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 بررسی سیمای عصر پهلوی در شعر فروغ فرخزاد
 داود واثقی خوندابی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 چکیده

توان یافیت کیه از   های اجتماعی است و کمتر شاعری را میز تحوّالت و جریانهای هر شاعر نشأت گرفته اها و دیدگاهاندیشه

فروغ فرخزاد نیز تا حدّ زیادی از تحوّالت جامعۀ عصر پهلوی . تحوالت جامعۀ خود هرچند به صورت غیرمستقیم، تأثیر نپذیرفته باشد

ای اسیت  اشعار او نمایانگر جامعۀ گسیخته. وبی تصویر کندمتأثر بوده و در عین حال توانسته است این تحوّالت را در اشعار خود به خ

شیاعر بیا وجیود اینکیه     . های غربی از مسیر صحیح منحرف شیده و روی در زوال دارد های ناهنجار دولتکه به علّت پیروی از اندیشه

 .پردازدرگزاران و اهل سیاست میخود متأثر از این افکار است و به نوعی یأس و دلزدگی دچار شده، به انتقاد از مردم جامعه و کا

نگارنده پس از گفتیاری کوتیاه دربیارۀ    . هدف از نگارش این مقاله بررسی سیمای عصر پهلوی در شعر فروغ فرخزاد بوده است

 .پردازدهای شاعر میاجتماعی، به توضیح و تحلیل دیدگاه –مسائل تاریخی

 .پهلوی، تحوّالت اجتماعی ادبیات معاصر، فروغ فرخزاد، جامعه، عصر :هاکلیدواژه

 مقدمه         

استعمارگر از ابتدا بر این امر آگاه بودند که راه تسلّط اقتصادی و بهره کشی از کشورهای ضعیف، دور کیردن میردم آن    تدول

را از فرهنیگ  کشورها از فرهنگ خودی است؛ بنابراین تمام تالش خود را به کار گرفتند تا اذهان مردم جامعه، خصوصاً روشینفکران  

رضاخان بزرگترین عامل تروج فرهنگ غرب در ایران، تمیام کوشیش خیود را بیرای     . بومی پاک و فرهنگ غربی را جایگزین آن کنند

خواستند با طرد گذشتۀ نزدیک، میراث باستانی را با آیندۀ مبتنی بر الگیوی  می»غربی کردن ایرانیان انجام می دهد؛ او و اطرافیانش 

 (94: 4944آوری، )« .پذیرفتندآمیزند و نسل جدید ظاهراً این تناقض را میاروپایی درهم 

به اعتقاد او رسیدن به پیشرفت همه جانبیه  . داندرضاخان برای دستیابی به اهداف ظاهراً متجددانۀ خود هر عملی را مجاز می

پوشیدن و تعلییم و تربییت، زنیان اروپیایی را      و صنعتی شدن جامعه در گرو پیروی از فرهنگ اروپایی است؛ حتی زنان باید در لباس

کنید و  هجری شمسی را روز کشف حجاب اعالم میی  4944دی  41وی سرانجام روز .الگو قرار داده،از خط مشی غربیها تابعیت کنند

 (463: 4، ج4941لنگرودی، : نک. )دهد پاسبانها چادر از سر زنان بکشنددستور می

پدرم رضاشاه کبیر زنها را که در شمار مردگان بودنید زنیده کیرد و    »: گویدش رضاخان میاشرف پهلوی پیرامون اقدامات پدر

در میان اصالحاتی کیه بیه عمیل آورد    ... پدرم یک طرفدار ثابت قدم حقوق زنان بود. برادرم به بدن نیمه جان آنها روحی تازه بخشید

این گام بزرگی بود که وضع زنان ما را از قرنهیا مهجیور   . م گرفتانجا 4393توان به اقدام حکم رفع حجاب اشاره کرد که در سال می

 (216: 4941قانعی، )« .بودن به صورت انسانهایی واقعی تغییر داد

نیروهای استعماری پس از سقوط رضاخان برای پیشبرد اهداف خود، روشنفکران ایرانی را جذب کردند و به تبلیغات فرهنگی 

های انگلیس و آمریکا و فرانسه و شوروی، به موازات تأسیس و ، سفارت خانه4921شاه در شهریور همزمان با سقوط رضا»: پرداختند

فعالیتشیان را در   -مثل شبکۀ مخفی انگلیسی برادران رشیدیان، و طرح محرمانۀ پنجگانه آمریکا -تقویت سازمانهای مخفی جاسوسی

از جنگ جهانگیر، کیه دنییا را   ... .لت در امور داخلی ایران کردندانجمن فرهنگی شدت بخشیدند، و شروع به جذب روشنفکران و دخا

چیزی نگذشته بود که نمایندگان انجمن فرهنگی بریتانیا برای شناساندن فرهنگ و تمدّن انگلیسی، . به مصیبت و بدبختی مبتال کرد

و دو کالس بیه سیه کیالس و بیشیتر     نخست کالسهایی برای تدریس زبان انگلیسی باز کرد، طولی نکشید که یک کالس، دو کالس، 

کشید و بعد از آن به رادیو دست انداختند و برای جلب دوست و نفوذ در جامعۀ ایرانی در شهرهایی مانند اصفهان و شییراز کیه سیر    

ز روش حرییف  روسهای شوروی که در امور  ایرانیان گاه ابتکار را در دست دارنید و گیاه ا  ... راهشان تا تهران بود، شعباتی دائر نمودند

عکس العمل از خود نشان دادند و انجمنی به وجود آوردنید کیه نیام    ... دیرین پیروی می کنند، چون دارای چنین مؤسسه ای نبودند

