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 هاله معنایی واژه یا مفهوم گناه

 در ذهن و زبان فروغ فرخزاد
 حورا یاوری

  
 

 1380، بهار 12، شمارهء سنگبرگرفته از 
نقل این جستار بدون اجازهء کتبی خانم دکتر حورا یاوری یا فصلنامهء سنگ در مطبوعات                 

  اینترنتی و چاپی جایز نیست
  
  

 اما از درخت    #ممانعت بخور  همه درختان باغ بی   و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از           
 آدم و   #معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد                 

 و چون زن دید که آن درخت برای خوراک            #نداشتند زنش هر دو برهنه بودند و خجلت       
 گرفته به خورد و به      اش افزا، پس از میوه    نما و درختی دلپذیر دانش     نیکوست و به نظر خوش    

. گاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند            آن #شوهر خود نیز داد و او خورد      
 و آواز خداوند خدا را        #های انجیر به هم دوخته سترها برای خویشتن ساختند            پس برگ 

  و # خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند                  ) و (... شنیدند
 گفت چون آواز ترا در باغ شنیدم ترسان          #خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی          
 گفت چه کسی ترا آگاهانید که عریانی،         #گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم         

  #آیا از آن درختی که ترا قدغن کردم که از آن نخوری خوردی
    )11، 10، 9، 8، 6، 6م ، و باب سو35، 17، 16 سفر پیدایش، باب دوم،(
  

های  هایشان به ایشان نمودار شد و بنا کردند که از برگ              از آن درخت بخوردند و عورت      
  #...بهشت به خودشان بچسبانند

 )121قرآن، سوره طه، (
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نوشته زیر حاصل تأملی است در وزن، ارزش، طنین، و هاله معنایی واژه یا مفهوم گناه در                     
های فرهنگی،   د، و پیوند آن با هاله معنایی همین مفهوم در شبکه داللت             ذهن و زبان فرخزا   
 مذهبی و اجتماعی

  
  
  
  

دوران . میرد  می 1345ماه   آید و در بهمن       به دنیا می     1313ماه    فروغ فرخزاد در دی     
اند، به دو مرحله متمایز      چنان که بسیاری از پژوهندگان آثارش اشاره کرده        شعرسرایی او، هم  

زاد منتشر   در دوره نخست سه مجموعه شعر از فرخ         . شود م و پیوسته به هم تقسیم می        از ه 
 شعر و عصیان در      25 با   1335 شعر، دیوار در سال       44 با   1331اسیر در سال    ،   شود می

دومین دوره شعرسرایی فرخزاد با انتشار تولدی دیگر در سال               .  شعر 17 با    1336سال  
، که سال   1345 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد در سال           شود، و با انتشار     می   آغاز 1342

شعر فرخزاد از نظر بخش شدن به دو دوره از هم جدا             . رسد مرگ او هم هست، به پایان می      
هایی که فروغ    نام. و به هم پیوسته  در میان شاعران همروزگار خودش ممتاز و یگانه است                

ن گسستگی و پیوستگی همزمان را به         گزیند نیز ای   های شعرش برمی   فرخزاد برای مجموعه  
نوشته زیر حاصل تأملی است در وزن، ارزش، طنین، و هاله معنایی               . دهد روشنی نشان می  

واژه یا مفهوم گناه در ذهن و زبان فرخزاد، و پیوند آن با هاله معنایی همین مفهوم در شبکه                     
های بسامدی استوار    مهها و کل   های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، و از نظر کلیدواژه           داللت

 برای این دو دوره از         4است بر نمودارهایی که محمد حقوقی در کتاب شعر زمان ما                   
های همنشین آن در      بازنگری کلیدواژه گناه و واژه     . شعرسرایی فرخزاد تنظیم کرده است     

فرهنگ واژگان فرخزاد دوران شعرسرایی او را از نظر همسویی یا ناهمسویی با هنجارهای                 
ای  چنین زبان برهنه یا پوشیده      های استوار بر این هنجارها، و هم        ی و اخالقی و داوری     مذهب

گیرد، نیز به دو دوره که مراحل به هم پیوسته     که در بیان رویداد عشق و آمیختگی به کار می         
 .کند دهند، بخش می یک روند تحولی را نشان می
چنان   که، هم  "گناه"ویدادهای آلوده به    زبانی او در بازگویی ر      دوران گناهکاری او و برهنه    

که خواهیم دید، با همزبانی او با هنجارهای کیفر و پاداش در فرهنگ ما، از یک سو، و با                       
. عصیان و شوریدن او بر دیوارهای سربرکشیده از این داوری، از سویی دیگر، همزمان است              
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گناهکاری که رویداد عشق    دوران دستیابیش به معیارها و موازین دیگری در داوری گناه و             
رهاند، زبانش را در بیان رویداد عشق        معنایی گناه و بیگناهی می     را در ذهن و زبان او از تک       

پوشاند، و راه شعر و زندگیش را به ساحت          ای از ابهام و چندمعنایی می      و آمیختگی در پرده   
درون همین  بیگناهی و پارسایی شاعرانه و فضایی رهیده از ارزشگزاری و داوری در                      

 .کند فرهنگ هموار می
 "نه"گویند از زبان که شبکه       ها به آن سخن می     ها، غرایز، و کشش     ریشه زبانی که خواست   

ها، "نه".  های اخالقی و مذهبی و اجتماعی برآن استوار است جدا نیست                  "آری"ها و    
ه اند که را   های زیستی جسم   ها و کشش   صورت سرکوب شده و دگردیسی پذیرفته خواست      

ها و غرایز واپس رانده      اما، خواست . کنند ها سد می   ها و کشش   را بر ارضای همان خواست     
روند، بلکه با نیروهای سرکوب کننده کنار         جایی و دگرشوندگی از میان نمی       در سیر جابه  

ها در درون ساختار روان در جایگاه قانون و مذهب و اخالق                 آیند و به نمایندگی آن      می
این نیروهای سرکوفته، که خود نقش      . شوند های آن می   ها و سنت   دار ارزش نشینند و پاس   می

ها و غرایز است،     گیرند، بنا به سرشتشان، که همان سرشت خواست         عهده می  سرکوبگر را به  
گناهکاران، یعنی کسانی که از       . آید و حرفشان یکی است       از چون و چرا خوششان نمی       

های اخالقی و    پیچند و از خط قرمز ممنوعیت       ی شنوده سرم  "نه" جویان   "آری"فرمان این   
هم با سویه بیرونی شده این        . شوند دو سویه درگیر می     کنند، در نبردی    مذهبی عبور می   

هم . گیرند شوند و هم با سویه درونی شده آن کشتی می           کننده گالویز می   نیروهای سرکوب 
گشایند  هش بر آنان برمی   با دیگرانی که در پاسداری از اخالق و قانون و مذهب زبان نکو               

ها و   شده ارزش  افتند، و هم سرافکنده و بیمناک از گناهان رفته در برابر سویه درونی                درمی
هرچه نظام گناه   . کنند زنند و بخشش و آمرزش تمنا می        های اخالقی و مذهبی زانو می      سنت

سختگیرتر و  و کیفر در فرهنگ و اجتماعی چون و چرا ناپذیرتر باشد، این داور درونی هم                  
زند داور درونی سختگیر و عبوس        مثالی که فروید در این موارد می       . شود تر می  جان سخت

قدیسین است که حدیث کشش زورآور  اما سرکوب شده این پرهیزگاران را به ارتکاب                   
بیند  های آن را به روشنی می      کششی که داور درونی ریشه     می رشاند،    گناه به گوش دیگران   

از دیدگاه قدیسینی که در درون       . خورند داری آن همیشه شکست می     وشیدهو قدیسین در پ   
دست . ماند اند این کشش از چشم پروردگار نیز پنهان نمی                 ساختارهای مذهبی بالیده    

کاود  ناکردگان آرزومند گناه، روز و شب گوشه و کنار آسمان را می            جوی این گناه   آمرزش
هایی که به گناه و       ای زبانشان را بروی همه واژه      ه ناپذیرشان به گناه دروازه     و کشش چاره  

 ) 3. (گشاید خورد برمی بخشش و آمرزش پیوند می
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  واژه های بسامدی در سه مجموعه دورهء اولجمع

