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بازپخش  ،ای رایگان استاین اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

 .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استفادههرنوع است آن هیچ ایرادی ندارد و

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار 

کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را به حساب زیر واریز 

تید این اعالم نمایید که مایل هس (sherwin_vakili@کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

و فایل صوتی و تصویری کالسها و این نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی
www.soshians.ir 
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 دیباچه

 

های سیاسی و گرایشهای عقیدتی ورود تجدد به ایران و دگردیسی شعر پارسی عالوه بر ظهور جبهه

هایی از ادیبان و شاعران دامن زد که بر مبنای شکافهای اجتماعی یا فرهنگی گوناگون، به گروهها و دسته

گذشته در ادبیات و به ویژه شعر پدید هایی که در قرن ی دوقطبیشدند. بخش عمدهمتفاوتی از هم جدا می

ی اقتصادی، تعلق قومی، اقلیم و سرزمین زادگاه، و آمده، به شکافهایی اجتماعی مانند جناح سیاسی، طبقه

های فرهنگی ها به مرزبندیها، مهمترینشود. بعد از این دوقطبیپیشه و ارتباط با نهادهای اجتماعی مربوط می

کنند. در این ی سواد را منعکس میگویش، عقاید دینی، باورهای اجتماعی و درجهشوند و زبان و مربوط می

های مهمی که به ندرت به شکلی مستقل مورد بحث و تحلیل قرار گرفته، جنسیت بندیمیان یکی از گروه

ی شناختی وجود دارد. یعنی گذشته از تمایزهایاست که در کنار سن تنها شکاف مهمی است که در سطح زیست

ی دانایی، محل زندگی و پیشه شاعران مربوط ی اجتماعی، گرایش سیاسی، باورهای دینی، اندوختهکه به طبقه

 گردد.شان بر میشود، یک تمایز جنسی مهم نیز داریم که به زن یا مرد بودنمی

شناختی و تمایز جنسی به شکلی عمیق در سطح زیستی ریشه دارد و در سطح روانشناختی و جامعه

یابد و بنابراین یکی از مهمترین متغیرهایی است که هنگام تحلیل گفتمان تا حدودی فرهنگی نیز تداوم می

ی تمایز میان زنان و مردان شاعر شخصیتهای تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد. در بیشتر منابعی که درباره

آغوشی( فرو کاسته شده و شاعران همی ی خاص از جنسیت )یعنی رابطهنوشته شده، این متغیر به یک جنبه
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اند. یعنی به نظرم در فهم شعر معاصر نوعی کوری جنسیتی زن نیز معموال به نفع یک تن نادیده انگاشته شده

ی زنان شاعر وجود داشته است و شعر زنانه به درستی تحلیل نشده است. این کوری از سویی به خاطر درباره

اند پدید آمده، و از سوی دیگر به خاطر فرو کاستنِ که زنان تولید کردهتوجه نکردن به سراسرِ گفتمانی 

 گفتمانی برآمده از یک جنس، به شخصی خاص و یگانه. 

شناسانه و خیزند که در ضمن با نوعی ضعف روشهایی جنسیتی بر میهردوی این ایرادها از کلیشه

اند و ی آنچه که زنان گفتهخش عمدهی دستگاه نظری درآمیخته است. از یک طرف بسردرگمی درباره

است نادیده انگاشته شده و از سوی دیگر کل تاریخ « مردانه»ی این که سنتی یا کالسیک یا اند به بهانهسروده

ای که نمادِ ی آن بخشِ گلچین شدهمعاصرِ زنان شاعر به زندگینامه یک شاعر فرو کاسته شده است. درباره

داشتها معلوم نیست و مشخص نیست که بر مبنای چه شاخصهایی و در نا و پیششعر زنانه پنداشته شده، مب

 اند. کدام دستگاه نظری این شعرهای خاص از آن شاعرِ خاص برگزیده و باقی نادیده انگاشته شده

هدف از این نوشتار از سویی بازبینی و تحلیل صدای زنان در شعر معاصر است، و از سوی دیگر 

واسازی و واشکافی جریانی اجتماعی و گفتمانی سیاسی است که با مسخ و تسخیر این صدا، مشروعیتی 

یری تفس-ی سیاسی خاص دست و پا کرده است. بنابراین بحث ما دو بخشِ تحلیلیسیاسی برای یک جبهه

اش اهمیت و برجستگی دارد. ی انتقادی این بحث در کنار بخش تحلیلیشناسانه دارد. سویهآسیب-و انتقادی

کننده  ای برخورد کردن با آن گمراهانگاشتن یا کلیشه جنسیت متغیری کلیدی و مهم است که نادیدهچون 

 است. 

ه زنان شاعر تعلق دارد و هم در در شعر پارسی معاصر یک جریان چشمگیر و مهم وجود دارد که ب

سبک زندگی و هم در جریانهای اجتماعی و سیاسی ردپایی چشمگیر و ماندگار از خود به جا گذاشته است. 

شود نگریست جانبه و ریزبینانه به هرآنچه که به شعر زنانه مربوط میبرای فهم این متغیر باید به شکلی همه
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های مرسوم، چه خاستگاهی سنتی و دیرینه داشتها و کلیشهپیش پوشی نکرد.و از هیچ بخشی از آن چشم

کنند و به این شکل تصویری هایی از این سیستم کالن را پنهان میداشته باشند و چه مدرن و ایدئولوژیک، پاره

 تابانند. کج و کوژ و غیرواقعی از پدیدارِ پیشارویمان را باز می

شود که در هر چهار سطح فراز به پرسشهای بنیادینی مکن میفهم شعر معاصر زنانه تنها در شرایطی م

ی ترین شکل بجوییم و از مداخلهکه در این زمینه وجود دارد بنگریم و پاسخها را به مستندترین و عینی

های شخصی در پیکربندی موضوع خودداری کنیم. به این نکته هم باید توجه داشتها و حدسها و سلیقهپیش

نانه امری دوسویه و گفتگومدار است. یعنی گفتمانی نیست که در خأل پدید آمده باشد. داشت که شعرِ ز

ی نرینه و ترین پدیدارهاست و همواره در اندرکنش دو جبههبرعکس، جنسیت یکی از پویاترین و دوقطبی

فتمان یابد. از این رو اگر بخواهیم تصویری دقیق و روشن از تحول گگیرد و تکامل میمادینه شکل می

ی زنانه در دوران معاصر به دست آوریم، باید موازی با شاعران زنان، شعرهایی که با محور زنان شاعرانه

ی مردان توسط مردان شاعر سروده شده را نیز در نظر داشته باشیم. اگر بخواهیم اندرکنش گفتمان زنان درباره

ی خودش تحلیل کنیم، کتابی حجیم ی جنس دربارهی شاعرانهی زنان را همزمان با خودانگارهو مردان درباره

ام، بخشی آید. از آنجا که بخشی از سخن در این زمینه را در نوشتارهای دیگر گنجاندهو پربرگ از آب در می

کنم و در این متن اند به جلدهای دیگر این مجموعه واگذار میاز گفتمان جنسی را که مردان شاعر تولید کرده

کنم که گفتمان این زنان و آن مردان تنها در کنار آنچه شوم. اما باز گوشزد میشاعر متمرکز میتنها بر زنان 

اند معنا دارد و در فضای میان این گفت و گوست که صدای زنانه و مردانه گفتهشان میجنسکه معاصران ناهم

 از بطن شعر پارسی امروزمان برخاسته است.

ی گفتمان زنان شاعر ناگزیریم به برای تحلیل عمیق و ریزبینانه با این پیش درآمد، روشن است که

شعر  13۵0تا  12۵0ی چند تن از مهمترینِ ایشان بسنده کنیم. در کل شمار زنان شاعر معاصر که در فاصله
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 شود و اینها زنانی هستند که از بیشترشان تنها تک بیتی یا تک شعری دراند، به حدود پنجاه تن بالغ میسروده

، حدود ده تن اند و اشعارشان چاپ شدهداریم. شمار زنانی که در این فاصله دفتر و دیوانی پرداخته دست

ی شود که دفتر اشعارش تنها در حلقهیافت می 1است. در میان این عده کسی مانند شاهزاده خانم اخترالسلطنه

ادبای قدیم شهرتی داشته و کسی مانند عالمتاج هم هست که به دست خود دیوان خویش را از بین برده و 

داشتیم. بنابراین اش را نیز نمیاگر همت و کوشش پسرش پژمان بختیاری نبود، همین اندک از اشعار باقی مانده

ترین زنان شاعری بسنده کنیم که خودشان دفتر و دیوان شعر خود را منتشر کردند، به اگر بخواهیم به مشهور

 رسیم: پروین و سیمین و فروغ.سه نام می

ه به طور خاص این سه تن شباهتها و تفاوتهایی با هم دارند و گفتمانهایی شاعرانه را پدید آوردند ک

آورد که تحلیلی شان این بخت را فراهم میشمار اندکتا به امروز با قوت تمام تداوم داشته است.  131۵از 

باز باید تاکید  دقیق و ریزبینانه از زندگی و روابط اجتماعی و محتوای اشعارشان به دست دهیم. با این وجود

ی سایر زنان شاعر نگریسته شوند و خودِ این گروه نیز تنها در بافت کرد که این سه تن باید حتما در زمینه

 یابند.گیرند و معنا میگوی معاصر جای میکل شاعران پارسیبزرگترِ 

ی معاصر در زبان پارسی مطرح است را ی ماهیت شعر زنانهای که به نظرم دربارهپرسشهای کلیدی

 ی این سه تن مطرح کرد:صه کرد و آن را دربارهتوان به این شکل خالمی

که شناسانه رخدادهایی زیست شده است؟ نخست: سطح زیستی: بدن زنان چگونه در شعر بازنمایی

زنانه یا عمومی هستند )مانند زایمان و پیری( در گفتمان شاعران زن چه انعکاسی یافته است؟ تمایز زنانگی 

                      
 ی پدرم بوده است.شاید گوشزد کردنش الزم باشد که بانو اخترالسلطنه خاله  1
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و مردانگیِ زیستی و کالبدی چگونه در این اشعار رمزگذاری و فهم شده است؟ مفهوم زیبایی، آراستگی، و 

زنانه چگونه صورتبندی شده است؟ ساخت بدنی شاعران زن چگونه بوده عناصر مربوط به جذابیت جنسی 

 اند؟و از نظر سالمت چه وضعیتی داشته

های ی زنانه چه انعکاسی در شعرها یافته است؟ تجربهی ویژهی زیستهدوم: سطح روانی: تجربه

مفهوم مهر و عشق  ت؟عاطفی و هیجانی خاص زنانه از جمله ارتباط با شوهر و فرزند چگونه بیان شده اس

ی زنان ی زنان شاعر چگونه بوده و به چه شکل ابراز شده است؟ ارتباط دو نفرهچگونه بیان شده؟ خودانگاره

شان چه شکلی داشته؟ آیا و خو و کردار و عادتها و سلوک شاعر )با زنان و مردان( چگونه بوده است؟ خلق

 اند؟ به مواد روانگردان اعتیاد داشته

ی سطح اجتماعی: موقعیت زنان شاعر از نظر خانواده، بافت خویشاوندی، محیط زندگی، و طبقهسوم: 

اند و با کدام نهادهای اجتماعی ارتباط و ای داشتهاقتصادی و فرهنگی چگونه بوده است؟ چه شغل و پیشه

اند؟ در این خاطر داشتهاند؟ به کدام جناح سیاسی، گرایش دینی و جریان اجتماعی تعلق کردهپیوند برقرار می

 اند؟ اند و چه نقشی ایفا کردهبافت در کدام سازمان عضویت داشته

اند؟ شعر چه کسانی را خوانده و زیر تاثیر دانستهچهارم: سطح فرهنگی: زنان شاعر چه زبانهایی را می

اند و چه چیزهایی را خواندهاند؟ سوادشان تا چه پایه بوده؟ چه کتابهایی را میکدام شاعران قرار داشته

شان از کدام خوشه از های سیاسی و اجتماعیاند و سوگیریاند؟ به کدام نظام عقیدتی گرویده بودهدانستهمی

شان چگونه بوده و از نظر ساختار و محتوا به کدام گرایشهای کرده است؟ ساختار زبان شعریمنشها تغذیه می

 تر وابستگی داشته است؟ معاصر یا پیشین
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 بخش نخست: رپوین اعتصامی

 

 

 ی اجتماعیگفتار نخست: خاندان و زمینه

 

ی پدری اش را درست بشناسیم. خانوادهبرای شناخت پروین اعتصامی ضرورت دارد که خانواده

اندر نسل مال بودند. بزرگترین دار باسواد دوران قاجار بودند که نسلپروین از خاندانهای قدیمی و استخوان

او مال محمدعلی و پسر او مال  شناسیم، مال عبدالعظیم آشتیانی نام دارد. پسرجد نامدار این خانواده را که می

شود. این الملک محسوب میعبداهلل و پسر او مال حسن نام داشته و او پدر میرزا ابراهیم خان مستوفی اعتصام

ق( از آشتیان به آذربایجان رفت و به 1260-ی پسر که زمانی اعتصام دفتر هم لقب داشته، در جوانی )در دهه

کار شد و پیشرفت کرد تا به ریاست دستگاه مالی آذربایجان منصوب شد.  عنوان مستوفی در آنجا مشغول به

 او دو پسر داشت به نامهای ابوالحسن و یوسف. 

الملک ی آمریکایی و هنرستان کمالی اقدسیه و مدرسه( در مدرسه13۵7-1282ابوالحسن اعتصامی )

المللی در نمایشگاه بین 1331ال درس خواند و دو سال در اصفهان کاشیکاری و معماری آموخت. او در س

ی معماری مدال طال گرفت. مردی فرهیخته و خالق بود و در نقاشی، داستان نویسی و بروکسل در رشته
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ی خانه»( و 1300« )آبادخرابه در دولت»نویسی دستی توانا داشت. دو تا از تابلوهای مشهورش نمایشنامه

شود. او دو داستان به نامهای ایش زیاد در گوشه و کنار دیده میه( است که کپی130۵« )روستایی در نیاوران

حاجی صحاف »هایش به چاپ رساند و مهمترین نمایشنامه« مردی که تنها مانده بود»و « الدولهناجنس محیل»

 است.« آخرین شب دنیا»و « باشی

پهلوی اسم خود ( در دوران 12/10/1316یکشنبه  -12۵3الملک آشتیانی )میرزا یوسف خان اعتصام

کنیم. یوسف اعتصامی مردی را به یوسف اعتصامی کوتاه کرد و ما هم در اینجا با همین نام به او اشاره می

خواه بود که به زبانهای عربی، ترکی و فرانسوی تسلط کامل داشت. بسیار فرهیخته و سیاستمداری مشروطه

نظیر بود. مردی ش در ایران و عراق و مصر بیی فضلنوشت و در ادبیات عرب مرتبهخط را بسیار خوش می

گیر بود که در نویسندگی دستی توانا و در خطاطی هنری چشمگیر داشت. در اواخر آرام و به نسبت گوشه

ی حروفی را در تبریز تاسیس کرد و در آن کتابهای زیادی به چاپ رساند. در نخستین چاپخانه 1270سال 

ی مردم تبریز بود و بین مردم این شهر محبوبیت فراوان داشت. او ندهق( هم نمای1330-1327مجلس دوم )

نخستین کسی بود که در ایران زبان اسپرانتو را معرفی کرد و جریانی برای آموزش آن به راه انداخت. همچنین 

از مبلغان سیستم آموزشی آلمانی بود و حجم چشمگیری مطلب در هواداری از تجدد نوشته و منتشر کرده 

داد و در مقابل به شکلی عملی آن را به ی تجدد شعار نمیخواهان دیگر زیاد دربارهت. بر خالف مشروطهاس

های مشهور از تولستوی، ولتر، سولون و ادیسون را به پارسی نوشته حالداد. او نخستین شرح دیگران نشان می

 در زبان پارسی پدید آورده است.  های ادبی مدرن رااست. او همچنین نخستین داستانهای کوتاه و قطعه

العداله بود. یوسف اعتصامی با خانم اختر فتوحی ازدواج کرد که دختر میرزا عبدالحسین مقدم

کرد. از ازدواج این دو پنج پسر و یک دختر تخلص می« شوری»گرا بود و العدااله خود شاعری سنتمقدم

. برادران پروین عبارتند از ابراهیم )که در کودکی زاده شدند که این آخری همانا پروین اعتصامی باشد
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ی سیاسی ( در مدرسه13۵7مهر -1276درگذشت(، ابوالقاسم، ابوالفتح، نصراهلل و سعید. ابوالقاسم اعتصامی )

ی قفقاز و روسیه به عنوان کنسول خدمت کرد و در درس خواند و به وزارت خارجه وارد شد. او در منطقه

سفارت ایران در مسکو رسید. نصراهلل اعتصامی مترجمی بود که از زبان فرانسوی متون را  نهایت به دبیر اولی

درگذشت. سعید اعتصامی  1367ای باز کرد و در بهمن ماه گرداند. او در تهران دارالترجمهبه پارسی بر می

ورد و با وجود این ابوالفتح اعتصامی به تجارت روی آ 2داروسازی خواند و دکترایش را در این رشته گرفت.

که نسبت به برادرانش تماس کمتری با فضای علمی و ادبی داشت، گردآوری و چاپ دیوان پروین را بر 

ی عهده گرفت و به خوبی به انجام رساند. ابوالفتح اعتصامی با وجود آن که مردی کتابخوان بود اما در جرگه

فروش قفل و لوال باز کرده بود. به هر روی  فرهنگیان حضوری نداشت و در خیابان سپه فروشگاهی برای

باید از او به خاطر گردآوری و پافشاری در انتشار منظم کارهای پروین سپاسگزار بود، هرچند دست بردن در 

و او کسی بود که بین  3ای نبوده است. بین او و پروین دوستی و مهر عمیقی جاری بوداشعار وی کار شایسته

وی هم رفته هشتاد و چهار هزار نسخه از دیوان پروین را به چاپ رساند و توزیع ر 13۵۵تا  1320سالهای 

 4کرد.

یوسف اعتصامی در شعر نوی پارسی ردپایی ماندگار از خود به جا گذاشت. او خود شاعر نبود، اما 

ران اش اهمیت و اعتباری داشت و از همکادانیدر میان شاعران به خاطر توانمندی ادبی چشمگیرش و زبان

ی شعر نوی ایران و اولین الشعرای بهار در تاسیس انجمن دانشکده بود. در واقع نخستین مجلهاصلی ملک

                      
 .۵9-92: 1386-138۵درودیان،  2
 .79-7۵: 1349محصص،  3
 .1366حشمت مؤید،  4
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است که یوسف اعتصامی منتشرش « بهار»ی کرد، مجلهای که تجدد در ادبیات را ساماندهی و تبلیغ میرسانه

قدری اهمیت داشت که وقتی پس از  نوشتند. این مجله بهکرد و اعضای انجمن دانشکده در آن مطلب میمی

ی هیأت ی دانشکده را با همان سبک و سیاق راه انداخت و همهالشعرای بهار مجلهیک سال تعطیل شد، ملک

ی بهار در آن به نوشتن پرداختند و وقتی پس از دوازده شماره عمر دانشکده نیز به پایان رسید، بهار تحریریه

  5ی بهار دانست.وسف اعتصامی و دانشکده را دنبالهاش خود را وامدار یدر سرمقاله

ی ی دانشکده یک سال منتشر شد و تعطیل شد، او بود که با انتشار دور دوم مجلهپس از آن که مجله

ی بهار رو و خردمندانه در شعر پارسی را ترویج کرد. مجلهی این جریان را گرفت و نوگرایی میانهبهار دنباله

الثانی ربیع 10) 1/8/1290تا  1/2/1289ی د. نوبت نخست در دوازده شماره در فاصلهدر دو نوبت چاپ ش

تا  1300ی اردیبهشت ای ده ساله در فاصلهق( منتشر شد. نوبت دوم آن پس از وقفه1329ذیقعده  1328-2۵

ه مدیر ق( باز در دوازده شماره چاپ شد. جالب آن ک1341االول تا جمادی 1339)شعیان  1301اردیبهشت 

ست. یعنی این مجله برای مدتی مدیرالممالک و بعدتر عباس خلیلی بود و این دومی پدر سیمین بهبهانی ا

اند. اند که با هم دوستی و همکاری داشتهنگار و ادیبانی بودهپدر دو تن از سه شاعرِ مورد نظر ما روزنامه

ق( 1320زاده در )که سید حسن تقی« ی فنونهگنجین»ی علمی و ادبی یوسف اعتصامی همچنین در انتشار مجله

 شد.زاده محسوب میکرد نقش داشت و در این مورد همکار تقیدر تبریز منتشرش می

ای درخشان و شخصیتی مرکزی بود. چنان که گذشته یوسف اعتصامی در محفل ادیبان ایرانی ستاره

ر نو، با شاعران مهم دوران خویش های شعاش در تاسیس نخستین انجمن و نشریهاز این نقش نهادی

                      
 .137-138: 1348رعدی آذرخشی،  5
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ی ایرج میرزا دید. نامهتوان در عارفای در این مورد را میهای استوار و دیرپایی نیز داشته است. برگهدوستی

کند و تنها از ی دوستانش در تهران پرس و جو میدر این شعر بلند و زیبا در یک جا ایرج از عارف درباره

 برد:چهار تن نام می

 بینم همه شب خواب تهرانکه می  عارف بگو زاحباب تهرانبیا 

 اواخر با تو الفت داشت یا نی   بگو آن کاظم بد آشتیانی

 دخو با اعتصام اندر چه شور است؟  السلطنه حالش چطور استکمال

 فدای خاک پای هر چهارم  به عالم خوشدل از این چار یارم

اش در تهران یاد کند از میرزا کاظم آشتیانی، چهار نفر از دوستان صمیمیخواهد از بنابراین وقتی ایرج میرزا می

  6کند.السلطنه(، دهخدا )دخو( و یوسف اعتصامی یاد میابوالحسن صبا )کمال

اش با زبان و فرهنگ یوسف اعتصامی از این نظر در ادبیات معاصر پارسی اهمیت دارد که آشنایی

از این اقلیم وادار نساخته است. او هنگام نوشتن به پارسی به شکلی همگن اروپایی او را به وامگیری یکسویه 

گیرد و حتا گاه ادبیات مدرن عربی و ترکی هایی را به وام میو متقارن از ادبیات فرانسوی، عربی و ترکی داده

از او بیش از چهل کتاب ترجمه شده باقی  7گذارند.تر از متون فرانسوی به جا میدر آثار او ردپایی نمایان

)بیست هزار فرسنگ زیر « سفینه غواصه»)بینوایان( اثر هوگو و « بختانتیره»توان به مانده که در میانشان می

با وجود آن که دیگر تجدید چاپ نشد به قدری شیوا و « بختانتیره»ق( اشاره کرد. 1320دریا( اثر ژول ورن )

                      
مازندرانی باشد که شخص دیگری الملک آن است که اعتصام ی هویت این فردناگفته نماند که یک احتمال دیگر درباره 6

 است.

 .032-202: 1392نیا و میرزایی، محسنی 7
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که عالمه دهخدا پس از تطبیق آن با متن اصلی فرانسوی نوشت که اگر خودِ ویکتور روان ترجمه شده بود 

 گرفت. خواست کتابش را به پارسی بنویسید نیز دقیقا همین کلمات و تعابیر را به کار میهوگو ایرانی بود و می

سی برگردانده الملک در ضمن نخستین مترجم ایرانی است که آثاری را از شاعران آلمانی به پاراعتصام

اش به قلم ی فرانسویاثر شیلر را از روی ترجمه« ی عشقخدعه»ی ق( نمایشنامه132۵) 1286است. او در  

این نمایشنامه نخستین اثر از شیلر و اولین  8ی فاروس به چاپ رساند.الکساندر دوما ترجمه کرد و در مطبعه

اش به خاطر نقد اجتماعی تند با وجود مضمون عاشقانهشد و ی آلمانی بود که به پارسی ترجمه مینمایشنامه

ی این اثر آشکارا بر شد. ترجمهی اشراف داشت جزئی از ادبیات انقالبی اروپا محسوب میو تیزی که درباره

زبان و ساختار ادبی بزرگ علوی و عبدالحسین میکده تاثیر داشته، و این دو کسانی بودند که به ترتیب در 

 از شیلر را به پارسی برگرداندند.« ماری استوارت» 1311و در « اورلئاندوشیزه » 1309

یوسف اعتصامی عالوه بر چیرگی چشمگیرش بر زبان پارسی، در ادبیات عربی نیز دستی توانمند 

ق( در تبریز به چاپ رسید 1311داشت. نخستین اثر او به عربی در زمانی که تنها هفده سال داشت )به سال  

« الذهب اطواق»اثر میرزا علی ادیب خلوت. او همچنین تفسیری بر « مصیبت آل عبا»ای بود بر مهو شرح و مقد

این کتاب به زبان عربی پاکیزه و روان نوشته «. قالئد االدب فی شرح اطواق الذهب»زمخشتری نوشته به نام 

در بیست و پنج سالگی ی اخالق و حکمت در خود دارد. او این کتاب را شده وشرح صد مقاله را درباره

از نظر علمی و ادبی چندان در « قالئد االدب»ی تمدن به چاپ رسانده است. ق( در مطبعه1318نوشته و در )

های ی او بر مقالهشد. حاشیهمیان ادیبان عرب نامبردار شد که برای سالها در مصر کتاب درسی محسوب می

                      
 .292-287: 1384فیروزآبادی،  8
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کشد و شمار زیاد گواهانی که از آثار قدما تفسیر و نقد میشود و به ی شرح خارج میزمخشتری گاه از دایره

  9دهد.انگیز او را در این سن نشان میی دانایی شگفتو معاصران عرب و عثمانی آورده دایره

نام دارد. این کتاب در اصل « ثورة الهند»کتاب عربی دیگر او بر ضد استعمار انگلیس نوشته شده و 

بود که گویا نخست به فرانسوی نوشته و بعد از « خانم انگلیسی»فرنگی به اسم  اقتباسی از یک رمان تاریخی

پیشتر اعتمادالسلطنه آن را به پارسی برگردانده بود که مدتها بعد به  10آن زبان به انگلیسی ترجمه شده بود.

ر نهایت میرزا ای آن را به ترکی برگرداند و داهلل بادکوبهدر تهران به چاپ هم رسید. مال روح 1304سال 

در مصر به چاپ رساند. این کتاب مضونی ضداستعمار  1279یوسف خان آن را به عربی ترجمه کرد و در 

اندازی کرده بود. یوسف اعتصامی در اواخر دارد و در زمانی منتشر شد که استعمار انگلستان به مصر دست

را او تهیه کرده که در سه جلد قطور تدوین ی مجلس بود و فهرست کتابهای این کتابخانه عمر رئیس کتابخانه

به چاپ  1316و  1311، و جلد دوم و سوم به ترتیب در 130۵شده است. جلد اول این کتاب پرزحمت در 

 رسیدند. 

است « تربیت نسوان»اما در میان آثار او آنچه که باید در پیوند با ظهور پروین مورد توجه قرار گیرد، 

ای از کتاب مهم ی معارف تبریز به چاپ رسید. این کتاب ترجمهق( در مطبعه 1318الثانی که به سال )ربیع

به قلم قاسم امین مصری است که در همان حدود کتابی تاثیرگذار در تبلیغ حقوق زنان نوشت « تحریر المرأه»

ادیث زنان را دارای گیری از آیات و احو در قاهره به چاپ رساند. او در این کتاب در بافتی کامال دینی با بهره

ی مردان قلمداد کرده بود. اما انتشار این کتاب به پایهآزادیهای اجتماعی دانسته بود و به تلویح ایشان را هم

                      
 .072-20۵: 1392نیا و میرزایی، محسنی 9

 .072-206: 1392نیا و میرزایی، محسنی 10
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نشینی کند و گرا منتهی شد و در نتیجه قاسم امین ناگزیر شد عقبواکنش سخت و تند رهبران دینی سنت

وجود کتاب او نخستین متن مدرن در جهان اسالم است که از بخشی از سخنان خود را انکار نماید. با این 

 کند. آزادی حقوقی زنان دفاع می

یوسف اعتصامی کل این کتاب را به پارسی برنگردانده، بلکه بخشهایی از آن را برگزیده و نقل کرده 

ای اندیشمندان ی عربی آرالملک بر خالف نسخهو بخشهایی دیگر را از خود بدان افزوده است. کتاب اعتصام

وزن های مدرن فرنگی را هماروپایی در این زمینه را نیز نقل کرده و معلوم است که منابع دینی سنتی و داده

ی بحث را بر محور مستندات شرعی استوار انگاشته، هرچند به پیروی از کتاب قاسم امین بخش عمدهمی

دفاع از حقوق زنان به زبان پارسی است و از  ی مدرن درنخستین رساله« تربیت نسوان»کرده است. کتاب 

این نظر بسیار اهمیت دارد. تاثیر این کتاب به قدری بود که کمی بعد کتابی در مخالفت با آن منتشر شد به 

هایی که از منظری شرعی و عرفی با برابری حقوق زن و مرد مخالفت شده و نقصها و پستی« تأدیب نسوان»نام 

بی خانم استرآبادی کتاب د یکایک برشمرده شده بود. مدت کوتاهی پس از آن بیکه به زنان منسوب بو

را در پاسخ به کتاب اخیر نوشت که با همان سبک و شیوه نقصها و رذالتهای مردانه را شرح « معایب الرجال»

زنان در  توان با اطمینان گفت که گفتمان هوادار حقوقداد. کتاب اخیر شهرت فراوان به دست آورد و میمی

بدون اسم نویسنده منتشر شده بود، « تأدیب نسوان»اش هم این که این دوران کامال مسلط و چیره بود. نشانه

 اما اعتصامی و استرآبادی کتاب خود را با اسم خویش منتشر کرده بودند. 
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 ی پروین گفتار دوم: زندگینامه

 

اش به تهران کوچ به همراه خانواده 1291در تبریز زاده شد. در  2۵/12/128۵پروین اعتصامی در 

عد به بکرد و در خانه از پدرش و معلمان خانگی زبانهای عربی، ترکی و فرانسوی را به خوبی آموخت. 

در مقام شاگردی ممتاز از آنجا  1303( رفت و در Iran Bethelاناثیه: ی آمریکاییان )ی دخترانهمدرسه

 ا تدریس کرد. التحصیل شد و چندگاهی هم در همان جفارغ

اهلل همایون فال بود، عقد ازدواج با پسرعموی پدرش که مردی ارتشی به نام فضل 19/4/1313در 

ا تخلص آرتا باعر بود که فال مردی فرهیخته و ش ی شوهر رفت. همایونبست و چهار ماه بعد از آن به خانه

ی سرهنگی رسید و به ریاست شهربانی کرمانشاه منصوب شد. با این سرود. او در نهایت به رتبهشعر می

های پروین به دوست وجود مردی تریاکی و میگسار بود و از نظر اخالقی با پروین سازگاری نداشت. از نامه

اند فال را در حوالی زمان ازدواج ندیده بودهدرش همایونآید که نه او و نه پنزدیکش مهکامه محصص بر می

شده است. چون پروین به اش مربوط میاند به دوران کودکی و نوجوانیای که از او در ذهن داشتهو خاطره

 محض دیدن او دریافت که به تریاک معتاد است و از این رو از او طالق گرفت. 

بودن شوهرش خبردار شده و به « افیونی»نویسد که تازه از ای به مهکامه محصص میپروین در نامه

خوانیم که انتخاب جالب آن که در همین نامه می 11این خاطر عزم خود را جزم کرده که از او طالق بگیرد.

                      
 .41: 1380متینی،  11
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یعنی پدر و مادرش بر مبنای روابط «! از طفولیت در اطراف بوده است»شوهرش بر این مبنا انجام شده که 

اند و نه آنها و نه پروین تا پیش از ازدواج وی را ندیده خویشاوندی و دیدن او در کودکی وی را پسندیده

 کشید. اینجاها نمیشد و کار به اش پیش از ازدواج روشن میاند، وگرنه افیونی بودنبوده

ی شوهر او را ابوالفتح اعتصامی برادر پروین نوشته که خواهرش دو ماه و نیم پس از رفتن به خانه

اند. اش همین عدد را برای درازای زندگی مشترک او آوردهی منابع از جمله دهخدا در لغتنامهترک گفت و همه

ی شوهرش را ترک کرد. پس گویا دو و نیم ماه به خانهنویسد که پس از یک ماه اما پروین در این نامه می

بینیم که ی طالق میان این دو مربوط باشد، هرچند باز میی عقد و صیغهی میان جاری شدن صیغهفاصله

آید که او بالفاصله بعد از فهمیدن این که های پروین بر میدهخدا این فاصله را نُه ماه دانسته است. از نامه

اند ی است از او جدا شده و به تهران بازگشته است و به این ترتیب زمانی که با هم زیستهشوهرش تریاک

 همان حدود یک ماه بوده است. 

اش با گذشتن از مهریه 11/4/1314ی پدر بازگشت و در پروین پس از جدایی از شوهرش به خانه

داشت، چون از این رخداد شکایتی ی او ناز او طالق گرفت. این جدایی به ظاهر هیچ تاثیری در روحیه

شد. ناگفته نماند که این رفتار، یعنی طالق نداشت و نشانی از تلخکامی بابت این جدایی در او دیده نمی

رفتار هم بوده، در درنگ از شوهری که در کنار تریاکی بودن فرهیخته و مهربان و خوشگرفتنِ ناگهانی و بی

شده است و از استقالل رای چشمگیر پروین و حمایت تمام قلمداد نمی آن دوران به هیچ عنوان کاری مرسوم

اش از او حکایت دارد. وگرنه در آن دوران که زن و مردِ شهری پیش از ازدواج یکدیگر را و کمال خانواده

دیدند، این که زنی با این سرعت به خاطر اعتیاد از شوهرش جدا شود امری استثنایی است که جز این نمی

شناسیم. ناگفته نماند که تقریبا در همین زمان عالیه جهانگیری همسر نیما یوشیج هم با ای برایش نمینهنمو

نیما ازدواج کرد و درست به همین خاطر کوشید تا از او جدا شود. نیما عالوه بر اعتیاد به تریاک بدخلق و 



21 

 

کرد، شت و در آن پیشرفت هم میفال که به هر صورت شغلی آبرومند داخشن هم بود و بر خالف همایون

شغل و درآمدی هم نداشت و سربار زنش بود. با این وجود عالیه نتوانست از نیما جدا شود و بعد از 

ام، به زیستن با او تن در داد. آن هم در شرایطی که خودِ عالیه کشمکشهایی که در کتابی دیگر شرحش داده

اش )خاندان صوراسرافیل( هم متجدد و نوگرا ل بود و خانوادهمانند پروین زنی تحصیل کرده و شاغل و مستق

 بودند.

نماید که خودِ همایون فال هم مردی مالیم و نرمخو بوده و به اصرار با این زمینه، چنین می

دانیم که پروین و برادرانش هرگز از این مرد بدگویی اش برای جدایی تن در داده باشد. این را هم مینوعروس

اند و بعدتر هم به خاطر این جدایی اش به فرهنگ تاکید داشتهد و همواره به اخالق خوب و عالقهکردننمی

شد. در ضمن این را هم باید در نظر داشت که طی این جریان یوسف نشانی از تلخکامی در پروین دیده نمی

ش آزاد گذاشت. چرا که در ااعتصامی از دخترش با تمام وجود پشتیبانی کرد و او را در انتخاب مسیر زندگی

اش هم بافت فرهنگی آن دوران نه تنها جدایی از شوهر بی رضایتش دشوار بود، که برای عروس و خانواده

 آمد. نوعی سرشکستگی به حساب می

پروین پس از طالق نخستین کاری که کرد انتشار دفتر اشعارش بود. او از هفت هشت سالگی به 

گفت و چون در آن دوران انتشار دفتر شعر زنان جوان مرسوم نبود، پدرش به شیرینی و قدرت تمام شعر می

پوشی کند تا مردم فکر نکنند برای تبلیغ خویش و یافتن شوهر شعر او اندرز داده بود که از چاپ آن چشم

اقع ی شاعری پروین در نظر گرفت. در وگوید. با این وجود نباید یوسف اعتصامی را مانعی در راه حرفهمی

اش به آن پایه از ارج و اگر پشتیبانی و تالشهای پدرش نبود، به احتمال زیاد پروین در دوران کوتاه زندگی

 یافت. مقبولیتی که در ادبیات رسید، دست نمی
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ی بهار ق( برای اولین بار اشعار پروین را در روزنامه1328یوسف اعتصامی پیشتر از این حرفها در )

ی شگفتی و اعجاب ادیبان شده بود. چرا که پروین در آن هنگام دختر نوجوانی مایه به چاپ رسانده بود و

اش بر اوزان شعر پارسی با سن و سالش هیچ تناسبی نداشت. بعد از بیش نبود و مضمونهای ژرف و چیرگی

پدرش ی انگِ شوهرجویی هم از بین رفت. از این رو این که ازدواج نخست او به شکست منتهی شد، مالحظه

دیوان پروین منتشر شد.  1314ی چاپ دیوان او را فراهم آورد و چند ماه پس از جدایی در همان سال مقدمه

ای از این کتاب را برای دوستان ادیبش فرستاد و نظرشان را جویا شد. در این مورد میرزا یوسف خان نسخه

س هم فرستاد تا عالمه قزوینی در آنجا ای از دیوان دخترش را به پاریبه قدری جدی برخورد کرد که نسخه

اش نظر بدهد. به این ترتیب از سویی پروین را به شاعران و ادیبان بزرگان روزگار شناساند بخواندش و درباره

 که شعرها به خودِ پروین تعلق ندارد را از میان برد.  و از سوی دیگر این شایعه

تا از آنها به شکل گفتگو و مناظره نوشته  6۵نجاند که گقطعه شعر را در خود می 238این دیوان اولیه 

الشعرای بهار بر این دفتر شعر مقدمه نوشت و پروین را سخت ستود و او را از نظر قدرت شده بود. ملک

اش خراسانی و داستانهایش عراقی ادبی ترکیبی از ناصر خسرو و سعدی دانست و گفت که شعرهای اندرزی

کردند ی شعرهای پروین چندان بود که بسیاری از ادیبان در ابتدای کار باور نمیاست. قدرت و عمق معنای

این شعرها را دختری جوان سروده باشد. چندان که سید ضیاء طباطبایی در انجمن کشاورزان او را به سرقت 

کند. اما به یادبی متهم کرد و گفت که این شعرها را در دیوانی از شاعران قدیم یافته و به اسم خود منتشر م

 ی مسائل روز منتشر شد و این شبهه از میان رفت. ی پروین دربارهتدریج شعرهای تازه

پروین کمتر از یک سال پس از طالق گرفتن از شوهرش شغلی یافت و با وجود پیوندهای نزدیکی 

در دانشسرای حقوق  به عنوان کتابدار 2/3/131۵اش داشت، زندگی مستقلی را آغاز کرد. او در که با خانواده
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با حقوق پنجاه تومان در ماه استخدام شد و از اولین زنان ایرانی بود که در فضایی دانشگاهی کاری رسمی به 

 آورد. رئیس مستقیم او در این مقام دکتر عیسی صدیق بود. دست می

پیشتر هم  کهانتشار دیوان پروین سر و صدای فراوانی در فضای علمی و ادبی ایران کرد و پروین را 

ای عمومی و مشهور بدل ساخت. تمام شاعران نزد استادان و ادیبان طراز اول شهرتی داشت، ناگهان به چهره

اند، از سیمین بهبهانی گرفته که تشویق پروین را در نسل او یا جوانتر از او به نقش و تاثیر او تاکید کردههم

ی آسمان ادب ای پروین را به عنوان ستارهار که در قصیدهدانست، تا شهریاش تعیین کننده میدوران کودکی

کرد و گیر بود و در محفلهای عمومی شرکت نمیستوده است. این در حالی است که خودِ پروین زنی کناره

هایی مدرن مانند داد. پروین در واقع نخستین زن شاعر ایرانی است که با رسانهخلوت را بر جلوت ترجیح می

 جله و کتابِ چاپ شده به شهرت رسید. روزنامه و م

ای که میان انتشار دیوان پروین و مرگ او سپری شد، شهرت و اعتبار ادبی او ی پنج سالهدر فاصله

ی روز به روز افزایش یافت. چند روز پس از استخدام در دانشسرای حقوق وزارت فرهنگ نشان درجه سه

شد و به طور وسیع مورد ها منتشر میهای ادبی و روزنامهنشریه علمی را به او اهدا کرد. اشعارش در مهمترین

نماید که سالمت او از همین هنگام دستخوش تالطم بوده گرفت. در این میان چنین میبحث و ارجاع قرار می

به خاطر بیماری در محل کار خود حاضر  1316دهد که از ابتدای باشد. چون اسناد دانشسرای عالی نشان می

  12است.نشده 

                      
 .9۵: 1386-138۵درودیان،  12
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ناگهان بیمار شد و پس از دو هفته کشمکش با مرگ، شب شنبه  1320پروین در نوروز سال 

در تهران درگذشت. مرگ این شاعر جوان و محبوب شوک شدیدی برای دوستدارانش محسوب  1۵/1/1320

ردریغ به ی پی شاعران و ادیبان آن دوران شعرهایی در سوگ او سرودند و موج اشارهشد و تقریبا همهمی

اش بر ی مرگ ناگهانیهایی هم دربارهمرگ او تا چهار پنج سال بعد همچنان باقی بود. در همین میانه شایعه

پایه دانست. اما برخی را باید دقیقتر وارسی کرد، چرا که توان ساختگی و بیسر زبانها بود که بسیاری را می

 وجود داشته است. هایی جدی نیز گویا پیرامون مرگ پروین حرف و حدیث

الحکماء نام داشت و از دوستان کرد، علی معینپزشک معالجی که در روزهای آخر پروین را مداوا می

قدیمی یوسف اعتصامی بود. او بیماری پروین را حصبه تشخیص داده بود و برادرش ابوالفتح هم در 

روین را نادرست تشخیص داده باشد. نماید که او بیماری پی او همین را نوشته است. چنین میزندگینامه

اش را دلخوش کرده بود که پروین به زودی از بستر بر خواهد دانست و خانوادهچون بیماری را زودگذر می

 ی او بوده که پروین درست درمان نشده و از میان رفته است.خاست. احتماال به خاطر مداوای خطاکارانه

که در شب فوت پروین، این پزشک از حضور بر بالین او برانگیز در اینجاست ی پرسشاما نکته

ی سوم تا پانزدهم فروردین که ی خود عمل کند. در حالی که در فاصلهخودداری کرد و حاضر نشد به وظیفه

ی ی درماندهرفت. پس از خودداری وی از آمدن، خانوادهمرگ پروین در آن رخ نمود، مرتب به دیدار وی می

کتر عبداهلل احمدیه فرستادند که او نیز دوستی خانوادگی با ایشان داشت. اما او نیز حاضر پروین به دنبال د

ی وی بست. تا این که دکتر ارسطو عالج که نشد بر بالین بیمار حاضر شود و حتا در را بر روی فرستاده

ود و پروین همان شب آشنایی چندانی هم با این خانواده نداشت برای کمک به او شتافت، اما دیگر دیر شده ب

 درگذشت. 
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شد که علت مرگ او خودکشی بوده است. کسانی که پس از درگذشت پروین این سخن شنیده می

اند عبارتند از انوشیروان صدیقی )پسر دکتر صدیق رئیس دانشسرای عالی و رئیس این شایعه را تایید کرده

زیست که دو در اش میی پدریالهی در خانهپروین( و صدرالدین الهی. در زمان فوت پروین صدرالدین 

ی شد و دیگری به کوچهی کیا )که منزل دکتر صادق کیا هم در آن قرار داشت( باز میداشت. یکی به کوچه

نامیدند. مؤید احمدی کرمانی که سید ارسطو خان عالج هم در آن خانه داشت و گاه کوچه را با اسم او می

همین کوچه قرار داشت و بنا به رسم همسایگی با پدر و مادر صدرالدین الهی  ی پروین اعتصامی هم درخانه

کند که پس از مرگ فروغ پدر و مادرش از خودکشی او ای داشته است. او هم نقل میخوش و بش و مراوده

ز آوردند. اما محکمترین شاهد در این زمینه شعری که پروین برای مزار خود سروده و امروسخن به میان می

ی بیماری سخت نماید که زنی در سی سالگی بدون پیشینهنیز سنگ گورش را آراسته است، و کمی غریب می

 برای گور خود شعر بسراید.

ی علت خودکشی پروین بر سر زبانها افتاد. از همه های رنگارنگی دربارهبر اساس این شواهد، شایعه

به این خاطر خودکشی کرده است. این داستان را پرویز تر، این بود که پروین عاشق کسی بوده و گونهقصه

ربط و نادرست خوانده و با اش با نقیبی این حرفها را بیزد. اما ابوالفتح اعتصامی در مصاحبهنقیبی دامن می

قاطعیت و صراحت گفته که پروین در زندگی هرگز عاشق هیچ مردی نبوده است. مهکامه محصص هم این 

 نماید.ها و اشعار پروین نیز همین گزاره راست میاست و از مرور نامهسخن را تایید کرده 

نماید که مرگ پروین غیرطبیعی بوده و تنها به با این همه از جمع بستن تمام این شواهد چنین می

ی مردی بوده و به خاطر وی خودکشی کرده با توجه که او دلباخته پیامدهای بیماری مربوط نباشد. این شایعه

نماید. همچنین این که پایه میشناسیم دور از ذهن و بعید است و بیخلق و خو و شخصیتی که از او می به

ای که در اش مشکلی داشته و یا از زیستن ناامید و آزرده بوده نیز نادرست است. تنها دادهدر زندگی شخصی
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گوید او پس صص( است که میمحصص )مادر اردشیر مح ی دوستش مهکامهاین میان در دست داریم اشاره

بدان دچار شد، دیگر سالمت خود را به طور کامل  1317از بیماری سختی که پس از مرگ پدرش در بهار 

 13بازنیافت و حالتی افسرده پیدا کرد.

نماید دلیل اصلی مرگ پروین ابتال به حصبه و درمان نادرست و پرخطای نتیجه آن که چنین می

اش باعث شده پروین قرار از کف بدهد . با این وجود گویا رنج بیماری و دوام یافتنالحکماء بوده باشدمعین

الحکماء و عینمو در پایان کار به شکلی بیماری را تشدید کرده و خودکشی کرده باشد. احتماال دلیل این که 

بشتابند، این اش ی اعتصامی حاضر نشدند در آخرین لحظات به یاریاحمدیه با وجود نزدیکی به خانواده

شان بیفتد. خالصه اند تقصیر مرگ این شاعر نامدار به دوشخواستهاند و نمیبوده که این جریان خبر داشته

قالنی عآن که گویا مرگ پروین هم، اگر به راستی از جنس خودکشی بوده باشد، مانند شعرهایش تصمیمی 

یب قاطعانه و در بیماری گرفته شده و به همان ترت و متین بوده باشد که به دنبال رنجوری و آزردگیِ ناشی از

 سر و صدا اجرا شده باشد. عین حال آرام و بی
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 گفتار سوم: شخصیت و خلق و خوی پروین

 

ی شخصیت و ساخت روانی پروین تصویری همسان و یکدست ی منابع دست اول دربارهتقریبا همه

حدودی مخدوش شده و دستخوش تحریف گشته است. اما با کنند. این تصویر با گذر زمان تا ارائه می

توان شود، میشود و به اطرافیان نزدیکش مربوط میبازگشت به اسنادی که به زمان زندگی پروین مربوط می

شود که پروین به ها روشن میسیمای این نخستین زن شاعر مدرن ایرانی را بازسازی کرد. بر مبنای این داده

 سه ویژگی در میان اطرافیانش نامبردار بوده است. نخست دانش و هوش و استعداد خاطر دارا بودنِ

انگیز و نبوغ فراوانش در سرودن شعر، که در ضمن با دانش و فضل فراوان و سواد روزآمد و مدرنی شگفت

صورت زنی اند و او را به هم ترکیب شده بود. دوم متانت و سادگی و آرامش و ادبی که همه بدان اشاره کرده

گیری و پرهیزِ او از ورود به سوم کمرویی و گوشه 14آورد.دلپذیر و خوش اخالق و کمابیش مقدس در می

 اش.جریانهای اجتماعی و فضای پرهیاهوی سیاسی یا فرهنگِی زمانه

ها توافق کامل دارند. همه در این مورد ی دادهی سواد ادبی و استعداد شاعری چشمگیر او همهدرباره

سرود، داد و به خوبی شعر میاند که پروین از خردسالی تسلط چشمگیری بر زبان و ادب نشان میهمداستان

د. باید توجه داشت که شی شگفتی و اعجاب همگان محسوب میبه شکلی که در محفل دوستان پدرش مایه

شد که شاعران بزرگی مانند این محفل دوستانه از بزرگترین و دانشمندترین ادیبان ایرانیِ معاصر تشکیل می
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الشعرای بهار، دهخدا، ایرج میرزا و ادیبانی طراز اول مانند وحید دستگردی و عالمه قزوینی اعضای آن ملک

آفرین بوده که دریافت تشویق و خلق اعجاب ای و در جمعی شگفتیپروین در زمینه آمدند. یعنی به شمار می

 شده است. دشوارترین کار محسوب می

سرود و این موقعی  در روایتهای افراد آمده که پروین نخستین شعرش را در هفت یا هشت سالگی

با  15برگرداند.بود که یوسف اعتصامی شعری فرانسوی را به پارسی برگردانده بود و پروین آن را به شعر 

توان برای شگفتگی هنر شاعری او توجه به شعرهایی که پروین طی چند سال بعد سروده این زمان را می

پذیرفت. چرا که در سالهای نوجوانی هم از نظر زبان و لحن و وزن و زیبایی قالب شعرهایش استادانه است 

اش از سوی دختری نوباوه یست و ابراز شدنگنجاند که تقلید شدنی نو هم محتوا و معناهایی را در آن می

اش سروده شده، هم از ق( و حدود چهارده سالگی1339که در )« ذره»ی نماید. مثال قطعهبسیار نامنتظره می

 کند:نظر استواری چشمگیر است و هم از نظر محتوا و اندرزهایش با بهترین اشعار استادان کهن برابری می

 وگر به دانش و فضل اوستاد لقمانی   طونیاگر به عقل و هنر همسر فال

 به خلوت احدیت رسید نتوانی   به آسمان حقیقت به هیچ پر نپری

 چو نیک در نگری در کمال نقصانی...  در آن زمان که رسی عاقبت به حد کمال

شدند و بنابراین در محفل هایی مانند بهار و دانشکده منتشر میاین اشعار در همان هنگام در روزنامه

سراید. تردیدی نیست ای شعر میاند که دختر یوسف اعتصامی با چنین استادیدانستهادیبان طراز اول همه می

کرده است. اما نقش او به مایی میکه خودِ یوسف اعتصامی در این زمینه استاد دخترش بوده و او را راهن
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هن خودِ پروین شده است و شعرها را باید محصول ذآموزش و انتقال دانش و خرد به فرزندش محدود می

اش در ادبیات منثور خود شاعر نبود و هیچ کننده دستی خیرهدانست. چرا که یوسف اعتصامی با وجود چیره

 محتوا با آثار پروین برابری کند.  شعری نگفته که بتواند از نظر استحکام یا

هایش را تواند استعداد ادبی پروین و روحیه و طرز فکر و آرا و اندیشهی مستند دیگری که میداده

شود. او در این روز در جشن فراغت از تحصیل مربوط می 3/3/1303در سنین نوجوانی نشان دهد، به تاریخ 

که در آن به اهمیت زنان در « زن و تاریخ»ای خواند به نام در حالی که هجده سال بیشتر نداشت خطابه

جسورانه بودن این خطابه  16سازندگی کشور و در اهمیت تعلیم و تربیت در بیدارسازی زنان تاکید شده بود.

ی مرسوم که او را زنی کمرو و دهد که شایعهای که پروین از آن به دست داد نشان میی تماشاییو ارائه

هایی که نیاز به قدرت بیان و حضور در کند چندان درست نیست و دست کم در عرصهصیف میخجالتی تو

ی عمومی وجود داشته پروین ازدوران نوجوانی هم جسارت و هم توانایی این حضور را داشته است، عرصه

ن نظر ارزشمند هرچند گویا بعدها از نمایش این توانایی گریزان بوده است. خواندن بخشی از این خطابه از ای

 دهد:ی تسلط او بر زبان پارسی را در این سن و سال نشان میاست که سبک بیان و درجه

زن پس از قرنها درماندگی، حق فکری و ادبی خود را به دست آورد و به مرکز حقیقی خود نزدیک »

موسس بقا و ارتقای بخش این دو کلمه که شد... در این عصر مفهوم عالی زن و مادر معلوم شد و معنی روح

انسان است پدیدار گشت. این که بیان کردیم راجع به اروپا بود. آنجا که مدنیت و صنعت رایت فیروزی 

افراشته و اصالح حقیقی بر اساس فهم و ادراک تکیه کرده... آنجا که دختران و پسران بی تفاوت جنسیت از 
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ی آنچه که گفتیم در این مملکتهای خوشبخت وقوع شوند... آرمند میتربیتهای بدنی و عقلی و ادبی بهره

یافت. عالم نسوان نیز در اثر همت و اقدام به مدارج ترقی صعود نمود. اما در مشرق که مطلع شرایع و مصدر 

گذتش. اخیرا کاروان نیکبختی از این منزل کوچ کرد و معمار تمدن از مدنیت عالم بود... کار بر این نهج نمی

خیز، و بوم روی بتافت... در طی این ایام، روزگار زنان مشرق زمین همه جا تاریک و اندوههمارت این مرز 

همه جا آکنده به رنج و مشقت، همه جا پر از اسارت و مذلت بود... مدتهاست که آسیایی از خواب گران 

رض اجتماعی ی این مخواهد آب رفته را به جوی باز آرد. اگرچه برای معالجهیأس و حرمان برخاسته می

اند. اما داروی بیماری مزمن شرق منحصر به تربیت و تعلیم است. تربیت و بسیار سخنها گفته و کتابها نوشته

ی معرفت مستفید نماید. ایران وطن تعلیم حقیقی که شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را از خوان گسترده

یخ جهان است، ایران که تمدن قدیمش اروپای امروز افزای تاری آن زینتعزیز ما که مفاخر و مآخر عظیمه

را رهین منت و مدیون نعمت خویش دارد، ایران با عظمت و قوتی که قرنها بر اقطار و ابحار عالم حکمروا 

دد و به دیدار شاهد نیکبختی ی خود میگشتهبود، از مصائب و شداید شرق سهم وافر برده، اکنون دنبال گم

ریم به همت دانشمندان و متفکرین روح فضیلت در ملت ایجاد شود و با تربیت نسوان شتاید... امیدوامی

ی اجتماعی در ایران فراهم گردد. در این صورت بنای تربیت حقیقی استوار خواهد شد و اصالحات مهمه

 «17گشایی خواهد کرد.ی اقبال در فضای مملکت سیروس و داریوش بالفرشته

آورده برابر است و گویی پدر « تربیت نسوان»آنچه که یوسف اعتصامی در این متن از نظر محتوا با 

است که از زبان دختر به سخن آمده است. این احتمال هست و نیرومند هم هست که پدر در زمان نوشتن و 
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 ی این متن با شعرهای قبلی و بعدی پروینآماده کردن این خطابه به دخترش یاری رسانده باشد. اما با مقایسه

ین سخنرانی نداشته ی اتوان پذیرفت که خودش هم دشواری چندانی در نوشتن متن سنگین و عالمانهمی

ای در مراسمی عمومی در آن دوران نشانگر آن است که از همان نوجوانی چنین خطابه است. صرفِ ارائه کردن

های خودش خواند را از سروده« نهال آرزو»آور و تاثیرگذار بوده است. در همین جشن، پروین شعر زنی زبان

ماند و استواری اش با توجه به این که دختری هجده ی احقاق حقوق زنان میای دربارهکه باز هم به بیانیه

 نماید:ساله آن را سروده است چشمگیر می

 ایغنچه بی باد صبا، گل بی بهار آورده   ایای نهال آرزو، خوش زی که بار آورده

... 

 همتی ای خواهران تا فرصت کوشیدن است  شاخه ما را زیب دست و دامن است ای زینغنچه

 مرد یا زن برتری و رتبت از دانستن است   دانشی استپستی نسوان ایران جمله از بی

 شاهراه سعی و اقلیم سعادت روشن است  زین چراغ معرفت کامروز اندر دست ماست

 نگوید کس پسر هشیار و دختر کودن استتا    به که هر دختر بداند قدر علم آموختن

 

 بر نکرد از ما کسی زین خواب بیدردی سری  زن ز تحصیل هنر شد شهره در هر کشوری

 نام این قوم از چه دور افتاده از هر دفتری   اندبهرهاز چه نسوان از حقوق خویشتن بی

 مادری؟طفل دانشور کجا پرورده نادان    دامن مادر نخست آموزگار کودک است

 گر که ما را باشد از فضل و ادب بال و پری   با چنین درماندگی از ماه و پروین بگذریم

گوشزد کردن این نکته هم جای دارد که این شعر سه بندِ چهار بیتی دارد که در هر بندش مصراع 

قافیه است و از این رو باید آن را نوعی شعر نو دانست، از آن جنسی اول و دوم و چهارم و ششم و هشتم هم
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اد شده نخستین شعر نویی که در آن تاریخ تازه توسط نوگرایانی مثل بهار و دهخدا مرسوم شده بود. شعرِ ی

است که برای تبلیغ حقوق زنان سروده شده و در ضمن نخستین شعر نوی سروده شده توسط زنی ایرانی هم 

 هست.

نوشته هایی که به دوستانش میی پروین در نوشتارهای دیگرش و حتا در نامهزبان پیراسته و ادیبانه

ت که پروین دختری نابغه و زودرس بوده و در دوران کند و بنابراین تردیدی نیسبه همین شکل جلوه می

شده است. برخی از اشعارش کوتاه عمر خود یکی از باسوادترین و دانشمندترین زنان ایرانی محسوب می

ی واژگان با هایی است که گذشته از عمق محتوا و ژرف بودن پندها از نظر استواری کالم و خزانهاندرزنامه

 کند:رده از شعر استادان کهن برابری می های اینبهترین نمونه

  مرام و مقصد بی قافله و الخ دیو ره   بام و بکوی دزدان و خفته شحنه خانه در

  رام دیو به شدستی چگونه مردمی، ور   هوی توسن بردت چرا عاقلی، گر

  لگام در دست و تن به سر و رکاب در پا   بادپای خنگ این تک از نماند را کس

  مدام ایخوابیده تو و میبرند کاالت   نیست شگفت نداری هیچ که گر خانه در

  وام خویش ایمان مده اهرمن به هرگز    هیچگاه نیاورده باز برده آنچه دزد

  خام مباش بدینسان زمانه، میسوزدت   مخسب خبر بی چنین سپهر، میکاهدت

  نام تمیز بی ای نهی چرا نان راه در   تن روز تیره ای زنی چرا جان کار از

  دام نهاده سو بهر روزگار صیاد    ناآزمودگان خاطر صید بهر از

  تمام شب و روز نشد و تمام شد عمر بس  خراب آسمان نگشت و خراب شد سقف بس

  طعام این نپختست و سالها جوشیده  است پختن خام هوس کاین گرسنه منشین

  گام کار بهر کارگری که گر بردار   چشم پویه وقت دلیزنده که گر بگشای
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  ظالم از دوست ای روشنی فرق بشناس   میپری چند تا پره شب چو تیرگی در

  انتقام دست از همی میچکد خونابه   مکن سیه ضعیفان روز زورمند، ای

  صیام مه نباشی روز هیچ روزه بی   ولیک پیرزن حق بغصب دهی فتوی

  نیام در است زشت معرکه روز شمشیر  است گفتنی آنچه بگو و مترس سخن وقت

  التیام پذیرفت دیر کهنه زخم این   سبب آن از نهفتی، خویش طبیب از درد

  خوشخرام آهوی نه فقیه، ای باید سگ   رفت بخواب چون شبان گله، حفظ بهر از

  غالم نیستی اگر خواجه، چراست حرصت  برتریست میل گرت جای، چراست چاهت

  پیام را تو نفرستد هیچگه دیو تا   مرو برون سلیمان گاه بار ز چندی

  کدام ره و است کدام چاه که اینه آگه   هنوز کودکان چون و رهنوردی عمریست

 جام کنند خالی و گردد دیر که ترسم   نوش علم جام از معرفت شراب پروین،

گیری اند، کمرویی و گوشهی پروین بدان اشاره کردهاما دومین ویژگی چشمگیری که همه درباره

اند و با شواهدی که دیدیم، اش ابراز کردهاوست. این صفت را معموال همچون نوعی نقص و ناتوانی درباره

د که پروین به معاشرت با اننماید که این تفسیر نادرست باشد. باز همه به این موضوع اشاره کردهچنین می

جماعتهای بزرگ گرایشی نداشته، ارتباطهای خود را به شمار اندکی از دوستان نزدیک و صمیمی محدود 

های او اما انگار نموده است. این ویژگیحرف میساخته، و هنگام گفتگو با دیگران کمرو و خجالتی و کممی

ای ناشی از ناتوانی نبوده باشد. یعنی از باشد و عارضهاز گرایشی روانشناختی و انتخابی شخصی برخاسته 

سروده و در ده دوازده سالگی در محفل ادیبان بزرگ شعرهایش دختری که در هفت هشت سالگی شعر می

شده و خودش در هجده سالگی چنین خطابه و شعری را در مراسمی عمومی خوانده و بعد با این خوانده می

ای های اجتماعی با اختالل یا کاستیگیریآید که در ابراز وجود و تصمیمبر نمی قاطعیت از شوهرش جدا شده،
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اش )مانند طالق گرفتن از شوهر( و چه دست به گریبان بوده باشد. رفتارهای پروین چه در زندگی شخصی

جود و اش در ابراز ودهد که تواناییدر فضای عمومی )مثل سخنرانی در هواداری از حقوق زنان( نشان می

بوده است. در میان زنان معاصر او و پیش از او کسی را  خواسته چشمگیر و استثناییانجام آنچه که می

شناسیم که در سن و سال او انتخابهایی چنین دشوار را با این قاطعیت انجام داده باشند یا نقشهایی چنین نمی

 عمومی و نمایشی را با این موفقیت برآورده کرده باشند. 

ای که بارها به پروین منسوب شده، از انتخاب شخصی و چه گیریاین رو سکوت و انزوا و گوشه از

شده ای و جریانهای پر سر و صدای اجتماعی ناشی میی او برای درگیر نشدن در مسائل حاشیهبسا خردمندانه

دار سرسخت آزادی زنان و دانیم که او هوااست. مثال بر اساس شعرها و متون بازمانده از پروین این را می

 مهپشتیبان پرشور کشف حجاب بوده است و شعرهایی هم در این زمینه دارد. اما دوست نزدیکش مهکا

کرد ای نمیی مهم اشاره کرده که پروین با وجود این گرایش نمایان، در این راه مبارزهمحصص به این نکته

 ان بودند نپیوست. و به محفلها و انجمنهای بانوان که هوادار این جری

ناگفته نماند که بخشی از آنچه که به کمرویی و خجالتی بودن حمل شده، در خطای دید و تفسیرهای 

ی معاصران دست به قلمِ پروین نادرست ریشه داشته است. این نکته بسیار جای تعجب دارد که کمابیش همه

ای آمریکایی مربوط ن توصیف از او به نویسندهتریاند، و با این وجود پرارجاعی او چیزهایی نوشتهدرباره

های شخصی شود که تنها یک بار او را دیده و برداشتهای خود را نیز به شدت با خطاها و سوگیریمی

شود، نقل قول از پدر و ی او در نوشتارها مدام تکرار میدرآمیخته است. یعنی بخش مهمی از آنچه درباره

همین ترتیب به اظهار نظرهای عالمانه و دقیقِ دانشورانی مانند بهار و قزوینی  برادرش و دوستانش نیست، و به
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 18( به قلم وینسنت شیَنThe New Persia« )پارس نو»شود، بلکه از کتاب و دهخدا و نفیسی مربوط نمی

 وامگیری شده است. 

پژوه. او به سادگی ایرانشناس و جالب آن که وینسنت شین نه ادیب است و نه مورخ و نه حتا شرق

ای به این نام همسافری آمریکایی بوده که در زمان تاجگذاری رضا شاه دو ماه را در ایران گذرانده و سفرنام

ن و چند را از خود به جا گذاشته است. وینسنت شین در آمریکا هم شهرتی ندارد و آثارش به چند داستا

در تهران با پروین دیداری  130۵بهشت نیم که شین در اردیخواشود. در این کتاب میسفرنامه محدود می

ی گرایشهای سیاسی پروین بر سر زبانهاست از چند داشته با او گفتگو کرده است. تقریبا هر آنچه درباره

ای که دانشوران و ی معتبر و سنجیدهی محدود این کتاب نقل شده است. یعنی در مقابل دهها صفحهجمله

ی آمریکایی دهها ی این نویسندهاند، یکی دو صفحهی پروین نوشتهخویشاوندان ایرانی درباره ادیبان ایرانی و

 بار بیشتر مورد ارجاع قرار گرفته و مبنا و اساس فرض شده است.

طرف، زیرک یا گری بیکامال نمایان است که وینسنت شین مشاهده« پارس نو»با خواندن کتاب 

درآمیخته و بخش مهمی « شناسانهشرق»مدارانه و های غرباو به شدت با کلیشهامانتدار نبوده است. نوشتار 

ی تاریخ و فرهنگ ایران به نادرست تفسیر کرده است. این آنچه را که مشاهده کرده به خاطر نادانی درباره

روین ی پی آمریکایی که اصوال دربارهمطلب برای من معمایی شگفت است که چطور اثر گمنام یک نویسنده

ی وی اش دارد، تا این پایه مبنا و اساس تصویر ذهنی امروزین ما دربارههم نیست و تنها چند سطری درباره

 قرار گرفته است. 

                      
18 Vincent Sheean (1899-1969) 
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گردد ی او و پروین باز مییکی از بندهای این کتاب که بارها و بارها نقل شده، به همان دیدار یگانه

هایی از دهد. اما در شرح این ماجرا نشانهمورد تاکید قرار میو همین ماجرای کمرویی و خجالتی بودنِ او را 

خورد. دالیل شین برای کمرو و خجالتی پنداشتن پروین آن است ناآشنایی با آداب و سنن ایرانی به چشم می

نشسته و وقتی مرد ای به نسبت تاریک از اتاق میکه گفته این زن هنگام گفتگو با او حجاب داشته، در گوشه

  19«!از وحشت نزدیک بود هالک شود»یکایی خواسته هنگام خداحافظی با او دست بدهد، دیده که آمر

کرده و متوجه نبوده که اصوال گفتگوی پروین با روشن است که شین شرایط زنان ایران را درک نمی

ی محسوب به کلی امری خالف عرف و هنجار زنان ایران 130۵اش در سال یک مسافر مرد آمریکایی در خانه

شده است. طبیعی بوده که در این شرایط پروین حجاب داشته باشد یا از دست دادن به او پرهیز کند. می

 گیرِ خجالتی تا حدودی توسط همین نویسنده و با چنین شواهدی پرداخته شده است. تصویرِ پروینِ گوشه

ی اری پروین بوده است. همهگیری حمل شده، احتماال متانت و خویشتندآنچه که به کمرویی و گوشه

خندیده، اند که به ندرت میاند به این نکته اشاره کردهکه به او نزدیک بوده و وصفی از او به دست داده کسانی

گفته، و آرامش وجه بارز رفتارش بوده است. با این وجود از همان دوران کودکی در متین و مالیم سخن می

ی خویش العادهی سرشار و استعداد خارققریحه»رش ایشان را با نمایش ی پدهای ادیبان در خانهمهمانی

زده نبود و درمانده نیز خندید، ولی هیچگاه محنتاگرچه خیلی به ندرت می»و  31«ساختدچار حیرت می

ی تلخ ازدواج و طالق، آن هم برای مدتی بسیار کوتاه سیمای متین و موقر و محکم نمود. تنها سانحهنمی

ن را با غباری از گرفتگی پوشاند. این تغییر حال را هم فقط ما اطرافیان پروین که همواره با او بودیم و پروی

                      
 .21: 1380متینی،  19
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توانستیم درک کنیم و دریابیم. واال پروین از شکست در ازدواج لذا بر جمیع وجناتش آشنایی داشتیم می

وقار ذاتی خویش بازگشت. نه از حرفی و آرامش و ضعف و فتوری به خود راه نداد و باز به همان حال کم

 32«کم و کیف ایام ازدواج با کسی حرفی زد و نه از آن باب ابراز تاسف کرد.

ی ی تربیت خانوادگی او بوده و رسمی رایج بوده که زنان و مردان طبقهمتانت پروین تا حدودی دنباله

اند. لحن کردهینزدیکانشان اندرکنش مباالی دوران قاجار و ابتدای عصر پهلوی طبق آن هنجارها با دوستان و 

ی آن دوران رواج داشته امروز برای گوشهای ما طنینی گذاری چشمگیری که در زبان صمیمانهرسمی و فاصله

ی عصر ناصری تا پایان سلطنت رضا شاه، یعنی غیرعادی و مصنوعی دارد. اما باید توجه داشت که در فاصله

عی و فرهنگی همچنان زبانی در ایران در میان اعضای طبقات باالی اجتما ی گذار فرهنگیدوران پنجاه ساله

های بازمانده از گرفته است. از نامهادیبانه، رسمی، و بسیار مؤدبانه برای ارتباط با هم مورد استفاده قرار می

تاریخی ی توان دریافت که پروین به سادگی هنجارهای عادیِ زمانهشخصیتهای مهم این دوران به هم می

کرده است و این چیزی بوده که از چشم مردانی که ی اجتماعی و طبقاتی خود را رعایت میخویش و زمینه

اند، و به خصوص از نظر نسلهای بعدی که به کلی با این زبان و شوخی و شنگی بیشتری در روابطشان داشته

 نماید.لحن بیگانه شدند، غریب و ناهنجار می

شود که او زنی ای که از پروین به جا مانده معلوم میهای جسته و گریختهدادهدست بر قضا با مرور 

های محکم و استوار با دیگران داشته و در ارتباط با آنها نیز گیر به معنای دقیق کلمه نبوده و دوستیگوشه

ر عصر قاجار گشاده دست و پرکار بوده است. اما این ارتباط در همان قالب رسمی و هنجارهای کالسیک اواخ

 1307نویسی داشته است و تنها طی سالهای اش این که پروین دستی گشوده در نامهیافته است. نمونهنمود می
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مهکامه  20اش امروز در دست است.نمونه 41هایی نوشته که به دوستش مهکامه محصص نامه 131۵تا 

الشعرای بهار از اعضای راه ملکی نویسندگان به هممحصص زنی ادیب و شاعر بود و در نخستین کنگره

 شد.ی کانون نویسندگان محسوب میهیأت رئیسه

اش متانت و آرامش و ادب توان دریافت آنچه که نزد آشنایان ایرانیها میبا مرور محتوای این نامه

بوده گیری و انزوا فهم شده، در اصل رعایت هنجاری گفتمانی اش گوشهشده و نزد مهمان آمریکاییتفسیر می

اکیزه و روان و ادیبانه است و با وجود آن که صمیمت زیادی میان او و مهکامه ها پاست. نثر او در این نامه

هایش به متون نثر کند و بافت زبانِ نامهاو را خطاب می« شما»برقرار بوده، با لحنی رسمی و به صورت 

ی خود شود و اعضای خانوادهمتن دیده می کالسیک قرون گذشته شباهت دارد. ترکیبهای عربی زیاد در بافت

حضرت »گوید: ی پدر و مادرش میرا با القابی بسیار رسمی مورد اشاره قرار داده است، مثال درباره

رسانند و سرکار علیه خانم نیز به سالم مخصوص خداوندگاری آقا دام اقباله به سرکار علیه ثنا و سالم می

 21«نمایند.امت شوکتها از صحت وجود مبارک استعالم میحضرت علیه خانم د»یا «! مصدعند

اند. اگر شان به هیچ عنوان از سر وظیفه نوشته نشدهها با وجود لحنِ درباری و بسیار رسمیاین نامه

بینیم که به شان نادیده انگاشته شود و تنها محتوا را بنگریم، به سادگی دو دوست را میلحن ادیبانه و رسمی

شان با هم گپ و گفت دارند. در یکی جهان زنانهی زیستی امور روزمرهاند و دربارهم مشغولدرد دل با ه

ی دوختن جلوی چادر کرده و در کل هایی دربارهنوشته شده، راهنمایی 1312ها که در شهریور از این نامه

هم معلوم  21/۵/1312رخ ی مواش سخن به میان آمده است. در نامهبودن« مد روز»چند بار از خرید چادر و 

                      
 .3۵-34: 1380متینی،  20 

 . 37: 1380متینی،  21
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این نکته هم  22شود که شش ذرع و یک چارک چادر از جنس کربدوشین چهل تومان قیمت داشته است.می

 23یاد کرده است.« نهضت بانوان»ها از کشف حجاب با عبارت جالب است که پروین در این نامه

ها را عینا نقل کنیم که بنا نامهز این تر فهم شود، یکی ابد نیست برای این که بافت این زبان روشن

ین روز به تصادف در سالروز تولد من هم نوشته شده است، البته چهل و چهار سال زودتر از موعد! پرو

 ای به او نوشته است:اش چنین نامهبرای دعوت دوستش مهکامه محصص به خانه 8/6/1309

 رومخانم محترم عزیزم قربانت می

نهایت اید بیخانم معزز تفقد ]کذا[ حالم بر الطاف و مراحم خویش افزوده از اینکه با احترام سرکار

ین عریضه متشکرم خیلی متاسفم که در منزل نبودم که ایشان را زیارت کنم. به هر حال مقصودم از عرض ا

ازدهم و تصدیع خاطر عزیزت اینست که از سرکار علیه تمنا و تقاضا کنم که برای صبح روز سه شنبه ی

نظیر به سر همتای بیور به منزل ما تشریف آورده و اجازه فرمایید که روزی را در محبت آن دوست بیشهری

ه بنده ببرم و از فیض وجود گرانبهایت مستفیض گردم. کامال مطمئنم که با نظر توجهی که همیشه نسبت 

 متها و دلنوازیهای خود خواهیدضای بنده را رد نخواهیم فرمود و مرا بیش از پیش رهین مرحو دارید تقا داشته

 کرد. 

فرمایید که توانید تشریف بیاورید البته اجازه میعزیزم اگر چنانچه در روز مزبور مانعی دارید که نمی

 شهریور را پیشنهاد نهایم. 13صبح پنجشنبه 

 منتظر جوابم

                      
 .39: 1380متینی،  22
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 امیدوارم که مسئول و آرزویم را اجابت فرمایید

 قربان و تصدقت

 24پروین

ی نویسنده دیداری با هم داشته امه به سادگی دعوتی صمیمانه است از دوستی تا در خانهمحتوای ن

گذارنده و رسمی است که به باشند. اما لحن به قدری ادیبانه و پرتکلف و ساختار جمالت به قدری فاصله

م همگی چنین بافت و ها هی نامهای اداری اشتباه گرفت، و بقیهتوان آن را با متنی دیوانی و نامهسادگی می

کند. چون بافت سخن مشابهی اما اینها به خلق و خوی شخصیِ پروین ارتباطی پیدا نمی 25چارچوبی دارند.

اش به سادگی بدان خاطر بینیم، و غریب نمودنی شخصیتهای نامدار این دوران هم میهای بقیهرا در نامه

توان تا ایم. با توجه به متنهایی از این دست میگرفتهاست که امروز ما از این هنجار ادبی و زبانی فاصله 

کرد و در هجده سالگی در حدودی دریافت که چرا زنی که در طالق گرفتن از شوهرش چنان قاطع عمل می

 گیر پنداشته شده است.خواند، کمرو و خجالتی و گوشههواداری از آزادی زنان شعرهایش را در جمع می

ژگی، تصویری از اخالق و ظاهر پروین نیز در دست داریم که آن نیز با این اما گذشته از این دو وی

متانت و خویشتنداری و ادب سازگاری دارد. در نوشتارهای گوناگونی که بیشتر با هدفِ نامعتبر شمردنِ 

رار شده اند. این تعبیر به قدری تکاو بسیار تاکید کرده پروین تولید شده، به نازیبایی پروین و چپ بودن چشم

ی شاعران زن که تصویر ذهنی بیشتر مردم از او زنی زشت و نادلچسب است. اما خوشبختانه زندگی او و بقیه

آوری عکاسی به ایران همزمان بوده و بنابراین تصویرهایی از ایشان در دست داریم. مهم معاصر با ورود فن

                      
 .196: 1380اعتصامی،  24
 .217-194: 1380اعتصامی،  25
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هایی و فروغ را با هم مقایسه کرد و حقانیت داوری توان چهره و اندام پروین و سیمینبر مبنای این تصویرها می

 که در این زمینه وجود دارد را به نقد کشید. 

اند. اما در میانشان باز حقیقت آن است که هیچ یک از این سه زن چهره و اندام زیبا و جذابی نداشته

وده( خوشایندترین چهره رسد پروین )گذشته از نقص چشمش که انگار چندان چشمگیر و نمایان نببه نظر می

اش بسیار تبلیغ شده و معدودی از عکسهای ی زیباییترین ظاهر را داشته باشد. فروغ که دربارهو آراسته

اش بیش از همه در گوشه و کنار چاپ شده، انگار که نازیباترین چهره و اندام و ناخوشایندترین شده دستکاری

ذشته از شکل و شمایل، جذابیت رفتار و کردار و مهربانی پروین طرز رفتار و سلوک را داشته باشد. یعنی گ

اش هم مربوط است. پس از او از اش و جوانمرگ شدنانگار از همه بیشتر بوده، که تا حدودی به جوانی

ی فروغ همه توافق دارند که رفتاری اند و دربارهاخالق نیکو و خوشایندیِ محضر سیمین بسیار تعریف کرده

آمیز در جمع داشته است. به این ترتیب تفسیرهایی که عنصری ادبی یا مضمونی وشایند و توهینتلخ و ناخ

دهند، اعتباری ندارند مگر آن که همچون اش ربط میدر شعر پروین را به شکل و شمایل با جذابیت اندک

 ارزیابی قرار گیرد.ی سیمین و فروغ و دیگران نیز بتواند مورد پذیر دربارهشاخصی عام و عینی و رسیدگی

محصص مهمتر از باقی  در میان وصفهایی که از او در دست داریم، گزارش دوست نزدیکش مهکامه

است، چون همنشینی بیشتری با او داشته است. محصص او را به صورت زنی وصف کرده که راستگویی و 

کرد، اما از استعمال می اش متانت و زیبایی را به حد اعتدال رعایتصداقتش چشمگیر بود، در پوشش

کرد. سعید نفیسی بر این نکته تاکید کرده که او از شنیدن تعریف آالت و آرایش ظاهری خودداری میزینت

ی هنر خویش شد و با متانت و ادب آرای دیگران را دربارهو تمجید از شعرهایش شادمان و شکفته نمی

گفت. هم او و و همواره با صدایی آرام و متین سخن میخندید شنید. هم او گفته که پروین به ندرت میمی

 کرد. زد و از پرگویی پرهیز میهم دیگران در این مورد همداستان هستند که پروین کم و پرمغز حرف می
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توان با مراجعه به اشعارش بهتر تحلیل کرد. در میان شاعران خلق و خوی پروین را تا حدودی می

شان در دست داریم، پروین یکی از شخصیتهای استثنایی و غریبی ی شخصیتهایی دربارهمعاصر که داده

پروین بر  است که خودش و اشعارش کامال با هم تطابق دارند. این غرابت و استثنا از آن روست که اشعار

رز و خرد خالف اشعار شهریار یا فریدون توللی شرح نفس و ابراز هیجانهای شخصی نیست، بلکه پند و اند

گویند حافظِ و سازگاری شخصیت شاعر با چنین محتوایی بسیار دشوار و دیریاب است. در حدی که می است

سر زبانی تلخ و رفتاری تند داشته و بیدل دهلوی خردمند و فیلسوف با آن شعرهای نغز رند و شوخ در پیرانه

ب و غریب باور داشته است. هایی عجیدهد که به خرافهاش نشان میی خودنوشتو پرمغز هم در زندگینامه

مدارانه و سنجیده و خردمندانه بگوید غریب است با این پیشینه، این که زنی جوان شعرهایی تا این حد عقل

 و از آن غریبتر است که شخصیت خودش کامال با آن تطبیق داشته باشد. 

کوشی، پرکاری، متانت و پرهیز از شکوه و شکایت، و قبول پروین در اشعارش بسیار به سخت

آزاری و نیکوکاری و مهر سرنوشت در عینِ کوشش برای دگرگون ساختنِ آن تاکید کرده است و همه جا بی

گفتارش با کرده و نماید که خودش هم کامال در همین قالب رفتار میو ادب را آموزانده است. چنین می

و  کردارش همسان بوده باشد. یکی از مضمونهای تکرار شونده در شعر او، دست کشیدن از حرص و آز

خواهی، و ستایش فروتنی و نادیده انگاشتن خویشتن. چنین طلبی و زیادهخواهی است و رها کردنِ جاهزیاده

بینیم برای شهرت و ا که هیچ جا نمیاش به کمال داشته باشد، چرم در شخصیتهنماید که پروین این را می

اش با نوعی انکار نفس و فروتنی محبوبیت خویش کوششی کرده باشد و در مقابل انگار مهربانی و عطوفت

 ذاتی درآمیخته باشد. 

کند. مهدی ی جالب آن که پروین بسیار به ندرت به تخلص خویش در شعرهایش اشاره مینکته

ا ستوده و گفته که در سراسر دیوانش زیاد از خود سخن نگفته و در مقابل اخوان ثالث به همین خاطر وی ر
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پروین در سراسر پنج هزار و ششصد بیت شعری که سروده   26به مفهوم کلی انسانیت بیشتر پرداخته است.

شود که پند و ی این موارد هم به زمانی مربوط میتنها پنجاه و پنج بار نام خویش را آورده و تقریبا همه

ی صنعتی ادبی قرار داده تا پند کرده و در واقع نام خویش را دستمایهاندرزی را خطاب به خویش بازگو می

و اندرزی که قصد بیانش را داشته، در قالبی فروتنانه و مؤدبانه خطاب به خودش ابراز گردد. گهگاه همین 

 هایی بسیار نادرند:شود، هرچند چنین نمونهها به خویشتن با سرزنش خود همراه میاشاره

 افتد ز جوشورنه رنگ حق نمی  در تو پروین نیست فکر و عقل و هوش

اند، در شعرش هم نمودی نتیجه آن که فروتنی و پرهیز از خودنمایی که در زندگی روزانه به او نسبت داده

شعارش تنها به شهرتی چنین فراگیر داشته و در ا« پروین»نمایان دارد. خودِ این نکته که او با تخلص سنتی 

ینی و خودنمایی پرهیز ست که از خودبی روشنی اازای هر صد بیت یک بار این اسم را به کار گرفته، نشانه

ی مقابل پروین بوده و با فروتنی و کرده است. عجیب این که فروغ فرخزاد هم که از نظر خلق و خو نقطهمی

کند و در واقع تخلصی ندارد و متانت پروین بیگانه بوده نیز بسیار به ندرت به نام خود در شعرها اشاره می

 . نامش در شعرهایش نیامده است

  

                      
 .114-113: 1360اخوان ثالث،  26
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 گفتار چهارم: دستاورد ادبی پروین

 

ی کوتاه و رسد که با پنج قطعهتا می 209های پروین روی هم رفته به ها، غزلها و قطعهشمار قصیده

شود. یعنی حجمی که کمابیش با دیوان حافظ برابر بیت را شامل می ۵606تک بیت روی هم رفته رقم  11

توان ور کلی میطاست. اما به است. بیشتر اشعار پروین بر خالف شعر معاصرانش مانند نیما و بهار فاقد تاریخ 

ی اش در فاصلهلگیآثار بازمانده از او را به سه دوره تقسیم کرد. نخست، یازده قطعه که طی هفت تا پانزده سا

ق( سروده است. اگر این یازده قطعه را از چاپ نخست 1341االول تا جمادی 1339)شعبان  1301تا  1299

دهد که از دوران ی دوم شاعری او را تشکیل میماند دورهباقی می دیوان پروین بیرون بیاوریم، آنچه که

اند. در چاپ دوم سروده شده 1314تا  1301شود و بین سالهای اش را شامل مینوجوانی تا پختگی ادبی

بینیم ی پیشین حدود پنجاه قطعه و قصیده میمنتشر شده، عالوه بر دو رده 1320دیوان او که پس از مرگش در 

اند. البته در این میان سروده شده 1320تا  131۵ی ی کاری او تعلق دارند و در فاصلهاینها به سومین دورهکه 

جده سالگی که تندروانه در هواداری از آزادی زنان در ه« نهال آرزو»استثناهایی هم هست. چنان که شعر 

 شود. افت میی« 1303جوزای »ا تاریخ پروین سروده شده، در چاپ اول دیوانش وجود ندارد اما در چاپ دوم ب

ی نامه 27برخی از اشعار دیگر او نیز تاریخ مشخص دارند که عبارتند از:« نهال آرزو»گذشته از 

(، گنج عفت به مناسبت اعالم قانون کشف 1314پیشکش و سپاس چاپ اول دیوانش خطاب به پدرش )تیر 

                      
 .207: 1368ج. م،  27
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ی ما ستم صاعقه»(. همچنین تندترین شعر سیاسی او 1316ی پدرش )دی (، مرثیه1314حجاب )اسفند 

ی رضا خان برای برپایی جمهوری و مقاومت ق( سروده و این در گرماگرم مبارزه1340را در )محرم « اغنیاست

  وفاداران به سلطنت قاجاری است و در آن آشکارا از گروه نخست هواداری شده است.

