگاهی چون نگاه مردگان، ثابت

 ...ارخیره شد در دود یک سیگ
 کوکی بود های عروسکهمچون  توان می

 دنیای خود را دید ای شیشهبا دو چش، 
 ماهوت ای جعبهدر  توان می

 با تنی انباشته از کاه
 الی تور و پولک خفت هدر الب ها سال
 دستی با هر فشار هرزه توان می
 فریاد کرد و گفت سبب بی

 (.617: 6813)فرخزاد، « آه، من بسیار خوشبخت،

دهد. او هرچناد کاه    ز اشعار فروغ فرخزاد، طبقة متوسط جامعه را هدف قرار میبخشی ا
هدف از این سو به  اختیار و بی هایی که بی مردم ساده و زحمتکش را دوست دارد، اما به آن

مردمای کاه در   » کناد   بینند، انتقاد می روند و تنها تا چند قدم پیش پایشان را نمی آن سو می
هاای   تا به محل کار خود بروند و درآمد خود را صارف خریاد میاوه   ص، اتوبوس منتظرند 

خوراکناد، اماا    پاوش وخاوش   برخورد، خوش فاسد هرزگی و فحشا کنند  مردمی که خوش
 (.19: 6879)جاللی، « فقط همین و دیگر هیچ
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من تهران خودماان را دوسات دارم   »نویسد:  ای به ابراهی، گلستان می همچنین، او در نامه
. فاروغ در  (www.khabgard.com) «وک بدبخت، بدجنس فاسد را دوسات دارم و آن مفل

اناد. بناابراین،    است و همة دوستان و آشنایان او از همین طبقه بوده طبقة متوسط به دنیا آمده
ای کاه از نظار او، فکاری     ها آشناست  طبقه روحیات آن شناسد و با خوبی می ین طبقه را بها

 ارند:جز خوردن، پوشیدن و... ند

 های خوشبخت  جنازه»
 های ساکت متفکر  جنازه
 خوراک پوش خوش برخورد خوش های خوش جنازه

 های معیّن های وقت در ایستگاه
 و در زمینة مشکوک نورهای موقت

 .(898: 6813)فرخزاد، « های فاسد بیهودگی در شهوت خرید میوه

ساتاید، اماا از دیان     اگرچه فروغ با زبان و رویکارد خاود پااکی و طهاارت دیان را مای      
نماید.  ای جامعة زمان خود که تنها بار گرانی بر دوش افراد است، انتقاد می ظاهری و کلیشه

است و تنها برخی از مراس، ظاهری و مناساک   او معتقد است مفهوم واقعی دین از میان رفته
 است. ثمر از آن برجای مانده تکراری بی

 ده در پای صریحی سردتوان یک عمر زانو زد با سری افکن می»
 توان در گور مجهولی خدا را دید. می
 ای ناچیز ایمان یافت. توان با سکه می
 های مسجدی پوسید. توان در حجره می

 (.611: 6813)فرخزاد، « خوانی پیر نامه چون زیارت

خاود را از زاهادان     صاراحت بیازاری   نوشاته، باه   فردوسای ی که به مجلاة  ا نامهفروغ در 
ها، دم از   و بااز  کانن  مای کاه هماه کاار     زاهدنماییمن از آن مردم »دهد:  ن میظاهرنما نشا

 (.www.khabgard.com)« بیزارم زنند، میتهذیب اخالق 

فرخزاد بر این باور است کاه در جامعاة آن زماان، ماذهب باه مراسا، و مناساک دینای         
زناد. فاروغ   ور منحصر شده، مردم نه از روی آگاهی، بلکه از روی عادت به آن مبادرت می
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بینناد، باه    کند که مردم همان گونه که ماشین دودی را می اشاره می« علی کوچیکه»در شعر 
 روند: زیارت شاه عبدالعظی، ه، می

