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   يکنجکاو يهاپله
  »رة فروغ فرخزاد دربا **سروش دباغو  *ي محمدرضا واعظ شهرستانیگفت و گو«

  
  گر فلسفه در دانشگاه بن آلمان؛هشو* پژ

  ؛کانادا و ادبیات در دانشگاه تورنتو ، دینفلسفهگر **پژوهش
  

  1395ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، اسفندماه  :منبع
  

  دربارة این گفت و گو: 
 "یهاي سیمانناتوانی دست"اي با عنوان در مقالهد، کندر حوزه ادبیات معاصر کار می که چند سالی استدکتر سروش دباغ 

اي با هاي اگزیستانسیالیستی و یا وجودي فروغ فرخزاد پرداخته است. محمدرضا واعظ نیز در مقالهبه شرح و توصیف دغدغه
فروغ پرداخته جهان زیستوانشی اگزیستانسیالیستی از به خ "خوانشی اگزیستانسیالیستی از فروغ فرخزاد، خوانشی حداقلی"عنوان 
دربارة برخی از  ، در ادامههمچنینشود. احث مهم این دو مقاله بحث میدربارة برخی از مبدر ابتدا در این گفت و گو  است.

که آیا اصوال  ه استهاي اگزیستانسیالیستی شعر فروغ گفت و گو شده است و این مسئله مورد واکاوي قرار گرفتترین مؤلفهمهم
یک شاعر و یا نویسنده با هنگامی که به خوانشی اگزیستانسیالیستی از او  يهاي وجودتفاوتی میان توصیف صرف دغدغه

  پردازیم وجود دارد و یا نه. می
  

  محمد رضا واعظ:
گیري از با وام که در جریان هستید،طور اینجانب، همان 1"، خوانشی حداقلیخوانشی اگزیستانسیالیستی از فروغ فرخزاد"در مقالۀ 

، ب. دوران آگاهی و امید و ج. . الف. دوران سرگردانی و شکامه سه مرحله تقسیم کردهب را وغاحوال وجودي فرمحمود نیکبخت 
هاي اما توصیف دغدغه ،هاي شما دربارة فروغ به صراحت بیان نشده استاي در نوشتهبنديچنین مرز 2امیدي و رهایی.دوران نا

راي ب ايبندي، گویاي این نکته است که شما نیز موافق با چنین تقسیمشما 3"هاي سیمانیناتوانی دست"اگزیستانسیل فروغ در مقالۀ 
  هاي من موافقید؟با صحبتفروغ فرخزاد هستید. جهان زیستتطور احوال اگزیستانسیل در 

  
  سروش دباغ:

                                                             
  . 1394اسفند ، 119ماهنامۀ اطالعات حکمت و معرفت، شمارة  ،”، خوانشی حداقلیفروغ فرخزادجهان زیستخوانشی اگزیستانسیالیستی از “مقالۀ  محمدرضا واعظ شهرستانی، .1
لف. دوران ادگی فروغ را به سه بخش ِ جا دوران زنمحمود نیکبخت در آن از گمشدگی تا رهایی محمود نیکبخت همراه با کمی تغییرات وام گرفته شده است.بندي از کتاب این تقسیم .2

است.  نویسنده نیز در مجموع با این تقسیم بندي هم دل است و به منظور همسو تقسیم کرده گمشدگی و ناآگاهی، ب. دوران خودیافتگی و آگاهی و ج. دوران از خودگذشتگی و رهایی
  بندي با هدف اصلی این مقاله با اعمال تغییراتی در آن، به شرح احوال وجودي فروغ و تطور آن در طی این سه دوره خواهد پرداخت.کردن هرچه بیشتر این تقسیم

    .1394، انتشارات صراط، تهران فلسفۀ الجوردي سپهري ، کتاب"سیمانی يهادست	ناتوانی "،سروش دباغ .3
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که  لیک و سرگردانی، آگاهی و امید و ناامیدي و رهایی به شکاي شسه مرحله بنديتقسیم چنینبا  نمهمانطور که اشاره کردید 
شتر دو حالت بی شایددر حقیقت،  .اممتاخر و فروغ متقدم استفاده کردهاز تعبیر فروغ  . اماامثار خود سخن نگفتهدر آ شما عنوان کردید

امید مطابق  فروغ دوران متقدم با دوران سرگردانی و شک عجین است و آگاهی و شود گفتمی .امرا در او پررنگ دیده یا دو دوران
سه دفتر اول به دوران سرگردانی و شک اختصاص دارد( اسیر، دیوار و یا به تعبیر شما،  است. فروغ متاخر دوران ،سیم بندي منبا تق

  رهایی است.آغاز فصل سرد دوران ناامیدي و دوران آگاهی و امید و دفتر ایمان بیاوریم به  ،دفتر تولدي دیگر ؛و عصیان)
از دارد شخص را به خود مشغول می و اموري کههاي الهیاتی اي از دغدغهمن با لسان خود بخواهم بحث را توضیح دهم پارهاگر  

هاي هدغدغ و گیردبا خدا دارد و با او کشتی میفروغ اي که همجادل ،اند. براي مثالنخست پررنگ ةدر دورجمله مسائلی هستند که 
  .فکنداخود را بر آفتاب می

 گنه کردم گناهی« :دیوار که می گوید دفتر از همان .نوعی نگاه جنسیتی و دغدغه هاي زنانه در شعر او دیده می شودعالوه بر این،  
انجمنم و رسواي کوي  /بگذار زاهدان سیه دامن« :گویددر او می زند و می تا طعنی که 1»پر ز لذت/ کنار پیکري لرزان و مدهوش

  ».اینان که آفریده ي شیطانند /نام مرا به ننگ بیاالیند خوانند/
د توان فهمیمیبه گواهی اشعار او . ستاي از آنها استشهاد کرده اپاره طنین حافظی هم دارد که بهبرخی از اشعار فروغ همین طور  
ر حافظ اي به شعو اشارهآورد از حافظ می استشهادي در دفتر عصیان  ییجااست. براي مثالی  آن ایام با حافظ آشنا بوده کم دستکه 
 زین راهیان راه حقیقت /زیرا درون پیکر فریب /ایمایم/ ماییم ما که جامه تقوا دریدهماییم، ما که طعنه زاهد شنیده« :کهدارد آخرش  در