گذاشتند و متعاقب آن شعباتی در تمام شهرهای شمالی، حتّی در آن شهرها کیه از  «« انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی»آن را 

 (244: 4، ج 4941لنگرودی، . )نسخه بیشتر فروش نمی رود، دائر نمودند 31های پایتخت  معروفترین روزنامه
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سیرکردگان غیرب بیدین شییوه     . پس همانگونه که قبالً اشاره شد، عصر پهلوی اوج تبلیغات غرب بر ضدّ فرهنگ بیومی اسیت  

ای محقق کردن اهداف استعمار از هیچ کوششی حکومت پهلوی نیز بر. ایرانی بودند -خواهان دور کردن جامعه از ارزش های اسالمی

 .فروگذار نکرده وبه تشویق دول بیگانه، افکار به اصطالح روشنفکرانۀ خود را به جامعه دیکته می کند

تیا پییش از   »های دیکتاتوری در ایران شد موجب درهم شکستن روحیۀ روشنفکران و استحکام پایه 4992مرداد  24کودتای 

زیر سیطرۀ مستقیم و غیرمستقیم ابهت و دانش و تشکیالت حیزب تیوده و بسییاری از رهبیران     ( به ویژه شاعران)کودتا، روشنفکران 

آنان تحت تیأثیر تعلیمیات تخطیی    . دادنداصوالً اجازۀ عرض اندام به خود نمی... دانشور آن، که تعریف و تلقی ویژه ای از شعر داشتند

دانستند که فلسیفۀ وجیودیش بیه حرکیت درآوردن میردم بیرای تشیکیل        و مقفایی می ناپذیر حزب، شعر را عبارت از مقاالت موزون

جامعه سوسیالیستی است و اگر شعر خود آن شاعران از چنان موهبتی برخوردار نبود، اشکال را نه در تلقی حزب از شعر، کیه نشیان   

کیه  )اش مورد انتقاد نشیریات حزبیی   رمتعهدانهپیش از کودتا کمتر شاعری بود که اشعار غی. دانستندضعف فرهنگ طبقاتی خود می

شیناختی حیزب   شکست جنبش ملّی، شکست ناباورانۀ تئوریهای اجتماعی و زیبیایی . واقع نشود( مورد عالقۀ این گروه از شاعران بود

ا حالت تلخی از غیبن و  ها را از قید و بندهای تحمیلی پیشین، باحساس و عاطفه. پس آنها خود را از همۀ قید و بندها رها کردند. بود

گیرا،  انسان ایرانیی بیا شخصییتی اساسیاً درون    : گویند که خود هستنددانستند که از انسانی سخن میاکنون آنها می.. .شیرینی انتقام

-میی ای کودتا زده که به دنبال آمال و پناه دیگر و عمدتاً سکس اندکی اخمو، تاریخاً شکست خورده و معترض و نمادپرداز، در جامعه

پس مجالتی آکنده از عکسهای برهنه، بستر انتشار چنین حاالتی شد، مجالتی رهیا شیده از قیید و بنیدها و نظیارت اخالقیی       . گشت

سیکس و سیاسیت در نشیریات و الجیرم در زنیدگی روزمیره رو بیه        ... پیوستندو آمر که شکست خورده و بدیشان میۀ روشنفکران نا

هیا  مرداد، برای مجالت، مفری برای انباشتن کیسیه  24ست نامنتظر خیزش انقالبی مردم در گسترش رفت، با این تفاوت که اگر شک

و آرمانگرایی به وجود ۀ خوااعتمادی گسترش یابنده و عمیق نسبت به هرگونه آرماننوعی بی( به ویژه هنرمندان)بود، در روشنفکران 

و ۀ پنیا اش نوعی احساس ترسبار بیی نمود که نتیجهتر میر و ترسناکتآورده بود و چشم اندازهای آینده را در منظرشان چنان مخوف

ۀ پناترین پاسخ به بیبه طور عموم، نزدیکترین محفل آرام کردن عصیانها و خیامانهۀ لذّت خوا»سرگشتگی و خودکشی بود؛ و سکس 

 (21و  43: 2لنگرودی، ج)« .انگیزگیشان بودو بی

ر با تبلیغ ایدئولوژیهای خود، روشنفکران را از مسیر صحیح منحرف نمودنید و اسیباب   گیریم که دول استعمارگپس نتیجه می

نفوذ افکار غرب و شرق که از زمان رضاخان شروع شد، با روی کیار آمیدن پهلیوی    . ملی جامعه را فراهم کردند -تخدیر فرهنگ دینی

 .جویی را در قشر روشنفکر ایرانی رواج دادد و باری و لذّتبنبه نتیجه رسید و نوعی یأس همراه با بی 4992مرداد  24دوم و کودتای 

-شعر فروغ، نمونۀ بارز یأس ناشی از مسائل اجتماعی دوران پهلوی است که شاعر با لحنی نقادانه زوایای آن را به تصیویر میی  

 :پردازیمشمارد که به ذکر آنها میکشد و خصوصیاتی را برای آن بر می

 شکست و تزلزل در جامعه -4

. اکمیت پنجاه سالۀ خاندان پهلوی به مثابۀ کارگزاران استعمار، اسباب شکست و تزلزل را در جامعیۀ اییران بنییان گذاشیت    ح

بررسیها به خوبی نشانگر این حقیقت است که خاندان پهلوی و در رأس آن محمّدرضا شاه، بزرگترین سدّ راه پیشرفت سیریع کشیور   

