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 :چکیده

وی و متعاقبا توصیف احوال  شده ازبه اشعار فروغ در پنج دفتر منتشر با استناد  در این مقاله

.  شود لیستی و حداقلی از  او ارائه میادوران کوتاه زندگی، خوانشی اگزیستانسی وجودی او در طی

لیسم یاکلی برای فالسفۀ اگزیستانسبندی  ، از آن جا که حداقل دو  دستهبرای ارائۀ چنین خوانشی

  هایی از نظر نگرش ها، تفاوت گرفته در هر یک از این دسته د و به هنگام مقایسۀ فالسفۀ قراروجود دار

کتاب ارائه شده توسط ژان پل سارتر در شود، در این نوشتار به اگزیستانسیالیسم  به وضوح دیده می

ای که  های حداقلی دیگر،  مالک ویژگی به عبارت. شود استناد میبشر  اگزیستانسیالیسم و اصالتِ

به . اب خواهد بود، این فیلسوف و این کتشود کار برده می لیستی از فروغ بهابرای خوانشی اگزیستانسی

سارتر بیان ل ژان پُهای مکتب اگزیستانسیالیسم از نگاه  ترین ویژگی برخی از مهم نظور ابتداین م

جهان فروغ و تغییر و تحوالت وجودی در او با استناد  سپس، به شرح کوتاهی دربارۀ زیست. شود می

های  ویژگی انتها از طریق مقایسۀ برخی ازدر . شود ه میپرداخت و آثار منتشر شده دربارۀ او به اشعار او 

های  که با توجه به وجود شباهت شود ه میگرفت احوال وجودی فروغ، نتیجه  با مکتب اگزیستانسیالیسم

 .جهان فروغ داشت زیستانسیالیستی و حداقلی از زیستحداقلی، می توان خوانشی اگ

 ؛های وجودی دغدغه ؛یسماگزیستانسیال فروغ فرخزاد؛ ژان پُل سارتر؛: کلمات کلیدی
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ر مکتب اگزیستانسیالیسم، در گذا ، فیلسوف دانمارکی و بنیانکگور کیرن سورِ 5381در سال 

در این متن او حقیقتی را  .را نگاشت لِ خویشاای به دوستش ویلهلم لوند نخستین متن اگزیستانسی نامه

 5:دهد که برایش عملی است، شرح می

بدانم،  که چه باید مطمئن شوم چه باید بکنم، نه اینست که ا اینواقعا نیاز دارم آنچه ”

مسئله این است که تقدیر خود را . از آن جهت که مقدم بر هر عملی باید چیزهایی را بدانیم االّ

حقیقتی است که برای  یافتن ترین کار خواهد چه کنم؛ مهم بفهمم و ببینم خدا واقعا از من می

خواهد برای آن  جوی معنی و فکری باشم که دلم می و باید در جستمن حقیقت باشد، 

  “.بمیرمزندگی کنم و 

داند که محض خاطر آن  در متن فوق مسئلۀ اصلی زندگی خود را یافتن حقیقتی می کیرکگور

خواه اگزیستانسیالیسم  کالم مکتب اگزیستانسیالیسم است؛ این نکته جانِ. بخواهد زندگی کند و بمیرد

در این زمینه، ژان پل سارتر در کتاب . مسیحی باشد و خواه اگزیستانسیالیسم غیرِ مذهبی

او بر . پردازد به ذکر خصوصیات اصلی مکتب اگزیستانسیالیسم می «اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر»

تقدم وجود بر »  ؛است« تقدم وجود بر ماهیت»این باور است که اصل اول اگزیستانسیالیسم مفهوم 

شود، در جهان سر بر  وجود خود می ۀمتوج یابد، بشر ابتدا وجود میبه این معناست که  «ماهیت

 .دهد سازد و از خود تعریفی ارائه می سپس خود را می شناسد و با اختیار ماهیت خود را می ،کشد می

ندگی، با کارهای خود، ، در جریان ز(تقدم وجود)به عبارت دیگر، بشر پس از وجود یافتن

مورد نظر اگزیستانسیالیسم   8این مفهوم همان معنای درون گرایی. سازد را می( ماهیتِ خود)خود



چه از خود  نیست، مگر آنبشر هیچ »گرایی این است که  از درون در فلسفۀ سارتر مراد  .است

 1.این خودسازی صرفا مربوطِ به انسان است یعنی مربوط به عالم درون انسان ؛«سازد می

. مستتر استبرای بشر  انتخاب آزادانهامکان  ،گزیستانسیالیسمهمچنین در مفهوم اصل اول ا

. تواند ماهیت خود را که اعم از تفکر و شخصیت اوست، شکل دهد یعنی انسان با اختیار و آزادی می

به پای خود و بدون هیچ تواند  بشر میاین مکتب فکری بر این باور است که به عبارت دیگر، 

حال اگر بپذیریم که وجود مقدم بر ماهیت است و انسان  .ای آرمانی پیش رود ، به سوی آیندهکمکی

به عبارت دیگر، از  .دارای آزادی اراده و حق انتخاب است، بنابراین بشر مسئول خویش خواهد بود

مسئولیت  دهد، بنابراین حب اختیار آنچه هست قرار میستانسیالیسم بشر را مالک و صااگزیآنجا که 

باید به این نکته نیز توجه داشت که وقتی در . کند د او را بر خود او مستقر میکامل وجو

شود که بشر مسئول وجود خویش است، منظور این نیست که بگوییم آدمی  اگزیستانسیالیسم گفته می

