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 حضور مردان در شعر زنانۀ فروغ فرخزاد 
 زهرا نوری

 دانشجوی دکتری  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 مهدی قاصد 

 شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهراننشجوی دورۀ دکتری جامعهدا

 چکیده

اش قرار داده های شعریفروغ فرخزاد، شاعر برجستۀ ادبیات معاصر از اولین شاعران زن ایرانی است که مرد را محور اندیشه

ی و اندیشۀ شعری فرخزاد، قضاوت و احساسات فرخزاد به در این مقاله ابعاد وجودی مرد، چهرۀ متنوع مرد در اجتماع، زندگ. است

دهد مردان در اندیشۀ زنانۀ فرخزاد حضور نتایج بررسی نشان می. عنوان یک شاعر زن نسبت به مرد مورد بررسی قرار گرفته است

معشوقگی »مرد در دیوان او  ترین چهره ازمهم. اش دربارۀ مرد استترین احساسات شاعرانهدر دو دورۀ شعری او مهم. پررنگ دارند

است که در آن مرد به عنوان معشوق یا عاشق در زندگی شاعر و اجتماع ظاهر شده است، اغلب عشق او غریزی است و در « مرد

یا عاشق متعالی است که باعث نجات و تعالی روحی شاعر  شوقهمع شود اما در موارد اندکیمردان مینهایت باعث بدبینی شاعر به 

اراده، مضمحل و یأس زده در اجتماع ظاهر شده است اما در چند در شعرهای اجتماعی مرد به عنوان یک فرد هوسران، بی. است

در نقش نجات دهندۀ اجتماع ۀ مورد نیز به عنوان منجی از او یاد کرده است که در آن  مرد در  نقش ناجی شاعر در زندگی و گا

 ظاهر شده است

 د، معشوق،اجتماع، منجیفرخزاد، مر :هاکلیدواژه

 مقدمه 

آگاهانه بیندازیم نقش و حضور مرد را به عنوان موجود برتر در اشعار شاعران خواهیم دید و اگر به ۀ اگر به ادبیات ایران نگا

اعران ایران های با بهایی به دست خواهیم آورد اما از آنجا که شدنبال بیان و بررسی حضور مرد در ادبیات ایران باشیم مسلماً یافته

به جز عدد انگشت شماری تماماً مرد بوده اند و از آنجاکه قدرت سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه همواره بر مرد ساالری چرخیده 

شود حضور و چهرۀ یک مرد را در شعر شاعری بررسی کرد احساس نشده است و اگر هم بررسی است نیازی به این موضوع که می

حاصل این بررسی .قش زن مطلب یافت نخواهد شد اما سیمای زن بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفته استشود به خوبی بررسی ن

نشان می دهد که زن چیزی جز کنیز، معشوقه و مادر نیست و حضور اجتماعی چندانی ندارد، به طور کلی با استناد به تحقیقات 

ادی از جانب مردان رو به رو بوده است اگرچه پیشوایان و راهنمایان اقوام های زیزن در تاریخ همواره با ظلم و تبعیض»باید گفت 

اند با اند از سختی و فشار مرد بر زن بخواهند و تا حدی نیز کاستهملل با پیشرفت تاریخ و بسط تمدن در هر عصر و زمانی خواسته

چون جامعۀ ایران نیز همواره در ( 9:9، ج4942پور، آرین)«های تاریخی همچنان کنیز و اسیر مرد بوداین همه زن در بیشتر دوره

اما با وقوع مشروطه و پدیدۀ . طول تاریخ یک جامعۀ مرد ساالر بوده است بررسی چهرۀ مرد در شعر مورد توجه قرار نگرفته است

و اقتصادی موجب تغییر فکر و تغییر و تحوالت اجتماعی، سیاسی . شعر نو در ایران که  ره آورد مواجهه با امواج نیرومند مدرنیته بود

نحوۀ زندگی و در نتیجه تغییر بینش و زبان و بیان شد از جملۀ این تحوالت این بود که نوع نگاه جامعۀ مرد ساالر به زن تغییر کرد 

را به  و مسائلی مثل علم آموزی زنان، آزادی و حضور اجتماعی داشتن زن مورد توجه قرار گرفت بسیاری از شاعران نیز اشعارشان

در چنین جامعه ای با تحوالت گسترده،  شاعر نیز ( 2:همان)بیان  تساوی حقوق زن و مرد  و آزادی و تربیت زن اختصاص دادند 

اطراف خود را دید و گاه بر اثر انطباق یا عدم انطباق ... ها رویدادهای خوب و بد، زشت و زیبا، تلخ و شیرین  وچون دیگر انسان

ترین و شگرف ترین واکنش قابل مسلماً عینی. ه با حس و حال درونی خود نسبت به آنها واکنش نشان دادکیفیت های دیده شد

در ادبیات معاصر نیز که شعر با زندگی اجتماعی و سیاسی . مشاهدۀ شاعر به پدیده ها و حاالت وارد شده به اندرون خود، شعر اوست
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اند یکی از این رویدادها تأثیر پذیرفته اند و تأثرشان را در شعر منعکس کردهشاعر پیوند عمیقی یافته است، شاعران به شدت از 

 .رویدادها حضور مرد در اجتماع است که مخصوصاً در نگاه شاعران زن موجب واکنش شده است

عی مرد ایرانی از کسانی که نسبت به چهرۀ مرد در شعر ایران واکنش نشان داد، فروغ فرخزاد بود، با نگاه به  شعر او چهرۀ واق

دهد او با روح لطیف یک فرخزاد از همان آغاز شاعری به حضور مردان در جامعه واکنش نشان می. در ادبیات معاصر نمایان می شود

در اجتماع ، رودبه مقابله با جامعه مردساالری میبیند و شود اما در اولین قدم همه چیز را بر علیۀ زن میزن وارد جامعۀ شعری می

یک زن عاصی و سرکش است که  ۀنمون. ایستدکه یک تنه در برابر سنت هزار ساله می استشکن فرهنگی ساالر، یک سنتمرد 

مند است، ریزی شده است گلهزن ایرانی راضی شود، از قوانینی که در جامعه بر ضد زنان پایه مانۀخواهد به زندگی عادی و مظلونمی

