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 آغازینسخن 
 

 ...نگارد قسم به قلم و آنچه می
 

 .میکن یمرا به شما تقدیم  کچو نامه شعر سومین فصلبا افتخار 
 نو ،طبیعت همان روی از یا کند می تالش شدن نو برای طبیعت آیا دانم نمی درست

 شدن نو برای انسان گاهی، از تر گاهی شاید و گاهی که دانم می خوب اما. شود می
 یا کفش یک کردن نو برای حتی دیگر، های تر گاهی از تر گاهی و کند تالش باید

 خیره زیاد اتفاق بهار دیگر شاید که اینجاست و. بکند جان باید عروسک یک یا لباس
 ها کفش برای نبود ای شاعرانه و رمانتیک زیاد اتفاق برف که طور همان نباشد، ای کننده

 .تالش در های لباس و
 و زنند می الله قدح ،دور گذشته قرون ی سرسپرده ای عده جاها، همین جاهایی یک و

 سنت هرچه و بهار سر بر زنند می را بودنشان روشنفکر فندک، و سیگار با ای عده
 ... و است عید و است جشن و است

 نقد بخش دبیر عنوان به باید من مثل کسی ربط بی کامالً شکلی به میان این در و
 به و کند صاف را قلمش گلوی و بردارد فکری روشن تیریپ چوک، ی فصلنامه

 که هم زور به و بیاید یادش سانتیمانتال اصطالح چند که بیاورد فشار هایش شقیقه
 .«فهمند نمی وقت هیچ ها بعضی» کند وانمود و است سواد با کند ثابت شده
 :برای متأسف هم کمی و باشم خوشحال جمع این در حضورم از توانم می تنها که منی

 وجود دیگر وقتی و بندیم می تفنگ و توپ به را آثارش دارد، وجود کسی وقتی -1
 اشتباه شکسپیر با برداری متن از را اسمش اگر که شود می بزرگ و عزیز آنقدر ندارد،

 .افتد می
 ها آن آثار فقط و کنند می مان درک مان منتخب دوستان تنها که ایم شده منتقد آنقدر -2

 .دارد را ما قلم لیاقت
 مثل نفر چند و خودمان جز کس هیچ که ایم شده فکر روشن و سواد با قدر آن -3

 مان زبان ندارند حق اصالً بازار و کوچه مردم کل در و فهمند نمی را مان زبان خودمان
 .بفهمند را
 .است شده اشتهارمان راز دسترس از دور ابهام یا و مفرط سادگی -4
 آثار خلق جای به که ایم شده مطرح جهان در قدر آن و ایم کرده پیشرفت آنقدر -5

 .کنیم می خلق ادبی جریان یک روز هر کاری بی سر از متفاوت
 ...بهتر های روز امید به

 آیدا مجیدآبادی
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چوک شعر نامهفصل

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می
 

 زیر نظر شورای دبیران

 فرازمهر پورافرا )دبیربخش شعر آزاد(

 دبیر بخش شعر ترجمه() پورپیغمبرفائزه 

 و گفتگو( نقد آبادی )دبیربخش مقاله،آیدا مجید

 دبیر بخش شعر کالسیک() مرادیغزال 

 نیلوفر شاطری )دبیربخش ترانه(

 ناظر امور فنی )امین شیرپور(

 ریز )مهدی رضایی(مشاور و برنامه

 

www.chouk.ir 

info@chouk.ir 

chookpoem@gmail.com 
 

 09352156692: گهیآ

 
 
 
 
 

 چوکتمامی شمارگان ماهنامه ادبیات داستانی 

، در سایت کانون فرهنگی چوکشعر  نامهو فصل

 از ماهنامه این نشردسترسی است.  قابل چوک

 دی،سی ایمیل، از اعم طریقی هربه شما، سوی

 این به نسبت شما نیت حسن... و کاغذیپرینت

، نقدآثار،  ظرمنت همیشه. گردد می تلقی کانون

 .هستیم بزرگواران شما هایراهنمایی و نظرات
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 هنرمندان همه تریبون کچو

های کانون فرهنگی چوک آشنایی با کلیه فعالیت  

 

 نقد مقاله بخش در ،«گفتگو نقد، مقاله،» شبخ در پست چند ای کی انتشار و« چوکی خبرگزار» بخش در خبرها  ده انتشار :روزانه تیفعال

 دیگران آثار به هک نقدهایی توانید می. نیدک ارسال ما برای خود را مقاالت توانید می. بخوانید جدید چند مطلب ای کی توانید می روز هر سایت این گفتگوی و

 تبعیضی هیچ بدون انونک این در. نیدک ارسال ما برای خود را های مصاحبه توانید می. نیدک ارسال ما برایرا  اند نوشته شما آثار به نقدی دیگران یا واید  نوشته

 .نیدک معرفی ادبی جامعه به خود را آسوده خیالی با بتوانید تا یما ساخته گرامی هنرمند شما برای را فضا این. گردد می اجرا شما درخواست

 

ی کارگاه جلسات نیهمچن ؛ وشود یم روز بهو متنوع  مختلف های بخش در زانیعز شما ازی آثار با تیسا شنبهی روزها هر هفته :یهفتگ تیفعال

 به امروز تا کانون نیا. باشد یم چوکی فرهنگ کانونی آکادم و کانونی اعضا مخصوص فقط و فقط جلساتورود به این  کهشود  یم برگزاری هفتگ صورت به زین

 .است کرده برگزاری کارگاه صد جلسه از شیب

 

 011 از شیب به ماهنامه نیا. کند یم میتقد رانیای ادب جامعه بهاف  دی یپ صورت به یا ماهنامه، هرماه چوکی فرهنگ کانون :انهیماه تیالفع

ی جلسات سال لطو در کانون نیا در ضمن. های قبلی را از سایت دانلود بفرمایید ماهنامه دتوانی یم زین شما نیهمچن وشود  یم ارسال ایدن سراسر در هزار نفر

 از شیب حال تابه کانون نیا. است آزاد جلسات نیا در شرکت، مندان عالقه همهی برا وشود  یمی رسان اطالع تیسا قیطر از وکند  یم برگزاری حیتفر صورت به

 .است کرده برگزاری حیتفر -یادب جلسه هفتاد

 

 برگزار «ای، حضوری اتبهکی، منترنتیا» سه طریقی به سنوی استاندی تخصصی آموزش سه دوره ،سال در چوکی فرهنگ کانون :یفصل تیفعال

ز از جمله ین کاف شعر چو ید ینامه پ نید. انتشار فصلکبه سایت مراجعه  دیتوان یم« چوکی فرهنگ کانونی آکادم» دوره بایی آشنا جهت کهکند  یم

 باشد. یانون مکن یا یها تیفعال

 

 انهیسال همهایی  باشد، همایش یم کانونی اعضا مخصوص فقط کهی هفتگ جلساتی برگزار بر وهعال چوکی فرهنگ کانون :انهیسال تیفعال

 برگزار زینیی رونما مراسم کنند، منتشری اثر اعضا اگر گریدی موارد در و شود یم برگزار چوک سال جشن نام باهرسال، همایشی  ورماهیشهر در. کند یم برگزار

 .دییبفرما مالحظهدر سایت  را مراسم نیاهای  عکس دتوانی یم که کرد برگزار رانیا در را کوتاه داستانی جهان روز شیهما زین 09و  01 سال در چوک .شد خواهد

 

 است. شدهاندازی هت معرفی هرچه بهتر و بیشتر شما هنرمندان عزیز راهج کچوهنرمندان  کبان

یز ادبی و همه هنرمندانها، جوا ها، جشنواره انونکها،  حامی انجمن کانون فرهنگی چوک



 



 



 

 

  1939 زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم  شماره6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  1939 زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم  شماره7 

 

 

ابراهیم مطلق دریایی های شعر فارسی؛  خیام و صورتک  

عاطفه باقریی مادری؛ آغازِ شعر در ادبیات شفاهی، ها ترانه  

شادخواست مهدی ،دکتر«مدرنیته شناختی یباییز شدگی سنگ»مقاله  

امیر واقف؛ نعمت مرادی، «روند ینمیی که به خواب ها زخم»نقدی بر   

راد سعید سروش، نامه ادبی پـاد شعر خوزستان و معرفی فصـل وضعیت  

الهی ؛ امید فرجگردی الهام، «آسانسور در زنی عطر» کتاب بر یادداشتی  

، مریم هوله؛ غزال مرادی «نفرین باجه» شعر مجموعه در روایی عناصر بررسی  

زاده خبازیان مرتضی؛ راد صالحی محسن، «آفتاب تا نیل از» شعر کتاب به نگاهی  

عابدین پاپی ؛داود سوران، «کنم زندگی را با روسری تو سر می مجموعه»بررسی   

  مرادی غزال؛ عبدالملکیان گروس ،«ها حفره» شعر مجموعه در روایی عناصر بررسی

محسن احمدوندی؛ جعفر درویشیان، «سیبی از باغ زمستان»نگاهی به مجموعه شعر   

عابدین پاپی پژمان قانون، ،«مرثیه برای یک موش تنها یا روزگارهای اضافه»ی  مجموعهبررسی   

مرادی نعمت؛ شکارسری حمیدرضا، «دشمن برای هایی عاشقانه» شعر مجموعه به نگاهی  

استاد عبدالعلی دستغیب؛ فرناز جعفرزادگان، ی سروده« های گیج ثانیه»شعر نقدی بر کتاب   

؛عاطفه باقریدکتر عبدالباقی گلپینارلی، روی اثر مثنوی در ترکیه مطالعات صورت گرفته بر  
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 تهیمدرن شناختی یباییز یشدگ سنگ 

 «شادخواست مهدی دکتر» 
 

 هنوز اما ،گذرد یم مدرنیسم پست ظهور از دهه دو از شیب

 و یهنر ،یادب مباحث برانگیزترین بحث از مدرنیسم پست

 ناریا در وصف، نیا با. رود یم ارشم به جهان دیجرا یفلسف

 و شاعران از یاریبس هکچرا است؛ نشده شناخته دیبا هکچنان 

 را آن وچرا چون بدون و هستند آن فتهیش هنرمندان

 بدون و زندیخ یبرم آن با مخالفت به گرید یا عده و رندیپذ یم

 طرد آن را آن، سازنده و مثبت جوانب گرفتن نظر در

 یها مشخصه و ها مؤلفه با یافک ییآشنا عدم نیبنابرا ،کنند می

 تأویالت و رهایتفس و سمیمدرن پست

 دو هر هک شده موجب آن، از مختلف

 .بروند راههیب به گروه

 سمیمدرن پست با «پاز ویتاوکاو»

: گفت یم و ردک یم مخالفت

 اما خورد ینم ما درد به سمیمدرن پست

 پاز چون یمخالفان هک نجاستیا تهکن

 آگاهی با( منتقد) برگ نیگر لمنتک ای

 ران،یا در اما خاستند، یبرم تبکم نیا با مخالفت به شناخت و

 با یافک شناخت و آگاهی بدون منتقدان و شاعران از یبرخ

 خود هک گرید یا عده ها، آن مقابل در و نندک یم مخالفت آن

 آن را داری پرچم هیداع دانند، یم آوانگارد و نوپرداز اریبس را

 !دارند

 بارها داشته هک یوتاهک عمر نیا در سمیمدرن پست

 اتیخصوص از یکی و است شده یدگرگون و رییتغ دستخوش

 سمیمدرن پست. است یریرپذییتغ و تیقطع عدم زین آن بارز

 تا دارد یفاحش تفاوت شیپ سال 02 سمیمدرن پست با امروز

 آن، یریناپذ فیتعر و یقانون یب ،یدرپ یپ یها یدگرگون هک آنجا

 جایی به را ارک و است ردهک تر گسترده روز هر را بحث دامنه

 قائل آن یبرا را تبکم نام یحت منتقدان از یبرخ هک رسانده

 یمختلف و متعدد فیتعار ارائه موجب مسئله، نیهم و ستندین

 .است شده فالسفه و منتقدان یسو از

 یک را مدرن پست مرحله ار،یبودر ژان و مسونیج یکفردر

 اوئنز یکرک. اند ردهک وصف فضا و زمان تازه یپارگ انرو حالت

 در درست هک دانند یم یدادیرو را آن ون،یفرامپ نتک و

. است افتاده اتفاق سمیمدرن طرهیس و حماسه سقوط آستانه

 گسست را سمیمدرن پست مپ،یرک داگالس و راوسک ندیروزال

 ادوارد و اند کرده فیتعر سمیمدرن یشناس ییبایز قلمرو از

 و یفرا انتقاد مضمون دهید به آن در آلمر یگوریگر و دیسع

 .نندک یم نگاه امروز ریتفس و ریتعب استیس

 عمده گروه 3 به توان یم را سمیمدرن پست طورکلی به

 :ردک میتقس

 یخیتار مدرنیسم پست -1

 روشمند و گرروشن مسیمدرن تپس -0

 .یقیحق و مثبت سمیمدرن پست -3

 انیپا به: یخیتار سمیمدرن پست -1 

 هک است آن بر و دارد اعتقاد تهیمدرن

 و ارهایمع با جدال در انسان

( سنت و سمیمدرن) گذشته یهنجارها

 .است یا تازه جهان شفک یپ در

 و روشنگر سمیمدرن پست -0 

 دیترد و کش با تیواقع به: روشمند

 ریز را دانش یسنت اتینظر و نگرد یم

 نانهیبدب دید با چیز همه هب و است تیواقع ضد. برد یم سؤال

 را یاصل چیه. ستین ها آن یبرا ینیگزیجا یپ در اما نگرد، یم

 تهیمدرن ظاهر و تیواقع نیب اگرچه ،حال بااین. ردیپذ ینم

 در را یاتکاشترا د،یترد و کش با اما ند،یب یم اختالف

 است. قائل سمیمدرن پست و سمیمدرن

( ماست دنظرمور هک: )مثبت و یقیحق سمیمدرن پست -3

 و اتینظر ینف درصدد روشمند، سمیمدرن پست برخالف

 سنت از ند،ک یم افتیباز نو از را چیز همه هکبل ست،ین اتیواقع

. ردیگ یم نظر در ینیگزیجا زیچ هر یبرا و محاوره تا گرفته

 را( سنت) گذشته و خیتار به بازگشت مثبت، سمیمدرن پست

 نشان را املک شتبازگ راه گاه چیه اما ند،ک یم زیتجو

 اصل و ندارد یاعتقاد یخیتار گرایی واپس به هکچرا دهد؛ ینم

 سمیمدرن پست م،یگفت تر یشپ هکچنان. گذارد یم تصادف بر را

 و شده تحول و یدگرگون دچار بارها خود وتاهک عمر طول در

 شده آن از یمتفاوت یها چهره بروز باعث یدگرگون نیهم

 .است

 و بیتخر جهت در گاه سمیمدرن پست تر، روشن انیب به 

 یا عده یطلب منفعت و ییسودجو به و ردهک اندام عرض ،یرانیو

 و است زده دامن را ها انسان بر ستم و ظلم و دهیانجام خاص

 مخالفت مدرنیسم پست با «پاز اوکتاویو»
 به مدرنیسم پست: گفت می و کرد می

 که اینجاست نکته اما خورد نمی ما درد
 برگ گرین کلمنت یا پاز چون مخالفانی

 مخالفت به شناخت و آگاهی با( منتقد)
 خاستند. برمی مکتب این با
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. است برآمده یاصالحگر و یسازندگ مقام در گاه

 گانیر و تاچر مارگارت هک یسمیمدرن پست ،مثال عنوان به

 است، گرفته نام راست سمیمدرن ستپ و داشتند را آن هیداع

 ترور و مخدر مواد رواج و آزاد تجارت جز نیالت یایکآمر یبرا

 جیترو موجب ایلمبک در نیهمچن! نداشت دربر یا دهیفا

 چپ سمیمدرن پست مقابل، در اما شد،... و کپان ،کرا فرهنگ

 برخاست مبارزه به داد، یم اشاعه راست سمیمدرن پست آنچه با

 شده فراموش یها آرمان یایاح و ینوساز جهت ییرااک وهیش و

 در یمترق یها تکحر ل،یبرز زبان شرفتیپ ،مثال عنوان به. بود

 یها نمونه از ،یفرهنگ یها گروه و احزاب جادیا و ونزوئال

 مدرنیسم پست. است چپ مدرنیسم پست

 و توسعه درحال یشورهاک در راست،

 جنوب یایآس خصوص هب سوم، جهان

. است استوار یساز تقلب و تقلب بر یشرق

 یاالهاک یمالز و سنگاپور وان،یتا در

 صیتشخ هک سازند یم چنان را یتقلب

 .است غیرممکن ها آن یاصل سازندگان یبرا یحت بدل از اصل

 یقیموس به اش یافراط لکش هک کرا یقیموس

 از نوع نیا گرید یها دهیپد از است، شده منجر یکزوفرنکیاس

 شد جامعه در فساد موجب کرا یقیموس. تاس سمیمدرن پست

 و یشکخود ،موادمخدر مصرف. گرفت یادیز یها یقربان و

 یها آهنگ و فضاها جادیا و یقیموس یها صحنه در شتارک

 از یبرخ نمونه، عنوان به. است آن یامدهایپ از کوحشتنا

 هکنیا لیدل به ایکمتال و رواناین مانند کرا یقیموس یها گروه

 چنان ردند،ک یم مصرف مخدر مواد ،یقیموس یاجرا هنگام

 حمله انیتماشاچ طرف به اسلحه با هک شدند یم خود یازخودب

 به دست انیتماشاچ از یبرخ شتنک از پس ها آن. بردند یم

 و سرا ترانه نیوبک دونالد رتک یشکخود. زدند یم یشکخود

 .مدعاست نیا بر یلیدل یسالگ 02 سن در رواناین گروه رهبر

 یزیچ( راست) گانیر و تاچر مدرنیسم پست ثمره نیابنابر

 آثار جیترو و یگانگیازخودب و ترس و وحشت و یپوچ جز

 سازنده سمیمدرن پست آن، مقابل در و نبود مستهجن و مبتذل

 و بهبود زین و میمفاه ساختارها، اصالح جهت در توانست

 یآثار آن افتیباز و سنت به رجعت با و بردارد گام آن میترس

 درصدد سازنده مدرنیسم پست ،دیگر عبارت به. دهد ارائه بایز

 در دیترد و کش با هکبل ست،ین صحنه از تهیمدرن راندن رونیب

. است( سنت زین و) تهیمدرن جوانب از یاریبس روشنگر آن،

 پردازان یهنظر و شگامانیپ از- وتاریل فرانسوا ژان

 در است یگام مدرنیسم پست: است معتقد -مدرنیسم پست

 یبرخ در مدرنیسم پست. آن طرد نه و سمیمدرن یایاح جهت

 سمیدادائ ،مثال عنوان به. دارد کاشترا سمیمدرن با ها مؤلفه از

 در شود، یم شمرده سمیمدرن اتبکم از هک( 1200-1211)

 با استهزا و گمان و حدس تصــادف، ،یزیتخردس های مؤلفه

 هزل با سمیدادائ هک تفاوت نیا با. دارد کاشترا مدرنیسم پست

 مدرن پست هنر اما داد، یم نشان را یبشر یدردها استهزا، و

 دنبال را یهدف نیچن صرفاً ردیگ یم بهره طنز از هرچند

 و هامیا ،یدوگانگ بر اصل مدرنیسم پست در هکچرا ند؛ک ینم

 .است بودن یچندوجه

 یها مشخصه و ها مؤلفه مبحث، شدن روشن یبرا نجایا در

 مرور را مدرنیسم پست و سمیمدرن

 :سمیمدرن یها شاخص. مینک یم

 و گرا نشانه -3 ییزگراکتمر -0 فرم -1

 -1 نگر یلک و یساحت کت -4 بسته

 کیکتف) یزمان اختالف -۶ طرح یدارا

 یمعناشناس -2( ندهیآ و حال گذشته،

 هک مشاعر اختالل) ایپارانو -11 ریتفس -12 نظم -2 مجاز -8

 .(است یالیخ ابهت و اوهام اش نشانه و است ترس دهیزائ

 :مدرنیسم پست یها شاخص

( ینکساختارش) محتوا و لماتک یندگکپرا -0 فرم ضد -1

 اتفاق - 1( سمیپلورال) ییثرگراکت -4 باز و گرا رنشانهیغ -3

( یریمعناناپذ ای یزیمعناگر) متن یلتأو -2 یزمان کاشترا -۶

 - 12( یزیهنجارگر و ییزدا ییآشنا) ینظم یب -2ه یناک -8

 (پریشی روان) ایزوفرنکیاس - 11 ریتفس و حیتوض ضد

 منطق و خرد بر هک - تهیمدرن برخالف سمیمدرن پست

 آن به هکچرا ست،ین عقل یرایپذ کامالً - است استوار

 برابر را علم و یجادوگر مدرنیسم پست. ندارد راسخ یاعتقاد

 اداعتق به. نگرد یم ها آن در دیترد و کش با و داند یم

. شد خواهد آموخته تصورات در تنها دانش ها مدرن پست

 بر را تیروا و داند یم فلسفه از برتر را افسانه مدرنیسم پست

 از شتریب زبان، به ها مدرن پست. دهد یم حیترج یعلم اتینظر

 از یاریبس آنان دگاهید از و دهند یم تیاهم گرید زیچ هر

 همه دانستن سانیک. هستند زبان دهیزائ ،ینوشتار هنر و علوم

 گستره شده موجب ها انکم و ها تیقوم ها، تیمل ها، زبان

 سراسر و نباشد یخاص قاره ای شورک به محدود سمیمدرن پست

 .در برگیرد را جهان

. ستندین بندیپا شعر در فرم تیرعا به ها مدرن پست

 سمیمدرن پست عنوان تحت رانیا در هک یآثار ثرکا متأسفانه

. مدرنیسم پست و سمیمدرن از است یا زهیآم ،شود یم ارائه

 اش افراطی شکل که راک موسیقی
 منجر اسکیزوفرنیک موسیقی به

 این دیگر های پدیده از است، شده
 .است مدرنیسم پست از نوع
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 با هکنیا نه ندک حس را ینکساختارش به ازین دیبا امروز شاعر

 ارائه یآثار ربط، یب یها مصراع و جمالت نحو ختنیر هم در

 :ندک سنجاق ها آن به را مدرن پست یتئور و دهد

 عبور تهیمدرن از یهنر و یادب ،یفرهنگ لحاظ از هنوز ما

 ما یادب یها تیذهن و یفرهنگ مناسبات و طیشرا و میا ردهکن

؛ ندارد را مدرن پست های مؤلفه از یبرخ رشیپذ یآمادگ

 آگاهی بدون خوانندگان به یغرب وهیش یک لیتحم ن،یبنابرا

 و فریبی عوام نوعی به آن های مؤلفه و ها شاخصه به نسبت

 طیشرا به یهنر اثر یک نشیآفر هنگام دیبا. است زدگی غرب

 موفق یشاعر. داشت توجه زین اجتماع یفرهنگ و یاجتماع

 واقف خود جامعه یرکف ریمس و ازهاین ط،یشرا به هک است

. باشد داشته یرانیا فرهنگ یبو و رنگ اشعارش و باشد

 قالب در ما از یکهر ،دیگر عبارت به

 یرفتارها و باورها هک یخاص یفرهنگ

 نیا و یما کرده رشد شود، یم شامل را ما

 خود هنجارها، و باورها جموعهم

 و رییتغ و زمان گذشت محصول

 دهینام سنت هک است یخیتار تحوالت

؛ (4ند )ک یم لیتحم افراد بر را یطیشرا سنت یعتاًطب. شود یم

 خود جامعه فرهنگ از بتواند هک است ماندگار یشاعر نیبنابرا

 زین مدرنیسم پست آنکه حال ند،ک استفاده یدرست هب آثارش در

. ردیگ یم بهره آن از زین یخوب هب و ندارد یتضاد سنت اب

 رانیا در را مدرن پست هنر داری پرچم هیداع هک یشاعران

 نیهم به و ندارد سنت با یارتباط گونه چیه آثارشان دارند،

 ما! دارد شباهت متقاطع لماتک جداول عبارات به شتریب لیدل

 رایز م،یده هارائ یآثار تبکم یک در میا نتوانسته وقت هیچ

 یفرهنگ و یاجتماع طیشرا هکآن بدون را یواردات یها یتئور

 صورت به هم آن و میا ردهک وارد جایک باشد، شده ایمه کامالً آن

 از یبرخ و مترجمان سندگان،ینو توسط یرمستقیمغ

 !(زده غرب) مست فرنگ رانکروشنف

 و نگری مطلق به توان یم سمیمدرن یها صهیخص گرید از

 هنر مقابل، در. ردک اشاره ایقضا و اشخاص دنید دیسف و اهیس

 زبان، یپندار یکسان و قتیحق بودن ینسب بر مدرن پست

 لذا است، استوار یریمعناناپذ و کیکتش و هامیا و یدوگانگ

 رنگ آن در دیسف و اهیس ای بد و خوب به جهان میتقس

 بازد. یم

 ،ییثرگراکت اصطالح به و( یچندباور) سمیپلورال

 مدارد باز( مطلق ینف و قبول) نگری مطلق از را مدرنیسم تپس

 آثار و متون دنید یچندوجه در را شنونده و خواننده دست و

 به هنر در چه و فلسفه در چه سمیمدرن پست. گذارد یبازم

 زین و جهان با ناموفق تعامل و تجربه در مدرن انسان یناتوان

 وصف، نیا با .دهد یم نشان عیسر نشکوا ومرج هرج و یپوچ

 و ستین سمیمدرن دادن جلوه ارزش یب یپ در مدرنیسم پست

 اما رد،یگ یم بهره  بیخو به زین تهیمدرن از اریبس موارد در

 .دهد ینم قرار خود سرمشق را سمیمدرن عنوان هیچ به

 سمیمدرن انیپا یمعنا به سمیمدرن پست ،دیگر عبارت به

 بکیتر. است آن بخش تداوم نقادانه یردیکرو با هکبل ست،ین

 کامالً را مسئله مدرن از بعد یمعن به( پسامدرن) مدرن پست

 زین مدرنیسم پست با زمان هم سمیمدرن هک ندک یم روشن

 در با آنچه مدرنیسم پست. دهد ادامه خود اتیح به تواند یم

 و اتیاخالق علم، خرد، از اعم داشته اعتبار و ارزش تهیمدرن

 ها آن به هکبل زد،یخ یبرنم مبارزه به خیتار

 او یانگار مطلق و نگرد یم دیترد و کش با

 و حدس با) یخیتار ریغ انگاری مطلق

 .است( گمان

 ارکان سم،یمدرن پست اتیخصوص از یکی

 هک را یزبان ها مدرن پست. است تیواقع

 ها، آن زعم به. نندک یم طرد باشد، یزندگ یها تیواقع یراو

. است ارکاف و حاالت و حساساتا انیب ابزار نیبهتر طنز زبان

 رجعت گذشته به حال زمان از اشعارش در مدرن پست شاعر

 ییگو هک ندک یم بازگو یا وهیش به را یخیتار عیوقا و ندک یم

 نده،یآ به غیر تاریخی یبرگشت با سپس. است وقوع حال در

 .ندک یم نقل را یاتیحدس

 ینره اثر در( یزمان یب) چند زمانی مروج سمیمدرن پست

 وهیش نیا شاعر. گذارد یوام تصادف به را چیز همه و است

 معتقد هکچرا دهد، ینم حیتوض وضوح به را چیز هیچ ،یانیب

 خواننده ذهن در را ریتفس و حیتوض دیبا خود ،یهنر اثر است

 به میمفاه و ها سوژه سم،یمدرن پست در. ندک جادیا شنونده و

 آثار بودن یچندوجه بر و شود ینم لیتحم ها واژه و عبارات

 .است شده تأکید( سمیپلورال)

 و یاصل یمعنا بارت، روالن هک است اساس نیهم بر

 یها قرائت و ها برداشت رها،یتفس بر و ندک یم طرد را یزکمر

 تیروا جای به وتاریل و ورزد یم تأکید متن یک از چندگانه

 دشنهایپ محدود اهداف با را وتاهک یها داستان و افسانه بزرگ،

 در یشیاند شک و مطلق قبول عدم به تینها در هک ندک یم

 هک گرفت جهینت توان یم نیبنابرا؛ انجامد یم هنجارها و قواعد

 هکبل ندارد، قرار سمیمدرن مقابل در کامالً سمیمدرن پست

 مدرنیسم پست نیهمچن. است آن املکت و تداوم نوعی به

 مدرنیسم، پست خصوصیات از یکی
 ها مدرن پست. است واقعیت انکار
 زندگی های واقعیت راوی که را زبانی
 .کنند می طرد باشد،
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 گذشته به رجعت با اما ند،ک یم رد را یخیتار گرایی واپس

 .دارد تازه ییفضا ینیبازآفر در یسع( اتبکم و سنت و خیتار)

 و یپوچ به سمیمدرن در هک یانسان گفت توان یم جرئت به

 به و شده یگانهب خود از هک یانسان یعنی بود، دهیرس سمیلینه

 و تازه ینگاه با نونکا زده، پا پشت گذشتگان راثیم یتمام

 به بازگشت در یسع ،یانگار مطلق و یشیاند جزم از دور به

 سم،یمدرن بحران ها نیا بر عالوه. دارد خود پرافتخار گذشته

 در تهیمدرن هکچرا است، شده مدرنیسم پست آمدن دیپد باعث

 و دهشت داالن در را انسان ،ینولوژکت و یکنکت ازدحام

 به هک ییها انکم ،مثال عنوان به. بود ساخته رها یانگار ستین

 شیافزا موجب اند، شده ساخته تهینمدر یمعمار کسب

 یمعمار رایز شده، یپوچ و یشکخود اضطراب، استرس،

 سمیسیالسک بخش آرام و یباشناسیز یها جنبه به مدرن

 نظر به یضرور نجایا در تهکن نیا یادآوری. است بوده اعتنا یب

 سمیمدرن تبکم هنرمندان، و شاعران هک یهنگام تا رسد یم

 نداشته ییآشنا یکالسک متون و آثار با و نندکن تجربه را

 متأسفانه. دهند ارائه مدرن پست یاثر توانند ینم باشند،

 و شعر یادعا هک جوان سندگانینو و شاعران از یاریبس

 نه و دارند ییآشنا هنک اتیادب با نه دارند، مدرن پست داستان

 .سمیمدرن اتبکم نیمواز با

 است، شده سمیمدرن پست رواج موجب هک یگرید عوامل از

 هک ییها وعده ثرکا. است سمیمدرن یها وعده تحقق عدم

 یدارا سمیمدرن هکنیا لیدل به بود، آن تحقق یدر پ سمیمدرن

 و وستینپ وقوع به بود، یساحت کت و بسته ینگاه

 را ها وعده آن جهات، از یاریبس در توانست سمیمدرن پست

 یتمام و دساز دور جیرا یها شهیلک از را جهان و ندک محقق

 به عمل در سمیمدرن رایز بزند، نارک را ها واسطه و موانع

 سد بودن مدرن و ینوآور یبرا را راه و بود شده لیتبد شهیلک

 بندیپا زمان در گذشته نیقوان و قواعد به سمیمدرن. بود ردهک

 اما ،(سنتز و تز) ندهیآ و حال گذشته، کیکتف به یعنی است،

 زمان کاشترا به و ندیب یم اسطهو یب را جهان سمیمدرن پست

 سر بر هک را یقواعد و ها شهیلک همه و دارد اعتقاد( تز یآنت)

 .زند یم پس دارند، قرار شهود و شفک راه

 اریبس زبان یاجرا به ها مدرن پست

 یاجرا تنها را شعر و دهند یم تیاهم

 گفت توان یم نیبنابرا؛ دانند یم زبان

 سممدرنی پست اشعار بر مکحا یفضا

 شعر یفضا به( مثبت و یقیحق)

 آن بارز نمونه هک است یکنزد یفارس یکالسک اتیادب یعرفان

 .موالناست اشعار

 و ظهور مانع را آن و ندک یم طرد را استدالل و عقل موالنا

 داند: یم عشق یتجل

 بود نیچوب انیاستدالل یپا

 بود نکیتم یب سخت نیچوب یپا

 

 ذات) قتیحق به حصول مانع را خرد و شهیاند هک آنجا و

 :دیسرا یم نیچن داند، یم( تعالی یبار

 رجا و خوف شود مک تا ایساق گزافه ده یم

 !جاک از او جاک از ما را شهیاند بزن گردن

 را هوش نکبر خیب از را نوشانوش آر شیپ

 برگشا... یهست بند از را روپوش یب شیع آن

 

 :است یزارب یشعر قواعد از ها مدرن پست مانند موالنا

 من دلدار و شمیاند هیقاف

 من دارید جز یندیشم دمیگو

 

 :ای

 ازل سلطان و شه یا غزل و تیب نیا از رستم

 مرا شتک مفتعلن مفتعلن مفتعلن

 ببر البیس همه گو را مغلطه و هیقاف

 شعرا مغز خور در بود پوست بود، پوست

 

 دانستند یم خاص یا طبقه ژهیو را شعر سمیمدرن شگامانیپ

 تواند ینم و دینبا نییپا و متوسط طبقه هک داشتند قاداعت و

 حوزه در سمیمدرن هک بود نیا علتش و ردیگ قرار مخاطب

 را ییارهایمع یتمام یعنی بود، دهیرس تیفرد به یباشناسیز

 را یشخص یارهایمع و ردهک طرد بود، عوام موردتوجه هک

 یشدگ سنگ جهینت سمیمدرن پست. ردک یم آن نیگزیجا

 به سمیمدرن پست. است تهیمدرن یباشناختیز یهااریمع

 اصل با و نگرد یم النک یدید با خود اطراف یایقضا و مسائل

 برقرار ارتباط مردم نیتر یعام با عام، یارهایمع دادن قرار

 است یپل ،یقتدر حق و دارد سنت در شهیر رایز است، ردهک

 با ان،ریا امروز شعر در ل،یتفاص نیا با. سنت و تهیمدرن نیب

 شاعران اما است، گرفته قرار اصل مخاطب با ارتباط هکآن

 یدور و یزینحو گر در افراط لیدل به( مدرن پست) فرامدرن

 یها تهکس و ها یباز به پرداختن صرفاً و عاطفه و مفهوم از
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 دست از زین خواص با هکبل عوام با تنها نه را خود ارتباط ،یزبان

 .اند داده

 اثر یک بارز اتیخصوص زا ینکساختارش هرچند

 و ساختار مخالف مدرنیسم پست و است یستیمدرن پست

 یک به تینها در اثر اما است، معهود و معمول یکارگان

 نظم به ینظم یب از یعنی رسد، یم فرد منحصربه یکارگان

 و ییزدا ییآشنا. ندک یم ارائه را یدیجد فرم و لکش و رسد یم

 مدرنیسم پست در ینظم یب ارکآش یها نمونه از یزیهنجارگر

 خلق یاثر تا ندکش یم را ساختار مدرن پست هنرمند. است

 از رانیا در اما باشد، زمانه روح با متناسب هک ندک

 را یگرید هدف ینکساختارش

 به شاعران از یبرخ. نندک یم دنبال

 و یباف مغلق با هکنیا گمان

 عنوان به توانند یم یسینو بیغر

 کسب بصاح و آوانگارد یشاعر

 به دست شوند، یمعرف

 ها نیا رایز زنند، یم ینکساختارش

 است، سمیمدرن از تر مدرن سمیمدرن پست هک نندک یم گمان

 یا اندازه همان به سنت و گذشته به مدرنیسم پست آنکه حال

 .دارد نظر رد،یگ یم بهره حال از هک

 از یبرخ رفتن راههیب به موجب هک یگرید مسئله

. است ینوآور است، شده ریاخ دهه دو شعر های یانجر

 هرگونه اما است، شعر بخصوص هنر هیاول اصول از ینوآور

( نباشد...  و یباشناختیز اصول یمبنا بر هک) را ینوآور

 بدون فرامدرن شاعران متأسفانه. آورد حساب به هنر توان ینم

 ها قالب و ها سبک ،یشعر قواعد در قیتحق مطالعه، ،یریفراگ

 شاعران طرد با تنها ران،یا یسنت اتیادب یبها نگرا راثیم و

 به و( روند یم شمار به ما یفرهنگ و یادب مفاخر هک) متقدم

 در شاعران یتمام سرآمد را خود ،یواردات مؤلفه چند از تأسی

 گذشته در هک یا هیآرا و صنعت هرگونه و دانند یم اعصار طول

 ال،یخ ،یقیموس مانند) شد یم شمرده شعر های مؤلفه از

 که یدرصورت. گذارند یم نارک را( هیقاف و زبان شه،یاند عاطفه،

 زین یشعر عیصنا و ها هیآرا از اتفاق برحسب سمیمدرن پست

 یزبان یاربردهاک عدم هک است معتقد هرچند و دیجو یم سود

 طرد کامالً را آن اما شود، زبان ییبایز موجب تواند یم

 اوزان از است نکمم مدرن پست شاعر ،مثال عنوان به. ندک ینم

 را یسنت هیقاف چند اتفاق برحسب ای ندک استفاده مختلف

 در را محسوس و معقول ریتصاو و اوردیب هم سر پشت

 .دهد قرار شعرش( اوت یدز) نهیزم پس

 استحاله، ،مؤلف مرگ ،یسینو یدسپ ،یزیمعناگر های مؤلفه

 فیتعار غرب در... و یـــــیزدا ییآشـــنا ،ینکساختارش

 یاجتماع و یفرد طیشرا و ازین به بنا شاعر و دارند یمشخص

 شاعر ناخودآگاه از اصطالح به و ندک یم استفاده ها آن از

)!(  تمدن قافله از شاعران هک آن یبرا رانیا در اما زد،یخ یبرم

 و سندینو یم هم ریز را ربط یب عبارات و جمالت نمانند، عقب

 به چاپ...  و ییدآواچن و نکساختارش شعر نیعناو تحت

 به ناظر مدرن پست شعر مییگو یم یوقت. رسانند یم

 یمعن یب دیبا شعر هک ستین معنا بدان است، یزیمعناگر

 به واحد یمعنا یک از شعر هک است نیا مقصود هکبل باشد،

 هکنیا نه است، یلتأو قابل معنا چند

 یها انیجر یشعرها از یاریبس مانند

 یرهاشع و ییمایپسان و تکحر

 معنا یک از شعر یبراهن رضا ییاجرا

 .ندک تنزل ییمعنا یب به

 از مقصود ،دیگر عبارت به

 از استفاده( یریمعناناپذ) یزیمعناگر

 ذهن در را معنا خطور هک است شعر در یعناصر و ردهاکارک

 شود، ینم شمرده بیع تنها نه مسئله نیا و اندازد یرتأخ به

 از یاریبس مانند؛ دیافزا یم زین اثر یهنر ارزش و لذت بر هکبل

 و هامیا یدارا هک( یبالغ لسان) یرازیش حافظ جاودانه اشعار

 مدرن پست مثال، نیا از غرض نجایا در البته) است یدوگانگ

 (.ستین حافظ دنینام

 مرگ مسئله م،یردک اشاره آن به باال در هک یگرید مسئله

 تا :ردک فیتعر نیچن توان یم را مؤلف مرگ. است مؤلف

 انتشار یول رده،ک خلق را یاثر - شاعر - هنرمند هک یزمان

 منتشر اثر هک یهنگام اما اوست، به متعلق اثر آن است، نداده

 اثر آورنده وجود به هکبل ندارد، تعلق اثر نندهیآفر به گرید شد،

 رها،یتعب و دهد قرار یبازخوان و نقد مورد را آن تواند یم زین

 مورد در گرانید طرف از زین گوناگون های تأویل و ها برداشت

 .بود خواهد مجاز اثر آن

 به هک است رانیا امروز شعر یها شاخصه گرید از ییچندآوا

 شاعران ثرکا. است شده جیرا مدرنیسم پست تبکم از تأسی

 اند شده یبزرگ خبط دچار ییچندآوا مؤلفه نهیزم در فرامدرن

 در مختلف و عددمت یها الوگید ،ییچندصدا از ها آن تصور و

 مفهوم نیا به( یکفون یپل) ییچندآوا که درصورتی است، شعر

 یکفون یمولت توان یم را است شده منتشر هک یآثار و ستین

 یک یط رانیا در آنچه نیبنابرا؛ دینام( ییصدا ومرج هرج)

 واضح و مبهم یصداها ارائه شتریب شود، یم منتشر ریاخ دهه

 استفاده( معناناپذیری)یزی معناگر از مقصود
 که است شعر در عناصری و کارکردها از

 این و اندازد یرتأخ به ذهن در را معنا خطور
 بر بلکه شود، نمی شمرده عیبتنها  نه مسئله

 افزاید. می نیز اثر هنری ارزش و لذت



 

 

  1939 زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم  شماره19 

چند  شتریب آثار ونهگ این و است مشخص انکم یک در

( یکفون یپل) ییچندآوا نه نندک یم یتداع ذهن در را مخاطبی

 میمفاه خصوص به و صداها و میمفاه با تواند ینم خواننده. را

 با یفرد هک است نیا مانند؛ ندک برقرار ارتباط آن یانتزاع

 ییصداها ند؛ک ضبط شلوغ انکم یک در را صداها ،صوت ضبط

 هک ییچندآوا شعر اما؛ ندارند هم با یارتباط گونه چیه هک

 یکارگان و انسجام یدارا است، آن مروج سمیمدرن پست تبکم

 .است یقبول قابل

 عدم ند،یاعتنا یب آن به امروز شاعران هک یمسائل جمله از

 و ینکساختارش به صرفاً ها آن. است اثر رساختیز به توجه

عبارات  و جمالت ختنیر درهم با و دارند توجه اثر روساخت

 خود زعم به( ینکساختارش) فرم تیرعا عدم و( یزینحوگر)

 به پرداختن با تنها که درحالی دهند، یم ارائه مدرن پست یاثر

 ارائه نیدلنش و بایز یاثر توان ینم یزبان یها یباز و روساخت

 تیهو اثر روساخت آن با هک است ساخت ژرف نیا رایز رد،ک

( مدرن پست چه و مدرن چه) شعر انکار نیب دیبا. ابدی یم

 از مدرن پست شعر هرچند. باشد برقرار یکارگان ارتباط

 واحد ساختار یک به تینها در اما زد،یگر یم معمول یکارگان

 .رسد یم منسجم و

 زین شاعران از یاریبس ما،ین با زمان هم گذشته یها دهه در

 رفعت، خان یتق ،یالهوت ابوالقاسم. داشتند ینوآور هیداع

 قالب و هیقاف در یراتییتغ دهخدا برکا یعل و یا خامنه جعفر

 یشاعران و ستکش را وزن ییسماک شمس. بودند داده شعرها

 ردند،ک ارائه ییها شعرواره زین( اکیتندر ترکد) پرتو نیش چون

 با زین یرانیا هوشنگ یحت. نشد رو روبه اقبال و تیموفق با اما

 نو شعر ساختن اعتبار یب و سرزنش موجب بنفش غیج شعر

 و انیگرا سنت از یاریبس تا شد یا بهانه ورکمذ شعر و شد

 یها یباز گونه ینازا. نندک تخطئه را نو شعر پرستان، هنهک

 .است داشته رواج 12 دهه در زین یزبان

 در یاضیر یها فرمول آوردن با هک زاده یمنش ومرثکی

 ثبت معاصر اتیادب خیتار در خود نام به را یاضیر شعر شعر،

 سفرنامه نام با ردک منتشر یا مجموعه 131۶ سال در رد،ک

 تنها نه مجموعه نیا با یو. دهیپر رنگ ییایخولیمال مرد

 عرصه در زین را خود سابق اعتبار هکبل رد،کن سبک یاعتبار

 .داد دست از شعر

 سال 22 یط معاصر شاعران شعر و ها انیجر مطالعه با

 افراط راه شعر در هک دید را یفراوان یها نمونه توان یم ر،یاخ

 به زود و نداد مهلتشان خیتار اجل غیت اما گرفتند، شیپ در را

 ■د. شدن سپرده یفراموش دست
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 مادری؛ آغازِ شعر در ادبیات شفاهی یها ترانه 

 کارشناس زبان و ادبیات ترکی استامبولی عاطفه باقری، 
 

 ارباب امانت باشندی  هزمرعاشقان 

 که بود همان استربار الجرم چشم گه

 مقدمه:

تحقیقات ی  هامروزانصاف بنگریم، در شرایط ی  هیدداگر به 

و با  تر مهمای  ادبی و فرهنگی ایران بتوانیم موضوعی و مسئله

تسمیه تر از گردآوری و تدوین و نشر فرهنگ مردم بیابیم، 

شمار این شعبه از فرهنگ  زیرا گذشته از اهمیت و فواید بی

های خطی کهن و مواد تاریخی و  م که نسخهنیدا یایرانی، م

 ها و اسناد مکتوب بر سر جای خود ادبی مضبوط در کتاب

ها  هستند و اگر امروز نشد، فردا خواهیم توانست از آن

بهای فرهنگ مردم که فقط  برخوردار گردیم. ولی گنج گران

در زبان و زندگی و اندیشه و رسوم مردم منعکس است، 

انند گنج قارون در حالِ فرورفتن است و اگر دیر بدبختانه هم

 "کار خیر"این ی  هدرباربجنبیم و فرصت اندکی را که داریم 

االن قد ندمت و ما "به استخاره بگذاریم، مشمول و مصداق 

 خواهیم شد. "ینفع الندم

های مادری؛ آغازگاه شعر در  ترانه"که با عنوان  در این مقاله

ده است، به اهمیت ادبیات عامه و نگاشته ش "ادبیات شفاهی

های مختلف آن در خوراسانِ بزرگ پرداخته شده که  گونه

اقوامِ گوناگونی چون؛ کرد، ترک، ترکمن، بلوچ و سادات را در 

با زبان و ادبیات  هرکداماست، مردمی که  داده یجاخود 

خویش، در طبیعت زیبای این سرزمین چون  فرد منحصربه

آیند. اگر بخواهیم با دقت  چشم می های انگشتری به نگین

بیشتری سخن بگوییم، باید اقرار کنیم که گردآوری فرهنگ و 

ادبیات عامه از همان روزگاران که تاریخ قوم ایرانی آغاز 

دانایان این بوم و بر بوده است. شاید  موردتوجهشود،  می

دانش، هنر، ادب و ی  همجموعنخستین  "اوستای مینوی"

طور ادبیات پارتی و  همین ؛ وگ مردم ما باشدفرهن طورکلی به

ایرانی است. برای مثال  یها تودهپارسی نیز آمیخته با فرهنگ 

مترادف بکار برده  عنوان بهدر بیشتر آثار ادبی، ترک و تاجیک 

 شدند؛

 و عرب گو پارسیترک و کرد و 

 و لب گوش یبفهم کرده آن ندا 

 خود چه جای ترک و تاجیک است و رنگ

 رده است آن ندا را چوب و سنگفهم ک

 

 

 (22: 13۶0)مولوی، 

های بومی این سرزمین، در  ها و الالیی آوری ترانه برای جمع

به خوراسان )محلِ برآمدن خورشید(  23فرودین  08تاریخ 

شهرِ فیروزه و انگور(، ) یشابورناز سبزوار،  آنجاسفر کردم و در 

از  دیدن کردم، جوین، درگز، چکنه، قوچان، چناران و بجنورد

درگز، توجه ی  همنطقها و روستاها،  این شهرستانی  ههمبین 

مرا بیشتر به خود جلب کرد. درگز در ایران باستان، 

باشد؛ داراب گرد و  دو شخصیت اشکانی میی  شده ساخته

در زبان پارسی، شهر  گِرد) که اولی بنیان گذارِ درگز ارشک

کنونی در کشور  "آباد عشق"است، شهرِ داراب( و دومی همان 

 ترکمنستان است.

های بومی،  ای پیرامون آیین مصاحبه ها آنو با مردم  

طور متوسط  هگفتارشان، بی  هیوشها و زبان و  ها، الالیی ترانه

 82 یباًتقر -سال کهننفر در گروه سنی میانسال و  02با 

بودند  سال کهن ها آندرصد  22صحبت کردم که  -درصد زن

 42ین تعداد ا از ؛ کهبردند بسر می هفتادسالگی ی هدهو در 

درصد تحصیالت عالیه داشتند و مابقی تنها خواندن و نوشتن 

های خود  ها را از مادران و مادربزرگ دانستند. زنان ترانه می

طور  هشنیده بودند که همگی از دنیا رفته بودند، یعنی ب

شکوه و  گردد. ها به سیصد سال قبل برمی تقریبی قدمت ترانه

ها، نه  کند که سینه عظمت ادبیات شفاهی اینجا معنا پیدا می

اند. در  ها و کاغذها، چقدر در حفظِ میراثِ خود کوشیده قلم

های مادری که در سفرم  ای از ترانه پایانِ این مقاله، مجموعه

 به خراسان گردآوری نمودم، آورده شده است.

ر ترکیه، از طور در بررسیِ ادبیات شفاهی کشو و همین 

( Halk edebiyatı aşık edebiyatıوب )مکتمنابعِ 

ادبیات شفاهی کشور ترکیه شاملِ دو ستفاده شده است. ا

ایران تکلم  یها ترک، بخشِ آنادولو که مشابه باشد یمبخش 

استامبولی ی  هیوشو بخش شمالی ترکیه که با  کنند می

 ینردنشکآنادولو، عالوه بر ترک، ی  همنطقکنند.  صحبت می

و ادبیات  است یختهآم درهمباشد، زبان و بیان و شیوه  نیز می

ها در کنار  شفاهی برگرفته از احساسات مردمی است که سال

صورت اصیل ادبیات عامه، بیشتر از اند،  هم زیسته

در تاریخ کهن اجتماعی  های ریشهایی است که  سرزمین

 ...بایجان وایران دارند، مانند خراسان، کردستان، فارس، آذر
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ادبیات رسمی مدیونِ ادبیات و فرهنگ عامه است،  درواقع

گیری زبان مادری در بدو تولد همراه با  که شکل جهت ازآن

و نشیب، کماکان آغوشی از  در فرازفراگیری فرهنگِ زندگی، 

گشاید، سخن از همدلی و عشق در غم،  عاطفه و مهر را می

طبیعی، شادی، سختی، ناراحتی، مرگ، بیماری، بالهای 

زند. ادبیات عامه، تنها  عروسی، تولد، فصل درو، باران موج می

ی  کشیده رنجیادگاری از روستاهای دورافتاده و مردمانِ 

هایی ست  آنی  ههمنیست! بلکه شورِ زندگی برای  خوش دل

 که زیستن را ایمان دارند، وطن را باور دارند...

، این است که کند یمای که ذهن خواننده را درگیر  مسئله

های مادری چیست و  آوری و بررسی ترانه هدف از جمع اصوالً

 چه تأثیری برای جامعه دارد؟

 

باید اثرات این کار را به چند قسمت  -

 تقسیم و تشریح کرد:

های  آشنا کردن نسل جوان با سنت -1

 باستانی

خوانی، الالیی گفتن، توجه به  زنده کردن هنر الالیی -0

 ک و مادرادبیات کود

 یها و ارزشهای بومی، آداب بومی  ارج نهادن به کلمه -3

 ها ادبی زبانی آن

تر اینکه مردم روستاها و شهرهای کوچک چون به  مهم -4

لباس و لهجه، احساس حقارت  به خاطرآمدند،  پایتخت می

محلی ی  هلهجاند داشتن  کردند، اما حاال که متوجه شده می

بها است،  ارزش و هزار بار گراننیست، بلکه با  و ننگعار 

 شوند که لهجه و آیین خودشان را حفظ کنند. ناراحت نمی

دانم از همیاریِ همراهانی چون استادِ  در پایان، الزم می

همیشه مهربانم یاسمینِ آک کوش، رودابه باقری شاعر 

اهلل خانی  عزیزم و محققِ توانای عزیز آقای علی ذوقِ خوش

نی و تشکر را با این تک بیتِ ناب به عمل توپکانلو نهایت قدرا

 آورم؛

 بیستون ماند و بناهای دگر گشت خراب

 عشق است که باز است هنوزی  هخاناین درِ 

 

 مادری در ایران یها ترانه
 که است ای شاعرانه و آهنگین پیمان نخستین "الالیی"

 از که نامریی است، ای رشته. شود می بسته کودک و مادر میان

 آن جادویی یرتأث و پوید می کودک های گوش تا مادر های لب

 ای رشته. گیرد یفرام را کودک که است آرامی و ژرف خواب

 است مادر وسواس بی و صادقانه آرزوهای و ها آرمان حامل که

 تکرار و توازن از رنگی آن بر گاهواره دمادم های تکان و

 بیان ساده و یشتشو یب چنان آن آرزوها این ؛ وزند می

 یا هستند آرزو ها آن که این در شنونده ذهن که شوند می

 تمامی با مادر که انگار. ماند می سرگردان و تصمیم بی واقعیت،

 .شود یم و بشود که خواهد یم قلبش

 سرزمینی هر شفاهی ترین جزء ادبیات مهم ها"الالیی"

 خواند نوشته نمی روی از را ها آن مادری هیچ که چرا هستند،

 را ها آن ،هچگون و کجا از بدانند آنکه یب مادرانی  ههم و

 نخست روز از آنی  هیژو لحن و الالیی دانستن انگار. دانند می

 .است شده دیده تدارک زن روان برای

 لحن و الالیی نباشد، یا باشد مادر زن

 مادر که زنی اگر و است بلد را آنی  هزمزم

 کند، می درنگ ها آن خواندن در نیست

 را خواندن اصلیی  هبهان که است نای برای

 زن همان اگر گمان بی اما بیند، نمی فراهم

 داشتن یب بنشیند، کودکیی  هگهوار بر

 خارج آهنگ و شعری  هینزم از که این بدون قبلی،ی  هتجرب

 مادرانه روان که گوِیی. کند می زمزمه کمال به را ها آن شود،

 از ای گوشه که کند می حکم زن به کودکی آغاز همان از

 .بگذارد سفید ساده، های ترانه این فراگیری برای را ذهنش

 آرزوها، از رنگارنگی های طیف ها الالیی که گفت بتوان شاید

 که هستند مادرانهی  همعصومان های نیایش و ها گالیه

 به تا گذشته پیشین های نسل از دهان به دهان و سینه به سینه

 تازگی و طراوت است، هنوز که هم هنوز و رسیده امروزیان

ی  هتران هیچ تاکنون که ای گونه به اند، کرده حفظ را خود

 .بگیرد را جایشان نتوانسته دیگری

 -یکفولکلور های ترانه دیرپاترین ینا - ها الالیی حقیقت در

 قدمتشان که هستند ها گاهواره پای در زنانه ادبیات آغازگاه

 .است یتشناخ باستان بلکه نیست، تاریخی دیگر

 آید، می دست به الالیی یک خواندن هنگام که بخشی دو از

 آن از شعر و رسد می کودک به آهنگ شعر، و آهنگ یعنی

 ای گاهواره کودک برای شنیداری نظر از آنچه زیرا؛ است مادر

 وگرنه است، الالیی آهنگ ضرب. است اعتبار ترین یشب دارای

 هم اگر تازه و ندارد فاخری زبان الالیی شعر که دانیم می همه

 تنها. کند نمی دریافت را آن ای گاهواره کودک باشد داشته

 و دهد می لذت کودک به که است مادر گیرای لحن و زمزمه

 کودک نباشد، چه و باشد صدا خوش چه مادر. خواباند می را او

 خواندن هنگام که بخشی دو از
 یعنی آید، می دست به الالیی یک

 کودک به آهنگ شعر، و آهنگ
 است. مادر آن از عرش و رسد می
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 در جویباری چون او لحن و زند می هم به الفتی اوی  هزمزم با

 .ریزد می طراوت و حظ کوچکش های گوش

 با که این با کودکان که دهد می نشان تجربه دیگر طرفی از

 ذهن و گیرند نمی یاد را آن شعر هرگز شوند، می بزرگ الالیی

 به که هم زمانی و کنند نمی الالیی فراگیری به موظف را خود

 کار به خود خیال ابزار عنوان به را الالیی هرگز آیند، می حرف

 خود، عروسک خواباندن هنگام هم دختران حتی. گیرند نمی

 او روی که دارند سعی تر بیش بلکه خوانند نمی الالیی برایش

 تر بیش بازی هنگام در زیرا؛ بدهند امنیت او به و بپوشانند را

 اما؛ بخوابانند را او که این نه دریابند، را عروسک خواهند می

 را خود تر کوچک برادر یا خواهر بخواهند دخترکان همین اگر

 الالیی برایش حتماً مادرانه، روان داشتن اساس بر بخوابانند،

 .خوانند می

 مستقیم تناسب نیز ها الالیی آهنگ

 و دارد آن تاب وسعت و گاهواره نوع با

 ایران شهرهای در گاهواره نوع چون

ی  هزمزم لحن رو ازاین است، مختلف

 متفاوت آن با متناسب نیز مادران

 جنوب در که هایی گاهواره مثالً. شود می

 خواباندن برای ایران مرکزی نقاط و

 از واژه این گمان بی که دارد نام "ننو" رود، می کار به کودک

 کودک دوم مادر را گاهواره چون است شده گرفته ننهی  هکلم

  .بندند می جایی به را ننوها. گویند می نیز

، سببِ عمیق است که از همان ابتدا قدر آنتأثیر الالیی 

هایی  شود، ترانه ای عاشقانه در کودک و مادر می پیدایش رابطه

که در بزرگسالی، فرزندان را به آغوشِ مادران و مادران را به 

ی  همنطقکرمانج، ساکنِ  یکردها؛ گرداند برمیآغوشِ فرزندان 

آیینی زیبا و قابلِ احترام در بابِ قدرانی از  -درگز–خراسان 

یِ مادر، سرِ او سال کهنهنگام  ها آندارند،  یشها مادرانهمادر و 

هایی  ها و الالیی گذارند و برایش از همان ترانه را به سینه می

که او در جوانی و طراوت خویش، نثارِ گوششان کرده بود، 

 خوانند. می

به  سینه به سینهمادرانِ خوراسانی با الهام از طبیعت و آنچه 

یبا و شیرین محلیِ خود، های ز رسیده، همراه با لهجه ها آن

دهند. گرچه در سرزمین بزرگِ خوراسان،  الالیی سر می

، کرمانج، ترک، ترکمن، بلوچ، کردگوناگونیِ اقوام، زیاد است، )

ها از نظرِ معنا و مفهومِ  الالییی  ههمفارس، سادات( ولی 

ده نکند، در هفت دسته گنجا داستانی که مادر شعر می

 شوند: می

 تشبیهی  هیآراد با ستایش فرزن -1

شمارد و  خود را بسیار عزیز می ی جگرگوشهمادر، فرزند و 

کودک  رو ازاینداند،  او را لطفِ خدا دانسته و صنعِ خدای می

کند، طبیعتی که بسیار  را به عناصرِ طبیعت تشبیه می

گذاری بر فرهنگ بومی،  بخشنده است و این خود نوعی ارزش

ها  چرا که در طبیعتِ بومی، عاشقانهباشد،  می ناخودآگاه طور به

ها و  مانند عطرِ گل؛ روزمره غلبه دارند های کننده کسلبر 

های  الله ی کننده خیرهها در چهار فصل، زیباییِ  سبزی

 کوهستان

  بخواب ای گل بخواب ای گل

 بخواب ای سوسن و سنبل
 

 

های  پردازی یارؤآرزوها و  -2

 مادرانه

را در  هنگامی که مادر کودک خود

رشد و  ی لحظه به لحظهآغوش دارد، 

آورد و  شدنش را به چشم می دنتنوم

کند، آرزوی عمر طوالنی،  برایش آرزو می

عروس شدن دخترش، داماد شدن 

پسرش، وفادار شدنش و... که همگی 

 های خانواده و دوست داشتن است. پیرامون ارزش

  همه رفتن تو برگشتی الالالال گل دشتی

  خط قرآن نصیبش کن پیرش کنخداوندا تو 

 

 زنانی  هیندسرازنان،  -3

ای  در خانواده هایش مسئولیتگوید، از  مادر از نقشِ زن می

در  یشتربهایش ) بزرگ و مرد ساالر، گاهی از دلتنگی

های خوراسان مشاهده نمودم که پس از جدا شدن از  قشقایی

همراه ها با سوزی  ای دیگر، الالیی ایلِ پدر و کوچ به نقطه

 برای خود جایی دارند( "دستگاهِ دشتی"شوند که در  می

 

 گلم از دست برفت و خار مونده

 به من جبر و جفا بسیار مونده

 به دستم مونده طفلِ شیرخواری

 مرا این یادگار از یار مونده...

 

 از خود گذشتی، قربان صدقه رفتن -4

 و ربسیای  هلهج صراحت با مضمون در میان اقوام درگز، این

 گر جلوه خویش فرزند به مادر سوی از ناشدنی وصف عشقی با

قدر عمیق است که از  تأثیر الالیی آن
ای  همان ابتدا، سببِ پیدایش رابطه

شود،  عاشقانه در کودک و مادر می
هایی که در بزرگسالی، فرزندان  ترانه

را به آغوشِ مادران و مادران را به 
 .گرداند آغوشِ فرزندان برمی
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 مادر که دانست احترامی در توان می را آن علت و شود می

ایل یا همان قوم  در فرزند رساندن ثمر به و داشتن ی واسطه به

 عاطفیی  هرابط برداشتن عالوه مادر. نماید می کسب و قبیله

بقای  و حفظ با ارتباط در مسئولیت خود، نوعی فرزند با شدید

 بد چشم از باید فرزند پس .کشد می دوش بر ای بزرگ خانواده

ابراز هر محبتی به او  از مادر که است طبیعی و باشد دور

 کند. دریغ نمی

  الالیی کن بخواب بابا بیداره

 کاره گل بوسه روی دستات می

  الالیی کن بخواب ای نور چشما

  گیره دنیا رنگ خوشی می با تو

 

 های مادر نگرانی -5

مادر، یک قلب است، او گاهی که بیماری و بالها از پسِ هم 

کند، یا  خوانی می آیند، یا در فراغِ پدر )همسرِ خود( مرثیه می

خواند و از خداوند شفا و برکت  حتی در الالییِ خود، دعا می

 خواهد. اش می برای کودک و خانواده

 ربازیبابات رفته به س الالالال گل نازی

 بابات رفته شدم تنها الالالال گل نعنا

 

 بازتابِ رویدادهای اجتماعی و اقتصادی -6

ست که عالوه بر عشق ورزیدن و ا  شخصیتِ مادر، طوری

رسیدگی به امور خانه، در واقع رهبرِ خانواده است، او 

کوشد و  هوشمندانه در حفظِ غرورِ مردِ خانه می

ر که گهواره را تکان طو کند. همین می ها یازخودگذشتگ

فهمد،  گذرد را می دهد، آنچه در شهر و خارج از خانه می می

باال و پایین شدن دخلِ خانه را دارد، در سکوت مدارا  آمارِ

دهد. توجه مادر به این  ها بیرون می کند و بغضش را با ترانه می

ها، نشان از تأثیر عمیقِ کلمات در  موارد و شعر کردن آن

شکوه خود را به  نوعی بهده دارد، گویی مادر کودک و خانوا

آنکه عمدی در کار باشد، به روابط  بی ؛ وگذارد نمایش می

 کند. بازرگانی نیز اشاره می

 که گهوارت چوب صندل الال الال ملوس ململ

 که بالشتت پَر سیستون حافت چیت هندستونل

 بگو بابا عزیز من نظر کن سوی هندستون الال ای باد تابستون

 برای رودم کتون )= کتان( بستون

 

 های ملی باورهای مذهبی، ارزش -7

 آرام آرامو سپس آغوش مادر و  رحمِ مادر، اولین وطنِ انسان

گیرد  کنند. یاد می شود. کلمات معنا پیدا می تر می دنیا بزرگ

اش را  و در نهایت خانه کند بگوید مادر، زبانش را درک می

ها برای کودک از مادر به  ارزششناسد، آنگاه وطن. آری،  می

ها، از ایثار،  هایی درست و راست، از جنگ رسد. قصه ارمغان می

از به غم نشستن، از پیروزی، از شهادت، از همدلی و ... با 

های  شوند. نمونه گوشت و پوست و خونِ کودک آمیخته می

 مادر، برخاسته است.ی  هعاشقانبسیار زیبایی که از روحِ 

 گویم و خوابت کنم من ی میال الال الی

 گویم و سر صالحت کنم من آخ علی می

 های مادری در ترکیه ترانه
که در زبان فارسی به آن الالیی  "nine"ی  هکلم

ی  هیداای که مادر یا  شود؛ ترانه گوییم، چنین معنی می می

کودک برای خواباندن و آرام نمودن او، به شکلِ منظوم و 

در قالب دو بیتی یا  طورمعمول بهشود.  منثور سروده می

"mani"  ،موجود است. از نظر تاریخی، دیوانِ لغتِ ترک نیز

"balu balu"  الالیی قرار داده است که از  را در مقابل

ترین مفاهیمی است که مورد استفاده بوده است.  قدیمی

های مادری با طنین صدای مادر، با عبارتی که به  ترانه

 الالهمان ) ،شود شروع یا تمام میگویند  می "nakarat"آن

است؛  صورت ینبدالال الال( که در ادبیات شفاهی ترکیه 

"Ninni yavrum ninni"  یا"Uyusun da büyüsün 

ninni" 
کند. از نظر وزنی، بیشتر  کلمات را آهنگین می نوعی بهکه 

اند، دارای قافیه هستند و  ها در وزنِ هجا سروده شده الالیی

هشت و یازده هجایی ی  هقاعدها،  کل وزنی آنترین ش معروف

توانند  هایی از نظر تعداد مصراع، می باشد. گاهی هم الالیی می

هایی که تا هجده  تایی پنج یو حتتایی، چهارتایی  دوتایی، سه

 شود. هجا دارند نیز، خوانده می

 ها: بندی موضوعیِ ترانه دسته

 

 عشق و عالقه -1
Nine deyim buyunca 

 Baş yasdığa kuyunca 

Yat sen gül yatağında 
Bakıyım sana duyunca 

 

 شکایت و غم -2
YAVRUCUM YAVRUCUM 

BÜYÜYORSUN, 
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 UYUDUN NE GÜZEL,NE GÜZEL. 
YAVRUCUM YAVRUCUM 

BÜYÜYORSUN, 
UYUDUN NE GÜZEL,NE GÜZEL 
ZATEN BENİM SÖZÜMÜ 

DİNLEDİĞİN İÇİN, 
BEN SENİ ÇOK SEVERİM. 
CANIM,YAVRUM! 
 CANIM YETER NİNNİ BURADA, 
 BİTİYOR,BİTİYOR, 
CANIM YAVRUM 
CANIM YAVRUM 
E,E,E,E,E,E 

 ها خواستهتمنا و  -3
Hop hopun olsun oğlum  
Gül topun olsun oğlum  
Sıralı kavak dibinde  
Toyluğun olsun oğlum  

 

 جدایی و غربت -4

 

 ها و تهدیدها ترس -5
Allah seni saklasın çiçkeden kızılcadan 

 

 ها و قرارها وعده -6
Dandini dandini dastana 
Danalar girmiş bostana 
Kov bostancı danayı 
Yemesin lahanayı 
Huuu huuu huuu 
Dandini dandini danadan 
Bir ay doğmuş anadan 
Kaçınmamış yaradan 
Mevla korusun nazardan 
Huuu huuu huu hu 
Dandini dandini danaylı 
Kaplarımız kalaylıKızım konak gelini 
Oğlum olsa saraylı 
Huu huu huu hu 
Dandini dandini danaylı 
Benim oğlum onaylık 
On olmasın beş olsun 
Güzellere eş olsun 
Eee eee eee 
  

 باورهای مذهبی -7
Mevla’m Seni Korusun… 
Açar güller, bahar olur, 

Ben bebeğime gül demem, 
 Gülün ömrü az olur, 
 Ay karşıdan doğar gelir, 
 Gün boynunu eğer gelir, 
 Küçük bebek arabasına binmiş, 
 Annem diye diye gelir, 
 Ninni yavrum ninni…Ninni desem sana 

dilden, 
 Kurusun gömleğin esen yelden, 
 Mevla’m seni korusun, Kem gözden, kötü 

dilden, 
 Ninni yavrum ninni…  

 

 تشابهات ادبیات شفاهی ایران و ترکیه

 ریصغ یایران در آسیا یات شفاهیادب یرتأث

است  گستردهار یبس یا حوزه یرانیحوزه فرهنگ و تمدن ا

. در گیرد یدر برمر را یصغ یایتا غرب آس ماوراءالنهرکه از 

 املتع توان یمکه  یا عرصه ینتر مهم یفیتألات یکنار ادب

 گستردهن حوزه یگوناگون ا یها فرهنگرا با  یرانیفرهنگ ا

است.  یات شفاهیادب ویژه بهو  یفرهنگ شفاه نشان داد،

 یدهنامه یکه امروزه ترک ینیسرزم یات شفاهیسه ادبیمقا

 یناق بارز یاز مصاد یکی ران،یا یات شفاهیبا ادب شود یم

ران دو یر اد .نماید یمان یرا نما یرپذیریتأثو  تأثیرگذاری

ترجمه و منتشر  یبه فارس یاستانبول یمجموعه افسانه از ترک

ت را یروا وهفت شصتتعداد  شده است که در مجموع،

مردم  یها افسانه" از: اند عبارت ها کتابن یا .گیرند یدربرم

که  یمتون یبررس ."یهترک یها افسانهو  ها داستان" و "یهترک

ران یکه در ا هایی یتروابا  ها آنسه یآمده و مقا ها کتابن یدر ا

را روشن  ای مالحظه قابلنکات  ضبط و ثبت شده است،

 :گردد یماشاره  ها آناز  یکه به برخ کند یم

 یموضوع یهمسان

موضوع و  توان یم ها افسانهن یاز ا یدر تعداد -الف

 یرانیا یها افسانهدر  ها آنرا نشان داد که مانند  هایی مایه بن

 پادشاه، یینتع یپرواز دادن باز برا مانند ز وجود دارد،ین

ر ییتغ ،ها آناستمداد از  یو براید یا مویمرغ یسوزاندن پر س

ان در جلد کبوتر و...که با یظهور پر و،ین دیت بر اثر نفریجنس

مواجه  ها آنز با ین یرانیا یها افسانهار باال در یبس یبسامد

 م.یهست

 کهوجود دارد  ییزودهایاپ ها افسانهن یاز ا یدر برخ -ب

مانند  ،خورد یمبه چشم  یرانیا یها افسانهدر  ها آنمشابه 

محمد شلوار '' ،"کرهو ظرف  باز حقهسه " یها افسانهآنچه در 
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 یباش منجم'' و "اش یرهلتاجر و سه '' ،"سلطانو دختر 

 وجود دارد. "پادشاه

دو  ینا های یفهلطو  ها یتحکا ،ها افسانهاز  یادیتعداد ز -ج

 توان یم کهدارند  یرانیا یها نمونهبا  یتشابه چنان آنب کتا

 یک متن واحد دانست. اختالفاتیت مختلف از یرا دو روا ها آن

از آن  ،خورد یم چشمبه  ها یتروان دسته از یان ایکه در م

در  یمتن شفاه یکت از ین دو روایان ایاست که م یموارد

 ز وجود دارد.یران نیا

از  یکین دو کتاب مربوط به یا ایه یتحکااز  یتعداد -د

 نامبه  یو عرب یات عامه ترکیمشترک ادب های یتشخص

 نامر با یسال اخ صد یک یط متأسفانهاست که  یا جحیجوحا

 یناحضور  ده است.یگرد یمعرف ینمالنصرالدمجعول 

 یرینهد یا سابقهک ما یات کالسیز در ادبیت طنزآمیشخص

 همچوند از آن یو عب یجام ،یمانند مولو یبانیاد دارد.

 یناآنچه از  .اند برده ها بهره یه فساد اجتماعیعل یا حربه

در  وکاست کمبدون  آمده است، ها کتابن یت در ایشخص

 ز وجود دارد.یما ن یو شفاه یات کتبیادب

 یکشورها یشفاه یها قصهاز منابع مشترک  یکی -هـ

 است. شبک یهزار و  یرنظ کمکتاب معتبر و  یها قصه منطقه،

رواج دارد که  ها قصهن یاز ا یز تعدادیه نیان مردم ترکیدر م

مانند ؛ مورد بحث آمده است یها کتابدر  ها آناز  یبرخ

 قصهاز  یتیقت روایکه در حق "ریک زن خوب فقیسرگذشت ''

چهار صد و  یها شباست که شهرزاد آن را در  "گشتگان گم''

 ت کرده است.یواهفتاد و ششم تا چهار صد و هفتاد و هشتم ر

ت سادات یک روای ،یت استاد انجوین قصه دو روایاز ا

ز یت نیک روایان و یوش رحمانیت داریک روای، یاشکور

 یتیروا ن،یعالوه بر ا .اند کردهضبط  یقنوات یجعفر محمدرضا

 (1۶1 ص ،1343)افشار، .ز در اسکندرنامه آمده استین

ان، چه کرد و آنچه مادران و زنانِ سرزمین خوراسی  ههم -و

سرایند، در گهواره، جشنِ  ترک و پارس، برای کودکان می چه

تولد، جشنِ ختنه سوری برای پسرها، هنگام درآوردنِ اولین 

دندان، بیمار شدن کودک یا اسفند دود کردن برای ردِ 

ها آمده است،  ، از مواردِ جالبی است که در ترانهزخم چشم

 ام؛ از دو زبان انتخاب کرده برای نمونه، دو ترانه با یک مضمون

 فارسی:ی  هنمون

اسفندِ دونه دونه/ اسفند سی و سه دونه/ اسفند تلخ و نمک 

 شور/ نمک به مهرِ زهرا/ اسفند بترکونه چشمِ حسود

دانیم در باورهای بومی و مذهبی ما،  طور که می همین

وجود دارد، حاال برای دور ماندن از آن، هنگام دود  زخم چشم

سرایند؛ شکل اسفند  سفند شعری مناسب حالش میکردنِ ا

ی  هواسطهای تسبیح که  ها به دانه است، این دانه دانه دانه

باشند تشبیه شده  شمارش و تلقین ذکر و اسماء مقدس می

که قسمت دوم و  "سی و سه" گوید می که ییازآنجااست، 

در تسبیحاتِ حضرت فاطمه )س(  معموالًاست و  یحتسبسوم 

، سی و سه اکبر اهللمرتبه  وچهار سی) شود. شمارش می طور این

( سراینده باورهای اهلل سبحانمرتبه الحمداهلل، سی و سه مرتبه 

 داند، می ساز سبباش را نیز  مذهبی و اعتقادی

 ترکی:ی  هنمون

Üzerriksen davasan, Her bir derde 

davasan, Üzerriksen yanarsan, Derdu bela 

alarsan, Molam seni gönderip, 

 Qada balam alasan 
برای هر  ،تو اسپندی و دواییشود:  معنا می طور اینکه 

درد و بالهارو  ،سوزی یمتو اسپندی و ، دردی درمانی

 تا درد و بالهارو دور کنی فرستاده تو راموالیم  ،گیری می

باشد.  ور از موال، حضرت علی )ع( میظمن در اینجاکه 

مذهبی هم در ادبیات  یباورهاکنیم  یکه مشاهده م طور همان

 بومی جا گرفته است،

د به یبا مورد بحث آمده، یها کتابسرانجام از آنچه در  -ی

 ،ودمنه کلیلهدر  ها آناز  هایی یتروااشاره کرد که  ییها قصه

مانند قصه کالغ و مار که ؛ آمده است نامه مرزبانو  یمثنو

 ودمنه کلیلهر کتاب ت چهارم باب االسد و الثویمطابق با حکا

 (81 ص ،131۶،ودمنه کلیله). است

ات یادب تشابهاتاز  یتنها بخش ن آمد،یشیآنچه در سطور پ

از تشابه و  یهمان یا تردید یب ران است.یه و ایمردم ترک یشفاه

 گردد. محسوبو از مقوله توارد  یاتفاق تواند ینم یهمسان

جوامع  عامآن را به اشتراکات مسائل  توان ینمن یهمچن

 آورد. حساب به یبشر

 تعاملجه یز نتیش از هر چیش و پیب ها یهمسانن یا

د یدر تشد یاست که عوامل گوناگون یا سالهچند صد  یفرهنگ

های  جالب دیگری که در ترانهی  هنکت .اند داشتهآن نقش 

ها  در آن "گل"ی  هکلممادری به آن برخورد کردم، استفاده از 

ن، در زبان فارسی و ترکی به چشم های گوناگو بود، نام گل

ای  ها، مادر فرزند خود را با کلمه الالییی  ههمخورد. در  می

جانم  "باالم"همان عزیزم،  "عزیزیم"کند؛  متفاوت خطاب می

 یا دلبندم.