رسد و ها به چهل و دو میدر دیوان پروین دو قالب اصلی عبارتند از قصیده و قطعه. شمار قصیده

اند و بیشتر اندرزهای اخالقی هستند. چنان که بهار به درستی گوشزد کرده به سبک فاخر خراسانی سروده شده

چربد. هرچند در هر رده ی بر اندرز میها اما معموال قالب گفتگو و مناظره را دارند و در آنها نقد اجتماعقطعه

آزمایی نکرده و غزلهایش در شود. پروین در غزل چندان طبعی دیگر هم فراوان یافت میمضمونهای طبقه

 هایی هستند با شمار ابیات کمتر. واقع قصیده

سعید نفیسی به درستی گفته که تناسب وزن و انتخاب درست قافیه در اشعار پروین در ردیف 

های زبان پارسی است. از سویی به تعبیر نفیسی قالب شعری هیچ محدودیتی برای روانی طبع او تولید رینبهت

اش به قدری خوب گوید، و از سوی دیگر وزن و قافیهخواهد بدون مانع و گره مینکرده و هرچه را که می

منسجم را پیش چشم  با مضمون و حال و هوای شعر چفت و بست شده که روی هم رفته یک کلِ کامل و

 سازد. مخاطب پدیدار می

ی بارز شعر تعلیمی است، که انتقال دانشی و اشاره به خردی و دعوت به اخالق شعر پروین نمونه

ی خالص شعر خودبیانگری رمانتیک دانست که سازد.  در مقابل او شعر فروغ را باید نمونهاش را میشالوده

ساسات شخصی است. در دیوان پروین تنها شعری که در آن از عاطفه هدفش نمایش عواطف و هیجانها و اح

ایست که برای سوگنامه و هیجان شخصی وی نشانی هست و نسبت به شخص خاصی ابراز احساسات کرده،

 پدرش سروده است.
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ی انسان برخی از قصاید پروین به خاطر پیروی از هنجار قدما شمار بیتهایی بیش از حد حوصله

شود. به خصوص در آنجا که مضمونی و پندی را بار اش گاه خسته کننده میزین دارد و خواندنمدرن امرو

های شود. این نقص به خصوص در قصیدهکند و این نوعی حشو محسوب میدیگر به شکلی دیگر تکرار می

ظر کند و بیتی را قافیه صرف نای همنماید که دلش نیامده از کلمهشود و گاه چنین میپروین بیشتر دیده می

برای گنجاندن آن در شعرش سروده که به تنهایی استوار و محکم و به تنهایی زیبا و معنادار است، اما وقتی 

 شود. آور میدهد و ماللاش را از دست میی شمار زیادی بیت مشابه قرار گیرد دیگر جلوهدر ادامه

ها به خصوص به شود. قطعهت دیده میهای فروغ به ندراین شکل از حشو و درازگویی در قطعه

خاطر مضمون اخالقی و قالب گفتگومدارشان خواندنی و جذاب هستند. مناظره در ادب پارسی رواج کامل 

های جانوری اروپایی وامگیری شده داشته و چیزی نیست که توسط پروین اختراع شده یا از مجرای فابل

یی از این دست در عصر مشروطه از سویی زیر تاثیر فضای باشد. با این وجود توجه و عالقه به گفتگوها

ی اشعار فرنگی دودی از ترجمهی نوینی مانند روزنامه قرار داشت و از سوی دیگر تا حسیاسی و ظهور رسانه

در ایران درختی تنومند است که تاثیر اروپاییان  تاثیر پذیرفته بود. با این وجود سنت شعرِ نثر در قالب مناظره

اش ای کوچک بر آن است و حال و هوای دوران مشروطه فصلی مساعد برای رویش و شاخ و برگ دادننهجوا

شک یکی از گوی پارسی نباشد )که به نظرم هست(، بیشود. پروین اگر بزرگترین شاعر مناظرهمحسوب می

اند که در میان این دو های مناظره را سرودههاست. پیش از او اسدی توسی و انوری بیشترین قطعهبزرگترین

ی مناظره که پروین رود. شمار شصت و پنج قطعهتا فراتر نمیهایش از پنجاسدی پرکارتر بوده و شمار مناظره

تر است. در بسیاری از این های مشابه در تاریخ پیش از خودش غنیی قطعهسروده به تنهایی از کل خزانه

جهانی زنانه را باز شده که یکسره زنانه است و محتوای زیستگفتگوها عناصر و تصویرهایی به کار گرفته 

 تاباند.می
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  روزنی به لعلی یدانه دید ناگاه     خرمنی ز بباغی روی نهاد مرغی

  چیدنی چینه هوس جز نداشت آری،    ربود بچاالکیش ایست،چینه پنداشت

  آزمودنی نیک چه! آزمود زینسانش   رفت و بخاک فکندش نیست هیچ دید چون

  گردنی... ز فتادم شکاف باین روزی    روشنم لعل من که پیش به گهر خواندش

 سوزنی عمر بیک نکرده نخ که آنکس   دوخت و برید تواند جامه چگونه ... پروین،

دهد. لعل و گوهر جهانی زنانه را به دست میها در زیستای از کارکرد نمادها و نشانهاین شعر نمونه

پارسی بیشمار بار در مقام نماد به کار گرفته شده، در اینجا در بافتی متفاوت ظاهر گشته و گذشته که در شعر 

ای افتاده و گم شده( از تشخص چشمگیری که یافته، در وصفی کمیاب )بخشی از گردنبندی گسسته که گوشه

م باز تصویر آشنا و پر تکرار شود که بیشتر با جهان تجربی زنانه پیوند دارد. بیت آخر این مناظره هظاهر می

نگرد که با یکسره با بدان می« خانگی»دهد، اما باز از منظری عملیاتی و مربوط به خیاطی را به دست می

تصویرهای منسوب به خلعت و جامه و خرقه و پوشاک در شعر کالسیک تفاوت دارد. شبیه به این کارکرد 

 نشینند:ن اشیای درون آشپزخانه با هم به گفتگو میبینیم که در آهایی میرا به خصوص در مناظره

  است کسی چه این گفت و پیچید روی   ماشی از پختن، وقت عدسی

  است بسی تو چون و فزون من چون زانکه   مشو غره گفت و خندید ماش

  است عدسی یا ماش که تفاوت چه   پخت خواهد میپزند، را چه هر

  است خسی و خار که میکنی گمان تو   اندریخته چه هر دیگ، در تو جز

  است ملتمسی بهر تو خیز و جست   است مقصودی برای من زحمت

 است... کسی خویش دیار در کسی هر   محترمست هست که هر کارگر
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های کناری و گذریِ از این دست در اشعار پروین فراوان است، و در اشاره« ایآشپزخانه»تصویرهای 

 شود:دیده میهای فراوانی قصیده

 طعام این نپختست و سالها جوشیده   است پختن خام هوس کاین گرسنه منشین

شده  آور یا خوار و خفیف شمردهدارانه از زیست جهان زنانه شرممعلوم نیست چرا این بخشِ خانه

رتقای عناصری شناختی از ااش به امری زیباییو در ترسیم جغرافیای شعر زنانه از قلم افتاده و تبدیل ساختن

تر و تر قلمداد شده است. در حالی که هم اشاره بدان نوآورانهتر و پستمانند خودآرایی و همبستری نامهم

 نماید.اش به امری معنادار و زیبا دشوارتر و بعیدتر مینادرتر است و هم دگردیسی

 سفید شد موی ریشتنم پنبه ز! کآوخ    کار وقت گفت پیرزنی خویشن، دوک با

ها به اشیای زنانه مانند آینه و شوند، اشارهگذشته از عناصری که به پخت و پز و خیاطی مربوط می

شانه نیز در شعر پروین فراوان هستند و همواره هم با همان عمق و سنگینی برای بیان امری عقالنی و دستیابی 

 اند:به اندرزی جدی مورد استفاده قرار گرفته

  خوست تند چه گیتی و کجرو چه فلک! کاوخ   ایشانه گفت ایآینه به سحر، وقت

  نکوست طالعی تواش همچو کسیکه خرم   کرد روز تیره و رنجکش زمانه را ما

  موست تار که جا بهر کشیممی شانه ما   نمیکشی مردم زحمت بار تو هرگز

  گفتگوست زلف هر سر و حلقه و تاب در    ما راههای خم و پیچ و تیرگی از

 خوبروست... که آنکسی هر تست روی مشتاق    بریم بیشتر بتان جفای ما آنکه با

جهان ست، به همین زیستهای پروین که بین چیزهایی غیرانسانی جاریی مناظرهدر واقع تقریبا همه

ی زنان بسیار دیده شده یابد که در زندگی روزمرهشود و به موجودات و جاندارانی ارتباط میزنانه مربوط می

ای موفق را در شعر پارسی سروده ناظرهی شعرهای منمایند. از آنجا که پروین بدنهو تنها در آن بافت آشنا می
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شود، یک تنه مناظره را چهره محسوب میی این ادب در این زمینه اثرگذارترین و در سراسر تاریخ هزار ساله

جهانی زنانه پیوند زده است. کاری که به خاطر فرو کاسته شدنِ از فضایی مردانه خارج کرده و آن را به زیست

نه به عشق رمانتیک و آمیزش جنسی، نادیده انگاشته شده و به این ترتیب دستاوردی جهان زنافمنیستیِ زیست

 به این اهمیت مورد غفلت واقع شده است.

ترین شعرهای های پروین به گفتگوی انسانها با هم اختصاص یافته و اینها درخشانبرخی از مناظره

ها معموال در بافتی آیند. این مناظرهه شمار میهایی از آن بنمونه« مست و محتسب»و « اشک یتیم»او هستند. 

یابند و سمت و سویی اجتماعی دارند و آن حال و هوای زنانه درشان اجتماعی و بیرون از خانه جریان می

اند و های موفق و مشهوری داشتهها در تاریخ ادب پارسی نمونهغایب است. جالب آن که بیشتر این مناظره

ای از کار ار قدما رفته و در هماوردی با ایشان از عهده برآمده است. برای این که نمونهپروین به استقبال اشع

را در کنار سرمشق کهنی که پروین برای خود پیش چشم داشته « یتیم اشک»او به دست آید، خوب است 

 بخوانیم. پروین این شعر را با الهام از شعر زیبای انوری ابیوردی سروده است:

 گفت این والی شهر ما گدایی بی حیاست؟   که روزی زیرکی با ابلهیآن شنیدستی 

 همچو ما را روزها بل سالها برگ و نواست  ایگفت چون باشد گدا کآن کز کالهش تکمه 

 آن همه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست؟  ایگفت ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده 

 لعل و یاقوت ستامش خون ایتام شماست  دُّر و مروارید طوقش اشک اطفال من است 

 گر بکاوی تا به مغز استخوانش زآن ماست  او که تا آب سبو پیوسته از ما خواسته است 

 زآنکه گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست خواستن کدیه است خواهی عشر خوان خواهی خراج 

 هر که خواهد گر سلیمان است اگر قارون گداست  ست جز خواهندگیچون گدایی چیز دیگر نی 

 و شعر پروین در همین مضمون چنین است: 
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 فریاد شوق ز سر هر کوی و بام خاست  روزی گذر کرد پادشهی از گذرگهی

 کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست   پرسید زآن میانه یکی کودک یتیم 

 قدر دانیم که متاعی گرانبهاست آن  آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست 

 ی من و خون دل شماستاین اشک دیده  نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت 

 این گرگ سالهاست که با گله آشناست  ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است 

 رعیت خورد گداست ن پادشا که مالآ  آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است 

 تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست  ی سرشک یتیمان نظاره کنبر قطره 

 کو آن چنان کس که نرنجد ز حرف راست پروین به کجروان سخن از راستی چه سود 

خواهی در گرفته بود و از انقراض دودمان این شعر را پروین در زمانی سروده که بحث جمهوری

بود. پروین در این هنگام نوجوانی پانزده شانزده ساله بود و این که در سازگاری با حال  قاجار سخنها در میان

و هوای اجتماعی در چنین سنی شعری چنین استوار گفته خیره کننده است. شعر او گذشته از پیوندی که با 

جوان داللت کند و به وجود یک موضع سیاسی روشن و صریح در دختری نواش برقرار میرخدادهای زمانه

کند، از نظر ادبی و صنایع شعری نیز برجسته و چشمگیر است و به خوبی با شعر انوری که استاد می

کند. شعر دیگر او نیز که شهرتی فراوان دارد، استقبالی است از داستان گوست، برابری میسرایان پارسیقطعه

 موالنا:« محتسب و مست»

 در بن دیوار مردی خفته دید      رسید جایی شب نیم در محتسب 

 ازین خوردم که هست اندر سبو گفت:     بگو هی مستی چه خوردستی؟ گفت: 

 این خفیست ام گفت:از آنکه خورده گفت:               آخر در سبو وا گو که چیست؟  گفت: 

 آنکه در سبو مخفی است آن گفت:  ی آن چیست آن؟اآنچه خورده گفت: 
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 ماند چون خر محتسب اندر خالب   ین سوال این جوابدور می شد ا 

 مست هو هو کرد هنگام سخن   گفت او را محتسب : هین آه کن 

 من شاد تو از غم منحنی گفت:   کنی می هو کن آه گفتم:گفت 

 ان از شادی استگهو هوی میخوار   است دادی بی و آه از درد وغم  

 ستیز این بگذار و معرفت متراش                   این ندانم خیز خیز  محتسب گفت: 

 مستی خیز تا زندان بیا گفت:   رو تو از کجا من از کجا؟ گفت: 

 توان بردن گرو؟ کی برهنه از  رو و بگذار ای محتسب  گفت مست: 

 خود رفتمی وین کی شدی؟ یخانه   گر مرا خود قوت رفتن بدی 

 همچو شیخان بر سر دکانمی   من اگر با عقل و با امکانمی

اغراق باید گفت که در زیبایی  آورده و بی« مست و هشیار»پروین همین مضمون را در شعری به نام  

 گرته است:و استواری بر شعر موالنای بزرگ پیشی 

 گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست  محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

 گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست  رویگفت مستی زآن سبب افتان و خیزان می 

 گفت رو صبح آی قاضی نیم شب بیدار نیست   ی قاضی برمباید تو را تا خانهگفت می 

 گفت مسجد جایگاه مردم بدکار نیست  گفت تا داروغه را کوبیم در مسجد به خواب 

 گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست   گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان 

 گفت پوسیده است و جز نقشی ز پود و تار نیست   ات بیرون کنمگفت از بهر غرامت جامه 

 گفت در سر عقل باید بی کالهی عار نیست   گفت آگه نیستی کز سر بیفتادت کاله 

 گفت هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست   گفت باید حد زند هشیار مرد مست را 
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آید، اما بیشتر گفتگوهایش بر می های انسانیی مناظرههرچند پروین بسیار خوب و نیرومند از عهده

ا نخود و یانی ترتیب داده و موجوداتی دور از ذهن مانند مار و مور یا اشک و خون را در فضایی غیرانس

ای دراز و نویسی در سنت ادبی پارسی پیشینهعدس را به گفتگو با هم وا داشته است. این شکل از مناظره

دودی به روین تا حپاش در دوران زندگی نماید که رواج و محبوب شدنغنی دارد. اما تا حدودی چنین می

ها را به ایرانیان شناسند خودِ یوسف د. یکی از کسانی که این فابلشهای اروپایی مربوط بای فابلترجمه

شدند. بنابراین های پیشتاز در این زمینه هم توسط او و یارانش منتشر میها و مجلهاعتصامی بود و نشریه

اند و با تجدد و فرنگ مربوط بوده داشته که ای قرارهای ادبیپروین از دوران کودکی در معرض فرآورده

اند. پروین خود به زبان فرانسوی و انگلیسی تسلط داشته کردهحکایتهایی پندآمیز را از زبان جانوران بازگو می

 ها را خود در منابع اصلی اروپایی خوانده باشد. و چه بسا الگوی اصلی برخی از این مناظره

های این تاثیرپذیری را ی تاریخی زندگی پروین بنگریم برخی از رگهی فرهنگی و زمانهاگر به زمینه

میالدی( کتاب حکایات دلپسند به قلم مولوی  1890قمری ) 1308توانیم تشخیص دهیم. مثال در سال می

ی رد که بخش عمدهگیداستان کوتاه را در بر می 234محمد مهدی واصف در هند به چاپ رسید. این متن 

های ی تعلیمی داشت و از قصهپردازی که جنبهاین نوع داستان 28های ازوپ گرفته شده است.آن از فابل

گرفت، بر زبان پارسی تاثیر زیادی گذاشت و موجی از اشعار پندآموز را ی جانوران الهام میعامیانه درباره

ترین شاعر پدید آورد که در قالب گفتگوهای میان جانوران تنظیم شده بود. پروین اعتصامی مهمترین و موفق

                      
 .2۵2-2۵1: 1390شفیعی کدکنی،  28
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توان به این قالب این زمینه است. هرچند شمار زیادی از اشعار نسل اول شاعران عصر رضاشاهی را می در

 مربوط دانست.

های پروین دو ویژگی مهم وجود دارد که آنها را از تهمت تاثیرپذیری مستقیم با این همه در مناظره

ای که های اخالقیها و اندرزها و نکتهسازد. نخست آن که پندی منشهای اروپایی بری مییا وامگیری ساده

ی مستقیم خرد ایرانی قرار دارند و تداوم سرراستِ کند، در ادامههایش بازگو میپروین در ضمن مناظره

ی سوم پیش از میالد تا به امروز شوند که در ایران زمین از هزارههایی محسوب میها و پندنامکاندرزنامه

های اروپایی به های او تصویرهای آشنا و مرسومِ فابلاند. دیگر آن که در مناظرهدهوجود داشته و تاثیرگذار بو

دهند و این جانوران و های او را تشکیل میهای جانوری تنها بخشی از قطعهشود. مناظرهندرت دیده می

تا سنت ادبی ایرانی( اند، معموال با آنچه در ادب اروپایی )و حی موجوداتی که به گفتگو با هم وادار شدهبقیه

ها به سروده مناظره روی بینیم به کلی متفاوت است. یعنی پروین به ظاهر زیر تاثیر قالب عمومی فابلمی

گیری از سنت ادب پارسی و با تکیه بر فرهنگ بومی خویش پدید آورده است. آورده، اما محتوا را با بهره

 گفتگوی تبر و سپیدار است:دهد، مثالی که این ویژگی شعر پروین را نشان می

 از جور تبر زار بنالید سپیدار   آن نشنیدید که در باغ یکی روز

 ی نجارشکن و ارهی هزماز تیشه  کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی 

 دست قدرم کرد به ناگاه نگونسار  این با که توان گفت که در عین بلندی 

 کاین موسم حاصل بود و نیست تو را بار  گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس 

بخشی به شود، تشخیص است. شخصیتها به طور عام دیده میعنصر چشمگیری که در مناظره

گیرد و گذشته از جانوران به اشیایی پیش پا افتاده عناصر گوناگون در اشعار پروین حالتی افراطی به خود می

بد و حتا به اموری انتزاعی مثل امید و ناامیدی و دیدن و ندیدن یامانند بنشن و لوازم خانگی هم تعمیم می
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سازد بهره گرفتن از چیزهایی ساده های پروین را ویژه میرسد. بنابراین یکی از شاخصهایی که مناظرههم می

در ها و اشیای آشپزخانه و مفاهیمی انتزاعی است که به این شکل با این تنوع و پیش پا افتاده مانند خوراکی

 اند.های پیشین سابقه نداشتهمناظره

اش به قالبها و نمادهای ادبیات کالسیک به کلی نو است و تصویرپردازی پروین با وجود وفاداری

ی با استادی هم مضمون و هم شکلِ پروراندن مضمون نزد او با آثار شاعران کالسیک تفاوت دارد. این که کس

مفهومی نو و  وشعر کالسیک پارسی اثری بسراید و بعد در آن مضمون ی تمام در قالب دشوار و زمینِ پرقله

اش بر آمده است. یعنی تازه را بپروراند و ارائه کند، کاری بسیار دشوار است که پروین به خوبی از عهده

آن که  ماند، بیمضمونهایی نو را به شکلی بیان کرده که از نظر ریخت و بافت به شاهکارهای ادب کهن می

ها را با تیزبینی مورد اشاره توای نوی آن مخدوش شده باشد. منتقدان و نویسندگان برخی از این نوآوریمح

گیری کاهلی قرار پروین عنکبوتی را تصویر کرده که مورد خرده« جوالی خدا»اند. مثال در شعر قرار داده

شود که قیقا عناصری را شامل میکند، داش میدهد و بابت آن سرزنشو نسبت میاگیرد. آنچه کاهل به می

 سازد. تصویر سنتی و منفیِ عنکبوت در ادب و فرهنگ ایرانی را بر می

در متونی بسیار متنوع، از قرآن گرفته تا کتاب الحیوان جاحظ عنکبوت را جانوری پلید، مکار و 

ر پروین هم عنکبوت را دقیقا کند. کاهلِ شعبنیاد بر پا میای سست و بیاند که بیهوده خانهچی دانستهدسیسه

کند. اما پروین در اش و ناپایداری دستاوردش در برابر تندباد حوادث سرزنش میبه خاطر همین سستی خانه

مان سراغ کند و در بافتی به کلی متفاوت با آنچه در سنت ادبیپنداری میاینجا گویا با خودِ عنکبوت همذات

کند. های زندگی عنکبوت هم دفاع میکاریستاید و دست بر قضا از ریزهیداریم، از زبان او کار و کوشش را م

دکتر کریمی حکاک به درستی در تحلیل خویش از این شعر نشان داده که با سخنی متفاوت و گاه متضاد با 
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این  29بافت معنایی سنتی روبرو هستیم و بنابراین معنای نهفته در شعر را نو و متاثر از تجدد دانسته است.

را « عزم و نشاط عنکبوت»ی ای دربارهشود که یوسف اعتصامی مقالهنکته با گوشزد کردن این نکته تایید می

از زبان فرانسوی به پارسی برگردانده و در بهار منتشر کرده بود و ابوالفتح اعتصامی در دیوان پروین هنگام 

 ه بود. گوید که خواهرش از آن تاثیر پذیرفتاشاره به این شعر می

من شعر پروین از نظر مضمون هم همین ویژگی شگفِت درهم تنیدگی با سنت ادبی پارسی و در ض 

ی شعرهای پروین با قصدِ آموزش اخالق یا گوشزد دهد. تقریبا همهگیری و نوآوری در آن را نشان میفاصله

اشعار او به قدری زیاد است که  در اند. تراکم معناهای فلسفی و اخالقیشده ای حکیمانه سرودهکردنِ نکته

توان او را مانند فردوسی و سنایی و ناصرخسرو به لقب حکیم ملقب ساخت. مضمونی که در به سادگی می

بینیم شود از نظر بافت عمومی دقیقا همان است که در ادب کالسیک پارسی میجریان این آموزش منتقل می

ده است. اما درزهای اخالقی نوینی برای مخاطبانش ابداع نکرو از این نظر پروین دستگاه نظری تازه یا ان

اث عظیم پشت همان سخنان پیشین را با قالب و بافتی نو عرضه کرده است، بی آن که بند ناف خود را با میر

 سر خود قطع کند.

وفایی یکی از مضمونهای بسیار تکرار شونده در شعر پروین ناپایداری و گذرا بودن زندگی و بی

کند. مضمون دوم ها همراه میاست و معموال این نکته را با اندرز به شکیبایی و خوار شمردن دشواریدنی

همدلی و همدردی با محرومان و تهیدستان است. سومین مضمون مهم اشعار او ابراز مهر به انسانیت به طور 

پذیر مانند پرندگان و کودکان کلی است و معموال آماج این مهر در بافتی رمانتیک موجوداتی شکننده و آسیب

                      
 .284-264: 1368کریمی حکاک،  29
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آزاری و مهربانی و خوشخویی شود، تاکید بر بیکرار میشوند. مضمون دیگری که بسیار تدر نظر گرفته می

است و اینها عناصری هستند که در سیمای شخصیتی خودِ پروین نیز به روشنی نمایان هستند. در اشعار 

ی شدید بدی به کلی غایب است و از سوی دیگر مهر مادرانهپروین از سویی اشاره به میل جنسی و عشق کال

و نمایانی با محوریتِ اشاره به کودکان در آن نمایان است، که اولی با توجه به پرهیزگاری جنسی او و دومی 

 اش باید فهم شوند.فرزند بودنبا توجه به بی

ه مهر در مرکز گفتمان او تفسیر خاص مهر نزد پروین بسیار جالب توجه است. چون با وجود آن ک

زدایی کرده و از سوی دیگر آن را به کلی مستقل از سرمشق عرفانیِ رایج قرار دارد، از سویی آن را جنسیت

در ادبیات پارسی صورتبندی کرده است. از این رو تفسیر او از مهر و عشق به آنچه که در رودکی و ناصرخسرو 

ینیم شباهت پیدا کرده است. با این تفاوت که آنها پیش از پیدایش و بو شاعران پیشتازِ قرن سوم و چهارم می

گفتند و پروین که در انتهای این سنت قرار داشته، آگاهانه آن را ی قرون میانه شعر میتکامل عشق صوفیانه

 هایش خودداری کرده است. نادیده گرفته و از بهره جستن از تصویرها و استعاره

اش ی مهر و ده بار مهربانی را در معنای دقیقِ باستانیپروین در اشعارش بیش از بیست و پنج بار کلمه

های فراوانی است که به مهر در مترادف با محبت و پیوند دوستانه به کار گرفته است و این جدای از اشاره

گیرد. در برخی عنای نخست به کار میای از ممعنای خورشید و آفتاب دارد و آن را نیز اغلب همچون استعاره

شناسان و اندیشمندانی نظر دارد که تازه در آن هنگام در آیین نماید که پروین از آرای ایرانجاها چنین می

یافت. چنان که در شعرهایی به ترازوی کردند و آثارشان تازه در ایران بازتاب میباستانی مهر ایرانی کنکاش می

ترازوی مهر( و اسب مهر )شاید که سمند مهر راندی( اشاره کرده که به احتمال زیاد به  مهر )چو افتادی اندر

شود. چون در میان این الشعرای بهار مربوط میمسلک ملکی ادیبان همبازخوانی کیش مهر باستانی در حلقه
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شناسی مهر رومی را ی اسطورهبینیم و مهمترین کتاب متقدم پارسی دربارههای مشابهی را میشاعران اشاره

 هم بعدتر مهرداد بهار درنوشت.

گیرد و انگار داللتی جالب آن است که پروین همواره مهر را در معنایی کالن و انسانی به کار می

ی شود. پروین کلمهکند. مهر همواره به کسانی مانند مادر یا دوست منسوب میجنسی را از آن برداشت نمی

ش آورده و آن را نیز درست به همین ترتیب در معنایی غیرجنسی به کار گرفته عشق را هفده بار در اشعار

تر است و به تصویر عشق نزد عارفان و ادیبان کالسیک است. اما جالب است که صور خیال مرتبط با آن سنتی

 کند و چند بار از کوی عشق و راه عشق سخنپارسی نزدیکتر است. چندان که عشق را به دریا تشبیه می

 گوید. می

ی دیوان وی اثبات شود و نادانی گوینده را دربارهی پروین تکرار مییکی از تعبیرهایی که مدام درباره

شود کند، بحثِ تقدیرگرایی و جبرگرایی پروین است. این جمله مدام در نوشتارهای گوناگون تکرار میمی

همین خاطر به تقدیر تن در داده و جبرگرایانه از که پروین زنی بوده با نگاهی بدبینانه نسبت به هستی، و به 

کوشش و تالش برای دگرگون ساختن جهانِ پیرامون خویش دست شسته است. واقعیت آن است که این 

ایست که نزد منتقدانی خلق شده که همگی دوستدار مضمون به دیوان پروین هیچ چسبندگی ندارد و برساخته

 اند. شاعران رقیب پروین بوده

را به کار گرفته که تازه در آن میان هم یک سومش « تقدیر»ی ین تنها پانزده بار در اشعارش کلمهپرو

ی تقدیر و بخت نیست/ از بام سرنگون شدن و دیوانگی است، قصه»ی تقدیر است: در نقد و نفی سیطره

این مضمون «. تترسیم از تقدیر و بخت/ آگهیم از عمق این گرداب سخما نمی»و « گفتن که این قضاست

یعنی «. میبریم خود بد کردار چیست/ بار چرخ جرم گرانباریم، گر»شود که مدام در اشعار پروین تکرار می

سرنوشت و جبر روزگار اغلب در اشعار پروین نادیده انگاشته شده و حتا به شکلی صریح مورد حمله قرار 
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قضاست(. در سراسر دیوان پروین تا جایی  حکم نه تست، گنه این به چاه/ درافتی و ببندی گرفته است )دیده

توان یافت که تسلیم و تن در دادن به تقدیری ناخوشایند را که من به یاد دارم حتا یک قصیده یا داستان نمی

شک ارجاعهایش بسیار بسیار کمتر از موالنا و حافظ است، که آنها هم هیچ یک تبلیغ کند و از این نظر بی

 شوند. جبری شمرده نمی شاعری تقدیرگرا و

احتماال آنچه که به جبرگرایی حمل شده، خوانش ناقص و آغشته به تحریفِ این سخن پروین است 

که مردمان باید به قدر توانایی خویش بکوشند و در بهروزی و آبادان ساختن دنیای خویش همت به خرج 

خواهانه به دستاوردهای آزمندانه و زیاده آید خوشنود باشند ودهند و در نهایت به هرآنچه از آن حاصل می

ای اخالقی است، ربطی خویش ننگرند. بدیهی است که این امر یعنی آیین خوشباشی و پرهیز از آز که قاعده

به جبرگرایی و رضایت از تقدیر ندارد، که دیدگاهی فلسفی است. اولی در بسیاری از اشعار پروین تکرار 

 ست. شود و دومی یکسره نایاب امی

ی مقابل این تلقی است. یعنی او شود، دقیقا نقطهآنچه که در دیوان پروین با بسامدی بسیار دیده می

کند و کوشش و تالش و همت برای تغییر خویشتن و جهان را بارها و بارها به ارزش کار کردن اشاره می

و کوشش را در دیوان شاعران ستاید. در حدی که چنین تاکیدی بر همت و کار مدام در سراسر اشعارش می

توان یافت. برخی از اشعارش در این مورد به قدری روان و تراش خورده است که به آثار بزرگ دیگر نمی

 کالسیک قرون گذشته مانند است:

 کای پسر این پیشه پس از من تو راست   برزگری پند به فرزند داد

 قفاستحمله و تاراج خزان در    دولت نوروز نپاید بسی 

 کار بد و نیک چو کوه و صداست  هرچه کنی کشت همان بدروی 

 نماستهست در این کوی که گندم  راستی آموز بسی جوفروش 
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با این وصف این که چرا چنین صفتی به پروین منسوب شده جای پرسش دارد. او در حدی به کار 

ی قرآن و ادب پارسی ر اساطیر و آیهحتا عنکبوت را که د« جوالی خدا»نهاده که در شعر و کوشش ارج می

سازد. اش به رمزی مثبت و سرمشقی اخالقی بدل میتصویری منفی و تیره است، به خاطر پشتکار و کوشش

ی دستگاه اخالقی خویش را بر ستایش کار و کوشش و خوار شمردن دستاورد استوار کرده است. پروین بدنه

اشت و کار و کوشش کرد و پس از آن از کم و بیشیِ دستاورد یعنی سخنش آن است که باید اراده و همت د

داند و افراط و تفریط در سودجویی و بهره نرنجید و شادمان نشد. یعنی که خودِ کار و کوشش را هدف می

 کند:از کار را در قالب کاهلی و آز سرزنش می

  دواست کارش که دردیست تو درد    کرد رنجور و خسته کاهلیت

  مومیاست عمل بدکان که تا     را آز آزردگی کن چاره

  ریاست و روی ز است فساد هرچه    خویش آئین مکن را ریا و روی

  گواست کارت به آلوده دل این    همی شوئی چه جامه و تنشوخ

  دعاست بر سحر و شام هر تو دست    است کج براه همواره تو پای

  ناسزاست و بیهده بر تو گوش    لیک تحقیق، دفتر بر تو چشم

  دوتاست شیطان یپشته از تو پشت    ایبرافکنده دوش از خود بار

 نانواست هوی تو تنور به تا    خاک گاه بود سنگ گه تو نان

این که پروین کاهلی را با دست به دعا برداشتن یکی گرفته و آز را با آزردی و هوای نفس مترادف دانسته و 

نادرست و مرسوم  ی مقابل این باورِبهرگی از زندگی پیوند زده، معنادار است و درست نقطههردو را با بی

به جای خود باقی است که گویا مفهوم  باور و تقدیرگرا بوده است. این نکته البتهاست که او شاعری بخت

زا بوده است. به شکلی که دوقطبیِ توانگر/ تنگدست برانگیز و مسئلهثروت و برخوداری نزد او امری چالش
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شود و آشکار است که تناسب میان کار و کوشش با دستاورد و خوشنودیِ درونی در اشعارش مدام تکرار می

قرار داشته است. یکی از شعرهایی که در آن به این مضمون پرداخته،  مندی در کانون توجهشناشی از بهره

 شود: بیت و چنین آغاز می 79ایست در است که مثنوی« گنج درویش»ی روان و شیوای منظومه

 سپردگاه ره میزد، گهی ره می   دزد عیاری، بفکر دستبرد

 شکستبرد و هم سر میهم کله می  نشستدر کمین رهنوردان می

 ها میکرد رویشب، بسوی خانه  گردید از کوئی بکویروز می

 فکندبر همه دیوار و بامش می  از طمع بودش بدست اندر، کمند

 ربودخفته را پیراهن از تن می  قفل از صندوق آهن میگشود

 جست ناگاه از یکی کوتاه بام  نام و ننگ بی ییک شبی آن سفله

 ...با اهریمن ناخوب رایرفت   باز در آن راه کج بنهاد پای

این متن با الهام از زبان بوستان سعدی سروده شده، از نظر استحکام و روانی با اشعار وی کوس 

اش را نشناسد به سادگی باور تواند کرد که بر زبان استادان قرن هفتم و زند و اگر کسی سرایندهبرابری می

 هشتم شیرازی سروده شده است. 
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 سوگیری دینی و سیاسی پروینگفتار پنجم: 

 

ترین شاعران معاصر است. پروین با وجود زبان رسا و روان و صریحی که دارد، یکی از تحریف شده

اند و از سوی دیگر او را زنی مؤمن او را از سویی فمینیست و سوسیالیست و هوادار انقالب بلشویکی پنداشته

مداری و ای شیعی سیراب شده و در دیناش از سرچشمهاخالقیاند که اندرزها و آرای و مسلمان دانسته

ی در زندگینامه 31یا اگر هم هست، به هر صورت متجدد و فمنیست نبوده! 30اش بحثی نیست،خواهیشریعت

شان درست معلوم نیست و اگر در پی خوانیم که سند و مرجعاو نیز چیزهایی به تکرار در گوشه و کنار می

ی تصاحب و تسخیر شود. قضیهشان نمایان میشان بر آییم ساختگی بودن و تحریف شدگیجستجوی منبع

ی ناسازگار دارد. برخی تنها تصویر با حجاب خهپروین به قدری بیخ پیدا کرده که حتا تصویرهای او نیز دو شا

حجاب او در حضور شاه پهلوی تاکید دارند. این کنند و برخی دیگر به عکسِ بیاو را با روسری منتشر می

همه بدان دلیل است که پروین شاعری بسیار محترم و معتبر بوده و آنچه که گفته چندان پذیرفتنی و اخالقی 

 ها سرِ تصاحب و تسخیر آن را دارند. ها و مسلکی جبههاست که همه و سازگار با عقل سلیم

های سیاسی و مذهبی پروین، چند الیه از اسناد و شواهد را در اختیار داریم. برای ارزیابی سوگیری

 اند، که معموال جسته و گریخته و اندک است.اش گفتهای و آنچه که اطرافیانش دربارههای زندگینامهیکی داده

دهد. در هایش نشان میگیریی افکار و موضعترین بایگانی را دربارهدیگری اشعارش که بیانگرترین و غنی

                      
 .118-9۵: 1388احمدی، بذرافکن و روحانی،  30
 .118-9۵: 1388احمدی، بذرافکن و روحانی،  31
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توان دریافت که پروین ای از ارزشها و ویژگیها مدام ستوده شده است و با نگریستن به آنها میاین اشعار شبکه

 اندیشیده است. اش و انسان چه میی خویش و جامعهدرباره

دهد و به ان که گفتیم، اشعار پروین به شدت سوگیری اخالقی دارد و از چیزهایی زنهار میچن

هایی درخشان دارند که اخالق ایرانی را در کند. بسیاری از این شعرها بیتچیزهایی دیگر سفارش می

ی جمعی شان همچون زبانزدی در حافظهکنند و برخیترین و شیواترین شکل صورتبندی و بیان میساده

از آن چنین  ای یافته باشد. چند نمونهشان برجستگیاند، بی آن که نام پروین در مقام سرایندهایرانیان ثبت شده

 است: 

  بهتریم کاز ایشان فکرت اندرین   گوش نمیداریم را نیکان پند

 خاکستریم دل در اما آتش    ایمخانه بکنج اما پهلوان

 و

 نیام در است زشت معرکه روز شمشیر  است گفتنی آنچه بگو و مترس سخن وقت

 و

 است گوهر ندانست و خاک زیر بنهفت    وجود بسی پاک گوهر سپهر، زاغ

 و

  آشناست دیو با که بترس آدمی زان   است تهی رهروان از که گرد باز راه زان

  بازخواست دیوانه ز است نکرده عاقل   رهبری گمگشته ز است نخواسته سالک

 کهرباست و کاه سخن جان و علم پیوند   کارگر روح آن در و علم معدنست چون

 و

  آشناست که دزدی آفت ز رهید نتوان   گرفت میتوان بکمین را دزد بیگانه
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  هاستچهره چهره هر پس در که مشو مفتون   عقل بچشم دشمن ز دوست فرق بشناس

 خودنماست جام جهان که ازین نبود کآگه   آن سبب از بینجهان جام ساخت جمشید

 و

  خار بود همنشینش آنکو هر من چون شد خوار   گفت و افتاد بخاک گلبن از پژمرده نوگلی

 گوشوار دهندت گه گوشت، بپیچانند گه   باختن زمانی شد بردن گاه هستی کار

ستگی پس تردیدی نیست که پروین به اخالقی روشن و شفاف قایل بوده و آن را با انسجام و پیو

ایست که در شعر شاعران اش تکرار کرده و این همان اخالق دیرینه و تراشیدهچشمگیر در اشعار گوناگون

سازد و پارسایی را رمزگذاری ی هویت اخالقی منِ ایرانی را بر میشود و پیکرهگوی دیگر نیز یافت میپارسی

 کند.می

که جایگیری دقیق او را در جامعه  اما این اندرزهای اخالقی به قدری عمومی و جهانشمول هستند

ی شمارند که همهدهند و ارزشهایی را بر میدهد. چون به شکلی عمومی انسان را مخاطب قرار مینشان نمی

دهند. پنج قطعه از های سیاسی و عقیدتی حتا در صورت پایبند نبودن بدان، شعارِ پایبندی را سر میجبهه

ای را بر پیشانی دارند و به عنوان سنجه« آرزوها»شوند، عنوان همسانِ ع میشرو« خوشا ای»اشعار پروین که با 

ها آنچه که برای پروین آرمانی بر مبنای این قطعه 32اند.برای ارزیابی جهان آرمانی او مورد استفاده قرار گرفته

قناعت، و  است از چنین عناصری تشکیل یافته است: طلب علم، ایثارگری در راه عشق )غیرجنسی(، همت،

 گزینی.  گیری و کنارهجاودانگی )به ویژه از راه نام نیک( و گوشه

                      
 .320-310: 1368پرور، قانون 32



64 

 

ها و تعلق های متضاد معنایی اصلی را در شعر پروین تحلیل کنیم به روشنی به سوگیریاگر جفت

 بریم. مهمترین این جفتهای متضاد معنایی کهاش پی میهای فکری و سیاسیِ فعال در زمانهخاطر او به جبهه

بندی ی سیاسی، اجتماعی و دینی تقسیمتوان در سه ردهاند را میاز محل مناقشه بر سر جایگاه وی روییده

 کرد.

سازد. ای که موضع پروین را نسبت به دولتهای مستقر در دورانش مشخص میجفتهای متضادِ سیاسی

خواهان صلی ابتدا جمهوریپروین در دوران احمدشاه و رضا شاه زیسته و در دوران او دوقطبی سیاسی ا

ی اعتدالیون کاران هوادار قاجارها( بوده که ادامهطلبان )محافظههای هواداران تجدد( در برابر سلطنت)دموکرات

هوادار پهلوی در برابر سوسیالیستِ هوادار  شود و خود به دوقطبیِ ناسیونالیستِ در برابر انقالبیون محسوب می

فتهای متضاد معنایی مهمی که در اشعار شاعران سیاسی این دوران از جمله بهار یابد. جشوروی دگردیسی می

خوانیم عبارتند از فقیر/ غنی، توانا/ ناتوان، کهن/ نو، رنجبر/ مالک، و عارف و فرخی و نیما و الهوتی می

، نادرشاه هایی خاص مانند بلشویک، لنین، استالین یا در مقابلش داریوش، کوروشوطن/ جهان، و کلیدواژه

 سازد. که سوگیری کلی شاعر را مشخص می

های هوادار گرا و سوسیالیستکاران سنتهای محبوبِ محافظهپروین در اشعارش به کلیدواژه

های فقهی و قرآنی ای و تاکیدی به آیات و احادیث و کلیدواژهای ندارد. یعنی نه اشارهها هیچ اشارهبلشویک

دهد. در های مورد توجه ایشان ارجاعی میه به نام رهبران بلشویک و کلیدواژهشود و ندر اشعارش یافت می

بینیم. یعنی مانند ایشان خواهِ نسل پدرش میگرایانِ مشروطهمقابل بافت کالمش تقریبا همان است که در ملی

کند و با استفاده میگویی دارد و در حد امکان از برابرنهادِ پارسیِ کلمات ترکی یا عربی زبانی متمایل به سره

 کند. های تاریخی گذشته اشاره میدست و دل باز به شخصیتهای ملی باستانی و دوره
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هایی ایجاد کرده است. یکی در اشعار پروین چند جفت متضاد مهمی وجود دارد که معموال بدفهمی

داند که و گویی خوب میگوید از آنها غنی در برابر فقیر است. جالب آن که پروین معموال با غنی سخن می

کند و ی باالی جامعه هستند، با این وجود در همه جا از فقیر دفاع میی اول طبقهمخاطب اشعارش در درجه

خواند. پروین دارندگان را با رمزگانی مانند غنی، شاه، اغنیا را به دفاع و دهش و پشتیبانی از فقیران فرا می

گیرد: فقیر، وسیعتری از واژگان را برای اشاره به تنگدستان به کار میکند و در مقابل طیف توانگر مشخص می

های مسکین، رعیت، گدا، و گاه کارگر و رنجبر و دهقان که این سه تای اخیر بخشی از گفتمان دموکرات

 دوران مشروطه بودند و چند سالی پس از مرگ پروین در ادبیات حزب توده جذب شدند. 

ی تعلق خاطرش به الف تصور مرسوم کاربرد این کلمات در شعر او نشانهباید توجه داشت که بر خ

ای که با کمونیسم و شوروی پیوند داشت در دوران گرایانهجریان سیاسی چپ نیست. چرا که گفتمانِ چپ

زندگی پروین به شکلی خالص در اشعار ابوالقاسم الهوتی، صدرالدین عینی و نیما یوشیج تبلور یافته است 

هایشان به کلی با اشعار پروین تفاوت دارد و وامگیری مستقیم و زمختی از ت سخن ایشان و کلیدواژهو باف

زدگی و شده است. به خاطر همین سیاستشان محسوب میکلمات روسی و تعبیرهای بلشویکی همزمان

ها شاعری معتبر و نسالن پروین در اردوی بلشویککوشیدند نوگرا باشد، از میان همنازیبایی زبانی که می

 ماندگار پرورده نشد که شعرهایش هنوز خواننده داشته باشد. 

در  1320ی هایی مانند غنی/ فقیر و شاه/ گدا طی دهههایی مانند رنجبر، کارگر، و تقابلکلیدواژه

شد که رضا شاه فرو افتاد و حزب توده سازماندهی ها جذب شد و این به زمانی مربوط میگفتمان چپ

نفکران و جذب ادیبان به اردوی خویش را آغاز کرد. بنابراین معنای جفتهای متضاد یاد شده در شعر روش

بینیم. در دوران پروین این زبان را هواداران پروین دقیقا همان است که در اشعار معاصرانش و پیشینیانش می

ی مستقیم انقالبیون عصر نها ادامهگرفتند و ایشان بود به کار میی ادبیی دموکرات که بهار سردستهجبهه
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به سوی رضا خان چرخش کردند و گفتمان  1300شان در حدود سال ی اصلیمشروطه بودند و بدنه

ناسیونالیستی مدرنی را پدید آوردند که در دوران رضا شاهی همچون چارچوبی رسمی چیره بود و خود 

 شود.ب میها محسودموکرات-ی مستقیم همان جریان انقالبیونادامه

پس خطاست اگر تحول زبان طی چهار پنج سال بعد از مرگ پروین را به دوران نوجوانی و جوانی 

وی باز بتابانیم. کاربرد این کلمات در شعر پروین دقیقا همان است که نزد شاعران و ادیبان دوران مشروطه 

بینیم و اینها سیاستمداران ها را میاژهالممالک فراهانی هم این کلیدوبینیم. یعنی در اشعار بهار و ادیبمی

اش با برخی از ایشان بدان تعلق داشت. در دموکراتی بودند که خودِ رضا شاه هم با وجود اختالفهای شخصی

آورد بر نابرابری و ستم و ضرورت واقع آنچه که پروین در اشعارش زیر عنوان تقابل تنگدست و توانگر می

این همان گفتمان دادگری است که از دیرباز در ایران زمین وجود داشته و در  دهش و دستگیری تاکید دارد و

آثار دموکراتها هم در قالبی مدرن احیا شده و در عصر رضا شاهی تا حدودی محور سیاست قرار گرفت. در 

بردن ستم  های پروین به اغنیا و فقرا از نبرد طبقاتی، شورش رنجبران، قیام جمعی برای از بینمقابل در اشاره

شود و اینها شاخصهایی است که گفتمان و جبر تاریخی حاکم بر دیالکتیک اجتماعی هیچ نشانی دیده نمی

 سازد. گرای مارکسیستی را از بقیه متمایز میچپ

این نکته هم ناگفته نماند که پروین در کل به طیف وسیعی از شغلها و صنفها در اشعارش اشاره کرده 

مانند باشد. در دیوان او به باغبان، دبیر، درزی، آهنگر، این نظر در میان شاعران معاصر بیو شاید دیوانش از 

دهقان، چوپان، زارع، زرگر، داروگر، حاجب، دربان، محتسب، داروغه، خارکن، جو فروش، بزاز، برزگر، 

ی مشاغلِ رایج مهپادشاه، والی، گوهرفروش، خیاط، دزد، پاسبان، قاضی، شحنه، اشاره شده است و تقریبا ه

 ای که در ادبیات کهن رواج بیشتری داشته مورد اشاره قرار داده است.در دوران خود را با کلمه
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ها و مفاهیمی تواند برای تعیین جایگاه پروین به کار گرفته شود، به کلیدواژهدومین شاخصی که می 

اند و به خصوص گرا به شمار آوردهگردد. بیشتر منابع امروزین پروین را شاعری سنتدینی و اعتقادی باز می

ی ادبی و هم از برداشت هم از زاویه اند. چنان که دیدیم اینذهنیت او را با زنان سنتی قدیم همسان پنداشته

نظر سبک زندگی و شخصیت پروین نادرست است. اما شاخصی که بهتر از بقیه خطا بودن این برداشت را 

ی بارز گسست پروین از ذهنیت سنتی را در ارتباطش شود. نشانهدهد، به باورهای دینی او مربوط مینشان می

ود آن که از نظر زمانی یک نسل پیشتر از فروغ و سیمین زاده شده و توان بازجست. پروین با وجبا دین می

اند، به خاطر غیابِ کاملِ ارجاعهای اش هم پیوندی عمیقتر و استوارتر با سنتهای دینی ایرانی داشتهخانواده

دینی در دیوانش ویژه است. او بر خالف شاعران مردِ معاصرش هیچ شعری در مدح یا رثای شخصیتهای 

الشعرای بهار که از رهبران حزب دموکرات و از نظر دینی الادری ندارد و این در حالی است که ملکدینی 

ی حضرت ی امام رضا دارد و شهریار که به نسل بعد از پروین تعلق دارد دربارههای فراوان دربارهبود قصیده

داشته در اواخر عمر شعری را در  علی و پیامبر شعر سروده و نیما یوشیج که پیوندی روشن با مرام بلشویکی

 کند، هرچند به نظرم خودش آن را نسروده است. مدح امامان به نام خود منتشر می

شان ندارد، آمیز دربارههای تکریمپروین گذشته از این که برای شخصیتهای دینی شعری نگفته و اشاره

ی قرآن به کار گرفته شده و تنها یک بار کلمهکند. در سراسر قصاید اهای اسالمی نیز اشاره نمیبه کلیدواژه

)زو چه داری طمع معرفت قرآن/ آنکه نشناخته از هم الف و با را( و آن هم به عنوان نمادی برای معرفت 

سوادی مقابل نهاده است. ی قرآن در معنی قرائت شدنی/ خواندنی دارد و آن را با بیاست و اشاره به ریشه

ی اسالم و محمد و اهلل )جز یک بار، آن هم پیامبران و امامان غایب هستند و کلمهدر قصاید پروین نامهای 

اهلل( را به کار نبرده است. خداوند معموال به صورت نوعی نظم طبیعی مورد اشاره واقع شده در ترکیب خلیل

 ی بندگانش را داشته باشد. ی پاداش یا بادافرهاست، و نه موجودی تشخص یافته که دغدغه
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پروین به همین ترتیب به مفهوم شیطان هم قایل نیست. یعنی نه خداوند همچون نیرویی تعیین کننده 

توان یافت. او گیرنده در آثارش حضور دارد، و نه از سیمای سنتی شیطان در اشعارش نشانی میو تصمیم

این کلمه معنایی فاعلی دارد ی شیطان را تنها دوازده بار بار به کار گرفته که تنها در یک مورد از آن کلمه

زند شیطان( که تازه این یک مورد هم داللت دینی ندارد. پروین برای نشان دادن )فرشته بین که بر او طعنه می

بینیم بار این کلمه را به کار گرفته است. باز در اینجا می ۵7ی دیو استفاده کرده و شرّ اخالقی بیشتر از کلمه

ز نیروهای نفسانی و نیرویی درونی انگاشته شده و نه موجودی خبیث و بیرونی که دیو اغلب همچون یکی ا

ی دیو نزد پروین کمابیش با آزمندی که به وسوسه کردن یا فریفتن مردمان مشغول باشد. فریبِ دیو یا وسوسه

دیو  و حرص و کین و خشم و نیروهای روانی منفی مترادف است و در این بافت گویی معنای بسیار باستانی

 در متون اوستایی را در نظر داشته است.   

قلمداد کرده و به همان ترتیبی که « من»با این شرح، پروین نیک و بد را اموری درونی و برخاسته از 

کند، خیر و شر را نیز در اندرون این حریم تعریف ها بیان می«من»اش را در خطاب به اندرزهای اخالقی

های پروین به مفاهیمی مانند قایل نیست. اشاره« من»ونی و فاعلیت مستقل از کند و برایشان تجسد بیرمی

بهشت و دوزخ و قیامت و رستاخیز و روح و روان هم بسیار اندک است و هم به شدت ماهیتی گیتیانه دارد. 

وغ بینیم کسی با خدا سخن بگوید، و این در حالی است که اشعار فراش هیچ جا نمیدر گفتگوها و مناظره

شود، از اشاره به گناه و بخشش االهی و گفتگو با خداوندی که تر پنداشته میفرخزاد که همواره از او مدرن

 ای سنتی و مستبد دارد، اشباع شده است. آشکارا جلوه

شود. در اش، به مسائل اجتماعی مربوط میسومین محورِ ارزیابی جایگاه پروین در زمینه و زمانه

ای کند و مهمترین جفت متضاد معناییوین و پیوندش با جنبش آزادی زنان اهمیت پیدا میاینجا زن بودن پر

شود. پروین در این زمینه که باید مورد توجه قرار گیرد، آن چیزهایی است که به تمایز زن/ مرد مربوط می
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ف حجاب را ای مانند کشصراحت کامل دارد و هم هوادار جنبش آزادی زنان است و هم رخدادهای سیاسی

روی ی نقش و حقوق زنان دنبالهنماید که پروین دربارهسراید. چنین میاز آن شعر می ر پشتیبانیپسندد و دمی

شود. دو تا از شعرهای محکم و مشهور او یکسره نقد فرودستی کیشِ پدرش محسوب وفادار و راست

 ین شعرها چنین است:اجتماعی زنان و ستایش جایگاه اصلی و درست ایشان است. مطلع ا

 در آن وجود که دل مرد، مرده است روان  در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیست 

 و

 روزی و پریشانی نبوداش جز تیرهپیشه  زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود

با صراحت در میان اشعاری که پروین در ارتباط با زنان سروده، یکی جای بحث بیشتری دارد چون 

است که بالفاصله پس از کشف حجاب رضا « گنج عفت»ی دهد. این شعر قصیدههایش را نشان میسوگیری

 شاه و در حمایت از این کار سروده است. بیتهای پایانیِ این قصیده چنین است:

 ای و رهنوردی جز پشیمانی نبودتوشه ...پا به راه راست باید داشت کاندر راه کج

 چادر پوسیده بنیاد مسلمانی نبود  بایست اما از عفافپرده می چشم و دل را

 ورنه در این کار سخت امید آسانی نبود  خسروا دست توانای تو آسان کرد کار

 ساحلی پیدا از این دریای توفانی نبود شد گر در این گمگشته کشتی ناخدایشه نمی

 نشاید گفت نورانی نبود مهر رخشان را  باید این انوار را پروین به چشم عقل دید

، یعنی چند 1320اش هستند که در مهر ماه در چاپ دوم« گنج عفاف»این ابیات بخش پایانی شعرِ 

ی متفقین به ایران و پنج ماه پس از درگذشت پروین چاپ شده است. کامال از این شعر بر ماه پیش از حمله

کدامنی را از مناسک و تظاهرهای شرعی مستقل آید که پروین با حجاب اسالمی مخالف بوده، عفت و پامی

آید که اصوال این شعر در دانسته، و هوادار کشف حجاب رضاشاهی بوده است. از این چهار بیت بر میمی
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هواداری و تبلیغ کشف حجاب سروده شده است. پروین این شعر را پس از سی سالگی و در سن پختگی 

توان مهم و معتبر اش در اینجا را میگیری. بنابراین موضعسروده و مدت کمی پس از آن درگذشته است

ها تعلق خاطر نداشته، و با ستایشی که از رضا آید که او به روشنی به جناح مذهبیقلمداد کرد. از اینجا بر می

 ها هم نبوده است.شاه کرده معلوم است دوستدار بلشویک

ی سوگیری دی مهم وجود دارد، چرا هنوز دربارهی رخدااما اگر بیتهایی چنین صریح و روشن درباره

اش اش تردید و بحث وجود دارد؟ یکی از دالیل تحریف آثار پروین است و نمونهپروین و سیاستهای زمانه

با سرپرستی برادرش  1323توان دید. در چاپ سوم این دیوان که در تیرماه را در همین قصیده به خوبی می

گردد که نیروهای ده، سه بیت آخر این شعر حذف شده است. این به دورانی باز میابوالفتح اعتصامی منتشر ش

شدند و نکوهش رضا شاه و دیکتاتوری او در این ها و مطبوعات چیره میگرا به تدریج بر روزنامهچپ

ظر ها باب روز بود. ناگفته نماند که چاپ دوم دیوان پروین هم چنان که در مقدمه ذکر شده، زیر نرسانه

ترین نسخه باشد، چون نماید که در این میان چاپ دوم اصیلابوالفتح اعتصامی انجام پذیرفته است. چنین می

آید، با حضور و تایید او گردآوری ی چاپ دوم بر میاش در زمان حیات پروین، و چنان که از مقدمهبدنه

 کند. شده و چند ماه پیش از چاپ آن پروین فوت می

امی به این ترتیب در دیوان خواهرش دست برده و در چاپ سوم نه تنها این سه بیت ابوالفتح اعتص

داده که باز پیوند آن را با ماجرای کشف « زن در ایران تغییر»به « گنج عفت»را حذف کرده، که نام آن را هم از 

بایست اما رده میچشم و دل را پ» برد. ناگفته نماند که بیت حجاب و بحث عفاف در آن روزگار از بین می

هم پس از انقالب اسالمی در بیشتر چاپهای دیوان پروین حذف « از عفاف/ چادر پوسیده بنیاد مسلمانی نبود

که در دوران حیات پروین « روزی گذشت پادشهی از گذرگهی»شده است. به همین ترتیب عنوان شعر زیبای 

برگردانده شده و این عنوان به « اشک یتیم»امی به شده، در دستکاری ابوالفتح اعتصچاپ می« کجروان»با نام 
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ی بهار چاپ شد. این برادر در موارد ق( در مجله1340شود که برای نخستین بار در )صفر زمانی مربوط می

دیگری هم در دیوان خواهر خود دست برده که جالل متینی با دقت نظر شایان تحسینی آنها را استخراج کرده 

  33و افشا ساخته است.

بینیم زیم، میاگر به تصویر مرسوم و هنجارینی که از پروین در متون و منابع ترسیم شده نگاهی بیندا

ها در همه جا تکرار شده است. پروین تقریبا کل دوران پختگی و فعالیت ادبی خویش که همین حذف و اضافه

ضع او را فراوان دارد که مو را در دوران بیست سالگی زمامداری رضا شاه سپری کرد، و بنابراین اهمیت

ی دولت پهلوی و سیاستهای رضا شاهی بدانیم. در دوران رضا شاه دو جریانِ مذهبی و بلشویک درباره

های مقاومت در برابر اصالحات رضا شاهی بودند. چنان که گفتیم، در گفتمان او عناصری که مهمترین جبهه

خوانیم هایش میامهد. با این همه گزارشهایی در تمام زندگینشوبه این دو جبهه نزدیکی داشته باشد یافت نمی

شود از دولت پهلوی دل خوشی نداشته است. این گزارشها دو مورد اصلی را در بر که بر مبنای آن معلوم می

برود و معلم  ها دعوت شد تا به درباری آمریکاییگیرند. یکی این که پروین پس از فارغ شدن از مدرسهمی

ی قتی نشان درجهوایران شود، اما این دعوت را رد کرد و عطای دربار را به لقایش بخشید. دوم آن که  یملکه

 «تر از من بسیارند.شایسته»سوم علمی را به او اهدا کردند، نشان را قبول نکرد و پس فرستاد و گفت که 

ین تکرار شده که به صورت های مربوط به پروها و مقالهاین دو گزارش به قدری در تمام زندگینامه

شود که پروین با دولت پهلوی نوعی اصل موضوعه درآمده است. اگر این دو گزاره راست باشند، معلوم می
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ی رضا شاه مخالفتی داشته است، هرچند در اشعارش با دو جریان و چه بسا با سیاستهای نوسازی شتابزده

 دهد. ای نشان نمیستگیاند، همبمذهبی و چپ که در همین زمینه نقد داشته

اما پیش از پذیرفتن این دو گزارش نخست باید خاستگاه و منبع آن را نگریست و اعتبار آن را ارزیابی 

ها از گفتاری برآمده که ابوالفتح اعتصامی شود که هردوی این گزارهکرد. با ردیابی این دو گزارش معلوم می

عنی همان برادری که بخشی از اشعار پروین را برای الپوشانی ی او گفته است. یپس از مرگ خواهرش درباره

هواداری او از رضا شاه سانسور کرده، هردوی این گزارشها را هم به دست داده است. این نکته البته نباید از 

نظر دور بماند که ابوالفتح اعتصامی به خاطر پشتکار و کوششی که برای گردآوری و چاپ آثار پروین نشان 

ی تحریف تاریخ یا ی دوستداران ادب پارسی حق دارد. با این همه این حق به او اجازهه گردن همهداد ب

دهد. جالل متینی به درستی حدس زده که ابوالفتح اعتصامی یا خود به جریان دستکاری متون ادبی را نمی

ر صورت در زمان فعالیت گرایان تعلق خاطری داشته و یا از آنها بیمی در دل داشته است. چرا که به هچپ

اند. از این رو گویا برای همنوایی با او برای انتشار اشعار پروین، زمام مطبوعات را ایشان در دست داشته

 ی زندگی خواهرش یا حذف برخی از بیتهای او نیز ابایی نداشته است. ایشان از سر هم کردنِ روایتهایی درباره

ی شان را دشوار خواهیم یافت. دربارهانتقادی بنگریم، پذیرفتناگر به دو گزارشِ یاد شده با نگاهی 

که هنوز  1303رسد دختری که تازه دبیرستانش را تمام کرده در سال ادعای اول، باید گفت که بعید به نظر می

ت رضا شاه به طور کامل شاه نشده و اصوال درباری به آن معنا وجود ندارد، در مقام معلم ملکه به درباری دعو

ی از مدرسه 1303شده و بعد هم آن را همچون پیشنهادی عادی رد کرده باشد. پروین اعتصامی در خرداد 

گوید در این هنگام برای تدریس به دربار دعوت شده بود. در این التحصیل شد و برادرش میآمریکایی فارغ

نماید او را به عنوان ، بعید میهنگام پروین دختری هجده ساله بود و با وجود فضل و دانش عمیقی که داشت

معلم به دربار دعوت کرده باشند. گذشته از این اصوال در این هنگام درباری وجود نداشت که بخواهند او را 



73 

 

نهادِ دربار پهلوی را تاسیس کرد و این نهاد هم تا پنج شش سال  1304بدان دعوت کنند. رضا شاه تازه در 

ود که به هیچ عنوان با دربارهای پرتجمل قاجاری شباهتی نداشت. در بعد سازمانی بسیار کوچک و ساده ب

ای تازه به قدرت رسیده و درباری از میان رفته و درباری نو ای منقرض شده و سلسلهاین اوضاع که سلسله

هنوز شکل نگرفته، بعید است از دختری هجده ساله برای تدریس به ملکه دعوت کنند و او هم این دعوت 

 ماید.را رد ن

نویس نویس و سفرنامهداند که یک داستانای میحشمت مؤید خاستگاه این روایت را سفرنامه

آمریکایی به نام وینسنت شیَن پس از سفرش به ایران در زمان تاجگذاری رضا شاه نوشته است. پیشتر گفتیم 

نوشته است. در این کتاب « پارس نو»که او دو ماه در ایران اقامت داشت و شرح سفرش را در کتابی به نام 

خوانیم که رضا شاه به پروین شغلِ تدریس ادبیات به ملکه را پیشنهاد کرده بود، اما پروین که حمایت می

اش را هم داشت، این پیشنهاد را رد کرد. ناگفته نماند که در این گزارش شین )و همچنین در کل خانواده

و در این مورد هم نوشته که شاه سه بار با اصرار از پروین خواسته  شوداش( اغراقهای فراوانی دیده میسفرنامه

ابوالفتح اعتصامی انگار خاستگاه این نقل قول  34بود به ملکه ادبیات درس بدهد و او هر سه بار رد کرده بود.

 رسد.بوده یا آن را در شکلی دیگر بازگو کرده است. خالصه آن که کل این داستان ساختگی به نظر می

مورد گزارش دوم و ماجرای پس دادن مدال هم به سادگی باید گفت که باز تحریفی در سخن  در

مدال  131۵تردید در سال ابوالفتح اعتصامی راه یافته و خاستگاه این تحریف نیز خودش بوده است. پروین بی

ین اسناد وزارت را دریافت کرده و آن را پس نداده است. در گزارشهای نزدیک به دوران حیات او و همچن
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معارف هیچ سندی بر خالف این وجود ندارد. حتا خود ابوالفتح اعتصامی هم در ابتدای کار دریافت مدال را 

تر پروین با این پیام که شایسته»این عبارت که «. پروین هرگز آن نشان را استعمال نکرد»تایید کرده و نوشته که 

شود. پیوند خوردن این دو جمله ای در سی سال بعد مربوط میتهبه نوش« از من بسیارند، نشان را پس فرستاد

گردد و باز می 13۵0ی گرایان دههها هم به تالشهای چپاش در گفتمان ضد پهلویو جذب و تکثیر شدن

شود که باز جالل متینی ی پروین بدل میبعد از انقالب اسالمی به بخشی از روایت هنجارین و رسمی درباره

 35می را در رد قطعی آنها منتشر کرده است.اسناد منظ

ای که از پروینِ ضددربارِ ستیهنده در دست داریم شود که تصویر عمومیپس تا اینجای کار روشن می

گیرد، ستیزی وی مورد ارجاع قرار میی دیگری که آن هم مدام برای پهلویساختگی و جعلی است. نکته

پردازد. یمهواداری از طبقات فرودست و مخالفت با شاهِ مستقر  محتوای شعر اشک یتیم است که آشکارا به

روده و این چند س 1300را در بهار « اشک یتیم»اما هنگام فهم این شهر باید به این نکته توجه کرد که پروین 

عر دقیقا در شاست. یعنی آن شاه مستقر بر اورنگ ایران احمد شاه است. این  1299ماه پس از کودتای اسفند 

ی شان جانی گرفته بودند، زمزمهزمانی سروده شده که دموکراتها که با پیوستن رضا خان به جرگه

ی هواداری بندی کنیم، باید در طبقهخواهی ساز کرده بودند. پس این شعر را هم اگر بخواهیم ردهجمهوری

 از رضا خان )که هنوز سردار سپه بود، نه شاه( بگنجانیمش.

آید که پروین اعتصامی با اصالحات و نوسازی دوران رضا شاه همدل و بر میاز این حرفها چنین 

کرده است و بافت سیاسی آن را هم قبول داشته همراه بوده و به خصوص با جنبش زنان احساس یگانگی می
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بلیغی داده یا برای وی تاست. اینها البته بدان معنا نیست که پروین فعالیتی به نفع دولت رضا شاهی انجام می

است. در دیوان او شمار اشعار سیاسی بسیار اندک است و تنها مواردی که سوگیری سیاسی روشنی کرده می

راستاست. شان هم با جریان اصالحات رضاشاهی همشود، همین سه چهار مورد است که همهدر آن یافت می

ای ای اجتماعی و سیاسی مداخلهچنان که پیشتر گفتیم، خودِ پروین زنی متین و آرام بوده که در جریانه

ی او به خاطر پیوندهای کرده و از دور ناظر اوضاع بوده است. این را هم باید در نظر داشت که خانوادهنمی

الشعرای بهار در دوران مشروطه از مخالفان به قدرت رسیدن رضا شاه محسوب ی ملکنزدیکشان با دسته

عتصامی و پسرانش )از جمله ابوالفتح اعتصامی( در دل از دولت شدند. یعنی هیچ بعید نیست که یوسف امی

پهلوی ناراضی بوده باشند. با این وجود آنان نیز مانند بهار به آشتی و سازشی با دولت حاکم دست یافته 

شوند. بودند و هم یوسف اعتصامی و هم پسرانش بخشی از کارگزاران تجدد در دوران پهلوی محسوب می

ی مجلس رسید و کتابهایی را هم در این امی هم در دوران رضا شاه به ریاست کتابخانهخودِ یوسف اعتص

دهد. پروین هم دوران به چاپ رساند و بنابراین موضع و موقعیتش تنشی را با نظم سیاسی حاکم نشان نمی

ان از او ی زنگویا چنین وضعیتی داشته باشد، با این تفاوت که انگار به خاطر سیاست رضا شاه درباره

 گفته است. ی نظم سیاسی حاکم سخن میتر از برادر و احتماال پدرش دربارهتر بوده و هوادارانهخوشدل
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 ی پرویننقدی بر انگاره گفتار ششم:

 

رخدادی مهم در تاریخ ادب معاصر بود. پروین نخستین زنی بود  131۵انتشار دیوان پروین در سال 

کرد و شعرش چندان پخته و که دیوان خویش را آن هم در سن و سالی اندک به صورت کتاب چاپ می

چند سال پس صدا به ستایش وی روی آوردند. پروین تنها محکم و استوار بود که ادیبان و استادان سخن یک

از انتشار این کتاب زیست و پس از مرگش برادرش ابوالفتح اعتصامی کمر همت بست و گردآوری و چاپ 

هشتاد و چهار هزار نسخه  13۵۵تا  1320ی سالهای اشعار وی را بر عهده گرفت. با سرپرستی او در فاصله

های شعر ترین دیوانترین و موفقفروشاز دیوان پروین به چاپ رسید. دیوان پروین در این سالها یکی از پر

ی چاپ سوم نوشته، با دیوان حافظ و آثار سعدی در بازار کتاب ایران بود و چنان که سعید نفیسی در مقدمه

 کرد. رقابت می

شد. از آن هنگام پروین در واقع نخستین زن شاعر مدرن ایرانی بود که به خاطر شعرهایش مشهور می

طبق آماری که دیک به قرن بعد، اقبال و توجه به اشعار پروین همچنان تداوم یافته است. تا به امروز یعنی نز

خورشیدی که نخستین شعر پروین منتشر شد،  1314ی سال تا فاصلهانگیز کراچی به دست داده، خانم روح

اعتصامی نوشته پایان نامه در مورد پروین  13کتاب و  21مقاله،  233که این آمار تهیه شده،  1383تا سال 

دیوان اشعار او چهل  138۵خوانیم که تا پایان سال ی پروین منتشر شده میای که دربارهدر کتابنامهشده بود. 

های گوناگون یا به شکل کامل چاپ شده که سی و سه و یک بار به صورتهای متفاوت و در قالب گزیده

تکرار شده که اشعار پروین شود. بنابراین این تصورِ بسیار ( مربوط می138۵-137۵موردِ آن به ده سال آخر )

در دوران جدید مخاطب ندارد به کلی نادرست است. پس از انقالب اسالمی به خاطر حذف اشعار او از 
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شد که پس از جنگ و ترمیم شد. گذشته از این، سی و کتابهای درسی تا مدتی افولی در توجه به او دیده می

   36اش منتشر شده بود.ارش و زندگینامهی پروین و شرح آثدو کتاب هم تا همین سال درباره

جریان خواندن و الهام گرفتن از اشعار پروین تا روزگار ما با شدتی چشمگیر دوام یافته است. مؤید 

ای استوار دالیل ی اشعار پروین است و در تبلیغ آثارش تالش به سزایی داشته، در مقالهحشمت که دلباخته

گو، در ردیف آورده و بر مبنای آن پروین را یکی از شاعران بزرگ پارسیخویش را یکایک با دلیل و سند 

ی شاعران او آثار پروین را با بقیه 37سعدی و حافظ و جامی و انوری و عنصری و فردوسی دانسته است.

گو مقایسه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که در میان شاعران زن ایرانی پروین به طور بزرگ پارسی

ی شاعران زن و مرد دهد، و در میان مجموعهی فرازین و طراز نخست را به خود اختصاص میلق مرتبهمط

 38راه دارد.« هابزرگترین»ی نیز در جرگه

ی پروین همایشی علمی را درباره 1368حشمت مؤید و محمد توکلی و حمید دباشی در آغاز بهار 

ود. در این دهمایی علمی از این دست در خارج از ایران بدر دانشگاه شیکاگو برگزار کردند که نخستین گر

« شبنمی روزی»تاب اش در قالب کی پروین سخنرانی کردند و نتیجهنشست هفت تن از استادان درباره

(Once a Dewdropمنتشر شد. دکتر مؤید و مارگارت مادلونگ مترجمان اشعار پروین به زبان ا ) نگلیسی

 در ایاالت متحده به چاپ رساندند.  198۵ای از دیوان او را در هستند که برگردان برگزیده

                      
 .124-104: 1386علیمحمدی،  36
 .239-212: 1368مؤید،  37
 .233: 1368مؤید،  38
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با وجود این استقبالِ نمایان از اشعار پروین، سیمای این شاعر به روشنی و خوبی روند هنجارین 

دهد. در آن های ایدئولوژیک را نشان میاش زیر تاثیر کلیشهر عمومیِ یک شاعر و مسخ شدنشدن تصوی

ابتدای کار که اشعار پروین منتشر شد و خودش زنده بود و ادیبان و استادان سخنور با پدرش دوستی داشتند 

بیشتر و بیشتر دگرگون آییم این تصویر و خودش را دیده بودند، تصویری از او وجود داشت و هرچه پیشتر می

شود. خوب است برای این که شدت این شود و در نهایت به چیزی یکسره متفاوت و گاه واژگونه بدل میمی

مسخ شدگی را دریابیم، به دو انگاره در ابتدا و انتهای این دوره بنگریم. در زمانی که نخستین بار شعر پروین 

پروین اعتصامی در سالست »ی او چنین نوشت: همان مجله دربارهی بهار منتشر شد، عالمه دهخدا در در مجله

ی استادان قدیم نظم و در میان زنان ایران به شهادت تاریخ یگانه و فرید و گوهر رتبهو متانت شعر هم

  39«ی اکلیل مفاخر عصر حاضر است.رخشنده

ی او کسانی در تخریب چهرهبا این وجود از همان ابتدای کار مخالفتهایی با پروین وجود داشت و 

ی سیاسی کوشیدند. برخی از ایشان کسانی مانند سید ضیاء طباطبایی بودند که به خاطر دشمنی با جبههمی

ورزیدند. برخی دیگر مانند الشعرای بهار با این سیمای درخشانِ اعتباربخش مخالفت میالملک و ملکاعتصام

وده شدن اشعاری با این صالبت و عمق را از دختری با این جوانی اهلل گرکانی تا سالها بعد همچنان سرفضل

شمردند. گرکانی در سالی که لغتنامه دهخدا به محل موقوفات دکتر افشار منتقل شد کتابی بعید و ناممکن می

که البته بعدتر چون بر نادرستی دعوی « تهمت شاعری بر ما مپسند»...در رد شاعری پروین نوشت به اسم 

 40گاه شد از نوشتن و پخش آن ابراز پشیمانی کرد.خویش آ

                      
 .46: 1، ج.1323اعتصامی،  39
 .189-186: 1376دبیرسیاقی،  40
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خاست، یک اما جدای از این مخالفتها که موضعی بود از خطاها یا منافع شخصی زودگذر بر می

تر را هم داریم که در فرو کوفتن شهرت پروین و باز داشتن مخاطبان از ارتباط با جریان دیرپا و سرسخت

شود که در واقع ادبیات حزبیِ چپ مایندگان شعر نویی مربوط میوی سخت کوشیده است. این جریان به ن

اند. این جریان در ابتدای کار با کسانی مانند نیمایوشیج و ابوالقاسم الهوتی و شمس کردهرا تولید و تکثیر می

ها و ذوب شدگی در سیاست کسمائی و تقی رفعت آغاز شد که در کنار مرام اشتراکی، سرسپردگی به بلشویک

شان توجهیشان بر ادبیات کهن و بیود و کم بودن استعداد یا تسلطبشان ی شمالی یک وجه اشتراکمسایهه

هایی بودند که جریان گرا همانگرای روسبه هویت ملی وجه اشتراک دیگرشان. نسل دومِ این شاعرانِ چپ

تدریج از انضباط حزبی هم دلزده به  هایی از این جریانادبی وابسته به حزب توده را پدید آوردند و شاخه

شکنیِ گرایانه و تظاهر به تجدد و اصرار در شالودهشدند و به محفلهایی دگردیسی یافتند که در شعارهای چپ

 روی حزب توده بودند، بی آن که در سطح سازمانی بدان وفادار باقی بمانند.ادبیات کالسیک دنباله

گفتند، اش با آنچه که معاصران پروین مین جریان و مقایسهنقل قول از دو تن از سخنگویان معاصر ای

ولی در مورد پروین من معتقدم »...گوید: به قدر کافی بیانگر است. یداهلل رویایی در گفتگو با مسعود بهنود می

بر خالف آنچه شما گفتید چیزی که اصال در او وجود ندارد رقت زنانه است. او اصال در شعرهایش زن 

افتد. اختیار یاد فروغ میشود آدم بیی رقت زنانه در شعر صحبت میطور که فروغ بود. وقتی دربارهنیست. آن

خب این اصال در پروین نبود و بلکه آنچه در او بارز است ایماژسازی است که در این زمینه تبحری خاص 

 41«دارد... 

                      
 .114-113: 1391رویایی،  41
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های منظوم است. وین ناظم فابلپر»گوید: ی پروین چنین میدرباره« طال در مس»و رضا براهنی در 

یک الفونتن مؤنث دیر کرده، یک ناصرخسروی مؤنث بدون آن دینامیسم خرد برتر ناصرخسرو، دنبال عدالتی 

زند. زنی مطیع و فرمابردار و عفیف و پاک و صمیمی ی عدالت میاست در داخل سیستمی که تیشه بر ریشه

و شر، قوی و ضعیف، غنی و فقیر، و پادشاه و گدا است.  است، ولی در عین حال سخت دربند دوگانگی خیر

تواند باشد. عشق دنیای روشن و صاف و پاک عاشقان برای او مفهومی انقالبی نیست، غریزی هرگز نمی

ندارد. جهانش حتا در تیرگی هم از دینامیسم برخوردار نیست. گفت و گو تدبیر اساسی اوست. تمثیل اساس 

پندآمیز دست و پایش را سخت بسته است. از اشراق عارفانه، شاعرانه و عاشقانه کار او ولی هدف مضمون 

  42«انگیز و تکان دهنده نیست.انگیز، پر شور و حال، اعجابخبری نیست... شعرش هیجان

ی ایدئولوژیک با پروین آن است که از بد حادثه فروغ یکی از دالیل دشمنی نمایان اعضای این جبهه

ی ایشان پیوست و او شاعرترین کسی بود که در این حلقه باقی ماند، چرا که عمر به جرگه فرخزاد در پایان

ا به خاطر رچند سال بعد درگذشت. در نتیجه تنها راه برای اعتبارجویی اعضای این شاخه آن بود که فروغ 

ی سنگین غولی مانند شمارند و بکوشند تا از زیر سایهاش بستایند و مدرن بهای عریان جنسیزنانگی و اشاره

های جنسی ممکن بود، تا شعر فروغ زنانه و شعر پروین مردانه پروین خارج شود. این کار تنها با ابداع کلیشه

 قلمداد شود. 

های جنسیتی باعث شده تا نویسندگان و منتقدان بکوشند تا به هر ضرب و زوری هست این کلیشه

انه و مطیع نظام مردساالرانه بدانند، و از سوی دیگر تاثیر مخوف شعر فاخر و ماندگار پروین را از سویی مرد

                      
 .2۵3-2۵2: 1، ج.1347براهنی،  42
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های داشت فمینیستی بدون توجه به دادهپدری مستبد و خودکامه در آن تشخیص دهند. این دو پیش

ی های بازمانده از ایشان بدون تمیز به همهایِ شاعران زن و در غفلت از محتوای روشنِ آثار و نوشتهزندگینامه

منسوب شده است. گویی تعلق به جنسیت زنانه لزوما به محرومیت کامل از سخنوری کالسیک، زنان 

هایی از توانمندی زبان ناصرخسرو انجامد و بنابراین اگر زنی نشانهمندی از فرهنگ سنتی میخردگرایی، و بهره

اند( خرد و عقالنیت د بودهو فردوسی را در خود بروز داد یا به سبک فیلسوفان و دانشمندان )که بیشترشان مر

 اش رخنه کرده و چیزی غیرزنانه و مردساالرانه بر او مستولی شده است. را ستود، پس البد اشکالی در جنسیت

ی دیگری داریم که زنان شاعر را همواره به صورت دخترانی ستمدیده و به همین ترتیب کلیشه

کنند که در فشار و تنگنای محدودیتهای د تصویر میای مردساالر و مستبهراسان و زخم خورده در خانواده

تحمیل شده از سوی پدرِ خانواده استعدادشان سرکوب شده و مجال رشد نیافته است. این شکل از فهمِ 

ی این سه زن مخدوش و ایدئولوژیک از هویت شاعران و ماهیت شعرشان را در آثار بیشتر کسانی که درباره

تصور در این جور نگاه به شعر ی قابلشناسانهتقریبا تمام خطاهای روش 43بازجست.توان اند میشاعر قلم زده

های ایرانی قرون میانه و آثار نقاشان زنانه نمایان است. مثال خانم فرزانه میالنی با کنار هم نهادن نگارگری

ار گلچینی از اشعار مدرن اروپایی غیاب زنان نویسنده و قلم به دست در اولی و حضور آن در دومی را در کن

ی سرکوب نویسندگی و خالقیت ادبی زنان در ایران به شمار آورده ی برخی از شاعران نشانهستیزانهزن

  44است.

                      
 ؛ 309-28۵: 1368به عنوان نمونه: داوران،  43
 .80-۵1: 1372میالنی،  44
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در حالی که از سویی نقش زنِ قلم و نامه به دست در نگارگری ایرانی به هیچ عنوان غایب نیست، 

یسه کرد و نه گلچینی از آثار مربوط به قرنها بعد، و سوم اش مقادوم آن که باید آن را با آثار اروپایی همزمان

آن که باید به شواهد بیرونی دیگر مانند تاریخها و روایتها و آثار بازمانده از زنان نیز در کنار این ماجرا 

آید. یعنی اصوال حضور زن و ی سخن ایشان راست از آب در مینگریست. اگر چنین شود اصوال واژگونه

تر است و بر خالف هنر تر و نمایاننگارگری ایرانی بسیار بسیار از آثار اروپایی قرون میانه برجستهزنانگی در 

ی دینی و غیرزمینی )مریم مقدس و الیصابات( فرو کاسته نشده دینی اروپا زن در ایران به یک تصویر یگانه

اند ی باال باسواد بودهاره زنان طبقهدهند که در ایران زمین همواست. به همین ترتیب شواهد تاریخی نشان می

شان نادرست است و تنها طی دو قرن اخیر است که رشد ی باالی اروپای همزمانی زنان طبقهو این درباره

ی شاعران ایرانی را باید در ستیزانهشود. باز به همین ترتیب اشعار زندر نویسایی زنان اروپایی مشاهده می

بینیم که شان مقایسه کنیم میگر زنان دید و اگر اینها را باز با متون همزمان اروپاییکنار غزلها و آثار ستایش

ارج و جایگاه زنان در ایران در کل تاریخ به هیچ عنوان قابل مقایسه با اروپا نیست. چرا که جایگاه حقوقی 

 سفناک داشته است.زنان و تصویر دینی از زنان تا همین یکی دو قرن پیش در اروپا وضعیتی به راستی ا

« روزی شبنمی»توان بازجست. او در کتاب ی لئونارد عالیشان میی این طرز فکر را در مقالهنمونه

را با این ارکان تعریف کرده است: نخست باور به مادینه بودنِ کالبد مادی « مردساالری دینی»مفهومی به نام 

اش، تن روح و فرضِ مینویی و غیرمادی و غیرزمینی بودنو زنانه بودن بدن و پیوندش با خاک، دوم نرینه پنداش

ی تمام ادیان و سوم این باور که روح در تن اسیر شده و باید زمانی رها شود. از دید عالیشان این باور شالوده

کند و با شدتی بیشتر در این ادیان سازد و از آنجا سمت و سوی ادیان سامی را نیز تعیین میایرانی را بر می

داند و او را ی تسلیم و پیروی زنان شاعر از این سرمشق فرهنگی مینماید. عالیشان پروین را نمونهلوه میج

ی مینویی پوشی کرده و تنها به سویهی زنانه و زمینی و کالبدی خویش چشمبیند که یکسره از سویهزنی می
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ای دیگر همین بحث داوران هم از زاویه ی فرشتهو عقالنی و مردانه تمرکز کرده است. در همین کتاب مقاله

ی مسائل اجتماعی و کشد و پروین را به خاطر غیاب اشعار شخصی در دیوانش و این که دربارهرا پیش می

ی خودش و به خصوص عواطف و هیجاناتش نسبت به مردان شعری نسروده، زنی زندگی روزمره

ستاید، نکوهش های قفس خویش را مییری که میلهداند و او را در مقام اسزدوده و مسخ شده میهویت

 کند. می
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 بخش دوم: سیمین بهبهانی

 

 گفتار نخست: خاندان سیمین

 

اش سیمین خلیلی بود. پدرش عباس خلیلی خورشیدی زاده شد و نام اصلی 1306سیمین بهبهانی در 

ای بود که در میانرودان فعال بود و پیش از تشکیل دولت عراق گرایان قدیمی ایرانی(، از ملی1271-13۵0)

ای فرهیخته در نجف خانواده کرد. عباس خلیلی دربه دست انگلستان، در این قلمرو با نفوذ استعمار مبارزه می

زاده شد، و زمانی که جوانی بیش نبود، سازمانی پیکارجو را در عراق تشکیل داد که نهضت اسالم نامیده 

خورشیدی  1297کرد. اعضای این سازمان در سال ها در این قلمرو مبارزه میی انگلیسیشد و با سیطرهمی

ده و کشتند. بعد از آن اعضای این گروه دستگیر و اعدام شدند ی ارتش انگلیس در عراق را ترور کرفرمانده

 و تنها عباس خلیلی و یکی دو تن از همرزمانش توانستند بگریزند و به تهران پناه ببرند. 

ای به نام اقدام را تاسیس کرد. او در این به تهران رسید و روزنامه 1300عباس خلیلی در آذرماه 

ی رعد که به هواداران او تعلق داشت، نگاران نزدیک به سید ضیاء طباطبایی بود و در روزنامههنگام از روزنامه

های به خاطر مقاله 1301ماه در بهمن ی اقدام بیش از یک سال منتشر شد، تا این کهنوشت. روزنامهمطلب می
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های سیاسی گیریتند و تیزش توقیف شد و خودِ خلیلی را هم به خاطر آن دستگیر کردند. چنان که از موضع

ای به نسبت وسیع گیری پایدار و استواری نداشته و در دایرهنماید که جبههخلیلی نمایان است، چنین می

در نجف به خاطر مبارزه با استعمار بریتانیا و ترور یک انگلیسی فراری  کرده است. به شکلی کهنوسان می

 کند.شود و در ایران با سید ضیاء که پیوندهایش با انگلستان روشن است همکاری پیدا میمی

های گیریی اصلیِ او در جهتنماید که غیرت ملی و شور ناسیونالیستی رانهبا این همه چنین می

ی محمد بیت از شاهنامه را به عربی ترجمه کرد و همچنین به شیوه 1100د. خلیلی حدود اش بوده باشسیاسی

نوشت و در زمان خودش شهرتی داشت. پسند و تاریخی هم میهای عامهحجازی و سعید نفیسی رمان

 (، پیرچاک هندی130۵(، اسرار شب )1304(، انسان، انتقام )1303داستانهایش عبارتند از روزگار سیاه )

 (. 1310( و غرائب عالم )1310(، شارلوت )1309(، خیاالت )1309(، زندانیان )1306)

عباس خلیلی با دستگاه سیاسی پهلوی مسئله داشت و در زمان ایشان هفده بار به زندان و تبعید 

در  محکوم شد. او ابتدا با سید ضیاء نزدیک بود. اما بعدتر با دکتر مصدق متحد شد و در جریان تحصن مردم

ی مردم بود که به نماینده کاخ مرمر و اعتراض به تقلب در انتخابات دور شانزدهم مجلس، یکی از نوزده

 همراه دکتر مصدق انتخاب شد و به عنوان هیأت مذاکره کننده با شاه دیدار کرد. 