  .فردی مسئول تمام افراد بشر است هرخاص خود است، بلکه مراد آن است که  مسئول فردیت

 او که بشری است دنام دادن هر عملی، خود به خود در حال آفریو انج چرا که بشر با انتخاب هر چیز

بشر که به عقیدۀ او در حال ساختن تصویری از بشر است به عبارت دیگر، او . گونه باشد خواهد آن می

چه من از خویشتن  در حقیقت، مطابق با مکتب اگزیستانسیالیسم آن .چنان باشد کلی باید آن به طور

بنابراین، انسان مسئول تمامِ افراد بشر خواهد . سازم، نمونه و سرمشقی برای تمامی افراد بشر است می

   .و در هر انتخاب و انجام هر عملی باید مراقب افکار و رفتار خود باشد بود

در حقیقت،  کند که بشر یعنی دلهره؛ اعالم می اگزیستانسیالیسم با صراحتر این، عالوه ب

سازد که وی نه تنها همان است که ماهیت خود و راه و  یابد و خود را ملتزم می می هنگامی که انسان در

 گذاری است که با انتخاب شخصِ قانون  کند، بلکه عالوه بر آن، روش زندگی خود را تعیین می

کند، چنین فردی نخواهد توانست از  را نیز انتخاب می( شامل همۀ افراد بشر)جامعۀ بشریخود، 



 .و این احساس مسئولیت برای او ایجاد دلهره خواهد کرد 3احساس مسئولیت تمام و عمیق خود بگذرد

کتب های م از طریق مقایسۀ ویژگی جهان فروغ خواهم پرداخت و سپس ابتدا به شرح زیست در ادامه

را جهان فروغ  خوانشی اگزیستانسیالیستی و حداقلی از زیست جهان فروغ،  اگزیستانسیالیسم با زیست

 .ارائه خواهم کرد

روند دوران . فروغ فرخزاد در طی دوران زندگی خویش هرگز موجودی منفعل و تسلیم نبود

سیر . آزادی اراده استزندگی و سیر محتوایی اشعار فروغ، نشانگر خودسازی او بر اساس اختیار و 

دهد که او به هیچ وجه به ماهیتی از پیش  تکاملی احوال اگزیستانسیل فروغ به خوبی به ما نشان می

ها و مشقات  تحمل سختی بسنده نکرد و با تالش فراوان و ،ها و غرایز خود تعیین شده بر مبنای عادت

در این زمینه دوران کوتاه زندگی . اردکند و در جهت رشد و شکوفایی گام برد کرد تغییر بسیار سعی

دوران . ، ب  و شک سرگردانیدوران . الف: توان به سه بخش اصلی تقسیم بندی کرد فروغ را می

در ابتدای این  سازی ادعایی که ، برای روشندر ادامه  .و رهایی امیدی دوران نا. آگاهی و امید و ج

ر آن در طی این سه طوّبر اساس این تقسیم بندی به شرح احوال وجودی فروغ و تَ شد، اگراف بیانپار

 .شود دوره پرداخته می

. فروغ است« سرگردانی و شک»های اسیر، دیوار و عصیان، دوران  دوره اول بر مبنای دفتر

غریزه های  های واقعیت و اخالق و حدناپذیری فروغ در این دوران همچون اسیری میان حدگذاری

مقصود  ، وهم و انتظار، حیرت از هستی بیاو در این دوران از طلب و تمناهای جسم و جوانی  5.است

نالد و از  گوید، از فراق یار می های خود می از عاشقانه. می زند خویش و مقام بندگی زن حرف

 .محبوب جفاکار گله و شکایت دارد



او این . در برگیرندۀ عادات و غرایز فروغ است این دفتر. شود آغاز می« اسیر»دورۀ اول با دفتر 

دفتر از تمناهای جسم و این کند و در نخستین شعرِ  های شبانه آغاز می صیف هوا و هوسدفتر را با تو

 55:گوید می زند و از وهم و انتظار می  جوانی حرف

اندوهگین و غمزده / آید خوابم به چشم باز نمی/ صد افسوس در انتظار خوابم و

های  مغروق لحظه/ وق این جوانی معصومممغر/ ..... آید ید ز روی ناز نمیشا/ گویم می

می خواهمش در این / آغوشی در بوسه و نگاه و هم/ نوازش بار مغروق این سالم/ فراموشی

سرشار، از تمامی خود / با درد، درد ساکت زیبایی/ با دیدگان گمشده در دیدار/ تنهایی شبِ

   5/ .....سرشار

، ها یش، غوطه وری نگاه خود در تیرگیمقصود خو فتر گاه از هستی بیدر این د فروغ

گرچه باز  -و گاه از امید و روشنایی 58گوید ها سخن می طلبی، دوری از آشنایان و دوگانگی آدم انزوا

گاه در جایی به زبانی کامال عامیانه از مقام بندگی زن   5.پندارد همچنان خود را در قفسی اسیر می

و   5برد پی می« وسیله بودن خویشتن»و به   51نامد گوید و نشان همسری را حلقۀ بردگی می سخن می

های خویش  از هوی و هوس -ددر حالی که هیچ هراسی از ننگ و نام ندار -صادقانه و جسورانهگاه 

   5.ندک پرداختن به امیال خویش توصیف میی  را در جویی در زندگ گوید و کام سخن می

با توجه به این نکته  -می توان گفت مضمون این اشعار« اسیر»به طور کلی با نگاه به اشعار دفتر 

از یک طرف نشان دهندۀ ذهن گرفتار غریزه و  -است« خود سرایی»که  اشعار اوحدیث نفس و 

کشی است که شاعر غالبا در اثر مواجه با عالم درون عادت شاعر است  و از طرف دیگر ناظر به کشم