به  که تعابیري از رند از جملهو یا ». هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما/ ............/ ایمندیده
 بعد از  واردر دفتر دی ،براي مثال .کندنوعی مالمت گري پیشه میکار بخوانند، گوید بگذار مرا سیهري که مییو یا در تعاب بردکار می
در احوال او حال،  در هر .گیرد) قرار میمنظور پدر است( خانواده مطروددست کم و به نوعی  شودمیمذموم واقع  ،شعر گناه سرودن
م ادهید از این منجالبی که گرفتار شگوکند و میبینیم جاهایی با خدا مناجات میر اسیر میدر دفت ؛شود سراغ گرفتهایی را میتالطم

این که بگذار مرا رسواي زمانه بخوانند  :تی بودن خود را نشان می دهدباکی و مالمفتر دیوار به نوعی بیآیم. در د در هب آنکاش از  اي
شود گري است که میمالمتیهمان . این خواهند به من بزنندذار هر طعنی که میبگ ،هر به پیشانی آنها دیده می شودو کسانی که داغ م

  است.  فهمید در او رخنه کرده
م باز هجایی گریبان فروغ را رها نمی کند و ، مسئله جبر و اختیار، را خدا به اوج می رسد و مسئله شرومجادله ب در دفتر عصیان

ن لطف خدایی بر تو بخشیدیم ایبود و دنیا بود/  که دریا حافظ آن پیري« :حافظ می کند و می گوید دیگر بهاستشهاد مستقیم و جالبی 
زن بر نام تو بچیست این افسانۀ رنگین عطرآلود/ بفروخت این باغ بهشتی را/  »یجوی«بر من که باشم تا به جامی نگذرم از آن/ را/ 

لف ناخ /پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت«اشاره صریح دارد به شعر حافظ که  شعر فوق می دانیم که .»شومم داغ زشتی را
  ید طنین حافظانه شعر است.ؤرا فروغ در گیومه گذاشته که م این تعبیر جويو  »باشم اگر من یه جوي نفروشم

شود دست کم قبول کرد شعري مثل تولدي دیگر در دفتر تولدي دیگر می ،کنیدمی در دوران دوم که شما به دوران آگاهی تفکیک
 ،کلدر  1.ام چنانچه می دانید ایمان آرزومندانهدر فروغ است. من اسمش را گذاشته موید معناي آرزو و امید ،دیگر از اشعار و پاره اي

خالف ربشما دوران آگاهی و امید، مسائل فراجنسیتی می شود و به تعبیر و  متاخر دوران فروغ ، یعنی به تعبیر مناین دوران فروغ در

                                                             
  .31، مجلۀ آسمان، دورة جدید، شمارة "ورزيها: تأملی در اصناف ایمانپاکی آوازِ آب"اي دسته بندي انواع ایمان و توضیح ایمان آرزومندانه نگاه کنید به: سروش دباغ، بر 1.
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یت رنگ می شود و یک نگاه انسانی یعنی اعم از جنسنگاه جنسیتی یا نگاه شاعرانه و زنانه به زندگی پیرامون در او کم ،سه دفتر نخست
  .ر شعرش دیده می شود و موج می زندمرد و زن د

  
  : واعظ محمدرضا

  در حقیقت، این تفاوت نگاه در فروغ نشانگر رشد فکر و شخصیت اوست.
  : دباغ سروش

اگر از این حیث مشاهده کنید شعرهایی بخصوص دو دفتر اول را  .را نشان می دهد او رشد همانطور که اشاره کردید این .دقیقا ،بله
  کند.می خواهم بگویم از اینها عبور می اما که در جایگاه خودش خوب است، اندکامال زنانه

  :واعظ محمدرضا
  .خبري نیستدیگر از آن هوي و هوس زنانه در او از دفاتر اسیر و دیوار که بگذریم  

  : دباغ سروش
  .ر داردقرادر اوج جوانی تازه فروغ  در حالی است که رسداین مسیر پرتالطم که به انتها میکامال جوان است و  اینکه هنوز ، بابله

ها و اموري که با نوع چالش آنهاي الهیاتی یا که دغدغهاست  اینتوان به ان اشاره کرد ی که در دوران فروغ متاخر میدومنکتۀ  
با  فروغو دیگر  گیردها را میآنشود و مسائل دیگري جاي منحل می ،ه حل شودنه اینک ،آنها دست به گریبان است به محاق می رود

رآخر شما بسامد واژه گناه را در دو دفت .اصال گناه یک واژه دینی استخبري نیست!  دیگر از جبر و اختیار و گناه ،گیردخدا کشتی نمی
و  مقوالتی مثل گناه و ثواب به معناي دینی کلمه یا جبر و اختیار بینیممیاینجاست که  .ببینیدت در قیاس این واژه در سه دفتر نخس

فکر  .توام با امید استبه محاق رفته و بدل شده به مسائل دیگر. این را اگر بخواهیم بگوییم اعم از دورانی است که  شر و عدالت
این معنا همدل باشم که از  بهو شما توانم با آقاي نیکبخت ردم اعم از این دو دوره است و میکنم این دو خصوصیتی که برشممی

 شماعبیر به ت ۀدو مرحل اینکنم و وغ متقدم و متاخر یاد میمن از فرگفتم همانطور که هاي مختلفی در شعر فروغ سراغ بگیریم. دوران
   .گنجانممی فروغ متأخر ذیل) »و رهایی ناامیدي«و » آگاهی و امید«(را

  
  محمدرضا واعظ:

انشی خو«مقالۀ  در  خواستم به آن اشاره کنم و در مورد آن گفت و گو کنیم.رسیدیم که می به نقطۀ مهمی اتفاقا در اینجاي بحث
تانسیالیسم ترین ویژگی مکتب اگزیسبا توجه به مهم ام کهاین باور بودهبر من  "اگزیستانسیالیستی از فروغ فرخزاد، خوانشی حداقلی

این اصل در طی دوران زندگی فروغ و تطور احوال یم به خوبی از جاري و ساري بودن تواناست، می »تقدم وجود بر ماهیت« که
ر احوال اشته باشیم. به عبارت دیگر، تطواگزیستانسیل او سراغ بگیریم و از او خوانشی اگزیستانسیالیستی و در ابتدا حداقلی د

یابد، به سرنوشت از پیش تعیین شده براي خود بسنده اگزیستانسیل فروغ نشان دهندة آن است که فروغ پس از آن که وجود می
ا این ادعا ایم بهایی که داشتهرا، خود بسازد. آیا با توجه به صحبت کند با جسارت، آگاهی و اختیار، ماهیت خویشکند و سعی مینمی