د و به کرد، با بانویی شاعر آشنا شی اقدام را منتشر میعباس خلیلی در آن یک سالی که روزنامه 

های ( نام داشت و از یکی از خانواده134۵-1277سرعت با او ازدواج کرد. این بانو فخر عظمی ارغون )

السلطنه قدیمی و اشرافی قدیمی برخاسته بود. پدرش مرتضی قلی خان ارغون و مادرش قمر خانم عظمت

ه را زیر نظر معلمی سوئیسی آموخته ی سنتی و زبان فرانسبود و از کودکی زبان عربی و فقه و قرآن را به شیوه

ی اقدام فرستاد: بود و از زمان جوانی عضو کانون بانوان ایران بود. او شعری با این مطلع را برای روزنامه

 «گون باید نمود/ جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود.ملک را از خون خائن الله»
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منجر شد.  1303ی عباس خلیلی و او در سال تابزدهارسال این شعر به آشنایی و دوستی و ازدواج ش 

اش توقیف شد و فخرعظمی اما این وصلت دوامی نداشت. چند ماه بعد، عباس خلیلی تبعید شد و روزنامه

از او طالق گرفت، در  1309که قصد نداشت همراه شوهرش به تبعیدگاه برود، پس از مدتی کشاکش در 

شده بود. این دختر سیمین بهبهانی بود. کمی بعد فخرعظمی با مرد حالی که دختری از پیوندشان زاده 

ی آینده»، «ی میهنآینده»های مه( ازدواج کرد که روزنا13۵6-1283ی دیگری به نام عادل خلعتبری )فرهیخته

های کرد. خودِ فخرعظمی هم به تدریس در مدرسهرا منتشر می« آموزانفریاد دانش»و « آزادی خلق»، «ایران

ناموس و دارالمعلمات اشتغال داشت و بنابراین از زنان کوشنده در نهضت بیداری بانوان ایران بود که در 

 جریان مشروطه دامن گسترده بود.
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 ی سیمینگفتار دوم: زندگینامه

 

سیمین با سرپرستی مشترک خلعتبری و پدرش پرورده شد. هم پدر و هم مادرش از هواداران و یاران  

اش را بر  عهده داشت. مادرش که با پروین الشعرای بهار رهبریای بودند که ملکسیاسی و ادبیجریان 

داد و پدرش سرود، او را برای خواندن و سرودن شعر آموزش میاعتصامی دوستی داشت و خود نیز شعر می

د داشتند، وی را به الشعرای بهار و سعید نفیسی و رشید یاسمی در آن آمد و شکه محفلی ادبی داشت و ملک

ی شاعران و ادیبان بزرگ آن روزگار معرفی کرد. سیمین در سیزده سالگی نخستین شعر خود را سرود جرگه

و مورد تشویق پروین اعتصامی قرار گرفت. در چهارده سالگی نخستین شعرش و کمی بعدتر دو داستانش را 

الشعرا و یوسف اعتصامی بود. کمی وه ادبی ملکی اصلی اعضای گری نوبهار چاپ کرد و این رسانهدر مجله

، همزمان با چیرگی متفقین 1320بعد پروین درگذشت، اما تاثیر تشویقش بر این دختر نوجوان پایدار بود. در 

ی ای توده»ی نوبهار چاپ شد که مطلعش چنین بود: بر کشور، با پشتیبانی بهار شعری از سیمین در مجله

این شعر استوار که شاعرش چهارده سال « کنی؟نی؟/ ای ملت فقیر و پریشان چه میکگرسنه و ناالن چه می

ی شگفتی و ستایش ادیبان شد و او را جانشینی شایسته برای پروین دانستند، که به تازگی بیشتر نداشت، مایه

 بر اثر بیماری حصبه فوت کرده بود.

اری رضا شاه، مانند بیشتر جوانانِ هم سیمین در جنب و جوشِ فضای روشنفکری ایران بعد از برکن

او به سازمان جوانان حزب توده پیوست و کمی بعد در  1324سن و سالش جذب حزب توده شد. در 

درگیر مشاجره  -جهانشاه صالحدکتر –ی مامائی مشغول به تحصیل شد. اما به علتی با رئیس دانشگاه دانشکده

ای نواخته بود، از دانشگاه اخراجش کردند. حزب توده که با جهانشاه صالح شد و چون به صورت او سیلی
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های فراوانی را ای بر ضد او به کار گرفت و تظاهرات و میتینگدشمنی داشت، این رخداد را به عنوان حربه

ای سیاسی ناگهان از او رو برتافت و این حرکتها را متوقف الحهبه حمایت از او تشکیل داد، اما بعد با مص

با حسن  132۵ساخت. سیمین که از این جریان سرخورده شده بود، دو ماه بعد از ترک تحصیل در همان سال 

بهبهانی ازدواج کرد و نام خانوادگی وی را بر خود پذیرفت. شوهرش یک دبیر زبان انگلیسی بود و انجمنی 

کرد. میان این دو تفاهمی بود و عشقی نبود. سیمین تا پایان عمر را اداره می« ادبیات ایران نوین»ام ادبی به ن

( که به 1333( و امید )1328(، حسین )1326وی با او زیست و از او صاحب سه فرزند شد به نامهای علی )

از شوهرش جدا شد و  1349ر ترتیب مترجم، حسابدار و استاد زبانهای باستانی از آب در آمدند. سیمین د

( 1363-1317درگذشت. سیمین پس از جدایی از بهبهانی با منوچهر کوشیار ) 1360ی این مرد در اوایل دهه

گشت، ازدواج کرد. ازدواج دوم او با عشق و شادکامی بسیار اش باز میکه آشنایی با او به دوران دانشجویی

 اتمه یافت. همراه بود، اما با مرگ زودهنگام کوشیار خ

گرایی ایرانی گرایش یافت و این سیمین بهبهانی بعد از ازدواج با بهبهانی بیش از پیش به جریان ملی

به تدریس شیمی،  1330مضمون را در تمام آثارش حفظ کرد. او سفرهای بسیاری در ایران کرد و از سال 

تاثیرش بر شاگردانش به خصوص در  ها پرداخت. معلمی محبوب بود وشناسی و ادبیات در دبیرستانزیست

از سیاست سرخورده شد و از جریانهای سیاسی  1332ی ادبیات دیرپا بود. بعد از کودتای مرداد حوزه

به شورای موسیقی رادیو پیوست  1348به دانشگاه رفت و حقوق خواند. بعدتر در  1337گیری کرد. در کناره

این شورا در آن هنگام هوشنگ ابتهاج، نادر نادرپور، فریدون هایی برای این رسانه سرود. اعضای و تصنیف

های قدیمی و فعاالن سیاسی چپ به ایمشیری و یداهلل رویایی و بیژن جاللی بودند که بیشترشان از توده

 آمدند.شمار می
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گرای فروغ فرخزاد محسوب شهرتی فراوان داشت و رقیب کهن 1330ی سیمین بهبهانی در دهه

هایش به او پرخاش کرده بود و کشمکش این دو برای مدتی نقل ها و نوشتهغ بارها در مصاحبهشد. فرومی

، بعد از آن که 1340ی محافل ادیبانه در تهران بود. او دوستی نزدیکی با مهدی اخوان ثالث داشت، و در دهه

نجاند، به یکی از ی ادبیات گکوب اشعار وی را در کنار بیدل دهلوی در مواد درسی رشتهدکتر زرین

به کانون نویسندگان  13۵7ی ادب پارسی تبدیل شد. سیمین بهبهانی در های نامدار و جا افتادهکالسیک

 پیوست.

ی نامدار اوسیتسکی و دو جایزه 1378شهرتی فراگیر پیدا کرد و در  1360ی سیمین بهبهانی در دهه

ی رسید. در فاصلهفت نوبل ادبیات شود هم به گوش میی این که نامزد دریاداشیل هامت را ربود و حتا زمزمه

المللی را دریافت کرد و به این ترتیب شهرتی جهانگیر ی مهم بیناو هشت جایزه 1392تا  1386سالهای 

شمار زیادی از آثارش در قالب کتابهایی به زبان انگلیسی ترجمه شد و تا حدودی  1380ی یافت. از اواخر دهه

شناختند. چندان که باراک اوباما در پیام ی شعر و ادب معاصر ایران میاو را نماینده ی جهانیدر صحنه

به « سازمت وطندوباره می»از وی نام برد و سخنش را با نقل دو بیت از  1390اش در آغاز سال نوروزی

 پایان برد:

 نوباوگان خویشکنار ، جوانی آغاز می کنم  مجال تعلیم اگر بُوَد، اگر چه پیرم ولی هنوز،

 چو برگشایم دهان خویش که جان شود هر کالم دل،  کنمبدان روش ساز می، حدیث حب الوطن ز شوق

نظام سیاسی انقالبی بر ایران سروده بود و داریوش اقبالی  و پس از چیرگی 13۵9غزل را سیمین در سال این 

 ی شهرت چشمگیر این شعر شد. در همان هنگام آن را خواند که مایه

وقتی قرار  17/12/1388این شهرت جهانی برای سیمین دردسرساز هم شد. به شکلی که روز دوشنبه 

الخروج اش را توقیف کردند و به این ترتیب ممنوعای به پاریس برود، گذرنامهبود برای سخنرانی در کنگره
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تایشی گسترده که از دل شد. سیمین پس از آن بارها در محفلهای ادبی پایتخت حضور یافت و با احترام و س

خاست، عمری را به نیکنامی و آرامش سپری کرد. او زنی جسور و مبارز بود مردم و ادیبان طراز اول بر می

 کرد. بازانِ روز سر و صدایی میها یا سرودن شعرهایی سیاسی در نقد گفتار سیاستو گهگاه با انتشار بیانیه

در هشتاد و هفت  1393امرداد  28ده بود، روز سه شنبه سیمین که به بیماری تنفسی سختی دچار آم

اش پر سر و صدا بود و با مسائل سیاسی اش هم مانند زندگیسالگی درگذشت. مرگ او و مراسم تدفین

اش در امامزاده طاهر یا در اش خواسته بود تا کنار گور شوهر و نوهدرآمیخته شد. سیمین در وصیتنامه

ی نخست با کارشکنی ماموران دولتی و شهرداری را به خاک سپرده شود. گزینههمسایگی پدرش در بهشت زه

کرج روبرو شد و این امر باعث شد مراسم خاکسپاری سیمین با سه روز تاخیر انجام پذیرد. در این مراسم 

گرا که در قالب کانون نویسندگان فعالیت هم باز کشمکشی وجود داشت، از سویی جناحی از روشنفکران چپ

کردند و سخنگویشان دکتر فریبرز رئیس دانا بود، مدعی مدیریت این مراسم بودند و چون از این موقعیت می

وی و سید علی صالحی و  کنند. در نتیجهمحروم شدند اعالم کردند که مراسم خاکسپاری را تحریم می

یروهای وفادار به ایدئولوژی محمدعلی سپانلو در این مراسم شرکت نکردند. از سوی دیگر تالشهایی از سوی ن

حکومتی انجام گرفت تا مراسم با قالبی دینی انجام پذیرد و به نمایش محبوبیت شاعری ستیزنده و سرکش 

ی ی جدی در مراسم خاکسپاری بازماندند و خانوادهتبدیل نشود. اما در نهایت هردوی این جریانها از مداخله

ند. در این مراسم محمدرضا شجریان و پسرش همایون، شهرام او به حق مدیریت مراسم را بر عهده گرفت

اش سخنرانی کردند و شعر و آواز خواندند و آبادی، جواد مجابی و اعضای خانوادهناظری، محمود دولت

 جمعیتی بسیار بزرگ ایشان را همراهی کردند.
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 ادبی سیمیندستاورد گفتار سوم: 

بسیاری از آنها شهرت و محبوبیتی بسیار زیاد به دست سیمین بهبهانی بیش از ششصد غزل سرود که 

پیشینه را به کار گرفته زنِ نو و بیبدیل وزن شعر پارسی بود و در غزلهایش بیش از چهل وآورد. او استاد بی

سه تار »ی اشعارش شان دشواریاب و ناروان است. نخستین مجموعهکه بسیاری از آنها دلنشین و برخی

چاپ شد. شمار کل کتابهای  1391بود که به سال « مجموعه اشعار سیمین بهبهانی»دفترش و واپسین « شکسته

شود. حجم کلی غزلهای او نزدیک به شش هزار بیت است شعری که از او چاپ شده به بیست عنوان بالغ می

نظر حجم حدود ی ادبی او را از توان کارنامهکند. از این روی میهایش از ده هزار بیت گذر میو کل سروده

انگیز پروین را در نظر داشت، دستی شگفتدو برابر آثار پروین دانست. البته باید در این میان سرعت و چیره

 چون پروین اشعارش را طی پانزده سال سروده  و سیمین آثارش را طی هفتاد سال پدید آورده است.

منتشر شد. محمد حجازی و  1329که نخستین کتاب سیمین بود و در اسفندماه « سه تار شکسته»

اند. محتوایش شعرهایی است کمابیش هنجارین که به پیروی از بهار عباس فروتن بر این کتاب مقدمه نوشته

ا منتشر کرد و سال ر« جای پا»ها به نام ای از چهارپارهمجموعه 133۵و پروین سروده شده است. سیمین در 

و « رستاخیز» 13۵2را چاپ کرد. بعد از آن دیرزمانی خاموش بود تا آن که در «مرمر»و « چلچراغ»بعد از آن 

اش را منتشر کرد و ارژن نام نوه« دشت ارژن» 1361را چاپ کرد. در « خطی ز سرعت و از آتش» 1360در 

 1374بود که در « یک دریچه آزادی»تاب او بود که در همین حدود در هشت سالگی فوت کرد. آخرین ک

اش که پاسخ اش فعال بود و برخی از تند و تیزترین شعرهای سیاسیمنتشر شد. سیمین تا پایان عمر طوالنی

به دولتمردان وقت بود را طی دو سه سال پایانی عمرش سرود و منتشر کرد. اشعارش بر نسل جوان شاعران 

 یکی از سرمشقهایی بود که ظهور غزل نو را رقم زد. تاثیری چشمگیر بر جای نهاد و 
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 شناسی اشعار سیمینگفتار چهارم: زیبایی

 

دستی در پیشینه سروده است. این چیرهنخستین ویژگی، وزن است. سیمین شعر را در وزنی نو و بی

ویژگیهای شعر سیمین پروایی در آفریدن وزنهای نو در کل یکی از مهمترین به کار گرفتن وزنهای متنوع و بی

ی وزن شعر پارسی مشغول بود، موالنای بلخی را به خاطر تنوع است. مسعود فرزاد وقتی به پژوهش درباره

ی موالنا وزن متفاوت را در اشعارش تشخیص داد. ستایش او درباره 41چشمگیر اوزان در غزلیاتش ستود و 

هم عصر با حافظ بوده و با او داد و ستد شعری  نماید. چون مثال خواجوی کرمانی کهتا حدودی درست می

وزن رایج و دو وزن نادر بهره جسته است و  17هم داشته و حجم اشعارش هم همپای حافظ است، تنها از 

نماید. اما کافی است این عددها را با تنوع وزن در اشعار دار تنوع وزن میموالنا در قیاس با او به راستی خزانه

وزن کمیاب و نادر  2۵یم تا به جایگاه او در ادب پارسی پی ببریم. سیمین در اشعارش از سیمین مقایسه کن

این  45ی اوزان شعر پارسی افزوده است.پیشینه را نیز به خزانهوزن تازه و بی 63بهره جسته و گذشته از آن 

شود. سیمین تا انی فعالیت ادبی سیمین مربوط میی میتوجه به نوآوری در وزن به طور خاص به سه دهه

ی اوزان مرسوم اش کمابیش در درون دایره، یعنی طی بیست و هفت سالِ آغازین شاعرپیشگی13۵2سال 

را به کار گرفته بود. از این  کرد و تا این تاریخ فقط از وزنهای مرسوم و تنها سه چهار وزن نادرحرکت می

 46اشعار سیمین در وزنهای تازه و نوپدید سروده شده ٪90منتشر شد، « یک دریچه آزادی»که  1381سال تا 

 و این به معنای جهشی ناگهانی در تنوع وزنی شعرهایش بود. 

                      
 .112: 1390محمدی،  45
 .113: 1390محمدی،  46
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سپهر شان دلنشین و خوشاهنگ هستند و در برخی از وزنها نامأنوس و دیریاب است، اما بسیاری

اند. محمد فشارکی در پژوهشی فنی نشان داده که این وزنهای نو مشتقهایی از ادب پارسی به کرسی نشسته

کدام وزنهای کهن هستند و به این ترتیب بند ناف میان این وزنهای نوپا و سنت وزنی شعر پارسی را به اثبات 

است. بسیاری از این  تحلیل کرده 47اشقالههایی از این وزنها را نیز داود محمدی در مرسانده است. نمونه

 اند:وزنها دلنشین و دریافتنی هستند و شعرهایی موفق را نتیجه داده

ن مفتعلن یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم/ یک متر و  هفتاد صدم از شعر این خانه منم )مستفعل

 مستفعلن مفتعلن(  

م )مستفعالتن گویی که خورشید پیش از این هرگز نتابیده بر سرحالی است حالم نگفتنی امروز سیمین دیگرم/ 

 مفاعلن مستفعالتن مفاعلن(

زنم اگرچه با استخوان خویش سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش/ ستون به سقف تو میدوباره می

 )مفاعالتن مفاعلن مفاعالتن مفاعلن(

)مفاعلن  ن و زبر است چقدر امشب خسته هستمچراغ را خاموش کردم کتاب را ناخوانده بستم/ پتو چه سنگی

 مستفعالتن مفاعلن مستفعالتن(

 ی ابلیس دیوار به دیوار )مفعول فعولن مفعول فعولن(در خانه نشستین با روی پریوار/ همسایه

 مفتعلن فع لن مفتعلن فع لن()لرزد باز دلم دستم ام مستم/ آه که میباز بهار آمد شیفته

                      
 ..136-111: 1390محمدی،  47
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دستان چاالک چرمین علم در دست )مستفعلن فاعالتن آیا به یادت هست؟/ زآن چیرهای کوه ای بند ضحاک 

 مستفعلن فع لن(

ی من شو من که شکسته سبویم )مفتعلن فعالتن مفتعلن آه چگونه بگویم آه چگونه بگویم/ با تو که باده

 فعالتن(

ت چه هدیه کرد؟ )مفعول ین دستهای سرد/ ای دوست جز تجسم عریانی سویهای خشک زمستانی ااین شاخه

 فاعالت مفاعیلن مفعول فاعلن(

 نشیند:آهنگ نیستند و وزنشان آسان به گوش نمیبا این همه برخی دیگر چندان خوش

فاعالتن  پای بر چشمه بر تخته سنگی خسته واری/ خلوتی بی تو دارد پر از تو بی تو آری )فاعلن فاعلن

 فاعالتن(

 ن(لوحی یا دفتری دیگر با ما کجا )مفعلولن فاعلن مفعولن فاعلباید چیزی نوشت باید اما کجا/ 

گفته که هنگام سرودن شعر به وزن عروضی توجهی ندارد  48اش با صدرالدین الهیپروین در مصاحبه 

گیرد و بر مبنای آن تقارنی را در بندهای بعدی پدید شود را مبنا میو آنچه به طور طبیعی بر زبانش جاری می

ای ی طبیعی و سرشتیِ زایش نظم در کالم است و به همین خاطر است که خشتهای پایهآورد. این شیوهمی

رسد. یعنی سیمین نخست با ترکیبهایی زبانی مثل بینیم به گوش آشنا مینوساز سیمین می که در وزنهای

شناختی ارتباطی زیبایی« شلوار تا خورده دارد»یا « این صدای چه مرغی بود؟»، یا «سازمت وطندوباره می»

 هد.دکند و بعد همان را به عنوان واحدی برای تکثیر ارکان وزنی شعر قرار میبرقرار می

                      
 .134-123: 1376بهبهانی،   48
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ها را یکسره از زندگی دومین ویژگی ساختاری شعر سیمین آن است که در آن بافت مفاهیم و تجربه 

ی فلسفی و به ویژه اش و آنچه که پیش چشم داشته برگرفته است. بر خالف پروین که مفاهیم پیچیدهروزانه

ر گیتیانه و عینی و وابسته به زندگی گیرد، شعر سیمین بسیامعانی انتزاعی اخالقی را مدام در آثارش به کار می

روزمره است. این امر از سویی باعث شده تا شعر او زودیاب و آشنا به نظر برسد و از سوی دیگر به کار 

هایی مدرن )مثل متر( یا عامیانه )مثل شلوار( برایش آسان شود. با این همه سیمین از کلمات گیری کلیدواژه

کند. به شکلی که پول را به جای تومان و ریال اغلب با سیم و زر فاده میسنتی و کالسیک نیز فراوان است

گیرد. با این و شبیه اینها را برای توصیف افراد بسیار به کار می« شوخ»، «طُرفه»شمارد و صفتهایی مانند می

ند زند. هرچهمه بافت سخنش طوری است که این تداخل بافت واژگانی قدیم و جدید چندان در چشم نمی

هایی و یابد و گاه از این زاویه ناسازگاریبینیم دست نمیبه تعادل  و کمالی که در شعر بهار و ایرج می

 کند. چنان که این تصویر چندان دلچسب نیست:شکافهایی در بافت سخنش بروز می

 ام بدهید از کجا برومنشانی عروسی فیگارو کجاست تا بروم

که نام اپرای موتزارت یعنی عروسی فیگارو را همچون نام مجلسی به کار گرفته است، اما به خاطر ناچسبندگی 

 اسم خاص فیگارو با بافت بالغت پارسی نتیجه خوب در نیامده است. 

هایی به رخدادهایی مدرن در تاریخ فرنگ دیده این را هم بگویم که در اشعار سیمین گاه اشاره

اش و بریده شدن گوگ و جنون سر آغاز این شعر با وزن نامتعارفش انگار به ماجرای ونسان ونشود. مثالمی

 اش اشاره داشته باشد:گوش

 دیوانه نیستم، باری،    افسوس، آن قدرها هم

 بخشَم به نازنین یاری   تا برکَنم دو گوشم را 

 جز یاوه هیچ نشنیدم  با این دو هر چه سنجیدم 
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 تا روکنم به بازاری؟  درُ دیدمدر این صدف چه 

ی شعر سیمین آن است که مضمونها و قالبها را بر اساس عاطفه و شناسانهسومین ویژگی زیبایی 

کند. بر خالف پروین که همواره متین و آرام و شفاف به همه چیز هیجانی که با آن درگیر است انتخاب می

کند. ای عاطفی و احساساتی حرکت میگیرد و با رانهمینگرد، سیمین از جوش و خروشی هیجانی خوراک می

ای او را به اش هم این نکته که برخورد با چیزی یا رویارویی با تجربهحتا در شعرهای آرام و اندرزگونه

هیجان آورده به خوبی نمایان است. سیمین در بازتولید این تجربه و تثبیت آن هیجان در قالب ساختهای زبانی 

انگیز و های فاخر پروین تأملچشمگیری دارد و از این رو شعرهایش بیش از آن که مانند سروده دستیچیره

کنند. ناگفته ی او را به مخاطب منتقل میی زیستهای از تجربهنمایند و پارهزا باشند، آشنا و صمیمی میاندیشه

ئی و چیزهای کوچک را به کمال دارد، ی زیسته و رخدادهای جزگیری از تجربهنماند که پروین هم این الهام

ی بافت دهد و این با دیبای نازک و فریبندهای آهنین از خرد و اندیشه جای میاما هنگام بیان آن را در جامه

 سیمین تفاوت دارد.

دهد، شناسانه را نمایش میهای زیباییی این جلوهبه نظرم بهترین نمونه از شعرهای سیمین که همه 

 سروده شده است: 1364است که در اردیبهشت سال « شتر»شعر 

 و نگاه کن به شتر ، آری ، که چگونه ساخته شد، باری

 نه ز آب و گل، که سرشتندش ز سراب و حوصله پنداری  

 فریب آمددانی که چگونه دیدهو سراب را همه می

 آریداند که چگونه حوصله میو سراب هیچ نمی  
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 زارانعطش، به شن، به نمکآری به و چگونه حوصله می

 زاریو حضورِ گستره را دیدن به نگاهی از سرِ بی  

 جا ز شیارِ شوره نشان داردو نگاه کن که نگاه این

 هات شود جاریچو خطوط خشک پس از اشکی که به گونه  

 ی آگاهیچه مایهو به اشک بین که تهی کردت ز هرآن

 بینباری؟شده را باید ز کدام هیچ و تو این تهی  

 بینی هََیمانِ اُشترِ عطشان راشده میو در این تهی

 باریکه جنون برآمده با صبرش، نرود سبک به گران  

 های رخشان شد به صفِ خشونتِ دندانو جنون دو نیشه

 که ز صبر کینه به بار آید، که ز کینه زخم شود کاری  

 توزی رگ ساربان زده با دندانو نگاه کن که به کین

 ...ز سراب حوصله تنگ آمد، و نگاه کن به شتر، آری  

ی غاشیه )انظر الی االبل کیف خلقت...( که مخاطب شعر آشکارا پاسخی است به آیات قرآنی سوره

خواند. سیمین گویا در پاسخ به تحدی پیامبر اسالم است که های وی فرا میرا به نگریستن به شتر و شگفتی
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های استی نیک از عهده بر آمده است. این شعر که به نظرم یکی از بهترین سرودهاین ابیات را سروده و به ر

ی شصت خورشیدی است، چند ویژگی دارد که عناصر ی!( کل شاعران در دهه)و احتماال بهترین سروده

ی هادهد. عناصری که بیشترشان در بیشتر سرودهی شعر سیمین را به کمال در خود نمایش میشناسانهزیبایی

 اند.با کمال و هماهنگی کنار هم گرد آمده« شتر»اند، و در شعر سیمین ردپایی ماندگار به جا گذاشته

سروده شده که حرکت « متفاعلن فعلیّاتن متفاعلن فعلیّاتن»ی سابقهشعر در وزن غیرعادی و بی

و آشنایی که بر  دهد. سیمین بر خالف تصویر مرسومی شتر در بادیه را خوب نمایش میوار تنهآونگ

ای اشاره کرده که ی پایانیِ این شکیبایی و لحظهکند، به نقطهخونسردی و بردباری و رام بودنِ شتر تاکید می

کند. شود و ساربان خویش را زیر پیکر زورمند خویش نابود میدهد و خشمگین میشتر صبر از کف می

ی غاشیه، در ضمن به و پاسخ دادن به سورهحدس من آن است که سیمین در کنار چشم داشتن به قرآن 

ای هم نظر داشته که همان روزها در میان روشنفکران ایرانی باب بود و تمدن ایرانی را به شتری بردبار استعاره

گذراند و استوار به جای خود باقی های زمانه را همیشه از سر میکردند که ناسازگاریو نیرومند تشبیه می

در همان روزها که این شعر سروده شد، محمدعلی اسالمی ندوشن هم در حال نوشتن کتاب  ماند. در واقعمی

چاپ شد و از عنوانش پیداست که ایران را شتری )لوک( پیر دانسته  1370بود که به سال « ایران لوک پیر»

 است.

ار مداوم و تکر« ر»و « ش»آرایی خوب و بیانگر آن است. ترکیب واج ی دیگر شعر شتر، واجسویه 

برای نمایش برهوت و تهیا و در نهایت « ه»آرایی آن برای نمایش خشونت و خشکی بیابان و استفاده از واج

ی شتر خشمگین برای نمایش خشونت و خشم شتر که در ضمن شباهتی هم با نعره« ن»و « ش»واج آرایی 

 نگر تبدیل ساخته است. ای دلنواز و بیاکند، همگی ساخت آوایی شعر را به موسیقیبرقرار می
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 ی سیمینگفتار پنجم: خودانگاره

 

ای به نسبت دقیق و کند و خودانگارهسیمین در اشعارش با همین نام کوچکش )سیمین( تخلص می

اش در دهد. بر خالف پروین که از حضور فضای درونی و حریم شخصیروشن از خویش به دست می

ی فروغ که اشعارش اغلب از حس و حالی یکسان و تکرار شونده واژگونهبینیم، و شعرهایش نشانی نمی

کند اش را تصویر میخیزد، اشعار سیمین بیشترین دامنه از هیجانها و عواطف درونیمانند خشم و گناه بر می

ای بزرگ از حس و حالهای درونی خویش آگاه بوده و تجزیه و نماید که شاعر هم بر دامنهو چنین می

 کرده و هم به شکلی موفق و برازنده آن را بروز داده و بازگو کرده است.شان میلتحلی

اش دست اگر ارجاعهای سیمین به خویشتن در اشعارش را تحلیل کنیم، به سیمایی از خودانگاره

یابیم. سیمایی که فراز و نشیب و ناسازگاری درونی ندارد و تصویری منسجم و یکپارچه است. به شکلی می

ی زوایایی که روشن است این زن تصویری روشن و هشیارانه از خویشتن داشته و خویشتن را با همه که

ها برای خویش قایل بوده ی رخدادها و میلشمرده و هویتی مستقل و خودبنیاد در میانهداشته به رسمیت می

را ستمدیده و آشفته  گوید و خوداست. سیمین در بسیاری از اشعارش از درد و رنج و غم خویش سخن می

 نمایاند.و آزرده وامی

 ی دردیی رنجی، پروریدهآفریده  شکوه کم کن ای سیمین زانکه همچو اشک من

ی اما گمان من آن است که این بیتها بیشتر از سرِ همراهی با سرمشقی رمانتیک سروده شده باشند که نابغه

اند. گذشته از این کردهنج دیده و غمزده تصویر میشاعر را همواره موجودی حساس و شکننده و بنابراین ر
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پیشه تصویر کرده که مدام با ها و در کنارشان، سیمین با بسامدی بیشتر خود را زنی شادخوار و عاشقکلیشه

نماید که آسیب مهلکی از این ماجرا شده، اما چنان میهای معشوق روبرو میوفاییشکستهای عشقی و بی

 به عنوان بخشی محتوم از بازی عشق پذیرفته بوده است. دیده و آن را نمی

ی اش را در شعرش بیان کرده و از این نظر ادامهسیمین با دست و دلی گشوده زندگی شخصی 

اش در شخصی شود و با پروین که به خاطر غیاب زندگیمستقیم بهار و حمیدی شیرازی محسوب می

توان دریافت که در جوانی دارد، متفاوت است. با مرور شعرهایش میشعرهایش گویی ماهیتی اثیری و مینویی 

سر همچنان از شور و شوقی جوانانه برخوردار بوده است. همچنین پیشه، در میانسالی کامران و در پیرانهعاشق

یاسی های سگیریکرده و موضعی اطرافش برقرار مینقش او به عنوان مادر و معلم و نوع ارتباطی که با جامعه

 توان دید.اش را نیز به خوبی میو اجتماعی

دانیم که پروین به هیچ های فراوان دارد. این را میهایش نیز اشارهگساریسیمین در ضمن به می

ها بیزار بوده که از شوهرش به خاطر ی مخدر و محرکی اعتیاد نداشته و چندان از این روانگردانماده

ی ی فروغ هم خبر داریم که قطب مقابل او بوده و به همهشده است. دربارهخوارگی و تریاکی بودن جدا می

آورند ی سیمین انگار این کامجویی از موادی که لذت دروغین پدید میاین مواد اعتیاد داشته است. درباره

طر اش را به خگساری محدود بوده باشد، هرچند گویا در این زمینه افراطی داشته و تندرستیتنها به می

 افکنده است:می

 ز بیخ می کند آخر نهال هستی را،   پزشک داند و من نیز دانم این مستی

 که من ز کف ندهم نقد می پرستی را  پزشک داند و من هم، ولی چه سود؟ چه سود؟

اش نسبت به خویشتن و های جالب توجه شعر سیمین که خودآگاهی و هشیارییکی از ویژگی

توان در دهد، آن است که در شعرهای او گذر عمر نمایان است و میاش در بیان خویش را نشان میجسارت
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رد، مضمون هایی که سیمین به پیر شدن پیکرش داشود. گذشته از اشارهشعرهایش دید که چطور شاعر پیر می

کند و از عشق و عاشقی و شرح میل به معشوق ی شاعری هم به تدریج با افزون شدن بر سن تغییر میو مایه

ی یابد. در این میان خودانگارههای اجتماعی دگردیسی میگیریدوستانه و موضعبه سوی آرمانهای انسان

 توان دید:ی صریحش میشود، چنان که در این شعر با مضمون سیاسسیمین هم دگرگون می

 تا زنده بر انصار بیداد    تا زنده هستم زنده هستم 

 با نیزه یی از شعر و فریاد    با اسبی از توفان و تندر  

 

 با دیو و دد جنگ آزمودم    هر چند در میدان نبودم 

 زانجا که باروت است و پوالد   بس قصه کز میدان سرودم  

 

 خوش می رود با کودکانم    پیرم ولی از دل جوانم 

 گیرم که دیگر مامشان زاد   من مامک پر مهرشانم  

 

 ای بخت روشن با جهاندار    ای عمر احمدزاده پربار  

 پیروزمندی یارشان باد    وان خیل دلبندان هشیار  
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 یک روزه ما را میزبان بود   جمعی که این سان مهربان بود  

 دال ماه خرداد در اعت   فصل نشاط اصفهان بود  

 

 پر شور و شر نیم جهان شد   رفتیم و مأمن بی امان شد 

 ای اصفهان ، ای اصفهان ، داد   از فتنه ی انصار بیداد  

 

 آموخت ما را سرفرازی   در گیر و دار ترکتازی  

 سر خم نکرد از پا نیفتاد   سروی که در آشوب توفان 

 

 ارم از روزگاران یادگ   من کاج پیر استوارم  

 بیدی که می لرزد ز هر بار    حیران نظر دارد به کارم 

 

 در شعر می توفد غریوم    کوان دیوم ابنیان کن  

 ی هفتاد و هشتاد با کوله  از هفتخوان خواهم گذشتن 

توان دید، غزلی است که با اشاره به بلندای ی سیمین را میشعر زیبای دیگری که در آن خودانگاره

 شود:آغاز میقدِ شاعر 
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 یک متر و هفتاد صدم از شعرِ این خانه منم  یک متر و هفتاد صدم افراشت قامتْ سخنم

 آرای غزل جسم شکیبای زنمجان دل   یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی

 شکنمام میهی هات که سنگم نزنی آیینه  نگریزشت است اگر سیرت من خود را در او می

 بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم   امام بیدبناگر پرسایهاز جای برخیزم 

 یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم  یک مغز و صد بیم عسس فکر است در چارقدم

 در خشکساران شما سبزم بلوطم کهنم   ام تیشه مزن حیف است افتادن منبر ریشه

 دشنام شما آهی به نفرین نزنمپاداش   ای جملگی دشمن من جز حق چه گفتم به سخن

 دست از شما گر بکشم مهر از شما برنکنم   تان کژتاب و بدخوی و رمانانگار من زادم

 ی جان و تنم؟من جز مدارا چه کنم؟ با پاره   تان ماری که نیشم بزندانگار من زادم

 اک وطنمیک متر و هفتاد صدم گورم به خ  هفتاد سال این گُله جا ماندم که از کف نرود
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 گفتار ششم: باورهای دینی سیمین

 

ی متجدد ایرانی تعلق داشت. او ای مدرن و انقالبی زاده و پرورده شد و به طبقهسیمین در خانواده 

نماید که از همان ابتدای زندگی اجتماعی پایبندی به در نوجوانی به حزب توده پیوست و از این رو چنین می

هایی توان یافت و در مقابل اشارهباشد. در شعرهایش هم نشانی از اعتقاد دینی نمیدین و مذهب را وا نهاده 

 اش هم قواعد شرعیهست که گویا با مذهب مرسوم و نهادمند سر سازگاری نداشته است. در زندگی شخصی

عار و کرده است. یعنی با مرور اشکرده و بر خالف فروغ از این کار احساس گناهی هم نمیرا رعایت نمی

نماید که زنی بوده با هویت منسجم که موضعی روشن و استوار در نفی دین و نادیده اش چنین میزندگینامه

انگاشتن شرع داشته و در این زمینه به قطعیتی رسیده بوده است. با این همه باز بر خالف فروغ و بسیار شبیه 

جوید. ادهای دینی برای بیان مقصود خود سود میگشاید و گهگاه از نمبه پروین زبان به بدگویی از دین نمی

ی مفاهیم موردی و عملیاتی است و از دلبستگی و پایبندی اش از این خزانهجوییاما روشن است که بهره

 عقیدتی بر نیامده است.

بینیم، آنجاست که آمیز سیمین نسبت به قواعد شرعی را میترین جایی که سوگیری مخالفتروشن 

شناسد و هیچ قید و بندی بر عشق را بر شود. سیمین این میل را به رسمیت میبه میل جنسی زنانه مربوط می

ه است و در این بستر آن تابد. در عین حال به تهدیدهای برخاسته از آن و سرکوب اجتماعی میل نیز آگانمی

کند. یکی از شعرهایش که به خوبی ارتباط او با مفهوم جنسیت و جرم را در بیانهای گوناگون صورتبندی می

ایست که به داستانی شباهت دارد و شرم و گناهِ ناشی از زایش کودکی دهد، چهارپارهو گناه را نشان می
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فروشی اشاره نام دارد، به فریاد روزنامه «العادهفوق»عر که دهد. این شحرامزاده را از چشم مادرش شرح می

  زند.ای جار میکند که خبرِ کلیدی داستان را در روزنامهمی

 ره نمی افتاد در چشم ترم   نیمی از شب می گذشت و خواب را 

 خار و سوزن بود گفتی بسترم   جانم از دردی شررزا می گداخت 

 

 می شکست اندر گلو فریاد من  بر سرشکم درد و غم می بست راه 

 در کنارم کودک نوزاد من    بی خبر از رنج مادر ، خفته بود 

 

 بر لب و بر گونه و سیمای او    اش خیره گشتم لحظه یی بر چهره

 تا مگر یابم یکی مانای او   نقش یاران را کشیدم در خیال 

 

 با چه کس گویم که این فرزند توست ؟   شرمگین با خویش گفتم زیر لب 

 یی پیوند توست ؟یادگار لحظه  وز چه کس نالم که عمری رنج او  
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 دامانش کنم  همچو خود آلوده   گر به دامان محبت گیرمش 

 ننگ را بهتر که پنهانش کنم    ننگ او هستم من و او ننگ من 

 

 جامه و قنداق نو پوشاندمش  ها برخاستم با چنین اندیشه 

 زان سپس با نام مینا خواندمش  رنگش زدم یی بر چهر بیبوسه

 

 در گذرگاهش و در پشت دری   ساعتی بگذشت و خود را یافتم 

 با سرشک گرم چشمان تری   شسته روی چون گل فرزند را 

 

 لرزه بر اندام من، سیماب وار    از صدای پای سنگینی فتاد 

 دل پر از غم، شانه ها خالی ز بار   طفل را افکندم و بگریختم 

 

 کشید از عمق جان فریاد را می   روز دیگر کودکی بازش خبر 

 خوردن سگ، کودک نوزاد را   ایالعادهزد: ای ! فوقداد می 
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اش چشمگیر است، در آن است که حس و حال آن تا اهمیت این شعر که تاثیرگذاری و فشردگی

که عنوانش « گناه»خوانیم شباهت دارد. فروغ شعری دارد به نام حدودی با آنچه در برخی از شعرهای فروغ می

 پردازد:اش با معشوق میآغوشیهم معنادار است و به شرح هم

 کنار پیکری لرزان و مدهوش  گنه کردم گناهی پر ز لذت

 وشدر آن خلوتگه تاریک و خام  خداوندا چه می دانم چه کردم

  

 نگه کردم بچشم پر ز رازش در آن خلوتگه تاریک و خاموش 

 ز خواهش های چشم پر نیازش  دلم در سینه بی تابانه لرزید

   

 پریشان در کنار او نشستم  در آن خلوتگه تاریک و خاموش

 اندوه دل دیوانه رستم ز  لبش بر روی لبهایم هوس ریخت

  

 خواهم ای جانانه منرا میو ت  :فرو خواندم بگوشش قصه عشق

 من دیوانه عاشق ای  راو ت خواهم ای آغوش جانبخشرا میوت
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 شراب سرخ در پیمانه رقصید هوس در دیدگانش شعله افروخت

 اش مستانه لرزیدبروی سینه   تن من در میان بستر نرم

  

 در آغوشی که گرم و آتشین بود  گنه کردم گناهی پر ز لذت

 که داغ و کینه جوی و آهنین بود   گنه کردم میان بازوانی

را ندارد و حدث نفسی است که شاعر به راستی « العادهفوق»ی داستانی بینیم که شعر فروغ سویهمی

ی این دو دریافت که توان با مقایسهاش کرده و ردپای کودک حرامزاده نیز در آن نیست. با این همه میتجربه

. سیمین حتا در آنجا که از شرم و ننگ زاده شدن اندکردهس میسیمین و فروغ چگونه شرم و گناه را لم

گوید، لحنی متین و کمابیش سرد و سنجیده دارد و روشن فرزندی حرامزاده و مرگِ دلخراش او سخن می

ای هم دانسته است و هیچ اشارهاست که در دل زاده شدن کودکی خارج از عقد شرعی را چندان ناپسند نمی

تنها داستان بر سر « گناه»گوید. در مقابل در شعر و تنها از ننگ و بدنامی است که سخن میبه گناه ندارد 

بینیم که موجی نمایان و صادقانه از احساس گناه همبستری با مردی در خارج از چارچوب شرعی است و می

 و شرم در محضر خداوند در آن جاری است. 

دینی محکمی که اختیار به خاطر همین استقاللی که سیمین از دین و مذهب داشته و موضع برون 

بیند ی دین بیرون میکرده، هم بیداد و ستم اجتماعی و هم میل انسانی و کامجویی شخصی را به کلی از دایره

نگرد یردینی به لذت جنسی میشود. او آشکارا در قالبی غو مستقل از گفتمان مذهبی با این مضمونها درگیر می

تابد، که مجازاتهای شرعی زناکاران را نیز با زبانی آمیخته به و نه تنها قید و بندهای مذهبی بر میل را بر نمی
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زنم به پیروی ی ایرج میرزاست و حدس می«کاروانسرا»کند. شعر سنگسار او یادآور طنز اما برنده سرزنش می

 از آن سروده شده باشد:

 حکم دین از رجم او ناچار شد   نوبت اقرار زن تا چار شد

 راز پنهان فاش در بازار شد  این گره را دست حاکم بازکرد

 شد االنوارهاشان مشرقسینه  مؤمنان را شرع انور زد صال

 سنگ و نیرو محض دین ایثار شد  این یکی بر بام شد آن بر درخت

 شوق اندک خستگی بسیار شد  ها نیرو نماندکم کمک در دست

 خواستارش هفت جان شد هار شد  زن هنوزش نیمه جانی مانده بود

 برسرش کوبید و ختم کار شد  تخته سیمانی فراز آورد و سخت

 با زمان همرنگ و هم رفتار شد  گفتم از امداد غیبی دان که دین

 سنگسار البته سیمان سار شد عصر سیمان است و عصر سنگ نیست

ستیز نیست. یعنی هردوی ایشان بر دین هست اما دینبا این همه سیمین درست مانند پروین بی 

خالف فروغ به پرخاش نسبت به خداوند و کشمکش با او گرایشی ندارند، شاید بدان خاطر که اصوال 

ی وجودش را در مقام موجودی تشخص یافته منکر هستند. به همین دلیل هم دین را به صورت یک بدنه

بینند. سیمین به طور خاص در گلچین کردن عناصری نمادین از وار نمیی انسانیکپارچه و شخصیت یافته
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شود جویی از آن دستی گشاده دارد و این با فروغ که با این نمادها گالویز میی دین و برگرفتن و بهرهدایره

رسد سیمین در برخی از ت که گاه به نظر میگیرد، تفاوت دارد. از این روسشان میو پروین که به کل نادیده

دهد، اما این پایبندی بیشتر از جنس ستودن نمادی بومی و ای به نمادهای دینی نشان میشعرهایش پایبندی

ی خوبی از این رویکرد همدلی با سنتی ایرانی است، تا آن که به اعتقادهای جزمی مذهبی آمیخته باشد. نمونه

 ایان است که یکی از معدود شعرهای سیمین با مضمونی دینی است:نم« اذان»دینی در شعر 

 شد نهان خورشید با آن دلکشی  در پس آن قله های نیلفام 

 همره حزن و سکوت و خامشی   شام بهت آلود می اید فرود 

 مخمل بیدار و خواب آتشی   اند راست گویی در افق گسترده

 

 روز و شب در یکدگر آمیختند     نقشهای مبهمی آمد پدید 

 هر کناری آتشی انگیختند    انگیزان مرموز سپهر آتش

 سر به هم بردند و در هم ریختند   ها و دودها ابرها چون شعله 

 

 ی نیلوفریها از قلهبوسه  رباید آسمان الله رنگ می 

 فروشد نازها بر مشتری می   کار زهره همچون دختران عشوه
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 کند با دلبری خنیاگریمی   بی خبر از ماجرای آسمان 

 

 ایستاده در شعاع سرخ رنگ   های سبزگون سروها و کاج

 پرنیانی چادر سرخ قشنگ   سبز پوشان کرده بر سر، گوییا

 ک و سنگ ابر سر کوه و درخت و خ  پاشد سپهر ی شنگرف میسوده

 

 سرد و خموشچون عروسی با حیا    مسجد و آن گنبد میناییش

 همچو زیبا دختران ساقدوش  ها در کنارش نیلگون گلدسته

 ید به گوشآبانگ جان بخش اذان   انگیز شام در سکوت احترام

 

 قاصد آرامش و صلح و صفاست   این صدا پیغام مهر و دوستی است

 جویید و پنهان در شماست؟آن که می ؟به جز او کیست؟ کیست گوید: ای مردم! 

 ی او ... خداست ، آرآری اوست ، اوست هرچه نور  ،یکاخوبی، هر چه پهرچه 
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 گفتار هفتم: سیمین و جنسیت زنانه

 

همین یابد، و بر خالف فروغ که جوید و میبر خالف پروین که زنانگی را یکسره در بافتی مادرانه می 

کند، سیمین به تعادلی میان این دو قطب گرایش دارد. با این مضمون را تنها در کامجویی جنسی جستجو می

گیرد. همه بیشتر به سوی کامجویی متمایل است و جنسیت زنانه را اغلب با میل و ارتباط جنسی زنان همتا می

از شده است. اغلب این میل به شکل اول میل جنسی زنانه در آثار سیمین گاه با صراحت و روشنی کامل ابر

دستی شخص و از سوی خود شاعر بیان شده، اما در آنجا که روایتی سوم شخص را داریم هم شاعر با چیره

بینیم، شعری که شخصی می« تسکین»ی تصویر کردن میل تنانه برآمده است. چنان که در آغازگاه شعر از عهده

ای نازیبا دگردیسی بعد در شعارهایی سیاسی در غلتیده و در عمل به بیانیهو خوب شروع شده اما از نیمه به 

 یافته است. بیتهای آغازین این شعر چنین است:

 ناله کرد از رنج بی همبستری  نیمه شب در بستر خاموش سرد 

 از غم تنهایی و بی همسری  فشرد دسر، میان هر دو دست خو

 

 در دل آشفته اش بیدار شد   رغبتی شیرین و طاقت سوز و تند 

 ها پیش چشمش تار شد روشنی  اش را رنگ زد گرمی خون، گونه
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 سر کشید و جان گرفت و زنده شد  آرزویی، همچو نقشی نیمه رنگ  

 اش در تیرگی تابنده شد چهره  شد زنی زیبا و شوخ و ناشناس

توان بازیافت. بیشتر ی سیمین میعاشقانهپیوند میان زنانگی و میل جنسی را بهتر از هر جا در اشعار   

ی این اشعار کمابیش یکی است و شان چهارپاره است. مضمون و محتوای همهها غزل و برخیاین سروده

 است:« سنگ گور»اش کند. نمونهای زنانه بازتولید میهمان بافت معنایی تغزل را در سویه

 منگر تاب نگاه تو ندارم بر من   ای رفته ز دل، رفته ز بر، رفته ز خاطر

 در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم  بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه 

 

 ای باز به سویم؟هها آمدبا خاطره   بهر چه امشب  ای رفته ز دل، راست بگو! 

 ی اویم م او مرده و من سایهامن او نی   ای از پی آن دلبر دلخواه گر آمده

 

 او در دل سودازده از عشق شرر داشت    م آخر دل من سرد و سیاه است امن او نی

 به سر داشت  سودای تو را ای بت بی مهر !  او در همه جا با همه کس در همه احوال 

... 
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 افسردگی و سردی کافور نهادم   م، بر تن گرمشام، گور ویامن گور وی

 ست که من بر سر آن گور نهادم سنگی  این دل بی مهر  ی من،او مرده و در سینه

کند. ی شعر را به خوبی منتقل میبرخی از این شعرها ساده و روان سروده شده و هیجان و عاطفه

 شود:چنین آغاز می« غرور»مثال 

 «مرا هیچ دوست می داری؟»که   ین به من گفتیا سال ها پیش از

 «آری»شاد و سرمست گفتمت   ام گرم شد ز سرخیِ شرمگونه

 

 .که ز عهد قدیم یاد آرم  کردیباز دیروز جهد می

 «دگر دوستت نمی دارم»که  سرد و بی اعتنا تو را گفتم

 

 که، خدا را! دروغ می گوید  ذره های تنم فغان کردند

 جویدجز تو کامی ز کس نمی آردجز تو نامی ز کس نمی
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بیشتر به دوران جوانی او مربوط هایی از آن را دیدیم، ی سیمین که نمونههای عاشقانهچهارپاره

اش بیشتر این حس و حال را در غزلهایی سنجیده و زیبا گنجانده ی دوم دوران شاعریشوند و او در نیمهمی

 شود:است که چنین آغاز می« در تاریکی شب»اش است. نمونه

 گشتم و گشتم و بهتر ز تو را یار گرفتم  من به رغم دل بی مهر تو دلدار گرفتم

 !ی دیدار گرفتمتا بمیری ز حسد وعده  ی کردم و دل بُردم و با لطف ِ نگاهیادهخن

 ی نیست اگر دامن اغیار گرفتماگله دامن از دست من، ای یار! کشیدی، چه توانم؟

 خوانیم:می« کنمتمنا می»مضمون مشابهی را در غزل زیبا و مشهور 

 کنماگر بیند کسی گفتم که حاشا میگفتی   کنمبوسم تو را گفتم تمنا میگفتی که می

 کنمگفتم که با افسونگری او را ز سر وا می  گفتی ز بخت بد اگر ناگه رقیب آید ز در 

 کنمگفتم که من خود را در آن عریان تماشا می امبینی بگو در چشم چون آیینهگفتی چه می 

 کنمن قدری مدارا میگفتم که با یغماگرا  کندطاقتی دل قصد یغما میگفتی که از بی 

 کنمگفتم که صد سال دگر امروز و فردا می گفتی اگر روزی تو را گویم ز کوی من برو 

 کنمتر دانی که پیدا میگفتم ز تو دیوانه  گفتی اگر از پای خود زنجیر عشق وا کنم 

، اما با بافت است که به استقبال از اشعار موالنا« خواهی بیاگر بوسه می»ی مشهور دیگر، یا نمونه

 ای سروده شده است:معنایی زنانه و تنانه
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 جان بیا، زین جا سراپا جان برواین جا تن بی  خواهی بیا، یک نه دو صد بستان بروگر بوسه می

 اما ز چشم دشمنان، پنهان بیا، پنهان برو  ی تر بَخْشَمَت، از بوسه بهتر بَخْشَمَتصد بوسه

 گر مهربان خواهی مرا، حیران بیا حیران برو  مشو دمساز منهرگز مپرس از راز من، زین ره 

 گر بنده ی فرمانبری، از جان پی فرمان برو در پای عشقم جان بده، جان چیست، بیش از آن بده

 جان ِ برون از تن منم، خامُش بیا سوزان برو  امشب چو شمع روشنم، سر می کشد جان از تنم

 سرکش مرا وَزْکوی من افتان برو؟ خیزان برو   امشب سراپا مستیم، جام شراب هستیم 

 ی جانان بروی سیمین نگر، با جلوهدر چهره  بنگر که نور حق شدم، زیبایی ی مطلق شدم

 است:« شراب نور»های خوب سیمین ی دیگری از غزلنمونه

 شراب نور به رگ های شب دوید بیا   ستاره دیده فروبست و آرمید بیا

 گل سپیده شکفت و سحر دمید بیا  اشک انتظارم ریختز بس به دامن شب 

 پیاپی از همه سو خطّ زر کشید بیا   شهاب ِ یاد تو در آسمان خاطر من

 ز غصّه زنگ من و رنگ شب پرید بیا  ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم

 هوش باش که هنگام آن رسید بیاه ب  به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار

 دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا  سان می برم گمان که توییبه گام های ک

 کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت
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 مرا مخواه از این بیش ناامید بیا  امیدِ خاطر ِ سیمین ِ دل شکسته تویی

فرا مرا چو  /گوش می کنی امشب به قصّه ی دل منسیمین غزلی هم در پاسخ به غزل زیبای سایه )

( سروده که زمانی به مسابقه گذاشته شده بود، و سیمین و فروغ و شهریار در استقبال قصّه فراموش می کنی

از آن غزلهایی سرودند و در نهایت شهریار جایزه را از آن خود کرد، اما بیشتر به نظرم از آن رو که دوستی 

قوت غزلش. در واقع در این مسابقه به نظرم بهترین غزل را فروغ  ای با سایه داشت، و نه به خاطرصمیمانه

هایش هم هست در بخش مربوط به او خواهم آورد. اما غزلی گفت و این شعر را که یکی از بهترین سروده

 نام داشت:« شب»که سیمین در این بستر سروده بود، 

 کنیدزدانه جام یاد مرا نوش می  کنیشب چون هوای بوسه و آغوش می

 کنیهای گنه جوش میپنهان به بوسه   رسم و پیکر مراعریان ز راه می

 کنیزان شمع شب فروز که خاموش می  شومی پروانه میشرمنده پیش سایه

 کنیبهتر ز بوسه هست و فراموش می  ی دو لبم، در کنار منای مست بوسه

 کنیآغوش میچون کوزه دست خویش در   مشکن مرا چو جام که بی من شب فراق

 کنیی هر گوش مییک جرعه در پیاله  سیمین! تو ساقی سخنی وز شراب شعر

نام داشت و « دیوانگی»ی سیمین، یکی به ویژه سر و صدای فراوان به پا کرد، در میان اشعار عاشقانه

سی زنانه منتشر شد. دلیل شهرتش هم از آن رو بود که نخستین و مهمترین بیان سادیسم جن« مرمر»در کتاب 
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اش شود. این شعر را چندین و چند شاعر دیگر پاسخ گفتند که خواندندر شعر معاصر پارسی محسوب می

ای که سیمین سروده بود دهد. غزل اصلیی سرایش این شعر را نشان میخالی از لطف نیست و زمینه و زمانه

 چنین است:

 دهم، خوارش کنم زارش کنمهجرش دهم زجرش   یارب مرا یاری بده، تا خوب آزارش کنم

 صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم  از بوسه های آتشین، وز خنده های دلنشین

 از رشک، آزارش دهم، وزغصه بیمارش کنم در پیش چشمش ساغری، گیرم ز دست دلبری

 چون بنده در سودای زر، کاالی بازارش کنم  بندی بپایش افکنم، گویم خداوندش منم

 گوید که کمتر کن جفا، گویم که بسیارش کنم مَیفزا قهر خود، گویم بکاهم مهر خودگوید 

 ی، وز خویش بیزارش کنمارقصم بر ِ بیگانه  یای، چابکتر از پروانهاهر شامگه در خانه

 منزل کنم در کوی او، باشد که دیدارش کنم چون بینم آن شیدای من، فارغ شد از سودای من

 گون سوگندها، بار دگر یارش کنمبا گونه م، جادوی خود گریان کنمگیسوی خود افشان کن

 تا این دل دیوانه را، راضی ز آزارش کنم  چون یار شد بار دگر، کوشم به آزار دگر

این شایعه هست که سیمین این شعر را برای ابراهیم صهبا سروده است. اگر هم این شایعه راست  

 که صهبا به سیمین در غرلی پاسخ داده است:دانیم نباشد، به هر روی این را می
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 نازت کشم نازت کشم، گر در جهان خوارم کنی  یارت شوم، یارت شوم، هر چند آزارم کنی

 باشد شفا بخش دلم، کز عشق بیمارم کنی بر من پسندی گر منم، دل را نسازم غرق غم

 کز عشق بیمارم کنی با قهر و مهرت خوشدلم، گر رانیم از کوی خود، ور باز خوانی سوی خود

 با قهر و مهرت خوشدلم، هر عشوه در کارم کنی گر رانیم از کوی خود، ور بازخوانی سوی خود

 ام، تا خود گرفتارم کنیمن گر قفس بشکسته  ام، در کنج غم بنشسته اممن طایر پر بسته

 نی، تا با بال یارم کیار من دلداده شو   امام، بهر بال آمادهمن عاشق دلداده

 رحم آخر ای آرام جان، بر این دل زارم کنی ، ناچار گردی مهربانما را چو کردی امتحان

 کامم دهی کامم دهی، الطاف بسیارم کنی  گر حال دشنامم دهی، روز دگر جانم دهی

 و سیمین هم باز در غزلی دیگر به او جواب داده که: 

 دشمن شوم، با خویشتن یارت کنم ؟یعنی به خود   گفتی شفا بخشم ترا، وز عشق بیمارت کنم

 ای، ترسم که بیدارت کنمخوابی مبارک دیده گفتی که دلدارت شوم ، شمع شب تارت شوم

 ابراهیم صهبا گویا از این پاسخ درشت سیمین خوشش نیامد که بعد از آن چنین جواب داد:

 خواهم ترانمی در اشکها غلطان شوی، دیگر  ای لرزان شوی، چون شاخهدیگر اگر عریان شوی

 خواهم تراشادان ز دیدارم شوی، دیگر نمی  گر باز هم یارمشوی ، شمع شب تارم شوی
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 خواهم تراتنها گل نازم شوی، دیگر نمی  گر محرم رازم شوی، بشکسته چون سازم شوی

 خواهم تراای سنگدل، ای بیوفا، دیگر نمی   گر بازگردی از خطا، دنبالم آیی هر کجا

 رزنش شاعر دیگری به نام کیا را به دنبال داشت که خطاب به او سرود:پاسخ صهبا س

 این ننگ صهبا را به جان از دوستان پنهان کند  یارب به دل یاری بده تا درد خود درمان کند

 ای، این کار، سست پیمان کندوآنگه که رو تابانده   بَهر بال آماده ای؟ ای؟گفتی که تو دلداده

 ننگت به دامانش خدا، نامرد بُوَد که آن کند...   مردی که با مویی جفا، رویش بتابد از وفا 

 د و چنین سرود:ی این دعوا شاعری دیگر به نام رند تبریزی هم وارد میدان شدر میانه

 وز شعر او غمگین مشو، کو در جهان بیدار نیست  صهبای من زیبای من، سیمین تو را دلدار نیست

 کان یار شهر آشوب تو، در عالم هشیار نیست  ای، فارغ شو از عشقی چنینگر عاشق و دلداده

 را غمخوار نیستکاندر سرای بی کسان، سیمین تو   صهبای من غمگین مشو، عشق از سر خود وارهان

 ی اشعار نیستدل را شکستن راحت و زیبنده  زنیتش به دلها میآسیمین تو را گویم سخن، ک

 گویم تو را، این خود مگر آزار نیست؟پرده میبی  با عشوه گردانی سخن، هم فتنه در عالم کنی

 بازار نیست زیرا که عشقی اینچنین، سودای هر  دشمن به جان خود شدی، کز عشق او لرزان شدی

 چون رند تبریزی دلش، بیگانه ی خمار نیست   ام، گر راند از کوی وصالصهبا بیا میخانه

 ی شعر او را بازسرود:ای واژگونهکمی بعدتر خانم مریم اکبری پاسخی به سیمین داد و نسخه 
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 هجر و فراق او را بده تا من وفادارش شوم  یارب مرا یاری بده تا یکدل و یارش شوم

 خروارها نازش بده تا من خریدارش شوم ی این مردمان او را برانند از جهان گر جمله

 او را جمال گل بده باشد که من خارش شوم گر که رخ خود را زمن پوشاند آن دلدار من 

 بی تاب ومحرومم بساز تا من گرفتارش شوم )از خنده های دلنشین وز بوسه های اتشین( 

 شوم... زارش عاشق من  ور خود نبازد دل به هر چه بگوید آن کنم هر چه بخواهد آن شوم 

این نکته اغلب مورد توجه قرار نگرفته که سیمین با وجود بیان جسورانه و روشن میل جنسی خویش،  

کند. هر اش در ابراز عشق و مهر به مردان، در اشعارش بسیار به ندرت به زنان ابراز محبت میدستیو چیره

دارد و زنی که آماج مهر قرار گرفته بینیم، موقعیتی نابرابر وجود جا که ابراز محبتی به زنان در شعر سیمین می

ای برای سوزاند و گاه از او همچون دستمایهموجودی ستمدیده و فرودست است که سیمین برایش دل می

توان گفت ردی از مهر و محبت به زنان در اشعار جوید. یعنی به تعبیری میابراز نظری اجتماعی بهره می

روز و معموال بخت و تیرهزی و ترحم است که نثار زنان واژگونشود و هر آنچه هست دلسوسیمین دیده نمی

شود. سیمین البته چند شعر در ستایش زن دارد، اما در آن جنس زن را همچون امری عام و فقیر و مطرود می

ای »ی سی و یک بیتی اش قصیدهکند. نمونهستاید و محبت و مهری را نثار زن خاصی نمیمفهومی کلی می

ی شعر پروین در همین مضمون است. جالب آن ه در ستایش زنان سروده شده و گویی دنبالهاست ک« زن

 آورد: ی یوسف اعتصامی و پروین است در شعر خود میرا هم که یادآور رسانه« نوبهار»است که نام 

 گویی گل شکفته ی دنیایی   ای زن ، چه دلفریب و چه زیبایی
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 گل را کجاست چون تو دالرایی ؟   گل گفتمت، ز گفته خجل ماندم  

 تنها تویی که نوگل گویایی  د؟به لطف سخن گوی یگل چون تو ک 

 تو نوبهار همی زایی ای زن،   گر نوبهار، غنچه و گل زاید 

 ی ز رنج نیاساییاخود لحظه   تا جان کودکان تو آساید ...

 همتاییدر گوش مرد ، نغمه ی   چون چنگ نغمه ساز ، فرو خواندی ...

 نی بهر عاشقی و نه شیدایی  گفتی که: جفت و یار توام، اما 

 بگذر ز خود پرستی و خودرایی  ما هر دوایم رهرو یک مقصد 

مهر و عشق و محبت در شعر سیمین تنها به مردان اختصاص دارد و زنان به کل از آن محروم هستند. 

این میان وجود داشته باشد. چنان که سیمین در هیچ نماید که ردپایی از حسادت زنانه در در واقع چنان می

ای ای مطرود، روسپییک از شعرهایش زیبایی زنی دیگر را نستوده است، مگر آن که آن زن دختری فقیر، کولی

بینیم. اوجِ این ارتباط زنان با زنان را در شعر سیمین می« هوو»بخت باشد. در شعر ای تیرهبدنام یا رقاصه

ی یده در فرجام آن از شرح حسد زنانه درسی اخالقی استخراج کند، اما نمایان است که نیمهشعری که کوش

 تر سروده شده است:نخست آن که شرحِ خودِ حسد است، شیواتر و خودانگیخته

 .نفرتی ذرّات جانش را جوید  شب نخفت و تا سحر بیدار ماند 

 :دویددر عروق دردمند او  کینه یی چون سیلی از سُرب مذاب 
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 نیمه شب بیرون خزید از بسترش   همچو ماری چابک و پیچان و نرم

 .خفته در آغوش گرم همسرش  سوی بالین زنی آمد که بود

 

 – همسر من همدم این زن نبود  زیر لب با خویش گفت: آن روزها

 داین چنین در دست اهریمن نبو   کااین سلیمانی نگین تابن

 

 در کنار این زن آشوبگر  گرم آه! این مردی که این سان خفته

 روزگاری گرم تر پرشورتر  جای می داد اندر آغوشش مرا

 

 .زیستن نزدیک دشمن مشکل است  زیر سقف کلبه یی تاریک و تنگ

 او دلش از عشق روشن مشکل است  من سیه بخت و غمین و تنگدل

 

 رو سیاهی بهر او حاصل نشد  آن چه کردم از دعا و از طلسم 
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 دبا دعای هیچ کس باطل نش  کرد او از بهر من  آن چه جادو

 

 نقل و شیرینی پی این زن خرید   طفل من بیمار بود اما پدر

 دستبند و جامه و دامن خرید  من به سختی ساختم تا بهر او

 

 بر سرشک حسرتم خندیده اند وه چه شب ها این دو تن سر مست و شاد

 پیچیده اند نرم در آغوش هم پیش چشمم همچو پیچک های باغ

 

 دیده اش از کینه آتشبار بود  ...لحظه یی در چهر آن زن خیره ماند

 !چون مس ِ پوشیده از زنگار بود  در سیاهی چهر خشم آلوده اش

 

 .گَرد ِ بی رنگی میان جام ریخت  دست لرزانش به سوی آب رفت؛

 از رخ آن دیو خون آشام ریخت؛  قطعه های گرم و شفاف عرق
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 کار یک تن زین دو تن یکسر شود  تزلزل بی دریغباید امشب بی 

 یا رقیب سفله بی همسر شود  یا مرا همسر بماند بی رقیب

 

 :سر نهان در زیر باالپوش کرد  پس به آرامی به بستر بازگشت

 ...هر صدایی را که آمد گوش کرد  دیده را بر هم فشرد اما به جان

 

 ...بر لب ها نهادجام را بگرفت و   ساعتی بگذشت و کس پنداشتی

 .لرزه بر آن قلب بی پروا فتاد جان میان بستر از جسمش گریخت

 

 :جامه ی مرگ و فنا پوشیده بود  دیده را بگشود تا بیند کدام

 ...!لیک طفلش... جام را نوشیده بود  !همسرش را با رقیبش خفته دید

 

 مانده های جام را خود سرکشید  چون سپند از جای و جست و بی درنگ

 :نعره ها از پرده ی دل بر کشید  طفل را بر دوش افکند و دوید 

 

 !رحم بر چشمان گریانش کنید  !وای!... مَردم! مادری فرزند کشت

 ...همتی! شاید که درمانش کنید  - کاطفل من نوشیده زهری هولن
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 گفتار هشتم: موضع سیاسی سیمین 

های ی جناحی همهرویکرد سیاسی سیمین تا حدودی دوپهلوست و به همین خاطر اغلب مورد حمله

اند. دلیل این اش بودهسیاسی بوده و در ضمن از سوی همه تحمل شده و همگان مدعی تصاحب میراث ادبی

روی وصف کرد. سیمین که توان با تعبیر میانهکه موضع سیاسی سیمین را به بهترین شکل مینکته آن است 

الشعرای بهار پرورده های قدیمیِ همراه با ملکدر جوانی با حزب توده پیوند داشت و در محفل دموکرات

نی بود که در ها سر ناسازگاری داشت و به همین خاطر یکی از شاعراشده بود، آشکارا با حاکمیت پهلوی

ی انقالب، که در ضمن هشدار دهنده آغاز به انقالب اسالمی ایران روی خوش نشان داد. موضع او را درباره

 دید:« ی آزادیفرشته»توان در شعر هم هست، می

 بند بر دست و مهر بر لب داشت    ی منسالها پیش از این، فرشته

 ها از سیاهی شب داشت گله    در نگاه غمین دردآمیز  

 

 ی دیو بود ناالن میان پنجه   ی من سالها پیش از این، فرشته

 ی دیواش خسته از شکنجهچهره  پیکرش نیلگون ز داغ و درفش

  

 نیزه در سینه و گلو کرده    او را  ، بیرحم و خشمگین،دیو

 ی خود در آن فرو کرده پوزه   مشتی از خون او به لب برده  
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... 

 ناله از فرط ضعف بر نکشد   ی دیو اینک اینجا فتاده الشه

 که دگر دیو تازه سر نکشد  ای جوانمردان  لیک زنهار ! 

گوی این نظام سیاسی تبدیل شد. اش با انقالبیون خیلی زود به منتقد رکسیمین با وجود همدلی اولیه

های سیاسی خودداری گیری دشمنانه و همچنین عضویت در احزاب و دستهبا این همه از مهاجرت و موضع

ترین از زیباترین و انسانیرفتند پرداخت و برخی کرد. او از سویی به ستودن رزمندگان ایرانی که به جنگ می

شعرهای ادبیات دوران جنگ را پدید آورد، و هم از سوی دیگر خشونت و ویرانی برخاسته از جنگ را 

 نکوهش کرد و آن را نمایان ساخت. 

کند و از شعرهای سیاسی سیمین از سویی هول و وحشت سالهای انقالب و جنگ را منعکس می

ای ناگشوده و نو خود را با فضای زنانه حفظ کرده یگانه است و از پنجرهسوی دیگر به خاطر آن که بند ناف 

یکی مثال »ی این دعوی است، نگرد. یکی از شعرهای موفق سیمین که نمونهی اجتماع آن سالها میبه منظره

 نام دارد:« این که

 که دلهره می ریزد در این دل وامانده همیشه همین طور است کمی به سحر مانده 

 از آنچه باید کرد هزار دگر مانده  نه؟ چه می دانم یکی مثالً اینکه چگو

 امانت یاران را به چنگ خطر مانده   !یکی مثالً اینکه چگونه نگه دارم

 و خون قلم هاشان به کوی و گذر مانده  یکی مثالً اینکه به خاک فرو خفتند 



128 

 

 کنار تبر ماندهگلی که جدا از بن  چه سرخ و چه عطرآگین! شکفته ولی خونین 

 چو خنجر و چون سوزن میان جگر مانده  خشونت این آزار اگر کم اگر بسیار 

 که در دل خاکستر هنوز شرر مانده  بود که بر آرد سر قیامت از این مجمر 

 گر ماندهکتری جوشانی که زمزمهز   امید کرم دارم  دریچه که روشن شد

 پریشانم به جای دگر ماندهخیال   ریزم نصیب نمی یابم ز چای که می

 دقایق معدودی به وقت خبر مانده  !حواس کجا دارم پر از شکرش کردم

 فشرده چو کاووسی به پیش نظر ماند  خبر همه وحشت بود سیاهی مواجش 

 چنان که به فنجانم رسوب شکر مانده  هراس خطر در دل  خبر در سر مهجو

دوباره »و شعرِ  13۵9دهد، به سال سیمین در سیاست را نشان میی عطفی که چرخش نظری نقطه

شود. از این لحظه به بعد سیمین که تا پیش از آن موضع سیاسی پخته و پیگیری مربوط می« سازمت وطنمی

هایش را تعیین های چپ و راست سوگیریبندینداشت و تا حدودی در تالطم جریانهای حزبی و دسته

ی شاهکارهایش آن گویی در آشوب انقالب به دیدگاهی منسجم دست یافت و بخش عمده کرد. اما پس ازمی

را بعد از این تاریخ سرود. دیدگاه او در این مقطع بارور که سی و چهار سال آخر از عمر طوالنی اش را در 

دوران از سویی بر دوستی گنجانده شود. سیمین در این گرایی و انسانتواند در دو عنوانِ ملیگرفت، میبر می

وطنی هویت ایرانی و میراث فرهنگی و تمدن کشورش پافشاری داشت و از این رو نسبت به شعارهای جهان
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ی مردم کشورش را مستقل از گرا زاویه پیدا کرد، و از سوی دیگر با نوعی نگاه مادرانه همهسخنگویان چپ

و پذیرفت و به این ترتیب به شکلی از ستایش ایدئولوژی و مذهب و جناح سیاسی با نگاهی پرمهر نگریست 

تر و های آن دست یافت. معناهای بازگو شده در این دوران به همین خاطر ژرفی جلوهانسان و مهر به همه

شعر تعیین کننده در این اش نیز اغلب به همین دوران تعلق دارند. تر است و شاهکارهای اصلی ادبیدلنشین

اش کمابیش به دهد و متناست که این چرخش نظری را نشان می« سازمت وطندوباره می»شک میان بی

 گرا تبدیل شده است. نوعی شعار جمعی ایرانیان ملی

  خویش جان خشت با چه اگر وطن، سازمتمی دوباره

 خویش استخوان با اگرچه زنم،می تو سقف به ستون

  تو جوان نسل میل به گل، تو از بویممی دوباره

 خویش روان اشک سیل به خون، تو از شویممی دوباره   

 رودمی خانه از سیاهی روشنا، روز یک دوباره

 خویش آسمان آبی ز زنم،می رنگ خود شعر به   

 لطف به کند انشا دوباره را، رمیم عظم که کسی

 خویش امتحان عرصة به شکوه، بخشدممی کوه چو   

 بود اگر تعلیم مجال هنوز، ولی پیرم اگرچه
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 خویش نوباوگان کنار کنم،می آغاز جوانی   

  کنممی ساز روش بدان شوق، ز الوطن حب حدیث

 خویش دهان گشایم بر چو دل، کالم هر شود جان که   

 اششعله تاب کز جاست به آتشی، سینه در هنوز

 خویش دودمان گرمی ز کاهشی، به ندارم گمان   

 نشست خون به شعرم اگرچه توان، بخشیممی دوباره

 خویش توان از بیش اگرچه وطن، سازمتمی دوباره   

زده و انسانهای آزرده از زخم سیمین در جریان جنگ شعرهایی در وصف حال و هوای ایرانِ جنگ

جنگ سرود که شاید بتوان آنها را مهمترین دستاورد ادبی تولید شده در جریان جنگ ایران و عراق دانست. 

ستایند، بی آن کردند را میطنینی حماسی دارند و رزمندگانی که از کشورشان دفاع میبرخی از این شعرها 

 به»ای از این شعرها که در وزنی مرسوم و باسابقه سروده شده، های جنگ چشم بربندند. نمونهکه بر ویرانی

  است:« شهیدان کوی نسیم

 آهی شعلة فروغ نه اشکی، ریزش فراغ نه  !سیاهی سرد سکوت چه سیاهی، سرد سکوت چه

  گواهی شکسته دل ز خروشی، تو سینة به نه   نشانی خسته درون ز خراشی، تو چهرة به نه

 راهی؟ خم در نهفته که سربی، دمیدن جز به چه ؟ زخمی گل از شکفته که سرخی، دمیدن جز به چه
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  گیاهی نه او، در گلی نه دشتی، ز گذشته غمین که  درودی؟ چه از نفرستی شهیدان، کوی نسیم به

 نگاهی به اشارتی نه کالمی، به بشارتی نه حسرت ز گزیده لب همه وحشت، ز بسته دیده همه

 ماهی نه و هست ستاره نه ها،این جز گزمه شام به که   !کن حذرم بر گلوله ز ببینی، نیزه فروغ چو

  کالهی پاس لزوم به سرها، چه رفته باد به که  کن نظر پرده حریر ز مردان، تربت حریم به

 ... الهی:  که کنم فغان چو آمین، همنوایی و تو این جز به چاره نمانده که نفرین، و نفرت بانگ و من

تر را هم در سابقهی دیگری که در وزنی نامرسوم سروده شده و به همین ترتیب تصویرهایی بینمونه

  است:« !بنویس! بنویس! بنویس»خود گنجانده، 

 تاری روزگاران زین روشن، فصل ای تاریخ   پایداری اسطوره! بنویس! بنویس! بنویس

 داری چه هر کم و بیش از بود، خانمان زن و فرزند   بود جوان و پیر غوغای بود، جان ایثار بنویس

  یاری به پیری ز حتی کلنگی، زخم بنویس   بازی به طفلی ز حتی سنگی، پرتاب بنویس

  انتظاری بی بام بر ماه، با هفته با روز با   خوردمی تاب ریسمان بر نوزاد، قنداق بنویس

 نگاری ناخنانش با طالیی، دستبندش با  عاج شاخة آن ترد آن بود، جدا تن کز بنویس

 غباری هایششیشه آن خاک، از پر هایشچشم این بود خون غرق صاحبش چون عروسک، کانجا بنویس

 شکاری بازرویینه تاخت،می اوج در که بس از   داشتنمی خوش را پرواز کبوتر، کآنجا بنویس
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 خواریپخته از بهرهبی جویی،جفت از بیزار  داشت هم به وحشت و اندوه چشم، در گربه کآن بنویس

 ...پاسداری وطن از این مرگا، بشکوه بشکوه   تکاور این دل شیر این مردا، نستوه نستوه

 ...آری! بنویس بنویس رفتند، مرگ تا مردانه  سرفرازی یا مرگ یا: گفتند که آنان از بنویس
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 گفتار نهم: سیمین و نقد اجتماعی

 

تعلق خاطر داشت که نقد اجتماعیِ نابرابری محور سیمین در دوران جوانی به جریانی اجتماعی   

شعارهایش بود. دوقطبی توانگر در برابر تنگدست که از دوران مشروطه به بعد محور جریانهای سیاسی ایرانی 

گرایان ایرانی تبدیل شد، در شعر سیمین نیز حضوری نمایان بود و به زودی به ستون فقرات گفتمان چپ

شدنِ  این مضمون را از پدران بنیانگذار گفتمان مشروطه وام گرفته و پیش از آلوده دارد. بر خالف پروین که

کرد که این ای زندگی میجست، سیمین در زمانهاش از آن بهره میآن به گفتمان بلشویکی و مسخ شدن

ه سوی سیاست ای داشت و بنابراین کارکرد آن را باید به گرایش او بگرایانهدوقطبی داللت سیاسی نمایان چپ

به حزب و « متعهد»اش قلمداد کرد. او نیز درست مثل نیما و شاعران خواهانهچپ و شعارهای عدالت

دلیل با این شعارهای سیاسی درآغشته و از مدارانه را بیهایی انسانانشعابهایش، گاه داستانهایی زیبا و اشاره

 بینیم:می« خونبها»اش را در شعر شان کاسته است. نمونهارزش هنری و ادبی

 آفتی شد به جان طفلی خرد    مرکبی از توانگری مغرور 

 جان به جان آفرین خویش سپرد   طفل در زیر چرخ سنگینش 

 

 خلق از این ماجرا خبر دادند    پدر و مادر فقیرش را  

 شیون و آهو ناله سر دادند   آن دو بدبخت روزگار سیاه 
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 سر نعش طفل رفت از هوش بر   مادر از جانگدازی آن داغ 

 الل و خموش خیره در طفل ماند ،   خشک شد اشک دیدگان پدر 

 

 که: به در شما دوا بخشم    وان توانگر پیام داد چنین 

 غم چه دارید ؟ خون بها بخشم   غرق خون شد اگر چه طفل شما 

 

 دوا زر به هر درد بی دواست،   ای از این سفلگان که اندیشند و

 داغ را زر ، دوا کجاست، کجا ؟  زر به همراه داغ می بخشند 

 

 بود پیدا که غیر عصیان نیست     جواب آن پیغام  بار اول،

 پنجه با زورمند، آسان نیست    لیک معلوم شد ضعیفان را 

 

 زانکه جز آن چه رفت، چاره نبود    عاقبت خون بها قبول افتاد 

 طفل را هستی دوباره نبود    که به رد عطیه و انعام 

 

 دوستی بی خبر ز یار و دیار   روزی آن داغدیده مادر را  

 آمد از بهر پرسش و دیدار   فارغ از ماجرای محنت دوست  

 

 خانه را با گذشته کرد قیاس   افکند  نگهی خیره، هر طرف، 
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 روی در بود پرده یی کرباس   با گلیمی اتاق زینت داشت 

 

 سخت در چشم زن بعید آمد   در زوایای فقر، این ثروت 

 کاین تجمل چسان پدید آمد؟  نگهش زیرکانه می پرسید  

 

 که چه پرسش به دیدگان زن است   مادر داغدیده گفتی خواند 

 این خون بهای طفل من است  وای!   وار ناله و گفت کرد دیوانه 

ی مرگ اوست، زیبا و تاثیرگذار بینیم اصل داستان که پیوند میان خونبهای کودک و خاطرهچنان که می

بلشویکی تزیین ی مرکزی با حشو و زوائدی از جنس شعارهای سیاسی شبهانگیز است. اما این هستهو رقت

صاحب اسبی که کودک  شده و آن را تا حدودی کژ و مژ کرده است. یعنی درست معلوم نیست توانگر بودن

را کشته چه ربطی به ماجرا دارد، یا چرا مردی که با رضایت والدین کودک به ایشان خونبهایش را پرداخته، 

 شود. فقط به خاطر پولدار بودن به لحاظ اخالقی سرزنش می

« دمعلم و شاگر»تاکید مشابهی بر فقر که با عاطفه و ترحم انسانی چشمگیرتری در آمیخته در شعر  

ی معلمی سیمین ریشه داشته باشد و مضمون آن فقر یکی از شود، انگار به واقع رخ داده و در تجربهدیده می

تر بیان شده است. سیمین شعرهای زیادی هم برای دختران کولی شاگردانش است. مضمونی که صادقانه

 پنداری کرده است:سروده و کمابیش در برخی با ایشان همذات

 کولی ی،ترکید دلت ز تاب دور          کولی ی،ز گریه کورفرجام تو شد 

 کولی ،بد مستی اشتر صبوری          دیدیش همیشه رام و یک بار ببین
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پذیر داشته و شاید در نشینان و طبقات آسیبسیمین اصوال توجهی چشمگیر به مطرودان و حاشیه

ها یگانه باشد. البته شعار دادن به صادقانه به این گروهگرایانه و میان شاعران معاصر به خاطر پرداختنِ واقع

ای اسم فقیران و مستضعفان و رنجبران از ابتدای دوران مشروطه تا به امروز گفتمان غالب جریانهای سیاسی

اند. اما شعرهای سیمین به بوده است که به بسیج نیروهای پرشمار مردمی با شعارهای عوامانه تمایل داشته

ای مادرانه و شود و به همدلی و دلسوزیاز دوران انقالب به تدریج از شعار و فریب خالی میخصوص پس 

دهد. ی توجه خود قرار میی اجتماعی را در دایرهدیدههای آسیبشود که طیفی وسیع از الیهموثر تبدیل می

دهند. در دگی را نمایش میی ستمدیهای اجتماعیِ زنانهجالب آن است که بیشتر این افراد زن هستند و سنخ

شود. میان این شعرها دیگر از تقابل توانگر/ تنگدست که با شماتت سیاسی ثروتمندان همراه بود اثری دیده نمی

فرد ستمدیده زنی ثروتمند و اشرافی است که با همان تنگناهای اجتماعی « زن در قفس طال»چنان که در شعر 

ی . با این همه بیشتر این شخصیتها به نقشهای اجتماعی زنانهزنان فرودست خویش دست به گریبان است

 دهد:است که توصیفی جاندار از این نقش به دست می« رقاصه»اش بدنام تعلق دارند. نمونه

 دختر رقاص تا به رقص در آمد    در دل میخانه سخت ولوله افتاد 

 از دل مستان ز شوق ، نعره برآمد   گیسوی زرین فشاند و دامن پر چین  

 

 قهقهه و نعره در فضا به هم آمیخت  ی موسیقی و به هم زدن جام نغمه 

 آتش شوقی در آن گروه برانگیخت   پیچ وخم آن تن لطیف پر از موج 
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 ی چون عاج ی برهنهی آن سینهجلوه   ی شادی فکند بر تن مستان لرزه

 ی مواج پرتو خورشید صبح و برکه   ی او بود پولک زر بر پرند جامه

 

 ی سیماب صافی و لغزنده همچو لجه   آن کمر همچو مار گرسنه پیچان 

 چون ز گریبان شب، سپیدی ی مهتاب    ک دامن شبرنگ اران فریبا ز چ 

دهد، به جای بسط دادن همان که تاثیرگذار اما بعد از آن که توصیفی از رنج دختر رقاص به دست می

ی میخواران و دختر رقاص را به سخنگوی جنبش هم هست. ناگهان میخانه را به دادگاهی برای محاکمه

زده ای سیاستا به بیانیهی دوم شعر رکند و به این ترتیب نیمهگرایی رادیکال تبدیل میعدالت اجتماعی و زن

بینیم که اولی می« ی روسپینغمه»و « سرود نان»کند. مشابه همین داستان را در شعر و نادلچسب تبدیل می

« رقاصه»کنند. این دو شعر از ایراد مهلک شعرهایی مانند فروش را تصویر میگرد و دومی زنی تنمطربی دوره

که هست و پرهیز از شعار دادن بیهوده ارزش هنری شعر را حفظ کم و بیش رها هستند و با توصیف آنچه 

 اند. کرده

ی شعرهای این سبک دارند خطایی منطقی و لغزشی فلسفی است که بارها و بارها ایرادی که همه

شناختی و نظمی نهادین که چه بسا ستمگرانه و نادرست شود. به این شکل که نقدِ الگویی جامعهتکرار می

 گناه ناشادمانی دختر کاهد. یعنی مثالها در سطح روانشناختی فرو می«من»هم باشد را به نکوهش از افراد و 
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داند برای جهیدن به این ای میکند یا رنج تهیدستان و بینوایان را مقدمهرقاص را بر دوش میخواران بار می

 اخالق و پلید هستند. نتیجه که اشراف و ثروتمندان موجوداتی بی

بوده که حزب این الگوی وصله و پینه کردن الگوهای اجتماعی یا شماتت اخالقی در واقع تدبیری 

بلشویک روس در ابتدای قرن بیستم برای از میان بردن طبقات نیرومند و مقاوم جامعه و چاپیدن اموالشان 

سابقه را بر قلمروی بسیار گسترده و مردمی بسیار پرشمار ابداع کرد و با تکیه بر آن ستمی هولناک و بی

ای را در سابقهان زمانی که جنایتها و ظلمهای بیانگیز است که همین شعارها در همتحمیل کرد. این نکته غم

ی زبان شاعران و سخنگویانی زدند، در ایران لقلقهها رقم میسرزمینهای ایرانیِ تسخیر شده به دست بلشویک

اند و با این هاستعداد و خودفروخته و گاه ادیب و هوشمند و خودبنیاد بودبوده که مانند نیما یا سیمین گاه بی

 اند. شدهواه ناخواه در گناه این فاجعه به شکلی سهیم میهمه خ

گرا دست به گریبان بود و ی شایع میان روشنفکران و ادیبان چپسیمین تا میانسالی با این عارضه

های سیمین که بعد از انقالب خلق شده، به تنها پس از انقالب بود که از آن رست. بخش بزرگی از سروده

دازند. نوعی همدلی و دلسوزی نسبت به مردمان و به ویژه کسانی که از جنگ و آشوب پرنقدی اجتماعی می

اش ی دوران جوانیزند و جایگزین نقد اجتماعی شعارگونهاند در شعرهای این دوران موج میآسیب دیده

 اند. های آن اختصاص یافتهشود. بسیاری از شعرهای این دوران به وصف جنگ و ویرانیمی

 ندارد تماشا :یعنی نگاهش آتش و است خشم   ا خورده دارد مردی که یک پا نداردشلوار ت

 بس نوجوان است و شاید از بیست باال ندارد   نشسته چشمم به اما او از تابممی رخساره 

 مبادا( ندارد خود گرچه رنج است بودن )بادا  بادا که چون من مبادا چل سال رنجش پس از این
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 ندارد امضا به حاجت حضورش ثبت آنکه با   مهر نهدمی زمین روی دستش چوب کنان تق تق 

   ندارد شکیبا جانی  یعنی با کاهش تن خشکش پیدا خطوط مالل است و سخت چهره بر  

 ندارد پروا که گیرم مادرانه دهم پندش    او از شکیبایی خواهم  مهربانی با که گویم 

 ندارد پا یک که مردی  جایش خالی و است رفته   ساز کنم وگویی گفت تا باز او سوی  کنممی رو 

ای اندازها و رخدادها را با تاکید بر نقشی اجتماعی و مردی یا زنی که پیشهسیمین برخی از چشم

بخش دارد توصیف کرده است. آنجا که پای توصیف مردان در میان است، اغلب مشخص یا برچسبی هویت

ها و جنگاوران مورد نظر هستند. اما حتا آنجا که چنین نیست جاها رزمنده لحن حماسی است و در بسیاری از

 بینیم:می« مرگ ناخدا»اش را در شعر هم لحن حماسی طنینی نمایان دارد. نمونه

 چو آزرده از خشم توفان شود  شنیدم که کشتی به دریای ژرف

 ها نمایان شود،ها و چینشکن  چو بر چهر دریای نیلوفری

 

 که شاید به کشتی شکست آورد،  ز هر سوی موجی چو کوهید آبر

 .که شاید شکاری به دست آورد  گشاید ز هر گوشه گرداب کام
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 .دمی روشنایی زند آب را  بپیچد چو زرینه مار آذرخش

 تن تاب را ز دل ها توان و ز  خروشنده تندر بدزدد ز بیم

 

 فریادها،ید ز هر گوشه آبر  ی،از دل برکشد هر کسی ناله

 ...ی بادهابه فریادها ناله   بیامیزد اندر دل تیره شب

 

 :که بر خستگان ناخدایی کند  پس آنگاه کوشش کند ناخدای

 ...کسان را بدان رهنمایی کند  به دریا نهد زورق و ساز و برگ

 

 -به باالی کشتی رَوَد مردْوار  نچه بایست کرد،آچو آسوده شد ز

 نشانهای مردانگی، استوار   دلیری قهرمان بر آن سینه

 

 ...سرودی به لبهای پر شور او  ی دلپذیر،فروغی در آن دیده

 !دل ژرف دریا شود گور او  دمی این چنین چون بر او بگذرد،
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 ک،اشود مهر، چون گوی زر، تابن   چو فردا به بام سپهر بلند

 "...ک؟اب دریا دالن را ز مردن چه"که:   نویسد به پهنای دریا به زر

 

 که تا بود، این بود و جز این نبود   چنین است ایین مردانگی

 !ز من بر چنان ناخدایان درود  !ز من برچنان قهرمانان سپاس

ای اجتماعی را آماج نتیجهی دیگری از این شعرها که سیمین در آن با اشاره به کسی یا چیزی نمونه

انگیزی است با وزن غیرعادی اما خوشنواز که در آن نخست با دلتنگی از خری که کرده، شعر زیبا و شگفت

 گیرد.کند و بعد از آن نتایجی اجتماعی میدر کودکی دیده بود یاد می

  

      ست و نیز نسل و تبارشست و نیز نسل و تبارشمردهمرده  قطعا االغ کودکی منقطعا االغ کودکی من

  کشید به کارشکشید به کارشمیمی  کان گونهکان گونه  لئیمیلئیمی  وان آزمندوان آزمند

 چیده یال و دم به قاعده کو آن دو چشم سرمه کشیده 

 منگوله بند و حاشیه دارش پاالن سرخ اطلس و مخمل   

 ی آبیآراسته به مهره پیشانیش بلند و خضابی

 شدیم سوارشگاهی که می اسباب فخر بود و تجمل   
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 روحش حلول کرده درین تن کودکی مناینک االغ 

 در من شکسته پای فرارش زین پس نه تیزپوی و توسن   

 با شرم در نگاه رمیدههای سرمه کشیده با چشم

 با ذهن کند ساده نگارش من آن ستور رام خموشم   

 پاالن بدیل جامه شمارم گرنیست مهره طوق که دارم

 کارگزارشبا این ستور و  اسباب فخر هست و تجمل   

  بهانه دارد به سروریم شوخ زمان بیگار گیر

 در راه پر ز خاره و خارش این پی گشاده جان و تنم را   

 این برده بار قهر عدو را اینک مرا نه من من او را

 خم گشته پشت خسته ز بارش ست عالمی که به خواریدیده   

  خو کرده با شقاوت دشمن آه این ستور کودکی من

 گیرم که مرده نسل و تبارش در ضمیر نهانم؛ست زنده
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 در من دمد ز نو به تناسخ اکنون بگو که آن دم فرخ

   آزادگی مدام شعارش وار جان شریفیآزاده   

این شکل از نقد اجتماعی و این شیوه از نگریستن به پدیدارها و رخدادها به کلی با آنچه که در  

گرایانی که با دستاویز عدالت و نقد نابرابری و فقر متفاوت است. چپبینیم خواهان میجناح حزبی عدالت

ای مهم و تاثیرگذار به نام نیما یوشیج ی شمالی به جنوب بودند، چهرهی نفوذ قدرت همسایهدر پی بسط دایره

های تولید انبوهِ فرهنگ جایگیر شد و از این رو شاعران بعدی داشتند که نامش همچون نمادی در چرخه

اش سیمین بود که در همگی ناگزیر شدند خویشتن را در تناسب و معموال در پیوند با او تعریف کنند. نمونه

رو و شاگرد نیما بوده دم فرو بست میزگردی نیما را ستود و در موقعیتهای دیگری در برابر این دعوی که دنباله

ها و مطبوعات در آن دوران نیز مانند امروز در دست شاید بدان خاطر که رسانه 49و مخالفتی ابراز نکرد.

