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 اي شعر فروغ و سپهريبررسي مقايسه

  ∗ از نظرگاه فكري و محتوايي

 
 دكتر علي حسين پور                                                                       

 دانشگاه كاشان عضوهيأت علمي

 *صغري السادات موسوي                                                                              

 چكيده
درست است كه فروغ و سپهري در سطح فكري و محتوايي، از موضوعات مشابهي مانند                     

اند؛ هر يك از آنها     اندوه، مرگ و زندگي، طبيعت، عشق، كودكي، تنهايي و نظاير آن سخن گفته            
يك از اين   اند و در هر      با ديدگاه و ذهنيت خاص خود به اين موضوعات مشترك نگريسته             

مثالً ميان تنهايي   .  ها، تفاوتهاي فكري اساسي و ساختاري وجود دارد         موضوعات و درونمايه  
يا ميان نوع نگاه    .  هاي عارفانه سپهري تفاوتي بنيادين است     وحشت بار فروغ با تنهايي و مراقبه      

 همچنين.  منفي فروغ به مرگ و نگرش مثبت سهراب به اين مسأله فرقي آشكار وجود دارد                  
سپهري شاعري شاد و سرزنده است كه حتي اندوه او نيز با نشاط دروني همراه است و يأس و                

شود، اما فروغ شاعري است كه نوميدي و بدبيني          هاي شعر او محسوب نمي    مايهبدبيني از بن  
همچنين بين رويكرد فروغ و سپهري به دوران         .  با بسامد بااليي در اشعار او به كار رفته است          

در مجموع، به دليل وجود     .   ياد كرد آن دو از گذشته تفاوت معني داري وجود دارد            كودكي و 
هاي فروغ و سپهري و نوع نگاه آن دو به            تفاوتها و تمايزهاي بنيادين در عواطف و انديشه         

                                                 
 31/2/1385:                        پذيرش مقاله 1384/ 11/ 20:   دريافت مقاله 

 ان و ادبيات فارسيكارشنارس ارشد زب   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


امه
صلن

ف
 

شما
ي، 

 ادب
اي

شه
ژوه

پ
 و9ره 

10
تان

مس
زوز

پايي
 ،

13
84

  

76

توان به اين نتيجه رسيد كه اين دو شاعر، دست كم در حوزه و سطح فكري                جهان پيرامون، مي  
 . اندنداني از يكديگر نپذيرفتهو محتوايي، تأثير چ

  فروغ، سپهري، شعر نو، سپهري و فروغ :ها كليد واژه

 
 مقدمه

. اندسهراب و فروغ از ميان شاعران معاصر، ارتباط شاعرانه و دوستانه بيشتري با هم داشته                   
كرد اند كه گاه فروغ از نمايشگاههاي نقاشي سپهري ديدن مي         دو گفته درباره روابط دوستانه اين   

هاي آيه(رفت  و گاه نيز براي ديدن او به دانشكده هنرهاي زيبا مي           )  626، ص   1372جاللي،  (
مرادي كوچكي،  (سپهري نيز يك فيلم انيميشن كوتاه با فروغ ساخت            ).  228، ص   1381آه،  

فروغ طرحي از چهره سپهري كشيد و سپهري نيز طرحي را به عنوان هديه               ).  305، ص   1380
در مواردي نيز آنها پيشنهادهايي را در زمينه نقد و اصالح شعر            ).  447ان، ص   هم(به فروغ داد    

 تا بخواهي    "در مصرع    «  :  گويدخواهر سپهري در اين باره مي       .  اندكردههمديگر ارائه مي   
اين واژه را : گفتسهراب پيرامون كلمه تكثير مي" تا بخواهي تكثير/ تا بخواهي پيوند/ خورشيد

» اد كرد و گرچه مورد نظرم نبود، اما به خاطر فروغ آن را تغيير ندادم                    فروغ فرخزاد پيشنه  
 ). 100ص : 1380سپهري، پريدخت، (

دهد، در مورد   فروغ در مصاحبه مفصلي كه با سيروس طاهباز و دكتر ساعدي انجام مي               
شود و به   سپهري از بخش آخر كتاب آوار آفتاب شروع مي         «  :  كندسپهري چنين اظهار نظر مي    

. رودشود و همين طور ادامه دارد و پيش مي        اي هم شروع مي    خيلي تازه و محسور كننده     شكل
او از شعر و    .  دنياي فكري و حسي او براي من جالبترين دنياهاست         .  سپهري با همه فرق دارد    

زند و به همين دليل      او از انسان و زندگي حرف مي        .  كندزمان و مردم خاصي صحبت نمي      
به دليل همين ارتباطهاي شاعرانه و دوستانه است كه          ).  222ص  :  1372جاللي،  (»  وسيع است 

 : گذاردمي» دوست«سرايد و نام او را سپهري پس از وفات فروغ مرثيه زيبايي در سوگ او مي

و لحن آب و    /  و با تمام افقهاي باز نسبت داشت       /  و ازاهالي امروز بود   /  بزرگ بود 
 ) 398، ص »دوست«عر هشت كتاب، ش(فهميد زمين را چه خوب مي
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. سپهري را همراه با شعرهاي خود خوانده است         »  روشني، من ، گل، آب       «فروغ، شعر   
 ). 298، ص 1372شميسا، (شود سبك بيان اين دو شاعر گاه بسيار به هم نزديك مي

اين دوستيها و ارتباطهاي هنري و شعري و سخنان و رفتارهاي تأييدآميزي كه فروغ و                    
اند همواره موجب شده است تا برخي از منتقدان         شعار و آثار همديگر داشته    سپهري نسبت به ا   