  موافقید؟در مجموع 
 ،ازیدبپرد و ادب افراد بزرگ حوزه هنرتی هاي اگزیستانسیالیس به بحث از دغدغهاید که ها همواره عالقمند بودشماز طرف دیگر، 

 رفص توصیف میان شویمتوانیم قائل چه تفاوتی میبه نظر شما  مرگ و مسائلی از این دست. تنهایی، مثل درد، رنج،هایی دغدغه
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به  ؟مپردازیاز فرد مورد نظر میاگزیستانسیالیستی  یشخوانبه  هنگامی که شاعر با و یا هاي وجودي یک هنرمند، فیلسوفدغهدغ
کنید آیا ضرورتا بر این باور هستید که از از این را بیان می سپهري یا موالنافروغ، هاي وجودي وقتی شما دارید دغدغهعبارت دیگر، 

و نه  ستا هاي وجوديصرفا بیان چنین دغدغه دغدغه اصلی شماتوان خوانشی اگزیستانسیالیستی نیز داشت؟ و یا این که یافراد م
یالیستی فروغ هاي اگزیستانسبه بیان دغدغه "هاي سیمانیناتوانی دست"در مقاله براي مثال ؟ داشتن خوانشی اگزیستانسیالیستی لزوما

طور وجودي ت توان برداشت کرد که شما بهمیولی اید اگرچه به داشتن خوانشی اگزیستانسیالیستی از فروغ اشاره نکردهپرداختید و 
ی از خوانشی اگزیستانسیالیست«ۀ در مقال که است منظور من ایناگر بخواهم مقصودم را واضح تر بگویم،  قائل هستید.درباره فروغ 

 قصد من چنین بوده که بعد در واقع  ؛ستفروغ اهاي وجودي اعم از بیان صرف دغدغه د منمقصو "فروغ فرخزاد، خوانشی حداقلی
م گوینسیالیستی درباره فروغ داشته باشم و ببا توجه به تزي که ژان پل سارتر داشته یک خوانش اگزیستا از مطرح کردن این دغدغه ها

خوانش  ی میانتفاوتنیز به  که آیا شما خواهم بدانممی ست.ایک چنین اصلی در مورد فروغ کامال قابل صدق و کاربردي 
  قائل هستید؟ اوبیان صرف دغدغه هاي وجودي  و خزاد اگزیستانسیالیستی از فروغ فر

   :دباغ سروش
ها ر آنبهاي اگزیستانسیالیسم باید باشد تا مبتنی ها  و المانشما کامال همدلم، یعنی آن مولفه خوب بابه نظرم تفاوت چندانی ندارد. 

فتید از ن طور که گاکنم همهاي اگزیستانسیال یاد میمن وقتی که از دغدغه .دست آوردنش اگزیستانسیالسیتی هم از او بهبتوان خوا
ها خوانش شود از آنخري این است که میعبارت االُ به گواهی آثارشان ، در واقعفروغ، داستایوفسکی و دیگران ،سپهري

کردم که کالس رنتو و در یک کالس فلسفی شرکت میسال پیش وقتی آمده بودم دانشگاه تو چند دست داد.بهاگزیستانسیالسیتی هم 
 کامو و سارتر، کلنویکتور فرادر مورد  هم  پرداخت و داستایوفسکی به همخیلی خوبی هم بود و استادش در آن چند جلسه مفصل 

 دانیم و لزومی نداردب تها را اگزیستانسیالیساي از این نهیلیستتوانیم پارهمیبندي بر یک صورت گفت ما بنا، مینیز به بحث پرداخت
انسیالیستی از یا بنابر گفتگوي امروز ما خوانشی اگزیست بدانیم و تتا ما او را اگزیستانسیالیسفلسفه باشد  ةتحصیل کرد که حتما فرد

 ،شوددي قلمداد میتانسیالیستی که توحیالبته به اگزیس ،اگزیستانسیالیسمیرکگارد را هم اضافه کنید به شما اگر کی. آن به دست آوریم
اعر را دو ششود که هم از فروغ و هم از سپهري خوانشی اگزیستانسیالیستی به دست آورد و این می ،اینها را روند و جریان بدانیم و

 تالیسر اگزیستانسیکمتف کامو و مشخصا داستایوفسکیهم  ی که عرض کردمحبا آن توضی . یعنیقلمداد کرد تمتفکر اگزیستانسیالیس
من ود که البته باید به این نکته توجه شبومی ما قلمداد می شوند.  تدو متفکر اگزیستانسیالیس هم فروغ و سپهري شوند ومی قلمداد

ته این را هم اضافه بنم و المن در باب این دو عرض می ک .نمی گویم که دیگران نیستند یا نمی شود خوانشی از آنها به دست داد
و روشنی البته در فروغ  ها و روند و آیندها و نوسان کردن بین تیرگیجودي و پاره اي از این قبض و بسطهاي والطمتکنم که می

 واشود در را می وجودي ور احوالطاحوال گوناگونی را از سرگذرانده و تها و زبر و و ما با متفکري مواجهیم که زیراست  ترپررنگ
د بر دغدغه شود گفت توضیح این مطلب با تاکیو می او موافقماز ش اگزیستانسیالیستی به این معنا که با خوان .به روشنی سراغ گرفت

  هاي اگزیستانسیالیست در این اشعار و این فرد پررنگ است.
  :واعظ مدرضاحم
 ینگاه دوم  ول وکه فروغ در کتاب هاي امتفق القول هستیم اده کردید و فتمتفکر براي فروغ اس از واژه .بحث به جاي جالبی رسید 

که در دفتر با توجه به این. اجنسیتی پیدا می کندکند و در کتاب چهارم نگاه فردر کتاب سوم عصیان میمتعاقبا و  دارد و شاعرانه زنانه
رو در دفاتر آخر روبهو به طور کلی ما با فروغی دهد یفروغ زوال و ناپایداري را محوریت اصلی اندیشه خود قرار متولدي دیگر 
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یلسوف یک شاعر فوانیم فروغ را به عنوان می ت آیا، در مورد زندگی و جهان پیرامون استحب اندیشه و نگرشی مشخص هستیم که صا
  یا نه؟و قلمداد کنیم 

  :دباغ سروش
یالت فلسفی که تحص شوندفیلسوفان کسانی قلمداد میکه  قلمداد شدههاي اخیر این چنین در دههتوانیم بنامیم. فیلسوف که نه نمی 