اش را بر ای بر سیمای برساخته شدهگرا بود که تقدسی برای نیما قایل بودند و هر نوع خدشهنیروهای چپ

بایست کرد، میافظ هم میزگردی برگزار میی حموضع مثل مجلهتابیدند و حتا در آنجا که محفلی بینمی

 های دیگر را داشت و ال به الی حرفها حتما گریزی زد و نیما را ستود.پروای رسانه

کرد، این ترین شکل تولید میاز آنجا که نیما هم شعرهایی با مضمون نقد اجتماعی را به شعارگونه

آورد، و این مجال ی میان هنر سیمین و معاصرانش را برایمان فراهم میمحور میدانی است که امکان مقایسه

ر پذیرفتن این از آن را به محک نقد دهد تا هنر نیما و سیمین را با هم مقایسه کنیم و باور عمومیِ تاثیرا می

                      
 .34-29: 1387بهبهانی،   49
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ی دوران جوانی سیمین در حال و هوایی رمانتیک دانیم که شعرهای اجتماعی و متعهدانهاین را می آشنا سازیم.

شد و از همان جنسی بود که شاعران و نویسندگان چیره دست اروپایی در اواخر قرن نوزدهم و سروده می

«ِ بینوایان»اش اش پدید آوردند. آثاری که شاید نامدارتریندر نظم و نثر دربارهابتدای قرن بیستم آثاری فراوان 

ماری شلی باشد. در این سبک، همدلی و همدردی با مطرودانی که دزد، راهزن « فرانکشتینِ»هوگو یا  ویکتور

های یا دیوانه هستند مضمون غالب است و معموال دالیلی در توجیه جرم و گناهِ ایشان و تاکیدی بر سویه

ایی تخیلی و هیوالوار مانند ی شخصیتهشود. این امر حتا دربارهانسانی و نیکِ بازمانده در ایشان دیده می

 گوژپشت نتردام و فرانکشتین هم نمود دارد. 

شان به توان با مقایسهاند که میدر ایران پروین و سیمین و نیما شعرهایی در این مضمون پدید آورده 

ب کهن شان پی برد. نخست شعر پروین را بخوانیم که از نظر زمانی بر بقیه تقدم دارد و در قالنکاتی درباره

 و آشنای ستودنِ عقالی مجانین سروده شده است:

 اندعاقالن پیداست کز دیوانگان ترسیده  ایگفت با زنجیر در زندان شبی دیوانه

 اندپرسید کس ایشان به چه ارزیدهکاش می  من بدین زنجیر ارزیدم که بستندم به پای 

 اندای سنجیدهدیوانه در ترازوی چو من  عاقالن با این کیاست عقل دوراندیش را 

 اندعاقلند آری چو من دیوانه کمتر دیده  از برای دیدن من بارها گشتند جمع 

 اند؟گر بد است ایشان بدان نامم چرا نامیده  جمله را دیوانه نامیدم چو بگشودند در 

 اندخویش در هر مکان و هر قدم رقصیده  هااند از بیهُشی بر خواندن من خندهکرده 

 اندخویشتن را دیده و بر خویشتن خندیده  ام کاندر من این دیوانگانیکی آیینهمن  

 اندگرچه خود خون یتیم و پیرزن نوشیده آب صاف از جوی نوشیدم مرا خواندند پست 
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 اند؟این گناه از سنگ بود از من چرا رنجیده خالی از عقلند سرهایی که سنگ ما شکست 

 اندغیراین زنجیر چیزی گر به من بخشیده  حمت کم کنندبه که از من باز بستانند و ز 

 اندعیبها دارند و جمله را پوشیده  پوشیم عیب خویش اما دیگرانما نمی 

 انددفتر و طومار ما را زآن سبب پیچیده  ننگها دیدیم اندر دفتر و طومارشان 

 اند؟لغزیده عاقالن با این گران سنگی چرا  ما سبکباریم از لغزیدن ما چاره نیست 

ای زنجیری انتخاب کرده، و از زبان او ی مظلوم مورد نظرش را دیوانهپروین در این شعر چهره

گیرد که نیما در پای آن نقدهایی اجتماعی را بیان کرده است. از نظر زمانی پس از او شعری از نیما قرار می

نام دارد. این شعر البته بیست سال دیرتر انتشار یافت و بعید نیست « محبس»را نهاده و « 1303حمل »تاریخ 

بند سه مصراعی دارد. نیما زیر عوان شعر  69که در این تاریخ بازنوشته )یا حتا نوشته!( شده باشد. این شعر 

 ، و متن آن چنین است:«به یادگار فقرای محبوس»نوشته 

 پنج کرّت چو کوفتند جرس  ی چون قفسادر ته تنگ دخمه

 ی محبسدرِ تاریکِ کهنه  ناگهان شد گشاده در ظلمات

 سر نهاده به زانوان جمعی   در بر روشنایی شمعی

 

 رههمه بیچارگان بیکا   ها پارهجامه موی ژولیده،

 وآن دگر از والیت آواره  بی خبراین یک از زن و فرزند

 وآن دگر را گنه که بد خندید  این یکی را گنه که کم جنگید
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 در تکاپو فتادن از پی نان   گنهِ این زِ بیمِ رفتنِ جان

 گنه این گشادگی دهان   گنه آن قدم نهادنِ کج

 کرده محکوم و مرگ را الیق  شان عدالت فایقاین چنین

 

 غضب آلوده بردراِستادند  چار سرباز درچو بگشادند

 ی دادنداتا که را حکم تازه  هاشان به جستجو افتادچشم

 خواست این یک اِستادن آن نشستن  از همه سوی، زمزمه برخاست

 

 وآن دهانش ز روی حیرت باز   این گرفته ز دامنِ سرباز

 ای خداوند داوری پرداز  :چند تن سر برآسمان گویان

 وآن به ناله، چگونه در بندم  ین به گریه: گرسنه فرزندما

 

 تند خویی مهیب آوازی  عبوس سربازی برزد، بانک

 با سرو زلف خود مکن بازی  ستنوبت تو آمده« کرَم»کای 

 دراستمرگ هر آدمی که هرزه  گفت سرباز دومی که: سزاست
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 ست یا به فکر فرارخواب رفته  سومی گفت: کاین خیانتکار

 ی بس تارکنج آن تنگ دخمه  چارمین ناگشاده لب نگران

 تیره چهری، ضعیف اندامی  جَست از جا جوانِ ناکامی

 

 زِ همش سرخ جامه پاشیده   سراو بسته و خراشیده

 موی آشفته نا تراشیده  نه کالهی نه کفشی و نه کمر

 گنهش بود از شماره برون   این برهنه ز آفت قانون

 

 

 کج نهاده کله نشسته کمین  وانکه او را برهنه کرده چنین

 کُند انگشتری به دست و نگین  همچو دزدی که نان ازاو ببرد

 زبون خیانتکار این فقیر   حافظِ داد خانه بود و دیار

 

 به ادب سر به زیر افکنده  سال ها خواجه زاده را بنده

 نا امید از زمانِ آینده  عمر با مسکنت به سر برده

 جز به فرمان خواجه زاده سجود  گنهش در سرشت هیچ نبود
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 ستی نانیتا که انسان گرسنه  ستاین هم از احتیاج انسانی

 ستاش ذلت و پریشانیهمه  اش عجز و سُست بنیادیهمه

 سجده کردن کجا، کَرَم به کجا  گر نبود احتیاج، غم به کجا

 

 که یکی را خیال شوهر داشت  این کَرَم بی زن و دو دختر داشت

 رزقشان از کجا میسّر داشت    ی تازه ره فتاده ولیدیگر

 تر تلخروز هر روز او فزون  ها ز غرّه به سلخمی شدی ماه

 

 هردمی دردلِ جوان هوسی  نه بساطی نه مایه یی نه کسی

 ای خدا پس کجاست دادرسی  گفتبارها سر برآسمان می

 دراز؟ دست خسان این پس کی اند  گر تویی رزق بخش و بنده نواز

 

 ی بینوای خوان توایمبنده  آخر این ماهم ای خدای نعیم

 رحم بر این به ره فتاده یتیم  رحم کن گر مرا گناهی هست

 شد اش وبالیسال هر لحظه   ناگهان لیک تنگسالی شد
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 مزد کم مشکالت بگشا کم   کار نایاب و کارفرما کم

 گر چه برنا ولیک برنا کم  چند مالک به ده خوش و دگران

 موسم جوانی پیربود در    پی رزق از غم عیال فقیر

 

 ی ویزادهز آسمان یا زخواجه   بود آیا ترحمّی از پی

 بی خبر را مالل هی هی هی   کور را امتیاز و بینایی

 کافرست او وگر خدای پرست  آن که افتد کسش نگیرد دست

 

 این پدر دید از خود او بود  آنچه در زیر این سپهر کبود

 شوَدش از کجا میسر سود  تا که مظلوم سست وافتاده ست

 از ره کوشش نهانی داشت  گر کَرَم در زمانه جانی داشت

 

 شیر پستانِ شیر را دوشد   بینوا در زمانه گر کوشد

 جوشدکه از آن ها بال همی  پاکی و راستی وترس خداست

 بگفت با خود کَرَم ز روی عتا  گنه ست این نه کار خیر و صواب
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 که خیالی دو دست من بندد   خندداندرین کار عقل می

 خود او نیز هیچ نپسندد  به خدایی که آسمان افراشت

 ها بود گندمخواجه را کیل  ام گرسنه به خُمبچه که من و

 

 

 هاچابک و بهترین مردم   هاباری این مسحق گندم

 یک منی دومنی از آن خم ها  به نهان هرشبی به خانه کشید

 که بجوشیدش آرزوی نهان  گونه سودها چندان برد زین

 

 آرزو هر دمی دراز شود   طالع نیک چون فراز شود

 نیاز شودبیشتر نیز بی   یافت خواست کَرَم بی نیازی چو

 اش نوین گرددوندران خانه  صاحب یک دو گز زمین گردد

 

 تازه گاوی به خانه کرده رسن  تازه نو کرده بود جامه به تن

 رغوانی کاله و پیراهنا  گوشواره خریدی و جوراب

 ی میشپسری را که داشت پنجه  آرزو داشت شوی دختر خویش
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 که نزاید مگر ز برنایی   آرزو داشت آرزوهایی

 شوخ چشمی کشیده باالیی   نو عروس زیبایی باشدش

 با همه آرزو به حبسش سخت  لیک ناگه فکند شومی بخت

 

 ها خیره بینوای فقیرچشم   دست بر سر فکنده به زیر

 پنج قاضیّ لب پر از تکفیر  کَرَم استاده بود پیش قضات

 کج نهاده کله دراز قبا   پیر و برنا نشان کید و ریا

 

 نگران چشمشان چو چشم خروس  روی کرسی نشسته چهره عبوس

 لیک هر پنج تن فسوس فسوس  چند میز از کتاب و دفتر پیش

 روح بد کار حضرت ابلیس  بود شاگردشان ز بس تبلیس

 

 به کَرَم از تو دور مانده حیا  داد از ایشان یکی ز غیظ ندا

 شرمی آخر ز بندگان خدا   مرد با این همه گنهکاری

 دهی پاسخ ای زبان درازمی  فاش دزدی کنی زمردم وباز
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 به در آمد بگفت با قاضی  اندر این دم زپرده سربازی

 که کند بد ولی ز بد راضی  من چو این مرد کس ندیدستم

 گفت: توقیف گاو و فرش و سرا  گفت قاضی: چه گفت خواجه ترا

 

 گفت قضاوت را کَرَم که: ضعیف  مضطرب از شنیدن توقیف

 ست و بس به ردیفوقف بخت من  وقف گردیده ی خدایی هست

 هر گنه راست یک سزای جدا   همه گفتند : در طریق سزا

 

 ای خدا من گناهکار توام   آه سردی ز دل کشید کَرَم

 بکنَد ژنده جامه ام زبرم  یا عدالتگری که می خواهد

 ای خدا این رواست خواجه برد  من و یک گاو یک دریده نمد

 

 آمدی آن فقیر مرد بجوش  زین خیاالت خفته و مدهوش

 پنج قاضی قلم به دست و خموش  ه بر در آن سربازراست استاد

 می نوشتند شرح استنطاق  دل و احساس و رحم داده طالق
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 گفت آهسته با کَرَم سرباز  مرد آخر به کار خویش مناز

 ان حبس درازمتا نباشد ز  زبان در کش یک دمک شرم کن،

 بی خبر را چه غم ز درد و خطر  داد پاسخ بدو: ترا چه خبر

 

 سزد ار پیرهن به تن بدرم  پس به بانک رسا بگفت کَرَم

 بیگناه ست پای تا به سرم  به خدا این نوشته ها ظلم ست

 ود کندقاضی در نوشتن خ  مرد خاموش گفت وی را تند

 

 ورق و خامه بر نهاده کنار   نگران دیگری به استحقار

 گفت از آنان که هر خیانتکار  سه دگر چشم ها دریده یکی

 ب کند ز خدااستغانه طل  بی گناه ست چون تو سرتا پا

 

 گر بگردید در تمام زمین  :گفت وب را کَرَم به لحن حزین

 راه مظلوم وناله ی مسکین  نیست نزدیک تر به سوی خدا

 پس بگرداند آفت مشئوم  رحمی آخر که رحم بر مظلوم
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 به گنهکار رحم نیست صواب  کرد قاضی بر او بلند خطاب

 ور نه افزایدت بسی به عذاب  گوش کن،شرم دار، پاسخ ده

 هر یکی را چه حال و جای کجاست  چند خانه تراست؟ چه ترا هست؟

 

 خون گرمش ز دل به سر رفته   ناله های کَرَم هدر رفته

 بانک بر زد ز جا به در رفته  دست ها رو به آسمان افراشت

 داوری کن در این میان اکنون  خدا گر نه ای دروغ و فسون ای

 

 به همه کارها توانایی   سرّ مخلوق را تو خوانایی

 بنگر آخر ز روی دانایی   رزق دادی گرسنگی دادی

 کیست آن کس که از گنه عاری ست  ی سترزق جستن اگر گنهکار

 

 باد کرده شکم به خنده لئیم  تنگی دست بود و قحطی و بیم

 من گنهکارم ای خدای رحیم   باز مانده دهان بچه یتیم

 یا که آن خواجه ی لئامت کیش  که نجستم فزون تر از حق خویش
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 شورشی نیز هست این سره مرد   گفت سرباز با تبسم سرد

 پر تمسخر به قاضیان رو کرد  شد ز پرده برون و مغلطه ئی

 حیف ، حیف ، افسوس واین همی گفت:  آن همی کرد چهره تند و عبوس

 

 بینوا را خطایی آرد رو  بگریزد چو طالع از هر سو

 شورشی گردد وخیانت جو   دزد گردد دروغ بپسندد

 هم از او هست آفت فلکی   آه از سادگی بگفت یکی

 

 ساده ام یا به بخت نحس دچار  گفت بر خود کَرَم گرفته و تار

 در کسی ننگرم به استحقار   شورشی یا که دزد راهزنم

 با همه سادگی ستم نکنم   روی بر بی گنه دژم نکنم

 

 به دو طفل یتیم من نگرید  گر شما پاک بین و دادگرید

 گر به عقل از من و زمانه سرید  خوب سنجش کنید کار مرا

 دو رویی و دزدیست گفت قاضی:  ، خیانت چیستچیست آخر گنه 
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 همه زین پاسخی که قاضی داد   فاتحانه و شاد بشکفتند

 ی خیال این شیادتکه شکس   مرحبا مرحبا بر او گفتند

 نالیدکَرَم از زیر لب همی  بالیدود همیهر یکی شان به خ

 

 به کمر دست و پشت بر دیوار  فکر شوریده چشم ها دوّار

 آه این قاضیان عدل شعار  :می فشارید روی خویش بهم

 دام راه ضعیف و محتاجند  که چنین خصم قتل و تاراجند

 

 به هزاران مرض گرفتارند  بیشترشان اگر چه هشیارند

 گوش بدهندمان و بگذارند   گره از کار ما گشایند اگر

 دل ما در فشار خسته شده   لب ما ای دریغ بسته شده

 

 حبس بازا بکش مرا در بر   رحم، تقوا ز راه یکسوتر

 سرآتش افزود از دلم تا   سوختم بس ز درد و دم نزدم

 مرگ آخر بیا چه زندگی ست  روحم آزاد و تن به بندگی ست
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 چند بیم نگارها چاالک  دوست دارم مراست نیز ادراک

 جیب من خالی و دل من چاک  سرخ پیراهنان دست به دست

 دائمأ از آرزوی من خسته  دست من بسته پای من بسته

 

 که هوس ها فکنده ای به سرم  ای طبیعت منت نه یک پسرم

 چگونه در گذرمچون ببینم   این همه نقش های دلکش را

 ستخوش تر از آن مرا ممات من  ستحسرت و یأس اگر حیات من

 

 محکمه آنچنان به همهمه بود  با خود اینگونه گرم زمزمه بود

 شد زیاد محکمه بودکانچه می  ورشیانبود چندان سخن ز ش

 در حق او نبرده شکّی کس  صحبت بس بانگ بر زد یکی که:

 

 باز پرسید یک تنش کز دور   نگران بر کَرَم همه مغرور

 داد پاسخ کَرَم حکایت زور  به نهان زیر لب چه می گویی

 ناله از فقر و تیره بختی خود  شکوه ها می کنم ز سختی خود
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 دست مارا از چه رو همی بندید   فقر را چون میانه افکندید

 حالیا بر خیال ما خندید  پسندیده نیست گرسنگی گر

 این دو رویی بود ستیزه گری  مصلحت نیست این نه دادگری

 

 شکارا به نام دادگری ستآک  ریستسست، این چه خیرهاین چه کیدی

 ستضرر عاالم ست اگر ضرری  ضرر کارگر به حبس و عذاب

 این دو رویی چرا خیانت نیست  گر خیانت دورویی ودزدی ست

 

 همه را سخت ناگوار آمد  این سخن ها چو آبدار آمد

 دل قضات بی قرار آمد  خشمگین چهره ها کشیده بهم

 الل شو گمره سرکش  کی: زبان در کشبانگ بر زد ی

 

 ستچشم بگشا بساط محکمه  ستداد آن یک ندا : چه زمزمه

 ستی همهکور اینجا دو دیده   و این بیفزود قاضی دیگر

 دزد را حق این مناظره نیست  پیش قانون ره مشاجره نیست

 

 گفت: زیبد مرا هزار گزند    آه کَرَم کشید بلند
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 به زمانه نباشدم مانند   آنچه گویید من بتر زانم

 هر ستیز و تاراجمدر خور   تا من اینگونه زار و محتاجم

 

 أی بخیلهوس زورگوی و ر  کارگر تا تهی کف ست وذلیل

 شود از محکمه بر او تحمیل  نام قانون به خود همی بندند

 باید از ضعف خود کند تمکین  برود بر فلک وگر ،به زمین

 

 یک تن از آن میانه خامه به دست  ه مهبوت و چهره گویی مستهم

 به شمار آنچه داری،آنچه که هست   به کَرَم داد از عتاب ندا

 با همه بیم خود چو آتش بود  لیک آن بینوا که بیمش بود

 

 نشمرم گفت هر آنچه مرا ست تا به تن جان و جان من بر جاست

 مال دو بی گنه یتیم خداست  آنچه من دارممال من نیست 

 آن دو طفل یتیم را چه گناه   من اگر خائنم و گر گمراه

 

 بشمری مال یا که نشماری  باریگفت: قاضی اگر تو خون 

 بدهد کیفر گناهکاری  کار خود محکمه بَرَد پایان
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 د افسون ستپیش قانون تمرّ  میل تو نیست ،میل قانون ست

 

 محق دو بی گناه را شمر  وای بر من اگر که اسم برم

 باشد ارثی رسیده از پدرم  یاخانه ئی در شکسته مزرعه

 آن مهین زبده مرد کارگران  چشم هایش همیشه در دوران

 

 دید در التهاب خاطر و خون  گر چه زو ده سئوال شد افزون

 گیسوان بر فشانده رخ گلگون  ه پوش دختر خویشقامت ژند

 دید او را زغم پریشان حال  خواب می دید یا ز شور خیال

 

 و آن سوی دهکده ز خانه بدر   همی گرید از فراق پدر

 دگری آن دو ساله بی مادر   بر سر راه مزرعه می دید

 بی خبر خنده می زند به چمن  که به بازی و خشگه نان به دهن

 

 مِهر جنبید و لرزه زد برخویش  زین تماشا، دل پدر شد ریش

 ای خدا هر دو طفل خیراندیش  روی بر آسمان به خود نالید

 بی کسند و فتاده روی رهند   بنده ات هر دو بی گنهند
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 از چه می ترسم ،از چه کس ،زکجا  وای برمن چه می کنم اینجا

 چه گشایش در آن بود چه رجا  راست استادن و اطاعت من

 نکند مرد پشت خود را خم  ستمپیش این مفت خوارگان ز 

 

 چشم دیوانه وار ولب بگشاد  چند گامی برفت و باز استاد

 قاضی ئی زد ز قاضیان فریاد  آتش از دل ز لب برون می ریخت

 از خیاالت خود چه می جویی  مرد،دیوانه ئی، چه می گویی

 

 گفت با او به خشم قاضی   آمد از پرده پیر سربازی

 گفت او را کَرَم منم راضی  ستبِبریدش که در خور حبس

 سجده بر یک کدامتان نکنم   بکشید احترامتان نکنم

 

 ظاهرأ جمله داوری پرداز  همه دزدید ولیک ظاهر ساز

 تو هم ای کیسه خالی، ای سرباز   به نهان جامه از گدا بکنید

 بندگی و ژنده به بر نبُدت   داشتی گر ز سرّ کار خبر

 

 ختی سیه ز سفیدهیچ نشنا رنگش از رُخ ز جوش و یأس پرید
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 واندر آن سایه نه مفر نه امید   ای بود عالم از برِ اوسایه

 هر کدام ما تو بکشپرده از    ای خدا انتقام ما تو بکش

 

 پنج قضات زمزمه پرداز   مات استاده بود آن سرباز

 گفت قاضی که : نشود آواز   کَرَم از غم خدا گویان

 .تا مرا کار دزدی ست چه غم  از تو دزدی، خدای گفت کَرَم

هایش محسوب ترین سرودهیکی از بهترین و روان« محبس»در میان شعرهای موزون و مقفی نیما،  

دهد و به ای خوب برای ارزیابی مهارت و توانایی شاعری نیما به دست میشود. به همین خاطر سنجهمی

نیما را ارزیابی  توان به کمک آن دعویِ تاثیرپذیری سیمین و فروغ ازخصوص از این نظر اهمیت دارد که می

ی دستی شاعرانه نیما در حدی بوده که بتواند سرمشق و دستمایهکرد. یعنی دید که آیا کیفیت و محتوا و چیره

ای از سوی فروغ یا دیگران بنا به تقلید و الهام سیمین و فروغ قلمداد شود، یا چنین نبوده و چنین دعوی

 مصلحتی ابراز شده است. 

های موزون ترین سرودهترین و شیواترین و روانغلطکنم یکی از کماز تاکید میاین شعر نیما، که ب 

ام از سستی نماید. در واقع ارزیابیمایه میو مقفای اوست، همچنان در سپهر ادب پارسی بسیار سست و بی

زنم هیچ می است که حدس ی این اثر به قدری خوارشمارانهام دربارهابیات او به قدری تند و تیز و داوری

خوانند و از این رو به ناگزیر محتوایش را به دست یک از خوانندگان این متن کل بیتهای شعر نیما را نمی

کند بسیار ساده است. در زندانی کسی به نام کَرَم گرفتار است که دزدی دهم. داستانی که نیما تعریف میمی



163 

 

ن که اوضاعش روبراه شده و به نان و نوایی رسیده دزدیده و پس از ایی مرد توانگری را میکرده و غله

شود. بعد ای بخرد. اما بعد رسوا و زندانی میی تازهخانه ی این کار و انباشتن پول دزدیخواسته با ادامهمی

کند و در ی مالکان را به دزدی متهم میدهد و همهشود و در دادگاه شعارهایی بلشویکی میهم محاکمه می

ها بسیار سست و ضعیف است. چنان که مثال شمار پردازیها و شخصیتآراییشود. صحنهم مینهایت محکو

ای ام در هیچ نظام دادگستریقاضیانی که در دادگاه حضور دارند پنج نفر است و این ترکیب تا جایی که دیده

 وجود نداشته است. 

اما حدس من آن است که این  این شعر را سروده، 1303فروردین شک در تاریخی پس از نیما بی

سروده  1320ی تاریخ جعلی باشد و شعر در همان حدود زمان انتشارش در نشریات حزب توده در اواخر دهه

شده باشد. اما دلیل این که چنین تاریخی را بر پیشانی دارد، به نظرم آن است که نیما در سرودن آن آشکارا 

فابریک در »شعری شعارگونه و سیاسی با اسمِ زمختِ  1303سال تحت تاثیر ابوالقاسم الهوتی بوده که در 

ی ایرانیان سراید. این شعر در زمانی سروده شد که نظام استالینی به قتل و غارت پردامنهمی« دارانسرمایه

ی فرهنگی نظام کمونیستی بود صنعتگر در قلمرو سغد و خوارزم و مرو کمر بسته بود و الهوتی که گماشته

کرد. اثر الهوتی ارزش ادبی ندارد ان دفاع میداراز غارت اموال دیگران و دزدی علنی اموال خصوصی سرمایه

ای حزبی است با محتوایی غیراخالقی و حتا ضداخالقی که ستمی پردامنه و آسیبی اجتماعی را تبلیغ و بیانیه

نیما را نخوانده، « محبس»کند. تردیدی نیست که الهوتی در آن زمان که مقیم ازبکستان بود شعر و توجیه می

ای وسیع به دست کمونیستهای ایرانی د نیما شعر الهوتی را خوانده، چون این اشعار در دامنهاما به احتمال زیا

اند. از این رو حدس من آن است که با الهام از آن و در همان قالب بعدتر شعری شدهدر کشور منتشر می

ماه قبل  یعنی چند« 1303حمل »خواسته بگوید بر الهوتی تقدم داشته و از او وام نگرفته، سروده و چون می
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ی از انتشار شعر الهوتی را پای شعرش نوشته تا بر او دعوی تقدم داشته باشد، و این الگویی که درباره

 شود.نویسی بر بسیاری از اشعار دیگرش هم دیده میتاریخ

مورد و توصیفهای ناهموار بیت دارد و به قدری حشو و تکرارهای بی 207کلمه و  232۵این شعر 

توان دریافت که خواندن تبدیل شده است. این را به خصوص وقتی بهتر میدارد که در عمل به متنی غیرقابل

تر را در همین بافت با سیزده بیت به شعر پروین بنگریم و ببینیم که او مضمونها و معناهایی پرشمارتر و غنی

 2۵9بیت و  24از سیمین مقایسه کرد که « برجیب»توان با شعر کلمه گفته است. این دو شعر را می 187و 

 کلمه دارد:

 دست در جیب جوانی بردم   هیچ دانی ز چه در زندانم؟

 ناگهان سیلی ی سختی خوردم    ناز شستی نه به چنگ آورده  

 

 یا کجا دیده گشودم به جهان   من ندانم که پدر کیست مرا 

 سر پستان که بردم به دهان   که مرا زاد و که پرورد چنین  

 

 لذت بوسه ی مادر نچشید   ی زردی که مراست هرگز این گونه 

 دستی از عاطفه بر سر نکشید    ی عمر، مرا پدری، در همه
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 بر سر بستر بیماری من     کس، به غمخواری، بیدار نماند 

 کس نکوشید پی یاری من    بی تمنایی و بی پاداشی

 

 رام از گرمی تیگاه نالیده  ام از سردی دی گاه لرزیده

 ی مسجد و بر کهنه حصیر گوشه  ام گرسنه با حسرت نان خفته

 

 ی من بر بناگوش من و چانه   گاهگاهی که کسی دستی برد 

 ی من نوبتی شام شبی خانه  داشتم چشم، که آماده شود  

 

 رهید از عطش سوزانی می  که با جام تنم  لیک آن پست 

 که مرا سیر کند با نانی   نه چنان همت واالیی داشت  

 

 ام باز چندین هنر آموخته   با همه بی سر و سامانی خویش
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 ام بردن سیم و زر آموخته  نرم و آرام ز جیب دگران  

 

 سان بردارم هته سیگار چ    ام کز سر راه نیک آموخته

 نرم در جیب کسان بگذارم    تلخی دود چشیدم چو از او  

 

 ی طفالن بدرم ی تازهجامه  یا به تیغی که به دستم افتد  

 سیب سرخی به غنیمت ببرم   یا کمین کرده و از بار فروش

 

 دیرگاهی است که در زندانم    با همه چابکی اینک، افسوس 

 نفس رندانم روز و شب هم  کامی خویشابی خبر از غم ن

 

 هست در مکتب یاران دگر    شادم از اینکه مرا ارزش آن  

 بفزایند هزاران دگر   که بدان طرفه هنرها که مراست 
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در آن « محبس»ای که گرایانهنماید که سیمین شعر نیما را دیده یا دست کم با مضمون چپچنین می

دهد. سیمین تولید شده، آشنایی داشته باشد. با این همه شعرش واگرایی نمایانی را نسبت به شعر نیما نشان می

کند، بر خالف است دفاع نمی بر خالف نیما از خوِد دزدی که به هر صورت کرداری ناشایست و غیراخالقی

های اجتماعی برای کند، در پی ریشهداران و مالکان مربوط مینیما که همه چیز را به پلیدی و پلشتی سرمایه

دهد دوست داشتنی، حماسی، یا ستودنی گردد، و تصویری که از او به دست میبر میسقوط اخالقی جیب

ت کالم او به سخن پروین شباهتی چشمگیر دارد، اما هم در انگیزد. بافنیست، هرچند همدردی را بر می

گیری از قالب سخن گفتن از زبان عقالی مجانین فاصله گرفته و فضایی به کلی تصویرپردازی و هم در نتیجه

 ی دیرپایی داشته، اما در شعر پارسی رایج نبوده است.  ها پیشینهنو را خلق کرده که البته در آثار رمانتیک

دستی آورد تا توانایی شاعری و چیرههم نهادن این شعرها در ضمن این فرصت را فراهم میکنار 

پروین و نیما و سیمین را با هم مقایسه کنیم و معیاری برای داوری به دست بیاوریم و دریابیم که اصوال امکان 

 ه باشد، یا نه!داشته شعری مانند آنچه سیمین ستوده از شعری شبیه به تولیدی نیما تاثیرپذیرفت
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 بخش سوم: فروغ فرخزاد

 

 ی فروغگفتار نخست: زندگینامه

 

ی تهران زاده شد. نام مادرش بتول )توران( ی امیریهدر محله 1313فروخ فرخزاد در پانزدهم دیماه 

سرهنگی رسید و تباری تفرشی از افسران ارتش رضاشاهی که به مقام حمد فرخزاد تبار بود. پدرش موزیری

فروغ یک  50داشت. او بعدتر به ریاست شرکت تعاونی ارتش رسید که ساختمانش مقابل باشگاه افسران بود.

خواهر به نام پوران و یک برادر به اسم فریدون داشت که شهرتی دارند. با این وجود سه برادر )امیرمسعود و 

 ( هم داشت. مهرداد و مهران( و یک خواهر دیگر )گلوریا

اش نام دارد، تصویری از خانواده« سوزددلم برای باغچه می»فروغ در یکی از آخرین نوشتارهایش که 

التواریخ دهد. در این توصیف، پدرش مردی قانع و دهری مسلک است که شاهنامه و ناسخبه دست می

رده، و از خواهر و برادرش هم خواند، مادرش زنی مذهبی و هراسان از دوزخ است که به خرافات پناه بمی

کند که احتماال منظورش پوران و فریدون است. در این تصویر خواهرش زنی مظلوم و مطیع و یادی می
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مدار دانسته شده است. این تصویر با آنچه خواهرش پوران خوان و گریزان از دین و عقلبرادرش مردی فلسفه

زنی اخالقی و سختگیر دانسته و پدرش را مردی فرهیخته و به دست داده همخوانی دارد. وی نیز مادرش را 

کرده دانسته و بسیار مهربان بوده، هرچند محبت خود را نمایان نمیسختگیر توصیف کرده که چندین زبان می

  51است.

شود که پدر خانواده انضباطی اش انجام شده، این نکته روشن میای که با اعضای خانوادهدر مصاحبه

کرده و مثال اصرار داشته که صبح زود بیدار شوند و دسته جمعی ورزش کنند. بر خانه تحمیل میآهنین را 

ای فرزندانش زیر تاثیر این نوع تربیت آدمهایی اهل مطالعه و خواندن و نوشتن از آب در آمدند که روحیه

ی پدرشان هم این ربارهد 52خوان داشتند و از شکستن قواعد و آداب اجتماعی ابایی نداشتند.یاغی و مخالف

قاعده تا حدودی مصداق داشت، چون به ظاهر خارج از محیط زناشویی روابط زیادی با زنان داشته است و 

 53همین به ازدواج مجدد او منتهی شد.

ی فروغ تا حدودی تصویری که از مادرش به ناگفته نماند که گفتارهای بازمانده از آشنایان خانواده

بینیم و حجاب میبرد. در فیلمی که از زندگی او تهیه شده او را در سنین پیری بیؤال میدست داده را زیر س

های دیگر گرایند. اشارهای به دین دارند، به حجاب میپایبندی این دقیقا سنی است که در آن زنانی که خرده

ای داشته باشد. ادمنشانههم نشان می دهد که گویا مادر فروغ هم مانند شوهرش و خودِ فروغ سلوک جنسی آز

اش سازگار نیست، مگر شان بدنام بوده، با مذهبی بودناین نکته و این شایعه که گویا به همین دلیل در محله
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تر ذهنش های عمیقتر و درونیبینیم در الیهآن که حس گناه و خرافه را مانند آنچه که در خودِ فروغ هم می

آید، مردی سختگیر خالف آنچه که از برخی از شعرهای دیگرش بر مینشینی کرده باشند. پدرش هم بر عقب

اش در مقابل زندگی آزادانه و خیانتهای فروغ به همسرش به و خشن و تندخو نبوده است. چرا که واکنش

 گیرانه بوده است.نسبت آسان

رسه رفت و ی متوسط نوپا به مدهای تهرانی متعلق به طبقهفروغ در شش سالگی مثل سایر دختربچه

دوباره ازدواج کرد و همین  1327تحصیل را تا سال اول دبیرستان خسروخاور پی گرفت. پدرش گویا در 

عاملی بود که باعث شد فروغ به دنبال ماجرایی عاشقانه خانه را ترک کند. او در همین حدود ازدواج کرد و 

رفت. در یک منبع نام شوهر او به اشتباه انجام گ 1328درس خواندن را رها کرد. ازدواج فروغ در حدود سال 

شاپور بنیاد شاعر نوگرای به نسبت گمنامی بود که از اطرافیان بیژن جاللی  54شاپور بنیاد ذکر شده است.

 ازدواج کرده باشد. 1328توانست در بود و نمی 1322شد. اما متولد سال محسوب می

ازدواج دوم پدرش بود. او که تازه عروسی را به عاملی که ازدواج زودهنگام فروغ را ممکن ساخت،  

دید. از این رو وقتی خبردار شد فروغ ی مزاحمت میخانه آورده بود حضور فرزندان تازه بالغ خود را مایه

ی اعضای خانواده به این وصلت رضا داد. او به همین دل در گروی مهر کسی دارد، با وجود مخالفت بقیه

ی شوهر فرستاد و پسرش را هم در انزده سالگی و تقریبا همزمان با فروغ به خانهترتیب پوران را هم در ش

 55سیزده چهارده سالگی برای تحصیل راهی اروپا کرد.
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ی مادرش ی خالهاو نوه 56شوهر فروغ پانزده سال از خودش بزرگتر بوده و پرویز شاپور نام داشت.

ای خواهرش پوران در مصاحبه 57فت و آمد داشت.ی فروغ رشد و از ابتدای کار با خانوادهمحسوب می

نگاری او با این مرد پیش از ازدواج احتماال نامه 58ی پرویز شاپور بوده است.فروغ از کودکی شیفتهگوید که می

ی ارتباط او و پرویز دانیم که فروغ در این مورد پیشقدم بوده است. واسطهمجدد پدرش شروع شده و می

رفتند. تا آن که برادرش فریدون و شوهر خواهرش بودند و این گروه مدتی را با هم به گردش و تفریح می

ازدواج کردند و پسری به نام  133060شهریور  23یا به روایتی  132959اواخر سال  فروغ و پرویز شاپور در

 از این وصلت زاده شد.  27/3/1331کامیار نیز در 

ازدواج فروغ در عمل بعد از یک سال شکست خورد و پس از چهار سال فرو پاشید. بیشتر نزدیکان 

اند. علت تلویحی که همه بدان اشاره قید کرده شانفروغ دو علت را به تصریح و تلویح برای شکست ازدواج

اش برای شوهرش بند و باری جنسیدارند، آن است که فروغ به معاشرت صمیمانه با مردان مشتاق بوده و بی

شود و گویا پوششی برای آن باشد، تمایل آزارنده بوده است. علت صریحی که در کنار این امر مطرح می

و مخالفت شاپور با این کار است. اما فروغ در این هنگام تازه  روشنفکرانه فروغ برای حضور در محفلهای

ی عضویتش در محفلی ادبی در دست نداریم. در ای دربارهسال بوده و داده 20و  19دختر نوجوانی در سنین 
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فروغ  دهد ماجرا به روابط رمانتیکمقابل نقل قولهای فراوان از خویشاوندان و دوستانش هست که نشان می

 شده است. و مردان دیگر مربوط می

فروغ همزمان با گسترش دادن روابطش با مردان و سرد شدن پیوندش با شاپور، به انتشار شعرهایی 

ی بود. این کار از طرفی مایه اش سخن گفتهدر نشریات دست زد که در آن با صراحت از این تماسهای جنسی

اش را متالشی کرد. فروغ ر خوانده شود، اما زندگی خانوادگیشهرت فروغ شد و باعث شد شعرهایش بیشت

 1330ی سالهای عالوه بر خیانتهای پیاپی به شوهرش به بالی اعتیاد هم گرفتار شد و به این دالیل در فاصله

ی پدرش رانده شد. تا آن که در نهایت شاپور به طور غیابی ی شوهر و یک بار از خانهدو بار از خانه 1333تا 

ی اش را با پست برایش فرستاد. فروغ مدتی را در خانهی مهر شدهشناسنامه 17/8/1334طالقش داد و در 

ی دوستش طوسی پدری زیست، اما بعد از مدتی او نیز از خانه بیرونش کرد. فروغ مدت چند ماه در خانه

شان وی همچنان حمایت مالی شان ازاش با وجود ناراحتیحائری زیست. ناگفته نماند که پدرش و شوهر قبلی

 اش از سوی شاپور، فروغ دچار اختالل روانی شد.کمی بعد از طرد شدن 61را از او قطع نکردند.

اش در تهران با زنی نقاش به نام مهری رخشا دوست شد و سه فروغ پس از باز یافتن سالمت روانی

های ادبی نوگرا و محفلهای روشنفکری گسترش ماه همراه با او زندگی کرد. در این مدت ارتباطهای او با حلقه

میان طوسی تر روی آورد. یکی از شخصیتهای مهم در این یافت و اینجا بود که به سرودن شعرهای جدی

ی محفل پررونقی از روشنفکران جوان بود. فروغ حائری است که مدتی همسِر احمد شاملو بود و گرداننده

سابقش(، سهراب سپهری و منوچهر شیبانی صمیمیتی پیدا کرد. اما در در آنجا با بهجت صدر )معلم نقاشی 
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بهجت صدر که شاگرد اول دانشگاه هنر شده بود با بورس دولتی برای تحصیل به ایتالیا رفت و کمی  1333

به ایتالیا رفت و مدت  1۵/4/133۵اند که فروغ نیز در بعد مهری رخشا نیز رهسپار همان کشور شد. گفته

اش برخوردار بود. ا با این دوستان در این کشور گذراند. در این مدت از کمک مالی شوهرِ قبلیکوتاهی ر

 به ایران بازگشت.  1336اقامت او در فرنگستان حدود یک سال به درازا کشید و در امرداد ماه 

رپور طول بینیم. نادهایش اغراق فراوانی میی دستاوردهای سفر فروغ به اروپا در زندگینامهدرباره

هرچند درازای سفر او را برخی بیش از  62نماید.تر میسفر او را بین نُه ماه تا یک سال گفته و همین درست

اند که در ایتالیا به عنوان سیاهی لشکر در فیلمی بازی کرد، یا کارهای متفاوتی مانند اند و گفتهیک سال دانسته

هایی نامستند است و شواهد داد. اما اینها همه شایعهم میی شعر را انجای فیلمهای فارسی و ترجمهدوبله

 دهند. شان گواهی میبیرونی بر نادرستی

یان اشعارش را به چاپ رساند. در م« عصیان»و سال بعد از آن « دیوار»کتاب شعر  133۵فروغ در سال 

گرفت که بیشتر از جنس داد و عناصری فلسفی را در بر میاین یکی از نظر محتوا عمقی تازه را نشان می

ای از روشنفکران های جهان خلقت بود. فروغ با این سه گانه در میان حلقهاعتراض به خداوند بابت بیدادگری

 به شهرتی محدود دست یافت. 

ی سهراب دوستدار و رحمت فروغ پس از طالق با مشکل مالی روبرو بود و برای همین به واسطه

هیم گلستان معرفی شد تا در استودیو گلستان کاری اداری بر عهده بگیرد. به ابرا 1337الهی در شهریور 

تر و بارورتر بود و حمایتهای تاثیرگذار و آغاز شد از همه طوالنی 1337ارتباطش با ابراهیم گلستان که در 
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رد و از همین ی گلستان از او را به دنبال داشت. گلستان در ابتدای کار او را به عنوان منشی استخدام کسازنده

شود که تا این تاریخ هنوز شهرتی به عنوان شاعر و ادیب نداشته است. ارتباطی که میان او و جا معلوم می

بندی اش نیز قرار گرفت. گلستان بعد از سه چهار ماه کار تقسیمی ارتقای شغلیگلستان آغاز شد دستمایه

به تدریج به آنجا کشید که گلستان در نزدیکی استودیویش نماهای فیلمهای مستند را به او سپرد. ارتباط این دو 

ای برای فروغ ساخت و او را به آنجا منتقل کرد و بهای خانه را با قسطهای اندک ی دروس خانهدر منطقه

 کرد. ارتباط فروغ و گلستان هشت سال به درازا کشید.دریافت می

در تصادف رانندگی درگذشت. او در این  134۵بهمن  24روز دوشنبه  ۵/۵به فرجام فروغ در ساعت 

اش سوار بود. مادرش و دوستانش از جمله همسر سیروس طاهباز رنگ شخصیهنگام بر ماشین استیشن آبی

ای افسرده داشته و مدام به مرگ اند که در روزهای آخر عمر روحیهای گفتهکه دوستش بوده در مصاحبه

رفت، با یک راند و به سوی محل کارش میی دروس میمانیهاو وقتی در خیابان لق 63اندیشیده است.می

خودروی مدرسه تصادف شدیدی کرد. او از درون ماشین به خیابان پرت شد و به خاطر برخورد سرش با 

 ی مغزی شد و درجا درگذشت. جدول خیابان ضربه

ها و عکسهای نامهها و نوشتهاش رفت و بخشی از دستهمان شبِ درگذشتش ابراهیم گلستان به خانه

پدر و مادر فروغ با مرگ  64شده از آنجا برداشت.شان مربوط میاش را که احتماال به روابط خصوصیشخصی

او به راحتی کنار نیامدند. پدرش از رحمان اسدی )مستخدم استودیو گلستان( که هنگام تصادف در کنار فروغ 

اش بوده او رانندگی کند و به خاطر کوتاهی در وظیفه در ماشین نشسته بود، شکایت کرد و ادعا کرد که قرار
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فروغ را به کشتن داده است. اما بعدتر معلوم شد که رحمان اسدی اصال رانندگی بلد نبوده و در این مورد 

ای ادعا کرد که در زمان مرگ او یک ماشین ساواکی آنها را مادرش هم سالها بعد در مصاحبه 65بیگناه است.

است. رحمان اسدی اما تاکید کرده است که هنگام حادثه هیچ خودرویی در تعقیبشان نبوده  کردهتعقیب می

  66است.

نو فرح ر شد. شهبامراسم تدفین او با حمایت شخصیتهای دولتی و فرهنگی با آبرومندی تمام برگزا

را در  تاج گلی بزرگ برایش فرستاد و امیرعباس هویدا موافقت انجمن اخوت را جلب کرد تا پیکر فروغ

تان حاضر نشدند گورستان ظهیرالدوله در کنار بهار و ایرج میرزا به خاک بسپارند. با این وجود قاریان گورس

 اش خواند. صمدی بر جنازه بر او نماز میت بخوانند و این نماز را دوستش مهرداد
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 ی فروغگفتار دوم: آثار پراکنده

 

ی هفده تا سی و دو سالگی ی فرهنگ شد و زود هم درگذشت. او در فاصلهفروغ زود وارد عرصه

ها از خود به جا گذاشت. های گوناگون فرهنگی فعال بود و آثاری را در این زمینهبه مدت پانزده سال در شاخه

اش داوری دقیق و درستی داشته باشیم، باید کلیت این آثار را در کنار هم بنگریم. در این بخواهیم دربارهاگر 

های حالت بختِ نگریستن به یک سیستمِ یکپارچه را پیدا خواهیم کرد و همزمان هم معنای بسیاری از آفریده

 یابیم.تری دست میطرفانهشان به داوری دقیقتر و بییابیم و هم دربارهوی را در می

فروغ در پانزده سالی که فعال بود، شش نوع اثر از خود به جا گذاشت که عبارتند از شعر، نقاشی، 

حریف و بااستعداد بدانند. اما صرفِ فننامه، داستان، و فیلم و نمایش. تنوع این آثار باعث شده تا او را همه

استعداد و ارزش آنچه که آفریده ضرورت دارد که هر تنوع برای صدور حکم بسنده نیست و برای ارزیابی 

 شان با هم تحلیل گردد.خوشه از این آثار محک بخورد چگونگی چفت و بست شدن

ای که فروغ در آن اثری آفرید، شعر بود. بیشترین حجم تولیدهای او به این شاخه مهمترین شاخه

رن از او باقی مانده و هنوز مخاطب دارد. دستاوردهای ها هم امروز پس از نیم قتعلق داشت و تنها همین آفریده

اش مورد توجه قرار گرفته و چه در زمان تولید دیگر او )به استثنای یک فیلم مستند( به خاطر شهرت شاعری

و چه امروز مخاطب چندانی را به خوب جلب نکرد. یعنی مهمترین دستاورد او شعرهایش بود که به طور 

 به تحلیل آن خواهم پرداخت. مفصل در این نوشتار 

، شخصی، و کوتاه هستند و روشن است که برای ارتباط با نزدیکانش های فروغ متونی صمیمانهنامه 

ها اند. این نامهنوشته و نه خلق اثری ادبی و ماندگار، بدان شکل که ادیبان و شاعران دیگر در نظر داشتهنامه می
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نده، از نظر محتوا سطحی و تهی از معانی عمیق، و از نظر لحن و بیان از نظر ساختار ساده و به نسبت پراک

ها تنها از این رو اهمیت دارند که پرتوی بر شخصیت و باورهای صمیمانه و صادقانه و پرعاطفه هستند. نامه

و سازند. وگرنه از نظر ادبی یا فرهنگی ارزش ی ارتباطش با اطرافیانش را روشن میافکنند و شیوهاو می

 ی پروین است.های ادیبانه و مؤدبانهی مقابل نامههای او درست نقطهاهمیتی ندارند. نامه

شان همان حال و هوای افسرده فروغ فرخزاد شش داستان کوتاه هم نوشته که همهها، گذشته از نامه

اندوه فردا، شکست، انتها، توان دریافت: ی رمانتیکِ شعرهایش  را دارند. این را از نامهایشان هم میو دلمرده

ی فردوسی به چاپ در مجله 1336ی این داستانها در سال تفاوت، و کابوس! همهدوست کوچک من، بی

کنند ی را روایت میچهارتایشان داستان زن 67اند. هر شش داستان به نوعی حدیث نفس شبیه هستند.رسیده

که دوستدار مردی است که به دلیلی با وی قطع رابطه کرده یا خواهد کرد و این وضعیتی بوده که خود فروغ 

پس از جدایی از پرویز شاپور با آن دست به گریبان بوده است. داستانها بسیار ضعیف و سست و سطحی 

محتوا بودن ی تخت و مسطح بودن شخصیتها و بیهستند و فروغ کوشیده تا با اشاره به امور جنسی به شکل

سر و ته بودنِ ماجراها را جبران کند، و در این راه کامیاب نشده است. تنها یکی از این داستانها  روایت و بی

بیند و گمان )کابوس( بافت و لحن بهتری دارد و داستان پسری است که همخوابگی پدر و مادرش را می

شود. روایت نسبت به داستانهای دیگر بهتر در را دارد و صبح به اشتباه خود آگاه میکند پدر قصد قتل مامی

اش چیست. آخری که از همه سر و ته است و معلوم نیست مقصود از نوشته شدناست اما داستان در کل بی

گزارش  -این بار با کودکی-نام دارد و آن هم ارتباط ناکام زنی را « دوست کوچک من»بهتر نوشته شده، 
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مایه، اما کند. در میان این شش داستان تنها این آخری ارزش خواندن دارد و آن هم داستانی متوسط و میانمی

به هر صورت تا حدودی دارای کشش است. روی هم رفته داستانهای فروغ ارزش ادبی چندانی ندارند و هم 

 یند.نمااز نظر ساختار و هم محتوا درهم ریخته و سردرگم و سطحی می

ی دیگر فعالیت فروغ، کشیدن نقاشی است. چند تن از دوستان نزدیک او )از جمله بهجت شاخه

صدر و سهراب سپهری( نقاش بودند و او به خصوص در سالهای آخر عمرش وقت بیشتری روی نقاشی 

استعداد او در این کرد،  توان داوریگذاشت. با این وجود تا جایی که از نقاشیهای باز مانده از فروغ میمی

ی خودش و ی سهراب سپهری، پرترهاش حسین، چهرهزمینه نیز چشمگیر نبوده است. او صورت پسرخوانده

ای که درگیر چند نقاشی دیگر کشیده که همه ناشیانه و خامدستانه است و تا حدودی با توجه به زمان طوالنی

نماید. احتماال همین کاستی در ر هنری پیدا کرده، غریب میای که قاعدتا در ایتالیا با آثانقاشی بوده و آشنایی

 ی این کار را رها کند.استعداد نقاشی بود که باعث شد دنباله

مایه بودنِ اش الغر و کوچک است. این کمی سینمایی فروغ نیز مثل آثار داستانی و نقاشیکارنامه 

سایر سینماگرانِ ایرانیِ معاصرش طی هشت سال آید که با دستاوردهای دستاوردها وقتی بیشتر به چشم می

هایش بوده و مقایسه شود. در واقع فروغ بیشتر یک تکنیسین و کمک دستِ گلستان در جریان فیلمسازی

هم فیلمی سفارشی است که مضمون و محتوایش توسط « خانه سیاه است»چیزی از نزد خود نیافریده است. 

 ود و فروغ تنها آن را طی مدتی کوتاه اجرا کرده است. انجمن حمایت از جذامیان تعیین شده ب

ی فرهنگی مهمی نداشته، به جز فیلم از شعرهایش آفریده توان گفت که فروغ گذشتهبندی میدر مقام جمع

 که در شرایط آن روزگار با استقبال در محافلی روشنفکرانه روبرو شده است. « خانه سیاه است»مستند 
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 فروغ و سینماگفتار سوم: 

 

ای از فرهنگ که فروغ در آن فعالیت کرده، سینما و نمایش است. در کل بعد از شعر، مهمترین شاخه

به مدت هشت سال  134۵تا  1337ی ی سینمایی فروغ چندان بلندباال نیست. فروغ در فاصلهسطور کارنامه

(، 1338« )یک آتش»م کوتاه در استودیو گلستان کار کرد و در این مدت دستاوردهایش عبارت بود از مونتاژ فیل

، «آب و گرما»و « موج و مرجان و خارا»(، همکاری فنی در تولید فیلم 1339بازی در فیلم خواستگاری )

خانه سیاه »(، و ساخت فیلم 1340های کیهان )ی نیازمندیای برای تبلیغ صفحهساخت یک فیلم یک دقیقه

پیشتر « یک آتش»اهیم گلستان ساخته و برخی از جمله (. تمام این فیلمها به جز آخری را ابر1341« )است

شود هایی را از آن خود کرده بودند. یعنی در واقع آنچه که فروغ در مقام یک فیلمساز یافت، منحصر میجایزه

ی بهترین فیلم مستند را هم در فستیوالی که البته اثری ارزشمند است و جایزه« خانه سیاه است»به همان 

 هایی شده است. ی اهمیت این فستیوال و ارزش آن جایزه اغراقخود کرد. هرچند درباره آلمانی از آن

ی فروغ فرخزاد نوشته شده، دست کم دو عرصه را هایی که در سالهای اخیر دربارهکتابها و مقاله

روغ شاعر، با اند که عبارتند از شعر و سینما. یعنی در کنار تصویرِ فبرای آفرینش هنری او به رسمیت شناخته

تصویری موازی از فروغ سینماگر هم روبرو هستیم. در حدی که برخی این دو تصویر را مکمل یکدیگر 

ها و شواهد اند. مرور دادهی سینما همتای خالقیت ادبی وی دانستهدانسته و نبوغ و دستاوردهای او را در زمینه

هایی که به سینماگری حمل شده، یکسره به الیتدهد که این برداشت نادرست است. یعنی فعمستند نشان می

شود و دستاوردهای آن هم بسیار اندک است. به بیان موقعیت شغلیِ فروغ در استودیو گلستان مربوط می

ی فروغ، که مصنوعی دیگر، تداخلی وجود دارد میان تصویر فروغ به مثابه سینماگر، با شخصیت ادبی و شاعرانه
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پذیر و استوار بنگریم، درخواهیم های رسیدگیواقعیت ندارد. اگر تنها به داده و ساختگی است و ریشه در

ی او با ابراهیم ی نخست مشتقی از ارتباط نزدیک و صمیمانهیافت که زندگی فروغ در پیوند با سینما در درجه

گر پیوند شده است. به بیان دیی دوم شغل و مجرای امرار معاش او محسوب میگلستان است، و در درجه

 شود. ی غیرادبی و غیرهنری فروغ است و صرفا شغلِ او محسوب میفروغ با عالم سینما بخشی از زندگینامه

ی سینمایی فروغ اهمیتی فراوان دارد. چرا که بسیاری از شعرهای او و ی کارنامهداوری درباره

اند و اگر این داشتن او فهم شدهی وی معموال در پرتو فیلمساز یا بازیگر پنعناصری از شخصیت شاعرانه

بخش از اعتبار بیفتد یا معنایی جز آنچه که مشهور است داشته باشد، فهمِ ما از شعرهای فروغ نیز دگرگون 

ی دستاوردهای سینمایی فروغ باید تاثیری که او بر سینما گذاشته و سینما بر خواهد شد. برای داوری درباره

 ها و اسناد روشن و صریح ارزیابی کرد. وی گذاشته است را بر اساس داده

ی سینما وارد کرد و زمینه را برای ابراهیم گلستان بود که در مقام مرشد و معلم فروغ را به عرصه

آمیز فراوانی بر سر ی ارتباط فروغ و سینماگری روایتهای اغراقشکوفایی او فراهم آورد. با این وجود درباره

شود. نخستین تصور اش نمایان میهد مستند ارزیابی شود نادرست بودنزبانهاست که اگر با محک شوا

ی فعالیت سینمایی فروغ آن است که او را به عنوان کارگردان، فیلمساز یا بازیگر ستایش نادرست درباره

 کنند. در حالی که تقریبا تمام عمر فعالیت او در استودیو گلستان به دستیاریِ کارهای فنی گذشته است. می

نویس به کار مشغول شد. بعد از فروغ در ابتدای ورود به استودیو گلستان به عنوان منشی و ماشین

فروغ  1338ها را به او دادند. گلستان در تابستان های فیلمبندیی یادداشت کردن عنوان بخشیک سال وظیفه

گروه دو نفره انگلستان و هلند بود و ی خود به اروپا فرستاد. مقصد این را به همراه احمد پورکمالی با هزینه

کشید شرکت کنند و فنون تازه را در این زمینه ی تدوین فیلم که نُه ماه به درازا میقرار بود در یک دوره

ای که استودیو گلستان به این سفر فرستاده بیاموزند. اما سفرشان تنها سه ماه به درازا کشید. شخصیت اصلی
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شد. فروغ در این سفر به عنوان ی استودیو محسوب میکارمندان قدیمی و با تجربه بود، پورکمالی بود که از

همکار و دستیار وی راهی شده بود و زمانی که پورکمالی پس از سه ماه فنون مورد نظر خود را آموخت، به 

است نادرست ی کارگردانی دیده همراه او به کشور بازگشت. بنابراین این شایعه که فروغ در انگلستان دوره

اش را برای دوره دیدن به ایتوان حدس زد که ابراهیم گلستان قرار بوده یکی از کارمندان حرفهاست. می

ی که با فروغ داشته او را نیز در این سفر شریک کرده تا با محیط اروپایی آشنا اروپا بفرستد و بر مبنای رابطه

ار در حد کمتر از یک ماه( به اروپا سفر کرد. تماس او با شود. فروغ بعد از این هم گویا دو بار دیگر )هرب

 شود. اروپاییان به همین موارد محدود می

اند هم نادرست ی بسیار تکرار شده که سینماگرانی نامدار مانند برتولوچی با او دوست بودهاین شایعه

دیدار گلستان به استودیوی او رفته است و مالقات این دو تنها یک بار در زمانی که برتولوچی در تهران برای 

بود در حضور گلستان انجام گرفته است و باز هیچ مستندی در دست نیست که خودِ فروغ در این دیدار به 

ی زندگی فروغ فیلمی طور مستقیم چیزی به برتولوچی گفته باشد. همچنین این حرف که برتولوچی درباره

قتی خبرنگاری در این زمینه از بروتولوچی پرسید، او به نیز دروغ است و پس از مرگ فروغ و 68ساخته

 صراحت این موضوع را انکار کرد. 

داد هایی فنی مانند صداگذاری را انجام میاش همواره نقشفروغ در سراسر دوران فعالیت سینمایی

این وجود  ترین نقشی که به تدریج در آن مهارتی به دست آورد تدوین فیلم بود. باو مهمترین و برجسته

گر را گذشته از یکی دو مورد در تمام موارد او فردِ دوم گروه بوده و نقش دستیار تدویننماید که چنین می
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اش تولید کرده و یا در تولیدِ آن مشارکت کرده بر عهده داشته است. آنچه که فروغ در دوران فعالیت سینمایی

نماید. محیط پربارِ استودیو گلستان، چندان چشمگیر نمی نسبت به درازای سالهایی که با سینما درگیر بوده و

ی برای صفحه 1340ای بود که در سال اولین فیلمی که فروغ تولید کرد یک فیلم تبلیغهاتی چند دقیقه

این تنها فیلمی « خانه سیاه است»کرد. در واقع به جز نباتی پارس را تبلیغ می نیازمندیهای کیهان که روغن

 ساخته است.  است که فروغ

ی بازیگری فروغ نیز مطالبی نوشته شده و چنین وانمود شده که ی تجربهدر برخی از متون درباره

ی سینما بوده است. این هم نادرست است. اولین و تنها فیلمی که فروغ در آن نقشی را بازی گویا هنرپیشه

بود. این فیلم به سفارش موسسه ملی فیلم  ی مراسم ازدواج ایرانیانکرد، یک فیلم کوتاه مستندگونه درباره

ساخت و ی سنن ازدواج در ایران و هند و چند کشور دیگر فیلمی میکانادا ساخته شده بود که داشت درباره

مورد اشاره « خواستگاری»بخش ایران را به استودیو گلستان سفارش داده بود. این فیلم را در منابع با اسم 

ساخته شده است. فیلم را ابراهیم گلستان کارگردانی کرد و نقش عروس را به  1339اند و به سال قرار داده

احمد بازی کند که در این کار پیش نرفت و پرویز داریوش به فروغ داد. نقش داماد را قرار بود جالل آل

م نقشی جایش نقش را بر عهده گرفت. طوسی حائری که در این هنگام همسر احمد شاملو بود نیز در این فیل

بر عهده داشت. این فیلم برشی کوتاه بود که مراسم خواستگاری ایرانیان را به شکلی شبه مستند و آموزشی 

داد. قطعه پس از ساخته شدن به شرکت کانادایی تحویل داده شد و هرگز برای مخاطبان خارجی نمایش می

 در ایران به نمایش در نیامد. 

ساخت و باز فروغ در آن نقشی بر عهده گرفت. این « دریا»به نام تابستان سال بعد هم گلستان فیلمی 

صادق چوبک ساخته شود، اما هرگز ساخته نشد « چرا دریا توفانی شده بود؟»فیلم قرار بود بر اساس داستان 

د. اش انجام نشده باشنماید که جز زمانی کوتاه در همان تابستان کاری دربارهو نیمه کاره باقی ماند و چنین می
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ی هنرپیشگی در تئاتر شود. این را دربارهی سینما محسوب نمیبنابراین فروغ فرخزاد با هیچ تعبیری هنرپیشه

شود مربوط می 1342توان تعمیم داد. تنها گزارشی که از حضور فروغ در تئاتر در دست داریم به سال هم می

ثر لوئیجی پیراندللو با کارگردانی پری ا« شش شخصیت در جستجوی نویسنده»گویند فروغ در تئاتر که می

ی کیفیت اجرایش صابری بازی کرد. هرچند این نمایش هم نه شهرتی به دست آورد و گویا نه اسنادی درباره

 در دست است. 

خانه »ی فیلم و سینما باقی مانده، فیلمی است به نام توجه و مهمی که از فروغ در زمینهتنها اثر قابل

ی کیهان از گلستان درخواست روزنامه 1341ای این فیلم از زمانی شروع شد که در سال ماجر«. سیاه است

ی گزارش خانه در شهر مشهد تهیه کند. گروهی که گلستان برای تهیهکرد تا گزارشی از گشایش یک جذام

توان اثری ی خام تشخیص داد که میفرستاده بود تصاویری از محیط تهیه کردند و گلستان با دیدن این ماده

نظر بود وارد گفتگو ی جذامیان ایران ساخت. در نتیجه با دکتر راجی که در این زمینه صاحبمستند در زمینه

اش ی ساخت فیلم صد هزار تومان بود که قرار شد نیمی از هزینهشد و قرار شد چنین اثری ساخته شود. هزینه

  69استودیو گلستان بر عهده بگیرد.را انجمن حمایت از جذامیان بپردازد و نیم دیگر را 

نماید که به خاطر ابراهیم گلستان در ابتدای کار به همراه گروه فیلمبردار به تبریز رفت. اما چنین می

انجام کاری به تهران بازگشته و کار ساخت فیلم را به فروغ واگذار کرده باشد. در معنای کالسیک فروغ 

ی خانه سازنده»ترِ ی مبهمنویس این فیلم در نظر گرفت، و شاید کلمهمنامهتوان کارگردان یا فیلفرخزاد را نمی

برایش سزاوارتر باشد. چون فیلم مورد نظر فاقد فیلمنامه و طرح تدوینی مشخص است. فروغ « سیاه است

                      
 . ۵-4 : دقیقه1393صفاریان )ب(،  69
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رحی مند بود و در غیاب گلستان بدون داشتن برنامه یا طهنگام ساخت این فیلم از همکاری پنج تن دیگر بهره

ی خانهفیلم در پاییز همین سال طی دوازده روز در جذام 70البداهه ساخت.را به شکلی فی« خانه سیاه است»

اند و مهمترین عامل تاثیرگذاری و موفقیت بابا باغی تبریز ساخته شد. جذامیانی که در فیلم نمایش داده شده

دهد که فروغ موفق شده بود ند و این نشان میااضطراب ظاهر شدهفیلم هستند، در برابر دوربین راحت و بی

ای به این که در جلب اعتمادشان کامیاب ارتباط انسانی مناسبی با ایشان برقرار کند و خودش هم در مصاحبه

ای به نام حسین را که مادرش جذام داشت به بوده اشاره کرده است. فروغ وقتی به تهران بازگشت پسربچه

ه خود آورد. احتماال او این کار را برای جبران دوری از فرزندش انجام داده، اما فرزندی قبول کرد و همرا

ی این درباره 71ی مادرش برد و او بود که حسین را بزرگ کرد.خودش این کودک را نپرورد و او را به خانه

چند این دو دست اند. هرکه چرا فروغ این پسر را به خانه آورد، به شباهتش با کامیار پسر فروغ اشاره کرده

ی مترجمی شان شباهتی به هم نداشتند. حسین بعدتر به آلمان رفت و در آنجا پیشهکم در سالهای بعدی زندگی

ی خاصی دهد که فروغ مراقبت مادرانهو نویسندگی را برگزید. شواهد شفاهی مربوط به زندگی او نشان نمی

ای که اش هم مصداق دارد. طوری که تنها خاطرهاقعیی فروغ و پسر واز او کرده باشد، و این امر درباره

کامیار شاپور از مادرش فروغ در خاطر داشت و در فیلمی مستند بیانش کرد، آن بود که زمانی که در حدود 

زند، اما مادرش تنها به زدن مقداری مرکور دو کروم به سه سال سن داشته، زنبوری انگشتش را نیش می

                      
 . ۵-4 : دقیقه1393صفاریان )ب(،  70
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کند، انگار بی آن که مهر و نوازش ایستد و او را نگاه میبعد هم دست به سینه می کند وانگشتش بسنده می

 72مرسوم مادرانه را نمایش دهد.

ویان نقش کلیدی بر مبنای برداشتهای تبریز در تهران ساخته شد. برخی از را« خانه سیاه است»اما فیلم 

دهد که در این دوران گلستان به اند. اما مرور شواهد نشان میدر ساخت این فیلم را به گلستان نسبت داده

دیشه و فعالیت ذهنی خودِ فروغ یلم محصول انتوان پذیرفت که این ففعالیتهای دیگری سرگرم بوده و می

مند بوده است. این نکته که گلستان به شک از راهنمایی و کمک فکری گلستان هم بهرهبوده است. هرچند بی

شود که هردو نفرشان )فروغ فرخزاد و هر صورت در جریان ساخت فیلم مداخله داشته از اینجا روشن می

شود که به سفارش ل میخنان گلستان بیشتر همان اطالعاتی را شاماند. سابراهیم گلستان( روی فیلم سخن گفته

دارد که نه با گفتارهای درس  انجمن جذامیان قرار بوده در آن گنجانده شود. سخنان فروغ اما محتوایی انتقادی

 ارش انجمن جذامیان. ی گلستان تناسب دارد و نه با سفگونه

است که روایتی ناروشن و گیج دارد و بین متنی آموزشی اثری دورگه « خانه سیاه است»در واقع فیلم 

کند. گفتار گلستان و کل از رنج نوسان میی بیماری جذام و اعتراضی به خداوند بابت وجود این شدرباره

ادبی -آموزشی )گلستان( و شاعرانه -فروغ از سویی با هم ناسازگارند و از همنشینی دو لحنِ متفاوتِ پزشکی

هایی که آشکارا به درخواست فروغ توسط افته است. حتا مستند بودنِ فیلم هم با صحنه)فروغ( تشکیل ی

مخدوش شده است. مشهورترین صحنه از این دست بخش پایانی فیلم است که در آن « بازی شده»جذامیان 

اند در دههایی که از مسیر مستند بیرون زنویسد. سوگیرییک کودک جذامی روی تخته سیاه تیتراژ فیلم را می

                      
 .http://www.aparat.com/v/haopbبرگرفته از مصاحبه و فیلم تارنمای آپارات از کامیار شاپور:   72
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همخوانی دارند و معلوم است که بر مبنای متنهایی که  ها گذاشتههمه جا با گفتارهایی که فروغ روی صحنه

خواسته تا چیزهایی بگویند یا کارهایی بکنند. به این کرده، از آنها میی سیر فیلم تولید میالبداهه دربارهفی

 شود جای تردید هست.ءهایی که بر زبان جذامیان جاری میی اصالت مستند بودنِ دعاها و انشاترتیب درباره

توانست به جای خود تکان دهنده و تاثیرگذار این مداخله و دست بردن در سیر روایتی مستند، که می

اش در امر فیلمسازی است. یعنی او در تجربگیباشد، تا حدودی ناشی از اعتماد به نفس اندک فروغ و بی

داشته شده توسط فیلمبردار چیره دستِ گلستان )مانوسیان؟( به قدر کافی برای نمایش نیافته که فیلمهای بر

ی فروغ در رنج جذامیان بیانگر و اثربخش هست و نیازی به تاکید روایی مجدد ندارد. به خاطر این مداخله

ریم یا روایتی سیر فیلم ساختار آن تا حدودی سردرگم شده و درست معلوم نیست با فیلمی مستند سر و کار دا

هایی دهد. فیلم در نهایت از پالنشخصی و شاعرانه که برداشتی شخصی از درد و رنج مردم را نمایش می

ها دو تا )پرواز کبوترها طوالنی تشکیل شده که به شدت برش خورده و از نو مونتاژ شده است. در این پالن

اند. تصویر آبگیر خانه افزوده شدههای جذامه صحنهاند و بو آبگیری در بوستانی( خارج از تبریز گرفته شده

 را گلستان برای این فیلم از پارک قیطریه که نزدیک استودیو بوده برداشته است. 

با وجود آن که روایت فیلم میان این دو گفتمان سرگردان است و با وجود این که ساختار آن نیز میان 

کند، موضوع به قدری دلخراش ی گاه شعارگونه نوسان میطراحی شدهگرا و بیانهای تصویرهای مستند و واقع

اند. سبب موفقیت فیلم و فضا و تصویرها به قدری تکان دهنده هستند که فیلم را به متنی اثرگذار تبدیل کرده

 یی آن است. در مرتبهگذشته از موضوع و تصاویر هولناک خود جذامیان، بیش از هرچیز فیلمبرداری ماهرانه

توان تدوین آن را نیز نوآورانه و موفق دانست پوشی از سردرگمی روایت که ذکرش گذشت، میبعد، با چشم

ی به عنوان بهترین فیلم مستند در جشنواره 1342و این یکی را باید به حساب فروغ گذاشت. در سال 

فیلم  134۵یابد. در سال  و باعث شد فروغ در میان سینماگران به شهرت دست اوبرهاوزن آلمان برگزیده شد
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ی پزارو در ایتالیا مورد تقدیر قرار گرفت و فروغ برای شرکت در آن چهار ماه در جشنواره« خانه سیاه است»

 را در ایتالیا گذراند. 

در سال  (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen)ی فیلم کوتاه اوبرهاوزن جشنواره

ای محلی در شهر اوبرهاوزن آغاز شد و در آن فیلمهای آموزشی کوتاه ساخته شده به عنوان جشنواره 19۵4

ی فیلم جشنوارهترین پرداختند. امروز این جشنواره به خاطر این که قدیمیدر آلمان غربی با هم به رقابت می

 1960ی شود، برای خود اعتبار و اهمیتی به دست آورده است. با این وجود در اوایل دههکوتاه محسوب می

ی گذشت و همچنان یک برنامهکه فیلم فروغ در این جشنواره برنده شد، تنها هفت سال از تاسیس آن می

ای که در این جشنواره به فیلم ریبا همزمان با جایزهدامنه در شهری آلمانی بود. ناگفته نماند که تقمحلی و کم

ی فیلمسازی نو در این جشنواره خوانده شد و طی آن سه فروغ تعلق گرفت، یک مانیفست تندروانه درباره

اعالم کردند که سبک قدیم فیلمسازی مرده و  73پیتر شامونی و ادگار رایتس نفر به اسامی الکساندر کلوگِه،

های جنبش اعتراضی مشهوری فیلمهای آلمانی باید به شکلی نو ساخته شوند. این جریان یکی از نخستین جرقه

فرانسه به اوج خود رسید. یکی  1968ی شصت میالدی در اروپا به راه افتاد و در قالب انقالب بود که در دهه

اعتراضی توجه به شرق و ادیان شرقی، ستایش صلح و همدلی و همدردی با  از شاخصهای این جریان

ی خاص را هم باید ناشی نشینان بود. توجه به سینمای مستند خاورزمین در این جشنوارهمحرومان و حاشیه

گرایانه را بر آن چیره ساخت و راه از چرخشی در نظام داوری آن دانست، که هواداران نگرش انقالبی چپ

هموار ساخت. یعنی به هر روی باید به این نکته توجه داشت که « خانه سیاه است»بر ستایش آثاری مانند  را

                      
73 Alexander Kluge, Peter Schamoni, Edgar Reitz, 
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زده آید، در حال و هوایی سیاستبه حساب می« خانه سیاه است»ی اوبرهاوزن که مهمترین تکریمِ بردن جایزه

خاورگرایی و دلجویی از ستمدیدگان تمرکز ها و شعارهایی انقالبی انجام پذیرفته که بر الی بیانیهو در البه

شناسی درستی از فرصت استفاده کند و فیلمی را که دست بر قضا جمع اند و گلستان توانسته با موقعیتداشته

 ی هردوی این گرایشها بوده به داوران عرضه کند.کننده
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 گفتار چهارم: روابط فروغ با مردان

 

کنجکاوی در روابط خصوصی مردم کاری غیراخالقی و ناپسند است و در عرف و فرهنگ ایرانی نیز  

هستند که برای  اندام و اجتماعیهایی درشتنکوهیده شده است. در عین حال، آدمیان در نهایت میمون

خویش، مدام اند و برای تنظیم و مدیریت بخت جفتگیری زیستههایی کوچک میمیلیونهای سال در قبیله

ی ما باشد، ی نوپا و تازه به دوران رسیدهاند. انسان خردمند که گونهروابط جنسی دیگران را زیر نظر داشته

های های اخالقی و نه نکوهشهمچنان این عادتِ ردیابیِ روابط جنسی را حفظ کرده است و از این رو نه منع

شان را از جوامع انسانی چینی دربارهدیگران و سخنهنجارین نتوانسته این عادتِ فضولی در روابط شخصی 

 کن کند. ریشه

روابط خصوصی مردمان حریمی شخصی است که کنجکاوی و کنکاش در آن غیراخالقی است. اما  

ی عمومی به امری عیان و همگانی بدل شود و در عرصهی خصوصی خارج میگاه این روابط از حوزه

اند که نهاد این گذار قواعد و چارچوبها و نظامهایی نمادین پدید آوردهشود. نظامهای اجتماعی برای می

بخشد. یعنی شکلِ هنجارین و رسمیِ عمومی شدنِ روابط خصوصیِ آورد و رسمیت میخانواده را پدید می

شود. با این وجود تنها سهمی جنسی، قواعدی حقوقی و قوانینی خویشاوندی است که ازدواج خوانده می

ی جوامع روابط گنجد و همیشه در همهکل روابط جنسیِ جاری در جامعه در این قالب رسمی میاندک از 

ایم، که تا وقتی امری خصوصی و شخصی است همچنان بنا به جنسی خارج از چارچوب ازدواج داشته

دیده ی عمومی مصون است. با این همه این الگو بسیار اندازی و کنجکاوی عرصهمالحظات اخالقی از دست

شود که همین روابط جنسی خارج از چارچوب رسمی هم گهگاه همچون امری علنی و عمومی مطرح می
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آورند، که خاستگاهشان خودِ نهاد خانواده کننده را پدید میشوند و گفتمانهایی معموال سرکوبگر و سرزنشمی

را بر عهده دارد و وجود چنین ی مرزبندی و تنظیم و مهار روابط جنسی است. چرا که نهاد خانواده وظیفه

 شود.اش تهدیدی برای ساختهای مستقر خانواده محسوب میروابطی و به خصوص عمومی شدنِ بحث درباره

روابط جنسی مردمان چه رسمی و محدود به ازدواج باشد و چه غیررسمی و آزادانه باشد، تا جایی  

حریمی اخالقی باید از ورود به آن خودداری که به سطح روانشناختی تعلق دارد، امری شخصی است و با 

شوند. چرا که کرد. اما به محض آن که این روابط از مرز دو نفر گذر کردند، به پدیداری اجتماعی بدل می

شود و به زایش نهادی نو منتهی روابط انسانی در مسیرهای دو نفره همچنان امری روانشناختی محسوب می

ه نفره به باال از سطحی نو از پیچیدگی و کیفیتی تازه برخوردار است که زایش شود. اما روابط انسانی سنمی

سازد. دلیلِ آن که روابط جنسی با ضرورتِ رسمیت یافتن و اجتماعی شدن روبرو نهادهایی نو را ممکن می

عنی شود و نهادی نو یهستند نیز همین است. چون روابط جنسی دو نفره معموال به زایش فرزندی منتهی می

ی این دیگر به عرصه شود وآورد که روابط در آن بین سه تن یا بیشتر تعریف میای را پدید میخانواده

 آید.  عمومی تعلق دارد و به همین خاطر در تورِ روابط اجتماعی و قواعد حقوقی گرفتار می

ی اند و به عنوان بازیگرانی در عرصهبسیاری از کسانی که در سطح اجتماعی و فرهنگی اثرگذار بوده

اند. در ی عمومی دخالت دادهاند، روابط نزدیک و خصوصی خویش را نیز در عرصهعمومی نقش ایفا کرده

ت که روابط سیاسی خود شاه قاجار اسی سیاسی فتحعلیترین نمونه در عرصهدوران معاصر احتماال برجسته

ی فرهنگی کرد. در کنار او، به نظرم مهمترین نمونه در عرصهرا بر مبنای ازدواجهای پرشمارش تنظیم می

ی عمومی متصل فروغ فرخزاد باشد. روابط خصوصی و تماسهای جنسی فروغ نه تنها از همان ابتدا به عرصه

از علنی کردن روابطش ابایی نداشت، اگر که نگوییم در  زد وشد، که خودِ او نیز به این موضوع دامن میمی

 ورزید. این مورد اصرار می
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ی عمومی، تولیدات ادبی فروغ گذشته از تبدیل شدنِ این روابط خصوصی به امری مشترک در عرصه

ی توان فارغ از منع اخالقیِ حاکم بر سرکشهم به شدت به همین روابط وابسته بوده است. به همین خاطر می

ی عمومی مربوط دانست ی این روابط را از سویی به عرصهبه زندگی خصوصی مردمان، بحث کردن درباره

آید و از سوی دیگر آن را برای فهم و تحلیل اشعار فروغ ضروری شمرد. از این رو گفتاری مستقل الزم می

ن به دست دهیم. این کار از آن رو ای تقریبی از آکه در آن ارتباط فروغ با مردان را بررسی کنیم و گاهشماری

اند تعیین اهمیت دارد که نقش اجتماعی و فرهنگی فروغ کامال وابسته به مردانی که با او در ارتباط بوده

 اش هم ارتباط با مردان بوده است. ی مرکزیشود و گفتمان او و مسئلهمی

کرد، که رنجش مردانِ منتشر می ریخت وهایش با مردان را در قالب شعر میفروغ نه تنها هماغوشی

ای رمانتیک از خویش برساخته بود که محورش دانست. او انگارههمبسترش از این کار را هم ناروا می

گرایان در آن تاریخ تازه در کارِ ابداعش بودند و ستمدیدگی از جنس مرد بود و این شعاری بود که چپ

دهد. آشکار است که فروغ نه تنها بان پارسی به دست میی اصیل بومی از آن را در زفروغ نخستین نسخه

کرده، که این کار را نوعی حرکت مترقی و اش با مردان را علنی و عمومی میخودش ارتباطهای خصوصی

اند و منعی بر شدهآورده و در برخی از شعرهایش این که دلدارانش از این کار آزرده میادبی هم به شمار می

 کند:اند، شکایت میل بودهاین افشاگری قای

 ی ناگفته دارماکه در دل قصه  به لب هایم مزن قفل خموشی

 کزین سودا دلی آشفته دارم  پایم باز کن بند گران را ز
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 بیا بگشای درهای قفس را  بیا ای مرد ای موجود خودخواه

 رها کن دیگرم این یک نفس را  زندانم کشیدی اگر عمری به

 به سر اندیشه پرواز دارم  منم آن مرغ آن مرغی که دیریست

 به حسرت ها سر آمد روزگارم  سرودم ناله شد در سینه تنگ

  

 که من باید بگویم راز خود را  لب هایم مزن قفل خموشیه ب

 طنین آتشین آواز خود را  به گوش مردم عالم رسانم

  

 بسوی آسمان روشن شعر   بیا بگشای در تا پر گشایم

 گلی خواهم شدن در گلشن شعر   م پرواز کردنااگر بگذاری

 

 تنم با بوی عطر آگینش از تو   لبم با بوسه شیرینش از تو

 دلم با ناله خونینش از تو   نگاهم با شررهای نهانش

 

 ننگ است مگو ننگ است این شعر تو  ولی ای مرد ای موجود خودخواه

 فضای این قفس تنگ است تنگ است  بر آن شوریده حاالن هیچ دانی
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 از این ننگ و گنه پیمانه ای ده  مگو شعر تو سر تا پا گنه بود

 ای دهمرا در قعر دوزخ خانه  بهشت و حور و آب کوثر از تو

  

 مرا مستی و سکر زندگانیست  کتابی خلوتی شعری سکوتی

 که در قلبم بهشتی جاودانی است  ندارمچه غم گر در بهشتی ره 

 

 میان آسمان گنگ و خاموش  شبانگاهان که مه می رقصد آرام

 تن مهتاب را گیرم در آغوش تو در خوابی و من مست هوس ها

 هزاران بوسه بخشیدم به خورشید نسیم از من هزاران بوسه بگرفت 

 لرزید شبی بنیادم از یک بوسه  در آن زندان که زندانبان تو بودی

 

 که ننگم لذتی مستانه داده  دور افکن حدیث نام ای مرده ب

 که شاعر را دلی دیوانه داده  بخشد آن پروردگاریمرا می
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 بسوی آسمان روشن شعر  بیا بگشای در تا پرگشایم

 گلی خواهم شدن در گلشن شعر  م پرواز کردنااگر بگذاری

دریابیم که برخالف باور نادرستِ مشهور، خطاب به مردم کافی است یک بار این شعر  را بخوانیم تا 

گرا و متشرع سروده نشده است. مخاطب این شعر و منبع الهامش یک نفر است و آن کار و سنتمحافظه

اش با فروغ ناخوشنود است و انگار همبستر فروغ است که معلوم است از رسواییِ علنی شدن رابطه

عر بسراید یا منتشرش کند. البته تردیدی نیست که بسیاری از شعرهای فروغ خواسته فروغ در این مورد شنمی

که با نادیده انگاشتن این اعتراض و ناخوشنودی تولید شده، ارزش ادبی چشمگیری دارند. اما این نکته به 

این شعر بسیار معقول و طبیعی است و « مردِ خودخواه»ی جای خود باقی است که به هر صورت خواسته

 نماید.ار فروغ برای گذر از آن غیراخالقی میاصر

ی نخست زندگی فروغ نقش آفریدند، پدرش، برادرش و شوهرش بودند. مهمترین مردانی که در نیمه

مردانی که شباهتهایی چشمگیر با هم داشتند. هر سه نفرشان فروغ را در بافتی خانوادگی دوست داشتند، هر 

اش بسیار روادار و شکیبا بودند، و همه تا پایان گسیخته های لگاموییسه نسبت به او و رفتارهایش و کامج

ای شده باشد. عمرشان به حمایت از او ادامه دادند. به ظاهر پرویز شاپور هم مانند پدر فروغ قربانی کلیشه

 شده، در آثارپدر فروغ که خودش از نظر جنسی مردی ولنگار بوده و دوستدار شعر و ادب هم محسوب می

ستیز بدل شده که مخالف شعر گفتن دخترش مذهبی و متعصب و زنی فروغ به مردی شبهراویان زندگینامه

پردازانه به بوده است. پرویز شاپور هم که به گواهی همگان مردی مالیم و نرمخو بوده، با چرخشی داستان

ند شرکت کند. شواهد اش در محافل ادبی ارجمگذارد همسر نابغهشود که نمیشوهری حسود بدل می

دهند که تنش اصلی از اصرار و کوشش فروغ برای ارتباط جنسی با مردان بر ای اما نشان میزندگینامه
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خاسته و ربطی به ادبیات و شاعری نداشته و هم پدرش و هم شوهرش هم نسبت به هنجار جاری در می

 اند.هجامعه در این مورد بسیار مالیم و بردبارانه با او برخورد کرد

دانیم یجدایی و اختالف فروغ و شوهرش نمایان بود و م 1330از همان ابتدای کار یعنی در حدود 

ران طوری که در همین حدود فروغ با مردان دیگری دوستی صمیمانه داشته است. برخی از نویسندگان و مفس

داشته و به خاطر شعر سرودنِ یز شاپور با شعر و ادبیات دشمنی اند گویی که پروزندگی فروغ را شرح داده

دهد که چنین نیست. کرده است، اما مرور دقیق زندگینامه و محتوای اشعار او نشان میفروغ با او مخالفت می

شده و شعرهایش تنها ی او خارج از حریم زناشویی مربوط مییعنی اختالف او و شوهرش به روابط گسترده

بینیم که فروغ در هفده سالگی م میهلت یا محورِ این روابط. از نظر زمانی اند، و نه عبازتابی از این ماجرا بوده

ی ی شوهرش خارج شد و به خانهو پیش از آن که شعری از او منتشر شده باشد به خاطر همین روابط از خانه

 پدری بازگشت. 