شعر معاصر، اشعار آن دو را متأثر از هم ارزيابي كنند و از تأثيرپذيري سپهري از فروغ، يا فروغ          
ايم تا به بررسي تحليلي     به همين دليل، در مقاله حاضر در صدد برآمده        .  از سپهري سخن گويند   

شعار اين دو شاعر از نظرگاه محتوايي و فكري همت گماريم و با استخراج                   اي ا و مقايسه 
ها و مفاهيم متكرر و پربسامد و محتوايي و فكري در اشعار آن دو، ميزان                  مهمترين دورنمايه 

مهمترين .  ها را آشكار سازيم   اشتراكات و اختالفات فكري آن دو در هر يك از اين دورنمايه             
خوريم و به همين دليل، همانها را       ار هر دو شاعر به تكرار بدانها برمي       هايي كه در اشع   درونمايه

 : بيني آن دو قرار دهيم، عبارتند از توانيم دستمايه بررسي تطبيقي انديشه و جهانمي
 
 مقايسه تنهايي در شعر فروغ و سپهري ) الف

سهراب سپهري  ها و مضامين مهم شعر فروغ فرخزاد و          تنهايي، سكوت و غربت، از درونمايه      
-تمام شماها رفته  «  :  كندهايش بارها از تنها ماندن خود شكايت مي       فروغ در اشعار و نامه    .  است

 ). 42ص: 1371فرخزاد، (» ميرمام و دارم از تنهايي ميايدومن اينجا تك و تنها افتاده

و آمدها  من از رفت    «:  كندهايش بسيار به تنهايي خود اشاره مي      سپهري نيز در اشعار و نامه     
انگار در  .  دهدهيچ چيز مرا با دنياي جنب و جوشهاي هنري محيط پيوند نمي              .  .  .  ام  كاسته

» گذرد، نشستن و براي خود كار كردن بيشتر مورد پسند خاطر من است                بيرون چيزي نمي  
 ). 99ص : 1382سپهري، پريدخت، (

رد تنهايي او را دو      فروغ پس از طالق، از ديدار تنها فرزندش محروم شد و همين امر د                
چندان كرد، در حالي كه سپهري هرگز ازدواج نكرد و به اختيار خود تنهايي را بر همنشيني با                    

 . فهميدند، ترجيح دادمردمي كه حرف او را نمي

شك تنهايي تحميل شده به فروغ، با تنهايي اختياري و خلوت عرفاني سپهري متفاوت                بي
 . آزرده و غمگين استفروغ از وحشت دنياي تنهايي . است
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وحشت /  خزد در ظلمت قلبم   مي/  روحم از سرماي تنهايي   /  لرزدچون نهالي سست مي   
 )210ديوان فروغ، مجموعه ديوار، اندوه تنهايي، ص (دنياي تنهايي 

اما سپهري نگران به هم خوردن دنياي ظريف و روحاني تنهايي خود است و سكوت و                   
 : دهدخاموشي را بر سخن ترجيح مي

 چيني نازك تنهايي من /مبادا كه ترك بردارد/نرم و آهسته بياييد/ آييدبه سراغ من اگرمي
 )361اي در لحظه، ص هشت كتاب، حجم سبز، واحه(

تنهايي سهراب و فروغ، هر دو همراه با ترس و هراس است؛ اما ترس فروغ از تنهايي،                     
هايي سپهري همراه با ترسي شفاف      ترس همراه با اندوه و انديشيدن به مرگ و زوال است، و تن            

در انديشه سپهري، تنهايي يكي از مراحل و منازل مهم سلوك              .  و برخاسته از شوق وصال     
پس به  «  :  از سپهري، در تبيين اين سطر     "  نشاني"  دكتر سيروس شميسا در تفسير شعر       .  است

زل هفتگانه عرفاني    را با يكي از واديها و منا       "گل تنهايي   "  ، تعبير   »پيچيسمت گل تنهايي مي   
همچنين سپهري هميشه به فكر حفظ تنهايي         ).  264، ص   1382شميسا،  (برابر گرفته است     

، 1382سپهري،  ("  شب تنهايي خوب    "  سرايد با عنوان    روحاني خود است، و حتي شعري مي      
 . ؛ اما فرخزاد پيوسته از تنهايي خود گله مند و ناالن است)371ص 

/ اكنون زني تنهاست/ زد، آه با برگهاي شمعداني رنگ مي/ هايش را و دختري كه گونه
 ) 294ديوان فروغ، تولدي ديگر، آن روزها، ص (اكنون زني تنهاست 

سپهري انساني بود شرمگين و تا حدودي گوشه گير كه از شركت در مجالس شعر خواني                 
، ص 1371ن ،   آشوري و ديگرا  (كرد  هاي راديويي و تلويزيوني خودداري مي     و پذيرش مصاحبه  

گيري ؛ اما فرخزاد با آنكه بسيار از تنهايي خود سخن گفته است، هرگز انسان گوشه                 )40-39
هاي بسياري به جا    از اين رو، از فروغ مصاحبه      .  هاي بسياري شركت كرد   نبود و در مصاحبه   

 .هايي در دست نيستمانده است، حال آنكه از سپهري چنين مصاحبه
  
 در شعر فروغ و سپهريمقايسه غم و اندوه ) ب

غم و اندوه فروغ . شودهاي اصلي شعر فروغ و سپهري محسوب مي      غم و اندوه نيز از درونمايه     
شكستها و تلخيهايي كه فروغ در زندگي        .  بيشتر به دالئل خانوادگي و اجتماعي مربوط است        
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 شخصي خود متحمل شده، بيش از هرچيز موجبات اندوه و نوميدي او را فراهم                           