 عبدالعظی، شاهبری  تونی می»
 دودی سوار بشی ماشین

 قد بکشی
 خال بکوبی

 .جاهل پامنار بشی
 حیفه آدم این همه چیزای قشنگو نبینه

 االکلنگ سوار نشه
 (.889: 6838)فرخزاد، « شهر فرنگو نبینه

تند و تیزترین انتقادهای فروغ متوجه روشنفکران است. منظور او از روشنفکران کسانی 
هاا در شاعر فاروغ     دانناد. آن  پرداز مای  المللی و نظریه هستند که خود را منتقد و نویسندة بین

هاای ماادّی خاود     دن به خواستههای واقعی برای رسی حل  کسانی هستند که به جای ارائة راه
هاای   هاا را آدم  کنند و فاروغ آن  کنند و مردم را فقط به سکون و سکوت تشویق می کار می

 داند: سواد می بی

 برگزیدگان فکری ملت»
 یافتند میوقتی که در کالس اکابر حضور 

 پز برقی ششصدوهفتادوهشت کباب ةهر یک به روی سین
 دانند میت ناوزر ردی، کرده و و بر دو دست ششصدوهفتادوهشت ساع

 .(868: 6838)فرخزاد، « ست نه نادانیبودن اکیسه  که ناتوانی از خواص تهی
 های الکل مرداب»

 با آن بخارهای گس مسموم
 تحرک روشنفکران را به ژرفای خویش کشیدند انبوه بی
 های موذی اوراق زرنگار کتب را و موش
 (.636: 6813)همان، « های کهنه جویدند در گنجه
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فروغ نسبت به اعیان و اشراف ه، نظر خوبی نداشات و در اشاعار بسایاری باه اخاتالف      
کارد و بار ایان بااور باود کاه روزی ایان         طبقاتی فاحش در نظام اجتماعی جامعه انتقاد مای 

 شکاف اقتصادی ا اجتماعی در میان افراد جامعه از میان خواهد رفت:

 آید زی میبا خانه در شب آتش کسی از آسمان توپ»
 کند اندازد و نان را قسمت می و سفره را می

 کند و پرسی را قسمت می
 کند و باغ ملّی را قسمت می

 .(816: 6838)همان، « کند و... و شربت سیاه سرفه را قسمت می

اختصار  انتقاد دیگر به حکومت شاهنشاهی در ایران است که در سفرنامة اروپای خود به
هاای   گوید مان باه حقاارت خودماان و خضاوع و خشاوع       رد و میای صمنی به آن دا اشاره

طورکه واقعاً هست،  توان آن  های صُوری(. در ایران نمی بردم )احترام مصنوعی خودمان پی 
ای باه نظاام اجتمااعی،     فروغ یک روشانفکر رادیکاال اسات و انتقادهاای ریشاه      رفتار کرد.

چناین  « کاس نیسات    ی که مدل هایچ کس»کند. او در شعر  سیاسی و فرهنگی جامعه وارد می
 سراید: می

 تواند حتی هزار را می و»
 (.868همان: « )ک، بیاورد از روی بیست میلیون بردارد آنکه بی

های اجتماعی جامعة آن  شناسی قشرهای مختل، برخی از پدیده فرخزاد عالوه بر آسیب
ران ابتذال و نابودی طبیعات  کند. او در بحث از تقابل سنّت و مدرنیته، نگ زمان را نیز نقد می

در برابر هجوم تمدن صنعتی و در نتیجه، بیگانگی انسان امروز است. به باور او، در عصاری  
کناد، دانشامندان و    مهابا و با سرعت شایستة توجهی پیشارفت مای   که تمدن و تکنولوژی بی

 ست:ها مدعیان صلح، پیغمبرانی هستند که رسالت آنان ویرانی جهان و تباهی انسان

 پیغمبران، رسالت ویرانی را»
 .(833)همان: « اند با خود به قرن ما آورده

  آن روزها رفتند»
  آن روزهای خوب

  آن روزهای سال، سرشار
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  ر از پولکپُ های آسمانآن 
  ر از گیالسآن شاخساران پُ