،  "الالیی گویم"معروفِ ی  هجملها با  در هر دو زبان، الالیی

 شود. آغاز می "ninne desem" ،"دئدیم الیالی "
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ای منظوم برای خواب کردنِ کودک باشد، همان  یا اگر قصه

 کس هیچیکی بود، یکی نبود، غیر از خدا "شب، با ی  هقص

 avvel zaman içinde"و  "...نبود، زیرِ گنبدِ کبود

kalbur zaman içinde veya bir varmış bir 

yokmuş" شود. شروع می 

فرم به درگز های مادری و بومی که در س هایی از ترانه نمونه

 آوری نمودم؛ و خراسان جمع

اولیا/ شهر نیشابور/ استان خراسان ی  هچکنروستای 

به نقل از دخترش  1342فاطمه نساء اراضی، متوفی  -رضوی

 ساله؛ 24فاطمه هنری 

 درختِ سیب و زردآلو الی الی گلِ آلو

 دلِ بچه مو خواب برده ننه، درختِ سیب رو آب برده

 سیب بیار بفروش اینجا الی الی بخواب اینجا

 ننه سیب آورد و هیچکی نخرید

 ام بخواب اینجا ننه یک شبی 

 گویم و خوابت کنم من الال الیی می

 گویم و سر صالحت کنم من آخ علی می

 ننه، گدا اومد درِ خونه الی الی الی گلِ پونه

 نونش دادم بدش اومد

 خوشش اومد پولش دادم 
****************** 

 شمارم امشب هوا می آخ ستاره در

 آخ به بالینم نیا بیمارم امشب 

 آخ به بالینم نیا تب دارم امشب

 که دوست و دشمنان بیدارند امشب

 آخ دومان گله گله اونگوم باغالدی

 هر کیم گوردو آغالدی شو گونوم

 دوست گوردو دئدی حیف اتدی

 دشمن گوردو دئدی جزاسی دیر قوی چکیر

 -استان خراسان رضوی روستای صومعه/ شهر نیشابور/

 ساله؛ 82نصرت رمضانی 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم -

 خاله پیرزنِ بود، چن تا بچه داشت

 نداش ماست ،همساده اومد ماست بگیره

 گفت: سر هی و سرِ بی

 سرِ بانو شرفین، رهنما، ترنجبین 

 ژندره کاله، وندره کاله

 به جونِ ماس مالیده

 حسن که پهلوم خوابیده

 بمیره اال کلنگم

 به جونِ جبار ندارم

 -روستای جوین/ شهرستان سبزوار/ استان خراسان رضوی

 ساله؛ 42علی جوینی 

 بندن امشب حنا می به گیجه حنا باقِللن

 به دست و پا می بندن آیاقا باقِللن آل

 اگر حنا نباشد اگر حنا اولمازسان

 بندیم آبِ طال می سو طالی ال باقِلریگ

 ترکی و فارسی درگز/ خراسان شمالی/

 میانِ مخملِ زیبا بخواب ای دختر زیبا

 بروی من مخند امشب دو چشمانت ببند امشب

 بخواب ای دخترِ ناالن بینی گزند امشب که می

 فقط خر مانده با پاالن تمامِ خانه شد ویران

 باالم الی الی باالم الی الی

 سالمت از جهان رفته دیانت از میان رفته

 بخواب ای دختر دلریش هزِ غیرت هم نشان رفت

 مکن گریه مشو پیش پیش گلم، نازم جونم کیش کیش

 الالم الی الی باالم الی الی

 معابد گشته ویرانه مساجد گشته ویرانه

 بخواب ای دخترِ شیرین وطن پر شد زِ بیگانه

 ذلیلِ دشمنان گشتیم فدایت مادرِ مسکین

 که رسوای جهان گشتیم اسیرِ ناکسان گشتیم

 الالم الی الی الی باالم الی

 مکن جنبش زِ گهواره بخواب ای طفلِ بیچاره

 نهالِ فصلِ پاییزم بخواب ای طفلِ نو خیزم

 بخواب ای ماهِ تابانم جانمی  هیرشبخواب ای 

اشرف ی  هسرود، "بخواب ای طفل بیچاره"قسمت آخر، )

 است.( "نسیم شمال"الدین گیالنی 

 

 درگز/ خراسان شمالی/ ترکی

 باتاسان گوله قیزیل یاتاسان دئدیم الیال

 تاپاسان یوخو شیرین ایچینده گولون قیزیل
 

 درگز/ خراسان شمالی/ کرمانجی

، با تنظیم، آهنگسازی و بابا علیتصنیفِ زیبای درگزه 

 1321از اهالیِ شیروان که در سال  "بابا رستمی"خوانندگی 

سالگی به دیدارِ حق شتافتند. این تصنیف  82در سن 

و با  بسیار زیباست و به زبان کرمانجی سروده شدهعاشقانه، 

سازِ دو تار هماهنگیِ دلنشینی دارد، گرچه برای معشوق 
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از زندگی که در آن شاعر که  ای است قصهخوانده شده اما 

، از کوتاهی گردد برمیمردم ی  هتودنامش مشخص نیست و به 

گوید، همه را به عشق و صفا دعوت  بودن دنیا می زودگذرو 

کند و  های بومی خراسان شمالی سخن می کند، از زیبایی یم

آورد، به  را می "مانه و سول مقانی  هجلگ "در جایی نامِ 

ها فرا  بالد و معشوق را در کنار آن های طبیعت می زیبایی

مال دنیا و ثروت را به گاو و گوسفند تشبیه کرده  خواند. می

ت، خودِ عشق ندارد، آنچه ارزشمند اس چنانی آنکه ارزشِ 

کند، رو به آسمان، اشاره به حقانیتِ  است. او با خدا سخن می

ای در کوه، زیرِ  ای دارد؛ چشمه پروردگار دارد و از او خواسته

بروم، معشوق نیز در  آنجاای باز شود که هر زمان به  صخره

حاضر شود. شاعر زیبایی معشوق خود را به زبان شیرین  آنجا

 ؛کند یم وصف چنین اینکرمانجی 

 وَ قربانِ ای اال تو صنمم

 ورَه چشمات دونه شیرینا وِ قلمم

هایت بلند و کشیده،  فدای تو ای بتِ زیبایم، ابروان و چشم

 اند. را نقاشی کرده ها آنگویی با قلم 

در این تصنیف، دو بخش جداگانه موجود شده است، یکی 

خطاب به مردم و دیگری خطاب به معشوقه. خطاب به مردم 

؛ ، از کوتاهی عمرکند یمز بزرگی و نامیراییِ عشق خود سخن ا

کند و عشق نثارش  خطاب به معشوقه، او را مدح می و

 .کند یم

مدیونِ فرهنگِ عامه است، یک دنیا مطلب و  ادبیات رسمی،

موضوع و عبرت و اندرز، یک دنیا عاشقانه زندگی کردن همراه 

دانستن  ریان دارد.با هویتِ نابِ هر بوم، در ادبیات شفاهی ج

سیم، زبان و شود به خودباوری بر این مصادیق سبب می

م تا از گزندِ تجددِ غرب و مدرنیته در ینادبیات را پاسداری ک

شود، تأثیر  هایی که در زبان مادری سروده می امان باشد. ترانه

طور نگرش و نوع  در یادگیری و فهم اولیه و همین ییبسزا

رد. کودک با آیینِ زبانی و ادبی خود رشد نگاه به آن زبان را دا

حفظ  ها رسمو  ها یینآزبان،  یریبر فراگ، عالوه کند یم

محکم از فرهنگ ملی ی  هیرزنجو مانندِ یک  شوند یم

با ادبیات  شدن مواجههنگام  ازآن پسکنند.  محافظت می

کالسیک سرزمین خود و شاعرانی فاخر چون؛ حافظ، عطار، 

، مولوی، یونس امره، فضولی، نسیمی، خیام، سعدی، فردوسی

 داشتن نگهندیم و... شوقِ وافری در یادگیری و تحلیل و زنده 

نیست! حقیقت است که زبان  ییخودستاکنند.  ها پیدا می آن

 ■ و ادبیات، فرهنگِ شنیداری و گفتاریِ هر سرزمین است.
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 در ترکیه «مثنوی»روی اثر  مطالعات صورت گرفته بر 

 «عاطفه باقری»مترجم ؛ «دکتر عبدالباقی گلپینارلی»نویسنده  
 

 چکیده

کسب نمود. درواقع موالنا اهمیت باالیی ی  هدورمثنوی در 

مولوی  یها خانهاین اثر در آغاز تنها برای مولویان و در 

یا  جز مولویان هها( حائز اهمیت بود. در آن زمان ب )خانقاه

آثار ی  همطالعافراد دیگری نیز بودند که به  گرایان، مولوی

دایر شد و  دارالموالناموالنا با نام ی  هقلعپرداختند.  موالنا می

هایی به خوانندگان و اساتید مثنوی  اندر چنین مک

. طبق مقرراتی که شاه احمد سوم شد یماعطا  نامه یقتصد

(Ahmet III)  آموزشی ی  هبرناموضع کرده بود، مثنوی به

اینکه موالنا از اهل تسنن بوده  رغم علیاضافه گردید.  مدارس

و ایرانیان شیعه بودند، اثر او حتی در 

حترام است. ایران نیز قابل اهمیت و ا

صوفیان و  به دستاین اثر هم ی  هترجم

ادیبان شیعه  به قلمادیبان سنی و هم 

، مثنوی همه ینباانگاشته شده است. 

ترک اتخاذ شده است. ی  هجامعتوسط 

مولوی پذیرای افکار  یها خانهبسیاری از 

آن دسته از  جز بهو عقاید نو بودند 

در یک زمان  . سپسها مکتبکوته فکرانه در  های یدگاهد

ترکی، عربی و فارسی  های زبانبه  ها آناز  ییها ترجمهمعین، 

شد و سپس  آوری جمعاز این آثار  هایی ینگلچنگاشته شد. 

نوشته شد تا ابیات مغشوش و نامرتب را اصالح و  ییها کتاب

 کنند. سازی روشن

سیزدهم توسط شاعر بزرگ جهان اسالم  در قرنمثنوی 

نیز  آنجاکه در قونیه به دنیا آمده و در  "الدین جاللموالنا "

که در کتاب مناقب  گونه همانوفات یافته، نوشته شده است. 

منبع در مورد موالنا و مولوی گرایی  ترین یمیقدسپهساالر که 

شاگرد  درخواستاست گفته شده، موالنا کتابش را به 

 (Çelebi Hüsameddin) الدین حسامچلبی محبوبش 

 ،1331مدحات بهاری، استانبول، ی  هترجمنوشته است )

 (.121.ص

افالکی یا مناقب العارفین( اثر ) "افالکیی  هتذکر"کتاب 
 218شاعرِ سال  (Eflaki Ahmet Dede) احمد دده

 Sultan) سلطان ولددر زمان پسر موالنا است که ( 1318)

Veled)  در مورد و  مشغول بود خوانی یمثنوبه  "تربه"در

 (Ulu Arif Çelebi) اولوعارف چلبی ییعن موالنای  هنو

اثر هم گفته شده موالنا کتابش را  یندر ا ؛استنوشته شده 

متعلق به ی  هنسخ)به درخواست شاگرد محبوبش نوشته است 

سیله لی عثمان  به دستنوشته شده  و اوزلوک ذفریدون ناف
نیز هم در خود موالنا  .(342-344، ص.132۶ در سال حمدی

که کتابش را به  گوید یمجلد این اثر  مقدمه هم در هر

 نوشته است. الدین حسامخواست 

 توان یمو هم طبق متن مثنوی  منابع موجود بر اساسهم 

بیت اول مثنوی را خودش نوشته است.  18فهمید که موالنا 

 الدین حسامرا نیز خودش گفته و چلبی  ها قسمتی  هیبق

نوشته است. در پایان هر جلد، چلبی 

، در خوانده یمرا برای موالنا اشعار 

و  شده یمجاهایی که الزم بوده تصحیح 

کتاب توسط چلبی پاکنویس  نهایتاً

 است. شده یم

تاریخ شروع و پایان نگارش مثنوی 

معلوم نیست. فقط در جلد دوم  یقاًدق

 توان یممتن بعد از زمانی بدون وقفه، 

 صد شش فهمید که نگارش اشعار در روز پنجم ماه رجب سال

 های بخش( آغاز شده است. همچنین از 10۶4) ودو شصتو 

دوره هنوز  در آنپایانیِ جلد اول مثنوی مشخص است که 

نهایتاً جلد اول  رو ازاین. کردند یمدر بغداد حکومت  عباسیان

 ای وقفهما،  به نظر( نوشته شده است. 1018) ۶1۶سال  در

د حدود که بین اتمام جلد اول و شروع جلد دوم وجود دار

 Sahih Ahmet) صحیح احمد ددهشش سال است. 

Dede) با اینکه  "مجموع التواریخ مثنوی"آخر کتابِ  در جلد

به اتمام ( 10۶۶-10۶1) ۶۶2 در سالنگارش مثنوی  گوید یم

اگر هم  معرفی نکرده است. را ولی منبع این اطالعاترسیده، 

یافته  وفات ۶20 اآلخر جمادیفرض کنیم موالنا در روز پنجم 

دریافت که تاریخ پایان کتاب با وفات او فاصله  توان یمباشد 

 چندانی نداشته است.

انتهای جلد  در سلطان وَلدی  هنوشت "پایان-خاتمه"متن

زیادی میان ی  هفاصلکه  است ینابیانگر  ششم مثنوی نیز

 رو ازاینزمان اتمام کتاب و وفات موالنا وجود نداشته است. 

تاریخ شروع و پایان نگارش مثنوی 
لوم نیست. فقط در جلد مع یقاًدق

دوم متن بعد از زمانی بدون وقفه، 
فهمید که نگارش اشعار در  توان یم

صد و  روز پنجم ماه رجب سال شش
 ( آغاز شده است.1264ودو ) شصت
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فرض را بر  توانیم یمبودن منبع این اطالعات معلوم ن بازهم با

 صحت آن بگذاریم.

شرقی -اسالمی سبک یک شعرِموالنا کتابش را به نام 

جلد اول، در ی  همقدماست. در  کرده یگذار نام مثنویباعنوانِ 

و در نخستین ابیاتِ جلد  آغاز جلد دوم، در شروع جلد سوم

نام آورده شده این  تماماًچهارم و جلد آخر یعنی جلد ششم 

مثنوی  در قالبکه  زنیم یموقتی از شعری حرف است. حتی 

 .کند یماین کتاب به ذهن خطور  هر چیزگفته شده، اول از 

 ییها صفتدوم و ششم، به کتاب خود  یجلدهاموالنا در 

حسامی نامه= کتاب "و  "ها روحصیقل ارواح=جالی "همچون: 

اسم  ها یناست نسبت داده است که پیدا "منسوب به حسامی

مثنوی هستند. اثر برای  ییها وصفتنها کتاب نیستند بلکه 

موالنا در مقدمه مثنوی برای خود و اثرش القاب زیادی را 

 .کند یماستفاده  ها نامو در بعضی جاها از این  شمارد یبرم

رسوخی  (1۶13-1۶10)1231جلد است. در سال  ۶مثنوی 
جلد هفتم  آنکاراییی  هدداسماعیل 

را ( 1411)814به تاریخ نوی متعلق مث

 وجود بااین، شرح داده است آن رایافته و 

متن این جلد از سوی تمام مولوی 

با دالیل  صالح ذیگرایان و افراد 

محکمی رد شده است. ازجمله این 

بدین موارد اشاره کرد:  توان یمدالیل 

، عدم تناسب متن این جلد با تفکرات پاافتاده پیشاسلوبِ 

واضح ی  هگفتو نیز  نام آن در منابع قدیمی ذکر نشدنا، موالن

 .این جلد آخرین جلد استموالنا در ابتدای جلد ششم که 

امروزه برای کتاب نوشته است و  نامه پایانسلطان ولد یک 

قونیه در شماره شصت قید شده و ی  هموزی  هکتابخاندر  هم

روز  01سال و  1 یقاًدق( یعنی 1028) ۶۶2در ماه رجب سال 

 جلساتاصلی نوشته شده و در ی  هنسخبعد از وفات موالنا 

چلبی و سلطان ولد بازخوانی شده و دوباره با  الدین حسام

شده  تأکیداصلی مورد مقایسه قرار گرفته و باز هم ی  هنسخ

و حتی در اول جلد ششم قید  جلد است ۶که مثنوی شامل 

 شده که جلد ششم جلد آخر است.

هیچ او رِ دیوان کبیو  مثنوی مولوین اسلوب باید بگوییم بی

 نویسی سادهتفاوتی نیست. در هر دو اثر بارزترین خصوصیت، 

هردو اثر، بر قافیه نیز اثر گذاشته است.  نویسی سادهاست. این 

موالنا نیست که  طور اینحاصل یک تفکر و اندیشه هستند. 

 ندک کاغذ ثبتیک در ی بسیار طوالنی تفکراتش را با مالحظات

اقدام به  عمیق های یشیدناندو  بسیار یها تأملو بعد با 

آماده  اساساًموالنا  یها نوشته موضوع .کند ها آن سازی مرتب

قدرتِ "ویژگیِ یک شاعر خوب،  ینتر بزرگ. اولین و بوده است

این ویژگی را در  نظیری بیاست که موالنا به شکل  "تداعی

ام علوم زمان خودش را با اینکه تم رغم علیخود دارد. موالنا 

اشعار دارد و  تسلطبه چندین زبان ظرافت تمام آموخته است، 

با هوش ؛ توانسته خوانده است تعداد زیادی از شاعران را

، عشقی همتا بیخود، روحی ظریف، نشاطی  العاده فوق

شور، اشتیاق، حیرت و  ،زدنی مثال، بصیرت و خالقیتِ مثال بی

وی سراید؛ بام عالم معنی، مثنوی را خالصه با تمثیل گریِ تم

 یها داستان، کند یممباحث موجود در ذهنش را دنبال 

؛ کند یمرا یادآوری  ها آنو  مناسب این مباحث را میابد

 .گیرد یمصورت  بدین گونهدر اثر مثنوی  کالمی  هتوسع

اگر در آن یک انسان و یا  کند یموقتی داستانی را تعریف 

، فقط بالفاصله خودش دارد می واه حرف حیوان باشد آن را ب

، آن گوید یم. موالنا با تمام اشتیاقش سخن شود یمگوینده 

جان  باره یکداستان ساده به 

مانند ه البداهه فی یها واژه، گیرد یم

آتش و اشکِ چشم است. در جلد اول، 

سالمی که صاحب طوطی به تمام 

و  رساند یمطوطیان هندوستان 

یک  شوند یمبرده کلماتی که به کار 

مثال خوب برای این موضوع است. 

در داستان  آید یمکه موالنا اندکی که به خودش  است یگفتن

، العاده خارق. با این روش رود یمپیش  گویی سادهبه سمت 

، حتی برد یمروح داستان را با رویکردِ تحلیلی به پایان 

ر پیش از پایانِ یک داستان وارد داستانی دیگ اوقات بعضی

و به بحث جدید  کند یم. یک داستان را تا نیمه رها شود یم

قدم آن بحث را رها کرده و به داستان نوینی  ،شود یموارد 

. داستان بعدی هنوز تمام نشده که با یک تحلیل گذارد یم

روحی به داستان دیگری وارد شده و دوباره به داستان دیگری 

. با این روند چندین گردد بازمی، در آخر به داستان اول رود یم

، فقط در هر بازگشت علت گردد بازمیبار به یک داستان 

مختلف و ناتمام  یها داستانکردن بحث به  شاخه شاخه

به داستان اولیه بیان  نهایی و بازگشت ها داستانگذاشتن 

که  ییها جوابو  چلبی یها سؤال. همچنین به گردد یم

. پردازد یمتداول نیز داده و وقایع روزانه و م ها آنخودش به 

با چلبی دارد، دوباره در  ای مکالمهدر ابتدای جلد اول  مثالً

چلبی آمده است، اعتراض  یها خواستههمان جلد یکی از 

 دهد یم ها اعتراضکه به آن  ییها جوابو  خیالی یک معترض

رِ دیوان کبیو  مثنوی مولویبین اسلوب 
هیچ تفاوتی نیست. در هر دو اثر او 

نویسی است.  بارزترین خصوصیت، ساده
ویسی بر قافیه نیز اثر گذاشته ن این ساده

 است.
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طوالنی  کننده بیان 1822-1822موجود است. ابیات نیز 

خسته  خوابی بیچلبی از  تا صبح است و یشعر نگارشدن 

 از. کند یم خواهی معذرتشده و موالنا با زبانی شیرین از او 

که شکمش درد گرفته  کند یمبه بعد هم تعریف  3222ابیات 

و برای خوردن یکی دو لقمه از جا برخاسته و بدین شکل 

نکته این است: انسان  ترین یبعجمنبع الهام را یافته است. 

، کند یمردن هم برخی جاها صبر عادی در میان صحبت ک

کالم موالنا،  که درحالی، کند ینمپیدا  ای کلمهو  زند میتپق 

و بدون لغزش در جریان  کنت، بدون مکثلُ یساده، ب قدری به

، اهماالت در مثنوی بسیار طبیعی ها ینامرتباست که تکرارها، 

. نوشته شودجور دیگری  تواند ینم. در اصل انگار کند یمجلوه 

گفت  توان ینمافراد، بازهم اعتراضات برخی قیقتاً باوجود ح

اشتباهات موجود در مثنوی چشمگیر است و خطاهای زیادی 

 .شود یممشاهده  ها یهقافدر 

هستند  یزهاییچ، قافیه و وزن در اصل

. حتی کنند یمکه تفکرات موالنا را ثبت 

فکرهایش را با حرف و کالم  به اینکه او

در خودش  د قانع است!نیاورَ به زبانهم 

من به  ":گوید یماین خصوصیت  مورد

به من  عشوقم؛ مکنم یمفکر  قافیه

دیگری  چیز هیچبه و سیمای من  صورت به جز بهکه:  گوید یم

من  نزدبنشین، در  خاطر آسودهمن، ی  هیقاففکر نکن! ای فکر 

! حرف بدان بیندیشیحرف چیست که تو تویی!  اقبالی  هیقاف

به را  و کالمر حصاری باغ انگور! اگر حرف، صدا چیست؟ دیوا

کنم بدون این سه عنصر بازهم با تو  شان تکه تکهبزنم و  هم

؛ با تو از رازی اسرار جهان ای محبوبسخن خواهم گفت. 

 ی که به خلیل، رازام داشتهع( هم پنهان )میگویم که از آدم 

 رخب بینیز از آن  س() یلئجبر، غمی که ام نگفتههم  ع()

هم  شانهم از آن دم نزده، به پروردگارع( ، حتی مسیح )است

باقی  مهر سربهکه اگر ما نبودیم این راز،  کنند یمحسادت 

 ."کنم یمآن را برای تو بازگو  من ،ماند یم

: در مثنوی گویند میدیوانش با مثنوی ی  هیسمقابرخی در 

 همانند دیوانش شور و شوق وجود ندارد. اینکه مثنوی دارای

درست است. بیشتر و یا حتی تمام  کامالًیک کلیت است 

دیوان او آموزنده نبوده و به بیان حاالت روحی و  یها غزل

مثنوی برای  که درحالی. پردازد یمهیجاناتش  ات یعیبد

اعتقادات تحلیل  یبرا سالکان نوشته شده است. در مثنوی،

ی  هفلسفدر تحلیل تصوف، بخصوص  های یهپا، دینی گوناگون

را قرآنی  یها قصهمناسب و  یها داستان، "وحدت وجود"

، با افکار تطبیق تلقین. هر داستان با هدف کند یمتعریف 

که ساده ولی  برد یمموالنا زبانی را بکار میان میابد. در این 

 ،گذارد یمخود را بنمایش است و قدرت خالقیت  یزتفکر برانگ

توضیح دهد را  هدخوا یم، چیزی را که آورد یمرا  ییها مثل

، او حتی از گفتن دهد یمشفاف شرح  کامالً صورت به

واضح و مضحک فروگذار نکرده است. وی در یکی  یها داستان

که  داری خنده های حرف": گوید یمدیوانش  یها غزلاز 

، برای آن نیست که مردم را سرگرم کنم و بخندانم؛ زنم یم

صل حرفم را در چیزی یاد دهم و ا ها آنبه  خواهم یمبلکه 

 "جای دهم. دار خندهمیان موضوعات 

بازهم نگیریم،  در نظر تکلیدارای اگر مثنوی را اثری  یعنی

نشاط و سرزندگی در  قدر آنکه در باال ذکر کردیم،  طور همان

و  ، صاعقه وارآسا برقمطالبی  قدر آنمتن وجود دارد، 

در متن مثنوی بچشم  گستر جهان

ی حرف دیگری که... جا برا خورد یم

فقط این را نباید . گذارد ینمباقی 

فراموش کنیم که: اگر مثنوی را اثری 

باز هم  بگیریم، در نظر "کلیّت"دارای 

سادگی شوق، اهمال، نامرتبی،  توان یم

هزار و  و خالصه عظمت، کمال، نقصان

یک جلوه را در آهنگی قدرتمند و یکپارچگی عظیم خواهیم 

 دید.

قرآنی آورده  یها داستان وفور بهنوی در هر مبحثی از مث

شده است. در بسیاری از ابیات آن اقتباسات و مضامین لفظی 

 کامالً رو ازاینمیان آمده است.  هو معنوی از آیات و حدیث ب

بگویند. موالنا در کتابش از مغز قرآن حق دارند که به مثنوی 

یونان و شکل اسالمی ی  هفلسف حکما،ی  هفلسفقواعد کالم، 

کرده و از تالقی دنیاها و  این فلسفه در این سیستم استفاده

مثنوی  جای جای. در گوید یمسخن های صوفیان بزرگ  منقبه

نیز پرداخته شده است. این فقط یک داستان  گرایی واقعبه 

که  یزهاییچو  نیست. وصف جاهایی که موالنا گشته است

عادات  . تمامبخشد یمارزش زیادی  گرایی واقعدیده هم به 

و  گیرد یمرا به دست  ها یرتبص، افکار و یدهد دورهیک انسان 

 .ابدی می یبخش جان بینیم یم با چشمجوری که انگار 

هم موالنا ماجراهای خودش را سربسته و یا  اوقات بعضی

خودش  مثالً. کند یمو افکارش را بازگو  کند یمآشکارا تعریف 

اده، در برخی جاها که داستان اول برایش اتفاق افت گوید یم

 علیه. به وقتش با قیاس و استدالل کند یمیادی از شمس 

ضمنی و یا  صورت بهو به فخر راضی زند  حرف میشمس 

وفور  در هر مبحثی از مثنوی به
قرآنی آورده شده است.  یها داستان

در بسیاری از ابیات آن اقتباسات و 
مضامین لفظی و معنوی از آیات و 

 حدیث بمیان آمده است.
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 یها داستان. امکان ندارد تمام کند یمعلنی و یا با لقب اشاره 

مثنوی توسط موالنا در خواب دیده شده باشد. برای گشودن 

مردمی و  یها داستانباید به فکر موالنا و فهمیدن مرام او، 

تا به  از قدیمیی که ها المثل ضربمراجعه کنیم.  ها المثل ضرب

در مثنوی بیابیم. به همین  توانیم یمرا  یما بردهامروز بکار 

( فولکلوردلیل مثنوی به جهت مردمی و رسومات اجدادی )

 ها کتابکه موالنا در  ییها داستاننیز حائز اهمیت است. 

نیز در  پسندیده یمضامینی که از اشعار شاعران خوانده و م

داستان  گوید یمخودش  مثالًاثرگذار بوده است.  یشها نوشته

گرفته  ودمنه کلیلهدر جلد اول را از کتاب  خرگوش و شیر

در  تشخیص عشق 181-144به بعد.( در ابیات  82ص.) است.

 11۶4بیابیم. مضمون بیت  توانیم یمرا  سینا ابنکتاب قانون 

افراد  تأثیرگذارترین. آورد یم به یادیک رباعی از خیام را  یقاًدق

عطار  فریدالدینبر موالنا در مثنوی حکیم سنایی و بخصوص 

، موالنا را به الدین حسامچلبی  زمانی کهگفته شده  هستند.

، کرد یمنوشتن مثنوی تشویق 

حکیم  ی نامه الهیشاگردان افالکی با 

عطار  الطیر قمنطو  نامه مصیبتسنایی، 

و به وزن  نامه الهیخودش نیز به طرز  و

اجازه گرفته تا کتابی  الطیر منطق

بنویسد. علت اینکه شاگردانش با این دو شاعر بسیار مأنوس 

موالنا به آن دو است. در غزلی در دیوانش با ی  هعالقبودند هم 

عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پشت سنایی "گفتن 

و با یادآوری محترمانه از هر دوشان تواضع  "آمدیمو عطار 

 یناًعاز این دو شاعر  اش یمثنو. موالنا در دهد یمبزرگی نشان 

 خصوص بهعطار  فریدالدین یها کتاب. آورد یمرا  هایی یتب

 نامه الهینبوده که  طور ایناما ؛ برای موالنا الگو بودند نامه الهی

را مورد  ها آنرا گشوده و  عطار یا سنایی یها کتابو یا دیگر 

، یا استفاده از ها کتاباقتباس قرار دهد. الگوبرداری از این 

داشتن این مطالب در حافظه و  به یادبه علت  ها داستاندیگر 

از  گیری نتیجهو  ها داستانخاطراتش بوده است. نقل 

 به خصوصیاتی با توجهترتیب است.  به همیننیز  ها داستان

شد، این اثرگذاری ماهیتی است که به تمام  که در باال گفته

 خود خودی بههنر موالنا سرایت کرده است. خالصه مثنوی 

فرهنگی است و در میان آثار جهان نقش ممتازی  دنیاییک 

 مانند بیدارد. این اثر در میان آثار عارفانه و اشعار صوفیانه 

 است.

به اهمیت بسیاری  تاکنوننوشته شدنش  از زمانمثنوی 

این اثر از سوی عاشقان تصوف و  در ابتداآورده است.  ستد

واقع شد، حتی علمایی که وحدت وجود را  موردتوجهادبیات 

قبول ندارند و یا به آن شک دارند هم بر این کتاب سخنی 

 عنوان به. هر کتاب تصوفی بعد از قرآن و حدیث اند نرانده

در بسیاری از  . در مقدمه واند آوردهابیاتی از مثنوی را  ،شاهد

یک اثر  عنوان بهجاهای متن، مشهود است که موالنا کتابش را 

. کند یمیک اثر الهی ارائه  عنوان بهو آن را  ستاید یمالهامی 

قبول  کامالًنیز این نکته را  برند یمکسانی که از مثنوی فیض 

 دارند.

، اهمیتی که مثنوی در زمان موالنا کسب افالکیی  هتذکر

از . کند یمخاطرنشان وقایع زمان موالنا  ه همراهبنموده را 

، الدین صالحمثل  ییها خوانمثنوی  تاکنونهمان نخست 

و افالکی  الدین محی، الدین شمس، عالءالدین، الدین سراج

باگذشت زمان و  بمیان آمدند،پرورش یافتند، حافظان مثنوی 

 ها خانه ولویبه م تنها نهگسترش شهرت مثنوی، دیگر 

، بلکه به کسانی ولوی( و پیروان مها تکّه اصطالحاً موالنا،دارال)

که پیرو موالنا نبودند هم ذوق مثنوی و 

ی  هتوسعتصوف القاء شد و برای 

 اطالعات مربوط به این حوزه،

ها )مدارس مثنوی( گشایش  دارالمثنوی

با اتمام  ها خوانمثنوی  آنجایافتند، در 

به  با توجه، گرفتند یم )دیپلم( نامه تصدیقخواندن این کتاب 

در مثنوی بیشتر ، اثر دشمنان زاهد و متصوف این مدارس

ها  فتح استانبول با گشایش قلندرخانهو بعد از  فاتحی  هدور

عمارات  نظام)عثمان ارگین:  شد یمقلندر( خوانده دارال)

در زمان احمد  نهایتاً(، 3۶-0۶ترک، استانبول، ص  یشهرها

ساخته بود با تصویب اد ابراهیم پاشا دامکه  ای مدرسهسوم در 

این اثر به مدارس دیگر  ،اینکه مثنوی در مدارس خوانده شود

هم وارد شد )عثمان ارگین: تاریخ معارف ترکیه، 

(. حتی در مساجد هم مثنوی 131-133 ص ،1232استانبول،

و زبان و معنی مورد تحلیل  این کتاب را از لحاظ ها خوان

 .دادند یمقرار  یبررس

در هندوستان و آسیای میانه، با اینکه موالنا تمایل به 

ارتودکس -اینکه یک مسلمان سنی برخالفعلویان داشت و 

در ایران هم به این  ندشیعه بود یانایران باوجوداینکهبود و بر 

از سوی عالمان و  تنها نه .شد یمداده  ای ویژهکتاب اهمیت 

شیعه نیز بر این صوفیان سنی بلکه از جانب عالمان روشنفکر 

و  دوستداراناما ؛ نوشته شده است ییها شرحکتاب 

 علیرغم. ندستهترک ی  هجامع ،ستایندگان اصیل مثنوی

بود و حاکم کشور ترک  ر مدارسبکه  وضعیت نامناسبی

، اهمیتی که مثنوی در ی افالکی تذکره
زمان موالنا کسب نموده را به همراه 

 کند. یمخاطرنشان زمان موالنا وقایع 
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با یک قالب مثل شعر و موسیقی و رقص را  ییها بدعت

با همت پسر  گرایی مولویمذهبی وارد آموزش کرده بودند، 

 به همراه چلبی اولو عارفاو ی  هو نو سلطان ولدوالنا م

تعدادی مولوی خانه  یستأساز  پسو  بنیاد نهاده شدانسانیت 

 یها شرحبر این کتاب  مرورزمان به ،مختلف های مکاندر 

کلیات این اثر و گلچین ادبیِ ، ه شدترکی عربی و فارسی نوشت

این اثر ی  هیچیدپ دشوار وبرای ابیات و  آن روی کار آمد

 نوشته شد. ییها شرح

 ییها شرحدر مورد تمام  (Katip Çelebi) کاتب چلبی

 :دهد یماین لیست را ارائه  انجام شدهکه تا زمان خودش 

 ترکی (Şem'i) . شمعی1

 ترکی (Sudi) . سودی0

 فارسی (Süruri) . سروری3

 ی )فاتح االبیات( ترکیینکاراآی  هدد. رسوخی اسماعیل 4

 فینوزالحقایق )کُ -ارزمیوحسین الخ ینالد کمال. 1

 فارسی موزالوقایع(رُ

)جلد هفتم از  ییآنکارا جلدِ شش ،ها شرحاز میان این 

موالنا استثناء  امرتبط بودن بغیری به علت یآنکارا یها شرح

شرح کامل مثنوی در استانبول و مصر به چاپ یعنی  است(

 شده ارزمی نیز در هندوستان چاپوشرح خ است و رسیده

 است.

نیز وجود دارند که دارای  ییها شرحدر لیست کاتب چلبی 

 نقص هستند:

 ترکی جواهر بحاحث مثنوی(عبداهلل ). ساری ۶

 . شرح عبدالمجید سیواسی2

 روح المثنوی() ییبورسا. اسماعیل حقی 8

. از کامل و یا ناقص ایم یدهند)این شرح را  افندی یحیی .2

 ست.(بودن آن نیز خبری در دسترس نی

شرح ساری عبداهلل مربوط به جلد اول  ها شرحاز میان این 

 آن در استانبول به چاپ رسیده است. جلد اول جلدِ 1است و 

آن است، به چاپ  های یمهنسیواسی که تا  یدعبدالمجشرح 

 اسماعیل حقی بورسالیاز جلد اول شرح  اندکیرسیده است. 

 رسیده است. در استانبول به چاپ این اثر نیز مرتبط است.

که برخی  اند شدهنوشته  ییها شرح، کاتب چلبیبعد از زمان 

 کامل و برخی ناقص هستند:

)المنهج (Çengi Yusuf Dede) . چنگی یوسف دده12

 عربی---- --الکویفی شرح المثنوی(

 Bahr-al Ulum Abd-al) یعبدالعل. بحرالعلوم 11

Ali)-------- -----فارسی 

 . سبزواری10

 رضا . میرزا13

 ترکی--- ------ ----(Piri Paşa) . پیری پاشا14

 . هدایی11

 Veli Mubanmand) نمد اکبرآبادیا. ولی موب1۶

Ekberabadi) فارسی 

 ترکی ده. حسن د12َ

 . عابدین پاشا18

 (Ahmet Avni Konkuk) . احمد آونی کنوک12

 اندرونی  هکتابخاندر  "هدایی"شرح  ها شرحاز میان این 

(Enderun) جلد ایم یدهندبچشم خود وده که ما آن را ب .

یوسف قونیه است. شرح ی  هموزدر  حسن ددهسوم از شرح 
در هندوستان  سبزواریو  بحر العلوم یها شرحدر مصر و  دده

. تنیز منتشر شده اس میرزا رضابه چاپ رسیده است. شرح 

، شرح استشرح بحرالعلوم هم بسیار مورد مدح قرار گرفته 

 نیز پیری پاشانیز چاپ شده است. شرح  کبرآبادیولی محمد ا

مربوط به  عابدین پاشا. شرح ایم یدهنداست که ما آن را  اثری

جلدی چاپ شده است. شرح  ۶ صورت بهجلد اول آن است که 

آخرین شرح از مثنوی است. در  احمد آونی کنوکمرحوم 

قونیه کرده و شرح ی  هکتابخانآن را وقف موزه  اش نامه وصیت

 ( به پایان رسیده است.1232)131۶آن در رمضان  یِجزئ 34

از متن آنکاراوی  جز بهمرحوم احمد آونی کنوک در شرحش 

امداد اهلل، بحر العلوم، ولی  یها شرحشرح نویسان هند به  دیگر

، راداوی، عبداهلل لوکنووی رجوع کرده و در یاکبرآبادمحمد 

، خ محمد افدالشیشرح امداد اهلل شرح نویسان هندی ازجمله 

عبداللطیف، عبدالفتاح، محمد میر، نوراهلل، محمد ایوب، علی 

ب، نظام، عبد الوحید، شاه احالقاضی، محمد هاشم، حسن ص

ب، محمد شکراهلل، محمد نعیم و کریم اهلل نام اححسین ص

 (14. ص.1جزء  1جلد.) .اند شدهبرده 
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مولوی در قرن  از شاعران چاک ینهسیوسف همچنین 

و نام  هم، بعضی از ابیات مثنوی را گزینش کردشانزده

به  علمی ددهکه  هنهاد گلچینِ ادبیمثنوی را بر این ی  هجزیر

 جوری. اند کردهآن را به ترکی شرح  شیخ غالبهمراه 

(Cevri) همان کتاب را با اضافه کردن بعضی از ابیات  یزن

ز نی حمد پاشامدال منتخب خودش به ترکی شرح کرده است. 

ولد در  کتوبِ آنکه مدارد  "جزیره المثنوی"به نام  بیمنتخ
 جز بهاست.  (Veled Çelebi İzbudak) چلبی ازبوداک

 Alaeddin) عالءالدین مثنیفک، ظریفی حسن چلبی ها ینا

Musannifek) ،از  یبر بعض جامیو  شیخ حسین واعظ

و  شاهدی، آنکاراوی ؛اند نوشته ییها شرحمثنوی ابیات 

خود را  یها منتخبو  ها ینگلچ ،صبوحی

 شیخ عبداللطیف، عالیی ؛اند رساندهبچاپ 

برخی  رادویبه همراه  آنکاراوی بازهمو 

و  اند دادهشرح را از ابیات مشکل 

اول شرح  یتب 18همچنین آنکاراوی بر 

 .نوشته است

، مثنوی را در قالب 18از شاعران قرن  (Nihifi) نحیفی

این ترجمه ماهیت  .مثنوی به نظم ترکی ترجمه کرده است

ما نحیفی موفق بوده است. این ترجمه  به نظراست.  اختیاری

( در مصر بچاپ رسیده 1811)10۶8در تاریخ  یرتأخ یکبا 

که به موالنا مربوط  فرخ اسماعیل جلد هفتمی  هترجم است.

 نحیفی مقبول و مناسب است.ی  هترجمهم مثل  باشد ینم

ا به نظم ترجمه کرده نیز مثنوی ر (Hayri Bey)خیری بِی 

کرده  ترجمهبه نثر  آن راو نظم  به نظماست، او نثر مثنوی را 

 تأکیداثر خود ی  همقدمو اثر را ویران کرده است؛ وی در 

مفهومی است اما  ای ترجمهنحیفی ی  هترجمکه  کند یم

و تنها مفهوم  گرفته پیشخودش نیز در ترجمه همان روند را 

به نکه بخشی از جلد اول مثنوی را ایخالصه را رسانده است. 

موفق به  نامناسبی به نظم ترکی برگردانده است اما شکل

در سال  ناموفقی  هترجم. این است اتمام آن جلد نشده

 به چاپ رسیده است. یمحمد بِ( در مرکز چاپ 1822)1328

تا  ای ترجمههم  (Avni Yenişehirli) آونی ینیشهری

-Al-Seyf) "طعاقالصیف ال"در کتاب  راجلد چهارم مثنوی 

al-Katı) در این باره  بچاپ رسانده کهولد چلبی ازبوداک  در

 جناب ،نگاهی به اطالعات یکی از دوستداران آن مرحوم

آونی استانبول انداختیم.  ملتِی  هکتابخان مأمور ابوصعودزاده
از  چهارم یکشده که تنها  ای که نوشته است یادآور نامهدر 

 ترجمه کرده و در جلد اول به علت اینکهجلد اول و دوم 

ادبی لطف ی  هجامع، به باشد یمناقص  یشها صفحهبرخی از 

ی  هجنبی خودش بوده و که ترجمه براکرده و اعالم کرده 

 شخصی دارد.

در قونیه منتشر شده،  یراًاخکه  "قونیهی  همجموع"در 

اشتباهات "با دیدگاه  (F. Sacit Ülkü) اولکو ف.ساجد

مجموعه مقاالتی را منتشر کرده  "مثنویی  هترجمدر  نحیفی

به اثرِ اشکاالت زیادی  شخصاًاز اینکه پس است. این شخص 

 یها ترجمه، شخصی دیدگاه، دوباره با وارد ساخت نحیفی

مفهوم و وزن هجایی دارای اشتباهات  به لحاظ رانحیفی 

قط ف .ستاید یمخود را  یها ترجمهو نهایتاً  پندارد یمفراوان 

تکمیل  در حالهنوز به پایان رسیده یا  اش ترجمه دانیم ینم

 یها شمارهو  30و  31ی  هشمار)آن است 

که  ایم یدهشن ها ینابعدی( به غیر از 

ی  هترجمنیز محمد یوسف علی شاه 

 منظوم مثنوی به زبان هندی دارد.

کوچک و بزرگی  های نظریهبر مثنوی 

اثرِ  (Manevi) "نویمع" ها آن ینتر مهم نوشته شده است.

قرن  های یصوف ینتر بزرگاز گلشنی است.  گلشنیابراهیم 

را  جدا کرد و گلشنیه ها یخلوت نام خود را ازکسی است  1۶

 مِالمی، بکتاشی یها فرقهاو  تر یحصحکرد، به بیان  گذاری یهپا

و مولوی را باهم ترکیب کرد و مسلکی نوین را بمیان آورد. 

هایش به  با منقبههمراه ، اثر گلشنیی معنو قسمتی از کتابِ

 چاپ رسیده است.

سید عبدالقادر شاعران صوفیِ قرن اخیر،  ینتر بزرگیکی از 
( هم در تمام آثارش مثنوی را اساس 1203-1341) بلخی

نوشته  ای نظریهبخشی از آثار خود نیز بر مثنوی قرار داده، در 

و احترام آثارش ابیاتی از آن را آورده  جای جایدر  است.

 زیادی برای موالنا قائل شده است.

ایران نیز در مورد موالنا و مکتب  در کشور همسایه یراًاخ

 الزمان یعبدمثال  طور بهمولوی آثار ارزشمندی ارائه شده است. 

در  ای رساله"بانام  یا صفحه 122فروزانفر در اثر ارزشمند 

ص به محمد متخل الدین جاللاحوال و زندگی موالنا  تحقیق

هجری شمسی.  1311 -مجلسی  هچاپخان -)تهران  "مولوی

بحث به و اطالعات قوی در مورد مثنوی  تجربیات.( با 123۶

خود به  ای صفحه 008نیز در اثر  حسین شجره. پرداخته است

( 1238هجری شمسی.  131۶)تهران  "شخصیت مولوی"نام 

 در مورد مثنوی اطالعات اساسی داده است.

خود متن مثنوی را  یها نسخهسون در همچنین نیکول

 اساس قرار داده و به چاپ رسانده است.

ایران نیز  در کشور همسایه یراًاخ
در مورد موالنا و مکتب مولوی آثار 

 ارزشمندی ارائه شده است.
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شرح ی  همقدمدر مطالعاتِ انجام گرفته در غرب نیز در 

. 120۶) خورد یممثنوی اثر نیکلسون، این اطالعات بچشم 

 مقدمه(:

، (Jaques de Wallenbourg) . جکز دی والنبرگ1

رجمه کرده است و ت ویزیبایی به فرانس به طرزمثنوی را 

در این تاریخ در اما  ،چاپ شدی  هآماد 1222بااینکه در سال 

مهم آن  یها قسمت (Beyoğlu) وغلوبی ا سوزی آتش

 سوخت و دیگر مترجم هم از کارش سرد شد و آن را رها کرد.

مثنوی را بسته به میل  (Georg Rosen) جرج روزن .0

 کرده است.به آلمانی ترجمه را خودش از هر سه تا یکی 

، به (Redhouse) . اولین جلد مثنوی از سوی ردهوس3

نظم به زبان انگلیسی ترجمه شده است. نیکولسون با توجه به 

الهام  اش ترجمهخصومتی که با روزن داشت با وجود اینکه 

 .داند یماز کتاب مناقب العارفین بود آن را خطادار گرفته 

جلد  ۶، از "زگلشن را"، مترجم (Whifield) یفیلداو .4

این  به نثر ترجمه کرده است. وبیت برگزیده  3122 یباًتقر

 ترجمه بسیار موردپسند نیکولسون واقع شده است.

ر ثدوم را به ن جلد(S.E. Wilson) ی. ویلسوناس.ا .1

و  داند یم دقیقترجمه کرده است. نیکولسون، این ترجمه را 

 .پسندد یم

. باید گفتکولسون نیی  هترجمطبع و نیز از . در آخر ۶

موفق  ای چهره اش یمثنوجناب نیکولسون هنوز هم با شرح 

 .ایم یدهشن، حتی خبر اتمام شرحش را با شادمانی است

 فهمید توان یماز این اطالعات جامع و کوتاهی که دادیم 

 ■ بسیاری نوشته شده است. یها شرحبر مثنوی  که
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 های شعر فارسی خیام و صورتک 
 ئی مطلقدریاابراهیم  

 
گذشته ادبیات فارسی را جهان با بزرگانی چون فردوسی، 

شناسد، هرچند عقب ماندن  خیام، موالنا، حافظ و سعدی می

اروپایی  های زبانزبان فارسی در این چند قرن گذشته از 

باعث شده بسیاری  ینزم مغربپیشرفت فنون در  واسطه به

منام و اند گ دیگر از شاعران گذشته ما که همگی بزرگ

کهن، رباعیات خیام  یها سرودهاما از میان ؛ ناشناس بمانند

بیشتر شناخته شده است و اگر تعداد رباعیاتی که به او نسبت 

دهند را در نظر بیاوریم )که از دویست رباعی فراتر  می

کند. چطور  انگیزی پیدا می رود(، این شهرت جنبه شگفت نمی

ای به این  یدهگز های حرفممکن است شاعری با چنان 

شناسیم  شاعرانی می آنکه حالشهرت نزد جهانیان دست یابد، 

اند و  که هر یک در گذشته و امروز خروارها کاغذ مرکب کرده

کوبد؟ شگفتی  شهرتشان هنوز بر در می

خورد و  دیگری که در خیام به چشم می

کند  او را از هر جهت یگانه می

هایی است که اصوالً  کنش ویژگی برهم

دانیم که  شوند. می یک نفر جمع نمی در

و  مسلک تجربهخیام یک دانشمند 

همچنین ریاضیدان و منجمی سرشناس 

های علوم پیشتاز بوده  است و در زمان خود در این رشته

بنابراین، باید از خود بپرسیم ذهنی که به خشکی ؛ است

ریاضیات و دقت و انسجام علمی و فلسفی آمیخته شده 

وجود احساسات رقیق و شناور را تاب بیاورد؟  تواند چگونه می

توانسته هم در شاعری نبوغ داشته  او چگونه می یبه عبارت

باشد و هم ریاضیدان و منجم و فیلسوف مکتب مشاء باشد؟ 

مثل این است که دو روح در یک بدن نزول کرده باشند و 

چیره شود و  یا لحظه هرکدامپیوسته با هم در ستیز باشند و 

 ماید.رخ بن

 ها آنشعر فارسی همواره در شناساندن شاعران و روحیات 

کننده بوده به این مفهوم که محال است از کلمات  گمراه

را شناخت.  شان یقیحقخود  ها آنرقصنده و زبان چرخنده 

است و فرهنگ ما همیشه این  یساز صورتکفارسی کارگاه 

ن نیاورید، خواهید بگویید را مستقیماً بر زبا بوده که آنچه می

پاره بپیچید!  بلکه آن را ملبس کنید و در خورشید و مه

ی، زبان برای گذشتگان ادب فارسی تنها ابزار گفتگو رو ازاین

نبوده است، بلکه ابزار جان بخشیدن بوده چون مادری که باید 

به خواست زمانه همچنان بزاید! از این نظر، شعر قالبی 

دیگر چنین نباشند اما  یها قالبتولیدکننده است، نه آنکه 

بار آمده  طور نای  اندیشهشعر فارسی به خواهش فرهنگ و 

 است.

زند اما تأثیر  خیام نیز مانند هنرمندان صورتک بر چهره می

باشد و  گوی یدهگزگوی و  شود کم منطق و ریاضیات باعث می

قالب رباعی که دستاورد ایرانیان است را برگزیند. از طرفی، 

های شعر  ث شده تا بیشترین بهره را از صورتکنبوغ او باع

ترین  فارسی ببرد و در اندک زمانی و با اندک کلماتی پرمایه

ها را پرورش دهد. ریاضیات، نجوم، منطق، فلسفه و شعر  حرف

اتفاقی  چنین هم بار یکآیند اما اگر  گاه یکجا گرد هم نمی هیچ

نین شود برای همیشه و افتخار چ ، آتشی روشن میبیفتد

معجونی نصیب زبان فارسی شده! 

هایی که نخست مطرح  بنابراین، پرسش

شوند و باید  شد جدا از هم بررسی نمی

 هر دو را از یک زاویه نگریست.

شاید اندیشیدن پیرامون خیام 

بیشترین باد ناموافق را در بادبان 

انداخته باشد، چراکه از  پژوهان ادب

مدام  اش چهرهکه  گذشتگان ادب پارسی او تنها کسی است

زیر نقاب است. این پوشیدگی و ابهام به لحاظ زبان نیست 

)چون از این زاویه حافظ خداوندگار آفریدن چیستان در زبان 

فارسی بوده(، بلکه آنچه مهم است پوشیدگی تاریخی و دانش 

اندکی است که از عمر خیام برجا مانده است. همین مسئله 

وضوع قصه و افسانه نزد عامه باعث شده او بیش از دیگران م

ها آشنا شوید، کافی  باشد. برای اینکه با بعضی از این افسانه

نگاهی  اند نوشتهای که بر رباعیات خیام  است به هر دیباچه

که  این استرسد  می به نظراما چیزی که جالب ؛ بیندازید

شاید  ها آناند و هدف  عوام او را عمیقاً دوست داشته

 یها دوره اندیشان یکتارز حمله بدخواهان و او ا داشتن نگه

 مختلف بوده است.

 گونه این رباعیات مثل تیر رمیده از کمان تند و تیز هستند.

و چون باید حرفش را به  گیرد ینمشعری وقت خواننده را 

. خیام گویا رود ینماختصار و روشنی بیان کند به حاشیه 

زیاد از  سراید یمدل و دماغ هم نداشته که اگر چیزی  قدر آن

حد کشش دهد و البته این را نباید به پای سستی و تنبلی او 

شعر فارسی همواره در شناساندن 
کننده  گمراه ها آنشاعران و روحیات 

بوده به این مفهوم که محال است از 
 ها آنکلمات رقصنده و زبان چرخنده 

 شان را شناخت. قییحقخود 
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رسائل فلسفی و نتایج ریاضی  همه آنگذاشت. اگر چنین بود 

اگر  کرد ینمکه او گمان  این است. واقعیت آورد ینم به دست

این چند رباعی باشد. به این  به خاطرروزی به شهرت برسد 

است و  تکلف یبساده و  قدر این خاطر است که زبان رباعیات

. رباعیات او معموالً دور موضوعات زند یمحرف دل شاعر را 

مختلف بیان  های یوهشرا به  ها آنو  چرخند یمخاصی 

به غنیمت شمردن دم، شادمانی و  توان یم. از جمله کنند یم

، افسوس از ناکارآمدی جهان و حیرت در کار گذرانی خوش

 ها انسان که ایناین ابیات، خیام از  زمانه اشاره کرد. پشت

ناراحت نیست؛ او در عجب  شوند یمو نیست و نابود  میرند یم

. سپارد یمو به دست فراموشی  میراند یماست که چرا جهان 

جهان و طبیعت از نگاه این شاعر باید زاینده و پرورنده باشند 

نی و این آرزو برآورده نشده است. او پیوسته در اشعارش بزرگا

که با وجود شهرت و  شود یمرا از شهریاران گذشته یادآور 

قدرت و افتخار از بین رفتند و حاال دامان خاک پذیرای 

از  اند محکومزیبایی و کار و کوشش همه  همه آن .هاست آن

میان بروند و خاک و خاکستر شوند. به باور او آنچه جهان را 

در  آن راو  چرخاند یم هدف یبو ظاهراً  پایان یبدر این مسیر 

انداخته حیران و سرگردان است. خیام ناکارآمدی  راه کورهاین 

و ناتوانی جهان از پیمودن راهی که درخور انسان باشد را در 

 رباعیات بسیاری بیان کرده است:

 در گوش دلم گفت فلک پنهانی

 ؟دانی یمحکمی که قضا بود ز من 

 در گردش خویش اگر مرا دست بُدی

 هاندمی ز سرگردانی!خود را بر

ابر و ماه و مه و خورشید و  گوید ینمخیام برخالف سعدی 

فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری، بلکه 

بگوید خورشید چراغدان و عالم فانوس، ما  دهد یمترجیح 

 چون صُوریم کاندر آن حیرانیم!

 این چرخ فلک که ما در او حیرانیم

 مثالی دانیمفانوس خیال از او 

 خورشید چراغدان و عالم فانوس

 ما چون صُوریم کاندر آن حیرانیم

خیام انگیزه اصلی برای سرودن رباعیات را مستقیماً از 

که  گرفت یممحیط پیرامون و اشیاء و باشندگان ناچیزی 

را  هایی یهسابیزار است. مثل بید لرزان، خیام  ها آنچشم ما از 

و  مانند یمکه به کره خاکی  ییها چراغداندر  بیند یم

 ها آنبر فرق  اند زدهخورشید مانند شمع یا روغنی که آتش 

 شوند یماز کنار هم رد  هدف یبو  چرخند یم ها یهسا. تابد یم

نیشابور را  یها کوچهگرفته تاریکی  به دستتا کسی که چراغ 

 کننده روشنندار اینجاچند قدمی در برابرش روشن کند. 

که گویا  آورد یمشمایل جهان را در نظر او  در شب ها کوچه

. ستارگان و سیارات شتابد یمدر سیاهی به مقصدی نامعلوم 

و زودتر از آنکه  زنند یم یا جرقهو ناتوان هر یک زمانی  نور کم

. روند یمدر ذهن نگه داشت از میان  ها آنبتوان تصویری از 

آراسته  ، بوی خاک پخته وگذرد یمخیام از کارگه کوزه گران 

او را که دلباخته خاک و خاکزادگان است به درون آن بوستان 

هریک خروش برآورده و از حال  بیند یمرا  ها کوزهو  کشاند یم

. این زمانی است که پرسند یم فروش کوزهو  خر کوزه، گر کوزه

میزبان کژدمان  یا خرابهبا لب و دست شکسته در  ها آن

از میان  هاست سال ها آنار هستند و سازنده، فروشنده و خرید

 .اند رفته

 رفتم دوش یگر کوزهدر کارگه 

 دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

 ناگه یکی کوزه برآورد خروش

 ؟!فروش کوزهو  خر کوزهو  گر کوزهکو 

شنونده رباعیات ممکن است تصور کند اگر خیام زندگی و  

ز ، الاقل به زندگی پس اداند یمجهان را نامطمئن و پلید 

مرگ و دوام آوردن آدمی پس از متالشی شدن و از هم 

است  یا مسئلهگسستن اندامش زیر خاک اُمیدوار است. این 

و  کند ینماز پیر و جوان در آن شک  کس یچهکه تقریباً 

سعی  وغریب یبعج های یچاشنمفسران هم با افزودن 

که  آن استچنین باوری را تلقین کنند. علت این امر  اند کرده

در تاریخ  ها آنرانیان باور ندارند و خوش ندارند که بزرگان ای

پیموده باشند  پیمایند یمراهی غیر از آنچه مردم کوچه و بازار 

اما از ؛ داشته باشند اند داشتهیا باورهایی غیر از آنچه عامه 
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 عنوان بهحدس زد که او  توان یمو  آید یبرنمرباعیات چنین 

شاهد مرگ جانداران و تجزیه  که بارهاازآن پسیک دانشمند 

باورهای ماوراءالطبیعی را از  کم کمدر خاک بوده  ها آناندام 

نظر دور داشته است. فیلسوفی اهل منطق چنان با واقعیات 

تلخ و مضحک جهان روبرو شده که دیگر دل از جهان بریده و 

 :گوید یمنسبت به سازوکار آن بدبین شده است و مثالً 

 از کینه تُست ای چرخ فلک خرابی

 شیوه دیرینه تُست دادگری یب

 ای خاک اگر سینه تو بشکافند

 بس گوهر قیمتی که در سینه تُست

یا در جای دیگر زندگی در این جهان ناسازگار را به 

 :گوید یمریشخند گرفته و 

 گر آمدنم به خود بُدی نامدمی

 ور نیز شدن به من بُدی کی شدمی

 خراببه زان نبدی که اندر این دیر 

 نه آمدمی نه شدمی نه بدمی

 و با همین لحن باز گفته است:

 چون چرخ به کام یک خردمند نگشت

 تو خواه فلک هفت شمر خواهی هشت

 چون باید مُرد آرزوها همه هشت

 چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت

بوده است و به همین جهت  یارع تمامخیام یک نابغه 

ار درجه فرق داشته، چنانکه در تفکرش با افراد معاصر خود هز

رباعیات که حرف دل او هستند تقریباً از همه باورهای عوام 

و کارنامه جهان را مانعی برای خرسندی اهل  کند یمانتقاد 

 :داند یمفضل 

 گر کار فلک به عدل سنجیده بُدی

 احوال فلک جمله پسندیده بُدی

 ور عدل بدی به کارها در گردون

 جیده بُدیکی خاطر اهل فضل رن

حکایت پدید آمدن رباعیات! از نظر او تنها  این است

پس از مرگ جان سالم بدر برد  توان یمترفندی که با آن 

تسلیم در برابر خاکی است که شاید چند هزار سال بعد از 

بسازد یا چون سبزه و گل از خاک  یا شکستهمردگان کوزه 

ه پایان سر برآورند. جای شک نیست که برای خیام مرگ نقط

ی، رباعیات آدمی را تشویق به غنیمت شمردن رو ازایناست و 

چون چرخ فلک در کار خود درمانده و مرگ  کنند یملحظه 

 بوقتش در آغوش کشید! آن رادر کمین است و باید 

 بر شاخ اُمید اگر بری یافتمی

 هم رشته خویش را سری یافتمی

 تا چند ز تنگنای زندان وجود

 ی یافتمیای کاش سوی عدم در

کامالً  آنجااو را دارند و او  خانه خلوتخیام حکم  یها سروده

 های یبازاست. جدیت در انتقاد از زمانه و  الهجه یحصرو  ریا یب

کور سرنوشت گاه به انگیزه اصلی سرودن رباعیات تبدیل 

در  بافی یالخو  ینیب خوشاثری از  ینتر کوچکو  شوند یم

مگر به حالت استهزاء. خیام به  خورد ینمرباعیات او به چشم 

بهشت و دوزخ  گوید یمانتقاد از باورهای عامه بارها به کنایه 

در برابر کاسه شرابی که اینک، در این لحظه، بر دستش بنهند 

دور بارور  یندهآهیچ است! در برابر پندارهایی که شاید در 

پر کن قدح  گوید یمشوند و مدعیان را خوشبخت سازند، او 

 دم که فروبرم برآرم یا نه! کائنه معلومم نیست باده ک

 تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 باده که معلومم نیست پر کن قدح

 یا نه! برآرم فروبرم دم که کائن

 :فرماید یمو در نمونه دیگری 

 ای دل تو به اسرار معما نرسی

 در نکته زیرکان دانا نرسی

 ساز یممی لعل بهشتی  اینجا به

 کآنجا که بهشت است رسی یا نرسی

از این نظر، صادق هدایت تنها کسی است که برخالف 

که از مشرب  یجزئاز انحرافات  یا پارهدیگران خیام را )با 

که بوده ترسیم کرده است.  گونه همانبرآمده(  اش یفکر

فظ در خیام یا مثالً حا خواهند یمو  خواستند یمدیگران گویا 

 ها آنآورند، غافل از اینکه بهشت  به وجودشایستگی بهشت 

تکان  آنجاهمان شیراز و نیشابور بوده )که همه عمر از 

با وجود این  توقع دیگری نداشتند. ازآن پسنخوردند( و 

 :گوید یمخیرخواهانه، آخرش خیام  یها کوشش

 افسوس که سرمایه زکف بیرون شد

 وز دست اجل بسی جگرها خون شد

 س نامد از آن جهان که پرسم از ویک

 کاحوال مسافران دنیا چون شد!

 :گوید یمیا در رباعی دیگری که به او منسوب است 

 از جمله رفتگان این راه دراز

 باز آمده کیست تا به ما گوید راز

 پس بر سر این دو راهه آز و نیاز

 باز آیی ینمتا هیچ نمانی که 
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، خیلی ریزد یمواننده با این آب سردی که بر تن و جان خ

بعید است کسی بتواند از رباعیات خیام برداشت 

داشته باشد. خیام مثل حافظ که یقیناً از او  یعیماوراءالطب

کارش پرده کشیدن نیست بلکه پرده دریدن  کند یمپیروی 

است. از این منظر، رباعیات خیام ذاتاً تلخ هستند چون از 

که عمری به  اند آمدهن بیرو گرا تجربهاندیشه یک دانشمند 

و  شناسد یماو را خوب  یها صورتکتماشای مرگ نشسته و 

را  الحان خوشو مرغان  سخن خوشمحال است فریب واعظان 

. این مسئله شوند یمبخورد که در بستر توهمات زیر و رو 

محدود به خیام نیست و بسیاری از اندیشمندان امروز و 

باید به این دستگاه گذشته با خود اندیشیده بودند که ن

 تواند ینماین جهان  به عبارتیناکارآمد دل خوش کنند. 

مقدمه زشتی باشد بر یک خوشبختی ابدی! به همین دلیل 

خیام را به شکل قدیس  اند یدهکوشاست که عوام همیشه 

 کنند. یرخ به عاقبتو او را  دربیاورند

ای باوره کننده فاش عنوان به، اگر رباعیات را همه این با

خیام در نظر بگیریم )که منطقی هم هست( او به لحاظ 

قدیم  گران یالادرامروزی و  های یکاگنوستاعتقادی در جرگه 

اگر اعتقاد او چیز دیگری بوده، پس البد در   .گنجد یم

و  رسد یم به نظرصادق نبوده است و این بعید  یشها سروده

امروزی به  کشان مالهبعیدتر از آن اینکه خواسته باشد بقول 

کنایه از غیب سخن بگوید. نه! برای خیام عالم غیب همان 

با  خواهد یمو نه  فهمد یمعالم غیب است و نه چیزی از آن 

ناکارآمدی و مضحکه در احوال دنیا چیزی از آن بداند!  همه آن

در پشتیبانی از این واقعیت بیان کرد  توان یمرباعیات زیادی 

پیرامون هدف ناشناخته  ستقیمیرمغو خیام بارها مستقیم و 

 زندگی ابراز بدگمانی و حیرانی کرده است:

 از آمدنم نبود گردون را سود

 وز رفتن من جالل و جاهش نفزود

 ی نیز دو گوشم نشنودکس هیچوز 

 ؟!آمدن و رفتنم از بهر چه بود کائن

 :گوید یمو باز 

 من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت

 شتاز اهل بهشت کرد یا دوزخ ز 

 جامی و بتی و بربطی بر لب کشت

 این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت 

 :گوید یمو با همین مضمون دوباره و چندباره 

 ای آنکه نتیجه چهار و هفتی

 وز هفت و چهار دائم اندر تفتی

 می خور که هزار بار بیشت گفتم

 باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی

 :خوانیم یمو دوباره 

 سودای تو دی اند تهپخخوش باش که 

 از تمنای تو دی اند شدهفارغ 

 تو دی تقاضای یبقصه چه کنم که 

 دادند قرار کار فردای تو دی

بشر در ابداع نقوش  های یزندهانگ ینتر بزرگمرگ یکی از 

و  انگیز یالخباورانه بوده اما در شعر خیام صورتک  خوش

 اش چهرهکه دیگر شعرا و نویسندگان بر  یبخش آرامش

تا خواننده بعد از مشاهده آن  شود یمبرداشته  اند یدهشک

 زندگی را جدی بگیرد.

 گویند کسان بهشت با حور خوش است

 که آب انگور خوش است گویم یممن 

 این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار

 کآواز دهل شنیدن از دور خوش است

که  آن استاز  تر مهمکه زندگی  گویند یمرباعیات پیوسته 

 یا سادهمنقول و معقول بسپاریم. به همین خاطر، عناصر به 

آرامشی  توانند یممثل گل و سبزه و درخت و کوهستان هم 

دمی کنارشان بیاساید و  تواند یمبه انسان دهند و او 

فراموش کند.  اند هداشت وارا که همنوعان ر هایی یستمکار

 رباعیات زیر چنین دعوتی دارند:

 ک شدهبنگر ز صبا دامن گل چا

 بلبل ز جمال گل طربناک شده

 در سایه گل نشین که بسیار این گل

 و ما خاک شده یزدفروردر خاک 

 :فرماید یمو همچنین رباعی دیگری که 

 فصل گل و طرف جویبار و لب کشت

 با یک دو سه اهل و لعبتی حور سرشت

 پیش آر قدح که باده نوشان صبوح

 آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنشت

بسیار بودند و باورها و  اندیشان یکتارر خیام نیز در روزگا

و بعضی او را خارج از دین و  پسندیدند ینماو را  ییها سروده

 :گوید یم ها آن. خیام در پاسخ به دانستند یمگمراه 

 قومی متفکرند اندر ره دین

 قومی به گمان فتاده در راه یقین

 از آنکه بانگ آید روزی ترسم یم

 نه آنست و نه این! راه خردان یبکای 
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قاعدتاً نباید برای کسی شک و شبهه بگذارد  ها نمونهاین 

که خیام نسبت به باورهای جا افتاده در روزگار خود اگر 

است. نگارنده از سرگذشت  تفاوت یب کم دستبدگمان نباشد 

به باورهای  شدت بهخیام یک برداشت دارد و آن اینکه وی 

نامعقول  های یباور خوشو  ها یپرداز خرافهو  پسند عامه

بیان کرده است. به دیگر سخن، رباعیات  آن رامعترض بوده و 

خوشبختی امروز را به آینده  وجه هیچ بهبگویند که  خواهند یم

موکول نکنید و مایه ناخوشی دیگران نشوید. چنانچه آدمیان 

هر یک قدری در خوشبختی دیگران بکوشند، طولی نخواهد 

از امروز خواهند دید.  تر خوشبختران را کشید که خود و دیگ

 ها آنگذشتگان شاید با ما صادق نبودند و ما همچنین. 

تمایل داریم  ها آنو ما هم در تفسیر آثار  زدند یمصورتک 

مسائل ساده را پیچیده کنیم و به سبک و سلیقه خود 

معنی هر چیز را مستقیماً در نظر آوریم،  خواهیم ینم. یمدرآور

 باب میل ما نباشد. خصوصاً که

 یابیم یدرم، زیست یمبا نگاهی به تاریخی که خیام در آن 

زندگی پس از مرگ و سودای  چنان آنکه معاصران وی 

 ها آنبهشت و حوریان را جدی گرفته بودند که زندگی نزد 

و  یافتنین دست های یندهآبه  چنان آنناچیز و حقیر شده بود و 

از دست  کلی بهمان حال را نادیدنی چشم دوخته بودند که ز

بر خود و  دلیل یبرنج و سختی  چنان آن ها آنداده بودند. 

دیگران وارد کرده بودند که تصور آسودگی و راحتی برایشان 

ناممکن شده بود. خالصه آنکه در روزگاری که صوفیان به 

 یها شپشتعداد روزهایی که گرسنگی کشیده بودند و تعداد 

، رباعیات خیام برخالف کردند یمار افتخ یشانها خرقهروی 

تصور امروزی نقطه روشنی در دعوت به زندگی بشمار 

سرانجام اینکه این خیام نیست که صورتک بر  ؛ وآمدند یم

خندان و گریان بر  یها صورتکچهره زده است؛ کسانی 

چون چهره واقعی او خوشایندشان نیست  گذارند یمصورتش 

 است! دهکر یمجهت آب شنا  برخالفو او 

باشد و باید زیر  تر ژرفنگاهمان باید به سخنوران گذشته 

موشکافی کنیم. ولی این بدان معنا نیست که  ها آنپوست 

گاه  ها آندهیم.  به دستآنان  یها سرودهمعنای غیرطبیعی از 

 یدر پردهو  کشیدند یماز سر ناچاری و گاه به میل خود پرده 

اگر  رسد یم به نظراست.  پرده کشیدن بوده یا گونههم  ها آن

که  یا قطرهمثل  اند سختدیدنی رباعیات که  های یهالاز 

به هر شیوه خود را به دل خاک برساند راهی پیدا  خواهد یم

 آمیز یهکناکنیم و داخل شویم، دیگر نیازی به جستارهای 

 بسا چهساده و روشن است.  یزچ همه آنجانخواهیم داشت و 

رباعیات خیام تجسس نکرده باشد، زیرین  های یهالکسی در 

زبان  سازی یچیدهپچون این سادگی چشم منتقدانی را که به 

 ■ !زند یم اند گرفتهخو 
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 «مرثیه برای یک موش تنها یا روزگارهای اضافه»ی  همجموعدر  «پژمان قانون»های  یشبا سرا 

 عابدین پاپی 
 

و  «ابژه»که در دو دنیای  ناخودآگاهیشی است ر سراشع

و « نظر»و در تولد آن  کند یممتولد و آغاز به زیستن  «سوژه»

بسزایی دارند و این دو مقوله در این دو دنیا  یرتأث« منظر»

. ابژه دنیایی است واقعی. به نمایند یمو سازنده جلوه  متأثر

 «یونان به معنایی  هفالسفصوری که در دنیای قدیم و از نگاه 

است. دنیای برابر « در مقابل ایستاده» یاو  «برابر ایستاده

و به  شود یمموجودات طبیعی و انسان ی  ههمایستاده شامل 

بیانی دیگر تمامی موالید چهارگانه نیز به دنیای ابژه تعلق 

از این  با درک، فهم و احساس انسان. سوژه توأمدارد. دنیایی 

یعنی هر آنچه که ؛ است« در درون ایستاده» یمعننگاه به 

. سوژه شود یمذهن متولد ی  هپشتوانلق به دنیای درون با متع

و ذهنی است که با دنیای خیال  یرواقعیغدنیایی مجازی و یا 

دارای وجه اشتراکاتی است ولی در ابعادی نیز  اگرچهنیز 

. سوژه در جهان دکارتی به معنای شود یمدیده  ییها تفاوت

هرآنچه  مقابل مفهوم عین. دکارتی  هنقطذهن است در ست 

و  کند یمسوژه اطالق  ذهن است اعتباررا که معتبر به 

، زیرا که نزد دکارت پندارد یمسردمدار این ذهن را انسان 

ء متفکر است. ولی بر این اصل یش همانامور،  ترین یقینی

معتقد است که ابژه بودن به نحوی تعلق پیدا کردن به سوژه 

ذات  بینی ندرو)ماهوی –است. به تعبیری دیگر آیدتیک 

بنابراین با این ؛ کند یمابژه را به اعتبار سوژه بررسی  (شهود

ابژه گرا و ی  هفالسففرآرونده که توسط ی  هیزآبخنوع 

دو پارادایگم تا به  عنوان بهفیلسوفان سوژه گرا خیز برداشت و 

 گانه هفت، اندیشه و زبان هنرهای کنند یم داری میدانامروز 

پیدا شود و  هنرمندیکه  رود ینمگمان نمودند و  الگوپذیررا 

مهم ی  هنکتمدعی سرآیشی خارج از این دو جهان باشد. دیگر 

از این نگاه سه نوع حرکت در ادبیات معاصر از نیما تا  که این

 -1که شامل:  گرفته شکلامروز 

حرکت در  -0 حرکت در تغییر

 حرکت در تطور است. -3تحول 

تفکر است که بگوییم آغاز  یضرور

نیما حرکت در تغییر بود که  یادب

نیما سعی بر آن داشت تا که با 

که به تثبیت رساند،  ییها المان

تلنگرهایی را به شعر کالسیک وارد 

سازد. شاملو نیز حرکت در تحول بود که در مقابل شعر نیما 

برکندن  ی منزله بهبرآمد. لذا حرکت در تحول در شعر شاملو 

ابعادی است که امروزه مشاهده شعر نو نبود بلکه تحول در 

آن را شعر  توان یمشعری است که  شعر امروزاما ؛ کنیم یم

نامید. حرکت در تطور به این معنی که « حرکت در تطور»

اندیشه، زبان و معنای شعر و البته موسیقی بیرونی شعر دچار 

به گون شدن  گونه اینباشد و  تر کلیحالتی کلی به حالتی 

؛ را به خود احساس کند« برکندن» ی همزکلی، طعم و 

است  «معلم»منتقدی  که اینبنابراین منتقد عالوه بر 

منتقدی زیباشناس هم باشد تا که بتواند با التفات  بایست یم

جامعه را به جهات الزم سوق دهد. حال پرداختن  ها تحرکبه 

به مخاطب  ها یناادبی و شناخت  یبسترهاو  ها یهالبه زیر 

ادبی  های زیرساختد معلم است. لذا شناساندن منتقی  هیفوظ

و پرداختن به  باشد یمو علوم ادبی را به مخاطب یک بحث 

و سره را از ناسره جدا کردن نیز بحث دیگری است  مؤلفآثار 

که البته این کار به منتقد زیباشناس مرتبط است. لذا از این 

 منظر هر اثری هم نیاز به منتقد معلم دارد و هم منتقد

یک اثری از حیث  رود یماحتمال  که اینزیباشناس. چه 

باشد ولی از  مند بهرهزیباشناسی از خصایصی بارز 

صاحب  رود یماحتمال  و یااست  بهره بیادبی  های زیرساخت

ادبی و مکاتب و ... را خوب  یبسترها اش یهنراثر در اثر 

رعایت کرده باشد اما در پردازش به زیباشناسی شعر ضعیف 

به عدم شناخت از  گردد برمیل کرده است که باز این مهم عم

. اند کردهکه برای مکاتب ادبی تعریف  ییها سمبلو  ها مؤلفه

که شاعر در اثرش از مکتب  رود یم: احتمال مثال عنوان به

مکتب رئالیسم  یها شاخکولی با  جوید یمرئالیسم بهره 

گرهایی را در تلن اگرچهرئالیسم جادویی اغیار است و  مانند به

اما موفق نیست و  زند می در اثرشجهت نیل به این مکتب 

آکادمیک و بنیادی با این  صورت بهدلیل عمده این است که 

 مکتب آشنا و ارتباط برقرار نکرده است.

مرثیه برای یک موش تنها یا روزگارهای اضافه ی  همجموع

ژه از پژمان قانون ازجمله آثاری است که در قالب دنیای سو

و استفاده از منظری طبیعی.  گیری بهره، البته با گیرد یمقرار 

به بیانی نظر شاعر به منظر در ساختار ابژه است ولی در معنا 

 گیری بهرهمند با  شاعر را شاعری سوژه توان یمبنابراین ؛ سوژه
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 «منظر»در  ها واژهطبیعی دانست که اغلب این  یها واژهاز 

و کاربرد معنایی  شوند یمرور زیست محیط خود تراوش و با

نیز به موطن زیست محیط خود و شرایط  ها واژهاین 

هنر  که این، چه شود یماجتماعی، سیاسی و جنگ مرتبط 

اشعار این شاعر به چشم  جای جایحماسه با زبانی نو در 

با شناساندن سه حرکت در ادبیات  که این. دیگر نکته آید یم

شاعری با  توان یمقانون را معاصر که ذکر آن رفت، پژمان 

اثر این ی  همطالعشناخت که با  «حرکت در تطور» یها مؤلفه

 به عینه دید. توان یماز این تطور را  ییها رگهشاعر 

از این منظر هنوز سنتزی در ادبیات معاصر و بخصوص شعر 

و سنتز در  تز رویکردی مفهومی به تز، آنتی)نو صورت نگرفته 

بنابراین آنچه  (این قلم در عقربه بخوانیدرا از  و شعرادبیات 

وجود دارد تلنگرهایی است که از جانب شعرای امروز صورت 

حرکت در تطور در جهت  توان یمپذیرفته و این تلنگرها را 

نیل به سنتز نامید که البته برای رسیدن به سنتز، زمان 

در ی  هجامعنکته در این زمینه  ینتر مهمزیادی الزم است. 

