
  ماند تنها صداست كه مي

  
زاده رفعت حاجي                 

 ∗ 

  

  چكيده 

سـاله   32تا پايان زنـدگي   1331از همان آغاز چاپ اولين مجموعه شعر در سال 
بـا كـالم، لغـات و    . زاد با زبان و ابزار بيـاني خـاص خـود شـعر گفـت      فرخ 1345در سال 

گـرا و مـرد    ها دنيايي متفاوت را در جامعه كهنـه  ست به كمك آنتركيباتي خاص كه توان
  .محور ادبيات ايران بتصوير بكشد

بينـيم   هاي محتاطانه زنـان را مـي   در نگاهي به تاريخ ادبيات فارسي، اندك نوشته
ها باشد چرا كـه نظـام قـراردادي     كه بازگو كنندة محدوديت سنتي و ممنوعيت بياني آن

  دان، و زن را مطيـع، غيرمنطقـي و سـاكت     منطقي، حـاكم و سـخن   ديرينه، مرد را قوي،
بردار و بردبار كه تمام وجـود خـود    فرمان. بود» فرشته خانه«نماد زن خوب، . خواست مي

جـاي زنـان خـالق و    » مانـد  تنهـا صداسـت كـه مـي    «شـاعر شـعر   . را در خانه نثار كنـد 
بـه  » چـرا توقـف كـنم   «دعـاي  بيند و با ا مند را در عرصه فرهنگ و هنر خالي مي انديش

مسلم است كه جامعه مردگراي آن زمان پذيراي چنان راه غيرمرسـوم،  . پردازد مبارزه مي
هنجارشكني زباني، صراحت بياني، صداقت كالم از جانب زن نبود امـا در فضـاي جديـد    

توانسـت در مقابـل    شعري فرخزاد، زن ايرانـي خـود را در دنيـايي ديگـر يافـت كـه مـي       
راردادي و كهنه جامعه مقاومت كرده و براي بيان هويت مستقل خود مبـارزه  هاي ق سنت
  .كند

  

  كليد واژه

ماند ـ نقد شعر فروغ ـ ادبيات شـرح حـالي ـ        زاد ـ تنها صداست كه مي  فروغ فرخ
ادبيات اعترافي ـ مرزبندي سـنتي جنسـيت ـ فرديـت در شـعر ـ هنجارشـكني زبـاني ـ           

  .مرد مدارانههاي قراردادي ـ نظام سنتي  سنت

                                                      
 .آزاد اسالمي ـ واحد خويگاه  عضو هيأت علمي دانش ∗
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/ ذاتـش درايـت و انصـاف   / بي رداي شوم قاضيان/ ست داوري آن سوي در نشسته
  .داوري خواهد شد/ ات تا جاودان جاويدان ـ در گذرگاه ادوار و خاطره/ هيأتش زمان

"در آستانه"احمد شاملو ـ   

  

وشش عصيان انسـاني  اگر زن بودن فروغ را نخستين زمينه آماده و فراهم براي ج
به  انگيزه رهايي از سلسله انقيادها و استبداد طوالني و دراز آهنگ ذهنيت مرد ساالرانه، 

. ايـم  تـر شـده   بدانيم، به حقيقت وجودي او و شعر او نزديك 1»شبان ـ رمگي «در جامعه 
فروغ از نخستين زماني است كه خيلي زود به آن اسارت شبان رمگي و خصوصـاً اسـارت   

تر زمـان، هرچنـد    اين پي بردن پيش از درك كامل گذشته و درك كامل. (برد ي ميزن پ
آميز و آميخته با طغيان جواني اسـت، امـا طبيعـي اسـت و همـان مقدمـة        در آغاز شتاب

تر اين كـه درك اجتمـاعي را درك    شود و ويژه درك بعديش و رسيدن به شعر واقعي مي
  )2.بخشد زبان متفاوت قوت و سرعت مي

تـا پايـان زنـدگي     1331در سال » اسير«همان آغاز چاپ اولين مجموعة شعر از 
بـا كـالم،   . زاد با زبان و ابزار بياني خاص خود شعر گفت ، فرخ1345اش در سال  ساله 32

گـرا   ها دنيايي متفاوت را در جامعه كهنـه  لغات و تركيباتي خاص كه توانست به كمك آن
هـا در   شعر براي او عبارت از زنـدگي كـردن كلمـه   «. دو مرد ساالر ادبيات ايران، بيان كن

دار در روي كاغـذ،   هـا بـه صـورت زنـده و جـان      درون آدمي است و باز نوشتن اين كلمـه 
هـا بشـود بايـد     جان شدن كلمه بنابراين از هر نوع سكته يا توقف يا سكوني كه اسباب بي

  3».احتراز كرد
خود و در دنياي پيرامونش اسـت،   زاد به دنبال چيزي در دورة از سوي ديگر، فرخ

او . اي كه از لحاظ  اجتماعي و فكري و آهنگ زندگي خصوصيات خاص خود را دارد دوره
  از اين نظر كلمات براي او خيلي مهـم . كند اين خصوصيات را كشف و وارد شعر خود مي
. داشـت هاي تـازه   بنابراين او نياز به كلمه 4است و هر كلمه روحيه خاص خودش را دارد؛