 شماره  بسامد اسیر دیوار عصیان جمع شماره بسامد اسیر دیوار عصیان جمع

 95 35 20 150 7 امید 25 10 10 45
شب و     
 1 تاریکی

 75 35 20 130 8 گناه 20 15 8 43
دل و       
 2 قلب

39 12 2 25 
زندان و 
 3 عشق 75 25 20 120 9 قفس

آغوش 25 5 7 37  4 بوسه 40 15 10 65 10

حسرت 20 10 2 32  5 خدا 15 10 35 60 11

 20 10 20 50 12 هوس 20 3 1 24
گور و     
 6 مرگ

  13 دست 10 5 1 16 14 پنجره 10 1 1 12
  

 استفاده از نمودار بدون ذکر ماخذ جایز نیست. نگس: نمودار
  
  

هم آکنده  . فضای شعر فروغ فرخزاد، در نخستین دوره شعرسراییش، این چنین فضایی است            
ای است که فضای آن را چهره دژم و           ناپذیر به سوی گناه، و هم آیینه       است از کششی چاره   

از ساختار زبانی شعر فروغ در      گذشته  . های درهم یک داور درونی کدر کرده است        سگرمه
ها، که از گوشه و کنار آن ناله یک گناهکار لرزان از خشم خدا و بیمناک از آتش                    این سال 

های  هایی اشاره کرد که فروغ از کتاب          رسد، باید به شعرها و قطعه         دوزخ به گوش می     
خستین گیرد و به سرآغاز ن       مذهبی و شاعرانی چون حافظ، خیام و گوته و میلتون برمی                

های افزوده و     های زیرین معنایی این شعرها و قطعه          میان الیه . افزاید دفترهای شعرش می   
گویند و به برخی     بسیاری از شعرهای فروغ در این دوره، که از گناه و دوزخ و رسوایی می                
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در جهان زبانی این دوره از      . ای خواهیم کرد، نزدیکی و پیوندی ژرف هست         ها اشاره  از آن 
ها و بارهای معنایی     ای از الیه   عشق در زنجیره به هم پیوسته       ی فروغ واژه و رویداد    شعرسرای

محمد . خورد از سویی به هوس و گناه و از سویی دیگر به گور و مرگ و زندان پیوند می                    
: نویسد های بسامدی نخستین دوره شعرسرایی فرخزاد چنین می                  حقوقی درباره واژه    

که تموج و تالطم احساسات زنی یگانه، منفرد، و         ... تین،  شعرهای فروغ در سه دیوان نخس     "
معترض در آن غلبه دارد، متضمن چهارده واژه بسامدی است که در حقیقت کلمات کلیدی               

 ) 4(« .شعر اوست
  

 بار  43بینیم واژه گناه در نخستین دوره شعرسرایی فروغ              چنان که در این نمودار می        هم
دهد که پدیداری واژه گناه در        این سه مجموعه نشان می    بازنگری شعرهای   . شود تکرار می 

این سه مجموعه هم تابع یک سیر نزولی به ترتیب سال انتشار هر مجموعه است، و هم، از                      
هایی چون آغوش و حسرت و       از یک سو، با واژه    . کند یک الگوی تکرارشونده پیروی می    

 بار تکرار   24 بار، و    32،   بار 37هوس همنشین است که در شعرهای این دوره به ترتیب              
، و زندان   ) بار 50(، گور و مرگ،     ) بار 60(هایی چون خدا     شود، و از سویی دیگر، واژه      می

 و  "هرجایی"بسیاری از شعرهای این دوره، مثل          . آورد  را به دنبال می      ) بار 39(و قفس    
 و   و بسیاری شعرهای دیگر از دفتر دیوار             "گناه" از دفتر اسیر،         "عصیان" و     "اسیر"
شاهد خلوت  " و    "کار ناپدار و سست و گنه      "های دفتر عصیان که نام فروغ           "عصیانی"

اندازد،   را از زبان خود او بر سر زبان دیگران می                  "بیگانگان و ساقی محفل سرمستان       
، از  "دیو شب "بد نیست به شعر     . دهد های گویایی از این پیوند و همنشینی به دست می          نمونه

انداز است و    دای هر دو داور درونی و بیرونی، همزمان، در آن طنین           دفتر اسیر، که بانگ ص    
ناپذیری داور درونی او را،      بنیان داوری فرخزاد را نسبت به خودش، و به سخن دیگر آشتی             

در . شود آغاز می  "کامی"اد برای پسرش    زشعر با الالیی فرخ   . دهد، نگاهی بیندازیم   نشان می 
های دیو   فضای شعر را نعره   . های نرم و آهنگین نشانی نیست      بافت آوایی این الالیی از واژه     

های فروغ، که پژواک این         نکوهد، و ناله    دامن را می    شب، که گناهکاری مادر آلوده       
 . هاست، پر کرده است نکوهش

  
 الی الی ای پسر کوچک من 
 دیده بربند که شب آمده است 

 دیده بربند که این دیو سیاه 
 ... ب آمده استخون به کف، خنده به ل
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 لرزد ها می شیشه پنجره
 آید  تا که او نعره زنان می

  بانگ سر داده که کو آن کودک 
 ساید  گوش کن پنجه به در می

  
 نه، برو دور شو، ای بدسیرت 

 دور شو، از رخ تو بیزارم 
 کی توانی برباییش ز من 
 تا که من در بر او بیدارم 

  
 ناگهان خامشی خانه شکست 

 بانگ برآورد که آه دیو شب 
 نترسم از تو بس کن ای زن که

  دامنت رنگ گناه است، گناه 
  

 دیوم اما تو ز من دیوتری 
 آلوده  مادر و دامن ننگ

 آه، بردار سرش از دامن 
 طفلک پاک کجا آسوده 

  
 میرد و در آتش درد  بانگ می

 گدازد دل چون آهن من  می
 کنم ناله که کامی، کامی  می

 ر از دامن من آه بردار س
  
  )5(اسیر  ،"دیو شب"
  

نگاهی بر جهان زبانی این شعرها و برابرنهادن آن با زبانی که مثال محمد حسین شهریار در                    
و (جهانی و همزبانی فرخزاد را با شهریار          گیرد هم  داوری شعر و زندگی فرخزاد به کار می        

او . کرد غ اولش از من تقلید می      فرو". دهد ها به روشنی نشان می      در این سال   )داوران دیگر 
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) 6("...هم اخالقش را خراب کردند و هم شعرش را           . خرابش کردند  اما. روحاً شاعر بود  
، اگرچه این یکی گناهکار و آن یکی داور گناه آن دیگری، هردو، به                  و شهریار   فرخزاد  

ه کار   در داوری عشق و آمیزش جسم ها واژه های یکسان ب           ر دو هگویند   یک زبان سخن می   
آالیند، و هر دو، از نظر نظام         تیرگی و زنگار گناه می       به  فضای عشق را   می گیرند، هر دو   

از این نظر میان فرخزاد      . کنند های اخالقی و مذهبی در یک جهان زندگی می           ارزشگزاری
شورد و شهریار که یکی از بیشمار پاسداران         که بر معناها و هنجارهای مذهبی و اجتماعی می        

به سخن  . ها تفاوتی نیست   ترین آن  هاست  و شاید هم یکی از مهربان           ناها و ارزش  این مع 
دیگر در فضای شعرهای نخستین دوره شعرسرایی فرخزاد صدای دو داور چون و چراناپذیر               

های  ای که فرخزاد از خط قرمز ممنوعیت         درست در همان لحظه    . انداز است  همزمان طنین 
های ذهنش   ترین الیه  دای داور درونش در ژرفنایی       کند، ص  مذهبی و اخالقی عبور می       

ها به صدا    آوا با بانگ زنهاردهنده داور بیرونی کوس رسواییش را بر فراز بام              پیچد و هم   می
فرخزاد که در درون دیوارهای دو جداره این زندان اسیر است همزبان با                         . آورد می

ه عشق را به همنشینی        گوید، واژ  نکوهندگان زندگی و شعرش از گناه و آلودگی می              
کند، و باران سرزنش و نکوهش را بر            هایی چون مرگ و گور و زندان ناگزیر می             واژه

خدای قادر  "ها دامن آسمان و      دست آمرزشجوی فرخزاد در این سال      . بارد خویش فرو می  
 . کند  را رها نمی"همتا بی

  
 از تنگنای محبس تاریکی 
 از منجالب تیره این دنیا

 ز نیاز مرا بشنو  بانگ پر ا
 همتا  آه ای خدای قادر بی

 یکدم ز گرد پیکر من بشکاف 
 بشکاف این حجاب سیاهی را 

 شاید درون سینه من بینی 
 ... این مایه گناه و تباهی را

  
 آه ای خدا چگونه ترا گویم 

 کز جسم خویش خسته و بیزارم 
 هر شب بر آستان تو با حسرت 

 ... گویی امید جسم دگر دارم



 8

  
 )7(اسیر ،  "در برابر خدا"
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

در دیوار برخالف اسیر، که     . شود  منتشر می  1335دیوار، دومین دفتر شعر فرخزاد در سال         
انداز است، ابلیس    های فروغ گناهکار و نهیب خدای کیفردهنده طنین         در فضای آن تنها ناله    