مواقع میان واقعیت و رویا در نوسان  فروغ در این اشعار بیشترِ ،در حقیقت. و برون خویش داشته است

  53.است و در هر موقعیت به سمتی تمایل دارد



جه واهای خویش در دفتر دیوار م از دفتر اسیرکه بگذریم با عبور فروغ از غرایز و عادت

فروغ در این مقطع از زندگی خود اگرچه همچنان در سرگردانی، اوهام و رویاهای خود  .شویم می

و با نگاهی مست و رویایی در کنج تنهایی خود   5نامد کند و حتی خود را عروس خیاالت می سیر می

ود رخت ای مغرور از شهر غمگین خ زند و در آغوش شهزاده شهر حرف می  از افسانۀ دختران جوانِ

برد و از گذشتۀ خود با  ، اما گویی در برخی از آثار این دفتر به سرگردانی خود پی می  بندد بر می

 : کند یاد می "دیوانگی های پیشین"عنوان 

گوئیا او مرده در من / ام باورم ناید که عاقل گشته/ ی دریغها ا بعد از آن دیوانگی

چیستم دیگر، به / پرسم ملول هردم از آیینه می/ ام خسته و خاموش و باطل گشته/ چنین این

جویم  ره نمی/ ای هم زآنچه بودم، نیستم سایه/ بینم که وای ک در آیینه میلی/ چشمت چیستم؟

در دل / بیم گوهری دارم ولی آن را زِ/ بی گمان در قعر گوری خفته ام/ به سوی شهر روز

 5  ....ام نهفتهمرداب ها بِ

ن همه شور و تمناهای جوانی که ناشی از غرایز او بودند و او خود در حقیقت، فروغ بعد از آ

اش  زندگی ند، خود را در پاییز دورانک می تعبیر« آشوبِ تابستانِ عشقی ناگهانی»از آن با عنوان 

کند که ای کاش همچو پاییز بود تا می توانست این حاالت  گرفتن از طبیعت آرزو می نگرد و با وام می

چهرۀ تلخ »است و « اندوه و درد و بدگمانی»گوید که منزلگه  دهد؛ لذا از ذهن خود می درونی را بروز

 :را پیش رو دارد« زمستانِ جوانی

/ آشوبِ تابستانِ عشقی ناگهانی:/ پشت سر/ چهرۀ تلخ زمستانِ جوانی:/ پیش رویم

    .یز بودمکاش چون پای... کاش چون پاییز بودم/ منزلگه اندوه و درد و بدگمانی:/ سینه ام



های وهمی در  به سراب بودن آن طلب و مطلوب« دیوار»توان گفت فروغِ دفتر  در مجموع می

برد و در اثر مواجهه با واقعیت و قلمروِ پرتضاد آن به شناخت پیشین خود شک  دوران گذشته پی می

او در . ردشود که رنگ و بویی فلسفی دا می هایی توسط او کند و این شکاکیت باعث طرح پرسش می

و توصیف آن، به طرح « سایه»ای همچون  ، به هنگام مواجه با پدیده«دیوار»آخرین شعر از دفتر 

ور در  پردازد و خود را غوطه های عمیقی در مورد وجودِ خود و ماهیت واقعیت پیرامونی می پرسش

 :کند پایان مالحظه می هایی بی پرسش

/ دور از ما در نشییب راه / یزانندا گویی گرهای ما، زِ م سایه/ شب به روی جادۀ نمناک

زندگی آیا درون »/ ای بسا من گفته ام با خود/......../ رانند سوی یکدیگر به نرمی پیش می..../ 

از تیو  / ......../ «هیای خویشیتن هسیتیم؟    های سیایه  یا که ما خود سایه/ گیرد هامان رنگ می سایه

ظلمیت شیب   / زندانسیت ییا صیحرای آزادی؟    جسیم / تیرگی درد است ییا شیادی؟  : پرسم می

خسیته و   / گویید؟  او چیه میی   /او چیه میی گویید؟   /  شب، سایۀ روح سییاه کیسیت؟  / چیست؟

 8 .می روم در راه پرسش های بی پایان/ سرگشته و حیران

های وجیودی و دردهیای هسیتی سیوز      آخرین دفترِ دورۀ اول زندگی فروغ، سرشار از دغدغه

سرگردان و بدون پیرده   ،فروغ در این مرحله از زندگی. ش با جهان استشاعر در نخستین برخوردهای

با این تفیاوت کیه زاوییۀ دیید و نگیرش فیروغ نسیبت بیه          ،دهد هایی وجودی ادامه می به طرح پرسش

 :شود تر برخوردار می واقعیت و امرمتعالی از شأن و منزلتی عمیق

   ز می یابم؟چیستم من؟ از کجا آغا/ عاقبت روزی ز خود آرام پرسیدم

 1  :کند او دفتر عصیان را با خروش و عصیان در برابر خداوند آغاز می



راز / در دلییم دردیسییت بییی آرام و هسییتی سییوز/ ای از پرسشییی مرمییوز بییر لبییانم سییایه

آه آییا نالیه ام ره    / . . . .با تو خواهم در مییان بگیذاردن امیروز   / سرگردانی این روح عاصی را

از لب / یک زمان با من نشینی با من خاکی/ پرستی را بر سنگ جام خودتا زنی / د در تو؟بر می

کشیم تیا    سیان بیر میی    شیعله / در خویش افسردم ولی امیروز  ها سال/ هستی را شعرم بنوشی دردِ

   / ......ای دیگر بیاموزم یا تو را من شیوه/ شکیبم را یا خمش سازی خروش بی/ خرمنت سوزم