شود و او به نوميدي خود       اي تاريك بدل مي   اي كه تمام هستي شاعر به آيه       ، به گونه  كندمي
 . گرددمعتاد و وابسته مي

من /  شنوي؟گوش كن وزش ظلمت را مي      /  در شب كوچك من دلهره ويراني است       
تولدي ديگر، باد ما را      (من به نوميدي خود معتادم       /  نگرمغريبانه به اين خوشبختي مي     

بر اغلب اشعار فرخزاد، آنچنان فضاي غم آلود و اندوهگيني حاكم              ).  307ص  خواهد برد،   
 : كنداست كه خواننده را نيز دچار حسرت و اندوه مي

هاي آيه/ نويسد به روي هر ديوارمي/ نهد پا به معبد نگهم   مي/  نرم نرمك خداي تيرة غم    
 )306تولدي ديگر، شعر سفر،   (همه سياه سياه

بر پوست كشيده   /  روم و انگشتانم را   به ايوان مي  /  لم گرفته است  د/  دلم گرفته است    
 ) 467ايمان بياوريم، پرنده مردني است، ص (كشم شب مي

در حالي كه اين گونه سياه انگاريها و بدبينيهاي شديد به هيچ وجه در شعر سپهري ديده                   
دگي و افسردگي   هاي آغازين سپهري گاه با غمهاي تيره و پژمر           البته در مجموعه  .  شودنمي

 : شويممواجه مي

غم بياويخته با   /  خواندجغد مي /  نالدرود مي /  سنگها افسرده ست  /  ها پژمرده ست  شاخه
مرگ رنگ، رو به    (دلم افسرده در اين تنگ غروب       /  تراود ز لبم قصه سرد    مي/  رنگ غروب   
 ) 29غروب ، ص 

دهد و پس از آن اگر در        مي اما بتدريج در اشعار او سياه بيني جاي خود را به روشن بيني             
شود، اين غم و اندوه ناشي از بدبيني و نوميدي نيست،            اشعار سپهري غم و اندوهي ديده مي       

بلكه غمي است عارفانه و اندوهي است متفكرانه و عاشقانه؛ و اگر حتي يأسي در شعر او ديده                  
 :شود، يأسي است ملونمي

ما هيچ ما نگاه،    (!  اما اي يأس ملون     .  /  .  .پيداست كه بايد بود     /  وقتي كه درخت هست   
 ) 419وقت لطيف شن، ص 
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يابيم كه اندوه و افسردگي فروغ بيشتر به دليل         با مقايسه اندوه و غم سپهري و فروغ درمي         
ي شخصي يا اجتماعي دارد؛ در حالي كه غم و اندوه سرخوردگي و شكست در زندگي و ريشه
شود، اما به تدريج علت     ي گنگ و نامفهوم ظاهر مي     هرچند در ابتداي شاعري سپهري به شكل      

شود كه يا به دليل تالش براي رسيدن به راز هستي است، يا غم و ترسي                 اندوه او مشخص مي   
است ناشي از احساس تنهايي عارفانه و يا به دليل فاصله گرفتن بشر از سادگي و طبيعت و                     

با شنيدن شعر سپهري دچار يأس و        اين است كه خواننده      .  گرفتار شدن در دام عادات است      
دهد و حزني   شود، بلكه حس غريب غربت و اندوهي عارفانه به او دست مي               نوميدي نمي 

 : گيردموزون و مترنم در دلش جان مي

كه اين ترنم موزون    /  كنمو فكر مي  .  .  .  /  ست  ادلم عجيب گرفته    /  دلم گرفته است  
 ) 306-305مسافر، ص هشت كتاب، (شنيده خواهد شد / حزن تا به ابد 

به بيان ديگر، غم سپهري غمي است عارفانه و سازنده و حاصل احساس عدم وحدت و                  
 : يكساني بين نگرنده و نگريسته و وجود فاصله و عدم دستيابي به حقيقت

خوشا /  و غم اشاره محوي به رد وحدت اشياست       /  و غم تبسم پوشيده نگاه گياه است        
نه، وصل ممكن   /  و دست منبسط نور روي شانه آنهاست      /  دبه حال گياهان كه عاشق نورن     

 ) 308-307مسافر، ص (اي هست هميشه فاصله/ نيست

و در يك كالم، ميان غم تيره و سياه فروغ و غم موزون و صورتي رنگ سپهري تفاوت                      
 : بسيار است 

ما هيچ ما نگاه، ص     (زد  ريگهاي فراغت هنوز برق مي    /  در مسير غم صورتي رنگ اشياء     
444 ( 

گيرد، اما  و هرچند شعر فروغ گاه براي لحظاتي بسيار كوتاه رنگ شور و نشاط به خود مي                
بيشتر و در نهايت، در شعرش غلبه با حسرت و اندوه و بدبيني است؛ ولي در شعر سپهري،                     

 . غلبه با غمهاي شاد و عارفانه و روحيه خوش بيني است
 

 مقايسه مرگ در شعر فروغ و سپهري) ج

 اند و نظرات فرخزاد و سهراب سپهري، هر دو مسأله مرگ را در شعر خود مطرح كردهفروغ 
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هر دو شاعر، در ابتداي شاعري ترس و هراس خود را از              .  اندمختلفي نسبت به آن ارائه داده      
كنند، با اين تفاوت كه با شكل گيري نظام فكري سپهري، ترس از مرگ از انديشه مرگ بيان مي
 . اش با او همراه استد، اما اين هراس در بيشتر اشعار فروغ و تا پايان زندگيشواو زدوده مي