گذارد، و با صدایی        ه میدان می    اش پا ب     ها و معیارهای تازه       دگراندیش هم با حرف      
شود، گناه را به      سربرکشیده از انتهای داالن تاریخ، از آن جایی که گناه از آن آغاز می                   

کند و به جای به گناه آلودن می و مستی و عاشقی زبان به                      ای تعریف می    صورت تازه 
اهیم جاافتاده  ها و مف    از همین دفتر فرخزاد واژه      "پاسخ"در شعر   . گشاید ها برمی  ستایش آن 

پوش، و   کار خرقه  ادب عارفانه فارسی، مثل شیخ، زاهدان سیه دامن، جامه تقوی، زاهدان سیه           
گیرد، و در ادامه همین سنت آشنای ادبی پیشانی سیاه از داغ گناه                 طعنه زاهد را به وام می      

گاه خودش را به جای پیشانی زاهدانی که داغ مهر نماز از سر ریا برآن نقش است در پیش                     
به زمین  ،  زند بار به جای قهر و خشم، از سر لطف و صفا به گناهکاران لبخند می               این،  خدا که 

ساید، و به فضای آشنای ادب کالسیک فارسی، که در آن عاشقان گناهکار از زاهدان                   می
 .گذارد ترند و به مهر او امیدوارتر، گام می پرهیزگار به خدا نزدیک

  
  

 زند  ده می بر روی ما نگاه خدا خن
 ایم هرچند ره به ساحل لطفش نبرده

 پوش  کار خرقه  زیرا چو زاهدان سیه
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 ... ایم پنهان ز دیدگان خدا می نخورده
  

 ما را چه غم که شیخ شبی در میان جمع 
 بر رویمان ببست به شادی در بهشت 

 او که به لطف و صفای خویش ... گشاید  او می
 ... تگویی که خاک طینت ما را زغم سرش

  
 ایم  ماییم، ما که طعنه زاهد شنیده

 ایم  ما که جامه تقوی دریده... ماییم
 زیرا درون جامه به جز پیکر فریب 

 ایم  زین هادیان راه حقیقت ندیده
  

 بگذار تا به طعنه بگویند مردمان در گوش 
 هم حکایت عشق مدام ما 

 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 
 ده عالم دوام ما ثبت است در جری

  
 ) 8(، دیوار "پاسخ"
  

این قطعه، هم    در. ای نیز از بهشت گمشده میلتون نقل شده است           در مقدمه این دفتر قطعه     
ها، پلیدی و نیکی، روشنی و تاریکی، و خدا و شیطان             چنان که در روان فرخزاد در آن سال       

 . ناپذیر با هم گالویزند در نبردی پایان
  
زیرا چون تو با منی، قلمرو       .  و پلیدی، به جای خوبی و خیر جایگزین باش           تو ای بدی  ... "

. آفرینش را با یزدان دو بخش خواهم کرد و من بر نیمی از آن فرمانروایی خواهم داشت                     
شاید از آن نیم که خاص پروردگار است، بخشی نیز بهره من گردد، که این چنین خواهد                    

  ". و این آدمیان بر تسلط من آگاهی خواهند یافتپاید که این جهان نو، شد و دیری نمی
  

سراید و سومین دفتر      هایش را می  "عصیانی"های این دوره است که فروغ          در آخرین سال  
آلوده  های بیم  های فروغ حدیث گام برداشتن    "عصیانی". کند شعرش را با همین نام منتشر می      
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کند، و به     خدایی است روایت می    او را به سوی رودرویی با همه آنچه شیطانی و همه آنچه            
در مجموعه عصیان یک تکه از        ) 9. (شود اعترافات در تعریف کالسیک آن نزدیک می        

کتاب مزامیر  دعای موسی نزد خداوند یک تکه از انجیل، کتاب مراثی ارمیا، باب                 ،  تورات
 شعر  ها به سه   های ژرف معنایی آن    سوم، و یک تکه از قرآن، سوره قمر نقل شده که الیه              

) 10. ( پیوند خورد  "عصیان خدا " و   "عصیان خدایی "،  "عصیان بندگی "نخست این کتاب    
ها و مفاهیم را از خود فرخزاد به وام بگیریم، داستان گوسپندی                  ها، اگر واژه    "عصیانی"

ای آرمیده و گله را به         ای است که چوپانش، می زده، در گوشه            سرگردان در میان گله    
ها فرو افتد، در      اختیاری بیش نیست، وانهاده تا در دام وسوسه           بی شیطان، که خود آفریده    

فرخزاد در  . ها بسوزد، و در کام برگشوده مارهای زهرآگین دوزخ کیفر ببیند              آتش هوس 
آن  های آن در ادب عارفانه کالسیک فارسی آشنا هستیم، بی          ها، همچنان که با نمونه     عصیانی

 . گشاید بر او میکه به انکار خدا برخیزد زبان نکوهش 
  

 آفریدی تو خود این شیطان ملعون را 
 عاصیش کردی و او را سوی ما راندی 

 این تو بودی، این تو بودی کز یکی شعله 
 دیوی این سان ساختی، در راه بنشاندی 

  
 های سلسبیل  در کنار چشمه

 خواهیم آن خواب طالیی را  تو ما نمی
 های سدر و طوبی زآن خوبان باد  سایه

 بر تو بخشیدیم این لطف خدایی را 
  

 ما در این جا خاک پای باده و معشوق
  ناممان میخوارگان رانده رسوا
 بخشی   تو در آن دنیا می و معشوق می

 ... مؤمنان بیگناه پارسا خو را
  
 )1(عصیان   "عصیان بندگی"
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 در جستجویی    راز سرگردانی یک روح عاصی را       ـبه زبان خودش    ـ  فرخزاد در این شعرها     
ای ظلمانی و خالی از آتش برافروخته بر قله طور، به               سرانجام و تالشی گنگ، در جاده       بی

دواند، و همان    برگردن در کوره راه عمر می        رساند که خلق را ریسمان      گوش خدایی می  
گر تو با ما بودی و مهر تو        "گذارد   پرسش کفرآلود آشنا را یک بار دیگر با خدا در میان می           

هایی  ها، هم چنین، قصه اشک     "عصیانی" "ما بود، هیچ شیطان را به ما مهری و راهی بود؟          با  
،  بنده برگزیده ای که، درست مثل خود او،            ریزد روزی شیطان می   است که فرخزاد بر سیه     

چنگال نیرویی که توان    بندهای سرنوشت تیره  بر پایش پیچیده است، و در جدالی نابرابر در              
ها بندی هست که در آن همسخنی فرخزاد با            در عصیانی . ا ندارد اسیر است    مقابله با آن ر    

ها، و گوش سپاریش به روایت اندوهگینی که از زندگی و سرنوشتش                 شیطان در آن سال    
  .دهد به روشنی باز تافته است می

 ها که من با او در آن ظلمت ای بسا شب
  اشک باریدم، پیاپی اشک باریدم 

 های شیطان را ن لبها که م ای بسا شب
  چون ز گفتن مانده بود، آرام بوسیدم 

  12 عصیان بندگی"
  

فرخزاد واژه های بسامدی در دورهء دوم شعر فروغ جمع  

شماره بسامد اسیر دیوار جمع  جمع
      ایمان

 بیاوریم
ی   تولد

 شماره  بسامد دیگر

 80 35 108 8 دل 12 8 20
شب و    
 1 تاریکی

شقع 45 15 60 8 لحظه 12 3 15  2 

 3 پنجره 30 25 55 9 خدا 7 3 10

 25 10 35 10 امید 5 3 8
گور و    
 4 مرگ

حسرت 3 1 4  5 ستاره 28 7 35 11

آغوش 3 1 4  6 دست 25 5 30 12

  7 بوسه 17 3 20 14 زندان 3 1 4
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هایی است   ها از بافت و خمیره همان پرسش       "عصیانی"های فرخزاد از خداوند در        پرسش  

تشبیهات و  . شوراند های مذهبی می    عمیقا مذهبی را بر مذهب و سختگیری           که انسان    
گیرد عروسکان اسیر در دست یک         ها به کار می    "عصیانی"هایی که فرخزاد در        استعاره