ذار است که هنوز تا فهم مدرنیته و پست کریتیکال حال گ

که ذکر آن رفت  طور همانفاصله زیادی دارد. به هر روی 

پژمان قانون شاعری است که در قالب 

. چه گیرد یمقرار « حرکت در تطور»

مرثیه برای یک موش ی  همجموع که این

از این شاعر  تنها یا روزگارهای اضافه

ه به تصویر را در این زمین ییها شاخک

اما اثر فرا رو از این شاعر که  ؛ وکشاند یم

 1323است که در سال  ای مجموعهاشاره شد،  به عنوانش

انتشارات بوتیمار به زیور چاپ آراسته شده و در اختیار  توسط

شعر قرار گرفته است. قانون قبل از این مجموعه نیز ی  هیلقب

 کنم ینمامضاء  یا خربزهمن پای لرز هیچ »اثری دیگر را بنام 

که  اند آراستهنشر ثالث به زیور چاپ  توسط 1382را در سال 

شعر و ادب معاصر است. ی  هحوزاین اثر دومین اثر نامبرده در 

که این  گیرد یماثر ابتدا با طرح روی جلد کتاب شعر نضج 

مجموعه و طرح  نام انتقادی است. ای مایه جانطرح دارای 

که از شاعر در ظهر جلد این روی جلد مجموعه با شعری 

مجموعه آمده است از زبان و بار معنایی مشترکی برخوردارند. 

طراح در روی جلد کتاب تلنگری به وضعیت دنیای سنت 

قدیمی را با یک ی  هخانتصویر یک  که طوری به زند می

تصویر کردن نگاهی  درصددو  گذارد یمبه نمایش  موش تله

 یها دغدغه تواند یم انتقادی است. موش در این طرح

اجتماعی هر موجودی عالوه بر خود موش هم باشد که 

وضعیتی نابسامان در جهت زنده ماندن دارد و احساسات 

 تأثیر بیدرونی و سالیق زندگی هنرمند نیز در این طرح 

 توان یمنیست و با این تفاصیل است که شاعر را در این طرح 

که  ای گونه بهشاعری دردمند و دغدغه محور دانست 

این دردمندی را به دیگر موجودات طبیعی نشان  خواهد یم

پندار است و هم دیگر  همذات همدر بیانی دیگر شاعر  ؛ ودهد

 پندار.

قالب  شعر است که 3۶صفحه در قالب  83مجموعه حاوی 

مالیزم نزدیک است. اشعاری با  شعرها بیشتر به نیمه ماکسی

مالیزم  ماکسی توان یمرها را بلند که از این نگاه سط ییسطرها

شعر را برای نام  12فهرست  بندی قالبنامید. شاعر در 

شعر را برای سه روزگار اضافه  0۶و  کند یممجموعه گزینش 

سیر و روندی تازه در ساختار و  به دنبال رود یمکه گمان 

نوعی متفاوت انگاشتن  خواهد یمطرح کتاب را مدنظر دارد و 

اشعار شاعر با  ی مایه بنشعر تصویر نماید. را در نشر و معنای 

و زبان این  گیرند یمشکل  چندجانبه دیالوگمونولوگ و 

ها زبان اعتراض، انتقاد و در زوایایی  و مونولوگ ها یالوگد

حرکت »اجتماعی است. زبان شاعر در این اثر در اشعاری زبان 

است و به بیانی مخاطب با زبانی نو « در تطور

نو تصادم دارد و  هایی یتخالقبا  توأمو بدیع 

در برخی از اشعار نیز روند زبان شاعر تلفیقی 

از حرکت در تغییر، حرکت در تحول و 

گفت که  توان یمحرکت در تطور است. البته 

چربش زبان شعری پژمان قانون در این اثر بر 

از  اگرچه. شاعر در این اثر کند یمزبان دیروز سنگینی 

قاتی خود و و در بود طب کند یمتفاده طبیعی اس ییها واژه

ی  هیشاندولی  سراید میبرای طبقه و زیست محیط خود شعر 

عقل گرایی( و )شاعر با تشبث از مکتب راسیونالیزم 

و در  پردازد یم سرایشذهنیت گرایی( به )سوبژاکتیویسم 

 که اینشاعر را شاعری ناتوریسم نامید چه  توان یمابعادی نیز 

. پردازد یمشعر  سرایشطبیعی به  یها الماناز  گیری بهرهبا 

 جای جایبا زبانی تازه در  سرایی حماسهجنگ( و حماسه )هنر 

اشعار قانون پیداست و این مهم نیز شناخت شاعر را از زیست 

 یها مؤلفهاز  خوبی بهکه توانسته  کند یممحیط خود تصویر 

مدرن  جنگ در قالبی نو بهره بگیرد. بازتولید سنت در قالبی

 یها واژهاز  گیری بهرهیا به تعبیری مدرنیته کردن سنت با 

از دیگر خالیق پژمان قانون در آثارش  سنتی و طبیعی

که در زوایایی به توفیقاتی دست یافته است. دیگر  باشد یم

شعر امروز به  یها مؤلفهاست که از  آشنازداییمهم صنعت 

زبان ساختاری و محتوایی شاعر  
دوشادوش هم و بر ریلی منطقی 

و  اند حرکتو استوار در 
 کنند. یمفرآیندی واحد را طی 
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در برخی و  شود یمکه در اشعار این شاعر دیده  آید یمشمار 

 .آید یمیرونی کالم هم به دیده از اشعار قانون صنعت آ

 :کنیم یماکنون اشعاری از این شاعر را با هم بررسی 

 :3ی  هشمارشعر 

موهای مادرم را بو  ها گربهدر ساکت ایستاده بودم /  

/ مانده بودم به خیابان فرار کنم / یا نان را از کول  کشیدند یم

 تا آخر ...بگیرم   ای مورچه

هم و بر ریلی  دوشادوشزبان ساختاری و محتوایی شاعر  

و فرآیندی واحد را طی  اند حرکتمنطقی و استوار در 

)فرا تجربه( « فرآبند». این فرآیند برگرفته از کنند یم

. آغاز کنند یمسطرهایی است واحد که جریانی پیوسته را طی 

ی  هبدندر  اگرچهو  خورد یمتازه استارت  هایی ینشآفرشعر با 

و احساسات درونی و دیالوگ  پردازی روایتشعر شاعر به 

شاعر،  ولی چربش زبان آغازین پردازد یمسازی با زبانی ساده 

 به دورشعری  های یبآسو از  کند یمشعر را مستحکم 

تشخیص اثر  . شاعر در این اثر با حرکت به سمت زبانسازد یم

و این مهارت با  ندرسا یمرا در قالبی هنری به اثبات 

 .رسد یماندیشه به ثمر ی  هپشتوان

 :1۶ی  هشمارشعر 

: بز بی گوید یمکارد از کارد گذشته است / دسته به ما 

علف نبوده است که ما کنار مهتاب  قدر آندست و پا؟ / 

 ...الی  برد یم خوابمان

منظور اصلی صحبت  برخالفو  آشنازداییایجاد نوعی 

و  آشنازداییبه این  چندجانبه هایی وگیالدکردن که شاعر با 

. زبان شاعر مخاطب را یابد یمگفتن دست  خالف منظور اصلی

تا که اندیشه و هدف شاعر را که در پشت  دارد یم وا تأملبه 

روز  یها المانپنهان است را کشف نماید. شعری با  ییها پرده

ر که د ای گونه به کند یمکه شاعر را به شاعری معناگرا مبدل 

. نمونه: چطور شود یمشعر نیز این زبان تازه حفظ  بندی پایان

یک پارس شاعر ی  هاندازمن به  یها پنجه/  کنی یمفکر 

یک پارس بگویند ای دادهایی که به ی  هاندازشوند؟/ به 

/ ما از زمین  کشیم یم؟ / زمین از زمین رسید ینمآسمان 

 / کجایی ای کاردهای بی دسته و پا! کشیم یم

 

 :3۶شماره  از شعرشی بخ

پیر مرد / انگشتت را خیس کن بگو آفتاب / بگو ای روزهای 

راه  / هنوز کت بپوش / عطر بزن / حاال ام ماندهبی عصا که 

زیر درخت فکر نکن/ آسمان تخم  یها قورباغهبیفت / و به 

سیصد نگذاشته هنوز / راه بیفت بگو ای گرمای   ای دوزرده

/ و  ام یاروز ابر یک روز ابری مرده  پیش / ما به ازای یک سال

که از سم  اند یدهدوبزهای مان که در سرزمین مصر / آن قدر / 

/ و تو دست راستت را باال کنی / بگویی ای بزهای  ام یامرده 

سرزمین مصر!/ و من عصایم بیفتد بگوییم / نه علف ماند نه 

 بزی / و کالهی که از سرما گشاد رفت عربی بود. جانبداری

شاعر از موطن و هویت تاریخی خود و ایجاد نوعی نوستالژیک 

که در  روند یمبه شمار  ییها مؤلفهتاریخی دردمند از 

. شاعر فریاد اعتراض به وضعیت شوند یمشعر تصویر  ی مایه بن

و موفق  دارد یمتاریخ و فرآیند موجود را با زبانی هنری بیان 

 ییها واژهبا گزینش نشان داده است. زیباشناسی در شعر شاعر 

ولی با کار کشیدن از همین  گیرد یمطبیعی و تاریخی صورت 

از حیث معنا، شاعر سعی بر آن دارد تا که زبان  ها واژه

 موفق است. آورد رهرا تقویت نماید که در این  اش یشعر

 :12ی  هشماربخشی از شعر 

/ بعد / یا  شاشد یمبعد / یک آمریکایی آرام به دستان ما 

ک! یا توپ! یا مسلسل / بعد / دل مان برای زنان مو بور تان

راحت / و جذاب خیلی  کشیم یم/ بعد سیگار  شود یمتنگ 

تانک! ای مسلسل / بعدها تر /  یا معمولی / بعدها / ای توپ!

دلتنگتیم / راحت / و سیگار  رویم یمبه کنار اسکله 

گانه مفهوم با ساختاری تازه که . اثری چندکشیم ینم

ساختاری شاعر، شعر را از حیث زیباشناسی  های یادسازنم

با  توأمو زبان محتوایی اثر نیز زبانی عقالیی  اند نمودهتقویت 

احساس و عاطفه است. شاعر شرایط اجتماعی و سیاسی 

. زبان کند یمزیست محیط خود را در قالبی زیبا و هنری بیان 

 افتد یم اعتراض و دردمندی در منظر طبیعی خود شاعر اتفاق

توپ و مسلسل  –حماسی چون تانک  ییها واژهو گزینش 

شاعر در جهت تصویر شعری انتقادی است  یها دغدغهبیانگر 

 این مهم تصویر شده است. خوبی بهکه 

 

 :31ی  هشمارشعر 

پا روی زمین گذاشته بود سگی که پایش نصفه بود / و 

برای  ها دم/ توی کوچه  داد ینمزمین  بوی یشها پارس

/ من کنار سنگی روی آفتاب  روند یمتکاندن به سمت چپ 

/ و فکر  کنم ینم/ برای پستان چپ زنی گریه  ام نشسته

 را از دم آفریده الی آخر... یشها سگکه چرا / خدا  کنم ینم

 ییها اتفاقشعری با سطرهایی متوازن از حیث مفهوم که 

رخ در اثر  «را از دم آفرید یشها سگخدا » مانند بههنری 

ی  هیرداوارد  شناسانه معرفتو مخاطب را با نگاهی  دهد یم

 .کند یمشعر 
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 :02مطلع شعر 

و ما گفته بودیم آخر پاییز! / موهای ما هم چنان سهم هیچ 

دختری نیست / و کسی به راه خودش / جز موهای سفید من 

در چند سالگی / پس باید صبر کنی به افتخار مشتی برگ 

 ...که قصد سفر ندارد این روزها  زرد / و دختری مو بور

 

و بافتار شعر  دارد می واو تفقد  تأملشعری که مخاطب را به 

جادویی و  هایی یالوگدذهنیت گرایی است که با استفاده از 

از نگاه  تأملو این  سازد یم به دوررند مخاطب را از واقعیات 

هایی  آشنازداییمخاطب پیوسته و گسستنی نیست. شاعر با 

و مخاطب را با نگاهی  کند یممند، زیان شعر را تقویت ارساخت

اما پژمان قانون صاحب این اثر  ؛ وسازد یمزیباشناسانه مواجه 

را در جاده شعر  «حرکت در تطور»شاعری است که  اگرچه

دوم شعر معاصر ی  هدورانتخاب کرده است و در حال گذار در 

ست و زبانی در اشعارش نی های یبآساست ولی خالی از 

در  طبعاً اش یشعری  همجموعخود جهت تقویت این  ی نوبه به

نشان خواهد داد. تعریف شعر از  تر موفقآثار بعدی زیباتر و 

زبانی است که پر شور تر از زبان معمولی  «الرنس پرین»نگاه 

بنابراین اگر شعر را یک انسان تلقی نماییم ؛ گوید یمسخن 

مورد استقبال و  وحدیثش رفح که ایناین انسان باید از برای 

پر شور تر از زبان معمولی و  بایست یمدر جامعه افتد متأثر 

ذیل از این مجموعه: از ی  هنمونسخن براند. به  ای محاوره

/ و شیر هم از پستان  دانند یمترس بود که نسکافه شدم همه 

به تو فکر خواهم کرد  ها سال/  دانند یممادرم رفته بود / همه 

ن زبانی ساده و معمولی که در برخی از سطرها شاعر با ... زبا

تا که زبان شعر را پر شور تر  آید یبرمدر صدد  هایی یبازواژه 

شعر ی  هبدنجلوه دهد ولی موفق نیست جز چند سطر در 

رفته بودیم گریه کنیم / اما با چترهای  ها سال»: مانند به

/ فقط در  نکرد شدیم / و مادرم که التماسی رو روبهخائنی 

آینه به موهای سفیدش گفت پژمان / و من بارها گفته بودم 

 شیر شیرین.

 14باز نمونه شعر شماره 

اگر به دریای جنوب فکر کرده باشم / و تو پاهات  خصوص به

 ای هنریرا کوبیده باشی به زمین. در این دو سطر هیچ اتفاق 

این و  کند یم نویسی سادهو شاعر تنها  افتد ینم سطرهادر 

در مجموعه دیده  اشعار شاعر جای جایکه در  ها نویسی ساده

شعر شاعر را با آسیب زبانی مواجه ساخته است.  شود یم

اعتقاد دارد ولی  نویسی سادهخود شاعر بر  اگرچه

ی شاعر در این اثر هنری نیستند و سطرهای ها نویسی ساده

که دو  ای گونه به. اند ساختهناب شاعر را با آسیب جدی مواجه 

تازه آهسته به پشت »: سراید می 14ی  هشمارسطر بعد از شعر 

 راند میمنظور اصلی سخن  برخالفکه شاعر  «یما برداشتهقدم 

و به کف پای تو »: سراید میو بسیار زیباست و در ادامه نیز 

دست  کنند یمکه به سمت آسمان رو  ها باران/  ام خوردهقسم 

که شاعر را  ها نویسی ساده . لذا از این دستام داشتهنگه 

در این مجموعه بسیار است ولی در هر شعر  کند یممتمایز 

موفق شاعر که به  یشعرهاشاعر در این مجموعه به غیر از 

ساده و معمولی که در  های حرفاشاره شد،  ها آنبرخی از 

شعر شاعر را از شور و حرارت شاعرانگی  اند آمدهقالب سطر 

آثار بعدی شاعر، این در  آید یمر که به نظ اند انداخته

 های ساده الزم نباشد. گزینی تکرار

 :1ی  هشماربازنمونه در شعر 

باشم / تو چه فکر  متأسفباید برای غرب زمین  اصالً

کنار خیابان را بشمارم /  یها نرده؟/ من که احتمالن کنی یم

البته / ممکن است از روی پل خودم را پرت کنم باال / تو هم 

دو سطر  جز بهجنوب ندارد. در این چند سطر  ینجاار کن اقرا

، دیگر سطور فقط دهند یمپایینی که زیبا و پر اتفاق نشان 

را از  ای هنرمندانهکه هیچ اتفاق  اند یمعمولیک نثر ساده و 

عار این اش که اینجانب شاعر شاهد نیستیم. دیگر نکته 

 اگرچهو  شوند یممالیزم تشکیل  مجموعه از سطرهایی ماکسی

 تواند یمولی  شود ینماین روند مشکل محتوایی محسوب 

ایراد ساختاری باشد که در شعر امروز لباسیسم ظاهر شعر را 

شعر را دچار  یسیپلیندو به دیگر بیان  اندازد یماز زیبایی 

بلند  یسطرها جای بهبنابراین اگر شاعر ؛ کند یمنازیبایی 

نمونه یک سطر  عنوان بهو  کرد یمسطوری کوتاه را انتخاب 

هم خوانش برای  داد یمبلند را در دو یا سه سطر کوتاه جای 

زیبایی ساختاری  که اینو هم  شد یممطالعه کننده سهل 

 .تر افزونمجموعه 

 

« در»پژمان قانون شاعری است  که اینکالم ی  هیرازش

آشنا و به  ادبی شعر امروز یها مؤلفه« با»وضعیت شعر امروز و 

از حیث  چه همبه توفیقاتی  و البته پردازد یمعر ش سرایش

 ■اندیشه و چه زبان در این مجموعه دست یافته است.
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 «داود سوران» سروده« کنم زندگی را با روسری تو سر می» مجموعهدر رهیافتی  

 عابدین پاپی 
 

ابژه اصطالحی است که فالسفه یونان در فلسفیدن آن یا به 

پر مفهوم و سرمد  یاییزوان در بیانی عشق ورزیدن به آ

سوژه در مقابل آن توسط  بعد من. اصطالحی که اند بوده

چون دکارت قد علم کرد و ساختار و محتوای  ای فالسفه

و تفقد قرار داد.  تأملاصطالح ابژه را به اشکالی تکنیکال مورد 

است و « در مقابل ایستاده»ابژه در دنیای قدیم به معنایی 

را که در مقابل ما ایستاده و با چشم سر  فالسفه هر آنچه

و تمامی موجودات  اند یدهنامآن را رویت کرد، ابژه  توان یم

بنام انسان  سخنورطبیعی به سردمداری موجودی ناطق و 

ی  هسرچشمبنابراین ؛ شود یمشامل این دیسکورس )پرسمان( 

می ودیگر ابژاکتیویسم از مفه یریتعاباصطالح ابژاکتیوتیه و به 

. در مکاتب ادبی جهان نیز کند یمو تزریق  سرچشمهنام ابژه ب

در جهان هستی که انسان را به  تأثیرگذارمکتب  ینتر مهم

مکتبی است به نام  داشت واتفکر در شگردهایی نوین در علم 

کتبی ادبی است که دارای رئالیسم تنها م (گرایی واقع)رئالیسم 

آن  های رشاخهیز ینتر مهمشاخه است و یکی از چهار زیر

در  توان یماز این شاخه را  ییها رگهرئالیسم جادویی است که 

مشاهده نمود. رئالیسم جادویی  یشوب کمادبیات و هنر این 

بدیع است. یک پارادایم واقعی  ییها شاخکسبکی نوین با 

و ترکیبی  شود یمآمیخته  یارؤاست که با خیال، وهم و 

انی دیگر رئالیسم جادویی . به بیآید یممستقل و مجزا فراهم 

نوعی سبک بیان شکافی پنداشت که بر اثر ورود  توان یمرا 

. شکافی که از آن شود یمتجدد به جوامع سنتی ایجاد 

. گزینش باور یابد یمباورهای پیشین در جامعه امروز جریان 

و اعتقادات فرهنگی، هنری و اجتماعی و تاریخی  ها داشت

د و مدرن امروز کردن کاری تجدی  هیرداگذشته را وارد 

بنابراین تصاویری که از این ؛ توجه و مالحظه است درخور

ابراز نمود که  توان یمشاخه از مکتب رئالیسم دست داد 

کشورهای متمدن و دارای هویت تاریخی که از سنن، عقاید، 

 ییها داستانو  ها قصه، ها اسطوره، ها یینآها،  اورداشتب

بنیادی  یها مؤلفهای تجدد از این دنی گمان یببرخوردارند 

که نوعی دگردیسی فرآرونده را  ینجاستاو در  شود یم متأثر

 بنابراین؛ کنیم یمدر آثار ادبا و هنرمندان به عینه مشاهده 

 

ی  هیرداکشور ایران نیز از جمله کشورهای است که در این 

 و قدرت بازتولید سنت در قالبی مدرنیته را گیرد یمفهم قرار 

. شعر گذارد یمابعاد هنری از خود به نمایش گذاشته و  در

که  آید یمیکی از هنرهای پیشین مردمان ایران به شمار 

شعر کالسیک در  اگرچهمند دارد.  تاریخی بس کهن و آرخه

 داری میدان و ماناآموزنده  هایی یافترهادبیات ایران با ی  هجاد

یج خود را ولی شعر نو نیز به سکانداری نیما یوش کند یم

بدیع به جامعه ادب معرفی نمود و فعالیت  نو وهنری  عنوان به

 ینتر مهمخود را تاکنون در زوایایی متفاوت دنبال کرده است. 

شعر کالسیک  که این آید یمنکته که سازنده و آموزنده به نظر 

 که این چه یک پارادایم مستقل برشمرد، توان یمایران را 

این هنر تا به امروز خود  اندازی پوستقدمت تاریخی آن و 

از زمان شکل  ای برههبنابراین پارادایم در ؛ مصداقی بارز است

باشد. به بیانی  گرفته شکلکه انقالبی علمی یا ادبی  گیرد یم

یک تفکری  که اینتفکری دیگر شود و یا  جایگزینیک تفکر 

 حال بااینآید که  به وجود ای زمینه پیشبدون تبعیت یا 

شعر کالسیک ایران را یک پارادایم مستقل تلقی  نتوا یم

اما در ؛ و کاراکترهایی مجزاست ها یژگیونمود، چون دارای 

برداشتی مدنظر نیست و یا حداقل از  چنین اینمورد شعر نو 

شعر نو با  که اینکرد چه  توان ینماین نگاه چنین استنباطی 

ه است و ران شدای  هنری و فضایوارد دایره  هایی زمینه پیش

نیز نیما یوشیج  ها زمینه پیشمهیا کردن و پرداختن به این 

از ادبیات  گیری بهرهبا تبعیت و  اگرچهبوده است. نیما یوشیج 

غرب توانست جریانی ادبی را به راه اندازد ولی این جریان 

نوعی  تواند یمنوعی پارادایم نامید بلکه  توان ینمسازی را 

 که اینقلمداد شود. ولی نکته مهم  پردازی نظریهیا  سازی مدل

طبیعی و  یبسترهاکه در منظر و  هایی اندازی پوستشعر نو با 

تاریخی ایران به نمایش گذاشته است، اینک نوعی پارادایم 

بایستی مهر تصدیق زد، اما  آورد رهملی است و بر ملیت این 

ی  هیکرپآن از بیرون به  های زیرساختو  ها یهالچون زیر 

از بیرون  اش یرمایهخمزریق شده و به بیانی دیگر جامعه ت

 آن را پارادایمی جهانی قلمداد کرد. توان ینماست؛ 
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ادبیات و شعر موطن  مختصری که از شناسی دیرینهلذا با 

ادبی  هایی یانجر( شعر نوخود عنوان نمودیم در این رهگذر )

یکی پس از دیگر بعد از فرآیند ادبی نیما به وجود آمده و 

تا به شعر امروز رسیده  اند نمودهرا نیز تصویر  ییها شخصهم

شعر امروز با دنیای امروز که پست کریتیکال  طبعاًاست. 

حرکت  توان یمنامبردار شده در حرکت است. این حرکت را 

در تطور نامید. حرکت در تطور حرکتی است که راهی متمایز 

را که در  زهات آنتیاز نیما و شاملو و البته درون تز و درون 

. در این رهیافت کند یمقالب نیما و شاملو هستند را طی 

از  گیری بهرهشعرایی با زبان، بیان و لحنی متفاوت و با 

به که  اند زدهنو  هایی ینشآفردنیای امروز دست به ی  همؤلف

تثبیت حرکت در تطور هستند ولی تا نیل به این مهم  دنبال

ی را زندگ» زیادی باقی است. یها راه

از جمله « کنم یم تو سربا روسری 

شعر امروز  عنوان بهآثاری است که 

. این اثر از داود سوران شود یمتلقی 

صفحه در  20با مشخصات ظاهر 

مالیزم و مینی  یماکسشعر  12قالب 

مالیزم )کوتاه سرایی( است. چاپ و 

گرفته و راهی بازار  بر عهده یشان انتشاراتتکثیر این اثر را 

شده  مند بهرهنموده است. نام مجموعه از زبان ایهام کتاب 

معنی نزدیک و  در دو «سر» و« روسری»که واژه  ای گونه به

دور بکار رفته است. نام مجموعه با طرح روی جلد و شعری 

که در ظهر مجموعه لحاظ شده است نوعی همگونی را از 

. روسری در طرح روی جلد اند یدهآفرحیث معنا و مفهوم 

گیسوان سرخ و خونینی باشد که برای تو که در  واندت یم

خود  تواند یمزوایایی متفاوت مدنظر است، قلمداد شود و یا 

سر کشیدن و  یدو معنواژه سر نیز به  ؛ وروسری هم باشد

طرح انتقادی و زبان  مایه درونگذراندن اعمال شده است. 

 در قالبی کنم یماعتراض است. زندگی را با روسری تو سر 

از شاخک رئالیسم جادوئی در ابعادی  گیری بهرهرئالیسم با 

و  اند رئالسروده شده است. بسترهای فراهم آورده شاعر اغلب 

 هایی یشآ سر به دستواقعی  ییها واژهاز  گیری بهرهشاعر با 

یک واقعی خود را با وهم  و ادراک. شاعر فهم زند میرئالیسم 

را  ای تازهتا که معانی  دآی یبرمو درصد  دهد یمو خیال کالف 

اثری  توان یمبیافریند. این اثر را  اش یشعربرای پیدایش زبان 

تضاد  ویژه بهکه صناعات ادبی و  سان بدینصنعت محور نامید. 

و پارادوکس و مراعات نظیر در اشعار این مجموعه جایگاه 

 به دنبال، شاعری پارادوکسیکال که اند نمودهخوبی را کسب 

در جهت پیامی سازنده است. زبان شاعر  تضادهاآشتی دادن 

در این اثر با صمیمیت بیان و صداقت احساس و عاطفه 

مسببی است تا که شاعر در ذهن مخاطب آموزنده و کارآمد 

ت اس ای گونه بهنشان دهد. چیدمان کلمات در ساختار اشعار 

 جز بهمندی خاصی مواجه گردد؛  که شعر شاعر با ساخت

نه در ایجاد زبان ساختاری  شاعر نه در معنا وچندین شعر که 

شعر خوب عمل نکرده است. برخورد شاعر با کلمات ساده و 

شاعر در اغلب اشعارش به  های ینآفرصمیمی است و نظیر 

را با روسری  یزندگ است. یدهبخشسیالیت زبان شعر استعانت 

معناگراست که اغلب این  ییها ابژهآکنده از  کنم یمتو سر 

 ها ابژهو شاعر با بینشی سازنده این  اند یستادهادر مقابل  ها ابژه

. از حیث کند یمرا در قالب هنر پیاده 

زیباشناسی نیز شاعر نظر پرداز خوبی 

بر منظرهایی  است که این نظر پردازی

است که شناخت الزم را از 

کشف و  منظرهااین  های یصهخص

. تصویرسازی نیز در سازد یممعلوم 

مجموعه با متمایز کردن  اشعار این

و چون صنعت  گیرد یمزشت و زیبا در دل منظرها صورت 

خوب رعایت شده  ها واژهشاعر نسبت به استخدام  گزینی واژه

 اغلب اشعار زیبا است. های یامپو  ها تصویرسازیاست لذا 

 اکنون چند نمونه از اشعار شاعر:

درم از کار / هستیم! / مادرم از پا / پ یا افتادهی  هخانوادما 

 تو. یها چشممن از 

برخوردار است. تشابه در  ای ویژههای  شعری که از کانسپت

ساختار و محتوا شعر را از حیث زبان و معنا ساختارمند کرده 

افتاده و استعاره و ایهام پذیری ی  هواژکشیدن از  است. کار

شعر جالیی دیگر بخشیده است.  یباشناسیزاین واژه به 

عالوه بر مخاطب و خود  تواند یمقاد برانگیز که دیالوگی انت

ما ارثی بود / ی  هخانوادهم باشد. خط در  پذیر یمتعمشاعر، 

نیاکانمان دور خالف را خط کشیده بودند / کمر پدربزرگم زیر 

تبریز بود / که  –بار خط فقر خمیده بود / پدرم در خط تهران 

/ به  عاشق خط چشم مادرم شد اش چکمه های ریشبا خط 

شهر که آمدیم / زلزله نیز مثل گاز مثل تلفن /خطش را از زیر 

ما عبور داد / عاشق که شدم / زدم به خط ی  هخانورودی 

/ خوشنویس خط نستعلیق هستم.  هاست سالشاعری /و حاال 

واحد  یبا زبانشعری که از سطر اول تا پایان سیری واحد را 

تشابه در ساختار و محتوا شعر را از حیث 
زبان و معنا ساختارمند کرده است. کار 

افتاده و استعاره و ایهام ی  واژهکشیدن از 
یباشناسی شعر جالیی زبه پذیری این واژه 

 دیگر بخشیده است.
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دن به واژه خط هنر شاعر میدان دا ینتر مهم. کند یمطی 

مختلف به میدان تازی بپردازد و  های فضاسازیاست که با 

 موفق نشان داده است. البته

ست پاییز / هیچ درختی را / از قلم  دستی یرهچنقاش 

. ایجاد صنعت تشخیص در شعر معنای شعر را اندازد ینم

موسیقی  که «قلم»ایهام پذیری واژه  ؛ وگسترش داده است

. من / پدرم /پدربزرگم / کند یمحکم درونی شعر را مست

جمله هم نتوانستیم بسازیم!/ من و تو /  «برج»با  وقت هیچ

بود / پدر من به سر همین برج  یمانها تفاوتشباهتمان در 

شد / پدر تو اما / روی  زهرمارمان/ زندگی /  کرد یمکه فکر 

. کرد یمیازده برج دیگرش فکر  و به/  ایستاد یماولین برج 

است. تکرار  مند بهرهاندیشه محور که از صنعت ایهام  شعری

به زیبایی و مهارت لحاظ  چنان آنواژه برج در چندین سطر 

شعر را زیبا و به تثبیت رسانده است.  و فضایشده که ساختار 

دیگر نکته تصویر کردن طبقات اجتماعی جامعه در شعر است 

 .دنمای یمکه توسط شاعر با مهارت و هنری خاص جلوه 

چهار حرف  «تحمل»تحمل من / کمتر از زیبایی توست / 

گفت نوعی  توان یمیی تو / هزار و چهار حرف. «زیبا»دارد / 

 شود یمدر این کار کوتاه دیده  (ها واژهنقاشی با )کاریکلماتور 

دید.  توان یمو البته این هنر را در دیگر اشعار این شاعر هم 

را به مخاطب منتقل دیالوگی عاشقانه که تصاویری زیبا 

 .کند یم

 ام ییتنهاعمیق / بلند / عمیق عمیق /بلند بلند/ هر بار به 

. اینجا تضادها در شعر افتد یم/ کاله از سرم  کنم یمنگاه 

و دیگر زبان ایجاز است  اند ساختهموسیقی درونی شعر را زیبا 

. نه آفریند یمبیشتر معانی را  ها واژه ینتر کمکه شاعر با 

/  آور دلهره یرعدها/ نه برق و  یا زلزلهچند  اییشترهر

مرا / به نماز آیات مجبور کند /  تواند ینم چیز هیچ/  چیز هیچ

تو! استفاده از صنعت مراعات نظیر که صنعت  بند چشمجز 

ادبی شاعر را زیبا کرده است و تصاویری زیبا را به مخاطب 

شان . شاعری که در کارهای کوتاهش موفق نکند یممنتقل 

مشخص است و با  اش یشعرداده است و تکلیفش با دنیای 

 ...شود یم (پختگی الزم وارد این دنیا )رئالیسم

سفید  یها پرچمجهان جای امنی ست آقا / خیالتان تخت / 

/ و جنگ برای همیشه / به  رقصند یم/ در هوای حقوق بشر 

تار  ها تفنگی  هلولدر )استراحت پزشکی رفته است / عنکبوت 

/ یک گل سرخ  شود یم/ و هر ماشه که چکانده  (تنیده

/جهان عین عدالت است آقا / خیالتان تخت آقا / شکفد یم

ست / که روزگارش  یحرف سهی  هسادی  هواژتنها یک  «فقر»

 تا الی آخر ... اند کردهرا / کودکان آفریقایی / ساده 

 شعری با ساختار و محتوایی واحد که البته فرآیند و معنای

هنر شاعر در این اثر صنعت آیرونی  .کند یمواحدی را طی 

منظور اصلی سخن گفتن و یا  برخالفکالم است. به بیانی 

وارونه کردن عین واقعیت و چیز دیگر را واقعی پنداشتن و یا 

ولی  گوید یمنداشتن ... به قول رابرت فراست شاعر چیزی را 

ایانش به منظور چیزهای دیگری است که در این شعر تا پ

. دیگر زبان اعتراض و دردمندی شاعر نسبت به خورد یمچشم 

اما چند  ؛ وشود یمجهان فراروست که در قالبی هنری تصویر 

نمونه از کارهای این مجموعه که دوشادوش مابقی اشعار در 

حرکت نیستند و چه از حیث ساختار و چه محتوا و البته 

 .طلبند یمبیشتری را  اندیشه زبان و معنا و بیان نیاز به کار

تو باید باشد / که هر بار  یها چشمجهان من / موهای تو / 

ببینم / استفاده از  توانم ینم/ دیگر جایی را  بندی یم

حرکت در  یها الماناز  گیری بهرهسطحی و  های رمانتیک

اثر شاعر را با آسیب زبان مواجه ساخته  تغییر و تحول که

عر امروز جایگاهی ندارد. است. تشبیهاتی که دیگر در ش

از تو  خبرهاهیاهوی بادهای همهمه گر هم / بیهوده بود / 

/ و از شش جهت ویران  کنیم یمند / پنجره را باز خبر بی

سطحی و خالی از جوهره و زبان شعری  هایی یالوگد. شوم یم

. دهد ینمامروز، زبانی معمولی که پر شور و پرطراوت نشان 

و در  شود یمکارهای زیبایش دیده  اتفاقی که از شاعر در

 با اتفاقی هنری تصادم نداریم. اینجا

/ ریزند یمتو  های دستخون سیاهشان را با شوق/ به پای 

/ گردوها برای چیده شدن / در پوست  شوی یموارد باغ که 

هایی بدیع  مندی رای ساخت. شعری که داگنجند ینمخود 

تصاویری را در  نیست و شاعر تلنگرهایی در جهت رسیدن به

 توان یمولی موفق نیست و حداقل  زند میآغاز و پایان به اثر 

دلم را ی  هسفرشعر امروز برخوردار نیست.  یها المانگفت از 

ی باز نخواهم کرد / جر همین گنجشک کس هیچدیگر / پیش 

همیشه پشت پنجره / که از جیک و پوک هم آگاهیم. شاعر به 

ا طبیعت است و گنجشک را به دنبال نوعی همذات پنداری ب

ولی حسن تعلیل در شعر نیست و به  کشاند یمدایره تعامل 

که چگونه او و  کند ینمبیانی علت هنری خود را بیان 

 شود یمگنجشک از جیک و پوک هم آگاه هستند و این باعث 

تشبیه دل خود را  اگرچهتا که شعر از بافتار هنر ریزش کند. 
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ولی حسن تعلیلی نیاز  آورد یمبه گنجشک خوب به تصویر 

 است تا زبان شاعر معنا بگیرد.

که بار  ییها شانهبا قلبی که تیر/ چشمی که انتظار / 

 / من چقدر کمال الملکم! کشد یمخاطرات و دلی که باز ناز 

 اند حرکتکه به سمت همانندی در  هایی یژگیوبرافراشتن 

زبان  که نایو علت عمده  اند یهنر های یژگیوولی خالی از 

و هیچ صنعتی در این  راند میشاعر در سطرها معمولی سخن 

 .کند ینم داری میدانوادی 

زندگی را با روسری تو سر ی  همجموعحسن سخن اینکه 

است که دارای اشعاری  ای مجموعهاز داود سوران  کنم یم

گفت چربش  توان یمبا تصویر و معناست و  توأمزیبا و 

مجموعه به شعرهای متوسط و  شعرهای خوب شاعر در این

 آورد رهدر این  و در مجموع شاعر کند یمناموفق آن سنگینی 

 ■. موفق نشان داده است
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 «جعفر درویشیان»  هسرود« سیبی از باغ زمستان»نگاهی به مجموعه شعر  

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی ،محسن احمدوندی 
 

غمدیده بهر ی  هکاویان مار دوش/ راه بگشایید ای ضحاک»

 «رسد یمدادخواهی 

مالک برای  ترین یاصلاگر این سؤال از من پرسیده شود که 

تشخیص شعر خوب چیست؟ پاسخ خواهم داد که شعر خوب، 

 روراستآن با خودش  سرایششعری است که شاعر در حین 

را در  هایش یدردمنددر آن ظاهر شده باشد؛  نقاب یببوده و 

تحریر ی  هرشت، فارغ از هر چیز و هر کس به سرایشی  هلحظ

ی  هدرجدرآورده باشد؛ شاعر خوب، شاعری است که در 

نخست متناسب حال خودش بنویسد و صادقانه بسراید. در 

آنان که حال و هوایی چنین را تجربه ی  ههماین صورت 

، نسبت به اثر او کِششی خواهند داشت. اگر عاشقانه اند کرده

، از دلی سوخته بنویسد و چنان بنویسد که بوی دنویس یم

، نویسد یمسوختگی به مشام مخاطب برسد و اگر اجتماعی 

تن مخاطب را به لرزه درآورد و  یشها دغدغهچنان بنویسد که 

شود. شاعر خوب  افکن طنیندر شعرش  یشها گامصدای 

پیش از آن که به عشق، اجتماع، فلسفه، یا هر چیز دیگری 

د، باید خود را به ذات هنر، متعهد بداند و ذات هنر متعهد باش

چیزی نیست جز صداقت و رهایی. صداقت با خویش و رهایی 

 .کند یماز هر آنچه که آدمی را از خویشتنِ خویش، دور 

جعفر درویشیان از شاعران خوب کرمانشاهی است که پیش 

هنر، متعهد بوده است.  بخش آزادیو بیش از هر چیز به ذات 

از او به  یتازگ بهکه « سیبی از باغ زمستان»شعر وعه مجم

سیبی ». درویشیان در کند یمچاپ رسیده، این نظر را تأیید 

شاعری دردمند و اجتماعی است. او زندگی را « از باغ زمستان

؛ اما فضای تاریک و یأس آلود حاکم بر شعرهای بیند یمسیاه 

بلکه این مجموعه چیزی نیست که خاص تنها او باشد؛ 

بر سر شعر ما سایه افکنده  ها سالبختکی است که در این 

 هم قصد ندارد رفع زحمت کند: ها یزوداست و به این 

 بینم یمرا، سیاه  ام یزندگتمام 

 بینم یمبه روی موج، چو یک پرّ کاه، 

 سیاهت...! که زندگانی را یها چشمبه 

 بینم یمفقط سیاهِ سیاهِ سیاه 

 به رنگِ نیلوفردر این سراب، خودم را 

 بینم یمچقدر خسته و بی تکیه گاه 

 ببین چگونه گرفتند جایگاه پری!

 (.31: 1323)درویشیان،  بینم یمبه دیوالخ مگو اشتباه 

نیز از نگرش یأس  ها غزلدر این « غروب»انتخاب تخلص 

به ناامیدی  چیز همهاما ؛ شاعر نشان دارد ی کرده بغضآلود و 

قات فریاد درویشیان رسا و پرشور ، گاهی اوشود ینممنتهی 

است، طوری که صدای تمام آنان که برای انسان و انسانیت 

 :رسد یمبه گوش  اش حنجرهاز  اند سوزاندهدل 

 ناگهانتان سنگ استی  هعاطفشما که 

 نامهربانتان سنگ است...ی  هینسمیان 

 ریزید یمبه آسیاب فلک آب کینه 

 تکه شمایید! نانتان سنگ اس ای قبیله

 سر در الک یدا برده، فرو پشت الکچو 

 تمام عمر، ز شش سو جهانتان سنگ است

 افتید یمکهن را به سجده  های یقهعت

 پرستش، نشانتان سنگ است یها قبلهبه 

 به خاستگاه ستاره، کدام بال صعود؟

 به رنگ کوه، همه نردبانتان سنگ است

 نبرده بوی ز پرواز، مثل فوّاره

 یانتان سنگ است...قدیم، آش یها حوضچو 

 و از سنگید شوید یمبه پشت سنگ نهان 

: 1323داستانتان سنگ است )درویشیان، ی  هخاتمشروع و 

8- 2.) 

گفت که در غزل اجتماعی معاصرِ بعد از  توان یم جرئتبه 

 ای حماسیمشروطه، تنها کسی که از چنین زبان استوار و 

از  ای همجموعبرخوردار بوده است، منوچهر آتشی است با 

که بعد از « باران برگ و ذوق»با عنوان  نظیرش کم یها غزل

 و به چاپ رسیده است. آوری جمعمرگش 
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متعدد از  های یفردغزل درویشیان استفاده از  های یژگیواز 

ردیف اسمی گرفته تا فعلی و عبارت و جمله است. شاعر 

دشوار بهره گیرد و در هر  های یفرداز این  خوبی بهتوانسته 

حمل کند. در این  ها یفردرا بر این  ای تازهبیت بار معنایی 

 نصیب بییافت که از ردیف  توان یممجموعه، کمتر غزلی را 

این مجموعه  یها غزلباشد و همین عنصر، به ساختار استوار 

کمک فراوانی کرده است. هنر شاعر در این زمینه وقتی بیشتر 

از ده بیت هم  ها غزلکه تعداد ابیات بعضی  شود یمنمایان 

 .شود ینماما کالم از لحاظ ادبی دچار افت  کند یمتجاوز 

درویشیان از غزل سرایانی است که بعد از نیما توانسته 

ی  هیردااست، نگاه نو به جهان را در غزلش به کار گیرد و پا از 

غزل کالسیک فراتر نهد و نیمایی تر ببیند و  یها سنت

 بیندیشد:

 است تر یاییدراشتیاقم با تو، 

 است تر ییتماشاساحل و موجم 

 رنگ« افسانه»آسمان و جنگلت 

 (.21: 1323تر است )درویشیان، « نیمایی»با تو هر تصویر 

به دفتر رنگین غزل معاصر  یشها غزلتصاویری که او در 

افزوده است، کم نیستند. او گاهی در یک غزل نه یک یا چند 

را به خواننده ارائه نمایش ی  هپردتصویر مجزا، بلکه یک 

و غزل در کلیت خود از خصلتی دراماتیک و البته تلخ  دهد یم

 :شود یمبرخوردار  دهنده تکانو 

 در پرده، پلنگی که به خون تَر شده، پیداست

 اسبی و تفنگی که به خون تَر شده، پیداست

 تا حلق کدامین بره آهو شده مجروح

 .دندان پلنگی که به خون تَر، شده پیداست..

 این جنگل خاموشی  هیشیدپراحوال 

 از حالت سنگی که به خون تَر شده، پیداست...

 آن کاجِ کهنسالی  هیددپهلوی تبر 

دستی و سرنگی که به خون تَر شده، پیداست... )درویشیان، 

1323 :4۶- 41.) 

جعفر درویشیان به گواهی خودش در این مجموعه نشان 

بیدل  ویژه بهک هندی و از شاعران سب متأثرکه بسیار  دهد یم

 دهلوی است:

 شعر تو زخمِ کبودی بود؟ نه

 حاصل کشف و شهودی بود؟ نه

 تا که برداری به قدر حاجت، آب

 پر طنین جریانِ رودی بود؟ نه

 بی خیالی گشت از فرطِ خیال

 اوج کارت، جز فرودی بود؟ نه

 ات یینهآدر غزل، « بیدل»مثل 

 (.142: 1323شیان، یک نظر، وقف نمودی بود؟ نه... )دروی

این تأثیرپذیری از نازک خیالیِ شاعران سبک هندی، 

 یها اضافهموجب بروز و ظهور تتابع صفات و اضافات از جمله 

 شود یممتعدد استعاری و تشبیهی در کنار هم در کالم شاعر 

، افزاید یمو به همان اندازه که بر تجرید و انتزاع در کالم وی 

در این دسته از اشعار، مخاطب چیز . کاهد یماز ادبیّت آن 

از خواندن  یخال دستو  شود ینمفراوانی از شعر دستگیرش 

 :گردد یبرمشعر 

 بر سطحِ لیزِ یک فراموشیِ سنگین

 (.82: 1323تنم پُر تاب با او )درویشیان،  گردد یمانگار 

 هرمِ عبورِکالِ رسیدن به مرزِ گل

: 1323ان، )درویشی شود یمدر نبضِ غنچه، مشعله انگیز 

81.) 

 پنهانیِ آوارِ رهاییی  هتلواس

بر بالِ کلنگی که به خون تَر شده پیداست )درویشیان، 

1323 :41.) 

 با جنگلِ شقاوتِ آهن نهالِ شهر

: 1323خنجر شدن نماند )درویشیان، ی  هیغتطرحی به غیر 

38.) 

خوب عاشقانه در این مجموعه کم نیستند،  یها غزل هرچند

به ما این  یشها غزلکه شاعر بارها در خالل  اما باید دانست

که از بس درد بسیار است، مجالی  کند یمنکته را گوشزد 

 برای سرودن از عشق نیست:
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 گفتی از عشق؟ بگذریم، آری...

 (.42: 1323دردهای نگفته بسیار است )درویشیان، 

است که باید به  ای عاشقانهآنچه از عشق مانده تنها رؤیاهای 

 ست:سوگشان نش

 همی  هعاشقانبه سوگ آن همه رؤیای 

: 1323هم )درویشیان، ی  هشانبه گریه سر بگذاریم روی 

11.) 

چنان که پیش از این نیز گفته شد، درویشیان را باید شاعر 

اجتماعی او شور و  یها غزلاجتماعی دانست. در  یها غزل

لمس کرد و شور و سوزی نهان  توان یم وضوح بهتپندگی را 

. در پایان با هم سازد یممخاطب را با خویش همراه  اه آندر 

 :کنیم یماو را زمزمه  نظیر کم یها غزلغزلی از این دست 

 در زمستانی چنین سرد و سیاه و بد، کالغ!

 ؟ کالغ!فهمد یمرا غیر تو، آیا که  ها کاج

 این فریب روزآیین هم به هر نوعی شب است

 از سیاهی مثل بال خود خبر دارد کالغ

 کابوس منی  هکلببه روی  بارد یمف بر

 یک هزار و صد کالغ نهچل،  نهبا صدای یک، 

 با درختان گویم از شوقِ بهار پا به راه

 پر زنان گوید کالغ« نه! نخواهد آمد هرگز...»

 کند یمپاییز را همواره معنی ی  هواژ

 با نوحه ای ممتد، کالغ ها فصلاز کتاب 

 یشگانپراز صحرا، فاش شد در پیش شهری 

 بی گمان بیرون نهاده پای خود از حد کالغ

 باز هم از عرش ما، مردی عقاب اندیشه رفت

 کالغ چرخد یمخاموش ی  هیقربر فراز 

 نیست ممکن لحظه ای آرامش گردوی پیر

کالغ؟... )درویشیان،  خواهد یمچه از این باغ  دانم ینممن 

1323 :100- 101.) ■ 

 

 

 

 فهرست منابع

(؛ باران برگ و ذوق؛ به گزینش و 1382)آتشی، منوچهر  -

کوشش عبدالمجید زنگویی؛ چاپ اول؛ تهران: مرکز نشر و تحقیقات 

 قلم آشنا.

(؛ سیبی از باغ زمستان؛ چاپ اول؛ 1323درویشیان، جعفر ) -

 کرمانشاه: انتشارات دیباچه.
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 «فرناز جعفرزادگان»ی  هسرود« های گیج ثانیه»شعر نقدی بر کتاب  

 «ستاد عبدالعلی دستغیبا» 
 

( 1320) «فرناز جعفرزادگان»دفتر شعر « یجگهای  ثانیه»

به  ها آنقطعه شعر کوتاه است که برخی از  28 ی دربردارنده

 تعلق (گروه اشعار کوتاه و تصویری چینی و ژاپنی )هایکو

گیرد و بقیه نیز از جمله اشعار کوتاه سرایی است که از  یم

و رباعی  ها یخسروانم کار به دو بیتی، نظر شمار کلمات و فر

 مانند است.

 یانب خوشاز نظر بهاءالدین خرمشاهی اشعار این سراینده: 

است، شیوا و شفاف است، ایجاز دارد، خوش تصویر است و 

دفتر شعر ی  هیندسرا: نویسد یمابتکاری و عبدالمجید زنگویی 

، تصویرگرا، با جستجوگرشاعری است  «گیج های یهثان»

حساس نوگرایی و شعر او ساده بدون تعقید لفظی و معنوی، ا

است یا جرقه گونه و  «شعرک»موجر، کوتاه به تعبیری 

کوتاه است ولی در این کوتاهی  «جعفرزادگان»هایکو... شعر 

است اما  زده غمدید: شاعر  توان یماشعار بلند را  های یژگیو

خود او گویی : (۶شعر شماره )نومید نیست. تصاویر تازه آورده 

گیج گرفتار شده و برای او آینده مبهم و  های یهثان وخم یچپدر 

اندیشمند و  خواهد یم نامشخص است،

 یحهقر خوشمتفکر باشد، نواندیش و 

 است.

این مطالب را  توان یمدر بین زمینه 

 یها واژهافزود که سراینده با تعداد 

، در کار خود کند یماندک و معینی کار 

ند و در همان زمان شورمی  هروح

اندوهگین زن ایرانی را به نمایش 

فرو  ها یهثانو در دل اشیاء و  گذارد یم

 ها آنمعنای حیاتی  خواهد یمو  رود یم

دارد و  ها بهرهرا دریابد. او گر چه از احساسات لطیف زنانه 

اما این اندیشه  کند یم، اندیشه ورزی نیز کند یم ها گیری بهره

با مردان و فراگشت  ها آنی  هرابطزنان،  وضعی  هدربارورزی 

تاریخی که زن از سر گذرانده نیست بلکه حکایت دارد از 

گردش ی  هچنبربانویی حساس که در گذر زندگانی در  نظرگاه

و در صدد  کاود یمآن را  ی لحظه لحظهزمان گرفتار آمده و 

 و گیج آن است. کننده یجگیافتن درک معنا و معنوی از آنات 

***** 

عقربک ساعت  وار یوانهدآن و گردش  یها لحظهزمان و 

، «گیج های یهثان»تقویمی و ساعت درونی در دفتر 

آن ما با  یها قطعهاصلی است و در بیشتر  ی یهما درون

سر و کار داریم که مستقیم یا نا مستقیم از زمان  ییها واژه

زمانی دفتر اشعار ی  هگزارسخن به میان آورند. ارائه چند 

: دهد یمنشان  خوبی بهاین واقعیت را  «جعفرزادگان»

، بزرگ شدن، تمام شدن آسمان، ماجرا، قد ها عقربهچرخاندن 

 یها پلهکشیدن سایه تا ابدیت، بودن یا نبودن، باال رفتن از 

ثانیه، جاری شدن، چشم در چشم زمان، تکیه دادن بر 

تن که نیامده، ریخ ای آیندهاکنون، آمدن، رفتن،  یها شانه

 ، کهنه ورق خیس میان تقویم:ها عقربهدر  ها دست

 چشم در چشم زمان

 دور یها عقربهرو به 

 گذارم یمخواب ی  هشانسر بر 

 کس هیچحاال همه 

 (0۶صفحه  10قطعه )حاال همه... 

آیا زمان تصور ماست یا مفهومی 

است که نیروی فهم برای شناخت 

و در  سازد یمدر مقام کمیت  ها فنومنون

دارای پیوستگی است؟ یا دو  گاهشخاست

و بدل  Duree (دیرند)زمان داریم: دوام 

زمان یعنی زمان ریاضی؟ زمانی که به 

 جا جابه، دوزیم یمساعت چشم  یها عقربه

زمان است و گذر زمان را  ها آنشدن 

ز ؟ البته زمان دیگری نیدهد یمنشان 

ها،  هست، زمان راستین، زمان دلتنگی

... ها یباییناشکو  ها یآرزومندو  ها ییگو اغیدر، ها یافسردگ

هستند که هر نُتی، نُت پیشین را در  ییها نتمانند  ها لحظه

برگرفته و آهنگ نُت بعدی را دارد. این تصور نوعی نابسامانی 

نسبتی با عدد ندارد. به  اساساًو ناهماهنگی کیفی است و 

است. در و پیوسته  بادوامبرگن، زندگانی انسان نوایی ی  هگفت

در گذشته  درنگ یبکه هر لحظه از حال  آنجاهر حرکت دائم، 

در گذشته  تر یشپ هرچندو  شود یمنگاه داشته و متوجه آن 

حاضر، اکنونی و تازه  آگاهیکه در  یا گذشته در، رود یمفرو 

مدام، عین خود  نو شدن، خود هر شخصی همزمان با شود یم

از نظر بهاءالدین خرمشاهی اشعار 
یان است، شیوا ب خوشاین سراینده: 

و شفاف است، ایجاز دارد، خوش 
تصویر است و ابتکاری و عبدالمجید 

ی دفتر  یندهسرانویسد:  یمزنگویی 
شاعری است  «های گیج یهثان»شعر 

 ، تصویرگرا و ...جستجوگر
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یک اکنون جاودان،  . او در این موج مطلقماند یمو خودش 

دیگری یعنی یک ی  هیشهم عنوان بهخود نیست مگر  یقاًدق

... در واقع حرکت اکنون زنده و تازه عبارت آسا یلساکنون 

ی  هلحظ عنوان بهدر خود  «خود»ی  هگذشتاست از نگهداشت 

حذف شده و نگه داشته شده و واپس افتاده، از خود فراتر 

زمان در حاالت ی  هندساز... این است حرکت که رود یم

متافیزیک، ژان وال، ترجمه دکتر مهدوی، )متفاوت آنست. 

 (1322به بعد، تهران،  324

تماس  «زمان»دو گونه با  «گیج های یهثان»سراینده 

و  آگاهیی  هعرصمفهومی کمی، خارج از  صورت به: گیرد یم

 اشتیاق و امیدهای درونی:

 ابتدای جاده ایستاده

 ای یهسا

 (02صفحه  ۶قطعه ) یت قد کشیده استکه تا ابد

، ها یدواریاممفهومی کمی یعنی زمان  صورت بهو 

 ها لحظهکه در  هایی یاقاشتدرونی و شور و  یها تجربه

بر جای  هایی یدواریامو  ها یمانیپشو  ها یغدرو  گذرند یم

 :گذارند یم

 چراغی در این حوالی

 ریزد ینمدر چشم وقت سوسو 

 یر دیروز پر استاز مس جاده یناچقدر 

 چقدر با تو بودن را

 به خاطر فردا

 (42صفحه  0۶قطعه ) .کشم یمنفس 

آنچه ما  داند یمو  کند یمسراینده از گذر زمان استقبال 

 رو ازاینگذر زمان است  کشاند یمبه سوی نابودی  گام به گامرا 

تم اصلی دفتر شعر جعفرزادگان چیزی نیست جز زمان و گذر 

و  انگیزد یبرمه گذر زمان در درون ما زمان و حسرتی ک

و این است حاصل آمدن و رفتن ما، حاصل  گذارد یم جای به

زمان که دو حالت متناقض را  رحم یبی  هچرخافتادن ما در 

و حاال که هست  آمدیم ینمدر خود دارد. اگر زمان نبود 

بهترین  3در شعر کوتاه شماره  همه یناو  رویم یمو  آییم یم

 متبلور شده است: «گیج های یهثان» شعر دفتر

 یادت باشد

 پرنده هم که باشیم

 شود یمیک روز آسمان تمام 

 و نیز:

 ثانیه یها پلهاز 

 روی یم که نیایباال و پ

 هستی

 (00صفحه  8قطعه ) اما دیگر نیستی

ن اشعار را به خیام ای آیند رنج بردن ژرف از گذر زمان سر

آرمیدن بودی  جای بهش که ای کا رساند یمو گاهی به حافظ 

 برخالفیا بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی اما جعفر زادگان 

دو سَلَف نامدار خود خیام و حافظ که با مشکل زمان 

نه به عشق  برد یم، نه به شراب و عشرت پناه یختنددرآو

مجازی یا معنوی، او کناری ایستاده و گذر زمان را گاه با 

یرون و درون خود نگاه خونسردی و گاه با حسرت در ب

ی  ههمگذر زمان از روی اجساد  یزانگ وحشت. سیالب کند یم

. گذارد یمگرد و غبار بر جای  یا تودهو  گذرد یمپاشندگان 

، همچنان که سعدی آید یبرنمهیچ کاری هم از دست کسی 

 گفته است:

آب چشمه آید و  کائن به سر خاک ما رود ها سالبسیار 

 باد صبا رود

 ما:ی  هیندسراعبیر بانوی یا به ت

 باد گل در دست و من

 تمام عمر

 سنجاقکی

 از دنیا سهمشکه 

 (23، صفحه 12)قطعه  تنها یک روز بود

احساس و اندیشه جعفرزادگان بس که ظریف و لطیف 

 بریم یمرنج، رنج ژرفی که از گذر زمان  همه ینااست، در برابر 

یا بهتر  یباییشکو به تقریب او با  دهد ینمهیچ واکنشی نشان 

. در اشعار او پذیرد یمرواقی گذر زمان را  ای یشهاندگوییم با 

م عصیان نیست و رنج، دریغاگویی و بیان حسرت هستاظهار 

و  ها یصبورو  ها یدردمند رغم بهکه وی  رسد یمبه نظر 

، به قسمتی دیگر در برابر زمان و گذر تاب سوز یها شکنجه

به این معنا که چنان از  کند یم اندیشی چارهآن ایستادگی و 

وجد زندگانی سرشار و از موهبت حیات چنان برخوردار است 

و  کند یمکه همین او را کافی است و خاطر ناشادش را شاد 

 یها بارانی  هرشح یاتشحابر شادی و طرب وجودی بر باغ 

در دفتر  آفرین یشادو البته این لحظات  افشاند یمبهاری 

 ت:اشعار او زیاد نیس

 نویسم یماز حاال 

 حاال که در من طلوع کرده

 و تو 
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 آمده یتها چشمکه آفتاب به مهمانی 

 یتها چشمی  همعرکنگاه هم در 

 (84، صفحه 22)قطعه  همیشه یفرداهاتا 

ن اشعار را به احساس رنج زندگانی و به ای آینده سر آنچه

کشانده  «اندوه جهان»آلمانی به ادراک  های یکرمانتتعبیر 

کودکی ی  هدورت در اشعار او نمودی ندارد. شاید او اس

ناشادی داشته یا در جسارت یکی از عزیزان خود را از دست 

یم. خاطر خبر بیداده و همین دردمندی و رنجی که ما از آن 

گفت بانوی  توان یم چنین همحساس او را آزرده است و 

ی  هدربارو مراقبه و زیاد  تأملسراینده شاعری است اهل 

و طبیعی است که در چنین  اندیشد یمزندگانی و آماج آن 

محزون  یها آهنگاو  های یشسرا «چنگ»وضع و حالی 

 بنوازد و بگوید:

 ای نیست –ای هست 

 شکل بودن

 در نیستی زیباتر است

، صفحه 11قطعه ) تا در هستی

۶2) 

 یها تجربهغرقه در گذر زمان و  رفته هم یروشاعر ما 

و  رساند یمبه گوش ما  خواند یمکوتاه  یا نغمهشخصی خود، 

کوتاه و ی  هسرودو ما را با  گزیند یبرمسپس خاموشی 

. او اطمینان دارد که تصاویر آشنا گذارد یمآهنگین خود تنها 

او چندان گسترده و شمار واژگان  یها بمو اصوات و زیر و 

پیش برویم  طور ینهمچندان زیاد نیست و اگر  یشها سروده

ناچار خود را تکرار کند اما من چند شعر تازه  آن است که

او را که شنیدم به این نتیجه رسیدم که ظرفیت ی  هساخت

 های یچپخواهد توانست  زودی بهاو کم نیست و ی  هشاعران

ای به کیفیت اشعارش بدهد  نامنتظرانه یها کشفجسورانه و 

وجودی ناب  تأمالتدر این صورت اشعار دیگر او آغشته به 

خصوصی و  ای پدیدههد بود و اشعارش را دیگر به چشم نخوا

نخواهیم دید گرچه در همین دفتر شعر نیز گذشته  ای یهحاش

 یتغزل هرچندآمیز، اشعاری دارد در خور توجه،  تأملاز اشعار 

اجتماعی و دفاع ی  هیفوظ آگاهیاست از آغشتگی به  (لیریک)

 ■ خالی نیست. جنسان همی  هرفتاز حقوق از دست 
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 «الهام گردی»سروده  «عطر زنی در آسانسور» یادداشتی بر کتاب 

 «امید فرج اللهی» 
 

خیلی اتفاقی از طریق دوستان کتابش را خواندم و خریدم  

، چون این نوع نوشتن را خوانمش یمو باز خواندم و همچنان 

در کمتر شاعری دیدم. نوشتنی از روی تعهد به واژه و شعر و 

این کتاب و زبان معترضش، از  یها طعنه زا درد و عشق.

زیستن شاعر البالی سطرها و گرفتن دست مخاطب برای 

 مؤلفروح دمیده شده از کالبد  چقدر همراهی به وجد آمدم.

به کشف  توان یمدر اشیاء درون شعرها زیباست و چه خوب 

 دیگر رسید. های یهال

دی بوی زندگی و زیستن الهام گر "عطر زنی در آسانسور"

که باید بارها خواند و البالی تصاویرش زیست و  یکتاب است.

که حرف از دهان مادر و  یاشعار غرق در لذت و درد شد.

مادربزرگ دارد، از پدر و پدربزرگ و جنگ، از مهاجرت شاعر 

به کشور و جهانی دیگر، از نگاه خاص و ویژه به اشیاء پیرامون 

 و کارکردی مناسب.

و با  شود یمکتاب  های ینوستالژدر غرق  یراحت بهمخاطب 

 .زند میقدم  مؤلفخیالی آسوده در ذهن 

الهام گردی در شعر، عکاس خوبی است. زوایای دوربینش 

در فضایی که  بیند یمرا تصویر  چیز همهمتفاوت است، 

کلیت این کتاب لذت بردم و کاش کمی  از خودش خلق کرده.

 کاش اضافی.به حذف افعال و سطرهای  شد یمبیشتر دقت 

در کتاب بعدی  شک یب .شد یمدر تقطیع هم دقت بیشتری 

که از الهام گردی خواهیم خواند این معایب نیز برطرف 

 خواهد شد.

 کمی البالی اشعار و سطرهای این کتاب قدم بزنیم:

 دست نجار است

 دهد یمکه صندلی را تکان 

 ها درختوگرنه 

 آمد ینماز مهاجرت خوششان 

 آمد ینمخوششان 

 بگوییم ها آنبه 

 میز

 صندلی

 کمد

 (صفحه یازده)

 به خیابان بیا

 ملی زنی یها کفشو قدم بزن با 

 زیادی را ترسانده است های یلفکه 

 (دوازدهصفحه )

 

 دیگر حق با من نیست

 حق با زیبایی من است

 افتد ینمو این اتفاق در آشپزخانه 

 (وپنج یستبصفحه )

 

 زد یمبرادرم قدم  یها رگناصرخسرو در 

 خوابید یمبا سرنگ  که زالوی زیبایی بود سوزن

 (وهفت یستبصفحه )

 

 شاید زنی باشم در مترو

 دیروز شدگان کشتهکه با 

 خواند یمروزنامه 

 (وسه یسصفحه )

 

 یسبز قورمهاز 

 زد یمکه چون جاسوسی سیاه در آشپزخانه پرسه 

 اش یبلبلهزار چشم  و با

 داشت یبرماز احواالت خانه نسخه 

 (وپنج یسه صفح)

 

 باغ فیلم کوتاهی بود

 شد یمکه با عصای پدربزرگ اکران 

 من اما تماشاچی خوبی نبودم

 پرتقال، سرطان خون دارد کردم یمفکر 

 اند شدهشیمیایی  ها درخت

 و انگور، داروی بیهوشی خورده

 ■ (ودو پنجاهصفحه )
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 «راد محسن صالحی»ی  هسرود« از نیل تا آفتاب»نگاهی به کتاب شعر  

 «زاده خبازیان مرتضی» 
 

شد در تعرف شعر و شاعری آورد: شعر یک  روزگاری می

ای بر شاعر تجلی  ای که لحظه زندگی فوری است. زندگی

آورد و از نوشتن یا  کند و هیجانی در وی به وجود می می

سازد )شاملو، کتاب ماه، ادبیات و  سرودن ناگزیر می

رده که: شعر حاصل یک (. در ادامه آو1383فلسفه/شهریور 

شود. نیز:  الهام است که ناگهان و بدون اطالع شاعر وارد می

پیماید و به روح  حس و روح را زود میی  هفاصلشاعر با الهام 

، چاپ اول 120ص ، 1جلد )طال در مس،  گردد بازمی

انتشارات زریاب( و خالصه: البته سبب الهام گاهی یک ندا و 

یا انسان یا فکر است و گاهی یک کلمه 

 (.124ص قتل )همان، ی  هصحن

ها در  پیداست که آن روزها که این حرف

محافل ادبی جریان داشت به این دلیل بود 

سرایان درگیر  با سنتی همچنان شعر نوکه 

 شعر نوی  هدرباربود و الزم بود کسانی 

برای مردمی که چندان با این فرم نه 

ی  ههمالبته سعی  خیلی جدید آشنا نبودند، توضیح بدهد و

گاهی جمالتی از آن بزرگان نقل  که اینآن بزرگان مشکور. گو 

تر  جای کم کردن ابهام، بر آن افزوده و کار را سخت شده که به

براهنی که خدا برای  حضرت استادی  هجملکرده. مثل همین 

 ما نگهش دارد.

مفید فایده را آوردم که بعد بگویم به  چندان نهی  همقدماین 

جور  هاست که امروز دیگر کسی دلش برای این ین دلیلهم

لرزد و خدا را شکر منتقدان جدی هم دیگر  ها نمی تعریف

، شعر نوبه همین دلیل است که با  یقاًدقنویسند و  چیزی نمی

لنگان از شعر شاعران نو پرداز  ایم و لنگان نقد ایستاده حضور یب

برای چه داریم  تاًیقحقدانیم  ها نمی بریم و خیلی وقت لذت می

 کنیم. کیف می

در این وضعیت که ناشران یا به ضربِ ضربً ضربا ضربوا 

اش( شعر چاپ  )همان کتک خودمان و البته از نوع دوستانه

کنند و یا به یمن حضور جیب شاعر که خودش باید  می

چاپ کتاب را بپردازد و از این رهگذر ی  هینهز

 یقاًدقدهد ) رضایت میناشر به همان پانزده درصد پشت جلد 

کن و فالن ولی به شکل بسیار  از جنس تو نیکی می

غمگینانه( کتاب محسن صالحی راد درآمده با نام از نیل و 

آفتاب که نشر افراز آن را چاپ کرده است و خدا را شاهد 

چاپ را ی  هینهزدانم خود آقای صالحی راد  گیرم که نمی می

کرده  گذاری یهسرماین اثر داده به ناشر یا ناشر برای چاپ ا

 است.

ی  هفاصلدارد که شاعر در  در خودکتاب، شعرهایی را 

سروده و به سه بخش  21تا  80های  سال

بهانه، از شوق  به عبارت: بی شده یمتقس

شکسته. البته ی  هینآبگروزهای بهاری و 

را خود شاعر برای دل  بندی یمتقساین 

خودش انجام داده چون در شعرهای هر 

ها، تفاوتی در لحن و نگاه  یک از این بخش

 احتماالًنیست و از سوی دیگر چون شاعر )

صریح برخی شعرها که ممکن بوده در ی  هجلوبرای کاستن از 

ها معنای  برخی تحوالت پرشتابِ اجتماعی این سال برابر

خاصی داشته باشد( تاریخ سرودن شعرها را از پای شعرها 

تی که ممکن بود با وجود تاریخِ برداشته، همان حداقل تفاو

پای شعرها برای خواننده روشن شود هم حذف شده و در 

برای خواننده معنا  بندی تقسیمتوان گفت که این  مجموع می

کند جز همان حسی که ممکن  یا حس خاصی را افاده نمی

 ها وجود داشته باشد. است از ترکیب مجرد عنوان

دیگر،  یشعرهاوعه مجمی  ههمدر کتاب صالحی راد، مثل 

های معمولی را  های درخشان تا قطعه توان طیفی از قطعه می

های درخشان لذت  مشاهده کرد که خب، باید از همان قطعه

 برد:

 ما های حرف

 تمام 

 ناتمام 

ی  همهاب صالحی راد، مثل در کت
توان  ی دیگر، میشعرهامجموعه 

های درخشان تا  طیفی از قطعه
های معمولی را مشاهده  قطعه

کرد که خب، باید از همان 
 های درخشان لذت برد. قطعه
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 شویم مثل ما که ناتمام می

 مدامی  هبوس بوسهبوسه بوسه 

 شویم )مُدام( کام می بسته بسته بسته

دوم کاما گذاشته ی  هبوسکاش بعد از  تا آخر شعر که ای

فاصله بر  که با نیم تأکیدیشد. به نظر من در این صورت  می

 شد. دوم گذاشته شده بهتر دیده میی  هبوس بوسه

 یا:

 

 صدا های بی ساعت و نگاه، گام

 کسی که کس نبودی  هبستهای  شانه

 پای چند تیر برق، یک نفس...

 

 صدا ساعت و نگاهِ بی

 سته پای چند تیر... )ساعت و نگاه(های ب شانه

 

شاعر در این قطعه با لحنی سوگوار، وضعیتی دردناک را 

ترسیم کرده که به گمان من به شعر ناب، به شعر زیبا بسیار 

شعر را  گونه ایننزدیک شده است. به بیان دیگر من 

کسانی موافق  های حرفی  ههمتوانم با  نمی اصالًپسندم و  می

جدی به حذف هرگونه روایت از شعر دارند.  باشم که اعتقاد

شعر، شعر است و شعر بودن شعر، مرهون روایت یا ضد روایت 

تواند قرار بگیرد  و یا هر جزء دیگری که در کلیت شعر می

نیست. براهنی برای حذف روایت از شعر سعی تمام کرد و 

شد  کسانی با او همراه شدند و از قضا شعرهای خوبی هم می

انبوه شعرهایی که در آن سبک و سیاق سروده شدند  الی البه

پیدا کرد اما زمان نشان داد )خیلی زود هم نشان داد( که 

هایی بوده که در خدمت  جریان براهنی هم یکی از جریان

که در نهایت باقی  آنچهقرار گرفته است و  شعر نوتعالی 

 است. شعر نوماند،  می

ی و دیگرانی قبل از از سوی دیگر تالش کسانی مانند براهن

اهمیت این فرم متعالی هنری ی  هدهند نشانتوان  او را می

اهمیت دارد )حتی در همین روزها هم  چنان آندانست. شعر 

که کمتر کسی رغبت خواندن شعر دارد و کمتر کسی حاضر 

توی  شعر نوهای جدید  است برای پیدا کردن کتاب

ی شاعر تصمیم باال و پایین برود( که گاه ها یفروش کتاب

تر ارتباطات  های خصوصی گیرد از شعر برای پاسخ به جنبه می

یعنی الزام بیان حسی خاص به دوستی، ؛ خود استفاده کند

شود که شاعر، یکی از  آشنایی و یا همکاری باعث می

شعرهایش را به او هدیه کند. این هدیه کردن از همان 

رد وجود داشت را آغاز ک شعر نوابتدایی که نیما حرکت جدی 

؛ و در ادامه هم وجود خواهد داشت و هیچ اشکالی هم ندارد

به کسی هدیه شود،  شعر نواما به گمانم وقتی قرار است 

شاعر قرار ی  هیرانگ سختبهتر باشد مشمول همان نگاه  بسا چه

گیرد که در شعرهای دیگرش وجود داشته و هر شعری با 

ای مثال در همین آسانی از زیر دست شاعر عبور نکند. بر

هایش را به دوستش اهدا کرده  مجموعه، شاعر یکی از قطعه

 است:

 

 روزهایی که عزادار تو بودم

 رفتند

 روزهایی که عزادار تو خواهم بود

 اند در راه

 روزهایی که عزادار تو هستم

 هستم. )روزها(

 

شود که از آن نگاه شعر شده و از آن شعریت  دیده می

های باال وجود داشت،  ه در قطعهک یداشتن دوستمحض و 

های خیلی خیلی  رسد که شاعر جمله اثری نیست. به نظر می

های دوستانه با  معمولی را )که ممکن است در یکی از محاوره

همان شخص گفته شده( تقطیع کرده و زیر هم نوشته تا فرم 

شعر داشته باشد. این قابل درک است که گاهی شاعر تصمیم 

اش را با قرار دادن اسمی خاص یا  ل ویژهگیرد حس و حا می

حتی تاریخی خاص برای خود همیشگی کند اما شاعر باید 

این را در نظر بگیرد که اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد باید 

 :مثالًدر پای شعر باشد. 

 

 صدا، صدای من و توست

 خوانند اگرچه می
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 هزارهای دیگر نیز. )صدا(

را به شکل دیگر  سؤالتوان  میفوق، شعر است؟ ی  هقطعآیا 

هایش را قبل از  که داستان یسنو داستانپرسید: آیا مانند 

گذارد، بهتر است که شاعر هم  مشاوران میی  هسنجچاپ به 

بلند ادبیات معاصر  چندان نههمین کار را بکند؟ در تاریخ 

از مشورت بعضی از مشاوران  هایی یسنو داستاندیده شده که 

مندی به شکل بهتر شده  ند شده و این بهرهم فرهیخته بهره

نشان داده است و وقتی به  شده چاپی  هیجنتکار خود را در 

در این  یسنو داستانمندی ادامه نیافت،  هر دلیلی، این بهره

توان به ماجراهای  راستا متضرر شده است. برای نمونه می

 یاد محمود اشاره کرد و اتفاقی که در های زنده رمان همسایه

 چاپ کتاب بعدی او افتاد.

هر چه هست، شاعر در این مجموعه در کنار 

داده، گاهی به خطا هم رفته است و  نشانهایی که  برجستگی

شعرش را بسیار دست پایین گرفته که ی  هخوانندخود و 

در باال آمد و یا  آنچههایی مانند  راضی به چاپ قطعه

دیگر شده ی  هقطعهایی مانند گرداب و زندگی و چند  قطعه

 است.