یر موضع فروغ نسبت به خداوند در قیاس با دو دفتر قبلی و به نکتۀ حائز اهمیت این دفتر، تغی

به راز و نیاز با خداوند « در برابر خدا»هنگامی که فروغ در شعر  «اسیر»در دفتر . است« اسیر»ویژه دفتر 

از خداوند طلب  سرشار از گناهای  فروتنانه دارد و همچون بندهپردازد، موضعی کامال خاضعانه و  می

 : بخشش و مغفرت برای گشودگی در کار دارد

ی آه ا/ بانگ پر از نییاز میرا بشینو   / از منجالب تیرۀ این دنیا/ از تنگنای محبس تاریکی

شیاید  / بشیکاف ایین حجیاب سییاهی را    / یکدم ز گِرد پیکر من بشیکاف / خدای قادر بی همتا

اسرار آن خطای / دانی تنها تو آگهی و تو می. . . ین مایۀ گناه و تباهی را ا/ درونِ سینۀ من بینی

آه ای خدا چگونه تو را / بر روح من صفای نخستین را/ ییتنها تو قادری که ببخشا/ نخستین را

گیویی امیید جسیم دگیر     / توهر شب بر آستان جالل / کز جسم خویش خسته و بیزارم/ گویم

بنمیای روی و از دل مین   / بنییان نهیاده عیالم هسیتی را    / ست توانایتآه ای خدا که د. . . دارم 

عاصی شود به غییر تیو روی   / راضی مشو که بندۀ ناچیزی/ شوق گناه و نفس پرستی را/ تانبس

   / ...باده فرو آرد در پای جامِ/ سرشکش را راضی مشو که سیلِ/ آرد

یی فروغ با طرح مسئلۀ شرور و گو. اما در دفتر عصیان، زبان و نگرش فروغ متفاوت شده است

عصییان بنیدگی و عصییان    )برخی از مجادالت کالمی در این دفتر و بیه وییژه در دو شیعر ابتیدایی آن    



اگرچیه او همچنیان خیود را  در مقیام      3 ،، ایمانِ پیشین خود را بیه بوتیۀ تردیید گذاشیته اسیت     (خدایی

 . انگارد ای در برابر خداوند می بنده

های امید،  عاشقانه به تماشا و  شعر دفتر عصیان با ذهنی سرشار از جرقهسرانجام او در آخرین 

 :کند اشاره میپوچی زندگی و یا پوچی خود پردازد، اگرچه زیرکانه به  ستایش زندگی می

/ نه به فکرم که رشته پاره کنم/ با همه پوچی از تو لبریزم/ آه ای زندگی منم که هنوز

عاشق / عاشق ابرهای سرگردان/ عاشقم، عاشق ستارۀ صبح....../ / نه بر آنم که از تو بگریزم

   .عاشق هرچه نام توست بر آن/ روزهای بارانی

 :کند این مرحله از زندگی خویش را چنین توصیف می ،خود ،فروغ

من هنوز ساخته نشده بودم، زبان و شکل خودم را و دنیای فکری خودم را پیدا .....  " 

گذاریم زندگی خانوادگی،  کوچک و تنگی بودم که اسمش را میتوی محیط . نکرده بودم

محیط خود را عوض کردم؛ یعنی جبرا و طبیعتا . ها خالی شدم مرتبه از تمامِ آن حرف بعد یک

. دیوار و عصیان در واقع دست و پازدنی مأیوسانه در میان دو مرحلۀ زندگی است. شد عوض

رسد، در جوانی  آدم به مرحلۀ تفکر می. ستهای پیش از یک نوع رهایی ا آخرین نفس زدن

اگر بعدا به وسیلۀ فکر رهبری .  شان بیشتر است های سستی دارند، فقط جذبه احساسات ریشه

      8".....شوند شوند و تمام می نشوند، یا نتیجۀ تفکر نباشند، خشک می

این دفتر . تاز دفتر عصیان که بگذریم، دفتر چهارم اوج حضور آگاهانۀ فروغ در جهان اس

در حقیقت فروغ   .نامد می« تولدی دیگر»حاکی از خودیافتگی و آگاهی فروغ است که او خود آن را 

در این دوره، پس از پشت سرنهادن سرگردانی دورۀ نخست، با شناخت دنیای درون و برون 



  8.سازد میکند و شعرش را عرصۀ بیان این آگاهی  اش را باور می ، زوال و ناپایداری زندگی85خویش

 :شود به روشنی دیده می« ناپایداری»و « زوال»در اشعار آغازین این دفتر  نخستین نمودهای 

چون تو  / ام می لرزد که همه زندگی/ مناکم با بیم زوالعشق غ/ ست آن چنان آلوده

در تب زرد خزان / تک درختم را، سرشار از برگ/ ای مثل این است که از پنجره/ نگرم را می

/ . . . . آب روان می نگرم مثل این است که تصویری را روی جریان های مغشوشِ/ نگرممی 

 88.....برهوت آگاهی؟/ گشاید در می/ لحظه، یک لحظه که چشمان مرا تو چه هستی، جز یک

 :می خوانیم «در آب های سبز ِ تابستان»و در شعر 

/ رانم آرام می/ بز تابستاندر آبهای س/ های مهجورم با بار شادی/ تنها تر از یک برگ  

در سایۀ / ای خود را رها کردم در سایه / ......./های پاییزی تا ساحل غم/ تا سرزمین مرگ

ما بر زمینی هرزه  / ......./در سایۀ ناپایداری ها/ در سایۀ فرّار خوشبختی/ اعتبار عشق بی