فروغ گاه آرزومند مرگي است كه او را از دنياي هيچ و پوچ و دلمرده برهاند و در دنياي                     
به موجب همين انديشه، او در ابتدا با مرگ برخوردي حسي و              .  نيستي و فراموشي رها سازد    
ر او مساوي است با زوال، خاموشي و فراموشي و فارغ شدن از                سطحي دارد و مرگ در نظ      

 : هاي نام و ننگافسانه

گور /  اشك سردي تا بيفشانم   /  پايمبعد از او ديگر چه مي     /  جويمبعد از او ديگر چه مي     
 ) 211ديوار، اندوه تنهايي، ص (گرمي تا بياسايم 

ماند به  گور من گمنام مي   /  شويند از رخسار سنگ   نرم مي /  بعدها نام مرا باران و باد        
 ) 283عصيان، بعدها، ص (هاي نام و ننگ فارغ از افسانه/ راه

ذهن سپهري نيز از ابتداي شاعري با مسأله مرگ درگير است و در مرگ رنگ و در ابتداي                   
، و  46،  35، ص   1382سپهري،  (شاعري، گاه اندوه و تنهايي سپهري با مفهوم زوال همراه است            

 :  مرگ براي سهراب، با آه و اندوه قرين استو يادآوري) 49

گورستان به  /  انگار دري به سردي خاك باز كردم      /  ميان دو لحظه پوچ در آمد و رفتم         
: شنومسنگها را مي  /  ام، روي اين سنگهاي سياه پالسيدند     بازيهاي كودكي /  ام تابيد   زندگي

 ) 142آوار آفتاب، ص (كنار قبر انتظار چه بيهوده است / ابديت غم

 : دهدفروغ، ترس و دلهره خود را از مرگ و پوسيدگي، بارها در شعرش نشان مي

به سنگ تيره گوري، شب غمناك         /  ترسي كه بنويسند نامت را         ترسي، نمي نمي
 ) 117اسير ، دعوت، ص (خاموشي 

اما سپهري با ديدي عارفانه، مرگ را مايه ترس ديگران و موجب زدوده شدن حيرت خود                 
 : داند، نه پايان زندگياو مرگ را  آغاز حيات به شكلي ديگر مي. داندمي

 ) 232، ص »نا«شرق اندوه، (ترس شما آورد / حيرت ما را برد / مرگ آمد
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مرگ در  /  مرگ وارونه يك زنجره نيست    /  مرگ پايان كبوتر نيست   /  و نترسيم از مرگ     
مرگ در ذات   /  ردمرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دا         /  ذهن اقاقي جاري است   

 ) 296هشت كتاب، صداي پاي آب، ص (گويد شب دهكده از صبح سخن مي

داند و براي رهايي از حس زوال و نابودي          فروغ مرگ را فنا شدن و هيچ و پوچ شدن مي           
فكر . گويمتوانم توضيح بدهم كه چرا شعر ميمن نمي«: آورد به كارهاي هنري و شعر روي مي

كنند، علتش را الاقل يكي از علتهايش يك جور نياز ناآگاهانه           ار هنري مي  كنم همه آنها كه ك    مي
 ).203-202ص : 1372جاللي، (» است به مقابله و ايستادگي در برابر زوال

فروغ و سپهري هر دو مرگ را باور دارند، اما فروغ هميشه به دنبال راهي براي ايستادگي                   
دهد، در حالي كه سپهري     كس العمل نشان مي   در برابر مرگ است، و در برابر مرگ سريعاً ع           

 . پذيردداند و بدون هيچ مقاومت و انكاري آن را ميمرگ را الزمه زندگي مي

 مرگ را به عنوان رويه ديگر سكه زندگي و خاستگاه تولدي            – و فقط گاهي     –فروغ گاهي   
وي ديگر، مرگ براي    بيند و از س   را زيبا مي  »  زوال گلها در گلدان   «پذيرد و از يك سو،      ديگر مي 

 : كنداو به صورت سرنوشتي حتمي و راهي براي رهايي از ابتذال و بدبختي جلوه مي

به آبياي پلك و صاف     /  از توي اين همبونه كرم و كثافت و مرض        /  برتش  برتش، مي مي
 ) 395تولدي ديگر، به علي گفت مادرش روزي، ص (برتش آسمون مي

اي دهد و به شعله   ره تباه وتاريك خود را از دست مي       و به ندرت مرگ در نظر فروغ ، چه        
شود كه پايان بخش تيرگيهاست؛ و البته اين مرگ ديگر مرگي معمولي و سياه نيست،               تبديل مي 

 : بلكه مرگي است سرخ و منور 

ترين آن آخرين و آن كشيده    /  راز منوري است كه آن را        /  و در شهادت يك شمع       
 ) 438اوريم به آغاز فصل سرد، ص ايمان بي(داند شعله خوب مي

به طور كلي، سپهري برخوردي سرشار از آرامش و شادي آفرين با مرگ دارد و فقط در                    
مرگ براي سپهري تلخ و گزنده       .  كندآثار نخستين خود، گاهي با غم و اندوه از مرگ ياد مي             

 : دانددگي مينيست، زيرا آن را ادامه طبيعي حيات و جزء الينفك قانون طبيعت و مكمل زن
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و اگر مرگ نبود، دست ما در       .  .  .  /  و بدانيم اگر كرم نبود، زندگي چيزي كم داشت           
 ) 294هشت كتاب، صداي پاي آب، ص(گشت پي چيزي مي

و صرف نظر از برخي موارد استثنايي، با موضوع مرگ سه نوع برخورد                 اما فروغ معموالً  
 : دارد 

هراسد و دلهره خود را از فرا رسيدن آن بيان           ن مي  برخوردي منفي با مرگ دارد و از آ         -1
 . كندمي