  به یکدیگر ها پیچکتکیه داده در حفا  سبز  های خانهآن 
 زیگوش با های بادبادک های بام آن
 (.697همان: « )ها اقاقیگی  از عطر  های کوچهآن 

همچنین، شاعر راه گریز از زوال انسان را در جامعة صنعتی، بازگشت به طبیعت و آشتی 
 (.68: 6866داند )ر.ک  صادقی شهرر و کریمی،  دوباره با آن می

 من از ساللة درختان،»
 کند تنفس هوای مانده ملول، می

 بود، به من پند داد کهای که مرده  پرنده
 خاطر بسرارم  پرواز را به

 نهایت تمامی نیروها پیوستن است، پیوستن
 به اصل روشن خورشید
 و ریختن به شعور نور

 طبیعی است
 پوسند. بادی می های که آسیاب

 ...چرا توق، کن،؟
 است. ها به زیستن متعهد کرده مرا تبار خونی گل
 (.888ا863: 6833زاد، )فرخ «دانید؟! ها می تبار خونی گل

های خرافی، چه در ایران و چه در ساطح جهاانی انتقااد     فروغ به باورهای عامیانه و زمینه
 نویسد: کند. او در خاطرات خود از اروپا می می

کند. در ایران، رفتن  ترین فرم در میان مردم ایتالیا حکومت می مذهب با مبتذل»
العاالج   هاای صاعب   و نیااز بارای بیمااری   ها را پیش دعانویس و ناذر   خامباجی خاله

کااردی،، ولاای در اینجااا ماان بااه جوانااانی برخااوردم کااه داروی همااة   مسااخره ماای
بار بر سر گذاشته و متبرک شاده باود،     کالهی که پاپ یک دردهایشان را در شب

ها دانشجویان دانشگاه رُم بودند و در ایران  کردند، با این تفاوت که آن جستجو می
 (.www.takbook.com« )واد و ناآگاه!س افرادی ک،

فارغ از انتقادهای اجتماعی شعر، فرخزاد از منظر ادبیات نیز نگااهی ساختارشاکن دارد.   
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هاایی کاه    کناد  از کلماه   های شعر سنّتی در شعر معاصر انتقاد مای  کارگیری واژه شاعر از به
هساتند. باه نظار      وساند و برای انسان عصار حاصار ناماأن    مفهوم اصلی خود را از دست داده

اسات و   فرخزاد، در دنیای امروز، نوع حیاات اجتمااعی و شایوة زنادگی افاراد تغییار کارده       
است و به تبع آن، شاعر نیاز بایاد رناگ و باوی دیگاری باه خاود          ای مطرح شده مسائل تازه

منتشاار  6886ای کااه در سااال  بگیاارد. بایااد از کلمااات تااازه اسااتفاده کاارد. فااروغ در مقالااه 
آن اسات، از یاک    ةجنب ترین اصلیو  ترین مه،ی شعر امروز که امحتوگوید  ، میاست کرده

اسات.   را آغاز کارده  ای کودکانهعمق هوشیارانه تهی است. شاعر با کلمات و تصاویر بازی 
 درد بزرگ شاعر اماروز ماا    او حرفی برای گفتن ندارد و حاصل کارش حامل پیامی نیست.

و  بیانش  زیباسات و باه عباارتی،    و آرزوی اندیشاه  هار گوناه   و حقیقات  و فقدان صمیمیت
را  هاایش  پلککه اگر  ماند می ای مردهمخلوق او به زن زیبای  .دندار را خود زمان ادراکات

 و را باه خا   جاای خاود    ،جوشش و درخشاش حیاات   هایش مردمک تهِ از ه، بگشاید، در
اماروز از   شعر نیست. ای هیشاند گونه یچ ه ةکنند است و نگاهش بیان ی سرردهیانتها سکون بی

فکری  سوادی و کوته بیو بعضاً  های خودخواهی تنگ و محقری که بر آن عنکبوت ةدریچ
گونااه فریااادی تهاای اساات.  هاار از شااعر امااروز نگاارد و ماای دنیااای بیاارون را ،انااد بسااته تااار