که از ترس اند سروده و نقل کردهفروغ جایی اشاره کرده که از سیزده سالگی پیش خودش شعر می

اش جای چون و چرا دارد. چون در برده، و این حرفی است که درستیی شعرهایش را از بین میپدرش همه

ی او به شعر از همین جا آغاز شده جای دیگری نقل شده که پدرش از دوستداران شعر فارسی بوده و عالقه

، با این فرض که طبق هنجارِ مردان آن کردهمچنین حمایتی که با فراز و نشیب از دخترِ بدنامش می 74است.

های دانیم که اولین نشانهروزگار نگاهی سنتی به جنس زن داشته همخوان نیست. به هر روی این را هم می

                      
 .9۵: 1387-1386الزمان، فروغ 74
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اش و زمان زاده شدن کامیار مربوط اند به حدود هفده هجده سالگیشعرهایش که اطرافیان به آن اشاره کرده

  75سرود.هایی کودکانه را برای او میشود، که با وزن الالیی شعرمی

رسیم که های عینی داوری کنیم، به این نتیجه میدر واقع اگر بخواهیم سختگیرانه و با تکیه بر داده

شِ خودش فروغ از همان حدود هفده هجده سالگی و بعد از ازدواجش سرودن شعر را آغاز کرده و این گزار

های ادبی است و یا به فرآوردهای ساختگی سوزانده یا خاطرها از ترس پدر میرسروده و آنها که غزلهایی می

ی اش از پرویز شاپور جسارت و انگیزهنماید که فرآیند جداییشده است. چنین میدر خوری مربوط نمی

ی شاعر شدنِ فروغ نقشی بسیار انتشار اشعارش را فراهم آورده باشد. به این ترتیب شوهرش در تاریخچه

ی او سرودن شعر را آغاز کرد و هنگام جدایی از ود به خانهمهم و چشمگیر بر عهده داشته است. فروغ با ور

گاهی استوار از تکیه او انتشار کتاب شعرش را به انجام رساند. این دستاورد ادبی در زمانی به نسبت کوتاه البته

ی خانوادگی و فضای مساعد گشت و  استعداد ادبی خودِ فروغ و زمینهبرخوردار بود که به پدرش باز می

 شد.  ی پدری را شامل میی خانهادب

به چاپ رسید. کسی که این شعر  1330نام داشت و در « گناه»اولین شعری که از فروغ منتشر شد 

بود و ناصرخدایار سردبیرش « روشنفکر»ی ی ادبی مجلهرا چاپ کرد، فریدون مشیری بود که مسئول صفحه

کرد، در نه به داشتن ارتباط با مردان دیگر اشاره میشد. انتشار این شعر که در آن فروغ گستاخامحسوب می

زیست، خشم پدرش را برانگیخت و به زمانی که هنوز در عقد شاپور بود و شاید به همین دلیل از او جدا می

روایتی باعث شد او را از خانه براند، هرچند، چنان که گفتیم، احتماال اعتیادی که در همین هنگام گریبانگیر 

                      
 .13۵0سیاوش و فرخزاد،  75
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کرده است. فروغ که هنوز هفده سال بیشتر نداشت، مدتی بود در این طرد نقش مهمتری ایفا میفروغ شده 

گوید ای در خیابان شاه اقامت گزید و بعد دوباره نزد شوهرش به اهواز بازگشت. خواهرش پوران میدر خانه

م.  76دار بوده است.که در این میان مدتی را نزد مهندس بیوک مصطفوی زندگی کرده و از حمایت او برخور

ای به این مرد دارد و معلوم است که تا سالها بعد با فروغ دوستی داشته و گویا در جمع با فروغ آزاد هم اشاره

 77پروا و دریده بوده است.کرده و در کل مردی با رفتار بیهایی هرزه میشوخی

ی پدری انهخپور و بازگشت به و بازتاب آن، جدایی آغازین او از شا« گناه»با توجه به محتوای شعر 

توانسته بیوک مصطفوی یا کسی دیگر هم احتماال در ارتباط او با مردی دیگر ریشه داشته است. این مرد می

اش جای انهباشد، اما به هر صورت در پایان این دوران متالطم مصطفوی بوده که برای مدتی فروغ را در خ

دهد مردی که ارتباط فروغ با او به رسوایی انجامید و نخستین یداده است. شواهدی در دست است که نشان م

ی شوهر رقم زد، این مرد نبوده و بنابراین احتماال این شخص دومین فرد در این فهرست خروجش از خانه

 بوده است. 

آید که وقتی دید پدر فروغ او را این حقیقت که شاپور مردی مالیم و مهربان بوده از این جا بر می

هایی از سازش و همدلی در میانشان نمایان شد و همین باعث خود رانده، باز به او پناه داد. این بار بارقه از

ی شعرهای زاده شود. اما تقریبا در همین هنگام فروغ مجموعه 1331شد که فرزندشان کامیار در خرداد ماه 

کرد و این باعث خشم و دلزدگی اشاره می پروایی بیشتر به روابطشرا به چاپ رساند که در آن با بی« اسیر»

شدید شوهرش شد. فروغ در این دفتر اشعاری را گنجانده بود که بیشترشان در اهواز و طی سال نخست 

                      
 .۵31: 1382نقیبی،  76
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کرد. کتاب هایش از مردان اشاره میبود و آشکارا به کامجویی زندگی مشترک او با پرویز شاپور سروده شده

الدین شفا به چاپ رسید و گذشته از سر و صدای ناشی از ی شجاعو مقدمهی انتشارات امیر کبیر با سرمایه

 اش، از نظر ادبی نیز ارزشمند و خواندنی بود. محتوای تابوشکنانه

آید که فروغ به نسبت زود به قلمروی تولید فرهنگی گام نهاد و اولین کتابش را در از اینجا بر می

هنگام با حمایت اطرافیانش به انجام این کار توفیق یافته است. شک در این هفده سالگی منتشر کرد، و بی

اند و به این خاطر اش مخالفت داشتهیعنی این باور مرسوم که پدرش و شوهرش در هفده سالگی با شعر گفتن

که نخستین آثار مستقل « اسیر»ی دادند به کلی نادرست است. شعرهای مجموعهاو را طرد کرده و آزار می

که پیشتر از آن به عنوان اولین شعر منتشرش کرده بود، با حمایت کسانی مانند فریدون « گناه»شعر  اوست، و

 اند. ای با پدر یا شوهر فروغ و یا هردو داشتهالدین شفا چاپ شدند که آشناییمشیری و شجاع

این را نادرست است، اما « اسیر»ی دشمنی و مخالفت شوهر و پدر فروغ با انتشار هرچند شایعه

توان پذیرفت که چاپ این کتاب همزمان شد با اختالف شدید خانوادگی و قهرِ برگشت ناپذیر شوهرش. می

ی دوستانش بماند. پرویز در حدی که شوهرش او را از خانه راند و فروغ ناچار شد به تهران برود و در خانه

ه توضیحی نداد و تا پایان عمر به کل از سخن ی این که چه اتفاقی در این حدود افتادشاپور بعد از آن درباره

شان خیانت فروغ در زندگی پوشی کرد. با این وجود روشن است که سبب جداییی فروغ چشمگفتن درباره

زناشویی بوده است. چون پرویز شاپور بعد از آن اجازه نداد فروغ پسرش را ببیند و با او ارتباط داشته باشد 

ای که فروغ در همان ابتدای جدایی برای رعادی را بدون اعتراض پذیرفت. از نامهو فروغ نیز این وضعیت غی

پرویز شاپور نوشته کامال روشن است که از طرفی شوهرش با او قطع رابطه کرده و از طرف دیگر فروغ خود 

انگار شود که داند و خواستار بخشایش و گذشتِ اوست. از همین نامه معلوم میرا گناهکار و پشیمان می

 ای مبتال شده است:فروغ به بیماری مقاربتی
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پرویز نمی دانم چرا باز دارم برای تو نامه می نویسم . امروز بعد از یک ماه کاغذ مامان آمد و از »

حال کامی با خبر شدم . شاید من حق نداشته باشم که از او بپرسم و او را مال خود بدانم اما آیا می توانی 

حالم  هایی را که او برایم کشیده بود دیدم خیلی گریه کردم.بشوی . پرویز وقتی نقاشیمنکر حس مادری من 

شود. به خصوص که نداشتن پول و آشفتگی تر میام خرابخوب نیست . اینجا در تنهایی روز به روز روحیه

ظرم جلوه می کند اینجا هستم اما به قدر سه سال درن زندگی و در به دری بیشتر خردم کرده . سه ماه است که

هایم را روی هم بگذارم و خودم را در تهران و پیش کامی ببینم تو مرا فراموش کردی به . می خواهم چشم

بدبختی هستم که روح سرگردانم  ی هیچ گونه محبت و ترحمی نیستم. من یک آدمدهم من شایستهتو حق می

م شوم و وحشتناک ام کجاست. اینجا زندگیدانم که جایکشد و سرانجام میهر لحظه مرا به یک طرف می

دانی که وقتی هم که تهران بودم بعد از زاییدن زنم تو میاست و اآلن سه ماه است که مریض هستم و دم نمی

 کردم.الجه میعهمیشه وضع رحم من خراب بود و م

بدتر می شود ام اینجا از همان روزهای اول حس کردم که حالم دارد روز به روز از وقتی که آمده

هایت ورم و چرک کرده و این تازه نیست. شاید یک فقط توانستم یک مرتبه پیش دکتر بروم و گفت تخمدان

 تومان پول 30توانستم هر دفعه میای و باید زود معالجه کنی اما پرویز چه طور سال است و تو متوجه نشده

 درک به گفت خواهم هم بعد درک به گویممی حاال درک به گفتم. بخرم گران گران هاینسخه و دکتر بدهم

 درد شدت از اوقات گاهی دیگر حاال. برود همیشه برای بگذار رودمی خوشبختی وقتی. بمیرم باید فقط من

راحت کند. وقتی همه از  مرا و برسد زودتر مرگم شاید. کنممی تحمل را چیز همه اما بکشم فریاد خواهممی

پرویز  .خواهم چه کنمدیگر زندگی را می  ام خبر ندارمماه یک ماه از حال بچه اند وقتی یکمن رو گردانده

اما من فقط خیلی بدبخت  .باز بدانیهایم را باور نکنی شاید مرا دروغگو و بدجنس و حقهشاید تو حرف



200 

 

دیگر هستم همین و تنها گناهم این است که خیلی زود وارد زندگی اجتماعی شدم. یعنی وقتی که دخترهای 

کنند و ظرفیت تحمل حقایق زندگی را نداشتم و حاال شکست خورده و بدبخت توی خانه اسباب بازی می

ام و مطمئن هستم که اگر هم بمیرم از گرسنگی از مرض از بدبختی و از نا امیدی، هیچ ی دنیا افتادهاین گوشه

دهم جان کامی و به یاد قسم می بنویسم تو راتوانم نمی .نویسمپرویز بیشتر از این نمی کس خبر نخواهد شد.

خورم اش را میکردیم و همدیگر را دوست داشتیم و حاال حسرت یک لحظهروزهایی که با هم زندگی می

ام من بچه بودم و حاال زندگی سخت مرا شده ضام خیلی عوام مرا ببخش من عوض شدهاگر من بدی کرده

کن و به خاطر این که من الاقل بتوانم اینجا با فکر راحت درس بخوانم  پرویز گذشته را فراموش .حیران کرده

خواهم به دیگری گاهی اوقات برای من از حال کامی بنویس و مثل گذشته با من دوست باش پرویز من نمی

هم بگیر اما دوست من  خواهی زن هم بگیری بازاگر می .خواهم همیشه تو را داشته باشمتکیه کنم من می

ای پرویز تو بنویس که چر ا با من قهر کرده .به خدا همین قدر راضی هستم فقط یک نامه برایم بنویس .باش

 .ام قطع کنمام را با گذشتهتوانم رابطهخواهم من نمیدهم فقط یکی بعد دیگر از تو هیچ چیز نمیرا قسم می

بگذار من هم یک لحظه  .مید دلخوش باشمانم بگذار من الاقل با این ادمن همیشه خودم را مال تو و کامی می

توانی بفهمی که چه قدر به تو احتیاج دارم تو را زندگی کنم پرویز به خدا مریض و بدبخت هستم و تو نمی

  «.به مرگ کامی برایم نامه بنویس

دهد که پرویز شاپور چندان از فروغ رنجیده بوده که حتا از نوشتن یک انگیز نشان میی رقتاین نامه

کرده و به کلی ارتباطش را با او قطع کرده بود. همچنین روشن است که فروغ ی ساده هم خودداری مینامه

دانسته که این قطع و نادرست میاش را چندان مهیب به حداقل ارتباط با او قانع بوده و خودش کردار پیشین

ی دیگر این نامه آن است که محبتی راستین نسبت دانسته است. نکتهرابطه و سردی را به حق و سزاوار می
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زند و روشن است که فروغ همچنان پس از جدایی هم شوهر پیشین و به شوهرش و پسرش در آن موج می

از این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که فروغ هم فرزند خردسالش را به شدت دوست داشته است. ب

ای که احتماال در دانسته است و آن را با بیماری رقابتیخود میل جنسی سرکش خویش را نوعی بیماری می

ی خود را با تکرار این انگاشته است. به شکلی که خطاهای گذشتهپیوند با همان بدان دچار آمده، همتا می

 کرده است. و از سر مریضی چنین و چنان کرده توجیه می نکته که بیمار است

ی این جدایی پرده برداشت و گفت که یکی از دوستان سالها بعد پوران فرخزاد از ماجرای پشت پرده

کرد. فروغ با این مرد ی او زندگی میپرویز از اهواز برای دیدار او به تهران آمده بود و برای یک ماه در خانه

به این ترتیب شاپور که یک  78ی پشیمانی فراوان فروغ شد.ارتباطی شده بود که به رسوایی کشید و مایهوارد 

بار خطای مشابهی را بر او بخشوده بود، دیگر کوتاه نیامد و از او جدا شد و به کل ارتبازش را با او قطع کرد. 

را بیرون آورد. « اسیر»چاپ دوم کتاب که خیانت به شوهرش برمال شد، فروغ به تهران آمد و  1333در سال 

 ای بر آن نوشت و در آن تاکید کرد که به خاطر شعرهایش هرزه نامیده شده است. خودِ فروغ مؤخره

اش با وجود جسورانه در آن هنگام هنوز شعرهای فروغ چندان شهرتی نداشتند و شعرهای عاشقانه

ای که به وجود آمده نماید که فروغ زیر تاثیر رسوایییزد. در واقع چنین مبودن چندان به هرزگی پهلو نمی

ی کتابش هم نوشته است. تا حدودی علت دانسته و همان را در مقدمهای را به خود منسوب میبود، انگاره

داد نوشت و محتوای شعرها نشان میپیوند خوردن این لقب به او همین متنی بود که خودش نوشت. این پی

اش با شاپور دل در گروی آغوش دیگران هم داشته است. با این وجود دورانِ زندگیکه فروغ طی همان 
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زد و فروغ با نوشتن در این زمینه و چاپ شاپور که مردی متین و درونگرا بود در این زمینه هیچ حرفی نمی

 اش موضوع را بر سر زبانها انداخت و آبروریزی عجیبی برای شوهر و پدرش ایجاد کرد. کردن

ی شوهر ارتباط با چند مرد دیگر را آغاز نماید که فروغ بالفاصله پس از رانده شدن از خانهین میچن

اش از اش با سهراب سپهری و منوچهر شیبانی بالفاصله بعد از جداییدانیم که دوستیکرده باشد. این را می

ت. کمی بعدتر هم با نادر اش دست کم با سهراب ماهیتی جنسی نداشته اسشاپور شروع شد. هرچند رابطه

گوید که ای میای پیدا کرد که عمری کوتاه داشت و زود قطع شد. فروغ در مصاحبهنادرپور دوستی صمیمانه

و آغازگاه  1333که به سال  79اش آغاز شده،ارتباطش با نادرپور و سایه و مشیری در حدود بیست سالگی

رتباط کمی پیشتر هم وجود داشته و چه بسا ناخرسندی شاپور گردد. احتماال این ااش از شاپور باز میجدایی

 و قطع ارتباط اولیه با زنش به همین ارتباطهایش با این گروه مربوط باشد. 

اند و او بوده فروغ و سیاوش کسرائی دوست نزدیک بوده 1333دانیم که در همین سال این را هم می

اش بوده است. سیاوش کسرائی هم ها پشتیبانشار در مجلهکرده و برای انتکه شعرهای فروغ را ویرایش می

آذین و سخنگوی رسمی حزب توده بود و به همین خاطر بیشتر شعرهایش از فرط ی بهمرید سرسپرده

اش با نادرپور بوده و بنابراین شعارزدگی امروز از یادها رفته است. ارتباط فروغ با کسرائی مقدم بر آشنایی

اش ای تعلق داشته و بالفاصله پس از جداییای از ادیبان و نویسندگان تودهفروغ به شبکهنماید که چنین می

 اش هموار ساخته بودند. ه شهرت رسیدنبها زمینه را برای از شاپور همان
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فروغ پس از جدایی از شاپور دیگر ازدواج نکرد و دست کم یک شعر از او به جا مانده که در آن 

ی بندگی و بدبختی زنان دهد و مراسم عقد و ازدواج را مایهاج را مورد حمله قرار مینهاد خانواده و ازدو

 داند:می

 چیست که گفت کنان خنده دخترک

 زر حلقه این راز

 مرا انگشت که حلقه این راز

 بر به است گرفته تنگ چنین این

 او چهره در که حلقه این راز

 است رخشندگی و تابش اینهمه

 گفت و شد حیران مرد

 است زندگی حلقه است خوشبختی حلقه

 باشد مبارک : گفتند همه

 مرا که دریغا : گفت دخترک

 باشد شک آن معنی در باز

 شبی و رفت سالها

 زر حلقه آن بر کرد نظر افسرده زنی

 او فروزنده نقش در دید

 شوهر وفای امید به که روزهایی

 هدر رفته هدر به
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 وای که نالید و شد پریشان زن

 او چهره در که حلقه این وای

 است رخشندگی و تابش هم باز

 است بندگی و بردگی حلقه

دست کم برخی کسانی که پس از بازگشت فروغ به تهران در مقام آموزگار و مبلغ شعر فروغ نقش 

شد. این مجله با وجود نام شان محسوب میارگان« روشنفکر»ی گرایانی بودند که مجلهکردند، چپایفا می

داد و بزرگترین و میدان میپردازی درایی و شایعهباف بود که گاه به هرزهای دروغای که داشت، نشریهمترقی

ای از قول چارلی چاپلین خطاب به دخترش جاکلین بود. این نامه را سردبیر ماندگارترین شاهکارش جعل نامه

چاپلین منتشر کرد. نامه  به اسم چارلی 13۵0ی نوشت و در سالهای آغازین دهه -اهلل صبافرج–این مجله 

خودِ چارلی چاپلین هم سوسیالیست بود، با حال و هوای او تناسبی گرایانه دارد و از آنجا که محتوایی چپ

ای حقیقی دست به دست گشته و به زبانهای ترکی دارد. شاید به این دلیل است که از آن به بعد همچون نامه

و عربی و بعدتر انگلیسی و فرانسوی هم ترجمه شده و به تازگی در چند کتاب هم به عنوان سندی از افکار 

 ی آمریکایی چاپ شده است!هنرپیشهاین 

نادر نادرپور بود و او کسی بود که از همه دیرتر  1330ی در دهه« روشنفکر»ی نویسندگان سردسته

اش با فروغ زمانی آغاز شد که در گوید که آشناییمیلی بیشتر با فروغ وارد ارتباط شد. نادرپور میو با بی

نویسد از فروغ را همراه با تصویرش دید. او می« گناه»ق داشت، شعر گراها تعلکه به چپ« روشنفکر»ی مجله

ی روشنفکر چند تن از زیر عنوان شاعران کامیاب و ناکام منتشر شده بود. مجله 1333که این متن در سال 

. شاعران را به دلیل کامیابی یا ناکامی در عشق برگزیده بود و شعرهایشان را با شرح حالشان منتشر کرده بود

غریب این که شعر گناهِ فروغ به خاطر کامیاب شمرده شدن او در زمینه چاپ شده بود. در مقابل او پروین 
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اول حزب  آبادی به عنوان ناکام مطرح شده بود. در میان مردان هم فریدون توللی را )که دشمن درجهدولت

ی این دو جای تردید که البته با توجه به زندگینامه 80توده بود( ناکام و رهی معیری را کامیاب دانسته بودند،

ی نزدیکی زیادی دارد. یعنی روشن است که تعریف شاعر کامیاب و ناکام در این مجله بر اساس درجه

ای هوسران و زنباره بود و در این پیشهشده است. فریدون توللی که عاشقاشخاص با حزب توده تعیین می

نه بود، بر این مبنا ناکام دانسته شد و رهی معیری که در کل مردی متین و موقر و مورد با طعم ناکامی بیگا

آبادی هم که از بزرگان آزادیخواه و خودداری بود معلوم نیست بر چه مبنایی کامیار شناخته شد. پروین دولت

روغ که به تازگی فعاالن اجتماعی نامدار بود و با حزب توده دشمنی داشت ناکام قلمداد شده و در برابرش ف

توان فهمید که فروغ در ی شوهر بیرون شده بود، کامیاب فرض شده بود. از همین جا میبا رسوایی از خانه

 این هنگام به عنوان یکی از شاعران نزدیک به حزب توده میان اعضای این حزب شهرتی داشته است.

رسیم که فروغ شعری در وصف نتیجه مینیم، به این کهای این موزائیک را سر هم اگر بخواهیم تکه

ن را در عشقبازی با مردی جز شوهرش سروده، و با نفوذ سیاوش کسرائی که شاید همین مرد بوده باشد، آ

ها را در زندگی اند، آن هم با قصدی کمابیش سیاسی برای این که شاعران متمایل به چپای چاپ کردهمجله

ین تاریخ به ادر کل این بازی آماج اصلی فریدون توللی بوده که در  شخصی و عشقی کامیاب بدانند. احتماال

ای درگیری داشته است. احتماال انتشار همین شعر بوده که شاپور را رنجانده و باعث شدت با ادیبان توده

 بدنامی فروغ در میان نزدیکانش شده است.
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اسی و اجتماعی رخ نمود، فروغ که در این بافت سی« روشنفکر»پس از انتشار نخستین شعر فروغ در 

« گناه»دهد در زمان انتشار کوشید تا با نادر نادرپور وارد ارتباط شود. گزارشی در دست داریم که نشان می

که فروغ تازه به  1333مردی به نام ناصر خدایار دوست صمیمی فروغ بوده است. او احتماال در همان سال 

ی بود. احتماال او کسی بوده که ترتیب انتشار شعر فروغ در مجلهتهران بازگشت با او وارد ارتباط شده 

شناسیم که در این تاریخ را داده است. چون در میان کارگزاران این نشریه کسی دیگر را نمی« روشنفکر»

 جویی از این ارتباط، خیزی برداشت تا با نادرای چنین نزدیک با فروغ داشته باشد. فروغ همزمان با بهرهرابطه

بود، ارتباط برقرار کند. « روشنفکر»ای و شخصیتی بانفوذ در نادرپور که در آن زمان نامدارترین شاعر توده

با صراحت آغاز ارتباطش با فروغ  ای که با سکوت مطبوعاتی و سانسور بسیار روبرو شده،نادرپور در مصاحبه

اسم فروغ را « روشنفکر»در « گناه»عر گوید که برای نخستین بار پس از چاپ شرا شرح داده است. او می

ی آن نظر بدهد. اما تقریبا شنید. کمی بعد فروغ با او تماس گرفت و خواست که شعرهایش را ببیند و درباره

با اصرار او را به  19/۵/1334از ابتدای کار معلوم بود که قصدی فراتر از تبادل نظر ادبی دارد. چون روز 

هایش را برای نادرپور خواند و اعتراف کرد که و در آنجا دو شعر از سروده درختزاری در محمودیه کشاند

ای مضمون هردوی این شعرها ابراز عشق بود و هردو را هم در قالب چهارپاره 81آنها را برای او سروده است.

ت، چنین نام داش« اعتراف»های خودِ نادرپور پدید آورده بود. یکی از این شعرها که در سبک و سیاق سروده

 است: 

                      
 .۵00-496: 1382نقیبی،  81
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 راز این خاطر پریشان را  تا نهان سازم از تو بار دگر

 نرم و سنگین حجاب مژگان را   می کشم بر نگاه ناز آلود

  

 از خدا راه چاره می جویم  دل گرفتار خواهش جانسوز

 سخن از زهد و توبه می گویم   پارساوار در برابر تو

   

 رفیق و همراهست با زبانم  آه ... هرگز گمان مبر که دلم

 کی ترا گفتم آنچه دلخواهست  هر چه گفتم دروغ بود، دروغ

   

 سخنت جذبه ای نهان دارد  تو برایم ترانه می خوانی

 از جهانی دگر نشان دارد  گوئیا خوابم و ترانه تو

  

 به لب دارند« نه»و « آری»در دل  شاید اینرا شنیده ای که زنان

 زدار و خموش و مکارندرا ضعف خود را عیان نمی سازند
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 در هوای تو می زند پر و بال  آه، من هم زنم، زنی که دلش

 دوستت دارم ای امید محال  دوستت دارم ای خیال لطیف

ی نادرپور محسوب شناسانههردو شعر زیبا و بیانگر هستند و حرکتی امیدبخش در فضای زیبایی 

ار شده که شوند. نادرپور گفته که میل و اشتیاقی به فروغ نداشته، اما با اصرار او ارتباطی میان آنها برقرمی

 شده است.  کمی بعد با ازدواج نادرپور و سر باز زدنش از تجدید دیدار با فروغ، گسسته

( دوام داشت و زمانی به طور کامل 1334ی فروغ و نادرپور تنها شش ماه )از شهریور تا اسفند رابطه

ی شیروانی برقرار شده بود، رفتارهایی زاد در کوچهای که در دفتر ایرج پزشکقطع شد که فروغ در مهمانی

که برای مردانِ حاضر در جمع جذابیت جنسی زننده از خود نشان داد و برای این که به نادرپور نشان دهد 

  82دارد، کارهایی کرد که به خشم نادرپور و دو سه نفر از حاضران )از جمله تورج فرازمند( منتهی شد.

گیری را همزمان با آغاز ارتباط فروغ و نادرپور، ناصرخدایار که دوست قبلی فروغ بود سودای انتقام

شک از این که این زن او را به این سرعت آشنایی این دو با هم بود، بی یدر سر پخت. او که احتماال واسطه

ترک کرده و با دوستش وارد رابطه شده، خشمگین بود. احتماال با این انگیزه بود که درست همزمان با آغاز 

یور نوشت و از شهر« های کبودشکوفه»ی این دو شرح ارتباطش با او را در کتابی به نام ی عاشقانهرابطه

اش را نشان ای که انتقامجوییچاپش کرد. برگه« روشنفکر»ی دار در مجلهبه صورت داستان دنباله 1334

 83ی زنی به اسم شکوفه است، نادر نام دارد.دهد آن است که قهرمان مرد داستان که دلدادهمی

                      
 .۵03-۵02: 1382نقیبی،  82
 .۵01-۵00: 1382نقیبی،  83
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همزمان با چندین مرد این نکته را هم باید در نظر داشت که به ظاهر فروغ در این دوران به طور 

ای داشته است. هم دوستی اش با سیاوش کسرائی محرز است و با نصرت رحمانیارتباط داشته است. دوستی

اش بوده است. این در ضمن گویا فریدون کار هم که در این زمینه سکوت پیشه کرده بود، از دوستان صمیمی

کرده است. ه او نزدیک بوده و شعرهایش را تصحیح میاند که فریدون مشیری هم در این دوران برا هم گفته

را برای ناصر خدایار « گناه»گوید که فروغ شعر ی این مردان پیوست، مینادرپور که کمی بعد خود به جرگه

ی دانیم که فروغ در فاصلهاین را هم می 84اش در این هنگام بوده است.سروده بود و او شریک جنسی اصلی

با سهراب سپهری دوستی نزدیکی داشته و به خصوص در شعرهایش از او بسیار  133۵رماه تا تی 1334اسفند 

ی سهراب دشوار است محتوایی جنسی برای این رابطه قایل هرچند به خاطر روحیه 85تاثیر پذیرفته است،

 شویم.

و  ی روحی شودهمان عاملی بود که باعث شد فروغ دچار لطمه« های کبودشکوفه»انتشار داستان 

به این دلیل مدتی در تیمارستان رضایی بستری بود و باز پدر و  86تعادل روانی خود را از دست بدهد.

 87دادند.اش به پرستاری از او پرداختند. وخامت حالش در حدی بود که برای درمانش به او شوک میخانواده

ی کتابهای مقدس و خواندن مطالعهدچار نوعی جنون مذهبی هم شده و به  در این مدت عالوه بر افسردگی

  88ورد و انجام مراسم جادویی روی آورده بود.

                      
 .497-496: 1382نقیبی،   84
 .۵04: 1382نقیبی،  85
 .496: 1382نقیبی،   86
 .32-31: دقیقه 1393صفاریان )الف(،  87
 .8-6: 1387اسدی کیارس،  88
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ی اجتماع بازگشت. یکی از فروغ پس از حدود یک سال به تدریج بهبود یافت و بار دیگر به صحنه

شنا با گلستان آ 1337اش با ابراهیم گلستان بود. فروغ در عواملی که باعث شد سر و سامانی پیدا کند، آشنایی

اش به فروغ کمک کرد که شد و در استودیوی سینمایی او استخدام شد. گلستان با حمایت مالی سخاوتمندانه

های او شتیبانیاستقالل مالی داشته باشد و دست او را در یادگیری و پیشرفت در امور سینمایی باز گذاشت. پ

ممکن ساخت. هرچند فروغ تا پایان عمر ا تا پنج سال بعد ر« فیلم خانه سیاه است»شدن  بود که آفریده

 یاورد.کارمندی به نسبت فروپایه باقی ماند و جز این فیلم دستاورد دستاورد سینمایی دیگری پدید ن

ی ابراهیم گلستان بوده است. این نکته هم روشن است که تردیدی نیست که فروغ سخت دلباخته

داده است. نداشته و زندگی خانوادگی خودش را ترجیح میگلستان چندان پایبندی یا اشتیاقی نسبت به او 

ای گلستان تنها موقعیتی حاشیه یعنی گلستان از هر نظر در مرکز زندگی فروغ قرار داشته، ولی فروغ در زندگی

های ابراهیم گلستان به کند که زمانی فروغ پنهانی نامهکرده است. خواهرش پوران روایت میرا اشغال می

وانده بود و سخت ناراحت شده بود، چون گلستان در آن نوشته بود که فروغ برایش اهمیتی ندارد زنش را خ

گفت گوید که فروغ در این رابطه خوشبخت نبود و میبرادرش فریدون هم می 89و تنها زنش را دوست دارد.

تردیدی نیست که در با این همه  90شان ناراضی بود.نه شکمش سیر است و نه بدنش و از پنهان ماندن رابطه

 برد. ارتباط میان ابراهیم گلستان و فروغ، طرفِ سخاوتمندتر گلستان بود و فروغ بود که بیشتر سود می

بایست به خاطر محبتهای گلستان به او سپاسگزار و وامدار او باشد. اما چنین نبود و فروغ قاعدتا می

جست. اما گلستان ایگاه خویش نزد وی بهره میفروغ از راههای گوناگون برای تهدید گلستان و تثبیت ج

                      
 .13۵0سیاوش و فرخزاد،  89
 .13۵4فرخزاد،  90
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ی مردی استوار و مستبد بود و این کوششهای فروغ در حد ارتکاب خودکشی و دعوا راه انداختن با خانواده

خاست که کرد. بخشی از این خشم و خشونتی که در رفتار فروغ نهفته بود از اینجا بر میگلستان نوسان می

دارش جایگاهی رسمی پیدا کند ولی ابراهیم گلستان که به زن و فرزندش اهمیت کرد در زندگی دلتالش می

دانیم که فروغ برای داشت. این را میاش دور نگه میداد سختگیرانه او را از حریم خانوادگیبیشتری می

ایران ای به مناسبت بازگشت مسعود فرزاد به ی گلستان پای گذاشت که مهمانینخستین بار در شبی به خانه

برگزار شده بود. پیشتر گفتیم که فروغ در این مهمانی مست کرد و به شمار زیادی از مهمانان توهین کرد و 

ی این رخداد آن است که احتماال در ی جالب دربارهدر نهایت با داد و فریاد مهمانی را به هم زد. اما نکته

ی حافظ را چاپ کتابش درباره 1339بود در  روی داده است. فرزاد که مقیم انگلستان 1344یا  1339سال 

پس از انتشار کتابش در  1344کرد و احتماال در این سال به ایران سفر کرده بود. شواهدی هست که در سال 

ای که ذکرش گذشت باید در یکی از این دو سال رخ داده انگلستان هم به ایران سفری داشته است. مهمانی

ای را آغاز کرده بود تا دو یا که با فروغ دوستی صمیمانه 1337لستان از سال باشد. این بدان معناست که گ

ی اطرافیانش جایی به او اختصاص اش دعوت نکرده و در محفل دوستانهشش سال بعد هرگز او را به خانه

د هم نداده بود. احتماال دلیل این امر رفتار ناشایست فروغ در جمع بوده که در همین مهمانی منحصر به فر

 بدفرجامی خود را نشان داده است. 

ی گلستان شود. در واقع فروغ تنها یک بار و آن هم در یک مهمانی رسمی اجازه یافت تا وارد خانه

با توجه به رخدادهای بعدی و این حقیقت که انگار نامش در میان دعوت شدگان نبوده و همسرش و فرزندان 

ه بسا که همین یک بار را هم فروغ ناخوانده به مهمانی رفته باشد. این اند، چخبر بودهاش بیگلستان از آمدن

پنداریم بدان معناست که تصویر رایجی که از فروغ و گلستان در دست داریم و این دو را زوجی کنار هم می

دتا ای در اختیار فروغ گذاشته بود و کلید آن را هم داشت و قاعبه کلی نادرست است. ابراهیم گلستان خانه
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بینیم و رفت. از فروغ در محفل دوستان و جمع همکاران گلستان نشانی نمیبرای دیدار با وی به آنجا می

نشانی در دست نداریم که گلستان هرگز فروغ را در کاری جز فعالیتهای شغلی مربوط به استودیو گلستان 

فکری مهم و بزرگی را در تهران دخالت داده باشد. باید توجه داشت که گلستان در این دوران محفل روشن

سازان با او در ارتباط بودند و او ایشان را به هم کرد و شمار زیادی از نویسندگان و شاعران و فیلماداره می

ی این فعالیتها خالی است و داد. جای فروغ در همهشان میها و طرحهایی شرکتکرد و در برنامهمعرفی می

ی اجتماعی سزاوار را نداشته است. به همین گاه یک همکار فرهنگی با رتبهآشکار است که نزد گلستان جای

ها و عکسهای شان و برداشتن نامهی مشترکدلیل هم پس از مرگ فروغ اولین کاری که کرد رفتن به خانه

 مربوط به روابطشان بوده است.

نماید که او خواهان ارتباطی ی بازمانده از اطرافیانش چنین میاز مرور گزارشهای جسته و گریخته

داده و وقت و توجه اش را به او ترجیح میبیشتر و مداومتر با گلستان بوده و بابت این که این مرد خانواده

غ هر از چندی به رفتارهایی زیانبار یافته ناراضی بوده است. قاعدتا به همین خاطر فروکمی به او اختصاص می

بایست جلب توجه او و تحمیل خویش به وی بوده باشد. زد و هدفش از این کارها میو خطرناک دست می

با خوردن قرص خودکشی  1342فروغ فرخزاد در سالِ یافت. این رفتارها گاه به جاهای خطرناکی سوق می

را منتشر کرد، شاید برای پوزش از این کارش کتاب « دی دیگرتول»کرد، اما نجات یافت و کمی بعد که کتاب 

رفتند، گویا به خاطر مشاجره هنگام که این دو برای سفری به شمال می 1344را به گلستان تقدیم کرد. در 

شد. چند ماه بعد، فروغ با خوردن قرص خودکشی کنند که در آن گلستان زخمی رانندگی تصادف سختی می

هایش نمایشی بوده باشد چون این بار هم زنده ماند و آسیبی ندید. نماید که خودکشیچنین می کرد. اما بیشتر

بوده قوت  1344شود حدسِ من مبنی بر این که مهمانی فرزاد در سال تقارن این رخدادهاست که باعث می
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به خودکشی و بگیرد. سال بعد فروغ درگذشت و چنان که گفتیم شواهدی هست که انگار در آن هنگام هم 

 اندیشیده است.مرگ می

ها هرچه که بوده باشد، هدفشان که جلب توجه گلستان و تثبیت ی فروغ از این خودکشیانگیزه

غ فاصله بگیرد موقعیتش نزد وی بود با شکست روبرو شد. این رفتارها باعث شد ابراهیم گلستان بیشتر از فرو

. فروغ در سال آخر عمرش به محفل شاملو و مریدانش سوق دادو این یکی از عواملی بود که او را در چند 

ی ه جبههباین محفل مبلغانی پرشور و پر سر و صدا را پیدا کرد که حاضر بودند در برابر پیوستن فروغ 

 هواداران شعر سفید، او را در مطبوعات مطرح کنند و نامش را بر سر زبانها بیندازند.

های های گذرا و دشمنیاملو هم با جنگ و جدالهای پیاپی و دوستیی شارتباط فروغ با اعضای دسته

 1340ی ی شاملو در سالهای آغازین دههنماید که نخستین پیوندهای فروغ و دستهعمیق همراه بود. چنین می

ی هم اند و دربارهای با هم نداشتهدانیم که فروغ و شاملو میانهشکل گرفته باشد. چون تا پیش از آن می

کردند. تنش میان فروغ و مریدان شاملو تا دیرزمانی بعدتر هم ادامه داشت و تنها پس از مرگ دگویی میب

اش در مقام یکی از شاعران پیوسته با شاملو باعث اش و بازسازی انگارهفروغ بود که تصاحب میراث ادبی

ی فروغ متمرکز شود و دربارهشد تا از این اختالفها سخنی به میان نیاید و کوششها بر ستایش و اغراق 

ی جمعی شاعران نوگرای ی شاعری با استعداد که جوانمرگ هم شده بود به یکی از ارکان تزیین انگارهخاطره

بود که از میان رفت و تازه در این  1380ی شاملویی بدل شود. این توافق و کارآیی تنها سالها بعد و در دهه

هایی رو شد که بازسازی ارتباط فروغ و اعضای وباره باب شد و دادههای قدیمی ددوران اشاره به دشمنی

 ساخت.محفل شاملو را ممکن می
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اش رفته بود، فروغ از رویایی بدش که برای دیدار با فروغ به خانه 1342گوید که تا رضا براهنی می

اید طی یک سال بعد صورت و این ب 91آمد. همچنین گفته که بعدها فروغ از او )براهنی( هم نفرت پیدا کردمی

فروغ با دیگران به تبعیت از اختالفهایی بوده که  آید که برخی از دعواهایگرفته باشد. از شرح او چنین بر می

گوید که دلیل نفرت فروغ از وی آن بوده که سیروس اند. مثال براهنی میمردانِ نزدیک به او با ایشان داشته

ی یکی از محافل وسی با براهنی و پهلوان دعوا داشت و فروغ هم سردستهی فردی مجلهطاهباز بر سر اداره

احمد دعوایش شد، فروغ هم به پیروی از او با جالل کمی بعدتر که ابراهیم گلستان با جالل آل 92طاهباز بود.

های فروغ با اطرافیانش انعکاس نماید که بخشی از جنگ و جدلبنابراین چنین می 93اختالف پیدا کرد.

ای مستقل کرده است. یعنی انگار خود جبهههای دیگران بوده که به او هم نشت میها و کشمکشبندیبههج

ی عضویت در فالن دسته و پیوند با بهمان فرد بوده که به دشمنی با این و آن داده و در سایهرا تشکیل نمی

 پرداخته است.می

شود. ی ارتباط فروغ با مردان در دست داریم، چند نکته روشن میبندی کل شواهدی که دربارهبا جمع 

داده است. فروغ در این ارتباطها نخست آن که محور بیشتر این ارتباطها را هماغوشی جنسی تشکیل می

زنانی دیگر را به او ترجیح  داده و معموال با مردانی طرف بوده کهپیشگام بوده و اشتیاق بیشتری هم نشان می

اند. دومین نکته آن است که فروغ از دستیابی به ارتباطی پایدار و موفق عاجز بوده و بیشتر ارتباطهای دادهمی

اش تنها چند ماه دوام داشته است. حتا پیوند با شوهرش هم در دو دوره که هریک کمتر از یک سال دوستانه

                      
 .387: 1382براهنی،  91
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ارتباط پایدارش در این میان با ابراهیم گلستان بوده و آن هم بیشتر ارتباطی  شود. تنهاکشند خالصه میطول می

شغلی بوده تا عاطفی و عاشقانه، یا دست کم از سوی گلستان چنین بوده و چون فروغ کارمند وی بوده از او 

 داده است.برده و به این قالب تن در میحساب می

شد، تا حدودی فرودستانه واکنش نشان وبرو میدر آنجا که فروغ با شخصیتی استوار و محکم ر

ی دوستان دیگرش اش با ابراهیم گلستان است. گلستان بیش از همهی چشمگیر آن ارتباط توفانیداد. نمونهمی

اش در فضای روشنفکری و در توان گفت که زندگی او را نجات داد و تثبیت شدناز او پشتیبانی کرد و می

و بدنامی را ممکن ساخت. با این وجود مهر و محبتش به او محدود بود و فروغ  اش به روزمرگینغلتیدن

های او شکایت داشت. اما هم به خاطر وابستگی به کمکهای گلستان و هم اقتدار توجهیهمواره به خاطر بی

وی و استحکام شخصیت وی توانایی ایستادگی در برابر او را نداشت. به همین دلیل هم به خودویرانگری ر

آورد و دو بار در سالهای پایانی عمرش خودکشی کرد، که احتماال هردو بار ماهیتی نمایشی داشته است، چون 

 با وجود مساعد بودن محیطش برای ارتکاب خودکشی موفق، هردو بار در نابود کردن خویش ناکام ماند.

با حمایت مالی و آموزش ارتباط او با احمد شاملو هم از همین زمره است. در شرایطی که گلستان  

ای را برایش ممکن ساخت، شاملو برایش شهرت دادن و ایجاد فضا برای رشد او زندگی روشنفکرانه و زاینده

سواد اما متعصب را به ستایندگان پرشور وی بدل ساخت. شاملو نفوذ و فراهم آورد و طیفی از مخاطبان کم

ها و گفتارهایی که فروغ در دوران ودکامه بود و از مصاحبهجو و خاقتدار گلستان را نداشت، اما مردی سلطه

مریدیِ شاملو تولید کرده کامال آشکار است که نسبت به او وضعیتی فرودست را پذیرفته و در این راه از 

ی خویش و احمقانه و مزخرف نامیدن آثار خویش نیز ابایی ندارد. این در حالی است که فروغ انکار گذشته

اش در شعر و شاعری استعدادی چشمگیر داشت و از شاملو که هرگز نتوانسته بود شعر سوادیبا وجود بی

کالسیک ارزشمندی تولید کند، یک سر و گردن برتر بود. یعنی در میان تمام ارتباطهایی که فروغ با مردان 
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ارتباطش با کسرائی، شد. در ی اعتبار محسوب میبرقرار کرد، تنها در پیوندش با محفل شاملو بود که دهنده

برد و هره میهای مردان همراهش بنادرپور، گلستان، و دیگران همواره فروغ از دانش و اعتبار و راهنمایی

ی شاملوست که فروغ موقعیتی برتر از دیگران داشت. در ی رابطه بود. تنها دربارهطرفِ گیرنده و سود برنده

اش رویایی، براهنی، سپانلو و آزاد بودند، هیچ های شاخصی مریدان شاملو که شخصیتواقع در میان دسته

هایی موزون و آهنگین با فروغ رقابت کند وجود کس که به معنای واقعی کلمه شاعر باشد و بتواند در سروده

نداشت. فروغ در پیوند با این گروه همان نقشی را بر عهده گرفت که پیشتر اخوان ثالث و توللی و ابتهاج 

تر ظاهر شد و تندترین یما بر دوش کشیده بودند. با این همه فروغ نزد شاملو از همه خوارتر و ذلیلی ندرباره

گر ی خویش در این راستا به صحنه برد. دلیل اصلی به نظرم شخصیت مستبد و سلطهها را دربارهبدگویی

ی داد. چنان که دربارهمی ای که فروغ در برخورد با این نوع مردان نشانشاملو بود و اطاعت و سرسپردگی

گلستان هم کمابیش نشان داده بود. یکی از اسنادی که به تازگی منتشر شده و نوع ارتباط فروغ و گلستان را 

 ایست که فروغ در سفرش به خارج از ایران برای او نوشته است. ی عاشقانهدهد، نامهنشان می
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 گفتار پنجم: فروغ و سیاست

 

ی فروغ فرخزاد وجود دارد، به فعالیتهای اجتماعی و سیاسی وی مربوط داشت مهمی که دربارهپیش

اش بسیار باالست، پیوندی اشعارش و زندگی شخصیی همی شاعری مانند فروغ که درجهشود. دربارهمی

به دقت بنگریم و عی های شاعر با نهادهای اجتماشود که به چفت و بستفهمِ اشعار تنها زمانی ممکن می

آن است که در کل دو تصویر  تاثیرپذیری و تاثیرگذاری وی را در این زمینه به درستی تحلیل کنیم. جالب

های ی فروغ وجود دارد. برخی او را شخصیتی یکسره غیرسیاسی، منفرد، فارغ از بند و بستمتضاد درباره

ای خوانی تحت تعقیب، و کوشندهی، مخالفیاساند، و برخی دیگر او را مبارزی سحزبی و محفلی دانسته

اند. طبیعی است که با پذیرش هریک از این تصویرها گرا دانستههای چپها و محفلفعال و وابسته به حزب

 شود. معنای بسیاری از شعرهای فروغ یکسره دگرگون می

و شعرهایش هم نماید که فروغ تا پیش از ازدواجش گرایش سیاسی خاصی نداشته باشد چنین می

های حفلدر این دوران همگی رمانتیک یا اروتیک هستند. بعد از ازدواج با پرویز شاپور که فروغ با م

شدند و روشنفکرانه آشنا شد، با گروهی حشر و نشر پیدا کرد که عضو یا هوادار حزب توده محسوب می

درپور بود که پل ارتباطی فروغ با شمار ارترین چهره در این میان نادر ناشان شاعر بودند. تاثیرگذبسیاری

شد. فروغ در ارتباط صمیمانه با نادرپور پیشگام بود، اما گرا محسوب میزیادی از شاعران نوپردازِ چپ

ش را با فروغ نتوانست این ارتباط را برای مدتی طوالنی حفظ کند و نادرپور کمی بعد ازدواج کرد و ارتباط

 محدود ساخت. 
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ی در مجله« گناه»و بعد از خواندن شعر  1333د که آشنایی او با فروغ در سال گوینادرپور می

ی ی ویژهناگفته نماند که روشنفکر مجله 94روشنفکر دست داد که همراه با عکس فروغ به چاپ رسیده بود.

گیرد. گرایان هوادار حزب توده بود و به این ترتیب دوستی فروغ و کسرائی پیش از این تاریخ قرار میچپ

دوست  1334ی شهریور تا اسفند با نفوذ او در این مجله منتشر شده است. او در فاصله« گناه»چون گویا شعر 

ی ادیبان هوادار حزب صمیمی فروغ بود و همان کسی بود که شعر نو را به او معرفی کرد و او را به جرگه

او و سیروس طاهباز تصمیم گرفتند « لدی دیگرتو»توده وارد کرد. م. آزاد به روشنی گفته که بعد از انتشار 

هایی هم بخشهایی از ای برای او منتشر کنند و مصاحبهنامهی آرش ویژهبرای مطرح کردن نام فروغ در مجله

 95آن منتشر شده در این راستا ضبط شده است.

ی و کمابیش ی این دو، ارتباط کاری عاشقانهدهد که با وجود پایان یافتن رابطهشواهد نشان می

ی شان همچنان بر سر جای خود باقی بود. نادرپور عالوه بر این که فروغ را با شعر نیما آشنا کرد، واسطهحزبی

شود. نادرپور به خصوص بعد از فطع رابطه با فروغ بیشتر با محفل ارتباط او و شاملو هم محسوب می

« عروسی خون»وقتی شاملو  133۵. در تیرماه ای چفت شد که ناصر خدایار و شاملو اعضایش بودنددوستانه

اثر لورکا را ترجمه )یا در واقع تالیف!( کرد، قرار شد دکتر لعبت واال تئاتر خود را در اختیار او بگذارد و 

نادرپور و فروغ و طوسی حائری آن را به صورت نمایشی اجرا کنند. محتوای این متن آشکارا ایدئولوژیک و 

ست که در اینجا با یک فعالیت فرهنگی حزبی در پیوند با توده سر و کار داریم. هرچند سیاسی بود و معلوم ا

گوید که تا این هنگام فروغ اند. نادرپور میشدهبسیاری از دست اندرکارانش سمپات حزب توده محسوب می

                      
 ..493: 1382نقیبی،  94
 .۵23-۵22: 1382نقیبی،  95
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اند. با این هپریداند و به خصوص بر سر شعر و شاعری مدام به هم میو شاملو دشمنی شدیدی با هم داشته

ی آشنایی ایشان قرار گرفت و آغازگاه روندی بود که در نهایت به آنجا کشید که فروغ همه همین فضا مقدمه

ی نویسندگانی ی شاملو بپیوندد. فروغ در اواخر عمر کوتاهش به حلقههمچون عضوی مطیع و رام به دسته

ای تشکیل داده بودند و از شعر سفید املو دستهمثل یداهلل رویایی و احمدرضا احمدی پیوست که با احمد ش

 کردند. و بی وزن و قافیه دفاع می

در همین ی شاملو همزمان بود با اختالفهایی که با ابراهیم گلستان پیدا کرده بود. پیوستن او به جرگه

نیروهای چپِ جوان ها و اعتراضهایی که حدود فروغ به فعالیت سیاسی هم گرایشی یافته بود و در اعالمیه

دهنده نقشی ایفا کرد. به خصوص زمانی که گروه پرویز نیکخواه به  دادند به عنوان حامی و اطالعانجام می

ای در حمایت از آنها نوشت و آن را به برتولوچی داد جرم تالش برای ترور شاه دستگیر شدند، فروغ اعالمیه

آن را در اروپا منتشر کرد و موجی تبلیغاتی را راه انداخت  که در آن هنگام در ایران حضور داشت. برتولوچی

که به لغو حکم اعدام این افراد منتهی شد و باعث شد به زندان محکوم شوند. پرویز نیکخواه بعدتر از 

کردارهایش پشیمان شد و ابراز ندامت کرد و آزاد شد و بعد از انقالب اسالمی به دست انقالبیون اعدام 

 96گشت.

دانیم. شواهدی هست که او در محفلها و ی گرایشهای سیاسی فروغ تنها در همین اندازه میدرباره

ای از آن اش )که شاملو نمونهمجامع رسمی سازگار با گفتمان دستوریِ حزب توده و مشتقهای سرکش بعدی

گرای بعدی ههای چپای حزب توده و گروشک از دستگاه تبلیغاتی و رسانهگفته است. او بیاست( سخن می
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برای پراکندن نام و نشان خویش و دستیابی به شهرت بهره جسته و چه در آن هنگام که در محفل ادیبان 

شده ی شاملوگرایان، عضوی مطیع و سر به راه محسوب میحزب توده حضور داشته و چه بعدتر در دسته

زده، اما گویا این ا این و آن دامن میاست. خلق و خوی پرخاشگرش هر از چندی به درگیری و دعوای او ب

 آورده است. اش به عنوان هوادار آن حزب و این دسته آسیبی وارد نمیامر به پیوندهای سازمانی

ی او متنی به نسبت منصفانه نوشت و گفت که نادرپور بیست و شش سال پس از مرگ فروغ درباره

ی شخصیتش پنهان شده استعداد راستین او در پشت اسطورهی فروغ فرخزاد این است که ی من دربارهعقیده»

و اشتهاری که از این اسطوره برخاسته به مراتب بیش از استحقاق او بوده است و به همین دلیل در روزگاران 

آینده کاهش خواهد یافت و این نکته را آشکار خواهد کرد که اگر این شاعره در دام تظاهرات و تبلیغات روز 

شد، شخص و شعرش ی دست برخی از رندان قلمزن نمیو در زندگی طبیعی و ادبی خویش بازیچه افتادنمی

محفل « رندان قلمزن»و احتماال در اینجا منظورش از  97«رهانید.هایی که فرا راه خود داشت بهتر میرا از مهلکه

محفل مشابه  مریدان شاملو است، چون خودش در زمان نوشتن این سطور همچنان عضوی وفادار از

 هاست و بعید است آنها را در نظر داشته باشد. ایتوده

ای با این همه باید به این نکته توجه داشت که فروغ هرگز عضو رسمی هیچ حزب و گروه سیاسی

نبوده است، و گذشته از حمایتی که از پرویز نیکخواه کرد و ماجرای پوسترهایی که انگار باری به همراه 

نماید که زنی بوده با ش سیاسی مشخص دیگری از او سراغ نداریم. یعنی بیشتر چنین میداشته، هیچ کن

گرایان وارد داد و ستد های چپگرایی، که بدون وفاداری به سازمانی خاص با محفلگرایشی درونی به چپ
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کرده کرار میها را تها همان موضعگنجانده و در مصاحبهشده و شعارهای ایشان را در شعرهای خویش میمی

 جسته است. ها و ابزارهای تبلیغاتی ایشان برای دستیابی به شهرت و اعتبار بهره میو در مقابل از رسانه

بازان و ارتباط فروغ با سیاست بیش از آن که ارتباط با نهادهای سیاسی باشد، ارتباط با سیاست

که بر پیوند و ارتباط مستقیم فروغ با  عالقمندان به سیاست بوده است. یعنی هیچ شاهدی در دست نداریم

های سیاسی ارتباط داشته و عضوی شناخته یک نهاد سیاسی داللت داشته باشد. فروغ در عین حال با محفل

گرای انقالبی )گروه شاملو( محسوب ای )گروه نادرپور( و بعدتر شاعران چپشده از محفل شاعران توده

گشته که نقشی تعیین اش با مردانی میاین محافل بر محور ارتباط صمیمانهی شده است. اما پیوند او با همهمی

ی دوستان مردش اند. یعنی اتصال فروغ و نهادهای سیاسی همیشه با واسطهکننده در راهبری این نهادها داشته

اساس گرفته و حضور در فضای فعالیت سیاسی برایش با هماغوشی و همبستری درآمیخته بوده و بر انجام می

شده است. اش با این و آن پیوندش با نهادهای سیاسی هم سست یا محکم میقبض و بسط ارتباطهای جنسی

توان موجودی سیاسی یا کنشگری مدنی دانست. او به سادگی به دنبال دوستانش در این معنی فروغ را نمی

اند دلدارانش حضور داشته، در فضایی که سرودهکرده و چون صدایی رسا و شعرهایی جذاب میحرکت می

کرده است. با تغییر دوستان، موضع سیاسی و وفاداری به حزبها و همچون بلندگویی برای ایشان عمل می

 شده است.شده و گاه یکسره واژگون میها نیز دگرگون میدسته
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 گفتار ششم: ساخت روانی فروغ 

 

اند و این ساخت شخصیتی در اشعار همداستانی خلق و خو و بافت روانی فروغ منابع مختلف درباره 

توان برشمرد، میل اش میی نظام شخصیتیوی نیز کامال بازتاب یافته است. مهمترین شاخصی که درباره

اش را تحت تاثیر قرار داده و سیر جنسی لگام گسیخته و صریحی است که بخش مهمی از رخدادهای زندگی

ز آنجا که برخورداری و نمایش این میل در زنان نوعی تابوی اجتماعی اش را تعیین کرده است. اکلی زندگی

های فراوانی در این بستر به فروغ چسبانده شده و تصویر او را مخدوش ها و تهمتشود، انگمحسوب می

ی آزادی اند، بسته به موضعی که دربارهگرانی که به آثار فروغ نگریستهکرده است. بیشتر منتقدان و تحلیل

گیری اند و در پرتو همین جبههاند، به داوری اخالقی در این زمینه دست یازیدهسی زنان و مردان داشتهجن

 اند.شعرهای فروغ را نیز فهم کرده

های یاد شده تفاوت دارد، زیرا ارضا یا پرهیز از یک میل گیریموضع من در این زمینه با بیشتر جبهه 

من از سویی به آزادی کامل و نامحدود اراده و خواست انسانی باور دارم  دانم.را فاقد ارزش اخالقی ذاتی می

دانم که مخالفت ورزیدن و بنابراین برخورداری از میل و تالش برای کامیابی در آن را امری طبیعی و فراگیر می

د. بنابراین دهبا آن یا از سر نادانی و غفلت از طبیعت انسانی است، و یا بوی ریا و دروغ و پنهانکاری می

گرایش جنسی امری است عادی و طبیعی و شناختی مثل برخورداری از یک میل درونی طبیعی و زیست

بدیهی که همگان با شرط تندرستی از آن برخوردارند و این امر به خودیِ خود داللتی اخالقی ندارد. همچنان 

توان آن را کاری ستی است و نمیکه نوشیدن آب هنگام تشنگی یا خوابیدن هنگام خستگی ارضای میلی زی
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نیک یا بد دانست. در کل هم بر این اعتقادم که ارضای میل چون بر محتوای قلبم )قدرت/ لذت/ بقا/ معنا( 

 افزاید، کاری درست است و اگر بخواهد محکی اخالقی بخورد، بیشتر اخالقی است تا ضد اخالقی.می

« دیگری»و « من»سازد، افزایش یا کاهش قلبم در یآنچه که ارزیابی اخالقی یک کردار را ممکن م 

توان الگوهای ارضای میل را بررسی کرد و آنهایی که زیانکارانه شود. بر این مبنا میاست که از آن ناشی می

ی میل جنسی، چون لزوما رسان و آزارنده هستند را غیراخالقی و بقیه را اخالقی قلمداد کرد. دربارهو آسیب

کند و به در میان است، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می« دیگری»در صورت تولید مثل، چند( پای یک )یا 

همین خاطر هم بحث اخالقی و فشارهای هنجارین بر این غریزه بیش از میل به خوراک و پوشاک و زیستگاه 

 است.

ایراد و نقصی بر بر این مبنا این که فروغ میل جنسی سرکشی داشته و در پی ارضای آن بوده، هیچ  

نماید که کردار فروغ سازد. چنین ایراد و نقصی تنها زمانی رخ میاش وارد نمیشخصیت او یا نظام اخالقی

زده باشد یا از قدرت و معنا و لذت و بقای دیگران کاسته باشد. تنها بر در ارتباط با این میل به دیگران آسیب

ی ی یک شخصیت از زاویهتوان دربارهیل و ارضای آن( میمبنای این شاخصها )و نه مطلقِ داشتنِ یک م

 اخالقی به داوری پرداخت.

پذیر اش فهماین که چرا فروغ از نظر جنسی چنین فعال بوده، تا حدودی با تحلیل موقعیت خانوادگی 

مادر و  خورد. یعنی مشابه آن را دراش هم به چشم میگردد. چنین وضعیتی در میان اعضای دیگر خانوادهمی

خواهانه هم داشته است. با وجود مهربانی و مالیمت جنسبینیم و برادرش فریدون گرایش همخواهرش هم می

گیری مادر به ظاهر مهر و محبت زیادی بین اعضای این خانواده جاری نبوده و به خصوص پدر و آسان

تیبان دستخوش فروپاشی و تالطم ازدواج مجدد پدر فروغ در چهارده سالگی او باعث شده تا این نهادِ پش

های روانشناختی موضوع هرچه که باشد، فروغ به صورت دختری جوان بالید که شود. به هر صورت ریشه
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ی فراوان داشته و قید و بندی اجتماعی و نهادین در خانواده او را در این مورد محدود از میل جنسی بهره

 ساخت. نمی

نماید که بند و بست و سرکوبی شود، چنین میدیهی پنداشته میبر خالف آنچه که از فرط تکرار ب

بیرونی بر میل جنسی فروغ وجود نداشته باشد. هم پدرش و هم شوهرش مردانی بسیار مالیم و روادار بودند 

 انگاشتند. هیچ گزارشی از این که پرویز شاپور یا پدرهای او را با نرمشی فراتر از انتظار نادیده میو کامجویی

فروغ او را بابت هوسرانی کتک زده باشند یا خشونتی بر او روا داشته باشند، در دست نداریم. در یک مورد 

ی دوستش زندگی کند و فروغ به ناچار مدتی در خانهگزارشی داریم که پدر فروغ او را از خانه بیرون می

کند و بعدتر هم که از شوهرش زندگی میبینیم که در همین هنگام فروغ با پول همان پدر کند. اما باز میمی

اش برخوردار است. برادرش فریدون رود باز از کمک مالی پدرش و شوهرِ قبلیشود و به اروپا میجدا می

هم همواره هوادار و همدست اوست و نه تنها از رفتار خواهرش خشمگین نیست، که در برخی موارد از 

کند. در نتیجه ور به صورت واسطه و یاور به خواهرش کمک میجمله صمیمانه شدن ارتباطش با پرویز شاپ

هایش امری عصیانگرانه و این تصور که فروغ در فضایی مردساالر و سرکوبگر محاصره شده بود و کامجویی

ای سیاسی شباهت داشته، به کلی نادرست است. نه تنها مردانِ انقالبی بوده و با ستیزی فرهنگی و مبارزه

های فروغ هم به همین ترتیب اش مانند پدر و برادر و شوهر، که دوستان مرد و معشوقیخویشاوند رسم

 اش ابراهیم گلستان و نادر نادرپور است.اند، که نمونهآزار و حمایتگر بودهمردانی مالیم و بی

شود و روشن است که هایش دیده میبا این همه ردپای نمایانی از رنج و آزار در اشعار فروغ و نامه

کند. اما کافی است به اشعارش اش زیر فشار بوده و در این مورد فراوان شکایت میبه خاطر کامجویی جنسی

اش را ار و مانعی که میل جنسیهایش و گزارش اطرافیانش به دقت بنگریم تا به روشنی دریابیم که مهو نامه

کرده امری بیرونی نبوده و به مردساالری و این شعارهای سیاسی هیچ ارتباطی نداشته است. فروغ سرکوب می
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به شدت با رسوبهای فکری بازمانده از باورهای مذهبی دست به گریبان بوده و زنی کمابیش خرافاتی محسوب 

 پنداشته است.میز میآهای خویش را گناهشده که کامجوییمی

دین زاده و ای به نسبت بیی عقاید مذهبی فروغ آن است که در خانوادهانگیز دربارهی شگفتنکته

اند و برادرش فریدون و پرورده شد. پدر و مادرش بنا به شواهد بیرونی پایبندی خاصی به دین نداشته

ی فروغ به سوی نمادهای گرایش تندروانهشوند. از این رو ستیز محسوب میخواهرش پوران کمابیش دین

نماید. جالب آن است که برخورد فروغ با دین هم در چارچوبی شرعی و رسمی تعریف دینی غیرعادی می

شود و او در ارتباطش با امر قدسی دستخوش تالطمی چشمگیر بوده است. با این همه از اشعارش چنین نمی

داند و به هایش مقصر میینانی قطعی دارد و هم وی را بابت بدبختیی وجود خداوند اطمآید که دربارهبر می

کند و هم از سوی دیگر قواعد و آداب شرعیِ منسوب به وی را پذیرفته و درونی ساخته و به او پرخاش می

ای غیرمذهبی پرورده شد و عمر کرده است. فروغ در خانوادهاش خویش را شماتت میخاطر رعایت نکردن

گرا و مخالف اسالمِ کالسیک سپری کرد و در هر مقطعی های ادبی و سیاسی چپود را در حلقهاجتماعی خ

ترین شخصِ محیط خویش بوده باشد، هرچند در عین حال تندترین پرخاشها را هم نماید که مذهبیچنین می

مین خاطر نسبت به خداوند و نمادهای مقدس داشته است. برخی از شعرهایش که زیبا هم هستند و به ه

 کنند.دهند و آن را از خودِ خداوند مستقل قلمداد میاند، نهاد رسمی دین را مورد حمله قرار میمشهور شده

 ایم نبرده لطفش ساحل به ره چند هر   میزند خنده خدا نگاه ما روی بر

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

 

 ریا سر از نماز مهر داغ ز بهتر   شود سیه گناهی داغ ز ار پیشانی

 خدا خدا بگویی خلق فریب بهر   لب زیر که به آن از نبردن خدا نام
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 بهشت در شادی به ببست رویمان بر  جمع میان در شبی شیخ که غم چه را ما

 سرشت غم ز را ما طینت خاک که گویی خویش صفای و لطف به که او ... میگشاید او

 

 ایم نشسته دریا میانه در و کوهیم  نشست زلب را ما خنده طعنه طوفان

 ایم نشسته تنها حادثه موج به رو زین  راستیست یکتای گوهر جای سینه چون

 

 ایم دریده تقوا جامه که ما ... ماییم  ایم شنیده زاهد طعنه که ما ... ماییم

 ایم ندیده حقیقت راه راهیان زین   فریب پیکر جز به جامه درون زیرا

 

 بود اوفتاده شیخ دامن میان در گر  میکشد شعله ما دل در که آتشی آن

 بود نداده رسوا گناهکاره نام  عشق شرار از ایم سوخته که ما به دیگر

 

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

 "ما دوام عالم جریده در است ثبت  عشق به شد زنده دلش آنکه نمیرد هرگز"

شود. در این سال فروغ عالوه بر مربوط می 1334اوج کشمکش دینی فروغ با خداوندش به سال 

ای که شاید از عوارض زایمان و جدایی از شوهرش بوده باشد، دچار نوعی جنون مذهبی هم شد. افسردگی

کوشیدند ک میاش کردند و با دادن شواش در این دوران به حدی بود که در تیمارستان بستریاختالل روانی
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ی کتابهای مقدس و خواندن ورد و انجام مراسم اش را درمان کنند. او در این دوران سخت به مطالعهافسردگی

  98جادویی روی آورده بود.

در واقع ارتباط فروغ با متافیزیک بیش از آن که به دین و مذهب مربوط باشد، به خرافه و جادو و 

گرفت. عجیب و غریبی باور داشت و فالگیری و رمالی را بسیار جدی می شد. فروغ به خرافاتجنبل مربوط می

شد و در ها و نتایجی که مثال از فال قهوه حاصل آمده بود برایش بسیار مهم تلقی میتا آخر عمر داده

 ای به برادرش فریدون پیشگویی کرده بود که ابتدا خودشهایش تاثیر داشت. بر این مبنا در نامهگیریتصمیم

ای گفته که مرگ خود را به همین ترتیب بر و بعد فریدون جوانمرگ خواهند شد. مادرش هم در مصاحبه

دوست دیگرش پوران طاهباز که همسر سیروس طاهباز بوده گفته که  99بینی پیشگویی کرده است.مبنای کف

ا دعایی نوشته شده بر آن اش نزد دعانویسی رفته و از او انگشتری بی افسردهدر اواخر عمر به خاطر روحیه

 100را گرفته تا حالش خوب شود!

آید که او با مهاری درونی و قید و بندی مذهبی دست به گریبان بوده و از مرور اشعار فروغ بر می

دانسته و بابت آن احساس شرم و خواری داشته است. اما این حس ی عقوبت میکامجویی جنسی را مایه

کرده است. این نکته را هم باید در نظر گرفت که شکل ظاهری فروغ ایجاد نمی درونی مانعی رفتاری برای او

آید، زنی با چهره و اندام معمولی و تا حدودی چندان دلچسب نبوده و چنان که از فیلمها و عکسهایش بر می

                      
 .8-6: 1387اسدی کیارس،  98
 .3-۵: دقیقه 1393)الف(، صفاریان  99

 .7-۵: دقیقه 1393صفاریان )الف(،  100
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این  هایش به این نکته که در دوران نوجوانی زشت بوده و برزشت بوده است. خودش هم بارها در مصاحبه

 نکته آگاهی داشته تاکید کرده است. 

بعدتر که به عنوان شاعری در میان اطرافیانش شهرتی پیدا کرد بیشتر بر اساس شعرهایش او را 

سنگرها و یاران نزدیکش هم کسی مثل رضا دانستند. با این وجود در میان همصاحب جذابیتی جنسی می

فهمید که این همان شاعر چ چیز زیبا نداشت. اگر آدم نمیصورت فرخزاد هی»شد که بگوید براهنی پیدا می

حتا علی اکبر کسمائی که  101«.گرفتاش میمعروف است، به عنوان یک زن نه زشت و نه زیبا، لیکن نادیده

نویسد رسد میاش میای عشق سوزان خویش را به او شرح داده هم وقتی به وصف شکل ظاهریدر مدیحه

سازد در صورت و اندامش بیشتر به چشم ی را با معیارهای زیبایی ناسازگار میآنچه صورت و اندام زن»

خورد. برجستگی باالی بینی و پهنای دوطرف آن و گشادگی دهانش با آن که دور از قواعد زیبایی بود، او می

اغلب هم نمود. اندام او که چندان موزون هم نبود از لباسهای نامناسب و احیانا بددوختی که را زشت نمی

های او از نظر زیبایی»و  102«دادبرش خودش بود، در نگاه او را زنی عادی و بی اعتنا به سر و وضعش نشان می

مانند هر زنی آرزو –زد. اما خودش کرد و شاید گاهی هم توی ذوق میصوری یک زن چندان جلب نظر نمی

بدارند و شاید به جبران احساس نقصی  اش دوستشهای زنانهداشت که فقط به خاطر خودش به خاطر زیبایی

پروایی او در بیان رازهای دل و حاالت عشق... در این مورد بود که در آغاز به سوی شعر کشیده شد... بی

هایی که خوانیبنابراین مدیحه 103«.ی جنسی بودیک قسمت ناشی از همین احساس یا توهم کمبود در جاذبه

                      
 .380: 1382براهنی،  101
 .401: 1382کسمائی،  102
 403-.402: 1382کسمائی،  103
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اند، بخشی از گفتمان بزرگداشت فروغ است و اش تدوین کردهزیباییی های بعدی دربارهنویسندگان نسل

ی اش ندارد. اشاره به این نکته از آن رو الزم آمد که هنگام مرور و فهم زندگینامهربطی به شکل ظاهری واقعی

اش به خاطر جذابیت اندک را هم در ی برآورده نشدنفروغ باید تنش میان میل جنسی چشمگیر و مخاطره

 ر داشت. نظ

آور و زا و اضطرابهرچند میل جنسی خروشان فروغ در بافت و کالبدی که داشت برایش مسئله 

نمود، اما تالش او برای کام گرفتن از مردان در کنار تنشهای خانوادگی و اعتقادی و آلود میگناه

ساخته و ساختار و محتوای ای که برشمردیم، عاملی بنیادین است که شاعر شدن او را ممکن شناسانهریخت

های فروغ بنگریم، آن ی اشعار او را تعیین کرده است. از این رو اگر در سطح فرهنگی به کامجوییتقریبا همه

را بارآور و معنابخش خواهیم یافت. این میل عاملی بوده که سرایش شعرهایی را باعث شده و برگی را به 

 نماید.و نکوهش و شکایت از آن کاری نابخردانه میفرهنگ و ادب پارسی افزوده است. از این ر

از سوی دیگر، در عینِ محترم شمردنِ حریم شخصی فروغ و معتبر دانستنِ حق او برای کام جستن  

اش، باید به این نکته توجه کرد که تالش برای ارضای این میل در سطح اجتماعی عاملِ های درونیاز میل

هایی که فروغ با افراد گوناگون در ارتباطهای انسانی او بوده است. دوره اختالل در کنش متقابل و بحران

ای که او در آنها های دوستانهگیرد. حلقهدوست بوده بسیار کوتاه است و معموال چند سالِ معدود را در بر می

، بهجت توان به این ترتیب زمانی برشمرد: پرویز شاپورعضویت داشته را بسته به شخصیت شاخص هریک می

سیاوش کسرائی، ابراهیم گلستان، احمد شاملو. این که زنی در سی و دو -طوسی حائری، نادر نادرپور -صدر

متفاوت و متعارض را داشته باشد، غیرعادی  سالگی فوت کند و پیش از آن دست کم پنج نسل از دوستانِ 

های ر متوسط هر سه سال یک بار حلقهاست. یعنی فروغ در پانزده سالی که به عنوان زنی بالغ زیسته، به طو

شده است و این تازه به آمار نمایان و عیانی ای وارد میی تازهی قدیمی را طرد کرده و به حلقهدوستانه
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ی او با افراد از این شود که امروز ما در دست داریم. حدس من آن است که عمر روابط دوستانهمحدود می

های دوستانه معموال به یک نفر بند نیست و کل دورانش به اط در حلقهسه سال هم کمتر باشد، چون ارتب

شود و فرد تا وقتی که با کسی از اعضای جمع نزدیکی دارد، به عضویتش در صمیمیت با یک نفر سپری نمی

 دهد. آن ادامه می

ساخته و روابط این که فروغ در گذر از هر دوستی قدیم به جدید خشم و خشونتی آشکار می

هایش با دیگری برنده/ دهد روی هم رفته بازیاش ناپایدار و شکننده بوده، گواهی است که نشان میمیمانهص

آور و بوده است. گزارشها و شواهد بیرونی در این مورد توافق دارند که فروغ زنی بسیار تندخو، خشم بازنده

ویز شاپور و م و مهربانی مثل پدرش و پرمهاجم بوده است. بختی که از آن برخوردار بود، حضور مردان مالی

ی اند. دربارهگرفتهاش بر عهده میتا حدودی ابراهیم گلستان است، که نقش حامی و پشتیبانی مهربان را درباره

اند )و در بسیاری از جاها گلستان هم چنین مالیمتی نداشته( فروغ رفتاری مردانی که چنین مالیمتی را نداشته

 داده است. خود بروز می رساننده ازآسیب

ها و گفتگوهایی هست که این رفتار خشن و نوسانهای شدید در خلق و خوی او را به اعتیاد شایعه

دهد. باید به این نکته توجه داشت که به احتمال زیاد تنها باری که پدرش او را از خانه بیرون کرد، نسبت می

اش از این جنسی و این گزارشی است که اعضای خانواده بند و باریبه خاطر اعتیاد شدیدش بوده و نه بی

ای گفته که فروغ تنها به کشیدن سیگار معتاد بود و الکل اند. اما طوسی حائری در مصاحبهماجرا به دست داده

گوید او اعتیاد نداشته، اما خواهرش پوران هم می 104نوشید، اما به مواد مخدر دیگر آلوده نبوده است.هم می
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همین گزارش اخیر برای کسانی که  105است!« امتحان کرده»کند که هریک از مواد مخدر را یک بار میفاش 

ساز و کار ابتال به اعتیاد آشنایی دارند کافی است تا معتاد بودنِ او را نتیجه بگیرند. این نکته را هم باید در 

اند. یعنی فروغ دست کم در دوران اد داشتهنظر داشت که بیشتر مریدان شاملو مانند مرادشان به مواد مخدر اعتی

 اند.ادبی بوده که اعضایش به اعتیاد شدید شهره بوده-ی مطبوعاتیپایانی عمرش عضوی از یک دسته

هایی که در دست داریم برای تعیین زمان دقیق معتاد شدن فروغ کافی نیست. اگر اخراج او از داده

اش مربوط دانست. و هجده نوزده سالگی 1330ی آن را به ابتدای دهه خانه به این دلیل بوده باشد، باید تاریخ

کنند هم اش میشود و در تیمارستان بستریاین نکته که درست در همین مقطع زمانی دچار روانپریشی می

اش تواند عوارضی برخاسته از افیون دانسته شود. به این ترتیب گرفتاری فروغ با مواد به ابتدای زندگیمی

توان حدس زد که شاید گیرد. بر این مبنا میاش را در بر میشده و سراسر دوران فعالیت اجتماعیبوط میمر

اش هم پیامد مصرف مواد روانگردان بوده باشد. دست کم گزارش نادرپور تندخویی و پرخاشگری بیمارگونه

ی شد به این حالت پرخاشگری گوید فروغ بعد از آن که مدتی در تیمارستان بستررا در دست داریم که می

گوید که این خوی اما خواهرش پوران فرخزاد می 106افراطی دچار آمد و حالتی دریده و درنده پیدا کرد.

کاری با آور از ابتدا در او وجود داشته است. طوری که در سراسر دوران کودکی را مشغول دعوا و کتکخشم

 107داده است.کرده و مدام آزارش میه، به او حسودی میخواهرش بوده و به خاطر این که او زیباتر بود
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هایی از گویند معتبرتر است. دادهاش میدر میان این دو گزارش، به نظرم آنچه که اعضای خانواده 

کنند به ی نزدیکان و آشنایان فروغ وقتی به خلق و خوی او اشاره میاین دست فراوان هستند و تقریبا همه

یی نابسامان تدای کار خلق و خونماید که فروغ از ابین میبنابراین چن اش تاکید دارند.پرخاشگری و خشونت

اش را رقم زده و هم جو داشته، که همان زیر تاثیر اعتیاد تشدید شده و هم در مقطعی فروپاشی روانیو ستیزه

 ته است. آمیز را به دنبال داشپس از آن رفتارهایی نامتعارف و خشونت

گوید مهری رخشا است. او میای تعریف کرده ای از این رفتارها را طوسی حائری در مصاحبهنمونه

ای ترتیب داد و فروغ را نیز به آن دعوت کرد. در این مهمانی صادق چوبک، پس از بازگشت از اروپا مهمانی

شان بود. فروغ الدین شفا، و عماد خراسانی حضور داشتند و در آن زمان عماد نامدارترین شاعر در جمعشجاع

اش اصرار داشت که شعرهایش توهین به او و معتاد و مافنگی خواندندر این مجلس با حمله کردن به عماد و 

خورد. رفتار او در این شب به قدری زننده بود که عماد که به نرمخویی و هم به همین دلیل به درد نمی

گیری شهرت داشت در نهایت رنجید و مهری رخشا که میزبان بود با فروغ دعوا کرد و مهمانی به هم آسان

الب آن است که به احتمال زیاد در این هنگام فروغ خود به بالی اعتیاد گرفتار شده بود و این که ج 108خورد.

کرد به فرافکنی شباهتی دارد. سخن طوسی حائری به این نتیجه عماد خراسانی را بابت این صفت سرزنش می

می و تلخی ایجاد کرد از کاهایی که او به هم ریخت و در آنها سوءتفاهم و دشمنمهمانی»شود که ختم می

اند به نادرپور، شاملو، کسرائی، صهبا، ی فروغ قرار گرفتهاو در میان کسانی که مورد حمله« شماره بیرون است.
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اش شدند و او را به عنوان و ابتهاج اشاره کرده است و بیشتر اینها دقیقا همان کسانی بودند که نردبان ترقی

 شاعر برکشیدند. 

گوید در آن روز فروغ کند و میی دکتر توکلی را نقل میخانه ای داستان مهمانیاحبهم. آزاد در مص

اش از درد به بهمن محصص حمله برد و او را دهاتی، تنگ چشم، و خاله زنک دانست و گفت که آثار هنری

ی گلستان سخن هم او از ماجرای مهمانی دیگری در خانه 109گیرد!های جنسی سرچشمه میکمر و عقده

گوید که به مناسبت بازگشت مسعود فرزاد به ایران برگزار شده بود. فروغ در این مهمانی نخست به اسالم می

کاظمیه و بعد به خودِ م. آزاد پرید و پشت سر اخوان ثالث کلی بدگویی کرد. از نقل قولها معلوم است که در 

شده کرده و بحثشان به بورژوا بودن یا نبودن این و آن مربوط میکمونیستی این و آن را متهم میچارچوبی 

 نصیب نگذاشت. است. در نهایت هم به داریوش آشوری حمله کرد و او را هم بی

ی اش مربوط بوده باشد، تا دغدغهنماید که پرخاشگری فروغ بیشتر به همان میل کامجوییاما چنین می

داده هایش را تشکیل میسیسم و اخالق بورژوازی، که بستر گفتمانیِ اهانتی مارکای دربارهای نظریخاطره

اش آن که علت اصلی خشم و خروش او در مهمانی گلستان آن بود که برای نخستین بار به است. نمونه

د. کاوه گلستان که در شد. او پیشتر فرزندان گلستان را دیده بوی حامی و معشوق و استادش دعوت میخانه

رفت. اما لیلی که آن هنگام پسر کوچکی بود فروغ را دوست داشت و با ماشین او به همراهش به گردش می

ی گلستان با کرد. بنابراین قاعدتا آن شب فروغ در خانهبزرگتر بود از فروغ نفرت داشت و این را ابراز می

ود. به خصوص که برای اولین بار هم با زن ابراهیم گلستان ای روبرو نشده بفضای خوشامدگویانه و دوستانه
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اش دعوت اش مثال زدنی است گویا از این که فروغ هم به خانهشد. این زن که ادب و بردباریروبرو می

ای که با زحمت بسیار ترتیب داده بود به این ترتیب خراب شد. اما حفظ شده خبر نداشت، و به نوعی مهمانی

  110یزی به روی خود نیاورد.ظاهر کرد و چ

روی در اما با این که میزبان شکیبایی به خرج داد، فروغ کل مهمانی را به هم ریخت. نخست با زیاده

نوشیدن مست کرد و بعد شروع کرد به حمله بردن به این و آن. وقتی در دفاع از پرولتاریا داد سخن داد و به 

اش را که به مزون وهین کرد، کاظمیه دست برد و مارک بارانیشان تآشوری و کاظمیه به خاطر بورژوا بودن

تان را بفرمایید خانم، حاال من مارک بورژوازی»تعلق داشت کند و به دستش داد و گفت: « روشا»گران قیمتِ 

و فروغ که از این پاسخ خشمگین شده بود شروع کرد به دویدن در باغ و فریاد « اید پرولتر!کندم و شما شده

 111و فحش دادن به کاظمیه و دیگران. رفتار او در عمل باعث رنجیدگی فرزاد شد و مهمانی را به هم زد.زدن 

ها منحصر نبوده و در کل دوستان و اطرافیانش مدام در نماید که این رفتار فروغ به مهمانیچنین می

کرد سخت ا زنی ازدواج میاند. به ویژه انگار که وقتی مردی بهایش قرار داشتهمعرض زخم زبان و بدگویی

گرفت و این احتماال واکنشی روانی بوده به وضعیت خودش که دوسِت ی او قرار میمورد توهین و حمله

شده است. سپانلو که یکی از یاران غار فروغ در این سالهاست از اسماعیل نوری دار محسوب میمردی زن

فسی به راحتی کشیدند و طی زمان کوتاهی با دوستان عالء نقل قول کرده مردان گروهشان پس از مرگ فروغ ن

شان کند و کردند از ترس آن که فروغ پیش این و آن مسخرهدخترشان ازدواج کردند و پیش از آن چنین نمی
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اش از طرف یک زنِ مدعی دفاع از حقوق زنان قدری ای که بیان شدناشاره 112«.اندقاطی مرغها شده»بگوید 

ترسیدند از سیروس طاهباز و م. لو در میان کسانی که از این رده از زخم زبان فروغ مینماید. سپانعجیب می

عالء )خواهر آزاد یاد کرده است. به هر صورت شهرزاد سپانلو که فرزند محمدعلی سپانلو و پرتو نوری

روغ با عالء( است به درستی اشاره کرده که سیروس طاهباز به هر روی در زمان زندگی فاسماعیل نوری

دهد و گل وصلت کرد و عکسی هم هست که حضور فروغ را در این مراسم نشان میهمسرش پوران صلح

 این باید به سالهای آخر زندگی فروغ مربوط باشد.