بازیگر، حرام بودن می و عشق در این جهان و سبیل بودن می و مستی و حوریان بهشتی در                     
خوارگی و رسوایی و      سدر و طوبی با می      آن جهان، سودا کردن چشمه سلسبیل و سایه             

انبارد، و   ها و مفاهیم آشنای مذهبی و عرفانی می         بدنامی بافت و فضای این شعرها را از واژه         
 نخستین کسی   ـجهان زبانی فرخزاد را به زبان برخی از عارفان اسالمی در همدلی با ابلیس                 

ر آزادگان و عاشقان نام      که پرسید، چون و چرا کرد، نه گفت و تا آن جا رفت که سرو                   
. ها دو چهره دارد    ابلیس در شعر فرخزاد مثل خود او در آن سال           . کند  نزدیک می  ـگرفت  

هم به رنگ دنیا و زندگی و از جنس شعر و عشق و جوانی است، و هم آفریده ناتوان،                           
پیش پایش گذاشته بیزار است      آلوده، و رسوای گریانی که، از راهی که خدا          شرمگین ننگ 

شفیعی کدکنی به   .  با آن که تقدیرش گناهکاری است، آرزویی جز رهایی از گناه ندارد              و
 در ادب ایران و جهان دو تلقی نسبت به            "کند   این دوگانگی چهره ابلیس چنین اشاره می       

های دینی ناشی شده و او را منشأ همه              ابلیس وجود دارد، یکی همان است که از کتاب            
م که غیرمتعارف یا عرفانی است، با نظر دلسوازانه و حتی مساعد             تلقی دو . شناسد ها می  بدی

بینیم، و حتی    ترین توجیه و تعبیر از ابلیس را ما در عرفان ایرانی می              بدیع. کند به او نگاه می   
سعدی تا بدان جا رفته که زیباترین شمایل را به او ببخشد، و کسانی را که با او دشمنی                          

در ادبیات فارسی، به گفته شفیعی کدکنی،            ) 14.(خواندورزند، ناآگاه یا مغرض ب        می
 529مرگ (. ها نیز باشد، از سنایی غزنوی است     نخستین دفاعیه ابلیس، که شاید زیباترین آن      

 ابلیس در این شعر از یگانه بودنش با خدا، از رانده شدنش از بهشت، از سرگردانی                  )هجری
هزاران هزار خزانه طاعتش را به پشیزی         و آوارگیش، از این که نماز هفتصد هزارساله و             

کاری و مکر خدا به زبانی پر زنگار از           نخریدند و آدم خاکی را بر او برگزیدند، و از پنهان            
در سراسر شعر سنایی و برخی از بندهای شعر فرخزاد پرسونای شاعرانه             . گوید غم، سخن می  

 . کند زبان ابلیس چنین آغاز میسنایی در این شعر از . یا من گوینده شعر از آن ابلیس است
  

 با او دلم به مهر و مودت یگانه بود 
 سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود
 بر درگهم، ز خیل فرشته سپاه بود 
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 عرش مجید، جاه مرا آستانه بود 
 در راه من نهاد، نهان، دام مگر خویش 

 آدم میان حلقه آن دام دانه بود 
 خواست تا نشانه لعنت کند مرا می

  کرد آن چه خواست، آدم خاکی بهانه بود 
 ام  هفتصدهزار سال به طاعت ببوده... 

 ) 15... (وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود
  

های ابلیس از سرنوشت غمبارش، و از خوابی که خدا برایش دیده                در شعر فرخزاد نیز ناله     
 . است، به همین شیوه آشنای کهن، به آسمان بلند است

  
 او، و او هر دم به گوش خلق خالق من 
 گوید چنان بودم، چنین باشم  از چه می

 من اگر شیطان مکارم گناهم چیست 
 خواهد که من چیزی جز این باشم او نمی

  
 سوخت  ای می  دوزخش در آرزوی طعمه

 دام صیادی به دستم داد و رامم کرد 
 تا هزاران طعمه در دام افکنم، ناگاه 

 )16...(نگ نامم کردعالمی را پرخروش از با
  

گناهی است که خدا و       زده درام مذهبی گناه و بی       ها تماشاگر حیرت    فرخزاد در این سال    
ابلیس و انسان بازیگران آنند، گذشته از کالم خدا به سخنان ابلیس نیز، که روایت                            

و برداشت   و به دریافت  . سپارد دهد، گوش می   ای از این درام ازلی بدست می        دگراندیشیده
رسد که شعر او را با همه تازه بودنش، یک بار دیگر، در                  گناهی می  ای از گناه و بی      تازه

در جهت به دور ریختن پوست و یافتن          ،  دهد جهت بسیار ژرف شعر کهن فارسی قرار می        
ها، به   شعر برای فرخزاد در این سال     . آور های مستی  هسته و معنی و غوطه خوردن در آگاهی       

نشیند و همه آنچه را که        روی این آیینه می    فرخزاد روبه . یک آیینه است  معنای دقیق کلمه،    
گذرد، همراه با سخنانی که از ابلیس            ها بر او می      ها و پوشانندگی پرده      در تاریکی شب   

داند در آیینه شعرش آفتابی      آنچه را که از خدا پنهان نمی      . گوید شنود، همه را به آیینه می      می
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اما در این پرده معنای فاصله گرفتن از         . گذارد یگران به تماشا می   برابر چشم د   کند و در   می
برگیری از خود و     ;ها و  ها به بیهودگی پوسته     خود، نگاه کردن به خود، و برگشودن چشم         

بینیم  معنایی بزرگ نهفته است       چنان که در زندگی عارفان بزرگ می       رسوا کردن خود، هم   
نیاز به رها   . وار  معنای آیینه شدن و زیستنی آیینه       معنای حرکت از بیرون آیینه به درون آن،        

هایی که چهره همه روزها و         نقاب;به" و رسیدن     "خودهای اسیرکننده دیگران   "شدن از    
، نیاز به دگرگون شدن و سرودن روایت این          "کند خود آزاد و راحت     رویدادها را کدر می   

چنین در   سراید، و هم   دوره می تر شعرهایی که فرخزاد در این         ها در بیش   دگرگونی در واژه  
 . خورد هایش، آشکارا به چشم می ها و نامه مصاحبه

  
تا به خود آزاد و راحت و جدا از همه خودهای اسیرکننده دیگران نرسی، به هیچ چیز                         

تا خودت را دربست و تمام و کمال در اختیار آن نیرویی که زندگیش را از                 . نخواهی رسید 
یرد، نگذاری موفق نخواهی شد که تمام زندگی خودت را خلق            گ مرگ و نابودی انسان می    

 ) 17. (کنی
  

شود   با انتشار مجموعه تولدی دیگر آغاز می       1345دومین دوره شعرگویی فرخزاد، در سال       
) 18. (رسد  به پایان می   1346و با انتشار مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، در سال             

جموعه، همچنان که بسیاری از پژوهندگان آثارش اشاره           جهان شعر فرخزاد در این دو م        
فرخزاد در این دو مجموعه از دو بیتی پیوسته که سبک نخستین       . ای است  اند جهان تازه   کرده

زبان شعر او به زبان گفتار که        ) 20. (گیرد کند فاصله می   دوره شعرسرایی او را مشخص می     
 .شود تر می دیکترین زبان به زندگی است نز ترین و نزدیک زنده
گذارند و شعری    شدند به فضای شعرش گام می      هایی که پیش از این از شعر او رانده می          واژه
ای  اند زندگی تازه   ای پذیرفته  ها که هاله معنایی و توان رسانشی تازه        در تن این واژه   . شوند می

د های ذهنی و زبانی فرخزا         محمد حقوقی برای نشان دادن دگرشدگی          . شود آغاز می  
نهد  های بسامدی دوره نخستین برابر می های بسامدی این دوره از شعرسرایی او را با واژه   واژه

اما این کلمات در دوره دوم شعرسرایی        ". کند و به نو شدن جهان زبانی او چنین اشاره می           
های دیگر   دهند و جا به واژه        یا به کلی حالت بسامدی خود را از دست می               ... فرخزاد

 )   21 (".روند های باالتر فراتر می تر به پله و یا از درجات پایینسپارند  می
هایی چون شب و تاریکی، و         دهد که واژه   های بسامدی این دوره نشان می        بازنگری واژه 