اسـت، ولـي در     كلمات سنتي شعر اگر چه مفهومشان را از دست نـداده «زيرا معتقد بود 
پـس   5.آيـد  گوش ما اثر واقعي خودشان را ندارد و با حس شعري امروز ما جـور در نمـي  

ها را وارد كرد و به اين كار نداشت  كلمه. مرد اما نترسيد ترسيد، مي نترسيد، چون اگر مي
كـرد و   اش مي اگر كلمه جان داشت، او شاعرانه. هنوز شاعرانه نشده استها  كه اين كلمه

  6.كلمات وارد شدند
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ترين كلمات را هنگـامي كـه بـه وجودشـان      ترين و زشت به نظر فروغ حتي خشن

: گويد است، كنار گذاشت و مي كه هرگز سابقه شعري نداشته  نياز است، نبايد به دليل آن
يـك زبـان   . داري صـحبت كنـد   امروز بايد با زبان جـان  تنها فصاحت كافي نيست، شعر«

  7.چه كه در لحظات زندگي امروز جاري است رحم و هماهنگ با آن لخت و بي
كند، بلكـه بـرعكس وزن    گويد كلمات را تسليم وزن نمي كه خود مي زاد چنان فرخ

ين وزن نيـز  بنابرا. اندازد چيند و دور مي هاي وزن را مي كند و زيادي را تسليم كلمات مي
او ايـن خاصـيت را   . هاست در شعر او تابعي از حس زبان، غريزه كلمات و بيان طبيعي آن

شـعري كـه   «تـر از   توان سـاده حـرف زد، حتـي سـاده     در زبان فارسي كشف كرد كه مي
يـا شـعر   » شعر محـاوره «و از همين روست كه توجه و كوشش او در زمينة . »زندگيست

. امكاني قوي و غني در زبان شعر معاصر بوجود آورده اسـت  »آزاد.م«به نظر » وگو گفت«
كنـد و   اگر ديد، ديد امروزي باشد زبان هم كلمات خودش را پيدا مـي «زاد  به اعتقاد فرخ

دسـت و صـميمي شـد، وزن     و وقتي كه زبان سـاخته و يـك  . هماهنگي در اين كلمات را
هـاي   غيـر از واژه  8».كنـد  هاي متداول تحميل مـي  آورد و به وزن خودش را با خودش مي

اش بـه   زاد ـ از آن رو كه زن بود ـ به علت شرايط جسماني، حسي و روحـي    اروتيك، فرخ
مسايلي توجه كرده و كلمات و اصطالحاتي در شعرش بكار برده كه حتـي در آثـار هـيچ    

 زاد بسـيار بـديع،   يك از زنان شاعر تاريخ  ادبيات ما وجود ندارد و نيز تصاوير شعري فرخ
ايـن تصـاوير حاصـل نبـوغ و كـار      . زيبا، سيال، ژرف و سرشار از عاطفة شورانگيز اوسـت 

هاي آن گداخته  اش را در كوره زندگي و تجربه مندانه كسي است كه روح و عاطفه انديش
صور خيال او سرشار از شادابي دروني، روانـي، محتـوا و سـادگي و صـميميت روح     . است

نواده كلمات نمود يافته كه در سراسر تـاريخ ادب فارسـي   است و در قلمروي از زبان و خا
  9.مانند است بي

او كـه در   10(autobiographical)صداي زنانه منحصر بفـرد و شـعر اتوبيـوگرافي    
گيـرد، هـر كـدام از ايـن      قـرار مـي   11(confessional literature)گروه ادبيـات اعترافـي   

له ادبيات ايران، خصوصـاً از زبـان يـك    ها در شعر دهة سي در تاريخ چند هزار سا ويژگي
اما خود به هر ترتيب رسمي نـو در نظـام   . انگيز و جدالي باشد توانست بحث شاعر زن مي

تـرين علـت بحـث برانگيزشـدن      تـرين و معـروف   واسطه شايد بي. شعري ايران بنياد نهاد
 پــرواييش در اســتفاده از كلمــات و تصــاويري اســت كــه در نظــر اول،  شــعرهاي او بــي
  .نمايد غيراخالقي مي

نويسـد كـه دو جلـد اول از     مـي ) گاه كاليفرنيا، بركلـي  استاد دانش(حسن جوادي 
ترين احساسات عاشقانه ـ عاطفي خود   زاد با شجاعت و جسارت، عميق مجموعه شعر فرخ
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كنيم، اما  ما چنين جسارت در بيان آزادانه را يك عطيه و امتياز تلقي مي. كند را بيان مي
زاد كاري شجاعانه و بس  كلماتي از اين قبيل از زبان شخصي ايراني زمان در فرخشنيدن 
گـويي نداشـته و    گونـه زبـان رك   زاد اين هيچ شاعر زن ديگري قبل از فرخ. آور بود تعجب

  12.شد صراحتي كه در شعر او بود در واقع غيراخالقي و زشت تلقي مي
اين كفـر  . گويد رحمانه سخن مي يپرده و ب فكر طبيعي مطلقاً بي«: به گفته يونگ

اي  چـون چشـمه   هاي طبيعي است و نه عقايـد اكتسـابي از كتـب، هـم     حاصل سرچشمه
آورد ونيـز هـر    جوشد وخرد خاص طبيعت را به همـراه مـي   طبيعي است كه از زمين مي