دفترهای اسیر، دیوار  (4914:4162براهنی، )«.دۀ دردناک و به تنگ آمدۀ سکوت زن ایرانی استفرخزاد انفجار عق»: به گفته براهنی

ها با ادی زنان ایرانی و تساوی حقوق آنآرزوی من آز»: گویداو میخود  .و عصیان، گویای طغیان او علیه جامعه مردساالری است

برند کامالً واقفم و نیمی از هنرم را های مردان میاثر بی عدالتی من به رنج هایی که خواهرانم در این مملکت در. مردان می باشد

-ای مثل مردان معشوقه میدر اعتراض به چنین جامعه فرخزاد(94: 4949کراچی، ).«برمبرای تجسم دردها و آالم آنها به کار می

زنی در ایران تا آن موقع نسروده بود نویسد شعری که هیچ شاعر می «گناه»پردازد شعری مثل گیرد، به توصیف عشق جسمانی می

با جرأت و جسارت روی تابوهای اجدادی جامعۀ صف عاشقانه از معشوق نیست اما فرخزاد مثالً در شعر پروین اعتصامی حتی یک و

البته   ای سرکش و مقاوم زنی پرتالطم و پراحساس است که با روحیه .هراسدنمی چیزگذارد و از هیچ کس و هیچ مردساالر قدم می

رسد عالوه ستاید، در دورۀ دوم شعری نیز که به پختگی اندیشه میسرشار از لطافتی زنانه در جامعۀ مردساالر یک معشوق مرد را می

در این ترسیم مرد یک . کنددهد و چهرۀ اجتماعی مرد را ترسیم میبر معشوقه بودن مرد، حضور اجتماعی او را مورد توجه قرار می

اما در چند مورد مرد را با ویژگی . کند، به یأس فرو رفته و در انتظار سرنوشت محتوم استرد، برای جامعه کاری نمیحضور منفی دا

در این مقاله . دهنده را داردشود و زمانی که نقش نجاتستاید زمانی که معشوق برتر است و باعث آرامش شاعر میهای مثبت می

های متفاوت مرد در اندیشۀ اش بررسی می شود و با بیان شواهدی از شعرش چهرهدورۀ شعری نگاه فرخزاد  به مرد در جامعه در دو

 .گرددفرخزاد مشخص می

 فروغ فرخزاد و شعر زنانه   -4

. شعر فرخزاد ساده و روان و دل نشین، تر و تازه است و دارای عاطفۀ گیرایی است که خواننده را با خود همراه می کند

ای از درک فلسفی و اجتماعی است که تجربیات و تأثرات عام را از زندگی و تحول از گرایش نفسانی به مرحله مخصوصاً در دورۀ دوم

فروغ نمایشگر روشن »ریزد، در این  دوره به گفتۀ شفیعی کدکنیمحیط پراز اضطراب و لرزان بیرون در دامن تصویر تازۀ شعری می

هل  ی پنجاه سال اخیر است؛ با همۀ خصلت هایی که یک روشن فکر دارد، با همۀ نقاط فکر آوانگارد و پیشرو طراز اول ادبیات دهۀ چ

او هیچ وقت نمی گوید مضطربم بلکه او اضطراب را شعر هایش نشان می . مثبت و منفی، همه چیز در شعر فروغ لرزان است

آرزوی رابطۀ بی واسطه در کل زندگی و در کل، شعر فروغ در حد تحول خویش نموداری است از (4949:11شفیعی کدکنی، ).«دهد

مختاری، ).توان آن را درک و تصور کرد و حتی بدان تحقق بخشیدای امکان پذیر است میبیان اینکه برقراری چنین رابطه

، «راسی»گیرد که شامل سه دفتر شعر او به دو دوره تقسیم می شود، دورۀ اول از آغاز شاعری تا دهۀ سی را در بر می  (4914:333

-دورۀ دوم، دهۀ سی و چهل را دربر می. است، در این دوره  فرخزاد هنوز به پختگی شعری دست نیافته است« عصیان»و« دیوار»

شود، حاصل شاعری او در این دوره یابد و یک شاعر برجسته میای است که او به شعریت شعر دست میگیرد، این دوره، دوره

فروغ فرخزاد »: گویدهای متفاوت شعر او میحقوقی دربارۀ دوره. است« بیاوریم به آغاز فصل سردایمان »و « تولدی دیگر»دفترهای  

یک چهره دارد با دو نیم رخ، نیم رخی که آینۀ چهرۀ شاعر اسیر، دیوار وعصیان است و نیم رخی که آینه چهرۀ شاعر تولدی دیگر و 

نمایندۀ ذهنیات درونی زنی صمیمی و اصیل  است که در هر دو دورۀ شعر ( نیم رخ)ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد است و هر دو 

های ویژه و مختص خود را می زند و خود بی هیچ تنوع و به عبارات دیگر بی هیچ موضوع از پیش اندیشیده و مشخص، تنها حرف

فه ها و اندیشه های او به زبان ویژه پردازد و در حقیقت شعرهایش بازتاب حس و عاطفقط به تبین و تصویر خود و موقعیت خود می
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با نگاه کلی به شعر او باید گفت، شعر فروغ قبل از هر چیز یک شعر زنانه است، او با برخورداری از همه . (42 :4949حقوقی،).«اوست

نگاه او » :فتهای زنانه، نخست روح لطیف زن بودن را در شعر متداول کرد و آنگاه شعرش از حس زنانگی سرشار شد، باید گخصلت

آزاد و عمیق و مستقل تا آنجا که در میان شاعران معاصر خاصه پیروان نیما اگر نگوییم بی مانند دست . به زندگی نگاهی دیگر بود

او از . نگاهش از نگاه  شاعران هم دوره اش متفاوت است (443: 4944یاحقی، )«کم تا امروز کم نظیر و مشخص باقی مانده است

اش، با خواندن شعر های او به راحتی می توان بدون خواندن زندگی نامه. دگی شخصی خود را در شعر بیان می کندهمان آغاز، زن