کند آن است که بخشی از این یک گواه که برنده/ بازنده بودنِ ساخت ارتباطی فروغ را تایید می

اش آن که فروغ احتماال در یافته است. یک نمونهپاسی آشکار نمود میرفتارهای پرخاشگرانه در قالب ناس

 114دوست دختر سیاوش کسرائی بود. 113ی شاعران حزب توده متصل شده بود،بیست سالگی که به حلقه

کسرائی برای جا انداختن او در محفل ادیبان هوادار توده تالش زیادی به خرج داد و سایه که دوست 

با این وجود  115کرده است.ید که وزن و قالب شعرهای فروغ را هم برایش درست میگومشترکشان بود می

ی شعر کسرائی بعد از مدت کوتاهی این دوستی خاتمه یافت و بعد از آن فروغ در مطبوعات چنین درباره

او خواهد خوشش بیاید. خواهد بدش بیاید، میخواهم، مطلقا قبولش ندارم. میمعذرت می»اظهار نظر کرد: 
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های شعرش ایست. زبانش شل و لق است. فرمنه حرف دارد و نه اگر حرفی داشته باشد، حرف صمیمانه

  116«.خیلی دستمالی شده هستند. شعر برایش تفننی است...

فروغ که تنها یک سال با نادرپور دوست بود و در همین مدت جایی برای خود در محفل دوستان او 

نامید و کار میننه، شازده قالبی، متظاهر، و محافظهزدن با او وی را در جمع بچهپیدا کرده بود، بعد از به هم 

دلیل اصلی دشمنی  117کرد.وسواسش در پاکیزگی و رعایت تمیزی دست و صورت و لباسش را ریشخند می

د. فروغ شدید فروغ با وی آن بود که نادرپور بعد از جدایی از او با زنی ازدواج کرد و نسبت به او وفادار بو

چند بار تالش کرد ارتباط پیشین را با او از سر بگیرد اما با مقاومت او روبرو شد. در نهایت وقتی پافشاری 

را از حد گذراند و قراری با او گذاشت، نادرپور در حرکتی تماشایی زنش را در جریان گذاشت و به جای 

 و دو ساعت با فروغ صحبت کرد.  خودش زنش به محل قرار )کافه لیال کنار دانشگاه تهران( رفت

بین  1339دار و مریز ادامه داشت، تا این که در سال بعد از آن مدتی ارتباط این دو به شکلی کج

ی آژنگ دعوایی درگرفت و فروغ ناگهان فرصت را برای انتقام مساعد دید و به نامهنادرپور و شاملو در هفته

برخی از این  118هایی نوشت.اش مقالهحمله به دوست قدیمیی شاملو پیوست و در حمایت از او و جبهه

درایانه ادبانه و هرزهآمیز و بینامه به چاپ رسید، بسیار توهیندر این هفته 1339ها که در اواخر سال مقاله

ای به آن وجود ندارد. به نوشته شده است و از این رو در منابعی که به ستایش از فروغ اختصاص یافته اشاره

                      
 .1343فرخزاد،  116
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 .۵07: 1382نقیبی،  118



237 

 

ی جویانه هم داشته به پیشینهی مریدان شاملو یک دلیل عاطفی انتقامین شکل پیوستن فروغ به حلقها

 شود. اش با نادرپور مربوط میپرتالطم

ی اند. حتا دربارهی نزدیکان را در موارد دیگری هم از او نقل کردهاین شکل از بدگویی درباره 

سپهری که برای فروغ احترامی قایل بود و فروغ هم خویش را گیر و محترم مثل سهراب شخصیتی گوشه

گرایی و گرایش او به خاور ی آرش قرار شد حین مصاحبه با او به عرفاندانست، وقتی در مجلهوامدار او می

 119گرِ مهاجم در طرد و لعن این گرایش همداستان شد.دور تاخته شود، فروغ از وی دفاعی نکرد و با مصاحبه

اش با وی نیز داستانهای بسیاری نقل شده و این ی سیمین بهبهانی و دشمنیهای او دربارهز بدگوییهمچنین ا

در حالی است که سیمین با وجود رقابتی که در شعر با او داشت، زنی بسیار مهربان و مالیم بود و همواره از 

 کرد. حمله و ناسزاگویی به وی پرهیز می

گرفت. سنگرهای ایدئولوژیک را هم در بر میشد، که حتا هممحدود نمی این الگو تنها به رقیبان ادبی

هنی و چنان که مهمترین کسانی که در تشکیالت مطبوعاتی شاملو برای مطرح کردن او کوشیدند رضا برا

اش فعالیت کردند. بدخویی و رای مشهور کردنببه شدت  1341-1340یداهلل رویایی بودند که در سالهای 

مسلکانش هم ناگزیر بدان های فروغ به قدری نمایان و چشمگیر بوده که حتا ستایندگان و همیتراشدشمن

 اند. ی فروغ کوشیدههایی از همین جنس در تخریب خاطرهاند و احتماال در پاسخ به پرخاشاقرار کرده

ای که مصاحبهی شاملو و از مبلغان شعر فروغ بود، در رضا براهنی که در آغاز یکی از اعضای دسته

او را با نیمایوشیج مقایسه کرده و گفته که تمایز این دو در اینجاست که نیما  120بعد از مرگ فروغ انجام شده،

                      
 .1343فرخزاد،  119
 .18-14: 1347براهنی،  120
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و ذهن « صرخسرویک کدخدای با فرهنگ بود ... مثل فردوسی و نا»بود و « خرد باستانی»صاحب نوعی 

داشت و بزرگوار و عاری از حسد و کینه بود و « قلبی بزرگ و با گذشت... روحی بردبار»سالمی داشت و 

در مقابل فروغ «!. ی نیما ارزش ندارداز نظر هنری هیچ کس به اندازه»دهد که آخر هم به مخاطب اطمینان می

خویی غریزی و در عین بل کنترل، یک درندهی ناگهانی غیرقایک حالت هجوم و حمله»حالتی هیستریک، 

های خصوصی دست به گریبان بوده و ایرادش در آنجا ها و کینهها و بغضداشته و با حسادت« حال رمانتیک

 ی شعرهایش بوده است. ای سراینده«منِ تغزلی»بوده که 

محکم و روشنی های ها از برخی شخصیتهای معاصر که اسناد و دادهگاه با خواندن برخی توصیف

گر به روایت کردنِ رویایی شخصی دهد که گویا توصیفشان وجود دارد، این تردید به من دست میدرباره

ی مشغول است و یا فردِ مورد نظر را با کسی دیگر اشتباه گرفته است. فروغ هر اشکال و ایرادی در زمینه

تر بوده است. در انی از نیمایوشیج بسیار تندرستتردید از نظر سالمت رواخالقی یا ارتباطی داشته باشد، بی

ام که نیما تا حدودی به خاطر اعتیاد شدیدی که داده نوشتاری دیگر با انبوهی از اسناد و شواهد نشان

کند گریبانگیرش بود، اتفاقا سالمت بدنی و روانی چندانی نداشته و دقیقا همان مواردی که براهنی انکارش می

کشیده، سخت نسبت به کرده است. یعنی حسادتی دایمی و بیمارگونه درونش زبانه مییاش صدق مدرباره

مایه و سطحی بوده است. البته این قابل توز و بدگمان بوده، و از نظر دانش و بینش مردی کماطرافیانش کینه

ما تعمیم دادن این درک است که براهنی به خاطر خویشاوندی ایدئولوژیکی که با نیما داشته او را بستاید، ا

 آمیز نباشد.نماید، اگر که توهینایدئولوژی به بزرگانی مانند فردوسی و ناصرخسرو نامعقول می

رسد و با وصف دیگران از با این وجود توصیفی که براهنی از فروغ به دست داده به نظر درست می 

وده و معاصران او را دیده بودند و از وی سازگار است. فروغ در زمان انجام این مصاحبه مشهورتر از نیما ب

ی نیما برانگیزی البته دربارهاش دشوارتر بوده است. چنین مانع تاسفدرباره این رو تحریف و دروغگویی
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آورد را به دهقانی تر تعلق داشت و کمتر کسی به یادش میشد او را که به نسلی قدیمیمصداق نداشت و می

 بی آن که دروغی افشا و دروغگویی رسوا گردد. نفس تشبیه کرد،خردمند و نیک

ای از نوشتارها و گفتارهای کسانی انگاره و تصویری که امروز ما از فروغ در دست داریم در شبکه

مسلکان خویش شکل گرفته که به این شکل بر محور منافع حزبی و سفارشهای سیاسی در ستایش از هم

اند. از این روست که باید گزارشها و اظهار کوشیدهالفان خویش میکردند و یا در تخریب تصویر مخاغراق می

اند را با احتیاط تلقی کرد و حتما محتوای این شان دوستان نزدیک فروغ هم بودهنظرهای افرادی که بسیاری

 های بیرونی برسنجید و محک زد. برداشتها را با داده
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 ی دانایی فروغگفتار هفتم: اندوخته

 

ی خویش ی هر شاعری طرح شود، موقعیت او در جغرافیای ادبیاتِ زمانهکه باید دربارهپرسشی  

ی شاعر از خودش و جایگاهی که بدان چشم دوخته و به نظر خودش آن را است. یعنی باید دید خودانگاره

نگریست، ی ادبیات از چشم شاعر به دست آورده، کجاست. برای دانستن این موقعیت باید به بستر و زمینه

توان فهمید که یمیعنی فهم وی از شعر، زبان، ادب و معنا را از گفتمان وی استخراج کرد. تنها در این هنگام 

کرده غال میمنظور وی از ادبیات و آفرینش ادبی چه بوده و چه جایگاهی را از دید خویش در این میدان اش

یا ارزیابی از جایگاه خویش درست و سزاوار اشت شود به این پرسش پرداخت که این برداست، و بعد می

 بوده یا نه.

سوادی شود، کمی تفاوت او با سیمین و پروین هم محسوب میی فروغ که نقطهنخستین نکته درباره

شود. فروغ اوست. فروغ تنها نُه کالس درس خواند که با معیارهای امروزین با پایان دوران راهنمایی برابر می

تحصیل در دبیرستان به هنرستان زنانه رفت و خیاطی و گلدوزی و این نوع هنرها را در سال بعد به جای 

اند که تا سال سوم دبیرستان درس خوانده که نادرست است و احتماال با آنجا آموخت. در بیشتر منابع نوشته

عالقه داشته  افزودن این سالهای هنرستان محاسبه شده است. به گواهی خواهرش پوران به خیاطی و نقاشی

ی نقاشی بر مبنای آنچه از او باز مانده ها استعداد چندانی از او بروز نکرد. دربارههرچند در این زمینه 121است.

                      
 .134۵فرخزاد،  121
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گویند زنی بدلباس بوده، ی خیاطی گزارش دوستانش را در دست داریم که میتوان داوری کرد و دربارهمی

مدت کوتاهی نزد علی اصغر  1328فروغ در همین سال  122دوخته است.بدان خاطر که لباسهایش را خود می

الملک هم که به آن وارد شد توسط همین هنرمند و دو شاگردش کرد و هنرستان کمالپتگر مشق نقاشی 

 شد. )مهدی کاتوزیان و بهجت صدر( اداره می

این به تنهایی تر بوده است. اما بنابراین از نظر تحصیالت رسمی، فروغ از سیمین و پروین فروپایه 

اند و خود با مطالعه و ایم که تحصیالت مرتبی نداشتهشاخصی تعیین کننده نیست. چون شاعران زیادی داشته

ی فروغ اندازهاند. در میان شاعران نسل پیش از فروغ، نیمایوشیج تقریبا همیادگیری بر این نقص غلبه کرده

رفت، اما بهار تا پایان عمر به یادگیری و ر هم به مدرسه نالشعرای بهار حتا همان قددرس خوانده بود و ملک

است، در حالی که نیما  شناسی خیره کنندهآموختن مشغول بود و تسلط فراگیرش در تاریخ و ادبیات و زبان

ایِ چند ساله باقی ماند. از این رو عدد مطلق سالهایی که فرد به مدرسه رفته های مدرسهدر حد همان آموخته

ه فرد به کیل علم کرده تعیین کننده نیست، اما به هر صورت شاخصی است، و در کنار شمار سالهایی و تحص

شان اندیشیده، ژرفای اندیشه و آموختن مشغول بوده و در کنار شمار کتابهایی که خوانده و عمقی که درباره

 دهد.جدیتِ حضور وی در سپهر ادب را نشان می درجه

ی فروغ دستیابی به تصویری از حجم و عمق دانشی که اندوخته به نسبت ساده است. فروغ درباره 

ی مفهوم نوشت هم دربارههایی که نزدیکانش میها و هم در نامهدر دوران زندگی کوتاهش هم در مصاحبه

یان اشاره کرده ی خویش در این مشعر و شاعری و ادب از دید خویش چیزهایی نوشته و هم به خودانگاره

                      
 .380: 1382و براهنی،  401: 1382کسمائی،  122
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انگارانه شود که تصویر ذهنی فروغ از ادبیات و شعر به نسبت عامیانه و سادهها روشن میاست. از مرور این داده

های جاری میان های ادبی آشنا نبوده، زیر و بم کشمکشبوده است. یعنی با آثار کالسیک شعر پارسی و نظریه

ی سیر کلی تحول زبان پارسی و جایگاه شناخته، و بنابراین دربارهیپردازان معاصر خویش را نمادیبان و نظریه

 اش دچار ابهام بوده است. و ماهیت شعر در میانه

نماید که در حد همان تحصیالت ابتدایی و راهنمایی سواد میبا این شاخصها، فروغ فردی به نسبت بی 

توان دریافت. چون نثر از او باقی مانده می باقی مانده است. این را به خصوص با تحلیل آثاری که به نثر

تر است و کمتر با تفسیرهای ی نویسنده نمایانهایش به دانایی پایهنسبت به شعر ابهام کمتری دارد و قالب

گیرد: شود. آنچه که به نثر از فروغ باقی مانده، سه جنس متن را در بر میدلبخواهانه دست به گریبان می

ها گذشته از اشاره به مسائل شخصی، گریزهایی هم به ها و نامهو داستانهای کوتاه. مصاحبه هاها، نامهمصاحبه

ها از سویی همگرا و اند که بسیار ارزشمند هستند. این اشارهبرداشت وی از شعر و ادب را در خود گنجانده

دهد. ن پارسی را نشان میی ادب و زباسازگار با هم هستند و از سوی دیگر رقیق بودن دانایی فروغ درباره

ای ندارد، یا در جایی که دارد سخت ها و برداشتهای مهم و اندیشمندان و ادیبان بزرگ یا اشارهفروغ به نظریه

 نگری دست به گریبان است. با بدفهمی و سطحی

ه کرده کدهد که به این نقطه ضعف خویش آگاهی داشته و ادعا میی فروغ نشان مینوشتارهای اولیه 

با کتاب خواندن در حال رفع و رجوع آن است. اما الف و گزافی که در این زمینه زده و عوامانه بودنِ 

دهد که در این زمینه اغراقی به خرج داده است. در همان هایی که به مفاهیم روشنفکرانه دارد، نشان میاشاره

از اهواز به علی اکبر  12/10/1334که در ای را چاپ کرده بود، در نامه« اسیر»ابتدای کار، که تازه کتاب 
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سال دارم، راجع به پدر و مادر  20 حاال»...خوانیم: چنین می 123نوشت،« امید ایران»ی نامهپور مدیر هفتهصفی

آن مطالعه  یکسال است که به طور مداوم شعر می گویم، پیش از و میزان تحصیالتم بهتر است صحبتی نباشد.

ام وسه سال است های سودمند و مفید خواندهبگویم که بیشتر از همهُ روزهای عمرم کتابتوانم کردم و میمی

 « ام.شاعرانه پیدا کرده یام یعنی روحیهکه اصوالً شاعر شده

ی این که در این تاریخ بیشتر از شمار روزهای عمرش کتابهای سودمند خوانده، ادعای فروغ درباره

توان دریافت. می« ی شاعرانه پیدا کردنحیهرو»به مثابه « شاعر شدن»تعریفِ  شک نادرست است و این را ازبی

 خواهد از شاعرانی که از آنها تاثیر پذیرفته یاد کند، از فریدون توللی و فریدونفروغ در همین نامه وقتی می

شان به رمانتیسم یشسانی که البته به خاطر گراکهای بودلر. یعنی کند، و بعد از ترجمهمشیری و حافظ یاد می

های ادبی به گوش شباهتی با هم دارند، اما بیش از آن مشهورترین نامهایی هستند که در آن هنگام در مجله

مکتبش به مکتب او نزدیک »ارادت دارد، چون « کنتس دو نوآی»گوید که به خورده است. او همچنین میمی

 فروغ مهمی است و نه مکتبی خاص دارد و احتماالاین در حالی است که کنتس دو نوآی نه شخصیت «. است

 ای داشته است. پنداریای از یکی از آثار او را جایی دیده و با او همذاتترجمه

من هیچ وقت اوزان عروضی »کند که فروغ در جایی دیگر، سالها بعد از این الف جوانانه اعتراف می 

ام. بنابراین آنها برای من حکم نبودند، راههایی بودند پیدا کردهخوانم ام. آنها را در شعرهایی که میرا نخوانده

های من این است که نه خودم را در ادبیات یکی از خوشبختی»افزاید که و بعد می« که دیگران رفته بودند.

یعنی نه تنها فروغ  124«ام.ام و نه خیلی زیاد مجذوب ادبیات فرنگی شدهکالسیک سرزمین خودمان غرق کرده

                      
 .1384جعفری،  123
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کرده بیات ایران و جهان را به طور جدی نخوانده، که در این مورد احساس خوشبختی و رضایت هم میاد

 است. 

دهد. فروغ در همان هایی که بعد از جدایی به پرویز شاپور نوشته هم الگویی مشابه را نشان مینامه

نگاشت، خیانتش به او را با تکیه بر ابتدای کارِ جدایی از شوهرش وقتی به تهران آمد و برای او به اهواز نامه 

تو البد با فلسفه )اگزیستانسیالیسم( آشنا »کند: ها توجیه میتفسیری بسیار سطحی از آرای اگزیستانسیالیست

ی جدیدی هستند که عقیده دارند هیچ چیز بدی در  دنیا وجود ندارد. هیچ چیز بد هستی. اینها یک دسته

گردند. زیرا هیچ بدی وجود کنند. حتا لخت در خیابانها میخواهند میه مینیست و روی این عقیده هر کار ک

دهند و کنند. دخترها اعمال مردها را انجام میپوشند و مثل آنها آرایش میندارد. پسرها لباس دخترها را می

ایی هم دارد. کنی این زندگی لذیذ و زیبا نیست؟ ولی البته بدیهزندگی آنها پر است از عجایب... تو فکر می

اند و چه بسیار دیده شده که یک زن در آن واحد سه معشوق آنها به اصول اخالق و شرافت پشت پا زده

  125«.داشته است...

آید که فروغ تصویری بسیار سطحی و ابتدایی از محتوای اگزیستانسیالیسم داشته و از این نامه بر می

هایش به خوبی روشن است که انگاشته است. در ضمن از اشارهمیربط را با هم همسان چیزهایی به کلی بی

داند و در این میان چیز مبهمی هم در جستجوی آزادی جنسی است و هم آن را بر خالف شرافت و اخالق می

 نگ را بطلبد.را در لوای فلسفه دستاویز قرار داده تا تصویری به همان اندازه مبهم از سبک زندگی اهل فر
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ی فرهنگهای خاوری نیز به قدر تمدن باختری با نادانی آغشته بوده است. در وغ دربارهبرداشت فر

گر به هواداران ایجاز کشد و مصاحبهای دیگر، وقتی سخن به ظرافت و زیبایی در سخن شاعرانه میمصاحبه

با او  کند و احتماال مقصودش سهراب سپهری است. فروغو ظرافت در شعرهای چینی و ژاپنی اشاره می

خورد و نباید در شعر خودمان دنبالش بگردیم، اما سخن آزاد را همداستان است که این ظرافتها به درد نمی

این شعرها اگر کوتاه هستند و ظاهرا ساده به علت خصوصیات محیط »... کند تا چنین اظهار نظر کند: قطع می

رافت و ایجاز و خالصگی را در تمام مظاهر ی ملتی است که آنها را به وجود آورده. شما این ظو روحیه

های کلمات زبانشان. به عالوه این شعرها در شکل کوتاه بینید. حتا در حرکات دست و سیالبزندگی آنها می

کنم که چیزی که کند. من فکر میو ظریف هستند، در معنی که این طور نیستند. در مورد ما کامال فرق می

توجه زیاد به ظرافت و زیبایی است. زندگی ما فرق دارد. خشن است. تربیت شعر ما را خراب کرده همین 

ها را وارد شعر کرد. شعر ما اتفاقا به مقدار زیادی خشونت و کلمات غیرشاعرانه نشده است. باید این حالت

 126«حتیاج دارد تا جان بگیرد و از نو زنده شود.

ی فرهنگی چین و های خاور دور و حوزهدهد که از تمدنفروغ در این پاره گفتار آشکارا نشان می 

داند و با این وجود با قطعیت و های سینمایی دیده، چیز زیادی نمیژاپن فراتر از آنچه که احتماال در فیلم

دانند که در اند میور تماس داشتهکند. کسانی که با اهالی خاور دیقین چشمگیری در این زمینه اظهار نظر می

ها دارند و آنها هم نه ایجاز چندانی در کردار و گفتار ترین فرهنگ را چینیترین و متمدنمیان این مردم ظریف

آمیز چینی و ژاپنی دست دارند و نه ظرافتی چشمگیرتر از ایرانیان. ادبیات کالسیک و کردارهای رسمی مناسک
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که -و پیچیده است و معلوم است که فروغ هایکوی ژاپنی و زبانزدهای ذن )کوآن(  بر قضا بسیار درازدامنه

را با کل فرهنگ خاور دور یکی فرض کرده است. در حالی  -ی دینی خاص تعلق دارندهردو به یک نحله

که هایکوی ژاپنی هم بخشی آغازین از شعرهایی درازتر بوده که بعدتر تا حدودی استقالل یافته، کمابیش 

وجود داشته است. یعنی حرکات دست و زبان  شبیه به پیوندی که در زبان پارسی بین غزل آغازین و قصیده

مردم خاور دور نشانی از اختصارِ مورد نظر فروغ ندارد، مگر آن که در فیلمی به طور سطحی فارغ از بستر 

تر فرض نشدهتر و تربیتها خشنیها از ژاپناش نگریسته شده باشد. به همین ترتیب این که ایرانیفرهنگی

شوند، در بهترین حالت نشانگر نادانی و خودباختگی محض است و ناآشنایی با تاریخ به نسبت کوتاه مردم 

شان تا قرن پیش ادامه داشته هایشان که در سراسر تاریخژاپن و سبک زندگی خشن و جنگهای دایمی خان

ا در فراغت از دانش زاده شده و در حبابی از فرضِ خودکهتری است. خالصه کنم، اظهار نظر فروغ در اینج

 و خوار شماری خویشتن زندانی مانده است.

های جدی در های فروغ هم چنین هستند و ارجاع درست و منظمی به آرای ادیبان یا نظریهسایر نامه 

شود، انده از فروغ مربوط میتوان یافت که در ضمن درست هم باشد. بنابراین تا جایی که نثرهای بازمآن نمی

ی ادب پارسی )یا چیزهای او نه در نوشتن متنهای پارسی مهارتی داشته و نه تسلطی بر دانشِ تولید شده درباره

ی هایش باید به شکلی جداگانه وارسی شود، برداشت او دربارهها و مصاحبهدیگر!( داشته است. آنچه در نامه

شاعر تا چه پایه در شناسایی زیربنای نظری زبان خویش کامیاب بوده و  شعر است. یعنی گذشته از این که

ی خویشتن و جهان داشته یا نه، این نکته که به طور ای دربارهی منسجم و پروردهگذشته از این که اندیشه

 کرده اهمیت دارد. ی شعر چه فکر میخاص درباره

ی آید که در این زمینه به تکرار جسته و گریختهیی شعر و شاعری بر مبندی آرای فروغ دربارهاز جمع 

اند. هایی مشغول بوده که در ایران زیر تاثیر جنبش رمانتیسم اروپایی در قرن نوزدهم قرار داشتهآرای رمانتیست
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ی همان ی چیزها همواره انعکاسی از آرای اطرافیانش دربارهتوان گفت که آرای او دربارهبه طور کلی می

ی شعر و شاعری کامال در همان قالب نگاه رمانتیستی دوران به همین ترتیب برداشت فروغ دربارهچیزهاست. 

 گیرد. خودش جای می

شناسد اش به رسمیت میای که دربارهشناسانهی شعر و معیارهای زیباییفروغ چندین بار درباره 

که به معنای کالسیک کلمه سواد ادبی آید. یکی این بندی حرفهایش دو چیز بر میسخن گفته است. از جمع

ی چندانی نداشته و با علم عروض و قافیه و بدایع و صنایع آشنایی چندانی نداشته است. او از این نظر نقطه

گوید اند. چندان که سیمین میمقابل پروین و سیمین است که بر ادب کالسیک پارسی تسلطی چشمگیر داشته

و  127رای سالها همواره کنار دستش داشته و بارها و بارها آن را خواندهکتاب المعجم شمس قیس رازی را ب

نظیر است. دوم آن که فروغ اصوال انگیز پروین بر ادب پارسی هم که در میان معاصرانش بیچیرگی شگفت

ها و معیارهای حاکم بر زیبایی سخن نداشته و گفتارهایش در این زمینه ی سنجهتصویر دقیق و روشنی درباره

نی وصف نکرده است و به آن در مقام واگرا و پراکنده است. او در هیچ موردی شعر را از منظری علمی و عی

 ای در سخن ننگریسته است. ای زبانی، نظامی معنایی یا پیکربندیفرآورده

وصف او از شعر همیشه از جنس بازگو کردن حس و حالی درونی است با زبانی تمثیلی و غیرعلمی. 

عر( را برای خودم رام کنم ی وحشی )یعنی شمدتها زحمت کشیدم تا توانستم این چیز غریبه»گوید مثال می

و بعد مدتها زحمت کشیدم که او را در خودم نفوذ بدهم. با او درآمیزم و با هم درآمیخته شویم آن چنان که 

روم خود به خود ایست که هر وقت به طرفش میشعر برای من مثل پنجره»یا  128«جدا کردن ما آسان نباشد.
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ها قاطی کنم، با عکس درختزنم، گریه میخوانم، داد میم، آواز میکننشینم، نگاه میشود. من آنجا میباز می

مضمون به خاطر قالب به »یا  129«شنوددانم که آن طرف پنجره یک فضا هست و یک نفر میشوم و میمی

دهم. من آید. اصال من به قالب زیاد اهمیت نمیآید، قالب است که به خاطر مضمون به وجود میوجود نمی

  130«.شعر عبارت است از یک حرف یا حس. البته نه حس سطحی، یک حس تجربه شده و عمیق معتقدم که

هایی که تا به حال در شعر در مورد وزن هم من زیاد با وزن»گوید با این وجود در جایی دیگر می

ها با حس رفته موافق نیستم. به خاطر این که هیچ نوع هماهنگی بین این وزنفارسی معمول بوده و به کار می

اند. حتا وزنهایی که در شعرهای های خیلی مالیمبینم. اینها یک ریتمخودم که یک آدم امروزی هستم، نمی

آید... اصال مسایلی های امروزی جور در نمیی اینها مالیمتی هست که با حساند، در همهرزمی به کار رفته

البته در این میان درست روشن  131«اهماهنگ است.ها نکه توی زندگی امروز ما مطرح است خیلی با این وزن

ی شود با وزنهای به کار رفته در یک زبان مخالف بود، یا فروغ که شعرهای خودش نمونهنیست که چگونه می

مالیمت و لطافت هستند و هرگز چیزی با لحن حماسی را چه در نثر و چه در شعر بیان نکرده، چه محتوایی 

 اش کافی نیستند.و کوبندگی وزنهای حماسی شعر پارسی برای گنجاندن را در ذهن دارد که صالبت

ای از شعر شعله»و « ی احساس من است/ تو مرا شاعره کردی ای مردشعر من شعله»از دید او 

تواند به یک دنیای رویایی و زیبا ببرد. یک شعر احساس است و تنها چیزی است که مرا هرجا که باشم می

اعر تمام التهابات و هیجانات روح و جسم خود را در آن منعکس کرده باشد. من معتقدم وقتی زیباست که ش
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ی شعر در کل چیزی که در سخنان او درباره«. ی احساسات را بدون هیچ قید و شرطی باید بیان کرد...همه

شهوری که با ی مشود، همین تاکید بر عاملی ذهنی و مبهم به نام صمیمیت است. در مصاحبهمدام تکرار می

داند، اما تازد و همه را مردود میهای شاعران معاصرش میبه گوشه و کنار نوآوری 132ایرج گرگین کرده،

درست معلوم نیست معیاری که خودش برای شعر خوب در نظر دارد کدام است. او در این گفتگو شعر امروز 

شمارد صمیمیت م بسیار برای شعر امروز بر میدهد و تنها معیاری که با ابهارا در برابر شعر دیروز قرار می

هایی از جنس به کار گرفتن واژگان غیرفاخر روزمره یا است. او در این گفتگو اصرار زیادی دارد که نوآوری

گیری از کلمات ادبی و زیبا را تقلبی و مصنوعی و غیرشاعرانه بداند و باز تنها صمیمانه بودنِ برعکس بهره

از گفتمان ایدئولوژیکی که چیزی ایست داند. در واقع گفتگوی یاد شده نمونهدرد میشعر را داروی این 

کند و با عبارتهایی نحیف و رقیق و فرّار به نام شعر نو یا شعر امروز را در برابر کل تاریخ ادبیات ایران علم می

های خوب و مترقی و پیشرفته ی چیزپذیر، همهمبهم و نادقیق و با پرهیز از اشاره به سخنی مستند و رسیدگی

 زند. کند و انقراض عفریت فرتوتِ شعر کهن را جار می)و در این مورد، صمیمانه( را به شعر نو منسوب می

داند، بعد از در همان متنی هم که خوشبختی خود را در نخواندن و ندانستنِ ادبیات ایران و جهان می 

فروخت، بُرد و به بیسوادی همسانی فخر میارجاع به نیما و ستودنِ آرای او، که از نادانی مشابهی رنج می

ن این کلمات رد شده بی آن که دیده وزن مثل نخی است که از میا»... کند: ی وزن چنین اظهار نظر میدرباره

گنجد و مثال ایجاد سکته ی انفجار در وزن نمیگذارد بیفتند. اگر کلمهکند. و نمیشود. فقط آنها را حفظ می

شود اصل گره را هم وارد های دیگر میکند، بسیار خوب، این سکته مثل گرهی است در این نخ. با گرهمی
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ا یک جور همشکلی و هماهنگی به وجود آورد. مگر نیما این کار را نکرده؟ هوزن شعر کرد و از مجموع گره

به نظر من حاال دیگر دوران قربانی کردن مفاهیم به خاطر احترام گذاشتن به وزن گذشته است. در شعر فارسی 

شود های کمتری دارند و به آهنگ گفت و گو نزدیکترند، همانها را میوزنهایی هست که شدت و ضربه

ی وزن باشد، سازد و باید اداره کنندهفت و گسترش داد. وزن باید از نو ساخته شود و چیزی که وزن را میگر

 133«ی کلمات و آهنگ بیان طبیعی آنها...برعکس گذشته، زبان است: حس زبان، غریزه

که گوید در این نقل قول، فروغ نادانسته از مفاهیمی پیش پا افتاده و شناخته شده طوری سخن می

اند. نخست آن که دلیل به کار گویی کشفی تازه هستند و برای نخستین بار توسط نیما به جهانیان معرفی شده

اش است. وگرنه وزن آرایی و داللت معنایینیامدن انفجار در بیشتر شعرهای جدی، وزن آن نیست، که واج

هایی هم که فروغ از آن سخن آن گره ترین خشتهای وزنی در شعر پارسی است.ترین و رایجانفعال از ساده

ی دقیق گوید اوتاد و افاعیل و ارکان وزنی شعر هستند و از شمس قیس به این سو یک علمِ پیچیدهمی

انجامد و هایی مبهم از این دست میگوییاش به کلیشان تکامل یافته که ندانستن دربارهوار دربارهریاضی

آورد، از آن جنسی که در هایی شفاف و روشن را پدید میق و نظریهاش آرای دقیدانستن و درست فهمیدن

 آثار بهار و خانلری و اخوان و فرزاد پدید آورده است. 

جستند، دستاویزی که مبلغان نادانی معاصر فروغ برای توجیه بیسوادی ادبی خویش از آن بهره می

داشت حدودی درست هم هست، با این پیش این دعوی بود که محتوا از فرم مهمتر است. این برداشت که تا

افزاید. بخشد و بر محتوا و اندیشه چیزی نمینادرست همراه بود که غور در آثار قدما تنها فرم را بهبود می
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چنین برداشتی خود از نادانی و ناآشنایی با ادبیات کالسیک پارسی ناشی شده و بیسوادی در این زمینه را 

 کند. بازتولید می

آید که دقیقا با همین قالب مضمون و محتوا های فروغ در سالهای آخر عمرش چنین بر میحبهاز مصا

کرده اگر مضمون خوبی وجود داشته باشد قالب خود به خود به دنبالش ساخته خواهد ستوده و گمان میرا می

کرده است و و با این نادیده انگاشتن قالبهای شعری در عمل عروض و قافیه و نظم و وزن را طرد می 134شد

شود. با این وجود درست مثل نیما منظورش از این همان است که وجه مشترک پیروان نیما محسوب می

ک زبان شاعرانه شعرهایی که تا به حال وجود داشته ی»گوید مضمون و محتوا درست روشن نیست. فروغ می

شود از نظر من یک مقدار مسائل محدود برای ما به میراث گذاشته، اما مسائلی که در این شعرها مطرح می

خواهد در شعرش مطرح کند که مسائلی بودند... اشکال کار یک شاعر امروزی این است که مسائلی را می

و بعد از این شرح مبهم بدون این که بگوید  «هستند کامال جدا از آن مسائل که تا به حال توی شعر بوده!

هرچه »گوید راه حل برای پرداختن به آنها این است که شاعر خطیر و نوپدید چه هستند، می« این مسائل»

 135«ی تازه وارد کند.تواند، هرچه قدر که الزم دارد، هرچه قدر که احتیاج دارد، کلمهقدر می

ظیم و بزرگ دست یافته که در قالبهای شعر کالسیک نیما هم مدعی بود به محتوایی چندان ع

گنجد و از این رو به ناچار و به جبر مضمون قالبهای وزنی و عروضی را شکسته است، و نه به خاطر نمی

بهره بودن از سواد ادبی کافی یا روانی طبع. با این وجود محتوای اشعار نیما مضمون پیچیده یا عمیقی ندارد بی

سیاسی بلشویکی است که گهگاه با ناسزا و توهین به این و آن آراسته شده است. یعنی  و مشتی شعارهای
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مایه و سطحی در اینجا حضور ندارد که بخواهد فشاری بر قالبها وارد اصوال محتوایی جز شعارهای میان

 بیاورد و احیانا گسستی در آن ایجاد کند.

و طبیعی از وزن و سبک نوکالسیکِ رایج در شعر فروغ آغازگاهی متفاوت دارد و به شکلی غریزی 

آفریند. اما از این نظر با آثار نیما شباهت دارد که مضمونی آن دوران شروع می کند و آثاری ارزشمند را می

ترین ترین و گیتیانهشود به مضمون عشق، آن هم در سادهبسیار فقیر دارد و تقریبا تمام معنایش منحصر می

غوشی جنسی باشد. یعنی در شعر فروغ هم مانند نیما تنگنای معنایی نمایانی داریم و آاش که همصورتبندی

کند. شعرهای فروغ بسیار زیباتر از آثار نیماست و محتوایش هم گیراتر سراسر شعرها یک چیز را بیان می

رریز شده به ی سگردد و صمیمانه بیان شده است. اما این تجربهی او باز میی زیستهاست. چون به تجربه

دیدیم. این ی نیما هم به شکلی ساختگی می«افسانه»شعر همان عشق رمانتیک پر سوز و گدازی است که در 

ی فروغ به خاطر درآمیختگی به میل جنسی عشق رونوشتی از مضمون عشقِ رمانتیک اروپایی است که درباره

ریای پهناورِ معانیِ متصل به مفهوم عشق در و صراحت در این زمینه خواندنی و ارزشمند شده، اما نسبت به د

خبر ماندن( از تاریخ بهره ماندن )و چه بسا بیماند. یعنی  به خاطر بیادب پارسی به جویباری کوچک می

اش را داراست و نه پیوندی با نه داللتهای نمادین و استعاریدیرپای تحول مفهوم عشق در شعر پارسی، 

ی معانی و عمق و ژرفای کند. تنوع مضمون و وسعت دایرهناسانه برقرار میشمضامین فلسفی یا اسطوره

شود به هیچ عنوان در ای که در اشعار کسانی مانند موالنا و بیدل دهلوی و حافظ و سعدی یافت میفلسفی

 آثار نیما یا فروغ نمایان نیست. 

ل پیش از مرگش از همین یعنی پنج سا 1340ی شعر و شاعری تا سال تمام حرفهای فروغ درباره

ی گپ و گفت و درد دل است تا رویکردی علمی و دقیق به شعر. بعد از این جنس است و بیشتر در مقوله

ی شنویم و معلوم است همچنان سواد پایهتاریخ هم باز سخن جدید و منسجمی در این زمینه از او نمی
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دانم و افاعیل عروضی را نمی»گوید که گش میاش رشد چندانی نیافته است. زمانی کوتاه پیش از مرادبی

هایی من زیاد با وزن»و  136«ی محکم قبول ندارمخواهم بدانم. آن وزن شعر پیشینیان را به صورت یک آیهنمی

چنین حرفی از اشتباهی بر  137«.رفته موافق نیستمکه تا به حال در شعر فارسی معمول بوده و به کار می

ی شاعران حزبی آن را تولید کرده و بدان دامن زده است. وگرنه چطور ممکن دهزخیزد که نگاه سیاستمی

های زبانی و سرمشقها ای از تجربههای کالسیک خزانهاست کسی با وزن کالسیک موافق یا مخالف باشد؟ وزن

خزانه را  های شخصی اینتوان از آنها استفاده کرد و یا با نوآوریشناسانه هستند که میو الگوهای زیبایی

تر ساخت. مخالف بودن با آن مثل آن است که کسی با اسم یا فعل در زبان مخالفت داشته باشد یا نسبت غنی

به دستور زبان دشمنی بورزد. چنین موضعی که نیما برای نخستین بار به صراحت بیانش کرد، از بدفهمی 

 له شعر( سرچشمه گرفته است. اش )از جمهای ساختاریی ماهیت زبان و زیرسیستمعمیقی درباره

ی ادبیات کالسیک ای و پرسشی نظری به حیطهبا این اوصاف روشن است که فروغ هرگز با اندوخته

آغازی بود و عقیده »گوید که نیما برایش ای میوارد نشده و تنها آرای نیمایوشیج را شنیده است. در مصاحبه

ت... بیشترین اثری که نیما در من گذاشت در جهت زبان و اش را راجع به شعر ساخی تقریبا قطعیو سلیقه

ی شعر از دانش و موضع ام که نیما خود در زمینهمن در نوشتاری دیگر نشان داده 138«فرمهای شعری بود.

ی علمی یا عقالنی محروم بود. آشکار منسجمی برخوردار نبود و کارهایی که در این زمینه انجام داد از پشتوانه
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داند، دست باال تا پردازی در شعر میوغ هم که تازه در سالهای آخر عمرش او را معیار نظریهاست که فر

 ی او با زبان و شعر پارسی آشنا بوده است. پایه

کرد، به ای که فروغ از آن تغذیه میآید که تنک و اندک بودنِ منابع داناییاز این بحثها چنین بر می

ی شود. افسانهقولهای خودش و اطرافیان نزدیکش اثبات می انده از او و نقلسادگی با تحلیل متنهای به جا م

اش تولید شده است، خوانِ دانای شعرشناس روایتی است که پس از مرگ او و به دست مداحانفروغِ کتاب

نظر اند. یعنی کسانی که از وغ بودهی پیرامون فری دوستانهو جالب آن که این مداحان همان واپسین حلقه

ی ربارهددانش و آشنایی با ادبیات پارسی وضعی همسان با خودِ او داشتند و ادعاهای گزاف مشابهی را 

 پراکندند. خویشتن نیز می

ای ی فروغ را شکل داده است. نمونهاین گفتمان تا روزگار ما ادامه یافته و سرمشق حاکم بر انگاره

که در ابتدای آن « ی فروغ فرخزادطرحی از چهره»نوانِ بیانگرِ ی پرویز نقیبی است با عاز این گفتمان مقاله

ی اشعار سعدی را از حفظ بود. غزلهای حافظ را از حفظ کرد. همهفروغ وحشتناک مطالعه می»کند ادعا می

اما این برداشت آشکارا نادرست است. بسیار بسیار بعید است  139«.ایستادبود و یک لحظه از مطالعه باز نمی

شعار سعدی و حافظ را در حافظه داشته باشد و در هنگام شعر سرودن یا حتا سخن گفتن و نوشتن کسی ا

متن عناصری از اشعار دلکش این استادان را در متن خویش به کار نگیرد. یعنی زبان سعدی و حافظ چندان 

ی نیز نمود خواهد ی کسی جایگیر شود، به شکلی نمایان در زبان ونافذ و نیرومند است که اگر در حافظه
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توان با نگریستن به شعرهای بهار و نثرهای فرزاد و مجتبی مینوی و فروغی یافت. این را به سادگی می

 دریافت. 

شود و در سراسر آنچه که از فروغ به جا مانده هیچ بسامدی ردپای نمایانی از این استادان دیده نمی

ی مردم پارسی سعدی و حافظ در حدی بوده که در توده توان گفت تماس او با اشعارتقریبا با قاطعیت می

فروغ هم از سویی غیاب شواهد را داریم و « وحشتناک»ی مداوم و ی مطالعهزبان و عوام رایج است. درباره

اند از سوی دیگر شواهدِ غیاب را. هیچ یک از اطرافیانش او را در وضعیت کتاب خواندنِ مداوم تصویر نکرده

اند. در نوشتارها و شود که اصوال او را ندیده بودهتنها نزد مداحان نسلهای بعدی یافت می و چنین روایتی

ی عمیق و مضمونهای متنوع یا ارجاعهایی از جنس دانش یافت سخنان و اشعارش هم نشانی از مطالعه

 شود.نمی

اند و این بدان د کردهبسیاری از مداحان جوان فروغ بر تاثیرپذیری مستقیم او از ادبیات اروپایی تاکی

فرض های شعر( پیشمعناست که پیشاپیش تسلط کامل او را بر زبانهای دیگر )در حد فهم و درک زیبایی

ای تبدیل کرده که به شش آمیز انجامیده و فروغ را به نابغهاند. چنین برداشتی به تدریج به تصوری اغراقگرفته

ست که دیدیم حاصل جمع کل زمانی که فروغ در سراسر گفته است. این در حالی اهفت زبان سخن می

کند و شمار این ماهها هم به شکل غریبی توسط عمرش در خارج از ایران حضور داشته از چند ماه تجاوز نمی

اش به ی سه ماههشود. در واقع اعداد قابل اعتمادی که داریم یکی سفر اولیهاطرافیانش پنهان نگه داشته می

اش به انگلستان و اگر قضیه به همین محدود باشد، که ی بعدیاست و سفر بیست روزه انگلیس و هلند

ای نداشته احتماال هست، این زمان کمتر از چهار ماهه برای کسی که پیشتر تحصیل دبیرستانی و دانشگاهی

هم باید در  های ادبی شعر مسلط شود. این راکافی نیست تا بخواهد بر زبانی در حد خواندن و فهم زیبایی
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نظر داشت که فروغ در تمام سفرهایش به کشورهای اروپایی با همسفرانی همراه بوده که تجربه و تماس 

 اند. بیشتری با فرهنگ اروپایی داشته

بر مبنای شاخ و برگ دادنِ همین سفرهای کوتاه برخی از ستایندگان فروغ را به ابراز این نظر نامستند 

ی دانسته و از زبان اخیر دو نمایشنامهایتالیایی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی را می واداشته که فروغ زبانهای

ی فروغ ی مقاالتی دربارهدر واقع این اظهار نظر به گردآورنده 140ادیبانه را هم به پارسی ترجمه کرده است!

ای در ستایش تعلق دارد. منبع این حرف تک مضرابی است در جمالتی که فریدون فرخزاد در مصاحبه

ی او را چندان نباید جدی گرفت. چون به مناسبت مهر برادری است. اما در کل این مصاحبه خواهرش گفته

و معتقد است  141داند،کند. مثال او را بزرگترین شاعر معاصر میهرش قدری افراط میدر بزرگداشت خوا

بهترین فیلم کوتاه ساخته شده در « سیاه است خانه»دوران او را عصر فروغ فرخزاد خواهند نامید، و گفته که 

رهای دیگری هم اظهار نظ 142«.فروغ نقاش خوبی هم بود»ایران است، در ضمن این نظر را هم ابراز کرده که 

گوید شعرهای فروغ عرفانی بوده و در دوران پختگی دارد که خطای آشکار و اشتباهی عریان هستند. مثال می

زیر تاثیر اشعار ادبای آمریکای التین « اسیر»گوید اشعار ای به آمیزش جنسی ندارند، یا میغزلهایش اشاره

ی خواهرش گفته نادرست می نمایند و جای درباره سایر مواردی هم که فریدون فرخزاد 143سروده شده است!

دانی او مهمترین شاهدی که داریم آن است ی ادعای زبانبحث و نقد و ارزیابی دقیقتر دارند. دست کم درباره

                      
 .14: 1382عباسی،  140
کند. در گوید فقط نیما شاعر بزرگتری بوده است. در هر دو مورد هم به نظرم اشتباه میآید و میالبته خیلی زود کوتاه می  141

 گفته است.  اند و فروغ هم بسیار بهتر از نیما شعر میمیان معاصران فروغ شاعران بهتری )چه زن و چه مرد( وجود داشته
 .477-470: 1382فرخزاد،  142
 .480: 1382فرخزاد،  143
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ها و گفتارهایش ای )حتا در حد چند سطر( از فروغ منتشر نشده است و در کل نوشتهشده که هیچ اثر ترجمه

نی که به زبانی غیرپارسی باشد ارجاع نداده است. گذشته از اینها هیچ شاهدی نداریم که به هم هیچگاه به مت

روانی زبانی جز پارسی را حرف زده باشد. بنابراین از سویی با غیاب شواهد روبرو هستیم. از سوی دیگر 

 شواهدِ غیاب هم کم نیستند.

ای را از تصاص یافته، م. آزاد خاطرهدر همین مجموعه مقاالتی که ذکرش گذشت و به مدح فروغ اخ

کرده که زبان اش از شاعران فرانسوی را با این دلیل انکار میکند که در آن فروغ تاثیر پذیرفتنفروغ نقل می

)سه سال پیش از مرگ  1342براهنی هم گفته که سال  144شناسد.داند و شاعران این زبان را نمیفرانسوی نمی

«. ی کتابش چندان هم تعریفی نداشتقفسه»کند که در این تاریخ ود. او گزارش میاش رفته بفروغ( به خانه

فروغ در این «. آمد ولی معلوماتش عمیق نبودخبر به نظر میاز ادبیات جهان بی»گوید که فروغ او همچنین می

 145مه کرده بود.ترج« ی اولشفقط تا صد صفحه»هنگام کوشیده بود کتابی از هنری میلر را به زور دیکسیونر 

 دانسته است. بنابراین دست کم زبان فرانسوی و انگلیسی را تا پایان عمر در حدی که ادعا شده نمی

این نکته را باید در نظر داشت که فروغ در کنار این نادانی عمیق از استعداد ادبی و طبعی روان 

بر خالف نادانان دیگر، ی نیرومند و پرجوش و خروشی داشت که برخوردار بود و سرشت شاعرانه

ساخت. با این همه طبع روان و تخیل نیرومند او بر خالف هایش را به آثاری دلکش و ماندگار بدل میسروده

ای فرهنگی تکیه نداشت. به همین خاطر از دستیابی به سیمین و پروین داربستی نظری نداشت و به اندوخته

های ادبی خودجوش و درونزاد محروم همچنین از سوگیریکرد و ی کاری که مییک زیربنای نظری درباره

                      
 .31۵: 1382آزاد،  144
 .388: 1382براهنی،  145
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شت. در واقع روی مردِ شاعری بود که بیشترین نزدیکی را با او داماند و در هر برش زمانی پیرو و دنباله

خاست، اش بر میی زیستهصمیمیتی که تا این پایه هنگام شرح شعر برایش اهمیت دارد، تا حدودی از تجربه

ی شعر آموخته بود از کتابها و ارتباطهای استاد و شاگردی حاصل نیامده بود و د دربارهچون آنچه که خو

 یافت.ی گپ و گفتهایی بود که در فضایی صمیمانه و خصوصی جریان مینتیجه
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 گفتار هشتم: تحول ریخت و قالب در شعر فروغ 

 

ی تحول صمیمیتی را بازسازی کرد که توان تا حدودی تاریخچهای میهای زندگینامهبا مرور داده 

تراوید. چنان که گذشت، فروغ در هر دورانی با تقلید از شاعران ی ادبی فروغ از درونش به بیرون مینظریه

ی خویش نداشته ویژه گفت و سبک مستقل و متمایزیاش حضور داشتند شعر میو ادیبانی که در نزدیکی

گذارش است. یعنی ساختار و قالبی ویژه یا نوآوری خاصی در مضمون و فرم نیست که بتوان فروغ را بنیان

سازد، تمرکز چشمگیر و پیگیری است که بر کامجویی دانست. تنها عنصری که شعر او را از دیگران متمایز می

گیرد. به این ترتیب چنان که ان احساسات خویش به کار میپروایی که برای بیو بی جنسی دارد و لحن زنانه

ی پیرامونش نگریست. چون در هر دوره سلیقه گفتیم، برای فهم ساختار و محتوای شعرهای او باید به زمینه

ی ی خاستگاه هنر شاعری او چند نکتهکرده است. دربارهو آرای اطرافیانش را در شعر خود منعکس می

 توان پیشنهاد کرد. یتبارشناسانه را م

شوند، در قالب اش شامل میی کارهای او را در سه کتاب نخستیننخستین شعرهای فروغ که بدنه

الشعرای بهار چهارپاره یکی از صورتهای شعری نو بود که برای نخستین بار ملکاند. چهارپاره سروده شده

ای از آن را سرود. بعدتر شاگرد و جانشین نامدار بهار یعنی مهدی حمیدی شیرازی نمونه 1301در 

اش فریدون توللی نیز به او پیوست و بر ی ادبیجبهههای زیبا و تاثیرگذاری سرود و دوست و همچهارپاره

ر نو بدل شد. بعدتر سبکی جا افتاده در شع به 1320ی در دههگویی اثر اشعار این دو تن بود که چهارپاره

آزمایی کردند و به خصوص اشعار نادرپور در این سبک نادر نادرپور و فروغ فرخزاد نیز در این سبک طبع
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در این قالب « دیوار»و « اسیر»موفقیت و شهرت بسیاری به دست آورد. تمام شعرهای مهم فروغ در تابهای 

های فروغ تقلیدی از پاره است. در کل چهارپارهنیز چهار« عصیان»سروده شده و داربست ریخت شعرها در 

 کند. شود و گاه حتا تعبیرهای وی را نیز تکرار میاشعار حمیدی محسوب می

و در نقل قولهایی که از او  146گوید که در چهارده سالگی با شعر حمیدی شیرازی آشنا شدهفروغ می

ی پدرش به شعر کالسیک ترین ارجاعش به شاعری معاصر است. یعنی انگار گذشته از عالقهشده این قدیمی

اش با آن در کودکی، در میان شاعران معاصر حمیدی اولین تاثیر را بر او گذاشته باشد. و شاهنامه و آشنایی

مضمونهای اصلی شعر حمیدی که عشق و تغزل باشد همسان محور معنایی شعرهای فروغ هم با یکی از 

است. با این وجود مضمون و محتوای شعر فروغ از این نظر متمایز است که حمیدی با زبانی عفیفانه و 

کند، در حالی که فروغ به کامجویی جنسی و تماس جسمانی شورانگیز روابط احساساتی عاشقانه را بیان می

ز این نظر بیشتر به فریدون توللی شباهت دارد که دست بر قضا دوست نزدیک حمیدی بیشتر تاکید دارد. او ا

 هایش یاد کرده است. هم بوده و فروغ هم از او به عنوان یکی از نخستین سرمشق

برای این که جایگاه فروغ در جغرافیای شعر معاصر آشکار شود، باید ارتباط میان توللی و حمیدی 

ی بیست و سی مشهورترین و تاثیرگذارترین شاعران . هردوی این شاعران که در دههرا کمی دقیقتر واشکافت

اش کرده بود. زاده پازارگاد در شهر شیراز تاسیسای بودند که حسامشدند، عضو حلقهایران محسوب می

د و فریدون داای بود به نام سلطانیه که دکتر حمیدی در آنجا ادبیات درس میپازارگاد در شیراز رئیس مدرسه

ای یک بار در همین ای ادبی هم بودند که نشستهایش هفتهآموزش بود. این سه تن عضو حلقهتوللی دانش

                      
 .4۵: 1343فرخزاد،  146
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ی بهار ی ادبی هوادار نوگرایی ادبی بودند، اما روش معتدل و ادیبانهشد. اعضای این حلقهمدرسه برگزار می

ی بیست به حزب توده نشان دادند، اوایل دههپسندیدند و با وجود گرایش موقت و زودگذری که در را می

ی انقالبی و سیاسی این حزب رویگردان شدند. حمیدی شیرازی در ضمن شاگرد برجسته و به نوعی از شیوه

شد و بنابراین دستاورد مهم این حلقه که تثبیت جانشین بهار در سلسله مراتب شعرای تهران هم محسوب می

 ای دانست که بهار بنیان نهاده بود. د را باید تداوم سنت نوگراییشعر نوی مستقر بر چهارپاره بو

ی ی شعرهای خود را در تقلید و پیروی از اعضای این حلقه سروده است. دورهفروغ بخش عمده

شعرهای بازمانده از او )دفترهای اسیر، دیوار و ی کشد و بدنهبه درازا می 1336تا  1331اول شعری او که از 

گنجد. در این دفترها فروغ نوآوری ادبی خاصی ندارد، گیرد، کامال در این جریان ادبی میدر بر می عصیان( را

کند. محتوا و بافت جز آن که مضمونهای مربوط به میل جنسی و کامجویی جسمانی را با زبانی زنانه بیان می

ای زنانه ین تفاوت که از زاویهاش گفته است، با اسخن او همان است که فریدون توللی در شعرهای عاشقانه

ها و سبک بیان و لحن او، بیشتر به حمیدی شیرازی شباهت به همان موضوع نگریسته است. تصویرپردازی

ی توللی دانست که در اش محتوای زنانه شدهی نخست فعالیت ادبیتوان آثار فروغ را در نیمهدارد. یعنی می

 ه شده باشد. قالب ساختارها و صور خیالِ حمیدی ریخت

ی شیراز چندان بود که فروغ برخی از ویژگیهای سبکیِ حمیدی شیرازی را برگرفت تاثیر آثار حلقه

ای که فروغ در اشعارش شناسانهی خود بدل ساخت. یکی از ترفندهای زیباییو آن را به ارکان زبان شاعرانه

بینیم در ثار کالسیک پارسی میگیرد، تکرار است. این تکرار بر خالف آن تکرارهایی که در آزیاد به کار می

گیرد. با این وجود از سویی به لفاف بدایع ادبی به کار گرفته نشده و گاه آشکارا صورت حشو به خود می

کند و از سوی دیگر به سری را در ذهن تداعی میخاطر تاکید بر یک مفهوم نوعی حالت پافشاری و خیره

شود و قواعد زبان شیوای از هنجار زبان ادبی متین خارج میسبب شبیه ساختن لحن سخن به زبان کودکانه، 
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شود، که این تکرارها برای نخستین بار به شکل منظم دیده می« اسیر»ی کند. در مجموعهمردانه را نقض می

ی شعرهای دکتر حمیدی شیرازی است. جالب آن که حمیدی هم سبک کلی و مضمون شعر کامال زیر سیطره

ای بهره دست را دارد، اما از آن تنها برای تاکید بر مفهوم یا بر متن میخکوب کردنِ کلمه تکرارهایی از این

 اش بیتِ مشهوری که برای دلدارش منیژه سروده است:جوید. نمونهمی

 دوستان گیرید و زنجیرم کشید   امام دیوانهوای من دیوانه

 کنیدمرگ اگر سیرم کند سیرم   مابینمش هر جا و سیر از او نی

که تاثیرپذیری فروغ از او نمایان است. تکرارهای دیگر هم در شعر حمیدی کم نیستند. چنان که مثال وقتی 

 گوید: کند، میبه پیروی از بهار اردیبهشت ماه را وصف می

 که گاه جنبش ابر است و غرش رود  درود به اردیبهشت ماه، درود

 برد نسیم درودکه بر او می دم،سپیده  کند، بیدادبنفشه بینی؟ بیداد می

 و  یا:

 هردو گویندم گلی، گل را نباشد پشت و رویی  این گرفته گیسویم آن یک گریبانم، خدایا

 همنشین سنگ خارا کی شود؟ کی شد؟ سبویی  ای خدا، ای آسمان، ای آسمانها ای خدایان

در شعرهای حمیدی تکرار بیشتر با لحنی خردمندانه و معقول آمیخته و نوعی طنین نیرومند و مردانه به گفتار 

بخشیده و همواره هنرمندانه به کار گرفته شده است. فروغ تکرار را با لحنی متفاوت در اشعار خود آورده، به 

کی از عواملی است که لحن او را بخشی کودکانه کند. این یشکلی که گاه حالتی لجبازانه را به ذهن متبادر می

و بخشی زنانه ساخته است. تفاوت دیگر این دو در آن است که گاه تکرار در شعر فروغ به خاطر نامناسب 

« اسیر»از کتاب « شب و هوس»کند. مثال در شعر شناسی اندکی پیدا میی تکرار شده ارزش زیباییبودنِ کلمه

 خوانیم:می سروده شده، 1322که در زمستان 
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 های فراموشیمغروق لحظه  مغروق این جوانی معصومم

 در بوسه و نگاه و هماغوشی  بارمغروق این سالم نوازش

ی مغروق چندان زیبا نیست و در پارسی هم وجود ندارد را نیز فروغ از حمیدی شیرازی وامگیری این کلمه

ی کند که کلمهو بعد اشاره می« مغروقِ خطا به ناخدا کرده»گوید می« طلسم شکسته»کرده است. حمیدی در 

ق ساخته و همان معنای غریق مغروق در پارسی وجود ندارد و خودش آن را بر اساس باب مفعول از بنِ غر

شود. در همین شعر چند از سوی دیگر تکرارهای به جا و موفق هم فراوان در اشعارش دیده میدهد. را می

 خوانیم که:بیت بعد می

 با دیدگان گمشده در دیدار    می خواهمش در این شب تنهایی

 سرشار خود تمامی از ،سرشار   زیبایی ساکت درد ،با درد

خوب ننشسته و تکراری بودن محتوا، در بیت دوم آنچه که ارزش « درد»بر « زیبا»گذشته از این که صفت 

شان را با تاکید گوارا ساخته است. هم در ای پدید آورده همانا تکرار کلمات است که همنشینیشناسانهزیبایی

رسد فروغ دست کم در ابتدای کار تکرار را برای پوشاندن ضعف ی این شعر به نظر میاینجا و هم در ادامه

خواهمش و بینیم که میشعر می گرفته است. مثال باز در همینمحتوا و سستی تعبیرها به خدمت می

پا  اند. باقی کلمات این دو بیت تعبیرهایی پیشخوانمش با تکرارشان نیمی از کل واجهای شعر را پوشاندهمی

 آمد:ای از آب در نمیدهند که در غیاب این تکرار چیز خواندنیافتاده را به دست می

 خواهمش به تیره به تنهایی می   خواهممی ،خواهمش دریغامی

 شکیبایی ،خوانمش به صبرمی  تابی خوانمش به گریه به بیمی

 بینیم:می« پاییز»ترِ آن را در بند پایانی شعر ی موفقو همچنین نمونه

 ای ترانه محنت بار  ،پاییز  ای سرود خیال انگیز  ،پاییز
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 بر چهره طبیعت افسونکار   ای تبسم افسرده  ،پاییز

های یک چهارپاره در دوبیتیبینیم. در آنجا یکی از هم می« از دوست داشتن»همین الگو را در شعر 

پایان شعر تکرار شده و تا حدودی واگرایی معنا را ترمیم کرده و انتهای شعر را با این شیوه جمع کرده و بسته 

ی فراوان از تکرار باعث شده که ردیف توان دید. استفادهنیز می« دیدار تلخ»است. الگوی مشابهی را در شعر 

 147های او ردیف دارند.روغ بدل گردد. در حدی که نیمی از بیتهای چهارپارههم به یکی از عناصر مهم شعر ف

آورد دها میشوید کلماتی که در ابتدای بنجالب آن که وقتی فروغ در آثار متأخرش از قافیه و وزن دست می

کند. گویی برای بازآفریدنِ تقارنی که در اثر حذف قافیه مخدوش شده، نوعی ردیف مصنوعی را زیاد تکرار می

 هایش افزوده باشد.را به آغاز جمله

یرفته صوری، فروغ از محتوای اشعار فریدون توللی سخت تاثیر پذ در کنار این وامهای ریختی و

اش را با اشاره به اندامهای تن نیرومند مردانه و پروا و کامجویانهاست. به همان شکلی که فریدون نرینگی بی

به  سازد، فروغ نیز برای زنانه ساختنِ صدای خود عالوه بر تکرار کلمات، مدامظرافت پیکر زنانه برجسته می

کند و ای مانند لباس رنگین و آرایش چهره و اعضا و اندامهای زنانه مثل گیسو و سینه اشاره میعناصر زنانه

دهد. در نهایت ی مردی که در آغوش دارد ارجاع میبه همین ترتیب به بازوهای آهنین یا چشمان پرستاره

 جوید.  بهره می« مردای »و « ای زن»بارها و بارها هنگام خطاب به خود و دلدارش از 

ی بیست رایج بود. تنها در کل از همان جنس شعرهای رمانتیکی هستند که در دهه« اسیر»اشعار دفتر 

شد آن های ادبی چاپ میتفاوت آن با شعرهای عاشقانه و پرسوز و گدازی که آن روزها فراوان در مجله

                      
 .41: 1387پور آالشتی و دالور، حسین 147
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ی این گوید. تقریبا همهآغوشی سخن میی همی زنانهاش زن است و با صراحت از تجربهاست که سراینده

ی آیینه»اش ای هم ندارند. نمونهاند و بیشترشان حتا پرداخت ماهرانهبهرهشعرها از مضمون و محتوای عمیق بی

است که از نظر روایت خام و ناپخته است و مفهومی یگانه که همان « اسیر»و « ی رمیدهشعله»و « شکسته

میمی کند. با این وجود بیان صادقانه و صن معشوق باشد را بارها و بارها تکرار میشوق جنسی و میل به ت

ت، شعرهایش ی عشقی که زمینی و جنسی اساش دربارهی زیستهپروایی فروغ در بیان صریح تجربهاست و بی

 سازد.نسلش متمایز میی شاعران زن دیگرِ همرا از همه

ی شاعران شیرازی آید که نخستین و دیرپاترین تاثیر را از حلقههای آغازین فروغ بر میپس از سروده

ای یعنی حمیدی و توللی پذیرفته است. تقریبا قطعی است که فروغ با این دو تن ارتباط نزدیک و صمیمانه

ای ادبی دست یافته بود که در آن دوران سرمشق غالب نیز نداشته و تنها از راه خواندن شعرهایشان به سلیقه

ی بیست و سی حمیدی و توللی که دوستی نزدیکی هم با هم داشتند خداوندان شعر شد. در دههسوب میمح

 کردند.ای را تبلیغ میی روشن و تیرهگرایانهشدند و رمانتیسم ملیپارسی محسوب می

 یی این دو قرار داشت، با ورودش به جرگههای آغازین فروغ که زیر تاثیر آثار منتشر شدهسروده

شاعران حزبی دستخوش چرخش شد. فضای تغذیه از عناصر شعری هم به این ترتیب دگردیسی یافت و از 

ای از شاعران دوستی یافت که مجرای خواندن به گفتن و شنیدن تغییر کرد. به این ترتیب فروغ با زنجیره

مفاهیم و عناصری شاعرانه  شان روابطی بسیار صمیمانه اما پرتنش و کوتاه مدت با او داشتند و هریکبسیاری

اش دست و دلبازانه به او یاری افزودند و در اصالح شعرهایش و صیقل زدن به سلیقهرا به کارش می

نویسد که شعرهای اخوان ساز دوست نزدیک فروغ بود، میرساندند. نادر نادرپور که در مقطعی سرنوشتمی

رتیب او را به شعر نیمایی مشرف ساخته است. را برای فروغ خوانده و به این ت« چاووشی»به خصوص 

گوید که فروغ نخستین شعرهای نیمایی را در زمان دوستی با او خواند و پسندید، و بعدتر در نادرپور می



266 

 

ی طوسی حائری با سهراب سپهری آشنا شد و زیر تاثیر نگاه او به شعر قرار گرفت و اینها باید در سال خانه

را منتشر کرد. از دید او قالب شعرهای نوی « عصیان»کند که سال بعدش اشاره می رخ داده باشد، چون 133۵

  148هم بیشتر زیر تاثیر سهراب شکل گرفته است.« تولدی دیگر»

نمایان شد و این زمانی بود که فروغ با  1333توللی در سال -گیری از سبک حمیدینخستین فاصله

ی نادر نادرپور پرداخت. آغازگاه شعرهای ری از سبک و شیوهآشنا شد و به وامگی« روشنفکر»ی اعضای مجله

آنها  1334ایست که برای ابراز عشق به نادرپور سرود و در امرداد ماه موفق او در این قالب همان دو چهارپاره

 یکی از آنها را پیشتر آوردیم و شعر دوم هم مضمونی مشابه دارد: 149را برای دلدار خویش خواند.

 باردمی ستاره شعرم روی  تو دیده آسمان از امشب

 کاردمی جرقه هایمپنجه  کاغذها سپید سکوت در

 

 اهخواهش شیار از شرمگین  آلودم تب دیوانه شعر

 آتشها جاودان عطش زدسومی دوباره را پیکرش

 

 ناپیداست راه پایان چه گر است داشتن دوست آری آغاز

 زیباست داشتن دوست همین که  نیندیشم دگر پایان به من
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 است الماس ایهقطره از پر شب  کردن حذر چرا سیاهی از

 است یاس گل سکرآور عطر اندممی بجای شب از آنچه

 

 منی نشانه من ز نیابد کس  تو در شوم گم آه بگذار

 منی ترانه تن بر بوزد  مرطوبت آه سوزان روح

 

 رؤیاها پرنیان در خفته  باز دریچه زین آه بگذار

 دنیاها حصار از بگذرم  گیرم سفر روشنی پر با

 

 تو سر تا باشم تو پای تو من واهمخمی چه زندگی از دانی

 تو دیگر تو بار دیگر بار  بود هزارباره گر زندگی

 

 باشد نهفتنم توان کی دریائیست نهفته من در آنچه

 باشد گفتنم یارای کاش توفانی سهمگین زین تو با

 

 

 صحراها میان در بدوم واهمختو می از لبریزم بسکه

 دریاها موج به بکوبم تن کوهستان سنگ به بکوبم سر
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 ریزم فرو خود ز غباری چون خواهمتو می از لبریزم بسکه

 آویزم تو سایه سبک به  آرام نهم سر تو پای زیر

 

 ناپیداست راه پایان چه گر است داشتن دوست آری آغاز

 زیباست داشتن دوست همین که  نیندیشم دگر پایان به من

این شعر و باقی آثار منتشر شده در دفتر اسیر آشکارا تقلیدی از سبک نادرپور هستند. این دفتر در  

ابتدای دوستی نزدیک نادرپور و فروغ منتشر شد و نادرپور در چاپ دوم کتاب که مرجع اصلی نقل اشعار 

بنابراین بخشی  150ی خود تغییر داده است.لیقهی او کل شعرها را ویرایش کرده و به سفروغ است، با اجازه

شوند و به دست او از شباهت این اشعار به آثار نادرپور آن است که در اصل تا حدودی اثر او محسوب می

 اند.ویراسته شده

شود که در برخی از این شعرها با وجود سستی برخی از بیتها تصویرهایی زیبا و نوآورانه دیده می

ی واژگان و تصاویر خاص وی سروده معموال به تقلید از اشعار حمیدی شیرازی و گاه با وامگیری از خزانه

های این مجموعه به نظرم یکی از موفقترین شعر«. گریز و درد»است و « ی تلخافسانه»اش شده است. نمونه

است که در آن تصویرپردازی و زبان هنرمندانه و به جا به کار گرفته شده است و چنان که همایون « دیو شب»
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سازد که او دهد و این نکته را فاش میکاتوزیان نیز اشاره کرده، کشمکش فروغ با میل خویش را نشان می

 دانسته است. خود خویشتن را به خاطر هوسرانی گناهکار می

رفت که از مشیری و ردپای حمیدی و توللی و نادرپور بر شعر فروغ دیرپا بود و فراتر از وامی می

دفتر فروغ  هم نمایان است. هرچند در این« تولدی دیگر»سپهری و کسرائی ستانده بود. این تاثیر حتا در 

ی رده که فروغ به جرگهدهد. این گسست از آن رو بروز کاش نشان میگسستی نمایان را از کارهای قدیمی

ای که در این محفل یافته تاثیر پذیرفته است. دوستی او با اعضای مریدان شاملو وارد شده و از دوستان تازه

دانی بر او شد، اما تا سه چهار سال بعد همچنان آرای ادبی ایشان تاثیر چنآغاز  1333این محفل از سال 

 رد. نگذاشت، و دلیلی هم نداشت که تاثیری بگذا

زیر تاثیر سایه و نادرپور قرار داشت که شاعرانی  فروغ بیشتر 1342تا  1336ی سالهای فاصلهدر 

چیره دست بودند و با وجود عالقه به نوگرایی و عضویت در حزب توده از قالب فرمایشی حزب که سبک 

زیر تاثیر این دو تن پدید همه « تولدی دیگر»و زیبای فروغ در  کردند. شعرهای پختهنیمایی بود پیروی نمی

آمده است. هرچند ردپای اثرپذیری از سهراب سپهری و نصرت رحمانی را نیز در برخی از نوشتارهای این 

ی مرتضی کیوان با شاعران نوپردازی توان بازجست. فروغ بعد از آشنایی با نادرپور و سایه و حلقهدفتر می

اند، چون ی کیوان بودهاین آشنایی احتماال همین حلقه و مرجع 151مثل الهوتی و گلچین گیالنی آشنا شد

در ی سایه بود. اش بودند و گلچین هم پسرخالهالهوتی شاعری بود که بر مبنای ایدئولوژیک ناچار به ستودن
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« باران»تاثیر گلچین گیالنی و شعر « پوچ»تاثیر گلچین نمایان است. مثال در شعر « عصیان»برخی از شعرهای 

 توان دید:او را می

   یادم آمد که روزی در این راه 

 ناشکیبا مرا در پی خویش 

 میکشیدی

 میکشیدی

 آخرین بار 

 آخرین بار

 آخرین لحظه تلخ دیدار 

 سر به سر پوچ دیدم جهان را 

 باد نالید و من گوش کردم

 خش خش برگهای خزان را 

 باز خواندی 

 باز راندی 

 باز بر تخت عاجم نشاندی

توان ارتباط علی میان فن شاعری فروغ و کسانی که با ایشان ارتباط داشته در حدی است که گاه می

آغازگاهی « اعتراف»های فروغ تک شعرهایی را به اشعاری خاص متصل دانست. مثال شعر در میان سروده

خدایار بوده است.  اش با ناصرتوصیف همبستری« گناه»برای پیشنهاد ارتباط صمیمانه به نادرپور بوده و 

اش از سایر کارهای فروغ عمیقتر که به خاطر مضمون فلسفی« عصیان»نویسد که محتوای دفتر نادرپور می
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نماید را عبدالحسین احسانی )که قاعدتا دوست نزدیک او بوده( به وی تلقین کرده است و این محتوای می

  152«.نبود اش سازگاربه هیچ وجه با طبیعت غریزی و شهوانی»فلسفی 

یجانهای باید این نکته را در نظر داشت که فروغ در شعرهایش فردی بسیار صادق است و عواطف و ه

ای از جنس ارتباط کند. وقتی این خروجیِ عاطفی با ورودی هیجانیاش را تقریبا بی سد و حد ابراز میدرونی

راد کار در آنجا بود که تنها با ای دست و کامیاب تبدیل شد.جنسی چفت و بست شد، فروغ به شاعری چیره

انگیزی داشته باشد، و این توانست خروجی شعری هیجانتغذیه از آن منبع ارتباط صمیمانه بود که می

ابسامان و ارتباطهای صمیمانه در گذر زمان به تدریج از نظر کیفیت افت کردند و در نهایت به وضعیتی ن

م افول کرد. انی که همنشین فروغ بودند نیز به همین ترتیب کم کشکننده تبدیل شدند. اعتبار و دانش دوست

ارسی تسلطی یعنی در ابتدای کار کسانی مانند نادرپور و مشیری و گلستان که به هر صورت در شعر و ادب پ

ی او بودند، اما در پایان کار که تنها هفت هشت سال بعد فرا رسید، فروغ ناگزیر چشمگیر داشتند تغذیه کننده

ی خودش پایهود از منابعی مانند براهنی و رویایی و شاملو تغذیه کند که همگی از نظر دانش و سواد همب

 تر بود.شان هم بسا فروپایهبودند و استعداد ادبی و روانی طبع

خبری فروغ از چارچوب نظریِ حاکم بر شعر پارسی باعث شد که تا پایان عمر مقلد اطرافیانش بی

گفت. زمانی که با نادرپور دوست بود غ در هر دورانی به سبکِ دوستانی که داشت شعر میباقی بماند. فرو

سرود و در اواخر کار که به گروه شاملو وارد شد، شعرهایش وزن و قافیه را به کلی از دست چهارپاره می

د مشترک با آنها داد. او در این گروه با احمدرضا احمدی و یداهلل رویایی خیلی نزدیک بود و چند شعر سفی
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اش به مکتب شاملویی ی فروغ بود که گرویدناولین نوشته« وهم سبز»نوشت. رضا براهنی در جایی گفته که 

بود، برای « کتاب هفته»ی شعر داد. گویا فروغ این متن را در زمانی که یداهلل رویایی مسئول صفحهرا نشان می

فروغ تعجب « تغییر کردن»و « عوض شدن»ش و شاملو از این گوید که خوداین مجله فرستاده بود. براهنی می

در این محفل نادر نادرپور از این «. فورا چاپ کرد»را « وهم سبز»کردند و از آن استقبال نمودند و شاملو 

 153شمرد.ایمانِ نویافته ناراضی بود و تا دو سه سال بعد این سبک از شعر فروغ را خوار می

گرایی پیمود چندان منصفانه نبود، چون ادیبان و شاعران چپراهی که فروغ می اما نارضایتی نادرپور از

پروردگان حزب توده بودند و همان ای لگام گسسته از نمکشد شاخهکه شاملو مرشد و پیشوایشان تلقی می

نمایان  آذین و طبری ابداع کرده بودند را در شکلی غاییها و شعارهایی که استادان نادرپور یعنی بهشیوه

گشت. نه تنها طوسی ساختند. ارتباطهای فروغ با اعضای این گروه به سالهایی پیش از این تاریخ باز میمی

شد، که حامیان و پشتیبانان قدیمی شاملو نیز حائری که همسر شاملو بود دوست و همکار فروغ محسوب می

ای گفته که فروغ فرخزاد هم از همان موقعی هر مصاحبشدند. یداهلل مفتون امینی داز آشنایان فروغ محسوب می

 فت و آمد داشت و تحت تاثیر او بود.ری فریدون کار آموز دبیرستانی بود به خانهکه دانش

ی هواداران احمد با گلستان بیش از پیش با حلقه بعد از باال گرفتن اختالفهایش 1342فروغ در سال 

ملو، احمدرضا احمدی بود. احمدی روزی به همراه دوستش ی آشنایی فروغ و شاشاملو نزدیک شد. واسطه

امیرعباس حامد به استودیو گلستان رفت. امیرعباس حامد از طرفی دوستدار شعرهای سفید احمدرضا احمدی 

ی پدری فروغ در خیابان گمرگ امیریه بود. به این ترتیب وقتی فروغ را ی خانهبود و از طرف دیگر همسایه
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ای گذشت و بعد احمدی و حامد و یکی از دوستانشان به ین دو را به هم معرفی کرد. هفتهدر آنجا دیدند، ا

ی دروس را برای فروغ نخریده ی فروغ رفتند. در این هنگام هنوز گلستان خانهنام مهرداد صمدی به خانه

 کرد. الدوله زندگی میبود و وی در خیابان بهار، خیابان مزین

اش را تازه در پانصد نسخه منتشر کرده بود و ریشخند حمدی کتاب طرحدر این هنگام احمدرضا ا

کرد و تمسخر ادیبان و نویسندگانی مثل ایرج پزشکزاد را برانگیخته بود. در مقابل حزب توده از او دفاع می

روهی آذین در این هنگام حامی گرساند. بههایش را به عنوان شعر در کتاب هفته به چاپ میآذین نوشتهو به

از نویسندگان جوان بود و ایشان را به زیر چتر تبلیغاتی حزب توده هدایت کرد. در میان این جوانان آنهایی 

که بعدتر نامی پیدا کردند احمد محمود و محمدعلی سپانلو و نادر ابراهیمی بودند. فرد دیگر این دسته مهرداد 

احمدرضا احمدی « ایی شیشهروزنامه»وقتی کتاب  صمدی بود که اشعار الیوت را به پارسی ترجمه کرده بود.

که بخشهایی از آن را به همراه کتاب طرح برگزید و آنها را در منتشر شد، فروغ بود  1343در اردیبهشت 

و اینها همگی شاعرانی  154در کنار نوشتارهای شاملو، اخوان و نادرپور گنجاند« از نیما به بعد»کتابی به اسم 

 شدند. ی حزب توده محسوب میپروردهبودند که نمک

بخشد. از آنجا بخشی از ایست که این پیوندِ تازه را رسمیت میدر واقع اعالمیه« تولدی دیگر»کتاب 

وعاتی متصل با شاملو به کار افتاد نوشتارهایش در این دفتر با سبک احمد شاملو همسان بود، کل دستگاه مطب

ای در تبلیغ و معرفی او در مطبوعات موجی رسانه 1342ی تازه را مشهور سازد. به این ترتیب در تا این گرونده
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ی آرش بود. در همین سال انتشارات مروارید و سهامی ی فروغ در مجلهنامهبرخاست که اوج آن انتشار ویژه

 ی اشعار او را منتشر کردند. هکتابهای جیبی همزمان گزید

دانستند، حجم چشمگیری از نویسندگان وابسته به این جریان که خود را پیرو و مرید شاملو می

ی شاملو تقریبا همان نقشی را اند. فروغ در جبههنوشتارها را در تبلیغ و بزرگداشت اشعار فروغ تولید کرده

ار و تسلط چشمگیرش بر ادبیات ی نیما ایفا کرده بود. اخوان با زبان استوایفا کرد که اخوان ثالث در جبهه

ای که برای خود قایل بود، شروع کرد به شعر نوشتن به ی سازمانیپارسی، به خاطر پیوندهای حزبی و وظیفه

های عمومی. او بر خالف شاعران چیره دست دیگری مانند ها و رسانهسبک نیما و دفاع از او در نشریه

عمل کردند و به سرعت از آن شانه خالی کردند، تا پایان به این  فریدون توللی که مدت کوتاهی به این وظیفه

جرگه وفادار ماند و به همراه هوشنگ ابتهاج مهمترین شاعری بودند که به سلک پیروان نیما پیوست. به این 

شد، در میان ادبا نیز ی حزبی محدود میترتیب نیما که تا آن هنگام مردی گمنام بود و شهرتش به چند نشریه

 مطرح شد و اعتباری یافت. 

ی شاملو دقیقا همین نقش را ایفا کرد. تفاوت در اینجا بود که سازمانِ پشتیبان شاملو یک فروغ درباره

ی مطبوعاتی بود که خودش آن را پدید آورده بود. البته تردیدی نیست که خاستگاه این تشکیالت هم شبکه

گرا در نظر گرفت. با این وجود محتوای آن بیشتر نوعی چپ ای از جریانحزب توده بود و آن را باید شعبه

کیش شخصیت شاملو بود و از تشکیالت و گستردگی حزب توده هم برخوردار نبود. جریانی که شاملو در 

ی نیما جواب داده بود را بازتولید کرد و با ای که دربارهیابیرأس آن قرار داشت دقیقا همان الگوی شهرت

شاملو را به شهرت رساند. اما در جذب شاعران جدی ناکام ماند. در واقع فروغ تنها شاعری  همان ساز و کار

ی مریدان شاملو کسانی مانند احمدرضا احمدی و یداهلل رویایی و بود که به مریدان شاملو پیوسته بود. بقیه

ر موزون و مقفی ناتوان کردند و از سرودن شعمنوچهر آتشی بودند که متنهایی شبیه به شاملو را تولید می
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بینیم، کمابیش همان است که بین بودند. تفاوت دانش و عمق شعر فروغ با آنچه که نزد سایه و اخوان می

 ی نادرپور و سایه نیز عیان است.ی شاملو و حلقهحلقه

آید که گرویدن فروغ به این جرگه تنها برای فروغ که با این موج تبلیغاتی به از همین جا بر می

بخشید. با این وجود ی مریدان شاملو اعتبار میرسید سودمند نبود، بلکه بیش و پیش از آن به حلقهشهرت می

اش بهایی گران داشت و آن هم این بود که فروغ ناگزیر بود مندی از نفوذ مطبوعاتیپیوستن به شاملو و بهره

 ر کند. بود و رنگی دیگر داشت( انکابرای اثبات وفاداری به شاملو شعرهای قدیمی خود را )که سفید ن

اش را سبک و رمانتیک و ها و گفتگوها مدام شعرهای قدیمیفروغ این بها را پذیرفت و در مصاحبه

حتا مزخرف دانست و بارها و بارها بابت سرودن شعرهای موزون ابراز توبه و پشیمانی کرد. دستگاه تبلیغاتی 

های شاملو را در خود متمرکز شده بود که متونی شبیه به نوشته« دیگر تولدی»یاد شده هم تنها بر بخشهایی از 

دانستند و این مشکلی بود گنجاند. بسیاری از مخاطبان این بخشها را )مانند نوشتارهای شاملو( شعر نمیمی

خاطبانش که از همان ابتدای کار نمایان بود. یعنی فروغ با این تغییر جبهه دست به قمار خطرناکی زده بود و م

دار را به دو بخش تقسیم کرده بود. آنها که با شعر و شاعری بیشتر سر و کار داشتند همچنان اشعار سامان

یافت. آنهایی هم که نثرهای پسندیدند، و این پسند طبعا با نکوهش شاعر از آثار خود کاهش میفروغ را می

ترش را خوار بدارند. م. آزاد که یکی های قدیمیپسندیدند به حکم وظیفه ناگزیر بودند شعرپلکانی وی را می

ی فرخزاد درباره»کند: ها آغاز میی تحوالت فکری فروغ را با این جملهاز مریدان شاملوست نوشتارش درباره

شود این طور برداشت کرد که آدمی هنوز شکل نگرفته فقط می« عصیان»و « دیوار»و « اسیر»به عنوان شاعر 

کند به درک مسایلی به خاطر این که به آن کمال و کند و حتا نوعی تظاهر میجویی میرهکند و بهتالش می
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های رفیع نثرنویسی و طبیعی است که منظور از آن کمال و رشد ذهنی دست یافتن به قله 155«رشد ذهنی برسد.