، کتاب شعر آقای صالحی راد، با همین حجم کم همه بااین

اش دانسته  شاعر در روند شاعری مؤثرگام  عنوان بهتواند  می

شاعرانه،  چندان نههای  شود. این کتاب حتی با وجود ترکیب

و  "انسانی  همعاملدر "ای مانند  و کلیشه تکرار شده

هایی که از نگاه و  قطعه هایی از این دست، در پرتو ترکیب

از سپیده تا "حساسیت اجتماعی برخوردار هستند مانند 

است. در انتظار  اعتنا قابلای  و شعرهای دیگر مجموعه "نسیم

 ■ نشینیم. کارهای دیگر شاعر می
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 «حمیدرضا شکارسری»سروده « هایی برای دشمن عاشقانه»نگاهی به مجموعه شعر  

 «نعمت مرادی» 
 

برای دشمن کارکرد زبان را  ییها عاشقانهوعه شعر در مجم

یک المان  عنوان بهدیده زبان بیشتر  توان یمدر حوضه اندیشه 

 و شالودهبر اساس اصالت تجربه  یشهاندتصویری برای بیان 

در درک  فردگرایی های یدهاانسان و  آگاهیماهیت 

 ای اندیشهبه قول هوسرل در راستای احیای  ؛ کههاست یدهپد

منشأ همه معانی قرار  و آن ذهن فرد مرکز موجب به ستا

نتیجه این اصل این است که انسان باید تمام  ؛ کهگیرد

چیزهای که فراتر از تجربه اوست را کنار بگذارد و وسعت 

 خود تقلیل دهد. آگاهیابعاد حیطه درک و  اندازه بهجهان را 

و صلح -شکارسری مجموعه جنگ  یدرضاحممجموعه شعر 

خود را از تجربه  آگاهینگ است که حیطه ج ضد

جهان جنگ را مبتنی بر تجربه وی  های یتواقعو  آمده دست به

همان -این تجربه اما؛ دهد یماست در اختیار مخاطب قرار 

و  ام یدهد آن راتجربه ایست که من هم در جایگاه مخاطب 

چیزی را فراتر از من مخاطب ندیده است. این تجربه  شاعر

یا -حمید نعیمی های نامه یشنماتوی خیلی از عینی را 

حاتمی کیا که به شکل بهتری یا همسایگان که در  های یلمف

شعر چهل و  مثل .ایم یدهدبه عینه  کنند یماطرافمان زندگی 

گاهی اگر سر زده وارد اتاقت -زنم گاهی اگر سوت می-یک

دارم خاطرات آن -نگران نباش  -زنم یمو سرت داد  شوم یم

بازی نیست که از  جنگ 02. یا شعر کنم یمه را مرور خمپار

تشکیل شده یا  رود یمدو بخش کودکی و موقع که به جبهه 

و  فرد منحصربهدید ی  هیزاو کامالًکه زاویه دید شاعر  13شعر 

 نیست. یرگذاریتأث

و عمق  -خوب دیدن اش یجهنتبکر  خلق تصاویر عینی و -1

ت مبه س یبعد کترا از حالتی  - را و معنابخشیدن 

ساده سبب همان  کامالًبا زبانی  ؛ کهگرایی بردن استتکثر

نماد یا  یلهوس به ؛ کهشود یم تأمل قابلپنهان جذاب و  های یهال

 به وجودکنایه -تخیل-هم نشینی یا جا نشینی-استعاره-نشانه

بیشتر حالت  ام آوردهچند شعری که باال  یندر اما  ؛ کهآید یم

 کنیم یمو روایت را مشاهده مستقیم گویی زبان 

البته این مستقیم گویی برای القا اندیشه به مخاطب پیش 

 که گاهی باعث ضعف است و گاهی باعث قوت. رود یم

برای ارتباط و یا بیان  صرفاًگر زبان به نظر هاید -0 

نیست بلکه بعدی است که زندگی انسان در آن  ها یشهاند

پا به  بر اطالعات نیست. و ابزاری برای مبادله کند یمحرکت 

دکتر حسین جواری و دکتر احد که )این الگوی هایدگری 

 ین( منتقدخوب به آن اشاره کرده بودندی  همقالحمیدی در 

 ات یون ها یشهاندمعنی ادبیات را بسیار فراتر از بیان -آثار ادبی

را بر پایه  و برداشت گیرند یمتنها فرد یعنی شاعر در نظر 

خوانش ترویج  ییگرا کثرت یدهو اننده خوا ینیب جهان

خوبی هم در این مجموعه داریم که به  یشعرها. ما دهند یم

مثل شعر  کند یماین سمت نه ولی به سمت مفهوم حرکت 

را فراموش  هایش ینهکنشسته بر زمینی که تمام  پرنده 44

کنار  ها پرچم/زند مینسیم خاک را ورق -4۶کرده است یا شعر 

و  ها یابانخاسم  ناگهان 31یا شعر  اند تهرفهم به خواب 

 طور همانگم شدیم  شهر خودمانعوض شد/و ما در  ها کوچه

 روند یماشاره کردم از شعرهای خوب این مجموعه به شمار 

تصاویر بر پایه عینیات ما  و خلقکه با استفاده از زبانی ساده 

 .کند یم تر یکنزدرا به مفهوم شعرها 

بورد  یر در یکی از مقاالت که نوشته پیور مراد فرهاد پ -3

نگاه ناب چنین بیان  و ابداعتکوین حوزه هنری ی  هدرباربود 

ی معمولی یا ابزاری ئشی و نهکرده بود. چه چیزی اثر هنری 

 یها پرسش؟ چنین کند یمساده بدل 

بسیار شبیه سواالتی هستند که  نوعاً

 در بابموس در کتاب نظریه جادو 

و ناب مطرح ساخت  ی هنرتأثیرگذار

برای  قطعاً برای من و سؤال ینا

 ■ .آید یمجناب شکارسری پیش 
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 «روند ینمکه به خواب  ییها زخم»نقدی بر  

 «نعمت مرادی»؛ «امیر واقف»شاعر  
 

تجربه چنین بیان ی  هدربار ای مقالهپور در مراد فرهاد

 سته در مفاهیمد که واژه تجربه در زبان فارسی به دو کند یم

. تجربه زیست شده -0تجربه عینی  –1 شود یمتقسیم 

و عدم تمایز  اند مستقلمجزا و  کالً یمیمفاه این دو، آنکه حال

خود نشانگر وجود ابهام در مفهوم تجربه است. تجربه  ها آن

عینی شامل تجربیات و بر خواسته از عینیات ما از پیرامون 

مفهوم هر اطراف است، ولی تجربیات زیست شده به معنی و 

تجربه عادی نیست، بلکه بیانگر هر آن چیزی است که ما 

و بیشتر به مفهوم یا نوعی  زییم یمو  کنیم یمحس  یقاًعم

که آدمی را با موضوع درگیر  کند یمتجربه درونی اشاره 

. به سازد یماز زندگی خویش بدل  یجزئآن را  و کند یم

همین دلیل در تجربه زیست شده هر تجربه 

مستلزم تجربه و فهم  حال یندرع و فهمی

که به خواب  ییها زخمنفس است و بالعکس. 

 که واقف امید است، از ای مجموعه، روند ینم

مشاهدات  وسیله بهتجربیات درونی شاعر 

بیرونی که هم ساختن است و هم دانستن، 

و هم زبان، اما  ، هم تجربه استآگاهیهم کنش است، هم 

ر تناقضات بین مدرن و امید شاعری است که گاه دچا

و  ها یتکل، شعر او گاهی به سمت شود یم مدرن پست

و گاهی به سمت تجربیات  کند یممدرن حرکت  ییگرا جهان

بومی و  یها ارزش ،ییگرا منطقهدرونی به سمت بوم گرایی، 

 های یتذهنکه از  ییجزء گراگرایی و  محض –محلی 

 ت که سعی، او شاعری اسرود یمیستی است. پیش مدرن پست

بومی و به  یفضاهایا نگاهی متفاوت و جز، به  ینیبازآفربه 

 یباشناختیزکه  آورد یمبازسازی مصالح و موادی روی 

تاریخ فرستاده بود، شبیه شعر  دانی زبالهرا به  ها آنمدرنیستی 

 :خوانیم یم تکه تکه صورت بهکه بخشی از آن  30بلند 

نشسته است و / به  با استکانی چای / روی شیطان کوه آنکه

بلوار استخر خیره مانده / الهیجان/ انزلی / لَوَند برهنه / 

 را / به بادی سپرده است / که با  اش ینمکخیس و  یموها

 

/ آن مانکن پشت شیشه / که در هاله از  دارد یبرمدریا / موج 

پایانی این  ای تکه/ رشت است / و  شود یمنور نئون / رنگارنگ 

من / به یکشنبه و بازارش تکیه کرده  یراس صومعهشعر / 

 / که زیر فلس یا زده آفتاباست / عطر و آویشگاه / دریای 

و « ترخون»از  سبزتر/ بساط کوچک پیرزنانی /  هاست یماه

 / شهر من / دهاتی مانده است.«چوچاق»و « نعناع»

الهیجان یا انزلی و یا رشت  در این شعر خاستگاه شاعر،

است که در آن زیست  سرا صومعهاعر ش خاستگاهنیست، 

بوی چغور و بغور  دهد یم، شهری که هنوز بوی دهات کند یم

محلی  یها لباسمعطر خوراکی و شاید با همان  های یسبزو 

پرچین و بلند و روسری و لچک و جمه و جلیقه و  ها یتهشل

 بازارهای یکشنبهچادر به کمر در همین 

ی دهات صومعه سر، آیا اینکه شهر هنوز بو

باعث رنج و درد شاعر است، یا  دهد یم

ساختار بومی این شهر را میان  خواهد یم

 مدرن پستمدرن و  تناقضات همه ینا

ترسیم کند و بگوید ما هنوز چنین شهری 

به  خواهد یمرا دوست داریم، با این مختصات، شاید هم شاعر 

ا فرار کند، ام اش و گذشتهنقد این مسئله بپردازد و از سنت 

بنام  یششعرهاکجا برود، خوب تصویری که بودلر در یکی از 

از انسان مدرن بدهد، تصویر، توصیف  خواهد یم« زن پرسه»

و بریده  و گذشتهاز سنت  ؛ کهشرایط وضعیت انسانی است

و چشم به  پا در هوایی دارد یتو وضع نیافته ای تازه پناهگاه

این  ۶2از در صفحه ب ؛ ومبهم و فرّار ای آیندهآینده دارد، اما 

تاریخی در اشعار این مجموعه به چشم  –نگاه بومی 

 که یوقتما بود /  یها گامماسوله / ردی از  سوی ینا./ خورد یم

کبودمان را  یها شانه/ تا آفتاب ظهر /  کردیم یم/ مه را به تن 

سنگ / کوه / انسان به ی  هکشند/ سوزاند / سنگ به دوش 

/ که تو  دانستم یمچه  و من دوه /انسان / انی  هکشنددوش 

/ تا بر ستون پاهایت / کوه باشی  ای یدهکشخودت را به دوش 

کلمات یا  بازآوردن/ که سنگینی اندوه / زانوانت را تا نکند / و 

ایجاد موضوع و مفهوم در شعر 
وسیله  شود که به یمباعث 

کارکرد نمادین شاعر تصویری 
خوبی از وضعیت اجتماعی و 

 .طبیعی جامعه ارائه دهد
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، سرا صومعهترکیباتی مثل 

ماسوله، عطر برنج، دریا، هره، 

بوی شالی، مبین همین نکته 

است. دوم امید واقف شاعری 

ه شعر روایی دارد او در ک است

، کند یمسعی  اش ییروااشعار 

نشانه شناختی و با  وسیله به

استفاده و کارکرد کشیدن از عناصر طبیعت، پیوند عمیقی را 

با ذهن مخاطب ایجاد کند. ایجاد موضوع و مفهوم در شعر 

کارکرد نمادین شاعر تصویری  وسیله بهکه  شود یمباعث 

طبیعی جامعه ارائه دهد، گفتنی خوبی از وضعیت اجتماعی و 

 اثر در هر –زبان  – شناس حق محمد علیاست طبق نظر 

ساده و تک  ظاهر بهروایی، چه شعر و چه نثر، ساختار معنایی 

با  یراحت بهو  مستقیماً ما را تواند یمکه  کند یمپیدا  ای یهال

در این  که درحالیمضمون یا موضوع اثر رهنمون شود، 

 شود یمروایی، روایت  صورت به شعرها ندهرچمجموعه شعر 

 توانیم یمو ما  کنند ینمپیدا  ای الیهولی ساختار معنایی تک 

 یشعرهااشعار بیابیم.  یندر ارا  یتودرتومعنایی  یها بافت

ناظر و هم از دیدگاه  شخص اولاین مجموعه هم از دیدگاه 

. شاعر شوند یمشوم شخص )دانایی محدود به ذهن( روایت 

دو  عنوان بهوایت از توالی تصاویر و توالی فضاسازی در ر

 شعرها تا شود یم، همین امر باعث برد یمتکنیک روایتی بهره 

تصویری حرکت کنند، نشان دادن  کامالًبه سمت پرداختی 

واقف از آن دسته است که  های یترواگفتن، جنس  جای به

ند ، چون پیوشوند ینموارگی  وقت موجب نظم یا داستان یچه

خیالی که از آن کارکرد  و صورعمیقی بین، تفکر و احساس 

 یشعرها، وجود دارد. در پایان قسمتی از یکی از دوتا کشد یم

 .خوانیم یمبلند این مجموعه شعر را باهم 

بود / « ماندن»و « رفتن»/ تردید  آلود/ این پای فلج 2شعر 

به کدام سمت چرخیده باشد / در سمت  ات چهرهتا 

قی که / بین کشتن و کشته شدن بود / اینکه در کدام مثل ِفر

/ ناگزیری  سرنوشتسمت تفنگ ایستاده باشی / که یعنی 

که  یا پرنده/  ۶ و شعرمیان انتخاب شدن / یا انتخاب کردن / 

شده نیز / گذشته  یدهبراز خوابم گذشت / از رویای آن درخت 

 ■بود. 

 

 



 

 

  1939 زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم  شماره11 

 «ها فرهح»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر  

 «غزال مرادی»؛ «گروس عبدالملکیان»شاعر  
 

به معنای  یاثر هنر گوید پس نگریستن به آگامبن می

 است. تر یلاصپرتاب شدن به ساحتی زمانی 

 ها زبانی ساده دارد گروس عبدالملکیان مجموعه شعر حفره 

از او چندین  برای مخاطبان شعر است آشنا نام شاعری

ترجمه  ده است که به چند زبانمجموعه شعر به چاپ رسی

معنایی  های یهو ال عبدالملکیان ساده است شده است. زبان

 همین ویژگی است که یدو شا کند یمزیادی را درگیر 

 شعرهای او را زیاد کرده است. مخاطبان

که گفته شد زبان شعرهای او ساده هستند و  طور همان 

ن مجازی آن بر با این تفاوت که زبا بیانی روایی دارند البته

ها که  ای از تمایالت و خواسته زبان حقیقی غلبه دارد. مجموعه

گر  استعاری یا نمادین جلوه های توان در متن به شکل می

روایتی  است در ای گونه بهها  سطرها و اتفاق یدمانچ شود.

نمونه در شعر مالقات که از  عنوان به خورد حقیقی به چشم می

 طور بهه هم هست. این ویژگی اولین شعرهای این مجموع

های خبری بیان  گزاره صورت بهسطرها  کامل مشهود است

و های روزمره را به شکلی رمزگان  در واقع او اتفاق شوند می

 سازد. می یاستعار

 روزهابارانی که »

 باالی شهر ایستاده بود

 عاقبت بارید

شعر مالقات صفحه )« آمدی می ام خانه به ها سالتو بعد  

11) 

شوند که  بدیهی و آشنا بیان می قدر آن در واقع این سطرها

 بهرا  روایی آگاهانه شاعر است که این چیدمان یفضاساز تنها

است که با  دهد. در ادامه تخیل شاعر شکلی استعاری سوق می

روایت را به  خلق ایماژهای عینیهای بصری و  ظرافت

 نماید. شکل ممکن بیان می ترین یمجاز

مخاطب نزدیک  و لمس و قابل قدر آن وایاتاین ر گرچه

 کند. همذات پنداری می که مخاطب با او همراه و است

 را دیدم ات سایه»

 هایش توی جیب بود که دست

 به اتاق آمدیم

 ها را روشن کردم شمع

 روشن نشد چیز هیچ

 

شعر مالقات )« نور تاریکی را پنهان کرده بود

 (11صفحه 

شعر را باید از حرکت  گوید که لسینگ می طور همان

شعر به رقص کالم و  هستند زمانمند شناخت و عناصر شعری

 همانند است اندیشه

 ام یدهکشدراز 

 خواند زنم شعری از جنگ می

 یایندبها  همین مانده تانک به تختخواب

 اند کرده سوراخ سوراخرا  یمها خوابها  گلوله

 گذاری: ها چشم می از آن یکیبر 

 بینی خیابانی می

 (1۶شعر مرز صفحه )برف پوستش را سفید کرده است  که

ای تخیلی در جهان واقعی شاعر چنان نمایانده  فراورده

شیوه صورت  ترین یمنطقشود که ارتباط میان عناصر به  می

اطب از نمود خیال در سطرهایی روایی غافلگیر خم و گیرد می

شگرد گروس  ینتر مهمهمین نکته  یدو شاشود  می

 انگیز یالخبه شکلی  منطق اشیا را که است عبدالملکیان

با یکدیگر  و مالفهکه خواب  طور همان نماید می جا جابه

کرده است  مسیر روایی را دنبال می که و مخاطبشده  جا جابه

 شود. می غافلگیر

از  و استفاده ینینش هم به لحاظ قواعد گزینش واژگان 

نمایش  مؤثرشکل و معنا  ریی که هم دو معناشکل آوایی 

شعرهای  شگرد دیگری است که در بیشتر داده شود

 توان دید: می یانعبدالملک

 به بیداری زنم خودم را می»

 به خواب

 که سخت است

 مدام بگوید: نبضت

 چرا؟

 چرا؟

 چرا؟

 چرا؟

 چرا؟

 (03شعر دیوانگی صفحه )چرا؟ 
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که گفته شد  طور همانشعر  یندر ا "چرا  "ی  هواژتکرار  

اعتراض  که است یدرست به ییو آوافیت بیانی استفاده از ظر

از این  کشد را به شکلی نمادین به تصویر می بودن زندهبه 

استفاده  کاغذی نیز یقو قادر چند شعر دیگر نظیر مرز  شگرد

 نموده است.

زیبایی شناسانه است  ویژگییک  خود خودی بههنر روایت 

با  آشنا استفاده از نمادهای گرچه منتقدانی نیز دارد اما

میان  1 ینیع یوندیپ همکه  ها آننوستالژی موجود در 

و  های نمادین داستان ویژه بهکند  مخاطب و متن ایجاد می

پیوندی عمیق با مخاطب دارند. نمود این  که یریاساط

مجموعه  ترین شعر این قوی من زعم به "خزر" در شعرتکنیک 

 آن زییرساتصوبه لحاظ روایی است بسیار درخشان است و 

های گسسته تاریخی را انسجام  روایت که سبب شده است

 ببخشد.

 کشم کبریت می

 اند کردهدر آتش عرق  ها کتیبه

 بر دیوار از درد ها و گل

 اندازند های برجسته می سایه

 زند شیرها که در ایوان قدم می

 ها گریختند برای ابد به سر ستون

 تر آتش هر چه روشن

 (۶1زر صفحه شعر خ)« گردد می تر یکتار

 این شعر تنها شعر مجموعه است که ظرفیت روایی آن 

شاید بسیاری  کند گرچه فرصتی را برای تغییر لحن ایجاد می

اما به ؛ بپسندند یشتررا باز مخاطبان لحن آغازین شعر 

داشتن نمادین آن کمک شایانی نموده است  پردازی یتشخص

مخاطبین برای  خود خودی بهکه  راوی یا شبه راوی صدای

 و کند کشمکش می یجادو ا یگذار نشانههنگام خواندن، 

با ارتباطات، مراجعات،  یمتن دروندرگیری اینجاست که 

 گردد: یمآشکار  توازی زمانی اشارات، تشابهات و

 پیچید که مالفه رو به خودش می طور ینهمخزر »

 به نقشه رو دیوار خیره بود

 دونی گروس؟ گفت: می

 مرز کنم این احساس می

 خطیه که دور یه جسد کشیدن

 توی حموم و رفتبعد بلند شد 

 همون جا پشت در وایستاد

 همون جا پشت در

 (22شعر خزر صفحه )« اومد صدای موج می

شخص است  اول راوی در بیشترین شعرهای این مجموعه

که بر ارتباط میان  جمع نیز بوده است صورت بهکه گاهی 

جارب که ت مودایجتیکافزاید راوی ه می و شعرمخاطب 

شخصیتی از داستان تشریح  عنوان بهشخصی و ذهنی خود را 

های ذهنی شاعر است  ساخته البته این تجارب بیشتر .کند می

استفاده از عناصر  چنین هم شود که از زبان راوی بیان می

 در شعرهای این مجموعه یو معنوهای لفظی  خیال، آرایه

 است.آورده  نوعی وحدت ارگانیک پدید

 و شباز پروژکتورهای روز  »

 ام خستههای تکراری زمین  از سکانس

 گذارم کنم می دریا را مچاله می

 زیر سر

 زنم به مقوای سیاه چسبیده به آسمان زل می

 ها و یا نوار جیرجیرک

 (42شعر پارانویا صفحه «)روم به خواب می

 یتأمل قابلشعرهای  "ها  حفره"مجموعه شعر  طورکلی به

 و از اجراهای تصویری موفقی دارد زبان ساده رغم علیه دارد ک

های روایی موجود استفاده نموده است. عبدالملکیان  ظرفیت

با  سه کتاب پیش از این مجموعه در کارنامه خود دارد و که

استفاده از این شگردها توانسته بود مخاطبان خود را جذب 

 کند.

 پانویس:
اس  یت باری اولین عینی: اصطالحی که برا یوندپ هم .1

 وناظر است به اشیا موقعیت  این اصطالح .برد به کار الیوت

که بتوانند آن واکنش  ییها العمل عکسوقایع و یا ی  هیرزنج

در خواننده است  یختنانبرانگعاطفی را که نویسنده مایل به 

 ■. آن را بیان کند صراحت به آنکه یب یزدبرانگ

 

 

 منابع:
 1322تهران چاپ دوم  نشر چشمه ها؛ حفره ؛گروس عبدالملکیان، -1
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 «باجه نفرین»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر  

 «غزال مرادی»؛ «مریم هوله»شاعر  
 

نوشتاری  یها قالب تواند یمنوعی از بیان است که  روایت

ممکن  که شعر نیز نوعی روایت است متفاوتی به خود بگیرد

از نوع قالب  فارغ داشته باشد است داستانی نیز به همراه خود

خوانندگان را در  احتمالیهای  واکنش متنیی  هینندآفر اثر هر

این احتمال است  اساسوبر  سنجد حال رمزگشایی متن می

تا مفهومی را به مخاطب  زند میکه دست به گزینش واژگان 

 منتهی به گزینش در هر قالبی که باشد ینو ا انتقال دهد

یک امر  خود خودی بههنر روایت که  آنجا زو ا اثری ادبی است

هر بنابراین بررسی روایت در  شناسانه است زیبایی بسیار مهم

به بررسی زیباشناسانه آن متن نیز  تواند یماثر ادبی  نوع

 بینجامد.

 کردن یداپ احساسات، انیب راه تنها هک داشت باور وتیال

 ه نفعب را ها یکرمانت گرایی یاو ذهن .است ینیع کاشترا

 دیسنده نباینو هک بود معتقد ؛ وردک رد هنر گرایی ینیتع

 از دیبا هکبل ند،ک انیب میمستق طور به را عواطفش و احساسات

 ندک استفاده یسلسله حوادث و ها یتموقع ا،یاش از ای مجموعه

 همان آن عوامل، و است خاص احساسات آن یبرا یبازتاب هک

 .ندک داریب زین خواننده در را احساسات

 بود تلخیی  هطعم آخرین رهایی

 بودیم کرده یگذار نام مان ابلهانه امیدهای در که

 وجود مثلث در

 بودند ای یوانهد کودکان امید و اندیشه

 زدند یم ضربه هوا به سر با که

 افتادند یم فرو زمان بر مشت با

 بزرگشان بازی تنها و

 بود شان یمچ یها ساعت به مصنوعی تنفس

 ها اسطوره تواند یمکه  است هنجارشکناعری مریم هوله ش

در  که طور ینهم درآوردشکل ممکن  ترین یامروزبه  را

 یدو شا کند یممعرفی  یدندان خاللبرند  را حافظ شعرش

 که گفته شد طور همانفروپاشی دنیای مدرن است  کنایه

کلمات  قرار دادن و جایی بهجا های یکتکناستفاده از 

است که مریم  ای یوهشرکردی نوین نامتجانس و ساختن کا

البته در جاهایی نیز  کند یمهوله در شعرهایش از آن استفاده 

از مسیر اصلی دور  که کند یمدر این کار افراط  قدر آن

 .گردد یم

 دندان خالل ینتر مبارک حافظ»

 کوبان فرو آدم سر بر که خدا پر از پتکی مولوی

 ؟نشست یم گل به چگونه مانی یها قدم

 کس یچه لباس و صورت بر یا لکه هیچ که -

 - نبود او تقصیر

 (2شعر مانی صفحه )«... زانو تا بود مانده گل در شهر و

 "مانی"رسیدن از جز به کل روشی استقرایی که در شعر 

که همه در گل  رسد یماو از مانی به شهری  شود یمدیده 

 ر واقعد نیز کنایه از ناتوانی است "گل ماندن" و در اند مانده

شعر مانی بلندترین شعر این مجموعه است و به لحاظ عناصر 

در شعر او  کلمات روایی بیشترین عناصر را در خود دارد.

که در نگاهی ساده  "مانی"نمونه  عنوان بههستند  یچندوجه

از نگاهی دیگر پیامبری است  فرزند او محسوب گردد تواند یم

که میان  یا جامعهدر  یامروزیا نمود انسانی  با رسالتی دیگر

تنها  ها یناممکن است  اگرچه مدرنیته و سنت در نوسان است

باشد و شاعر هدف دیگری را دنبال  من از این متن های یلتأو

 کرده باشد.

 کنند یم حمله ماه از جزامیان شبی

 شبیخون در زده سوسک آشپزخانه به کند یم فکر زن

 تاریکی

 خورده زور به دزدی را اش یبستن بیند یم خواب کودک و

 است

 کند یم هوا آپولو سفید اسب با مردی نه

 گردد یبرم سرزمینی هیچ به پرنده بشقاب اتهام نه

 کنم یم باور قلمبه زمین به را ام اعتمادی یب تازه شب، آن

 )شب جزامیان گیرد یم یادگاری عکس من از ایمانی یب و

 (102صفحه 

 شود یمدیده  یها یتروادر شعرهای مریم هوله  همچنین

و لحن راوی در هر خرده  گیرد یممدرن را به سخره  که جهان

که سطرهای شعری او را برجسته  در شعر اوست روایت

را در کنار هم  آسیاب و سامسونت به نحوی که او نماید یم

ذهنی  های یشانیپر یک حالت کوشد یمدر واقع  دهد یمقرار 

 نشان دهد محسوس بیان جزئیات عینی وی  وسیله به خود را

 !ها رنگ ... ها رنگ آه،

 !بگیرید برم در
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 تجسم

 است کرده اسیر سفت سامسونتی در مرا طوفان

 !ها رنگ ... ها رنگ

 ست تیری من نگاه

 شود یم سوراخ آسمان خورد یم که هیچ به

 (11 صفحه (همان )شعر مانی)!ریزد یم آسیاب روی آبش

 عنوان به دهد یمار در موقعیتی دیگر قر عناصر آشنا را هوله

را  تهران یدو شا دهد یمرا در تهران قرار  رابینسون کروزوئه

درواقع فراوردهای تخیلی در جهان  کند یمتشبیه  ای یرهبه جز

شود که ارتباط میان عناصر به  واقعی شاعر چنان نمایانده می

از نمود خیال در  مخاطب و گیرد شیوه صورت می ترین یمنطق

 شود. افلگیر میسطرهایی روایی غ

 است کرده گیر تهران در کروزوئه رابینسون

 نیست امیدوار ها درخت به

 کردستان درخت

 ... خوزستان درخت

 نیویورک از تر خراش آسمان هرچند

 پاریس از تر چاق هرچند

رابینسون )است  کرده گیر تهران در کروزوئه رابینسون

 (104صفحه  ه،کروزوئ

از شکل  و استفاده ینینش هم به لحاظ قواعد گزینش واژگان

 و باشد مؤثر که در ارائه مفهوم است ای گونه به ییو معناآوایی 

ی اساطیری در سرتاسر شعر موجود است که شاعر تا نلح

در  مانده است. وفادارچند شعر کوتاه به آن  جز بهپایان شعرها 

برای مخاطبین هنگام  خود خودی بهکه  راوی است  واقع لحن

اینجاست  و کند کشمکش می یجادو ا یگذار انهنشخواندن، 

با ارتباطات، مراجعات، اشارات،  یمتن دروندرگیری که 

 گردد یمآشکار  توازی زمانی تشابهات و

 شوم آسمان منی یها وعده از خواستم یم اگر

 دارد اش یشانیپ روی بزرگ منی کهکشان

 باشم پیامبر گوژپشتی شعر یها شعبده از خواستم یم اگر

 بود کرده زایمان سخت یا بچه یختار

صفحه  شعر لذتاست ) تر کوچک ها سال او از مرگ که

101) 

نیز بیشتر از روایت  و شاعر به شکل روایی است یفضاساز 

تا تصویر در واقع جمالت در ادامه تخیل شاعر  برد یم بهره

روایت را  خلق ایماژهای عینیهای بصری و  است که با ظرافت

 این روایات گرچه نماید. کل ممکن بیان میش ترین یمجازبه 

نگاهی  نوعی گزندگی همراه است و با به شکلی کمدی

و  لحن شعر حاکم است و ی مجموعهدر سرتاسر  مدرن پست

که در تاریخ پایین  طور همان مریم هوله شعرهای یاجرا

 هفتاد شیوه دهه به بیشتر بعضی از این شعرها مشهود است

 ■ است. شمسی ایران

 

 نابع:م
 ( نشر باران سوئد1388نفرین ) باجهمریم هوله،  -1
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 پـاد ینامه ادب فصـلشعر خوزستان و معرفی  وضعیت 

 «راد سعید سروش» 

 

 آدم یلیاردشش م از یکی هم من که هست این واقعیت

 لئمسا این و بیوگرافی به گرچه هستم زمینی  هکر بر حاضر

 سعید که بگویم باید عادتروال  بر اما ندارم اعتقادی

 یدوازده سال. 13۶2مهر  12 متولد، هستم راد سـروش

 شعر پیرامون لئمسا و شعر به جدی صورت هبکه  هست

 پیراهنی» نام به شعر مجموعه یک کارم حاصل. پردازم یم

 در شعرهایی ومتعدد  مقاالت چاپ و «سفید پل برای

، و...پل عصر، دوشنبه قاصدک، دیگران، وازنا، نقطه، های مجله

 برخی در سخنرانی اًگاه و ها یخبرگزار با مصاحبه یچندتای

 در شدن برگزیده یچند بار ادبی، مراسم و ها دانشگاه

 در داوری یچند بار کشور، و خوزستان شعر یها جشنواره

 شعر تخصصی فصلنامه شماره چند سردبیری ها، جشنواره

 ی هنام فصل سردبیری شورای عضو هم اواخر این و قاصدک

 منتشر آن را از شماره پنج دوستان با کههستم  پاد ادبی

یک از دیگر شاعران از این کارها  اما مگر کدام؛ یما کرده

برای خودم افتخاری شخصی بدانم؟  آن راکه من  اند نکرده

یکی مانند بسیاری از دوستان  هم منباید بگویم  یجتاًنت

 ؛ همین و نه بیشتر.دهم یمشاعر، کار شعر انجام 

 مهندس با بودن شاعر که این بر عالوه که است این واقعیت

، هست هم تخاصم و تضاد در بلکه ندارد سنخیتی هیچ بودن

 مهندس هم باشد شاعر هم بخواهد آدم که یناکنم  اعتراف می

 ما اما؛ خواهد می یفوق انسان طاقتی و است سختی بسیار کار

 وریممجبه ک کنیم قبولم و یریطمان را بپذیشرا باید

 که آنجا بیاوریم. تا دست به غیرهنری راه از را یشتمانمع

 است عکسلب کامالً، وضع دنیا دیگر جاهای در دارم اطالع

 در حتی بلکه نیست غربیمترقی و  ممالک فقط منظورم

 نویسنده یا شاعرفارس،  خلیجی  هحوز عربی کشورهای همین

 نویمع و مادی نظر از حکومت و شود یم محسوب شغل بودن

 کشور فرهنگیی  هپشتوان چون کند یم حمایت ینمؤلف از

 چشم به نویسنده و شاعر به ماجامعه  در اما متأسفانه هستند.

 جاهایی در که هستند مشاغل بعضی باز .کند یم نگاه دشمن

 یا بودن معلم مانند، کنند می پیدا حداقلی ای رابطه هنر با

 جامعه در رایطشش به توجه با بودن مهندس اما؛ بودن مدرس

 فصل من باری هست. بودن نویسنده و شاعر با تضاد در ما

 تالش دارم هاست سال و هستم تخاصم و تضاد این مشترک

 ام زندگی متخاصم وجه دو ینا بین کنم یم

 بربخورد همکارانم به است ممکن گرچه و کنم برقرار آشتی

 نظر از کنم اعتراف باید مهندسی کاری  هتجرب ده سال با اما

 های یطمح ینبدتر از یکی مهندسی کارهای محیط، انسانی

 دارد. وجود ما مملکت در که است یکار

 

 خوزستان شعر وضعیت

 مربوط فرد فردیت به و است یفرد یا مسئله شعر اگرچه

 کننده یینتعدر آن  قدرها آن را جغرافیا توان ینم و است

 دانم نمی بتهال بگیریم )که برآیندی باشد قرار اگر اما دانست

 نبض بگویم باید نه( یا است درست برآیند این گرفتن اصالً

 شعرگر. ید ینه جا زند یم کشور شمال و جنوب در آزاد شعر

 ساز یانجر و آوانگارد پنجاه سال این در همیشه خوزستان

 تا یمانمسجدسل در ها یناب موج با پنجاهی  هده از؛ بوده

 ثیرگذارأت یها چهره زا یکی صالحی سیدعلی که شصتی  هده

 از آن های کننده یینتع که ها هفتادی دهه تا بوده دهه این

 شعر به جدیدی یها چهره که امروز تا اند بوده خوزستان

 امیدوارم خوزستان شعر به همیشه من است. کرده معرفی

 هم روشنیی  هیندآ دارد روشنیی  هیشینپ که طور همان

 داشت. خواهد

 و تریبون نداشتن خوزستان شعر معضل بگویم باید اما

 کنید اضافه ها این به است. مرکز به ها یجنوب صدای نرسیدن

 ناکارآمد، مدیران انتصاب با و گذشته هشت سال در که

 و اند شده رانده حاشیه به خوزستانی شاعران از بسیاری

 پست ای یهنر و فرهنگی های مدیریت درافراد  از بسیاری

 .اند نداشته حوزه آن در تخصصی گونه یچه که اند گرفته

 فرهنگی متولیان ها سال این که یا صدمه بگویم باید جرئت به

 اند کرده واردخوزستان  استان ادبیات و فرهنگی  هیکرپ بر

ی  هیکرپ بر ساله هشت جنگ که است یا صدمه از بیشتر

 مدت کوتاه در لئمسا این حال ینباااست.  کرده وارد خوزستان

 مدت. دراز در نه باشد داشته منفی یراتتأث تواند یم

 کتاب از استقبال

 شود یم، باشیم داشته انتظاری چه ما که ینا به بسته

 باشیم داشته انتظار اگر یعنی؛ ردک تفسیر را استقبالی  هکلم

 فکر که ینا یا شود نوفیک کنی ادبیات دنیا کتابانتشار  باه ک
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 یا است یفارس یاتادب تاریخ در ادبی یا حادثهار کن یا کنیم

 ما ازه کتاب ماست ک چاپ ظرمنتات ادبیه امروزه دنیای کنیا

 از بسیاری متأسفانه که توهمات دست ینازا و کنند تقدیر

 را استقبالی  هواژ؛ هستند درگیر آن با هم شاعر دوستان

 کرد. تفسیر توان یم

 که این به با توجه .دانم یم خوب را کتابم از استقبال من

 هم بوتیمار انتشاراتاست. اگرچه  نشده آن برای یغیتبل هیچ

 تصور .است نکردهتاب کاز  مناسبی پخش ده ماه این طی

 وجود استان های یفروش کتاب از کدام یچه در من کتاب کنید

 که دیگر یها استان در خوزستان. استان مرکز در حتی، ندارد

 منه ک یکوچک شهر در حال ینباا است. روشن وضعیت

 فروشی کتاب یک به را کتاب شخصاًخودم  ،نمک یم یزندگ

 که ینااست.  شده خوبی استقبال و ام داده

صد  بتوانید فروشی کتاب یکدر  شما

چاپ  بدون حتی، بفروشید کتاب نسخه

آ  برگ یک اندازه به یغاتیتبل پوستر یک

تاب کاز  مخاطب کهن معناست یچار، به ا

 در هم آن، است کرده استقبالشما 

 آن برای ساده رونمایی یک که طیشرای

ا ی است. نشدهگرفته  جا هیچ در تاکنون

 با کیلومتر هزار یک شهر از نفر یک وقتی

 نهو  ام یدهد او را نه من و دارد فاصله من

 من: »نویسد یم برایم بوک یسفی  هصفح روی شناسم یم

ط ضب طریق از فقط و.« ام کردهزندگی  شما شعر با ها مدت

 متوجهانی با من آشنا شده، شعرخو جلسه یک درهم  ، آنصدا

 باید یعنیاستقبال  دارد. را خودش مخاطب من شعر شوم می

 بیاییم. بیرون توهم از و باشد معقول انتظارمان

 من ندارد. مخاطب شعر نو بگویند یا عده است ممکن

 خبرگزاری یک پیش چند سالدارم.  را تصور این خالف

 ندارد. مخاطب شعر نو چرا که دپرسی من از را سؤال همین

 داشته مخاطب دارید انتظار چرا اصالً که بود این منپاسخ 

 شعر هرحال به شود؟ می شعر نو برای تبلیغی چه مگر باشد؟

 که فرهنگی کاالی یک شعر نو و است یفرهنگ کاالی یک هم

 کاال این برای شما پرسم می .دارد هم روشنفکریجنبه  اتفاقاً

 با هم آن هستید؟ مشتری به دنبال که یدا دهکر تبلیغی چه

 مانند هایی قله و کالسیک شعر نام بهی ردَقَبِ یحضور رق

 که ایران ادبیات در تنها نه یکهر که مولوی و سعدی حافظ،

 را کاال این دارند. آیا گفتن برای ها حرف جهان ادبیات در

 کانال ها ده و تلویزیونی کانال صد ما کشور در اید؟ کرده تبلیغ

 فایده بدون برنامه ساعت هزاران روزانه که دارد وجود رادیویی

، ساعت ناهزار این از شما آیا .دهند یمبه خورد مخاطب 

 انتظار که یدا داده اختصاص شعر نو به آن را هزارم یک روزانه

 تبلیغ برای کهرا  زمانی هزارم یک باشد؟ داشته مخاطب دارید

 اختصاص تلویزیونی های لکانا در لواشک و پفک و چیپس

 شعر نو که کنید قضاوت بعد بدهید اختصاص شعر نو به دارد

، تلویزیونیی  هشبک صدها این از یکی در نه. یا دارد مخاطب

 مطمئناً؛ بدهید زمان ساعت یک شعر نوشاعر مدرس  یک به

ن یبه همچن دید. خواهید را استقبال چند سالگذشت  از بعد

 با مااست.  مدارس و دانشگاه فارسی ادبیات یها کتاباصالح 

 جور هچپس  نویسیم یم شعر زنیم می حرف که زبانی همین

در  را حافظ اما فهمند نمی امروز را شاعران ما حرف مردم

های  و دغدغه زبان با پیش سال 222

 وقتی فهمند؟ می زده حرف خودش

 از یکی شاعر یک عنوان به من

 مخوان می را مدارس ادبیات های کتاب

 بینم می آن در را شعر نو های نمونه و

 من آید. می بدم شعر نو از شخصه به

 که هست کار در عمدی کنم می فکر

 با شعر نو دهد اجازه ندارد ای عالقه

 که عمدی کند. برقرار ارتباط مخاطب

و...  وارداتی کاالیی را شعر نو خواهد می

از هم حال و با این شرایط بحرانی ما ب با این کند. معرفی

اما اظهر من شمس است تا شرایط استاندارد ؛ مخاطب داریم

 بسیار فاصله داریم.

 

 مخاطبی  هیقسل

 نه و مخاطبی هر نه اما بوده مهم همیشه من برای مخاطب

 چه مخاطب کنم فکر و بنویسم مخاطب برای که معنا این به

شعر  برایش او درخواست به با توجه و خواهد می شعری

 برای همیشه مخاطب اما نیست گونه این گاه چهی نه بنویسم.

 هست. و بوده مهم من

 به پاسخ نه است درونی نیاز یک به پاسخ شعر اصوالً

 مردم همین از یکی منهم اما؛ بیرونی مخاطب درخواست

 داشتن یندر ع و کند می زندگی جامعه ینهم در که هستم

 خأل در انسان اساساً باشم. جدا جمع از توانم نمی فردیت،

 به بودن انسان باشد. انسان کلمه واقعی معنای به تواند نمی

 در ها انسان سایر با که یانسان یعنی بودن مدنی انسان معنای

 شعر نو بگویندی ا عده است ممکن
 را تصور این خالف من ندارد. مخاطب

 خبرگزاری یک پیش دارم. چند سال
 چرا که پرسید من از را سؤال همین

 این منپاسخ  ندارد. مخاطب شعر نو
 مخاطب دارید انتظار چرا اصالً که بود

 برای تبلیغی چه مگر باشد؟ داشته
 شود؟ یم شعر نو
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 بندی تقسیم گونه این را مخاطب من باری است. تعامل

 :کنم می

 شعر جدی مخاطبان و شاعران الف.

 عام مخاطبان. ب

 که اول دسته وضعیت. هستند من مخاطب دودسته ینا

 این عام مخاطب گویم می وقتی، دوم دسته اما است مشخص

 کسی من تعبیر به عام مخاطب. دارد توضیح به نیاز مسئله

 کنید دقت؛ باشد باال به دیپلم فرهنگی درک نظر از که است

. آکادمیک مدرک نظر از نه فرهنگی درک نظر از گویم می

 کند می فکر امروزی که یانسان، است امروز انسان من مخاطب

 و کند می زندگی امروز جهان در جسمش فقط که یانسان نه

 این در ندارم. کاری مخاطب این با من هفتم. قرن در فکرش

 تخصصی دکترای فردی است ممکن گاه من بندی تقسیم

 مدرک فرهنگی درک نظر از اما باشد داشته را پزشکی رشته

 ون واندخ سواد تنها کسی است ممکن و باشد نداشته دیپلم

 باالی فرهنگی درک نظر از اما باشد داشته مکتبی نوشتن

 .باشد دیپلم

 

 ادبی جلسات

 به دارند یرتأث شعر یارتقا در قطعاً یجلسات ادب یبرگزار

 اینان متولی که است این اول شرط ها. شروط و ها شرط

 این دوم شرط. دنباش ای فرهیختههای  انسان خود جلسات

. دیگری چیز نه باشد شعر جلسات این هدف که است

 هیچ که است افرادی به وبصمن ما جلسات اکثر متأسفانه

 نه و شود می نه جلسات این از ندارند ادبیات با سنخیتی

 اکثر لذا است. ویران بست پای از خانه داشت. انتظاری ناتو می

 جلسات کنند می دنبال جدی صورت هب را شعر که دوستان

 ما شعر اصوالً .ندده می ترجیح عمومی جلسات به را محفلی

 تاریخ است کافی شما. است محفلی و زیرزمینی ادبیات حاصل

شعر  گذار یانبن عنوان به نیما کنید. بررسی را شعر نو صدساله

 شعر نو بزرگان دیگر و داشت را خودش محفلی حلقه نو

 محفل هرکدام، نبودند عمومی جلسات یرتأث تحت کدام هیچ

 محفل خوزستان در ناب حلقه. اشتندد خودشان را کوچک

. بود خانگیی  هحلق یک هم حجم شعر حلقه. بود پنج نفر

 و... آمد بیرون براهنی دکتر زیرزمین از دهه هفتاد شعر

 

 پادی  هدربار

 یک برای توانی می که دعایی بدترین بپرسید من از اگر

 کار به تو را خدا امیدوارم گویم می چیست بکنی شاعر

 اکثر درکشور ماست!  مواهب از هم ینا بیندازد. گارین روزنامه

 است. جدا بافتهای  تافته که کشور ما از یربه غ دنیا این

 کشور در چون اما؛ دارد وجود ادبی ژورنالیست نام به ای طبقه

 گیری شکل اجازه بگویم بهتر یا و ندارد وجود طبقه این ما

 و شاعران نحیف دوش به طبقه این بارلذا  کند. نمی پیدا

 شعر هم است مجبور خودش هنرمند و افتد می نویسندگان

 برای این البته کند. نگاری روزنامه هم یادداشت هم بنویسد

 تاریخ است. سابقه به مسبوق و نیست غریبی چیز ما جامعه

 نگاری روزنامه به را هدایت و شاملومدرن،  ادبیاتی  هصدسال

ی  هدربار باری داریم. خود جای که دوستانم و بنده، انداخته

 به صرفاً و تخصصی صورت به که است ای مجله که بگویم پاد

 کتاب قطع در پردازد. می شعر نو پیرامون مسائل و شعر نو

 از است. نسخه هزاروپانصد تا هزار بین آن تیراژ شود. می چاپ

ی  هگستر در و مختلف شهرهای در ما های نماینده طریق

 کامالً اینکه ها اینی  ههم از تر مهم و شود می پخش کشوری

 هم غیردولتی یا دولتی ارگان هیچ نظر زیر و است مستقل

 ینتأم سردبیری شورای طریق از آن های هزینه کلیه و نیست

 باید اما؛ ایم کرده منتشر آن را از شماره پنج حال تابه و شود می

 ژورنالیستی کار وجه هیچ به نویسنده و شاعر وظیفه بگویم

 مصروف را خودش وغم هم تمام باید هنرمند چراکه .نیست

 چاپخانه دنبال به بفرمایید فرض که یننه ا برساند. کارش

 را خودش وقت چند روز ای بندی صفحه دنبال برود یا بگردد

 بگذارد. کاغذ خرید و صحافی پای

 

 جشنواره شعر درباره

 هاست سال که جشنواره همه این از پرسم می شما از من

 حاصل چیزی چه شده برگزار گوناگون های مناسبت برای

 شاعرانی آیا شده؟ پیدا جدیدی ادبی جریان آیا است؟ شده

 میلیاردها این جوابگوی کرده؟ معرفی ادبی جامعه به جدید

 نفس کیست؟ شود میهزینه  ها جشنواره این درکه  پولی

 در اما؛ است هم به شاعرانن شناساند و بودن دورهم جشنواره

 در ما متأسفانه ندارد. وجود ادبی هدف اصوالً ها جشنواره این

 من داریم. نامطلوبی تیوضع بسیار یینیشعر آی  هینزم

 برای را لیریک و اجتماعی و سیاسی شعر که گونه همان

 الزم جامعه برای هم را آیینی شعر دانیم می الزم جامعه

 ولی همه نگوییم اگر که هستیم ای جامعه ما باالخره دانم می

 مذهب و دارند قلبی خاطر تعلق مذهب به آن از زیادی قسمت

 که داریم مخاطبی پس شود. می محسوب آنان هویت جزو

 چه زمینه این در راستی به اما کند می مطالبه را مذهبی شعر
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 که یزیچ متأسفانه کنیم. ارائه مخاطبانمان به که داریم

 مقداری زج به شود می ارائه آیینی و مذهبی شعر عنوان به

 نیست. دیگری چیز ای کلیشه های حرف یا و شعار

 و درآمد ممر به مبدل ای، عده برای ما های جشنواره

 شاعران نام به شده درست گروهی اند. شده کاسبیوکار

 هفته این شاعر نفر پنجاه چهل که صورت این ای. به جشنواره

 با دیگر شهری در بعدی  ههفت و هستند جشنواره این در

 از بخواهد هم دلتان تااهلل ماشا اال و دیگر ای جشنواره انعنو

 و ادارات بسیاری شود. می برگزار کشور در ها جشنواره ینا

 و مؤمن بدهند نشان که این برای عجیب ای مسابقه در ها ارگان

 ها جشنواره این برگزاری به دنبال هستند انقالبی و متدین

 توجه آن به ها جشنواره این در که یزیچ تنها و هستند

 جشنواره این معموالً چراکه است شعر نفس خود شود نمی

 بسیاری برای جدید های پست گرفتن برای هستند هایی پله

 آقایان.

 سر موجود وضع هر با شعر ماهیت که نجاستای مسئله

 هنرمند به نیست. پذیر سفارش هنر اساساً دارد. ناسازگاری

 شعر: »گوییم می شنوارهج در ما وقتی داد. سفارش توان نمی

 نیعی «...مورد در» است. تضاد در هنر نفس با این «...مورد در

 هنرمند دارد سرستیز مستقری وضع هر با شعر هنر. از خروج

 از عدول یعنی هنر ندارد را موجود وضع تحمل که است کسی

یک تعریف شعر خروج از نرم طبیعی و  حتی. موجود قوانین

 معمول زبان است.

 برای سفارش بنویسد. شعر یاد بپذیر رشاسف باید یا شاعر

 درون از باید که یزیچچون  دارد پی در را شعر مرگ شعر

 ■ .کرد تزریق او به بیرون از توان نمی را بجوشد شاعر
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 امین نعیم

 پیام آقایی

 بی تا امیری

 سیما جوکار

 پور سعید علی

 شریح شیون

 نبی سلطانی 

 مهتاب ساحل

 الهی سعید نور

 زاده بهنام حسن

 فاطمه آل طاهر

 داریوش میرزائی

 نصراهلل شبانکاره 
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 تا امیری یب

 بابک کرمان شهر 13۶1متولد 

 رشته مهندسی برق آموخته دانش

 را زیر چاپ دارد."نیستبارانی که "مجموعه زیر 

 

 در خیاالت خودم در زیر بارانی که نیست

 خیابانی که نیست از با تو به خانه، رسم می

 

 کنی میرویم خستگی در نشینی روب می

 نجانی که نیستبرایت توی ف ریزم میچای 

 

 که حالت بهتر است؟ پرسی میخندی و  باز می

 دانی که نیست می گرچه خندم که خیلی...! باز می

 

 کنند گل می ها واژهخوانم برایت  شعر می

 توی گلدانی که نیست گذارم مییاس و مریم 

 

 آیا کمی شود می به چشمت، دوزم میچشم 

 را بگیری بین دستانی که نیست؟ هایم دست

 

 گویم نرو شود با بغض می میت رفتن وق

 در ایوانی که نیست ریزم میپشت پایت اشک 

 

 شود میو خانه لبریز از نبودت  روی می

 با یاد مهمانی که نیست شوم میباز تنها 
 

 

 
 سیما جوکار

 

 "خوب که چه؟..."

 

 فرض کن حالم زیادی خوب خوب است، خوب که چه؟

 که چه؟ بخو فرض کن دریا همیشه روی مود است،

 

 فرض کن پروانه بعد از مرگ هم پروانه شد

 خوب که چه؟ ...حتی مرگ پایان کبوتر نیست

 

 هرگز آشفته نشد هایت سنگبا  دخواب رو

 از رقص رود است، خوب که چه؟ ها موجفرض کن این 

 

 ها گریهچشم سرخ آسمان و بغض این شب 

 که چه؟ خوب هم اشک شوق است، ها اشکفرض کن این 

 

 ن لیال نمرد و هیچ مجنونی نبودفرض ک

 خوب که چه؟ ...عاشقی در مذهبت کفر است حتی

 

 بودم ولی شهزاده را گو شهرزاد قصه

 که چه؟ خوب افسانه بود است، ام شهزادهفرض کن 

 

 ها شهنامهنوشدارو بودی و رفتی و این 

 خوب که چه؟ فرض کن پایانشان خوش بود حتی...

 

 است دیگری فرض کن و رفتی و پاییزم بهار

 است، خوب که چه؟ خوب حال این دیوانه پرسیدی؟
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 امین نعیم

 
 "سرمه"

 متبا نقش و نگاری که خدا داده به چش

 متبه چش صد حوریه زانو زده افتاده

 
 از چشم خمار تو می از مستی بیفتد

 متهردفعه خورَد غبطه لبِ باده به چش

 
 ترسم که بگیرد سگ چشمان تو دل را

 متده به چش الساعه ببندی دو سه قال

 
 وقفه کشیدم از ناز تو با لذت و بی

 متمن عاشق معتادم و معتاد به چش

 
 چشم تو سیاهی شده زیبا ی سرمهبا 

 متکه افتاده به چشتقدیر سیاهی ست 

 
 تو لبریزِ عسل شد های لب ی گوشهاز  

 متو هم آزاد به چش هات لبهم بوسه به  

 
 

 

 
 بهنام حسن زاده

 

 "فقر"

 یـدگــــخ زنـلــوی تــنی بـفقر یع

 فقر یعنی ســن کـم افسردگـی

 

 تن بی سالحی در نبردی تن به

 یعنی استنشاق خون خویشتن

 

 اگـر اما ،حیف فقر یـعنی کاش،

 پـدر های انداختنسـر به زیر 

 

 قر فصـلـی از کـتابـی دوخــتـهف

 سوخـته های مهرهنام عنـوان 

 

 از مـیان دوستان منـها شـدن

 فقر یـعـنی ترس از بـابـا شـدن

 

 سرگذشتی گنگ بی فرجام تلخ

 فقر یـعنی آخـرین بادام تـلخ...
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 سعید علی پور

 علی الحساب

 شایدکمی به حرف بیایم على الحساب...

 بسرایم علی الحساب دردی دوباره را

 هم بی تاب شعر ه چندکاغذ باشدک

 قوری چایم علی الحساب کنار باشد

 سه فصل خواب که اعتراف کنم دو بید

 الحساب؛ علی ندیده صدایم؛ را فریاد

 م بهانه ایسربه هوای های بیت ینا

 شمایم علی الحساب حس کنم کنار تا

 دوباره به پروازخوش کنید بال مرا

 علی الحساب هایم خواستهدنیاسراب 

 گرفته است خوابی غریب پلک دلم را

 به جاده ریخته پایم علی الحساب اما

 

 
 

 

 
 داریوش میرزائی

 

 نگاه تو در این شهر خموش در گذرگاه

 خاطره انگیزترند ها پنجرهبعضی از 

 ستامان پژمرده  بی تو گلدان لب پنجره

 سال به سال است که پاییزترند ها فصل
 

 سینه آتش داشت یک مرد درون

 غم خون سیاوش داشت یک مرد

 نهایت تا برای مرز عشقش

 کمانش تیر آرش داشت یک مرد
 

 در گون بود سؤالنه شتاب در نسیم و نه 

 همه در کمین من بود وحشت که در آن کویر،

 سالمی از دیاری نه باران، نه نه شکوفه ای،

 که در آن سکوت مطلق همه قحطی سخن بود

 

 

 
 

 

 فاطمه آل طاهر

 

 است قطار و یک چمدان که پر از دردهای تا کرده ایستگاه

 است دردهایم چقدر سنگین است کمر عشق را دوتا کرده

 ریل در ریل خسته از خویشم تشویشم گناه و کوپه کوپه

 است زاری است بردل ریشم زندگی با دلم چه ها کرده شوره

 ایمانم در جانم زیرو رو گشته دل و آمده است زلزله

 است بند بند مرا جدا کرده های خود از هم با دست درد

 خواندم به سوی خودش است عشق می دورها در پس افق شهری

 است صدا کرده ها او مرا از ورای دریا و جنگل و کوه

 تکانم غبار از سینه روم در دیار آیینه می می

 یک نیاز دیرینه هوس مشهدالرضا کردم در دلم

 ها گم شده در شکوه ایوانت ن طالییمانده مبهوت ای

 است چون کبوتر تمام قلبش را در هوای حرم رها کرده

 های زرین پر هایم پر است از نور وفرج پروانه چشم

 است  سرات واکرده در بهشتش را حق به صحن و حتم دارم

 حس غریب برگشتن کوله بار سبک آه دل ارام

 است. ردهمثل اینکه کسی برای من با تمام دلش دعا ک
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 نصراهلل شبانکاره

 دلم، بار سنگینش به دوش دست تنهای

 تن در گلوشبا بی قراری، بغض گف رود می

 

 بند در بند قراری است که پوسید و نشد

 آزاری چموش دل بر دل و دلبر، رد پایی

 

 بر این دلم این روزها رود می، فشارد می

 پای چکمه پوش جور چاکی، یقه شور شوقی،

 

 کوچه با صدای پای او بیدار شد پیچ گفته باشم،

 هر دم از دست جفایش آیدم مردن بگوش

 

 د و تا رسید پیغام اوگوشی از دستم فتا

 گفته از دستم شده دیوانه و بی عقل و هوش

 

 ها سالمثل او بودم این  من که

 در خروش آسمانش او کمی مانند من شد،

 

 من نوشتم در پیامک زیر سایه ش منزلم

 کوری گره بر چشم و روش زنم میقفل بوسه 

 

 رسوا شدی او نوشت از بهر من ای بینوا

 به جوش آید نمیز دیگ من با سعی تو هرگ

 

 خستگی برتن تالشم بی ثمر بود و نبود

 چشم شوقی در نگاهش چشمکی در آن سروش

 

 
 

 

 سعید نورالهی

 
 هایت را بیاور تا دق کنم در دشت شب بوهای وحشی امشب برایم شانه

 روم همراه آهوهای وحشی خواهد بهاری را ببینی، من می دیگر نمی

 

 دیش، جایی که هرگز روی کاغذ نیست عشقمامشب بیا تنها کمی اینجا بیان

 دستی که سیبی چید و کردند آن دست را تقدیم زالوهای وحشی ی درباره

 

 قلبی که پژمرد و نمرد و هی حرف خود را خورد و خون خورد و نمرد وی  هدربار

 «راسوهای وحشی»او را به جرم بوی بد تبعید کردند، از سرزمین خنده، 

 

 نه شعر گویم با دست مجروحی که دیگر مال من نیستحاال من ِ بی دل چگو

 بینم که چاقوهای وحشی... ها را من نگفتم وقتی که می اصالً ببین این بیت

 

 امشب بیا تا درد دل، نه! درد دل نه! دیوار و موش و گوش را حتماً شنیدی

 ها و پرستوهای وحشی؟ رسد روزی که اینجا پر شود باز از شاپرک کی می

 

 
 

 

 م آقاییپیا

 کمی امید جریان داشت هایم رگدر خون 

 / نگاهت درد پنهان داشت رفتی میوقتی که 

 و شهر پس از تو مات و بی جان بود رفتی می

 حال باران داشت ابرهایششهری که تنها 

  خوردم میمحکم گرفتی دست من را! بغض 

 "ای کاش برگشتن برایت باز امکان داشت"

 مواظب باش قطعاًچیزی ازم کم شد ولی 

 ای جان داشت قلبی که بردی قبل رفتن، ذره

 اما روی میاز اول که قاطع  گفتی می

 کسی پاهای لرزان داشت! دیدم میاز پشت 

 کوه آهن بود قبالًانگار آن قلبی که 

 در موقع رفتن کمی، یک ذره وجدان داشت 

 خوب بود اما هایم قصهبعد از تو کل 

 داشت!یک جور پایان  ها قصهانگار کل 
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 نبی سلطانی

 

 با آنکه از بی باوری گرم است آغوشت

 اما نشد یاد کسی یک دم فراموشت

 سجاده ای هستی که افتیده است روی خاک

 ایمان مردم است بر دوشتی  قالیچه

 پوشالی به هم خورده است های آدمدنیای 

 این نوش دارو بعد مرگ عشق هم نوشت!

 ی روبرو هستیبا الشخواران زیاد

 اما کالغی آن طرف کرده فراموشت

 اما کالغی در زمستانی که با تو بود

 ...یک آلبم از قار قار عشق در گوشت
 خوانده است، چیزی که به یادت هست میدانی

 برده از هوشت های خنده سرما و سُکرِ

 سرما و سنگینی یادش روی دستانت

 سرما و فکر برف، فکر برف، تن پوشت

 م برفی عاشق، کالغ خوبدنیای آد

 هرگز نخواهد شد به آسانی فراموشت

 

 
 

 

 شریح شیون

 

 آرد را نمیو ت سالی هیچ آیند، روند و می می ها سال

 آرد را آب و دانه میو ت نی نی خودت بال آمدن داری،

 آید تو می آمدیست بیهوده و خصوصن که بی -سال رفت 

 آرد برد شهر و خانه می مثل من که دو جیب خالی را می

 بیند را نمیو دور هستی تو دور دوری که هیچ عابر ت

 آرد از تو نشانه می وقتی گوید، باد حتا دروغ می

 خوبی برای خوابم نیست جای که از تو خالی است، های شام

 مثلن اشک را سر چشمم، به هزاران بهانه می آرد

 داند از همه زندگی سری دارم که به سر بودنش نمی

 آرد گردد و مرا شام خانه می و دوپای که روز می

 پیچد شاعری در تمام یک هفته سر یک بیت شعر می

 آرد ی خوبی را نمیپنجشنبه غزل روزهایباز هم 

 

 
 

 

 

 مهتاب ساحل

 

 واضح نشد این زندگی با زن چه خواهد کرد

 با زن در این دنیای پر دشمن چه خواهد کرد

 زخمی ی خوردهمن! مثل سربازِ شبیخون 

 من! یک تنم، او با همین یک تن چه خواهد کرد

 جان با تن ام در یک نبرد تن به تن، تنها

 در فکر اینکه موقع رفتن چه خواهد کرد

 -خالی من با های دستر حیرتم این د

 دست بر دامن چه خواهد کرد های دریوزه

 روی اندامم های زخمبا  ام فهمیده

 با یک تماس ناگهان سوزن چه خواهد کرد

 این عشق این مضمون سر تا پا پریشانی

 درآخر این داستان با من چه خواهدکرد
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  فر ساناز داودزاده                           وحید بکتاش

 نعمت مرادی                            زیبا حاجیان

 آرزو نوری                           عابدین پاپی          

 صادق آل موسویرحیم فتحی باران                  

 سودابه سادقی                        داریوش میرزائی

 روح اهلل سیف                        فاطمه رهبرنیا

 آسیه حیدری                         شاهرخ کریمی

 عاطفه باقری                          ملیکا مهرگان

 راد شهریار شفیعی                       سعید سروش

 رضا روشنی                          صادق امامی نژاد

 محمود حسینی

ر 
عـ

شـ
اد

آز
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 فرساناز داودزاده

 

 های قرمز توماهی

 تا برسند

 مانده استخوانشانتنها سفیدی 

 هابا این استخوان

 زنی. از درون زخم می

 امتو را جا گذاشته

 لبم

 ماهی سیاهی

 افتاده در رود

 سکوت بنویس.

 

 ودهمه چیز یک اتفاق ساده ب

 و پنجره رو به ساحل

 کردمیزندگی را دو برابر 

 تو هایچشمبا 

 روی پنجره، دیوار

 هر اتفاقی پیچیده

 و زندگی آب رفت.

 

 

 

 وحید بکتاش

 
 تصور کنید 

 اید ایستادهکنار دریایی 

 دورتر کوهی ایستاده است

 سمت دیگر

 آید راهی است که با گِردبادی سوی شما می

 استعشق همین صورت باالیی 

 روید بازار می

 چنان شلوغ است که شهر آن

 اند شدهها گم  ها میان آدم درخت

 دزد های شما را می این وسط کسی لباس

 عشق همان آدم عریان است میان جمعیت

 اید نشستهتان  ٔ  خانهدر 

 تان جمع است هوای

 آیید تان پایین می ناگهان سقف تا گلوی

 همان زمانی است که اًاین دقیق

 در اتاق ایستاده استعشق پشت 

 بدتر از همه

 که عشق یعنی این

 تان شوی توانید از دست نمی

 تنهایی استفاده کنید
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 نعمت مرادی

1 

 سردم

  بی رهگذر های خیابانشبیه 

 نشسته در حاشیه میدان پیرمردهایشبیه 

 درست شبیه قبرستان شهرم

 کشند میسیگار  آن که پیرزنان بی دندان در

 کنند میرا گریه  شان تنهایی و

 سردم مثل مادرم

 شست کارگری پدرم را نمی های لباسکه هیچوقت 

 زد میا خودش را به مریضی ه ماه و

 ر پدرم نخوابدتا کنا

  سردم شبیه خواهرم

 کرد میکه بلوغش را زیر پیراهن گلدارش قایم 

 کرد میعشق را در خانه دفن  و

  خیابان تا من و

 چیزی از عشقش نفهمیم

  سردم

  شبیه پسری در هرسین

  که از بی عشقی

 ای است عاشق مانکن زنانه

 زند زل می اش زنانهپشت ویترین به اندام  ها ساعتکه 

 ترسم می

 ترسم میبرای شهرم 

 های بوداده تن و

 های عقیمفکر و

 ترسم می

 

 

 
 

 

2 

  دوست داشتم از مادرم بپرسم

 شب بی ستاره خاموش زمستانی، آنان شب تاریک 

 بیدار شدم در دنیایی مجهول ام گریهبا اولین که من 

 شبیه کدام شب است

  یا زوزه سگی از کوچهآ و

 یا ویرانی صدای جغدی در روستا پیچیده است

  بپرسم

را با وازلین چرب  هایش دستچرکین  خونی و های ترک

 کرده است؟

 بپرسم و

 یخ نام دیگر مرگ است آب های چشمه دانستی میتو 

  به پدرم بگویم

  جدا کردی مادرم آغوشزمستانی که مرا از 

 شبیه سینه پهلوی کدام زمستان است

 یا از ناودان روستا کسی قندیل بسته بود؟آ

 تاریکی سلولم

 شبیه رحم مادرم است

 کوبم مین آکه گاهی سرم را به 

 ست با لباس کردیا روی دیوار نقاشی زنی

 خپوستی بسته استکه موهایش را سر

 را اش سادهموهای سال  مادرمانیا آ

 ؟بست میسرخپوستی 

 زنی در زمستان هستم های گریهمن چقدر شبیه  و

یا درست شبیه کالغی که برای مردن به کوهستان  و

 کوچ کرده باشد

 یا مرگ چیزی شبیه همین سلول نیست؟آ
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 زیبا حاجیان

1 

 شوم، به سماع می

 ها آنگاه که واژه

 کنند. شعر تو را کفایت نمی

 

0 

 من همه

 تعبیر گل سرخ و

 تو همه،

 تفسیر گل سرخ!

 

3 

 زنی، آنگاه که لبخند می

 کند دلم. هوسِ خوردنِ انار می

 

4 

 هر بامداد

 گشایی، پلک که می

 شکند بغض تاریکی می

 و آفتاب،

 شود. هایِ تو می ترجمانِ چشم

 

 
 

 

 

 
 آرزو نوری

 نگاه

 
 بگذار نگاهت کنم

 پشانی تو بلند است

 دست من کو تاه

 

 مدار

 چگونه دورت بگردم

 وقتی از مدار تو

 ام افتادهبیرون 

 

 
 

 
 

 
 عابدین پاپی
 به مناسبت روز کارگر

 

 هامورچه

  بر دامان برج میالد

 انددهیکشبرای تالش صف 

 و آزاد راه صبح

 پر از پرندگان مهاجری است

 عصر که هر

 که ییهادست

 میدان ولی عصر جامانده را در

 !زنندیممنقار 

 



 

 

  1939 زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم  شماره71 

 
 «بیژن»ی صادق آل موسو

 
 سطحی که ی گوشهچهار 

 بروی کشیدگی دیوارها

 استوار است

 را ام تنهاییحجم 

 کند میمحدود 

 رود نمیهایم باالتر  و صدایم از گوش

 تا در انعکاس مهتابی مصنوعی

 حافظه گنگم

 فرق شب و روز را

 فراموش کند

 نقطه ثقل بینایی من

 ها در تصاویر مدور آینه

 شود میگم 

 اه سایههجوم  و

 ام خسته های پلکاز پشت 

 تا حفره پنهانی مغزم

 گذرد می

 آنجا

 ...!هاست انسان! آفرینش! ابتدایی ایستگاه!

 وانسانها

 شوند میمرده زاییده 

 آیند نمیاز درونم بیرون 

 تا زاد و ولد اشباح

 در مکعب وجودم

 تاریخ وحشت را 

 کشند میجیغ 

 داند میچه کسی 

 شوند میمردگان چگونه بار دار 

  گورهاشاید در ترکیب 

 کنند میبازی  عشق

 آنجا

 .هاست انسانایستگاه، ابتدایی، آفرینش 

 

 

 
 

 
 رحیم فتحی باران

 

 گویم می

 شنوم میو 

 عاجز بیانتاناما در 

 بازی صدایمان سوگوارو 

... 

 در تمنا

 با چشمی گریان

 بدانید شماهاوای 

 ها قهه قهه

 صورت

 پایان نفرت نبود

 ای ...فراموشی عشقاین 

 شدنکه متولد 

... 

 شود میتنم نرم کشیده 

 سر در گم است یکالف

... 

 ها پشیمانیای عارف 

 ها آهنگتنین  

 ای بودند آک ج 

... 

 هستند چند زبان نجواهایی

 مرد صحرایی خاک آلود میان در

 بوسد میرا  اش گرسنهانگشتان که 

 سر فراز

... 

 تو

 بر من درد را به راحت داشتی

 ومن تحمل را بر دوش

 دختر چرکین سایه

 رخسار تو زهر

 بر قامت محبت

 چپوای بود  افسانه
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 صادقیسودابه 

 هاست ریزهارکیده فریاد سنگ 

 در ته دریا

  ها کفشته 

 و در دستان من و تو 

 کنیم میوقتی پرتابشان 

 یا شاید

 هاست فریاد وال

 وقتی به آغوش ساحل 

 آورند میپناه 

 تا ماهی قشنگی که 

  ام شدهعاشقش 

 شب 

 در تنفس گرم یک مرد

 جان دهد

 مردی که در جلیغه و انگشترش

 دهد یمپناه  زنی را

 هاست پروانهکه عاشق ماری جوانا و 

 ارکیده 

 هاست فریاد وال

 .زنند میکه در آغوش ساحل دست و پا 

 .ام شدهتا ماهی قشنگی که عاشقش 

 ...زندگی را

 

 

 داریوش میرزایی

 

 در گذرگاه نگاه تو در این شهر خموش

 خاطره انگیزترند ها پنجرهبعضی از 

 بی تو گلدان لب پنجره مان پژمرده ست

 سال به سال است که پاییزترند ها فصل
*** 

 تش داشت یک مرددرون سینه آ

 غم خون سیاوش داشت یک مرد

 نهایت تا برای مرز عشقش

 کمانش تیر آرش داشت یک مرد
*** 

 در گون بود سؤالنه شتاب در نسیم و نه 

 وحشت همه در کمین من بود که در آن کویر،

 سالمی از دیاری نه نه باران، نه شکوفه ای،

 که در آن سکوت مطلق همه قحطی سخن بود
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 فاطمه رهبرنیا

1 

 معجزه محال است      

 و دستان تو همیشه رو به دعاست     

جانماز مادرم در کنجِ دنجِ طاقچه خاک           

 خوردمی

 !شک نکن

 ایمانت را اقتدا کن

 !نمازِ من قضاست

0 

 در خلوت محراب

  نیازهای من

 شوداشک می

 قطره قطره

 تا مهتاب

3 

  حسرت،

 یِ پنهان من استچهره

  زیباییم را جدی نگیر

 من، تقلب آیینه را

 شناسممی

 !صورتک امانت است

4 

 کمی حوصله کن

 صبح نزدیک است

 امچای سرنوشت دم کرده

 دو فنجان آینده بنوشیم

1 

 باردباران می

  و تو

 کنیکوچ می

 

 
 اهلل سیفروح

 

 قفل که باشد کلید هم ...

 

 گونه ساده از کنار تو گذشت این شود نمی

 کوچه پر است

 از صدا 

 وانه زده استفریادی در سرم ج 

 ست و این بهانه خوبی 

 نه!

 شکستن سکوت خواهد نمیدلیل 

 قفل که باشد کلید هم باید...

 رسد نمیدیگر نجوا به جایی 

 وقت تنگ است

 تنگ است 

 نه!

 از کنار تو بگذرم توانم نمی

 و تو ناشنیده بمانی

 دستت را بردار تا تمام سکوت سالهایم

 فریادهای خاموشم را

 خودم را، تورا

 فریاد بزنم

 شنیده بگذارمتوانم نا نمیکه تو را 
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 کریمیشاهرخ 

 "دار دار سهام"

 -درم دق کردپ-

 باغبان پدرم

 در آبادی

 بذر پاشاند

 نهال رویاند

 و من

 سهام دار

 دار و

 هیمه و

 زغال.

 و ما

 سوزانیم میغزل را 

 و

 .رقصانیم میدود را 

 -این شعر سیاه که بخواند -

 
 آسیه حیدری

 اند ها به آغازشان سفر کرده واژه

 با کالهخود و زره

 های پهلوانی جنگ

 گالدیاتورهای زخمی

 ورزوهای عصبانی

 های سرکش اسب

 و مخاطبم ترسید

 و مخاطبم تازه شد

 

 پای تو که به شعرهایم باز شد

 مثل دردی که در دل من است

 ای که هنوز باز مثل سفره

 ...آخرش ای که مثل فیلمنامه

 آه ه ه ه

 من یترسیدهخط  مثل دست

 هایی بر ورق

 که سرخ

 که سیاه

 سرخ و سیاه

 چسبند هایم به هم می حرف

 هایم و تو از حرف

 هایم و من از حرف

 کس کس از هیچ و هیچ

 آوریم سر در نمی

 خودکارم ی لولهلبریز از 

 خواند تروریستی ترسیده دارد شعرهایم را می

 خواند؟ می
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 شهریار شفیعی

1 

  سرخی لبانت

  ترین ماهی اقیانوس نایاب

 و من

  کوسه ای که

 .شنود ی خون را خوب میبو

 

0 

 شوم با تو که رو به رو می

  چشمانم

  توانند هیجان خود را پنهان کنند نمی

  که آب همچنان

 را. رودخانههای کف ِ  سنگ

 
 عاطفه باقری

 "ها خواب"

 هایت تا کجایِ خوابِ مرا پیانو زده است، دانم انگشت نمی

 شوم ... بیدار نمی

 ی،و تو نگاهم کن را برایت بخوانم ها کتاب ی مههام  از بارانِ نیمه شب به بعد، هوس کرده

 ...هایم را دوباره تر کن لب

 اینجایی. "تو"آه  ... ورق که زدم،

 ای بپرسی؛ کجایش؟ ات در حالی که به سمتم خم شده و بعد با همان لحنِ متفکرانه همین جایِ داستان

 روم... و من با انگشت تأکید روی صفحه اسمت را نشانه می

 ای... من آن لحظه شکارت نبودم؟ زل زده

 از سر و روی آسمان... بارد هنوز می

 گذشتم، "سمفونیِ مردگان"پریشانی، از  یفکرهاتو که رسیدم حوالیِ ه ب خب کجایش بودم... 