این منِ فروغ است که همواره . شعر او خود زندگی نامه است»به عبارتی دیگر. زندگیش را از ال به الی شعر هایش بیرون کشید

 (4919:61نیک بخت،).«اس آن شکل می گیردمحور شعر او بوده است و اغلب شعر هایش بر اس

 تحلیل   -1

 مرد به عنوان  معشوقه و عاشق  1-4

ترین چهرۀ مرد ایرانی در شعر اوست که ترین حضور مرد در شعر فرخزاد به عنوان معشوق و عاشق است، این چهره مهممهم

در . اش متفاوت استمرد در دورۀ اول و دوم شاعرینگاه شاعر به عاشق یا معشوقۀ اما اش جلوه کرده است های عاشقانهدر سروده

عشق، غریزی حاصل تمایالت روحی و روانی و جسمانی شاعر ستاید، ابتدا مرد معشوق است و شاعر او را با یک عشق غریزی می

محدودۀ  که هر کدام در. شب و عشق، شب برادر و عشق خواهر هوس»: حقوقی، دربارۀ عشق دورۀ اول او چنین می نویسد. است

چنان که در ها که در چشم شاعر همهای رمانتیک آن روزگار دیده می شود شبی مثل همۀ شبلغوی یک بعدی خود در همۀ دیوان

آید و اگر ابری است، اندوه زا و اگر مهتابی است، شادی افزاست ونیز عشقی که در دل چشم دیگر مردم به تناوب می رود و باز می

شود و باز می تابد و اگر همراه با امید و وصل و وفاست شادی افزاست و اگر دل مردم به تصادف خاموش میچنان که در شاعر، هم

زندگی در این دوره در تعبیر او . مسئله اصلی زندگی او عشق است (22: 4949حقوقی،).«همراه با بیم هجر و جفاست غم انگیز است

 :یعنی بودن با معشوق مرد

 تو باشم تو پای تا سر تو  من/ واهم دانی از زندگی چه می خ

  .بار دیگر تو بار دیگر تو/ زندگی گر هزار باره بود  

 (4942:23فرخزاد، )  
شود که حاصلش جز حسرت و ناامیدی اما فرخزاد خیلی زود قربانی بزرگ عشق زمینی  و دلبستگی به جنس مذکر  می

رانه و توام با حسرت و ناامیدی  نسبت به مردان شعر می سراید و در نیست بعد ازآن با نگاه و احساس بسیار منفی و پرخاشگ

جویانه خود سخن از عشق به یک مرد را بی پروا او که با روح کمال. سراسر شعرش سعی دارد چهرۀ منفی مرد را توصیف کند

داد اما شکست در زندگی  بیان کرد یقیناً اگر در مقابل احساسش، معشوقی متعالی وجود داشت شعر او دیگر طعم یأس نمی

کند و شاعر همواره تا آخر عمر این بدبینی را در شعرش نمایان می شخصی و شرایط مرد ساالری جامعه، او را بسیار بدبین می

 :ترین مشخصه های او عبارتند ازسازد، در این دوره چهرۀ مرد فقط به عنوان معشوق و عاشق شاعر ظاهر می شود که مهم

 :بی وفایی  

قطعه در مورد بی وفایی مرد سروده شده است از  41حدود . ی وفا بودن مرد مضمون بسیاری از اشعار این دوره استب

،قصه ای در (16)، صبر سنگ(12)،حلقه(11)، ای ستاره ها(32)،  خسته(44)، چشم به راه(34)جمله شعرهای؛ آئینه شکست

انندۀ شعرش توصیه می کند که از مرد وفایی نجوید زیرا او معنی فرخزاد به خو(. 494)، ستیزه(463)دورۀ ، از را(424)شب

 :عشق را درک نمی کند و وفا ندارد

 از مرد وفا مجو، مجو هرگز/ای زن که دلی پر از صفا داری 

  راز دل خود به او مگو هرگز/او معنی عشق را نمی داند 
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 (33:همان)             

 :هوسرانی 

ویژگی مرد است، شاعر بارها از اینکه معشوق، چنین ویژگی ای دارد ابراز تأسف می کند،  هوسران بودن مرد، مهم ترین 

در این . دیده می شود( 14)، اندوه(463)دورۀ ، از را(99)، افسانۀ تلخ(94)، وداع (26)ناآشنا: این ویژگی در شعر هایی از جمله

نها به دنبال تنی آتشین است تا تشویش جسمانی خود را اشعارمرد الیق معشوقگی نیست او صفای عشق ندارد، در وجود زن ت

 :بسوزاند، در شعر ناآشنا ویژگی هوسرانی  مرد را اینگونه بیان می کند

 من چه گویم قلب پرامید را                                بوسه می خواهد ز من   او شراب 

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

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

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

  (21:همان)  
در . معشوق شاعر نیست بلکه تمامی مردان اجتماع فرخزاد چنین تصوری نسبت به زن دارند این ویژگی تنها ویژگی

در این شعر،تصور . شعر افسانه تلخ، فرخزاد داستان زنی تنها را بیان می کند که به خاطر جفای مرد از جامعه رانده می شود

 :مردان جامعه نسبت به زنان را جنین بیان می کند

 در او جز جلوۀ ظاهر ندیدند  س چیزی نگفتند                از هو جز  او  به 

             که زن را بهر عشرت آفریدند  به هر جا رفت در گوشش سرودند                 

 (94:همان)         

  :ستیزه جویی، جفاکاری و غرور

شق پاک و صادقانۀ شاعر را بی پاسخ می مرد بسیار مغرور وخود خواه است، او همواره با ستیزه جویی و جفاکاری، ع

دیده ( 36)،بازگشت(32)،خسته(43)،دیدار تلخ(44)،عصیان(99)،افسانۀ تلخ(94)وداع:گذارد،این ویژگی در شعرهایی از جمله

مرد باعث محدودیت شاعر است، مرد با جفاکاری مانع شعر گفتن اومی شود، در شعر عصیان این ویژگی ۀ می شود،خود خوا

بازگو شده است، در این شعر، فرخزاد در برابر تفکر مردان که اجازه نمی دادند زن حضور اجتماعی داشته باشد می  صراحتا 