ی هساتند  یطلبی دیوارهاا  شهرت و رسوم، ترس، شرم و کاری، رعایت بعضی قواعد مالحظه
عوامال فسااد و    علیاه طغیان و شورش  ةاندیششاعر  و اند گرد شاعر امروز کشیده شده که به

 :زیرا برای او تنها داشتن عنوان شاعری کافی است جامعه را بر سر ندارد انحطاط 

کن، کار هنری یک جاور بیاان کاردن و سااختن مجادد زنادگی        من فکر می»
جریاانی اسات کاه     .است و زندگی ه، چیزی اسات کاه یاک ماهیات متغیار دارد     

ایان بیاان کاه     ،در نتیجاه  مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است.
اصالً  ،خودش را دارد و اگر غیر از این باشد ةهر دوره روحی در ،شود همان هنر می

 (.http://shereno.com!« )یک جور تقلب است ،درست نیست، هنر نیست

کلمات خاص خود را نیاز بارای گفاتن ایان     که شاعر طرز تفکری خاص دارد،  از آنجا 
شود  کلماتی مانند: جارو  کند، به طوری که در شعر شاعران دیگر دیده نمی افکار ابداع می

هاا   کردن، شستن ظرف و رخت، آشرزخانه و چار  خیااطی کاه در زنادگی روزماره از آن     
تین شااعری  کناد. او شااید نخسا    شود. همچنین، فروغ از کسی الگوبرداری نمای  استفاده می

کشد. فروغ برای اولین باار   است که احساسات عاشقانة یک زن را با زبان شعر به تصویر می
های مردانه که در شعر شاعران قبلی  کند، با همة ویژگی دربارة یک معشوق مرد صحبت می
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شود. معشوق در شعر فروغ، یک مرد است، برعکس شاعران سنّتی که معشوق در  دیده نمی
مفهوم کلی بود و نیز در شعر شاعران قبال از او، عشاق و احساساات عاشاقانه     شعرشان یک 

اند،  هایی که از عشق سخن گفته بیشتر حالت مردانه دارد. حتی شاعران زن قبل از فروغ، آن
اند. صاحبت از خاط و خاال معشاوق و زلا،       از دید مردان به عشق نگاه کرده« رابعه»مانند 

کناد، دیگار از    وقتی یک زن مدل فروغ از عشق صحبت می که شود، در حالی پریشان او می
آیاد و بیشاتر از احساساات و عواطا، و از      ظاهر و زیبایی معشوق کمتر سخن باه میاان مای   

کناد کاه از    زند. فروغ عشق را در شعرش آن گوناه تعبیار مای    پاکی و ناپاکی آن حرف می
ساات خاویش در شاعر بهاره     است و دائ، از ذهان و احسا  تجربیات عاشقانة خود او برخاسته

تنها صداست که »برد. وی زبان خاص و تدبیت شدة شعر سنتی را قبول نداشت و در شعر  می
 گوید که همه چیز در حال تغییر است. پس ما چرا توق، کنی،؟! ، می«ماند می

 شناسی . پویایی4ـ1

ه در آن، کند ک شناسی، فرخزاد جامعة سال، مورد نظر خود را ترسی، می در بحث پویایی
شاود  عشاقی    ها عاشق هستند و عشق نوعی خودآگاهی است که منجر به حرکت مای  انسان

آید. فاروغ بارخالف شااعران قبلای کاه فقاط        وجود می که از وحدت عین و ذهن آدمی به 
پندارد  دانستند، جنبة عینی و جسمی آن را مکمل یکدیگر می جنبة ذهنی عشق را مقدس می

آفریناد و زایاش دارد و    داند. از آن رو کاه مای   حساس مادرانه میو در جایی عشق را یک ا
این همان حرکت رو به جلوی عشاق اسات، چاون عشاق، خاود و طارف مقاابلش را یکای         