 نمود یافته است.« تولدی دیگر»پلکانی به سبک شاملوست که در 

غاز روشن و نمایان بود و چیزی مبهم نبود که بخواهد بعدها نمود یابد. بندی از همان آاین جبهه

کوشید در میان این منوچهر آتشی که خود یکی از متحدان شاملو و مدعیان شعرگویی به آن سبک بود، و می

بسیاران هستند که »گوید دو گروه وساطتی کند، در نوشتاری که در همان هنگام برای تبلیغ فروغ نوشته می

گوید کمی بعد هم می 156«دانند و بسیارانی دیگر تنها تولدی دیگر را.را شاعر می« اسیر و عصیان و دیوار»فروغ 

دانند که به شکستن وزن و دور شدن از قالب اش میفروغ را از آنجا... به قولی شاعر واقعی»که گروهی 

 157«های پی در پی توفیق یافته است...چهارپاره

زند. یعنی به جای آن که صریحا جای خود را در ر یکی به نعل و یکی به میخ میآتشی در این نوشتا

داند و بعد خودش همانها را با تکیه بر ها مشخص سازد، به ظاهر نقدهایی بر ایشان وارد میی شاملوییجبهه

اکید بر کوشد با تستاید. او میرا می« تولدی دیگر»دهد و جواب می« یافتن خود»شاخصهایی مبهم مثل 

پیوستگی سه دفتر نخست و دفتر آخری به شکلی این شکاف را ترمیم کند، و البته بیشتر مقصودش آن است 

کوشد با که اعتبار و وزن سه دفتر نخست به دفتر مشکوک چهارمی نیز تعمیم یابد. آتشی در این نوشتار می

در ضمن با مردانه خواندن صدای  تاکید بر مضمون مشترک و شورشی بودن فروغ بر این شکاف پل بزند و

به خاطر زنانگی و آزادی و صفات مثبت دیگر، خیلی « تولدی دیگر»کند که فروغ در سه دفتر نخست ادعا می

                      
 .312: 1382آزاد،  155
 .297: 1382آتشی،  156
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های جنسیتی مردانه بهتر است. در حالی که متنهای دفتر اخیر به خاطر تقلید از زبان حماسی شاملو از کلیشه

 ای بیشتر برده است.بهره

عبدالعلی دستغیب نیز که از منتقدان ادبی بانفوذ و نزدیک به محفل شاملو بود، در نقدی که بر آثار  

کند که فروغ نوشته این چرخش او از شعر نوی موزون و مقفی به شعر آزاد را بسیار ستوده است. او ادعا می

در جهان »است که باعث شده پیش رونده و ارجمند در شعر فروغ « سه گامِ بزرگ»نشانگرِ « تولدی دیگر»

ها و تعبیرهای قالبی پیشین و ها و استعارهکند. این سه عبارتند از: رها کردن تشبیه« ای را آغازشعر راه تازه

ی خویش، رها کردن قالب چهارپاره و گرویدن به قالب شعر نیمایی، و رها رسیدن به تصاویر شعری ویژه

ی صور خیال در سه دفتر نخست اما مقایسه 158به مسائل اجتماعی.شدن از بند احساسات فردی و پرداختن 

ی فروغ دهد که صور خیال اصیل و درونزاد چندانی در دفتر اخیر به کارنامهنشان می« تولدی دیگر»فروغ و 

افزوده نشده است. این نکته البته به جای خود باقی است که فروغ در سه دفتر نخست خود از قالبها و 

های خود را هم در این بستر دارد. جسته است، اما نوآوریرسوم نزد شاعران مکتب شیراز بهره میترکیبهای م

هم این پیروی از یک قالب و سرمشق بیرونی به جای خود باقی است. با این تفاوت که « تولدی دیگر»در 

دارد. با این تفاوت که  های خاص خود رااین بار از نیما و شاملو تقلید می کند و باز در اینجا هم نوآوری

های فروغ در تنوع و رنگارنگیِ تصویرها در شعر نیما و شاملو از شاعران مکتب شیراز کمتر است و نوآوری

تر است و به رونوشتی آشکار از پریدهرنگ« تولدی دیگر»ی استعاره و تشبیه نیز به همین ترتیب در زمینه

ی شعرهای فرنگی است. مضمونهای نوشتی از ترجمهکارهای شاملو شباهت دارد که آن هم خودش رو

                      
 .207: 1382دستغیب،  158
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نقد « عصیان»هستند. به خصوص در « تولدی دیگر»اجتماعی هم در دفترهای پیشین فروغ بیشتر و موثرتر از 

« تولدی دیگر»شود گفت ی جنسیت بسیار مؤثرتر از دفتر اخیر است و میهنجارهای دینی و ریاکاری در زمینه

دودی به این نقدها لطمه وارد کرده است. یعنی در واقع منظور دستغیب از سه گامِ به خاطر شعارزدگی تا ح

بزرگ فروغ، در اصل یک گام بیشتر نیست، که همانا رها کردن قالب کالسیک و پیروی از نیما و شاملو باشد، 

 اش باید کمی احتیاط و تأمل به خرج داد. ی بزرگ شمردنکه درباره

وده شده هم در این دفتر چندان که ادعا شده قاطع نیست. بهترین شعرهای حتا این گامِ فراوان ست

آفتاب »خوانیم به نام همچنان بافت و وزنی کالسیک دارند. در این دفتر شعری می« تولدی دیگر»فروغ در 

که آن را بر مبنای وزنی رسا و حماسی سروده و قالبش سخت به آثار سایه در همین وزن و قالب « شودمی

 یابد:اهت دارد و اگر مرتب شود به غزلی درهم ریخته شباهت میشب

 چگونه قطره قطره آب می شود   ام نگاه کن که غم درون دیده»

 اسیر دست آفتاب می شود    سرکشم سیاه یچگونه سایه

 تمام هستیم خراب می شود     نگاه کن 

 مرا به دام می کشد ، مرا به اوج می برد  شراره ای مرا به کام می کشد 

 «...پر از شهاب می شود   تمام آسمان من ، نگاه کن

ای دارند و وفاداری فروغ به این شعری است به نسبت موفق که در آن تصویرها و وزن و تعبیرها هماهنگی

تر خواندنی« تولدی دیگر»ی نثرهای پلکانی دفتر تردید از همه. این شعر که بیوزن و قافیه در آن نمایان است
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کند و است. با این همه جالب آن که فروغ در گفتگویش با م.آزاد با تنفر و دشمنی شدیدی آن را طرد می

ساله. من  14موزیک دارد و احساساتی است، درست مثل یک دختر به کلی پرت است، فقط »... گوید که می

یعنی روشن است که فروغ  159«.ساختم و هیچ وقت چاپ نکردم...می ساله بودم خیلی غزل 14، 13وقتی 

کند. م. آزاد هم که هدایت گ این شعر است که احساس شرم و خواری میگونه و وزن و آهنبابت قالب غزل

گوید این شعر موفق تازد و میگفتگوهایش را در این مصاحبه بر عهده دارد، به همین شکل به این شعر می

کرد و چاپ کند که ای کاش آن را پاره میگیرد و آرزو میی حرفش را مینیست و باز فروغ بالفاصله دنباله

   160شد.نمی

جالب آن که عبدالعلی دستغیب هم در این ارکستر همنوازی برای خوارداشت شعرِ موزون مشارکت 

همچنان سر در چنبر وزن کالسیک شعر پارسی « تولدی دیگر»گوید که شعرهای میورزد. او به درستی می

گرایند. دستغیب این ویژگی شوند و باز بدان میگهگاه از آن دور می« تولدی دیگر»دارند و در متنی مثل خودِ 

اشت تا را درست مثل شاملو و آزاد، نقص شعر فروغ دانسته و نوشته که اگر او تسلط بیشتری بر کارش د

های وزن و انسجام در برای کسی مانند من که همین بارقه 161داد،ی نیمایی ادامه میآخرِ شعر را به شیوه

مشخص  «ی نیماییشیوه»داند، آنچه که دستغیب زیر برچسبِ ی قوت شعرهای نیرومند میموسیقی را نقطه

 «. خالی از وزنِ منسجم و دلپذیر»شود، که کمابیش یعنی ی ضعف محسوب میکند، نقطهمی

                      
 .۵3: 1343فرخزاد،  159
 .۵۵: 1343فرخزاد،  160
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را به نوشتارهایی اختصاص داده که زیر « ایمان بیاوریم»ی و همه« تولدی دیگر»فروغ بخش مهمی از  

اند. در این میان یک شعر با لحن کودکانه جالب توجه و به تقلید از نثرهای پلکانی وی تولید شدهتاثیر شاملو 

نام دارد. « به علی گفت مادرش روزی»ی شاملو سروده شده است و است که به تقلید از شعرهای کودکانه

بود و ناچار شد به زور  تمام ماندهای گفته که بخش پایانی این شعر ضعیف است، چون نیمهفروغ در مصاحبه

اش منحصر نیست، چون در کل شعری پر ایراد این شعر اما به بخش پایانی 162بخشهای آخرش را تمام کند.

 خواهد چه چیز را بیان کند:طول و تفصیل است با زبانی عامیانه و لحنی کودکانه که درست معلوم نیست می

 علی بونه گیر    علی کوچیکه »

 چشماشُ هی مالید با دَس  نصف شب از خواب پرید 

 پا شد نِشَس   سه چار تا خمیازه کشید 

 چی دیده بود ؟   چی دیده بود ؟

 یه ماهی ، انگار که یه کپه دو زاری  خواب یه ماهی دیده بود 

  کاری منجوق یبا حاشیه  انگار که یه طاقه حریر 

 خامه دوزیش کرده بودن  انگار که رو برگ گل ِ الل عباسی 
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 قایم موشک بازی می کردن تو چشاش 

  «...همچی یواش  همچی یواش  دو تا نگین گرد صافِ الماسی 

متن شعر گذشته از سردرگم بودن و گیجیِ محتوا از نظر ساخت و بیان هم ضعیف و نارساست. 

شوند. با این وجود در ل شد نخستین بندهای این شعر هستند و بهترین قسمتش محسوب میبندهایی که نق

بدل ساخته، « گیرعلی بونه»گیر را به ای که علی بهانهبینیم که زبان شکسته و کودکانههمین چند سطر هم می

و در چند سطر پیاپی دنبال شده است، « کاریی منجوقی حریر با حاشیهطاقه»با توصیفی فاخر و ادبی مثل 

هم به فضای قاجاری عصر ناصری و ماشین دودی اشاره شده و هم به فضای عصر محمدرضاشاهیِ دارای 

ی آرش گرانی که از طرف مجلهرادیو. این شعر در همان زمان هم ناموفق و ناپخته ارزیابی شد و حتا مصاحبه

ند. هرچند او در پاسخ از شعر دفاع کرد و آن را به تبلیغ فروغ مشغول بودند نیز به این موضوع اشاره کرد

 163ارزشمند دانست.

اش توسط شاعری که رمق است که سروده شدنمتنی سست و نازیبا و بی« علی کوچیکه»شعر 

ی پسرفتی آشکار است. این نکته که پیروی از شاملو باعث افت در را سروده نشانه« عصیان»های چهارپاره

و مثنوی  «معشوق من»توان با کنار هم نهادن شعر دیگری به نام زبان و تصویرپردازی فروغ شده را می

که شرحش گذشت، دریافت. مضمون هردو شعر یکی است و وصف معشوق است، کمابیش در « معشوق»
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شان در وزن قدمائی و قالب مثنوی است، و دیگری به اند. اما یکییک زمان و توسط یک نفر هم تولید شده

 صورت نثر پلکانی به پیروی از شاملو تولید شده است. 

از کفش خود مجنون/  یبا پاره های خیمه /او پاک می کند»چنین است: « معشوق من»بندهایی از 

... بیگانه بوده است /گویی از ابتدای وجودش /همچون خداوندی ، در معبد نپال  /معشوق من /غبار خیابان را

یک بند رخت  /یک ظرف بستنی را /یک درخت را /یک کوچه باغ دهکده را /او با خلوص دوست می دارد

ای خامدستانه پا افتاده که به ترجمه ی این متن هم کمابیش چنین است. یعنی نثری است عادی و پیشبقیه «را

از متنی خارجی شباهت دارد. زیرا نظم طبیعی کلمات در زبان پارسی را فاقد است، بی آن که ضرورتی 

ر واقع اگر برای کسی که از بیرون به زبان و ادب شناسانه مانند وزن و قافیه آن را ایجاب کرده باشد. دزیبایی

ی متن دومی باشد. اما متن دوم ی مثنوی اولی همان نویسندهنماید که سرایندهپارسی بنگرد، بسیار بعید می

ن موالنا سروده شده و زیبا و دلنشین است. سایه تقریبا همزمان است که با الهام از لحن و بیا« عاشقانه»مثنوی 

را سرود که هم در لحن و هم محتوا به اثر فروغ شباهت « عشق شادی است، عشق آزادی است»با این شعر 

 های خوبش چنین است:دارد. با این وجود مثنوی فروغ شعری خودبنیاد و کامیاب است که چندتا از بیت

 سینه از عطر تواَم سنگین شده   تو رنگین شده ای شب از رویای 

 در هجوم ِ ظلمتِ تردید ها   ای در ِ بگشوده بر خورشیدها 

 هست اگر ، جز درد خوشبختیم نیست   با تواَم دیگر ز دردی بیم نیست 

 ای مرا از گور من انگیخته   آه ، ای با جان من آمیخته 

 آمده از دوردست آسمان   چون ستاره ، با دو بال زرنشان 

 پیکرم بوی همآغوشی گرفت   از تو تنهاییم خاموشی گرفت 

 بستر رگهام را سیالب، تو   جوی خشک سینه ام را آب ، تو 
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 با قدمهایت قدمهایم به راه  در جهانی این چنین سرد و سیاه 

 همچو خون در پوستم جوشان شده   ای به زیر پوستم پنهان شده

 چلچراغی در سکوت و تیرگیست  دیگر نیست این، این خیرگیستعشق 

 حیف از آن عمری که با من زیستم   این دگر من نیستم ، من نیستم 

 ای خطوط پیکرت پیراهنم   ای تشنج های لذت در تنم 

بر این  ی این بیتهای نغز و زیبا همزمان آن نثر پلکانی آشفته را هم نوشته و آن رااین که سراینده

شک از ذوقی ادبی برنخاسته و حساب و کتاب دیگری در کار بوده است. حساب و کتابی که ترجیح داده، بی

رسیده، اما به هر روی وقتی به ی خاص زندگی فروغ سودآور و پرمنفعت به نظر میشاید در زمینه و زمانه

ای دارد، به کاش شاعری که چنین قریحه بینیم که اینگریم این دریغ را نمایان میتاریخ دستاوردهایش می

سرود و چنین فریبکارانه و ناراست می« عاشقانه»و دفاع از آن آثار بیشتری از « علی کوچیکه»جای سرودن 

 شمرد.آن را خوار نمی

حجم به نسبت زیادی از این متنهای شاملویی وجود دارد. متونی که به خاطر تقلید « تولدی دیگر»در 

اش روبرو شدند. فروغ در این معنی برای ی مطبوعاتیاز سبک شاملو با حمایت پرشور او و تبلیغات پردامنه

ه همان ترتیبی که نیما در زبان پارسی شاملو نقشی را ایفا کرد که پیشتر اخوان ثالث برای نیما ایفا کرده بود. ب

استعداد ظاهر شده بود. همان طور ی شعر پارسی ناموفق و بیپا بود، شاملو هم در عرصهخام و نابلد و تازه

کردند و پیروی او از نیما را حجتی برای که هواداران نیما به اخوان ثالثِ مسلط بر ادبیات خراسانی استناد می

ی هواداران شاملو که مانند خودش از تولید شعر پارسی زیبا ناتوان دانستند، حلقهمیحقانیت شعر نیمایی 

بودند، فروغ را همچون درفشی برکشیدند و او را دلیلی بر اهمیت و ارزش شعر سفید مورد نظر شاملو 

حمایت از  اش به بیانیه نوشتن درمسلکان حزبیدانستند. همانطور که اخوان به دالیل سیاسی و با فشار هم
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ی سراییدن وی پیروی ای شاملو ناچار بود از شیوهنیما ناگزیر بود، فروغ نیز در طلب حمایت دستگاه رسانه

هایی که شاملو تولید کرده بود، نثری با تصاویر و مضمون و پیام ساده کند. حاصل درست شبیه به همان نوشته

ای از شعرهای فرنگی شباهت یافته بود. جمهو سطحی بود که به خاطر بریده بریده نوشته شدن به تر

ی ذهن بسیاری گردیده و مانند معیاری مشهورترین این متنها که از بس در گوشه و کنار تکرار شده، ملکه

ی رمانتیک طرفانه بازخوانده شود. چیز جز چند جملهنام دارد که اگر بی« هدیه»برای شعر سفید اعتبار یافته، 

 عادی نیست: 

اگر به خانه . ف می زنممن از نهایت تاریکی و از نهایت شب حر. من از نهایت شب حرف می زنم»

 «نگرمب خوشبخت یو یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور

نام گرفته در واقع یک « در حباب کوچک»مثال متنی که ی این متنهای شاملویی هم چنین وضعیتی دارند. بقیه

ی ادبی عادی است که به شکل پلکانی نوشته شده تا همچون شعر بنماید. کافی است قالب نوشتن آن قطعه

 را به هنجار معمول برگردانیم تا بهتر بتوانیم به ماهیت متن پی ببریم:

شب سرشار از انبوه . ناگهان پنجره پر شد از شب. در حباب کوچک روشنایی خود را می فرسود»

 تاریک یدر خیابان وحشت زده. گوش دادم... شب. هاشب مسموم از هُرم زهر آلود تنفس. صداهای تهی

. یک ستاره ترکید تاریک یدر خیابان وحشت زده. زیر پا له کرد یک نفر گویی قلبش را مثل حجمی فاسد

روی خطهای کج و . متالشی گشتنی تنم از وسوسه... و تنم. نبضم از طغیان خون متورم بود... گوش دادم

در کف، در زردی، در خفقان داشتم با معوج سقف چشم خود را دیدم چون رطیلی سنگین خشک می شد 

گوش . گوش دادم. لِرد می بستم در گودالم داشتم آرام آرام .شدمنشین میمثل آبی راکد ته هایمهمه جنبش

یک سرود زشت مُهمَل را با وقاحت می خواند جیرجیری  خود یحفره موش منفوری در. دادم به همه زندگیم

آه من پر بودم از . ن می شد بر سطح فراموشیای فانی را چرخ زنان می پیمود و رواسمج و نامفهوم لحظه
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اولین روز بلوغم  آوردم آه من به یاد. هر دو پستانم از احساسی سرسام آور تیر کشید .شهوت مرگ -شهوت 

را که همه اندامم باز می شد در بهتی معصوم تا بیامیزد با آن مبهم ، آن گنگ ، آن نامعلوم در حباب کوچک 

 « .شنایی ، خود را در خطی لرزان خمیازه کشیدرو

شاملو مربوط بازانه از اند، بیشتر به حمایتی سیاستاین که این متن عادی و ساده را شعر پنداشته 

ای از این پردازانهشناسانه ندارد. متنهای رمانتیک خیالای ادبی یا سبکی زیباییطی به نظریهشود و ارتبامی

شد و جالب آن که خودِ شاملو ی پیش از آن فراوان در گوشه و کنار منتشر میدست در آن زمان  چند دهه

اش را داشته تولید کرده بود، بی آن که دعوی شعر بودن اش مبالغی از آن را«های فراموش شدهترانه»هم در 

دانست، و این البته در همان هنگامی بود که ارزش میباشد. بعدها هم به حق این متنها را خام و سطحی و بی

زد. در حالی که  با شان میچید و به اسم شعر سفید برچسبمتنهای مشابه را به شکلی متفاوت بر کاغذ می

ی دیگری از این شود. نمونهنثر رمانتیک آبکی به شعر سفید جامد تبدیل نمی و بریده نویسیگویی کلی

های کتاب مقدس تولیدش کرده چنین نوشتارها که فروغ به پیروی از شاملو با الهام گرفتن از لحن ترجمه

 است:

اه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به آن گ»

شب در تمام پنجره های پریده رنگ مانند . دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت

دیگر کسی به  .در تیرگی رها کردند را خودیک تصوّر مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود و راه ها ادامه 

در غارهای تنهایی . و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید شیددیگر کسی به فتح نیندی. عشق نیندیشید

زنهای باردار نوزادهای بی سر زاییدند و گاهواره ها از . دادخون بوی بنگ و افیون می. بیهودگی به دنیا آمد

پبغمبران . نان، نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود چه روزگار تلخ و سیاهی .شرم به گورها پناه آوردند
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دیگر صدای هی هی چوپانی را عیسی  یو بره های گمشده از وعده گاه های الهی گریختند گرسنه و مفلوک

در دیدگان آینه ها گویی حرکات و رنگها و تصاویر وارونه منعکس می گشت و . در بهت دشت ها نشنیدند

. سوختمانند چتر مشتعلی می نورانی مقدس ییک هاله فواحش ی وقیحبر فراز سر دلقکان پست و چهره

انبوه بی تحرّک روشنفکران را به ژرفنای خویش کشیدند و  مرداب های الکل با آن بخار های گس مسموم

خورشید مرده بود، و  .خورشید مرده بود. موشهای موذی اوراق زرنگار کتب را در گنجه های کهنه جویدند

 یآنها غرابت این لفظ کهنه را در مشق های خود با لکه .فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گمشده ای داشت

و تکیده و مبهوت در زیر بار شوم  دلمرده، گروه ساقط مردم مردُم،. تصویر می نمودندسیاهی  درشت

گاهی . شداز غربتی به غربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشان متورم می جسدهاشان

آنها به هم هجوم . کرداین اجتماع ساکت بی جان را یکباره از درون متالشی می ی ناچیزیای ، جرقهجرقه

ه و در میان بستری از خون با دختران نابالغ همخواب مردان گلوی یکدیگر را با کارد می دریدند. می آوردند

آنها غریق وحشتِ خود بودند و حس ترسناکِ گنهکاری ارواح کور و کودنشان را مفلوج کرده . می شدند

ریخت پیوسته در مراسم اعدام وقتی طناب دار چشمان پر تشنج محکومی را از کاسه با فشار به بیرون می. بود

اما همیشه در حواشی . کشیدعصاب پیر و خسته شان تیر میرفتند و از تصوّر شهوتناکی اآنها به خود فرو می

اند به ریزش مداوم فوّاره های آب شاید اند و خیره گشتهدیدی که ایستادهمیدان ها این جانیان کوچک را می

بر جای مانده بود که در  مغشوش ٔ  در پشت چشم های له شده ، در عمق انجماد یک چیز نیم زنده هنوز هم

ه خورشید مرد .تالش بی رمقش می خواست ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها شاید ، ولی چه خالی بی پایانی

آه ، ای صدای زندانی  .و هیچ کس نمی دانست که نام آن کبوتر غمگین کز قلب ها گریخته ، ایمانست بود

ای آه ، ای صدای زندانی آیا شکوه یأس تو هرگز از هیچ سوی این شب منفور نقبی به سوی نور نخواهد زد؟

 «... آخرین صدای صداها
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گرا را بازنمایی برخی از این نثرهای پلکانی با تصویرها و نمادهایی آراسته شده که شکلی از عرفان طبیعت

نام دارد از این زمره « فتح باغ»ان سهراب سپهری قرار دارند. متنی که کنند و آشکارا زیر تاثیر زبان و بیمی

  /ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم»است: 

سخن  /که دو خورشید به هم خیره شدند محدود/ نا یو بقا را در یک لحظه /گلی گمنامدر نگاه شرم آگین 

و اجاقی که در آن اشیا  /و هوای تازه /سخن از روزست و پنجره های باز /ز پچ پچ ترسانی در ظلمت نیستا

 «...و تولد و تکامل و غرور /و زمینی که ز کِشتی دیگر بارور است /بیهده می سوزند

شعری که »نام دارد هم به همین شکل روایتی منثور است که به رونوشتی از « مرز پرگهر»متن دیگری که 

ی فروغ، و به گراییِ غالب بر زمانهشباهت دارد. اینجا هم مخالفتی هست با چارچوب ملی« زندگیست

 خصوص دشمنی و حمله به روشنفکران و باسوادان: 

بعد از فرو کشیدن چندین نفس ، ز چند گرم جنس  خاچیک یهمن می توانم از فردا در پستوی مغاز»

دستِ اول خالص و صرف چند بادیه پپسی کوالی ناخالص و پخش چند یا حق و یا هو و وغ وغ و هوهو 

های فاضل روشنفکر و پیران مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپیوندم و طرح رسما به مجمع فضالی فکور و فضله

رسما به زیر  تبریزی شمسی هشت و هفتاد و ششصد و یکهزار یکه در حوالی سنه اولین رمان بزرگم را

  «.دستگاه تهیدست چاپ خواهد رفت

ت به همین نام که اسم خود را به دفتر فروغ متنی اس« تولدی دیگر»مشهورترین قطعه از این نثرهای پلکانیِ 

ای که برایش شده، در واقع چیزی جز یک متن نیز داده است. این هم با تمام تبلیغات جانانه و متعصبانه

 رمانتیک عادی نیست:
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که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی تاریکیست  یآیه من هستی یهمه»

زندگی  .و آب و آتش پیوند زدم من در این آیه تو را به درخت. من در این آیه تو را آه کشیدم ، آه. خواهد برد

زندگی شاید ریسمانیست که مردی با  .شاید یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد

زندگی شاید افروختن . زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر می گردد .آن خود را از شاخه می آویزد

یا عبور گیج رهگذری باشد که کاله از سر بر می دارد آغوشی  هم دو رخوتناک یسیگاری باشد ، در فاصله

که  مسدودیست یزندگی شاید آن لحظه(. معنی می گوید )صبح بخیر و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی

این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با نگاه من ، در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد و در 

به  عشقست یک یدل من که به اندازه. نهاییستت یکی دریافت ظلمت خواهم آمیخت در اتاقی که به اندازه

 مان خانه ٔ  به زوال زیبای گلها در گلدان به نهالی که تو در باغچهنگرد  می خود خوشبختی یهای سادهبهانه

سهم . سهم من اینست .سهم من اینست... آه خوانندمی پنجره یک و به آواز قناری ها که به اندازه ای کاشته

و به  متروکست یسهم من پایین رفتن از یک پله .آسمانیست که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد من،

سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه  .چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن

بز خواهم . سکارمتهایم را در باغچه می)دس دوست میدارم را دستهایت: صدایی جان دادن که به من می گوید

گوشواری به دو  .و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. دانمدانم، میدانم، میشد، می

کوچه ای هست که  .گل کوکب می چسبانم و به ناخن هایم برگ گوشم می آویزم از دو گیالس سرخ همزاد

با همان موهای درهم و گردن های باریک و پاهای الغر به  در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند ، هنوز

تبسّم معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد کوچه ای هست که قلب من آن را از 

سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن  .محله های کودکیَم دزدیده ست

. و بدینسانست که کسی می میرد و کسی می ماند حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه بر می گردد
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من پری کوچک غمگینی . هیچ صیّادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد ، مرواریدی صید نخواهد کرد

ری کوچک پ .را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نی لبک چوبین می نوازد آرام ، آرام

 «.غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

  الب است، اما دلیلی ندارد که آن را شعر بنامیم. ی ادبی خواندنی و جاین متن به عنوان یک قطعه
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 گفتار نهم: تحول وزن در شعر فروغ

 

گرفت، ساختار شعر خویش را نیز دگرگون فروغ موازی با تاثیری که از شاعران پیرامونش می 

دهد، بیشتر در قالب چهارپاره شعر ی شعرهایش را در خود جای میساخت. در سه دفترِ آغازین که بدنهمی

های ن و بحر طویلهای موزوگفت. در تولدی دیگر فرمهایی مانند مثنوی و غزل را هم در کنار بحر طویلمی

ایمان بیاوریم به فصل »ی نوشتارهای ناموزون )سبک نیمایی( دارد و برخی از کارهایش در همین دفتر و همه

اش به نسبت خام و ناپخته شدند. شعرهای آغازینای هستند که شعر سفید خوانده مینثرهای پلکانی« سرد

هایی در وزن دارد. اما این خامی به تدریج داریم که لنگیرا « هاستاره»شعری مثل « اسیر»در دفتر هستند و 

دستانه کلمات را شود و در شعرهای دفتر عصیان با شاعری مسلط بر زبان روبرو هستیم که چیرهبرطرف می

 گیرد.به کار می

هرچند دستگاه تبلیغاتی شاملو فروغ را بیشتر به خاطر گرویدنش به سبک شاملویی بزرگ کرد و  

هرچند که همین شعرهای سفید بیش از بقیه در مطبوعات چاپ و نشر شده و توسط هواداران شاملو  ستود، و

مورد بحث و نقد قرار گرفته، اما حقیقت آن است که بخش بسیار کمی از مخاطبان این شعرهای سفید را 

های ا آنها هم معموال پارهای از آن میان است که بر سر زبانها افتاده و دست بر قضاند و تنها چند جملهخوانده

ی شعر سفید هستند. همچنان کسانی که دوستدار شعر و ادب هستند معموال به ی نثرگونهموزون در بدنه

ستایند، ی جمعیتی که شعرهای سفید او را مینگرند و بخش عمدهها و اشعار کالسیک فروغ میچهارپاره

 یزی از آن را در حافظه ندارند. اند و چبیشتر این آثار را به طور کامل نخوانده
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کار  فروغ در شعرهای کالسیک خود جسارت و صمیمیتی دارد و صورتهای خیالی تاثیرگذاری را به 

ود معموال گرفته است. از این رو بخش مهمی از این شعرهایش را باید ماندگار و موفق دانست. با این وج

اند احب کرامتهای غیرواقعی قلمداد شود. مثال گفتهصزمینه نیز آمیز از او باعث شده تا در این ستایشهای اغراق

ای را برای بیان سابقهکه او وزنهایی نوظهور را برای نخستین بار به کار گرفته، یا این که سبک مستقل و بی

تا ل قرار گیرد احساسات زنانه تاسیس کرده است. این ادعاها باید با محک نقد آشنا شود و دقیقتر مورد تحلی

 های متعصبانه ممکن گردد.هگری و دفاع یا حملرد و قبولش مستقل از هوچی

سابقه اش ادعا شده که شاعر در آن وزنی نو و بیهایی است که دربارهیکی از نمونه« هاای ستاره»شعر 

 را ابداع کرده است. وزن این شعر فاعالت فاعالت فاعالت فع است: 

 ایدگر نشستهبا نگاه خود اشاره  ها که بر فراز آسمانای ستاره

 164ایدگر نشستهما نظارهبر جهان  ها که از ورای ابرهاای ستاره

سابقه بودنِ این وزن نادرست است. نه تنها چنین وزنی در ادب پارسی وجود دارد و ی بیدعوی درباره

توان خاستگاه وزن شعر فروغ را نشان داد و منبع الهام او را مشخص ساخت. ی دیرپایی هم دارد، که میسابقه

به کار گرفته « نشاط»در شعرِ « هاای ستاره»اسماعیل نواب صفا این وزن را شش سال پیش از سروده شدنِ 

را برای شادباش به دنیا آمدنِ پسرِ دوست نزدیکش مهدی خالدی سروده بود. در امردادماه « نشاط»بود. او 

نخستین فرزند خالدی زاده شد و اسم او را نواب صفا برگزید و وی را به یاد دایی پدرش )نشاط  1327

                      
 .148: 1379فرخزاد،  164
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فرا رسید، او شعری در تهنیت این زایش و فرا رسیدن  1328نوروز  اصفهانی(، نشاط نامید. چند ماه بعد، وقتی

  165بهار برای دوستش سرود، که مهدی خالدی برای آن آهنگی ساخت و دلکش به زیبایی آن را خواند.

« آمد نو بهار»های این مثلث هنری است و نزد مردم بیشتر با نام این یکی از مشهورترین ساخته

اش، هر سال هنگام نوروز آن قدری مشهور بود که تا سی سال پس از خوانده شدن شهرت دارد. این آواز به

( 1334ی میان شعر خودش )شک فروغ آن را طی شش سال فاصلهو بنابراین بی 166کردندرا از رادیو پخش می

غ ( شنیده است. چهار بیت از این شعر همان وزن یاد شده را دارند و در شعر فرو1328و شعر نواب صفا )

 تنها یک فاعالت در آن تکرار شده است:

 باشدش خزان غم ز پی چون بهار عشرت و طرب 

 بزن به بانگ چنگ و نی می  بر سر چمن بزن قدم

 ای بهار من، تو غافلی  ی بهاراز چه رو ز جلوه

 ای صفا اگر که عاقلی متاب روی خود ز عاشقی 

سته، دشوارتر هم هست و در شعرهای نواب صفا خوش نشیعنی فروغ تنها وزن فاعالت فاعالت فع را که 

آید، انگار در رعایت وزن هم به فاعالت فاعالت فاعالت فع بدل کرده، و چنان که از آغازگاه شعر بر می

    ریخت کوشیده تا وزن را حفظ کند.ر کلمات همای داشته و با تکرادشواری

ای که به احمدرضا احمدی فروغ به ضرورت وجود وزن در شعر باور داشت و این را از محتوای نامه

توان دریافت. با این وجود پیروی از نیمایوشیج باعث شد از قالبهای عروضی کالسیک فاصله بگیرد نوشته می

                      
 .6۵-62: 1392فیروزیان،  165
 .63: 1392فیروزیان،  166
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وزن گرایشی سفید و بیو در اواخر عمرش نوعی شعر آزاد را تجربه کند که گاه به همان سمت و سوی شعر 

یافت. با این وجود با مرور شعرهایش )بیشتر در میان آنهایی که در قالب کالسیک یا نوکالسیک سروده( می

توان دریافت که طبعی روان و گوشی تیز برای فهم وزن و موسیقی شعر داشته است. سیروس شمیسا می

 167این قرار است: برخی از وزنهای نادر در شعر او را استخراج کرده که به

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع

 ی ظلمت رها سازندسکه خورشید را در کوره  کردمگر خدا بودم مالیک را شبی فریاد می

 ها جدا سازندی شببرگ زرد ماه را از شاخه  گفتمخادمان باغ دنیا را ز روی خشم می

 فاعالت فاعالت فع )فاعلن مفاعلن مفاعلن(

 ات به سوی غیربا منی و دیده  در منی و این همه ز من جدا

 تو نشسته گرم گفتگوی غیر   بهر من نمانده راه گفتگو

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع

 آلودخرامد شب میان شهر خوابمی چون نگهبانی که در کف مشعلی دارد

 ی بدرودیک به یک در گیر و دار بوسه  های رویاییبا روشناییها خانه

 فاعالتن فاعالتن فع

 دیگرش هرگز نخواهم دید   روز اول پیش خود گفتم

 لیک با اندوه و با تردید   گفتمروز دوم باز می

                      
 .79-78: 1376شمیسا،  167
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ها در وزن ابیات، نوشتارهایی هم از او به جا مانده که وزنی شکسته دارد و به گذشته از این نوآوری

هایی از شود. متنهای دیگری که تکه پارهی تقارن وزنی بر سراسر متن همچنان شعر محسوب میدلیل سیطره

نش به نظرم در حریم شعر ر هواداراشود با وجود اصرابحرهای متفاوت در بخشهای گوناگون آن دیده می

ی مردم را هم اگر روی کاغذ بنویسیم یا نثرهای گنجند. چرا که بسیاری از گفتارهای عادی و روزمرهنمی

وزن را در جاهایی از آن باز را هم اگر با این درجه از موشکافی بررسی کنیم ردپایی از  عادی و پیش پا افتاده

رهای نردبانی نوشته شده را شعر بدانند، همچنان یل دارند تمام نوشتایابیم. با این وجود کسانی که تمامی

های فروغ شعر است و وزن آن هم چیز مبهمی است به نام وزن طبیعی یا ی نوشتهورزند که همهاصرار می

هم  وزن گفتاری که درست تعریفش مشخص نیست و تمایزش با وزنِ پراکنده در نثر و گفتارِ غیرشعری

 . نامعلوم است

ای دانشورانه کنم. در مقالهآورم و نقد میای از این دعویِ وزن برای نثرهای فروغ را اینجا مینمونه

 168بینیم:می« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و دقیق چنین تقطیعی را برای بخشی از 

 مفاعلن     زمان گذشت

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت

 مفاعلن فعالتن     چهار بار نواخت

 مستفعلن )مفاعلن( فع لن   ماه استامروز روز اول دی

 مستفعلن )فعولن( مفعولن/ مفعول فاعالتن مفعولن    دانممن راز فصلها را می

                      
 . 73-36: 1387پور آالشتی و دالور، حسین 168
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 مفاعلن مفعولن )مفعوا فاعالتن مفعولن(   فهممها را میو حرف لحظه

 مِ شود و آن هم دلیلش تکرار بخش اول و دوتقارن وزنی در این متن تنها در ابتدای کار دیده می

ی متن فاقد نظم وزنی است و آنچه به ظاهر در آن دیده است. بقیه« زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت»

ای در فتارهای عادی هم نمود دارد. به عنوان نمونهکه در نثر و گشود همان وزن طبیعی زبان پارسی است می

شان تردیدی نداریم. یکی داستانی منثور از این زمینه، بنگریم به سه متن که در نثر بودن و غیرشعر بودن

 الحکم. ی فصوصسعدی، دیگری نثری مسجع از جوینی و سومی چند جمله از ترجمه

 169دی:حکایتی از باب دوم گلستان سع

شد مدتها در آن رنجور پارسائی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی»

آن که به مصیبتی گویی؟ گفت شکرگفت. پرسیدندش که شکر چه میبود و شکر خدای عزوجل همچنان می

 «رم نه به معصیتی.گرفتا

عالت فاعالتن مستفعل فاعالت مستفعلن فعالت فاعل فعولن مستفعلن فاعالتن مستفعل مستفعلن ف

 فاعلتن  فاعالت مستفعلن مستفعل مفاعلتن مستفعل فعول فاعل فعول فاعلن مستفعل مستفعلن

 :170بخشی از تاریخ جهانگشای جوینی

زیری وهریک از ابنائ السوق در زی اهل فسوق، امیری گشته و هر مزدوری دستوری و هر مزوری  »

ن خری و هر مدبری امیری و هر مستدفی مستوفی و هر مسرفی مشرفی و هر شیطانی نایب دیوانی و هر کو

 «سر صدری و هر شاگردپایگاهی خداوند حرمت و جاهی...

                      
 .68: 1363سعدی،  169
 .4: 1جوینی، ج. 170
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فع فاعالتن فع فعول فعول فاعل فاعلتن مستفعل مستفعل مفاعلتن فاعالتن مفاعلت فاعالتن  فاعالتن

فعولن فعولن  مفاعلن مستفعل مستفعلن فاعالتن مفاعلن مستفعل فاعلتن مستفعلن فاعلتن فعالتن فعولن فاعلن

 فعول فعولن

 171ی محمدعلی موحد و صمد موحد:الحکم به ترجمهو جمالتی از فصوص

حق در انسان  تعربی پس از بیان این معنی که اطالق لفظ خلیل به ابراهیم نشانگر سریان صفاابن»

گردد و سریان حق را در صوَر موجودات ی اصلی خود یعنی وحدت وجود باز میکامل است، به اندیشه

 «کند.های گوناگون مطلب اشاره میشود و با تمثیل نفوذ و سریان آب در پشم به جنبهییادآور م

ل مفاعیل مفتعل فاعل مفتعل مفاعلن مفتعل مفتعل فعالت مفاعیل مفتعلن فعل مفاعلتن مفاعیلن فاع

ل مفتعلن فاعیمفتعلن مفتعلن مفتعل فاعل مفتعل فاعلن فعولن مفتعل فاعلن مستفعل فعالتن مفاعیلن مفتعل م

 مفاعیل مفاعیلن مفتعلن مفاعلن مستفعلن  فاعالت مفتعل

توان آید که زبان پارسی در وضعیت پایه و شکل منثور هم وزنی طبیعی دارد که نمیاز این جا بر می

ز این هنجار پایه با تکیه به آن متنی را شعر دانست. یعنی اگر از وزن شعر سخن در میان است، باید انحرافی ا

ر از این دیده می و تقارنی فراتر از سخن معمولِ روزانه وجود داشته باشد. در شعرهای سفید چیزی فراتو نظ

شک نثر هم هست، از نظر وزنی شود. یعنی دو متن نخست از سعدی و جوینی که ذکرش گذاشت و بینمی

ن نوآوری شاعرانه دانست و توابر بندی که از متن فروغ نقل شد برتری دارد. وزن طبیعی گفتار و نثر را نمی

 سازد.ی شعر را از معنا تهی میچنین ادعایی کلمه

                      
 .318: 1389عربی، ابن 171
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صور  ودر واقع اگر شعرهای فروغ را وارسی کنیم، سیری رشد کننده و بالنده از پختگی در وزن  

آنگاه از یابد. ادامه می« تولدی دیگر»آغاز شده و تا اشعار کالسیک « اسیر»بینیم که از خیال را در آثارش می

بینیم که از تقلید شاملو ناشی شده و در آن به تدریج وزن و متون پلکانی تولدی دیگر روندی متفاوت را می

کنند، گویا آن گردد. بر خالف آنچه که هواداران فروغ تبلیغ میشود و متن به نثر بدل مینظم زدوده می

زایش طبیعی  خودکار شعر و« آمدنِ »حاصلِ داده وضعیت نخستین که شعری کالسیک و منظوم را نتیجه می

و مصنوعیِ سخن فروغ، بخشهای بعدیِ « زورکی»و خودجوش حس شاعرانه بوده باشد. یعنی بخش 

 سروده.ه در ابتدا میاش باشد و نه شعرهای موزونی کنثرگونه

ت تی شعر به صورگوید برای مدای این موضوع را به خوبی تصویر کرده و میفروغ در مصاحبه

شد که در آشپزخانه یا کشید و این به زمانی مربوط میخودجوش و خود به خود از درونش سر بیرون می

خوانده داند که در این دوران دیوانهای شعرای قدیم را میپشت چرخ خیاطی نشسته بود. فروغ دلیلش را آن می

 ت. منظور او از این دوران تا پیش ازشده اسشان به سرودن شعر منتهی میشده و سرریز شدنو از آنها پر می

 تند. های این سرریز شدن هسنمونه« اسیر»اش از پرویز شاپور است و اشعار جدایی

ای که به خاطر را در همین امتداد سروده، اما در هاویه« عصیان»و « دیوار»گوید که شعرهای بعد می

از این وضعیت « رهبری فکری»به کمک گوید که اش دهان گشوده بود. بعد میگسست از زندگی پیشین

نجات یافت و شاملو را و نیما را سرمشق قرار داد. این رهبری فکری احتماال به تعلیمهای حزب توده مربوط 

شعری »گوید کردند. فروغ میشود که شعر گفتن )در واقع نثر نوشتن( به زبانِ گفتاری مردم را تبلیغ میمی



298 

 

این گفته اهمیتی  172او را به امکانات جدید زبان پارسی گشوده است.از شاملو چشم « است که زندگی

ترین متنهای اوست که ضمن پرخاش به این و آن چشمگیر دارد، چون این متنِ شاملو یکی از ایدئولوژیک

 زند.ی سیاسی حزب توده برای سرودن شعرهای اجتماعی را نیز فریاد میبیانیه

ن شعر کالسیک و موزون دست برنداشت و آنچه که در ای فروغ تا پایان عمر خویش همچنان از

ای در اش شعری است که در پاسخ به مسابقهسالها آفریده ارزشمند و زیباست و از پختگی نشانها دارد. نمونه

ی این مسابقه انتخاب شد، هرچند استقبال از غزل سایه سروده شده است. در نهایت شهریار به عنوان برنده

ه فروغ سروده نظرم بهتر از کار شهریار است. این شعر در کل به گمانم زیباترین شعری باشد کغزل فروغ به 

 است:

 سنگی و ناشنیده فراموش می کنی   چون سنگها صدای مرا گوش می کنی 

 ضربه های وسوسه مغشوش می کنیاز   رگبار نو بهاری و خواب دریچه را 

 با بر گ های مرده هم آغوش می کنی    است نوازش سبز یدست مرا که ساقه

 در شعله می نشانی و مدهوش می کنی    از روح شرابی و دیده را گمراه تر 

 خوش باد مستیَت ، که مرا نوش می کنی    ای ماهی طالیی مرداب خون من 

 بر سینه می فشاری و خاموش می کنی     را روز که غروبی بنفش یتو دره

 او را به سایه از چه سیه پوش می کنی ؟ در سایه ها ، فروغ تو بنشست و رنگ باخت 

                      
 .47-46: 1343فرخزاد،  172
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دهد که ای کاش فروغ از این دست آثار بیشتر با خواندن این شعر این حس به خواننده دست می

کرد. اما او آفرید و در سالهای پایانی عمر وقت و نیروی خود را برای ساختن نثرهای پلکانی تلف نمیمی

ی شاعران شیراز به سوی ناگهان گروه مرجع خود را تغییر داد و از حلقه« تولدی دیگر»چنین کرد و در دفتر 

ست. شعری که از نظر «آن روزها»ای حرکت کرد. آغازگاه شعرهای این دفتر ی نویسندگان تودهحلقه

تصویرپردازی و تاثیرگذاری عاطفی قوی و موفق است و در عین حال از ضعف تالیف و سطحی بودن محتوا 

 توان دید. همزمان میی فروغ را ی مرشدان تازهبرد. در آن ردپای همهنیز رنج می

آن شاخساران پر  /آن آسمان های پر از پولک /آن روزهای سالم سرشار /آن روزهای خوب /آن روزها رفتند»

 از گیالس 

آن کوچه های  /آن بام های بادبادکهای بازیگوش /به یکدیگر  /آن خانه های تکیه داده در حفاظ سبز پیچکها

 گیج از عطر اقاقی ها 

 جوشیدآوازهایم ، چون حبابی از هوا لبریز، می /آن روزهایی کز شکاف پلکهای من  /آن روزها رفتند 

  «نوشیدآن را چو شیر تازه می /لغزید چشمم به روی هر چه می

ماند و ردپای سهراب سپهری نیز بعد از این سرآغاز تاثیرگذار که تا حدودی به شعرهای فریدون مشیری می

در آن  های زبانی و تصویرهای ناپختهآید که به آثار نیما شباهت دارد و لنگیدر آن آشکار است، بخشی می

 بسیار است:
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به دشتهای ناشناس جستجو  /هر صبحدم با آفتاب پیر  /خرگوش ناآرام شادی بود  /گویی میان مردمکهایم »

  «رفتفرو می /های تاریکیشبها به جنگل /رفت می

 ماند:و بعد باز دوباره بندی که به آثار مشیری می

هر دم به بیرون ، خیره می  /کز پشت شیشه ، در اتاق گرم ، /آن روزهای برفی خاموش  /آن روزها رفتند »

 طناب سست یبر رشته / چوبی یبر نردبام کهنه /آرام می بارید  /پاکیزه برف من ، چو کرکی نرم ،  /گشتم 

 «.حجم سفید لیز ... فردا /کردم به فردا ، آه و فکر می /بر گیسوان کاجهای پیر  / رخت

ی ی زیستهکند و تجربهدر بندهایی از این شعر مثل آنچه که گذشت، فروغ جهان ذهنی خویش را پیدا می

 ی زیبای دیگری با همین سیاق آمده است:کشد. کمی جلوتر قطعهویش را به تصویر میخ

از مشق های  /دور از نگاه مادرم خط های باطل را  /من تند و بی پروا  /گرمای کرسی خواب آور بود »

  کردم می پاک خود یکهنه

گنجشک های مرده ام  /در پای گلدانهای خشک یاس  /در باغچه می گشتم افسرده  /چون برف می خوابید 

 را خاک می کردم 

آن روزها هر سایه رازی داشت  /آن روزهای خواب و بیداری /آن روزهای جذبه و حیرت  /آن روزها رفتند 

 /گویی جهانی بود / ، ظهر سکوت در ، صندوقخانه یهر گوشهکرد/  می نهان را گنجی سربسته یهر جعبه /

  «...در چشمهایم قهرمانی بود /ترسید هر کس ز تاریکی نمی
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ی او نیز نمایان است. در شعر های پیروی از شاملو و تقلید از زبان ویژهدر همین دفتر نخستین نشانه

ی پلکانی شاملو شباهت دارد، با این تفاوت که تصویرها گونههمه چیز به نثرهای خطابه« بر او ببخشایید»

 تر هستند:تر و ظریفخالقانه

و حفره های خالی  /با آب های راکد  /پیوند دردناک وجودش را  /بر او که گاه گاه  /بر او ببخشایید»

 /بر خشم بی تفاوت یک تصویر  /بر او ببخشایید . / که حق زیستن دارد /پنداردو ابلهانه می /از یاد می برد

  /ر سراسر تابوتشبر او که د /بر او ببخشایید / .شوددر دیدگان کاغذیش آب می /که آرزوی دوردست تحّرک 

  «...کندآشفته میرا  اندامش یخواب هزار ساله /و عطر های منقلب شب /جریان سرخ ماه گذر دارد 

خواهد بگوید طوالنی با وجود این بخشهای درخشان، حجم کلی این متن نسبت به سخنی که می

شود. محتوایی که در این بار و اضافی خنثا میاست و تاثیر بندهای شیوا و روانِ آن مدام با بندهایی ماللت

برای روزگار کودکی ی تصویرهای صمیمانه و تاثیرگذار ریخته شده، چیزی جز دلتنگی و نوستالژی مجموعه

 توانست معنایی بلندتر را نشانه بگیرد. ها میچینینیست، در حالی که با این زمینه

های شود که آشکارا از نوشتهرمقی دیده میشعرهای سست و بی« تولدی دیگر»در همین دفترِ 

 نیمایوشیج تاثیر گرفته است:

 از دیاری به دیار دیگر   تا به کی باید رفت 

 هر زمان عشقی و یاری دیگر  نتوانم، نتوانم جستن 

 از بهاری به بهاری دیگر  که همه عمر سفر می کردیم  دو پرستو بودیم کاش ما آن 
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 تیره آواری از ابر گران   که فرو ریخته در من، گویی   آه ، اکنون دیریست 

 سپارد جان ، عطری گذران می   پندارم روی لبهایم، می  تو یچو می آمیزم ، با بوسه

آورد. به خصوص کالم نیما را به یاد می« فرو ریخته در من/ تیره آواری از ابر گران»و « نتوانم جستن»در اینجا 

ها و حتا نیما برکنار است، اما فضاسازی البته فروغ تسلط بیشتری بر زبان پارسی دارد و از خطاهای دستوری

 اش از وی تاثیر پذیرفته است. گزینیواژه

است که در آن هم تاثیر سایه نمایان است و هم « شودآفتاب می»رین شعرهای این دفتر یکی از زیبات

ها به کار گرفته های ساختاری اخوان ثالث در چفت کردن سه مصراع با هم و بازآفرینی خسروانینوآوری

 شده است: 

 چگونه قطره قطره آب می شود   نگاه کن که غم درون دیده ام 

 اسیر دست آفتاب می شود    سرکشم سیاه یچگونه سایه

 تمام هستیم خراب می شود     نگاه کن 

 مرا به دام می کشد   مرا به اوج می برد   شراره ای مرا به کام می کشد 

 پر از شهاب می شود    تمام آسمان من     نگاه کن 

 ز سرزمین عطر ها و نورها   تو آمدی ز دورها و دورها 

 ز عاجها ، ز ابرها ، بلورها   نشانده ای مرا کنون به زورقی 
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 ببر به شهر شعر ها و شورها    مرا ببر امید دلنواز من

 فراتر از ستاره می نشانیَم   به راه پر ستاره می کشانیَم 

 لبالب از ستارگان تب شدم  من از ستاره سوختم     نگاه کن 

 ستاره چین برکه های شب شدم   چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل 

 به این کبود غرفه های آسمان   چه دور بود پیش از این زمین ما 

 صدای بال برفی فرشتگان    صدای تو  کنون به گوش من دوباره می رسد 

 به کهکشان ، به بیکران ، به جاودان   نگاه کن که من کجا رسیده ام 

 شراب موج ها مرا بشوی با   کنون که آمدیم تا به اوج ها 

 مرا بخواه در شبان دیرپا   مرا بپیچ در حریر بوسه ات 

 مرا از این ستاره ها جدا مکن    مرا دگر رها مکن

 چگونه قطره قطره آب می شود   نگاه کن که موم شب به راه ما 

 لبالب از شراب خواب می شود   به الی الی گرم تو    صراحی سیاه دیدگان من 

 تو می دمی و آفتاب می شود   نگاه کن   به روی گاهواره های شعر من 
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را با حجمی « تولدی دیگر»کرد و دفتر شکنانه بسنده میهای موفق ساختاگر فروغ به همین تجربه

ی زبان پارسی برای تر در خزانهتر و ستودنیکرد، احتماال میراثی سنجیدهیک سومِ آنچه که هست منتشر می

دید. البته در این شرایط دیگر شهرتِ زودیابِ تولید شده توسط مطبوعات شاملومدار را از فراهم میخویش 

را با « تولدی دیگر»داد و گویا برای به دست آوردن این بود که آن را از دست داد. چون در نهایت دست می

 آور منثور انباشته کرد.حجمی بزرگ از متون مالل

عه که آشکارا تقلیدی از نوشتارهای نیماست، نثری عادی و رمانتیک است یکی از متنهای این مجمو

که به شکلی پلکانی نوشته شده و البته در جاهایی وزنی هم دارد. اگر آن را پشت سر هم به صورت نثری 

 اش نمایان است:پا افتاده نصیبمان خواهد شد که شعر نبودن عادی بنویسیم، متنی معمولی و پیش

 یدر شب کوچک من دلهره. باد با برگ درختان میعادی دارد در شب کوچک من ، افسوس»

من به نومیدی . من غریبانه به این خوشبختی می نگرم وزش ظلمت را می شنوی ؟. گوش کنویرانیست. 

 ماه سرخست و مشوش. در شب اکنون چیزی می گذرد وزش ظلمت را می شنوی ؟. گوش کن. خود معتادم

 گویی را باریدن یلحظه و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است ابرها ، همچون انبوه عزاداران

 .می لرزد و زمین دارد باز می ماند از چرخش پشت این پنجره شب دارد. ای و پس از آن، هیچلحظهمنتظرند. 

ن خاطره ای سوزان ، در دستهایت را چو، ای سراپایت سبز. پشت این پنجره یک نامعلوم نگران من و توست

باد ما را  .و لبانت را چون حسی گرم از هستی به نوازش های لبهای عاشق من بسپار دستان عاشق من بگذار

  «.باد ما را با خود خواهد برد. با خود خواهد برد
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 گفتار دهم: سیر تحول محتوای شعر فروغ

 

ی آثارش( در آن گویی، همهی آثارش )و با کمی کلیمهمترین مضمون شعر فروغ که بخش عمده

گنجد، غزلِ جسمانی است. یعنی مضمونِ عشقبازی گیتیانه و ابراز میل جنسی به مردان معنایی است طبقه می

ای بسیار دیرپا این مضمون پیش از او در شعر پارسی پیشینهشود. که بارها و بارها در اشعارش تکرار می

ی سنتی ایرانی، در شعرهای فریدون داشته، اما با این سبک و سیاق و با گسست از چارچوب مینوگرایانه

، یعنی در همان زمانی که فروغ سرودن 1331تا  1328شود. در سالهای توللی بهتر از هرکس دیگر دیده می

اش در کنار شعرهای سیاسی د، مشهورترین شاعر ایران فریدون توللی بود و آثار رمانتیکشعر را آغاز کر

شد. توللی در کنار نقدهای اجتماعی و همگامیِ اولیه با حزب توده و ی محافل خوانده میپرشورش در همه

فروغ در  سرود و کل آنچه کهاش با این حزب، غزلهای جسمانی گستاخانه و زیبایی هم میدشمنی بعدی

سراسر عمرش سروده بر محور همین شاخه از آثار توللی استوار شده است. فروغ خود نیز به تاثیر توللی بر 

ی فردوسی ای برای انتشار در مجله، زمانی که در اهواز نامه1331شعر خویش اذعان داشت و در دی ماه 

 نوشت، فریدون توللی را استاد خویش دانست. 

بینیم یکسان است. با این وجود لحن می« اسیر»هم قالب و محتوا کمابیش با آنچه در « دیوار»در دفتر 

تر است. عنصر تکرار و ترفندهایی که برای ایجاد لحن تر شده و تصویرها زیباتر و خیال شاعرانه پردامنهپخته

که وزنی « پرستاندوه»از شعرها مثل  به کار گرفته شده بود در اینجا هم حضور دارد و در برخی« اسیر»در 

اند. مضمون کلی همچنان همان ابراز عشق جنسی نواز به کار گرفته شدهشکسته هم دارد، هنرمندانه و گوش

 شود. به معشوقی نرینه است و معنایی بیش از این در شعرها دیده نمی
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ی فروغ را به نمایش عرانهترین تصویرها و خیالهای شااز سویی پخته« عصیان»ی شعرهای مجموعه

دهد. بخش او در پیروی از سبک شاعران نامدار معاصرش را نشان میدستیگذارند و از سوی دیگر چیرهمی

اند. یعنی ساختار حماسی ی حمیدی شیرازی و فریدون توللی سروده شدهی این شعرها زیر تاثیر دوگانهعمده

های و قالب چهارپاره از حمیدی برگرفته شده و در مقابل اشاره و ضرباهنگ متین و خیالهای رنگین و رمانتیک

صریح به عشق جسمانی و میل جنسی با تاکید بر تصویرهای آغشته با مرگ و اندوه و تیرگی زیر تاثیر توللی 

پدیدار آمده است. فروغ میان ابراز احساسات موفق و ظریفِ حمیدی شیرازی و بیان میل جنسی فریدون 

اش با ی شخصیر است، به تعادلی دست یافته و این هردو را تصویرهای زنانهتتر و تهاجمیختتوللی که زم

ی حمیدی و دنیای تیره و تار موفقیت ترکیب کرده است. ترکیب مشابهی میان جهان روشن و شفاف و پاکیزه

ر آنجا که موضوع به بیان شود که تا این پایه موفق نیست. یعنی فروغ دآورِ توللی دیده میانگیز و بهتو غم

شود، صدای خود را با تقلید از صدای دو استاد خویش به دست آورده و به استقاللی عشق و میل مربوط می

دست یافته است، اما در انتخاب فضا تا این پایه موفق نیست. یعنی نوسانی میان فضاهای نورانی و روشن و 

شود شود که بیشتر از گیجی و سردرگمی ناشی میرش دیده میی گوتیک تیره و تار در آثاامیدبخش یا زمینه

تا تلفیقی هنرمندانه. خاستگاه این گیجی هم به نظرم گرایشی است که به طور همزمان برای پیروی از 

اش در شعرهایی که در های ادبی حمیدی و توللی داشته است. توللی با آن قدرت چشمگیر ادبینوآوری

کی از شعر را تبلیغ کرد که در آن اشاره به جسد و تابوت و مرگ و رازهای شبانه ی سی منتشر کرد سبدهه

شد و صادق هدایت در ی رمانتیسم گوتیک اروپایی محسوب میشد و این سبکی بود که ادامهزیاد دیده می

ی راه هدایت دهندهای فروغ را ادامه بستر نثر نیز پیشتر در همان زمینه قلم زده بود. حمید عنایت در مقاله
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توان در این سخن چون و چرا هرچند می 173اندیشی را میراث وی به شمار آورده است.دانسته و این مرگ

 تر برای آمیختگی میان شهوت و مرگ دانست.تر و نمایانی دم دستکرد و توللی را سرچشمه

شق را عمثال در شعر بلور رویا این بیتها آغازگر هستند که تصویری روشن و امیدبخش و گرم از 

 هتی چشمگیر دارد: دهند که با تصویرهای حمیدی شباارائه می

 در روحمان طراوت مهتاب عشق بود   ما تکیه داده نرم به بازوی یکدیگر

 خامش بر آستانه محراب عشق بود   سرهایمان چو شاخه سنگین ز بار و برگ

 

 بر گیسویم نشسته گل مریم سپید   من همچو موج ابر سپیدی کنار تو

 بر برگ دستهای تو آن شبنم سپید   هر لحظه میچکید ز مژگان نازکم 

 شود:ور است و به این شکل شروع میدر فضایی تاریک و شوم غوطه« دیر»شعر  در همین مجموعه آغازگرِ 

 رویای گنگ و تیره خوابی  در چشم روز خسته خزیده است 

 تنها بسوی خانه شتابی   کنون دوباره باید از این راه 

 

 پیوسته در کنار تو باشد    تا سایه سیاه تو اینسان 

 چشمی به انتظار تو باشد   هرگز گمان نبر که در آنجا 

                      
 .200-192: 1382عنایت،  173
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اش درک کرد. در زمانی که تمرکز فروغ بر عشق جنسی گیتیانه را باید در بافت گفتمان غالب زمانه

ی گروهی از شاعران به نسبت جوان فروغ به سرودن این نوع از شعرها آغاز کرد، چنین سبکی در حلقه

ست خویش دست ی سه کتاب نخشیرازی شکل گرفته بود و فروغ در پیروی از ایشان بود که به سبک ویژه

تر به عشق و مهر، و کمی بعد هایی شورانگیزتر و اشارهیافت. نخست مهدی حمیدی شیرازی با زبانی عفیف

هایی عریان به آمیزش جنسی به این اش فریدون توللی با زبانی صریحتر و اشارهجبههاز او دوست و هم

دهندگان راه  ی ادبی ادامهنظر سلیقه موضوع پرداختند. هردوی این شاعران هم از نظر سیاسی و هم از

بر عشق  -شانو گاه رسواگرانه –الشعرای بهار بودند و تفاوت بزرگشان با وی در همین تاکید افشاگرانه ملک

شد. هایی خیلی دوردست و منطقی یافت میبود. مضمونی که در اشعار بهار بسیار به ندرت و تنها طی کنایه

جنسی را تکمیل کرد. هم حمیدی و هم توللی -بود که این گفتمانِ عاشقانه ی سومیفروغ در واقع مهره

ی آثار ایشان ی بیست و سی خورشیدی به کلی زیر سیطرهشاعرانی بسیار توانا بودند و شعر پارسی در دهه

شان با ی پرشوری هم سروده بودند و به خاطر درگیریگرایانهبود. هردوی آنها شعرهای سیاسی و ملی

 های سیاسی چپ و راست شهرتی داشتند. حجنا

اش و به خصوص دفتر نمود. شعرهای نخستیندر این میان فروغ تا حدودی تازه پا و نوآمده می

آشکارا تقلید از حمیدی شیرازی است و کم کم به تدریج به سبک فریدون توللی گرایشی بیشتر و « اسیر»

ی مشابهی را با زبانی زنانه ازی در این بود که زن بود و تجربهکند. تفاوت فروغ با شاعران شیربیشتر پیدا می

آغوشی تنانه نداشت و بر خالف کرد. تفاوت دیگرش در این بود که شعرهایش مضمونی جز همین همبیان می

ی سیاست و تاریخ و ملیت و اخالق و مضمونهایی از این دست شعرهای آبدار حمیدی و توللی، درباره

 شد.ت نمیچیزی در آن یاف
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شان ریشه گرفته باشند و ی زیستهنماید که شعرها به راستی در تجربهدر هر سه تنِ ایشان چنین می

تر از آن دو تن دیگر است، به همین دلیل هم تاثیرگذار و صادقانه هستند. از نظر ادبی شعرهای فروغ سست

ق داشت، به طور همزمان نامدار و بدنام اما چون تنها صدای زنانه با این مشخصات در آن دوران به او تعل

شد. رقیب و هماورد مهم او در این زمینه سیمین بهبهانی بود که از نظر ادبی و تسلطش بر زبان پارسی 

ی رابط عاشقانه داشت و نه آن چه را که ی پرتنوع وی را در زمینهی زیستهنیرومندتر از او بود، اما نه تجربه

 کرد. می داشت با صراحت فروغ بیان

مثال شعرِ برخی از شعرهای فروغ به رونوشتی از شعرهای توللی و حمیدی شیرازی شباهت دارند.  

هرچند هم از نظر مضمون و هم پرداخت تقلیدی از کارهای فریدون توللی است. « اسیر»از دفتر « کارون»

ی شعرهای فروغ با بخشی از غزلهای جسمانیِ توللی یکی است، اما تفاوتهایی هم در محتوای تقریبا همه

ی شود. مهمتر از همه این که فروغ زبانی زنانه دارد و انگار از آنسوی دریچهپردازی این دو دیده میمضمون

ای ستاده است. تفاوت دیگر در دانایی پایهنگرد که توللی در سوی دیگرش ایای میهماغوشی به همان منظره

ی معانی متفاوتی را برای ی خالقیت و زرادخانهسازد و دایرهنهفته است که شاعران را از هم متمایز می

دهد. شاعرانی مثل توللی و حمیدی و سهراب و اخوان شخصیتهایی دانا آفرینش هنری در اختیارشان قرار می

ثل حمیدی و توللی در معنای دانشگاهیِ کلمه دانشی کالسیک آموخته بودند. فروغ و کتابخوان بودند که گاه م

توان داوری کرد، به خودآموزی خویش نیز بهره بود و تا جایی که از محتوای گفتارش میاز این دانش بی

و بارها داده است. از این رو دنیایی تنگ و دیدگاهی باریک و کوچک دارد و یک مفهوم را بارها بهایی نمی

 کند. در شعرهای متفاوت به صورتهای گوناگون بیان می

ی شاعر است. این بدان معناست معیاری که شایسته است در اینجا مورد توجه قرار گیرد، داناییِ پایه

که شاعر پیش از سرودن شعری که از فالن متن تاثیر پذیرفته، گذشته از همان متنِ تاثیرگذار، چند صفحه و 
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توان به این و چند متن مهم دیگر را در همان رده و موضوع مطالعه کرده است. به عنوان مثال میچند کلمه 

 منتشر شده است:« تولدی دیگر»فروغ فرخزاد نگریست که در کتاب « های زمینیآیه»پاره از نوشتار ِ 

به دریاها خشکیدند/  هیانها به دریاها خشکید/ و ماها رفت/ و سبزهآنگاه/ خورشید سرد شد/ و برکت از زمین»

یندیشید/ نو خاک، مردگانش را/ زآن پس به خود نپذیرفت/ دیگر کسی به عشق نیندیشید/ دیگر کسی به فتح 

 «و هیچ کس/ دیگر به هیچ چیز نیندیشید.

ی کتاب مقدس پدید آمده است. من شفیعی کدکنی به درستی نوشته که این متن زیر تاثیر ترجمه

ی کتاب ترین ترجمهدریافتم که در زمانِ نوجوانی و جوانی فروغ، مشهورترین و رایج کاوش کوچکی کردم و

پ مقدس که در تهران وجود داشته، توسط انجمن پخش کتب مقدسه چاپ شده و بارها در تهران به چا

 ی یوحنا در این متن چنین ترجمه شده است:رسیده، است. دو بخشِ پیاپی از مکاشفه

ا که در آن بودند باز داد و موت و عالم اموات مردگانی را که در آنها بودند بازدادند و هریک ر و دریا مردگانی

ی آتش انداخته شد. این است موت ثانی، یعنی به حسب اعمالش حکم یافت/ و موت وعالم اموات به دریاچه

 174ی آتش...دریاچه

ین در تو شنیده نخواهد شد و هیچ صنعتگری از نوازان و کرنانوازان بعد از ازنان و مغنیان و نیو صوت بربط

هر صناعتی در تو دیگر پیدا نخواهد شد و باز صدای آسیا در تو شنیده نخواهد گردید/ و نور چراغ دیگر در 

 175«.تو نخواهد تابید و آواز عروس و داماد در تو شنیده نخواهد گشت..

                      
 .14و  13های ، آیه20ی یوحنا، باب مکاشفه174
 .23و  22های آیه، 18ی یوحنا، باب مکاشفه 175



311 

 

ید که فروغ متن دومی را خوانده و اولی را بر مبنای آن تولید کرده باشد. این که چرا این نثرِ انمچنین می

طلبی شاملوست که او نیز از همین روایت از کتاب مقدس متاثر پروایی و جاهمسلم را شعر نامیده، مدیون بی

 توان در نوشتارهایش بازجست. بود و گفتارهایی مشابه را می

ثال متوان در آثار فروغ باز یافت. های صریح و مستقیم را میهای دیگری از این نوع وامگیریمونهن 

شباهت چشمگیری دارد با این جمله « ی شیر میان دستم بود.تمام هستی من چو یک پیاله»ی فروغ: این جمله

 از الیوت: 

I have measured out my life with coffee spoons 

های گیتیانه و مینویی است. این شود، درآمیختن کلیدواژهترفند دیگری که در فروغ و سهراب فراوان دیده می

اش ارهای زیادی دربارهعاشقانه شاهک-ای دیرپا دارد و در آثار عارفانهفن در ادبیات سنتی خودمان پیشینه

خبری از این سنت ادبی تولید شده و در بیچه فروغ در این مورد تولید کرده توان یافت. با این وجود آنمی

های رایجِ آن دوران از شاعران فرانسوی و انگلیسی بیشتر مدیون است. در میان این در مقابل به ترجمه

پرس چشمگیرتر از باقی است. اثر او بر شاعرانی مانند سپهری و فروغ را از آنجا ها، آثار سن ژونترجمه

ی همنشین اما واگرا از واژگان شهرت دارد. یعنی ر ترکیب کردنِ دو خانوادهتوان دریافت که او به خاطمی

گرایانه ترکیب کرد و به مثال کلمات دارای بار دینی مانند آیه و انجیل و لوح و کتیبه را با کلمات طبیعت

 تصویرهایی مانند 

دانسته است و آن  ی گسست مدرن از سنتای شعر فروغ را عالیترین نمونهشفیعی کدکنی در مقاله 

اما این گفته جای  176تر( دانسته است.تر )هرچند نه ضدسنتیرا حتا از آثار کسروی و هدایت هم غیرسنتی

                      
 .23-18: 1384شفیعی کدکنی،  176
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ی صریح به امور جنسی تنها شاخص برای مدرن پنداشتن یک شاعر نیست، و گسست چند و چون دارد. اشاره

نماید. بر این مبنا بسیار دشوار مادبرانگیزتری میکند شاخص اعتای که با باورها و عناصر سنتی پیدا میذهنی

است که بتوان فروغ را مدرن دانست. البته تردیدی نیست که او به خاطر کامجویی آزادانه از مردان و بیانِ این 

نماید که این ماجرا در شعرهایش تابوهایی را شکسته و از سنتی اخالقی فاصله گرفته است. اما چنین می

ی اصلی، فروغ همچنان به باورهای سنتی و اخالق نها در کردار و گفتار نمود یافته و در ریشهگیری تفاصله

جویی از آزادی توان دریافت که در حین بهرهی هنجارین پایبند بوده است. این را از آنجا میپرهیزگارانه

ردار خود را صورتبندی کند و با زبانی سنتی حس شرمساری خویش از کجنسی، در این مورد احساس گناه می

ای مفصل گوشزد کرده که فروغ نماید. این را بهتر از هرکس دیگری همایون کاتوزیان نشان داده و در مقالهمی

دانسته و این اخالق میبه خاطر رویکرد خاصی که به ارضای میل خویش داشته، خود را ولنگار و هرزه و بی

 حس در شعرهایش هم بازتاب یافته است. 

« گناه»اش هم هست، های فروغ که در ضمن آغازگاهِ اعترافهای جنسییکی از مشهورترین چهارپاره

 شود: نام دارد و چنین آغاز می

 در آغوشی که گرم و آتشین بود گنه کردم گناهی پر ز لذت

 جوی و آهنین بودکه داغ و کینه  گنه کردم میان بازوانی

شود. رای اثبات خلق و خوی شورشی و عصیانگر فروغ گواه گرفته میاین یکی از شعرهایی است که معموال ب

ی مفصلی اش مصاحبه کردند، بعد از اعالم بیانیهچنان که مثال وقتی بعد از مرگ فروغ با رضا براهنی درباره

 دید( به مصراعی از اینی فروغ را از آن جمله میی غیرمولد بورژوا )که خانوادهدر محکومیت فرهنگ طبقه

شعر استناد کرد و اشاره به لذت جنسی زنانه را در آن فرهنگ منحط کاپیتالیستی امری ممنوع و تابو دانست 
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در این براهنی  177چیره شده است.« لجن محرمات بورژوازی»که فروغ پیروزمندانه بر آن قیام کرده و بر این 

از منظر »مصاحبه کل رفتار و گفتار فروغ را در چارچوب نبرد طبقاتی برای نابودی بورژوازی فهم کرده و 

 ی معناداری و اعتبار این حرفها جای تردید دارد.سخن گفته که البته درجه« دیالکتیک هگلی

اش از وزن و قافیه چنان که همایون کاتوزیان به درستی اشاره کرده، این شعر با وجود درست بودن

ی گناه با آن دست به گریبان ی مسئلهنظر هنری سست و ضعیف است و دلیل آن نیز تعارضی است که درباره

در آن به این موضوع  ی صریح به میل جنسی فروغ است و این کهدلیل محبوبیت این شعر اشاره 178بوده است.

اعتراف کرده و سرِ میل خود ایستاده است. اما جالب آن است که از موضعی عذرخواهانه و فرودستانه چنین 

ی گناه در این شعر لمهنه از جایگاهی مسلط و با اعتماد به نفس. اصوال تکرار ک -بر خالف تصور–کرده و 

سازد که تا چه پایه لذت کامجویی در ذهن فروغ با گناه همنشین بوده است. و پیوندش با لذت نمایان می

سازد، بلکه تنها یعنی فروغ در این شعر انتظارِ مشهورِ شورش در برابر ارزشهای پدرساالرانه را برآورده نمی

ی صدای کند. یعنی فروغ دارندهلذت، به ارتکاب آن اعتراف میدر درون آن چارچوب و با قبول گناه بودنِ 

ی ای نبود که ارزشهای حاکم بر نظام مردساالرانه را نقد و رد کند. بلکه به سادگی زنی بود زیر سیطرهزنانه

پذیرفت و با این وجود وضعیت این ارزشها که گناهکار بودن و پلید بودنِ هوس و میل جسمانی را می

 گوید:می« هرجایی»کرد. او در شعر خود در تماس با این گناه را ابراز می اندوهبار

 دیرآمدی و غرق گنه گشتم  دیرآمدی و دامنم از کف رفت

 افسردم و چو شمع تبه گشتم   از تندباد ذلت و بدنامی

                      
 .18-14: 1347براهنی،  177
 .268-264: 1379همایون کاتوزیان،  178



314 

 

 کند:در شعر دیگری دیوِ شب او را چنین شماتت می

 گناه است گناهدامنت رنگ   بس کن ای زن که نترسم از تو

 و

 مادر و دامنِ ننگ آلوده؟   دیوم اما تو ز من دیوتری

ی این گناه و پلشتی رها شود درخواستش آن است که از دل خویش یعنی سرچشمه« در برابر خدا»یا در شعر 

 و پاکیزه و رستگار گردد:

 بشکاف این حجاب سیاهی را  یک دم ز گِرد پیکر من بشکاف

 ی گناه و تباهی رااین مایه  بینیی من شاید درون سینه

 179اش شرح داده است.بینانه این نکته را دریافته و در مقالههمایون کاتوزیان به نظرم بسیار درست و روشن

اش در جلب عشق و با مردان را ناشی از ناکامی ی فروغ برای ارتباطالبته بگذریم از این که او میل و عالقه

 جویی جای چون و چرای فراوان دارد. داند و این نوع انگیزهمحبت پدرش می

آید که فروغ به تهران فرستاده شده بر می از مونیخ 133۵سال ی فروغ به پدرش که در دیماه از نامه 

دانسته است. در این نامه آشکار به شکلی آگاهانه و روشن به این حس گناه آگاه بوده و خود را خطاکار می

اش ای از این که خوار پنداشته شدناما نشانهشده است که فروغ از پدرش شرم داشته و از سوی او شماتت می

شود. در سراسر این نامه اش دیده نمیدانسته در نوشتهغیرعادالنه و یا نادرست مییا شماتت خواستهایش را 

کند و تاکید دارد که پدرش او را بابت این کارها را سرزنش فروغ به ارتباطهایش با مردانش به تلویح اشاره می

                      
 .287-264: 1379همایون کاتوزیان،  179
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ی . لحن او در این نامه و نامهدهدکرده و همیشه هم این کارها را با تعبیر اشتباه یا خطا مورد اشاره قرار میمی

کوشد جویانه و تا حدودی عذرخواهانه است و میدیگری که در اواخر همین سال برای پدرش نوشته آشتی

تا مهر و محبت او را به خود جلب کند، بی آن که قول دهد طبق نظر او سر به راه خواهد زیست یا پی درس 

 و مشقش را خواهد گرفت.

سروده « تولدی دیگر»ی دوم شاعری فروغ یعنی آنچه که در تقد است اشعار دورههمایون کاتوزیان مع

ی اول است و دلیل آن را نیز از میان رفتنِ تنش گناه دانسته و گفته فروغ پس از مدتی تر و بهتر از دورهپخته

ای «سِ عاشقانهنف اعتماد به»به آشتی با خویش رسید و از پلید پنداشتن لذت دست برداشت و در این هنگام به 

اش بود. من با بخش علت این برداشت موافقم و فکر ی پختگی شعرهای واپسیندست یافت که شالوده

غ و چنین تنشی میان باورهای دینی و اخالقی فرو« اسیر»و « عصیان»و « دیوار»کنم به راستی در شعرهای می

دانم و اصوال رفع این تنش را عالمت پختگی نمی است. اما و تمایلش به آزادی وجود داشته کردارِ کامجویانه

 تردید دارم این تنش در آثار بعدی فروغ رفع شده باشد. 

دهد که این تنش دستخوش دگردیسی شده و شواهدی که همایون کاتوزیان پیش کشیده نشان می

ای به دست آورده است. اما این صورتبندی تازه بیشتر به نظرم از جنس خوشباشی و رها صورتبندی تازه

رزشهای کردنِ بیم از کیفر است، تا تاسیس یک منِ خودمختار که نظام اخالقی درونزادی را جایگزین ا

سازد همان اجتماعی پیشین کرده باشد. در این معنی به نظرم اصوال آنچه شعر فروغ را زیبا و خواندنی می
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را از دید « تولدی دیگر»تنشی است که در دوران اول داشته و از بین رفتن این تنش است که نوشتارهایش در 

 180نمایاند.ارج میمن شعارگونه و کم

یابد و نمی های فروغ به خداوند و مفاهیم دینی در دفترهای پیاپی او کاهشبه هر روی، بسامد اشاره

ی کنار توان پخته شدن سبک شعری او را نشانهبینیم. بنابراین خیلی نمیحتا افزایشی را نیز در این زمینه می

نسبت به « عصیان»شعرهای  آمدنِ مدرن با مفهوم خداوند و غلبه بر حس گناه دانست. آنچه که در مجموعه

ش برای نقد و چشمگیر است، افزایش معنادارِ اشاره به خداوند است و تال« دیوار»و « اسیر»دو دفتر پیشین 

گر است: حمله به تقدس و حرمت او. به همین دلیل است که عنوان خیلی از شعرها نیز به همین شکل بیان

 و ...« عصیان بندگی»و « عصیان خدایی»و « عصیان خدا»

بینیم خصلتی فیلسوفانه، اخالقی یا عارفانه ه بر خالف آنچه که در خیام و حافظ و عطار میاین حمل

ی میلی جنسی ابراز شده است. یعنی ندارد و بیشتر نوعی ابراز خشم و ناخوشنودی است که همواره در سایه

ن روندهای لقت و نابخردانه بودسر و ته بودنِ خاش از ریا، بینارضایتیِ فروغِ شاعر از خداوند به دلیل پشتیبانی

ین آفرینش، یا گرایش به عشق االهی به جای عبودیت نیست، بلکه به سادگی خشم و خروش بابت قوان

شود. برخی از شعرهای فروغ در این زمینه تاثیرگذار ی اوست که مانع کامجویی و لذتِ شاعر میسختگیرانه

 زیباتر است: هو زیبا هستند و در میانشان به نظرم صدا از بقی

 دو پایم خسته از رنج دویدن    در آنجا بر فراز قله کوه 

  شنیدن خواهد خدا را صدایم  به خود گفتم که در این اوج دیگر 
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  امیدوارم روشن نگاه    زد پر تیره ابرهای سوی به

 دوست دارم  دارم دوست را او من    خداوند کای کردم فریاد دل ز

خداوند در شاعران نسل فروغ رایج و مرسوم است و محتوای آنچه که فروغ مضمون درگیری و نقد 

های فریدون توللی و نادر نادرپور در همین زمینه دارد. مهمترین وجه شباهت این سروده شباهتی با سروده

ی سنت دو در آن است که نقد و واسازی تقدس االهی در اشعار کسانی مانند حمیدی و اخوان ثالث در ادامه

گیرد، در حالی که مضمون گفتار توللی و نادرپور بیشتر زمینی و گیتیانه گرایی یا خردگرایی خیامی قرار میپوچ

توانست این سرآغاز که می« عصیان خدایی»گردد. مثال در است و به زندگی مردم و درد و رنج انسانها باز می

 ی قوانین خداوندی منتهی شود:به طغیانی فلسفی بر سیطره

 می شود یک دم از این قالب جدا باشم   ی نشینم خیره در چشمان تاریکیم

  باشم خدا عاصی من هم روزی چند     همچو فریادی بپیچم در دل دنیا

 

 کی دگر تنها مرا نامی به دنیا بود    گر خدا بودم خدایا زین خداوندی

 بارگاهم خلوت خاموش دلها بود   من به این تخت مرصع پشت می کردم 

 

 می گسستم می گسستم دور می رفتم   گر خدا بودم خدایا لحظه ای از خویش

 بی ردا و بی عصای نور می رفتم  روی ویران جاده های این جهان پیر 
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 عاصیان را وعده دوزخ نمی دادم   وحشت از من سایه در دلها نمی افکند 

 میزادمیا در این دنیا بهشتی تازه    یا ره باغ ارم کوتاه می کردم 

 

 کی مرا تنها سراپای مرا می سوخت   گر خدا بودم دگر این شعله عصیان 

 پیشتر می رفت و دنیای مرا می سوخت  ناگه از زندان جسمم سر برون می کرد

 شود:ای فرو کاسته میدر نهایت به میل جنسی ساده

 مست از او در کارها تدبیر می کردم شمع می در خلوتم تا صبحدم می سوخت 

 خود درون جام می تطهیر می کردم    می دریدم جامه پرهیز را بر تن 

 

 تا دمی از وحشت دوزخ بیاسایند   من رها می کردم این خلق پریشان را 

 خویش را با زینت مستی بیارایند   جرعه ای از باده هستی بیاشامند 

 

 من شرار عشق بودم سینه ها جایم    من نوای چنگ بودم در شبستانها

 پر خروش از ضربه های روشن پایم    مسجد و میخانه این دیر ویرانه

 

 من سالم مهر بودم بر لبان جام   من پیام وصل بودم در نگاهی شوخ 

 من سراپا عشق بودم کام بودم کام  من شراب بوسه بودم در شب مستی 

خستین بار با عشقی همدانی گرایانه و آنارشیستی است که نی مستقیم گرایشی چپاین شعرهای فروغ ادامه

 بیان دقیق و روان خود را به دست آورد و بعد از آن در آثار تجددگرایان ادبی بارها و بارها انعکاس یافت. 
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ی آنها خداوند برانگیز است. نخست این که در همهی فروغ از دو نظر ممتاز و تأملشعرهای کافرانه

شود و نیرو استوار و مسلط است. یعنی فروغ خداوند را منکر نمیحضوری پررنگ و نیرومند دارد و همچنان 

شمارد، بلکه تنها از آن شکایت دارد. دومین نکته آن که حضور و رفتار خودِ ی وی را خوار نمیو سیطره

ی نهایی خداوند زور است. گویی که فروغ پیشاپیش غلبهرمق و کمفروغ به عنوان شاعری عصیانگر بسیار بی

خوردنِ عصیانگری خویش را پذیرفته باشد. از این روست که شکایت او از خالق به کلی از موضع  و شکست

عرفانیِ شاعران کالسیکی مانند خیام و بیدل و حافظ فاصله دارد و حتا در میان معاصران هم -مقتدر و فلسفی

تر پور با جدیت گفته فروپایهاز نظر قدرت صدا و شور عصیانگرانه و جسارت بیان از آنچه عشقی با طنز و نادر

کردند و آن را با خود یکی است. در مقابلِ حافظ و بیدل و عطاری که خداوند را در مهر و عشق ذوب می

گیرند که اصوال وجودش را منکر بودند، و در این میان فروغ به مؤمنی ساختند، عشقی و نادرپوری قرار میمی

اراضی باشد و هم در عین حال مغلوب و منکوب او باشد و ماند که هم از خداوندش سرخورده و نمی

 عصیانش را از ابتدا امری مذبوحانه بداند.

گیرد تا کفر. عطار و ی شریعت جای میارتباط او با شیطان هم به همین ترتیب بیشتر در دایره

گرفتند و به این ترتیب ستودند و او را نماد عارف کامل میالقضات شیطان را به خاطر پایبندی به عشق میعین

ی آدمیان کردند. حافظ و بیدل تا حدودی شیطان را آفریدهکل نظام االهیات یکتاپرستانه را واسازی می

ای کردند. در همین راستا نادرپور شیطان را سویهصفت دانسته و او را از گناهان منسوب به وی تبرئه میشیطان

راند. فروغ اما به تقابل خداوند و شیطان باور دارد و پیوند ب میدید هردو را به یک چودیگر از خداوند می

بخش و شیرین است میان شیطان و گناه را هم انگار که پذیرفته است. تنها شکایتش از این است که گناه لذت

 و بابت محروم ماندن از این کامجویی و منع لذت است که ناراحت است. 
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 آتش دوزخ نصیب کفرگویان باد   می کشیدی خلق را در راه و می خواندی 

 آتش دوزخ به جانش سخت سوزان باد   هر که شیطان را به جایم برگزیند او 

 

 عاصیش کردی او را سوی ما راند ی  آفریدی خود تو این شیطان ملعون را 

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

 

  افروزد آتش شومش سرانگشتان با   مهلتش دادی که تا دنیا به جا باشد 

 بوسه گردد بر لبانی کز عطش سوزد   لذتی وحشی شود در بستری خاموش 

 

  شد جوانی و عشق ،شد فریاد ،شد شعر   بخشیدیش بیرحمانه بود زیبا چه هر 

 رنگ دنیا شد فریب زندگانی شد    عطر گلها شد بروی دشتها پاشید 

 

  آمد جوش به خم درون شد می آتش   رقاصان مواج  موج شد بر دامن

 آمد )عصیان بندگی( نوش نوش بانگ ویرانه هر ز تا  افکند  خروش خواران می جان در چنان آن 

برگزیدن دهد، تردید و حس گناه و شرم به خاطر برای همین هم وقتی شیطان را بر خداوند ترجیح می

 توان در لحنش بازیافت:امری ظلمانی و پلید را می

 شب فرو می ریزد از روزن به بالینم  می نشینم خیره در چشمان تاریکی 

 هیچ جز ظلمت نمی بینم نمی بینم    آه حتی در پس دیوارهای عرش 
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  من های ناله ‚ با تو بیگانه ست دردا  ای خدا ای خنده مرموز مرگ آلود 

 من )عصیان خدایی( خدای شیطان این ‚  کوری چشم تو   من ترا کافر ترا منکر ترا عاصی 

 یا 

 با خطا این لفظ مبهم آشنا گشتیم  چشم ما تا در دو چشم زندگی افتاد 

 تاخت بر ما عاقبت نفس خطا گشتیم   تو خطا را آفریدی او بخود جنبید 

 

 شیطان را به ما مهری و راهی بود ؟ هیچ  گر تو با ما بودی و لطف تو با ما بود 

 زو نشانی بود یا آوای پایی بود   هیچ در این روح طغیان کرده عاصی 

 

 تا بگویی میتوانی این چنین باشی   تو من و ما را پیاپی می کشی در گود 

 بر سر ما پتک سرد آهنین باشی    تا من وما جلوه گاه قدرتت باشیم 

 

 در سرای خامش ما میهمان مانده   رانده  چیست این شیطان از درگاهها

 )عصیان بندگی( عطر لذتها ی دنیا را بیافشانده   بر اثیر پیکر سوزنده اش دستی 

 گوید:آور شده، از زبان شیطان میو در همین شعر که از شدت درازا مالل

 من خود از این نام ننگ آلوده بیزارم   ای مریدان من ای گمگشتگان راه 

 من که شیطانم دریغا سخت بیدارم  گر چه او کوشیده تا خوابم کند اما 

ایمان »ی نام دارد که در مجموعه« کسی که مثل هیچکس نیست»یکی از آخرین شعرهای فروغ 

منتشر شده و در آن در لفافه ظهور یک رهبر پیروزمند سیاسی پیشگویی شده که « بیاوریم به آغاز فصل سرد
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ی چیزهای خوب را میان همگان قسمت خواهد کرد. فروغ در اینجا آشکارا به شعارهای وار همهاستالین

ر ظهور امام زمان دیده گراهای دوران خود نظر دارد. اما جالب آنجاست که همه چیز را در زیر چترِ انتظاچپ

چشم یا جفت و با دستی گشاده از عناصری مذهبی و نمادهایی خرافی و عامیانه مثل بدشگون بودنِ پریدن 

هایی گوید که منظور او از این شعر ریشخند اشتراکیون و مارکسیستشدن کفشها بهره جسته است. نادرپور می

  181زده است.شان به تعصب مذهبی پهلو میشان به پیشوای روسیبوده که ایمان
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 گفتار یازدهم: فروغ در مقام یک کاالی فرهنگی

 

شود، از بخش مهمی از ماندگاری شهرت فروغ و آن متنهایی که امروز بیشتر به نامش شناخته می

ی ی کارگزارانش هرس شده است. بدنهعبور کرده و با سلیقهشاملو و هوادارانش ای صافی بلندگوی رسانه

سر و ته است که در بیی فروغ تولید شده، انشاءهایی معموال متنهایی که از آن هنگام تا به امروز درباره

 راسته شده است. جاهایی با بندهایی از نوشتارهای فروغ )به خصوص آنچه که به تقلید از شاملو تولید کرده( آ

ی فروغ نوشته شده حجم عظیمی از تفسیرها و برداشتهای پرت هم وجود در میان متونی که درباره

سازد و معناهایی و مفاهیمی را در شعرهایش جستجو ها و رسالتهایی را به فروغ منسوب میدارد که انگیزه

توان با مرور ی اندیشه و خواست وی بیرون بوده است و این را به سادگی میکند که به کلی از دایرهمی

ی شاعران معاصر زندگینامه و کلیت آثارش دریافت. به خصوص در سالهای اخیر این شکل از نوشتن درباره

بدل شده و نویسندگان را از قید هرجور پایبندی به روش و منطق پژوهشی رهانده  به نوعی مد روشنفکرانه

های فروغ انجام شده و آثار او را با است. در نتیجه انواع و اقسام تفسیرهای رنگارنگ از اشعار و شعرواره

ین که شعر فروغ اش ااند که به نظرم هیچ ارتباطی با آن ندارد. یک نمونهتالش فراوان به چیزهایی چسبانده

یعنی مضمونی که  182ی مفهوم ازلی مادینگی و مادری است،در چارچوبی یونگی بیانگرِ اساطیر ازلی درباره

 به احتمال زیاد روح فروغ نیز از آن اطالعی نداشته است.
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ی درآری، چندین و چند کتاب پژوهشی دربارهدر کنار این سبک از نوشتنِ خالقانه اما نامستند و من

ای از بریده جراید است که ی این کتابها پروندهفروغ نیز چاپ شده است. مرجع غایی و اصلی همه شعر

ی فروغ درست کرده بود و آن را پس از بالیدن فرزندشان کامیار به او داد تا شناختی از پرویز شاپور درباره

پدرش دریافت کرد و وقتی دانست  ی یاد شده را در سن بلوغ ازمادرش به دست بیاورد. کامیار شاپور پرونده

ی اشعار فروغ است، این اسناد را در اختیارش قرار داد. جاللی که بهروز جاللی مشغول نوشتن متنی درباره

منتشر کرد. کامیار شاپور هشت سال برای تحصیل به انگلستان رفت اما « جاودانه زیستن»هم آنها را در کتاب 

دانشگاهی کامیاب نشده باشد. او پس از بازگشت به کشور تا چهل و  نماید که در گرفتن مدرکیچنین می

ای کوچک به تنهایی و با وضعی زیست و پس از آن در خانهی پدرش میهفت سالگی با پدر و خانواده

به  1377گرد درآمدی ناچیز داشت. پرویز شاپور در سال فقیرانه زیست و با نواختن گیتار و آوازخوانی دوره

ی درمان را نداشت، با رنجوریِ ناشی از سنگ مثانه درگذشت. کامیار شاپور دو کتاب که هزینهخاطر آن 

 183منتشر کرد که با استقبال چندانی روبرو نشد.