 :سرایدین اوضاع اینگونه میشاعر با دلزدگی از ا. ایران بوده است

 فاتح شدم

 خود را به ثبت رساندم

 خود را به نامی در یک شناسنامه مزیّن کردم

 (414: 4913فرخزاد، . )ساکن تهران 3صادره از بخش  614پس زنده باد 

ر آن وجیود  ای که دچار مرگ تدریجی شده است و در حقیقت دیگر مفهیومی از فیتح د  شاعر از فتح می گوید، فتح در جامعه

 :گویدهای زمینی به طریق گالیه میندارد و رسمیت انسان، منوط به ثبت در یک شناسنامه است؛ او همچنین در شعر آیه

 دیگر کسی به عشق نیندیشید

 دیگر کسی به فتح نیندیشید

 (932: همان. )و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید
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 :جود نداردجامعه ای که در آن هیچ تحرّکی برای پیشرفت و

 در انتهای فرصت خود ایستاده ام

 نه صدایی: و گوش می کنم

 (934: همان. )نه زیک برگ جنبشی: و خیره می شوم

 قانونی در جامعه و پناه بردن به افتخارات گذشتگانبی فرهنگی و بی -1

دولیت پهلیوی، بیا    . اهید بیرد  شود و بدون فعالیت علمی، ادبی و هنری آزاد راه به جایی نخوفرهنگ در محیط آزاد شکفته می

 .سلب آزادی در عرصۀ فرهنگ، راه را برای ایجاد یک فرهنگ مترقی و دموکراتیک مسدود کرد

 :شاعر گوید

 دیگر خیالم از همه سو راحت است 

 آغوش مهربان مام وطن 

 پستانک سوابق پر افتخار تاریخی

 ن و فرهنگ الالیی تمدّ

 (412: همان.)و جق جق جقجقه قانون

کند کیه نسیبت بیه آنهیا     گوید که در ایران آن زمان وجود ندارد و از قانون و عدالتی حکایت میمدن و فرهنگی سخن میاز ت

 :بدبین است

 وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود

 و در تمام شهر

 کردقلب چراغها مرا تکه تکه می

 وقتی چشمهای کودکانۀ عشق مرا

 بستندن میبا دستمال تیره قانو

 دریافتم، باید، باید، باید

 (446: همان. )وار دوست بدارمدیوانه

 پیردازد کیه بیا تکییه بیر مییراث فرهنگیی گذشیته، تالشیی بیرای اعیتالی جامعیه             شاعر همچنین بیه انتقیاد از افیرادی میی    

 :دهندنمی کنند و جامعۀ در حال احتضار را از مرگ نجات نمی

 :پدر می گوید

 تاز من گذشته اس

 از من گذشته است

 من بار خود را بردم و کار خود را کردم

 و در اتاقش از صبح تا غروب،

 التواریخیا شاهنامه می خواند یا ناسخ

 و هرچه مرغۀ لعنت به هرچه ما: گویدپدر به مادر می

 وقتی که من بمیرم دیگر

 کند که باغچه باشدچه فرقی می

 یا باغچه نباشد

 (431: همان. )ی استبرای من حقوق تقاعد کاف

 فقر و ناداری -9

اقتصیادی فیراهم    -سلسلۀ پهلوی هنگامی که زمام امور را در ایران به عهده گرفت، شرایط مناسبی برای پیشرفتهای اجتماعی

ع بیرداری از منیاب  میهن ما از لحاظ وسعت خاک و تعداد نفوس، از نظر منابع طبیعی و ثروتهای زیرزمینی و به خصوص با بهیره ». بود
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در چنان شیرایطی بیود   . توانست کشور ما را، هم از لحاظ انرژی و مواد اولیّه و هم از منابع ارزی تأمین نمایدعظیم نفت و گاز که می

تیر رشید و   ای بیس گسیترده  توان اقتصاد کشور و سطح زندگی زحمتکشان را با شتابی بس فزونتر و با دامنهکه با استفاده از آنها می

لسلۀ پهلوی از این عوامل مساعد نیز استفاده نکرد، بلکه با سپردن منابع طبیعی به خصوص نفت میهن ما به دست س. تکامل بخشید

غارتگران خارجی، ایجاد شرایط مساعد و تسهیالت فراوان برای استثمار نیروی انسانی کشور به وسیلۀ انحصیارات خیارجی و بیر بیاد     

« .دی به خصوص نظامی، موجبات عقب مانیدگی اقتصیاد و وابسیتگی آن را فیراهم کیرد     های غیرتولیدادن منابع ارزشی کشور در راه

 (16: 4941قانعی، )

 :در این جامعه شاعر که نمایندۀ فرهنگ و ادب یک ملّت است، باید از فقر رنج ببرد

 و زیر ششصد و هفتاد و هشت قبض بدهکاری

 و روی ششصد و هفتاد و هشت تقاضای کار نوشتم

 (412: 4913فرخزاد، ) .فروغ فرخزاد

اغلب در وسط هر ماه بیدون پیول   . کنمدر شرایط مادی بدی زندگی می( فروغ)خودم »: نویسدهای خود میاو در یکی از نامه

 (44: همان، مقدمه)« .االن وسط زمستان است و من هنوز بخاری ندارم. مانم و کسی ندارم که به من کمک کندمی

 :وغ نیز تکرار شده استاین مضمون در دیگر اشعار فر

 پرنده کوچک است

 کردپرنده فکر نمی

 خواندپرنده روزنامه نمی

 (411: همان. )پرنده قرض نداشت

 :گریزندمیۀ گاه الدر این جامعه، نان تأثیر گفتۀ پیامبران را از بین برده است و آنها از وعده