 :ایستد و از مرد می خواهد که به او اجازۀ شعرسرایی بدهد

 بیا بگشای درهای قفس را مرد ای موجود خواه                              بیا ای 

 ....رها کن دیگرم این یک نفس را شیدی                           اگر عمری به زندانم ک

 ه سوی آسمان روشن شعرگشای در تا پرگشایم                              ب بیا ب

 گلی خواهم شدن در گلشن شعرکردن                                 پرواز  بگذاریم  اگر

 (44:همان)  
در یک طرف خواهان باید گفت که فرخزاد نسبت به معشوق مرد خود دو دیدگاه متناقض دارد  با بررسی اشعار این دوره

ختۀ بدبینی است اوست و امیدوار است او را بیابد و این معشوق برای او متعالی و روحانی است از طرف دیگر حس او آمی

قلب خود جا نمی دهد زیرا چنین معشوقی از نظر او  دررا معشوق را غریزی،ساده و جفا کار و بی اعتنا می نامد و او بنابراین 

: دست غیب نیز به حس دوگانه فروغ از معشوق اشاره کرده استکه شعر اوست حضور قاطع دارد؛ متعالی نیست اما در زندگی 

احساسی که هم در آن خود را تسلیم می کند و هم با آن می .احساس فروغ از معشوق احساس دو گانه ای است»

     ( 4912:392جاللی، ).«جنگد
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داند ویژگی منفی دارد دوست دارد و این مضمون غالب اشعار عاشقانه این دوره اوست و البته این او را با اینکه میۀ گا

به عنوان نمونه . دیدگاه، آرمان قلبی شاعر نسبت به مرد است که تنها در خیال شاعر وجود دارد و واقعیت برخالف این است

 :داند مرد زندگی او هوسران است اما او را با تمام وجود می خواهدحتی وقتی می 

 که روان سوزد و جان کاهددل                             در  آرزویی ست  مرا

 با غم و اشک و فغان خواهد هر دم آن مرد هوسران را                           

 (4942:44فرخزاد،)           
از « رؤیا»که در آن می توان دیدگاه شاعر را نسبت به مرد متعالی و ناجی از آن دریافت، قطعه شعر بهترین نمونۀ شعر  

در این شعر فرخزاد مرد را شهزادۀ مغروری می نامد که با اسب سفیدش بر سنگ فرش کوچه های شهر ضربه . دفتر دیوار است

او به خانۀ آنها برود اما شهزادۀ مغرور به طرف خانۀ فرخزاد می زند و به دنبال معشوقش می گردد، همۀ مردم آرزو دارند که 

 :می رود و او را انتخاب می کند و شاعر همراه او از شهر غمگین رخت می کشد و می رود

 مردمان با دیدۀ حیران زیر لب آهسته می گویند دختر خوشبختکشم همراه او زین شهر غمگین رخت             می 

 (34:همان) 

و این را در ابتدای شعر بیان . چنین مردی تنها در رؤیای شاعر وجود دارد ،طور که از نام شعر آشکار استناما هما 

 .کرده است

در دیدگاه دوم فرخزاد به شدت به مرد بدبین است و زندگی با او را بدبختی می داند و این حقیقتی است  که در  

در . از دفتر اسیر است« حلقه»بدبینی فرخزاد نسبت به مردان قطعه شعر واقعیت زندگی شاعر وجود دارد، بهترین نمونۀ شعر

این شعر، شاعر دخترکی را وصف می کند که حلقۀ ازدواجش را در دست کرده و به معنای حلقه می اندیشد، همگان به او 

ازدواجش حلقۀ بندگی و  فهمد حلقۀشود و میای میتبریک می گویند امابعد از گذشت سال ها دخترک تبدیل به زن افسرده

 :بردگی بوده است و مرد باعث بدبختی و بردگی او گشته است

 دید در نقش فروزنده او نی افسرده نظر کرد برآن حلقۀ زر                              ز

 به هدر رفت هدر    هر                             وفای شو  امید  که به روز هایی 

 (14و19:همان)       
چهرۀ ،معشوقگی مرد تا پایان شعرسرایی فرخزاد وجود دارد، همچنان مهم ترین چهرۀ مرد در دورۀ دوم شاعری نیز

معشوقگی و عاشق  است که درصد باالیی از اشعار شاعر را در بر می گیرد اما فرخزاد در این دوره در توصیف ها و ترکیب ها به 

پروا و ساده و اروتیک وار بیان نمی کند بلکه در این دوره بیشتر به سمت نماد  پختگی شعری رسیده است، احساس خود را بی

رگ های آبی :فلسفی نسبت به مرد دیده می شود، ترکیباتی مانندۀ در مضامینش یک دید اجتماعی و گا.گرایی رفته است

،باد بی (433:غزل)ش غروب،درۀ بنف(941:ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)،دو دست سبز جوان(443:تولدی دیگر)رنگ

در . نمادهایی برای مرد در این دوره هستند( 233)ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)و یگانه ترین یار( 216:میان تاریکی)سامان

 این دوره به طور کل شعرهای  عاشقانۀ فرخزاد تغییر می کند، حتی خود شاعر از شعرهای عاشقانۀ دورۀ قبلش انتقاد می کند،

در شعر »: بارۀ عشق مورد توصیف شعر معاصرچنین می نویسددر« نگرشی به شعر امروز»با عنواندر مقاله ای  4993 در سال

پیوند و آمیختگی دو جسم و زیبایی . امروز هرگز عشق به عنوان یکی از زیبا ترین و پاکیزه ترین عواطف بشری یاد نشده است

عشق . برخورد شاعر امروز با مسئله عشق یک برخورد صد در صد قشری است. آن تا حد نیاز و احتیاج بدوی تنزل کرده است

حالی که در. ال است که پایان همه چیز استبارۀ وصسوز وگداز و سرانجام سخنی چند دراز مقداری  شعر امروز عبارت استدر 

جاللی، ).«ه ای نگشوده استعشق روزنه ای به سوی دنیاها و افق های فکری و احساسی تاز. می تواند آغاز همه چیز باشد
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بیشتر ایراداتم در مورد »: انتقاد فروغ در این مقاله شامل سه دفتر او نیز می شود چنانچه در آخر مقاله می نویسد( 4916:449

