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  چكيده
ـ   ... و  هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، آموزشي       با ورود زنان به عرصه      ةبويژه در نيم

هـاي محـدود زنـان تـا حـدودي          تالي فع ،)بعد از جنگ جهاني دوم    (دوم قرن بيستم    
 از اين   .مطرح گرديد  و نظريه فمينيستي به عنوان يك مبحث پژوهشي          گسترش يافت 

شود، ادبيـات تـدريجي     نبش جهاني زنان نيز از آن ياد مي       ي به عنوان ج   كه حتّ فرآيند  
 پژوهـشي   يكـي از رويكردهـاي     ،هم اكنـون  ،  نظريه فمينيستي . وجود آمد  ب فمينيسم
هاي بنيادي زندگي اجتماعي و تجربه انـساني از         يويژگ تبيين    زنان است كه به    ةدربار

 تا برابري ايفـاي     بسياري ةهنوز فاصل ،   در دوران معاصر   اگرچه.دميپردازديدگاه زنان   
شود، ولي حاصل كوشش و تـالش جنـبش همگـاني           ي بين زن و مرد مشاهده م      نقشِ

بنـابراين  . شايـستة توجـه اسـت      ،زنان نسبت به رفع اين نابرابريها و تغيير ديدگاهها        
هاي آنان در ادبيـات، از       هشفاف كردن هويت و حقايق زنان و دريافتن بازتاب تجرب         

ترين شعر زنانـه      ترين رويكردهاي نقد ادبي است كه ضرورت بررسي شاخص        يبنياد
  . را ايجاب ميكند- فروغ فرخزاد –فارسي 

و ويژگيهـاي آن، بـا      ) فمينيـسم (اين پژوهش، با نگاهي به پيدايي مكتب اصالت زن          
  . ها و مفاهيم شعري فروغ فرخزاد ميپردازد رويكردي جديد، به بيان برخي از انديشه

  .مكتب اصالت زن، فروغ فرخزاد، شعر دورة معاصر :  كليديكلمات
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  درآمد
در تاريخ سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران، تصويري محو و كمرنـگ از حـضور               

ـ         شود كه البته  عه ديده مي  زنان در جام   شويم ايـن    هر چه به دوران معاصر نزديكتـر مي
نـوعي ديگـر     ادبيـات، ب    موقعيت زن در تاريخ    اما. تر و شفافتر ميگردد     تصوير روشن 

است، اگر چه حضور زن در ادبيات فارسي نه در اوج بوده، اما زن، همواره پيوندي                
در ادبيات ايران، زن، در واالترين وجه ممكن، بتي         . ژرف با شعر فارسي داشته است     

البته بـه اسـتثناي     . عيار يا شهرآشوبي زيباروي براي شعر يا داستانهاي عاشقانه است         
آفريننـد    دوسي كه در آن از زناني ياد شده كه دوشادوش مردان نقش مي            شاهنامة فر 

  . آميزند و مهر و عاطفة زنان را با دليري و تدبير درمي
 به خوبي نمايانگر آن است كه آنچه به عنوان عالم           ده،نگاهي به پژوهشهاي انجام ش    

.  اسـت  دهشـان بـو     شده، به راستي شرحي از كنشگران مرد و تجربـه          تجربه پنداشته   
داشـته  د   موجو طاي از شراي    الگوي تازه ،   هر موقعيت اجتماعي   دربنابراين براي آنكه    

 دربـاره زنـان چـه       .باشيم، بايد مجموعة جديدي از كنشگران را بازشناسـي كنـيم          
ـ     ،ميدانيم؟ زنان در كجاي پژوهشهاي انجام گرفته       هاي وارد پرسـش   قرار دارند؟ اين م

د تـا بـار ديگـر       پرسشهاي نظري فمينيستي ميكوشـ     .بنيادين در مسألة فمينيسم است    
، در  ايم  پنداشتهكه آنچه را كه ما به عنوان دانش كلي و مطلق از جهان              يادآوري كند   

 آمـده   دوجـو مند جامعه يعني مردان ب     دانشي است كه از تجربة بخش قدرت       ،حقيقت
اگر چه در فرهنگ مردساالرانه، تـصويري كـه از زن ترسـيم شـده، واقعـي      . 1است

وجود آمد   اجتماعي ب  –نيست ولي با گذشت زمان دگرگونيهايي در وضعيت سياسي          
تغيير ديدگاههاي مرد   . ها گذاشت رقابل انكار بر زنان و نوشتار آن      كه ناچار تأثيري غي   

كوشد با نگـاهي بـه      به اين ترتيب اين پژوهش مي     . خشيدنيز اين حركت را سرعت ب     
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يهاي آن، با رويكردي جديـد، بـه بيـان          و ويژگ ) فمينيسم(پيدايي مكتب اصالت زن     
  .ها و مفاهيم شعري فروغ فرخزاد بپردازد برخي از انديشه

   
  مكتب اصالت زن يا فمينيسم 
خواهي زنان، معادلهـايي اسـت كـه        آزادينگري و     مكتب اصالت زن، زنگرايي، زنانه    

ـ  براي واژة فمينيسم پيشنهاد شده است كه البته نميتوان نارسايي برخي واژه            ا را در   ه
سم را گاه به جنبشهاي سازمان يافته بـراي         يفمين. بيان حقيقت فمينيسم ناديده گرفت    

هـاي سياسـي،      اي كه به برابري زن و مـرد از جنبـه            احقاق حقوق زنان و گاه نظريه     
 ايـن واژه از ريـشة     . انـد   اقتصادي، اجتماعي و حقوقي اشـاره ميكنـد، معنـا كـرده           