 چه روزگار تلخ و سیاهی

 نان، نیروی شگفت رسالت را

 است مغلوب کرده

 ....پیغمبران

 گریختندۀ گاه الاز وعده

 های گمشدهو بره

 چوپانی راۀ دیگر صدای هی

 (969: همان. )ها نشنیدنددر بهت دشت

 تملق و دورویی مردم خصوصاً اهل شعر و ادب برای به دست آوردن مادیات -1

کنند و بیه  حقیر، خود را مانند گدایان می این جامعه به حدّی از ابتذال رسیده است که شاعران برای رسیدن به نان و اهداف

هیر هنرمنیدی کیه بیه     . در حقیقت هر نویسنده و هنرمندی که مدح و ثنای خاندان پهلوی را نگوید محکوم است»: پردازندتملق می

 (244: 4941قانعی، )« .دنبال هنر واقعی و مردمی باشد محکوم به نیستی است

داند که برای گذراندن امیور، خیود را بیه صیورت کالغهیای پییر       ر را چونان بلبالنی میشاعر با تأسف از اوضاع جامعه، اهل هن

 :پرنداند و با تنبلی به سوی حاشیه روز میدرآورده

 با اولین نگاه رسمیم، از الی پرده، ششصد و هفتاد و هشت

 بینمشاعر را می

 بازها، همه در هیئت غریب گدایان که، حقه

 گردندال وزن و قافیه میدر الی خاکروبه، به دنب

 و از صدای اولین قدم رسمیم 

 زارهای تیره، ششصد و هفتاد و هشتیکباره، از میان لجن
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 بلبل مرموز  

 که از سر تفنن 

 خود را به شکل ششصد و هفتاد و هشت

 کالغ سیاه در آورده اند  

 (419: همان. )پرندبا تنبلی بسوی حاشیه روز میو 

 :وه گویدفروغ با تمسخر این گر

ای بیه قافییه کشیک در    و آخرین وصیتش این است که ازای ششصد و هفتاد و هشت سکه، حضرت استاد ابراهام صهبا مرثیه

 (413: همان. )رثایش رقم زند

 دل بستن جامعه به امور تصنعی -0

در . کنید شیکایت میی  شود و فروغ از مصنوعی بودن گلها و در حقیقت افراد جامعیه  در ادامه نقد جهان صنعتی هم مطرح می

 :ای که عشق و محبّت هم از روی تصنع استجامعه

 واولین نفس زدن رسمیم 

 شود به بوی ششصد و هفتاد و هشت شاخه گل سرخ آغشته می

 (419: همان.)محصول کارخانجات عظیم پالسکو

 :گویددر جای دیگر می

 ها را کشتیم هبعد از تو ما صدای زنجر

 استوخی حرفهای الفبا بر میصدای زنگ، که از روه و ب

 (441: همان) .سازی، دل بستیمهای اسلحهو به صدای سوت کارخانه

انید؛ در شیعر   بسیته کنند که به خاطر مسائل بیهوده جامعه را رها کرده و به امور تصینعی دل افرادی در این جامعه زندگی می

 :گویداز خودگسیخته و مصنوعی است، می کسی به فکر گلها نیست، شاعر خطاب به خواهرش که رمز انسانهای

 اشاو در میان خانه مصنوعی

 اشو با ماهیان قرمز مصنوعی

 اشو زیر شاخه های درختان سیب مصنوعی

 خواندآوازهای مصنوعی می

 سازدهای طبیعی میو بچه

 او

 شودآید و گوشۀ دامنش از فقر باغچه آلوده میهر وقت به دیدن ما می

 (439: همان. )یردگحمام ادکلن می

 آزادی زن در جامعه -6

یکی آنکه محیط اجتماعی ما طوری تحوّل یابد کیه زنیان هیم بتواننید     . فروغ دو آرزو بیشتر ندارد»: نویسدمجلۀ روشنفکر می

، 4941لنگیرودی،  )« .همگام مردان پیش بروند، دیگر اینکه حقّ داشته باشند مثل مردان هرچه مایل هستند در اشعارشان بگنجانند

 (414: 2ج

گرایانۀ غرب و وجود مسائل حاد اجتماعی، با عقاید و آرمانهای اصییل جامعیۀ خیود    شاعر به دلیل تأثیرپذیرفتن از افکار مادی

-کشی در فرهنگ ایران است؛ این مسأله در سه مجموعۀ اوّل فروغ مشیهودتر میی  مخالف است و به همین دلیل خواهان نوعی سنت

 :گویدباشد؛در شعر عصیان می

 منم آن مرغ،آن مرغی که دیریست

 پرواز دارم ۀبه سر اندیش

 تنگ ۀسرودم ناله شد در سین
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 به حسرتها سرآمد روزگارم

 به لبهایم مزن قفل خموشی 

 که من باید بگویم راز خود را

 به گوش مردم عالم رسانم

 (34: همان. )طنین آتشین آواز خود را

روم در محیط فعلی و اجتماع فعلیی خیلیی سیر و    که من میۀ دانم این رامی»: گوید ای پیرامون اشعار ضد سنّت خوددر نامه

یک نفر باید این راه . صدا تولید کرده و مخالفان زیادی برای خودم درست کردم ولی من عقیده دارم باالخره باید سدها شکسته شود

 (413: 2، ج4941لنگرودی، )« .بینم پیشقدم شدممن چون در خودم این شهامت و گذشت را می. رفترا می