در سه کتابی که من تا به حال منتشر کرده ام، شاید بیش . شعر کنونی فارسی، بسیاری از آثار اولیۀ خودم را نیز شامل می شود

من خود را در این زمینه کمتر از دیگران . از هفت و یا هشت شعر خوب، در سنجش با مقیاس های امروزیم وجود نداشته باشد

بنابراین اگر با دقت به مضمون عشق در این دوره توجه کنیم تغییر شاعر را به خوبی می ( 441:همان).«مسرزنش نمی کن

شعر فرخزاد سیالن ناب حساسیت عاشقانه است که گاهی »: دوره،به گفتۀ براهنیباید گفت در عاشقانه سرایی در این . بینیم

بارقه ای از دیدی فلسفی بر آن حساسیت پرتوی فکری می افکند و آن را به جامعیت جهان بینی فلسفه عشق می آراید و بعد 

: 4912جاللی، ).«جائی سر در آورد دوباره ناپدید می شود تا در قسمت های دیگر یک شعر  و یا شعر های دیگرش دوباره از

تنهایی، حسرت گذشته، ناامیدی نسبت به آینده،  در این دوره نیز مرد همچنان معشوق شعرهای عاشقانۀ فرخزاد است،(  446

قطعه  41اشتیاق رسیدن دوباره به او،مهم ترین اندیشه شعری شاعر نسبت به مرد معشوق است،در حدود ۀ دلهرۀ امروز و گا

ر در این دوره، اختصاص به زندگی او و معشوق دارد که در آنها شاعر از زوال عشق و مرور خاطره های گذشته با اندوه شعر شاع

،باد مارا خواهد (433)،شعر سفر(443)،آفتاب می شود(441)،گذران(444)آن روزها:یاد می کند، از جمله شعرهای

،دیدار در (226)،معشوق من(244)،عاشقانه(244)،وصل(213)ریکی،میان تا(433)های سبزتابستان،در آب(434)،غزل(436)برد

( 236)و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( 244)،تولدی دیگر(246)،من از تو می مردم(233)،فتح باغ(233)،وهم سبز(246)شب

 :در این دوره نگاه شاعر به معشوقگی مرد دو گونه است. است

 دوم شاعری در دورة مرد به عنوان معشوق متعالی 1-1

در این شعر حس قابل بیان است،« عاشقانه»چهرۀ مرد به عنوان معشوق متعالی فرخزاد در این دوره، در قطعه شعر

در این شعر مرد یک عاشق واقعی است  .درک کرد می توان از عمق جمالت عاشقانه فرخزادعشق متعالی به معشوق متعالی را 

عشق در این شعر .ستایداعث آرامش اوست و فرخزاد نیز او را در حالت متعالی میکه شاعر را با تمام وجود دوست دارد و ب

مرد  طلوع بی غروب است، از بهاران شاداب و تازه تر . از عشق سرشار است، عشق باعث ایثار می شود شاعر. جنبۀ عرفانی دارد

 :و فروغ با او دیگر از دردی بیم نداردتنها درد او خوشبختی است

      ...هست اگر درد جز درد خوشبختی ام نیستگر ز دردی بیم نیست                           با توأم دی

 ( 4942:244فرخزاد،) 
که در نگاه اول، خواننده را به یاد اشعار که متمایل به اروتیک است وار دیده می شود  جمالت رمانتیکشعر ظاهر در

 :مثل این نمونه هادورۀ اول شاعر می اندازد 

 ...آشنای سبزه زاران تنم                           پیراهنم      با  بیگانه  ای  ه آ

 .   ای خطوط پیکرت پیراهنمای تشنج های لذت در تنم                                

 ( 241و 246:همان)
شدن با  یکی کهی نیست بلبه دنبال بیان عشق غریزی و جسمانشود که شاعر با دقت در کل شعر فهمیده میاما    

این شعر می له ای بین او و معشوق نباشد چنانچه خود در گفت و گویی دربارۀ گونه که هیچ فاصمعشوق را بیان می کند آن

به یک جور تعالی . من در مثنوی عاشقانه می خواستم یک حدی از عشق را بیان کنم که امروز دیگر وجود ندارد»: گوید

امروز مردم عشق را با تیک تاک ساعت هاشان اندازه می . و من رسیده بودم و این حالت امروزی نبودرسیدن در دوست داشتن 

گیرند و با وفاداری و خیانت حدودش را می سازند اما آن حسی که در من بود با این حرف فرق داشت آن حس به هر حال در 

 (4912:443جاللی، ).«چارچوب خصوصیات این زمان حس مهجوری بود وهست

، یک امید دلنواز است که (242:وصل)این مرد همان است که با وزیدن دستانش جسمت وجود شاعر تحلیل می رود

اما این معشوق در شعر او چهرۀ برتر مرد نیست و نمود کمتری  (431:آفتاب می شود)شاعر را به شهر شعرها و شورها می برد
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دستانش ویران شده :همان کسی است که فروغ دربارۀ او می گویدشاید خیلی زود از زندگی شاعر می رود، این مرد دارد و 

او  یگانه ترین یار است با دو دست ؛(919:ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)است و این را تمام لحظه های سعادت می داننند 

 (941:همان)سبز جوان که زیر بارش یک ریز برف مدفون شد

 در دورة دوممرد به عنوان عاشق غیرمتعالی  1-9

در این دوره نیز مهم ترین مشخصه های مرد در خصوص عشق به شاعر، همان ویژگی های دورۀ قبل است و شاعر  

همچنان به او و عشق او بدبین است اما نحوۀ سرایش شعرها، و نوع بیان شاعر متعالی ترشده است، به جز شعر عاشقانه و تا 

ها همانند دورۀ قبل مرد با تمام ویژگی ها منفی ظاهر می شود و فرخزاد در بقیۀ قطعه « آفتاب می شود»حدودی شعر

وهم )همچنان به او و عشق او بدبین است او در این دوره، به ناتمامی قلبش می اندیشد که هیچ نیمه ای آن را تمام نکرد، 