)Feminine(     فمينيـسم ابتـدا    . اي زن يا جنس مؤنـث اسـت       گرفته شده كه به معن
جنبش اجتماعيِ زنان فرانسه و ديگر كشورهاي مغـرب زمـين، در مقابـل نـابرابري                

  .و اعتراض به عدم تعادل در اصالحات نوين بود... اقتصادي و سياسي و 
حق رأي همگاني مردان را به رسميت شناخت        .)  م 1890(اصالحات قانوني از سال     

توجـه بـه    . تبعيض ميان زن و مـرد را بـيش از پـيش آشـكار كـرد               و همين مسأله    
ترين مسألة موج اول فمينيسم اسـت و بـر همـين             اصالحات حقوقي و سياسي، مهم    

برخي نخستين فمينيـست را     . اساس ميتوان آن را نهضت دفاع از حقوق زنان دانست         
. ) م1689(سال  برخي نيز سابقة اين نهضت را به انقالب         . ميدانند» آن براد استريت  «

و » مـاري ولـتن   «و  » كريـستين دوبيـسان   «انگليس بازميگردانند و نويسندگاني چون      
البته برخـي نيـز شـروع       . آورند  را نخستين حاميان فمينيسم به شمار مي      » ژرژ ساند «

» ماري ولستون كرافـت   «اي از نويسندة انگليسي،       موج اول فمينيسم را با انتشار مقاله      
  . اند دانسته» راي زناندادخواستي ب«با نام 
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و با طرح افكار سازمان يافتـه، در بيـان          .) م1960( موج دوم اين حركت كه از سال        
 بـه طـرح     70 فمينيستي آغـاز شـد، در دهـة           علّتهاي فرودستي زنان و ترسيم آرمان     

 نگاه خود را به معرفت شناسـي        80مباحث زنان در علوم انساني پرداخت و در دهة          
. 1شناسي و توليد دانش پرداخت      رد و به نقد كلّي فلسفه، معرفت      فمينيستي معطوف ك  

از جمله افرادي كه در اين دوره به گسترش بينش و نگرش فمينيستي كمـك كـرد،                 
اگـر  «: او در كتاب خـود نوشـت      . بود» جنس دوم «نويسندة كتاب   » سيمون دوبوار «

 را بيان كـرده     كتاب من به زنها كمك كرده علّت اين است كه اين كتاب افكار آنها             
در حقيقت دوبوار بـر ايـن       . 2»اند  است و زنها نيز متقابالً حقيقتشان را به آن بخشيده         

باور بود كه مادامي كه مردان و زنان گرايشهاي متفاوتي دارند، اين فرهنگ است كه               
  . اي از انتظارات يكسان، زن را به سلطة خود درآورده است زير فشار مجموعه

ايـن  . اشـاره كـرد   » ويرجينيا ولف « برجستة اين دوره، ميتوان به       از ديگر نويسندگان  
كمك شاياني به زنان نويسنده     » اتاقي از آن خود   «نويسندة انگليسي با نگارش كتاب      

، آثاري به اين ترتيب. در يافتن وجود خود كرد و حقوقشان را به آنها يادآوري نمود        
گذاران  ستين پايه   نخ  - زن و جامعه      نگاهي دوباره به   –هايي  با چنين مفاهيم و برداشت    

  . هاي فمينيسم نيز بودندقوانين و ويژگي
  

  ويژگيهاي فمينيسم 
شناسـانه   به بيان فمينيستها، سلطة مردان بر زنان امري وجودي و يـك بـاور هـستي               

اساس و پاية فمينيـست بـر آن اسـت كـه            . نيست بلكه اين شرايط شكل يافته است      
 تمـام   تقريبـاً . ظايف نبايد از روي جنسيت مشخّص شوند      حقوق، مزيتها، مقامها و و    

                                                 
  7نگاهي به فمينيسم ، ص: ك. نيز ر13 -19هاي فمينيستي، صص  فمينيسم و دانش:  ك.ر - 1
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، معتقدنـد ولـي در      » تالش براي احقاق حقوق زنان      « ها به اصل موضوع       فمينيست
مورد علّت اين ستمديدگي و روشهاي مبارزه با آن اختالف وجود دارد و همين امر               

يـسم  در حقيقـت فمين   . موجب همراهي اين واژه با پسوندهاي متفاوت شـده اسـت          
. اعتراضي است نسبت به مظلوميت زنان در تمامي مراحل زندگي و فرهنـگ بـشري              

رو كمتر ميتوان آن را به شكلي واضح و مستقل بيان كـرد و بيـشتر در پـس                     از اين 
البتّـه،  . هاي علوم و معـارف بـشري پنهـان مانـده اسـت             ها و شاخه   پردة ساير شعبه  

 بـرخالف پيـروي از      – ايـن مكتـب      پـردازان  مواردي وجود دارد كه اغلـب نظريـه       
  : از جمله .  با آن موافق و همراه هستند–هاي مكاتب مختلف و متفاوت  انديشه

خواهانـه در مـورد      كاربرد اصـول آزادي     مردان و   زنان و   تساوي حضور و حقوق    -1
   ؛صورت يكسان و مساويزنان و مردان ب

  ل اقتصادي؛تالش براي دستيابي زنان به منبع درآمد و كسب استقال -2
گيري از تجارب يكديگر       گردهمايي زنان و برگزاري مباحث علمي به منظور بهره         -3

  كه در برگيرنده منافع و ارزشهاي ويژه زنان باشد؛» دانش جمعي«و در نهايت توليد 
  دار است؛ اي مردم  بازسازي زبان و فرهنگ كه به شكل عمده-4
   برتري زنان بر مردان از نظر اخالقي؛-5
6- 1...  و در تمامي امور جهان ال زنانمشاركت فع   
  