ا اند یا مثل هایدگر یپی اچ دي گرفته خیلی از فالسفه اخیر کهمثل  .اندیک مقطع از مقاطع دانشگاهی داشتهدر دست کم  ،رسمی
در مراحلی  لحداقفالسفه این چنین هم نباشند  د.انو در دانشگاه تدریس کرده ها اهدا شده استآنکه دکتري افتخاري به  ویتگنشتاین

 .ستهفکر اما مت ،تواند فیلسوف قلمداد شودنمی اند. به این معنا فروغیا کار فلسفی کردهو ند افلسفه خوانده به طور جدي دست کم
 انده بود و دکتري ادبیاتدر دوران معاصر ما شریعتی که ادبیات خوبراي مثال  .دانید متفکر اعم از فیلسوف استهمان طور که می

هن چون ذ ،متفکر بود چون یک سري مفاهیم را برساخت ،کنند جامعه شناسی هم خوانده بودبر خالف راي رایج که فکر می ،داشت
ها را صورتبندي آن یو مفاهیمکرد و با ذهن نقاد و هوش سرشاري که داشت در عبارات ي داشت و پاره اي نکات را صید مینقاد
 مقابل ژانر مقاله و سخنرانی که شریعتی از ان بهره در متفکري که ژانر شعر را انتخاب کرده؛ به این معنا فروغ هم متفکر است .کردمی

 و هم فروغ شاعر و این به گواهی آثارشان است ولی خوب است ادیب یا دکتري ادبیات متفکر یعتیِبه این معنا هم شر .می برد
فلسفه الجوردي سپهري داشتم و روزنامه کتاب من در مصاحبه اي که به مناسبت انتشار  همین طور.هم  سپهري .اندفیلسوف نبوده

 یی پررنگهاي اگزیستانسیالیستکه دغدغهاست و یا متفکري  است ایران منتشر کرده عرض کردم که او هم متفکر اگزیستانسیالیست
الجوردي به تعبیر من و خوانشی که من از او دارم، راجع به امر متعالی وقتی راجع به غم، مرگ، تنهایی، عشق، راجع به فلسفه  .دارد

م با ذکر نکات ه آن ،به آن پرداخته اند تکه عموم متفکران اگزیستانسیالیس راجع به این مقوالت سخن گفته، دغدغه هاییو به تفصیل 
روغ هم ژانر . فه استژانر شعر را انتخاب کرد  که . متفکرينامید تتانسیالیساگزیس یک متفکراو را ، می شود بدیعی به روایت من

  این ها نمونه هاي بومی اگزیستانسیالیت هستند. .شعر را انتخاب کرده، داستایوفسکی هم ژانر رمان را انتخاب کرده
  :واعظ محمدرضا

فروغ متقدم و متاخر به زبان لفه امید در ؤردازم و نظر شما را به صورت دقیق در مورد مم به مولفه امید در شعر فروغ بپمی خواه 
  م؟و تعبیر شما یا همان تقسیم بندي سه مرحله اي که ما از آن صحبت کردیم بدان

  :دباغ سروش
ر تولدي دیگر در شعدر واقع دفتر این  ،تولدي دیگر اشاره می کند دفتر همانگونه که شـما اشاره کردید و اخوان ثالث هم در مورد  
سوسوهاي  ،شما ذکر کردیدگونه که همانبه ویژه شعر تولدي دیگر  ،اي از اشـعار این دفتر دسـت کم در پاره  ؛شـعر پارسـی بود   و نو

اب تر در باز حیثی قابل تامل ،ید از این شــعرشــا .در نگاه و ضــمیر فروغ رســید امید مؤلفۀشــود از این منظر به دارد و میوجود  امید
شود نوعی به تعبیر من این شعر را دوست دارم و فکر می کنم که میاز این حیث  شعر آیه هاي زمینی باشد. ،احوال اگزیسـتانسیالیسم 

 که در آن هنگامگوید نوعی نقب زدن به روشنایی سخن میاز در آن شعر فروغ  .من ایمان آرزومندانه را در اشـعار فروغ سراغ گرفت 
کم یا دستو کند بیند یا تجربه میسویی از امید را می گویی که یک کور اي شـعر، در انته .سـت مضـامین قبلی شـعر تلخی و ناامیدي  

  شود نوعی نگاه امیدوارانه یا به تعبیر من آرزومندانه را در شعر فروغ سراغ گرفت و از آن سخن گفت.به این معنا می. شودمتصور می
  :واعظ محمدرضا
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ن که به از ایجایی است اما پیش جهان فروغ کاربرد مناسب و بهبسـیار موافقم که کاربرد ایمان آرزومندانه براي این مرحله از زیست 
مان در مورد مفهوم امید در زندگی فروغ را به پایان برسـانیم و نیاز است که نکتۀ دیگري را طرح  خواهم بحثمیم یبپردازمسـئله  این 

  کنم. 
غرق روغ فتنها هنگامی که داشت؛ تفسیري که بیانگر آن است که فروغ هم در مورد مؤلفۀ امید در اشـعار   يتفسـیري دیگر توان می

غالب بوده و که ســیاهی و تاریکی در آن اي بینیجهان، که داشــته ايبینیانجهاما به خاطر  ،امیدوار اســت، شــودمی در خیاالت خود
ر دتنها  توانیم در زندگی واقعی فروغ و در زیســت جهان فروغ ببینیم  و، این امید را نمیداشــته اســتدر آن محوریت اعتقاد به زوال 

  در این باره چیست؟ شما نظردر فروغ سراغ گرفت. امیدي چنین  عالم خیال هست که می توان از
  :دباغ سروش

حال  زند.شود و موج میاز امید در این دفتر دیده می پرتوهایی دیگر را در نظر بگیریم این است که اگر ما دفتر تولدي نم تصور
از مافی الضمیر فروغ  نه  .نمادیال در حال آرزوکردن است من نمیقصه معطوف به ذهن اوست و به تعبیر شما در عالم خ این کهاین

ا زبان صوصا ویتگنشتاین متاخر، مبه تعبیر فیلسوفان زبان خ. خبر ندارد ،آثار فروغ مطالعه کندکس دیگر که در باب هیچمن و نه 
در . را بگوییمچنین چیزي توانیم خصوصی نداریم و کسی دسترسی ویژه به احساسات و به افکار دیگري ندارد. ما درباب فروغ نمی