ظالم به ۀ ن است که او را در سیابه زوال عشق مردی می اندیشد که مشخصۀ اصلی او دورغگویی است و زمانی مهربا( 231:سبز

، این معشوق همان مردی که به زیر چرخ دنده های زمان له می (916...ایمان بیاوریم)سوی چراگاه عشق می برد

، وجودش چون مرگ است، مثل تاتار است که با آمدنش زندگی شاعر را ویران می کند، مثل طبیعتی است (913:همان)شود

-ی جان است که احساسی ندارد، آخرین نشانۀ یک مذهب شگفت است که به هیچ دردی نمیکه عوض نمی شود، مثل بت ب

 ( 246:معشوق من)خورد، یک انسان ساده است که متعالی نیست

بهترین نمونۀ شعر در مورد معشوقگی مرد که در آن فرخزاد واقعیت وجودی مرد را توصیف می کند، قطعه 

ن قطعه ویژگی های جسمانی، روحی و اخالقی معشوقش را توصیف می کند، کل فرخزاد در ای. می باشد «معشوق من»شعر

بند )و شکست خوردن شاعر در عشق به او(بند دوم)، چگونگی عشق ورزیدن او (بند اول)شعر توصیف آمدن مرد در زندگی او 

هر بند با خطاب معشوق من  بند تشکیل شده است که 3شعر از . و دو بند آخر باور و اندیشۀ شاعر نسبت به مرد است( سوم

آغاز می شود و در هر بند، شاعر با یک تشبیه،یک ویژگی او را بیان می کند، در بند اول ویژگی جسمانی او با تشبیه اندام او به 

 :مرگ بیان شده است

 با آن تن برهنۀ بی شرم / معشوق من

     چون مرگ ایستاد/ برساق های نیرومندش

 (4942:226فرخزاد،)  
کند، در نگاه او مرد تداعی کنندۀ قوم تاتار است همچنان که بند دوم مرد را از نسل های فراموش شده حساب میدر 

 :قوم تاتار آمدند و ویران کردند، مرد نیز با آمدن خود چون مغول زندگی او را ویران می کند

 گویی از نسل های فراموش گشته است / معشوق من 

 پیوسته در کمین سواری است/ ی چشمانش در انتها/ گویی که تاتاری 

 (221:همان)  
گوید قدرت در ادامه با طنز تلخی می. کند که صریح است و نیازی به توضیح ندارددر بند سوم او را به طبیعت مانند می

 :مردانگی او زمانی است که شاعر را شکست می دهد

 قانون صادقانۀ قدرت را تأیید می کند / ن او با شکست م/ همچون طبیعت مفهوم صریحی دارد/ معشوق من 
 (224:همان)

 :در بند چهارم او را تشبیه به بت معبد نپال می کند که گویی از ذات وجودی خود خبر ندارد

 همچون خداوندی در معبد نپال / معشوق من 

 بیگانه بوده است/ گوئی از ابتدای وجودش 
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 (همان)   
او هیچ چیز مهمی نیست فقط یک انسان ساده است و آنقدر وجودش برای شاعر سرانجام در بند پایانی می گوید که 

 .عجیب است که  همانند نشانۀ یک مذهب شگفت می ماند

 حضور مردان  در اجتماع  1 - 1

آغاز شد و  4992مرداد  24فروغ فرخزاد از شاعرانی است که در دورۀ دوم شاعری اش  ی که تقریباً بعد از کودتای     

آنچه او در . ی  به شعر اجتماعی روی می آورد. نشان داد که یک شاعر اجتماعی است« تولدی دیگر»با چاپ  4942ال در  س

ها در جامعه ها و تضاد و تبعیضشعرهای اجتماعی اش به دنبال مطرح کردن است، تباهی و زوال ارزش ها، عدم دوستی انسان

های شاعرانه و طنز جامعۀ رو به زوال عصر شاهنشاهی  را با نمادپردازی ای ازدر کل، او در چند شعر برجسته چهره. است

، در شعرهای اجتماعی خود بیان کرده ومهم دانسته است خزادیکی از مواردی که فرهای هنرمندانه تصویر کرده است پردازی

 :رنگ باز هستندمردمانی که دورو و نی. اندتوجه او به مردم اجتماع است که مردان گروه اصلی این مردم

 و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست        ن جهان به النۀ ماران مانند است          و ای 

    در ذهن خود طناب دار تو را می بافند                 می بوسند   را   تو  که  همچنان که 

  (914: همان)    
رد به عنوان قشر مهم در اجتماع حضور دارد اما حضورش مثبت نیست و با دقت در اشعار اجتماعی شاعر باید گفت، م

 باعث پیشرفت اجتماع نمی شود، چهرۀ مرد در این اشعار یک چهرۀ مورد انتقاد و منفی است، بیشترین انتقاد شاعر از مرد،

شان  یدک می کشند ولی کسانی که در جامعه اصطالح روشن فکر را به دنبال اسم . استفکر سطحی مآب متوجه مردان روشن

اینان در نظر فروغ ( 244:آیه های زمینی)اند های الکل غرق کردهدر واقع هنری از خود ندارند و در حقیقت خود را در مرداب

تنها صداست که می )پنهان کرده اندۀ مردانی که فقدان مردیشان را در سیا (244:ای مرز پرگهر)فضله های فاضل هستند 

 (. 992:ماند

 :ترین اشعار اجتماعی که از مرد سخن گفته است عبارتند ازمهم

این شعر از شعر های برجسته فرخزاد است که نگاه شاعر در آن بازگو کردن حقیقت بی حقیت  :عروسک کوکی  -4

اجتماع است همان طور که از نام شعر بر می آید فرخزاد جامعه ای را بیان می کند که همه چیز در آن از حقیقت 

شعر از شش بند تشکیل شده است که در هر بند زندگی یک . است و انسان ها مثل عروسک کوکی هستندافتاده 

قشر جامعه  بیان می شود در این شعر، مرد به عنوان یک ولگرد و دیوانه تلقی شده است که می تواند عصمت عشق 

 : را آلوده کند

 د ماده ای زیبا و سالم بو/ می توان در بازوان چیره یک مرد 

 عصمت یک عشق را آلود   / می توان در بستر یک مست یک دیوانه یک ولگرد ... 