  زنانه نگري در ايران
در غرب، حركتي خودجوش و مردمي، متناسب بـا         ) زنانه نگري (مكتب اصالت زن    

تحوالت اجتماعي، فكري، فرهنگي و تاريخي آن و برخاسته از نيازهاي واقعي زنان             
ـ   ايران تبليغ و تـرويج     بود، اما فمينيستي كه تا پيش از انقالب اسالمي در          شد، نـه    مي

                                                 
  .17ص ، )و قرن فمينيسمتاريخ د(از جنبش تا نظريه اجتماعي : ك. ر- 1
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 مقابـل آن هـم محـسوب        تنها هيچيك از ويژگيهاي باال را نداشت بلكه حتّي نقطـة          
اگر چه در تاريخ ادبيات ايران، نويسندگاني       . شد، يعني تقليدي و وارداتي بودن آن      مي

اي از جنسيت را به چالش فراخوانده و تصاوير متفـاوتي            اند كه تصويري كليشه    بوده
به عنوان  . نشده است اند ولي آثار آنان به رويداد واحدي منجر          زنان را ارائه كرده   از  

با امـضاي مـستعار فمينيـست و        ] خان امين   رفيع ... [1299 / 1298هاي  در سال «مثال  
مقاالت بسياري دربارة زنان  1»فمينا در روزنامة تجدد] تقي رفعت با امضاي مستعار[

  . نوشتند
ه قضاوت پرداختـه    ت شتابزده هر اثر ادبي را كه در مورد زنان ب          بنابراين شايسته نيس  
هاي فمينيستي معاصر دانسته يـا طرفـدار و همـراه بـا مبـارزات               است، جزء ديدگاه  

نهـضت  «در حقيقـت    . سياسيي بدانيم كه سالها بعد، آغـازگر جنـبش زنـان شـدند            
 نام فرانسوي   در فرانسه گسترش يافت و    .) م19(فمينيسم در معناي دقيق آن، در قرن        

)Feminism(   در آغاز، جنبش فمينيستي در واقع نوعي اعتراض به         .  به خود گرفت
بـه عبـارت    . 2»مرد ساالري آشكار حاكم بـر اعالميـة حقـوق بـشر فرانـسه بـود                 

فمينيسم به عنوان جنبش اجتماعي و فكري يك گروه از جامعـه همچـون هـر                «ديگر
 –وقعيت فرودست گـروه پايـة خـود         جنبش اجتماعي و فكري ديگري بايد بتواند م       

.  را تبيين كند و علل و عوامل مؤثر در اين وضـعيت را توضـيح دهـد                 –يعني زنان   
ت             فمينيسم بايد بتواند يك تصوير از جامعه       اي مطلـوب كـه در آن زنـان از موقعيـ  

مجموعة مطالباتش را دستور كار خود قـرار دهـد و           . ه كند ئمناسبي برخوردارند ارا  

                                                 
  9صاز نيما تا روزگار ما،  - 1
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كه با تعيين راهبرد عملياتي خود به سازماندهي و بسيج منابع پرداختـه و                اينباالخره  
  .1»روشهاي مشروع و مؤثر خود را مشخّص سازد

، ميتواند در مجموعة آثـار فمينيـستي قـرار گيـرد، حتّـي اگـر        آثاري از اين دست
ي زنـان   نويسندة آن، اين عنوان را به كار نبرد، زيرا اين آثار، تحليلهايي از ستمديدگ             

و راههايي براي غلبه بر آن، ارائه ميدهند و با تحليلها و پيشنهاداتي كه در اين مورد                 
با توجه به مطالبي كه بيان شد، نگـاهي بـه شـعر             . 2جنبة محوري دارد، همسو است    

فروغ فرخزاد از نظرگاه مكتب اصالت زن، تصويري درست و شايسته از اين شـاعر               
  .معاصر، به دست خواهد داد

   
  نگاهي به شعر فروغ فرخزاد 

ندگي است و چون از     هاي ز  شعر مانند هر هنر ديگري بيان مجدد احساسات و تجربه         
ر و تأثيرپـذير آن            زندگي مايه مي   ت متغيـ گيرد، طبيعي است كه بايد هماهنگ با ماهيـ

شعر معاصر نيز مولود شرايط زندگي امروز و ترسيم كنندة خطـوط مـشخّص              . باشد
به عبارت ديگـر، انديـشة نويـسنده، متـأثر از محـيط زنـدگي و                . تاين زندگي اس  

  . هاي مختلف در آثارش يافت روزمرگي اوست و ميتوان اين تأثير را به گونه
جهان نه از يك نوع ديدگاه واحد و يكنواخت انساني بلكه از ديدگاههاي متفـاوت               

اجتماعي متفـاوتي  كنشگران، مورد بررسي قرار ميگيرد، كنشگراني كه در موقعيتهاي   
انسانها به علّـت قـرار      . قرار دارند و بالطبع، برداشتهاي متفاوتي نيز از واقعيت دارند         

اي از زندگي اجتماعي دارنـد، و        گرفتن در اين موقعيتهاي متفاوت، تجارب جداگانه      

                                                 
  34هاي نوين در آموزش و پرورش، ص  انديشه:  ك. نيز ر16ص از جنبش تا نظريه اجتماعي ،  -1
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 و عقايـد و نظرهـاي گونـاگون دربـارة            اين تجارب متفاوت، انسانها را به برداشت      
  . 1اجتماعي سوق ميدهدواقعيتهاي 

، »ديـوار «،  »اسـير « اوسـت؛    شعر فروغ فرخزاد نيز روايت زندگي دروني و بيرونـي         
همه، در حقيقت، رمان بلند زندگي او از كودكي، نوجواني تـا هنگـام              ... و  »عصيان«