كـران درون دارد و   آفرينش هنري، هر تجلي غيبي، هر كالم جادويي ريشه در درياي بـي 
هـاي   از اين اقيـانوس درونـي اسـت كـه صـورت      13.اساطيري پيوسته  است به سر منزل

پردازنـد و هنگـامي    گري مـي  هاي گوناگون به جلوه خيزد و در زمينه جاويدان خيال برمي
هـاي   هاي معنوي مقام خود را از دست داده باشد، در آفـرينش  كه جهان روحاني و ارزش

ته، خود را از طريق نمادهايي كه مطابق بـا  هنري و يا در روياهاي آدمي به فعاليت پرداخ
هاي انساني بهـره   ها از حقيقتي ماوراي تجربه اين صورت. كند روح زمانه است، نمايان مي

  14».دارد و منشأ وجودشان در نيرويي مينوي در عالم قدسي است
زاد در شعر فارسي نخستين زني است كه روشي تـازه را بـراي بيـان فرديـت      فرخ
انـداز زنانـه و از    او در سه مجموعة نخست خـود، تمـام مسـايل را از چشـم    . خود برگزيد

موضع جنسي ديد و در دو مجموعة بعدي از موضـع انسـاني بـه مسـايل پيرامـون خـود       
فروغ در دورة شعري خود، چـه در دورة نخسـت شـعري نخسـتين كـه صـرفاً       . نگريست

رگر هويت عمومي و حضـور  احساس و چه در دورة پس از آن، كه انديشه را سرود، تصوي
او برخالف موقعيت زن در جامعة سنتي ايران، نخست زني عاشق . جمعي زن ايراني نبود

رو شـد و سـپس    و سركش را تصوير كرد كه در جامعة اخالقي بـا تكفيـر و تحقيـر روبـه    
شـناخت و پيـرو الگوهـاي     مند ارائه داد كه هويت خويشتن را مـي  تصويري از زن انديش

د، پذيرش چنين زني در جامعة مرد برتر از ايران آن روز همان قدر سـخت و  متعارف نبو
  15...از سويي خطرناك بود كه زن نخست

زاد در گذار پر فـراز و نشـيب زنـدگي، هـر لحظـه در تـالش خودسـازي،         اما فرخ
هـايش دگرگـون    به همين سبب بسرعت دنيـاي انديشـه  . خودكاوي و آزمون خويش بود

بينش و آگاهيش نسبت بـه زن  . تر را بتصوير كشيد ازتر و گستردهشد، شعرهايش افقي ب
احمد كريمـي حكـاك   . كرد و فرديت او فزوني يافت كه به او قوت دريافت بيشتر عطا مي

رفـت تـا    زاد پـيش مـي   طور كه شـعر فـرخ   همان«: نويسد مي) گاه پنسيلوانيا استاد دانش(
رفته شعري استفاده  هاي پيش از تكنيكتر  تجربه  او را از دنيا منعكس سازد، هرچه بيش



 

 210 ادبنامه فرهنگ و  پژوهش 

 
او در » .دادنـد  تر او و كارهايش را مورد سرزنش قـرار مـي   گرا بيش كرد، منتقدان كهنه مي

گـرا   در جامعه سنت«: دهد زاد توضيح مي ها در شعر فرخ ادامه، درباره تأثير اين محدوديت
به دليل تضـادها   كه سانسورهاي احساسي بشدت مورد تقديس بود، 30و مردساالر دهة 

» تر از زمـانِ  پيش«و » شعر اعترافي«و تلقي بدبينانه نسبت به حضور زن در جامعه ادبي 
16».شد زاد تحقيقر مي جامعة فرخ

  

در ادبيـاتي كـه از زن فقـط    «: نويسد مي) گاه ويرجينيا استاد دانش(فرزانه ميالني 
خـود باشـد، در   رفت كـه مراقـب زنـدگي شخصـي، خصوصـاً عفـت و شـرافت         انتظار مي

شـد، خالقيـت،    گيـري و خـود سانسـوري نظـام روز محسـوب مـي       اي كـه خـرده   جامعه
هاي هنري و بينش آگاهانـه زن از طريـق انتقادهـاي جامعـه محـدود و سـركوب        توانايي

هـاي تكـراري و الگوهـاي     خواست با صـداقت و نـه در قالـب كليشـه     شاعري مي. شد مي
  17».ر شعر معنا كندمتعارف، هويت و جهان فردي خود را د

  خنديد آن داغ ننگ خورده كه مي
  هاي بيهوده، من بودم بر طعنه

  گفتم، كه بانگ هستي خود باشم
  18.اما دريغ درد كه زن بودم

اي ديگر  زاد خصوصاً با تولدي ديگر، چهره بتدريج روند تكويني و تحولي شعر فرخ  
  و مـنش او، و نيـز عناصـر    يـابي ذهنيـت    پـذيري و كمـال   گـر دگرگـوني   يافت كه نمايـان 

اسـير  » مـنِ «جـا فـروغ جسـورانه     در اين. مايگي موجود در شعر اوست مايگي و درون بن
هاي رويـايي و   جويي دوردست كوبد، از پناه را در هم مي» ديوار«سازد،  خويش را آزاد مي