شوند، اما در دوره دوم پیوند        گور و مرگ، اگرچه در هر دو دوره با بسامد باال تکرار می               
دهند و کلید    گذرد از دست می    ها می  ه در تاریکی شب   آلودی ک  خود را با رویدادهای گناه    
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واژه عشق، با بسامد بسیار باالتر، به جای هوس و گناه از یک سو، و گور و مرگ و زندان،                      
 بار،  55شود که به ترتیب      از سوی دیگر، با پنجره، ستاره، دست، بوسه، و لحظه همنشین می            

تر اینکه دو واژه یا       از همه بنیانی  ) 22. (شوند  بار تکرار می    15بار،   20،   بار 30 بار،   35
شوند، در این     بار تکرار می   24بار و    43 مفهوم هوس و گناه، که در دوره نخست به ترتیب         

حذف دو واژه گناه و هوس، که       . روند دوره به طور کلی از فرهنگ واژگان فروغ کنار می          
های شسته از زنگار گناه       واژه در فرهنگ ما معناهای به هم پیوسته دارند، و همنشینی عشق با            

کند که خاستگاه آن،     به دگرگونی بنیانی دیگری در جهان زیستی و زبانی فرخزاد اشاره می            
در ساختار عمیقا مذهبی ذهن او، دریافت عمیقا اندیشیده او از هنجارهای مذهبی و اخالقی                 

ی به جای آن که      به سخن دیگر، رسوایی و بدنام      . و فرهنگی و پیوند تازه او با خدا است          
کند، و سرانجام راهش از راه دیگرانی که خدا           تر می  فرخزاد را از خدا براند به خدا نزدیک        

فرخزاد . شود آورند جدا می   و داور درونی را، تنها در چهره خشن و کیفردهنده آن به جا می             
بار دیگر،   ، که از زیباترین شعرهای دومین دوره شعرسرایی اوست، یک           "فتح باغ "در شعر   

های سرپوش گذارنده اخالقی و          ارزش "رویدادهای باغ عدن را از پنجره سرد عبوس            
بیند و سیب را، که پروانه گام نهادن اوست به ساحت چشم گشودگی و آگاهی                  مذهبی می 

چیند، همه آن چه را که در سرآغاز آفرینش میان              می "از آن شاخه بازیگر دور از دست       "
ای از رانده    کند، و روایت تازه و از نواندیشیده       گذرد، از نو تماشا می     خدا و آدم و ابلیس می     

در این روایت تازه    . دهد شدن آدم و حوا سردودمان همه گناهکاران  از بهشت به دست می             
گناه ابلیس باز کردن چشم آدم و حواست         . کاری او نیست   روغگویی و فریب  گناه ابلیس د  

داند و   در باغ بهشت تنها خداست که می      . ها پنهان نگاه داشته است     بر همه آن چه خدا از آن      
اما در این روایت تازه انسان شریک دانایی        . تنها اوست که از برهنگی آدم و حوا آگاه است         

اندیشد،  ای می  شناسد و برای برهنگیش چاره      یک و بد را می     نه تنها ن  . و آگاهی خداست  
آموزد که بپرسد و بشناسد و راهش را، دیگر نه به وسوسه ابلیس، بلکه آن چنان که                  بلکه می 

ها و پاگردهای زندگی و شعر        در پیچ و خم   . اقتضای میل و اراده خود اوست انتخاب کند        
از خشم و کیفر خدا، و از           ،  های ابلیس  یها و سرپیچ    ها، از وسوسه    فرخزاد در این سال     

ها به روشنایی    پنجره. گذرد، نشانی نیست   های گناه می   های لرزانی که در ظلمت شب      پچپچه
در فضای شعر و زندگی اجاقی هست که در آن اشیأ بیهوده، همه،                  . روز برگشوده است  

همه از عشق و     خرگوشان و عقابان و ماهیان  که همه آفریدگاران خدایند و                 . سوزند می
هاست که فرخزاد     اند، از آن    زندگی بدون بیم گناه سرشار هادیان راه و دلیالن زندگی               

آموزد که باید حساب خودش را از          هاست که می    و از آن    "چه باید کرد؟  "پرسد که    می
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ها و هنجارهای همگانی و همه پسند، و از همه آنچه چون غباری بر               حساب دیگران و ارزش   
 )23 (     .نشیند، جدا کند و شعرش میچهره زندگی 

  
  
  

شود که گویا از سیاره دیگری به         ها به نویسندگان و شاعرانی شبیه می         فرخزاد در این سال    
گناهی، و زمین و آسمان را، آن چنان که ما               آیند تا زیبایی و زشتی، گناه و بی           زمین می 

 در ادب کالسیک فارسی شماره چنین        .دیگر از دیدنش ناتوانیم، ببینند و برایمان معنا کنند         
کلمات رند و خرابات و      "ای از این شاعران،       حافظ، به عنوان نمونه   . شاعرانی اندک نیست  

بخشد، کلماتی   آورد و مفاهیمی واال و بلند به آن می          میکده را از مفاهیم حقیر آن بیرون می        
دهد و قدرت خود را در هر        را که دارای مفاهیم واال و مقدس هستند به مقامی نازل تنزل می            

آنچه مقدس است نامقدس و آنچه         ... ) او (در ترازوی شعر      ... دهد   دو وضع نشان می     
جهان زیستی و زبانی فرخزاد نیز این رویداد            ) 24(   "..گردد نامقدس است مقدس می    

گاه همان برداشت و دریافتی از عشق و گناه            گذارد و جلوه   زیروزبر کننده را پشت سر می      
. آراید ها و شعرهای ناب می     های ادبیات ایران و جهان را به واژه         شود، که بیان آن برگ     می

پیوند و آمیختگی دو جسم و زیبایی قدسی آن           "ها، از رویداد عشق و        فرخزاد در این سال   
 به  "یگانه"گوید، با معشوق      به زبانی دیگر سخن می     ) 25 ("ماند که به نماز و ستایشی می      

. زند رود و او را به درخت و آب و آتش پیوند می             های ابدی می   و شکفتن ها   سرآغاز رستن 
شود هم از سر ریز       آید و با معشوق یکی می        این جهان تازه  که در آن خدا به زمین می              

واژگی آمیزش بدون عشق     های زیستی سرشار است و هم از گنگی و بی            ها و کشش   غریزه
فرابرنده عشق در این دوره از شعرسرایی فرخزاد         هاله معنایی و توان رسانشی و        . گذرد برمی

در " و   "امروز دیگر وجود ندارد   " که به گفته خودش       "از عشق  حدی"به آن مفهوم و یا       
 . شود  است نزدیک می"زمان حس مهجوری... چارچوب خصوصیات 

  
خواستم یک حدی از عشق را بیان کنم که امروز دیگر وجود                 من در مثنوی عاشقانه می     

و این حالت امروزی    . ، به یک جور تعالی رسیدن در دوست داشتن  و من رسیده بودم             ندارد
ها فرق داشت، آن حس مرا ساخت و مرا کامل  آن حسی که در من بود با این  حرف        ... نبود  

به هر حال آن حس در چارچوب خصوصیات آن زمان، حس                ... دانم   می. خواهد کرد 
 ) 26. (مهجوری بود
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هایی از خیال که فرخزاد در بیان آن حس             صورت،  معنایی مثنوی عاشقانه  های ژرف    الیه
خویشتنی و از میان برخاستنش در برابر معشوقی که      گیرد، بی  کننده به کار می    سازنده و کامل  

وار است، دریغش بر عمری که       نه مثل معشوق عارفان آسمانی، بلکه آشکارا زمینی و آدمی          
ار دیگر راه شعر و زندگی  او را  با همه نو بودن و                     خودش زیسته است، یک ب       "من"با  

آن چه  . دهد شعر و زندگی عارفان و شاعران بزرگ ایرانی قرار می          امروزی بودنش در مسیر   
داند، نیازمند ذهنیتی است استوار بر          از راه عشق می     "یک جور تعالی  "فرخزاد رسیدن به     

زبان . دواند بالد و ریشه می    ک خدایی می  ذهنیتی که در ادیان ت    ،  ایمانی عمیق به یگانگی خدا    
بینیم، جای آشکاری برای     به طور نمونه در یونان باستان می       و نظام بسیار خدایی، همچنان که     

نکته بسیار بنیانی در ادیان تک خدایی         . کند  و کامل شدن از راه عشق باز نمی          "یگانگی"
کننده  های کامل  ین عشق مرد بودن خدای یگانه است که عشق مرد به زن را از شمار ا                     

های نجات دهنده را     خدایی آیینه عشق   مردان در ادیان تک   . گذارد  کنار می  گبخش تعالی"
به گفته ژاک الکان برای زنانی که ساختارهای مذهبی ادیان           . گردانند به سوی آسمان برمی   