فروغ در شعرش زندگي ميكـرد و در        «اخوان ثالث بر اين باور است كه        . مرگ است 
شـعر  «در حقيقت   . 2»گي هنريش از زندگي عادي جدا نبود      زند. زندگي شعر ميسرود  

  . 3»توان به طور كلي زندگينامة او دانستروغ را ميف
هـا  دار زمان   عصيان ريشه / آغاز  بر اين كتاب در هم بي     / گناه تو چون لغزد     چشمان بي 

  )شعري براي تو از مجموعه عصيان(بيني شكفته در دل هر آواز / را
وي تحـصيالت خـود را      . در تهران متولّد شد   ) ش.هـ  1313 – 1345(فروغ فرخزاد   

از ابتدايي تا دبيرستان در تهران گذراند و سپس وارد هنرستان شـد و بـه فراگيـري                  
او سيزده ساله بود كه به نظم شـعر روي آورد و در حـدود هفـده                 . نقاشي پرداخت 

  . منتشر كرد» اسير«سالگي نخستين مجموعه شعر خود را با نام 
   اسير-1
شـعرهايي كـه بيـانگر مفـاهيم فـردي،          . نخستين مجموعة شعري فروغ است    » اسير«

 ها و رنـج حـضور در        از نيازها، خواسته   دردمنديها و آرزوهاي زني عاشق است كه      
اسير حاصل تنش احساسها و هيجانات دختـري        «. حكايت ميكند  خوددنياي محدود   

  . 4»شكني داد تاي سنّتي است كه عشق به او شهامت سنّ نوجوان در جامعه

                                                 
  523ص از جنبش تا نظريه اجتماعي ،  -1
 124آيد، ص  يدر كوچه باد م -2
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ها اگـر     اي ستاره / هاي عاشقانه پاره ميكنم     نامه/ آري اين منم كه در دل سكوت شب       
  ) ها ، از مجموعه اسير اي ستاره(كنم از غمش پر از ستاره ميدامن / به من مدد كنيد

 زنـي   شـكايت  و   فريـاد . د آزاديِ اسيري در بند است     فريا اين مجموعه، ر حقيقت   د
و در  ؛ زني كه شرايط نامساعد زندگي او را به تنـگ آورده             ادگيگرفتار مسايل خانو  

بـه نقـد نگـاه جامعـه        «آن چنان كه    . اين رهگذر نه توان رهايي دارد و نه راه گريز         
ض است كه چرا اين نوع نگـاه        ته و حتّي به خود زنان هم معتر       نسبت به زنان پرداخ   

ـ    حرفي ونهاتيشتر شعرهاي اين دفتر ببنابراين .1»اند را تحمل كرده نظم بيـان دردي ب
  .است

گنه زنجير برپـايم   بي/ اي شد يار من  بخت بد، بيگانه  / هيچ جز حسرت نباشد كار من     
  ) راز من از مجموعه اسير(واي از اين زندان محنت بار من / زدند

چنـين مـسايلي چـون      چرخـد، هم  بيشتر بر محور عـشق مي      ، اسير ةشعرهاي مجموع 
. 2مـا فـضاي شـعر، تـازه و ديـد شـاعر نـو اسـت                اسارت، تنهايي، غم و مـرگ، ا      

  . پرده به بيان احساسات شاعر ميپردازند پروا و بي هايي كه بي عاشقانه
   ديوار-2

ديوار دومين مجموعة شعر فروغ، با همان ساختار و با مفاهيمي مشابه، تـصويري از               
هاي خصوصي زني است كه در خلوت خويش، ساده و صميمي، با خود و با                تجربه

او شريك است حرف زده و درد       هاي عشقي    خاطبي كه در شرايط زندگي و تجربه      م
  .3كنددل مي

                                                 
  416چشم انداز شعر معاصر ايران، ص  -1
  50ماند، ص  تنها صداست كه مي: ك.  نيز ر93فروغ ياغي مغموم،  ص  : ك. ر-2
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بگـسلم ز   / رشتة وفـا مگـر گسـستني اسـت        / دريغ و درد  ... گفتي از تو بگسلم     ... 
نغمـة درد، از مجموعـه      (عهد عاشقان مگر شكستني اسـت       / خويش و از تو نگسلم    

  )ديوار
، بيـانگر عـشق زنـي اسـت كـه از معـشوق              »ديوار «ةبه بياني ديگر، اشعار مجموع    

شاعري كه تمام انديـشة او را عـشق پـر كـرده             . خواهشي جز دوست داشتن ندارد    
  ). خواهم هر آن چه من مي(است نه ) هر چه تو ميخواهي(او عاشق . است

امـشب از خـواب     / هاي مهتاب اسـت     روشن از جلوه  / آسمان همچو صفحة دل من    
  ) سپيده عشق از مجموعه ديوار(تر از خوابست كه خيال تو خوش/ خوش گريزانم

هاي ديگري از حكايت روان و دل را مورد توجه قـرار              جلوه«فروغ در اين مجموعه     
خواهد تمـام   ديوار وضعي را ميرساند كه شخص مي      «آزاد اشعار   . به باور م  . 1»ميدهد

گي چرا كه خـود را در دنيـايي از خـود بيگـان            . هاي سنتي را در هم شكند     محدوديت
يابد كه دور و برش را ديواري حصار كرده، حال آنكـه برخوردهـا، امكـان هـر                   مي

  .2»شكني را از بين برده است گونه سنت
ـ        ه راه/ ليك چشمان تو با فرياد خاموشش      همچنـان در   / سازدا را در نگـاهم تـار مي