  8......ما هیچ را در راه ها دیدیم/ ما بر زمینی هرزه می باریم/ روییدیم

 :«باد ما را با خود خواهد برد»همچنین در شعر 

در شب کوچک من دلهرۀ / باد با برگ درختان میعادی دارد/ در شب کوچک من

من / نگرم انه به این خوشبختی میمن غریب/ وزش ظلمت را می شنوی؟/ گوش کن/ ویرانیست

 و پس از آن،/ لحظه ای / / ......شنوی وزش ظلمت را می/ گوش کن/ معتادم به نومیدی خود

 81.....ماند از چرخش و زمین دارد باز می/ لرزد پشت این پنجره شب دارد می./ هیچ

در این دوره و دقیقا در همین مقطع زمانی از زندگی فروغ، پرتوهای روشنی از امید نیز در 

 :گوید می« تولدی دیگر»جا که در شعر  شود، همان اندیشۀ فروغ پدیدار می



و / دانم می/ دانم می/ دانم می/ سبز خواهم شد/ کارم باغچه میرا در دست هایم 

  8. . . تخم خواهند گذاشت / ام پرستوها در گودی انگشتان جوهری

اش به  بعد از آن که فروغ از نگاه غریبانه "باد ما را با خود خواهد برد"همچنین در شعر 

توان سوسوی  و در بخش پایانی شعر میزند، در ادامه  امیدی و وزش ظلمت حرف می خوشبختی، نا

 :امید را در افکار و تخیالت او جستجو کرد

دسیت هاییت را   / ای سراپایت سیبز / نگران من و توست/ پشت این پنجره یک نامعلوم

بیه  / ا چون حسی گرم از هسیتی و لبانت ر/ چون خاطره ای سوزان، در دستان عاشق من بگذار

بیاد میا را بیا خیود خواهید      / باد ما را با خود خواهید بیرد  / های لب های عاشق من بسپار نوازش

  8.برد

سوسوی امیدی  «تولدی دیگر» دفترهایی از برخی از اشعارِ  در بخش توان گفت در مجموع می

عالم خیال آید که او در  قابل ردیابی است اما گویی این امید تنها هنگامی به سراغ فروغ میبرای فروغ 

همه چیز بوی زوال نظام معرفتی فروغ  حالی که در ه عبارت دیگر، درب. در حال آرزو کردن است

شود  به سمت وسوی روشنی و امید متبادر می گهگاه ذهن او، و تاریکی و سیاهی غالب است دهد می

 و راه به جایی ر خواهد زدسیاهی و زوال نقبی به نوکه آیا این شود  و این پرسش برای او تکرار می

 !خواهد برد؟

  های معنوی و یا ایمانی از منظری دیگر، شاید برای فروغ این سوسوی امید حکایت از دغدغه  

گویی، ایمانی که چندی پیش برای او . دارد که روزی در افق اندیشۀ فروغ رنگ و بویی دیگر داشت

و از آن خبری نیست  ر در این مرحله و در چنین شرایطیآرامش و طمانینه را به همراه داشت، دیگ

 83.ای را دارد فروغ صرفا با حسرت، آرزوی چنان ایمان و احساس آرامش و طمانینه



یک چیز نیم زندۀ / های له شده در عمق انجماد شاید هنوز هم در پشت چشم..... 

آواز ایمان بیاورد به پاکی / خواست رمقش می که در تالش بی/ برجای مانده بود /مغشوش

که نام آن / دانست کس نمیو هیچ/ خورشید مرده بود/ انیپای شاید ولی چه خالی بی/ آب ها

آیا شکوه یاس تو / آه ای صدای زندانی/ !کز قلب ها گریخته ایمان است/ کبوتر غمگین

  8....نقبی به سوی نور نخواهد زد؟ / از هیچ سوی این شب منفور/ هرگز

  جهانِ فروغ مطابق با اصل اول اگزیستانسیالیسم توان گفت که زیست می تا به این جای بحث

 ،همانطور که شرح داده شددر حقیقت، . استبه عبارت دیگر، وجود برای او مقدمِ بر ماهیتش . است

ها و غرایز از طریق مواجه  ، سپس با گذر از عادتاستها و غرایز خود  او ابتدا به شدت درگیر عادت

انتها  هایی بی و این شکاکیت او را با پرسش گیرد میقعیت، شکاکیتی فلسفی برای او شکل با قلمرو وا

پس از آن با شناخت دنیای درون و برون، زوال را به عنوان حقیقت غالبِ زندگی . سازد می  مواجه

چنین روندی نشان دهندۀ به عبارت دیگر، . یابد میو خود را در برهوت آگاهی  کند میخود کشف 

 کند به ماهیت از پیش تعیین شده برای خود بسنده نمی یابد  ه فروغ پس از آن که وجود میاست ک آن

 . ماهیت خویش را، خود بسازد کند با آگاهی و اختیار، و سعی می

جهان  از زیستاگزیستانسیالیستی ی برای خوانش «حداقلی»در عنوان این مقاله، از واژۀ  نویسنده

اصل اولیه و مرکزی این  تعریف سارتر از اگزیستانسیالیسم  مطابق باچرا که  است، فروغ استفاده کرده

و همانطور که مالحظه  است بیان شده «تقدم وجود بر ماهیت»درون گرایی و یا همان  ،مکتب فکری

وجودش مقدم بر »یعنی این نکته که فروغ . است دارای این شرطِ حداقلی جهان فروغ زیست ،شد

دهد که او دارای شرط اصلی و مرکزی برای قرارگرفتن در مکتب  به ما نشان می «ماهیتش است

جهان  توان از زیست می به طور حداقلیفکری فلسفی اگزیستانسیالیسم مطابق با تعریف سارتر است و 