شـود، دامنـة    انديشـي رهـا مـي   » خـزان «پرسـتي و  » غـم «زنـد، از   پندارگونه سرباز مي
هاي رواني ـ عـاطفي صـرفاً انفـرادي، بـه قلمـرو فرهنگـي ـ          بست خود را از بن» نعصيا«

در ارتبـاط  » ديگـران «گونـه، بـا    گستراند و بدين گاه همگاني مي اجتماعي و فضاي زيست
نفس بـا انقـالب توفنـدة منشـي و شخصـيتي، زبـان        گام و هم هم. گيرد تنگاتنگ قرار مي

آرايي، و نحوة نگاه و  يوة كلي تصويرگري و سخنشاعرانه، ساخت و محتواي كيفي آن، ش
  19.افتد دريافت و برداشت در مسير تازه و كارسازي براه مي

اي معترض و مغاير با ديگران زمان و مكان زيستي خود را بتصوير  زاد با چهره فرخ
تصاوير شعري او بسيار بديع، زيبـا، سـيال، ژرف و سرشـار از عاطفـه شـورانگيز      . كشد مي

گيري تخيالت ظريف شـاعرانه و روي نمـودن يـك     گام با اوج در تولدي ديگر، هم .اوست
هاي غبارآلود و زمان حال پريشان و منجمـد   زبان مستقل و تكامل يافته، ايستايي گذشته

گرا، چونان پـوچي   فريبانة شعارهاي گذشته رود، محتواي سست و مردم به زير پرسش مي



 
        ����  211 ماند تنها صداست كه مي

  

 
» اي مـرز پرگهـر  «در منظومـة  . آيـد  به بيان در ميو مسخرگي هويت تاريخي ـ اشرافي،  

اي بـاالتر از شـكوفايي، دقـت و حساسـيت      گيرد و به مرتبه گراي شاعر  اوج مي نگاه برون
شـود تـا بـا     شاعر بـر آن مـي  » هاي زميني آيه«زمان، از جمله در  كه هم رسد؛ حال آن مي
وقعيـت انسـاني، و نيـز از    هاي ديرين، از چهرة مسخ شـدة م  زدن بر باورهاي اسطوره تكيه

دهنـده و   آورد، تصويري تكـان  خود مي اي كه اين موقعيت در پي آيندة مرموز و ناخجسته
زنـي  «خـود را  » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«در منظومة . برانگيز بدست دهد انديشه

بينـد، يعنـي در آسـتانه خاموشـي، و ايـن كـه خـود را         مـي » تنها در آستانه فصلي سرد
را » ايسـت   فرمـان «كنـد كـه ديگـر حتـي      بازگشـت حـس مـي    چنان در يك سفر بي آن
اين شيوه از برخورد با پديده و تصوير مرگ، برخاسته از يـك مـنش و    20.تواند برتابد نمي

: ذهنيت پويا و ناايستادني است، و اين پويايي همان نفـي آشـكار مـرگ بازدارنـده اسـت     
  21»چرا توقف كنم؟/ سندپو هاي بادي مي كه آسياب/ طبيعي است«

آيد؛ بويژه در دو مجموعة  زاد بشمار مي يكي از عناصر مهم در شعر فرخ» فرديت«
او نبـود خودآگـاهي و   . كند تر پيدا مي اش كه با انتقاد اجتماعي نمودي پررنگ شعر پاياني
تنهـا صداسـت كـه    «در . دانـد  پـذيري فـردي را از عوامـل زوال اجتمـاعي مـي      مسؤوليت

زاد به عنوان فردي كه خود استقالل فـردي دارد؛ بـا بينشـي ژرف زنـدگي      فرخ »ماند مي
ورزد، صفات انساني و اجتماعي جامعة زمـان خـود را مـورد سـنجش      كند و عشق مي مي

فكران جامعه است كـه بـه خودشـان     دهد و روي صحبت او با آن دسته از روشن قرار مي
خواهنـد   سرشت جامعه را آن طور كه خود مـي دهند نه تنها رفتار، بلكه افكار و  اجازه مي

اش بـه   شود كه بينش فـردي  در فضاي شعر او تصوير زني مأيوس ديده مي. شكل بدهند
بـا  » ماند تنها صداست كه مي«در . خاطر باورهاي سنتي رايج در جامعه قرباني شده است

ر فرهنـگ  انعكاس صداي جامعه زنان و با نشان دادن فرديت مستقل و هويت زنانه كـه د 
فـروغ در  «و . دهد ما تازگي داشت، تضاد خود را با بعد سنتي و باورهاي پيشين نشان مي

» .ها را تحمل كرد تا خودش باشـد  اين زمانه، زني شاعر و هنرمند بود كه تمام كج فهمي
گويي و تضـاد او بـا باورهـاي غلـط اجتمـاعي       و هرگز موضوع شايعات روز بودن مانع رك

به اين تضاد » تولدي ديگر«در مجموعة » فتح باغ«و » اسير«ر مجموعة د» رميده«. نشد
ها را مورد هدف قرارداده، با افرادي كه  آن» ماند تنها صداست كه مي«كند و در  اشاره مي

هـاي   او ارزش«. كنـد  كننـد مخالفـت مـي    هاي اصيل توجه نمي به عمق انتقادها و انديشه
نسيت را ناديده گرفت و بـا ذهنـي سـركش از    هاي سنتي ج سنتي، اجتماعي و مرزبندي