کوشم . من میاست و از احوال خوش وجودي خود در این اشعار پرده برگرفته هاي اگزیستانسیالیستیاز دردها و رنج حقیقت، فروغ
ر خاط اینکه او شخصیتی مایوس داشته و به همین حال و است بر آنچه که منتشر شده مبتنی باشد یعنی ؛عینی باشد یقرائتم، قرائت

کنم کار ها اصال این چنین قضاوت کردن، فکر میدانم.  در باب این شخصیت، نمیاست صرفا در عالم خیال و در حالت آرزوکردن
  صائبی نباشد.
  :واعظ محمدرضا

  .شما بیشتر نگاه عینی به شعر فروغ دارید -مرگ مولف روالن بارتر نظریه ادبی مطابقِدر حقیقت،  دقیقا، 
  :دباغ سروش

ي شوریده، احوالشان هاد کنیم می خواهم بگویم این شخصیتبه این معنا، بعد هم اگر قرار باشد به احوال آنها هم استشها ،بله 
  شود. و باال و پایین دارند که پاره اي از اوقات واقعا این مرزهاي میان درون و برون درنوردیده میشود اینقدر زیر و زیر می

  :واعظ محمدرضا
از  ینی که به صورت عاست امید، چیزي مؤلفۀ آیا  ،تر داشته باشیمو نگاه عینی گونه به این موضوع نگاه کنیم این اگر بخواهیم 

آیا این سیاهی و « : همان چیزي که در شعر آیه هاي زمینی تکرار می شود است؟! یک پرسش یا صرفاو برداشت شود شعر فروغ 
م، غ نگاه کنیمی خواهم بدانم اگر با نگاه شما به صورت عینی به شعر فرو »زوال نقبی به نور خواهد زد و راه به جایی خواهد برد؟

تولدي دیگر دفتر ر آیه هاي زمینی و چند شعر دیگر فروغ در را امید بگذاریم؟ چیزي که در شع چنین چیزيمی توانیم عنوان 
  برداشت می شود و یا نه صرفا یک پرسش است؟ یک پرسش است همراه با شک بسیار؟

  :دباغ سروش
تمنایی که با  ؛کنمشود نوعی تمنا و آرزو را در آن دید. من اینگونه فکر میمیدست کم . نظر من یک پرسـش همراه با تمناسـت   به 

آیا شکوه یاس تو هرگز از هیچ سوي این شب منفور نقبی به « همچون:ید نشدن گره خورده است. تمنایی امید یا مایوس نشـدن و ناام 
  »سوي نور خواهد زد؟
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ــت؛ تمنا، تردید و درنگ  نوعی ــعر آیه هاي ز  به عبارت دیگر، اس ــده ندیدن و نیافتن را من از این دفتر، ش ــه را تمام ش و  مینیقص
در عالم « تفسیرِتر کرد. من با این شـود قصـه را به این نحو عینی  کنم که میم و فکر میبینبرخی دیگر از اشـعار دفتر تولدي دیگر می 

م یگوچقدر می شــود ارزیابی کرد. از طرفی نمیاشــعار یک چنین کســی را دانم جاها نمیآناز این نظر مخالفم که  »خیال آرزو کردن
این را هم توجه دارم و سعی  .بیند. اینگونه هم نیستاحوالش مانند سـهراب و مولوي اسـت و همه چیز را خوب و روشـن می   فروغ 

و را ت من مثل تابشی از استوا گرم/«با سـپهري فاصله دارد، سهراب می گوید:   باشـد.  ین خوانش، خوانشـی روش مند و موجه کنم امی
ــتهتصــویري از ای این ».در ســرآغاز یک باغ خواهم نشــاند... ــاره کردهمان اســت و همان گونه که در نوش  مانِام ایهاي قبلی به آن اش

هایی ماما این تالط .البته اگر کل هشت کتاب را در نظر بگیریم ،ه از جنس ایمان شورمندانه موالنااست نسـهراب، ایمان از سر طمانینه  
توانیم نوعی ایمان زند و ما میدر فروغ بسـی بیشـتر و بیشتر موج می   اسـت که همراه با زیر و زبر شـدن و این سـو و آن سـو شـدن     

سـراغ بگیریم. نوعی تمنا، تالش و جسـتجو و آرزوي اینکه چنین احوالی سربزند. داوري    فروغ آرزومندانه را دسـت کم در این دفتر 
  ح دهم.توانم توضیکنم بهتر میدر قیاس با سهراب سپهري و موالنا فکر می و من این است

  :واعظ محمدرضا 
 "هاي سیمانیناتوانی دست" این نقل قول شما در مقالۀ به "خوانشـی اگزیسـتانسـیالیستی از فروغ، خوانشی حداقلی   " اتفاقا در مقاله  

ــده  ــت:ارجاع داده ش ــده  در این جهان راز ههاي کبوترانزند از تجربهبا اینکه تمناهاي معنوي در فروغ موج می" اس ــیب زدایی ش نص
 خود باال خواهم رفت يکنجکاو يهادوباره من از پله ایآ"به قول خود او  ."و آرامش را به چنگ آورد لمد و نشـد که او سـ  برچندانی ن

  1 "؟میسالم بگو زندیخوب که در پشت بام خانه قدم م يبه خدا تا
ــفی ادبیمطابقت برخی ازم به اهســعی کرد ۀ خودمن در پایان مقال ــم  هاي مکتب فلس ــیالیس ــاراز نظر ژ -اگزیســتانس با  -تران پل س

   .خصوص دو دفتر آخر بپردازمهب او اشعار فروغ در پنج دفتر ۀمجموع
کند بدي ها را نشان دهد تا جا اشـاره شده این است که یک اثر ادبی اگزیستانسیالیسم اثري است که سعی می آنمهمترین چیزي که 

 اگرچه با نشـان دادن بدي ها. من سعی کردم این مؤلفه اگزیستانسیالیستی  ،مثبت را داشـته باشـد  به دگرگونی بپردازد و آن تاثیرگذاري 
هاي جهان را از عالم ها و زشتیمام سعی و تالش خود را کرد تا  بديکه فروغ نیز تشعر فروغ را در مجموعه آثار او نشان دهم و این

صرفا  در آن ه، کناتورالیسمم با مکتب اهمقایسه کرد آن را ثیرگذاري را داشته باشد ودرون تا عالم برون به ما نشـان دهد و بتواند این تا 
گرایی تواند به پوچخواهد تاثیرگذاري داشـته باشد و نهایتا می ها هدفی ندارد و نمیاین نشـان دادن بدي  شـود و ها نشـان داده می بدي