 :به همین ترتیب شاعر از به تصویر کشیدن لذّتهای ضدّ سنت در شعر خود ابایی ندارد

 لبم با بوسه شیرینش از تو

 تنم با بوی عطر آگینش از تو

 نگاهم با شررهای نهانش

 (34: 4913فرخزاد، . )خونینش از تو ۀدلم با نال

 :همچنین

 جان از لبانش کی نشان دارم به

 های دلنشینجز شرار بوسه

 دانم سرانگشتش چه کردمن چه می

 در میان خرمن گیسوی من

 آنقدر دانم که این آشفتگی

 (34: همان. )زان سبب افتاده اندر موی من

می ادبیات به اصیطالح شیهوانی همیشیه هنگیا    »پرواییها را باید در عصر فروغ جستجو کرد؛ شکنیها و بیالبته دلیل این سنت

ها به روی افکار و استعدادها و نیروهیا بسیته   هنگامی که همۀ راه. تر باشدشیوع پیدا می کند که ناکامی اجتماعی حادتر و خردکننده

. است کیه همچنیان بیاز و همیوار مانیده اسیت      ۀ افتد؛ زیرا این تنها راجویی جنسی میاست، هنرمند درون بین به راه معاشقه و لذّت

است که مدّتها به بوتۀ فراموشی افتاده بود، ولی در فرانسه بعد از جنیگ، کیه دوران سیختیها و    « رودیت پیرلوئیسآف»بهترین مثال، 

 (436: 2، ج4941لنگرودی، )«.گشتشمار بود به یکباره همچون ورق زر دست به دست میزدگیهای بینامرادیها و دل

اجتمیاعی از   –یاوریم به آغیاز فصیل سیرد بیه ییک درک فلسیفی      گفتنی است که فروغ در دو مجموعۀ تولّدی دیگر و ایمان ب

 (442: 4942یاحقّی، . )خود رسید و از سرودن سه مجموعۀ نخست خود ابراز پشیمانی کردجامعه

 منتقدین بی عمل -7

به من  هنر گهوارۀ فلسفۀ بابا»:کنندشمارند و کاری برای حل آنها نمیدر این جامعه افرادی هستند که فقط مشکالت را برمی

 (414: 4913فرخزاد، )« .چه ولش کن

-این افیراد سیعی میی   . داننداینها همان افرادی هستند که به قول شاعر به فلسفه معتادند و شفای باغچه را در انهدام آن می

 :شوندبرند و در ازدحام آن گم میکنند خود را دردمند جلوه بدهند، لیکن به میکده پناه می

 وید قبرستان گبرادرم به باغچه می

 ماهیها و از جنازۀ خنددبرادرم به اغتشاش علفها می

 که زیر پوست بیمار آب

 شوند های فاسد تبدیل میبه ذرّه 

 داردشماره بر می

 برادرم به فلسفه معتاد است 
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 برادرم شفای باغچه را 

 .دانددر انهدام باغچه می

 کنداو مست می

 زند به در و دیوار و مشت می

 کند که بگوید میو سعی 

 بسیار دردمند و خسته و مأیوس است 

......... 

 و ناامیدیش

 آنقدر کوچک است که هر شب  

 (432: همان. )شوددر ازدحام میکده گم می

 طبقاتی بودن نظام آموزشی -3

طبقیاتی بیود،    نظام آموزشی اییران ». مسألۀ دیگری که برای فروغ عذاب آور است، نبود امکانات تعلیم برای مردم عادی است

العیاده  این بدان معنی است که اکثریت مردم، که از زحمتکشانند یا اصالً به آموزش دسترسی نداشتند و یا بهرۀ آنها از آمیوزش فیوق  

کشی که بیرای تیأمین   آن خانوادۀ زحمت. بزرگترین مانع در برابر طبقۀ محروم برای دسترسی به آموزش، فقر مادی است. ناچیز بود

هم باشد، به جای تحصیل، فرزنید خیود را   « رایگان»ر و نمیر خود، به هر دست کاری نیازمند است، به فرض که تحصیل زندگی بخو

 (213و  214: 4941قانعی، . )«فرستند تا الاقل کمکی برای تأمین این زندگی بخور و نمیر باشدبه کار می

 :شاعر با تعریض به بزرگان جامعه گوید

 یابندقتی که در کالس اکابر حضور میت وبرگزیدگان فکری ملّ

ر ردییف  وهریک به روی سینه، ششصد و هفتاد و هشت  کباب پز برقی و بر دو دست، ششصد و هفتاد و هشیت سیاعت نیاوز   

 کرده و میدانند 

 (443: 4913فرخزاد، )کیسه بودنست، نه نادانی ۀ که ناتوانی از خواص ت

 به مواد مخدر و مشروباتاهل سیاست به جامعه و پناه بردن ة توجّبی -3

اعتمادی و دلسردی را در قشر روشنفکر ایرانی به وجیود آورد کیه   نوعی بی 4992مرداد  24شکست خیزش انقالبی مردم در 

کرد و در عوض نوعی تمایل به بی بند و باری و پناه بردن بیه میواد مخیدر و    گرایی مسدود میو آرمانۀ خواراه را برای هرگونه آرمان

در قشر روشنفکر ایرانی به وجود آمد؛ فروغ اگرچه در مجامع روشنفکری تهران رفت و آمد داشت، امّا چنان که از سخنان و  مسکرات

 (419: 4912شمیسا، . )آید هیچگاه آنها را جدی نگرفتها و اشعارش برمینامه

 :شاعر در تعریض به روشنفکران گوید

  من می توانم از فردا

  خاچیک ۀدر پستوی مغاز

  ل خالصچند گرم جنس دست اوّ ازبعد از فرو کشیدن چندین نفس 

 و صرف چند بادیه پپسی کوالی ناخالص

 و بخش چند یاحق یاهو و وغ وغ و هو هو

 به مجمع فضالی فکور  رسماً

  فاضل روشنفکر

 (416: 4913فرخزاد، ) .و پیران مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپیوندم

 :ینی گویدهای زمهمچنین  در شعر آیه

 مردابهای الکل

 با آن بخارهای گس مسموم
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 تحرّک روشنفکران راانبوه بی

 (964: همان. )به ژرفای خویش کشیدند

همچنین مصرف مواد مخدر و شرب مسکرات عالوه بر جمعیت روشنفکران در بین افراد عادی نیز موجب به دنیا آمدن افیراد  

 :برنددهند و راه به هیچ جایی نمیهویت شده، افرادی که بوی بنگ و افیون میبی

 در غارهای تنهایی

 بیهودگی به دنیا آمد

 دادخون بوی بنگ و افیون می

 زنهای باردار

 نوزادهای بی سر زاییدند

 ها از شرمو گاهواره

 (962: همان. )ها پناه بردندکوهبه 

ادی در اییران نوشیته سِربرتراندراسیل آمیده     پهلوی انجام می گرفت؛ در کتاب آز پخش و اشاعۀ مواد مخدر توسط عمال رژیم

 :است

مینیوریتی »مجلۀ . جالب است که منافع خصوصی شاه را در این کشور که گویا نمونۀ آزادی و روشنایی است مطالعه نماییم»

ی کیه زمیین   خواند و زمینها را مییان آن کسیان  اصالح طلب میۀ نوشت که شاه در عین اینکه خود را پادشا 4362در سال « اف اوان

هروئین در ایران میاده   4339در سال . نماید در واقع مالک همۀ کشت تریاک است و آن را در اختیار داشته و داردنداشته تقسیم می

انید و شیاه ایین میاده را در     سال است به این ماده معتاد شیده  91درصد ایرانیانی که سنشان کمتر از  21ای ناشناخته بود، امّا امروز 

بیرد و خیواهرش اشیرف را    تر است و بدین شکل هر سال میلیونها دالر نفع میه رقابت با تریاک به راه انداخت؛ زیرا پر منفعتایران ب

داننید کیه اییران    گمرک آمریکا و پلیس این کشیور بیه خیوبی میی    . پلیس سوئیس توقیف کرد؛ زیرا جامه دانهایش پر از هروئین بود

شود؛ امّا ارزشیی کیه شیاه از نقطیه نظیر منیافع نفتیی بیرای         ه طور قاچاق به آمریکا وارد میسرچشمۀ اصلی مواد مخدری است که ب

 (234: 4941قانعی، )« .دولتهای غرب دارد او را مصون نگه داشته است

 :شاعر با تأسف از وضع مردم جامعه گوید

 پس این پیادگان که صبورانه

 اندهای چوبی خود تکیه دادهبر نیزه

 نند؟آن بادپا سوارا

 و این خمیدگان الغر افیونی

 (914: 4913فرخزاد، . )آن عارفان پاک بلنداندیش

 خفقان موجود در جامعه -45

سازمان امنیت مانند عنکبوت در سراسرکشور تار و پود خود را گسترده بود، کوچه و محلّه و کارخانه و کارگیاه و دانشیگاه و   »

. بودجۀ آن نامحدود و وسایل کارش از هرجهت فیراهم بیود  . سازمانی نداشته باشدای نیست که ساواک در آنجا مأموران و یا دانشکده

ترین و وجدانمأمورانش از بی. ها خانۀ مخفی در محلّات گوناگون تهران و شهرستانها و صدها وسیلۀ سریع ارتباط در اختیار داشتده

 (466: 4941قانعی، )« .شده بودندای احساس و عاطفه انسانی نداشتند، انتخاب ترین عناصری که ذرّهپست

 :شکنجه و تنبیه بدنی در سازمان ساواک امری عادی بوده است، اسکندر دلدم در کتاب من و فرح پهلوی می نویسد

ای را در اختیار داشیت  چی آذربایجانی پیرمرد بسیار نحیف و رنجوری در خیابان شاه رضا چهارراه نظام آباد زیر پلهیک قهوه»

یک روز صبح ماشیین  . کرداش را اداره میاور و تعدادی قوری و استکان از طریق فروش چای امرار معاش کرده و خانوادهو با یک سم

سه چهار روز از ایین  . ساواک جلوی زیر پله ایستاد و این پیرمرد رنجور و نحیف که شاید بیش از هفتاد سال داشت برداشتند و بردند

چی را برای بازجویی به معلوم شد پیرمرد هفتاد ساله قهوه. فته رهایش کردند و به سر کار برگشتبندۀ خدا خبری نبود ولی اواخر ه
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انید جلیوی دکیۀ ایین     جرمش هم این بوده که چند نفر از دستگیر شدگان توسط ساواک در بازجوییها گفته. اندکمیتۀ مشترک برده

 (649: 4943اسدی، . )«کردندالقات میگذاشتند و ضمن چای خوردن با هم مپیرمرد قرارهایشان را می

منظور شیاعر از آوردن کلمیات تییر، اعیدام و     . آری، در این جامعه جز خفقان و کشتن و کشته شدن چیز دیگری وجود ندارد

حرکیات  از طریق دار و اگر ۀ شوند و گرواز مردم با گلوله کشته میۀ گوید که گروتوپخانه در شعر زیر همین مسأله است و تلویحاً می