گـرا و سـنتي سـخن     اي اخـالق  هاي عاطفي يـك زن در جامعـه   عشقي ممنوع و از تجربه
خواسـت دختـر، همسـر و     هاي تحميلي جامعه اعتراض كرد زيرا نمي او عليه ارزش. گفت
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عث شهرت همين بيان نامتعارف با. اي مرد محور باشد راه در جامعه آل و سربه مادري ايده

و معروفيتي شد همراه با تهمت و بدگويي و تحقير، كـه در زنـدگي او را سـخت آزرده و    
زاد شعر اعتراض است كه بـا ذهـن پويـاي خـود جهـان خـود و        شعر فرخ» .غمگين كرد

اي از دردهـاي بشـري، نيازهـاي فـردي و      شعر او آميـزه . كشد پيرامونش را به تصوير مي
شاعر با ذهنيتي ذاتـاً  . هاي در آن  نمود دارد مواره واقعيتهاي اجتماعي است كه ه آرمان

كند، مستقيماً خود را در برابـر جامعـه قـرار     خالق، خود را بخشي از اين دنيا توصيف مي
هـاي او را درك نكردنـد و هـيچ     فكران و ناقـداني كـه عمـق انديشـه     دهد شبه روشن مي

  .كند انگاشتند و محكوم مي
زاد شاعري مترقي، اجتمـاعي، در اوج معرفـت    فرخ» اندم تنها صداست كه مي«در 

چـرا توقـف   «شعر با ادعاي مسـتقيم  . شاعري است و شناختي ژرف از زمانه خويش دارد
سـپس بـه توصـيفي از    . شـود  شود و بارها در ابيـات بعـدي تكـرار مـي     شروع مي» كنم؟

هـا   آن پردازد؛ گـويي  هاي ويژه در كره زمين حتي حركت منظومه شمسي مي خصوصيت
  :كنند نيز با حركت دايمي خود، حقانيت او را تأييد مي

  چرا توقف كنم چرا؟
  اند ها به جستجوي جانب آبي رفته پرنده

  افق، عمودي است
  وار افق، عمودي است و حركت فواره

  و در حدود بينش
  چرخند هاي نوراني مي سياره

  رسد زمين در ارتفاع به تكرار مي
  هاي هوايي و چاه
  22شوند اي رابطه تبديل ميه به نقب

كند، گويي بـه   اي مستقيم پرواز مي شوند، پرنده ها عمودي مي روزي در پرواز، افق
تواند اشاره به حركت انسان  پرواز مستقيم پرنده مي. ها به پرواز درآمده است سوي سياره

لي در واقع، حركت انسان بر روي زمين افقي است و اما حركت متعـا . بر روي زمين باشد
هاي  و پرنده خود را به چاه. ها، عمودي است مانند حركت آب از فواره او، به سوي آسمان

در حقيقت نقطه تعـالي  . رساند هاست، مي هوايي كه نقطه تماس بين زمين و اوج آسمان
وارِ انسان هـم   كرانه است و حركت فواره جا كه آسمان بي اما از آن. جاست انسان نيز همان
. شـود  گـردد و بـاز تكـرار مـي     وار به زمين برمي جي كه باشد سرانجام فوارهدر هر نقطة او
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كند كـه از بينشـي    هايي مي شاعر با ايجاد حس عظيم حركت، در بيت پاياني اشاره به آن

  .ناچيز برخوردارند
شـاعر در بنـد   » .گنجـد  كه در مخيله تنگ كرم روزنامه نمي/ و روز وسعتي است«

  .دهد اي بيان مقصود خود ارايه ميپاياني حداقل يك نمونه بر
منظور شاعر از كرم روزنامه شايد اشاره به آن دسته نويسندگان روزنامه باشد كـه   

زنند و  خبرند، با بدگويي از ديگران به ايجاد فضاي شايعه دامن مي از مسايل با اهميت بي
گونـه  افـراد    يـن در بند سـوم، شـاعر ا  . كنند يابند خود را سرگرم مي چه در نمي با نقد آن

  :دهد جامعه را مورد محاكمه قرار مي
  تواند باشد مرداب؟ چه مي
  ريزي حشرات فاسد؟ تواند باشد جز جاي تخم چه مي

  زنند هاي باد كرده رقم مي افكار سردخانه را جنازه
  نامرد در سياهي

  اش را پنهان كرده  است فقدان مردي
  و سوسك آه

  گويد وقتي سوسك سخن مي
  23نم؟چرا توقف ك

شاعر در دو بند اول و آخر قطعه باال، اين گروه از جامعه زمان خـود را موجـودات   
خبر هسـتند   ها موجوداتي بي ها، حشرات، و سوسك كرم. كند توجه و پست معرفي مي بي

كنند و به توليد مثـلِ تعـدادي    خزند و با زباله و مردار زندگي مي كه در جاهاي آلوده مي
هـا در   كنـد، آن  طور كه بند سوم بوضوح بيان مي همان. پردازند د ميزياد از همانندان خو
كنند؛ گويي حتي در محيط متعفن خود ـ مرداب يا سردخانه ـ هـم     حقيقت زندگي نمي