  )ديوار از مجموعه ديوار(گرد من ديوار ميسازد / ظلمت رازش
   عصيان-3

فروغ در اين دفتر، انـدكي از خـود         .  شعري فروغ، عصيان نام دارد     سومين مجموعة 
ه مـسألة مهمتـري يعنـي               در ايـن   . ميـشود » وجـود «فاصله ميگيرد و نگاه او متوجـ

. توجه ميكند ... مجموعه، شاعر به مسايل بنياديني چون هستي و نيستي، خير و شر و            
رهايي از ديوارهاي اطـراف     او همه چيز را به محك ترديد و تجربه ميزند و به دنبال              

                                                 
  45 -46پريشادخت شعر، صص  -1
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خود است و با عنايت به انديشة خيامي با جـسارت بيـشتري، برخـي از مفـاهيم و                   
  . بردات ديني را زير سؤال مياعتقاد

همچـو  / شود يكدم از اين قالـب جـدا باشـم؟         مي/ چشمان تاريكي نشينم خيره در    مي
 از مجموعـه  عصيان(چند روزي هم من عاصي خدا باشم  / فريادي بپيچم در دل دنيا    

  )عصيان
 هـيچ   ةتازد و به همه چيز از دريچ      گاه به جمله كارهاي جهان مي     » يانعص«شاعر در   «

/ بـا درد خـود اگـر بـستيزي        / احساس ميكنم كه دريغ اسـت     . در هيچ بودن مينگرد   
  )دير از مجموعه عصيان(اي بنويسي  تا شعر تازه/ بويي آن شكوفة غم را مي

آفـرينش را مـورد     رسيده و    بن بست بزرگ تنهايي       به هست ك ي فروغ ،فروغ اين دفتر  
 - از مرحله بيان خصوصي دردهاي يـك زن و نـه تمـام زنـان              . دهدخطاب قرار مي  

سخن ميگويـد    آزادي زنان    ازو  ميدهد  هرچند كه ظاهراً فرخزاد دردهايش را تعميم        
نوميدي، سـرخوردگي و شكـست       «.ر ميرسد  به يك دوره تظاهر به تفكّ       و گذردمي -

اما عصياني سطحي و كـم مايـه كـه از           .  را به سوي طغياني تازه كشانده است       فروغ
  . 1»عمق فلسفي و تفكّرات عميق كامالً خالي است

آه بـا ايـن خـروش و ايـن          / بر علفهاي خيس تازة سـرد     / چو مار تبداري  ميخزم هم 
  )جنون از مجموعه عصيان(دل گمراه من چه خواهد كرد؟ / طغيان

سو نشاندهندة ذهن گرفتارِ غريزه و عادت         ن سه دفتر، از يك    به طور كلّي مضمون اي    
شاعر است و از سوي ديگر، نمود كشمكشي است كـه شـاعر غالبـاً بـا نيروهـاي                   

هايي چون عشق، دل،      بسامد باالي واژه  . بازدارندة درون و بيرون خويش داشته است      
حقوقي بـر ايـن     . اساس انديشه و تفكّر شاعر را نشان ميدهد       ...  قلب، بوسه، شب و   

در برابر يك خوانندة ناآشنا به شعر وي، اما آشنا بـه    ] ها  اين واژه [اگر  «باور است كه    
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او در همـان وهلـة      » ديـد «شعر نهاده شود، به راحت و سهولت، به حدود انديشه و            
و خواهد گفت كه شاعر اين قطعات، بـه اغلـب احتمـال زنـي               . اول پي خواهد برد   
ها و اخالقيات معمول خانوادگي رت خانگي، در برابر سنتديوار اسا است كه در چار     

ات و تمـايالت غريـزي خـود        ايستد و با جساتي كه خاص اوست، تنها احساس          مي
  .1»كندبرمال مي

   تولدي ديگر-4
. ، خبر از پيدايي انديشه و نگاه تـازة فـروغ ميدهـد            »عصيان«اشعار پاياني مجموعه    

 اين بار، با نگاهي جديد به دنيا و مـسايل           انگار ذهن گرفتار غريزة وي خالي شده و       
در اين دوره، نگاه شاعر به محيط اطراف وسيعتر شده است و بـه              . اطراف آن مينگرد  

فروغ در اين مرحلـه تـصويرگر       «. زبان و بيانِ انديشة خاص خود، دست يافته است        
  . 2»واقعيتهايي شد كه آنها را دريافته بود

نه / نه به فكرم كه رشته پاره كنم      / پوچي از تو لبريزم   با همه   / آه زندگي منم كه هنوز    
  ) زندگي از مجموعه عصيان... (برآنم كه از تو بگريزم

. به بيان بسياري از منتقدين آغازگر مرحلة دوم حيـات شـاعر اسـت             » تولّدي ديگر «
ظر محتوا عالوه بر عـشق، بـه مـضمونهاي اجتمـاعي و             فروغ در اين مجموعه، از ن     

سرايي او در اين دفتر، غالبـاً بـا رنگـي از انديـشه و                 انتقادي نيز ميپردازد و عاشقانه    
از اسـارت در    «در حقيقـت او     . اي از دردهاي انساني و اجتماعي همراه اسـت          آميزه

فـروغ  . 3»زرگچمنزار ب «است، در   » آن سوي ديوار  «قفس تن و غريزه گريخته و در        
امـا همـين زن تـازه، هميـشه در          ... مدعي تولّد يك زن تـازه اسـت       «در اين اشعار    

                                                 
  17ص ) 4شعر زمان ما (فروغ فرخزاد،   -1
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او ميكوشـد، آن چـه را       . 1»محدودة حس زن زندگي كرده و همين راز لطف اوست         
  . كه هست، كنار بزند تا به آن چه شكوه زيستن است، دست يابد