 يا برخوردي به ظاهر مثبت با مرگ دارد و آن را موجب رهايي و راحتي از غم و رنج                     -2
 : داندجانكاه زندگي مي

ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، ص        (اشارتي ست به آرامش     /  و خاك، خاك پذيرنده     
424 . ( 

اعتنايي و تحقير و خوار داشت دارد و انگار بود و            برخوردي از سر بي     گاه نيز با مرگ    -3
 ). 141، ص 1380فرخزاد، پوران ، (نبود آن فرقي براي شاعر ندارد 

 
 مقايسه طبيعت گرايي در شعر فروغ و سپهري ) د

هر دو ، عناصر طبيعت را در         .  سپهري و فروغ، هردو به طبيعت نگاههاي دقيقي دارند           
از ديدگاه سپهري، تمام اجزاي طبيعت داراي روح و          .  برندهايشان به كار مي   استعارهها و   تشبيه

به همين دليل، شخصيت بخشي به عناصر طبيعت از ويژگيهاي اصلي شعر                 .  حركت است 
 : شوداما اين ويژگي، در شعر فروغ به برجستگي شعر سپهري ديده نمي. سپهري است

 او به من  /  كنم هرچه تالش  مي/  بندديدر به روي من و غم م        /  دست جادوئي شب  

 ) 12هشت كتاب، مرگ رنگ، ص (خندد مي

او همان قدر از زيبايي اسب و كبوتر و         .  بينداي از شر و بدي نمي     سپهري، در طبيعت نشانه   
 : برد كه از زيبايي كالغ و كركس و گل شبدرالله لذت مي

و چرا در   /  ، كبوتر زيباست  اسب حيوان نجيبي است   :  گويندكه چرا مي  /  دانم  من نمي 
 ) 291صداي پاي آب، ص گل شبدر چه كم از الله قرمز دارد / قفس هيچ كسي كركس نيست
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اي نسبت به طبيعت وجود ندارد و او از شومي غار           اما در شعر  فروغ، چنين ديدگاه عارفانه       
 : گويدغار كالغ و درندگي گرگ سخن مي

 ) 257عصيان، دير، ص (وم كالغان از غار غار ش/ لبريز گشته كاج كهنسال

تفاوت ديگر اينكه فرخزاد، عناصر طبيعت را براي بيان واقعيتهاي زندگي شخصي و                    
در شعر . شودگيرد، اما در طبيعت گرايي سپهري چنين ويژگي يافت نمي      اجتماعي به خدمت مي   

ها، باغچه، حوض   فروغ با استفاده از عناصر طبيعي چون گلها، ماهي        »  سوزددلم براي باغچه مي   «
 : پردازدخانه و خانه ماهيها به بيان تباهي و انحطاط جامعه خود مي

كه قلب باغچه در زير آفتاب ورم       /  ميرد  باور كند كه باغچه دارد مي     /  خواهدكسي نمي 
ايمان بياوريم،  (شوداز خاطرات سبز تهي مي    /  كه ذهن باغچه دارد آرام آرام        /  كرده است 

 ) 449وزد، ص سدلم براي باغچه مي

نيز فروغ با عناصر طبيعي مانند فصل سرد، آسمان غمناك، زمان،            »  ايمان بياوريم «در شعر   
كالغهاي منفرد انزوا، ابرهاي سياه، درختان خيس، هم به مسأله فرا رسيدن مرگ خويش در                  

 . شودكند و هم زمستان تاريخي عصر خود را يادآور ميزمستان اشاره مي

د فروغ ، طبيعت را به خدمت بيان مسائل اجتماعي نگمارده، اما او                 اگرچه سپهري مانن  
 : هميشه از عدم تعهد انسان نسبت به طبيعت و فاصله گرفتن از زندگي طبيعي گله مند است

/ حرفي از جنس زمان نشنيدم/  من كه از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم          
هيچ /  كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد       /  هيچ چشمي، عاشقانه به زمين خيره نبود       

 )391هشت كتاب، حجم سبز،  (اي را سر يك مزرعه جدي نگرفتكس زاغچه

درست است كه اين دو شاعر به طور مشترك از اجزاي طبيعت مثل آسمان، دريا،                        
اند، اما از آنجا كه سپهري با ديدي         خورشيد، باغچه ، درخت، شب، گل و پرنده استفاده كرده          

نگرد، براي همه اجزاي طبيعت ارزش، نقش و سهمي يكسان قائل است             نه به طبيعت مي   عارفا
نهد و همه عناصر طبيعت را الزم و        و هيچ گاه، يكي از مظاهر طبيعت را بر ديگري ترجيح نمي           

 »شب«گذارد و حتي از ديد او         دان و به همه آنها حتي كرم و پشه احترام مي              ضروري مي 

 : شدتواند چيز بدي بانمي
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 و نگوييم كه شب تاب ندارد خبر از بينش باغ           /  و نگوييم كه شب چيز بدي است         
 ) 293صداي پاي آب، ص (

در حالي كه فروغ به جاي برخورد واقعي يا عارفانه با عناصر طبيعي، با آنها برخوردي                    
 چيز   كه از نظر سپهري    –را  »  شب«براي مثال، او با نگاهي بدبينانه،       .  اجتماعي و سمبلك دارد   

داند كه با رياكاري اعتماد انسان را جلب          موجودي فريبكار و گمراه كننده مي       –بدي نيست   
 همراه»  معصوم«شاعر از روي طنز و طعن، چنين شب فريبكاري را با صفت مثبت                  .  كندمي

 : كندمي

هاي به حفره /  سالم اي شبي كه چشمهاي گرگهاي بيابان را         !  /  سالم اي شب معصوم     
ارواح /  و در كنار جويبارهاي تو ، ارواح بيدها        /  كنيايمان و اعتماد بدل مي     استخواني  