 (229و222: همان)    
این نوع نشان دهندۀ قشر مردانی از جامعه است که وقتی تباهی های جامعه را می بینند خود را با مسائل عاطفی 

ور کنند فرخزاد گریزی زده است به فحشاء زمان شاه که سرگرم می کنند و با عشق مبتذل سعی دارند خود را از ناراحتی ها د

 .جامعه را در بر گرفته است و عده کثیری در آن غرق شده اند

شعری مؤثر . این شعر یکی از بهترین شعر های فرخزاد و از بهترین شعر های ادبیات معاصر است :آیه های زمینی -1

گردد که از انواع مختلف انحطاط و سقوط و فساد در ان گویای اجتماعی میزب»فروغ در این شعر. و تکان دهنده از جامعه ایران

او چهرۀ وحشتناک جامعۀ ایران را با زبان ( 4911:216براهنی،)« .ادوار گوناگون تاریخ و فرهنگ بشر به حد کافی سهم برده
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ا گرفته است و مردم در این جامعه ای که ناامیدی همه جای آن را فر. صمیمی خاص خودش برای خواننده بازگو می کند

ناامیدی گویی مرده اند اما بیهوده به زندگی ادامه می دهند و مرگ خود را باور ندارند در حالی که جز تفالۀ یک زنده بیشتر 

مجموع این شعر، توصیف فضایی است که آدم ها در آن زندگی می کنند، نه »: خود فروغ نیز دربارۀ این شعر می گوید. نیستند

در این شعر، مردان   (4916:446جاللی،)« .فضایی که آدم ها را به طرف زشتی، بیهودگی و جنایت می کشد. آدم هاخود 

جانیان کوچکی هستند که دست به جنایت های عمیقی می زنند تا در فحشاء بر دیگری پیشی بگیرند، آنها غرق وحشت اند و 

 :دن دارند حتی در مراسم اعدام نیز به فکر شهوت خود هستندبرای بهبودی جامعه کاری نمی کنند و ارواح کور و کو

 و در میان بستری از خون / مردان گلوی یکدیگر را با کارد می دریدند

 آنها غریق وحشت خود بودند /با دختران نابالغ همخوابه می شدند

 اروح کور و کودنشان را مفلوج کرده بود/ و حس ترسناک گنهکاری 

 چشمان پرتشنج محکومی را از کاسه به بیرون می ریخت / ام وقتی طناب دار پیوسته در مراسم اعد

 و از تصور شهوتناکی/ آنها به خود فرو می رفتند 

 اعصاب پیر و خسته شان  تیر می کشید

 ( 244و249همان) 

مانی که ز. سروده است 4992مرداد  24فرخزاد این شعر را یک دهه بعد از حادثۀ  :سوزددلم برای باغچه می  -9

این شعر با طنزی تلخ بیان می شود طنزی تلخ . گرای نسل اصالح طلب پیشین به دورن خود پناه برده بودندفکران آرمانروشن

در هر . طنز از درون شاعر می جوشد، شعار نمی دهد کلی گویی نمی کند. که از عمق اندوه درونی شاعر برگرفته شده است

است، مرد ( رمز سرزمین ایران)مثل یک مصلح اجتماعی نگران خزانی و انهدام باغچه. ه داردمصرع شعر یک پیامی برای خوانند

 .در این شعر در چهرۀ پدر و بردار بیان شده است

نمایندۀ مردانی است که به هیچ چیز اهمیتی نمی دهند و نسبت به سرنوشت جامعه بی اعتنا هستند خود را کنار : پدر

وبا گفتن دیگراز من گذشته کاری برای بازسازی جامعه نمی کنند این در واقع طرز تفکر حاکم بر می کشند و به بهانه پیری  

جامعه است که مردم از دخالت در امور سیاست محروم و از تغییر سرنوشت خود مأیوس شده اند و فقط به این اکتفا می کنند 

 :باشند و  به زندگی ساده وروزمره قانع شوندکه با  خواندن گذشته تاریخی پر بار روزها را بگذرانند و آرام 

 و کار خود را کرده ام / من بار خود را برده ام / پدر می گوید از من گذشته است

 یا شاهنامه می خواند یا ناسخ التواریخ / و در اتاقش از صبح تا غروب  

 گر وقتی که من بمیرم دی/ پدر به مادر می گوید لعنت به هر چی ماهی و هر چه مرغ 

 برای من حقوق تقاعد کافی ست  / یا باغچه نباشد / چه فرقی می کند که باغچه باشد 

   (921:همان)          

بردار نمونۀ یک مرد روشنفکر خنثی است، روحیۀ شکست خورده دارد و به طور کلی خود را باخته است نه : برادر

او که می توانست بهترین . اهی جامعه، وجود او فرا گرفته استگذشته روشنی دارد و نه به فکر آینده است مرگ و یأس و تب

گزینه برای اصالح جامعه باشد به هیچ چیز اهمیتی نمی دهد حتا به نابودی باغچه؛ بلکه  او شفا را در همین نابودی می بیند و 

 : یون می خواهد درمان کنداو یأس خود را با پناه بردن به میخانه و اف. کامالً ناامید و بی خیال اصالح  جامعه است

و سعی می کند که / او مشت می زند به در ودیوار / او مست می کند / در انهدام باغچه می داند / برادرم شفای باغچه را 

مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک وخودکارش / او ناامیدی اش را هم / بسیار دردمند و خسته و مأیوس  است/ بگوید 

 که هر شب در ازدحام میکده گم می شود        / وناامیدی اش آنقدر کوچک است / د به کوچه و بازار می برد را همراه خو

 (929و922: همان)    
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فرخزاد معتقد است که مردان در جامعه با وجود ویژگی های منفی ای چون توانایی اصالح و سازندگی جامعه را ندارند 

که در این شعر توصیف تنهایی و افسردگی شاعر در «دیدار در شب»شود همچنانکه در شعر باید از حضور اجتماعی آنها کاسته 