ضمن شرح مرحلۀ سوم از دوران  سعی خواهم کرددر ادامه . یستانسیالیستی داشتاو خوانشی اگز



مکتب فلسفی ادبی های  جهان فروغ با ویژگی های زیست دیگر از مطابقت رخیب زندگی فروغ،

 . اگزیستانسیالیسم را نشان دهم

فروغ « و رهاییامیدی  نا» ، دوران«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»دورۀ سوم بر مبنای دفتر 

تفاوت مهمی که میان این دوره از زندگی فروغ با دورۀ قبلی وجو دارد در این نکته است که  .است

آن سوسوی امید هم دیگر حتی برای فروغ در این مرحله وجود ندارد و فروغ بعد از آن که زوال و 

ی ها زنده»زند که  کند،  از زوال و مرگی حرف می ناپایداری را در این جهان به غایت تجربه می

    .دزنن های فسفریش چنگ می های ملول و ریشه به شاخه« های آن سوی پایان مرده»و « سوی آغاز این

و / کشید و مرگ، زیر چادر مادربزرگ نفس می/ آوردیم ها رو بعد از تو ما به قبرستان

های ملولش دخیل  ه شاخهب/ سوی آغاز های این که زنده/ مرگ، آن درخت تناور بود

و مرگ روی آن / زدند های فسفریش چنگ می به ریشه/ سوی پایان های آن مردهو / بستند می

 5  ...روشن شدند/ که در چهار زاویه اش، ناگهان چهار الیۀ آبی/ ضریح مقدس نشسته بود

در حقیقت، سوسوی امیدِ فروغ، رفته رفته در سروده های پایانی دفتر تولدی دیگر رخت بر   

شود و حتی بهار را همچون وهم سبز  ش از صبوری روحش وسیعتر میبندد، آن جا که فروغ یأس می

 :می انگارد

و یأسم از / خاست صدای پایم از انکار راه برمی/ توانستم توانستم دیگر نمی نمی

که بر دریچه گذر داشت، با / و آن بهار، و آن وهم سبزرنگ/ صبوری روحم وسیعتر شده بود

   «.تو فرو رفتی/ یش نرفتیتو هیچگاه پ/ نگاه کن»/ گفت دلم می

 8 از واقعیت و رسیدن به رهایی است؛ های فرارفتن از آن پس، او همواره در پی یافتن راه  

 :کشد چنین به تصویر می« تولدی دیگر»مفهومی که فروغ در آخرین بندِ شعر 



ودلش را در / شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد می/ پری کوچک غمگینی را/ من

که شب از یک بوسه / پری کوچک غمگینی/ نوازد آرام، آرام می/ چوبینلبک  یک نی

   .وسحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد/ میرد می

« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»از دفتر « کس نیست کسی که مثل هیچ»و یا در شعر 

 :گوید می

کسی / کسی بهتر/ کسی دیگر/ آید کسی می/ ..... آید ام که کسی می من خواب دیده

 /چقیدر روشینی خوبسیت   / و مثل آن کسی است که بایید باشید  ...... که مثل هیچ کس نیست 

کسی که در دلیش بیا ماسیت، در    / آید کسی می/ آید کسی می/.....چقدر روشنی خوب است

کسی از باران، از صدای شر شر باران، از مییان پیچ   /..... نفسش با ماست، در صدایش با ماست

 1 .......اطلسی پچ گل های 

فروغ در دفتر  توان گفت که از منظری دیگر می -تر اشاره شد همانطور که پیش -همچنین

تولدی دیگر آرزومندانه و با حسرت در پیِ فراچنگ آوردن ایمان است، ایمانی که چندی پیش 

به امید آن که  کاشت ا امید  دستش را در باغچه میآرامش و طمأنینه را برای او به همراه داشت و ب

اش پی  دست های سیمانی در ادامه، به تدریج یأس بر او مستولی شده، به ناتوانیاما گویی . سبز شود

 :   آورد برد و به آغاز فصل سرد ایمان می می

و / در ابتدای درک هستی آلودۀ زمین/ در آستانۀ فصلی سرد/ زنی تنها/ و این منم

    / ....این دست های سیمانیو ناتوانی / یأس ساده و غمناک آسمان

کند که  تنها به یادی بسنده می «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد »و شاعر در اتنها در پایان دفتر

 :ماند ها به یادگار به جا می در خاطره



 3 .پرنده مردنی است/ پرواز را به خاطر بسپار 

ان فروغ با جه زیستهای  برخی دیگر از مطابقتدر انتها، سعی خواهم کرد به توضیح 

 :بپردازم ادبی اگزیستانسیالیسمهای مکتب فلسفی  ویژگی

در اگزیستانسیالیسم، هر فردی نه تنها در برابر وجود خویش تر اشاره شد  همانطور که پیش -5

از دفتر « سوزد برای باغچه میدلم »شعر در این زمینه، . مسئول است، بلکه مسئول تمامی افراد بشر است

احساس مسئولیت فروغ های روشنی است که ناظر بر  یکی از نمونه «بیاوریم به آغاز فصل سردایمان »

کشد و علل اجتماعی آن را  او در این شعر زوال جامعه را به تصویر می .است نسبت به جامعۀ خویش

 :کند بیان می

خواهد باورکند که  کسی نمی/ ها نیست کسی به فکر ماهی/ ها نیست کسی به فکر گل

که ذهن باغچه دارد آرام / است قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کردهکه /میرد باغچه دارد می

چیزی مجرد است که در انزوای / و حس باغچه انگار/ شود ی میاز خاطرات سبز ته/ آرام

کند  چه فرقی می/ تی که من بمیرم دیگروق...../ گوید پدر به مادر می.... پوسیده است  باغچه