و اگر نتوانند روزي چيزي بنويسند يا بگويند، شاعر به هيچ وجه . توانند زندگي كنند نمي
بند اول، تضاد بين بزرگي عالم . هد داشتها نخوا سوزي نسبت به آن احساس تأسف و دل

كنـد، در حـالي كـه بنـد      يابند را بيان مي هايي كه عظمت آن را در نمي و كوچكي انسان
  هر بند گوياي تضاد شاعر بـا  . دهد سوم واقعيت وجودي كرم و حشرات ناچيز را نشان مي

  نـد كـه   ك خبران است و اكنون خودش را بخشي از طبيعت حيـات بخـش اعـالم مـي     بي
  .خبري قادر به درك آن نيستند نظران در عالم بي كوته

  من از ساللة درختانم
  كند تنفس هواي مرده ملولم مي

  24اي كه مرده بود به من پند داد كه پرواز را به خاطر بسپارم پرنده
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، »اي از شاخه پرواز كرد، با پروازش عالم وجود را ترك گفت، و محدود شد پرنده«

پرواز كـه نمـاد عـروج    . ميرد شود و روزي مي ست كه انسان روزي متولد ميكنايه از آن ا
  .انسان است بايد بخاطر سپرده شود، زيرا روزي فرصت بپايان خواهد رسيد

چه پيداست ايـن قطعـه بـه خـود      هاي مهم شعر فرخزاد، چنان با توجه به ويژگي
هاي اوليـه وي ماننـد   بينش آگاهانـه او از فناپـذيري حتـي در شـعر    . كند شاعر اشاره مي

  .خورد عصيان نيز بچشم مي
داند و خود را به عنوان عضـوي   شاعر به مانند كودكي، خود را از تبار درختان مي

بخـش اسـت    او كه از سـاللة درختـان تـازه و حيـات    . كشد تر بتصوير مي در دنياي بزرگ
  .تواند در هواي ماندة مرداب تنفس كند و بايد برود نمي

گويـد هـواي آن    كنـد و مـي   عر بسرعت انگيزه حركت را بيـان مـي  در بند بعد شا
هاي بسته برايش قابل تنفس نيست، زيرا او با طبيعت همراه  دنياي كوچك با در و پنجره

و . گيرد كه قابـل تحمـل نيسـت    شده و عظمت آگاهي و بينش در مقابل خفقان قرار مي
كنـد، بلكـه بيـنش     يـادآوري مـي   پند پرنده مرده نه تنها مرگ و فناپذيري را بـه انسـان  

هـاي   زندگي در مرداب و سردخانه با حشرات و كـرم . كند آگاهانه شاعر را نيز توصيف مي
زيرا او به عنوان انسان آگاه از محدوديت و گذر زمـان مطلـع   . حقير برايش ناممكن است

  .تر كسب كند هايي بيش خواهد تجربه رسد و مي داند كه مرگ بزودي فرا مي است، مي
هـا   پرواز پرنده زندگي خود او، فناپذيري و زوال و نيز جاودانگي در چرخش سياره

گر تضاد بين آسمان و زمـين كـه نمـادي از تضـاد بـين       چنين بيان هم. كند را تداعي مي
تشـبيهات  الهـام گرفتـه از    . دانشي، طبيعت و جامعه، بزرگي و حقارت اسـت  آگاهي و بي

ها، قـرار   ها، چرخش سياره افق عمودي، حركت فواره: تطبيعت در شعر، كامالً روشن اس
ها در زمين بـه   هاي هوايي، وسعت روز؛ حتي ريشة درخت گرفتن زمين در ارتفاعات، چاه

كند و بدين ترتيب پند پرنده، برداشت شاعر از دنيا را تأييد كرده  طرف آسمان صعود مي
ماند پرواز و عـروج   ه به يادها ميآورد كه زمان در حال گذر است و آن چ و نيز بخاطر مي

تـرين و   گران معتقدند كـه ايـن شـعر، پيچيـده     برخي پژوهش...! ها انسان است نه روزنامه
انگيز تفكر و درك او از ماهيت مـبهم و   رشد حيرت. زاد است ترين شعر فرخ غيرقابل درك

، نشـان دهنـدة   گيري كلي و نهايي او از اين ماهيت متغيـر  متغير زندگي ناپايدار و نتيجه
كنندة عظمت سحرانگيز خيال و صميميت عميـق و نافـذ    زاد و بيان دگرگوني عميق فرخ

دهد پرنده مردني است، بـه اهميـت    زاد كه پند مي تأملي در قسمتي از شعر فرخ» .اوست
  :افزايد مي» ماند تنها صداست كه مي«

  دلم گرفته است
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  دلم گرفته است

  روم و انگشتانم را به ايوان مي
  كشم بر پوست كشيدة شب مي

  هاي رابطه تاريكند چراغ
  كسي مرا به آفتاب معرفي نخواهد كرد

  ها نخواهد برد كسي مرا به مهماني گنجشك
  پرواز را به خاطر بسپار

  25پرنده مردني است
ماند، شاعر با غرور، راهي را كـه در زنـدگي انتخـاب     در شعر تنها صداست كه مي

. گـر عواقـب انتخـاب او باشـد     تواند بيـان  مي» ده مردني استپرن«. كند كرده  توصيف مي
» مانـد  تنهـا صداسـت كـه مـي    «اند برخالف  جدايي، تنهايي و ظاهراً نااميدي از آن جمله