پيش از اين نبوده بيش     / نشيندلپذير دل / اين ترانة منست  / پس چرا ستاره آرزو كنم؟    
  ) روي خاك از مجموعه تولدي ديگر(از اين 

   ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد-5
شـعر زمـان    . شعر آگاهي و نگاه و سكوت است و لحظة شهود شاعر          «اين مجموعه   

زمـان بـا    ... هـا آن» اين همـاني  «پنهان زمان و درك     است و درك دو چهرة متضاد و        
كن تولد و بهار است و با چهرة قهر خويش، فراهم آورنـدة             چهرة مهر خود طرح اف    

  .  2»مرگ و زمستان
اكنـون  / يك پنجره به لحظة آگاهي و نگاه و سـكوت         / يك پنجره براي من كافيست    

پنجره از  (معني كند   / آنقدر قد كشيده كه ديوار را براي برگهاي جوانش        / نهال گردو 
  )مجموعه ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

.  فروغ در اين دو مجموعه به ظاهر همچنان شخصي، درونگرا و رمانتيك اسـت              شعر
در اين اشعار سيماي زن در زمان شاعر، روابط خانوادگي حاكم بر جامعة آن دوره،               
چگونگي ارتباط بين دو نسل قديم و جديد، دردها و آرزوهاي مردم و ديگر مفاهيم               

 ةنمون» سوزد  دلم براي باغچه مي   «شعر  . توان ديد جتماعي و انساني آن روزگار را مي      ا
فروغ در اين دوره زبان زنده و جـاري در مـتن جامعـه را               . 3خوبي بر اين مدعاست   

  . پوشاند اي شاعرانه مي كشف كرده و آن را با جامه
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باور كند كه   / خواهد  كسي نمي / كسي به فكر ماهيها نيست    / كسي به فكر گلها نيست    
سوزد از مجموعه ايمان بياوريم بـه آغـاز         راي باغچه مي  دلم ب ... (ميرد  د مي باغچه دار 
  )فصل سرد

  
  مكتب اصالت زن و شعر فروغ فرخزاد
اي بدانيم كه هر كـس نقـد حـال            آيينه«اگر شعر را به روايت عين القضات همداني         

و بپذيريم كه شعر سخن دل است، پس بايد تفاوت بين شعر            » بيند خود را در آن مي    
 داشته باشيم، تفاوتي كه در كالم زن و مرد وجود دارد، ناشـي              زن و مرد را نيز باور     

از تمايزاتي است كه از نظر نقش اجتماعي، مسايل رواني و فرهنگـي بـين ايـن دو                  
 خـود را دارنـد و از رهگـذر          ةبه عبارت ديگر زنان، دنياي ويـژ      . گروه وجود دارد  

دليـل نداشـتن    هايي ميرسند كه مردان بـه         احساسها و عواطف خاص خود به تجربه      
با توجه به ايـن كـه عاطفـه،    . توانند به ادراكي مشابه آنها برسند   چنين شرايطي، نمي  

يكي از مهمترين عناصر شعري است، بنابراين وجـود احـساس و عاطفـة زنانـه در                 
زنان با استفاده   . شعر، باعث ميشود كه ساير عناصر شعري نيز تحت تأثير قرار گيرند           

گزينند   هايي را برمي   هاي خاص خود به هنگام سخن گفتن، واژه        ها و انديشه   از تجربه 
  : 1كه در كالم مردان كاربرد كمتري دارد

آيا دوباره زنگ در مرا به سوي انتظار صدا         / آيا دوباره روي ليوانها خواهيم رقصيد؟     
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد از مجموعه ايمان بيـاوريم بـه آغـاز               (خواهد برد؟   
  )فصل سرد

 در شعر فروغ در كاربرد واژه هاي خاص زنانه و بسامد آنها قابل توجـه                 بك زنانه س
هـا  ه كه مردان كمتر بـه تـصوير كـردن آن    ها و تصويرهاي زنان   چنين توصيف هم. است
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قهرمانان بيشتر شعرهاي فروغ، خود او يا زناني ديگر هـستند؛ دختـران،             . اند  پرداخته
  ... زنان، مادران و

بـه  (در آستانة پر عشق ايستاده، سالمي دوباره خـواهم داد  /  آنجا و دختري كه هنوز   
  )آفتاب سالمي دوباره خواهم داد از مجموعه تولدي ديگر

ايمـان  (در ابتداي درك هستي آلودة زمين       /  فصلي سرد  ةدر آستان / اين منم زني تنها   
  )بياوريم به آغاز فصل سرد از مجموعه ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

بـه  / وقتي كه مادر او را ميزد     / و حرفهاي سادة قلبش را    / هرم دوست گلها بود   و خوا 
سـوزد از مجموعـه ايمـان         دلم براي باغچه مـي    ( برد    جمع مهربان و ساكت آنها مي     

  )بياوريم به آغاز فصل سرد
پروايي فروغ تنها در اين نيست كـه          ذكر اين نكته نيز بايسته است كه جسارت و بي         

ديتهاي محيط مردساالر، در يك جامعة سنّتي، براي اولين بـار، بـه             او، با تمام محدو   
اهميت كار شعري فروغ در اين است كه نخـستين          «نيازهاي زنانه توجه ميكند، بلكه      

زني است كه در ايران از شورها و عواطف خويش وهمجنسانش به روشـني سـخن                
 ما حـضور نداشـت، بـه         و لحن و زباني زنانه را كه تا آن زمان در ادبيات            1»ميگويد

  . پيشگاه ادب فارسي تقديم ميكند
عطـر غـم    / همچـو آواي نـسيم پرشكـسته      ... نغمة مـن  / در شرار آتش دردي نهاني    
  )پرست از مجموعه ديوار اندوه(ميريخت بر دلهاي خسته 