   . . .ای من حقوق تقاعد کافی است بر/ یا باغچه نباشد/ شدکه باغچه با

از  دستبر این باور است که فروغ در این  ،رهایی تا گمشدگی ازمحمود نیکبخت در کتاب 

های ناشناخته و  الیه ای بداند که ازای زبانی و بیانی مکاشفه که شعر را مابه اشعار خود به جای آن

های خویش است  کند، آگاهانه در پیِ بیان صریح و سادۀ اندیشه مین و جهان را آشکار تر انسا ژرف

او . دیگر یاری رساند ها و رسیدن به تولدی کردن مردگی گونه جامعه را در کشف و دفن تا بدین

    1 :دهد دربارۀ  این شعر چنین شرح می



، برای نشان دادن زوال جامعه و علل «سوزد دلم برای باغچه می»در شعر فروغ "

ای  های بیانی نثر به روایت خانه برد و با شیوه کار می گونه را به اجتماعی آن، طرحی داستان

، با بیان خالی دومین بند و بعد در... دتندر حال مردن هسها  ها و ماهی که در آن گلپردازد  می

در چهار بند سپس . پردازد ها می آبی به تبیین دلیل مرگ آن ار باران و بیبودن حوض و انتظ

از هر کدام طرح کلی و مختصری  بعدی، با روایت حرف و رفتار افراد خانواده در هر بند

های  گروهدهندۀ  سازد که نشان هایی می ها، نه فرد، بل تیپ گونه از آن بدین. دهد میدست  به

ۀ خود، بر این مرگ هر یک به شیو ای که آدم های منفعل و مسخ شده .اصلی جامعه هستند

ها  سازند و از ضرورت های خود و فرهنگ جامعه پناهگاهی می و از ویژگی دهند شهادت می

  "....تا انفعال خویش را توجیه و پنهان کنند برند گریزند و به آن پناه می ها می واقعیت

. این ویژگی است جای جای آن در برگیرندۀ، «آغاز فصل سردایمان بیاوریم به » همچنین دفتر

این دفتر، اشعار دیگر در  عموما و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»اول دفتر  شعر در خصوصافروغ 

زند و با صراحت  می ها و صداها حرف تفاوتی فکرها و حرف بی از جهانِ ،به عنوان عضوی از اجتماع

ها و امور غیر اخالقی موجود در  قصانبه بیان بسیاری از نُشرایط،  یافتنوداگرچه ناامید از بهب ،گفتار

 15: پردازد زمانۀ خود می

/ گیرد وقتی در آسمان، دروغ وزیدن می/ های مقوایی عزیز ستاره/ های عزیز ستاره

سالم ای شب ......... های رسوالنِ سرشکسته پناه آورد؟  به سوره شود دیگر چگونه می

های استخوانی ایمان و  به حفره/ های بیابان را های گرگ سالم ای شبی که چشم!/ معصوم

/ بویند ارواحِ مهربان تبرها را می/ و در کنار جویبارهای تو، ارواحِ بیدها/ کنی اعتماد بدل می

و این جهان به النۀ ماران مانند / آیم ها و صداها می و حرف من از جهان بی تفاوتی فکرها



در / بوسند که همچنان که تو را می/ ست و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی/ است

  1....بافند  ذهن خود طناب دارِ تو را می

 :«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»از دفتر « بعد از تو»و یا در شعر 

فبا لهای ا و به صدای زنگ، که از روی حرف/ ها را کشتیم صدای زنجرهبعد از تو ما 

بعد از تو ما به هم ./ ...... سازی، دل بستیم های اسلحه و به صدای سوت کارخانه/  خاست برمی

های منفجرشدۀ  های سرب، و با قطره با تکه/ ها را بعد از تو ما تمام یادگاری/ خیانت کردیم

بعد از تو ما که قاتل . . . . .  چ گرفتۀ دیوارهای کوچه زدودیمهای ک گاه از گیج/ خون

مان  های در جیب/ هامان چنان که قلب و هم/ برای عشق قضاوت کردیم/ دیگر بودیم یک

 18. . . . برای سهم عشق قضاوت کردیم / نگران بودند

 

تر توضیح مذهبی که توسط سارنوع دوم، یعنی اگزیستانسالیست غیردر اگزیستانسیالیسم  - 

به عبارت دیگر، از نظر این مکتب فلسفی انسان در پهنۀ . است« تنها»و « وانهاده»شود، فرد  داده می

گویی انسان به این جهان پرتاب شده است و هیچ گونه جبر . هستی در برابر طبیعت و آسمان تنهاست

آن متوسل شود و از آن تسلّی کند و یا به  وجود ندارد که انسان به آن تکیه علّی و یا قدرت ماورایی

توان در دورۀ دوم  و دورۀ سوم  چنین مفهومی از اگزیستانسیالیسم را می. یابد؛ تنها انسان است و انسان

زدایی شده است و او  جا که مواجهۀ فروغ با جهان، مواجهه ای راز آن. زندگی فروغ جستجو کرد

 :کند صرفا به یاد و خاطرۀ پرواز بسنده می

و انگشتانم را بر پوست کشیدۀ / دلم گرفته است و به ایوان می روم/ ه استدلم گرفت

کسی مرا به آفتاب / ندا چراغ های رابطه تاریک/ ندا چراغ های رابطه تاریک/ کشم شب می



/ خاطر بسپار  پرواز را به/ ها نخواهد برد کسی مرا به میهمانی گنجشک/ معرفی نخواهد کرد