شناسای   بیند. البته معشوقی که به آگاهی رسیده باشد و ایان پیوساتن در عشاق باه هساتی      می
 گردد: فروغ برمی

 ام بیدار شد عشق چون در سینه»
 پا تا سرم ایدار شداز طلب 

 این دگر من نیست،
 (.668: 6833)فرخزاد، « حی، از آن عمری که با من زیست،

بیند، بارای   که همة درها را به روی خویش بسته می همچنین، در جای دیگر، او هنگامی 
 بیند: ورزی و دوست داشتن نمی رفتی جز عشق رهایی و رسیدن به آزادی راه برون
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 از ریسمان سُست عدالت آویزان بود... وقتی که اعتماد من»
 دریافت، که باید، باید، باید

 (.833ا838)همان: « وار دوست بدارم دیوانه

کند، دردمند  های دورانی که در آن زندگی می فروغ نسبت به فقدان آگاهی میان انسان
د و این کن برد و با جسارت از خود انتقاد می است و ابتدا به فقدان آگاهی در خویش پی می

ای اسات کاه آگااهی در آن وجاود      داند. فروغ فرزناد جامعاه   زندگی را در شأن انسان نمی
رو هساتند. در چناین    ندارد و نیمی از جامعه به دلیل زن بودنشان باا سات، و محرومیات روباه    

دانست که جهان را چگونه باید تغییر دهد، اما نحوة دگرگون کاردن   شرایطی، او شاید نمی
دانست و در زندگی خصوصی خود، راه مباارزه و مقابلاه باا ایان      خوبی می به فردی خود را

مشااهده کارد کاه    « علی کوچیکه»توان در شعر  گیرد. نمونة آن را می شرایط را در پیش می
آل  کند و این دریا همان زندگی ایده در آن از رفتن یک ماهی کوچک به دریا صحبت می

کشید. فروغ سرنوشت محتومی را که ماردم باه آن    است که برای رسیدن به آن باید سختی
داند. زندگی کاه اغلاب از طارف ماردم مقادر شاده و جباری         آور می اعتقاد داشتند، عذاب

شود و سارانجام، آن   خورد، عاصی می آید، افسوس می است. فروغ از این مسئله به خش، می
 گوید: باید نقبی زد به سوی نور. پذیرد و می را نمی

ای خوب و سال، به آن پنااه   گی دیگری است که فروغ برای ساختن جامعهسادگی، ویژ
 :است به اصالح هنوز امیدوارزمانش دارد،  ناهنجارفاسیری که از جامعة ت برد. او با همة می

 خورشید مرده بود»
 دانست کس نمی  و هیچ

 که نام آن کبوتر غمگین
 (.861همان: « )ها گریخته، ایمان است که از قلب

شناسی جامعة زمانة خود انتقادات فراوانای باه نظاام مردسااالری      نکه فروغ در آسیببا آ
کشاد، اماا هرگاز ماردان را باه       های میان زن و مرد را به چاالش مای   اجتماع دارد و نابرابری

حضور مردان ممکن نیست، بلکه در  طلبد و انگارة نظری او از جامعة آرمانی، بی مبارزه نمی
 فرماست: دوستی و مهر حک، آن، میان مرد و زن،

 بازیگر دور از دست ةو از آن شاخ»
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 سیب را چیدی،
 ترسند میهمه 

 اما من و تو
 ...به چراغ و آب و آینه پیوستی،

 عاشق ماست سخن از دستان
 لی از پیغام عطر و نور و نسی،که پُ

 (.883)همان: « اند ساخته ها شببر فراز 

را همچاون فصال زمساتانی سارد و مساکوت      هرچند فروغ زمانة خویش )دورة پهلوی( 
آورناد،   های زندانی در زیر برف که بهار سال بعد را با خود به همراه مای  دید، اما از دانه می