 :شودو مبارزات آنها دسته جمعی باشد از توپ و توپخانه هم استفاده می

  امای قدم به عرصه هستی نهادهسازنده هایمن در میان توده

 ا به جای آنکه گرچه نان ندارد امّ

  میدان دید باز و وسیعی دارد 

  که مرزهای فعلی جغرافیاییش

 یراز جانب شمال به میدان پر طراوت و سبز ت

 و از جانب جنوب به میدان باستانی اعدام

 (414: 4913فرخزاد، . )و در مناطق پر ازدحام، به میدان توپخانه رسیده است

مرداد تا قبل از انقالب اسالمی صدها نفر از مبارزان راه استقالل و آزادی میهن میا بیه دسیت سیازمان هیای       24از کودتای »

های نظیامی، بیا پرتیاب کیردن در     ها، با احکام ظالمانۀ بیدادگاهها و خیابانگاه ها، در کوچهو رأس آنها ساواک در شکنجه « امنیتی»

زارها از هلیکوپتر و طرق دیگر نابود شده و هزاران نفر  از دانشیجویان، کیارگران، هنرمنیدان و روحیانیون و از تمیام      ها و نمکدریاچه

ضد ملّی رژیم مطلقه مخالفت کرده و یا برای دفیاع از حقیوق صینفی خیود      قشرهای اجتماعی که به نحوی با سیاست ترور و اختناق

 (466: 4941قانعی، )« .انداند، زندانی و شکنجه شده و بسیاری زیر رگبار مسلسل کشته شدهتظاهرات کرده

 :کشدسوزد، اوضاع جامعه را اینگونه به تصویر میشاعر در شعر دلم برای باغچه می

 تمام روز

 آیدتکه شدن میدای تکهاز پشت در ص

 و منفجر شدن

 کارندهایشان جای گل خمپاره و مسلسل میهای ما همه در خاک باغچههمسایه

.... 

 شان را و بچه های کوچک ما کیفهای مدرسه

 از بمبهای کوچک

 (434: 4913فرخزاد، . )اندپر کرده

 تفاوتی مردم جامعه نسبت به یکدیگربی -44

ای که مانند النه ماران اسیت و افیرادش   تفاوتی مردم جامعه نسبت به یکدیگر است؛ جامعهروغ، بیلۀ دردآور دیگر برای فمسئ

 :اندبویی از یکرنگی و عشق نبرده

 آیم من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می

 ماران مانند استۀ و این جهان به الن

 و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیست

 بوسندکه ترا می که همچنان

 (423: همان. )بافنددر ذهن خود طناب دار ترا می

به تبرییز رفیت و بیه     4944کند در آالم و رنجهای مردم جامعه شریک باشد؛ چنانکه در سال که خود شاعر سعی میدر حالی

 :ئی گفتدر مصاحبه او بعدها. را دربارۀ زندگی جذامیان ساخت« خانه سیاه است»سفارت انجمن کمک به جذامیان فیلم 

ۀ کننید کیه همی   ه زنیدگی میی  تیوی جذامخانیه ییک عیدّ    . روز اول که جذامیها را دیدم حالم خیلی بد شد، وحشیتناک بیود  »

من زنی را دیدم که صورتش فقط ییک سیوراخ داشیت و از    .انسانی محرومندۀ ا از چهرامّ ،خصوصیات و احساسات یک انسان را دارند
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با اینها خوب رفتار نکیرده بودنید و   .وب وحشتناک است، ولی من مجبور بودم اعتمادشان را جلب کنمخ.زدتوی این سوراخ حرف می

-شان،دسیت بیه زخمهایشیان میی    نشستم سر سیفره ا من،به خدا،میامّ. هر کس به سراغشان رفته بود فقط عیبشان را نگاه کرده بود

لنگیرودی،  )« .این طوری بود که جذامیها به مین اعتمیاد کردنید   .تزدم که جذام انگشتان آن را خورده اسزدم،دست به پاهایشان می

 (413-414: 2، ج4941

 :کندگونه ترسیم میهای جامعه را اینفروغ در کل، انسان

 انسان پوک 

 انسان پوک پر از اعتماد 

 نگاه کن که دندانهایش 

 چگونه وقت جویدن سرود میخوانند

 (492: 4913فرخزاد، . )درندچگونه وقت خیره شدن می و چشمهایش

 :گویدمی« دیدار در شب»در شعر 

 ها من فکر میکنم که تمام ستاره

 اند ای کوچ کردهبه آسمان گمشده

 و شهر، شهر چه ساکت بود 

 من در سراسر طول مسیر خود 

 های پریده رنگ از مجسمهۀ جز با گرو

 و چند رفتگر 

 دادند که بوی خاکروبه و توتون می

 خواب آلود  ۀو گشتیان خست

 (912: همان. )یز روبرو نشدمچبا هیچ 

 :های یک انسان زنده نیستند و جامعه مردابیست پر از حشرات و جانوران موذیدر حقیقت این انسانها چیزی جز تفاله

 تواند باشد مردابچه می

 تواند باشد جز جای تخم ریز حشرات فسادچه می

 4643: همان. )زندم میهای باد کرده رقافکار سردخانه را جنازه

-ای در این جامعه زده شود به جیان همیدیگر میی   اند و اگر جرقهکشیده شدهۀ فروغ معتقد است که جامعه و مردم آن به تبا

 :شوندکنند و برای ارضای شهوت خود با دختران نابالغ همبستر میافتند و گلوی همدیگر را پاره می

 ناچیزی  ۀای، جرقجرقهۀ گا

 ع ساکت بیجان رااین اجتما

 کرد یکباره از درون متالشی می

 آوردند آنها به هم هجوم می

 مردان گلوی یکدیگر را

 دریدندبا کارد می

 و در میان بستری از خون

 با دختران نابالغ 

 (963: همان. )شدندهمخواب می

زشهای اصیل جامعه فاصله گرفته است، بیه  طوری که قبالً اشاره شد، شاعر به علّت تأثیر پذیرفتن از فرهنگ غربی، از ارهمان