به عبارت ديگر فروغ براي نخستين بار در شعر فارسي از احـساسهاي نهـاني زنـان                 
اش را به نمايش     اي را از زن بيان كرد و صداقت زنانه          گونهسخن گفت و هويت دگر    
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عشق دوران نوجواني و حس بلوغ يكي از زيبـاترين خـاطرات شـعري و               . گذاشت
  . 1زندگي فروغ است

او مـردي اسـت از قـرون        / ... گويي زنسلهاي فرامـوش گـشته اسـت       / معشوق من 
  )يگرمعشوق من از مجموعه تولدي د(يادآور اصالت زيبايي / گذشته

در دل مـردان    / پس چرا در انتظارش بـاز بيـدارم؟       / تيرگيها را به دنبال چه ميكاوم؟     
اي در شـب از      قـصه (آيد بـه ديـدارم       دگر هرگز نمي  ..نه  / كدامين مهر جاويد است   

  )مجموعه ديوار 
او شاعر بحران انـسان     . به اين ترتيب شعر فروغ فرخزاد، شعر عصيان و بحران است          

با جهاني كه در آن زندگي ميكنـد و مـانع رهـايي او ميـشود،                فروغ  . امروزي است 
فروغ شاعري است كـه شـرايط اجتمـاعي او را بـه يـأس و بـدبيني                  . سرستيز دارد 

او در مقام يك زن آنقدر از اجتماع نابسامان خود آزار ديـده و از اوضـاع            . ميكشاند
د عميـق   ناخشنود است كه در بيشتر اشعارش، در پشت مضمونهاي ظاهري، يك در           

» نيمة پنهـان «او در بسياري از اشعارش به سراغ   . و باطني را نيز ميتوان احساس كرد      
شعر فرخـزاد حكايـت     «بنابراين  . هايي از اين خلوت را بيان كرد        خود رفت و گوشه   

دل و رواني است كه از بودن خود سخت آزرده است و همواره در پـي پاسـخ بـه                    
شعرهايش هم  . بودن و چگونه زيستن است    آلود و سنگيني چون چگونه        پرسش وهم 

. ايمان او را به فردا نمايش ميدهد و هم از از نقض ايمـان در وي حكايـت ميكنـد                   
  . 2»هاي زبان و كالم سرگردانتاب است و ذهن در پيچ و تاب ح بيرو

جـز  / در سـر مـن چيـزي نيـست        / آه/ ... / چه فراموشي سـنگيني   / سخني بايد گفت  
/ مثل يك حرف دروغ شرمگين است و فروافتاده       /  نگاهم و/ چرخش ذرات غليظ سرخ   
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كه ببـارم از آن ابـر       /خواهدمن دلم مي  / كه به طغياني تسليم شوم    / من دلم ميخواهد  ... 
در غروبـي ابـدي از مجموعـه تولـدي          ( نه   كه بگويم نه نه   / خواهدمن دلم مي  / بزرگ
  )ديگر

او چه در دورة نخـستين      اگر چه در تمام اشعار فروغ زبان زنانه چشمگير است، اما            
ت                   كه صرفاً احساس و چه در دورة پس از آن كه انديشه را سرود، تـصويرگر هويـ

او برخالف موقعيت زن در جامعـة سـنّتي         . عمومي و حضور جمعي زن ايراني نبود      
ايران، نخست زني عاشق و سركش را تصوير كرد كه در جامعة اخالقي با تكفيـر و                 

ه داد كه هويت خويشتن را      ئيري از زن انديشمند، ارا    تحقير روبرو شد و سپس تصو     
زن بزرگ از ديد فمينيسم، كسي اسـت        «اما  .ميشناخت و پيرو الگوهاي متعارف نبود     

بايست، نخست، تعريفي از زن بـودن خـويش بـا            كه براي فرار از ديگري بودن، مي      
بـودن و   هايي كه ديگر بودن، شـيء        هاي نوين عرضه كند، سازه     تمام عناصر و سازه   

 به عبارت بهتر، فمينيست در نظر غربيان،        1»دوم بودم و خوار مرد بودن در آن نگنجد        
فردي است كه اصل و اساس همة خلقت را زن بداند و بر اين باور كه زنان همـارة                   

  . اند تاريخ مورد ستم قرار گرفته
اصـر  شعر فروغ، تصويرها و توصيفهاي او، نمودي از نگرش او به جهان و انسان مع              

است، ضمن اين كه فروغ در آثارش از عشق و زن عاشق بـسيار گفتـه و بارهـا در                    
ها مردود است، صحبت كرده است و         مورد احساس مادرانه كه همه از نظر فمينيست       

نسبت به اين مفاهيم هيچ نظر منفيي ندارد، در حالي كه از وضـع كنـوني زنـان در                   
چـون بـسياري از     ت كه در ايـران هم      بر اين باور اس    فروغ. اجتماع هم راضي نيست   

كشورهاي ديگر، مردساالري رايج است و در جاي جاي آن، زنان مورد ظلم و ستم               
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بـا توجـه بـه      . او در اشعارش برخي از اين موارد را بيان كرده اسـت           . اند  واقع شده 
  . ها است  مطالبي است كه مورد نظر فمينيست كه گاه اين توصيفها همان اين

و / كه آسمان ببـارد   / كه اين دريچه باز شود، باز، باز، باز       / نرسيده است آيا زمان آن    
ديـدار در شـب از مجموعـه        (ارد  ززاري كنان نماز بگـ    / مرد بر جنازة مردة خويش    

  )تولدي ديگر
فرمـان  / سـرگردان، / سـنگين، / صـبور، / چگونه ميشود به آن كسي كه ميرود اينسان    