 ، مِه گرفت.خاطراتمانرویِ  "آرام ی هعاشقانیک "تا 
 

 
 ملیکا مهرگان

 نوشهر ،مازندران ساله از 8

 

 باد روسری مادربزرگ را با خودش برد

 سردش بود

 روسری به سرش کشید

 مادربزرگ را هم برد

 بود اش گرسنهباد 

 باد آیم میمن هم به کمکت 

 ها پیراهنبه  کنم میفوت 

 شویم میگرم 
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 راد سروش سعید

 

 باشی چیز همه توانی می تو

 جا همه

 خیابان کنار دکتری بلویتا از

 دیگری فامیل با تو اسم به

 ترمینال توی سمج و فروش آدامس ای دختربچه یا

 اش روسری از اجازه بی اش طالیی های گیس که

 اند پریده بیرون

 که بوتیک توی ای قهوه راه راه بلوز همین حتی

 ... کرده درو را نگاهم هاست سال

 ...اگر شد می خوشگل تو تن با چقدر

 افتاد می تو های لب بین ساده اتفاق آن گرا

 افتادم نمی همه این من

 ...اگر 

  

 دهد می نشانم را اش شده تلنبار روزهای تقویم

 شده دیر خیلی دانم می

 آخر دم این زده سرم به

 بزنم سر تنم های سلول به

 داشتم دوستش که آزادی به

 بودی تو که ام سیاسی معشوق به

 رسید نمی تتدس به که هایی بوسه از

 شدند راهه بی رسید تو اسم تا که هایی راه و

 ای؟ ایستاده جهان این کجای راستی

 کند می سنگینی ام سینه روی دارد زمین وزن

 افتد نمی اتفاقی هیچ همیشه مثل چقدر

 و بسوزاند گلویم خشک سیگار این که

 را دلم تو اسم

 رضا روشنی

 

 "شهید آشپزخانه"

 

 درد زندگی نخوردم به

 دانم درد مرگ نمی به

 گرفت طنابی که باید مرا از چارپایه می

 مرد نبود

 من ماندم و

 تو قربانی آشپزخانه شدی

 

 مادربزرگ

 خواب دیده بود

 صلیب سرخ

 کردیم باور نمی

 جمعی تو را پیدا کردیم تا در اتفاقی دسته
 

 ناگهان

 از سردی سر رفتیم

 ترسمان همه از تنهایی بود

 از هفت شاخه به نیابت هفت تن

 سال نو ٔ  سفرهدر 

 از آرش

 آوردند در نمیها از او سر که پالک

 

 دانم نمی

 درست بود؟ نبود؟

 هرچه بود مانده بودیم دلتنگ

 فراگردمان دیواری بلند

 

 فصل خوبی نبود

 ها سر رفتی و ها و اجاق تو با دیگ

 من ماندم روی چارپایه

 همه سال این

 راه... دستم به طناب و چشمم به
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 محمود حسینی

ام قدر کِرخت شده آن  

آید ه من نمیکه صورتم دارد ب  

ست دیگر! ای زندگی  

شود کرد چه می  

شبه یک آید و که می با برفی  

نشیند سنگین می  

گذرد زندگی گاهی سخت نمی  

 گاهی هم نه

گذرد! باز هم دارد نمی  

گیرد که خیلی قدر دلت می گاهی آن  

ها که خیلی  

بیایم کنم بیشتر با خودم کنار سعی می  

ست دیگر زندگی  

تاس یحرفهم  حتمن این  

تر از همیشه باشم که هر صبح تکراری  

 در آینه به خودم شک کنم

 به دروغ بگویم خوبم

 به مادر بگویم نگران نباش

ست دیگر که زندگی بعد هم  

سیگار سیگار کار سیگار کار  

اصلن قرار نبود امشب سر از این خیابان خلوت 

 در آورم

سیگار ٔ  جعبهلعنت به   

 اگر بدموقع تنهایت بگذارد

همه درست مثل  

دیوارها دراز به دراز -طبق معمول -  

اند باهم کنار آمده  

هایش تخت خوابیده شهر با خیال  

شود کرد چه می  

ست دیگر زندگی  

گیرد برای گاهی سخت دلت می  

امنی که نیست شانهگریه بر   

ای دور گاهی هم هوای خاطره  
 

 

 

 

 نژاد صادق امامی

 

(1) 

 مزار مرا از نجابت اسبان بسازید 

 چهار نعل  با

 اید  هایی که به پیشانی چارپایان زده با سم

 مرا به خاک بسپارید 

 مردگان در تابوت زادگان و

 فردا بین دوشاخ گاو 

 خیزد  ام برمی شیرزنی از سینه

 به سرسختی سنگ

 زند وسه میهای خود ب استخوان به خاک و

 روید در آرام گاه ابر می و
 

(0) 

 ها خاموش  چراغ

 پرده را از پا در بیاور 

 انگشت نشسته  آزادی میان دو

 ست  یک سبابه تا ماشه فاصله تنها

 بچکان 

 بچکان 

 بغض گلوله را 

 پرنده به پاورقی عادت دارد 

  است یسخنگلوله ابتدای هر  و

 هراسند  کلمات از خمیدگی می

 عریان از سوز سرما  های تن

 زنند بر ساز نوشتن قلم می

 دپرن ها از پرده بیرون می گوزن و

 .با شاخ وکمی شبدر

 

 

 

 آه

 خاطره خاطره

اند منخاطراتی از دور با   

دارد خط خطی  که گاهی روی اعصابم

شود می  

ست زندگی  

 اما خدا وکیلی دارد

گذرد نمی  

 بگذریم
 

 کنار به کنار این خیابان ساکت

ام خسته کنار خودم نشسته  

ام بارها خواسته  

ام ها خواسته از خیابان  

برند روند و می اما همیشه می  

رسم و نمی برند می  

کنم باور می  

رسد آخر هیچ خیابانی به تو نمی  

رسم. ینه به تو نم  
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 امید موید

 الهه نعیمی

 بهروز ایرانی

 حامد عسگری

 هانی ملک زاده

 نیلوفر شاطری

 کریم گلدیخانی

 سید علی رضوی

 سن رحمانی نکوح
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 نیلوفر شاطری
 

 "رد پا"
 

 از اینجا یکی رد شده که هنوز
 کنم یم بغل پاشو دارم ردِ

 اسمِشو زنم یمیه جوری صدا 
 تو تنم میاد که دردای دنیا

 
 پنجره می گذره داره از دمِ

 کِشه تو خودم یه حسی منو می
 شه دونم عشقم داره رد می نمی

 شدم توهم من باز دچار یا
 

 پس بگیر ها کوچهچشاتو از این 
 برو نباشو من دل فکرِ به

 من اینجا فقط با خیالت خوشم
 داره تو رو با این حسی که دوس

 
 با این حسی که بوی غربت میده

 کشم یم نقاشی از رفتنت یه
 تنهاییا نجا تومن ای تو رفتی

 از رفتنت دلخوشم به تصویری
 

 هنوز بوی عطرش داره کوچه رو
 کنه می رو زیرو قلب من مثه

 ها هیگر ولی بودم پر از خنده
 کنه می روُ داره دستِ قلبم رو

 
 با این حالو روزی که داده به من

 منه گلوی تو بغضِ بدی یه
 رفتنش لحظهخودش رفته و 

 منه روبروی چشمّمه جلو
 

 پس بگیر ها کوچهاتو از این چش
 برو نباشو من فکرِ دل به

 من اینجا فقط با خیالت خوشم
 داره تو رو با این حسی که دوس

 
 با این حسی که بوی غربت میده

 کشم یم از رفتنت نقاشی یه
 تنهاییا تو تو رفتی من اینجا

 به تصویری از رفتنت دلخوشم
 

 

 الهه نعیمی

 

 "روزای تکراری"

 
 این روزای تکراری از، خستم دیگه، دیگه بسه

 نبضم رو بشماری باید، فرصت آخرینتویِ این 

 

 مثِ من با یه دنیا غم ،باید باشیو حاشا شی

 مگه میشه تو من باشی ولی بی اعتنا باشم؟

 

 شی گاهم تکیه خواستم می بود رویام مشق همیشه 

 نفهمیدم چه جوری شد نخواستی جون پناهم شی

 

 دلم با این صبوری تو... ،نصبوری ک ،صبوری کن

 شاید یادت بره زجرو شاید یادت بره عشقو

 

 بخواب اروم دل تنها تو پاکی صافو بی کینه

 خدا اینجاست همین حاالم داره اشکامو میبینه

 

 ارامش باشه بطنت تو لحظه آخرین تا میخوام 

  گاهی فراموش میشه این خواهش آگهفراموش کن 
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 کریم گلدیخانی

 
 دم آخر تو درمونگاه

 نگاهت رو نشون میدی
 درست وقتی که جون میدم

 میای و دس تکون میدی
 

 کجا بودی ها سالتو این 
 که امروز رو نشون کردی

 با این تصمیم آشفتت
 غم دل رو جوون کردی

 
 سر اینکه تو این بازی
 لجوج تر از همه باشی
 نیت کردی سر قبرم

 که زودتر از همه پاشی
 

 به عشق دیدن چشمات
 تا اآلن زنده بودم من

 پر منت یها ماسکواسه 
 تا اآلن برده بودم من

 
 دیگه چیزی نمیخوام من

 همین که دیدمت بسه
 از جاش کنم یمسرنگ رو 

 ببین جونم کف دسته
 

 اینجا کنم یمدارم حس 
 واسه این تن کمی سرده

 چشام کم کم به خواب ممیرن
 که پر از درده چشایی

 

 
 
 ایرانیبهروز 

 
 تنگی نشستمپای دل

 تو یه عصر عاشقانه
 ایرؤ ی هکوچآخره 

 کنج دیوارِ ترانه
 

 دست تنهایی سپردم
 پا پتی مو یها غصه

 تو دلم مچاله کردم
 خط خطی مو یها لحظه

 
 شهر ی هخستعابرای 

 از تو آدرسی ندارن
 تاکسیا خاطره هامو

 توی جاده جا میذارن
 

 گاهی وقتا با یه واژه
 رمیمتا تهِ حادثه 

 قتا تو خیابونگاهی و
 رمیگ یمدست سایه مو 

 
 با دست خالی شکنم یم
 رو ها مغازهی  هشیش

 وقتی پخش زنده کردن
 فیلمِ تنهائیمو با تو

 
 خواستم ینممن که چیزی 

 اضافه ی هلحظجز یه 
 از تو جا نمونده چیزی

 جز یه کاغذِ کالفه
 

 تو خودت ترانه هامو
 همه جا روونه کردی

 من که اینجوری نبودم
 منو دیوونه کردیتو 
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 حامد عسگری

 
 قیچی رو برداشتی که تقسیم کنی

 عکسی که یاد گار یک جنونه
 هرجوری ور میری بازم نمیشه
 دستِ تو دور گردنم می مونه

 
 به دفترم خیلی عالقه داره

 شومینه اشتهاش بی حد و مرزه
 میندازمش بفهمه دوستت دارم

 یه مشت غزل مگه چه قدر می ارزه؟
 

 م شبیه برگ زردیدارم میر
 که داره از شاخه جدا می افته

 یکی همیشه سرجاش می مونه
 یکی نمیدونه کجا می افته

 
 کوچ همین جوری خودش شکنجه اس

 پرت بشکنه آگهبیچاره ای 
 بمونم شد میپرم شکسته کاش 

 جاده الهی کمرت بشکنه
 

 ببین تو تازه اول بهاری
 واسه یادگاری میگمیه چیزی 

 کی عکس گرفتیتورو خدا با هر
 دست تو دور گردنش نذاری

 
 امید موید

 

 "یه شوک"

 نمیگم که تو مجبوری، اینو یه صد باری بهت گفتم اصالً

 و توو خنده، آشفتم خندم میاما یکم رو من تمرکز کن، 

 
 محض همین عشقی که خط خورده، محض خدا کمتر جوونی کن

 نی کناین عید و هم خونه بمون با من، آغوشمو خونه تکو 

 
 من رو غرورم پا نمیذارم، این خواهشه حتی تمنا نیس

 نیس (ه) همرادیگه برای تو، این رابطه با عشق  کنم میحس 

 

 این حس و توو هر حرف تو دیدم، حس ششم گاهی چه نزدیکه 

 اینکه بهت میگم بمون پیشم، اسمش یه شوکه یا که تحریکه

 
 کردی، شاید منو مثبت نگاه پاشم میروی نگاهت آب 

 ، وقتش رسیده دیگه برگردیرفتیتا اینو هم خیلی جلو  
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 علی رضوی سید

 
 

 عاشقتم هنوز تاین همه سال گذش
 یه دل میگه بساز یه دل میگه بسوز

 باهام یساز ینمدارم میسوزمو 
 مهمی تو برامچجور بهت بگم 

 
 زیاد مهم نبود واسم که چی میشه

 که آخرش حاال برنده کی میشه
 چشامو بستمو کم کم کمش

 دلم به این خوشه هنوز دارمش
 

 همین که هر نفس همیشه هر کجا
 ها لحظهتو هر دقیقه و تموم 

 یادم میارمش میاد جلو چشام
 بهم میفهمونه چقد اونو میخوام

 
 رمدارم میفهممو به روم نمیا

 نمی بینه که من چقد دوسش دارم
 شاید به قول اون عزیزی که میگه
 نمیخوادت بفهم نمیخوادت دیگه

 
 گنبد کبود یها قصهعروس 

 نمیخوادت برو دلش پیشت نبود
 یه روز نمشیب یمهمش خیاله و 

 یه دل میگه بساز یه دل میگه بسوز

 

 
 زاده هانی ملک

 
 کنارم بمون و خیانت نکن

 که تو مشتته به احساس مردی
 خوره سخت توی خودش زمین می

 کسی که به این سادگی پشتته
 

 کنارت خوشه قاًیعمیکی که 
 بدون خط و خال و بی حاشیه

  اش یخوشبختیه آدم که بعد تو 
 به شدت دچاره فرو پاشیه

 
 رد بشی زندگی بعد تو آگه

 از این خونه پاهاش و پس میکشه
 هواش و نگه دار و یادت نره

 نه با تو نفس میکشهکه این خو
 

 یه دیوونه میشم بدون چشات
 کنم یممیشینم سر کوچه بغ 

 آسمونا رو بعد کشم یمزمین 
 کنم یمیه دنیا رو بی تو قرق 

 
 پر از بغض میشم پر از انفجار
 غرورم به یادت زمین میخوره

 رو ولی ها کوچه زنم یمقدم 
 مسیرم به میدون مین میخوره

 
 ها هلحظپر از حس مرگم تو این 

 نخوا بی تو این زندگی سخت شه
 بعد من آگهیه نامردم اینجا 

 بذارم کسی با تو خوشبخت شه
 

 
 حسن رحمانی نکو

 

 خیال کردم صدامو دوست داری

  خیال کردم میشه همرات باشم

 بمونی پیشم آگه کردم خیال

 باشم دستات صاحب تونم می

 داری دلشوره ولی اینجایی تو

 کرده گیر دیگه جای نگاهت

 شکستی نمکدونو خوردی نمک

 کرده؟ سیر کی ی هلقم چشاتو

 ببندم چشمامو میگه حسی یه

 سختی مال مرده میگه حسی یه

 یه حسی توی گوشم میگه آروم

 نترس اونی که رفته برمیگرده

 سهم منو دستام نبودی آگه

 چرا موندی که هستی مو ببازم؟

 منی که زود باور کرده بودم

 میتونم با تو دنیامو بسازم

 غرورم رو کف دستم گذاشتم

 دستاتو بگیرم، پا گذاشتیکه 

 نگیر از من همین یه رد پایی

 رو که روی غرورم جا گذاشتی

 تو رفتی فال قهوه م تلخ میشه

 یمنشانگاری نمیشه فال  نه

 همش قهوه، همش حافظ، همش بد

 یمنشنمیخوای مال  ؟مگه زوره

 نگو تقصیر من بوده جدایی

 نگو از دست کارات خسته بودم

 ودتموم اشتباه من همین ب

 مسافر بودی و دل بسته بودم

 گفتم که پای عشق مون باش آگه

 واسه امروز و فرداهای من نیست

 ته سیگارهامو له نکردم

 که پایان رفاقت له شدن نیست
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 «سیناعباسی هوالسو»مترجم ؛ «قهرمان تازه اؤغلو»اشعاری از 
 «نگین کارگر»؛ مترجم «امیلی دیکینسون»سه شعر از 

 «پگاه عامری»مترجم ؛ «چارلز بوکووسکی»شعری از 
 «حسینى یران سه» ؛ مترجم«فیق شه ردى هه»ری از شع

 «بابک زمانی» ؛ مترجم«توماس ترانسترومر»شعری از 
 «سودا مددنژاد»مترجم ؛ «وحید ملکی»شعری از 

 «حدیث حسینی»مترجم ؛ «فرانتس رایت» از شعری
 «فائزه پورپیغمبر» ؛ مترجم«ران ویلیس»شعری از 
 «زاده باسرامین ع»؛ مترجم «جمال ثریا»شعری از 
 «حدیث حسینی» ؛ مترجم«دبورا الندو»شعری از 
 «بابک شاکر» ؛ مترجم«سمیح القاسم»شعری از 
 «صابر حسینی» ؛ مترجم«ناظم حکمت»شعری از 

 «پونه شاهی»مترجم ؛ «امید یاشار»سه شعر از 
 «مجتبا نهانی» ؛ مترجم«احمد ارهان»شعری از 
 «آذر نعیمیان» ؛ مترجم«اریش فرید»شعری از 
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 «قهرمان تازه اؤغلو»اشعاری از 

 «سیناعباسی هوالسو»مترجم 

 
1 

 گردد یمکسی که رفته است باز  نه آن
 کسی که مانده است و نه آن

 کشد یماز انتظار دست 
 تو، دروغ کدام عشق بودی...؟!

 که اینگونه بی خیال
 گذاشتی ورفتی...

 
0 

 عشق
 شود یمآغاز  ها نگاهاز  

 ردیم یمدر زبان 
 ...شود یمو در قلب دفن 

 
3 

 است تر بزرگغرورم، از قلبم 
 کنم یماین را قبول 

 میبند یماما گاهی درها را که 
 این است: اش یمعن

 "این در را بزنید  لطفاً " 
 

 
 «وحید ملکی»شعری از 

 «سودا مددنژاد»مترجم 

 

  شود نمیکه هیچ دری گشوده  رسد میزمانی 

 فسردگی هم درش را به دوش گرفته، 

  گریزد میاز دستانت 

  سپارد نمی هایت حرفدلت هم گوش به 

  شود میدک قهر کرده ای شهر کو

 و تو رفیقی که حاضر نیست غرورش را بشکند 

شوی  ها خیابانخسته از کوفتن   

 اگر پاهایت را درآغوش گرفته 

  خواهی میوبه آسمان رفتن 

 با ستارگان کنار آمدن را هم نخواهی توانست 

که خواهی گرسنگی زمین را سیر کنی  رسد میزمانی   

  شود میی ساعت اشیاء فراموش شده ا

  شود میو روز در پیچشش به شب گم 

 و یک گام فراتر از فسردگی 

  شود میکه سردش  است کسیشعر  های خرابهدر 

 و یک فنجان هیجان... 

 شلیک هفت سرباز، 

 به سینه کسی درکنار دیوار است 

  شکافند میرا  اش سینه ها کلمه

  میرد میشاعری 

کند. یم شعری زندگی آغاز و  

 
 

 
 «ران ویلیس»شعری از 

 «فائزه پورپیغمبر» مترجم

 کرد میشعر حکایت 
 که نور چگونه به سیاهی

 شود میو سیاهی چگونه به نور بدل 
 در چشمانت.
 کند میشعر حکایت 

 در هر صبح ِ شکفته
 هنوز خفته بودیوقتی 

 من چگونه مثل باد
 .کشیدم میدست بر گیسوانت 

 گوید میاز بوسه ای 
 برف ٔ  دانهکه چونان 
 .آرمید میبر لبانت 

 از سقوط ستارگان
 .گوید میو پایان جهان 

 کدام شعر؟ پرسی می
 .ام نسرودهخب، هنوز آن را 
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 «امیلی دیکینسون»سه شعر از 
 «گررنگین کا»مترجم 

 
1 

 کردم حس تشییع مراسم مغزم در
 سوگواران و
 رفتند یم و آمدند یم

 که جایی تا رفتند و رفتند
 .رفت یم بین از داشت حس آن
 نشستند همگی وقتی و

 نوازی دهل به شبیه تشریفاتی
 دیکوب یم و دیکوب یم مدام

 .شد فلج ذهنم کردم حس که جایی تا
 برداشتند را ای جعبه که شنیدم بعد و
 روحم دامتدا در و

 دوباره
 کشیدند غژغژ صدای با را آن 
 آهنین یها کفش همان با

 شد انداز طنین فضا سپس
 بوده ناقوس بهشت تمام که انگار

 بودن گوش سراپا وجود، اساس و
 من و
 سکوت و

 غریب رویارویی
 .اینجا تنها، شکسته،

 بعد و)
 شکست خیال قایق

 رفتم فرو من و
 وری غوطه هر در و

 دمکر لمس را دنیا
 .(*نیز آگاهی شد، تمام و
 
 را شعر این پایانی قطعه ادبی قطعات گردآوران*
 .اند کرده حذف منابع برخی در

0 
 کند یمدار ز را معنامرگ یک چی

 چشم عجله داشت تا
 بجز به موجود تلف شده

 با مالیمت به ما التماس کند
 ها مهارت برای سنجیدن اندک

 در کار با مدادشمعی یا پشم
 "این آخرین کار انگشتانش بود "با

 خاص او یها مهارتتا 
 انگشتانه خیلی سنگین بود

 دیگر ادامه ندادند ها هیبخ
 بعد و

 کمد یها قفسهبرروی 
 در میان گرد و غبار رها شد

 کتابی که دارم
 دوستم به من داده

اینجا و آنجایش را با مداد عالمت 
 زده

زیر جاهایی که دوست داشته را خط 
 کشیده

 و زیر بقیه انگشتانش را
 خوانمش یمحاال که 

 خوانم ینم
 را بگیرم ها اشکبرای اینکه جلوی 

 ها نوشتهپاک کردن 
 نی است.راهکار جبرانی گرا

 

3 
برای مرگ منتظر  توانستم ینمچون 
 بمانم

 او مهربانانه منتظرم ماند
 فقط ما در کالسکه بودیم

 به همراه ابدیت.
عجله ای  داند یمآهسته راندیم. او 

 نیست.
 و من

 .ام گذاشتهریحم را کنار کار و تف
 تنها برای نجابتش.
 از مدرسه گذشتیم

 کنند یمتالش  ها بچهجایی که 
 در زنگ تفریح

 چشمگیر گندم را رد کردیم یها مزرعه
 خورشید در حال غروب را

 رد کردیم.
 شاید هم 

 خورشید ما را رد کرد.
 سرد و لرزان  یها شبنم

 از تار عنکبوت آویخته
 لباس شب من

 گردنمخز دور 
 ام یشمیابرو روسری 
 ایستادیم

 پیش از خانه ای که
 مثل تورمی بر پوست زمین بود

 سقف به طرز عجیبی قابل دیدن بود
 مثل کتیبه ای در زمین

 این قرن و هنوز همهنوز 
 .دیآ یمکوتاه تر از یک روز به نظر 

 را خواندم ها اسبابتدا ذهن 
 .رفتند یمبه سوی ابدیت  ها آن



 

 

 1939زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم شماره 83 

 «امید یاشار»از  سه شعر
 «پونه شاهی»مترجم 

 
1 

 زن تنها
 

 زنان؟ ٔ  اندازهبه  تنهایی را فهمد یمچه کسی 
 برفی؟ یها کوه یها قلهبلندترین 

 متروکه؟ یشهرها یها ابانیخ
 ؟ها شب ی هستارآسمان بی 

 تنهایند عمرشانزنان به قدمت 
 تنهایند از همان آغاز دنیا

 را شان ییتنهانور  سوزانند یمهر شب 
 روشنایی به تاریکی ابدی دستان مابرای بخشیدن 

 بر تنهایی شهر بارند یم؛ بارد یم همانگونه که باران
 شناسم یمزنان محزون و تنهایی را 

 جای دریا نیتر قیعمتنهایی  به وسعت
 در چشمان این زنان

 دنیایی دیدم با درهای سیاه بسته شده 
 تنهایی چیست آن زمان فهمیدم

 .و رنج کشیدم برای این زنان..
 

2  
 ساله پنجاه شعری

 
 بعد سال پنجاه حتی کنم؛ نگاه اطرافم به که زمان هر 

 فاسد دنیای همان ها؛ درگیری همان شود؛ می تکرار ها اتفاق همان مدام
  افتند می پا از نانی لقمه کسب پی در که مردم از ای دسته و

 چرا؟ زندگی؛ و مرگ برای نبرد همان تکرار
 پول و خون و گوشت برای ست یناپذیر سیری میل

  یابد نمی پایان ندارد تمامی دردی چنین
 دیگران کردن له از انسان؛ دارد خوبی حس ؛  پسر
  ست ها آشوب  همان ها؛ حقه  همان باز بروی؛  که جایی هر
 شود می بزرگ و شده متورم که کوچکی های حساب چه

 من من؛ من؛: ناپذیرانسان تغییر فریاد و 
 نداریم؟  وجود ما ندارند؟ وجود ها آن نداری؟ وجود تو

    بادبان بر وزد می وار دیوانه که بادی مثل است؟ سوی کدام به رفتن این
 دهی تغییر توانی می تو را چیزی چه تنهایی به بگو
 درنگ بی زد خواهند ضربه تو به و کرد خواهند ساکت را تو

 یابد پایان رویاها اگر
 که رسید خواهیم بیداری آن به ما

   آمد خواهند فرود ما ی برگونه سیلی همچون ها واقعیت
 توانستی اگر البته باش؛ خوش تنهایی به
 :است گونه این داشتن دوست نوع بهترین بگو ها انسان به

 داشتی چشم هیچ بدون  دل و جان از ببخش
   را نیازی شدن برآورده نگذار انتظار در و

 کن یاری درنگ و تأخیر بدون
 که؛ طوری  اند شده دراز بسویت که را انیدست

  شود آغاز شادی شور و  شده پهن سفره 
 افکارت و آرزوها و امیدها سو یک از
 کنی می کارکسب این درمقابل تو که خوبی حس سویی از و

 بزرگی این به دنیای حتی بگیرد پس باز تو از تواند نمی نیرویی هیچ
  راو ت دببلعن حاضرند ها دهان ی همه کن نگاه

   نیستی بیش  ای؛ لقمه جز  ای؛ نقطه جز تو
   خودم به نگاهی و انداخته؛  عقب به نگاهی و گردم برمی

 ام کرده فردا هی  و امروز هی من  که حالی در  گذشته؛ سال 12
 در که حیرتی و بهت یک جز ندارد وجود باشد کرده تغییر که چیزی
 بجامانده من وجود

 نرفته باال نردبان همان و در؛ همان برابر در ام؛ راه همان در هنوز و
 اند؟ رفته یک کدام ؟  اند مانده دوستان از کدامیک کجایند؟ کو

 مانده برایم که چیزی تنها من؛ راه به چشم سپید موهای با مادری
   زندگی در یکنواخت مسیری...   شب _ ظهر از بعد _ صبح

   برداشت زخم  تنی شکست؛ که قلبی برای و
 شکننده هایی سال شد سپری اینگونه

   خندیدند دیگران و کردم؛ گریه من شدم؛ عاشق من
 شد قطعه قطعه کردم؛ دراز خواستن کمک برای را هایم دست که زمان هر

... وجودم دریای روی بر عالفی و بیکار انسان همچون من در شادی
 ...  ندارد کاری من با  و شناورست

0 
 داستان روز جدایی

 
 چقدر غریب است روزهای جدایی

 چه از دشمن جدا که شوی چه از دوست
 ؟دهد یماز چه رو حس غریبی به انسان دست 

 در جان رود یمفرو  درد عمیقی
 یافکن یم ها جادهآخرین نگاهی که به 

 ها خانه؛ قهوه ها خانه؛ ها مغازهبه 
 گذرند یمخاطرات مثل کاروان 

 شمان پر آب اتاز جلو چ
 ؟این آخرین یادگاری ست از روز جدایی

 گذرند یمماندگاری که  یها لحظهچه 
 میکن ینمبه آرامی و ما درک 

 های سرسبز های آبی؛ برگ آسمان
 اصرار کن یخواه یمتو هر چقدر 

 از یاد نخواهند رفت ها نیاکه  
 در این آخرین لحظات؛ این باران بی موقع

 شود یمفراموش عزیزم؛  شود یمفراموش 
 کرد در این روز شود یمچه کار دیگری 

 ها قفلجز بستن چمدان و محکم کردن 
 خشک ... و پس از آن یک خداحافظی
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 «اجمال ثری»شعری از 
 «زاده رامین عباس» ترجمم

 
 عشق دو نفره است  شود یگفته م

 ... دروغ است
 آگاهانه است  یوانگیعشق د

 گویند  و زندگی مشترک هست که می
 این هم دروغ است 
 زیرا که درد عشق 

 .تنها و تنها یک نفره است
 
 

 
 «چارلز بوکووسکی»شعری از 

 «پگاه عامری»مترجم 

 
 «امضاء شخصی»
 

 دادمردی دستم 
 "جک بیو"نوشته ای از  دست

 "قدیم به شمات"و گفت: 
 گفتم:

 "به بیو جک بگویید مفتخر شدم"
 !دشیشناس ینم

 ای است مشت زن حرفه
 جنگند یمزیادی  یها آدم

 و اما بیو جک
 کند یمامیدتان نا

 در جنگ
 شود ینموققی تلف 

 برای مسلح شدن
 دیتوان ینمو شما 

 دانم! می
 

 
 «فرانتس رایت» از شعری

 «حدیث حسینی»مترجم 

 

 ها واژه

 اهل کجایند دانم ینم

 خوانمشان یم

 (توانم یم)گاهی 

 به ذهنم،

 به انگشتانم،

 را ها آن شنوم یمهان ناگ ؛ وچرا دانم ینم

 گام زنان، گاهی

 گام زنان ـــ

 .ندیآ ینم محتاجشانماغلب وقتی 

 ،محتاجشانموقتی سخت 

 هرگز

 شعری از دبورا الندو

 برگردان حدیث حسینی

 ترساند میمرا 

 دیدن زنی 

 در پیاده رو به آهستگی، لنگد میکه 

 خمیده 

  کند میتکیه بر دیوار 

 ترسم میخیلی 

 افول عظیم رااین  توانم می

 شود میما  ٔ  همهکه به زودی نصیب 

 برایت ترسیم کنم. 

 ازدواج پایان یافته.

 تابستان رفته. 

 زندگی باید پاسخ دهد.

 نیمی ازین کتاب خوانده شده.  تقریباً

 دکتر گفت: قرصی برای آن ندارم.



 

 

 1939زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم شماره 31 

 
 

 

 

 
 «فیق شه ردى هه»از شعری 

 «حسینى یران سه» جممتر
  

  داشتن تو سپری کردم  ام را با دوست نیمی از زندگی
 کردنت و نصف دیگرش را با فراموش

 در هیچکدام موفق نشدم
 زنیم می گره آینده بهخیلی از اوقات رویاهایمان را 

 دهاما خیلی از اوقات اکنون از آین
 زیباتر و
 است تر مهربان

 است بزرگی ستانگور جهان کهفهمم  و من حاال می
 تو هم کودکی کوچک

 آورم می یاد بهاکنون 
 تبدیل خاکستر بهگرفت، چندی  روح گر آتش می

 !شد؟ می
 !شد؟ دل اگر استخوان داشت، چقدر خرد می

 

 
 « توماس ترانسترومر»شعری از 

 «بابک زمانی» مترجم
 

 شبی زمستانی
 

 نهد یمهانش را بر دیوار خانه طوفان د
 دمد یمو 

 .تا چیزی نوشته باشد
 برد یمبه سختی خوابم 

 چمیپ یمبه خود 
 .خوانم یمطوفان را  ٔ  نوشتهبسته  یها چشمو با 
 کودک یها چشماما 

 در تاریکی درشت است
 و برای اوست

 .کشد یمکه طوفان زوزه 
 هر دو

 هستند ییها فانوس ٔ  فتهیش
 .کنند یمکه پرواز 

 .هر دو کالمی ناتمام دارند
 طوفان
 .کودکانه دارد ییها بالو  ها دست

 کاروان با بارهایش
 .دارد یمدر مسیر سرزمین الپلند گام بر 

 خانه
 کند یمرا لمس  ها ناخنصورت فلکی 

 که ییها همان
 .اند داشتهرا در کنار هم استوار نگه  وارهاید

 اینجا
 شب آرام است

 حوجایی که تمامی رد پاهای م
 غرق شده در برکه یها برگهمچون 

 ،رندیگ یمآرام 
 اما

 .در بیرون شب وحشی ست
 طوفان میخ به دست

 .گذرد یمبر فراز جهان 
 گذارد یمدهانش را بر جان ما 

 دمد یمو 
 .تا چیزی نوشته باشد

 ،میا زدههمگی وحشت 
 نکند طوفان در ما بدمد

 و ما
 .خالی شویم

 

 

 « احمد ارهان»شعری از 

 «مجتبا نهانی» مترجم

 
 بگذار بماند نان روی میز

 آب در کوزه
 پنجره کثیف ٔ  شیشهآینه غبار گرفته، 

 گذار موهایت پریشان،ب
 .خواب آلود بمانند هایت چشم

 گُل در گلدان تشنه، 
 ای منتظر غذاست گربه در گوشه

 بگذار بماند میوه بر درخت،
 پرستو در آسمان

 ... بارش مالیم باران تابستانی بر پشت بام
 دیگر خسته شدی، تمام روز

 خودت را هالک کردی
 دریا هم همآسمان  همزمین 

 شوند می در جایی خسته
 بگذار بماند جارو بر دیوار

 صابون در سطل
 .مادر! بیا و کنارم بنشین
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 « اریش فرید»شعری از 

 «آذر نعیمیان» مترجم
 

 دانستم: در کودکی می
 هر پروانه ای را

 که من نجات دهم
 هر حلزونی

 و هر عنکبوتی 
 هر کرمی 

 و هر کرم خاکی 
 گرید و می آید می

 شوم مینگاه که من بخاک سپرده آ
 یکبار بدست من نجات یافته

 بمیرد بایست نمیدیگر کسی 
 همه خواهند آمد

 به خاک سپاری من
 آنگاه که بزرگ شدم

 دریافتم که:
 دیوانگی است

 هیچ کس نخواهد آمد
 پیش از من خواهند مرد ها آنهمه 

 اکنون در سر پیری
 :پرسم میباز از خود 
 ت دهمرا نجا که اگر آنها

 آیا در نهایت
 خواهند آمد؟ ها آندو و یا سه از 

 
 « ناظم حکمت»شعری از 

 «صابر حسینی» مترجم

 

 دوست دارم  تو را

 چون خوردن نان آغشته به نمک 

 پر عطش که  های شبچون بیداری 

 دهانم را برای نوشیدن آب 

 چسبانم میبر شیر آب 

سنگین پستی را که می دانید  ٔ  بسته

 چیست؟ 

 را دوست دارمتو 

 ای، چون گشودن بسته

 با نگرانی، سرور

 و تردید.

 تو را دوست دارم 

 چون دریایی که اولین بار 

 با هواپیما 

 از فرازش گذرم می

 آن گاه که استانبول،

 ، کند میبه آرامی غروب 

 چون لرزش چیزی در وجودم

 تو را دوست دارم 

 تو را دوست دارم 

 :ٔ  جملهچون گفتن 

 .ر خدا، شکایم زنده

 
 «سمیح القاسم»شعری از 

 «بابک شاکر» مترجم

 
 از آن روز ترسم می

 از روزی که بشر نامش تغییر کند  ترسم می

 دیگر به نام قبیله صدایش نکنند

 به نام عشیره 

 گذاشتند  اش خانوادهبه نامی که 

  کردند میکه او را صدا  به نامی

 از آن روز  ترسم می

  ها حکومتنام بشر به نام 

 به نام ایدئولوژِی

 به نام دیکتاتورها تغییر کند

 آن روزی که سمیح صدایم نکنند  از ترسم می

از نام حکومت بن حکومت بن  ترسم می

 حکومت

 ایدئولوژی بن ایدئولوژی بن ایدئولوژی 

 دیکتاتور بن دیکتاتور

 هنی شبیه زندان تنم کنندوپیرا

 دستانم را تازیانه بدهند 

 چشمانم را اعدام بیاموزند و

 از آن روز. ترسم می



 

 

 1939زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم شماره 39 

 صدر ، نصرت میالنیفروغ شاعره سینماگر
 گفتگوی آیدا مجیدآبادی و پوران فرخزاد

 شعر معاصر ایران، پری صابریی  هملکفروغ، 
 گفتگوی آیدا مجیدآبادی و سیدعلی صالحی
 گفتگوی آیدا مجید آبادی با سیروس نوذری

 علی میرشکاک آگاه، یوسف مرگی  هکاهنفروغ، 
 برای فروغ فرخزاد به بهانه سالروز رفتنش ای نامهیاد 

گویی و بیگناهی در شعر  ایی، پوشیدهشرم آشن
 فروغ فرخزاد، حورا یاوری
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 گناهی در شعر فروغ فرخزاد و بی گویی شرم آشنایی، پوشیده 

 دکتر حورا یاوری 

 
 باغ درختان همه از گفت فرموده امر را آدم خدا خداوند و

 زنهـــار بد و یکن معرفت درخت از اما ❊بخور ممانعت یب
 ❊مرد یخواه نهیآ هر یخورد آن از هک یروز رایز یرنخو
 چون و ❊نداشتند خجلت و بودند برهنه دو هر زنش و آدم
 خوش نظر به و وستیکن کخورا یبرا درخت آن هک دید زن
 به گرفته اش وهیم از پس افزا، دانش ریدلپذ یدرخت و نما

 هر چشمان آنگاه ❊خورد او و داد زین خود شوهر به و خورد
 یها برگ پس. اند انیعر هک دندیفهم و شد باز شانیا یدو
 آواز و ❊ساختند شتنیخو یبرا سترها دوخته هم به ریانج

 خدا خداوند حضور از را شتنیخو[ و...]دندیشن را خدا خداوند
 ندا را آدم خدا خداوند و ❊ردندک پنهان باغ درختان انیم در
 دمیشن باغ در راو ت آواز چون گفت ❊یهست جاک گفت و داد

 ❊ردمک پنهان را خود پس انم،یعر هک رایز گشتم، ترسان
 یدرخـت آن از ـایآ ،یانیعر هک دیآگاهان راو ت یسک چه گفت

 سفر) یخورد ینخـــور آن از هک ـردمک قـدغـن راو ت هک
 ،12 ،2 ،8 ،۶ ،۶ سوم، باب و ،31 ،12 ،1۶ دوم، باب ش،یدایپ

 نمودار شانیا به نشایها عورت و بخوردند درخت آن از 1 (11
 بچسبانند. خودشان به بهشت یها برگ از ردندک بنا و شد

 (101ه، ط سوره ترجمه حسین پاینده، ،مجید قرآن)

                                                           
1 And the Lord God commanded the man, saying, of 

every tree of the garden thou shalt freely eat* But the 

tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not 

eat of it; for in the day that thou eatest thereof thou 

shalt surely die*(Genesis 2; 16, 17) And they were 

both naked, the man and his wife, and were not 

ashamed* (Genesis 2; 25)* And when the woman 

saw that the tree was good for food, and that it was 

pleasant to the eyes, and a tree to be desired to 

make one wise, she took of the fruit thereof, and did 

eat, and gave also unto her husband with her; and 

he did eat*And the eyes of them were both open, 

and they knew that they were naked; and sewed fig 

leaves together, and made themselves apron* And 

they heard the voice of the Lord...and Adam and his 

wife hid themselves from the presence of the Lord 

God amongst the trees of the garden* And then Lord 

God called unto Adam, and said unto him, Where art 

thou?* And he said, I heard thy voice in the garden, 

and I was afraid, because I was naked; and I hid 

myself* And he said, Who told you that thou wast 

naked? Hast thou eaten of the tree that thou 

shoudest not eat?*(Genesis 3; 6, 7, 8, 9, 10, 11); 

Authorized King James Version; London and New 

York; Collin’s Clear-Type Press. 

 از که جدید عهد و عتیق عهد کتب یعنی مقدس، کتاب”از فارسی ترجمه

 پخش انجمن همت به و است شده ترجمه یونانی و یلدانک و یعبر اصلی یها زبان

 است شده نقل” رسیده چاپ به ملل میان مقدسه تبک

 در و دیآ یم ایدن به 1313 سال ماه ید در فرخزاد فروغ 
 هم او، ییسرا شعر دوران. ردیم یم 1341 سال ماه بهمن
 دو به ،اند کرده اشاره آثارش پژوهندگان از یاریبس که چنان

 دوره در. شود یم میتقس هم به وستهیپ و هم از زیمتما مرحله
 در ریاس ؛شود یم منتشر فرخزاد از شعر مجموعه سه نخست

 و شعر؛ 12 با 1331 سال در وارید شعر؛ 44 با 1331 سال
 ییسرا شعر دوره نیدوم. شعر 12 با 133۶ سال در انیعص

 با - نخست دوره از لسا شش حدود در یا فاصله با فرخزاد
 انتشار با و شود یآغازم 1340 سال در گرید یتولد انتشار

 مرگ سال هک 1341 سال در سرد فصل آغاز به میاوریب مانیا
 نظرگاه نیا از فرخزاد شعر. رسد یم انیپا به هست، هم او

 و جـدا هم از دوره دو به شدن بخش یعنی-خاص
 و ممتاز خودش گارروز هم شاعران انیم در - وستهیپ هم به
 یها مجموعه یبرا فرخزاد فروغ هک ییها نام. است گانهی

 نشان یروشن به را زیتما و تفاوت نیا زین ندیگز یبرم شعرش
 ن،یطن ارزش، وزن، در است یتأمل حاصل ریز نوشته. دهد یم
 و فرخزاد، زبان و ذهن در گناه مفهوم ای واژه ییمعنا هاله و
 یها داللت هکشب در مفهوم نیهم ییمعنا هاله با آن وندیپ

 یها کلمه و ها دواژهیکل نظر از و یاجتماع و یمذهب ،یفرهنگ
 در یحقوق محمد هک یینمودارها بر استواراست یبسامد
 فرخزاد ییشعرسرا از دوره دو نیا یبرا ما زمان شعر کتاب

 نینش هم یها واژه و گناه دواژهیکل یبازنگر. است ردهک میتنظ
 از چه را او ییشعرسرا دوران فرخزاد واژگان فرهنگ در آن

 و یاخالق و یمذهب یهنجارها با ییناهمسو ای ییهمسو نظر
 و یزبان برهنه نظر از چه و هنجارها نیا بر استوار یها یداور
 هم به  پیوسته و هم از جدا دوره دو به زین یزبان دهیپوش

 .کند یم بخش
 که چنان مه که او یارکگناه و یزبان برهنه دوران -1
 در پاداش و فرکی یهنجارها با او یزبان هم با د،ید میخواه

 یوارهاید بر او دنیشور و انیعص با و سو کی از ما، فرهنگ
 است همزمان گر،ید ییسو از ،ها یداور نیا بر استوار

 وششک دستاورد هک او یگناه یوب یزبان دهیپوش دوران -0
 یبرا گناه، مفهوم یها شهیر شناختن یبرا اوست شگرف

 و ذهن یک به یابیدست یبرا و خودش، پالودن و زدن قلیص
 و یگناه یب ساحت به را او یوزندگ شعر راه هک تازه زبان

 در یداور و یزارگ ارزش از دهیره ییفضا و شاعرانه ییپارسا
 .کند یم هموار فـرهنگ نیهم درون

 سخن آن به ها کشش و زیغرا ،ها خواست هک یزبان شهیر
 یها«یآر» و ها«نه» هکشب هک یزبان شهیر از گویند می سخن
. ستین جدا است استوار آن بر یاجتماع و یمذهب و یاخالق

 ها خواست رفتهیپذ یسیدگرد و شده وبکسر صورت ها،"نه"
 و ها خواست همان یارضا بر را راه هک اند جسم یستیز یها و

 واپس یها و ها خواست گر،ید سخن به. کنند یم سد ها کشش
 هکبل ،روند ینم انیم از یدگرشوندگ و جایی بهجا ریس در رانده
 ،ندیآ یم نارک دشمن با روان اعماق در شدن نینش ته از پس

 به ،سرانجام و نهند یم گردن را کننده سرکوب یروهاین فرمان
 و قانون گاهیجا در روان ساختار درون در ها آن یندگینما
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 آن یها سنت و ها ارزش پاسدار ،نندینش یم اخالق و مذهب
 ساختار یک در هک یکسان همه روان و ذهن در و شوند یم

 زبان. دوانند یم شهیر شوند یم بزرگ یمذهب و یفرهنگ
 ها زهیغر و ها کشش ،ها خواست هک یزبان مثل درست فرامن،

 و یشک گردن است، ریناپذ وچرا چون ،گویند می سخن آن به
 فرستد یم دوزخ به را ارانگناهک و تابد یبرنم را یریناپذ فرمان

 "نه" نیا بر هک یسانک یعنی اران،کگناه. سوزاند یم آتش در و
 یمذهب و یاخالق یها تیممنوع قرمز خط از و شورند یم ها

 هیسو با هم. شوند می ریدرگ هیدوسو یدرنبرد ،کنند می عبور
 هم و شوند یم زیگالو کننده سرکوب یروهاین نیا شده یرونیب
 در هک یگرانید با هم. رندیگ یم یشتک آن شده یدرون هیسو با

 آنان بر وهشکن زبان مذهب و قانون و اخالق از یپاسدار
 گناهان از کمنایب و ندهکسراف هم و افتند یدرم ندیگشا یبرم

 تمنا آمرزش و بخشش و زنند یم زانو یدرون داور برابر در رفته
 یعاجتما و فرهنگ در فرکی و گناه نظام هرچه. کنند یم

 و رتریسختگ هم یدرون داور نیا باشد، رتریناپذ وچرا چون
 زند می مورد نیا در دیفرو هک یمثال. شود یم تر جان سخت
 ششک ثیحد هک است نیسیقد عبوس و ریسختگ فرامن

 گناه ابکارت به را زگارانیپره نیا -شده وبکسر اما زورآورـ
 یها شهیر یدرون داور هک یششک ؛رساند یم گرانید گوش به
 آن یدار دهیپوش در نیسیقد و ندیب یم یروشن به را آن
 درون در هک ینیسیقد دگاهید از. خورند یم ستکش شهیهم

 زین پروردگار چشم از ششک نیا اند دهیبال یمذهب یساختارها
 ردگانِکنا گناه نیا یجو آمرزش دست. ماند ینم پنهان

 و کاود یم را آسمان نارک و گوشه شب و روز گناه، آرزومندِ
 همه یبرو را زبانشان یها دروازه گناه به رشانیپذ چاره ششک

 خورد یم وندیپ آمرزش و بخشش و گناه به هک ییها واژه
 0.دیگشا یبرم

                                                           
 یها فرهنگ هک کند یم اشاره ییروهاین به آن های یینارضا و تمدن در دیفرو0

 و اوارهید بردن فرا با و گیرند یم ارک به انیدمآ رفتار دنییپا در گوناگون

 ییها رساله شتریب در اگرچه. کنند یم نکمم را نظارت نیا یبرناگذشتن یمرزها

 یم  ( The Ego and the Id    نهاد و من رساله انتشار از پس دیفرو هک

 اما است، توجه مورد تمام تیاهم با یاجتماع و یفرهنگ عوامل نقش س،ینو

 روان یهمگان یاختارهاس به را دیفرو توجه اوج نقطه آن های نارضایی و تمدن

 ینشان  ( Superego    فرامن از هنوز دیفرو هیاول یارهاک در. دهد می نشان

 یِشخص و یفرد های الیه از گذشته د،یفرو یزندگ یانیپا های دهه در اما ؛ستین

 خاستگاه عنوان به زین آن یهمگان و کمشتر های الیه روان، ناخودآگاه بخش

 آن، نندهک یداور و گزارنده ارزش یارهایمع و وهارین لیدل به اخالق، و مذهب

 ساختار از ها سال نیا در دیفرو هک ای تازه فیتعر در. گیرد می قرار توجه مورد

 زبانشان ،شود می تر روشن فرامن و نهاد ریشگی هم ،دهد می دست به روان

 خواست، زبان بر شود می استوار مورد دو هر در و کند می دایپ کیمشتر یالفبا

 ها نه پیچیده درهم هکبش به و آید می ایدن به آن با جسم هک یزیغرا و ها کشش

 نیا ینظر جوانب با شتریب ییآشنا یبرا. گذارد می پا یاجتماع های آری و

                                 :                                    به دینک نگاه مباحث

Fine, Reuben; The History of Psychoanalysis, New 

Expanded Edition; The Continuum publishing Company, 

New York, 1990, pp. 412-436. 

The Future of an Illusion and Civilization and Its 

Discontent, The Standard Edition of the Complete 

Psychological Works of Sigmund Freud, ed. J. Starchy, 

London, Hogarth Press and Institute for Psychoanalysis 

 ش،ا ییشعرسرا دوره نینخست در فرخزاد، فروغ شعر یفضا
 ریناپذ چاره یکشش از است ندهکآ هم. است چنین این ییفضا

 و دژم چهره را آن یفضا هک است یا نهییآ هـم و گناه یسو به
 از گذشته. است ردهک درک یدرون داور یک درهم یها سگرمه
 آن نارک و گوشه از هک ها سال نیا در فروغ شعر یزبان ساختار

 دوزخ آتش از کمنایب و خدا خشم از لرزان ارکگناه یک ناله
 هک ردک اشاره ییها قطعه و شعرها به دیبا ،رسد یم گوش به

 و امیخ حافظ، چون یشاعران و یمذهب یها تابک از فروغ
 یدفترها نینخست سرآغاز به و ردیگ یبرم لتونیم و گوته

 و شعرها نیا ییمعنا نیریز یها هیال انیم. دیافزا یم شعرش
 هک دوره نیا در فروغ یشعرها از یاریبس و افزوده یها قطعه

 ها آن از یبرخ به و گویند می ییرسوا و دوزخ و گناه از
 جهان در. هست ژرف یوندیپ و یکینزد شد، خواهد ای ارهاش
 در عشق دادیرو و واژه فروغ ییشعرسرا از دوره نیا یزبان
 به ییسو از ییمعنا یبارها و ها هیال از یا وستهیپ هم به رهیزنج

 وندیپ زندان و مرگ و گور به گرید ییسو از و گناه و هوس
 نینخست یامدبس یها واژه درباره یحـقوق محمد. خورد یم

 در فروغ یشعرها": سدینو یم نیچن فرخزاد ییسرا شعر دوره
 منفرد گانه،ی یزن تااحساس تالطم و موج نینخست وانید سه

 یبسامد واژه چهارده متضمن دارد، غلبه در آن معتـرض و
 3 "اوست شعر یدیلک لماتک قتیحق در هک است

 نینخست در گناه واژه مینیب یم نمودار نیا در هک چنان هم
 .شود یمبار تکرار  43 فروغ ییشعرسرا دوره
 هک دهد یم نشان مجموعه سه نیا یشعرها یبازنگر 
 ریس یک تابع هم مجموعه سه نیا در گناه واژه یداریپد

 کی از وهم، است، مجموعه هر انتشـار سال بیترت به ینزول
 چون ییها واژه با ،سو کی از. کند یم یرویپ رارشوندهکت یالگو
 نیا یشعرها در هک است نینش هم هوس و حسرت و شآغو

 از و شـــود یم رارکت بار 04 و بار 30 بار، 32 بیترت به دوره
 12) مرگ و گور ،(بار ۶2) خدا چون ییها واژه گر،ید ییسو
 از یاریبس. آورد یم دنبال به را( بار 32) قفس و زندان و (بار
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 شعرهای کل به بسامدی یها واژه نسبت معموالً ادبی کمی یها پژوهش در اگرچه

 یها همجموع با مجموعه هر شعرهای نابرابری و ماند یم دور نظر از مجموعه هر

 دیگر، سویی از دیگر، شعرهای با شعر هر بندهای شماره نابرابری و سو کی از دیگر،

 یها لیتحل و نمودارها اما کند، یم رو روبه دشواری با را آمده دست به نتایج تحلیل

 از مؤلف یریگ بهره ما، زمان شعر کتاب در. دیافزا یم پژوهشی دقت بر معموالً کمی

 دیافزا یم بسیار آن مطالب دقت و یسودمند بر یکم و کیفی شیوه دو هر
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 از "انیعص" و "ریاس" و "ییهرجا" مثل دوره، نیا یشعرها
 و وارید دفتر از گرید یشعرها یاریبس و "گناه" ر،یاس دفتر
 و سست و داریناپا" فروغ نام هک انیعص دفتر یها یانیعص
 "سرمستان محفل یساق و گانگانیب خلوت شاهد" و "کار گنه

 یها نمونه ،اندازد یم گرانید زبان سر بر او خود زبان از را
 ستین بد. دهد یم دست به ینینش هم و وندیپ نیا از ییایگو
 داور دو هر یصدا بانگ هک ریاس دفتر از ،"شب وید"شعر به

 انیبن و است انداز نیطن در آن همزمان، ،یرونیب و یدرون
 گر،ید سخن به و خودش به نسبت را فرخزاد یداور
 ینگاه ،دهد یم نشان را، او یدرون داور یریناپذ یآشت

 یآغازم یامک پسرش یبرا فرخزاد ییالال با شعر. میندازیب
 نیآهنگ و نرم یها واژه از ییالال نیا ییآوا بافت در. شود
 یارکگناه هک شب وید یها نعره را شعر یفضا. ستین ینشان
 نیا کپژوا هک فروغ یها ناله و نکوهد یم را دامن آلوده مادر

 است ردهک پر ،هاست نکوهش
 من کوچک پسر یا یال یال
 ستا آمده شب هک بربند دهید
 اهیس وید نیا هک بربند دهید

 ...است آمده لب به خنده ف،ک به خون
 
 لرزد یم ها پنجره شهیش
 دیآ یم زنان نعره او هک تا

 کودک آن وک هک داده سر بانگ
 دیسا یم در به پنجه نک گوش

 
 رتیبدس یا شو، دور برو نه

 زارمیب تو رخ از شو، دور
 من ز شییبربا یتوان کی

 دارمیب او بر در من هک تا
 

 ستکش خانه یخامش ناگهان
 آه هک برآورد بانگ شب وید

 تو از نترسم هک زن یا نک بس
 گناه است، گناه رنگ دامنت

 
 یوترید من ز تو اما ومید

 آلوده ننـگ دامن و مادر
 دامن از سرش بردار آه،

 آسـوده جاک کپا کطفل
 

 درد آتش در و ردیم یم بانگ
 من آهن چون دل گدازد یم
 یامک ،یامک هک الهن کنم یم
 دامن از سر بردار آه
 

 یزبان با آن نهادن برابر و شعرها نیا یزبان جهان بر ینگاه
 فرخزاد یزندگ و شعر یداور در اریشهر نیمحمدحس مثالً هک
 و) اریشهر با را فرخزاد یزبان هم و یجهان هم ردیگ یم ارک به

 فروغ". دهد یم نشان یروشن به ها سال نیا در( گرید داوران
 خرابش اما ؛بود شاعر اًروح او. کرد یم دیتقل من از اولش

                    4 . را شعرش هم ردند،ک خراب را اخالقش هم. ردندک

                                                           
، به کوشش حمید سیاهپوش، انتشارات نگاه، یادنامه فروغ فرخزاد، زنی تنها 4

 آن داور یکی و ارکگناه یکی اگرچه ار،یشهر و فرخزاد
 یک به دو هر ،کنند یم یزندگ جهان یک در هردو اما ،یگرید

 زشیآم و عشق یداور در دو هر ؛گویند می سخن زبان
 عشق یفضا دو هر ؛رندیگ یم ارک به سانیک یها واژه ها جسم

 یک یرو دو چون دو، هر و ندیآال یم گناه زنگار و یرگیت به را
 در پاداش و فرکی شده یدرون نظام از هستند یبازتاب هکس

 و معناها بر هک فرخزاد انیم نظر نیا از .ما اجتماع و فرهنگ
 از یکی هک اریشهر و شورد یم یاجتماع و یمذهب یهنجارها

 یکی هم دیشا و ـ هاست ارزش و معناها نیا پاسداران شمار یب
 یفضا در گرید سخن به. ستین یتفاوت-ها آن نیتر مهربان از

 داور دو یصدا فرخزاد ییشعرسرا دوره نینخست یشعرها
 همان در درست. است انداز نیطن همزمان ریناپذ وچرا چون
و  یمذهب یها تیممنوع قرمز خط از فرخزاد هک یا لحظه

 نیتر ییژرفنا در یدرون داور یصدا ،کند یم عبور اخالقی
 فرامن یرونیب صورت با صدا هم و چدیپ یم ذهنش یها هیال

. آورد یم صدا به ها بام فراز بر را اش ییرسوا وسک یجمع
 است ریاس زندان نیا جداره دو یوارهاید درون در هک فرخزاد

 یآلودگ و گناه از شعرش و یزندگ وهندگانکن با نزبا هم
 و مرگ چون ییها واژه ینینش هم به را عشق واژه ،دیگو یم

 بر را وهشکن و سرزنش باران و کند یم ریناگز زندان و گور
 ها سال نیا در فرخزاد یجو آمرزش دست. بارد یفروم شیخو

 کند ینم رها را "همتا بی قادر یخدا" و آسمان دامن
 یکیتار محبس ینگنات از
 ایدن نیا رهیت منجالب از

 بشنو مرا ازین از پر بانگ
 همتا بی قادر یخدا یا آه
 
 افکبش من ریکپ زگرد دمیک
 را یاهیس حجاب نیا افکبش
 ینیب من نهیس درون دیشا

 ...را یتباه و گناه هیما نیا
 
 میگوتو را  چگونه خدا یا آه
 زارمیب و خسته شیخو جسم زک

 حسرت با تو تانآس بر شب هر
 دارم دگر جسم دیام ییگو
 ریاس ،"خدا برابر در" 1 
 
 منتشر 1331 سال در فرخزاد شعر دفتر نیدوم وار،ید 

 یها ناله تنها آن یفضا در هک ریاس برخالف وارید در. شود یم
 است، انداز نیطن دهنده فریک یخدا بینه و ارکگناه فروغ

 به پا اش تازه یهااریمع و ها حرف با هم شیدگراند سیابل
 داالن یانتها از دهیبرکش سر ییصدا با و گذارد یم دانیم

                                                                                         
 310، ص 132۶تهران، 

1
 28-2۶ صص ،اسیر فروغ، فرخزاد،  

 

 

 

 



 

 

 1939زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم شماره 37 

 صورت به را گناه ،شود یم آغاز آن از گناه که ییازآنجا خ،یتار
 و یمست و یم آلودن گناه به جای به و کند یم فیتعر ای تازه

از  "پاسخ" شعر در. دیگشا یبرم ها آن شیستا به زبان یعاشق
 عارفانه ادب جاافتاده میمفاه و ها واژه دفرخزا دفتر همین
 کار هیس زاهدان" ،"دامن هیس زاهدان" ،"خیش" مثل ،یفارس
 و ردیگ یم وام به را "یتقو جامه" ،"زاهد طعنه" ،"پوش خرقه

 "گناه داغ از اهیس یشانیپ" یادب یآشنا سنت نیهم ادامه در
 سر از نماز مهر داغ" هک یزاهدان یشانیپ جای به را خودش

 و قهر یجا به بار نیا هک خدا شگاهیپ در است نقش آن بر "ایر
 به ،زند می لبخند ارانکگناه به "صفا و لطف ازسر" خشم،

 هک یفارس یکالسک ادب یآشنا یفضا به و ،دیسا یم نیزم
 ترند کینزد خدا به زگاریپره زاهدان از ارکگناه عاشقان در آن

 گذارد یم گام دوارتر،یام او مهر به و
 زند می خنده خدا نگاه ما یرو رب 
 میا نبرده لطفش ساحل به ره هرچند 
 پوش خرقه کار هیس زاهدان چو رایز 

 ...میا نخورده یم خدا دگانید ز پنهان
 
 جمع انیم در یشب خیش هک غم چه را ما
 بهشت در یشاد به ببست مانیرو بر
 شیخو یصفا و لطف به هک او دیگشا یم او

 ...سرشت غم ز را ما نتیط کخا هک ییگو
 
 میا دهیشن زاهد طعنه هک ما م،ییما
 میا دهیدر یتقو جامه هک ما...مییما
 بیفر ریکپ جز به جامه درون رایز
 میا دهیند قتیحق راه انیهاد نیز

 
 مردمان ندیبگو طعنه به تا بگذار

 ما مدام عشق تیاکح هم گوش در
 عشق به شد زنده دلش که آن ردینم هرگز

 مـا دوام عـالـم ــدهیجـر رد اســـت ثـبـت
 (وارید ،"پاسخ") ۶ 
 
 لتونیم گمشده بهشت از زین یا قطعه دفتر نیا مقدمه در
 در فرخزاد روان در هک چنان هم قطعه، نیا در. است شده نقل
 طانیش و خدا و یکیتار و یروشن ،یکین و یدیپل ،ها سال آن

 .زندیگالو هم با ریناپذ انیپا یدرنبرد
 نیگز            یجا ریخ و یخوب جای به ،یدیپل و یدب یا تو .…  

 دو زدانی با را نشیآفر یقلمرو ،یمن با تو چون رایز ؛باش
 خواهــم ییفرمانروا آن از یمین بر من و ردک خواهــم بخش

 اســت، پروردگار خاص هک مین آن از دیشا .داشـــت
 و شـــد خواهـد چنین این ـهک گردد، من بهره زین یبخشــ

 من تسلط بر انیآدم نیا و نو جهان نیا هک دیپا ینم یرید
        .افتی خواهند آگاهی
 شیها یانیعص فروغ هک است دوره نیا یها سال نیآخر در

 منتشر نام نیهم با را شعرش دفتر نیسوم و دیسرا یم را
 آلوده میب یها برداشتن گام ثیحد فروغ یها یانیعص. کند یم
 آنچه همه و یطانیش آنچه همه با ییرودررو یسو به را او

 در اعترافات به اعتبار نیهم به و کند یم تیروا است، ییخدا

                                                           
 1۶2-1۶2، صص دیوارفرخزاد، فروغ،   ۶

 انیعص مجموعه در 2.شود یم یکنزد آن یکالسک فیتعر
 خداوند، نزد یموس یدعا-ریمزام تابک تورات، از تکه کی
 از تکه کی و سوم، باب ا،یارم یمراث تابک ل،یانج از تکه کی

 به ها آن ییمعنا ژرف یها هیال هک شده نقل رقم سوره قرآن،
 انیعص" ،"یبندگ انیعص"-تابک نیا نخست شعر سه
 و میمفاه اگر ،ها یانیعص 8. خورد یم وندیپ خدا "ییخدا
 یگوسپند داستان م،یریبگ وام به فروغ خود از را ها واژه

 در ،زده یم چوپانش، هک است یا گله انیم در سرگردان
 دهیآفر خود هک طانیش به را گله و دهیآرم یا گوشه

 ،فروافتد ها وسوسه دام در تا وانهاده ست،ین شیب یاریاخت یب
 یمارها برگشوده امک در و ،"بسوزد ها هوس آتش در"

 چنان هم ،ها یانیعص در فرخزاد. ندیبب فرکی دوزخ نیزهرآگ
 آشنا یفارس یکالسک عارفانه ادب در آن یها نمونه با هک

 او بر وهشکن زبان زدیبرخ خدا ارکان هب آنکه یب م،یهست
 .دیگشا یم

 
 را ملعون طانیش نیا خود تو یدیآفر

 یراند ما یسو را او و یردک شیعاص
 شعله یکی زک یبود تو نیا ،یبود تو نیا 
 یبنشاند راه در ،یساخت سان نیا یوید
 
 تو لیسلسب یها چشمه نارک در
 را ییطال خواب آن میخواه ینم ما
 باد خوبان زآن یطوب و سدر یها هیسا
 را ییخدا لطف نیا میدیبخش تو بر
 
 معشوق و باده یپا کخا اینجا در ما

 رسوا رانده خوارگانیم ناممان
 یبخش یم معشوق و یم ایدن آن در تو

                                                           
 

2
  او نامه زندگی یـگرد چیز هر از بیش کـه را، فرخـزاد فروغ شعرهای اگر  

 احمد آل جالل چون اندیشی مذهبی روشنفکر های نامه زندگی با هستند

 خانواده یک در اگرچه احمد آل. خوریم برمی توجهی قابل نکات به بسنجیم

 نیز اش اجتماعی و سیاسی های نوشته در و شود یم بزرگ مذهبی کامالً
 سروکاری خدا با هایش نامه یزندگ در اما ،آورد درمی به مذهب از سر سرانجام

 و اخالقی هنجارهای از هایش یچیسرپ و ها لغزش از که آنگاه احمد، آل. ندارد

 و احواالت شرح مثالً و چاله دو و چاه یک در که چنان هم ـنویسد یم مذهبی

 و پندار ناهمخوانی به و دوزخ و بهشت به ـ بینیم یم گوری بر سنگی چنین هم

 پروردگار سوی به بخشش دست و اندیشد ینم مذهبی معیارهای با کردارش

 گناه مذهبی بار فرخزاد، برخالف درست احمد، آل دوش بر .کند ینم دراز

-اعتراف-گناه سنتی گانه سه جای به احمد آل اعترافات در. کند ینم سنگینی

 ببخشد باید که آن. نشیند یم خودشناسی-شالق -لغزش مدرن گانه سه آمرزش،

 اعترافات پروردگار جایگاه در که است” درونی من“ بلکه نی،آسما داور نه

 بر که ییها سرکوفت و ها سرزنش همه و اش زندگی از او روایت به کالسیک

 احمد آل دل روی و سخن روی. دهد یم گوش شکیبایی با دارد یم روا خودش

 .اوست با هردو

8
 و قرآنی اصل با ها آن نابرابری و برابری و ها گفته این متن با آشنایی برای  

 شعر و زندگی: برگ یک از تنهاتر کامیار؛ عابدی،: به کنید نگاه ها آن توراتی
 0۶-12 صص ،1322 اول، چاپ تهران، جامی، نشر فرخزاد، فروغ
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 را پارساخو گناهیب مؤمنان
 انیعص ،"یبندگ انیعص"2 
 

 را "یعاص روح[ یک] یسرگردان راز" شعرها نیا در فرخزاد
 یا جاده"در ،"گنگ یتالش و سرانجام یب ییوجستج"در

 ینشان "طور یها قله بر آتش نشان"از در آن هک "یظلمان
 بر سمانیر" را خلق هک رساند یم ییخدا گوش به ست،ین

 آلود کفر پرسش همان و "دواند یم عمر راه کوره در گردن
 ما با تو گر" گذارد یم انیم در خدا با گرید بار کی را آشنا
 یراه و یمهر ما به را طانیش چیه \ بود ما با تو مهر و یبود

 فرخزاد هک است ییها اشک قصه ،چنین هم ،ها یانیعص "بود؟
 درست که یا دهیبرگز بنده ؛زدیر یم "طانیش یروز هیس" بر

 ".است دهیچیپ شیپا بر رهیت یسرنوشت یبندها" او، خود مثل
 را آن با بلهمقا توان هک ییروین چنگال در نابرابر یجدال در و

 یهمدل آن در هک هست یبند ها یانیعص در. است ریاس ندارد
 تیروا به اش یسپار گوش و ،ها سال در آن طانیش با فرخزاد
 دهد یم سرنوشتش و یزندگ از طانیش هک ینیاندوهگ

 است بازتافته یروشن به
 ظلمت در آن او با من هک ها شب بسا یا

 دمیبار کاش یاپیپ دم،یبار کاش
 را طانیش یها لب من هک ها شب ساب یا

 دمیبوس آرام بود، مانده زگفتن چون
 انیعص "یبندگ انیعص" 12 
 

 و بافت از ها یانیعص در خداوند از فرخزاد یها پرسش
 بر را یمذهب قأیعم انسانٍ هک است ییها پرسش همان رهیخم

 و هاتیتشب. شوراند یم یمذهب یها یریسختگ و مذهب
 ،"گریباز یک دست در ریاس انکوسعر" چون ییها استعاره

 و یم بودن لیسب و جهان نیا در عشق و یم بودن حرام"
 چشمه کردن سودا" ،"جهان در آن یبهشت انیحور و یمست

 و ییرسوا و یخوارگ یم با یطوب و سدر هیسا و لیسلسب
 میمفاه و ها واژه از را شعرها نیا یفضا و بافت "یبدنام
 به را فرخزاد یزبان جهان و باردان یم یعرفان و یمذهب یآشنا
 ـ سیابل با یهمدل در یاسالم عارفان از یبرخ هک یزبان

 آنجا تا و گفت نه رد،ک وچرا چون د،یپرسـ هک یسک نینخست
 .کند یم یکنـزد گـرفت نـام عاشقان و آزادگان سرور هک رفت

 دو-ها سال در آن او خود مثل-فرخزاد شعر در سیابل 11
 عشق و شعر جنس از و یزندگ و ایدن رنگ به هم. دارد چهره

 و آلوده ننگ نیشرمگ ناتوان، دهیآفر" هم و است یجوان و
 زاریب گذاشته شیپا شیپ خدا هک یراه از هک "یانیگر یرسوا
 از ییجزرها ییآرزو است، یارکگناه رشیتقد باآنکه و است
 سیابل چهره یدوگانگ نیا به ینکدک یعیشف. ندارد گناه
 به نسبت یتلق دو جهان و رانیا ادب در" کند یم اشاره نیچن
 ینید یها کتاب از هک است همان یکی دارد، وجود سیابل

 هک دوم یتلق. شناسند یم ها یبد همه منشأ را او و شده یناش
 به مساعد یحت و دلسوزانه نظر با است، یعرفان ای رمتعارفیغ
 در ما را سیابل از ریتعب و هیتوج نیتر عیبد. کند یم نگاه او
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 است انیعص دفتر

 هک رفته جا بدان تا یسعد یحت و مینیب یم یرانیا عرفان
 او بـا هک را یکسان و ،ببخشد او به را لیشما نیباتـریز

 10. بخواند مغرض ای ناآگاه ،ورزند یم یدشمن
 نینخست ،ینکدک یعیشف گفته به ،یفارس اتیادب در
 ییسنا از باشد، زین ها آن نیباتریز دیشا هک سیابل هیدفاع
 گانهی از شعر نیا در سیابل. است( یهجر 102 مرگ) یوغزن

 و یسرگردان از ،بهشت از شدنش رانده از خدا، با بودنش
 خزانه هزار هزاران و صدهزارسالهتهف نماز که این از ،اش یآوارگ

 و دندیبرگز او بر را کیخا آدم و دندینخر یزیپش به را طاعتش
 سخن غم، از ارزنگ پر یزبان به خدا رکم و یکار پنهان از
 شعر یبندها از یبرخ و ییسنا شعر سراسر در. دیگو یم

 شعر در سیابل. است سیابل آن از شاعرانه یپرسونا فرخزاد
 کند یم آغاز چنین این ییسنا
 بود گانهی مودت و مهر به دلم او با
 بود انهیآش من دل را عشق مرغیس
 بود سپاه فرشته لیخ ز درگهم، بر

 بود آستانه مرا جاه د،یمج عرش
 شیخو رکم دام نهان نهاد من راه در

 بود دانه دام آن حلقه انیم آدم
 مرا ندک لعنت نشانه تا خواست یم
 بود بهانه کیخا آدم خواست، آنچه ردک

 ام ببوده طاعت به سال هفتصدهزار
 بود خزانه هزاران هزار طاعتم وز 13 

 
 و غمبارش سرنوشت از سیابل یها ناله زین فرخزاد شـعر در

 به هن،ک یآشنا وهیش همان به ده،ید شیبرا خدا هک یخواب از
 است بلند آسمان

 
 خلق گوش به دم هر واو او، من خالق

 باشم نیچن بودم، چنان دیگو یم چه از
 ستیچ گناهم ارمکم طانیش اگر من
 باشم نیا جز یزیچ من هک خواهد ینم او
 

 سوخت یم یا طعمه یآرزو در دوزخش
 ردک رامم و داد مدست به یادیص دام

 ناگاه نم،کاف دام در طعمه هزاران تا
 14...ردک نامم بانگ از پرخروش را یعالم

 
 گناه یمذهب درام زده رتیح تماشاگر ها سال نیا در فرخزاد

 ،اند آن گرانیباز انسان و سیابل و خدا هک است یگناه یب و
 تیروا هک زین سیابل سخنان به خدا المک از گذشته
 گوش ،دهد یم به دست یازل درام نیا از یا دهیشیدگراند

 یگناه یب و گناه از ای تازه برداشت و افتیدر به و ،سپارد یم
 در گر،ید بار کی بودنش، تازه همه با را او شعر هک رسد یم

 به جهت در دهد؛ یقرارم یفارس هنک شعر ژرف اریبس جهت
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 در خوردن غوطه و یمعن و هسته افتنی و پوست ختنیر دور
 به ،ها سال نیا در فرخزاد یبرا شعر. آور یمست یها یاهآگ

 در س،یابل نارک در فرخزاد. است نهییآ یک لمه،ک قیدق یمعنا
 یایزوا نیتر دهیپوش ؛ندینش یم نهییآ نیا یرو روبه خدا، برابر

 را آنچه و ؛کند یم یآفتاب خدا و خودش یبرا را خودش درون
 تماشا به زین گرانید چشم برابر در ستین پنهان خدا از هک
 ـ خود ردنکرسوا و خود از یریبرگ پرده نیا در اما ؛گذارد یم

 بزرگ ییمعنا مینیب یم بزرگ عارفان یزندگ در هک چنان هم
 ؛خود از برگذشتن و خود از گرفتن فاصله یمعنا است؛ نهفته
 هک ییها نقاب و ها پوسته یهودگیب به گشودن چشـم یمعنا

 از تکحر یمعنا ند؛ک یم درک را ادهادیرو و روزها همه چهره
 یستنیز و شدن نهییآ یمعنا آن، درون به نهییآ رونیب
 و گرانید نندهکریاس یخودها از شدن رها به ازین. وار نهییآ

 و شدن دگرگون به ازین ؛"راحت و آزاد خود" به دنیرس
 فروغ هک ییشعرها در ها واژه در یدگرگون نیا تیروا سرودن

 ،شیها نامه و ها مصاحبه در چنین هم و دیسرا یم دوره نیا در
 خورد یم چشم به اراکآش

 نندهکریاس یخودها همه از جدا و راحت و آزاد خود به تـا
 را خودت تا. دیرس ینخواه چیز هیچ بــه ،ینرس گرانید

 اش یزندگ هک ییروین آن اریاخت در مالک و تمام و دربست
 موفق یذارنگ ،ردیگ یم انسان ینابود و مرگ از را
 11 "ینک خلق را خودت یزندگ تمام هک شد ینخواه 

 
 وتکس سال شش دنبال به فرخزاد، ییشعرگو دوره نیدوم 

 آغاز گرید یتولد مجموعه انتشار با 1341 سال در ،یشعر
 سـرد فصل آغاز به میاوریب مانای  مجموعه انتشار با و شود یم

 دو نیا یزبان جهان 1۶. رسد یم انیپا به 134۶ سال در
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 :به کنید نگاه نمونه برای فرخزاد شعر ساختار و وزن با آشنایی برای 

 فروغ شعر و زندگی: شعر پریشادخت ؛(آزاد.م) مشرف محمود تهرانی، آزاد -
 132۶ تهران، اول، چاپ ثالث، نشر ،فرخزاد

 یشعرها پژوهندگان از یاریبس هک چنان هـم مجموعه،
 محتوا ازنظر چه و فرم و زبان نظر از چه اند کرده اشاره فرخزاد
 یتیدوب از مجموعه دو نیا در فرخزاد .است ای تازه جهان

 مشخص را او ییشعرسـرا دوره نینخــست کسب هک وستهیپ
 هک گفتار زبان به او شعر زبان. ردیگ یم فاصله کند یم

 تر کینزد است یزندگ به زبان نیتر کینزد و نیتر زنده
 رانده او شعر ساحت از نیازا شیپ هک ییها واژه 12. شود یم
 و ،شوند یم یشعر و گذارند یم گام او شعر یفضا به شدند یم

 یرسانش یها توان و ییمعنا یها هاله هک ها واژه نیا تن در
 محـمد. شود یم آغاز یا تازه یزنـدگ اند رفتهیپذ ای تازه

 فرخزاد یزبان و یذهن یها یدگرشدگ دادن نشان یبرا یحقوق
 یها واژه با را او ییشعرسرا از دوره نیا یبسامد یها واژه

 جهان شـدن نو به و نهـد یبرابرم نینخست دوره یبسامد
 دوم دوره در لماتک نیا اما...". کند یم اشاره نیچن او یزبان

 دست از را خود یبسامد حـالت یکل به ای فرخزاد ییشعرسرا
 درجات از و یا ســپارند یگرمید یها واژه به جا و دهند یم
 .روند یم فراتر باالتر یها پله به تر نییپا

 هک دهد یم نشان دوره نیا یبسامد یها واژه یبازنگر
 دو هر در هک مرگ و گور و یکیتار و شب چون ییها واژه

 با دوره دو هر در اگرچه ،رندیگ یم رقرا باال یها رده در نمودار
 با را خود وندیپ دوم دوره در اما ،شوند یم رارکت باال بسامد

 دست از گذرد یم ها شب یکیتار در هک یآلود گناه یدادهایرو
 و هوس جای به باال، اریبس بسامد با عشق، دواژهیکل و دهند یم

 با گر،ید یسو از زنـدان و مرگ و گور و ،سو کی از گناه
 به هک شود یم نینش هم لحظه و بوسه دست، ستاره، پنجره،

 18 .شوند یم رارکت بار 11 و بار 02 بار، 31 بار، 11 بیترت

                                                                                         
 دنیای نشر ،فرخزاد فروغ شعرهای به نگاهی دیگر، فروغی ضیاءالدین، ی،تراب -

 132۶زمستان  تهران، نو،

سال  ،نامه رانیا، " فرخزاد فروغ گناهان از“ همایون، محمدعلی کاتوزیان، - 

 082-0۶4 صص، 132۶ ان، تابست0، ش. 13
 10، ص ما زمان شعر محمد؛ حقوقی، 12

 به کنید نگاه فرخزاد واژگان فرهنگ و زبان با بیشتر آشنایی برای 

 انتشارات فرخزاد، فروغ اشعار فرهنگ شعر، روشن آسمان محمد، عبدعلی، -

 1322 اول، چاپ روز، فکر

 را قبیل ایـن از تـرکیباتی و ها واژه شا سـرایی شـعر از دوره این در فـرخـزاد -

 بافت به که نآ بدون و راحتی به ندارند، آشکاری جای ایران شعری سنت در که

 ـ شناسنامه ـ قانون ـ تقویم ـ خیابان :گیرد کارمی به برساند آسیبی او شعر

 ـ سردخانه ـ موش ـ رتیل ـ زنبیل ـ مدرسه ـ سوسک ـ سرفه سیاه ـ خاکروبه

 الکل یها مرداب مانند تشبیهاتی و تعبیرها چنین هم و ادرار ـ فندک ـ خودکار

 مقوایی یها ستاره ـ ماه ادراک ـ ظلمت تدریاف ـ دار کش موذی های یازهخم ـ

 تخیل سبز خطوط ـ زمین آلوده هستی درک ـ سکوت دانش ـ خونین هجای ـ

 اجتماع ـ درختان سبز وهم ـ روز های مانده ته - زمین تند شهوت ـ نور شعور ـ

 روزنامه کرم ـ وسعت حسی یها پهنه ـ ها نرگس
 :به کنید نگاه نمونه برای ادفرخز عاطفی و فکری تحوالت با آشنایی برای 18

 اول، چاپ تهران، مروارید، انتشارات ،فرخزاد فروغ به نگاهی سیروس، شمیسا،- 

1320 

 ،فرخزاد فروغ زندگی و شعر: رهایی تا گمشدگی از ،محمود نیکبخت، -

 1320 تهران مشعل، انتشارات

 فرخزاد فروغ شعر و زندگی: برگ یک از تنهاتر ؛کامیار عابدی، -

 توس، انتشارات ،دیگری حضور درک: معاصر شعر در انسان محمد، تاری،مخ -

 ۶04-112 صص ،1328 سال دوم، چاپ تهران،
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 در هک هوس و گناه مفهوم ای واژه دو که این تر یانیبن همه از
 نیا در ،شوند یم رارکت بار 04 و بار 43 بیترت به نخست دوره
 حذف. روند یم نارک فروغ واژگان فرهنگ از طورکلی به دوره

 یمعناها ما فرهنگ در هک هوس و گناه مفهوم ای واژه دو
 شعر دوره نیدوم در عشق ینینش هم و دارند وستهیپ هم به

 یدگرگون به گناه زنگار از شسته یها واژه با فرخزاد ییسرا
 هک کند یم اشاره او یزبان و یستیز جهان در یگرید یانیبن

 او تازه وندیپ او، ذهن یمذهب قأیعم ساختار در آن، خاستگاه
 و یمذهب یهنجارها از او دهیشیاند قأیعم افتیدر و خدا با

 یبدنام و ییرسوا گر،ید سخن به. است یفرهنگ و یاخالق
 خدا به را او براند خدا درگاه از را فرخزاد که آن جای به

 و] خدا هک یگرانید راه از راهش سرانجام و کند یم تر کینزد
 جا به آن فردهندهکی و خشن چهره در تنها را،[ یروند داور

 از هک "باغ فتح" شعر در فرخزاد .شود یم جدا آورند یم
 بار کی اوست، ییشعرسرا دوره نیدوم یشعرها نیباتریز
 "عبوس سرد پنجره از"را عدن باغ یدادهایرو گر،ید

 بیس و ندیب یم یمذهب و یاخالق گذارنده سرپوش یها ارزش
 و یگشودگ چشم ساحت به اوست نهادن گام نهپروا هک را

 آنچه همه ،ندیچ یم "دست از دور گریباز شاخه آن از" یآگاه
 ،گذرد یم سیابل و آدم و خدا انیم نشیآفر سرآغاز در هک را
 رانده از یا دهیشیاند نو از و تازه تیروا و ،کند یم تماشا نو از

 به بهشت از -ارانکگناه همه سردودمان-حوا و آدم شدن
 و ییگو دروغ سیابل گناه تازه تیروا نیا در. دهد یم دست

 و آدم چشم کردن باز سیابل گناه. ستین او یکار بیفر
 در. است داشته نگاه پنهان ها آن از خدا آنچه همه بر حواست

 یبرهنگ از هک اوست تنها و داند یم هک خداست تنها عدن باغ
 یکشر انسان زهتا تیروا نیا در اما ؛است آگاه حوا و آدم
 یبرا و شناسد یم را بد و یکن تنها نه. خداست آگاهی و ییدانا

 و بپرسد هک آموزد یم هکبل ،شدیاند یم یا چاره اش یبرهنگ
 هکبل س،یابل وسوسه به نه گرید را، راهش و بشناسد

 در. ندک انتخاب اوست خود اراده و ـلیم یاقتضا که چنان آن
 و ها وسوسه از ،ها سال نیا در فرخزاد شعر و یزندگ یپاگردها

 یها پچپچه از و ،خدا فریک و خشم از س،یابل یها یچیسرپ
. ستین ینشان ،گذرد یم گناه یها شب ظلمت در هک یلرزان

 و شعر یفضا در. است برگشوده روز ییروشنا به ها پنجره
. سوزند یم همه، هده،یب اءیاش آن در هک هست یاجاق یزندگ

 همه و ندیخدا دهیآفر همه هک-انیاهم و عقابان و خرگوشان
 النیدل و راه انیهاد -سرشار گناه میب بدون یوزندگ عشق از

 دیبا چه" هک پرسد یم فرخزاد هک هاست آن از ،اند یزندگ
 را خودش حساب دیبا هک آموزد یم هک هاست آن از و "رد؟ک
 و گرانید حساب از یاخالق و یمذهب یهنجارها و خدا با

 آنچه همه از و ،پسند همه و یهمگان یرهاهنجا و ها ارزش
 12. ندک جدا ،ندینش یم شعرش و یزندگ چهره بر یغبار چون

                                                                                         
 132 دوم، چاپ تهران، نگاه، انتشارات ما، زمان شعر محمد؛ حقوقی، -
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 به دینک نگاه مباحث نیا ینظر جوانب با ییآشنا یبرا  

Ricoeur, Paul; The Symbolism of Evil, tr. by Emerson 

Buchanan, Beacon Press, New York, 1969 

-Georges, Gusdorf; “Scripture of the Self”, in 

Autobiography; ed. James Olney, Charlotteville, Oxford 

University Press, 1988. 