 ) 429ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، ص  (بويندمهربان تبرها را مي

 
 مقايسه عشق در شعر فروغ و سپهري ) ه

عشق، يكي از موضوعات بسيار گسترده و مشترك در شعر و انديشه فرخزاد و سپهري است و                 
فروغ براي نخستين   .  انداز اين دو شاعر از نظرگاه خاص خود به اين موضوع پرداخته            هر يك   

بار در ادب فارسي با صراحت و جسارت از معشوق زميني مرد سخن گفت و از اين معشوق                   
 : اي فردي، ملموس و مشخص ارائه داد چهره

در گير و دار يك     باز هم   /  باز هم چشمي به رويم خيره شد      /  باز هم قلبي به پايم اوفتاد     
 )  74اسير، ناآشنا، ص (. . . عشق من بر قلب سردي چيره شد / نبرد

اما سپهري، برخالف فروغ كه به طور       .  شعر سپهري، سرشار از دعوت به عشق ورزي است        
وسيع و صريح از معشوق زميني خود سروده، به ندرت از معشوق زميني سخني به ميان آورده                  

 : پهري به عشق زميني را در شعر صداي پاي آب شاهد هستيم اي از توجه سنمونه. است

تا شب خيس محبت    /  تا هواي خنك استغنا   /  تا ته كوچه شب     /  رفتم از پله مذهب باال    
تا /  تا چراغ لذت  /  رفتم، رفتم تا زن      /  من به ديدار كسي رفتم در آن سر عشق          /  رفتم  

 ) 277هشت كتاب، صداي پاي آب ، ص (سكوت خواهش 
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شود، در حالي كه او به      اه سپهري، از عشق معشوق زميني درد و رنج حاصل مي           در ديدگ 
حضور هيچ  «او عاشق آرامش و در آرزوي رسيدن به            .  دنبال عشق بدون درد و رنج است        

كند و تا آخر عمر     به همين دليل خود را اسير قيد و بندهاي عشق مجازي نمي             .  است»  ماليم
 . دهدحتي به تأهل نيز تن در نمي

گويد، با اين تفاوت كه معشوق فروغ،         سپهري نيز مانند فروغ زياد از عشق سخن مي           
 : معشوق زميني مرد است و معشوق سپهري، زني اثيري و اساطيري است

حرف بزن  .  .  .  /  هاي عاطفي باد    زير همين شاخه  /  حرف بزن اي زن شبانه موعود        
 نبض مرا روي زبري نفس      /خون مرا پر كن از ماليمت هوش         /  خواهر تكامل خوشرنگ  

 )403حجم سبز، هميشه، ص  (. . .حرف بزن حوري تكلم بدوي . . . / فاش كن  / عشق 

به بيان ديگر، در شعر سپهري، عشق به طبيعت، عشق به زن اثيري و اساطيري و در نهايت                   
معشوق ازلي مطرح است، در حالي كه در شعر فروغ عشق به معشوق دوران كودكي، معشوق                 

 شود؛ اما  ن تأهل و عشق مشترك و معشوق دوران بلوغ فكري و شعري مطرح مي                     دورا

اي گونه كه در انديشه سپهري نهايتاً معشوق خداست، معشوق زميني فروغ نيز گاه چهره              همان
گيرد و او خواهان عشق متعالي و روحاني و به دور از هوي و هوس               مبهم و متعالي به خود مي     

 : شودمي

/ ياري بده كه در او بينم     /  همچون فرشتگان بهشت تو     /  ه كه مرا سازد     عشقي به من بد   
 )146اسير، در برابر خدا، ص  (يك گوشه از صفاي سرشت تو

 
 مقايسه كودكي در شعر فروغ و سپهري ) و

در انديشه فروغ و سپهري، دوران كودكي از ارزش خاصي برخوردار است و توجه به كودكي                 
فروغ پيوسته به خاطرات زندگي      .  ر شعر اين دو شاعر است      از موضوعات مشترك مطرح د     

رود و از ميان اين خاطرات، يادآوري دوران پاك و معصومانه كودكي براي او                گذشته فرو مي  
 . لذت بخش است
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آن شاخساران پر از    /  آن روزهاي سالم سرشار   /  آن روزهاي خوب    /  آن روزها رفتند    
آن /  هاي گيج از عطر اقاقيها      آن كوچه /  بازيگوش  آن بامهاي باد بادكهاي     .  .  .  /  گيالس  

 ) 289تولدي ديگر، آن روزها، ص  (روزها رفتند

را توصيه  »  حال«داند و زندگي در     فايده مي سپهري نيز در عين آنكه توجه به گذشته را بي          
 بيند،كند، به دوران كودكي از آن جهت كه هنوز نگاه كودك همه چيز را تازه و باطراوت مي                 مي

 : كنددهد و در شعر خود از اين دوران بسيار ياد مياهميت مي

زندگي در آن   /  يك بغل آزادي بود     /  زندگي در آن وقت صفي از نور و عروسك بود           
 ) 276صداي پاي آب، ص  (وقت حوض موسيقي بود

خيالي كودكي حسرت و دريغ     سپهري و فروغ هر دو بر از دست رفتن دوران آزادي و بي             
 حسرت فروغ بر دوران كودكي، حسرت بر از دست رفتن شور و شادي و صداقت                 .خورندمي

اما حسرت سپهري بر اين دوران، بيشتر، حسرت بر دور شدن انسان از              .  و پاكي كودكانه است   
هاي هستي  واسطه از پديده  صفا و سادگي طبيعت و از دست رفتن فهم و درك نزديك و بي                