و زنده نيست، او هيچ وقت زنده نبـوده         چگونه ميشود به مرد گفت كه ا      ./ ايست داد 
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد از مجموعه ايمان بيـاوريم بـه اغـاز فـصل                 (است  
  )سرد

هـاي مكتـب اصـالت زن تفـاوتي نيـست، امـا            در بيان اين اشعار و نگرش و نظريه       
  : ديدگاههاي فروغ با فمينيستها تفاوتهاي اساسي دارد

ر مساعدي ندارد، اما در همه جـا و بـا همـة مـردان                اگرچه او نسبت به مردان نظ      -
  : دشمن نيست

مانند آن زمان كه مردي     / چرا نگاه نكردم  / ست  اي  هميشه فاصله / ميان پنجره و ديدن   
ايمان بياوريم به آغـاز فـصل سـرد از مجموعـه     (از كنار درختان خيس گذر ميكرد  
  )ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

  : نگيزة شاعر در سرودن شعر ميشودتا آنجا كه گاه مرد ، ا
شعر من شعلة احـساس     / تو پر از خاطره كردي، اي مرد      / خلوت خالي خاموش مرا   

  )ديدار تلخ از مجموعه اسير(تو مرا شاعره كردي، اي مرد / منست
اي اسـت كـه      حضور مردان نيست، بلكه جامعه      اي بي   جامعة آرماني فروغ، جامعه    -

  :  حكمفرماستميان مرد و زن، دوستي و مهر
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بـه  / همه ميترسند اما من و تـو      / ...سيب را چيديم  / و از آن شاخة بازيگر دور دست      
كه پلي از پيغام عطر     / سخن از دستان عاشق ماست    / ... چراغ و آب و آيينه پيوستيم     

  )فتح باغ از مجموعه تولدي ديگر(اند  برفراز شبها ساخته/ و نور و نسيم
ي كند و ايـن بـه آن معنـا نيـست كـه تمـامي زنـان                   او ميكوشد تا زنان را معرف      -

  : موجوداتي پاك و مبرا از هر عيبي هستند
طفلك / آه، بردار سرش از دامن    / مادر و دامن ننگ آلوده    / ديوم اما تو ز من ديوتري     

  ) ديو شب ، از مجموعه اسير(پاك كجا آسوده 
سوزد از  ي باغچه مي  دلم برا (ار طبيعي است    مادر گناهك / مادر تمام روز دعا ميخواند    

  )مجموعه ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
تنوع تصويرهايي كه از زن ارايـه       . در اشعار فروغ زن تك چهره و تك بعدي نيست         

و زنـاني كـه در شـعر ا       . شده، نشاندهندة شناخت عميق از نقش و حضور زن است         
  : 1نندهاي متفاوتند كه در جامعه زندگي ميكيابند زناني از گروه نمود مي

شب تا سحر نخفـتم     / اين كودك منست كه بيمارست    / اي اختران كه غرق تماشاييد    
  )بيمار از مجموعة اسير(اين ديدة منست كه بيدارست / بينيد و مي

/ دخترك افـسانه ميخوانـد    / با نگاهي مست و رؤيايي    / با اميدي گرم و شادي بخش     
  ) رؤيا از مجموعه ديوار... (نيمه شب در كنج تنهايي

دوسـتت دارم اي خيـال      / در هواي تو ميزند پر و بال      / ه من هم زنم، زني كه دلش      آ
  ) اعتراف از مجموعه ديوار( دوستت دارم اي اميد محال / لطيف

به اين ترتيب شعر فروغ، فريادي تازه، غريب و نو است؛ شعري كه از ماهيت جـان                 
اي نغمة زنانه يافته       اندازه انديشه و نگاه شاعر، اگر چه تا      . و زبان زنانه پرده برداشت    

سرايد، اما شالوده شكن      است و عشق و حس و زندگي را از انديشه و نگاه خود مي             
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او تنها امكـان هـستي زن را در جامعـة           . طلبد  نيست و هيچگاه مرد را به مبارزه نمي       
   1. سنّتي مردساالر به تصوير ميكشد

پيش از اين نبوده بيش     / دلنشيندلپذير  / اين ترانة منست  / پس چرا ستاره آرزو كنم؟    
  ) روي خاك از مجموعه تولدي ديگر(از اين 

  
  نتيجه

از نظر فمينيستها، آثاري كه به قصد مبارزه آگاهانه، اختالف، تبعيض و ستم بر زنـان   
هستند، در مكتب   اند و در پي برانداختن يا حداقل محكوم كردن آنها            را مطرح كرده  

خوبي ميتوان  ، حس و نگاه زنانه را ب       در اشعار فروغ   اگرچه. گيرنداصالت زن قرار مي   
دريافت، اما وجه اساسي آن، يعني برابري خواهي و حتّي آن نگاه غلبه جويانـه كـه                 

 شـاعري    مشهورترين ، كه فروغ   با اين . در اين مكتب به چشم ميخورد، وجود ندارد       
 واقعـي   ةچهـر تصويرگر دنياي زنان در جامعة خود شد و          معاصر، در شعر    كهاست  
 امـا به اختالفها و نابرابريهاي ميان زن و مرد اشاره كـرد،            را به تصوير كشيد و       آنها

 .ل، راهكـار و يـا راه حلـي را بيـان نكـرد             ئهيچگاه براي رفع اين مشكالت و مـسا       
 مهمترين ويژگـي اشـعار او زنانـه بـودن آن اسـت؛            كه  شاعري است   فروغ   بنابراين
 ها وضـ هـا، اعترا لد هاي انـدوهبار يـك زن، درد   براي نخستين بار تجربه  كهيشاعر
 بنابراين انتساب فروغ به فمينيسم ، انتـسابي غيـر   .زبان شعر سرود  را بههايش شكوه

  . علمي است 
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