ت اند، اوج سرخوشی جنسی تنها با عاشق شدن و تنها در صور              تک خدایی را درونی کرده    
این زنان، اگر عاشق باشند، در برابر معشوق، شبیه به          . یگانه پنداری معشوق با خدا میسر است      

خیزند، در پیوستگی با معشوق چیزی بیش        عرفا و قدیسین در برابر خدا، یکسره از میان برمی         
پروا و شرم از     کنند، و باز هم مانند عارفان بی        از آمیزش جنسی و برگذشته از آن طلب می          

گویند، و این شور عاشقانه را به زنگار گناه                 جز از عشق نمی     . شوند  سرشار می   عشق
 و بسیاری از شعرهای دومین دوره شعرگویی         "مثنوی عاشقانه "گذشته از   ) 27. (آالیند نمی

 که  "ترین یار  ای یار، ای یگانه   "های این عشق سرشار است، و گذشته از           فروغ که از نشانه   
شود، به شعرهای     تکرار می  "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد     "بلند  بندی در شعر     چون ترجیع 

خوریم، که   های شعرسرایی فرخزاد نیز برمی        ای از این دست در نخستین سال            پراکنده
های  های شعرسرایی او را، به ویژه از نظر مفاهیمی مثل خدا، عشق و گناه، چون منزلگاه                دوره

 .دهد یک راه، به هم پیوند می
  

 خواهم  لبریزم از تو می بسکه
 چون غباری ز خود فرو ریزم 

 زیر پای تو سر نهم آرام 
 به سبک سایه تو آویزم 

  
 اسیر  ،"از دوست داشتن"
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 ام اگر به سویت این چنین دویده
  به عشق عاشق نه بر وصال تو

 فروغ من   به ظلمت شبان بی
 خیال عشق خوشتر از خیال تو 

  
 دیوار   ،"قهر"
  

 خواهد زمن  اب بوسه میاو شر
 من چه گویم قلب پرامید را

  او به فکر لذت و غافل که من
  طالبم آن لذت جاوید را

 خواهم از او  من صفای عشق می
  تا فدا سازم وجود خویش را 

 خواهد از من آتشین  او تنی می
 تا بسوزاند در آن تشویش را 

  
  اسیر ،"ناآشنا"
  

 عشقی به من بده که مرا سازد 
 هم چون فرشتگان بهشت تو 

 یاری به من بده که در او بینم 
 یک گوشه از صفای سرشت تو 

  
 دانی  تو می تنها تو آگهی  و

 اسرار آن خطای نخستین را 
 تنها تو قادری که ببخشایی 

 بر روح من صفای نخستین را 
  
 ) 28 (اسیر "در برابر خدا"
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شیطان در ردای سرخ و درخت    ،  ون گناه نخستین  هایی چ  رسد به کارگیری استعاره    به نظر می  

شود، حاصل آشنایی او باشد با ادبیات غرب و              سیب، که در شعرهای فرخزاد تکرار می         
آن چه نزدیکی به آن در قرآن منع شده درختی است           . های توراتی و انجیلی آفرینش     روایت

ن به فراوانی، از هرجا     ای آدم، تو و همسرت در بهشت آرام گیرید، و از آ            ... "در باغ عدن    
در شعر  ) 29 (".شوید خواهید، بخورید و نزدیک این درخت مشوید که از ستمکاران می             

پدرم روضه رضوان   (. خوریم به عنوان یک نمونه، به دانه گندم و میوه، هر دو، برمی            ،  حافظ
وه اگر از باغ تو یک می     ( و   )به دو گندم بفروخت    ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم               

در بیت اخیر رابطه میان چیدن میوه و        ( بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟          
از این  . خورد  فرخزاد بر آن استوار است، به روشنی به چشم می           "فتح باغ "آگاهی، که شعر    

گذشته در روایت قرآنی آفرینش، برخالف مسیحیت  که در آن انسان به گوهر گناهکار                   
 و بار گناه نخستین بر دوش همه فرزندان آدم و حوا به یک میزان سنگینی                   شود شناخته می 

پس از آن پروردگارش  «.بخشد راندن او از بهشت می     کند پروردگار گناه آدم را پیش از       می
رسد که فرخزاد، اگرچه      به نظر می  ) 30 (".برگزیدش و توبه او پذیرفت و هدایتش کرد          

پذیری انسان در روایت      گیرد، اما با گناه و گناه        ر می مفاهیم توراتی آفرینش را نیز به کا         
به روایت  . قرآنی آن  که ادبیات عرفانی فارسی نیز بر بنیاد آن استوار است  آشناتر است                    

تورات و انجیل و قرآن از اسطوره آفرینش خدا آدم و حوا را در باغ عدن که در آن از                          
دهد که   ها فرمان می   دهد و به آن     می آگاهی نشانی نیست جای   ... مرگ و بیماری و رنج و        

نزدیک نشوند    و یا به آن درخت      )روایت یهودی  مسیحی   (میوه درخت معرفت را نخورند       
چشمشان به نیک و بد گشوده         ،  پیچند آدم و حوا از فرمان خدا سرمی         . )روایت قرآنی (

پذیر  گبینند، و شرمسار و مر        نگرند، عریانی خود را می        شود، به باغ و به خود می            می
به سخن دیگر، لحظه آشنایی انسان بهشتی با شرم، با لحظه آگاهی او از                           . شوند می

ها به تجربه همزمان شرم        شعر و ذهن فرخزاد نیز در این سال           . میرندگیش همزمان است   
در ،  شود ور می  سپارد و در سویه دیگری از اروس نیز غوطه          آشنایی و مرگ  آگاهی تن می      

چارچوبی که فضای درون    ،  ه کارش ساختن یک چارچوب است      از اروس ک   ای آن سویه 
مهلت ما برای لذت بردن، پیش از آن که با سر به سوی لبریز                ،  آن مهلت سرخوشی ماست   

این چارچوب، هم راه ما را برای       . شدن از لذت، به سوی تمام شدن، و به سوی مردن بدویم           
کند  شود باز می   معنا می   همه، بی  ای که در آن زندگی، ابدیت و عقل و عشق،          رسیدن به نقطه  

این بخش از اروس به سوی از میان           . اندازد و هم رسیدن ما را به آن نقطه به تعویق می               
گذرد، به سوی یک مطلق،      برداشتن مرزهای انسانی ما در جریان است، از این مرزها درمی            
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ون اروس  کشش مرگ در در   . رود توان به آن رسید، پیش می       مطلقی که تنها در مرگ می      
وار به سوی مرگ     در همین جاست که فروید زندگی را در شتابی شوریده          . کند زندگی می 
گذارد، و لذت را، اگر بیم از مرگ         اصل لذت را در خدمت اصل مرگ می       ،  بیند جاری می 

شاید در شعر کمتر شاعری به روشنی شعر فرخزاد نسبت           . داند معنا می  و تمام شدن نباشد بی    
شعر فرخزاد در این     .  دریافتنی مرگ و اروس منعکس و دریافتنی است            نیندیشیدنی ولی 

، و  "های سعادت  لحظه"آشناست، از ناپایداری     "شور تند مرگ در همخوابگی     "ها با    سال
31( خواهد شد آگاه است " که زیر بارش یک ریز برف مدفون      )ی(های سبز جوان     دست"
در جهت گام گذاشتن به      ؛  کند ر می های بنیانی هستی سی     ، و در جهت آشنایی با پرسش        )

 از بهشتی که در آن      ـ  و این بار با چشمانی باز        ـ ساحت دیگری از آگاهی و دیداری دوباره      
شناسند، و هشیاری به این چرایی که چرا لحظه             اند و شرم را نمی      مرد و زن هر دو برهنه       

با شرم از برهنگی    ؛  هشیاری به چرایی شرم   ؛  آگاهی با لحظه آشنا شدن با شرم همزمان است         
راز جنگ  .  سرآغاز آشنایی با رازپوشیدگی و معنای برگ انجیر               ؛خوانی زبان  و برهنه 
های آن و    راز تمدن و نارضایی   ؛  ساختارهای اخالقی و اجتماعی    با   ناپذیر نیروی اروس   پایان

ن راز ناگزیر بودن ما از کنارآمدن با هر دو راز استعاری بودن زبانی که همه زندگان با آ                      
خواهد در برگی از انجیر        خوانند، اما دلشان می     های معنایی آن را می       آشنایند و همه الیه    