عر فروغ هستند که از شکسانی . همچنین در این زمینه، را داشته باشد مثبتی بخواهد یک تاثیرگذاري اجتماعی کهمنجر شـود، بدون آن 
امو هم دیده . همان اختالف نظري که در مورد کیري اگزیستانسیالیستیدانند تا تفسمی آن را ناتورالیسـتی گرایانه دارند و تفسـیري پوچ 

  .شودمی
وشــته یا ن اتورالیســمی افراد دیگر که در مکتب نوغ هم مثل خیلفربه عبارت دیگر، تفســیر دیگري وجود دارد که مدعی اســت که  

 برد؛و امور را به پیش میتا اینکه نشــان دهد که جبري در جهان هســت  هها پرداختها و زشــتیصــرفا به نشــان دادن بدي ،اندســروده
در ادعا این  ،دقیقااست.  ها شدهها و بديکه باعث این زشتی استنهایتا این جبر  اي وجود ندارد؛و آزادي اراده اختیاري ندارد انسـان 

ور خواهد آن را بیان کند. اگزیستانسیالیسم بر این باخود می دارد که در مجموعه آثار ادبی مقابل مولفه اصـلی اگزیسـتانسـیالیسـم قرار    

                                                             
  .همان سرد، فصل آغاز به بیاوریم ایمان دفتر پنجره، شعر . 1
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ها و زشتیتواند متوجه این بدياراده آزاد میست که انسان داشته و این ااي اگر زشـتی و بدي هسـت به خاطر آزادي اراده  اسـت که  
  .ت تغییر و دگرگونی آن گام برداردهاي جهان شود و در جه

  :دباغ سروش
ــته و رفته اي بدهم. اما االن که حافظه    ــس ــخ ش ــتر درنگ کنم تا پاس کنم و ام را مرور می حقیقتش در باب آنچه که گفتید باید بیش

ها و ديصد بازگویی بقدري با این روایت که فروغ فقط ق ، حقیقتا ،هم پیش چشـم من است  سـرد ایمان بیاوریم به آغاز فصـل   کتاب
در جهت نقد این روایتی که شما  موافق نیستم. اجازه دهیداست  عنصر اراده در او کمرنگ بودهي جهان پیرامون را داشـته و  هازشـتی 

ف دفتر ایمان فقراتی از اشعار مختل  -استجبرگرایی  معنا که متضمن نوعییعنی نوعی نگاه غیراگزیسـتانسـیالیستی به این    -فرمودید
از همین عنوان دفتر و اولین شــعر این دفتر که شــعر وجود دارد؛ هایی ها و ســرديالبته تلخی. بیاوریم به آغاز فصــل ســرد را بخوانم

گوید یک پنجره براي که میرا کنید شعر پنجره شما مالحظه میاسـتشـمام کرد و تلخی را دید.    را چنین چیزيشـود  سـت می ابلندي 
  ...آید به اواسط شعر.....دیدن، یک پنجره براي شنیدن ... تا می

 آیمهاي گیاهان گوشتخوار مییان ریشهمن از م 

  و مغز من هنوز
  ایست که او رالبریز از صداي وحشت پروانه

  در دفتري به سنجاقی
  بعد می گوید:مصلوب کرده بودند............ و 		

 دریافتم ، باید، باید باید

  ار دوست بدارمودیوانه
 از آینه بپرس

  ات رانام نجات دهنده
  آیا زمین که زیر پاي تو می لرزد

  تنهاتر از تو نیست ؟
  ، رسالت ویرانی راپیغمبران

  ...... با خود به قرن ما اوردند
  اي دوست، اي برادر ، اي همخون

  وقتی به ماه رسیدي
  قتل عام گل ها را بنویس.تاریخ 

   
  رسد که مرادم همین جاست:تا به انتهاي شعر که می

 آیا دوباره من از پله هاي کنجکاوي خود باال خواهم رفت

  ............. ، که در پشت بام خانه قدم می زند سالم بگویم؟تا به خداي خوب
 حرفی به من بزن
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  خشدبمهربانی یک جسم زنده را به تو میآیا کسی که 
  خواهد؟جز درك حس زنده بودن از تو چه می

  حرفی به من بزن
  اممن در پناه پنجره

  .با آفتاب رابطه دارم
ام و به خدایی که در پشت بام خانه قدم میاشـاره به این که من در پناه پنجره  چنینعر به آفتاب و همببینید در اینجا ختم شـدن شـ  

ــمن نوعی ایمان آرزومندانه  ــتزند ســالم بگویم، هم متض ــبت  و هم ارتباط اس ــردي و تلخی و پوچی لزوما نس گرفتن با آفتاب با س
است که نوعی عزم و اراده در آن  »سـوزد دلم براي باغچه می«شـعر   جبرگرایانهتر در مقابل آن خوانش از آن روشـن  .مسـتقیمی ندارد 

ــت ــتان برد و قلب با کنم که میکاري بکنم و فکر میخواهد و اینکه من دلم می اس ــود باغچه را به بیمارس غچه در زیر آفتاب ورم ش
  کرده است.  

اند به این که المان و نگرش چپ در فروغ بوده است (تحت تاثیر برادرش و اي از شـارحان اشـاره کرده  دانید پارههمان طور که می
شود. به برادرش هم سوزد) کامال مستفاد مینوعی امیدواري ( اینکه دلم براي باغچه میاینها از محیطی که در آن زندگی کرده اسـت)  

ــاره می ــفاي باغچه را در انهدام باغچه می  «کند: اش ــت/ برادرم ش ــفه معتاد اس ایده هاي چپ برادرش مدنظرش  ».بیند...برادرم به فلس
باید کند جاهایی که اشاره می توان یافت.صادیقی از این دست میخود او هم در دفتر تولدي دیگر مبراي شود گفت و البته می هسـت 

 هایی راگذریم خود این شــعر هم چنین المانهاي کوکی به جهان پیرامون نگاه کرد. اما از آن هم که بکاري کرد و نباید مثل عروســک
پیش چشم ما ویران در د آنچه است که ورمدر و نوعی مسئولیت نوعی جنبش و حرکت بیانگر  »سوزددلم براي باغچه می«شعر دارد. 