 : است

ميوه .  .  .  /  باغ ما جاي گره خوردن احساس و گياه         /  بود  باغ ما در طرف ساية دانايي       
 دانشتوت بي /  خوردمفلسفه مي آب بي /  جويدم در خواب     كال خدا را آن روز، مي       

 ) 275صداي پاي آب، ص ( چيدم مي

. از ديد سپهري، ارزش كودكي به دليل نزديكي و يگانه بودن كودك با حقيقت هستي است               
به دور از پيش فرضها و پيش داوريهاي مصلحت انديشانه با محيط            كودك كه به طور طبيعي و       

كند، به گوهر حقيقت نزديكتر است، اما به تدريج با رو آوردن به              اطراف خود رابطه برقرار مي    
 : شوددانش تصنعتي و ساختگي بشر از سادگي و صفاي اوليه دور مي

به، چه  :  داد زدم   /  روي سرازيري فراغت يك عيد       /  هاي مورب در خم آن كودكانه   
باد /  آب، چه تر بود     /  آن روزها /  هاي جهان بود  هايم وضوح بال تمام پرنده    در ريه !/  هوايي

 ) 412ما هيچ ما نگاه، ص  ( به شكل لجاجت متواري بود
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براي هر دو شاعر، دوران كودكي به دليل فضاي معنوي و صميمي موجود در آن ارزشمند                 
گذارد و گرفتار   وران، انسان به دنياي تلخ آگاهي و بلوغ قدم مي         است؛ زيرا با سپري شدن اين د      

 . شودقيد و بندها و خودسانسوريهاي زندگي بزرگساالن مي

به طور كلي تفاوت نگرش سپهري با فروغ نسبت به دوران كودكي در اين است كه ارزش                 
 ر بودن نگاه  اين دوران نزد سپهري اوالً به دليل پيوند كودك با ذات و اصل طبيعت و دو                     

آاليش او از گرد و غبار عادات است و ديگر اين كه دوران كودكي از نظر يگانگي و نزديك                   بي
 ترين دوران زندگي انسان به عصر آغاز آفرينش و دوران                بودن به ذات طبيعت، شبيه       

به همين  .  هاي اوليه است، و اين يعني نگاهي روان شناسانه و عارفانه به مفهوم كودكي              اسطوره
 : دليل ا ز نظر سپهري، سراغ خانه دوست را بايد از كودكان گرفت

رفته از كاج بلندي    /  بينيكودكي مي /  شنويدر صميمت سيال فضا، خش خشي مي       
حجم سبز، نشاني،   (خانه دوست كجاست    /  پرسيو از او مي   /  باال، جوجه بردارد از النه نور     

ه خاطر شاديها و حتي شيطنتهاي        اما ارزش دوران كودكي در نظر فروغ بيشتر ب           )  359ص  
بازند، و  شوند، رنگ مي  شيرين كودكانه است؛ شاديهاي كه هر قدر انسان بزرگ و بزرگتر مي             

گيرند، و اين يعني نگاهي منتقدانه و        دروغها و دوروييها، و جفاها و جهالتها جاي آنها را مي            
 : شناسانه به مفهوم كودكيجامعه

بعد از تو هر چه رفت، در انبوهي از           /  عزيمتاي لحظه شگفت    /  اي هفت سالگي  
و به صداي زنگ، كه از      /  ها را كشتيم  بعد از تو ما صداي زنجره     .  .  .  /  جنون جهالت رفت    

.  .  . سازي،دل بستيم هاي اسلحه و به صداي سوت كارخانه    /  خاستروي حرفهاي الفبا برمي   
 ) 440 -439بعد از تو، ص ايمان بياوريم، (. . . بعد از تو ما به هم خيانت كرديم / 

 
 تفاوتهاي اساسي ديگر شعر فروغ و سپهري در سطح فكري و محتوايي 

افزون بر تفاوتهاي فكري مطرح شده در بخشهاي پيشين، اين دو شاعر در نظام فكري خود                   
 : پردازيمتفاوتهايي اساسي ديگري نيز دارند كه به اجمال به بررسي آنها مي

هاي بسيار حائز اهميت و مطرح در نظام فكري           از درونمايه   سفر براي كشف حقيقت،    -1
سپهري در زندگي نيز    .  سپهري است كه در اشعار فروغ به اين موضوع پرداخته نشده است              
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اي بلند به نام مسافر     عاشق سفر بود و سفرهاي بسياري به كشورهاي مختلف كرد و منظومه             
لستان داشته است و در مجموعه تولدي ديگر،         فروغ نيز سفرهايي به ايتاليا، آلمان، انگ       .  سرود

 هاي مهم شعر او محسوب     مايهدارد، اما اين موضوع از بن       »  شعر سفر «شعري كوتاه به نام      

اين در حالي است كه سپهري به طور گسترده، به موضوع سفر توجه دارد و شرط                   .  شودنمي
ف رازهاي زندگي و تأمل در    براي سپهري، سفر دنباله كش    .  داندسلوك عرفاني را سفر كردن مي     

، ذيل  1374آزاد،  (سفر براي او فرار و خودفريبي و گريز از واقعيات نيست              .  خويشتن است 
حال آنكه فروغ، براي گريز از واقعيات زندگي دردناك خود در ايران و براي تغيير                 )  .  سپهري

 ) 68-67، ص 1372جاللي، . (كندروحيه به ايتاليا سفر مي

در نظام فكري او، عرفان جايگاه      .  ي است كه نظام فكري مشخصي دارد       سپهري، شاعر  -2
سهراب با ديدي عارفانه به موضوعاتي از قبيل كودكي، طبيعت، معشوق، اندوه،              .  خاصي دارد 