 :به کنید نگاه باغ فتح شعر ویژه به فرخزاد، شعر در گناه مفهوم با آشنایی برای

Davaran, Ardavan; “The Conquest of the Garden: A 

Significant Instance of the Poetic Development of Forugh 

 هیشب یشاعران و سندگانینو به ها سال نیا در فرخزاد
 و ییبایز تا ندیآ یم نیزم به یگرید ارهیس از ایگو هک شود یم

 ما که چنان آن را آسمان و نیزم و یگناه یب و گناه ،یزشت
 ادب در. نندک معنا مانیبرا و نندیبب میناتوان دنشید از گرید
 هک است حافظ در یمعن نیا اوج و شدت ."یفارس یکالسک

 و رند لماتک[ حافظ...]است یفارس ناب و لیاص شعر مظهر
 و آورد یم رونیب آن ریحق میمفاه از را دهیکم و خرابات

 یادار هک را یلماتک ،بخشد یم آن به بلند و واال یمیمفاه
 و دهد یم تنزل نازل یمقام به هستند مقدس و واال میمفاه

 شعر یترازو در...دهد یم نشان وضع هردو در را خود قدرت
 اسـت نامقدس آنچه و نامقدس اسـت مقدس آنچه ...[او]

 02 ".گردد یم مقدس
 و ریز دادیرو نیا تجربه به زین فرخزاد یزبان و یستیز جهان

 از یافتیدر و برداشت همان گاه هجلو و سپارد یم تن نندهکزبر
 یها برگ آن انیب هک شود یم دهیآمرز شیپ از گناهِ و عشق

 ها غزل نیتر ناب و ها واژه نیباتریز به را جهان و رانیا اتیادب
 فرخزاد، ییسرا شعر دوره نیدوم در "معشوق". دیآرا یم

 در فرخزاد،. ستین شیب "یکی" نخست، دوره برخالف درست
 و جسم دو یختگیآم و وندیپ"و عشق دادیرو از ،ها سال نیا
 گرید یزبان به "ماند یم یشیستا و نماز به که آن یقدس ییبایز

 و ها رستن سرآغاز به "گانهی"معشوق با ،دیگو یم سخن
 وندیپ وآتش آب و درخت به را او و رود یم یابد یها شکفتن

 با و دیآ یم نیزم به خدا آن در هک - تازه جهان نیا. زند می
 یها رانش و ها زهیغر زیسرر از هم ـ شود یم یکی معشوق

                                                                                         
Farrohkzad”; in Another Birth, Selected Poems of 
Forugh Farrokhzad; Translated by Hasan Javadi & 

Susan Sallée; Albany Press: Middle Eastrn Series#1; 

Emeryville, California, 1981; pp.117-124. 

Milani, Farzaneh, Paradise Regained: Farrokhzad’s 

“Garden Conquered”; in 

A Quarter Century Later, ed. Michael C. Hillmann; 

Literature East & West; Inc. Austin, Texas,1987; pp. 91-

104 

Hajibashi, Jaleh; “Redefining Sin”; Forugh Farrokhzad, 

A Quarter Century 
Later, ed. Michael C. Hillmann; Literature East & West; 

Inc. Austin, Texas, 1987; pp. 67-72 
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 بدون زشیآم یواژگ یب و یگنگ از هم و است سرشار یستیز
 عشق فرابرنده و یرسانش توان و ییمعنا هاله. گذرد یبرم عشق

 هک عشق از یمفهوم آن به فرخزاد ییشعرسرا از دوره نیا در
 ،میشناس یم غرب و شرق عرفان و اتیادب در را آن یها نمونه

 تهکن نیا به شیها مصاحبه از یکی در فرخزاد. شود یم یکنزد
 :کند یم اشاره نیچن
 ار عشق از یحد یک خواستم یم عاشقانه یمثنو در من 

 یتعال جور کی به ندارد، وجــود گرید امروز هک نمک انیب
 حالت نیا و ؛بودم دهیرس من و داشتن؛ دوست در دنیرس

 فرق اه حرف نیا با بود من در هک یحس آن ...نبود یامروز
 د.رک خواهـد ـاملک مرا و ساخت مرا حس آن داشـت،

 آن اتیخصوص چارچوب در حس آن هرحال به ...دانم یم
 01 بود مهجوری حس زمان،
 
 یا شاعرانه یماژهایا عاشقانه، یمثنو ییمعنا ژرف یها هیال

 راک به کننده کامل و سازنده حس آن انیب در فرخزاد هک
 یمعشوق برابر در برخاستنش انیم از و یشتنیخو یب ،ردیگ یم
 وار یآدم و ینیزم اراکآش عارفان معشوق برخالف درست هک

 است، ستهیز خودش "من" با هک یعمر بر غشیدر است،
 یامروز و بودن نو همه با-را او یزندگ و شعر راه گرید بار کی

 یرانیا بزرگ شاعران و عارفان یزندگ و شعر ریمس در -بودنش
 راه از "یتعال جور کی" به دنیرس فرخزاد آنچه. دهد یم قرار

 قیعم یمانیا بر استوار است یتیذهن ازمندین ،داند یم عشق
 بالد یم ییخدا کت انیاد در تنها هک یتیذهن خدا؛ یگانگی به
 در نمونه طور به هک چنان هم ،ییخدا اریبس. دواند یم شهیر و
 و عشق راه از شدن املک یبرا ییجا ،مینیب یم باستان ونانی
 گر،ید سخن به. کند ینم باز ناشناخته گانهی آن به وستنیپ
 شرق عرفان و تیحیمس در هک یصورت به خدا، با شدن گانهی
 ییخدا اریبس نظام و زبان در تواند ینم ،میشناس یم غرب و

 بودن مرد ییخدا کت انیاد در یانیبن اریبس تهکن. ندک یتجل
 نیا شمار از را زن به مرد عشق هک است انهگی یخدا

 در مردان. گذارد ینارمک"بخش یتعال" کننده کامل یها عشق
 یسو به را دهنده نجات یها عشق نهییآ ییخدا کت انیاد

 . به گفته ژاک الکان برای زنانی کهگردانند یبرم آسمان
، اوج اند کردهساختارهای مذهبی تک خدایی را درونی 

 گانهی صورت در تنها و شدن عاشق با نهات یجنسسرخوشی 
 باشند، عاشق اگر زنان، نیا. است سریم خدا با معشوق یپندار

 خدا، برابر در نیسیقد و عرفا مثل درست معشوق، برابر در
 یزیچ معشوق با یوستگیپ در زند،یخ یبرم انیم از سرهیک

 و ،کنند یم طلب آن از برگذشته و یجنس زشیآم از شیب
 سرشار عشق از شـرم و پروا یب عارفان مانند درست بازهم

 به را عاشقانه شور نیا و ،ندیگو ینم عشق از جز. شوند می
 00 .ندیآال ینم گناه زنگار
 
 نیدوم یشعرها از یاریبس و عاشقانه یمثنو از گذشته 

 و است سرشار عشق نیا یها نشانه از هک فروغ ییشعرگو دوره
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 یبند عیترج چون هک "اری نیتر گانهی یا ار،ی یا" از گذشته
 شود، یرارمکت "سرد فصل آغاز به میاوریب مانیا" بلند شعر در
 شعر یها سال نینخست در دست نیازا یا پراکنده یشعرها به

 ویژه بهشعرسرایی او را  یها دورهکه  میخور یبرم زین او ییسرا
 یها منزلگاهاز نظر مفاهیمی مثل خدا، عشق و گناه چون 

 .دهد یمپیوند  به هم راه کی
 خواهم یم تو از زمیلبر که بس

 زمیر فرو خود ز یغبار چون
 آرام نهم سر تو یپا ریز

 زمیآو تو هیسا کسب به
 ریاس ،"داشتن دوست از"
 
 ام دهیدو چنین این تیسو به اگر 

 تو وصال بر نه عاشقم عشق به
 من فروغ یب شبان ظلمت به
 تو الیخ از تر خوش عشق الیخ
 رواید ،"قهر" 

 
 زمن خواهد یم بوسه شراب او

 را دیپرام قلب میگو چه من
 من هک غافل و لذت رکف به او

 را دیجاو لذت آن طالبم
 

 او از خواهم یم عشق یصفا من
 را شیخو وجود فداسازم تا
 نیآتش من از خواهد یم یتن او
 را شیتشو آن در بسوزاند تا
 ریاس ،"ناآشنا" 

 
 سازد مرا هک بده من به یعشق

 تو بهشت فرشـــتگان چون هم 
 نمیب او در هک بده من به یاری 
 تو سرشت یصفا از گوشه یک 

 
 یدان یم تـو و یآگه تـو تنهـا

 را نینخسـت یخطا آن اســـرار
 ییببخشــــا هک یقادر تو تنها

 را نینخست یصفا من روح بر
 ریاس ،"خدا برابر در" 03
 
 گناه" چون ییها استعاره یریکارگ به رسد یم نظر به

 حاصل "بیس درخت"و "سرخ یردا در طانیش" ،"نینخست
 اتیادب با باشد یرانیا معاصر سندگانینو و شاعران ییآشنا
 به یکینزد آنچه. نشیآفر یلیانج و یتورات یها تیروا و غرب

 تو آدم، یا..." عدن باغ در است یدرخت شده منع قرآن در آن
 جا هر از ،یراوانف به آن از و دیریگ آرام بهشت در همسرت و

 ارانکستم از هک دیمشو درخت نیا کینزد و دیبخور د،یخواه
 هردو، ،وهیم و گندم دانه به حافظ شعر در 04 ".دیشو یم
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 \ بفروخت گندم دو به رضوان روضه پدرم. ]میخور یبرم
 یک تو باغ از اگر] و[ نفروشم ییجو به من اگر باشم ناخلف

 چه نمیبب تو چراغ به ییپا شیپ \ شود چه نمیبچ وهیم
 آگاهی و وهیم دنیچ انیم رابطه ریاخ تیب در[ شود؟

 یقرآن تیروا در گذشته نیا از. خورد یم چشم به یروشن به
 گوهر به انسان در آن هک ـ تیحیمس برخالف نش،یآفر

 همه دوش بر نینخست گناه بار و شود یم شناخته ارکگناه
 پروردگار ـ ندک یم ینیسنگ زانیم کی به حوا و آدم فرزندان

 ازآن پس ". بخشد یم بهشت از او راندن از شیپ را آدم گناه
 01 ".ردک تشیهدا و رفتیپذ او توبه و دشیبرگز پروردگارش

عدن  طرف بهگوناگون  درختانباغی پر از  |خداوند|سپس 
را  "درخت معرفت نیک و بد"و  "درخت حیات"غرس نمود. 

درخت معرفت نیک و "وه در آن قرار داد...و او را از خوردن می
منع کرد و به او گفت که اگر از آن به خوری هر آینه  "بد

 0۶ "خواهی مرد.
 
 میمفاه یریکارگ به رغم علی فرخزاد، هک رسد یم نظر به
 یقرآن تیروا در انسان یریپذ گناه و گناه با نش،یآفر یتورات
 - است استوار آن ادیبن بر زین یفارس یعرفان اتیادب هک -آن

 باغ در را حوا و آدم خدا نشیآفر اسطوره در. است اترآشن
 ینشان آگاهی ...و رنج و یماریب و مرگ از آن در هک عدن

 درخت وهیم هک دهد یم فرمان ها آن به و دهد یم یجا ستین
 درخت آن به و یا( یحیمس یهودی تیروا) نخورند را معرفت

 یسرم خدا فرمان از حوا و آدم(. یقرآن تیروا) نشوند یکنزد
 به و باغ به ،شود یم گشوده بد و یکن به چشمشان چند،یپ

 مرگ و شرمسار و نندیبب یم را خود یانیعر ،نگرند یم خود
 با یبهشت انسان ییآشنا لحظه گر،ید سخن به. شوند یم ریپذ

 و شعر. است همزمان شا یرندگیم از او آگاهی لحظه با شرم،
 ییآشنا شرم همزمان تجربه به ها سال نیا در زین فرخزاد ذهن

 زین اروس از یگرید هیسو در و سپارد یم تن آگاهی- مرگ و
 ساختن ارشک هک اروس از یا هیسو در آن ؛شود یم ور غوطه

 مهلت آن درون یفضا هک یچهارچوب است؛ چهارچوب یک
 با که آن از شیپ بردن، لذت یبرا ما مهلت ماست؛ یسرخوش

 یسو به و شدن تمام یسو به لذت، از شدن زیلبر یسو به سر
 به دنیرس یبرا را ما راه هم چهارچوب، نیا. میبدو مردن
 معنا یب همه، عشق، و عقل و تیابد ،یزندگ در آن هک یا نقطه

 قیتعو به نقطه آن به را ما دنیرس هم و ندک یبازم شود یم
 برداشتن انیم از یسو به اروس از بخش نیا. اندازد یم

 ،گذرد یدرم مرزها نیا از است، انیجر در ما یانسان یمرزها
 آن به توان یم مرگ در تنها هک یمطلق مطلق، یک یسو به

 یزندگ اروس درون در مرگ ششک. رود یم شیپ د،یرس
 یشتاب در را یزندگ دیفرو هک جاست نیهم در. کند یم

 در را لذت اصل ؛ندیب یم یجار مرگ یسو به وار دهیشور

                                                                                         
 روایات طبری است؟ بوده چه درخت این(. مختلف های بیان با) داشت
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 تمام و مرگ از میب اگر را، لذت و گذارد یم مرگ اصل خدمت
 یشاعر مترک شعر در دیشا. داند یم معنا یب نباشد شدن

 مرگ یافتنیدر یول یدنیشیندین نسبت فرخزاد شعر یروشن به
 ها سال نیا در فرخزاد شعر. است یافتنیدر و سکمنع اروس و
 یداریناپا از آشناست، "یخوابگ هم در مرگ اند شورت" با
 بارش ریز هک یجوان سبز های دست " و "سعادت یها لحظه"

 جهت در و است آگاه شد خواهد 02 "مدفون برف زیریک
 جهت در ؛کند یم ریس یهست یانیبن یها پرسش با ییآشنا
 و ـ دوباره یدارید و یآگاه از یگرید ساحت به گذاشتن گام

 دو هر وزن مرد در آن هک یبهشت از بازـ یچشمان با بار نیا
 هک ییچرا نیا به یاریهش و اسندشن ینم را شرم و اند برهنه

 است؛ همزمان شرم با شدن آشنا لحظه با آگاهی لحظه چرا
 یخواه برهنه و یبرهنگ از شرم شرم؛ ییچرا به یاریهش

 درخت یها برگ بافتن و یدگیپوش راز با ییآشنا سرآغاز زبان؛
 یساختارها با اروس یروین ریناپذ انیپا جنگ راز. هم به ریانج

 ریناگز راز و آن یها یینارضا و تمدن راز ؛یماعاجت و یاخالق
 08 اروس؛ زبان یرازآلودگ راز دو؛ هر با آمدن کنار از ما بودن
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 قبیل این از ییها نمونه فرخزاد رسراییشع دوره دومین شعرهای سراسر در  

 همخوابگیم در مرگ تند شور \ ام یدلدادگ از سنگینم غربت: است فراوان

 تو یها دست که دانستند یم سعادت یها لحظه تمام \ نکردم نگاه چرا( مرداب)

 فروغ یها نامه از یکی از تکه این به نیست بد  .( میاوریب مانیا )  شد خواهد ویران

                                     بیندازیم اهینگ هم

 جفت باید. دارد جفت یک یهرکس. بگردد خودش جفت دنبال باید آدم

؛ است همین همخوابگی معنی. بمیرد و شود همخوابه او با کند، پیدا را خودش

 "...مردن و شدن کامل یعنی
08

 و دیگران برابر در برهنگی رؤیای تعبیر برای رؤیا تعبیر کتاب در فروید 

 لباس نام به آندرسن کریستین هانس از داستانی به برهنگی این از شرمساری
 تنها که کنند یم ادعا درباری دوزان جامه از نفر دو. کند یم اشاره امپراتور نوی

 برهنه امپراتور. ببینند امپراتور تازه لباس توانند یم گناهان بی و پرهیزگاران

 ها آن برابر از برهنه امپراتور که کسانی همه هم و ورامپرات خود هم اما؛ است

 میان از کودک یک تنها. نیست برهنه امپراتور که کنند یم وانمود ،گذرد یم

 برهنگی رؤیای فروید.” است برهنه امپراتور کنید، نگاه” زند می فریاد جمعیت

 به دن،ع باغ درام یادآور و است تکرارشونده موتیف یک که را دیگران برابر در

. دهد یم پیوند شناسد ینم را گناه و شرم کودک هنوز که کودکی یها سال

 خوردن از پیش شدن، اجتماعی و ها نشانه جهان به پانهادن از پیش کودک

 تکرار. معصوم هم و است برهنه هم آگاهی، درخت میوه چشیدن از پیش سیب،

 تن به ؤیابینر شده سرکوب آرزوی از است تظاهری سالی بزرگ در خواب این

امپراتور  برابر در که جمعیتی نقش. هاست اضطراب از بسیاری منشأ که نمایی

 کنند وانمود و بزنند کوری به را خودشان که است این اند یستادها( بین خواب و)

 ندیده با مردم رؤیا این در دیگر، سخن به. بینند ینم برهنه را امپراتور که

 دارند برابر در برهنه که آنچه بر ای پرده( شانخود وامپراتور ) برهنگی پنداری

 اسطوره در که ـ برهنگی از شرم میان رابطه روانکاوی دانش در. کشند یم

 آگاهی مرگ و ـدهد یم روی معرفت درخت میوه چشیدن از پس تنها آفرینش

 معرفت درخت به شدن نزدیک لحظه با آفرینش درام در بازهم که- انسان

 برای کنجکاوی فروید نظر از. است موردتوجه تمام یتاهم با- است همزمان

 دانستن، به میل است، جنسی کنجکاوی یافته واالیش صورت دانستن

 که” حقیقتی”بر که این تر مهم و کشاند، دیگرمی مسیری به را جنسی کنجکاوی

 پنهان گاه پرده آن پس در حقیقت. کشد یم ای پرده نداریم را آن دیدن تاب

 بیش لحظه یک تنها لحظه آن اما؛ شود یم پیدا ای لحظه یبرا گاه و است

 به یا و نداریم باشد برابرمان در ای پرده آنکه بی را جهان دیدن تاب ما. پاید ینم

 درمان جلسـه با آشنایان. کنیم فرار لباس دست از توانیم ینم ما دریدا گفته
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 را آن یالفبا زندگان همه هک یزبان بودن یاستعار راز
 را آن ییمعنا یها هیال همه و آورند یم جا به یآسان و یسادگ به
 پنهانش ریجان از یبرگ در خواهد یم دلشان اما ،خوانند یم
 یداریپد زبان هم زبانشان هک یشاعران و عارفان زبان راز نند؛ک

 در را زبان نیا هم و آن مفهوم نیرتریفراگ در است اروس
 داشت آرزو فروغ هک حافظ زبان راز ؛پوشاند یم شرم از یا پرده
 پوشاننده همزمان هک یزبان د؛یبگو شعر او مثل بتواند یروز

 یپوست هم و است جسم از سرشار هم رنده؛یبرگ پرده و است
 یشعرها در هک یپوست همان ؛پوشاند یم یسرشار نیا بر

 کتر "عشق انبساط"از ،جا جابه فروغ، یشعرها و حافظ
 زین یاخالق و یمذهب یهنجارها با بسا چه هک یعشق ؛خورد یم

 ها فرهنگ نیتر یمذهب و نیرتریسختگ در اما است، تضاد در
 مقدس یها کتاب زبان به یکنزد یبانز و شود یم شیستا زین

 یعشق وسف؛ی به خایزل عشق مثل د؛یآ یارمک به آن انیدرب
 در یدلباختگ و یفتگیش از یشط چون را اروس یزندگ هک

 با آن یجنس یماژهایا و کند یم یجار شعر و یزندگ
 ییها نمونه به ستین بد. ندارد یتفاوت چندان مقدس یماژهایا
 ینگاه فرخزاد ییشعرسرا دوره نیدوم عاشقانه یماژهایاز ا
 میندازیب

 کنم یم حس من
 دانم یم من

 است لحظه نیدامک نماز لحظه هک 
 ...شوند یم همخوابه هم با همه ها ستاره نونکا

 
 نک رجوع من با
 نک رجوع من با
 جسم یابتدا به
 نطفه یک معطر زکمر به
 شدم دهیآفر تو از هک یا لحظه به
 نک رجوع من با

 ...تو از ام مانده امناتم من
 
 من جسم محراب نونکا و

 ...است عشق عبادت آماده
 

 شوم پر بگذار
 من عشق هک دیشا

 باشد یگرید یسایع تولد گهواره 
 گرید یتولد ،"مرز یوارهاید"
 
 است عشق از همه من یها زخم و
 عشق عشق، عشق، از

 را سرگردان رهیجز نیا من
 انوسیاق انقالب از

                                                                                         
 گاه که حقیقت بازی این با است روان ناخودآگاه ساحت آن” حقیقت“ که روانی

 .آشنایند خوبی به ها واژه” پرده“ پس در پنهان گاه و پیداست،

 به کنید نگاه مطلب نظری جوانب با بیشتر آشنایی برای :

Freud, Sigmund; Civilization and Its Discontent, The 

Standard Edition of the Complete Psychological 

Works of Sigmund Freud, ed. J. Starchy, London, 

Hogarth Press and Institute for Psychoanalysis. 

 

 ام داده گذر وهک انفجار و
 بود یمتحد وجود آن راز شدن تکه تکه و
 آمد وجود به آفتاب شیها ذره نیرتریحق از هک

 میاوریب مانیا 02 
 
 مانیا و گرید یتولد در فرخزاد، فروغ شعر یفضا در

 یمهرورز یک در روان و تن ،سرد فصل آغاز به میاوریب
 شعر در یآبشار چون و زندیآم یم هم به وار دهیشور
 ها زهیغر خام فوران به سپردن تن جای به زبان و. زندیر یفروم

 انداز دست یب و هموار ینیزم چون ،یجسمان یها کشش و
 روشن یانیجر چون ،کند یم آرام را تند یها موج و ها البیس
 ساحت در تنها هک یا تجربه به و دهد یعبورم خود از آرام و

 ،ها سال نیا در فرخزاد. سپارد یم تن بگذرد تواند یم روان
 برخالف ،ییگو دهیپوش و ییآشنا شرم و یگناه یب یها سال

 و رام یها واژه و ها حس ش،ا ییشعرسرا یها سال نینخست
 و پوشاند یم ییمعنا دهیچیپ درهم یها هیال در را آموز دست
 زبان به فرخزاد یابیدست. کشد یم ها آن گرد به یآلود مه هاله

 یها سمیمکان منطق از هک یدلدادگ و عشق انیدرب یاستعار
 توان ،کند یم یرویپ جایی بهجا سمیمکان ویژه به روان، یدفاع

 ـ کت فروبسته خود در رهیدا از را او یشعر یماژهایا یرسانش
 تا هک شود یم سبب یمعان انیب وهیش...نیا". رهاند یم ییمعنا

 عرصه در یآزاد مالک به شعر ییمعنا یفضا در خواننده
 یعنی ـ تناسب به فقط هک دست آن از یزادآ ابد،ی راه یمعان
 بر درست حافظ شعر و ؛چیه گرید و است متعهد ییبایز به
 یزبان جهان در 32 ".درخشد یم معـنا عرضـه طرز ...نیا کتار

 با حس و جسم به معناها نیتر کینزد ها سال نیا در فـرخزاد
 جای به دوره نیا یشعرها در. زدیآم یم هم به ها آن نیدورتر

 ز پر یگناه ردمک گنه" ،"بستان من لب از یخواه بوسه گر"
 و یآمد رید " ،"بخش جان آغوش یا خواهم یم راو ت" ،"لذت
 هک "دیخند یم گناه چشمش دو در "و "رفت فک از دامن

 و بندد یم گرید یمعناها یداریپد بر را راه ها آن ییمعنا ـ کت
 ییشعرها به ،کند یم تنگ خواننده الیخ بر را عرصه

 رو را خود دست یآسان به ها نشانه ها آندر  هک میخور یبرم
 زبان در. اند تردست یگرانیباز الیخ یها صورت و کنند ینم
 یختگیآم و عشق دادیرو شعرها نیا پوشاننده و دارکنندهیپد
 فرا یگناه یب و گناه یکتکالید از برگذشته یساحت به
 آفاق ،ردیگ یم را ییمعنا ـ کت یجا ییمعنا ارـیبس ،دیرو یم

 ییمعنا یفضا در خواننده" و گسترد یم شعر یریرپذیتفس
 ".ابدی[ یم] راه یمعان عرصه در یآزاد مالک به شعر
 دستانش دنیوز در هک دمید

 رود یم لیتحل وجودم تیجسم
 رهم یم هک دمید
 رهم یم هک دمید
 خورد یم کتر عشق انبساط از تنم پوست هک دمید

 میبود ستهیگر دگریک در
 را وحدت اعتبار یب لحظه یتمام دگریک در

                                                           
 ،1312 ششم چاپ تهران، مروارید، انتشارات ،اشعار برگزیده فروغ، فرخزاد،  02

                    1۶8ص 
 احمد دکتر یادنامه ،”حافظ شعر در آزادی و معنا”؛محمد علی ،شناس حق 32

                    1۶2-143، صص 1322  تهران، ،صادقی اشرف علی کوشش به ی،تفضل
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 میبود ستهیز وار وانهید
 گرید یتولد ،"وصل"
 

 مورب قرار یب یها خط
 را او یعاص یها اندام

 کنند یم دنبال استوارش طرح در
 گرید یتولد ،"من معشوق"
 

 نام دو سست وندیپ از سخن
 ستین دفتر یک هنهک اوراق در یهماغوش و

 است یآواز یا نقره یزندگ از سخن
 خواند یم کوچک فواره سحرگاهان هک

 گرید یتولد ،"باغ فتح" 31
 
 بار هم دست، از دور وهم ابندی دست هم هک ها استعاره نیا
 ییمعنا یبارها از یا پرده در را بار نیا هم و دارند یکاروت

 یفضا یک در را شعر مخاطبان و شعر ،پوشانند یم گرید
 هک ییها یپرداز الیخ از یا هسته دور به ،یکهرمنوت کمشتر
 و مرزها. آورد یم هم گرد ،اند کیشر در آن همه

 را یکهرمنوت گسترده اریبس یفضا نیا یها کوچه پس کوچه
 را هم زبان یفرهنگ بوم-ستیز یک نانکسا همه  آن در هک
 در دانند یم اورند،یب خودشان یبرو آنکه یب همه، و فهمند یم

 و جنگ ،گذرد یم چه رـیانج برگ پس در ـ پرده پس
 در یاخالق و یمذهب یهنجارها با اروس ریناپذ انیپا یزیگالو
 در فرخزاد ییآشنا. است داده سامان دراز یها قرن طول
 را او شعر فضا نیا یا نشانه نظام با شییشعرسرا دوره نیدوم
 کیاستات ینشیب در چیز همه در آن هک کشد یبرم یساحت به

 فضا نیا در. سازگارند باهم القاخ و عتیطب و است ور غوطه
 همه داوران است، ناب ییبایز و هنر و شعر گاه ستیز هک

 در آن نانهیشرمگ یداریپد و اروس زبان راز با و اند مهربان
 داوران لب گوشه به هک یلبخند یدربرگشودگ. آشنا شعر

 تنها نه ها ینشدن و شوند یم "یآر" همه ها"نه" ندینش یم
 زیدالو و یانیپرن ساحت نیهم در. هم یستودن هک یشدن

در  نهفته سمیاروت همه با حافظ، چون یشاعر شعر هک است
 -بیغ زبان مثابه به ـ رندانه و سرخوشانه هک هاست قرن ،آن
 رابطه یبرقرار به توانا فروغ خود گفته به یشاعر. است دهیآرم

. "مردم تمام یها یزندگ تمام مانهیصم یها لحظه تمام با"
 نیتر مانهیصم از فرخزاد شعر با امروز هک یسانک شماره
 آن کنار و گوشه در و کنند می گذر شان یزندگ یها لحظه
 گواه ،ابندی یم و ندیجو یرام خودشان یزندگ از ییها گوشه

 خانه هم و یانیپرن یفضا نیا به است فرخزاد نهادن گام
 یداریپد راز با او خود چون هک یعاشق شاعران با شدنش

 نیسرزم به او از شیپ و ،اند بوده آشنا شعر در اروس نیآگ شرم
 .اند افتهی راه ما فرهنگ گناه یب عاشقان

 یزندگ و شعر ریاخ دهه سـه دو در هک یســانک شـماره
. ستین مک اند کرده یبررس گوناگون یها دگاهید از را فرخزاد

 نیدوم نینماد زبان و یاستعار ساختار در ها آن از یاریبس
 ناسازگار و ناهمخوان بسا چه ییمعناها او ییسرا عرش دوره

 شعر چهره اما ؛اند[جسته ای و] افتهی گرانید یبامعناها
 ها آن همه یها نوشته در گناه، زنگار از پالوده فروغ، یوزندگ

 یها سگرمه ها نوشته نیا یفضا بر. زند می یدیسپ و یروشن به

                                                           
 044، 011، 122 صص ،ما زمان شعر ؛محمد حقوقی،  31

 شعر انیم  . کند ینم ینیسنگ روزید عبوس داوران درهم
 ست،ین یجنگ تنها نه یاخالق و یمذهب یهنجارها و فرخزاد

 ،30 کنند یم افطار او نام با شعرش دوستدار داران روزه گاه هکبل
 موالنا، شعر نارک در را شعرش و 33 خوانند یم فاتحه مزارش بر

 قداست» نیسرزم به .… یعراق ،یجام ،ییسنا حافظ،
« طلبد یم را یطوالن یسنگالخ از عبور» هک« شاعرانه

                                                      .34 کشند یبرم
 

 یها سال نینخست "یرسوا و آلوده عشق" از گناهکاری
 یانیپا یها سال در هک یعشق یگناه یب تا فروغ ییشعرسرا

 یزبان هم از است، "یگرید یسایع تولد گهواره" او یزندگ
 هم و ردندک خراب را شعرش هم» فتگ یم هک اریشهر با فروغ

 کننده ریاس یخودها» دام از دنشیره تا« را اخالقش
 و گناه یداور در ای تازه یارهایمع به اش یابیدست ،«گرانید
 شاعرانه قداست نیسرزم به نهادنش گام سرانجام، و یگناه یب
  . است یدراز راه -اند کرده هیهد او به شعرش دوستداران هک

 رهیجز دراز راه نیا« یطوالن سنگالخ از عبور» در فرخزاد
. است "داده گذر وهک انفجار و انوسیاق انقالب از را سرگردان

 از هک یگرید سانک گرید یها قرن و ها سالدر  گمان یب
 را فروغ شعر کپژوا کنند یم گذر راه نیا یها وخم چیپ

                    :هک دیشن خواهند
 ■ را ات دهنده نجات نام بپرس نهیآ زا 

                                                           
در خانه سیا "مخملباف، محسن،  0۶2یادنامه فروع فرخزاد، ص  "زند 30

 فروغ چیزی به سپیدی می
 همان  33
 133، فروغی دیگر، ص نیاءالدیضترابی، سید   34
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 آگاه مرگی  هکاهنفروغ،  

 علی میرشکاک یوسف 
 

 وار وانهید از پستی و دورویی، نفرت گریز از ابتذال،

عشق و زندگی را آزمودن، تنهایی فرساینده و  پروا یبزیستن، 

فرخزاد را  فروغرا تاب آوردن،  گاه جان یگاه هیتک یب

و  دیوارو  اسیرایی ساده و ابتد یاندازها چشم، از اندک اندک

 مرگدور کرد و بر منظری دیگر نشاند، این منظر  عصیان

بود. فروغ در شعرهای پیش از تولدی دیگر نیز از « آگاهی»

به میان آورده است؛ امّا از مرگ  سخنمرگ در کنار عشق 

بسیار دارد و فروغ، ی  هفاصل« آگاهی» مرگبا  گفتنسخن 

یمن عسرتی که  بهخود و این فاصله را به مدد ذات نیرومند 

 تقدیر برای وی رقم زده بود درنوشت.

 آموز حقیقت، عقل نیست، ره *برای شاعر حقیقی،

نفس، آنچه در وهم و خیال پیش  ساحتو در  است تنفس

، برابر است، فروغ افتد یم، با آنچه در عالم واقع اتفاق دیآ یم

از و از کودکی تا مرگ  برد یمفرخزاد در ساحت نفس به سر 

بیرون نیفتاد و به عقل کارافزا هبوط نکرد. شاعری  ساحتاین 

، در چشم نزدیکان خویش کند یمکه در ساحت نفس زندگی 

کودک ماندن »و در چشم بیگانگان دیوانه.  دینما یمکودک 

آزار شاعر است و هم ارتباط او را با جهان گمشده ی  هیما هم

سادگی  . شاعر، هم از دستکند یمو برهوت درون حفظ 

 سازد یم یزگاهیگر ز آنخود در عذاب است و هم ای  هکودکان

 «دیگر خود را نیایش کند. یا دغدغه یبتا بتوان در آن، 

 وار کودک به ،اش خانواده یاعضا ویژه بهنزدیکان فروغ و 

 :اند دادهگواهی  فروغبودن 

حتّی وقتی که سی ساله شده بود باز هم عین  غفرو»

 پاره کاغذ ،شد یمدوش مادر سوار  یرو .دکر یمرفتار  ها بچه

وقتی از کسی ...بود بچه...او در تمام عمرش یک کرد یم

 شد یم، از در که وارد «خر» :گفت یماو  به آمد یمخوشش 

بعضی  او هستم. آدمتون، فقط من  همهخاک بر سر  گفت یم

 «پنج ساله...ی  هبچمثل یک  ها وقت یبعضجدی بود و  ها وقت

 نیز اشارتی دارد: فروغ ،یوارگکی و کودک به این کود

« هتل رزیدانس»و ما در مقابل هتل مجللی که گویا »...

 کیاینکه باید شب را در  از پیاده شدیم. اتوبوس از نام داشت،

بودم، زیادتر خوشحال  ناراحتچنین محلی به سر کنیم خیلی 

که به کنار دریا برو و روی  گفتند یم مناگر به  شدم یم

 توانستم یمآزاد باشم،  توانستم یم آنجا در بخواب. ها ماسه

طرف و آن طرف  نیافریاد بزنم، آواز بخوانم، به 

 یاو با مقیاس مسخره  دییپا ینممرا  حرکات کس چیهبدوم و 

 .کرد ینمگیری  اندازهدارد،  نام« اتیکت» که

چشمان دختری که  مقابلاز دیگران فاصله گرفتم و در 

را  میها کفشسالن فرودگاه هدایت کند.  بها وظیفه داشت ما ر

که من  گفتو زیر بغلم گذاشتم. او خندید و چیزی  کندم

نفهمیدم، پاهایم رطوبت و خنکی زمین را نوشیدند. من  اصالً

، وقتی بچه بودم، ام داشتهراه رفتن را دوست  پابرهنههمیشه 

 دکردن یمو اگر رهایم  کردم ینمدر منزل کفش به پا  وقت هیچ

 بود که بدون کفش به خیابان بروم... بخش لذتبرایم خیلی 

 ها ابانیخ ،کرد یم جیگیک چیزی در هوا بود که مرا 

که از رطوبت  ییها آسفالتما روی  یها هیساخلوت بودند و 

، هر لحظه دندیرس یمهوا و بخار آب خیس و مرطوب به نظر 

 یبازخودم ی  هیسا، آن شب با شدند یم دهیکشبه سویی 

عجیبی  یها شکلو  ها فرمو پاهایم  ها دست، به کردم یم

، کرد یمکه حرکات مرا تقلید  ام هیساو از دیدن  دادم یم

 ...گرفت یم ام خنده

وارگی نبود، فروغ در ساحت نفس  کودک*اگر این 

را که خویش و بیگانه بر او روا  یگوناگون یها ستمو  ماند ینم

فروغ  ی اندازه بهچ شاعری . شاید هیآورد ینمتاب  داشتند یم

 آزار ندیده باشد:

از پرویز شاپور جدا بشود، ما  خواست یمکه  یموقع»

 شاهد بودیم که چقدر در خانه کتک خورد...

دبستان فیروزکوهی  پشتاتاق  کی پدر رفت،ی  هخان...از 

 همکند، در آن موقع او حتّی یک بالش  یزندگاجاره کرد تا 

اسباب برای او  یکمم یواشکی شوهری  هخاننداشت من از 

حدس زد، پول نداشت، کار  شود یم کامالًبردم، وضع او را 

 بود... مطلقنداشت، حقوق نداشت و در فشار 

او در خانه  هیعل همه کسی او را نپذیرفت، وقت چیه

 ها حرفمادر بود و با این  کهکردند، جز مادرم  ییآرا صف

 کاری نداشت...

نداشت و ما بچگانه از او  دوست او را کس چیه ها وقت آن

 ...میکرد یم تیحما

، جانی سان کودکامّا آزار خویش و بیگانه از شاعر 

از افق شعر نیز  اندک اندکو او را  سازد یممند  و جنون ور شعله
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وارگی، زن بودن،  کودکعسرت بود. ی  هنیآ. فروغ برد یمفراتر 

 اجازهاو مادری که دیدار فرزند را بر  هم آنمادر بودن، 

 و. شاعر بودن، حساسیت روحی، شدّت عواطف دادند ینم

اختیار فروغ نبودند، از او ی  هریدادر  کدام چیهفهم که  حدّت

سیاه و  ییتنهاو  یگاه هیتک یبعسرتی ساختند که جز ی  هنیآ

. سه کرد ینمخویش، چیزی را منعکس  آور دهشتانزوای 

 :اند نهیآین ا یها فتر اسیر و دیوار و عصیان واگویهد

 ملول پرسم یمهر دم از آیینه 

 ستمیچچیستم دیگر به چشمت  

 یواکه  نمیب یملیک در آیینه  

 هم ز آنچه بودم نیستم یا هیسا

* 

 هندو به نازی  هرقاصهمچو آن 

 ولی بر گور خویش کوبم یمپای 

 وه که با صد حسرت این ویرانه را 

 از نور خویش ام دهیبخشروشنی  

* 

 شهر روز یسو به میجو ینمره 

 ام خفتهدر قعر گوری  گمان یب 

 میبگوهری دارم ولی او را ز 

 ...ام بنهفته ها مردابدر دل 

 یا:

 لرزد یمچون نهالی سست 

 ییتنهاروحم از سرمای 

 قلبمدر ظلمت  خزد یم

 وحشت دنیای تنهایی

* 

 یبخش ینمدیگرم گرمی 

 بسته خیعشق این خورشید 

 ست یدینومصحرای  ام نهیس 

 از عشق هم خسته ام خسته 

* 

 نمناکی  هجادشب به روی 

 از خود: ام دهیپرس بسا یا 

 ؟ردیگ یمرنگ  هامانزندگی آیا درون سایه »

 خویشتن هستیم؟ یها هیسا یها هیسایا که ما خود  

خود سخن  عسرتفروغ در سه دفتر نخست یا از 

این  توانند یم کند یم گمانکه  ییها عشق، یا از دیگو یم

 اساسپسرش که هم « کامی» ازبردارند، یا  انیمرت را از عس

 رؤیای دردآلود و با شکوه او: همعسرت او بود و 

، خواب کامی را پرم یمناگهان از خواب  ها شببسیار »

 شیها لباسهمیشه رنگش زرد و  میها خوابو در  نمیب یم

و فریاد  پرد یمبه آغوشم  ندیب یماست و تا مرا  پاره پاره

 «: فروغ جان مامانی، مرا با خودت از اینجا ببر...دزن یم

بود، چادر سر  یکامخدا، دلش پیش پسرش ی  هشیهم

مدرسه تا پسرش را ببیند و پسرش  یجلو رفت یمو  کرد یم

و  ها نوازشو در برابر  ختیگر یم دید یموقتی او را 

و  : نه. برو، تو مادرم نیستیدیکش یمفریاد  فرخزاد یها التماس

فروغ فرخزاد تکیده و بینوا و خسته به خانه  قتو آن

بود که آن احوال خاص و  وقت آنو  گشت یبرم

، روزهای دراز در اتاق را به آمد یمپیش  اش ییایخولیمال

 ...خورد ینما ذو غ زد ینمحرف  یکسو با  بست یمرویش 

و اقتضای مادری عشق  گاه هیتک*اقتضای زنانگی، طلب 

و بدون فرزند،  گاه هیتکو فروغ بدون  ستبه فرزند ا وار وانهید

خود را دنبال ی  هدردمندانزندگی  ها سالتقدیر خویش  بار ریز

چنگ زد تا از سرنوشت خود  یخاشاکو  خسکرد و به هر 

 طراز هم، شاعری بود ختیگر یمبگریزد، اما نتوانست. اگر 

اکنون همه خاموش و فراموش  که اش ینوجوانروزگار  یها بت

 توانست ینمذات خود اسیر بود و ی  هپنج؛ امّا او در ندا مانده

مندی جان  جنون بار ریزنباشد و از  وار کودکگستاخ و دلیر و 

بود که در  کردهاو چنین حکم  ریتقد خویش، شانه خالی کند.

مندی او  جنون اندک اندکحصار عسرت خود اسیر باشد تا 

 بدل آور شگفتوارگی او به شهودی  کودککمال پیدا کند و 

عشق و زندگی ی  هچهرشود و دلیری و گستاخی او در پشت 

نفس انسانی را به نفس حیوانی و  یتدانبشر امروز، تنزل و 

فردی، با  نفسدر ساحت  عمر کیتماشا بنشیند.  بهنباتی 

بودن برای فروغ فرخزاد فهم  بانیگر به دستعسرت خویش 

س را به بشر امروز، یعنی عسرت ازدحام نفو یهستحقیقت 

 ارمغان آورد:

 آنگاه

 خورشید سرد شد

 رفت ها نیزمو برکت از 

 به صحراها خشکیدند ها سبزهو 

 و ماهیان به دریاها خشکیدند

 و خاک مردگانش را

 زان پس به خود نپذیرفت.

 رنگ دهیپر یها پنجرهشب در تمام 
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 مانند یک تصوّر مشکوک

 پیوسته در تراکم و طغیان بود

 ود راخی  هادام ها راهو 

 در تیرگی رها کردند

 دیگر کسی به عشق نیندیشید

 دیگر کسی به فتح نیندیشید

 کس چیهو 

 نیندیشید چیز هیچدیگر به 

 در غارهای تنهایی

 بیهودگی به دنیا آمد

 داد یمخون بوی بنگ و افیون 

 باردار یها زن

 زاییدند سر یبنوزادهای 

 از شرم ها گاهوارهو 

 به گورها پناه آوردند.

مرتبت از ادراک، ورای شعر و شاعری است. گویی این 

عسرت و رنج و ریاضت ناگزیر و ناخواسته فروغ شاعر را  ها سال

تولدی دیگر و ایمان  یشعرهابه فروغ کاهن بدل کرده است. 

یا بیان سرگردانی ازدحام  غالباًسرد،  فصلبیاوریم به آغاز 

معی جی  هامار نفسو وحشت و دهشت و تنزل و تدانی  نفوس

به  که چندانوقایع پایان جهان.  ییشگویپروزگار ماست، یا 

را در هنگام شعر گفتن  آخرالزمان، فروغ اخبار دیآ یمنظر 

 داشته است: شرویپ

 مردم

 گروه ساقط مردم

 و تکیده و مبهوت مرده دل

 شوم جسدهاشان بار ریزدر 

 رفتند یماز غربتی به غربت دیگر 

 و میل دردناک جنایت

 شد یممتورم  شانیها دستدر 

 ناچیزیی  هجرق، یا جرقهگاهی 

 این اجتماع ساکت و بیجان را

 کرد یماز درون متالشی  باره یک

 آوردند یمبه هم هجوم  ها آن

 مردان گلوی یکدیگر را

 دندیدر یمبا کارد 

 و در میان بستری از خون

 با دختران نابالغ

 شدند یم خوابه هم

اعران دشوار است و ش یبرارسیدن به کهانت و پیشگویی 

فروغ این مرتبت را با خطر کردن یافت. البته بسیاری از 

کور و ناخواسته که  یکردن، امّا یا خطر کنند یمشاعران خطر 

و  کنند یمو پشت  گردند یبرمعواقب آن  بهوقوف  محض به

 نا ییها عرصهآگاهانه، امّا در  یکردن خطر، یا زندیگر یم

ارجمند همچون نوآوری  چندان نهارجمند همچون سیاست، یا 

خطر کرد و  شیخودر ادبیات. فروغ در افشای ساحت نفسانی 

خطر کردن آدمی است؛ زیرا ی  هعرصاین عرصه، ارجمندترین 

از  تنها نه، کند یمبا تهوّر و گستاخی، نفس خود را افشا  که آن

؛ بلکه زدیگر یمجمعی ی  هامارقید شرک و پرستش نفس 

 انیآدم. کند یمازدحام نفوس را نیز برمال  نفاقشرک و ریا و 

بمانند و در  پنهان خواهند یمدر مرتبت ازدحام نفوس 

جان تیره و تاریک خود دور از دسترس یکدیگر ی  همغاز

 چونزندگی کنند و دروغ بگویند، نفاق بورزند، ریا کنند، 

موش به دزدی گناه بروند و شرک و کفر و حرص و حسد و 

نمای  گناه یبی  هچهرخود را پشت نقاب گند و نکبت وجود 

بنمایند.  فرشتهتا در چشم دیگران  دارند نگهپنهان  شیخو

افشای خود کمر  بهو دلیرانه  کند یمشاعری که خطر 

، خواسته و ناخواسته، رستاخیزی کوچک پدید بندد یم

تا در آن، فرشته نمایان از وحشت آشکار شدن  آورد یم

در باد بلرزند و زبان به ناسزا و  دیوهای درون خود، چون بید

برمال و  اریاخت یبتهمت بگشایند و دست به سنگ ببرند و 

 رسوا شوند.

که بعضی از  سترستخیزهایی  نیچنپدید آوردن  پاس به

که گوش و  شوند یم نائل ییها غامیپنیوشیدن  بهشاعران 

هوش دیگران از شنیدن و فهمیدنشان عاجز است؛ زیرا 

تن رستاخیز در جان تیره و تاریک ازدحام مکافات برانگیخ

 یعسرتنفوس، رنج و درد و تنهایی و انزواست و در چنین 

جمعی از ی  هامار نفساست که شاعر ربط و نیت خود را با 

و ترس  آگاهیو فردای مرگ  دیآ یم« فرد»و  دهد یمدست 

و  ندیب یمموجود  وضعوضع موعود را از ورای حجاب  آگاهی

به چنین مرتبتی رسیده بود وگرنه  فروغو  کند یمآن را بیان 

 :گفت ینم

 ریاسخودهای ی  ههمتا به خود آزاد و راحت و جدا از »

نخواهی رسید. تا خودت  چیز هیچ بهدیگران نرسی،  ی کننده

 اش یزندگکه  ییروینو تمام و کمال در اختیار آن  دربسترا 

نخواهی  ، نگذاری، موفقردیگ یم انسانرا از مرگ و نابودی 

که مکافات ازآن پسفروغ « زندگی خودت را خلق کنی. کهشد 

عسرت خود تسلیم شود، از  بهشد و دریافت که باید 
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 دستخویش در میان ازدحام نفوس ی  هگمشد یجستجو

 برداشت:

داشته باشی و  یدرونتو باید برای خودت یک دنیای »

 حال نیدرعروحی و فکری یعنی  ثابت یها گاه هیتکهمچنین 

 ها آناز  کامالً، خودت را یکن یمکه در میان مردم زندگی 

که ما خودمان از  دهند ینمبه ما  چیز هیچبدانی، مردم  ازین یب

آوردنش عاجز باشیم، از مردم فقط رنج و ناراحتی و  دستبه 

؛ حتّی از پدر و مادر و شود یم آدمنصیب  خود یب یسروصدا

 «خانواده

از خلق مستغرق  یاستغناو  یازین یبکه در ازآن پسو 

 یها جنازههیاهوی  یسو آناو در ی  هگمشدشد، دریافت که 

رفتن یا  شیپ یسو آنتولد و مرگ، در  یسو آنخوشبخت، در 

 است: رفتن فرا

در زیر پوستم  یا کننده جیگکه فشار  کنم یمحس »

را سوراخ کنم و هرچه ممکن  چیز همه خواهم یم وجود دارد...

به اعماق زمین برسم. عشق من در  خواهم یم. بروم فرو است

به هم  ها شهیرو  شوند یمسبز  ها دانهآنجاست؛ در آنجایی که 

، دهد یم ادامهو آفرینش در میان پوسیدگی خود را  رسند یم

گویی همیشه وجود داشته، پیش از تولد و بعد از مرگ، گویی 

 به خواهم یمموقتی و زودگذر آن است.  شکل کیبدن من 

 برسم.اصلش 

مقصدی هست که  گمان یبرسیدن چیست، امّا  دانم ینم

 .شود یمجاری  آن یسو بهوجودم ی  ههم

 وقت آنباشم،  ییانتها یبجزئی از این  توانستم یماگر »

 خواهد یمباشم...دلم  خواهم یم کههر کجا  توانستم یم

ی ادامه بدهم. از توی خاک، طور اینی تمام بشوم یا طور این

، باال کند یمکه مرا جذب  دیآ یم رونیبرویی همیشه یک نی

فرو  خواهد یم دلمرفتن یا پیش رفتن برایم مهم نیست، فقط 

و  بروم فرو، دارم یمکه دوست  ییزهایچبروم. همراه با تمام 

کلّ  کیدر  دارم یمهمراه با تمام چیزهایی که دوست 

ز که تنها راه گریز ا رسد یم نظرمحل بشوم، به  لیتبد رقابلیغ

فنا شدن، از دگرگون شدن، از دست دادن، از هیچ و پوچ 

 شدن، همین است.

پس از رسیدن به این مرتبت از حضور و یگانگی بود که 

در افقی فراتر از شعر، در انتهای فرصت خود ایستاد و فنای 

و زوال ذات انسان متنزل را از سوی دیگر به  سو کیخود را از 

و از شعر به کهانت  گاهیآمرگ  بهتماشا نشست و از عشق 

 :کرد یمرسید. در این مرتبت بود که آرزو 

که دنیا  دمید یمو  شدم یمو دوباره زنده  مردم یمکاش »

ظالم نیست و مردم این  همه نیاشکل دیگری است، دنیا 

دور  کس چیه...و اند کردهخود را فراموش  یشگیهمخسّت 

 «دیوار نکشیده است... اش خانه

دنیا را  چون .خواست ینمرا برای خود امّا این آرزو 

 :شناخت یم

دیوار است و دیوار است  کند یمدنیایی که تا چشم کار »

است و  فرصتآفتاب است و قحطی  یبند رهیجو دیوار است و 

 «خفگی است و اسارت است

دریافته بود که امید  آگاهانهو فراتر از این شناخت، مرگ 

 چندانی به دگرگونی دنیا نیست:

 وسافس

 ام مردهمن 

 و شب هنوز هم

 ستهمان شب بیهوده ی  هادامگویی 

واپسین از ی  هلحظ*انس با مرگ و انتظار فرارسیدن 

گفت  توان یمو حتّی  اند بودهآغاز جوانی با فروغ فرخزاد همراه 

ویرانی، ی  هدلهر بهاز کودکی؛ امّا بدل شدن این انس و انتظار 

یت عشق مجازی دست به نها فروغاز هنگامی آغاز شد که 

کورکورانه؛  نهکه نه زودگذر بود، نه بلهوسانه،  یعشقیافت؛ 

عشقی که موجب تحوّل ذهن و زبان و جان و جهان فروغ شد. 

عشق نیز  نیابا این تحول ژرف بود که فروغ دریافت  همراهامّا 

 محکوم به فناست:

 ستآلوده  چنان آن

 عشق غمناکم با بیم زوال

 لرزد یم ام یزندگکه همه 

 نگرم یمچون تو را 

 یا پنجرهمثل این است که از 

 را، سرشار از برگ درختم تک

 نگرم یمدر تب زرد خزان 

 مثل این است که تصویری را

 نگرم یممغشوش آب روان  یها انیجرروی 

نومیدی و وحشت  نخستو همراه با این دریافت بود که 

 :، فروغ را تسخیر کردچیز همه یناگهان ختنیفروراز 

 در شب کوچک من افسوس

 باد با برگ درختان میعادی دارد

 ست یرانیوی  هدلهردر شب کوچک من 

 گوش کن

 ؟یشنو یموزش ظلمت را 
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 نگرم یممن غریبانه به این خوشبختی 

 من به نومیدی خود معتادم

 گوش کن

 ؟یشنو یموزش ظلمت را 

 گذرد یمدر شب اکنون چیزی 

 ماه سرخ است و مشوّش

 است ختنیفرورکه هر لحظه در او بیم و بر این بام 

 ابرها، همچون انبوه عزاداران

 باریدن را گویی منتظرندی  هلحظ

 یا لحظه

 هیچ ازآن پسو 

 لرزد یمپشت این پنجره شب دارد 

 و زمین دارد

 از چرخش ماند یبازم

 پشت این پنجره یک نامعلوم

 نگران من و توست

و  چیز مههرا در  آنو سپس ترس از نامعلومی که فروغ 

ی  ههم، ناپایداری و فرّاری اندک اندک، دید یمحاضر  جا همه

 کرد: فاشصور زندگی و عشق و خوشبختی را بر او 

 خود را رها کردم یا هیسادر 

 عشق اعتبار یبی  هیسادر 

 فرّار خوشبختیی  هیسادر 

 ها یداریناپای  هیسادر 

 از میان برد: یوو ربط و تعلق فروغ را با پیرامون 

 رندیگ یم هاید مرا از چشمش

 نندیچ یمشاید مرا از شاخه 

 بندند یمبعد  یها لحظهشاید مرا مثل دری بر 

 شاید...

 نمیب ینمدیگر 

 شدن خود بود: یمتالشفروغ شاهد مرگ و  پس ازآن

 بر او ببخشایید

 ست یمتالشبر او که از درون 

 سوزد یمذرات نور  تصوراما هنوز پوست چشمانش از 

 اش هودهیبو گیسوان 

 لرزند یمعشق  یها نفسنومیدوار از نفوذ 

 

* 

 نبضم از طغیان خون متورّم بود

 و تنم...

 ٔ  وسوسهتنم از 

 متالشی گشتن

 سقف ومعوج کج یها خطروی 

 چشم خود را دیدم

 چون رطیلی سنگین

 در کف، در زردی، در خفقان شد یمخشک 

 میها جنبشداشتم با همه 

 مثل آبی راکد

 آرام آرام شدم یم نینش ته

 داشتم

 در گودالم بستم یملرد 

 

است و زوال  ستادهیاتو گویی بیرون از کالبد خویش   

 :نگرد یمهستی خود را 

 گوش دادم

 ام یزندگگوش دادم به همه 

 خودی  هحفرموش منفوری در 

 یک سرود زشت مهمل را

 خواند یمبا وقاحت 

 جیرجیری سمج و نامفهوم

 مودیپ یم زنان چرخفانی را  یا لحظه

 بر سطح فراموشی شد یمو روان 

 

، در خود هیچ گردد یبرمبه کالبد خود  که آنگاهو     

 :ندیب ینمتمنایی جز مرگ 

 آه، من پر بودم از شهوت؛ شهوت مرگ

 تیر کشید. آور سرسامهر دو پستانم از احساسی 

 

در تمام مراتب  که ابدی یدرم و در پرتو شهود خویش،

به سمت آن  اریاخت یبهمواره  یننفسارشد جسمانی و سیر 

آمیخته است؛ امّا  چیز همهشده است که با  دهیکشحقیقتی 

 :شود ینمجز مرگ آشکار 

 آه

 من به یاد آوردم

 اولین روز بلوغم را

 که همه اندامم

 در بهتی معصوم شد یمباز 

 تا بیامیزد با آن مبهم، آن گنگ، آن نامعلوم
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وحدت جسمانی  که در شود یماین دریافت موجب      

 یاعتبار یباز مرگ است، به چشم  یآدمنیز که نهایت غفلت 

 بنگرد:

 در یکدیگر گریسته بودیم

 وحدت را اعتبار یبی  هلحظدر یکدیگر تمام 

 زیسته بودیم وار وانهید

 

« یکوک عروسک»و هر دو وجه ازدحام نفوس را     

 گاه است و گاه سمانیرهمچنان در  فروغ همه بااینببیند. 

ی  هدلهرتا از  زند میبه عشق زمینی خویش چنگ  محکم

 است: ریناپذ توقفنیستی  وزشویرانی وجود خود بگریزد؛ امّا 

 شمیاند یممن به آوار 

 سیاه یها وزشو به تاراج 

 و به نوری مشکوک

 کاود یمکه شبانگاهان در پنجره 

 و به گوری کوچک، کوچک چون پیکر یک نوزاد.

 

که پناه بردن به هر صورتی از  اندد یمفروغ اکنون     

صور زندگی، محدود ماندن و فنا شدن در همان صورت را به 

 یها بتیمص تمامدنبال خواهد داشت. بشر امروز برای گریز از 

فرار از اعالم حضور مدام آن  یبراخود، برای فرار از مرگ، 

سخ م آنو در  برد یممبهم، آن نامعلوم به کار پناه  آنگنگ، 

 :دشو یم

 کار...کار؟-

 آری، امّا در آن میز بزرگ-

 دشمنی مخفی مسکن دارد

 آرام آرام جود یمکه تو را 

 همچنان که چوب و دفتر را

 دیگر رای  ههدیبو هزاران چیز 

 و سرانجام، تو در فنجانی چای فرو خواهی رفت

 مثل قایق در گرداب

 و در اعماق افق، چیزی جز دود غلیظ سیگار

 خواهی دید.ن نامفهومو خطوط 

 

آغاز  چیز همه مسخسخ است که مو به دنبال این     

 :شود یم

 گویی ها نهیآدر دیدگان 

 و تصاویر ها رنگحرکات و 

 گشت یموارونه منعکس 

 و بر فراز سر دلقکان پست

 وقیح فواحشی  هچهرو 

 مقدس نورانیی  ههالیک 

 سوخت یممانند چتر مشتعلی 

 الکل یها مرداب

 مسموم با آن بخارهای گس

 روشنفکران را تحرک یبانبوه 

 به ژرفای خویش کشیدند

 موذی یها موشو 

 اوراق زرنگار کتب را

 کهنه جویدند یها گنجهدر 

 مرده بود هخورشید

 مرده بود و فردا هدیخورش

 در ذهن کودکان

 داشت یا گمشدهمفهوم گنگ 

 غرابت این لفظ کهنه را ها آن

 خود یها مشقدر 

 درشت سیاهیی  هلکبا 

 .نمودند یمتصویر 

که به ویرانی وجود خود تسلیم شد به ازآن پسفروغ 

مسخ شدن بشر پی برد و دریافت که برای انسان ی  هفاجع

 رستگاری وجود ندارد: یسو بهراهی 

 شاید هنوز هم

 ، در عمق انجمادشده له یها چشمدر پشت 

 مغشوشی  هزندنیم  زیچ کی

 بود مانده ی جا بر

 خواست یم رمقش یبکه در تالش 

 ها آبایمان بیاورد به پاکی آواز 

 یانیپا یبشاید، ولی چه خالی 

 خورشیده مرده بود

 دانست ینم کس هیچو 

 که نام آن کبوتر غمگین

 گریخته ایمان است ها قلبز ه اک

در غایت نومیدی و از نهایت تاریکی و تیرگی  همه بااین

 هبو تسلیم شدن  آگاهیخود به مدد مرگ  که سرنوشت بشر

ویرانی وجود خویش، از آن گذشته بود، امید به ظهور آخرین 

 :داد یمقرار  پرسشصدا را مورد 

 آه ای صدای زندانی

 آیا شکوه یأس تو هرگز
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 از هیچ سوی این شب منفور

 نور نخواهد زد؟ یسو بهنقبی 

 آه ای صدای زندانی،

 ای آخرین صدای صداها...

 

 :ادد یم بشارتو گاه چیرگی و انتشار آن را 

 دیآ یمکه کسی  ام دهید خوابمن 

 در دلش با ماست کهکسی 

 در نفسش با ماست،

 ■ در صدایش با ماست...*

 

 منبع: 
 1320بهمن و اسفند  ،2شماره  ،فصلنامه هنر
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 شعر معاصر ایرانی  هملکفروغ،  

 «پری صابری» 
 

هنر و یا استعداد نوعی انرژی است که گرچه 

آن قائل بود، اما به نظر من  تخمینی برای مقدار توان ینم

مخزن انرژی هنری  توان یمهنرمندانی چون فروغ را 

به  نهاد یمقدم  یا نهیزمفروغ در هر  چراکهنامید، 

 .افتی یمباالترین درجه از آن زمینه دست 

یکی از  "من از کجا، عشق از کجا"بازی در نمایش 

دون به آن اشاره کنم. فروغ ب توانم یماست که  ییها نمونه

نمایشی  یهنرهاتئاتر و ی  هنیزمخاصی در ی  هتجربآنکه 

غریزه و استعداد خود، ی  هسرچشمداشته باشد با اتکا به 

 (1ی از خود ارائه داد. )نظیر کمو  یادماندنی بهبازی 

 یها نمونهنیز یکی از  "سیاه استخانه "فیلم 

قدرت هنری فروغ را  تواند یماست که  یا برجسته

 دهد. نشان خوبی به

به تبریز رفت  یخال دستمن شاهد بودم که فروغ با 

تبریز شروع به ساخت فیلمی کرد که  ی خانه جذامو در 

پس از گذشت حدود پنجاه سال هنوز هم جایگاه مهمی 

 در سینمای جهان دارد.

این فیلم در حقیقت راهی است که فروغ با انتخاب و 

ک نوع برای ی انکار رقابلیغعمل در آن راه، مسیری 

نیز جزء آثار برجسته و  حال تابهسینمای مؤلف گشود که 

 حائز اهمیت جهان بوده است.

زندگی با افراد مطرودی ی  هتجربفروغ قبالً  که اینبا 

چون جذامیان را نداشت، اما توانست با درکی وسیع 

از زندگی آنان خلق کند که اوج زندگی را در  ییها صحنه

 .کشند یمتصویر  به بار بتیمص یها لحظهاوج 

 یها صحنهچون آرایش زنان و یا  ییها صحنه

عروسی نشانگر میل شدید به زندگی است، میلی که 

مطلق موجود در آن  یها یزشتموجب آفرینش زیبایی از 

 .شود یم زیانگ غممحیط بسته و 

نسبت به اتفاقاتی که  میتوان ینمما هرگز  هرحال به

یم و هر هنرمندی باش تفاوت یب افتد یمدر اطرافمان 

تجربیات، زمان، اتفاقات و  ی دهنده بازتابخود  ی نوبه به

ی  هجامعو جدا از  کند یممملکتی است که در آن زندگی 

 خود حرفی برای زدن نخواهد داشت.

را که  یا فاجعه توانم ینم وقت چیهبرای مثال: من  

بودم فراموش  رو روبهدر هشت سال جنگ تحمیلی با آن 

و نزدیکان من در این  وطنان همکه  ییها تبیمصکنم. 

در زندگی و فکر من تأثیر  اند کردههشت سال تحمل 

گذاشته است و بازتاب آن تا همیشه در  یانکار رقابلیغ

 آثار من مشهود خواهد بود.

فروغ نیز طبیعتاً از تمام اتفاقاتی که در طول زندگی 

ز ا گیری بهرهبوده است و با  متأثرکوتاهش رخ داد، 

تسلطی که به شرایط اجتماعی و انسانی زمان خود 

 یها نهیزمدر شعر و چه در  چه جاودانداشت آثاری 

 جرئت بهگذاشت و من  جای بههنری دیگر از خود 

 شعر معاصر ایران بنامم.ی  هملکفروغ را  توانم یم

چیزی که از  نیتر یادماندنی بهدر پایان زیباترین و 

و است. فروغ ظرفیت پذیرایی فروغ به خاطر دارم لبخند ا

رخ  اش یاجتماعاز تمام مسائلی را که در زندگی فردی و 

و تحت هر شرایطی به زندگی  حال نیدرعداشت و  داد یم

بارز فروغ را ی  هصیخصاین  وقت هیچو من  زد یملبخند 

 ■ فراموش نخواهم کرد.
 پانوشت:

 1383ن از کجا، عشق از کجا. نشر قطره، ر.ک: صابری، پری، م
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 «علی صالحی سید» با گفتگو 

 «آبادیآیدا مجید» 
 
  شعر گفتار در اشعار فروغ  یها شاخصهآیا نمود

 است؟ صیتشخ قابل
 
 اگر به . فروغ بسیار کم سن از این دنیا گریخت

باقی زحمت و راه و کار و بار کلمه  دیرس یمپختگی الزم 
من بارها . داشت یبرمرا از دوش من و امروزیان 

، بحثی ام برشمردهشعر گفتار از نوع فروغ را  یها شاخصه
فروغ . پر قوام استی  هرسالدراز دامن در حد یک 

غریزی به این زبان رسید وگرنه روحش از  صورت به
 .دکترین شعر گفتار خبر نداشت

 
  دیگر شعر معاصر  یها انیجرآیا تأثیر فروغ در

 نیز مشهود است؟
 
  بعد از خود ان جدی دوران تأثیرگذارفروغ از

فروغ در عمل . نیز کم نبوده است ها یبدفهمالبته . است
خیال  یا عده اشتباه بهزبان ساده را تجربه کرد، اما 

نه  نویسی ساده. منظور همان شعر ساده است اند کرده
 حال بااین. این دست آورد کالم فروغ است. ساده پنداری

 .هم نیست اشکال یبشعر فروغ 
 
  کس هیچکسی که مثل "آیا شعرهایی مثل 

زبان گفتار را در  یها تیظرفتوانسته است  "نیست
شعر افزایش دهد یا در مقایسه با شعرهای دیگر فروغ 

 کمتری برخوردار است؟ی  هشاعراناز قدرت 
 
  این شعر بلند به شکل غریبی پیشگویانه بوده

خاص ی  همشاهدفروغ شاعری شهودی بود، اهل . است
فردایی را نظاره کند که  وانستت یمبود، وگرنه چگونه 

اما همین شعر خطی پر از خطای فنی،  ؛هنوز نیامده بود
هر مخاطب . تتابع اضافات و مرگ مطلق فرم است

این خط داستانی را بگیرد و برای  تواند یمشعر  یا حرفه
این ضعف کوچکی نیست در شعر . خودش الالیی بخواند

 .فروغ
اعتقاد  "اعرانهقدرت ش" ی شده اشباعمن به ترکیب 

ندارم. من به حکمت شعر اعتقاد دارم. از این حیث شعر 
از حکمت ویژه برخوردار است. یکی از  "دیآ یمکسی "

حکمت در شعر همین نیروی  یها نشانه نیتر یعال
که در کار فروغ به  است ینیعو  نما واقعی  هانیشگویپ

 .شود یمعطر رمانس و رمانتیک آلوده 
 
 دوم شعری او نیز ی  هدورغ در آیا رمانتیسم فرو

به  نوعی بهخود بوده است یا  ی دوره هماز شاعران  متأثر
 است؟ افتهی دستاستقالل 

  ًاز هزاران پدیده بوده  متأثرطبعا
از شاعران  کدام چیهاست، اما فروغ واقعاً تحت تأثیر 

دوم کار و ی  هدوردر . خود نبود ی دوره همقبل یا 
شگفتا هنوز هم . ستقل استو عمیقاً م شدت بهکلمه 

 .است نیجانش یب
 
  هایی از  ناشده کشف توان یمآیا هنوز هم
 شعری فروغ را به انتظار نشست؟ یها تیظرف
 
  از او آموخت و  توان یمشاعری که هنوز هم

. است رشار از نامکشوفات است، فقط نیماآثارش س
 ■ .نیمای بزرگ
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  مانند  ییها کتاببه  توان یمتا چه حد

است  شده نوشتهکه در مورد زندگی فروغ  شهرآشوب
 (1)اعتماد کرد؟ 

 
 ی  هجنبکامالً  ها کتاب گونه این. وجه هیچ به

و تنها  اصالت یب، ارزش یبتجاری دارند و از نظر من 
از ارزش  درواقعو  شوند یممنتشر  درآوردنپول  منظور به

همین کتابی که . کاهند یم موردبحثی  هسندینویا  شاعر
 هیما یبضعیف و  شدت بهشما به آن اشاره کردید کتابی 

است که اگر نگویم صد در صد، هشتاد درصد از 
 .محتویات آن غلط و کذب محض است

 
  اصطالح بهبه نظر شما چرا اکثر منتقدان و 

و آثار خود وارد مسائل  ها مصاحبهروشنفکران ما در 
 ؟شوند یمشخصی شاعران و نویسندگان 

 
  این سؤالی است که باید از . دانم ینمواقعیتش

درست صورت بگیرند  ها لیتحلاگر این . پرسید ها آنخود 
چرا که مسائل شخصی . به نظر من هیچ ایرادی ندارد

شعر  صورت بهآن فرد ی  هدیچکو  سازند یمیک فرد او را 
در حقیقت شعر یا . ردیگ یمیا داستان در برابر ما قرار 

پس . خود استی  هسندینوشاعر و ی  هدیچکداستان 
آنچه که باید برای ما اهمیت داشته باشد آن چکیده 
است، نه اینکه فالنی در فالن تاریخ چه کرده است؟ چه 

 ...گفته؟ چه راهی رفته؟ و 
 
  در تصادف فروغ وجود  یا شبههآیا از نظر شما

 دارد؟
 
 تصادف . ین فقط یک اتفاق بودا. وجه هیچ به. نه

به  ها یرانیااما ما  ؛است، همیشه ممکن است پیش بیاید
. و اغراق عادت داریم یباف دروغ خصوص بهو  یباف الیخ

همراه ی  هرانندتصادف کامالً طبیعی بود و از آن گذشته 
فروغ نیز انسان بسیار پاک و شریفی بود و هیچ ارتباطی 

 .به این اتفاق نداشت
 
 گفت حقوق و آزادی  توان یمظر شما آیا به ن

حتی در غرب برای  که درحالیزنان محقق شده است؟ 
زنان است  برابر دودستمزد بازیگران مرد هالیوود : نمونه
چون ناتاشا والتر زنان امروز را  یا سندهینوو 

 (0. )نامد یم "جاندار یها عروسک"
 

 گفت که  توان ینممطلق  طور به
گرچه در غرب مسائل . ه استحقوق زنان محقق شد

، اما اگر برای دینما یم تر شده رفتهیپذمربوط به زنان 
نمونه به مجلس نمایندگان آمریکا توجه کنیم متوجه 

بیشتر از  مراتب بهکه هنوز هم شمار مردان  میشو یم
اما جنبش به وجود آمده و آثار کمرنگ آن  ؛زنان است

کی  دانم ینم که ای آیندهکه در  دهد یماین امید را 
دیگر و شاید هم هزار سال  صدسالشاید )محقق شود، 

 ؛مردان حضور انسانی زنان را در کنار خود بپذیرند( دیگر
یعنی وقتی برای مثال یک استاد دانشگاه با من نوعی 

یک انسان بپذیرد،  عنوان بهمرا  های حرف کند یمبحث 
پس تا زمانی که ذهن . یک زن یا زنیکه عنوان بهنه 

مردان برابری با زنان را نپذیرد آن آزادی به معنای واقعی 
که تازه انسان  است یآزادوجود نخواهد داشت و از آن 

بگویم که در حال  توانم یم جرئت به. دیآ یمبه وجود 
آزادی  حال نیدرعحاضر انسان راستین وجود ندارد و 

که  است یخوشحالالبته جای . مطلق هم وجود ندارد
 بازهمقانونی هستیم، اما  یها یآزاد شاهد یک سری

 زیست زنتا وقتی که این مسئله در ذهن  کنم یم تأکید
قبول نرسد آزادی و حتی مفهومی به ی  هنقطمردان به 

 .نام انسان وجود نخواهد داشت
 
  در نقد اشعار فروغ باید تا چه حد به

 توجه داشت؟ ها آنزنانگی 
 
 زن  ن است که من، شما و فروغ همهای مسئله

یا  میسینو یم، چیزی مییگو یمهستیم و زمانی که شعر 
در آن  ناخواه خواه مان یزنانگ میکن یمهر کار دیگری 

از زبان یک مرد حرف  توانم ینممن که . مستتر است
 توانم ینماصالً . من باید از جنس خودم حرف بزنم. بزنم

. دیآ یدرماگر بزنم دروغ و بازخوانی از آب . که حرف بزنم
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 شود یمحاالت یک مرد را وقتی که عاشق  توانم ینمن م
دوست : ام گفتهمجسم کنم و بارها به دوستان مذکرم 

جای شما باشم و ببینم که چه طور به ما  بار کیدارم 
... و  دیشو یم؟ چه طور عاشق ما دیکن یمنگاه  ها زن

حاالت و روحیات یک مرد را  توانم ینمچون من زنم و 
در نقد آثار یک زن باید  نیبنابرا. شوممتصور  یدرست به

که از نظر  خصوص بهبه این مسئله توجه کامل داشت، 
و به زنان  کند یممن فروغ در این راه نقش پیشرو را ایفا 

که زن باشند، مثل زن حرف  دهد یمایرانی این کلید را 
 سندینو یمبزنند، شعر بگویند و وقتی داستان 

 .بکشندزن را به تصویر  یها قهرمان
 
 زیادی در مورد زنان  یها کتاب حال تابه

آیا کتاب شما . ایران منتشر شده است تأثیرگذار
دیگر دارای  یها کتابنسبت به  "کارنمای زنان ایران"

 (3)خاصی است؟  یها تفاوتو  زهایتما
  تالش . نمیب ینممن تفاوت خاصی در این مورد

ه کنم و نشان من این بود که زنان از یاد رفته را از نو زند
وجود  یا دورهنیز در  ییها انسان چنین اینبدهم که 

، اما به اند نهادهخود ی  هدورو تأثیرات الزم را بر  اند داشته
ما ی  هجامعدلیل شرایط اجتماعی خاصی که همیشه بر 

قرار  موردتوجهکه باید و شاید  طور آنحاکم بوده است 
آرزوی . اند مانده یباقو در بیشتر موارد ناشناس  اند نگرفته

تأثیرگذار ایران را  یها زنمن این بود که بتوانم تمام 
معرفی کنم و البته پیش از من دیگران نیز در این زمینه 
آثاری منتشر کرده بودند که من از این آثار نیز بهره 

بسیاری از زنان  کنم یمولی هنوز هم فکر . ام گرفته
و یافتن  اند اندهمزمان ناپدید ی  هپردهستند که در پس 

در متون گذشته کاری بسیار مشکل  ها آننام و نشانی از 
 .است غیرممکنو حتی 

 فروغ از نگاه پوران فرخزاد. و کالم آخر: 
  فروغ از یک طرف خواهر من است، اما فکر
 رنگ یبسال دارد  وچند چهلکه این نقش بعد از  کنم یم
و در عوض نقش شعری او برای من قوت  شود یم
 یتودرتو یها هیالدیگر من فروغ را از . ردیگ یمشتری بی

بگویم که حاال  توانم یمو  شناسم یمو  کاوم یماشعارش 
فروغ برای من یک شاعر است و اگر اغراق نباشد بهترین 
شاعر زنی است که در طول هزار و چند صد سال ادب 

چرا که فروغ از زبان من . ام شده رو روبهفارسی با آثارش 
را گرفته و تاتی تاتی راهشان  ها زن دست. ه استحرف زد

یاد داده که از قالب مردانگی بیرون بیایند  ها آنبرده و به 
ی  هعالقمن : میگو یمبرای نمونه . و خودشان باشند

یک راهگشا  عنوان بهچندانی به اشعار نیما ندارم، اما 
فروغ هم . احترام زیادی برای او و تالشش قائل هستم

او از نظر من هم شاعر خوبی است . است طور نیمهدقیقاً 
فروغ برای زنان . فضا و مکتبی خاص ی جادکنندهیاو هم 

حکم یک استاد را دارد، چراغی به دست گرفته و راهشان 
که  آموزد یم ها آنرا روشن کرده است و مدام به 

خودشان باشند، زن باشند، از زبان خودشان حرف بزنند 
 ■ .ازخوانی نکنندو دنیای مردانه را ب
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  فروغ را شاعری مدرن قلمداد کرد؟ توان یمآیا 
 فروغ کامالً شاعر مدرنی است و در حقیقت . بله
او را یکی از شاعران مدرن شعر معاصر به شمار  توان یم

 .آورد
 دیآ یموقتی که سخن از فرم و ساختار شعر به میان 

 شاعران نیتر مهمن و باید توجه داشت که فروغ جزء اولی
شعر ی  هبستیست که موفق شد با فرا روی از اوزان ا

نیمایی، وزن شعر نو را گسترش دهد. اساساً اقدامات خود 
و  دیآ یموزن رویکردی مدرن به شمار ی  هنیزمنیما در 

فروغ نیز با ایجاد گستره در اوزان شعر  حال نیدرع
 نیمایی، رهیافتی مدرن به شعر معاصر بخشید.