راز زبان عارفان و شاعرانی که زبانشان هم زبان پدیداری اروس است در                  ؛  پنهانش کنند 
راز زبان حافظ ؛ پوشاند ای از شرم و ایهام می فراگیرترین مفهوم آن و هم این زبان را در پرده     

زبانی که همزمان پوشاننده است و       ؛  وغ آرزو داشت روزی بتواند مثل او شعر بگوید          که فر 
همان ؛  پوشاند هم سرشار از جسم است و هم پوستی بر این سرشاری می                ؛  پرده برگیرنده 

خورد،   ترک می  "انبساط عشق "جا، از    پوستی که در شعرهای حافظ و شعرهای فروغ، جابه         
هبی و اخالقی نیز در تضاد است، اما در سختگیرترین و             عشقی که چه بسا با هنجارهای مذ       

های مذهبی در بیان     شود و زبانی نزدیک به زبان کتاب       ها نیز ستایش می    ترین فرهنگ  مذهبی
مثل عشق زلیخا به یوسف، عشقی که زندگی اروس را چون شطی از                 ؛  آید آن به کار می    

اژهای جنسی آن با ایماژهای      کند و ایم   شیفتگی و دلباختگی در زندگی و شعر جاری می           
هایی از ایماژهای عاشقانه دومین دوره           بد نیست به نمونه     . مقدس چندان تفاوتی ندارد     

 . شعرسرایی فرخزاد نگاهی بیندازیم
  

 کنم  من حس می
 دانم  من می

 که لحظه نماز کدامین لحظه است 
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 ...شوند ها همه با هم همخوابه می اکنون ستاره
  با من رجوع کن

 ا من رجوع کن  ب
 به ابتدای جسم 

 به مرکز معطر یک نطفه 
 از تو آفریده شدم  ای که به لحظه

 با من رجوع کن 
 ... ام از تو  من ناتمام مانده

 ... و اکنون محراب جسم من آماده عبادت عشق است 
 بگذار پر شوم

  شاید که عشق من
  گهواره تولد عیسای دیگری باشد 

  
 ی دیگرتولد، "دیوارهای مرز"
  

 های من همه از عشق است  و زخم ... 
 از عشق، عشق، عشق 

 من این جزیره سرگردان را 
 از انقالب اقیانوس 

 ام  و انفجار کوه گذر داده
 و تکه تکه شدن راز آن وجود متحدی بود 

 هایش آفتاب به وجود آمد  که از حقیرترین ذره
  

 ) 33 (ایمان بیاوریم
  

اد، در تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، تن و                  در فضای شعر فروغ فرخز     
روان، که در بخش بزرگی از ادبیات فارسی به اندازه زمین و آسمان از هم دورند، در یک                    

و زبان به جان    . ریزند آمیزند و چون آبشاری در شعر فرو می        وار به هم می    مهرورزی شوریده 
انداز  دست های جسمانی، چون زمینی هموار و بی       ها و کشش   تن سپردن به فوران خام غریزه     

دهد  کند، چون جریانی روشن و آرام از خود عبور می           های تند را آرام می     ها و موج   سیالب
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ها،  فرخزاد در این سال   . سپارد تواند بگذرد تن می    ای که تنها در ساحت روان می        و به تجربه  
آموز را   های رام و دست    ها و واژه   گویی، حس  گناهی و شرم آشنایی و پوشیده       های بی  سال

دستیابی . کشد ها می  آلودی به گرد آن    پوشاند و هاله مه    های درهم پیچیده معنایی می     در الیه 
های دفاعی روان، به     فرخزاد به زبان استعاری در بیان عشق و دلدادگی، که از منطق مکانیزم             

اژهای شعری او را از دایره در         کند، توان رسانشی ایم     جایی، پیروی می   ویژه مکانیزم جابه  
شود که تا خواننده در    شیوه بیان معانی سبب می     ... این". رهاند خود فروبسته تک  معنایی می     

... فضای معنایی شعر به کمال آزادی در عرصه معانی راه یابد، آزادیی از آن دست که فقط                  
طرز عرصه معنا    ... و شعر حافظ درست بر تارک این       . به زیبایی متعهد است و دیگر هیچ       

معناها به جسم و حس      ترین ها نزدیک  در جهان زبانی فرخزاد در این سال      ) 34(« .درخشد می
گر بوسه خواهی از لب من    "در شعرهای این دوره به جای       . آمیزد ها به هم می    با دورترین آن  

مدی دیر آ "،  "بخش خواهم ای آغوش جان    ترا می "،  "گنه کردم گناهی پر ز لذت     "،  "بستان
ها راه را بر      ، که تک معنایی آن      "خندید دو چشمش گناه می    " و    "و دامن از کف رفت      

کند، به شعرهایی     بندد و عرصه را بر خیال خواننده تنگ می             پدیداری معناهای دیگر می    
های خیال   کنند و صورت   ها به آسانی دست خود را رو نمی         ها نشانه  خوریم که در آن    برمی

ر زبان پدیدار کننده و پوشاننده این شعرها رویداد عشق و آمیختگی به             د. بازیگرانی تردستند 
روید، بسیار  معنایی جای تک  معنایی را          گناهی فرا می   ساحتی بر گذشته از تضاد گناه و بی       

خواننده در فضای معنایی شعر به کمال           «گسترد و  گیرد، آفاق تفسیرپذیری شعر می        می
 ".د یاب)می(آزادی در عرصه معانی راه 

  
  دیدم که در وزیدن دستانش
 ... رود  جسمیت وجودم تحلیل می

 رهم  دیدم که می
 رهم  که می دیدم

 ... خورد دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک می
 در یکدیگر گریسته بودیم

 اعتبار وحدت را   در یکدیگر تمامی لحظه بی
 وار زیسته بودیم دیوانه

  
  تولدی دیگر  ،"وصل" 
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 قرار مورب  ی بیخطها
 های عاصی او را اندام

 کنند  در طرح استوارش دنبال می
  
  تولدی دیگر ، "معشوق من" 
  

 از پیوند سست دو نام  سخن
 ... و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست

 ای آوازی است  سخن از زندگی نقره
 خواند که سحرگاهان فواره کوچک می

  
 ) 35 (تولدی دیگر   "فتح باغ" 
  

ها، که هم دست یابند و هم دور از دست، هم بار اورتیک دارند و هم این بار را                     این استعاره 
پوشانند، شعر و مخاطبان شعر را در یک فضای               ای از بارهای معنایی دیگر می         در پرده 

هایی که همه در آن شریکند، گرد هم          پردازی ای از خیال   مشترک هرمنوتیک، به دور هسته    
های این فضای بسیار گسترده هرمنوتیک را، که در آن            رزها و کوچه پس کوچه    م. آورد می

آن که به روی       فهمند و همه، بی      همه ساکنان یک زیست بوم فرهنگی زبان هم را می               
گذرد، جنگ و گالویزی     دانند در پس پرده در پس برگ انجیر چه می          خودشان بیاورند، می  

. های دراز سامان داده است       اخالقی در طول قرن     ناپذیر اروس با هنجارهای مذهبی و       پایان
شعر او را به ساحتی       ای این فضا   آشنایی فرخزاد در دومین دوره شعرسراییش با نظام نشانه          

ور است و طبیعت و اخالق با هم           کشد که در آن همه چیز در بینشی استتیک غوطه             برمی
اب است، داوران همه مهربانند و      در این فضا، که زیستنگاه شعر و هنر و زیبایی ن           . سازگارند

در برگشودگی لبخندی که به      . با راز زبان اورس و پدیداری شرمگنانه آن در شعر آشنا              
 و چه   "شدنی"ها   "نشدنی"شود و    می« آری"ها"نشیند بسیاری از نه     گوشه لب داوران می    

با همه  در همین ساحت پرنیانی و دالویز است که شعر شاعری چون حافظ،             . بسا ستودنی هم  
. هاست که سرخوشانه و رندانه  به مثابه زبان غیب آرمیده است               اورتیسم نهفته در آن، قرن     

های صمیمانه تمام      با تمام لحظه    "خود فروغ توانا به برقراری رابطه              شاعری به گفته    
ترین   طیف گسترده کسانی که امروز با شعر فرخزاد از صمیمانه               ".های تمام مردم    زندگی
هایی از زندگی خودشان را      کنند، در گوشه و کنار آن گوشه        گیشان گذر می  های زند  لحظه
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ستایند، گواه   یابند، و شعر او را، با همه ناهمزبانیشان با یکدیگر، یک زبان می             جویند و می   می
شدنش با شاعران عاشقی که چون        گام نهادن فرخزاد است به این فضای پرنیانی و هم خانه            