 سراید: گوید. او از پایان یک دورة سخت و آغاز یک دورة جدید می سخن می

 به مادرم گفت،: دیگر تمام شد»
 افتد. یماتفاق  ،گفت،: همیشه پیش از آنکه فکر کنی
 .باید برای روزنامه تسلیتی بفرستی،

 !سالم ای غرابت تنهایی
 کنی،  میاتاق را به تو تسلی، 

 چرا که ابرهای تیره همیشه
 تطهیرند ةتاز های آیهپیغمبران 

 و در شهادت یک شمع
 ری است که آن راراز منوّ

 داند میترین شعله خوب  آن آخرین و آن کشیده
 ایمان بیاوری،
 ری، به آغاز فصل سردایمان بیاو

 تخیل های باغ های ویرانهایمان بیاوری، به 
 بیکار ةواژگون شد های داسبه 
 زندانی های دانهو 

 بارد... مینگاه کن که چه برفی 
 شاید حقیقت آن دو دست جوان بود

 آن دو دست جوان
 برف مدفون شد ریز یککه زیر بارش 
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 و سال دیگر، وقتی بهار
 شود می خوابه ،هبا آسمان پشت پنجره 

 کنند میو در تنش فوران 
 بار سبک های ساقهسبز  های فواره

 شکوفه خواهد داد
 !یار ترین یگانهای  !ای یار

 (.877ا871)همان:  «ایمان بیاوری، به آغاز فصل سرد

شاود. او از   وصوح دیده مای  در اشعار فرخزاد، اعتقاد به یک منجی یا مصلح اجتماعی به
 که در فرهنگ عامیانه به معنی انتظار است:گوید  پریدن چش، می

 که دیدم خواب من»
 آید می کسی

 ام قرمز دیده ةمن خواب یک ستار
 پرد... میو پلک چشم، هی 

 که دیدم خواب من
 آید می کسی
 ماست با دلش در که کسی
 ماست  با نَفْسش در
 (.869ا868همان: « )ماست با صدایش در

 کاری کند که المپ اهلل تواند میو »
 مدل صبح سحر سبز بود  که سبز بود

 دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان
 روشن شود

 (.863ا868همان: « )چقدر روشنی خوب است ،آ 

پنادارد. در اینجاا،    قراول ظهور این منجی را بیاداری و آگااهی افاراد مای     اما فروغ پیش
دهناده در گاور    اتگوید که نج دهنده، خودِ آگاه فرد است و بعد در جایی دیگر می نجات

ای  دهناده  خفته است. ایان را بارای کساانی گفتاه کاه بیارون از خودشاان باه دنباال نجاات          
آنان را حل کناد. او معتقاد اسات آدمای کاه منفعال باشاد،          گردند که بیاید و مشکالت می
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از آینااه براارس نااام  »شااود:  کنااد. از ایاان رو، خااود دساات بااه کااار ماای   نجااات پیاادا نماای 
 (.833همان: ..« )ات را. دهنده نجات

 طناز  که گوید می سخن خویش مطلوب آرمانشهر و منجی از دیگر ای گونه به فروغ

 همچناان  با همة این تفاسیر، فاروغ هست.  نیز جامعه فرهنگ منفعل ابتذال متوجه کالم این
جامعه، رؤیاهاایی در سار دارد و باا یاأس و ناامیادی در مباارزه        برای بهبود اوصاع نابسامان

 است:

 ه، ای صدای زندانیآ»
 آیا شکوه یأس تو هرگز

 از هیچ سوی این شب منفور
 نقبی به سوی نور نخواهد زد؟

 !آه، ای صدای زندانی
 (.866: )همان« ای آخرین صدای صداها

به هر حال، او عادات و ذهنیات حاک، بر زندگی، جامعه، اندیشاه و عواطا، انساانی را    
بینای فاروغ اسات.     ستیزی، وجه ذاتی شعر و جهان است. عادت در مسیر دگرگونی قرار داده