شعر فروغ باید گفت: فروغ  ی هیما دروناما در مورد 
های زن  و پستو نشینی ها تیمحدود، ها حسرتفریاد 

شعر او را معترض به تمام  توان یم درواقعایرانی است و 
جامعه بر زن ایرانی  تاکنونقلمداد کرد که  ییها ستم

شعر فروغ مرتبط با جهان  ه است و از همین روداشت وار
 عنوان بهمرتبط با جهانی که در آن فمینیسم  امروز است.

جوامع بشری قرار  موردتوجهتفکری مدرن و فراگیر 
شعر فروغ را که سرشار از  توان یمو در نتیجه  ردیگ یم

تفکرات و عواطف فمینیستی است شعری مدرن به شمار 
 آورد.

 
  زبانی شعر فروغ  یکارکردهانظر شما در مورد

 چیست؟
 یسو به ماند یمروغ زنده به اعتقاد من اگر ف 

و در همین مسیر  کرد یمو سپید حرکت  وزن یبشعر 
از زبانی نزدیک به  گیری بهرهتوانست نشان بدهد که با 

اشعار درخشانی سرود و این  توان یمزبان محاوره نیز 
ایمان بیاوریم به آغاز "ی  همجموعرویکرد در اشعار پایانی 

 .است صیتشخ قابل خوبی به "فصل سرد
حائز اهمیت اینجاست که این حرکت فروغ ی  هنکت

تبدیل به یک فرماسیون زبانی شد که تا به امروز نیز 
ادامه پیدا کرده است. به نظر من: ما نباید تمام متأثرات 

شاملو بگذاریم، چرا که  حساب بهناشی از شعر سپید را 
اصلی شاملو در شعر سپید ایجاد نوعی موسیقی ی  هدغدغ

 یها سالاما فروغ با استفاده از زبانی که در  ؛درونی است
شاعران بعد از  شود یمنثر گونگی متمایل  یسو بهآخر 

تحت تأثیر قرار  شدت بهخود را )البته در این حیطه( 
نام  دیآ یم. گرچه تا حرف از شعر سپید به میان دهد یم

، اما به نظر من فروغ نیز در ردیگ یمشاملو در صدر قرار 
بر جای نهاده است و  یانکار رقابلیغتأثیرات این زمینه 

بگویم که زبان شعری او هنوز هم از  توانم یم جرئت به
 تکمیلی خود برخوردار است. یها تیظرف

 
 

  به زبانی  اند توانستهآیا شاعران زن پس از فروغ
 زنانه دست پیدا کنند؟

 
 ی  همسئلفمینیسم و ی  همسئلکه امروزه  رو ازآن

انسان و نه از نظر جنسیتی چیزی  نعنوا بهوجود زن 
پذیرفته شده است، توجه به زنانگی در شعر برای زنان 

ی  هجامعالبته بگذریم که . و میسرتر شده است تر آسان
این  هرحال به، اما کند یمعمل  تر بستهما در این مورد 

اما آنچه که در شعر فروغ اهمیت  ؛است یجهانامر امری 
 ها نیانیست، بلکه فراتر از  دارد تنها زنانگی و زنیت

یعنی گرچه ما مسائل زنان را  ؛است یانسان یا مسئله
 یها هیال، اما در میکن یمدر اشعار فروغ مشاهده  خوبی به
فروغ از یک . میشو یم رو روبهبا مسائل انسانی  تر قیعم

و انسان و  نهد یمفمینیستی پا فراتر ی  هبستی  همحدود
که این امر به  کند یمری خود انسانیت را وارد فضای شع
 .دیافزا یماهمیت چند برابر شعر او 

دیگر اینجاست که گرچه بعد از فروغ، ی  هنکت
 اند دهیرسظهور ی  هعرصشاعران )زن( خوب دیگری به 

فروغ و  یپا به اند نتوانستههنوز  کدام چیهاما به نظر من 
برسند. البته باید  "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"
وجه داشت که فروغ در نوع خود یک نابغه بود. کسی که ت

سالگی به این درجه از شاعری دست  30بتواند در سن 
. چرا شود یمپیدا کند در نوع خود یک پدیده محسوب 

 یسال انیمکه اکثر شاعران ما )چه مرد و چه زن( در 
 .شوند یمموفق به سرودن اشعار درجه اول خود 

 
  فروغ چیست؟ آیا ی  هشیاندنظر شما در مورد

است یا  افتهی دستفروغ در اشعار خود به نگاهی فلسفی 
 ؟رندیگ یماشعار او تنها رنگی فلسفی به خود 

  ،فروغ فیلسوف نبود و البته ضرورتی هم نداشت
چرا . است صیتشخ قابلفلسفی در اشعار او  یها هیسواما 

بنیادی بشری  یها پرسشکه وقتی شاعر از انسان و 
فلسفی  یها هیسووارد  ناخواه خواه، آورد یمیان سخن به م

ست و توجه او ا فروغ دارای دستگاه اندیشگانی. شود یم
مهر تأییدی بر این ... به مسائلی چون مرگ و انسان و 

که این شاخصه نیز  کنم یممن باز هم تکرار  و ؛مدعاست
برخاسته از نبوغ فروغ است، چون یک شاعر معمولی 

 یازهاینپا از  تواند ینمماعی خود نیز حتی در اشعار اجت
به  یابی دستاما کسی که توانایی  ؛فردی خود فراتر نهد

 یها هیسوبه  تنها نهبشری را دارد  یها نقطه نیتر قیعم
هنری  یها نقطهبلکه بلندترین  ابدی یمفلسفی راه 

که فروغ از این دسته  کند یمشاعری را نیز از آن خود 
 .شاعران است
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 کالم آخر به  عنوان بهکه دوست دارید  یا ناگفته

 :آن اشاره کنید
  فروغ ندارم اما در  ی دربارهمن حرف دیگری

: کنم یمتکمیل بحثی که بینمان صورت گرفت عرض 
فاقد دستگاه ( چه زن و چه مرد)امروزه اشعار شاعران ما 

 یازهایناز بیان  توانند ینماندیشگانی است و شاعران 
 نیتر عمدهاتر نهند و به نظر من سطحی انسانی پا فر

دلیل آن نبود فلسفه در فرهنگ ماست، چرا که در تاریخ 
. به قدرت سنت فلسفی غرب وجود ندارد ییها هیپاما 

همین نبود فلسفه در ایران موجب شده است که اشعار 
امروزی فاقد ساختار اندیشگانی باشند و ما نتوانیم 

 .یمشاعران بزرگ و جهانی به وجود بیاور
ظهور ی  هعرصآن چند شاعر مهم نیز که به 

مثل: نیما، شاملو، اخوان، فروغ و تا حدی  اند دهیرس
سهراب سپهری و بیژن جاللی و نصرت رحمانی، شاعرانی 
هستند که دستگاه اندیشگانی موجب اهمیت و 

بعد  یها نسلاما  ؛شده است ها آنبرجستگی اشعار 
اندیشگانی مسائل  از ساختاری گیری بهرهنتوانستند با 

بنیادین بشری را وارد فضای شعری خود کنند و این 
چه  مدرن پستکمبود در شعر معاصر ما چه در اشعار 

احساس  شدت بهغزل چه رباعی و چه شعر سپید 
 ■ .شود یم

 
 
 

 تلفنی صورت گرفته است. صورت بهاین گفتگو  پانوشت:
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 اعره سینماگرشفروغ     
 «نصرت میالنی صدر»   

 

 1313درپانزدهم دی ماه سال  "فروغ فرخزاد ": اند گفته

هد روزتولد  های جدید نشان  ولی یافته درتهران به دنیا آمده،

. وی اصالتا تفرشی بود. پدراو  او درهشتم دی ماه بوده است

بتول  "ازاهالی تفرش ومادرش  "محمد فرخزاد"سرهنگ 

متوسطه  دوره سه ساله اول 1302بود، اوسال  "وزیری تبار

برای  1302درسال  گذراند و "خسروخاور "را دردبیرستان

. درسال  رفت "کمال الملک"ادامه تحصیل به هنرستان 

به  ازدواج کرد و "پرویزشاپور"سالگی با  1۶درسن  1332

 های سرودن او بیشترشده بود و . دراین زمان لحظه رفت اهواز

با تولد  1331آمد. درسال  این به مذاق خانواده خوش نمی

نخستین مجموعه شعرش را به نام  "کامیار"تنها فرزندش 

الخره او مجبورشد بین سرودن ا. ب منتشرکرد "اسیر"

 1333. درسال  شعروزندگی مشترک خود، یکی را انتخاب کند

شکسته که کانون زندگی  . فروغ دل از پرویزشاپورجدا شد

دیدارتنها تا آخر عمر محروم از خانواده را ازدست داده بود و

نوشتن  سرودن، شعر فرزندش شده بود، درتنهایی خود کار

زمان با انتشار دومین  هم 1331. درسال  وتحقیق را ادامه داد

به ایتالیا و آلمان سفر کرد.  "دیوار"مجموعه شعرش به نام 

 "عصیان"سومین مجموعه شعر خود را به نام  133۶درسال 

آشنا شد   "گلستانابراهیم "با  1332منتشر کرد. درسال 

. چهارمین  و فصل جدیدی اززندگی هنری اش رقم خورد

خانه  "بعد از فیلم موفق  1343مجموعه شعرش را در سال

آخرین . منتشر کرد "تولدی دیگر "با نام  " سیاه است

یمان بیاوریم به آغاز ا"مجموعه شعر فروغ کتاب ناتمام 

ری است که دوره تکامل شعری و پختگی فک "فصل سرد

 اوست.

 گوید: او درمورد ارزش بیانی کلمات و زندگی ادبیش می

های اطرافم و  به اشیاء اطرافم و آدم من به دنیای اطرافم، "

، آن را کشف کردم و وقتی  خطوط اصلی این دنیا نگاه کردم

های تازه که  . کلمه الزم دارم "کلمه"خواستم بگویمش، دیدم 

ترسیدم،  ین راه اگر می. درا شود مربوط به همان دنیا می

. به من چه که این  ها را وارد کردم ؛ کلمه مردم. اما نترسیدم می

اش  ؛ شاعرانه کلمه هنوز شاعرانه نشده است. جان که دارد

 ...کنیم می

های من این است که نه زیاد خودم را  یکی ازخوشبختی 

ام و نه خیلی زیاد  درادبیات کالسیک خودمان غرق کرده

درون  . من دنبال چیزی در ام یات فرنگی شدهمجذوب ادب

 هستم ...خودم و دردنیای اطراف خودم 

در یک دوره مشخص که ازلحاظ زندگی اجتماعی و فکری 

، راز کار دراین  و آهنگ این زندگی خصوصیات خودش را دارد

 "است که این خصوصیات را درک کنیم.

وجود ساله برای استفاده ازشرایط م 03فروغ  1332ازسال 

برای تصویرسازی دیگری از دردهای اجتماعی، به طرف 

نویس و  سینما و تئاتر رفت و با ابراهیم گلستان داستان

 سینماگر آشنا شد و تا آخر عمر کار فیلم سازی را ادامه داد.

ها به مراتب بدتر از عرصه ادبیات و  وضع سینمای آن سال

علیرغم  ، ن دورههای مستند آ هنرهای دیگر بود. اکثر آثار فیلم

،  بافی بافی، پارچه موضوعات فرهنگی مثل زری بافی، قالی

سازی و ابنیه تاریخی به علت دولتی بودن مراکز  سفال

فیلمسازی، تحت نظارت و سانسور حکومتی بودند و بالطبع 

های  آمد که در جهت سیاست مضامینی به مذاقشان خوش می

داستانی سینمایی  های البته وضعیت فیلم تبلیغی نظام بود.

سازان تحصیل کرده به خاطر  فیلم چنان بود که بسیاری از آن

ها و مناسبات سینمای مبتذل فیلم فارسی به  فرار از چارچوب

هرچند که  . بردند سازی دولتی پناه می این مراکز مستند

اندیشه سیاسی غالب، سر در یک آبشخور سیاست داشت که 

 شد.   داده می به وسیله یک دستگاه دولتی جهت

دراین میان نفت و تجارت نفتی با تاراج فرهنگ و اندیشه و 

رویاهای شیرین وکاذبی برای مردم درست کرده بود و  ؛ ایمان

ی وسوسه انگیزی  با امکانات و سرمایه ، ای از پول نفت سفره

 .  برای به خدمت گرفتن هنرمندان پهن شده بود

 ند تبلیغاتی است.، تجلی رونق فیلم های مست133۶سال  

به ظاهر  "دانشگاه سیراکیوز"سازی  به ویژه اینکه گروه فیلم

های  های غیرسیاسی برای تهیه فیلم تحت عنوان آموزش

 مستند برای عالقمندان وارد شده بود.

ابراهیم گلستان که کارمند بلند پایه انتشارات شرکت نفت 

برداری و  مآبادان بود، توانست با اعتبار کنسرسیوم ابزار فیل

، 133۶. دربهمن ماه سال  های نمایش فیلم وارد کند دستگاه

خودرا تاسیس کرد تا استودیوی فیلمسازی گلستان 

های صنعتی بسازد. تعدادی از  های سفارشی از فعالیت فیلم
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دوستان ایام جوانی و روشنفکران تند مزاج به او ایراد گرفتند 

د که همه چیزش را به خواندن "گلستان نفتی "و به طعنه اورا 

 بهایی، البته، نه چندان ارزان فروخته است . 

فروغ  شش سال بعد ازانتشار اولین کتاب شعرش توانست 

ی چند تن از دوستانش با ابراهیم گلستان آشنا  به واسطه

نویس و مسئول  عنوان ماشین هب1332شود. او در شهریور

 به کار شد.مشغول  " کارگاه فیلم گلستان "بایگانی دردفتر

سازی گلستان ابتدا چند نفر اصلی بودند  گروه فیلم

برادر ابراهیم گلستان فیلمبردار گروه  "شاهرخ گلستان "که

پای ابراهیم گلستان کار  که هم "لن پنداریآ"بود و

که  "نیلسون بکستر "کرد و فردی به نام  سازی می فیلم

د ابراهیم داد و خو ظاهرا کارهای فنی و دستیاری را انجام می

عنوان نویسنده و کارگردان مدیریت مجموعه را به عهده  که به

نقاش و شاعر  "فروغ فرخزاد". دراین میان چهره جدید  داشت

سازی شده بود و از طرف ابراهیم  بود که تازه وارد گروه فیلم

 .  گلستان برای انجام کارهای دفتری استخدام شده بود

 ، ها ترجمه ، ها ا داستانابراهیم گلستان درطول زندگیش ب

های کوتاه و بلند و  ساخت فیلم ، تاسیس کارگاه فیلم ، ها عکس

ای بدست  ارتباطش با شرکت عامل نفت  ایران، موقعیت ویژه

آورده بود. او همچنین به لحاظ مناقشه با بعضی ازهنرمندان و 

نویسندگان و شاعران همواره کانون توجه  ای از حمایت ازپاره

ای  شود پاره . گفته می دبی و سینمایی بوده استمحافل ا

های  دادگاه نظامی و فیلم در "دکتر مصدق "های ازعکس

در میدان بهارستان  1330مرداد  08خبری مربوط به کودتای 

. ظاهرا او دوست داشت که با  و جاهای دیگر کار او بوده است

او  . مثال ها همواره درکانون توجه قرارداشته باشد همین حرف

لب به  "فروغ فرخزاد " گاه راجع به کیفیت حمایتش از هیچ

 سخن نگشود. 

التحصیل رشته ادبیات دانشگاه تهران  ابراهیم گلستان فارغ

، " ها کشتی شکسته " ، " مد و مه "های  و نویسنده داستان

شکار "،" آخر ماه آخر پاییز "، " جوی و دیوار تشنه "

 است.  " ی جنی سرار گنج درها "،و" دون ژوان درجهنم"،"سایه

بعد ازچاپ اولین داستانش  133۶فروغ که در دی ماه 

درمجله فردوسی عمال به کارهای سینمایی مستند  "کابوس 

 وارد شد. 

اهواز که به  ۶چاه نفت شماره  1332درفروردین سال 

، دراردیبهشت همان سال به  آخرین مراحل حفاری رسیده بود

 . و ناگهان آتش گرفت ای از گاز برخورد طبقه

شرکت ملی نفت ایران از شرکت فیلم گلستان دعوت کرد 

تا ازاین واقعه فیلمی سیاه  و سفید و خبری تهیه کند. 

، به شرکت نفت  گلستان پس ازبازدید از چاه آتش گرفته

پیشنهاد تولید یک فیلم رنگی غیر خبری را داد که البته 

یاری همکارانش ازاین  پذیرفته نشد. با این حال، گلستان با

. خاموش  "یک آتش"واقعه برای خود فیلمی ساخت به نام 

کردن آتش و مهار آن هفتاد روز طول کشید و شاهرخ 

گلستان فیلمبردار گروه دراین مدت نزدیک به هزار و 

 کرد. فیلم مصرف کرد که فروغ باید آن را تدوین می متر پانصد

ابراهیم  "یک آتش"اولین کار سینمایی فروغ تدوین فیلم 

یک "ای که از خود درتهیه  فروغ به دلیل عالقه گلستان بود.

داد ازطرف گلستان، مامور شد به انگلستان  نشان می "آتش

سفر کند تا ضمن بررسی امور تشکیالتی تهیه فیلم به آموزش 

عملی تدوین فیلم بپردازد. فروغ پس ازبازگشت به ایران کار 

نتیجه این بود که  ازسر گرفت. را " یک آتش"تدوین فیلم 

، بازتاب یک حماسه شد و فروغ با تدوین  فیلم با نماهای زیبا

ی برخاسته ازکار مردان نفت، جان  این فیلم به این حماسه

 ملی داد.

واقعا حماسه کار و کوشش بود . حماسه  "یک آتش "فیلم 

. حسن  اند گروهی که ازمیان آتش ودود به مبارزه برخاسته

، و دقت  ها توسط فیلمبردار شاهرخ گلستان ب موقعیتانتخا

ها گفتار زیبا توسط فروغ فرخزاد،  درانتخاب تصاویر و عکس

این فیلم را به بهترین فیلم ایرانی زمان خود بدل کرد. چهار 

ابراهیم گلستان  " یک آتش "فیلم  1341سال بعد درسال 

 "زونی"های کوتاه و مستند  دردوازدهمین فستیوال فیلم

ایتالیا موفق شد مدال طال و نشان برنز بهترین فیلم را ازآن 

خود کند. نتیجه اولین همکاری فروغ فرخزاد با گروه گلستان 

ها شده و باعث ایجاد انگیزه و  منجر به اولین موفقیت مهم آن

 انرژی مضاعف برای عوامل فیلم سازی شده بود.

ارا، از آشک "کارگاه فیلم گلستان" 1332در اواخر دهه 

دفاتر و انبارهایی که درتهران به نام استودیوی فیلمسازی به 

های سینمایی و مستند اشتغال داشتند یک سر  کار تولید فیلم

و گردن بلندتر بود؛ چه از حیث لوازم و تجهیزات فیلمبرداری 

های  های فکری و خالقیت و صداگذاری و چه ازحیث قابلیت

ی  گلستان تا پایان دهه ؛ به طوری که به گفته خود هنری

های  ؛ دست کم سیصد فیلم مستند خارجی درزمینه 1332

علمی و صنعتی یا عمومی توسط آنها ترجمه و صداگذاری 

های مهم سینمایی و تماشای  ها با دنبال کردن جریان شد. آن
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آثار درخشان و ماندگار تاریخ سینما درموضوع تحوالت 

 ند. گرفت سینمایی سایر کشورها قرار می

از، فیلمسازان مستندساز و تاثیرگذار  دراین دوره به غیر

غالمحسین ساعدی  ، ناصر تقوایی ، : فریدون رهنما دیگری مثل

 . فعال بودند و آثار متفاوتی ساختند

 "یک آتش"همزمان با مراحل پایانی فیلم  1332درسال 

، سلیمان  فروغ به خوزستان سفر کرد. ابراهیم گلستان

، همراه فروغ  محمود هنگوال و گریوم هایراپتیان ، میناسیان

چشم "آماده شده بودند تا مجموعه فیلم های موسوم به 

سال پیش طراحی کرده بودند بسازند. فروغ  را که ازیک "انداز

به عنوان دستیار کارگردان  و تدوینگر پنج  1332تا سال 

 . های چشم انداز، با گلستان همکاری کرد قسمت ازفیلم

نگرشی بر شعر  "، مقاله فروغ با عنوان  1332مهرماه در 

هایی که  . او در همان سال درهفته نامه آژنگ چاپ شد "امروز

سازی هم شده  سرود مشغول فیلم نوشت و شعر می مقاله می

ای از بیان ساده و حرف  بود. برای او شعر، شکل تکامل یافته

ن را متعلق شفاهی و نوشتن بود ولی فن به تصویر در آوردن آ

 دانست. به هنر سینما می

گوید: سینما در  او درباره تعریف هنر سینمایی چنین می

یک تعریف ساده و کلی یعنی فکر کردن و حرف زدن به 

وسیله تصاویر، برای آن که بتوانیم حرفی را به تصویر بیان 

وقت  ، آن کنیم. درمرحله اول باید آن حرف را داشته باشیم

 "صویر در آوردن حرف آشنا باشیم .باید با فن به ت

فروغ درساختن آخرین قسمت مجموعه  1342درسال 

.  دخالت مستقیم داشت "آب و گرما "انداز بخش سوم  چشم

ساخته شد و  1341تا  133۶های  مجموعه این فیلم بین سال

به  1341درخرداد کانون فیلم در جلسه پنجاه و چهارم 

نیلسون  "و  "پنداری  آلن"نمایش درآمد که فروغ درکنار

 .  و شاهرخ گلستان نقش و سهم بسزایی داشت "بکستر

انداز، نخستین  از مجموعه چشم " آب و آتش "های  قسمت

تجربه کمابیش مستقل فروغ درساختن فیلم بود. همین 

های  تجربه عملی  موجب شد تا او و گلستان دربرداشتن گام

به پرورش ذوق هایی که  بلند عزم خود را جزم کنند، گام

 سینمایی فروغ و ساخته شدن آثار برتر او منجر شد.

مراحل پایانی  "آب و گرما "که هنوز فیلم  1342درسال 

، موسسه ملی کانادا، سفارش فیلمی را  کرد خود را سپری می

داد که موضوعش مراسم شرکت گلستان فیلم به 

م خواستگاری در ایران بود. فروغ در تهیه و تدوین این فیل

های موثری انجام داد و با بازی در فیلم  همکاری و کمک

برای اولین بار موفق شد کار بازیگری را   "خواستگاری "

 درسینمای مستند تجربه کند . 

ها قبل مشغول نوشتن طرح  ابراهیم گلستان که ازسال

 1342بود درسال  "موج و مرجان و خارا"فیلمنامه مستند 

م را به فروغ فرخزاد سپرد. این تهیه و اجرای صدای این فیل

میلیمتری بود که چهل دقیقه طول داشت و ابراهیم  31فیلم 

 .  را به طور مشترک با آلن پنداری ساخت گلستان آن

به سفارش شرکت ملی نفت  "موج و مرجان وخارا  "فیلم  

( یکی ازآثاری است  ، با هزینه هنگفت )دو میلیون تومان ایران

ل و امکانات موجود سینمایی در ایران که با حداکثر وسای

های زیبایی است  تولید شد. این  فیلم دارای تصاویر و قطعه

های چهل فوتی دردریا برای برپا  ، کوبیدن میخ که ازآن جمله

کردن اسکله و همینطور تصاویر دیدنی ازمراسم تشییع جنازه 

آلوده  های پوشیده مردان خاک لوله زیر آفتاب با آن صورت

ار دیدنی است. موسیقی فیلم نیز که تجربیاتی ازتطبیق بسی

 ، قابل اعتناست . موسیقی ایران با تصاویر فیلم است

بیشتر به فرم سینمایی  "موج و مرجان و خارا"فیلم  

های  توجه دارد و از آن دسته ازسینمایی است که ریشه

گرایی دراین نوع  عمقی در واقعیت دارند و جدا ازشکل کم

آمیزی، اسیر نوعی گریز و  پناه بردن به استعاره و کنایه،  سینما

،  های آن درشعر و ادبیات همان دوره سرگردانی است که نمونه

 . شود اجتماعی هم دیده می–ازشرایط سیاسی 

قدر در لفافه و ایما و  ، قصد و منظور آن دراین نوع ازبیان

پیچد که فهم مطلب اصلی آن برای مخاطب گاه  اشاره می

. با این حال این فیلم ازجهاتی اثر قابل  شود یار مشکل میبس

موج  "فیلم  آید. توجهی درسینمای مستند ایران به حساب می

با صدای گفتار متن فروغ فرخزاد درسال " و مرجان و خارا

و  مرکور میالدی برنده جایزه ویژه مجسمه طالیی 12۶0

 ونیز ایتالیا شد.سان مارکونی مدال شیر

موفقیت فروغ تجربه سفر دوسال قبل خود را به  بعد ازاین

. او برای آموزش فشرده امور  تجدید کر 1342انگلیس درسال 

او در بازگشت به ایران  . ، به این سفر رفت فنی ساختن فیلم

را برای موسسه کیهان  " روزنامه کیهان"ای  فیلم یک دقیقه

.  ساخت "روغن سازی پارس"و روغن پارس را برای کارخانه 

  .های تبلیغاتی اما درخور توجه بودند این فیلم

جذام  "برای بررسی و مشاهده  1341فروغ در بهار سال 

.  سفر کوتاهی به تبریز رفت و برگشت " خانه بابا باغی

گلستان فیلم  در "دریا"درتابستان همان سال فیلمی به نام 

چرا دریا طوفانی شده "شد که ازداستان کوتاه  ساخته می
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. فروغ  تجربه   اقتباس شده بود "صادق چوبک  "اثر "؟ بود

تکرار کرد و " دریا"بازیگری خود را برای دومین بار درفیلم 

و زیرنظر ابراهیم گلستان به ایفای  "پرویز بهرام "درکنار   

نقش پرداخت و در ساخت آن کمک و همراهی بسیار کرد 

. گلستان  ی ماندولی این فیلم هرگز به پایان نرسید و ناتمام باق

. او با خریدن حق امتیاز تکثیر  ورزید به چوبک ارادت می

نخستین رمان صادق چوبک درصدد ساخت فیلم سینمایی 

بلند بود که به دلیل هزینه و صرف نیروی زیاد نتوانست آن را 

 بسازد.

دیگر به تبریز رفت تا فیلم  فروغ بار 1341درپاییز سال  

این بار او سرپرستی یک گروه سه  . مستند جذامیان را بسازد

 عهده گرفته بود. هنفره تولید را ب

گونه متن و  هیچ ، فروغ وقتی به محل صحنه بابا باغی رفت

. هرچه بود اعتماد به  ای دکوپاژ شده آماده نکرده بود فیلمنامه

های کوتاه و کوچکی  مان ذهنی و تصاویر داستان قدرت چیده

ازی کلمات شعرهایش و پرد بود که از تخیل و شخصیت

تجربیات کوتاهش در مستندسازی شرکت گلستان فیلم به 

. بنابراین او و گروهش دو روز اول را به مطالعه  دست آورده بود

دراحوال و رفتار و قیافه جذامیان گذراندند تا با الهام ازمحیط 

فروغ ساخته شود. اعضای گروه  "شعر سینمایی"ها  زندگی آن

ی رفتند و به هر گوشه و پستوی جذام خانه به دنبال فروغ م

شد و با  ها هم صحبت می کشیدند. فروغ با جذامی سرک می

ها سر یک سفره می نشست، و از روی همدردی و همدلی  آن

ها را  محبت و نیت فروغ عاقبت آن کرد. ها همزبانی می با آن

کرد تا ازدردهای درون، خاطرات و آرزوها و رویاهای  راضی می

ها فروغ را سنگ صبوری برای بیان  با او حرف بزنند. آنخود 

 دانستند.  مشکالت و رنج های خود می

روز اول  "ی این فیلم گفته است :  ای درباره فروغ درمصاحبه

ها را دیدم حالم خیلی بد شد. برای یک آدم  که جذامی

. توی  وحشتناک بود ، دید ها را می معمولی که اولین بار آن

کنند که همه خصوصیات و  یک عده زندگی میخانه  جذام

ی معمولی انسانی  احساسات یک  انسان را دارند اما ازچهره

. من زنی را دیدم که صورتش فقط یک سوراخ  محرومند

وحشتناک  خب، . زد داشت و از توی یک سوراخ حرف می

ها  . با این . ولی من مجبور بودم اعتمادشان را جلب کنم است

شان رفته بود فقط  . هرکس به سراغ ده بودندخوب رفتار نکر

نشستم سر  ، می اما من به خدا . هایشان را نگاه کرده بود عیب

شان  ، دست به پاهای زدم هایشان می ، دست به زخم شان سفره

طوری بود که  . این را خورده بود زدم که جذام انگشتان آن می

احافظی ها خد . وقتی ازآن ها به من اعتماد کردند جذامی

 ”کردم مرا دعا کردند. می

ی بابا  ی خود درجذام خانه فروغ درمدت اقامت دوازده روزه

ی سینمای مستند  باغی تبریز موفق شد یکی از آثار پرآوازه

بسازد. این فیلم سیاه و  " خانه سیاه است "ایران را با نام 

هایی از زندگی  ایی ،گوشه دقیقه 12میلیمتری  31سفید 

فروغ  هنرمندانه نویسندگی  دهد. می  یان را نشانتاریک جذام

 " خانه سیاه است "و کارگردانی و تدوین آن را انجام داد. فیلم 

باری ازیک اجتماع دربسته و محروم و فراموش  گزارش غم

ی شخصی  و تعهد  شده است که فروغ آن را با عشق و عالقه

ین نش های خوش تصویر کرده و به رخ آدم ، اجتماعی هنرش

. گفتارهای این فیلم ازمتون مذهبی اسالمی و  کشد روزگار می

تورات اقتباس شده است و پرسوناژهای  این فیلم مستند، 

 جذامیان آسایشگاه بابا باغی تبریز بودند.

حسین "درمیان جذامیان بابا باغی پسری بود به نام 

 "خانه سیاه است "که درصحنه هایی از فیلم  " منصوری

. فروغ بعد از پایان فیلم این پسر جذامی  دشو دیده می

. فروغ  با خودش به تهران آورد خود کرد و "فرزند خوانده "را،

که سال های طوالنی با خاطره ای جانکاه دوری ازتنها پسرش 

خواست  با این کار انسانی نه تنها می ، کرد زندگی می "کامیار"

ی هم به تعهد خالص اجتماعی خود عمل کند، بلکه ازطرف

پایان و رنج پنهان  خواست به قلب طوفانی و آالم بی می

، مرهمی نهاده باشد. او عاشق تنها پسرش بود اما  وجودش

اش را تا آخر  فرزند یک ساله ، قانون این ریسمان سست عدالت

. فروغ محکوم بود تا آخر زندگی با  عمر از او گرفته بود

 . محرومیت تلخ ناشی از ندیدن فرزندش سر کند

تنها تکیه کالم سوگندهای فروغ از پسرش  " ام جان بچه " 

 بود که از تمام زندگی برایش باقی مانده بود.  "کامیار "

ام بهمن سال  نخستین بار در سی " خانه سیاه است"فیلم 

به نمایش درآمد و با  "کانون ملی فیلم"در 1341

که آن چه ". یکی نوشت:  اظهارنظرهای متفاوتی رو به رو شد

هاست و  سازد، محتوای عکس ازاین فیلم بیننده را متاثر می

. ما  ی مجذومین های مسخ شده زندگی و قیافه ، غریب بودن

وقت کار خانم فرخزاد تا حد  اگر این نکته را در نظر بگیریم آن

منتهی با گفتار متن شاعرانه پایین  ، یک فیلمبرداری خبری

فیلمی است  " سیاه است خانه "و دیگری پاسخ داد : "آید. می

و  ". رسد دیدنی و تحسین کردنی که به مرزهای تراژدی می

هرکسی ازدید  "طور اظهار کرد: ی فیلمش این خود فروغ دربار

، به من هم که  کند های زندگی را نگاه می خودش واقعیت
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زنم  هایم را طوری می ؛ من حرف ! هستم گویند شاعره گناه می

 "عنی شاعرانه . که زبان خود من است ی

ازآن بعنوان  " خانه سیاه است"فروغ درهنگام ساخت فیلم 

تعبیر کرده بود ولی دراولین نوبت نمایش  "شعر سینمایی"

:   کند فیلم منظور خود را ازشاعرانه بودن فیلم چنین بیان می

 ه. وانگهی شعر ب من معتقد نیستم که این فیلم شاعرانه است"

شعر را توی . زندگی که نیست دا ازج ، عنوان یک مسئله جدی

شود پیدا  زندگی دردناک و محقر و زشت )جذامیان( هم می

. شاید بتوانیم بگوییم این یک زندگی است که شعرهایش  کرد

 ."بیرون کشیده شده است

تواند در  تبیین و توضیح بسیاری از اشعار متاخر فروغ می

به مخاطبان نشان دادن مقام و موقعیت فروغ بعنوان سینماگر 

های  ها و قرینه آثارش کمک کند. بنابراین جست و جوی جنبه

 سینمایی در شعر او کار دشواری نیست.

،  و شعر هنری کالمی ست ، ست تصویری .....سینما هنری"

ها اهمیت واالیی دارد. شعر ابتدا  که تصویر آفرینی در آن

 تصویر ذهنی است که با ابزار کلمه به کالم شعری درآمده

، تصویرگری است که حتی  این شاعر ابتدا به ساکن ".است

مفاهیم محسوس را تصویرگری کرده است. بنابراین زبان 

سینما برای فروغ یک زبان خالقانه ملموس و آشناست که 

 . دشواری یادگیری برای تصویر سازی  را ندارد

فروغ فرخزاد با  " خانه سیاه است "، فیلم  1340درسال 

موفق شد  اوبرهاوزن المللی فیلم  اره بینشرکت درجشنو

 .  برنده جایزه اول بهترین فیلم مستند فستیوال آلمان شود

های  اوبرهاوزن آلمان غربی یکی ازمعتبرترین فستیوال 

، دهمین  . به احترام این شاعره سینماگر ایرانی جهان است

، جایزه بزرگ خود را برای  فستیوال درچهاردهمین دوره

گذاری کرد.   نام فروغ فرخزاد مستند با یادبود های فیلم

، این فستیوال شعار جایزه بزرگ خود را  هیئت مدیره

انتخاب کرده  " خانه سیاه است"ازگفتارهای فیلم مستند 

بودند. این اولین و مهمترین موفقیت هنری فروغ به حساب 

المللی را که  از این جایزه بین ، آمد ولی او درعین استقبال می

معنی  به فیلم او تعلق گرفته بود، آن را به یک عروسک بی

 تعبیر کرد:

. من لذتی را که باید  تفاوت بود . این جایزه برایم بی.."

. ممکن است یک عروسک هم به  ، ازکارم برده  بودم بردم می

؟ جایزه هم عروسک  ؛ عروسک چه معنی دارد من بدهند

 ". است

؛  فیلمش انتخاب کرده بوددانست که نامی که برای  او می 

، تاریک و سیاه و  خانه بزرگ مفهوم استعاری ازیک جذام

توانست باشد. این  های مسخ شده یک جامعه بزرگتر می چهره

نمایی به واقع تصویر تلخی اززندگی اجتماعی آن روزگار  سیاه

بود ولی هرگز، راضی به تحقیر فرهنگی مردم خود از طرف 

 !  ها نبود خارجی

یان بابا باغی فروغ را شاهپری سینمای مستند خود جذام

ها موفق شده است  کرده بودند و حاال که فروغ با کمک  آن

کار ماندگار جهانی و فیلمی اثر گذار و درخشان درسینمای 

، درمورد همدلی خود با هموطنان  مستند ایران خلق کند

 ....حاال هم که یکسال"گوید:  جذامخانه بابا باغی چنین می

ها هنوزبرای  ای ازآ گذرد، عده ازآن روزهای )ساخت فیلم( می

شان را به  خواهند که عریضه نویسند و ازمن می من نامه می

زنند، غذا  ها می وزیربهداری بدهم و بگویم که ازبرنج جذامی

، حمام ندارند. آنجا یک مرد جذامی را دیدم که تقریبا  ندارند

لبش را با دست  فلج بود وهایش هم  ، لب تمام بدنش فلج بود

. با  بو هایش هم کور . چشم کرد تا بتواند حرف بزند بلند می

آخرمن چند دفعه عریضه  ":  گفت همه تا مرا می دید می این

ام اما زنم  ، من جذامی بنویسم که زنم را بفرستید پیش من

های جذامی  می خواهد با من زندگی کند ..... زن سالم است و

، اما  اند شان را ازدست داده ، تمام زیبایی تندخیلی عجیب هس

شان که جذام آن را خورده  های . انگشت کشند هرروز سرمه می

النگوی مرا هم  . با این حال گردن بند و انگشتری است پراز

، آدمند  خب .. توی اتاقشان پراست از آینه و نظرقربانی گرفتند

 دیگر...

ه خود را از که فروغ جایزه ویژ 1340درهمان سال 

دریافت کرد چهارمین مجموعه کتاب  "فستیوال اوبرهاوزن"

 منتشرشد.  "تولدی دیگر "شعرش با نام 

 1342دهه  و سینماگر مردان شاعر فروغ ازمیان زنان و

. او بخش اصلی زندگی کوتاه خود را وقف  آورتراست ازهمه نام

 کارگرفتن زبان هیافتن سبک مناسب بیانی و ب و سرودن شعر

، اما در مدت  نزدیک کردن زبان شعربه زبان نثر کرد و گفتار

کرد به سینما  کوتاه و ناتمام عمرخود همچنان که شاعری می

. فروغ سینما را  داد وساختن فیلم مستند روی خوش نشان می

... سینما برای من یک راه بیان "انست :  د ادامه شعرخود می

شود که شعرتنها  است اینکه من یک عمرشعرگفتم دلیل نمی

هرزمینه  آید در سینما خوشم می . من از وسیله بیان است

بازی  تئاتر نبود در شعر . اگر کنم می بتوانم کار هم اگر دیگر

. ادامه دادنش هم بسته  سازم نبود فیلم می تئاتر ، اگر کنم می
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، البته  های من ادامه داشته باشد به این است که حرف

 "اگرحرفی داشته باشم .

 دیگر بار " تهیه یک روزنامه "با تم  1341فروغ درسال 

برای تهیه  1340بهار فیلمی برای روزنامه کیهان ساخت و در

را نوشت که  "زندگی حقیقی زن ایرانی"فیلمی، سناریوی 

فرصت ساختن فیلم آن را پیدا نکرد. دراین باره خود او گفته 

یقی زن ام زندگی حق من دراین سناریو سعی کرده "است :

این  یکی از خواهد این فیلم در . دلم می ایرانی را نشان بدهم

هایی که  خانه ، های قدیمی ایران فیلمبرداری شود خانه

 "هایش تودرتواست ... اتاق

شش شخصیت "ی  درنمایشنامه 1340فروغ دردی ماه 

به  و "لوئیجی پیراندللو"اثر  " درجستجوی نویسنده

بازی موفقی ارائه  و ت کردشرک "پری صابری "کارگردانی

 نمود.

خشت  "فروغ درساختن فیلم داستانی  1343بهارسال 

شد با تدوین و  ساخته می "گلستان فیلم"که در "وآیینه 

 نقش دوصحنه کوتاه بازیگری، ابراهیم گلستان را یاری کرد. 

اولین فیلم از دو فیلم بلند گلستان است  " خشت وآیینه"

گلستان هیچ  تمام شد. شاید اگر 1344که ساخت آن درسال 

تاثیرهمین یک فیلم  ، دیگری هم درسینما نکرده بود کار

ی  ، زیرا هرگاه قراراست سینمای روشنفکرانه برایش کافی بود

خشت "بگیرد، از فیلم بلند  بررسی قرار ایران مورد بحث و

 معیار عنوان آغاز و فرخ غفاری به" شب قوزی "درکنار " وآیینه

 آید. ایران سخن به میان می ایی درچنین سینم

های عامل  ابراهیم گلستان براساس قراردادی که با شرکت

هایی را بسازد که  موفق شده بود فیلم ، نفت ایران بسته بود

درسال  "موج ومرجان وخارا". نظیر بودند ها کم تعدادی ازآن

چشم "های مجموعه شش قسمتی  وبعضی قسمت 1332

. او  ساخته شد 1332-1341ی ها که بین سال "انداز

های دیگری را با سرمایه خود و یا مشارکت  همچنین فیلم

زقطره تا ا"مثل  . های دیگر کارگردانی یا تهیه کرد موسسه

ما "، 1332درسال  "یک آتش "، 133۶درسال  "دریا

درسال " دریا "،  1342درسال  "خراب آباد "یا  "آدمیم 

 "های مارلیک تپه "، 1341درسال  " خواستگاری "،  1342

فروغ فرخزاد درسال  "خانه سیاه است  "،  1340درسال 

خشت  "و  1344درسال  " انجمن پرستاری "، 1340

اولین فیلم بلند سینمایی گلستان بود  1344درسال  " وآیینه

، در  که همه این آثار عمدتا با همکاری موثر فروغ فرخزاد

رمیان این آثار فروغ . د گلستان فیلم به انجام رسیده بود

خانه  "و "انداز آب وآتش ازمجموعه چشم "های  ساخت  فیلم

 را مستقال هدایت  تجربه کرده بود. " سیاه است

فروغ راهی اروپا شد تا هم سیاحتی  1343درتابستان سال 

ایتالیا  فرانسه و ، کرده باشد وهم برای ترجمه اشعارش درآلمان

زندگی  بود که دو فیلم از 1344سال  پاییز رایزنی کند.  در

که یک یونسکو  فروغ درقید حیاتش ساخته شد، یکی ازطرف

برناردو  "ای از  دقیقه 11فیلم نیم ساعته بود و دیگری فیلمی 

کارگردان معروف موج نو ایتالیایی بود. برناردو  "برتولوچی

دنیای  ای که  به زنان و فیلم فروغ را درراستای توجه ویژه

قات داشت، ساخته بود. فروغ درمورد خاص این مخلو

من یک  ......اگر شعر "اش این طور گفته:  های زنانه ویژگی

حالت زنانه دارد، خب این خیلی طبیعی است که به  مقدار

علت زن بودنم است. من خوشبختانه یک زنم. اما اگر پای 

کنم دیگر  می های هنری پیش بیاید، فکر سنجش ارزش

...چون آن چیزی که مطرح باشد تواند مطرح جنسیت نمی

های مثبت وجودش را جوری  است این است که آدم جنبه

 های انسانی برسد... پرورش دهد که به حدی از ارزش

،  سن کمال است ، سالگی برای زن من سی ساله هستم وسی

. اما محتوای شعرمن سی ساله  به هرحال یک جورکمال

،  ست درکتاب  من. این بزرگترین عیب ا ، جوانتراست نیست

تربیت  ، ؛ من مغشوش بودم زندگی کرد شعور باید با آگاهی و

پراکنده  همینطور ، فکری ازروی یک اصول صحیح نداشتم

اش این است که  نتیجه ام و ام وتکه تکه زندگی کرده خوانده

 ، را بیداری گذاشت ها بشود اسم این حرف . اگر ام بیدارشده دیر

دیگرم اعتقاد  شعر هر از م بیشترمن همیشه به آخرین شعر

هاست که جدا  ماه "تولدی دیگر "... من ازکتاب کنم پیدا می

 آخرین قسمت شعر کنم که از می . با وجود اینکه فکر ام شده

، من  شروع فکری ، یک جور شود شروع کرد می تولدی دیگر

اقیانوس مسکن  پری غمگینی که در " کنم که از حس می

توانم  می "نوازد یک نی لبک چوبین می دارد و دلش را در

 آغازی بسازم.

 "ایمان بیاوریم به آغازفصل سرد "فروغ با کتاب ناتمام 

توانست با این ساختن خود حتی  را ساخت . او این آغاز

 "احمد شاملو "شگفتی شاعران بزرگ زمانش را برانگیزد.

نظرمن به اعجاز  شعرفروغ گاه در ِ"درمورد او چنین گفت: 

یک مقیاس جهانی  را در کند ومن او اهت پیدا میشب

شاعران  بسیاری از ، شمارم می ی این روزگار ازشاعران برجسته

را یدک  "بزرگترین"آوازه جهان که به اصطالح عنوان  بلند
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کشند به عقیده من هنوزخیلی مانده است تا به فروغ  می

خطوط  یی پاره اتفاق افتاده است که از . برای من بسیار برسند

ها طول کشیده  ، ویا حتی مدت ام شعرفروغ شگفت زده شده

 "را باورکنم. است تا بتوانم آن

برای شرکت دردومین فستیوال  1341سال  بهار فروغ در

همین سال به او  در .به ایتالیا سفر کرد "پزارو"فیلم مولف 

برداری  حاال وقت بهره. سوئد شد پیشنهاد ساخت فیلم در

 ، آلمان های ترجمه اشعارش از ه پیشنهادفروغ بود چون ب

 .فرانسه جواب مثبت داده بودند انگلستان و ، سوئد

رفته بود. یک جهش  محدوده محلی فراتر فروغ از  آوازه

های  حمایت ، فراوان تالش پیگیر، پشتکار ریزی شده و برنامه

 جایزه و " خانه سیاه است"ابراهیم گلستان و ساخت فیلم 

 برای او به ارمغان آورده بود. با اینکه هنوز او درجهانی  اعتبار

داشت ولی توانسته بود کلمات  قرار "های صفر ایران سال"

جهان منتشرکند.  حاال  هایش را در فیلم تصاویر شعرهایش و

شده  "صمد بهرنگی" قصه  "سیاه کوچولوی  ماهی "او مثل 

 ناراضی است و ی کوچک خود دلتنگ و برکه بود که از

دنیای آزاد راه پیدا بکند. فروغ   خواهد به دریاهای بزرگ و می

 : چنین نوشت "احمدرضا احمدی"ای به  نامه در

زیادی  مقدار ، اوضاع ادبیات همان شکل است که بود "

. من که حالم مقدارکمی کار.. حرف مزخرف زدن و وراجی و

 کنم خودم را از جا که بتوانم سعی می تا آن خورد و به هم می

 های احمقانه و مبتذل کنار هدف ها و عاع این مقیاسش

، هرچند امید دنیایی  کنم می . من به دنیا فکر نگهدارم

، اما خوبیش این  است تقریبا صفر )جهانی( شدن خیلی کم و

این حوض  و 3×4است که آدم را ازمحدودیت این محیط 

هنری  مراکز حقیر اینکه در از دهد و دیگر ها نجات می کرم

و بدبختانه رد  –ن مملکت مورد قضاوت قرارگرفته است ای

اش خواهد  وحشتی نخواهد کرد؛ حتی خنده –شده است 

 "گرفت.

 بررسی آخر "ی  درست درهمین روزها بود که فروغ مقاله

کرد ولی سرنوشت هم، آخرین  را آماده چاپ می " شاهنامه

 کرد! سکانس زندگی این شاعره سینماگر را بررسی می

 1341بهمن سال 04دیگرزنی تنها ! دوشنبه  ..بار.

 خبر -ی خاکی خیابان دروس تهران ، سرکوچه خارجی روز،

 بعدازظهر 32/4ساعت 

ماشین جیپ  سفید فروغ سرسه راهی کوچه خاکی به   

، درب طرف راننده باز است.  خیابان خاکی دروس متوقف شده

شال ، روی زمین خیس افتاده است درحال که   فروغ زیر درب

رصورت و دهان و گردنش پیچیده و سرش  گردن رنگی او دو

این  ، کوبیده شده است. خبر روی جدول خونین سرد زمستان

فروغ فرخزاد به هنگام  رانندگی بر اثر یک تصادف جان "بود :

 "سپرد!

بهنگام و مشکوک بود. ولی کسی قدرت و  ، نا مرگ فروغ زود

  حس کرده بود:جرات تشکیک نداشت. خودش مرگش را قبال

مرگ من روزی فرا خواهد رسید... در زمستانی غبارآلود  ...

که تمامی اوهام سرخ   –دانم  ودور..... من سردم است و می

جا  هچیزی ب –جز چند قطره خون  –یک شقایق وحشی 

 نخواهد ماند...

 گفته بود: "مرگ  "درمورد فروغ قبال نظرش را

ی ماندن و یا باقی کارهنری یک جورتالش است برای باق

 نفی معنی مرگ. و "خود "گذاشتن 

 کنم درست است که مرگ هم یکی از می گاهی اوقات فکر

این قانون است که  برابر اما آدم تنها در ، قوانین طبیعت است

ای است که  . یک مسئله کند احساس حقارت وکوچکی می

شود مبارزه کرد برای  حتی نمی ، شود کرد هیچ کارش نمی

باید باشد. خیلی  هم خوب  فایده ندارد، ، ان بردنشازمی

از  من تهی خواهم شد -..ناگهان خوابی مرا خواهد ربود.است

 فریاد درد.

 1341بهمن سال  0۶دوروز بعد ازحادثه تلخ تصادف در

در خیابان دربند هنگامی که برف زمستانی 11 /41ساعت 

فروغ را در  ، شروع به باریدن کرد، گورستان ظهیرالدوله تهران

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود،  آغوش خود کشید! ...

.. زیر بارش یکریز برف مدفون شد.که  –آن دودست جوان 

ایمان بیاوریم به ویرانه های  -ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد

های  و دانه -های واژگون شده بیکار به داس –های تخیل  باغ

 .بارد.. . نگاه کن که چه برفی می زندانی

  " مجله آرش"،  1341چند هفته بعد در اسفند  

ی فروغ را چاپ کرد که برای "بررسی آخرشاهنامه " مقاله

و شب،  -ام  افسوس من مرده "مخالفانش خوش افتاد!... 

 "..!!گویی ادامه همان شب بیهوده است –هنوزهم 

 134۶در سال  "ناصرتقوایی"،  یک سال بعد ازمرگ فروغ

( از زندگی فروغ را 1313-1341ی را به نام )فیلم مستند

 ساخت.

پراکندگی گروه گلستان  خاموشی فروغ آغاز کم کاری و

 ابراهیم گلستان که فیلمبردار برادر "شاهرخ گلستان"  . بود

فروغ "ها مستند  گروه بود کارهای مستقلی ساخت ازجمله آن

،  1313درسال  " های دوستی دروازه"، 1312درسال  "جاویدان
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آتشی "و  1314درسال  "دورن محمدرضا پهلوی ایران در "

 بود.  1311درسال  "که نمیرد

هم کارهایش را جمع  "ابراهیم گلستان"؛  بعدازمرگ فروغ

را که قبال  "گنج دره جنی  اسرار"کرد و آخرین داستانش  

تبدیل به فیلم بلند سینمایی  1313چاپ شده بود درسال 

م بلند سینمایی گلستان بود که به کرد. این فیلم دومین فیل

آخرین اثرکاری او هم تبدیل شد. فیلم با زبانی کنایی و دو 

پهلو به یک دنیای خصوصی وخیالی انتقاد می کرد. بسیاری 

ازمنتقدان شخصیت روستایی گنج یافته فیلم اورا مصداق 

گرفتند، و گلستان را تشویق کردند که  "پهلوی دوم "

شاه را برای مقابله  حکومت و لی جزدرپیرانه، سرآدم قاب

درنمایش  " اسرارگنج دره جنی "فیلم سینمایی  شناسد. نمی

با وزیدن  1312. ولی درسال  اول پس ازچند روز توقیف شد

. ابراهیم  دیگر به نمایش عمومی درآمد نسیم انقالب بار

بینی  ها طوفان انقالب را پیش ازخیلی گلستان که گویا زودتر

انقالب، استودیویش را به  دوسه سال پیش از ، کرده بود

 فروخت و به انگلستان کوچ کرد.  "تلویزیون ملی ایران "

 "تولدی دیگر"با الهام ازشعر "ابراهیم وحیدزاده"بعدها 

تلویزیون ملی  "را برای "کدام قله ،کدام اوج"فروغ، مستند 

 . دقیقه بود 08میلیمتری رنگی و 1۶. این فیلم  ساخت " ایران

ی  های تیره  پرده –روند  ...بعد از من ناگه به یک سو می"

ها و  روی کاغذ –خزند  های ناشناسی می چشم –دنیا ی من 

 "دفترهای من...

نویسنده مجموعه  "حمید شعاعی" 131۶درسال 

کتاب سوم ازاین  ،"آوران سینما درایران نام "های  کتاب

که یکی  مجموعه را به سینمای فروغ فرخزاد اختصاص داد

 ازکتاب های مرجع دراین مورد است.

 عالوه برکارهای ادبی و ، درطول عمر کوتاه خود " فروغ"

نویسی،  مجموعه کتاب شعر، و نوشتن مقاله و داستان 4انتشار

ی طراحی و  زمینه هایی هم در نقد ادبی و سینما، فعالیت

 نقاشی انجام داده بود.

رخزاد مجموعه ترین آثار هنری مرتبط با فروغ ف جالب

نقاش شهیرایرانی است  "هانیبال الخاص"تابلوهای  مرحوم

را تصویرکرده  که درچندین کارخود این بانوی جوان شعر

پوران  "شاعران درخانه  چهره فروغ درکنار است. چندین اثر از

 شود که قبال در ، خواهر بزرگ فروغ نگهداری می "فرخزاد

هنرمندان به نمایش درخانه  "الخاص"نمایشگاه بزرگداشت 

 گذاشته شده بود. 

معاصرایران تحول شگرفی گذاشته  که درحوزه شعر " فروغ "

بود، درحوزه سینمای مستند هم تسلط خوبی پیدا کرده بود و 

شک به یکی از  داد بی اگر چنانچه عمرکوتاه مجالش می

 شد.  های صاحب سبک تبدیل می اسطوره

تور، تدوینگر، او نویسنده، سناریست، گوینده، نری

دستیارفیلم، بازیگرسینما وتئاتر و کارگردان فیلم موفق 

عالوه  "فروغ فرخزاد "آمد.  های مستند به حساب می فیلم

هایی هم از آثار خارجی  مقاالتش ، ترجمه برآثارسینمایی و

با  "برتولت برشت"اثر "دایره گچی قفقازی "دارد. ترجمه 

 "برنارد شاو"از  "سژان مقد "، ترجمه "حمید سمندریان"

 عنوان با "هنری میلر"ی  نوشته "سیاحت نامه"وترجمه  

 توان نام برد. را ازاو می "ستون سنگی ماروسی "

از شاهپری شعر ایران  یک مجموعه شعرخوانی با صدای 

ایرج "خودش به یادگارمانده که همراه با مصاحبه ای رادیویی 

پیروزی انقالب  ؛ این مجموعه چند سال بعد از است "گرگین

تنها  "به عنوان  "آوای باربد"اسالمی، توسط شرکت 

 به بازارآمد. "ماند صداست که می

آثاردیگری درمورد  و های بعد مطالب بسیار درطی سال

، کتاب خاطرات او به نام  1323. درشهریور فروغ منتشرشد

 منتشرشد.  "این دنیای کوچک "

بار دیگر  "امه فیلمن 13۶8درسال  "نصرت میالنی صدر "

درمورد زندگی فروغ نوشت، که بخشی از عناوین  " زنی تنها

 های آن دراین نوشته آمده است .  سکانس

گانه فروغ فرخزاد،  مستند سه 1328-1322های  درسال

 "جام جان"،"سرد سبز"، با عناوین  دقیقه 110درکل 

.  توسط ناصرصفاریان )ناصرسوگند( ساخته شد "اوج موج"و

را در مورد فروغ فرخزاد تهیه  "های آه  آیه "ن کتاب صفاریا

مجوز تجدید چاپ سوم را  1384و تالیف کرد که در سال 

 نتوانست بگیرد.

ها وتحقیقات  توان ازتحلیل ازکارهای درخورتوجه می

 "درمورد فروغ نام برد. گردآوری "دکترسیروس شیمسا "

یکی  توسط مرحوم طاهباز "های فروغ به همسرو پسرش نامه

 دیگر از کارهای ارزشمند است.

که دریکی دو جا  "خسروشکیبایی"خوانی، باصدای  پری

شرکت  "ازصدای خود فروغ استفاده شده است از کارهای 

هایی  حسین بختیاری که قبال تکه"همچنین  . است "دارینوش

را اجرا کرده بود در  "بیژن مفید "کار   "شهر قصه " ازآلبوم
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آوازخوانی خوبی  "نگاه کن که غم.. "راین مجموعه روی شع

 انجام داده است. 

عالقمندان فروغ  از دیگر نفر ها چند در ادامه این فعالیت

اقدام به دکلمه اشعارش کردند ولی با انتقاداتی مبنی برعدم 

درست خوانی اشعارمواجه شدند و موفقیتی بدست نیاوردند. 

و با  "یم امامیکر "با ترجمه  "باردیگر، تولدی دیگر "آلبوم 

های  کلمهوهمین طور د "نیکی کریمی"رسینما صدای بازیگ

 از جمله این کارها بودند. "الهام پاوه نژاد"و "هانیه توسلی"

هرچه برجا مانده  –خویش  مانم ز رهم از خویش و می ..می."

ها دور و  در افق –روح من چون بادبان قایقی  –شود  ویران می

 "...شود پنهان می

هایشان از  وه از عالقمندان موسیقی که درمتن ترانهیک گر

پوران  "کردند توانستند فقط درخانه  اشعارفروغ استفاده می

، فریدون هم چند  چند اجراء داشته باشند. برادرفروغ " فرخزاد

 اجرای نه چندان راضی کننده ازشعرهای او داشت. ولی از

صدای یک با  " پنجره "معدود اجراهای موفق باید ازقطعه 

اول فروغ که به  خواننده قدیمی یاد کرد که از اشعار دو دفتر

زمانه  نظم کالسیک است، انتخاب شده بود که خود فروغ در

 . دانست اوجش این شعرها را قابل توجه نمی

فیلمی  " کالوس اشتریکل "اخیرا یک فیلمسازآلمانی به نام 

 "ریحسین منصو "ی  فروغ  مستند درباره فرزند خوانده

همان پسری که فروغ ازجذامخانه تبریز با خود آورده بود 

 ساخته است و قراراست فیلم دیگری هم درمورد فروغ و

 .خانواده فرخزاد بسازد

ساخت یک فیلم سینمایی  از خبر "حسین منصوری "اما  و

 و "هالیوود "از فروغ داده است که گویا قراراست این فیلم در

 ود. با عوامل حرفه ای ساخته ش

روز زندگی کرد. هنوز بعد از گذشت  30سال و  30فروغ 

های بسیاری از زندگی او و ابعاد  نزدیک به نیم قرن ناگفته

 مختلفی از روح انسانی فروغ ناشناخته مانده است.

شویند از رخسار  نرم می -....بعد ها نام مرا باران و باد "

های نام  فسانهفارغ از ا –ماند به راه  گور من گمنام می -سنگ 

 " ..!و ننگ.

را ببینند، مهم  هرگزمهم نیست که در اوج بمانی تا همه تو 

گونه  این است که درجایگاه محکمی ایستاده باشی و فروغ این

 بود! کارهای هنری او مثل عمرش مختصر ومفید و زیبا بود.
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 برای فروغ فرخزاد ای نامهیاد 

 «مائده مرتضوی» 
 

خودم را با خواندن شعرهایش گرم  شود یمزمستان که 
از  قرن مینکه بعد گذشت  خورم یمحالش غبطه  به .کنم یم

مرگش هنوز هم شعرهایش تر و تازه هستند و آدم از 
پنجاه شصت سال قبل بلکه  نه انگار .برد یمخواندنشان حظ 

. ها یشصتبرای نسل من، دهه  اند شده نوشتههمین دیروز 
. یا او خواند یمی امروزمان خیلی شعرهایش با حال و هوا

 یها کوچه پس کوچهبوده یا ما در  اش زمانهخیلی جلوتر از 
 .میا مانده واپسگذشته 

در خیابان معز  1313 ماه یدفروغ فرخزاد در ظهر هشتم 
السلطنه کوچه خادم آزاد در محله امیریه تهران از پدری 

وغ تفرشی و مادری کاشانی پا به عرصه وجود گذاشت. فر
 فرزند چهارم توران وزیری تبار و محمد فرخزاد است.

که از این پریشادخت شعر  ییها نامه یزندگو  ها مقالهبیشتر 
زندگی او از قبیل  اتیجزئ بهبه چاپ رسیده است اغلب 

و ... پرداخته شده  زودهنگامازدواج، جدایی، عاشق شدن 
صورت  یینما درشتنسبت به این موضوعات  قدر آناست. 

است. انگار  تیاهم یبرفته که انگار شعر او موضوعی فرعی و گ
اهمیت ندارد، نوشته یک هنرمند و تفکر یک  واقعاًآنچه 

راست و دروغ از  ییها داستانمتفکر است و آنچه مهم است 
یک کالبد است. در این نوشته ما به فروغ فرخزاد، فرزند 

اریم صادره از بخش پنج، کاری ند ۶28محمد به شناسنامه 
پرواز را به خاطر " میخواه یم "پرنده مردنی است"چرا که 
 .شیها یکار زهیرو  اتیجزئبا همه  "بسپاریم 

 بلوغ وپنج دفتر شعر فروغ آینه تمام نمایی از بالندگی 
از  "اسیر".اند افتهی تکاملهستند و با خودش رشد و  اش یفکر

 زیرانگشو. دختر دیگو یم تجربه یبدختری احساساتی، جوان و 
و به ناگاه  شود یمافزون  اش تجربهبر  "دیوار"شعر در پس 

و  ندینش یفرومکمی  اش یجوان. شوق و شور کند یم "عصیان"
به  سرانجام و ؛رسد یمبه بلوغ فکری  "تولدی دیگر"در انتظار 

 .آورد یمزندگی ایمان  یها یسردو  ها یکام تلخی  ههم
 

سرود و در  یسالگ ههفدرا در  "اسیر "فروغ مجموعه شعر 
او را با صفاتی همچون  نظران تنگمنتشر نمود.  1331سال 

، تندرو و ضد اخالق مالحظه یب درپرده 
که او تنها شاعر زنی بود که  چرا قرار دادند. موردحمله
 شائبه یب، خالص و یپوش پردهخود را بدون ی  هزناناحساسات 

 نظران تنگشم آنچه همواره از چ اما ؛به روی کاغذ آورده بود
 یها سروده این اشعار بود.ی  هندیسراپنهان ماند نبوغ فکری 

 یسالگ ستیبکه فروغ در هفده تا  دهد یماین مجموعه نشان 
دون خود رشد یافته بود. او ب ای نامهبسیار بیشتر از سن شناس

 افتهی یمدر  خوبی بهمعنا  رشک مولوی را هم در صورت هم د
 است:
 خواهم یمدانی از زندگی چه "

 من تو باشم تو پای تا سر تو
 زندگی گر هزار باره بود

 "تو، بار دیگر تو گرید بار
 
 

پارادوکسی و  یها گفتهمطلع این غزل در این مجموعه از 
 وار آکنده است: مغانه سرایی مولوی

 
 توی  هدیدامشب از آسمان "

 بارد یمروی شعرم ستاره 
 در زمستان دشت کاغذها

 ".کارد یمجرقه  میها پنجه
نما، وزن رهوار مثنوی و  متناقض یها مضمون یریکارگ به

 یها پنجهو  "باریدن ستاره از آسمان چشم "تعبیراتی چون 
نشان  سوزاند یمجرقه آفرینی که کاغذ و درنتیجه شعر را 

 "اسیر" مجموعه که شاعری نابغه در حال ظهور است. دهد یم
 دوران. صدایی نوست در غزل و تغزل آن "دیوار"و 

در آرزوی پر  "مرغی اسیر"در فضایی بسته و مردساالر 
را  ها سنتو  کند یم ییسرا نغمه "زندانی خامش"گشودن از 

 ، نه با لحن سنگی و دور از احساس پرویندیسرا یم. شکند یم
با لحنی صمیمی و  دیسرا یمسیمین،  یکار محافظهو نه با 

 بدون هیچ قید و بندی:
 ل خموشیمزن قف میها لببه "

 دارم ناگفته یا قصهکه در دل 
 ز پایم باز کن بند گران را

 "کزین سودا دلی آشفته دارم
، از احساس از عشق. با واژگان دلبری دیگو یماز اسرار مگو 

 :کند یم
 به ناز دوزم یمچشمم دیده  بر دو"

 در او میجو یمچه  دانم ینمخود 
 که زود خواهم یمعاشقی دیوانه 

 "مال و آبرو بگذرد از جان و
 قصد بهو  ضرورت بهتن را  یها خواهشو  ییجو جفتفروغ 

کرده است. چرا که به  ییبازگو مردساالرشکستن فضای 
اعتقاد او چشم بستن به تمامیت جسم و روح آدمی و 

معنا و مفهوم  درونی و غرایز انسانی، بشر را از یها خواهش
ن و و محدودیت، زندا خفقان .سازد یمخود بیشتر دور 



 

 

 1939زمستان |چوکشعر انهم فصل|سوم شماره 118 

و فروغ در پی شکستن این  آورد یمنامریی به وجود  حصاری
 .حصارهاست

 )احمد شاملو، نیما یوشیج و سیاوش کسرایی(
، سازد یمآنچه شعر فروغ را از دیگر شاعران متمایز 

 تجسم صمیمانه احساسات زنانه است: رزبردستی او د
 زیانگ دلدیروز به یاد تو و آن عشق "

 نمودم بر پیکر خود پیرهن سبز
 در آینه بر صورت خود خیره شدم باز

 بند از سر گیسویم آهسته گشودم
 عطر آوردم بر سر و بر سینه فشاندم
 چشمانم را ناز کنان سرمه کشاندم

 افشان کردم زلفم را بر سر شانه
 "در کنج لبم خالی آهسته نشاندم

 چنین ایندرباره شعر فروغ  یا مصاحبهآیدین آغداشلو در 
 :دیگو یم

سیاست زده و چپ زده بود،  چنین این.. در فضایی که ."
این نوع شعر نمایش و جلوه دیگری داشت. در جهانی که همه 

که یا جفا کرده یا وفا کرده یا دارد  "او"داشتند درباره یک 
، او چنین چیزی را گویند میسخن  رود یمیا دارد  دیآ یم

ت. زبانی قرار نداد. زبان شاعرانه خاصی داش اش یاصلمشغله 
زبان مطنطن خراسانی را  نه در آن زمان نداشت. کس هیچکه 

 داشت نه زبان ساخته شده شاملو.
نماینده جایگاه و تصور زنان  نوعی به...از سوی دیگر فروغ 

ادامه پیدا  باًیتقرمداوم  صورت بهدوره خودش شد و این تصور 
 جاری شد. او با ها سالکرد و در روح زنان و دختران این 

از  یتوجه قابلبخش  به نماینده معنوی یا نشده نوشتهقرارداد 
 "زنان روشنفکر ما تبدیل شد. 

 :اند بودهشعرا و نویسندگان از بدو پیدایش دو دسته  اصوالً
و در  اند رفته یمراه  عصا به دستکه همواره  سنگین و با وقار

 و ؛اند گرفته یمبیانات خود جانب عرف و اجتماع و متانت را 
را کنار گذاشته و بند از پای قلم  یکار محافظهدیگر ی  هدست

 پرده یبرا که  ییها آنی  ههم. اگر بنا باشد اند برداشتهخویش 
با چماق تکفیر برانیم، باید نیمی از ادبیات  اند گفتهسخن 

 جهان را طرد کنیم.
و کار دارد. از قدیم هم  شعر چیزی است که با روح سر

اما آنچه شعر فروغ را  ؛اند روحصه غذای که شعر و ق اند گفته
همین نکته است: شعر او با جسم و حواس ما  سازد یممتمایز 

چاپ اول ی  همقدمسروکار دارد نه با فکر و روحمان. در 
 آمده است: "اسیر"

از لحاظ قدرت احساس و دوری از تصنع و  طورکلی به"
، شعر درونی"دینامیسم"و نیز از نظر  صداقت در بیان عواطف

من یقین دارم که  و ؛با ارزش و جالب است واقعاًخانم فرخزاد 
جوان ما خواهد توانست در آینده در این مکتب خود؛ ی  هشاعر

انکار کرد  توان ینمپدید آورد. از نظر طرز بیان  تر قیعمآثاری 
از  یلیخ محتاج پرورش و تکامل است. طورکلی بهکه شعر او 

ولی خیلی اشعار دیگر  است وبخ واقعاًاین اشعار هست که 
زیبایی کالم با لطف مضمون  ها آناین مجموعه هست که در 

کنار  ها یسستو باید زمانی بگذرد تا این قبیل  کند ینمبرابری 
شکل ظاهری این اشعار همان استحکام و قدرتی را پیدا  و رود

از لحاظ روح و احساس وجود دارد.  ها آنی  ههمکند که در 
ی  هجنباحساس و  قدرت ه این افزایش لطف کالم،آنک شرط به

را که در این اشعار نهفته است و امتیاز  "وحشی"خاص 
 "کم نکند. رود یمبه شمار  ها آناساسی 

 یا هیما دستفروغ با پشت سر نهادن سنت کهنه شعری و 
همچون نیما، اخوان و  روزها آنبزرگان شعر نو  یها تجربهاز 

با فروغ  م.آزاد که یا مصاحبهکرد. در شاملو کار خود را آغاز 
شعرای زمان خود  از دیگر اش یریرپذیتأثداشته است فروغ از 

 :دیگو یم
و شاید به معنی دیگر  من نیما را خیلی دیر شناختم"

و  ها وسوسهو  ها تجربهی  ههمیعنی بعد از  ؛موقع بهخیلی 
جستجو. با شعرای  حال نیدرعگذراندن یک دوره سرگردانی و 

با شاملو و اخوان. در  مثالًعد از نیما خیلی زود آشنا شدم، ب
نادر پور " یسالگ ستیبو در  "مهدی حمیدی" یسالگ چهارده

سلیقه و  "نیما"من بودند.  دئالیاشعرای  "و سایه و مشیری
 جور کیقطعی مرا راجع به شعر ساخت و  باًیتقری  هدیعق

 ".برای من آغازی بود "نیما"قطعیتی به آن داد. 
آرایی، تضاد،  آج و ؛ادبی ست یها هیآراشعر فروغ مملو از 

 .خوردند یمبه فراوانی در شعر او به چشم  استعاره و تشبیهات
 تار یها شهیششب بروی "
 دار تبآرام، چون خاکستری  نشست یم

 .کرد یمرا در حیاط خانه هر دم زیر و رو  ها هیساباد نقش 
 سر دیواربر  زد یمپیچ نیلوفر چو دودی موج 

 جادوگر مهتاب ها کاجدر میان 
 آرام دیخز یم فروغش یببا چراغ 

گویی او در گور ظلمت روح سرگردان خود را جستجو 
 ".کرد یم

وجود دارند.  قاعده بهشعر در اشعار فروغ همگی  یها المان
وزن، قافیه، آرایه و تناسب همگی در شعر او به ترتیب کنار 

جسم و روح  و اند زده رقم نینش دلو شعری  اند نشستههم 
فراموشی  یها یپر رنگ یصورتسرزمین "خواننده را با خود به 

 .برند یم "
واژگان ویژگی دیگری ست که در  یریکارگ بهتناسب در 

 کلمات یریکارگ به. فروغ در دیآ یماشعار فروغ بسیار به چشم 
 کنار هم بسیار استادانه عمل کرده است: ها آنو نشاندن 

 روی جاده نمناکشب به "
 با خود ام گفتهای بسا من 

 ؟ردیگ یمزندگی آیا درون سایه هامان رنگ 
 خویشتن هستیم یها هیسا یها هیسایا که ما خود 

 ای هزاران روح سرگردان
 گرد من لغزیده در امواج تاریکی

 من کو؟ی  هیسا
 در بلور بانگ خاموشم درخشد یمنور وحشت 

 "من کو؟ی  هیسا
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 هیم گلستان()فروغ و ابرا

 
کم  "دیوار"واژگانی در دفتر  زیشورانگ یها شینمااز این 

 تر یقوصورت  "عصیان"و  "دیوار"ی  همجموع دو نیستند.
 .تر پختهند. با همان روال و لحن اما "اسیر"دفتر 

به معنای اخص کلمه تولدی دوباره  "تولدی دیگر"دفتر 
گی بسته و . فروغ برای فرار از زندزند میبرای فروغ رقم 

، به اروپا. سفر ذهن او را باز رود یمیکنواخت خویش به سفر 
و زمینه الزم برای دگرگونی فکری و روحی را در او  کند یم
در غربت  یسخت بهرا  اش یزندگ. او با آنکه کند یم یزیر یپ
 های زبانو  رود یم، اپرا و موزه تئاتر، اما به گذراند یم
 .آموزد یمرا  "یو آلمان فرانسه ایتالیایی،"

 سرشناس ساز لمیفنویسنده و  "ابراهیم گلستان" آشنایی با
و همکاری با او موجب تغییر فضای اجتماعی و در نتیجه 
تحول فکری و ادبی فروغ گردید. فروغ در مسیر سینما با 

فیلم  1341و در سال  شود یم قدم هم "ابراهیم گلستان"
. سازند یم ان تبریزرا در آسایشگاه جذامی "خانه سیاه است"

. شود یم "اوبرهاوزن"جایزه نخست جشنواره ی  هبرندفیلم 
و پس از این دوره  شوند یمناشران اروپایی مشتاق نشر آثارش 

آن ". شعر کند یمرا منتشر  "تولدی دیگر"است که فروغ 
از آن را با هم  یا پارهاولین شعر این مجموعه است که  "روزها

 :میخوان یم
 رفتندآن روزها "

 آن روزهای خوب
 آن روزهای سالم سرشار

 پر از پولک یها آسمانآن 
 آن شاخساران پر از گیالس

 "به یکدیگر ها چکیپتکیه داده در حفاظ سبز  یها خانهآن 
 

به زیبایی کنار هم  ها واژهباز هم  "تولدی دیگر"در 
 :ابدی یمخواننده خود را میان ضیافتی از واژگان  و نندینش یم

 دی ز دورها و دورهاتو آم"
 ز سرزمین عطرها و نورها

 مرا کنون به زورقی یا نشانده
 بلورها ز ابرها ها عاجز 

 مرا ببر امید دلنواز من
 "و شورها. شعرهاببر به شهر 

و به آوای واژه گوش  ندینش یمخواننده به روی زورق شعر 
که  یا مصاحبه. در رسد یمو به شهر عشق و شور  سپارد یم
 دهد یمبا فروغ در رادیو انجام  1343در سال  "گینایرج گر"

 :دیگو یمسخن  گونه اینفروغ درباره شعر 
داستان این است که شعر، نو و کهنه ندارد. آنچه شعر "

 ای تازهو به آن شکل  کند یمامروز را از شعر دیروز جدا 

عادی  یها فرممیان  اصطالح بههمان جدایی است که  دهد یم
 "مروز با دیروز وجود دارد.و معنوی زندگی ا

 درد آشنای انسان مدرن را فریاد "تولدی دیگر"فروغ در 
 یروزمرگ، انسانی که غم او را احاطه کرده است و به زند می

 تن داده است:
 ویرانیستی  هدلهردر شب کوچک من "

 گوش کن
 ؟یشنو یموزش ظلمت را 

 نگرم یممن غریبانه به این خوشبختی 
 معتادم من به نومیدی خود 

 گوش کن
 "؟یشنو یموزش ظلمت را 

منحوس ی  هچهر "زمینی یها هیآ"فروغ در شعر شاهکار 
و انسان معاصر را موجودی  اندینما یم خوبی بهانسان معاصر را 

خویش توصیف  ضاللتگمراه در سیاهی شب و گمشده در 
 :کند یم

 آنگاه خورشید سرد شد"
 رفت ها نیزمو برکت از 

 خشکیدند اهاصحربه  ها سبزه و
 و ماهیان به دریاها خشکیدند

 و خاک مردگانش را
 زان پس به خود نپذیرفت.