که سـوســوهاي   »کسـی که مثل هیچکس نیســت «کند و پس از آن شــعر رود. از نگاه فروغ قلب باغچه ورم میشـود یا از بین می  می
که من فکر  گوید،و کسـانی گفته بودند که آیا واقعا دارد در باب امام غائب شیعیان سخن می  شـود امیدوارانه در آن به خوبی دیده می

ــمش آنچنان که در اول و آخرنمازش می«گوید: مند باشــد. از قول مادرش مینم که چنین درکی از شــعر او روشکنمی خواند یا و اس
بیاید و خیلی از کارها را  کسی که قرار است :امید هم از دل این شعر مستفاد می شود» قاضـی القضـات و یا حاجت الحاجات است....  

  ...بکند.
در سرزمین قد . «گیردفاصله می، ظر او بر مدار صـفر سفر کرده اند از کسـانی که از ن  »تنها صـداسـت که می ماند  «شـعر  در هم بعد 

درختانم/ تنفس هواي مانده ملولم  ۀمن از الل چرا توقف کنم؟............/ اندکوتاهان/ معیارهاي سـنجش/ همیشه بر مدار صفر سفر کرده 
ــپارم........اي که پرنده /کنـد می ــتن مرا تبار خونی گل«گوید: و در آخر می  »مرده بود به من پند داد که پرواز را بخاطر بسـ ها به زیسـ

  »دانید؟می ،متعهد کرده است/ تبار خونی گل ها
 م و البتههمدلی ندارگرایانه از این دفتر و پوچ جبرانگارانها بگویم من با آن خوانش اسـتشهادهاي متعددي به اشعار دفتر آخر کردم ت 

که ما باید اما در مجموع این ،زندشعر اول موج می در بخصـوص  و ها و خصـوصـا سـردي در این دفتر   اي از تلخیپاره قبول دارم که
باید  در مقابل نوعی مسئولیت پذیري که دلمان .کنمتوانیم برداریم، این گونه تصور نمیایم و قدم از قدم نمیسـپر بیندازیم و هیچ کاره 

 و پذیري، تعهد، امیدکنم مسئولیتتصور می وجود دارد. ، براي فروغرسـد براي چیزي بسـوزد و نوعی القاي امید که کسـی از راه می  
گاري ساز روش مندو  یکه بدان اشاره کردید، به نحو عقل گراییست که با آن پوچاهایی ها همه مولفهنشـسـتن در پناه خورشـید، این   

  ندارد.  
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   :واعظ مدرضاحم
هایی مولفه ،شودمی یم به آغاز فصل سرد) وقتی خوانده(ایمان بیاور فقط برخی از اشـعار دفتر پنجم  .تا حدود زیادي با شـما موافقم 
ــت که من را بو کند از ناامیدي را به خواننده منتقل می ــش روبه رو می ااینجاس فروغ را در دفتر  توانیم همچنانآیا می کند کهاین پرس

و باشد و با جسارت  امیدوار یک اگزیستانسیالیستی که همیشه باید ؟یک اگزیسـتانسیالیست بدانیم  »ان بیاوریم به آغاز فصـل سـرد  ایم«
از » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«اگر از مسئولیت اجتماعی که فروغ در دفتر  گذاري گام بردارد.اراده در جهت تغییر و تاثیرآزادي 

از اواخر دفتر تولدي دیگر به بعد و  اما -امه کردهکه من نیز با آن موافقم و در مقاله به وضــوح به آن اشــار -بگذریم ،زندآن حرف می
برد که گویا فروغ یک مقدار ما را به این سمت میاند که سروده شده شعرهایی به خصـوص در دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصـل سرد  

به همین خاطر من مرحله  .کند خودش را رها سازدکند و سـعی می را به شـرایط موجود راضـی می  امیدواري قبل را ندارد و خودش 
  مثل شعر: . شعرهاییمرحله ناامیدي و رهایی دانستم ،لبته همچنان با شکا ،آخر را
ار، و آن بود/ و آن بهخاست/ و یأسم از صبوري روحم وسیعتر شده توانسـتم/ صـداي پایم از انکار راه برمی  توانسـتم دیگر نمی نمی

  2»نگاه کن/ تو هیچگاه پیش نرفتی/ تو فرو رفتی.«گفت/ وهم سبزرنگ/ که بر دریچه گذر داشت، با دلم می
نوازد آرام، آرام/ لبک چوبین/ میشــناســم که در اقیانوســی مســکن دارد/ ودلش را در یک نیمن/ پري کوچک غمگینی را/ می: و یا

  3میرد/ وسحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.یک بوسه میپري کوچک غمگینی/ که شب از 
سرد  ایمان بیاوریم به آغاز فصل ی دفتریتدابشاره کردید و شعر معروف اکه شما به آن ا »کسـی که مثل هیچکس نیسـت  «یا شـعر  و 

ه پرواز را ببا این مضــمون که: » پرنده مردنی اســت«نهایتا آخرین شــعر او یعنی شــعر و  باشــدنام این دفتر میکه شــعر محوري و هم
  4خاطر بسپار/ پرنده مردنی است.

  
ــعارخواهم بدانم می ــتۀ او   و از اواخر دفتر تولدي دیگر به بعد نگاه فروغ به مؤلفۀ امید در این اش ــبت به گذش کرده ی چه تفاوتنس
یفروغی که امیدواري اگزیستانسیالیستی در او موج مبا  ؟یدوار روبرو هستیممهمچنان ما با یک فروغ اتوانیم بگوییم که آیا می ؟است

ــتاینجا هنوز براي من  ؟ي به تاثیرگذاري و تغییر بپردازدخواهد با این امیدوارزند و همچنان می جار کلن و هرچقدر با خود مبهم اسـ
ــک دارم در این مورد  ،روممی ــت  ۀکـه فروغ مرحلــ شـ یـا نـه؟ فروغی کـه بتوانیم قــاطعـانـه بگوییم یــک       آخر فروغ امیـدوار اسـ

  اگزیستانسیالیست است؟
  :دباغ سروش

ــانی میمن قاعدتا خوانش خودم را عرض می ــند توانندکنم و کس مالحظه بفرمایید که به نکاتی که  .با راي من موافق یا مخالف باش
 گزیستانسیالیسم همچنانکنم از پارادایم ااینکه فروغ در دفتر آخر امیدوار است، اما فکر میکنم نه شـما گفتید عنایت دارم اما تاکید می 

ــده ــان را ب  چونچرا؟  !خارج نش ــان دارد و اگر تعبیر نوس ــن تر و جامع برم احیکار میهکه بین امیدواري و ناامیدي نوس انا تلقی روش
    دهد.تري به دست میاالطراف