شعر او حرکتی متفاوت برای متحول کردن ساختارهای اجتماعی نیز هسات کاه قصاد دارد    
روابط و مناسبات پذیرفتة جامعة خود را تغییر دهد. او ه، در کالم شاعری و ها، در حیطاة    

 :کند می زدایی و دگرگون کردن عادات حرکت اندیشه و احساس در مسیر آشنایی

 سخنی باید گفت...»
 اندیش،. میمن به یک ماه 

 من به حرفی در شعر
 اندیش، من به یک چشمه می
 ...من به وهمی در خاک

 .پیرند ها اسب ،؟ آهها قهرمانی
 عشق؟

 ای کوتاه تنهاست و از پنجره
 نگرد... می مجنون بی های بیابانبه 

 آرزوها؟
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 بازند... میخود را 
 ،اندیش میمن به آوار 
 سیاه های وزشو به تاراج 

 ...و به نوری مشکوک
 سخنی باید گفت

 خواهد من دل، می
 که به طغیانی تسلی، شوم

 خواهد میمن دل، 
 که ببارم از آن ابر بزرگ

 خواهد من دل، می
 .(868ا881همان: )!« نه! نه! نه! نه: که بگوی،

 گیری نتیجه

مناد و   دساتگاه فکاری نظاام    تاوان شااهد یاک    در خوانش عمیق اشعار فروغ فرخزاد می
هایی از خاداباوری و حرکات    شناسی، نشانه محور بود. پیش از همه در رویکرد هستی روش

شود. همچنین، او در مواجهه باا عناصار جهاان     تکاملی انسان به سوی ذات احدیت دیده می
 است. از منظر مخاطاب هوشامند، شااعر    گرایانه و تفسیری بهره برده هستی از روشی طبیعت

شناسای باا    شناختی است. وی توانساته در قالاب جساتار ایساتایی     مجهز به نوعی بینش جامعه
هاای   آیاه »، «پنجاره »، «ای مارز پرگهار  »، «عروساک کاوکی  »بسیاری از اشعارش، از جملاه  

، شارایط موجاود زماناة خاویش و قشارهای مختلا،       «ساوزد  دل، برای باغچه می»و « زمینی
است  ته فروغ به توصی، و تحلیل مسائل اجتماعی اکتفا نکردهجامعه را به بوتة نقد بکشد. الب

است.  شناسانه نیز وارد شده شناسی بینش جامعه و به طور صمنی در اشعارش به جستار پویایی
رفت از شارایط موجاود باه ترسای، جامعاة آرماانی خاویش         او به دنبال راهکاری برای برون

جامعاه معتقاد اسات. هرچناد وی باه ظهاور        پردازد. شاعر به تقدم اصالح فرد بر اصالح می
تواناد   کناد کاه انساان تنهاا زماانی مای       وصوح بیان مای  باور دارد، اما در اشعارش به« منجی»

شرایط ناامطلوب خاویش را تغییار دهاد کاه نسابت باه آن خودآگااهی یاباد. در غیار ایان            
ز پایش ببارد.   تواند در راه بهبود جامعة کاری ا نمی« منجی»صورت، هیچ عامل بیرونی حتی 

و « کسی که مدال هایچ کاس نیسات    »توان در برخی از اشعار فروغ، از جمله  این مه، را می
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توان گفت که نه تنها در شعر فروغ فرخزاد، بلکه  خوبی مشاهده کرد. در پایان می به« پنجره»
 در بسیاری از آثار شاعران معاصر، از جمله مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، سیمین بهبهانی

ای برخوردار است و همین امر شعر معاصار را باه مرجاع     بینش اجتماعی از جایگاه ویژه و...
شاناختی ایان    است. از این رو، بررسی و تحلیل جامعه مناسبی برای شناخت جامعه بدل کرده

تواند بیش از پیش کانون توجه باشد. چه بسا از ایان طریاق    شناسان می اشعار از سوی جامعه
مبه، و مغفول ماندة تاریخ اجتماعی و نوع کنش جمعی افاراد جامعاه نمایاان     برخی از نقاط

 گردد.
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