 :گویدپردازد و خطاب به مادرش که نماد افراد مذهبی است میطوری که به انتقاد از قشر مذهبی جامعه می

 مادر همیشه در ته هر چیزی 
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 دنبال جای پای معصیتی  میگردد

 و فکر میکند که باغچه را کفر یک گیاه 

 . آلوده کرده است

 دعا میخواند مادر تمام روز 

 مادر گناهکار طبیعیست

 کند به تمام گلهاو فوت می

 کند به تمام ماهیها و فوت می

 کند به خودش و فوت می

 مادر در انتظار ظهور است 

 (434: همان.)و بخششی که نازل خواهد شد

ایی ندارند؛آنچه هست نیابودی  سرکنند و دیگر مجالی برای حماسهکند، غرور گدایی میای که فروغ ترسیم میمردمان جامعه

 :ها و پایمال شدن خون آنهاستانسان

 افسوس 

 من با تمام خاطره هایم 

 سرود خونین نمی ۀکه جز حماس ،از خون

 غروری که هیچ گاه  ،و از غرور

 خود را چنین حقیر نمیزیست 

 (913: همان.)امدر انتهای فرصت خود ایستاده

 :آزاردو تنفس این هوا او  را میکند شاعر از جامعه بوی پهن حس می

 از فرط شادمانی 

 رفتم کنار پنجره، با اشتیاق، ششصد و هفتاد و هشت 

 بار هوا را که از غبار پهن 

 و بوی خاکروبه و ادرار، منقبض شده بود 

 (.412: همان.)درون سینه فرو دادم

 :گیردهای آن الفت نمیجامعه زندانی است که فروغ با حلقه

 این غم که بر جان من استاز منست 

 دیگر این خود کرده را تدبیر نیست

 پای در زنجیر می نالم که هیچ

 (494: همان. )الفتم با حلقۀ زنجیر نیست

دانید کیه حاضیر اسیت از ارتفیاع      کند، به طریق طنز خود را آنقدر دوستدار جامعه میی شاعر پس از انتقاداتی که از جامعه می

 :به دامان مام مهربان وطن بیفتد ششصد و هفتاد و هشت متری،

 که در پناه و پشتکار و اراده

 افتخار این را دارد

 کی می تواند از همین دریچه نه از راه پلکان خود را

 (414: همان)وار به دامان مهربان مام وطن سرنگون کند دیوانه

 :ماندو در آخر، چیزی جز نومیدی برای شاعر باقی نمی

 فی نخواهد کردکسی مرا به آفتاب معر

 ها نخواهد بردکسی مرا به مهمانی گنجشک
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 پرواز را به خاطر بسپار

 (464: همان. )پرنده مردنی است

 :سازدهای خوشبختی او را از نومیدی سرشار میو چنین است که دلهرۀ ویرانی، لحظه»

 در شب کوچک من دلهرۀ ویرانیست

 گوش کن

 وزش ظلمت را میشنوی؟

 وشبختی من غریبانه به این خ

 نگرممی

 من به نومیدی خود معتادم

 گوش کن

 وزش ظلمت را میشنوی؟

بیند و بر بام اتاقش نیز زوال النه کرده اسیت  بیند، این تشویق را در ماه میاین تشویش و اضطراب از ویرانی را در همه جا می

 :و بیم فروریختن می رود

 در شب اکنون چیزی می گذرد

 ماه سرخست و مشوش

 این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن استو بر 

 ابرها، همچون انبوه عزاداران

 (93: ، مقدمه4913فرخزاد، . )لحظه باریدن را گوئی منتظرند

 :دانست کهو گویی می

 از تمام اوهام سرخ یک شقایق وحشی

 جز چند قطره خون

 (424: همان. )چیزی به جا نخواهد ماند

 گیرینتیجه

کند که در حال متالشی شدن است؛ در این جامعه هیچ جنبش و حرکتیی  ای را ترسیم میر اشعار خود جامعهفروغ فرخزاد د

مردمانش با چشم همیدیگر  . برندها پناه میآید و مادرانشان از شرم به کوهپدر بوی بنگ و افیون میوجود ندارد؛ از گهواره نوزادان بی

کشیند، مشیروب   در این جامعه سیاستمداران به جای اصالح امور، تریاک می. تفاوتندبیدرند و نسبت به سرنوشت همنوع خود را می

معیار برتری تملیق و  . گریزندمیۀ گاه البرد و انبیا از وعدهانگیز رسالت را از بین مینان نیروی شگفت. شنوندنوشند و موسیقی میمی

جامعه مردابیی پیر از حشیرات    . شوندآورند و در ازدحام آن گم میمی منتقدان به جای اقدامی عملی روی به میخانه. چاپلوسی است

برند و برای ارضای شهوت با دختیران  افتند و گلوی همدیگر را میموذیست که مردم آن تنها با تحریکی کوچک به جان همدیگر می

 .شوندنابالغ همبستر می

ی کیه دول اسیتعمارگر بیا تبلییغ افکیار ماتریالیسیتی و       اآری، دیوان فروغ ترسیم کنندۀ یک جامعه گسییخته اسیت، جامعیه   

دلییل نیسیت کیه در    شاعر خود نیز تحت تأثیر این افکیار اسیت و بیی   . اندنهیلیستی خود، نوعی یأس و دلزدگی را در آن ترویج داده

-کند که دیگیر نمیی  فی میزند و با انتقاد از ارزشهای دینی رسوالن را سرشکستگانی معراشعارش یأس و ناامیدی و تاریکی موج می

 .توان به آیات آنها پناه برد
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