 : اجتماع خفقان زدۀ عصر پهلوی است  با پرسشی تعجب انگیز بیان می کند که

 که این دریچه باز شود باز باز باز / آیا زمان آن نرسیده است

 و مرد بر جنازۀ مردۀ خویش/ که آسمان ببارد 

          نماز بگزارد  زاری کنان
 (234:همان)

« تنها صداست که می ماند»به نظر او در جامعه دیگر مردی وجود ندارد بلکه نامرد در جای مرد نشسته است در شعر 

 :فقدان مردانگیشان را پنهان نموده اندۀ گوید که نامردان که جای مردان نشسته اند در سیامی

 پنهان نموده استفقدان مردیش را / نامرد در سیاهی 

 (994و  999:همان ) 
او در این جامعه به مردان تکیه نمی کند زیرا آنها ناامید، جانی، معتاد، پر از شهوت و البته نامرد هستند او از میان  

 :مردمان جامعه، از زنان سادۀ کامل پناه می خواهد که از بام تا شام برای چرخش زندگی کار می کنند

 که از واری پوست سرانگشت های نازکتان / زنان سادۀ کامل مرا پناه دهید ای 

 دنبال می کند/  مسیر جنبش کیف آور جنینی را 

 به بوی شیر تازه می آمیزد       / و در گریبانتان همیشه هوا  

 (234:همان)     

 مرد به عنوان منجی   1-0  

ق آمیز باشد اما در دو شعر می توان چهرۀ مرد را به نمود چهرۀ مرد به عنوان منجی در دیوان فرخزاد شاید کمی اغرا

که توضیح آن گذشت، چهرۀ مرد به عنوان منجی زندگی شاعر آمده است، « عاشقانه»عنوان منجی مشاهده کرد،در قطعه شعر 

آفتاب می »مردی که در جهان سرد و سیاه می تواند باعث شادی شاعر شود و او را به اوج ببرد، همچنین در شعر

 :آمده است و شاعر را به شهر شعرها و شورها می برد« امید دلنواز من»مرد با ترکیب (443)«دشو

 ز سرزمین عطرها و نورها / تو آمدی ز دور ها و دورها 

 ببر به شهر شعرها و شورها / مرا ببر امید دلنواز من / ز عاجها، ابرها، بلورها
 (  431:همان)

می تواند جامعۀ شاعر را از خفقان و یأس و بی عدالتی نجات دهد و چون دیگر  اما نمود مرد به عنوان منجی ای که

آمده است، در این شعر،شاعر آمدن کسی را نوید می دهد « کسی که مثل هیچ کس نیست»مردان ویژگی منفی ندارد در شعر

هایی کاری کند و از مردان اجتماع فرخزاد که نتوانسته در برابر نابودی جامعه به تن. که با آمدن او همه چیز درست می شود

ناامید گشسته است، ناچار باآمدن کسی خود را آرام می کند کسی که می آید و شاعر این را باور دارد زیرا خواب او را دیده 

 :است« است و نام او قاضی القضات و حاجت الحاجات

 پلک چشمم هی می پرد  و/ من خواب یک ستارۀ قرمز دیده ام / من خواب دیده ام که کسی می آید 

 و اسمش آن چنان که مادر / و کور شوم اگر دورغ بگویم  / و کفش هایم هی جفت می شوند 

   یا حاجت الحاجات است/ یا قاضی القضات است / در اول نماز و و در آخر نماز صدایش می کند 

 ( 926:همان)
 :کسی نمی تواند آمدن مرد منجی را لغو کند
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 (994:همان)   شود گرفت و دست بند زد و به زندان انداخت نمی /کسی که آمدنش را 

 گیرینتیجه 

بدون شک در شعر فروغ فرخزاد که اولین شاعر زنی است که بی پروا و با جرأت در یک جامعۀ مرد ساالر از یک مرد   

ک چهرۀ برتر است، در شعر او سخن می گوید و آن را به عنوان معشوق جفاکار و ستیزه جو و هوسران معرفی می کند؛ مرد ی

مخصوصاً در دورۀ اول شاعری، مرد حضور قاطع دارد، محور اندیشۀ شعر اوست،عاطفۀ شاعر در خدمت اوست، بررسی شعر او 

 :نشان می دهد که مرد با چهار چهرۀ متنوع در شعر او حضور دارد
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از میان این چهره ها، چهرۀ معشوقگی مرد مهم ترین و اولین چهرۀ مرد است، در معشوق متعالی، شاعر مرد را می 

ستاید و از او به عنوان یک منجی یاد می کند که زندگیش را سامان داده است، در معشوق غیر متعالی، مرد یک معشوق 

ار و هوسران و ستیزه جو است که احساسات شاعر را نادیده می گیرد و شاعر نسبت به او بدبین و پرخاشگر است، باالترین جفاک

چهرۀ مرد نیز مربوط به همین مورد است، چهرۀ مرد در اجتماع یک فرد شهوت ران، مبتذل، ناامید و نامرد است که اهمیتی به 

نی خود را از اجتماع دور نگه داشته و قصد اصالح جامعه را ندارد، در این چهره، حتا مسائل ملی نمی دهد و بادالیل غیر عقال

شاعر به عدم وجود مردان می رسد گویا چیزی از مردانگی در مردان دیده نمی شود، اما با وجود چهرهای منفی از مرد، یک 

او نمود دارد که البته در مقیاس با چهرۀ  چهرۀ منجی از مرد که هم ناجی زندگی شاعر و هم ناجی اجتماع است، در شعر

کند و باعث میۀ مرد ناجی در زندگی، شاعر را در جهان سرد و سیاه همرا. مبتذل اجتماعی و معشوقگی نمود کمتری دارد

به طور کلی نگاه شاعر نسبت به مرد ایرانی . خوشبختی اوست و در اجتماع فردی است که می آید و عدالت را اجرا می کند

با بدبینی و سوء ظن از مرد سخن می گوید که این احساس درصد باالتری از اشعار دیده می شود و در حالت ۀ تنوع است، گام

 . او را می ستاید که که ستایش در چهرۀ معشوق متعالی  و منجی استۀ معشوق غیر متعالی و مردان اجتماع دیده می شود، گا
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