  .شاعر در اين شعر حتي ارتباط خود با خورشيد را هم از دست داده است
ريخـتن  و / به اصل روشن خورشيد/ نهايت تمامي نيروها پيوستن است، پيوستن«

و به اين ترتيب شاعر در دو مصرع آخر با شور، احساس اين پنـد را تأكيـد   » .به شعر نور
  .»ماند تنها صداست كه مي«: كند مي

هـايي بـا    شاعر با توجه به پند پرنده با تـرك اتـاق  » ماند تنها صداست كه مي«در 
اد دارد كه بايـد در  اعتق«او . شود هاي واژه و شعر مي هواي مانده، وارد دنياي تازة روشني

شعر هميشه تازه نفس بود و مجال نداد كه خستگي و پيري، ذهـن آدمـي را از پـاي در    
انـد   رفتـه ، شب است و روز تمام شده، خورشيد و پرنده »پرنده مردني است«،اما در »آورد

پرنده يـادآور  كه در اين شعر . ها نيست، و شاعر تنها و غمگين است و اميدي به رسيدن آن
كنـد و كـامالً او را از جهـان     از طريق شاعر مستقيماً با خواننده صحبت مي است، پذيريفنا

دهـد تـا    كشاند و به اين ترتيب احساس نااميدي را انتقال مـي  بيرون به جهان خويشتن مي
  ...!كه مرگ به زودي فرا رسد امروز را درياب پيش از آن: گويد ديگر كه مي يحس

كه پـنج  » چرا بايد توقف كنم؟«با بيان » ماند كه ميتنها صداست «با وجود اين، 
شـود، تصـوير مثبتـي در خـود دارد، شـاعر ناسـازگاري خـود را بـا          بار در شعر تكرار مي

چـرا بايـد توقـف    «كشد و از ابتداي شـعر مـدعي اسـت     باورهاي كهنه جامعه بتصوير مي
كـه سوسـك سـخن     وقتي/ آه«... »سوسك«و ... چرا بايد حرف نزنم؟ شعر نگويم؟ » كنم
هـاي نـارس    مـن، خوشـه  «: كن و نيز به سوال خود اضافه مي«چرا توقف كنم؟ / گويد مي

  ».دهم و شير مي/ گيرم به زير پستان مي/ گندم را
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اكنون آن قدر به حيات نزديك شـده اسـت كـه بـا حسـي از خالقيـت و هسـتي        

  نـارس را شـير   هـاي گنـدم    شود و از وجود خـود خوشـه   بخشيِ مادرانه، منبع زندگي مي
  شـاعر خـالق ـ    . هـا را بـه بـار برسـاند، چـه گنـدم خـوراك زنـدگي اسـت          دهد تا آن مي
چـه كـه او را سـاخته كشـف كـرده و       خـوانيم ـ خـود و آن    كه در شعرهايش مي چنان هم

  .گشت و از توقف و سكون بيزار بود همواره به دنبال فضا و شيوة بيان  نو مي
كنـد، تـا نيـروي زنـدگي بدهـد و نـه در        ل مـي او دوباره خودش را در طبيعت ح

تر جامعه زمـان خـود را    هاي راكد از حركت باز بماند، جايي كه بيش ها و مرداب سردخانه
هـايي اسـت كـه در     در مفهوم لفظـي، شـعر او، در مقـام مخالفـت بـا آن     . بيند در آن مي
رچوب تنـگ فكـري   هايي كه در هواي مانده و در چها نويسد ـ آن  هاي زمان او مي روزنامه

گـر خـالي    و بينش مرد مدارانه حوزة علم، فرهنگ و هنر را از وجود زناني خالق و انديشه
شاعر در اعتراض به نظم سـنتي مـرد محـور، هنجارهـاي قـراردادي جامعـه را       . كنند مي
شـود، امـا او بـدون     رو مي و از هر سو با واكنش تند مردان روبه. رود شكند و پيش مي مي

ها و شايعات، حضور پر سر و صداي خود را بـا كـالم عريـانش در جامعـه      وهينتوجه به ت
كند  چه در قطعه بعد تصريح مي داند كه نبايد توقف كند، چنان چون او مي. كند حفظ مي

  :تر از شعر شاعر است و نبايد متوقف شود متضمن چيزي بيش» صدا«كه 
  چرا توقف كنم؟

  گذرد هاي حيات مي راه از ميان مويرگ
  كيفيت محيط كشتي زهدان ماه

  هاي فاسد را خواهد كشت سلول
  و در فضاي شيميايي بعد از طلوع

  تنها صداست
  هاي زمان خواهد شد صدا كه جذب ذره
  26چرا توقف كنم؟

تمام حيات صداست، كـه هميشـه بـا    . كند عوامل ضد حيات، زندگي را مختل مي
دهد بخشـي از   چه او انجام مي ، زيرا آنبيند شاعر دليلي براي توقف نمي. زمان رابطه دارد

هـا را   ها است و بايـد صـدا آن   ماند؛ بخشي از زمان و سياره آن چيزي است كه برجاي مي
  :كند راهي كند و باز به پيوند صدا و زمان اشاره مي هم