 فصـلی سرد/ در  در آسـتانه  /زنی تنها /این منم و: « رشوبه آغاز فصـل سـرد) و فقرات مشـه   (ایمان بیاوریم  در شـعر اول این دفتر 
کند. خوب القاي ناتوانی و عجز و یاس می، »و ناتوانی این دست هاي سیمانی«و تعبیر مشـهورش  ...»  زمینة ابتداي درك هسـتی آلود 

این  آید/در کوچه باد می«دهد که من آن را با سپهري مقایسه کردم: اد به دست میبعد هم در ادامه همین دفتر تصـویري که فروغ از ب 
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ما مثل مردگان هزاران هزار ساله بهم می« :گویدو بعد می »آمد....هاي تو ویران شدند باد میسـت/ آن روز هم که دست ابتداي ویرانی
  ».من سردم است، من سردم است و انگار هیچ گاه گرم نخواهم شدرسیم و آن گاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد/ 

به  نایتبا عو منم مرادم همین است  .کامال عنایت دارم کار رفتههببینید این مضـامین را که مشـخصـا در شـعر اول این دفتر بسیار ب    
و نوعی تعهد و مســئولیت و احیانا در  فاز یک طر  کنم. فروغ میان این ناامیدي و عجز و یاس، اصــطالح نوســان را اختیار میهمین

ر د براي باغچه سـوزاندن از طرف دیگر  نیســت بودن و دلپناه پنجره بودن و با آفتاب رابطه داشـتن و در پی کسـی که مثل هیچکس   
زیرا آن  تزیسـتانسـیالیسـم اس   فروغ همچنان در پارادایم اگ چه گفتم نحال نوسـان کردن اسـت. در کل به نظر من با در نظر گرفتن آ  

براین معنا با خوانشــی که نوعی پوچی و تلخی  و  اســت. را برنکشــیدهجبرگرایی تلخی و  ننهاده و  هایی را که عنوان کردم فرومولفه
کند و عدول و خروج از پارادایم ها به عالمت تســـلیم شـــدن میتســـلیم شـــدن در برابر تقدیر و نوعی دعوت به باال بردن دســـت

شود فروغ و مشخصا دفتر ایمان کنم چنان که در عرایضم آوردم به نحو دیگري میهمدلی ندارم و فکر می ،باشـد اگزیسـتانسـیالیسـم    
ان رعر بود و این نوع احواالت در شاعفروغ یک شا اسـت که  یم اینبیاوریم به آغاز فصـل سـرد را خواند. نکته آخر که باید توجه کن  

شود مثال در جایی در شاعر بزرگی مثل حافظ نوعی احوال متغیر در اشعارش دیده می شود و اختصاصی به فروغ ندارد. حتیدیده می
 /و گل حکم ازلی این بود البقســمت اوضــاع چنین باشــد/ در کار گدر دایره  /جام می و خون دل هریک به کســی دادند«گوید: می

دبیات حافظ اسـت مانند اسـتشهادهایی که به شعر فروغ   در اینجا بوي تقدیر در اشـعار و ا ». نشـین باشـد  پردهکاین شـاهد بازاري وان  
ز آن سو ا .شودکردم، تلخی و یاس که شـما هم مدنظرتون بود کامال در اشـعار ابتدایی دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصـل سرد دیده می   

   ».بشکافیم و طرحی نو دراندازیم بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم/ فلک را سقف«گوید: این شـاعر شیرین سخن( حافظ) می 
 ،برافشـانیم و می در ساغر اندازیم  گوید بیا تا گلگوید جام می و خون دل را هریک به کسـی دادند در اینجا می کسـی که جایی می 

فروغ هم خواهم بگویم که می .خواند و احوال متغیر یک شـاعر است اینها با هم نمی. فلک را سـقف بشـکافیم و طرحی نو دراندازیم  
شود این چنین گفت که شعرا و کسانی که در عین حال می .در کنار آن توضـیح متنی و اسـتشـهادهاي متنی که ارائه کردم    ،همین بوده

  دست آوردن یک تصویر جامع این مولفه را نباید از نظر دور داشت. هدر ب هاي رمانتیکی دارند احوال متغیري دارند وتیپ
 محمدرضا واعظ: 

سیالیسم و اگزیستانیکی دیگر از مولفه هاي اصـلی اگزیسـتانسـیالیسـم مفهوم وانهادگی و تنهایی اسـت که ژان پل سارتر در کتاب      
ــر   ــالت بش ــعار فروغ به هنگام مواجه با آن  اص ــت. در این زمینه، برخی از اش ــاره کرده اس ها متبادرکنندة تنهایی و به خوبی به آن اش

گونه  به این جهان پرتاب شده است و در نتیجه در پهنه هستی در برابر طبیعت و آسمان تنهاست و  هیچوانهادگی اسـت؛ گویی انسان  
و انگشتانم  روممیدلم گرفته است/ دلم گرفته است/ به ایوان «قدرت ماورایی وجود ندارد که بتواند به آن تکیه کند.  براي مثال شـعر  

. ..».اند/ کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد هاي رابطه تاریکاند/ چراغبطه تاریکهاي راکشم/ چراغرا بر پوسـت کشـیده شب می  
من سـردم اسـت/ من سـردم است/ و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد/ اي یار، اي یگانه ترین یار/ مگر آن شراب    «همین طور شـعر  
توانیم از آنها تنهایی و وانهادگی اگزیستانسیالیسمی را در ، میدر حقیقت، به هنگام مواجه با اشـعاري از این دست ». چند سـاله بود..... 

  خوانش داشته باشیم. شما با چنین خوانشی موافق هستید؟   اوشعر 
  سروش دباغ:

لیسم هایی از اگزیسـتانسیا ها مولفهشـود چنین مولفه هایی را در شـعر فروغ سـراغ گرفت و فکر می کنم این   مخالفتی ندارم، بله می 
در حقیقت، این نوعی تنهایی وجودي اسـت و به هرحال از مقتضـیات نوسـان بین امیدواري و گرم دیدن هستی با سردي و    هسـتند.  
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گویم فروغ در نوسان بوده است. این نوسان و زیر و زبر شدن از مقتضیات سـردي را تجربه کردن اسـت. به همین خاطر است که می  
شود و همچنان در پارادایم تر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به وضوح دیده میوجودي فروغ و احواالت وجودي اوسـت که در دف 

  است.اگزیستانسیالیسم 
  
 

  
  
  
  

                                                             