  1.پرنده مردنی است

ر این مرحله از زندگی بعد از آن که زوال را به عنوان حقیقت زندگی خویش کشف فروغ د 

کند و وضعیت  را در زندگی این جهانی به غایت تجربه می« وانهادگی» و « تنهایی»کند،  می

 :سراید اگزیستانسیل خود را چنین می

ای یار ای / وقت گرم نخواهم شد من سردم است و انگار هیچ/من سردم است

 11«آن شراب مگر چند ساله بود؟»ترین یار  نهیگا

معتقد است که « اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر»از طرفِ دیگر، سارتر در کتاب  -8

در حقیقت، اصالت بشر در مکتب اگزیستانسیالیسم   1.است   1«اصالت بشر»اگزیستانسیالیسم نوعی 

یعنی جهانی جز جهان بشری وجود ندارد؛ هرچه هست دنیایی است که بشر به وجود آورده، بشری 

نکتۀ جالب اینجاست  .ی را باید بگشاید و بیرون از جهان دیروز، به پیش رودیکه پیوسته مرزهای نو

برای . شود دیده می اش در مرحلۀ دوم و سوم دوران زندگی که درک چنین اصالتی در شعر فروغ

 :روی خاک ایستاده است  کند که بر تأکید می« دیگر تولدی»از دفتر « روی خاک»او در شعر نمونه، 

/ یا چو روح برگزیدگان / یک ستاره در سراب آسمان شوم/ ام زو نکردههرگز آر

روی / ... ام با ستاره آشنا نبوده/ ام هرگز از زمین جدا نبوده/ گان شومهمنشین خامش فرشت

 13............ها نوازشم کنند تا نسیم/ ها ستایشم کنند تا ستاره/ ام خاک ایستاده

ور است  جایی و اکنونی است غوطه بر این باور است که در جهان پیرامون که این گویی فروغ 

 .را ندارد -جهانی غیر بشری -و آرزوی جهانی دیگر



ند و نویسنده نشان دادن وظیفۀ هنرممطابق با مکتب فلسفی ادبی اگزیستانسیالیسم، همچنین  - 

به اعتقاد اگزیستانسیالیسم بدی باید نخست کشف شود و به عبارت دیگر، . هاست ها و زشتی بدی

دادن، به  نشان»: در حقیقت، شعار مکتب ادبی اگزیستانسیالیسم چنین است. سپس دگرگون گردد

شود، نه نمایش  نشان داده می چه در آثار ادبی اگزیستانسیالیسم بنابراین، آن. «منظور دگرگون ساختن

چنان که باید  های آن و نه تصویر جهانی است آرمانی، آن ها و زشتی سادۀ دنیایی است با همۀ خوبی

برعکس، تصویری است از آن بخشِ جهانِ موجود که به خطا به وجود آمده و باید دگرگون . باشد

 :توجه کنید« دیگر تولدی»ر از دفت« های زمینی آیه»هایی از شعر  اکنون به بخش  1.گردد

و / ها خشکیدندو سبزه ها به صحرا/ از زمین رفت و برکت/ آنگاه خورشید سرد شد

خون بوی بنگ و / بیهودگی به دنیا آمد/ در غارهای تنهایی/.... ماهیان به دریاها خشکیدند

خورشید / ...هیچه روزگار تلخ و سیا/ ... سر زاییدند نوزادهای بی/ زنهای باردار/ داد افیون می

   / .....مفهوم گنگ گمشده ای داشت/ در ذهن کودکان/ خورشید مرده بود و فردا/ مرده بود

قصد  فوق شعرِ ،  فروغ  همانند«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»تقریبا در تمامی اشعار دفتر 

همانگونه که  -گویی فروغ   در این اشعار. های جهان پیرامون را داشته است ها و زشتی بازگویی بدی

قصد  -ذکر شد 5نسبت به دیگر افراد جامعه در ویژگی شمارۀ  اوتر در مورد احساس مسئولیت  پیش

ها و ایجاد هراس، ذهن خواننده را بیدار کند و با آگاه کردن او نسبت به  دارد با به تصویر کشیدن بدی

 :نمایدمسئولیتش، او را به تفکر دعوت 

چرا ./ اند همیشه بر مدار صفر، سفر کرده/ معیارهای سنجش/ تاهاندر سرزمین قدکو

کار / نامۀ قلبم کار حکومت تدوین نظام/ کنم من از عناصر چهارگانه اطاعت می /توقف کنم؟

مرا / کار؟ در عضو حسی حیوان چه/ مرا به زوزۀ دراز توحّش./ حکومت محلی کوران نیست



ها به زیستن، متعهد کرده  مرا تبار خونی گل/ ؟کار به حرکت حقیرکِرم در خأل گوشتی چه

 5 دانید؟ ها، می تبار خونی گل/ است

در سوگ فروغ، شاعران و نویسندگان بزرگ معاصر، اشعار و نثرهای بسیاری سرانجام، 

« دوست»شعری از سهراب سپهری با عنوان های  بخشنویسنده این نوشته را با  ،از این میان. اند سروده

    :رساند میبه پایان 

و لحن آب و / سبت داشتهای باز ن و با تمامی افق/ اهالی امروز بودو از / بزرگ بود

/ که با چقدر سبد/ ها دیدیمو بار ...به شکل خلوت خود بود  /....فهمید خوب می زمین را چه

و رفت / روی وضوح کبوتران بنشیند ولی نشد که روبه/ خوشۀ بشارت رفتبرای چیدن یک 

که ما میان پریشانی تلفظ / و هیچ فکر نکرد/ و پشت حوصلۀ نورها دراز کشید/ یچتا لب ه

 .  چقدر تنها ماندیم/ برای خوردن یک سیب/ درها
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