  صدا، صدا، تنها صداي خواهش شفاف صدا
  آب به جاري شدن

  صداي ريزش نور ستاره بر جدار مادگي خاك
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  داي انعقاد نطفة معنيص

  و بسط ذهن مشترك عشق
  27ماند صدا، صدا، تنها صداست كه مي

آب همـه جـا   : دهد خيزي و رشد را نشان مي تمام اين تشبيهات؛ بارآوري، حاصل
خيزي زمين نياز حياتي است، اما زمين بايد تحمـل   پشتيبان زندگي است، و براي حاصل

  هـا بـر زمـينِ  از جـنس زن،      ش نـور سـتاره  تـاب . سـالي را داشـته باشـد    آبي و خشك كم
شان دنيا  آورد كه با جفت شدن هاي باستانيِ پدر آسمان و مادرِ زمين را بخاطر مي تشبيه

  .آميزد آورند، در اين جا شاعر به زيبايي مفاهيم انتزاعي را با عشق مي را بوجود مي
تحقيرآميـز از   در ابتـدا تصـويري  . كند شاعر در بند ماقبل آخر شعر را خالصه مي

هميشـه بـر   / معيارهاي سنجش/ در سرزمين قد كوتاهان«: دهد خبر و پست مي مردم بي
گـر وفـاداريش بـه     و به دنبال آن  توصيفي از خود، كه بيـان » .اند مدار صفر حركت كرده
  :دهد طلبي خود ادامه مي طبيعت است به حق

  چرا بايد توقف كنم؟
  كنم من از عناصر چهارگانه اطاعت مي

  نامة قلبم و كار تدوين نظام
  28كار حكومت محلي كوران نيست

قطعه باال تأكيدي دارد بر تناقض ذاتي بين اطاعـت از عناصـر چهارگانـه و جـايز     
روايي  هاي كوته فكر كه درباره قلب او تصميم بگيرند و بر آن فرمان شمردن وكالت انسان

ي پست و كوته نظـر را تـرك كنـد؛ او    ها يابد كه بايد سرزمين انسان زاد در مي فرخ. كنند
  .كند نامه عشق پيروي مي ها بسپارد، زيرا قلب او از نظام تواند قلب خود را به آن نمي

  كنـد تمـام    آورد كـه جهـاني كـه او در آن زنـدگي مـي      سرانجام، شاعر بياد ما مي
طبيعـت   هاي انتزاعي و اصيل تر از جنبه گيرد، و او بيش هاي طبيعت را در بر نمي ويژگي

حاصل، كـه در آن هـيچ نيسـت مگـر      گويد و نه از جهاني متوحش و بي جهان سخن مي
هـايي در حـال حركـت از خألگوشـتي، امـا او صـريحاً از        طبيعت جنسي حيوانات و كرم

  :گيرد خبري فاصله مي دانشي و عالم بي چنين غريزه غيرارادي و زندگي در بي
  مرا به زوزة دراز توحش
  ان چه كار؟در عضو جنسي حيو

  مرا به حركت حقير كرم
  در خأل گوشتي چه كار؟

  ها به زيستن متعهد كرده است مرا تبار خوني گل
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  ها تبار خوني گل

  29دانيد؟ مي
هـا   چه حيوانات و كرم گويد و آن را با آن در حقيقت او از تعهد خود به زندگي مي

كنـد كـه    آن تأكيـد مـي   هـاي  كند و با بيان ويژگي دهند مقايسه مي در زندگي انجام مي
دانشي هستند و هر  خردي و بي ها و حشرات نماد بي كرم. كنند ها در واقع زندگي نمي آن

  .شوند دو جنبه صفات نفساني و نيز آگاهي و بينش انسان را متذكر مي
خواهد شكسـتن هنجارهـاي جامعـه را     مي» ماند صداست كه مي«شاعر شعر تنها 

صـداقت كـالم و نـوآوري در تصويرسـازي و بيـنش تـازه،       براي بيان غير مرسوم خود در 
او . نمايـد  دهد كه راه حل مـي  بنابراين خود را در مقام عضوي قرار مي. موجه قلمداد كند
دهند، خود و محـيط اطـراف خـود را     هاي طبيعي كه به وي هويت مي با توصيف ويژگي

  .كند حيط را بيان ميمورد سنجش قرار داده و نارضايتي و عدم امكان زندگي در اين م
زاد بـه عنـوان هنرمنـدي كـه شـناختي ژرف از زمانـه خـويش         به هر ترتيب فرخ

ــار . روش خــاص خــود را در شــعر فارســي بكــار گرفــت «داشــت،  ــراي نخســتين ب   او ب
هاي نهاني زنان را براي همه بازگفت، هويت دگرگـوني از زن را در شـعر فارسـي     احساس

ا چنان صميمانه به نمايش گذاشت كه آن بينشِ مسـلط  اش ر متجلي كرد و صداقت زنانه
مسير تحولي هنرمندانـه از  . گري و حماقت زن را زير سؤال برد فرهنگي و اعتقاد به حيله

اي را در قالـب   بيني بديعِ زنانه گرايي را بسرعت طي كرد و جهان گرايي به انديشه احساس
  30».نقشي مؤثر داشت شعر ريخت و عمالً در تغيير شيوة شعر زنانة فارسي

  ها نوشت پي
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