اند، و   آگین اروس در شعر آشنا بوده      از گناه و با راز پدیداری شرم      خود او با عشق برگذشته      
شماره کسانی که در دو سه       . اند گناه فرهنگ ما راه یافته      پیش از او به سرزمین عاشقان بی        

اند  های گوناگون بررسیده   دهه اخیر، به ویژه در ایران، شعر و زندگی فرخزاد را از دیدگاه               
ر ساختار استعاری و زبان نمادین دومین دوره شعرسرایی او             ها د  بسیاری از آن  . کم نیست 

اما در این   . اند) و یا جسته  (معناهایی چه بسا ناهمخوان و ناسازگار با معناهای دیگران یافته             
ای نیست، بلکه چهره شعر و زندگی فروغ، پالوده          ها نه تنها به گناه و گناهکاری اشاره        نوشته

های  ها سگرمه  بر فضای این نوشته   . زند به روشنی و سپیدی می    ها   از زنگار گناه، در همه آن      
میان شعر فرخزاد و هنجارهای مذهبی و          . کند در هم داوران عبوس دیروز سنگینی نمی         
(کنند،   داران دوستدار شعرش با نام او افطار می        اخالقی نه تنها جنگی نیست، بلکه گاه روزه       

سنایی، ،  ش را در کنار شعر موالنا، حافظ         ، و شعر   )37(خوانند   بر مزارش فاتحه می    ) 36
 "طلبد عبور از سنگالخی طوالنی را می     "، که   "سرزمین قداست شاعرانه  "به  ... جامی، عراقی   

 ) 38. (کشند برمی
  

های شعرسرایی فروغ تا بیگناهی عشقی        نخستین سال "آلوده و رسوای     عشق"از گناهکاری   
 است، از همزبانی فروغ با       "لد عیسای دیگری  گهواره تو "های پایانی زندگی او      که در سال  

رهیدنش از دام     تا "هم شعرش را خراب کردند و هم اخالقش را           "گفت   شهریار که می  
ای در داوری گناه و بیگناهی، و          دستیابیش به معیارهای تازه    "خودهای اسیرکننده دیگران  "

عرش به او هدیه       که دوستداران ش      "قداست شاعرانه "سرانجام، گام نهادنش به سرزمین        
 این راه دراز        "عبور از سنگالخ طوالنی       "فرخزاد در     . اند  راه درازی است          کرده

راز آن وجود   "  و    " را از انقالب اقیانوس و انفجار کوه گذر داده          )عشق(جزیرئسرگردان  "
. با ما در میان نهاده است     "آید هایش آفتاب به وجود می      که از کوچکترین ذره    )را(متحدی  
کنند  های این راه گذر می     های دیگر شاعران دیگری که از پیچ و خم         سال ها و قرن   شاید در   

 ات را  دهنده از آینه بپرس نام نجات: پژواک شعر فروغ را بشنوند که
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  پانویس ها
  
  
های اصلی عبرانی    ، یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبان          "کتاب مقدس "ترجمه فارسی از    ـ   1 

 "انی و یونانی ترجمه شده است، و به همت انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل به چاپ رسید                   و کلد 
 .نقل شده است

  
   5  قرآن مجید، ترجمه ابوالقاسم پاینده، سوره بقره، صـ 2
  

های گوناگون در پاییدن     کند که فرهنگ   های آن به نیروهایی اشاره می       در تمدن و نارضایی    فرویدـ  3
گیرند و با فرا بردن دیوارها و مرزهای برناگذشتنی این نظارت را             ن و نظارت بر آن به کار می       رفتار آدمیا 
 The Egoهایی که فروید پس از انتشار رساله من و نهاد               تر رساله  اگرچه در بیش  . کنند ممکن می 

and the Id 1923  نویسد، نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی با اهمیت تمام مورد توجه است               می. 
در . دهد های آن نقطه اوج توجه فروید را به ساختارهای همگانی روان نشان می                 اما تمدن و نارضایی    

های فردی و     های پایانی زندگی فروید، گذشته از الیه       اما در دهه  . کارهای اولیه فروید هنوز نشانی نیست     
عنوان خاستگاه مذهب   های مشترک و همگانی آن نیز به         از فرامن شخصی بخش ناخودآگاه روان، الیه      

در . گیرد و اخالق و به دلیل نیروها و معیارهای ارزش گزارنده و داوری کننده آن مورد توجه قرار می                    
 "فرامن" و   "نهاد"دهد، همریشگی    ها از ساختار روان به دست می       ای که فروید در این سال      تعریف تازه 

شود بر زبان      در هر دو مورد، استوار می          کند، و  شود، زبانشان الفبای مشترکی پیدا می         تر می  روشن
ها و  "نه"آید و به شبکه در هم پیچیده             ها و غرایزی که جسم با آن به دنیا می               ها، کشش  خواست

 . گذارد های فرهنگی و مذهبی و اجتماعی پا می"آری"
 : تر با جوانب نظری این مباحث نگاه کنید به برای آشنایی بیش

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 
  
  12، ص 1373شعر زمان ما، انتشارات نگاه، تهران، چاپ دوم،  ،حقوقی، محمدـ 4
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های  ماند و نابرابری شعرهای هر مجموعه با مجموعه        بسامدی به کل شعرهای هر مجموعه از نظر دور می         
دیگر، و هم چنین نابرابری شماره بندهای هر شعر با شعرهای دیگر تحلیل نتایج به دست آمده را با                          

در کتاب  . افزاید های کمی معموال بر دقت پژوهشی می        کند، اما نمودارها و تحلیل     رو می  اری روبه دشو
گیری مؤلف از هر دو شیوه کیفی و کمی بر سودمندی و دقت مطالب آن بسیار                     شعر زمان ما نیز بهره     

 .افزوده است
  
 شعر مورد   1992وم، دسامبر   فرخزاد، فروغ، مجموعه اشعار فروغ، انتشارات نوید، آلمان، چاپ د          ـ   5 

 یادنامه فروغ فرخزاد، زنی تنها، به کوشش          6.  نقل شده است    48 47اشاره از مجموعه اسیر، صص       
 فرخزاد، فروغ، مجموعه     352 .7، ص   1376پوش، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، سال          حمید سیاه 

 . نقل شده است48 و 47اسیر، صص 
  
ها، به کوشش حمید سیاه پوش، موسسه انتشارات نگاه، تهران، سال              ـ یادنامهء فروغ فرخزاد، زنی تن      6

 .352، ص 1367
  
 98ـ 96ـ فرخزادع فروغ، مجموعه اسیر، صص 7
  
  167 ـ169 فرخزاد، فروغ، مجموعه دیوار، صص      -8
  
ی ها اگر شعرهای فروغ فرخزاد را، که بیش از هر چیز دیگر زندگی نامه او هستند، با زندگی نامه                      ـ  9

احمد  آل. خوریم احمد بسنجیم به نکات قابل توجهی برمی          روشنفکر مذهبی اندیشی چون جالل آل       
های سیاسی و اجتماعیش نیز سرانجام       شود، و در نوشته    اگرچه در یک خانواده کامال مذهبی بزرگ می        

گاه که از    ناحمد، آ  آل. هایش با خدا سروکاری ندارد     آورد، اما در زندگی نامه     سر از مذهب به در می      
چنان که در یک چاه و دو چاله          نویسد هم  هایش از هنجارهای اخالقی و مذهبی می        ها و سرپیچی   لغزش

بینیم  به بهشت و دوزخ و به ناهمخوانی پندار و             و مثال شرح احواالت، و هم چنین سنگی بر گوری می           
بر دوش  . کند راز نمی اندیشد و دست بخشش به سوی پروردگار د           کردارش با معیارهای مذهبی نمی     

احمد به جای     در اعترافات آل   . کند احمد، درست برخالف فرخزاد، بار مذهبی گناه سنگینی نمی             آل
آن که باید    . نشیند گانه مدرن لغزش شالق خودشناسی می         گانه سنتی گناه  اعتراف آمرزش، سه          سه

 اعترافات کالسیک به روایت     است که در جایگاه پروردگار    « من درونی »ببخشد نه داور آسمانی، بلکه      
. دهد دارد با شکیبایی گوش می     هایی که برخودش روا می     ها و سرکوفت   او از زندگیش و همه سرزنش     

تأملی در  "یاوری، حورا   : احمد، از این نظرگاه خاص، نگاه کنید به           های آل  تر با خود زندگینامه     بیش
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