ی ی فروغ منتشر شده و بخش عمدهاین اولین و تا حدودی تنها کتاب پژوهشی جدی است که درباره

ای به تبِ شوند. جاللی در مقالهرونویسی از آن محسوب می اند،کتابهای دیگری که در این زمینه چاپ شده

ی یادنامه»، «نگاهی به فروغ فرخزاد»ی فروغ پرداخته و با شواهدی نشان داده که کتابهای چاپ کتاب درباره

، و «جاودانه فروغ»، «فروغ جاودانه»، «پریشادخت شعر»، «فروغ: یاغی مغموم»، «فروغ فرخزاد: زنی تنها

هستند و گاه کار در موردشان به سرقت آشکار « جاودانه زیستن»هایی از همگی رونویسی« ی فروغمهشناختنا»

                      
 .http://www.aparat.com/v/haopbبرگرفته از مصاحبه و فیلم تارنمای آپارات از کامیار شاپور:   183
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دهد ی فروغ به دست داده نشان میفهرستی که جاللی از هفت کتاب پرفروش درباره 184متن تبدیل شده است.

اند، ی او را داشتهرهاند و دعوی پژوهش دربای فروغ کتاب چاپ کردهی کسانی که دربارهکه تقریبا همه

های پرویز های متفاوتی از پنهانکاری گردآوردهاند و درجهزحمت مرور منابع اصلی را به خود هموار نکرده

اند. تمام این کتابها گذشته از این نقص اخالقی در یک مورد دیگر هم شاپور را به نام خود منتشر ساخته

 اند. ایست که از فروغ و شعر او به دست دادهو گاه چاپلوسانهآمیز شباهت دارند و آن هم ستایشهای اغراق

ی شهرت او ی فروغ را تحریف کرده و هم مایهای که هم انگارهبندی گفتمان چاپلوسانهبافت و واژه

شده، شباهتی بسیار نمایان دارد با آنچه که برای ستودن نیما یوشیج و احمد شاملو به کار گرفته شده است. 

کرد خود نیز بهای بسا گمان نمی جالب آن است که فروغ خود یکی از بازتولید کنندگان این گفتمان بود و چه

ی این ماشین تحریف کننده پرداخت کند. وقتی فروغ به یاری دستیابی به شهرت را با هضم شدن در معده

اش دانست و در مصاحبهی شاملو در مطبوعات مطرح شد، خود را بیشتر شاگرد مکتب نیما و شاملو میحلقه

را همان حلقه منتشر  ناگفته نماند که این مجله 185چنین گفت. ،انجام گرفت 1343در سال ی آرش که با مجله

ای که شرحش گذشت او و ها بودند. در مصاحبهکردند و یکی از عوامل شهرت یافتنِ فروغ همین مجلهمی

کردند، در پروردگان شاملو بودند و داشتند تازه به کمک دستگاه تبلیغاتی او شهرتی پیدا میم. آزاد که نمک

 آموز. اش بعد از پنجاه سال روشنگر است و عبرتاند که خواندنای گذاشتهز او مسابقهستایش و مجیزگویی ا

اش که به هر دهد که نام و نشان وی و زندگینامهی فروغ منتشر شده نشان میمرور آنچه که درباره

کرده  نواز بوده، همچون برچسبی فرهنگی عملهای خانوادگی جذاب و گوشصورت برای دوستدارانِ شایعه
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آورده است. کرده و اعتباری را برای نویسندگان به ارمغان میکه فروش کاالیی از جنس کتاب را تضمین می

گذرد، انبوهی از نوشتارهای ستایشگرانه و ای شگفت است که در نیم قرنی که از مرگ فروغ میاین نکته

ی رعایت امانتداری علمی یا پایبندی به ی وی تولید شده که نویسندگانش به ظاهر دغدغهپرستشگرانه درباره

اند. این نکته پندآموز است که در میان تمام این نویسندگان، تنها کسی که کارِ ای علمی را نداشتهشناسیروش

ی جدی انجام داده، شوهر پیشین فروغ یعنی پرویز شاپور بوده که نه ارتباط و دوستی با او را سندشناسانه

زندگی و شعر وی را تایید کرده است و این گردآوری سندی را هم تنها در بافتی  برگزیده و نه در جایی

 خانوادگی برای پسرش به انجام رسانده است. 

دفاع متعصبانه از فروغ پس از مرگش شدت گرفت و با همین جریان پیوند خورد. هرچند مبلغان و 

ستودند، بیشتر بر شعرهای سست و ضعیفِ شاملووار او تاکید داشتند و هوادارانی که از این جبهه او را می

اش آورد. نمونهای عکس به بار میشد، نتیجهشان که بدون زیربنای داناییِ الزم انجام میهای متعصبانهگاه دفاع

کشمکش قلمی یکی از هواداران فروغ به نام رامین احمدی است با محمدعلی همایون کاتوزیان. در آنجا که 

های مرسوم در شعر پارسی اند و با کلیدواژهدانستهی عروض را نمیآید که مبانی پایهاز سخنان احمدی بر می

 186است. ور( آشنا نبوده)از جمله فلویات، دوبیتی، و بح

توان در کتاب تولید کردند را می« فروغِ شاملوآجین»شماری نوشتارهایی که مریدان شاملو در تبلیغ 

ی ابتدای اش هم به گواهِ پیش درآمد چاپلوسانهکه گردآورنده 187خواند،« به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد»

ی شعر فروغ و زیر پرچمِ هایی که دربارهکتاب عضوی دیرآمده از همین جریان بوده است. با خواندن مقاله
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دهد که مشغول خواندن انشاءهایی همسان در تمجید نقدِ شعر او منتشر شده، این حس به خواننده دست می

ی شعر فروغ در مطبوعات چاپ ست. در این کتاب بیست مقاله که طی بیش از بیست سال دربارهاز فروغ ا

ای و شاعری ی آنها آن است که الف( فروغ را همچون اعجوبهشده، گرد آمده است. وجه مشترک همه

ز نقد ستایند، ب( فاقد چارچوب نظری و ساختار استدالل منسجم هستند و به تعبیری نشانی اقدرقدرت می

مایه هستند که معنا و محتوای مشخصی هایی ادبی میانهشود، و پ( بیشتر قطعهادبی و علمی در آنها یافت نمی

ی نوشتارهای فروغ نوشته شده باشد، با این اصرار که هر از مانند که دربارهندارند و بیشتر به انشاءهایی می

 جمالتشان نقل کنند.چندی بندی از شعرهای )اغلب سفید( او را ال به الی 

ی مطبوعاتی یان خزندهری شهرتش شد، همین جآنچه که فروغ را به عنوان شاعر مطرح کرد و مایه

ی، و فرو بود که به تدریج در سالهای آخر عمر فروغ کار خود را شروع کرد و با مصادره کردنِ میراث و

سه دفتر پیشین  اطبان با فروغِ شاعری شد کهکاستنِ آن به شعرهای سفیدِ تولدی دیگر، در واقع مانع تماس مخ

ه فروغ مشغول بو بخشی از دفتر چهارمش را در قالبی کالسیک سروده بود. این جریان در واقع در لفاف اشاره 

گیری در این زمینه نداشت. به ستودن شاملو بود و خودِ فروغ هم دیگر درگذشته بود و مجالی برای موضع

شان زیبا هم بود، در آثار این انشاءنویسان نادیده ی شعرهای فروغ که بسیاریمهاین شکل بود که تقریبا ه

 مانده، مرتجع، ناپخته و رمانتیک خوار شمرده شد. انگاشته شد یا با برچسبهایی مثل عقب

شود. یکی از مشهورترین ای از همین جریان مطبوعاتی محسوب میالمللی فروغ ادامهی بینوجهه

ی او ی فروغ دست به قلم برده مایکل هیلمن است که نخستین کتاب دربارهنویسندگان غیرایرانی که درباره
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های ای به نسبت کامل از کلیشهمجموعه 188نام دارد،« زن تنها»را به انگلیسی نوشته است. در این کتاب که 

ی آداب و توان بازجست. برداشت نویسنده دربارهی ایران و ادبیات معاصر پارسی را میشناسانه دربارهشرق

و شتابزده است و گویا نویسنده سنن ایران، روابط زن و مرد، و محتوای اشعار فروغ به نظرم بسیار سطحی 

تنها هدفش این بوده که دو گزاره را با تکرارِ مداوم به کرسی بنشاند: یکی معترض بودنِ قهرمانانه و خطرانگیز 

فروغ نسبت به نظام سیاسی مردساالر ایرانی و دیگری این نکته که فروغ اولینِ صدای زنانه در ادبیات پارسی 

های تجمیدگران فروغ مدام ومی را با تکراری مصرانه در انشاءنویسیبوده است، و به خصوص این د

های مردانه/ ی دوقطبیهای خاصی دربارهای که هردو به نظرم نادرست است و از کلیشهدو گزاره 189بینیم.می

 خیزد.زنانه بر می

ای که امروز از فروغ در ذهنها وجود دارد به همین سه سال آخر عمرش و دورانی ی انگارهتقریبا همه 

ی شعر هم در این دوران تولید شده و در همین ماشین ی برداشتهای فروغ دربارهشود. بخش عمدهمربوط می

شعر »گوید: فروغ میشود. میمطبوعاتی تکثیر شده است و انعکاسی از آرا و حتا لحن و بیان شاملو محسوب 

رحم و هماهنگ با آنچه در لحظات زندگی داری صحبت کند. یک زبان لخت و بیامروز باید با زبان جان

شویی ی لباسهای مغازههایی که پشت شیشهامروز جاری است... زبان شعر امروز، زبان فاخر مانند لباس

دهد و در کمال فصاحت به است. در کمال نزاکت فحش می ایکنند، زبان شسته رفته و اتوکشیدهآویزان می

گوید و فراموش کرده است که اش سخن میپردازد و در کمال بالغت با معشوقهتوصیف مناظر طبیعت می

خورد نه به درد شاعر و گاهگاه این فصاحت و بالغت و نزاکت خیره کننده تنها به درد استادان دانشگاه می

                      
188 Hillman, 1987. 
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سازد. زیرا اگر زبان از زندگی مایه ی بیان شده است، وارد میاحساسی که در آستانه بزرگترین لطمه را به

و شباهت این سخنان  190«بخشد.هایی هم دارد که به آن جان میها و ناهنجاریگیرد، مانند زندگی زشتیمی

 گفته به قدر کافی نمایان است.با آنچه شاملو در همین زمان در همین زمینه می

 سخن: واسازی یک افسانهفرجام 

کند. در شک یکی از دورانهای رونق و شکوفایی خود را سپری میی ما بیزبان پارسی در زمانه

ی سیاسی، آشوب و ویرانی است و دویست سال است ی ایران زمین دستخوش تجزیهای که بخش عمدهزمانه

ی بخش آمیز زبان پارسی از پیکرهو خشونتهایی خونبار تکه تکه از کالبد این پیکر کنده شده و با برنامه

د و نویسایی بزرگی از ایران زمین تراشیده شده، همچنان پارسی زبانان بیش از صد میلیون نفر جمعیت دارن

های ادبی به زبان پارسی چه شان برتر است. آفریدهشان آشکارا از همسایگان و رقیبان فرهنگیو فرهیختگی

دهد که دست ذشته به راستی چشمگیر و خالقانه بوده و درخششی را نشان میدر شعر و چه نثر در قرن گ

نظیر است. در این میان یکی از دالیل این رونق گسترش صدای زنانه در شعر کم طی شش هفت قرن اخیر بی

 ها.شان به رسانهی جمعیت زنان ایرانی، و دسترسیمعاصر است که خود پیامدی است از باسواد شدن بدنه

هایی ی برشهای تاریخی مشابه سابقه داشته، نظریهاین زمینه چنان که در تمام تمدنها و در همه در

ها ی ما تولید شده است. بخشی از این نظریهی آنچه که رخ داده و آنچه که رخ خواهد داد در جامعهدرباره

ی پردازند و کیفیت و گوهرهی میم هستند، به موقعیت زنان در شعر معاصر پارسهمایه و نامنسجم که البته کم

 یابند.ی شاعران زن دست میربارهدبندی و داوری کنند و به نوعی ردهصدای زنانه را تحلیل می
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قالبی مدرن منتشر کرد تا گو را در که پروین اعتصامی نخستین دیوان شعر زنی پارسی 1314از سال 

نمایند. این رسانه در های نو منتشر میرا در رسانهشان به امروز هشتاد سال است که زنان شعرهای پارسی

های مجازی و ابتدای کار کتاب بود و مجله و روزنامه، و کم کم در عصر ما و نسل پس از ما به شبکه

گو بر صحنه پدیدار های الکترونیکی تعمیم یافته است. در طول این هشتاد سال هزاران زن شاعر پارسیرسانه

اند. این حجم از هایی کوچک یا بزرگ پراکنده کردهها سخن خود را در دامنهرسانه شده و از مجرای این

نظیر بوده و بنابراین جویی برای آن در کل تاریخ ادبیات ایران زمین بیتولیدِ شعر زنانه و این دامنه از مخاطب

ارسی سخن گفت، و توان با خاطری آسوده از انقالبی در شعر و رونق و شکوفایی چشمگیری در ادب پمی

 ورود نیرومند زنان شاعر به این میدان را به فال نیک گرفت.

اند. شک اثرگذارترین زنان شاعر پارسی گو پروین، سیمین و فروغ بودهدر طول این هشتاد سال بی

ن های دیگر است. پرویزنانی که دو به دو شباهتی به هم دارند و البته شباهت پروین و سیمین بیش از شباهت

ی زبان و پایبندی به شان دربارهشان بر ادبیات پارسی، دانش ژرف و عمیقو سیمین به خاطر تسلط و چیرگی

ورزند، شان و مهری که به کشورشان و مردم کشورشان میقالبهای کالسیک به هم شباهت دارند. محتوای سخن

سازد. ی که دارند نیز ایشان را به هم شبیه میگویند و عقالنی بودن و انسانی بودنِ پیامدر کنار عمق آنچه که می

داری دارند و به جای حمله و گرایی عمیق و ریشههردوی این شاعران متین و باوقار و باادب هستند، ملی

گمارند. جناح دانند همت میدانند بیشتر به تقویت و نیرو بخشیدن به آنچه نیک میتوهین به آنچه ناراست می

شان در زمان کودکی هم شاخصهای ضای بالیدن، و شکوفایی زودهنگام استعداد شاعریسیاسی خانوادگی، ف

 سازد. دیگری است که این دو را به هم شبیه می

شان، پرداختن به عشق ی دوران جوانیگرایانهاز سوی دیگر سیمین و فروغ به خاطر گرایش چپ

زنانه به هم شبیه هستند و پروین وفروغ هم جسمانی و تاکید بر کامجویی جنسی و ابراز صریح میل و عشق 
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شان با هم شباهتی شان و نقش پررنگ پدر و برادر در زندگیبه خاطر عمر کوتاهشان و ازدواج زودگسسته

شان و شهرت فراگیری شان، زن بودندارند. این سه در سطحی دیگر به خاطر استعداد و نبوغ ادبی خیره کننده

 د به هم شبیه هستند. به دست آوردن که در جوانی

ترین شک ویژهشوند. پروین در این میان بیاز سوی دیگر هریک به دالیلی ویژه و یگانه قلمداد می

رود و به ی این سه تن نیز فراتر میهای مهم را در خود جمع کرده است که از دایرهی نخستیناست. او همه

بد. یعنی او نخستین زن شاعری است که دیوانی گرد آورد یامقامی ویژه در کل تاریخ ادبیات ایران تعمیم می

دانیم اولین زنی است که به خاطر اعتیاد شوهرش بالفاصله و به چاپ رساند، در تاریخ معاصر تا جایی که می

ی مردان در مقام شاعر و سخنگوی میدان ادبیات به رسمیت پایهاز او جدا شد، و اولین زنی است که هم

 شناخته شد. 

اش در سبک و محتوای وغ به خاطر ساخت فیلمی مستند، رفتار غیرعادی و فراز و نشیبهای نامنتظرهفر

های فرهنگی شده است. سیمین هم که سازیاشعارش شخصیتی یکتاست و بیش از دوتای دیگر اسیر کلیشه

وان و اثرگذارش شود، به خاطر عمر طوالنی و دستاوردهای فرابهنجارترین شخصیت در این میانه محسوب می

در میان این سه ویژه است، و همچنین از این نظر که زندگی طبیعی و عادیِ یک زن را تجربه کرد. یعنی دو 

 ای برای خود تشکیل داد. بار ازدواجی پایدار داشت و فرزندانی زاد و خانواده

های یادی نوشتهدستاورد ادبی این سه زن شاعر روی هم رفته بیش از بیست هزار بیت شعر و حجم ز

شود که به جای خود ارجمند و تاثیرگذار بوده است. اما مهمتر از آن این که با این اندوخته ادبی را شامل می

هنجارها و قواعدی را برای زنانگی در شعر پارسی بنیان نهادند که با آنچه پیش از این وجود داشت تفاوتهایی 

 عر پارسی گسسته نیست. دارد، هرچند بند ناف آن از تاریخ دیرپای ش
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ی منافعی سیاسی و ی این سه زن تعبیرها و تفسیرهای فراوانی وجود دارد که اغلب در دایرهدرباره 

داشتهای اند. فهم دقیق میراث این زنان شاعر تنها با واسازی پیشآمده تنگنای فهمی ایدئولوژیک گرفتار 

شود که روزی روزگاری به دست حزبی فریبکار ای ممکن میی محک ناخوردهناسنجیده و اصول موضوعه

اش همچنان کرده و سنگوارهبازی خودکامه یا دغلی عادی ابداع شده و زمانی منافعی را برآورده مییا سیاست

 کند. جا مانده و سرمشق حاکم بر خواندن و فهمیدن بخشی بزرگ از میراث شعر معاصر را تعیین میبه 

داشتها کاری نیست که بتوان با یک ضرب و به یک اشاره به انجام رساند. هرچند واسازی این پیش 

نچه هم. اما گذشته از آام تا در حد امکان مهمترین ارکان آن را مورد وارسی و نقد قرار ددر این کتاب کوشیده

پایه را هم آمیز و بیی تک تک این زنان شاعر گفته و نوشته شده است. شماری از عقاید تعصبکه درباره

کند. نیکوست اگر بینیم که بر سراسر خوانش شعر معاصر سایه افکنده و تناسب میان این سه را تعیین میمی

 بیندازیم. تر نیز نگاهیو کالن در پایان کار به برخی از این موارد بینامتنی

شود. این تصور از سابقه بودنِ صدای زنانه در شعر پارسی مربوط میداشتها، به بییکی از این پیش

ارند، به این آنجا سرچشمه گرفته که برخی از نویسندگان معاصر که آشکارا تسلطی بر تاریخ و ادب پارسی ند

ی مذکر مفعول!( بوده است. از دید ایشان سره مذکر )و به نظر برخاند که تاریخ شعر پارسی یکگمان افتاده

اند، و اصوال گرایانه است، زنان در سراسر تاریخ زبان پارسی هیچ صدایی نداشتهغزلهای پارسی همه همجنس

 اند. ی شعر و ادب خارج بودهاز دایره
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مرداد برای  28پس از » که -191و باباچاهی با تایید و همدلی نقل کرده –رضا براهنی در جایی نوشته 

نخستین بار مرد مخاطب شعر زنانه قرار گرفت. نقش فروغ فرخزاد در این عرصه بسیار مهم بود. به تدریج 

شکستن وزن قراردادی عروضی ی خود کم کرد و به طرف شعر جدی روی آورد و به که او از صراحت لهجه

و شکستن چارچوب شعر یکپارچه پرداخت و وزن عروضی را به وزن زبان گفتار با حفظ و حتا اعتالی 

ی شعری خود تدیل کرد و زبان فارسی برای نخستین بار صاحب شعری زنانه شد. هم در شکل شعر، روحیه

 «ه گاهی به شدت هم اجتماعی بود.هم در لحن و صدا و تصویر آن و هم پیام انسانی درونی آن ک

ی قبل و ی پارسی از دید نویسنده به دو دورهشود که تاریخ شعر زنانهاز همین چند سطر روشن می 

شود، که اگر گاهان را به عنوان نخستین سند شعر در زبانهای ایرانی و مرداد تقسیم می 28بعد از کوتای 

ر خود دارد. رودکی را نخستین شاعر مشهور فارسی دری در نظر بگیریم، ترازبندی تاریخی دور از ذهنی را د

سال برای شعرهای  30۵0تیب حدود امرداد قایل است که به تر 28 ی پیش و پس از کودتاییعنی به دو دوره

اند. میدهسال در سوی دیگر به طول انجا ۵0سال برای شعر فارسی دری در یک سو، و حدود  1100ایرانی و 

اند که مردان ی شاعران ایرانی تنها مردانی بودهیا یازده قرن نخست همه براهنی معتقد است در آن سه هزاره

اند، و تازه در پنجاه سال گذشته با ظهور فروغ شکل جدیدی از خطاب ادهدیا زنان دیگر را مخاطب قرار می

ی فرهنگی پدیدار گشته است. حرفی که حتا اگر شنونده در تاریخ و ادبیات دستی هم شعری در این زمینه

متن، رائه شده در انداشته باشد، تنها به خاطر گزاف بودنِ ادعا و نامستند بودنِ گفتار و ابهام در معیارهای 

 اش نمایان است. نادرستی
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نه برای این گویندگان و نه برای پیروانشان انبوه غزلهایی که آشکارا خطاب به زن سروده شده جلب 

صدا و توجهی نکرده و برایشان این پرسش پیش نیامده که چگونه است در برهوتی که زنانش همواره بی

اند، چنان که اسالم را زنان روایت کرده و زنان نقل کردهاند، تاریخ صدر اسالم و زندگی پیامبر خاموش بوده

بینیم. بدیهی است که در این میان نام و نشان انبوه زنان شاعری ی روایتهای ابن هشام و ابن سعد میدر سلسله

میز آی خاطری ایجاد نکرده و بر این عقاید تعصببینیم هم دغدغهها نامشان را بسیار میکه در تاریخها و تذکره

 ای وارد نیاورده است.خدشه

تبار بوده و اسم ی بلخی است که زنی عربنخستین زنی که به زبان پارسی دری شعر گفته، رابعه

نامه مهمترین گزارش از زندگی او را به دست کاملش رابعه بنت کعب قزداری بوده است. عطار که در الهی

خوانیم االلباب هم میاو دیدار و گفتگو داشته است. در لباب زیسته و بای رودکی میدورهگوید که همداده، می

گفته است و ابوسعید ابوالخیر اشعار او ناشی از عشق مقدس و راستین که به زبان پارسی دری و تازی شعر می

 دانسته و وی را از موسسان عرفان به شمار آورده است. این شعرها از او باقی مانده است: 

 چه حجت آری پیش خدای عزوجل  کنی به حیل مرا بعشق همی متهم

 بذنبم اندر طاغی همی شوی بمثل  به عشقت اندر عاصی همی نیارم شد

 که بی تو شکّر زهر است و با تو زهر عسل  نعیم بی تو نخواهم جحیم با تو رواست

 به سنبل اندر پنهان کنند نجم زحل  بروی نیکو تکیه مکن که تا یکچند

 فمن تکبر یوماً فبعد عز ذل  است آنچه گفت حکیم هرآینه نه دروغ

 و

 کوشش بسیار نامد سودمند  عشق او باز اندر آوردم به بند
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 کی توان کردن شنا ای هوشمند  عشق دریایی کرانه ناپدید

 بس بباید ساخت با هر ناپسند  عشق را خواهی که تا پایان بری

 و انگارید قندزهر باید خورد   زشت باید دید و انگارید خوب

 کز کشیدن سخت تر گردد کمند  توسنی کردم ندانستم همی

ی نخستین زنِ شاعر در زبان آید. نخست آن که اسنادِ موجود دربارهاز این شعرها چند نکته بر می

پارسی دری، از نظر قدمت با آنچه از نخستین مردان داریم همسان است. یعنی زمانی که شعر پارسی دری در 

نسالنِ رودکی به شکل رسمی تثبیت شد، دست کم یک زن شاعر در قرن دوم هجری با کوشش هم اواخر

این جرگه حضور داشته که مورد ستایش و ارجاع شاعران معاصرش هم بوده است. شعرهای وی نیز عاشقانه 

رابعه در »ه و پخته و چشمگیر است. یکی از ستایندگان فروغ در نوشتاری شعر اخیر را نقل کرده و نوشته ک

ای زبان زبان مرد ساخته و ادبیات حاکم مردانه را به کار اش به گونهاین غزل و در سایر آثار بر جا مانده

  192«.گیردمی

ای امروزین این زبان را مردانه قلمداد کرده است؟ در هیچ اما پرسش در اینجاست که چرا نویسنده

ی رابعه هستند نشانی از ارجاع به مفاهیم جنسی یک از این دو شعر که مشهورترین و مهمترین اشعار عاشقانه

د که نویسندگان معاصر به خاطر نمایشان را زن دانست. چنین میتوان سرایندهشود و به سادگی میدیده نمی

اند زبانی که چنین اند و فرض کردههمنشینی مداوم غزلهای عاشقانه با نام شاعران مرد به این الگو خو گرفته

گو که معاصر اولین شاعر شکلی داشته باشد باید البد مردانه فرض شود. در حالی که اولین شاعر زن پارسی

                      
 .2۵8: 1382بهفر،  192
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سراید و در شعر آخرین شاعران گوید چنین زیبا و اثرگذار میسخن میگو است، وقتی از عشق مرد پارسی

بینیم. یعنی در اینجا با سنتی گوی معاصر مانند سیمین و پروین و حتا فروغ هم باز همین الگو را میپارسی

و هزار و صد ساله سر و کار داریم که در آن عشق و مهر با زبانی شیوا و روان توسط زن و مرد سروده شده 

 از ابتدا تا انتها لحن و ساخت سخن در زن و مرد همسان بوده است. 

ن ی دیگر آن که شعر جدی از دید نویسنده و نقل قول کننده، با معیارهایی مانند یکپارچه نبودنکته

ست. شعر، شکستن قواعد عروضی، و نزدیکی به زبان گفتار مشخص شده است که به هیچ عنوان بسنده نی

تمایز آن در  کوچه و بازار که در تمام سنتهای ادبی کهن و نو در مقابل شعر و همچون محور گفتارهای مردم

کنند و ضدشعر هم هستند. متن گذشته از ابهام و ی این معیارها را برآورده میشوند، هر سهزبان تعریف می

سش هم دست به گریبان فکیک آن از ناشعر دارد، با این پرتی معنای شعر و معیار ای که دربارهسردرگمی

 زنانه در شعر دقیقا یعنی چه؟« شکل شعر و لحن و صدا و تصویر»است که 

ی پیوند میان جنسیت و شعر معاصر پارسی ای که انگار دربارهباباچاهی در کتاب به نسبت آشفته

صوال موضوع نوشته است. در سراسر کتاب از دید زنانه و محتوا و مضمون زنانه و شعر زنانه سخن گفته و ا

و عنوان کتابش چنین چیزی است، اما هیچ جا مشخص نکرده که دقیقا چه چیزی یک گفتار یا زبان یا شعر 

با آشفتگی اما به درستی نقل قولهایی از  193سازد. در تنها بحثی که در این زمینه در کتابش یافتم،را زنانه می

 نداریم، هرچند ممکن است زن یا مرد به کار گیرنده که طبق آن زبان و شعر زنانه و مردانه 194این و آن آورده

                      
 .142-133: 1386باباچاهی،   193

 .143: 1386باباچاهی،   194
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هایی از این دست ی آن باشند. باباچاهی با وجود اذعان به این نکته، باز در هر برگ کتابش کلیشهو آفریننده

 195«.ی مردان بر سخن، شعر زنان را درون حقیقتی مذکر اسیر کرده استدانیم که سلطهمی»را گنجانده که 

آید آن است که به راستی منظور از صدای زنانه دقیقا چیست؟ آیا این اما پرسشی که اینجا پیش می 

ی ی تجربهی شعری زن باشد کافی است تا صدایش را زنانه کند؟ آیا باید به چیزی در زمینهکه گوینده

ه ه پدید آید؟ آیا میل بی خاص زنان )مثل بارداری و شیر دادن کودک( اشاره شده باشد تا صدای زنانزیسته

مدارِ زنان جهان و حریم اجتماعی و اقلیم خانهکند؟ یا شاید زیستآغوشی با مردان صدایی را زنانه میهم

بخشد؟ برگزیدن هریک از این داری( است که صدای زنانه به کسی می)مثال ارتباطشان با آشپزی و خانه

شود و الگوهایی ادبیات منتهی می صدای زنانه در تاریخهایی به کلی متفاوت از امکانها به تشخیص رگه

دهد که گاه دست بر قضا توسط مردان بیش از زنان صورتبندی یکسره واگرا از تحول صدای زنانه را نتیجه می

 و بیان شده است. 

شک پیش از فروغ جهان زنانه و اشیای حاضر در آن باشد، بیاگر منظور اشاره به عناصر زیست

اش گفتگوی شان معاصرانِ دو سه نسل پیش از فروغ هستند. نمونهایم که برخیی فراوانی از آن داشتههابرگه

 شود:ها نشانی در شعر فروغ دیده نمیمقامی با سماورش، و جالب این که از این نوع اشارهژاله قائم

 ای یار من ای سماور من   ای همدم مهرپرور من

 اجزای لطیف ساغر من   آلودی تو شد میاز زمزمه

 مانا، تو منی برابر من  ... در دیده سرشک و در دل آتش
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ی زنانه باشد )و این به نظرم معتبرترین شاخص ی ویژهی زیستهاگر منظور از زنانه بودنِ صدا تجربه

اند. تا حدودی به این دلیل که است(، خودِ فروغ یا زنان شاعر دیگر تقریبا به این زمینه هیچ ارجاعی نداده

ای با مثل فروغ ارتباط نزدیک و مادرانه اند و یانامدارترین زنان شاعر معموال یا مثل پروین فرزندی نداشته

اند. اگر منظور از زنانه بودنِ صدا پیوندش با آشپزخانه و پرستاری و نقشهای اجتماعی کردهوی برقرار نمی

تر ای بارها از شعر فروغ زنانهی زنان باشد، شعرهای پروین با آن همه داستان و تمثیل از عناصر آشپزخانهویژه

 گیرد و در کنارش  بواسحق اطمعه! و هم موالنا قرار میاست و بعد از ا

اولین صدای زنانه در کل »اند و او را صاحب ی فروغ نوشتهبا مرور آرای نویسندگانی که درباره

آغوشی با مرد بوده شود که منظورشان از صدای زنانه بیان میل به هماند، روشن میقلمداد کرده« ادبیات ایران

ی اسافل اعضای مردان را یانتر دربارههایی بسیار فراوانتر و صریحتر وعراست. اگر منظور این باشد، که اشاره

کنم کسی این شعرها را زنانه پنداشته توان یافت و گمان نمیدر اشعار سوزنی سمرقندی و سنایی غزنوی می

باشد. گیریم که فردا روزی شاهدی تاریخی به دست آید که نشان دهد سوزنی سمرقندی لقبی برای زنی 

شیده است. آیا در این حالت کل هجویات سوزنی ناگهان به قلمرو شعر پوی مردانه میبوده که جامه« فاعله»

 که این شعرهای جالب را گفته: گنجویشود؟ با مثال مهستی زنانه پرتاب می

 خدمت که مگر رحم کنی بر چاکر چندان بکنم تو را! من ای طرفه پسر

 پای از خط بندگی و از عهد تو سر هرگز نکنم برون من ای جان جهان

 و

 اول روز تا به آخر شام  سپوزید خواجه خاتون را بس

 ته کشید آب غسل در حمام  دیو شهوت به لب گزید انگشت

 شود؟ی صدای زنانه در ادب پارسی محسوب مینماینده
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اند و پرسشی که طرح شد آن بود که دیدیم که همین نویسندگان شعر رابعه را مردانه قلمداد کرده

ی چنین خطایی هایی مانند شنا کردن و به شکار رفتن مایهها و تشبیهگرفتنِ استعارهچرا؟ چه بسا که به کار 

ی رابعه این نقل قول صریح را داریم که او زنی دلیر بوده و شمشیرزنی و شکار را شده، اما دست کم درباره

نماید، زین مردانه میی زنان به چیزهایی که در ذهن نویسندگان امرودانسته است. یعنی چه بسا اشارهخوب می

در بافت زندگی خودشان اینقدرها هم مردانه نبوده باشد. از مادر و همسر کوروش بزرگ در روایتهای 

هرودوت و کسنوفون گرفته تا جیران در عصر ناصری، زنان در سراسر تاریخ ما همراه مردان به شکار 

داشت که دست اند. آیا خودِ این پیشدانستهمی شان کمانگیری و شمشیرزنی هماند و بنابراین بسیاریرفتهمی

پایه و خوار ای بیی توانایی زنان است، کلیشهزدن به سالح و رفتن به شکار کاری مردانه و دور از دایره

 شود؟ی زنان محسوب نمیدارنده

ترین عریانترین و شود به گزندهدر شعر زنان شاعر دیگر تمام آنچه که فروغ بنیانگذارش پنداشته می

دهد و شود. یکی از شعرهای مهستی رقابت او را با مردی بر سر پسر جوان زیبایی نشان میشکل دیده می

 چنین است:

 باشد که زبر باشد و باشم زیرش آن ترک پسر که من ندیدم سیرش

 تو با کونش بساز و من با کیرش  هان ای پسر خطیب تا صلح کنیم

ا مردانه دانست؟ مهستی گنجوی که از شاعران قرن ششم هجری بوده هم شود این شعر رواقعا چطور می

کند و اگر منظور از صدای پروایی و گاه رکاکت بیان میاش را با صراحت و بیمانند فروغ میل جنسی

ی زنانه این باشد، باید پذیرفت که او هشتصد سال از فروغ زودتر در میدان نمایان شده است. شاعرانه

دانست، کمی بعدتر در همین نوشتار اشعار همین مهستی که به این ترتیب شعر رابعه را مردانه می اینویسنده

 اش هم به این دو شعر اوست:گنجوی را نیز مردانه دانسته است. اشاره
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 جای خواب آبی بینمدر دیده به  هر شب ز غمت تازه عذابی بینم

 زلف تو خوابی بینمتر از آشفته وانگه که چو نرگس تو خوابم ببرد

 و 

 گر برگذری به کوی آن حورنژاد  ای باد که جان فدای پیغام تو باد

 دادکز آرزوی تو جان شیرین می  گو در سر راه مهستی دیدم

فته که پس نویسنده از تشبیه چشم به نرگس یا وصف زیباییِ مردِ معشوق با لفظِ حورنژاد نتیجه گر

اند. اما همسانی کردهها بیان میالبد زبان شعر مردانه است. چون مردان هم زیبایی زنان را با همین استعاره

بایی تفاقا در اینجا زیبایی چشم به گل و زیها لزوما به معنای زنانه یا مردانه بودن نیست. اها و تشبیهاستعاره

ها بیشتر از آن که خصلتی نرینه داشته باشند، رخسار به داشتن مادرِ زیبا منسوب شده، و هردوی این اشاره

داند. اش مربوط میزاد بودننمایند. در شاهنامه هم فردوسی )که مرد است( زیبایی سیاوش را با پریمادینه می

دهد. شاعران ی دعوی مدعی را نشان میدر اینجا هم آنچه که مردانه خوانده شده واژگونه یعنی دست بر قضا

ترازی اند و این همسانی و همزن و مرد با زبانی همسان زیبایی زنان و مردان را به شکلی یکسان وصف کرده

 ی زبان مردانه را. دهد نه سیطرهجنسی را نشان می

العین که البته مضمونی عرفانی دارد هم به خاطر شعر زیبای طاهره قره بینیم کهباز در جایی دیگر می

این خطا از آنجا ناشی شده که نویسنده گویا  196دارا بودنِ کلماتی مانند بت و صنم مردانه قلمداد شده است.

 های جهان باستان معموالبت و صنم را پدیدارهایی مادینه فرض کرده است. در حالی که هم بتهای بتکده
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کند، و هم صنم در زبان تازی ی بت به تندیس بودا )که مرد بوده( اشاره میتندیسی مردانه بوده، و هم کلمه

زنند و اصوال داللت جنسی ندارند و ها میاسم مذکر است. یعنی اینها کنایه به زیبایی هنریِ نهفته در بتکده

 کنند، نه زنانه.می اگر داشته باشند برعکس تصور مرسوم به زیبایی مردانه اشاره

 مقامی بنگرید که در آن شوهر خود را توصیف کرده است:به این شعر از ژاله قائم

 شوهر نه، که بر رفته آذری است صحبت من طرفه شوهری استهم

 ی من چون صنوبری استدر دیده  باریک و سیاه و بلند و سخت

 چون در شب تاریک اختری است  در روی سیاهش دو چشم تیز

 ی تاریک الغری استبر گونه   نگیخته ریشی سیه، سپیدا

 در مردمک دیده نشتری است...  ریشش به بناگوشم آنچنانک

 آوری استوصفش چه کنم، وحشت  با ریش حنا بسته نیمه شب

 زآن سخن از نوع دیگری است  ... گر گویمش ای مرد، من زنم

 فرزندی و عشق همسری است   آسایش روح لطیف زن

 بر جان و دل خسته خنجری است  اشبه من آن سان که خندهخندد 

 ی خاک بر سری استزن ملعبه  ... آری بود او مرد و من زنم

داشتها کار خود حاال این شعر را باید مردانه دانست یا زنانه؟ تردیدی نیست که ابتدا به ساکن پیش

بیایید بار دیگر به تک تک بیتها بنگریم و ببینیم  شود. اماکنند و سراینده به داشتن لحن مردانه متهم میرا می

چه چیزی در اینجا مردانه قلمداد شده است؟ در این شعر زنی که از شوهرش دل خوشی ندارد مشغول 

شود آن را با توصیف ادیب الممالک فراهانی از توصیف او با زبانی طنزآمیز و در عین حال گزنده است. می

 ی مقایسه کرد:اش در دادگسترقاضی پرونده
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 بر صندلی نشسته سیاهی درازقد  ای کهنه پای آنصندلی میزی پلید و

 خسته سرش ز نزله وچشمانش از رَمَد   آبله و چانه از جذام سوراخ رخ ز

 غدد پاوز گردنش برآمده چون سنگ  از سلبتش بریخته چون گرگ پیر پشم

 رصد اختران همچون منجمی که کند  نظر بر خط بروج تقویم پیش روی و

 جسد از ای برآمده سُتخوانْشچون الشه  دفترکی خط کشیده بود روی میز بر

شان اند و آشکارا شباهتی به هم دارند. اما در شرایطی که یکیاین دو شعر تقریبا همزمان سروده شده

شود که آن را مردانه بدانیم؟ حقیقت آن است که جنس زن و را مردی و دیگری را زنی سروده، چه باعث می

رند که ربطی به جنسیت آوی خویش را در میدانی مشترک به دست میمرد بخش بزرگی از تجربیات زیسته

سازد. این تصور جهان زن و مرد را ممکن میها و زیستندارد و این همان است که تفاهم و همگرایی اندیشه

های شود تنها نزد زاهدان تارک دنیای مضطرب از وسوسهکه کل هستی به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم می

گیرد و زنان و مردان هایش شکل میکافی که جنسیت در لبهشود. شدنیوی و فعاالن سیاسی فریبکار دیده می

ی دو ی زیستهی تجربهشود و بدنهجهان را شامل میهای زیستکند، تنها برخی از عرصهرا از هم تفکیک می

اش را با شوخی گذارد. از این روست که وقتی مردی قاضیجنس را در هم تنیده و متصل به هم باقی می

ی شوهرش به همان کند که زنی هنگام وصف رندانهاز تصویرها و داللتهایی استفاده میکند، توصیف می

کند. در هیچ یک از این توصیفها عنصری جنسی نیست که نرینگی یا مادینگی سراینده را نشان شکل رفتار می

 داشتی جنسیتی را تایید یا رد کند. دهد یا پیش
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انه و مردانه قایل است، در ضمن همان گفتمانی است گفتمانی که به تفکیک هستی به دو بخش زن

کند. بخشی از همین گفتمان است که زبان ی زنانه را بسیار اندک و خرد و ناچیز ارزیابی میکه سهم نیمه

اند را کند و زنانی که با این زبان سخن گفتهخردمندانه و محکم و استوار و شیوا را پیشاپیش مردانه فرض می

دهد. در های جنسی را نشان میکند، رسواترین شکل از فعال شدنِ کلیشهمردانه طرد می نیز با برچسب

شان تردیدی نیست، در درازای یازده قرن شعرهایی زیبا و عاشقانه را با زبانی شرایطی که زنانی که در زنانگی

اند محرومشان ساخت؟ ه برساختهاند، چرا باید از میراثی کاستوار و پخته و آمیخته با خرد و اندیشه پدید آورده

جویانه های جنسی در آن خرد و حتا در آن عشق بسیار ظریف است و بسیار برابریآن هم در شرایطی که اشاره

 گیرد.زنان و مردان را همسان در بر می

ی مشترک و همسانِ ی زیستهپایگی و تجربهبنابراین در اینجا شواهدی روشن و مکرر داریم که هم

دهد و طبیعی است که همین به زبانی مشترک انجامیده باشد. ی عشق و مهر را نشان میو مردان دربارهزنان 

توان آن این نکته که شمار شاعران مرد در کل بسیار بیشتر از زنان است، البته به جای خود باقی است و می

یسایی و رسمیت حمل کرد. این را ی صدای مردان )ولی نه لزوما صدای مردانه( در کانونهای نورا به سیطره

هم نباید از بین برد که همین شمار شاعران زنی که آثارشان در ایران زمین به جا مانده هم اگر در مقایسه با 

های ایرانی دورانی سایر تمدنها سنجیده شود بسیار فراوان خواهد نمود. در واقع در تاریخ ادبیات و تاریخ

اروپایی به هیچ -برجسته در آن حضور نداشته باشند و این امر در تمدن رومینیست که یک یا چند زنِ شاعر 

 شمار است. شود و در تمدن چینی هم بسیار نادر و انگشتعنوان دیده نمی

اند و ی پارسی شدهبنابراین یکی از دالیلی که منتقدان امروزین منکر صدای زنانه در شعر عاشقانه 

ایست که در ذهنشان وجود داشته و باعث شده با داشتهای جنسیتیاند، پیشفروغ را موسس آن دانسته

د زنانِ شاعر را با هایی جنسیتی هرچه در شعر کالسیک وجود داشته را نخست مردانه فرض کند و بعکلیشه
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آید که در ایران زمین بر خالف تمدنهای نادیده بگیرند. در حالی که از شواهد بر می« پیروی از مردان»برچسب 

ی باال )موازی با مردان همین طبقه( در تمام دورانهای تاریخی همسایه نویسایی و باسواد بودن زنان طبقه

ایم که مردساالری عمومیِ حاکم ان پارسی زنان شاعری هم داشتهرواج داشته و بنابراین در سراسر تاریخ زب

بر جوامع کشاورز )که در ایران زمین بسیار کمتر از تمدنهای دیگر بوده( نامهای کمتری را از ایشان برایمان 

شان و سانسور حفظ کرده است. نادیده انگاشتنِ حضور این زنان شاعر و غفلت از هزار و صد سال تاریخ

ی خالص و بارزِ برخورد گویند، نمونهشان به این بهانه که مردانه شعر میصدایشان و طرد کردنکردنِ 

اش به شمار ایدئولوژیک و سرکوبگرانه با گفتمانی زنانه است، که گویا همین طرد کنندگان خویشتن را نماینده

 آورند. می

و فلسفه و اندرز و اخالق در آن این همان برداشتی است که شعر پروین را به خاطر آن که حکمت  

هایی گرانقدر و مهم مانند فلسفه و کند. اما پرسش اینجاست که چرا حوزهزند، مردانه قلمداد میموج می

اند؟ یعنی به این خاطر که شمار کتابهای فلسفی و اخالقی ی دسترس زنان بیرون دانسته شدهاخالق از دایره

ر بوده، باید فرض کرد که ایشان استعداد و توانایی پرداختن به این نوشته شده به دست زنان اندک و ناد

ها را ندارند؟ این استدالل آیا شبیه به همان برداشتی نیست که کم بودن شمار ریاضیدانان زن را در تاریخ مقوله

مین امر را ه دید و با ترویج تعلیم ندادن ریاضی به دختراناستعداد بودن زنان در این عرصه میدلیلی بر بی

سراید، و ی حکمت و اخالق میکرد؟ وقتی زنی نوجوان مانند پروین شعرهایی چنین نغز دربارهبازتولید می

هایی ایدئولوژیک و باورهایی یابیم، چه چیز جز کلیشههای فراوانی از آن را هم در گذشته باز مینمونه

 کند؟ می ها را توجیهبودن این عرصه« مردانه»بنیاد نادرست و ستم

تر های زنان از مردان فروپایهتوان فرض کرد که عمق معنای نهفته در آثار و اندیشهآیا به راستی می

شمارد و ترجمان است؟ پس چگونه است که ابن عربی دختر رستم اصفهانی را استاد معرفت خویش می
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ندیشی اعرابی را نشان دهد خواهد هوشمندی و دوراسراید و سعدی هنگامی که میاالشواق را برایش می

گذارد و فردوسی هزار سال پیش جمالتی با محتوای اخالقی و فلسفی را سخن را در دهان زنی اعرابی می

کند؟ منظور از عمق معنا همان است که در تأمل فلسفی حکما یا بارها و بارها از زبان زنان داستان بازگو می

 بینیم:مقامی میان که مثال در شعر ژاله قائمیابد. چنی وجودی عارفانه نمود میاندیشه

 راحتی با رنج و شوری با مالل آمیخته   زندگانی چیست؟ نقشی با خیال آمیخته

 یی زیباست با باد محال آمیختهشعله    پرتو لرزان امید، این چراغ زندگی

 آمیختهای از هر طرف با صد سؤال قصه  اصل امکان چیست؟ وین انسان کبراندوز کیست؟

 هیچ در هیچ و خیال اندر خیال آمیخته   گوهر زمینآن بلند اختر سپهر و این تبه

 هر دلیلش با هزاران احتمال آمیخته...   هر یقینش با هزاران ریب و شک درساخته

ای در آنها ی جنسیتیشوند؟ چه اشارهاین بیتها که کامال هم فلسفی هستند، چرا مردانه قلمداد می

آمیز ناصرخسرو چه ردپایی از نرینه بودن داشتی را تایید کند؟ یا در اشعار حکمتکه چنین پیش وجود دارد

سراینده هست که به چنین تصوری دامن بزند و باعث شود تا پروین را به خاطر شباهت اشعارش به وی 

 مردانه بنامند؟

سازی جنسیتی رسوا وعی کلیشهنماید که در میان منتقدان و نویسندگان معاصر با ندر واقع چنین می 

و آشکارا نادرست روبرو باشیم. عقایدی نادرست که پیش از این در ایران زمین وجود نداشته و نزد شاعران 

داشتی که بر مبنای آن هر آنچه گزیده و مهم و بینیم. پیشو ادیبان و نویسندگان کهن نقیض آن را فراوان می

ین رو زنانی که به فلسفه و حکمت و اخالق بپردازند و در شعرشان عمیق و جدی است، مردانه است و از ا

ای باقی خورند. به این ترتیب برای زنان عرصهعمقی باشد یا اندرزی دهند، خود به خود برچسب مردانه می

ای به دیگ و کماجدان و پرورش ماند جز سخن گفتن از روابط جنسی زنانه و شاید تک و توک اشارهنمی
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ی زنانه را ی زیستهینها هم صدالبته بسیار مهم و خوب و ارجمند هستند، اما تنها بخشی از تجربهکودک که ا

ی فلسفی و تأمل اخالقی و مهر به انسان در معنایی ژرفتر در یک شک وقتی با اندیشهدهند و بیتشکیل می

ه حقی جنسیت زنانه از دستیابی آیند. پس به چهای انسانی به شمار نمیترین تجربهترازو نهاده شوند، عمیق

اش به این عرصه با برچسب مردانگی محکوم اندازیبه این مضمونها محروم دانسته شده و پیشاپیش دست

 شده است؟

کند، به شکلی گفتمانی که این برداشت ناقص و سترون از زنان را در کانون خود حمل و تبلیغ می

شود. آمیز همان است که در روزگار ما پر سر و صداترین مدعی حمایت از حقوق زنان نیز محسوب میتناقض

نان شاعر را بر مبنای مردانه اند و زی کسانی که به بازتولید گفتمانی از این جنس در ایران مشغولتقریبا همه

ای هستند که کنند، مستقیم یا غیرمستقیم حامل ایدئولوژی مارکسیستیشان تخطئه یا ستایش میبودن یا نبودن

 شود. های پرطرفدارش محسوب میگرایانه یکی از لبهگرایی چپزن

ن نسبت به مردان دارند، زنا گرایان و اعتراضی که نسبت به فروپایگی حقوقیگاه اصلی جنبش زنتکیه

مفهوم ستمدیدگی است. این ستم در سنت اروپایی و آمریکایی به ستم جنسی تعبیر شده است و نوع خاصی 

از نابرابریِ ناعادالنه است که از مردان به زنان تحمیل شده است. جریانهای اجتماعی بسیار متنوعی در قرن 

اند. از را آزموده و به نتایجی یکسره متفاوت دست یافته گذشته در این بافت مفهومی راهبردهای گوناگونی

ی لزوم انقراض نسل مردان درباره های مارکسیست یا آنارشیست گرفته، که گاه تا مرزِ صدور اعالمیهچپ

های اجتماعی را در این ترین و راهگشاترین مبارزهاند، تا هواداران برابری حقوقی زنان که متینپیش رفته

 اند. انجام رسانده و بیشترین نقش را در رفع ستم از زنان ایفا کرده زمینه به

حقیقت امر آن است که ستم جنسی مفهومی بسیار پیچیده و در هم تنیده با سایر اشکال ستمدیدگی 

است، و دشوار است که به شکلی روشن و عقالنی از این امر به شکلی مجزا از سایر اشکال ستم سخن 
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ی ستم جنسی، گاه به تشدید نابرابری ریابیم گفتمان شیفتهشود که دتر میوقتی جدی بگوییم. این قضیه

ترِ زنان منتهی شده است. متاسفانه هنوز کسی گفتمان سیاسی حاکم بر جنسیتی و از خود بیگانگیِ فزاینده

گذشته از شباهتهای  ایرانِ دوران اسالمیِ نو را به طور عمیق تحلیل نکرده است. اگر چنین پژوهشی انجام شود،

ای مانند در هم تنیدگی و همسانیِ گفتمان انقالب اسالمی و جریانهای چِپ مارکسیست، به غافلگیر کننده

 گرا نیز بر خواهیم خورد. همگونیِ گفتمانِ پشتیبان حجاب و روایتهای زن

معاصر ممکن نشینی زنان را در دوران ای که بازتعریف مفهوم حجاب و پردهدر واقع قالب اصلی

ستیزی که زنان  مردساالرانه و لذت ِساخت، پیوند خوردن دو گفتمانِ به ظاهر معارض بود. یکی، گفتمان سنتی

نگریست. این گفتمان به ایران یا اسالم محدود نیست و پذیر و شیئی جنسی میرا همچون چیزی مالکیت

مسیحی، -اسالمی، اروپایی -مهم )ایرانی برداشتی عمومی است که در سراسر قرون وسطا در تمام تمدنهای

ترِ ژاپنی( وجود داشته است. باید توجه داشت که این گفتمان با گفتمان عمومی-ارتدکس، و چینی-اسالو

شان را کمتر داند و حقوقتر میها فروپایهنابرابری، که رعیت را از خان و زنان را از مردان و کودکان را از بالغ

زدایی ی سنتی بر جنسیت و برخورداری جنسی متمرکز است و هویتد. گفتمان مردساالرانهداند، تفاوت دارمی

کند. گفتمان نابرابری چیزی یکسره شان به ابزاری شهوانی را صورتبندی میی تبدیل شدناز زنان تا مرتبه

های و جایگاه ها و استعدادهای آدمیان و حقوقمتفاوت است و در قالبی غیرجنسی، بر نابرابری توانایی

تواند گفتمان تر و بانفوذتر و دیرپاتر است و میکند. گفتمان نابرابری عمومیترازشان تاکید میناهم

 ی سنتی را تشدید و تثبیت کند، اما با آن یکسره متفاوت است و نباید این دو را با هم یکی گرفت.مردساالرانه

در برخی از متون شرعی و منابع فقهی عصر صفوی ای که ی سنتی با وجود غلبهگفتمان مردساالرانه

به بعد داشته، در کل تا پیش از دوران مدرن زورآور نبوده و تنها بخشی اندک از رفتار اجتماعی زنان ایرانی 

های برآمده از این دید سنتی آن است که زنان از حق مالکیت، ارث، کرده است. مهمترین جنبهرا تعیین می
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اسی محروم شوند و این عناصر در سراسر تاریخ ایران به قوت خود باقی بوده و حتا تجارت و مشارکت سی

ی زنان به شود. یعنی گفتمانِ فروکاهندهتا پایان دوران قاجار هم در دل بافتی سنتی به استواری تمام دیده می

رایج نفوذ کند. این  ای جنسی، در ایران زمین چندان نیرومند نبوده که در سطح حقوق و عرفی بازیچهمرتبه

در حالی است که گفتمان یاد شده در اروپا تا چند قرن پیش کامال چیرگی داشته و زنان را از حق مالکیت، 

 ساخته است.ی سیاسی و داد و ستد یکسره محروم میارث، مداخله

ستی گره ی سنتی با گفتمان چپِ مارکسی، گفتمان مردساالرانهخورشیدی 13۵0ی دههدر دوران گذارِ  

گرایی بود که به تجاری شدنِ موقعیت زن و چیزوارگی و ی زنخورد و بخشی از این گفتمان اخیر، جبهه

جهان زنانه در دنیای مدرن اعتراض داشت. این گفتمان زدگی زیستکاالیی شدن سبک زندگی و مصرف

کرد. البته اه زنِ مدرن همراه میدارانه و حمله به جایگتکریم موقعیت و مقام زن را با نفی ارزشهای سرمایه

شود، اما جایگاه جنسی زنِ مدرن در صنایع و آزادی جنسی زن مدرن معموال در این گفتمان سرزنش نمی

های این گفتمان قرار دارد. گفتمانی که حجاب اجباری ی حملهها موضوعی است که در لبهتبلیغات و رسانه

ی سنتی برخاست و نسل عجیبی از زنان ن و نگرش مردساالرانهرا ممکن ساخت، از پیوند میان این گفتما

ایرانی را پدید آورد که بخشی از آنها هوادار حجاب بودند و در عین حال نقش اجتماعی فعالی را به عنوان 

 کردند. هواداران نظام اسالمی نوظهور نیز ایفا می

کپارچه و همسان در نظر بگیریم و فرض گرایانه را امری یلوحانه است اگر گفتمان زنبنابراین ساده

ها رونده به آزادی تدریجی زنان در دنیای مدرن منتهی شده است. این گفتمان شاخهکنیم که در سیری پیش

تواند ی پیوند خوردن با گفتمانهای بسیار متنوعی را دارد و میهای متفاوتی دارد و استعداد و تجربهو سویه

ی ای که بدنههای روا و شایستهنان را رفع یا تشدید کند. کانون اصلی اعتراضنابرابری و محدودیت برای ز

گیرد، ستمدیدگی است، و نه جنسیت. چون به هر صورت جانوران دو گرایان هم در آن قرار میجنبش زن
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ادگرانه جنس نر و ماده دارند و تمایز این دو قابل رفع یا انکار نیست. در حالی که ستمدیدگی و نابرابری بید

توان در رفع و حصرش کوشید. خالصه آن خاستگاهی مشروع و واقعی ندارد و امری برساخته است که می

 که ستم، جنسیت ندارد.

شان به شکلی داشتهای مارکسیستی نهفته در آن که بسیاریگرایانه و رسوخ پیشی گفتمان زنسیطره 

فهم معاصران از دستاوردهای ادبی سیمین و پروین  پذیر غلط هستند، به کج و معوج شدنِآشکار و رسیدگی

اند که پروین و سیمین و فروغ سه بسیاری از نویسندگان به این نکته توجه کردهو فروغ منتهی شده است. 

ای اند. گرایش غالب که از موجهای رسانهی شعر پارسی در قرن چهاردهم خورشیدی بودهصدای مهم زنانه

بدانند، سیمین را زنی « حصار پوالدین سنت»است که پروین را زنی سنتی و گرفتارِ تاثیر پذیرفته، چنین 

 197جو قلمداد کنند، و فروغ را به عنوان نماد عصیانگری و انقالب ادبی بستایند.رو و آشتیمعترض اما میانه

ه، ارجمندترین جایگاه که به بنیانگذار تعلق دارد بی شک از آن پروین است و او بیش در میان این س

ای میان دستغیب در همین نوشتار مقایسهخو آسیب دیده است. از همه از این برداشتهای متعصبانه و دشمن

ی شاملو تکرار ای رایج مدام در مطبوعاتِ هواداردهد که بعد از او همچون کلیشهفروغ و پروین به دست می

داند که به همین دلیل به دنیاگریزی روی آورده شود. دستغیب پروین زنی شکست خورده در ازدواج میمی

گیری از امور دنیوی و اجتماعی گرایش و با پیروی از ناصرخسرو که مردی مذهبی بوده به عرفان و کناره

اش در اشعارش درست این که تصویر معشوقه است. او همچنین به تلویح و تصریح پروین را به خاطر یافته

   198کند.نمایان نیست و عشق خویش به مردان را شفاف و رسا ابراز نکرده، سرزنش می

                      
 .2۵6-229: 1390زرقانی،  197
 .207-208: 1382دستغیب،  198
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داوری است. از ته به پیشی او و فروغ آمیخی پروین نادرست و معیار مقایسهسخن دستغیب درباره 

بندی کنیم و اشعار پروین و فروغ را بر مبنای آن ارزیابی سویی اگر امرِ مورد دعوی را به شکلی علمی شاخص

گزینی پروین نادرست و کنارهی دنیاگریزی ی نخست دربارهرسیم که گزارهی روشن میکنیم، به این نتیجه

است. پروین نه تنها نگاهی مثبت و سازنده نسبت به مردم و زندگی مردمان دارد، که به زیباترین شکل 

ی آدمیان تنیده است. شعر فروغ به شکلی نمایان و اش را در تار و پود زندگی روزمرهمضمونهای خردمندانه

از شعر فروغ است و عواطف و هیجانهای خوشایندی مانند کامجویی  ترتر، و ناامیدانهتر، تیرهآشکار افسرده

اند. این در حالی است که در شعر پروین جنسی و عشق در آن همواره با گناه و مرگ و رنج پیوند خورده

شود و همه چیز در روشنایی آفتاب چنین پیوندی میان امرِ خوشایند و امور نادلخواه و منفی اصال دیده نمی

 شن و درخشان است. خرد رو

کند. یعنی بر خالف فروغ که کشمکشها و زندگی شخصی این دو نیز دعوی دستغیب را تایید نمی

تنشهای مداومش با اطرافیانش شهرت دارد و بارها دست به خودکشی زده، پروین زنی خودساخته و خوشنام 

اش برخوردار در شغل و زندگی شخصی ی استوار و پایداری داشته و از ثباتیو متین است که روابط دوستانه

اند به ظاهر از بوده است. این که منتقدانی مثل دستغیب او را دنیاگریز و صوفی مسلک را مذهبی دانسته

ای که باعث شده ایشان ناصرخسرو، یعنی این داعی اسماعیلی ای برخاسته است. کمابیش همان کلیشهکلیشه

اش بر ضد قدرتِ مسلط، با اش به خردگرایی و کوششهای سیاسیختانههای سرسانقالبی را با تمام پایبندی

ربط و نادرست است و گواهی است برچسبهایی مانند عارف و صوفی و دنیاگریز معرفی کند، که به کلی بی

 بر نادانی گوینده. 

شوند و تنوع و الگوی بیانشان هم در شعر پروین فراوانتر از شعر فروغ دیده می مضمونهای اجتماعی

رسد منظور دستغیب از نقد اجتماعی تنها موضوع خاصِ تر و بیشتر از شعر فروغ است. به نظر میهم پیچیده
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تر از شعرهای عرهای فروغ غنیایست که شنقد نهاد خانواده و روابط هنجارین جنسی باشد و این تنها زمینه

ی مرسوم ی مضمونهای سیاسی، نقد اجتماعی و به خصوص نقد خطاهای نابخردانهپروین است. وگرنه درباره

 تر از شعر فروغ است. ناپذیر برتر و غنیمیان مردمان شعر پروین به شکلی قیاس

آغوشی جنسی معیارِ عمق ه همدیگر آن که معلوم نیست چرا از دید دستغیب ابراز احساسات مربوط ب

شعر قلمداد شده است. اصوال مگر قرار است شاعران همگی همین یک حس را بیان کنند و  معنایی و زیبایی

ی شاعران بدان بپردازند؟ و اگر چنین چیزی ای هست که قرار است همهمگر هدفی یکسان و معنای غایی

قلمداد شده است؟ در این نکته تردیدی نیست که فروغ هم وجود داشته باشد، چرا آمیزش جنسی مبنای آن 

اش بیشتر به میل جنسی و کامجویی کالبدی توجه داشته و خوب هم این حس را بیان ی زیستهبنا به تجربه

ی متفاوت خودش بیشتر به چیزهایی جز میل جنسی عالقه ی زیستهکرده است. پروین هم باز بنا به تجربه

ر وسیع از مضمونها و مفاهیم را در بستر خرد کهن ایرانی یافته و ابراز کرده است. نشان داده و طیفی بسیا

های معنایی آشکارا از فروغ بیشتر مایهاش از بنسنگینی و صالبت و تاثیرگذاری شعر پروین و برخورداری

پرورده و به  است، و مضمونهای بیشتری را به شکلی درونزاد و خودجوش و برکنار از تقلید از شاعران دیگر

اش در امور جنسی باید از او برتر شمرده پروایینقص بیان کرده است. این که چرا فروغ به خاطر بیشکلی بی

 شود، نیاز به استداللی قانع کننده دارد که در سخن دستغیب غایب است. 

دار کردن تصویر پروین انجام گرفته، هدفِ بخش بزرگی از هجومهای تبلیغاتی که برای خدشه

کرده است. اما جالب است که این گفتمان به فروغ نیز همچون نمادی بزرگنمایی و ستایش فروغ را دنبال می

ه ساختن وی نیز نگریسته و از این رو در مسخ و کژدیسو ابزاری برای به کرسی نشاندن جناحی سیاسی می

اند خواستهی تیز حمله به پروین معموال مخلوق کسانی بوده که به شکلی میتردیدی به خود راه نداده است. لبه

 با فرو کشیدن وی فروغ را به جایش بنشانند. 
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خوانیم. این گفتگو ها را در گفتگوی م. آزاد و فروغ فرخزاد میی این حملههای اولیهیکی از نسخه

مرتبه ی آرش منتشر شده و متنی است چاپلوسانه که در آن شاملو و نیما همچون بنیانگذارانی بزرگمجلهدر 

اش انجام گرفته و از بندی از آن روشن اند. خودِ مصاحبه برای مطرح کردن فروغ و مشهور ساختنشده ستوده

خواهد از در جایی م.آزاد وقتی می وزن بینگارند.شود که قصد آن بوده که وی را با پروین اعتصامی هممی

ی شعری را قدما با گفتم/ گفتا گوید که این نوع از گفتگوهای صمیمانهای بودنِ شعر نو دفاع کند، میمحاوره

گوید پروین را از این نظر بسیار کردند که از دید او دیگر ارزش و کاربردی ندارد. بعد هم میصورتبندی می

شعرهای اعترافی، کودکانه و »ها نیست و آزاد شعرهای ارزشمند پروین مناظره اند، هرچند از دیدستوده

انگیز است چون هم حجم این نوع شعرها در دیوان این اظهار نظری شگفت 199اش مهمتر هستند.«آرزومندانه

روین ی پپردازد. منظور از شعرهای آرزومندانهپروین اندک است و هم از نظر محتوا به ندرت به اعتراف می

گرا همخوان قاعدتا آنهایی بوده که اصالحی اجتماعی را خواهان بوده است، و این با شعر متعهد مورد نظر چپ

ی ای و آرزومندانهنموده است. جالب این که در میان این دو، یعنی شعرهای اعترافیِ نایاب و حاشیهمی

دیوان پروین بسیار کمیاب، و بلکه غایب است.  ای به شعرهای کودکانه شده که دروار، اشارهی حزبیمتعهدانه

ی اصلی شعرهای پروین را که از نظر مضمون و محتوا و ساختار به راستی سخن آزاد بدان معناست که او بدنه

چشمگیر هستند به یکسو رانده و نادیده انگاشته تا عناصری را برجسته سازد که دست برقضا یا از نظر 

گوید، که همان اش، و یا بهترش را فروغ با تاثیرگذاری بیشتر میو آرزومندانه ایدئولوژیک مشروعیت دارند

اولین کوشش در شعر گفتگو، شعر زبان روز »گوید ها باشند. آزاد بالفاصله بعد به فروغ میاعترافی و کودکانه
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وین بداند که ای برتر از پرخواهد او را در زمینهو دم خروس هویداست که می«. ما، شعر شما بوده است

مایه است و نه با گفتگوهای در شعر فروغ بسیار اندک و سست ای وجود ندارد. چون گفتگوهای دونفرهبرتری

ای چند شود، چون این سبک از شعر در ایران زمین پیشینهسنجش است و نه نو محسوب میشعر پروین قابل

 هزار ساله دارد. 

فروغ و پروین برداشته شده بود، به سرعت به تبلیغاتی پردامنه این قدم اول که برای همسنگ دانستن 

شد. برخی از این مبلغان کار را به جایی رساندند که منتهی شد که در آن فروغ بر پروین ترجیح داده می

ی پروین آشکارا تحریف کردند و در عمل به نوعی الشعرای بهار را دربارهسخنان مرجعهای نامدار مانند ملک

هایی مثل سردمزاجی، زشتی، مسلول بودن، ضدیت با زنانگی و چیزهایی شخصیت او پرداختند و انگترور 

شان اصوال ارتباطی با ادبیات و شعر برقرار از این دست را به وی منسوب کردند. عناصری که بخش عمده

تند و سزاوار هم از  گرِ پیشرو در این زمینه فرخ تمیمی بود که پاسخیکرد. مشهورترین مبلغ و تحریفنمی

 200دکتر سلطانی گردفرامرزی دریافت کرد.

ی م.آزاد با فروغ قدم بعدی آن است که فروغ با شهریار همسان انگاشته شود. این در همان مصاحبه

ترین است و بهترین صمیمانه« ای وای مادرم»گوید در میان اشعار شهریار گذارد و میبار فروغ پا پیش می

تر و دهد. گذشته از این که چنین برداشتی نادرست است و شعرهای صمیمانهان را نشان میپیوند وزن و زب

ی گفتگو جالبتر است. چون آزاد نخست تناسبهای زیباتری از وزن و زبان در شعر شهریار یافتنی است، ادامه

ی این گزاره یکی از شاهکارهای شعر ترکی است )که درست است( و در ضمن« حیدربابابه سالم»گوید می
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تر تر و قادرانهشهریار در شعرهای به زبان مادری خودش خیلی ساده»کند که گرایانه را صادر میقوم

ای که به نص صریح خودِ شهریار و منظورش نسبت به شعرهای پارسی شهریار است. گزاره 201،«گویدمی

ش نیرومندتر هستند، چون اصوال اگوید که شعرهای پارسینادرست است. چون شهریار جایی به درستی می

و عامیانه  زبان ترکی برای پروراندن قافیه مناسب نیست و امکانات شعری محدودی دارد، که شعر را ساده

بندی )کمپوزیسیون( شعر شهریار ضعیف است و شعر سازد. در نهایت منظور آزاد این است که ترکیبمی

 فروغ از این نظر بهتر از آن است. 

ی روشن و شفاف آزاد و فروغ چیزی که بسیار جالب توجه است، غیاب یک ایده در گفتگوی

 ی شعر و شاعری در گفتمان فروغ است، و تالش آزاد برای این که چنین عنصری را به او بیفزاید. دردرباره

شد، و گوید تکرار مداوم این نکته است که شعر باید تاثیرگذار و صمیمانه و شخصی باکل آنچه که فروغ می

ترین ی بدیهی را با سادهیابد. فروغ این دو نکتهکند و تکامل میاین که شعر گفتنِ شاعران به تدریج رشد می

ی بیانگر در این کند. نکتهترین زبان چند بار در قالب شرح نفس و به شکل اول شخص تکرار میو عوامانه

را با « احمق/ احمقانه»ی آرا و عقاید خویش کلمهمیان آن که فروغ در این مصاحبه هنگام اشاره به خودش و 

هایی که برای توصیف خودش و شعرش از آن بهره گیرد، بیش از سایر کلیدواژهبسامدی باال به کار می

ی مداوم کوشد با استفاده از کلماتی مثل فرم و کمپوزیسیون و مشابه اینها و اشارهجوید. در مقابل م.آزاد میمی

 روغ بگذارد. رهایشان قالبی مدون و مستند به گفتارها بدهد و این حرفها را هم در دهان فبه شاعران و شع
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ی این دو تنها تالش برای باال بردن فروغ و تبلیغ برایش نیست، که در ضمن آزاد بازی دو نفره

ه یت جایگاکوشد به گفتمان ساده و سطحیِ فروغ عمقی و محتوایی ادبی هم ببخشد. همکاری این دو در تثبمی

کردنِ آرای « ادبی»وزن شهریار و پروین است، و تالش برای سر و سامان دادن و فروغ به عنوان کسی که هم

 ی خودش، در ضمن آماج دیگری هم دارد و آن هم بزرگداشت شاملو و تاکید بر عظمت اوست. فروغ درباره

شود، او سرودن غزل در یی ضعف کار فروغ مطرح مبه همین دلیل هم در نهایت وقتی مسئله

ستند، ه داند. در حالی که زیباترین بخش این کتاب همین غزلهای تولدی دیگر را خطای خویش میمجموعه

« پری کوچک غمگینی...»شود. او در مقابل که البته در مکتب شاملو پرداختن به آن نوعی جرم محسوب می

املوست. در عمل شکه تقلیدی نمایان از نوشتارهای شمارد را آغازگاه خوبی برای شعرهای بعدیِ خویش می

ها اند و به همین دلیل در رسانهدر سبک و سیاق شاملو نوشته شده« ایمان بیاوریم»هم تمام متنهای دفتر ناتمام 

 اند. بارهایی بسیار ستوده و در میان مخاطبان بارهایی اندک خوانده شده

کند و در شعر دفاع می« مسئولیت اجتماعی»رار از ای دیگر، طرف صحبت فروغ با اصدر مصاحبه

کند، و این هم معنادار است که مبلغ ای مالیمتر تبلیغ میهمان شعر متعهد فرمایشی حزب توده را در نسخه

آید که در این کند، بر میداند. از گفتار فروغ در آن هنگام که برای خودش صحبت میاصلی آن را نیما می

گوید شعرهایش به دلیل کند و میگر جایی به او حمله مید، اما جالب آن که مصاحبهاندیشچارچوب نمی

عدم تعهد اجتماعی ارزشی ندارند و فروغ هم انگار ایفای نقش خود را به یاد آورده باشد، با او موافقت 
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چیزهایی که گفته گوید بیشتر کند و میرا به کلی نفی می« اسیر»رود که شعرهای کند و حتا چندان تند میمی

  202است.« مزخرف»

ترین شود برای همسری با پروین درخشانفروغی که در این گفتمان ایدئولوژیک ناچار می 

اش تعریف کند، همان کسی دستاوردهای خود را نفی کند، و از نازیباترین و ناپایاترین تولیدات سفارشی

های فروغ شود. از آنجا که برخی از ناتندرستیمیای برای خوارداشت تبدیل است که خود نیز به دستمایه

ها از تباهی وهبرای همگان نمایان بوده، گام بعدی در بزرگداشت نمادی مانند فروغ آن بوده که خودِ این جل

باهی نیست و نیز ستوده و گرامی داشته شوند. آزادی جنسی و میل به کامجویی فروغ به نظرم بخشی از این ت

ا و پنهانکاری یعی زنی است که بروز کرده و چه بهتر که چنین شود و به ننگ فریبکاری و ریویژگی عادی و طب

 آلوده نشود.

ازیهای باما در کنار این میل طبیعی و محترم، صفتهایی مانند پرخاشگری و اعتیاد و سودجویی و  

ند. بخشی از گفتمانی که بر نمایناباب غیراخالقی را هم داریم که با هر محکی تباه و ناراست و نکوهیده می

ی غایی این نقش اجتماعی تصویر زنان شاعر معاصر مسلط شده و فروغ را به جای پروین یا سیمین نماینده

 گذاری کرده است. قلمداد کرده، خودِ همین تباهی را ستوده و آن را واژگونه ارزش

ای با رویکرد تباط منطقیگرایی که هیچ اراین نگاه وامی است از دیدگاه رمانتیستی انحطاط

گرایی رادیکال برآمده از آن ندارد. این دیدگاه آشکارا برای حل معضلِ ی مارکسیستی یا زنگرایانهچپ

شخصیتی شاعران محبوب حزبی برگرفته شده و با دیدگاه چپ غالب وصله و پینه شده است. این رویکرد 
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داند و از سوی دیگر به شکلی ناسازگون همزمان آن که از سویی شعری را نوعی بیماری و انحطاط روانی می

ی فروغ نیز کند، در بسیاری از نوشتارها و تفسیرها دربارهرا نوعی الهام مقدس و نبوغ متافیزیکی قلمداد می

ربط به شعر و ادبیات در زندگی فروغ که ایست که در آن رخدادهایی کامال بیاش مقالهشود. نمونهدیده می

ی شاعرانه نسبت داده شده و اش از پرویز شاپور( به شور تباه کنندهن هم دارد )از جمله جداییدالیلی روش

اش شاعری روانی )که همانا جلوه مرگ فروغ به صورت نوعی خودکشی مخفیانه زیر تاثیر نوعی بیماری

داشتهای رمانتیسم قرن نوزدهمی پدید برداشتهایی از این دست که زیر تاثیر پیش 203است( تفسیر شده است.

ی اند، نیاز به نقد و واسازی جدی دارند. یعنی باید از تولید کنندگان چنین دیدگاههایی پرسید که منظومهآمده

های هنر شاعری در سطح جهان است، بیشتر ترین شاخهانگیز شعر پارسی که یکی از غنیتعظیم و شگف

نمود و نماد سالمت روانی و انضباط فکری و انسجام نظری و عمق دریافت و توانایی نظم دهندگی 

به  کند.شناسانه حکایت میروانی و تباهی عصب سرایندگانشان است، یا از نابسامانی، شوریدگی، بیماری

بینیم سالمت روانی و تندرستی و انضباط ی شعر و ادب پارسی بنگریم، آنچه مینظرم اگر به تاریخ هزار ساله

ای ی شاعران است که دستاوردش هم شاهکارهایی ماندگار بوده که هنوز پس از قرنها و گاه هزارهخیره کننده

البته باید از این سیاهه بیرون دانست و ایشان  شوند. بخش مهمی از شاعران معاصر راخوانده و بازخوانده می

ی تباهی رمانتیکِ شاعران شدند و معموال دستاوردهایشان نه به درخشش و کسانی هستند که مفتونِ قصه

 ای در این سطح را پیدا خواهد کرد. ژرفای آثار قدماست و نه احتماال ماندگاری و اثرگذاری

  

                      
 .38-29: 1384ناصرمقدسی،  203
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 ابراهیم گلستانی فروغ فرخزاد به پیوست: نامه

 ژوئیه 17شب یکشنبه

از مقابل چشمم  دارم. یک لحظهدارم. دوستت میعزیزم. عزیزم. عزیزم. قربانت بروم. دوستت می

کند. شاهی، دوستت دارم. دو گیرد و خونم در قلبم طغیان میشوی. نفسم از یادت میدور نمی

دهد. دیروز که شنبه بود طور عذابم میروز است که نتوانستم برایت نامه بنوسم و وجدانم همین

تا تعطیل آخر [ 2و سیروس رفتم به راولنسبورگ][ 1همراه گلُر و هانس و دختر کوچکشان]

هایش و مهرداد روی هفته را پهلوی امیر بگذرانم. ما که چهار نفر بودیم و امیر هم با زن و بچه

نفری زندگی کردن حتی شدیم نُه نفر و نُه نفر شدن و نُهشدند پنج نفر و همه با هم میهم می

دانم چرا تحمل کند. نمیخفه میاگر برای دو روز هم باشد یکی از آن چیزهائیست که مرا 

ام جمعیت را ندارم. چرا تحمل زندگی فامیلی را ندارم. من آنقدر به تنهائی خودم عادت کرده

کنم. تا دور هستم دلم که در هر حالت دیگری خودم را بالفاصله تحت فشار و مظلوم حس می

را ندارم. برای اینکه خودم  بینم اصالً استعدادششوم میخواهد نزدیک باشم و نزدیک که میمی

را سرگرم کنم هی رفتم توی آشپزخانه و ظرف شستم و ظرف شکستم و هی آمدم توی اطاق 

شد پنجره را ها دعوا کردم یا تلویزیون تماشا کردم. هوا هم آنقدر بد بود که حتی نمیو با بچه

و یا باران بود و مه  آمدها میهای درختباز کرد. یا طوفان بود و خاک و صدای شکستن شاخه

گشتم پشت چنان سرمائی خوردم که وقتی برمیو سرمای شدید. و باالخره هم سرما خوردم و آن
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مالیده و سردرد وحشتناک و سرفه و هزار ماشین زیر چهار تا پتو دراز کشیدم با گلوی روغن

قدر تب دارم که نویسم آنچیز غیرقابل تحمل دیگر و حاال هم که دارم این نامه را برایت می

شدم از وقتی که از وقت مریض نمیهیچکه شود. هوای اینجا خیلی بد است. منچشمم باز نمی

 .امام اقالً نصف مدت را مریض بودهایران آمده

نویسم. دیگر تمام شد. فردا که های بیهوده مینویسم. دارم حرفقربانت بروم. دارم مزخرف می

ای برم برای رزرو کردن صندلی. خیال دارم برروم و بلیط هواپیمایم را میدوشنبه است می

گذراند. ها نمیخواستم جمعه بیایم ام بچهشود رزرو کنم. میدوشنبة دیگر که سوم مرداد می

شود. بالفاصله برایت چیز معلوم میهمهدانم که جمعه بیایم یا دوشنبه. فردا هنوز هم نمی

آئی اه میدانم اگر تلگراف بزنم به فرودگدانم باید برایت تلگراف بزنم یا نه و نمینویسم. نمیمی

کنم اهل آمدن نیستی بلکه برای اینست برای این نیست که فکر می“ دانمنمی”نویسم یا نه. اگر می

کنم شاید فرصت و امکان آمدن برایت وجود نداشته باشد. شاهی، قربانت بروم، اما که فکر می

تم این باشد من راستی راستی راستی احتیاج به دیدن تو در همان لحظة اول دارم. اگر سرنوش

ام. که ترا دوباره ببینم باید در همان لحظة اول ببینم. این دوروزه هم هیچ خبری از تو نداشته

نویسم و دیگر فردا هم برایت میات برسد. اگر قرار شد جمعه بیایم فردا و پسشاید فردا نامه

بیایم تا چهارشنبه رسد. اما اگر قرار شد دوشنبه نویسم چون اگر بنویسم بعد از خودم مینمی

 .توانم بنویسمنویسم. دیگر نمیبرایت می
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توانم شود نمیدانم که دیگر دارد خیلی خیلی نزدیک میکنم و میاز وقتی که به برگشتن فکر می

خواهم گوشة اطاق بنویسم. انگار نوشتن کار باطلی است. یک کار غیراصلی است. دیگر می

هرچه را که پیش خواهد آمد در ذهنم بسازم و تماشا هایم را روی هم بگذارم و بنشینم و چشم

گشتم تمام راه را به تکرار این رؤیا گذراندم. هی دیدمت که نم. وقتی که از راولنسبورگ برمیک

آمدی و آمدی و آمدی تا به من رسیدی و مرا نگاه کردی و مرا گرفتی و مرا بوسیدی و مرا 

های تو از خود حال شدم و میان دستبوسیدی و بوسیدی و بوسیدی و من سست شدم و بی

 چه دانینمی بروم قربانت. بروم قربانت. …ز اول دیدمت که آمدی و آمدی و آمدیرفتم و باز ا

دانم دارم چه ها هستم و اصالً نمیشود. مثل مستارد بدتر مید طورهمین و است بد حالم

 .نویسممی

راستی فراموش نکن که به زهراخانوم از آمدن من بگوئی. عادت داشت که همیشه در غیبت من 

کار را کرده باشد. آخ، قربانت بروم. کرد. و شاید حاال هم همین ها را جمع میقهای اطااسباب

های کننده و آن خوابخواهد. آن بعدازظهرهای گرم بیهوشدلم با تو در اطاق خودم بودن را می

شود خواهد. یعنی میتابستانی و آن عریانی سراپای ترا چسبیده به عریانی سراپای خودم می

های جانم، باید برایم دعا کنی. قربان لبشود؟ شاهیو ببوسمت، می دوباره ببینمتشود که می

هایت بروم. چه دوستت دارم، چه د کفشهای عزیزت بروم. قربان بنعزیزت بروم. قربان چشم

 .دوستت دارم، چه دوستت دارم
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داند که شده و از ها شده و خودش هم میمرتبه یاد سیروس افتادم. راستی مثل فاحشهاالن یک

کند که سعی می کشد و اینستدانم که درد میداند که من هم میکشد و میاین قضیه درد می

بگوید نه خیلی هم از وضع خودش راضی و به این جنسیت مشکوک خودش مغرور است و 

روز در کنم یک هائیست که فکرمیشود. از آن آدمست که دیگر کارهایش دردناک میجاهمین

صحبت خیلی خوبیست اما نهایت خونسردی باید خودش را بکشد. با وجود اینکه رفیق و هم

کند و چیز بند میهمهدهد. به هرکس و ها جلوی مردم حسابی خجالتم میوقتواقعاً بعضی

ها وقتدها راه بیفتد و شب را با آنها بگذراند و خیلی بد است. من بعضیخواهد همراه همة مرمی

 .طور باشدها شده و اصرار هم دارد که اینکنم تا نباشم و نبینم. درست مثل فاحشهفرار می

های وحشتناک جانم، چرا دنیا اینقدر پر از چیزهای وحشتناک است؟ پر از محکومیتشاهی

یک  های وحشتناک است؟ پر از بیماری و جنون است؟ دیروز اینجا در مونیخاست؟ پر از نیاز

نفر مرد خودش را به دار کشیده و علتش این بوده که در جریان پخش مسابقة فوتبال آلمان و 

تواند بقیة مسابقه راتماشا کند از عصبانیت اول شود و چون نمیسوئیس تلویزیونش خراب می

کند. این خبر برای من خیلی عجیب بود. زندگی به شکند و بعد خودکشی میتلویزیون را می

شان حیاتی هستند و با ها با همة کوچکیهای کوچکی بسته شده و این عالقهین عالقهیک چن

که ترا دوست دارم. من که ترا دوست دارم. من  آیند. قربانت بروم. منوجود این به دست نمی

 .که ترا دوست دارم
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 .نویسم چون واقعاً حالم وحشتناک بد استدیگر نمی

 تا فردا

 بوسمتمی

 فروغ
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