... 
 دیگر کسی به عشق نیندیشید
 دیگر کسی به فتح نیندیشید

 کس هیچو 
 نیندیشید. چیز هیچدیگر به 

... 
 باردار یها زن

 زاییدند سر یبنوزادهای 
 از شرم ها گاهوارهو 

 به گورها پناه آوردند.
 گویی ها نهیآدگان در دی

 و تصاویر ها رنگحرکات و 
 گشت یموارونه منعکس 

... 
 خورشید مرده بود

 خورشید مرده بود و فردا
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 داشت یا گمشدهدر ذهن کودکان مفهوم گنگ 
 غرابت این لفظ کهنه را ها آن
 خود یها مشقدر 
 درشت سیاهیی  هلکبا 

 .نمودند یمتصویر 
... 

 غریق وحشت خود بودند ها آن
 س ترسناک گنهکاریو ح

 ارواح کور و کودنشان را
 مفلوج کرده بود

 پیوسته در مراسم اعدام
 وقتی طناب دار

 محکومی را پرتشنجچشمان 
 ختیر یماز کاسه با فشار بیرون 

 رفتند یمبه خود فرو  ها آن
 و از تصور شهوتناکی

 دیکش یمتیر  شان خستهاعصاب پیر و 
... 

 شاید هنوز هم
 ، در عمق انجمادشده له یها چشمدر پشت 

 مغشوشی  هزندنیم  زیچ کی
 بر جای مانده بود

 خواست یم رمقش یبکه در تالش 
 ها آبایمان بیاورد به پاکی آواز 

 یانیپا یبشاید، ولی چه خالی 
 خورشید مرده بود 

 دانست ینم کس هیچو 
 که نام آن کبوتر غمگین

 "...است مانیاگریخته،  ها قلبکز 
به دنبال  "تولدی دیگر"ر در پری کوچک غمگین شع
آویختن پرده آسمانش را از او "دنیایی نو است. دنیایی که 

و بارورتر سازد. او مشتاقانه  سبزتردنیایی که او را  "نگیرد
ابدی ست تا در  یها رستنو  ها شکفتنمنتظر سحرگاه 

 غربت نپوسد و از میان نرود. یها متروکه
 سهم من"

 ردیگ یماز من  آن را یا پردهآسمانی ست که آویختن 
 متروکستی  هپلسهم من پایین رفتن از یک 

 اصل گشتن. پوسیدگی و غربت و رو به چیزی د
... 

 کارم یمرا در باغچه  میها دست
 دانم می دانم یم دانم یمسبز خواهم شد. 

 و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم
 "تخم خواهند گذاشت.

. گاهی زند می وپا دستفروغ هم چنان میان امید و نومیدی 
در اوج  یپندار یمکه  دیسرا یماز امید به زندگی  چنان آن

اسیر  یپندار یمکه  کند یمسیاه نمایی  چنانلذت است و گاه 
میان  در .اند افتهینغم و دردی ست که درمانی برایش 

دست به خودکشی زد. او یک  بار کیفروغ  40-43 یها سال
ولی خدمتکارش هنگام غروب را خورد  "گاردنال"بسته قرص 

 متوجه شد و او را به بیمارستان البرز برد.
ایمان "آخرین اثر فروغ که پس از مرگش منتشر شد، 

مجموعه در سال  نیا .باشد یم "بیاوریم به آغاز فصل سرد

توسط انتشارات مروارید برای نخستین بار به چاپ  1310
تر از شور رسید و مشتمل بر هفت قطعه شعر است. در این دف

خبری نیست.  "عصیان"و  "دیوار"، "اسیر"و حرارت دفترهای
و اکثر شعرها  زند میاشعار موج  یتمام درنومیدی و یاس 

 :اند یشخص
 و این منم"

 زنی تنها
 فصلی سردی  هآستاندر 

 زمینی  هآلوددر ابتدای درک هستی 
 و یاس ساده و غمناک آسمان

 "سیمانی های دستو ناتوانی این 
 
 ا، صدا، صدا، تنها صداصد"

 صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن
 صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک

 معنیی  هنطفصدای انعقاد 
 و بسط ذهن مشترک عشق

 "ماند یمصدا، صدا، صدا، تنها صداست که 
هنگام  1341 ماه بهمنفروغ فرخزاد در روز بیست و چهارم 

گلستان بر اثر تصادف در رانندگی با اتومبیل جیپ ابراهیم 
قلهک در تهران جان به جان آفرین تسلیم  –جاده دروس 

 فروغ را با خود به زیر خاک برد. حهیقر وذوق  همه آنکرد و 
و زمین را  دیبار یم زیکریرا در حالی به خاک سپردند که برف 

 و گورش را برف پوشانده بود:
 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"

 تخیل یها باغ یها رانهیوبه  ایمان بیاوریم
 بیکاری  هشدواژگون  یها داسبه 
 زندانی یها دانهو 

 ...بارد یمنگاه کن چه برفی 
 شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان

 "برف مدفون شد... زیکریکه زیر بارش 
 "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"در چاپ هفتم مجموعه 

شد شعرهایی در سوگ از دست  که پس از مرگ فروغ چاپ
دادن فروغ فرخزاد از شاعران دیگر آمده است. از آن جمله 
است: مرثیه از احمد شاملو شبنمی و آه از سیاوش کسرایی 

 و...
 :میخوان یم در زیر برخی از این اشعار را با هم

 در رثای خواهر: "پوران فرخزاد"شعر 
 من از انتهای روز در گورستان"

 غانو قارقار کال
 و غایت تنهایی

 .میآ یم
 پیر یها کاجزیر 

 را به نام صدا کردمو ت
 آمد یمو صدایی که از نامعلوم 

 به من گفت:
 او به خاموشی پیوسته

 راستی زیر آن سنگ سپید بر تو چه گذشت؟
 ای تمامی معصومیت

 ها حسرتو نهایت 
 تو جستجوگرآیا چشمان 

 عمق ظلمت را شکافت
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 و آن پنجره را
 شنایی گشود؟رو یسو به

 نیازمند تو های دستآیا در 
 حقیقت جوانه زد یها دانه

 و گیسوانت را به سبزی پیوند داد
 سوخت یمآیا قلب مهربانت که برای باغچه 

 پیوست؟ ها یمهربان یتمام به
 جواب بده

 ای مهربان من!
 "در زیر آن سنگ سپید بر تو چه گذشت؟

 134۶بهمن 

 
 سهراب سپهری:

 اهالی امروز بودبزرگ بود و از "
 باز نسبت داشت یها افقو با تمام 

 دیفهم یمو لحن آب و زمین را چه خوب 
 صداش

 به شکل حزن پریشان واقعیت بود و
 پلک هاش

 مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد
 و دست هاش

 هوای صاف سخاوت را ورق زد
 و مهربانی را

 "به سمت ما کوچاند.
 

 م. آزاد:
 یآلود مهچه روز سرد "

 چه انتظاری
 گشت؟ یبازخواهآیا تو 

 تو را صدا کردند
 تو را که خواب و رها بودی

 و گیسوان تو با رودهای جاری بود
 تو را به شط کهن خواندند

 تو را به نام صدا کردند
 از عمق آب...

 و باغ کوچک گورستان را در باد
 شهر گشودند یسو به

 تمام بودن رازی شد
 "باد نشست. یها رانهیوی و گیسوان تو ناگاه بر تمام

 
 
 

 مرثیه از احمد شاملو:
 میگر یمبه جستجوی تو بر درگاه کوه "

 دریا و علف.ی  هآستاندر 
 میگر یممعبر بادها  رتجوی تو دبه جس

 فصول چهارراهدر 
 پنجره ییی  هشکستدر چارچوب 

 ردیگ یمکه آسمان ابر آلوده را قابی کهنه 
... 

 به انتظار تصویر تو
 خالی این دفتر

 تا چند
 ورق خواهد خورد؟

... 
 گذرد یمنامت سپیده دمی ست که بر پیشانی آسمان 

 متبرک باد نام تو!
 و ما همچنان

 میکن یمدوره 
 شب را، روز را

 "هنوز را... .
 1341بهمن  02
 

 شبنمی و آه از سیاوش کسرایی: از شعر یا پاره
فروغ  یسپار خاک)سیاوش کسرایی و احمد شاملو در 

 د(فرخزا
 فراموشی باغ یها گلآی "

 گذرد یممرگ از باغچه خلوت ما 
 و گلی چون لبخند

 از بر ما برد یم
 سبب این بود آری

 یپا بهراه را گر گره افتاده 
 باد را گر نفس خوشبو در سینه شکست

 آب را اشک اگر آمد در چشم زالل
 گل یخ را پرها ریخت اگر

 در تک روزی آری
 مرد یمروشنایی 

 آه شد یمهمه جان شبنمی با 
... 

 داشت یبرمشاعری دست نوازشگر از پشت جهان 
 دیگرد یمزشتی از بند رها 

 دختر عاصی و زیبای گناه
 "ماند با سنگ صبورش تنها.

 
پروازش همیشه به  اما ؛ردیم یمروزی  یا پرندههر  

اما طنین  شود یمآوازی روزی خاموش  هر .ماند یمخاطر 
معنی ی  هنطفصدای انعقاد "، ماند یمصدایش همواره در یادها 

 ■ ."و بسط ذهن مشترک عشق
 

 منابع:
 1382دیوان اشعار فروغ فرخزاد، نشر اهورا، چاپ اول 

 به نقل از وبالگ طرفداران بانوی شعر ایران ها مصاحبه
 وبالگ نیمکت به سرپرستی سعید اسالمی بیدگلی

 ویکی پدیا
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 رانیات ایفروغ در رگ ادب 

 «پور یلم عایاهابر» 

 
این است که زن، جنسی ظریف و  ریانکارناپذواقعیت 

کند تر میاحساسی خاص دارد که او را نسبت به مرد شکننده

ها  گاه دارد و این ظرافتو بیش از مرد احساس نیاز به تکیه

فقدان  خاطر بهزن »هایی مثل وجود آمدن بحثباعث به

هدف من  شود.ها میو این دست حرف« شود مردی، زن می

او با مرد و یا دفاع ی  هسیمقادر سطور تعیین جایگاه زن و یا 

ها نیست، اما سعی خواهم کرد تعریفی، هرچند  از حقوق آن

 جزئی ارائه دهم.

الخصوص کشورهای جهان سوم، در بسیاری از جوامع علی

داشتن جنسیت زن، از جامعه طرد می لیدل بهیک انسان 

که به او تحمیل  شود یمم کارهایی شود و در انزوا مشغول انجا

 جامعه نیاتکرار زیاد، برای زن در  به دلیلاند. این کار، شده

باوری عمومی شده است که زن تنها در همین معنی خالصه 

دار عنوان خانهشوهر بهی  هخانکند که در شود و قبول میمی

داری به زندگی ادامه دهد. هرچند تعلیم و تربیت فرزند و خانه

کاری است و چیزی از یک شغل کم ندارد اما اگر به  هرحال به

توان این امر زن تحمیل شود و حق انتخاب را از او بگیرند، می

با  جامعه نیاداری خواند. زن در بردهی  هشدرا نوعی مدرنیته 

اعتراض را هم ندارد، ی  هحوصلتحمیل این دست از امور حتی 

در ساالری و در کل و برا یپدرساالری  همسئلاز سمتی 

او را زیر فشار قرار داده و حتی مورد تهاجم و گاه  یمردساالر

انجامد. حاال یک زن چگونه باید طرد شدن از چشم فامیل می

ای که از حقوق خود را دنبال کند تا رسیدن به جامعه آرمانی

داشتی کند و بدون هرگونه چشمعنوان یک ابزار یاد نمیاو به

عنوان ای که به او بهرساند؟ جامعهبه انجام میکارهای او را 

احترام و دارای شخصیتی مستقل یک انسان، جنسیتی قابل

عنوان یک ابزار برای برطرف کردن گذارد و نه بهاحترام می

 نیازهای جنسی و...

ای یک شاعر باشد برای او حاال اگر این زن در چنین جامعه

ترین اشند؟ مهمبچه چیزهایی دارای اهمیت بیشتر می

احساسات، تفکرات، اعتقادها، باورها، ایمان و... های او چگونه 

عنوان یک زن هنرمند، چگونه باید القاء شوند؟ نوع نگاه او به

عام دارد؟  ی قرارگرفتهباشد و چه تفاوتی با یک زن مورد زور 

زبان یک زن هنرمند در هنر، چگونه او را از زبان یک مرد در 

 کند؟میهنر متمایز 

یک زن هنرمند در ابتدا نباید از خاطر ببرد که یک زن 

 به مراتب بهگیرد نه اینکه خود او تصمیم می که یزناست. 

شود. زن شاعر زن به او تحمیل میی  هواژاین ظرافت،  خاطر

موظف است ابتدا زنانگی و احساسات خود را بیان کند، 

د به او که نیاز دار یتیشخصاحساسات من درونی خویش )

عنوان گاه از نگاه یک زن به( یک زن شاعر هیچبگذارنداحترام 

مرد نگاه نمیی  هاراد، به قدرت و فیضعجنس دوم، جنس 

عنوان یک دهد بهکند. اگرچه عاشق اوست اما اجازه نمی

انسانی دیگر( زندگی کند. ی  هاراد انسان )اما طبق

ت چون آید حقش اسهرچه بر سر ضعیف می معروف قول به

عنوان یک که زن شاعر از مرد بهخواهد. وقتیخود او می

این مفهوم باعث ایجاد  شک بدونموجود قدرتمند نام ببرد، 

شود که جا در مرد می کاذب و یک غرور بی نفس اعتمادبهیک 

از دست بدهد. این غرور، تنها با تحریک  آن رادوست ندارد 

شود و این در میزن در هنگام سر تسلیم فرود آوردن روشن 

 واقعیت نیز قابل مشاهده است.

های جهان ذهنی خود لفهؤزن شاعر ابتدای کار خود را بر م

را خوانده « سیمین دانشور»نهد. اگر سووشون خانم بنا می

های باشیم با یک تئوری، فضا، اعتقادات و باورها و حساسیت

ین شویم. همرو میزن نسبت به فرزند و اجتماع و مرد روبه

که دهند. یا وقتیها هستند که زبان زنانه را شکل میدغدغه

ی  هآستاناین منم زنی تنها در »خوانیم را می« فرخزادفروغ »

و حجم انبوهی از این دست اشعار، حتی در سه « فصلی سرد

کتاب نخست او، مخاطب بدون دانستن جنسیت و نام مؤلف، 

زن است که در تواند حدس بزند که مؤلف این اشعار یک  می

عنوان یک مؤلف کنار گذاشته شده است. مگر زبانی غنی به

 یشناخت رواناینکه یک منتقد قصد انجام یک نقد روانکاوی و 

 کلی متفاوت و گسترده است.داشته باشد که بحث آن به

موفق شده است زن مدرن را طراحی و به « فرخزادفروغ »

خیزد و منیت او را میجامعه معرفی کند و بعد به دفاع از او بر

عنوان یک من مستقل و بدون وابستگی مرد، رسماً اعالم به

ای که زن در شروع فصلی سرد هم در جامعهکند، آن می

اگرچه در سه کتاب نخست تنها « فرخزادفروغ »ایستد.  می

های یک زن مدرن و منیتی که های عاشقانه و خاستگاهرابطه

او در دو کتاب آخر عالوه بر  دهد امانیاز دارد را نشان می
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ها به ستیز با جامعه )کلیت نشان این پیوندها و خاستگاه

یعنی مرد و رفتارهای او را به خود  ؛زدیخ یبرمجامعه( و مرد 

ای که او کند تا ببیند در جامعهدهد. نقد میمرد نشان می

داریو برده رخوتناککند، چه فضای رهبری کرده است و می

ستاید است. فروغ زن را نمی گرفته شکل های جنسیتی

کند، واقعی کلمه( اما در عوض مرد را سرزنش می یمعن یب)

ها و را با چالش مردساالری  هجامعیک مرد، بلکه  تنها نه

کند. چرا که بهرو میهای دیگر روبهها و حساسیتعصیان

مرد فقط نیازمند »دهد که خوبی نشان میداند و بهخوبی می

یست که مانند دانته هر لحظه با زمین تماس حاصل کند؛ آن ن

طور کامل باید بیان مردانگی او باشد که بهزندگی مردانه به

خواهد؛  کند و میواسطه زن را مطرح میطور مستقیم و بی

بنابراین زن نه تفریح است و نه طعمه و شیء در برابر نفس، 

 یمرداند. بلکه قطبی که برای وجود قطب مخالف ضرورت دار

سرنوشت  «ناپلئون»اند. مثالً این حقیقت را نشناخته که

 )ر. ک« ای هستندشده اند؛ افراد تلفناقصی داشتهی  همردان

به جنس دوم، سیمون دوبووار( این خصلت شخصی بودن 

او « فرخزادفروغ »زبان، حاالت و نوع نگاه و فضای شعر غنایی 

شعری  قدرت صاحبعصر خود )حتی مردان را از شاعران هم

 ییتنها بهخود ی  هزنانهم( متمایز کرده است. او در زبان 

نشسته است و اندوهگین. راوی در اشعار او همیشه مشغول به 

ستیز و مخالفت با جامعه است و این زبان شخصی او )زبان به

عنوان جزئی از دنیای بزرگ شعری( غنا را به شعر وارد می

نفس هایی از تفکرات مختلف تازهکند. غنایی که در زیر الیه

زبان به ذات دستخوش « »ویلیام امپسن» قول بهنماید. می

یعنی زبان در اشعار شاعران « های تاریخی است.جریان

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... و خوش جریان دست

های ها و تاریخها است و دههحتی نوع ابراز احساسات، عاطفه

اعران کاربردی ندارد، اگرچه کارکردهایی آینده در زبان این ش

فروغ »های شعری شود از این زنانگی و عرفیعنی نمی ؛دارد

هشتاد و یا ی  هدهبعدی مثالً ی  هدهعنوان زنانگی به« فرخزاد

 نود، استفاده کرد.

استفاده از مفاهیم ذهنی و شخصی  به دلیل« فرخزادفروغ »

و ریزترین مسائل  نیتر یجزئ بهخود و حتی پرداختن گسترده 

حیاط/ بوی  فرش سنگبوی بارون روی »و مفاهیم زندگی 

باعث شده است که این اشعار « لواشک/ بوی شکالت

شناختی، های جامعههای الزم برای پرداختن توانایی

 همراه بهشناختی، مطالعات اجتماعی، فرهنگی را در خود  روان

توان جدا از می این غنی بودن اشعار اوست که و ؛داشته باشند

عنوان یک های به زیبایی کار شده شاعر را، بهغنا و زنانگی

 فعال ادبیات ایران خواند. سمینیفم

را ادبیات « فرخزادفروغ »سوءتفاهم نشود، نباید ادبیات 

متعهد بخوانیم چراکه در زبان غنا و زبان یک ادبیات متعهد 

تئودورف »ی  هگفتها زیاد. به فاصله بسیار است و تفاوت

سخنگوی شعر غنایی، منی است که خود را  منِ«: »آدورنو

کند و بر تاب مخالف جمع و عینیت تعیین می عنوان منِ به

واسطه به طبیعت پیونده دهد. منی است که به شکل بی می

 ؛کندخورده است و هم در بر تاب خود به طبیعت استناد می

ور هد با غوطهخوااز دست داده است و می یقول بهطبیعت را 

« از نو زنده کند آن راشدن در خود به طبیعت جان دهد و 

شود و به این منیت در ادبیات متعهد متکثر می که یدرصورت

منیت در ادبیات متعهد از انزوا  گونه این. گردد برمیجامعه 

انجامد. های متکثر در زبان می که به من شده کندهخود 

داند جامعه متعهد میادبیات متعهد خود را در برابر 

ادبیات غنایی با جامعه سر سازگاری ندارد یا می که یدرصورت

 نیاو همیشه « اوضاع اجتماعی استی  هوارون»توان گفت 

 کند.را محکوم می جامعه

منیت در زبان غنایی برخالف منیت در زبان متعهد که 

انتظار دارد دیگران را وادار به رعایت حقوق دیگران کند و 

شود و جهان می کار به دستت الزم را بسازد، خود طبیع

به  با توجهو متعارف با سلیقه و ذهنیت خود  ازیموردن

های خاص جنسیت و نوع نگاه و باورها البته در چهارچوب

نهد. اگرچه شاعر غنایی )یعنی از قواعد و مبنا پا را فراتر نمی

ر نمیگاه پا را از گلیم خود فراتگر است اما هیچیک شورش

کس را اشتباه هیچ خودباورگذارد، یعنی برای ایجاد باورهای 

های زبان غنایی خواند.( اگرچه بحث ما در رابطه با تفاوتنمی

و متعهد نیست اما یک سر و گوش آب دادن الزم بود تا 

را « فرخزادفروغ »اشعار  اشتباه بهروشن شود که منتقدان 
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ای در این دریچه بیهوده ییروشناچه »نامند. متعهد می

 «مسدود سر کشید.

عنوان غنا و به منشأاین انزوا و فردگرایی را « فروغ»

عنوان یک آفرینش، به»داند. آفریننده الزم زبان زنانگی می

گیرد که از آن سخن جای می ایجایی باالتر از هستی

جای تماشای هستی ها که بهبرخالف اکثر این راوی« ویدگ یم

نشیند.( به آن آفرینش در باالترین جای آن می عنوان)که به

ند و این هستی را تماشا ینشمی فرخزادزنند، فروغ انگ می

گذارد که شکنندهکند و دقیقاً بر آن چیزی انگشت میمی

شعر است و این جنبه را به ی  هجنبترین ترین و ظریف

کم در معنای دست-کند که آرمان شعر فعالیتی منسوب می

از آن گریزان است. ما در اکثر اشعار فروغ  -لمهسنتی ک

بینیم که راوی مشغول گفتگو با خود است و این می فرخزاد

، «باغچه»هایی همانند لفهؤتنهایی راوی باعث شده است که م

ببرد که به کار بهو این دست را در شعر « آفتاب»، «دریچه»

 هاست. عنوان کاراکتر در حال گفتگو با آن

 آن راو در این حسی است/ که من »ی از قبیل در سطرهای

با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهیم آمیخت/ در اتاقی که 

نی»راوی حتی کاراکتری که در .« است ییتنهایک  اندازه به

تواند به اتاقی ابد هم نمییاو خود را ویران می« نی چشمان

نه تر و نه بزرگ- تنهایی خود راوی استی  هاندازکه به 

ایمان بیاوریم به آغاز »یا در کتاب  و ؛مهمان کند -ترکوچک

های دلم گرفته است/ دلم گرفته است/ چراغ» ؛«فصل سرد

ها و جدایی راوی چیزی و تمام این زبان «/...اند کیتاررابطه 

و  جرئت بهستایش کرده است. جز این منیت اشعار او را قابلبه

ما در ادبیات  فرخزادفروغ توان گفت بعد از صراحتی کامل می

ابیم. اکثر شاعران زن ادبیات معاصر یاثری از زبان غنایی نمی

سری تفکرات اجتماعی سیاسی را گرفته و متعهد  یا دنبال یک

ترین ای زنانگی در زبان که اصلیشوند و عده خوانده می

شعر زن است )انکار کردن جنسیت خود( را زیر پا ی  همؤلف

های هفتاد و ای بسیار از شاعران زن دهه عده و ؛گذاشتند

سری زد و بندهای پایتختی راه یک به دلیل متأسفانههشتاد، 

به شعر ملی گشودند که وجودشان تحقیر و عنوان ضعف و 

اهانتی عظیم بر پیشانی شعر ایران خواهد ماند و با وجودشان 

کش و پر کار و توانمند تنگ عرصه را برای شاعران زحمت

جمعیت  به دلیلاین شاعران قدرتمند  که یطرز هبکرده، 

از شعر، فقط  که یزنانشوند.  زیاد نادیده گرفته و حذف می

ها حتی گفتن را بلد بودند و برای ارائه ضمنی همین حرف

اند در شعر این ادبیات اعالم حیات میالی کتابی نگشوده

هم همین است که ما چندین سال آخر و عاقبت آن که ؛کنند

نویس قهار نتوانستیم یک شاعر و یا یک رمان متأسفانهت اس

ما از آیندگان و گذشتگانی  و ؛را در سطح جهانی معرفی کنیم

که مثل بختک روی شعر معاصر فارسی خواهند افتاد و یا 

پهناور ی  هعرصاند انتظار داریم که پایشان را به این افتاده

یک جهان عظیم نگذارند و اگر هم وارد شدند بدانند که شعر 

ها و زد و خوردهای فلسفی و سیاسی و ها و تناقضپر از تفاوت

قانون جهان، قانون »«: هگل» قول بهاجتماعی است، یا 

تضادها است. یک شاعر در حینی که یک نظریه را ثابت می

 «کند باید توانایی رد کردن آن نظریه را هم داشته باشد.

 ها آنند اما در بین اگرچه شاعران زن زیادی آمدند و رفت

 شناختیهای فرمی، زبانی و زیباییبه ارزش که یکسانبودند 

شناختی، فلسفی، جامعهی  هطیحاما در  ؛اند افتهی دست

توان از منظر محتوا دست به خوانش کالً نمی یشناخت روان

کنند که یعنی فراموش می ؛نام برد ها آنآثارشان زد و از 

کند و آن )محتوا( تعیین می ارزش یک سکه )فرم را( نرخ

عنوان زن نگاهشان به خود و جهان اطراف و مسئولیتی که به

است که  کامالً سطحی در برابر جامعه بر گردن دارند یک نگاه

شان کاسته است. های محتوایی، عمق و ژرفای شعریاز ارزش

کنند مرد به او یک نگاه ابزاری برای تخلیه  فراموش می

وظیفه دارد تا به او بفهماند که برای منیت  جنسی خود دارد و

و شخصیت او احترام قائل شود. در مقاالت بسیاری از 

خوانیم که یکرسیده، می چاپ بهمحققین که در مطبوعات 

توان این خوانند که حتی نمیمی سمینیفمسری ادبیات را 

قرار داد، چه برسد  موردمطالعهاشعار را در چهارچوب اجتماع 

عنوان یک زن بخواهد از حقوق خود ه در آن شاعر بهبه اینک

های دفاع کند. در کشورهای جهان سوم و بیشتر جهان

کنیم های پنهانی را میان زن و مرد درک میمذهبی، ما رابطه

رو  دو روبه آنکه در نهایت به جدایی یا با خیانت یکی از 

خورده، زن  . حاال اگر جنس خیانت دیده و فریبمیشو یم
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خود از خیانت مرد  ی خورده شکستشد و در خصوص عشق با

یا به غنا در زبان رسیده  است؟ سمینیفم بنویسید، آیا این

 قدر آنحتی او در این قبیل اشعار خود را  ،است؟ برعکس

شمارد که توانایی جلوگیری از این اتفاق را هم  ضعیف می

اول قدرت ی  هوهلدر  سمینیفمچرا که یک  نداشته است

آموزد و در  انتخاب کردن و درست رفتار کردن را می درست

کند. البته  هم با این رفتار سطحی برخورد نمی قدر آننهایت 

توان بسیاری از ادبیات زن ایران را در  با این خوانش می

خواند که برای شکست خود مرد را مورد  سمینیفمادبیات 

 دهند. سرزنش قرار می

نام سیمین   عر قدرتمندی بهشا هما ب« فرخزادفروغ »بعد از 

 بندی توانایی و حق انتخاب که در تقسیم میخور یبرمبهبهانی 

 یشمول جهان»عنوان یک شاعر غنایی نداریم چرا که  او را به

 .«اند ناتوانفقط انتقال... چیزی نیست که دیگران از انتقال آن 

فردی به  ور شدن در امر تواند با غوطه اگر شعر غنایی می

اش  برای این است که غوطه شمول انتقال یابد، جهانی  همرتب

ذات زدوده و نا ی  هجنب»که  است در امر فردی، چنان

سیمین »حتی باید  .«دهد به پدیدار می ای زیرمجموعه

را یک شاعر مرد خواند که تنها به فرم و محتوا ارج « بهبهانی

 راآن نهد. اگرچه فرم در کار ارزش باالیی دارد و محتوای  می

های فلسفی، اجتماعی، سیاسی و...  توان در چهارچوب می

عنوان اشعار  توان اشعار او را به قرار داد، اما نمی موردمطالعه

که اگر  طوری ر شعر زن نام برد، بهدغنایی یعنی زنانگی زبان، 

لف زیر کارهای او قرار ؤعنوان م به «بهبهانی سیمین»نام 

که  را ندارد این موضوعتوانایی درک  شک مخاطب نگیرد، بی

دوباره »یک زن است. در شعر  -راوی-شاعر حتی در جزئیات

و بسیاری  «با خشت جان خویش اگرچهسازمت وطن/  می

کار خواند  دیگر کارهای او را اگر در حضور یک مخاطب تازه

سیاسی  کند از حقوق پندارد که سعی می راوی را مردی می

این یک ضربه به غنا و  اجتماعی و... خود دفاع کند پس آیا

 رود؟ نمی شمار بهزنانگی در شعر زن 

در تحلیلی برای آشکار « جنس دوم»در « سیمون دوبووار»

را که زن در نظر بعضی  یا یقیتلفسیمای ویژه و »شدن 

مرور آثار نویسندگانی از  به« گرفته است خود بهنویسندگان 

آندره »، «کلودل»، «. الورنساچ دی.» ،«مونتراالن»قبیل 

نشیند. او در قسمت اول این فصل  می« استاندال»و « برتون

زن عبارت از شب »پردازد که  و دیدگاهش می« مونتراالن»به 

مادام »مونتراالن درباره  .«نظمی و حالیت است و تاریکی، بی

آلود چیزی جز  این ظلمت تشنج»نویسد:  می« یتولستو دو

قت و پستی مردان زعم او، حما گی ناب و محض نیست. بهنزنا

های زنانه سیمای مثبت داده  که به نارسایی امروزی است

ی آنان یاد یاست: از غریزه زنان، از مکاشفه آنان، از پیشگو

آلود آنان و  نان جهالت لجاجآمنطقی  کنند، حال اینکه بی می

شان در درک واقعیت باید برمال شود، در حقیقت  عدم توانایی

را ببینند  ءتوانند اشیا کاو، آنان نه می انآنان نه ناظرند و نه رو

و نه قادرند به عالم موجودات پی ببرند، رازشان دامی است، 

های غیرقابل سنجش آنان، عمق عدم را دارند؛ چیزی  گنجینه

ندارند که به مرد ببخشند و جز اینکه به او آسیب برسانند 

اسم )جنس دوم، سیمون دوبووار، ق« .دیآ یبرنم ها آنکاری از 

گرچه این طرز فکر و این ا (312 ص؛ 1388 صنعوی توس،

شوند چه برسد  حتی در یک نظریه هم جا نمی ذهنیت از زن،

اعتقادات یک شخص، اما باید نویسنده را روانکاوی کرد که 

زیرا ما در ادبیات  طلبد دست می متخصص چیره کار ما نیست،

دادن خود  فارسی نویسندگانی را داریم که برای متفاوت نشان

کنند اما همان شخص در دنیای  مخالف ابراز تنفر می به جنس

بستری دارد که در  شخصی خود یک عشق، یک دوست، یا هم

این « صادق هدایت»گیرد. خیلی از منتقدان به  تن او آرام می

را « هدایت»توان گفت اینان یا آثار  اند. می برچسب را زده

اند و یا آثار او را کامل مورد  اند و درک نکرده روشنی نخوانده به

 اند.  بررسی قرار نداده

 حسین منصوری اش فرزندخواندهفروغ و 

ای عظیم  خود مقاله« صادق هدایت»جایگاه زن در ادبیات 

نخواهد شد  طلبد که با یک، دو، ده صفحه حق مطلب ادا می

به زن یک دیدگاه ویژه « صادق هدایت»توان گفت نگاه  اما می
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کرده است. اگر او زنی خاص  را در آثار او متفاوت بود که زن

به زنی احترام  خواند در مقابلش می« لکاته» ،«بوف کور»را در 

گذارد و برای شخصیتش ارزش قائل است که زمان  می

کند. یا به عبارتی در  تماشای او زمان و مکان را فراموش می

 عهیماوراءالطبیعنی زن مرکز  رود، این بعدها به تحلیل می

رسد حتی اگر  اش می است. زنی که در بستر او به پایان زندگی

- «داش آکل»خوابه نشده است. یا زن در  هم با او هم بار یک

 کند که و زیبا ترسیم می فرد منحصربهرا جوری  -«مرجان»

شود با کسی  او حاضر نمی خاطر بهحتی « داش آکل»مرد یا 

 «های کاغذی گل»در  بخوابد چه اینکه ازدواج کند. جایگاه زن

در اکثر « مردش را گم کرد که یزن»کوشی زن در  سخت

 ها و... نمایشنامه

زنی  خوانیم، با را می« دوبووارسیمون »وقتی خاطرات 

به هیچ مردی  یسالگ ستیبشویم که تا سن  رو می روبه

درازی نداده بوده و هنگامی از قید و بند جنسی  دستی  هاجاز

مقابل او حاضر به قید و بند نیست. ی  هنقطشود که  رها می

به تعهد معتقد بود و همزمان با او و چند « سارتر»مطمئناً اگر 

هایی  هم چهارچوب «دوبووارسیمون »شک  بی ،نفر دیگر نبود

به آمریکایی ترجمه « ها ماندران»کرد و یا وقتی  ترسیم می

گوید که مجبور شده  می« دوبووارسیمون »شود، مترجم به  می

حذف کند چون مردم آمریکا  آن رامقداری از  ستا

یعنی ما در تمام  ؛کنند جنسی را قبول نمی یها یبندوبار یب

صادق »رو هستیم. پس اگر  ها با این مسئله روبه فرهنگ

کند  را محکوم می« لکاته»رفتار « بوف کور»در « هدایت

نقش کاراکتر  که یزن خاطر بهارزشی زن نیست و  دلیلی بر بی

ها  را نماد تمام زن« لکاته»توان  دارد، نمی عهده بهپاک را زن 

رفتار این قبیل مردها را نیز « صادق هدایت»خواند. چه اینکه 

ترین شکل ممکن شرح  ها را به زشت کند و آن محکوم می

 کند. می

از زن شعاری است و حتی در ترسیم « مونتراالن»تعریف 

رو نخواهیم  خصیت زن روبهتری از انسان نیز با این ش فروافتاده

مونتراالن پا  که یجوربود. 

کند و مادر را  را درازتر می

عامل اصلی عقب ماندن 

خواند. ترجیح  فرزند می

سیمون »دهم به خود  می

برگردم که « دوبووار

مونترالن خود را »گوید:  می

کند،  النوع تصور می رب

ینکه النوعی باشد؛ برای اینکه نداست، برای ا خواهد رب می

النوعی که  است؛ برای اینکه مونترالل است. رب ی« ابرمرد»

نباید زاده شده باشد؛ جسم او، البته اگر جسمی داشته باشد. 

 بردار فرمانهای سخت و  است که در عضلهی  هارادعبارت از 

ن آدر  سروصدا یبجاری شده باشد، نه تنی که زندگی و مرگ 

ناپذیر، محتمل و جای گرفته باشد؛ مونترالل، این تن ف

 شناسد. آن می کند و مادر را مسئول پذیر را انکار می آسیب

ای بود که  پذیر بدن آشیل، همان نقطه آسیبی  هنقطیگانه »

 «.مادرش نگه داشته بود

مونترالن هرگز نخواست که وضع بشری را بپذیرد؛ چیزی »

آلودی  خواند از همان ابتدا گریز ترس که او غرور خودش می

قابل خطرهایی که آزادی درگیر در دنیا در فالن تن در است م

بر آزادی، ولی نفی تعهد است؛  تأکیدبردارد؛ مونترالن مدعی 

پندارد که  بدون ربط و بست بدون ریشه، خود را ذهنیتی می

است. خاطره اصل و نسب  فرورفتهآمرانه در خود 

وقت مونترالن به  است و آن ایرؤاش، مزاحم این  جسمانی

جای غلبه بر  جوید، به عادی شده، توسل می که برایش وبیاسل

 (302 )همان، ص« .کند طرد می آن رااین اصل و نسب، 

 رسانم چرا که زنان شاعر جا به پایان می این بحث را همین

ردیف شدن با او را ندارند و تمام  بعد از فروغ قابلیت هم

 نوانع ها را به بخش و این حرف بیترت بههایم را  پردازش

 آورم. بخش اول می

 

 «شعر زن بعد از فروغ» بخش دوم:

موافق هستم اما با تعریفی  «هنر برای هنر» شخصاً با سطر

ساختن این فضا ی  هفیوظرم که فرم وکه از آن دارم بر این با

 ییکجایعنوان یک علم  دارد و پرداختن به فرم به عهده بهرا 

اهیت از شعر شود و محدودیت پرداختن به این م تمام می

قانون خواند، یعنی  یک چهارچوب یا آن راشود که  باعث می

ای که شعر بودن یا نبودن یک متن را مشخص  لفهؤفرم م

توان در  طلبد که می قواعد خاصی را می قانون و کند، می

صفحاتی حدود یک کتاب حداکثر به تمام و کمال به این 

 هنر»عریف تعریف رسید. بسیاری از هنرمندها فریب این ت

هایی هستند  قربانی گرید یعبارت بهاند یا  را خورده« برای هنر

های  که دست به خودکشی ذهنی زدند. این شاعران را در دهه

شود دید که برای ایجاد یک فضای  هفتاد و هشتاد زیاد می

به  متفاوت، داشتن یک زبان متفاوت، خالقیت در ساختار و...

آور  سفأاند که بسیار ت زده هایی دست ها و فرم ایجاد سبک
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اشک ریخت بر ادبیات ایران که این  است و باید نشست و

 روند. می شمار بهعنوان بزرگان آن  قبیل شاعران به

عنوان یک ماهیت اصلی شعر و جزء  اما پرداختن به محتوا به

هایی دارد که خود تعریف و  توانایی قرائت جداناشدنی از فرم،

آن یکی است و  ی کننده لیتکمامه و اد هرکدامتحریف هم و 

های  بحث و جدل بین تعریف همدر بسیاری جمالت نفی 

نی یع ؛کند ریزی می را پی و...« شناختی جامعه»، «روانکاوی»

توی عظیم است که از هر پرداختن به محتوا یک داالن تودر

شود  می رویت سبز دری که وارد شوی باز هزاران در بسته روبه

 پرداخت. ها آنعریف و باز کردن که باید به ت

های محتوا اعم  لفهؤم نویسنده به درکی از-گاهی یک شاعر 

شناختی، سمبل،  شناختی روانکاوی، زیبایی از نگاه جامعه

عنوان چشمه، ادبیات یک زبان  رسد که به سازی و... می استعاره

توان به  رگ آن زبان جریان دارد. می کند و در را سیراب می

اش به طبیعت و  اشاره کرد و نگاه خالقانه« دایتصادق ه»

که ما شاهد هستیم هنوز ادبیات فارسی موفق  جهان اطراف

نشده است یا وقتی « بوف کور»تر از  به نوشتن یک رمان موفق

عنوان  به« خون قطره سه»نویسد، این  را می« خون قطره سه»

  علی»وقتی  یابد. نشانه در ادبیات ادامه می یک سمبل

 سهفقط به  سرانجامآقای خوش »سراید که:  می« چاهیاباب

هایی که  و بسیاری از مثال« شود خون تبدیل می قطره

یعنی با نگاه او یک نگاه روشنفکرانه در  ؛توان از او آورد می

ادبیات فارسی تنها به  شود که قبل از او، می ادبیات شروع

نبودند،  ها عصر نویسنده گوهایی بسنده کرده بود که هم قصه

پردازند  ای از زمان به قصه )نه حتی رمانس( می یعنی در برهه

چرم »رمان « بالزاک» ها آنکه حدود یک قرن پیش از 

برادران » ،«داستایوفسکی»نویسد یا  را می« ساغری

نویسد. یا حتی از  را می« جنایت و مکافات» ،«کارامازوف

که تعریف بهرنگی اشاره کرد  توان به ها می نویس همین قصه

قدرتمندش به رفتار و 

شود  باورهای عوام باعث می

او در  ی« یک هلو هزار هلو»

ادبیات داستانی و 

نویسی رسوخ کند  نمایشنامه

درخت »در « گلی ترقی»و 

از باور عام به میوه « گالبی

ی  هقصنکردن درخت هلوی 

بهرنگ اقتباس کند و میوه 

نکردن درخت گالبی را با باور 

ه حتی مرکزیت ساختار داستان و نمایشنامه نگری ک عوام

 .باشد بیان کند« داریوش مهرجویی»شدن آن توسط 

پرداختم چراکه به تنهایی « فرخزادفروغ »در بخش قبل به 

کوتاهمان بیرون ی  هحوصلطلبید که از  تری می صفحات بیش

غنایی که در ادبیات فارسی بعد از  ،بود. بحث اصلی ما غناست

شماری توانستند به آن ادامه دهند و  انگشت «فرخزادفروغ »

وقتی ، ادبیات خود ازشمارها نیز در بخشی  همان انگشت

طاهره »دهیم، از  قرار می موردمطالعهادبیات زن معاصر را 

های  گرفته تا شاعرهای دهه« بتول عزیزپور»و « صفارزاده

ثیر زیادی بر غزل فرم أ)که ت «نجمه زارع»تری از قبیل  نزدیک

و « گراناز موسوی»، «مریم هوله»، «پگاه احمدی»گذارد(  می

پردازیم، متوجه  ها می های زیادی که تا حدودی به آن نام

زن رسوخ کرده است. علت  شویم که در شعر می یخالءا

ماندند؟ چرا تا  سطح شناور چیست؟ چرا شاعران زن ایران در

کنند دیگر  شوند فکر می عنوان یک شاعر معرفی می به

 ندارند؟ و های حرفی  همطالعچیز تمام شده؟ چرا  ههم

 ها آنعنصری و ضعف ذهنی و تخیلی  چراهایی که از سست

جسمانی آشنا نیست،  سمینیفمحاکی است. شاعر زنی که با 

کل هنر دنیا قطع رابطه کرده  با فیلم و ادبیات و موسیقی و در

چه سطحی  پردازد تفریحی به کتاب می یصورت بهاست و 

ها  تواند در ادبیات یک کشور داشته باشد؟ و همین گروه می

هستند که سطح شاعران تازه به بلوغ رسیده را پایان 

پنج  یال چهاراش از روزانه  آورند. شاعری که آمار مطالعه می

تر است چه حرفی برای گفتن دارد؟ وقتی با  ساعت کم

« فرخزادفروغ » و سمینیفمعنوان یک  به« سیمون دوبووار»

پردازد سپس  ابتدا به مطالعات علمی خود می رو هستیم، وبهر

خود او بیست سال )سال دقیق  قول بهشود، یا  می سمینیفم

 چاپ بههایش اولین رمان خود را  یادم نیست( بعد از تالش

رساند. یا با اینکه خود دانشجوی فلسفه بود برای خواندن  می

وقت  به مدت مشخصی روزانه سه یا چهار ساعت« هگل»

شاعران زن بلکه شاعران  تنها نه متأسفانهدهد که  اختصاص می

چیز را  دیگر هم به همین شکل بیمار هستند و نخوانده همه

 بردانند. شاعری موفق است که اگر به هنر اعتماد دارد اما  می

ثیر زیادی دارد، یا اینکه أکند که نبوغ ت نکته پافشاری می نیا

گذارد اما به صنعت ارج  ر شعر نمیثیر کمی دأداند الهام ت می

آییم و شعر زن جهان را مورد مطالعه قرار  نهد. ما وقتی می می

متوجه  کنیم، دهیم و با چشم دریافت غنا به آن نگاه می می

وار هست  عمیق و زنجیرهی  هرابطشویم بین تمامشان یک  می

ای که  کند. رابطه متصل می هم بهها را در یک نقطه  که آن
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کند یا به همین  وصل می« آنا آخموتوا»را به « یا پالتسیلو»

 .دو آنرا به  «فرخزاد فروغ»ترتیب 

بلکه در زندگی شخصی او با « سیلویا پالت»در اشعار  تنها نه

شود.  مرموز و جذاب دیده میی  هرابطیک « فرخزادفروغ »

زیستند هر دو حدود یک سن و سال  هردو در یک دوره می

 شبیه به هم و... باًیتقرهر دو ی  هعاشقانی  هرابطمیرند،  می

 گوید: می «سیلویا پالت»وقتی 

به هوا / گیرد بر خاک ریشه می/ های ما های ما، پوزه پنجه

 یابد دست می

 نویسد: می «فرخزاد فروغ»

 سبز خواهم شد.../ کارم دستانم را در باغچه می

متعلق به قرن  خوانیم که شاعری از چین را می و یا وقتی

زن  بیند که یک شاعر گونه می هشتم، جهان و مفاهیم را همان

های گذشته با زن  یعنی ما در قرن ؛ها بعد ببیند باید در قرن

عنوان یک جنس ضعیف یا جنس دوم که مورد معامله  شاعر به

 هستیم. رو شد روبه واقع می

 ها کنیم مانند آواره زندگی می»

 مای سرانجام به خانه رسیده میریم، می و

 زمین سفری کوتاه میان آسمان و

 و بعد ردی از غبار هزاران نسل

 سازد را برای هیچ می اتیح ریاکسخرگوش - ماه

 گیرد. درخت عمر جاودان آتش می

 اند های سفید ما خاموش خوابیده استخوان ایم، مرده

 گذارند. بهار میی  هشان بر وقتی صنوبرها سر

دوباره آه  کنم، نگاه میبه آینه  کشم؛ آورم، آه می می ادی به

 کشم: می

-221 پو)لی  «کدام قله؟ کدام اوج؟ این زندگی غبار است.

2۶0) 

رهایی پرولتاریا باید به دست خود »مارکس معتقد بود: 

خود او کاری انجام  کسی جز مطمئناًو « .پرولتاریا انجام گیرد

گونه برای زن و رهایی او کسی جز خود  نخواهد داد. به همین

 ویرجینیا»بینیم که  تواند انجام بدهد. ما می ری نمیاو کا

سنگ زیربنای « اتاقی از آن خود»نام  با کتاب خود به« وولف

 «.جنس دوم»با « دوبووارسیمون »گذارد و  را می فمینیسم

نقطه از  نقطه عنوان مغزهای متفکر در کاری که شاعران زن به

را  «سافو»از  اند. وقتی شعری کره خاکی به آن مقوله پرداخته

 خوانیم: می

توانم  باز هم نمی/ که هرچه بازوهایم را باز کنم/ باور دارم»

 «در آغوش گیرم/ آسمان را

شوی.  هرچند هم بزرگ باشی باز در کلیت ضعیف دیده می

پذیر برای خود  های مرگ از پرنده« فرخزادفروغ »یا وقتی 

 «دنی استپرنده مر بسپار/ خاطر بهپرواز را »سازد:  سمبل می

عنوان یک زن در آغاز فصلی که معتقد به سرد بودن آن  که به

سپس  کند به باوری برسد که زن است، باشد سعی می نیز می

های دیگر که  و خیلی« آنا آخماتووا»به زنانگی خود بپردازد. یا 

ای  گونه به هرکداماین متن فراترند که ی  هحوصلاز 

اند.  فکر را دنبال کردههم هستند چرا که یک ت کننده لیتکم

خوانیم با جهانی  بعد از فروغ، وقتی شعر زن فارسی را می

رسید آیا در  نیقی بهاول باید ی  هوهلشویم که در  رو می روبه

مفاهیم  ی اندازه به« جنس دوم» آن زبان زنانگی است یا خیر

پذیر  ضدهد و مسلم این تفکرات نق عصر خود گسترش می

 ن موظف به تکمیل این تفکرات هستند.زنای  هجامعهستند و 

ی  هاجازعنوان غنا در شعر خود به احساسات  شاعر زن به

کند این  دهد. او سعی می رسوخ به شعر و مفاهیم ذهنی نمی

احساسات را هم در شعر و هم در مفاهیم کنترل کند. مهم 

گاه  پردازد و هیچ نیست به کدام جنبه از محتوا در ادبیات می

داند  رو هست و می راع نیست، چراکه با واقعیت روبهبه فکر اخت

مکتب دیگر  در ادبیات هیچ شخص دیگر یا هیچ مکتبی از

هم ی  هادامتر و یا بهتر نیست بلکه مکاتب، شاعران و...  کامل

فروغ »گونه که شاعرهای زن فارسی بعد از  هستند. همین

باشند. را ادامه داده « فروغ»اند  تا حدودی سعی کرده «فرخزاد

عصر خود  کرد ادبیات قبل یا هم گونه که فروغ سعی می همان

 را ادامه دهد.

سرا، تراوشات و الهام و وحی  عنوان غنی در شعر زن به

لف در شعر غنایی معتقد هست که برای ؤجایگاهی ندارد. م

که شعر  نیاز به تفکر است که زیربنای شعر باشد سرایش

شود یک خاستگاه و یک  یعالوه بر اینکه یک هنر خوانده م

دهد. او در  زنان جامعه ارائه می تفکر و طرز نگاه را به جامعه و

گاه از  دهد، او هیچ گاه خبر خوشی نمی هیچ سرایشاز  گونه این

داند، چراکه معتقد است  گوید و خود را بازیافته نمی آینده نمی

 باید در انزوا به تحلیل رفت تا به اجتماع کمک کرد. باید از

ما  در شعر زن فارسی، که یدرحالو... بگذرد.  حق تعلق اشیاء

شعر هست یا شکاک  باید محتاط عمل کنیم و ببینیم اصالً

اگرچه قصد ندارم هیچ اسمی را بیاورم اما پیشنهاد  باشیم.

پگاه »که توسط « شعر زن از آغاز تا امروز»کنم کتاب  می

 ؛عقیده شوید را بخوانید تا با من هم شده یآور جمع« احمدی

اند که  ضعیف( داشته هرچقدرهای ) اند که رگه اما بوده

در گرد و خاکی که راه انداخته بودند محو شدند.  مرورزمان به
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از شاعران خوبی که به زبان زنانگی در کارهای خود رسیدند 

« گراناز موسوی»، «مریم هوله» ،«پگاه احمدی»توان  می

 )البته مشروط( نام برد.

 از شیرم فرو ریختندپدرانم »

 «کودکم از من بال خزید

شک با  شویم بی رو می روبه« مریم هوله»وقتی با ذهنیت 

شویم. در بحث روانشناسی هست که  رو می زنانگی الزم روبه

شود احساس  آورد و یا مادر می یک دختر به مردی رو می

یعنی آن  ؛گیرد وابستگی جدیدی جای وابستگی گذشته را می

یا اینکه  و ؛بازد ا که به پدر و یا بردار دارد رنگ میوابستگی ر

کند که مرد  آید و قبول می قعیت کنار میابا و« هوله»

 گونه عکس. زن است و همان ی کننده لیتکم

تنها تو / دهد و جهت را تشخیص نمی/ صداست و روحم بی»

تنها تو / در تن یک کافر بگنجانی/ زور توانستی تنها به می

هایم از  شانه/ توانی تا ابدیت گریه کنی می/ تو!توانستی  می

 «جهان صبورترند

رود و از مرد مطلقی  اگرچه در جاهایی خیلی تند می

 پرستید: آن راسازد که باید  می

 رسد که در محله به قتل می/ تنها آن خدای محله نباش»

 من باشند ی گسترده جهان/ هایت بگذار جیب/ بده را دیکل

 /کهکشان/ شود یت تا افق بلند میها )روحم از شانه

 شنود( هایم را می چشم

 گوید: می« پگاه احمدی»که  یا وقتی

 کمک کن عاشقت بشوم در هکتار و درد»

 ام امشب... شبی که پشت کمربند بسته

 زندگی که یک جریب خالی بود و

 «ها، از تیمارستان مادرم به زمین آمدند درخت

رساند  مخاطب را می ها و... عنوان بازتاب واقعیت با جهانی به

کند که یک  که با غنا و مفهوم آن آشنا شود و جوری نگاه می

کنند.  گونه نگاه نمی زن بلکه شاعران دیگری آن تنها نهشاعر 

گذارد و دست به  اگرچه خود او باز در جاهایی پا را فراتر می

اش آسیب  بینی زند که به کلیت شعر و جهان شعارهایی می

 د:کن وارد می

 آخ! یکی، یکی، یکی، فقط یک روز!»

 از ساعت چهار تا پنج عصر دروغ نگوید

 «...تا پنج عصر

کنم که شاعران زن بعد از فروغ  اگر معتقدم و باز تکرار می

هاست. چراکه  به گستردگی الزم نرسیدند برای همین ضعف

یک راوی در شعر غنایی برخالف راوی در شعر متعهد انتظار 

کند خود را تغییر  بلکه سعی می را تغییر دهد،ندارد دیگران 

 داده باشد.

 قدر آنراوی در غنا در هستی تاریک و تار جهان پیرامون، 

های متفکرانه مفاهیمی  رسد که بعد از سکوت به استحاله می

دست  و ؛های خود نداشتند کند که جان در عصب را زنده می

رسالت او  برد، چراکه تنها به تغییر در زمان و مکان نمی

کسانی دیگر. ما وقتی ی  هعهدمخالفت با آن است و تغییر بر 

شویم که  های مذهبی حتی با فردی مواجه می در اندیشه

دست به نیایش برده است، کار او دعا کردن است و تغییر و 

کسی دیگر است. )اگرچه با این تفکر مخالف ی  هعهداجابت بر 

تالش ادامه دهد و  هستم و فرد باید از خود بخواهد و به

 شود( دهنده الزم می آرامش عنوان بهپرستد  خدایی که می

رو هستیم که این تفکر  های کودکانه روبه گاهی با توجیه

ساده است که نیازی به بازگویی و شیوع آن در شعر  قدر آن

اند که معنی و کارکرد  چراکه شاعرانی این کار را کرده نیست،

ند، ساده است پس نیازی به تفکر کشان ویل را به پرسش میأت

دهند که تنها به  محور نشان می نیست و خود را یک فرد تک

 .دنبال خلق معناهای محدودند

برد  می کار بهادبیات را ی  هاستفادفلسفه همان زبان مورد »

گونه تحلیل  و بنابراین قابلیت قرار گرفتن در معرض همان

)پل « رود کار می یات بهی را دارد که در مورد ادبا سرایانه سخن

پذیر ادبیات پی  ویلأدومان( ما در این سطرها به ارزش ت

 کند مثالً بریم و به این واقفیم که فلسفه از آن تغذیه می می

گوید  دهد می وقتی چند نمایشنامه ارائه می« ژان پل سارتر»

 قصد داشتم در قالب فلسفه باشند اما دیدم در زبان ادبیات،

تحلیل »شود و قابلیت  ر القاء میت اندیشه راحت

 ■ نیز دارد.« یا سرایانه سخن
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 منتقدان نقدی بر شبه 

 «آیدا مجیدآبادی» 

 

 طورکلی بهندگی و مرگ شاعران و نویسندگان و ز

که در یک جامعه صاحب شهرت و محبوبیت  ییها انسان

 اهمیت است. هستند، برای مردم آن جامعه حائز

 نیرگذارتریتأثو  نیتر بزرگی از یک عنوان بهفروغ فرخزاد 

ی  هنحوست که ا کسانیی  هزمرشاعران دوران معاصر، در 

زندگی و مرگش، همواره مورد بررسی، کنجکاوی و قضاوت 

 قرار گرفته است.

البته فروغ، عالوه بر تأثیر در شعر معاصر، اولین زن شاعر 

 یها سنت، انگرانهیعصو  پروا یبکه  دیآ یمایرانی به شمار 

فارسی را کنار زد و  ی هزارسالهحاکم بر ادبیات  مردساالر

از خود و از معشوق مردی که حق طبیعی او بود  پرده یب

منتقدان  ازحد شیبو همین مسئله توجه  سخن به میان آورد

 .ختیبرانگ و مخاطبان را نسبت به او

ست که آیا شهرت و محبوبیت و حتی تأثیر اینجاحال بحث 

و موجهی به شمار  کننده قانعدلیل  یک شخص در جامعه،

او مورد نقد و  یخانوادگکه زندگی شخصی و  دیآ یم

 کنجکاوی و قضاوت قرار گیرد؟

که امروزه رونق بازار عجیبی پیدا کرده است و در  ای مسئله

و حتی در نقد آثار نیز فراوان به چشم  ها مصاحبه، ها خاطره

 .خورد یم

یا آشنایی دور و نزدیک  منتقد بودنی  هبهانفالن شخص به 

که  کند یمبا فالن شاعر و فالن نویسنده، مباحثی را عنوان 

هیچ  تنها نهو  کشد یمزندگی خصوصی آن فرد را به چالش 

ادبی و هنری ندارد، بلکه عامل اصلی ی  هجامعسودی به حال 

 .دیآ یمادبی و هنری نیز به شمار  یها چهرهتخریب 

م و ناهار، اعتیاد، نوع لباس و ازدواج، طالق، شا که درحالی

به حال مخاطب امروز  رختخواب و ... آن نویسنده یا شاعر

 هیچ تفاوتی ندارد.

است، مواجهه با یک اثر و  آن آنچه مخاطب امروز خواستار؟

 تحلیل نگاه صاحب آن اثر است.

آثار درجه اول نقد ی  هزمردر  اصطالح بهحتی در آثاری که 

که بیشتر  میشو یم رو روبهیز با مطالبی ن رندیگ یمکشور قرار 

که  یینقدها، پردازند یماز نقد اثر به نقد شخصیت صاحب اثر 

 است و  و بینش شخصی منتقد ها قضاوت ی دهنده نشانبیشتر 

 

، کند ینمبه تحلیل فنی اثر کمک  تنها نه

 یارزش یبحاشیه و مطالب  یسو بهبلکه بحث را 

مشهور  یباز زنک خالهانه به که در ادبیات عامی دهد یمسوق 

 است.

ادبی ی  هجامعدر چند سال اخیر شاهد اتفاقاتی در  متأسفانه

فرهنگی و ادبی ی  هیبنمخرب  رفته رفتهکشور هستیم که 

کشور خواهد شد، اتفاقاتی که بیشتر از روی غلیان احساسات 

 و منافع شخصی کورکورانه یها تعصبو 

رشد سطح فرهنگی  یجا بهو  یک عده در حال وقوع است 

و هنری جامعه در بین جوامع دیگر، اعتبار و محبوبیت 

 .برد یمهنرمندان را زیر سؤال 

مثل صادق  نظیری بیصاحب سبک و ی  هسندینووقتی که 

ادبی مشهور ایران در خارج از  یها چهرههدایت که یکی از 

نقد فنی و اصولی،  گونه چیه، بدون دیآ یمکشور نیز به شمار 

 یها دههمورد لعن و نفرین یکی از شاعران به نام  دهپر یب

 (1، )ردیگ یمقرار  اخیر آقای موسوی گرما رودی

 یها بتدر هم شکستن ی  هبهانو یا آقای سیروس شاملو، به 

فرهنگی و ادبی تابو شده در اذهان عمومی، پدر خود، احمد 

 (0، )دهد یمرا مورد توهین و تحقیر قرار  شاملو

 نزدیکی و آشنایی با صادق هدایت،ی  هبهانه به و آقای فرزان

ارتباط یا عدم ارتباط  ی دربارهکه  دهد یمبه خود اجازه 

 (3کند ) اظهارنظرو خدمت کارانشان،  ها کلفتهدایت با 

ی  هجامعفرهنگ نقد و نقادی در  یارزش یبشاهد رکود و 

به  ادبی خواهیم بود و آنچه از این رکود حاصل خواهد شد،

 ایدئولوژیک دامن خواهد زد. ینقدهاابتذال و  ترویج

 

که در ابتدا اشاره شد، فروغ فرخزاد نیز یکی از  طور همان

ست که از زمان خود مورد نقد و کنجکاوی و قضاوت ا شاعرانی

که بیشتر شخصیت و زندگی  یینقدهاقرار گرفته است، 

بینش و تعصبات  و نشانگر دهند یمخصوصی او را هدف قرار 

 منتقدان خود هستند.شخصی 

که چند روز بعد از مرگش  یا مصاحبهاحسان نراقی در 

که بیشتر، بیان نقاط  کند یممنتشر شد، از خاطراتی یاد 

ضعف شخصی شاعران و نویسندگان است. گویا زندگی آزاد 

آقای نراقی نبوده و رفتار فروغ را در شأن یک  موردپسندفروغ 
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زمینه به او هشدار هم داده و حتی در این  دانسته ینمهنرمند 

 (4است. )

 مورد یب یاظهارنظرهاها و  گویی گذشته از این خاطره

معرفی و نقد  یها کتابشخصی، منتقدانی نیز هستند که در 

نقد فنی و ادبی اشعار فروغ، خود او را با بینشی  جای بهآثار، 

و کامالً شخصی مورد انتقاد قرار  یرتخصصیغسطحی، 

 .دهند یم

بسته که در  یها پنجره رغم بهامیار عابدی در کتاب آقای ک

نوشته شده است، از  ها آنمعرفی شاعران زن معاصر و آثار 

یاد  آور هراسو  دوبندیق یبعصیان گری فروغ، با الفاظی مثل 

 .کند یم

نگارنده ایشان در نقد آثار فروغ نیز ی  هدیعقعالوه بر این، به 

ایمان بیاوریم به ی  همنظوم و اند کردهبا تعصب و کوتاهی عمل 

و تلمیحات دور از  یپراکندگآغاز فصل سرد را دارای ابهام، 

 (1. )اند کردهدسترس عنوان 

یکی از مشهورترین و  عنوان بهآقای رضا براهنی نیز 

 مستثنامنتقدان ادبی کشور، از این قافله  نیتر متخصص

 نیست.

در  (وله )دویچه»با رادیو  یا مصاحبهابراهیم گلستان در 

خوشنام انجام گرفته است، به این   ههالکه توسط  1382سال 

ی  هشمارکه آقای براهنی در چندین  کند یممسئله اشاره 

فروغ به چاپ ی  هدربار یزیآم نیتوهفردوسی، مقاالت ی  همجل

 ای مقالهچند روز بعد از مرگ فروغ،  حال نیدرعرسانده بود و 

 (۶در تمجید و تعریف از او نوشت. )

مشهور رضا براهنی  یها کتابکتاب طال در مس که یکی از 

به فروغ و دیگر  زیآم نیتوهنیز حاوی مطالب  دیآ یمبه شمار 

 شاعران معاصر کشور است.

او در این کتاب از سهراب با نام بچه بودای اشرافی یاد 

و ... را در  یلوح سادهو الفاظی مثل جنون، حماقت،  کند یم

 .برد یممورد او به کار 

 و ؛است چشم کینصرت رحمانی نیز در بینش او، غول 

غیر فنی، شخصی  یاظهارنظرها ررسیتشاملو و اخوان نیز از 

 .مانند ینمایدئولوژیک او در امان  یها تعصبو 

اول زندگی در وقاحت و ی  هدوربه اعتقاد براهنی، فروغ در 

و رفتاری جلف و فرنگی  بود دهیغلتفرو  ییپرروکثافت و 

 (2آبانه داشته است. )م

 یها جملهحال باید در پاسخ به آقای براهنی، از یکی از 

 خود او در این کتاب بهره گرفت.

شعر احساساتی شدن : »سدینو یم 1243ی  هصفحاو در 

 «اشیاء و اشخاص نیست ی درباره

اشیاء و  ی دربارهبه اعتقاد نگارنده، نقد هم احساساتی شدن 

که آقای براهنی و دیگر دوستان  طور همانو  اشخاص نیست

، اصول و سیاق خاص خود را دارد و دانند یممنتقد بهتر 

اجازه ندارد، نظرات شخصی خود را با القاب و الفاظ  کس هیچ

 به صاحبان آثار ادبی نسبت دهد. زیآم نیتوه

حال پرسش اینجاست که چرا ادبیات مذکر و 

کثیف و وقیح هزار سال ادبیات فارسی، جلف و  یها یشاهدباز

 ؟شود ینمشمرده 

چرا هیچ نقدی بر آقایان شاعری که آزادانه از معشوق زن و 

ی از ا پرده یبو تصاویر  آورند یممرد خود سخن به میان 

، دهند یمهای خود و معشوقانشان در آثارشان ارائه  همخوابگی

 وارد نیست؟

آیا سخن گفتن یک زن از احساسات و غرایز طبیعی خود تا 

نسبت داده  ها یفرنگکه به  دینما یم یعیرطبیغد این ح

 ؟شود یم

عجیب است که اگر آقای براهنی در قرن هشتم با شاعری 

 رو روبهحافظ،  ی دوره هممثل جهان ملک خاطون، شاعر 

 ؟کرد یماستفاده  یا واژهفرنگی مآبانه از چه  جای به شد یم

 در میان من و تو پیرهنی مانده حجاب»

 «آن هم ز میان برخیزدبا کنار آی که 

، آن دوره هم ادیبان دست نیازامنتقدانی  جای بهالبته 

 خاص خود را داشت.

کسانی مثل عبید زاکانی که درست مثل عصر جدید، تاب 

 .اند نداشتهشنیدن سخنان طبیعی و انسانی یک زن را 

عبید در یک رباعی که تنها بیت اول آن در اینجا قید 

، در برد یمجهان به کار ی  هکلمر ، با ایهامی که دشود یم

او  ی دربارهحضور همسر جهان ملک خاطون، لب به فحاشی 

 :دیگشا یم

 وفاست یب یا قحبهوزیرا جهان »

 (8« )ننگ نیست؟ یا قحبهتو را از چنین 

 شدت بهآنچه مشهود است، فرهنگ نقد و نقادی  هرحال به

امروزه  و آنچه ادبی ما در حال رکود و افول استی  هجامعدر 

، دیآ یمنقد سازی اکثر دوستان منتقد بیرون  یها نیماشاز 

 بیش نیست. یارزش یب یها یباز زنک خالهابتذال و 

هیچ کمکی به ارتقاء سطح فرهنگی و هنری  نقدهااین 

زیر  شدت بهجامعه نخواهد کرد و هنر و هنرمند ایرانی را 

 سؤال خواهد برد.
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در نقد آثار  وجه هیچ بهتبعیض، تعصب و اعمال نظر شخصی 

بیشتر از منزلت منتقدان و  رسد یمادبی جایی ندارد و به نظر 

 ■ هنرمندان، به سطح فرهنگی جامعه آسیب خواهد زد.
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 «فروغ فرخزاد» اثر «سوزد یباغچه م یدلم برا»ت در شعر یعنصر روا 

  «غزال مرادی» 

 

 یکی کش یفرخزاد ب  فروغ« سوزد یباغچه م یدلم برا»شعر 

در  که ؛آثار اوست نیتر پرمخاطبو  نیزتریبرانگ تأملاز 

در  جای دارد "به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم" مجموعه شعر

آثار فروغ فرخزاد را در خود  آخرین این مجموعه شعر که

روایی بیشتری وجود دارد. نکته دیگر در  یها المانجای دارد 

هاست در واقع از سطر هرکدام یخودبسندگعه شعر مواین مج

با  شعری مستقل باشد که تواند یماز این سطرها  هرکدام

 سایر سطرهای وحدتی ارگانیک دارند.

ساخت  یکشتر یو انسجام ب یمعنا بخش یبرا یشاعر گاه

یکی از کسانی  فرخزادروغ ف و ردیگ یت بهره می، از روایشعر

در  است که در شعر مدرن از روایت استفاده نموده است

کسی که "و "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"نظیر  شعرهایی

اوج استفاده از این تکنیک است  "نیست کس چیهمثل 

با ذهن  یقیعم یوندهایپ شعرهان یدر ا ییروا یها هیال

 ند.ک یمخاطب برقرار م

 یترهاکاراکو ساخت  ین شعر فروغ با طرح داستانیدر ا

ه کتر  . جالبندک یر میتصو یخوب ت اجتماع را بهین وضعینماد

ه کافتد بل یاز شعر دور نم تنها نهار موفق است کن یچنان در ا

با خواننده برقرار  یمکز ارتباط محیآن ن یداستان رنگ یپ

ن یا یها تیتواند با شخص یه مخاطب مک یا گونه ند. بهک یم

 ییدر جاها یند و حتک یپندار داستان همذات یکشعر مانند 

ر واقع کاراکتر سازی و بخشد. د یت مینیع ها آنبه 

از قوت  "سوزد یمدلم برای باغچه "در شعر  یپرداز تیشخص

بسیاری دارد.  یریباورپذو برای مخاطب  برخوردار است یادیز

ن شعر گفته است: یپوران فرخزاد درباره ا یه حتک قدر آن

شوند، هیچ  هایی که در این شعر تصویر می آدم هرحال به»

من ندارند. نه مادرم، نه پدرم نه ی  هخانوادنسبتی با افراد 

با ما و نوع  کل بهترم و  برادرم و نه خودم یا خواهر کوچک

خواسته است از  زندگی و تفکرات ما فرق دارند. شاید فروغ

 [1]«کرد تمثیلی بسازد. ای که در آن زندگی می جامعه

دیگری  تأمل قابل شعر نیز از نکات نیا درموسیقی موجود 

 کند این شعر کمک شایانی می انسجام ویت است که به روا

 یپا یدنبال جا/ یزیشه در ته هر چیمادر هم

 اهیک گیکه باغچه را کفر  کند یمو فکر /گردد یم  یتیمعص

  آلوده کرده است.

 

در انتظار ظهور است و « مادر مذهبی»

شعر فروغ، نسل « پدر» بخششی که نازل خواهد شد.

برای او « من گذشته است.گوید از  می»قبلی،  خورده شکست

از  ای الیهتر به  بزرگ« برادر» «حقوق تقاعد کافی است.»

برد که  دهه چهل شباهت می« عمل»روشنفکران گریزان از 

های فاسد  بیمار آب، به ذره پوست ریزکه  ها از جنازه ماهی»

و « به فلسفه معتاد است»، «دارد یبرمشوند، شماره  تبدیل می

کوچک است که هر شب، در ازدحام  قدر آن اش یدیناام»

شیفته زندگی مصرفی طبقه « خواهر» «شود. میکده گم می

، با ماهیان اش یمصنوعدر میان خانه »متوسط نفتی است، 

و زیر  اش یمصنوعو در پناه عشق همسر  اش یمصنوعقرمز 

های درختان سیب مصنوعی، آوازهای مصنوعی  شاخه

 [2]«سازد. های طبیعی می و بچه خواند می

است که در دیگر  چیزی ها تیشخصکاربرد سمبولیک  البته

 ای گونه بهنوع روایت در آثار فروغ  فروغ هم وجود دارد آثار

 ینینش همقواعد  کند یمرا اغنا  مخاطب عام و خاص است که

و از عناصر زیبایی سخن  ردیگ یمرا به خدمت  ینیجانش و

هم چنان  روزید و امروز که مخاطب کند یماستفاده  ای گونه به

 .معنایی آن لذت ببرند یها هیال از کشف

ه یاول یدر سطرها یبسترسازاز  پس شعرن یفروغ در ا 

یا ساخت و  رنگ یپشد ک یم ریتصو بهموجود را  یفضا

ن یا یت )داستان( از ابتدا تا انتهایهای یک روا پرداخت کنش

ل یذ ن سطرین شعر از همیاثر وجود دارد، در واقع نقطه اوج ا

 افتد: یاتفاق م

 کتجربه/ از ارتفاع درختان به خا بی کهای کوچ ستاره

ها/  ماهیی  هخان رنگ دهیپرهای  ان پنجرهیافتد/ و از م می

 ما تنهاستی  هخاناط ید/ حیآ ها صدای سرفه می شب

است و  یبعد یمعلول سطرها ین سطرها اتفاقیدر واقع ا

شود. تصاویر  یمجا شروع  نین شعر از همیدر ا ینکاف گره

گرفته است  خود بهایجاد شده از شعرهای او شکل سورئالی 

روند.  هایی درونی که مدام در جریان شعر پیش می گویی تک

به  ذهن مختلف سطوحکه شاعر در  یعاطفو  یذهن اتیتجرب

کند و زمان دیگر معنای عادی خود  هایی بیان می شکل گزاره

 .دهد را از دست می
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ن شعر از یدر ا یپرداز تیفته شد شخصکه گ طور همان 

ی ینمایتجربه سی  هثمرد یبرخوردار است و شا یادیقوت ز

 کنند یمنی که حقیقی جلوه ینماد ییها تیفروغ باشد. شخص

روبرو  ییها تین شخصیز با چنیگر اشعار فروغ نید در دیشا

ده یبخش یتر نقش پررنگ ها آنم اما انسجام و پردازش به یباش

خلق  یمتعدد های تأویلز هست ین یکه سمبولکاست و شعر 

 ند.ک یم

 تنهاست مای  هخانحیاط تنهاست/  مای  هخانحیاط 

و منفجر /دیآ یم  شدن تکه تکهاز پشت در صدای /تمام روز/

 بجای  ما همه در خاک باغچه هاشان یها هیهمسا/شدن

ما همه بر روی  یها هیهمسا/کارند یمخمپاره و مسلسل گل/

 شان یکاشهای  حوض

 خود  آنکه یبکاشی/ یها حوضو  /گذارند یمسرپوش   

 اند باروتانبارهای مخفی بخواهند/

مونولوگ و  یشود نوع یت میروا یشعر از زبان من راو

 شخص اولر یان دارد و ضمین شعر جریدر ا یدرون ییگو کت

ال یتوان آن را س یرار شده است. نمکبار ت 11ن شعر یمن در ا

 یا عدول از ساختار نحویو  یزمان یها پرش ر باید زیذهن نام

ن اثر و یبه شعر بودن ا با توجهم، البته یستیو... مواجه ن

دهد  یآنچه در ذهنش رخ م معموالًآن چون شاعر  یتورهاکفا

ش ینما یرد متفاوتکارکگذارد و  یم کرا با مخاطب به اشترا

 دهد: یم

 

 

 

 

 رسمت من از زمانی/که قلب خود را گم کرده است می

گانگی یهمه دست/ و از تجسم ب نیا یهودگیمن از تصور ب

 ترسم یهمه صورت م نیا

وار  وانهیاش را/ د /که درس هندسهیآموز من مثل دانش

 دارد تنها هستم یدوست م

دارد  یمتعدد های تأویلز ین شعر نیا تم ایه یما درون 

گر نزاع سنت و مدرنیسم در جامعه  ن شعر را توصیفیا یبرخ

ن شعر را دعوت به یا هیما درون گرید یدانند و برخ ما می

قلب »دانند  یم یا« باغچه» به و جامعه ایران را ر دانستهییتغ

در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه »که  «کرده ورم

به هر صورت این شعر و شعرهایی  اند تشبیه کرده« کشد. می

عری فروغ را به شا "دیآ یمکسی  ام دهیدمن خواب "نظیر 

 اوضاع جامعه خویش است که نگران کند یمتبدیل 

 ه آن دارد:یما ز اشاره به درونیشعر ن یبند انیپا

ر آفتاب ورم کرده است/ و ذهن باغچه دارد یقلب باغچه در ز

 ■ شود. ی/ از خاطرات سبز تهی مآرام آرام

 

 

 س:یپانو
با پوران فرخزاد/  ی اهلل نصرتآرش  یوگو گفت .1

 1388 تهران/اردیبهشت

 رهن وفرهنگ  صفحه .0
 

 منابع:

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، انتشارات مروارید  فروغ فرخزاد،

 13۶8)تهران(، چاپ هفتم 
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 «فروغ فرخزاد»به یاد خانم  

 «غالمحسین سالمی» از شعری «خاطره» 

 وزید وقتی که باد می

 ریخت و گیسوان سیاه تو را به هم می

 کردی و تو خنده می

 گفتی: سرخوشانه می 

 «آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم کرد؟»

 بارید میوقتی که برف 

 مردند میجوان ناشکفته  های غنچهو 

 کردی میتو گریه 

 :گفتی میو مادرانه 

 «سوزد میدلم برای باغچه »

 

 تو از کدام سلسله بودی؟

 تو از کدام سلسله بودی که هستی خود را

 شیری  هپیالچو یک  میان دست گرفتی

 

 باغ نوشاندی. های گلبه  جرعه جرعهو 

 تو از کدام طایفه بودی؟

 که عطر زلفت را تو از کدام طایفه بودی

 شهر بخشیدی؟ آلود غم های کوچهبه 

 چه مهربان بودی ای دوست

 چه مهربان بودی

* * * 

 

 اینک دوباره

 توفد میباد است که 

 اینک دوباره

 بارد میبرف است که 

 اما

 در خاک ای خفتهتو 

 زنی تنها»

■ «فصلی سرد!ی  هآستاندر 
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 بازسازی صحنه مرگ فروغ

 هایی از مراسم تشیع پیکر فروغ عکس
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 زیزهنرمندان، دوستان و همراهان ع 
 ها و همچنین مقاالت، یادداشت  منتظرآثار، مطالب،

 .ات شما هستیمنظرات، انتقادات و پیشنهاد

 .تریبون همه هنرمندان است «چوک»