هاي اصلي شعر سپهري صبغه     مايهتوان گفت بن  نگرد و مي  بيني، تنهايي و نظاير آن مي      خوش
دهد؛ حال آنكه   مينه اصلي اين موضوعات را تشكيل مي      عرفاني دارند و عرفان خاص سپهري ز      

كند و  فروغ بيشتر شاعري عاطفي و حساس است كه نظام فكري مشخصي را دنبال نمي                   
 . آيدهاي شعر او به شمار نميمايهموضوع عرفان از بن

 نقد اجتماعي و توجيه مسائل اجتماعي از موضوعات بسيار مهم شعر فرخزاد محسوب              -3
ما سپهري به گستردگي فرخزاد به اين موضوع نپرداخته است و حتي برخي از                    شود، ا مي

براهني، .  (اندناميده»  بچه بوداي اشرافي  «اند و او را     نشيني كرده منتقدان او را متهم به برج عاج       
 )  به بعد511، ص 1358

 يكي ديگر از تفاوتهاي اساسي فروغ و سهراب در اين است كه سرزنش خود به خاطر                  -4
شود، حال آنكه سرزنش    هاي شعر فروغ محسوب مي    مورد به ديگران از درونمايه    اعتمادهاي بي 

 . شود خود در شعر سپهري ديده نمي

 همچنين در شعر فروغ ، موضوعاتي از قبيل دلبستگي به فرزند و سخن از مسائل                      -5
مادر، خواهر و   فروغ در شعرش از فرزند، شوهر، پدر،        .  شودخانوادگي كار در خانه مطرح مي     

 سپهري نيز در شعرش از پدر، مادر، خواهر و برادر خود سخن               .  زندبرادر خود حرف مي    

فروغ با معرفي اعضاء خانواده خود و با تعميم خوي و             .  گويد، اما نه به گستردگي فروغ        مي
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اعي پردازد تا شعرش بيانگر واقعيتهاي عام اجتم      خصلتهاي آنها با ايجاد نمونه نوعي يا تيپ مي        
دهند دهد كه با ازدواج تغيير طبقه مي      مثالً فروغ از خواهر خود، تصوير زناني را ارائه مي         .  باشد

اما در  ).  14(دهند  شان را از دست مي     رسند و در عوض، معصوميتهاي كودكانه      و به رفاه مي   
، از  فروغ.  شودشعر سپهري، معرفي افراد خانواده به بيان واقعيتهاي عام اجتماعي منجر نمي              
 : گويدآنجا كه زن است، از كارهاي زنانه و امور خانه داري نيز در شعرش سخن مي

واي /  مرا پناه دهيد اي اجاقهاي پرآتش، اي نعلهاي خوشبختي         /  كدام قلّه؟ كدام اوج   
تولدي ديگر،  (و اي ترنم دلگير چرخ خياطي       /  سرود ظرفهاي مسين در سياهكارهاي مطبخ     

 ) 381وهم سبز، ص 

. شودعر فروغ، يك نوع بينش روشنفكرانه هست كه در شعر سپهري يافت نمي               در ش  -6
رشد روشنفكري فروغ در بافت شهرنشيني تهران شكل گرفته و اين روشنفكري در شعر او                  

. فروغ در برخي از اشعار خويش به نقد روشنفكر نمايان نيز پرداخته است            .  منعكس شده است  
صويرهايي وجود دارد كه مربوط به محيط روشنفكري است        ها، و ت  در شعر فروغ خطابها، اشاره    

خوريم ها برمي به اين اشاره   »  سوزددلم براي باغچه مي    «و بيش از همه در شعر معروف            
؛ در حالي كه در شعر سپهري كه اصالتاً شاعري شهرستاني است              )453، ص   1371فرخزاد،  (

 . نشده استاشاره چنداني به فرهنگ و حال و هواي زندگي روشنفكرانه 

فروغ بيشتر در زمين زندگي     .   شعر فروغ؛ شعر زندگي و شعر سپهري شعر انديشه است          -7
گراست، ولي سپهري بيشتر شاعري ذهنيت گراست و غالباً مشغول             كند و شاعري عينيت    مي

 ): 16(سيردر آسمانهاست و اگر در زمين باشد، در زميني است كه كمتر كسي را به آن راه است 

 : گويدفروغ مي

/ يا چو روح برگزيدگان    /  يك ستاره در سراب آسمان شوم       /  امهرگز آرزو نكرده   
تولدي   (امبا ستاره آشنا نبوده   /  ام  هرگز از زمين جدا نبوده    /  همنشين خامش فرشتگان شوم     

 ) 302ديگر، روي خاك، ص 
 :سرايدو سپهري مي
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پشت هيچستان / ي استپشت هيچستان جاي /  پشت هيچستانم /  آييد  به سراغ من اگر مي    
حجم (آرند، از گل واشدة دورترين بوتة خاك كه خبر مي/ رگهاي هوا، پرقاصدهايي است    

 ) 360سبز، ص 

 شعر فروغ، شعر شورش، عصيان، اعتراض و ناآرامي است، حال آنكه شعر سپهري شعر -8
 . آرامش و پرواز و رهايي از اندوههاي زندگي مادي است

هاي ود تفاوتها و تمايزهاي بنيادين پيش گفته در عواطف وانديشه          در مجموع، به دليل وج    
توان به اين نتيجه رسيد     فروغ و سپهري و نوع نگاه منحصر به فرد آن دو به جهان پيرامون، مي               

كه اين دو شاعر دست كم در حوزه و سطح فكري و محتوايي تأثير چنداني از يكديگر                         
 . اندنپذيرفته
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