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 دانشگاه یاسوج

 
 دهيچک

 و منتقدان غالب اعتقاد بهش( 1313ـ1345)زادفرخ فروغ شعر نیآغاز یهامجموعه
 حیصر احساساتبازتاب  در شکنسنّت یظهور شاعر یدهندهنشان نظران،صاحب

 تقاداتان و برنتافت را فروغ متقّدم یهاگانهسه نیا ،یزنانه بود. اخالق سنت انیو عر
و  یشکنسنّت نیا رشینشان از عدم پذ روز، آن یسنّت جامعه در اعتراضات و

 یالزمه بود، کرده انيب مجموعه سه آن در فروغ که چهآنبود.  ییگوانیعر
 مانیا و گرید یتولّداو بود و بعدها با  یزنانه و حیصر یورزعشق و ییجوتیّهو

 او نانهز تيجنس با مرتبط «یورزعشق» و «ییجوتیّهو» ،سرد فصل آغاز به میاوريب
به  ده،ادشی یمولّفه دومقاله،  نیا درکرد.  نييتب گر،ید ليدل و مستند هر از بهتر را

 تحت که یاخالق. استشده یبررس فروغ،در شعر  یاخالقمدرن  یمقولهعنوان دو 
ام  در مق فروغ، شعر بستر در و دهید خود به را یدیجد یهامولّفه ته،يمدرن ريتأث

. ندکیم دايپ ممتاز یتيّ موقع ـ رياخ مجموعه دو در خصوص به ـمحتواگرا  یشاعر
 ،است محتواگرا و در آن یشعر فروغ، شعر که میشویممقاله متوجّه  نیا گذرره از
 یجّهتو ،دگرگون شده ته،يبا مدرن ییارویکه در اثر رو یاخالق ژهیبه و ،«اخالق»به 

 رد واررهیدا که «تیّ هو» نوع سه با فروغ شعر در که گفت توانیم. استشدهخاص 
 .یردف تیّهو و زنانه تیّهو ،یانسان تیّهو:  ميهست روروبه اند،گرفته یجا گریدکی

 .تهیمدرن ،يورزعشق ،ییجوتیّهو اخالق، زاد،خفر فروغ معاصر، شعر :یديکل یهاواژه
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 مقدمه .1

 مسئله انيب. 1. 1

 ممکن و دارد یانتزاع و زانیگر یمفهوم هاانسان ذهن در که دارد وجود يمتعدّد نیمضام

 شر، و ریخ ،ییبایز سعادت، مانند یمیمفاه ؛کند دایپ نیادیبن یتفاوت ،افراد ذهن در است

 نیا هرچند که است نیا اخالق يبارهدر توجه قابل ينکته .اخالق جمله از و قدر و قضا
 یصتخصّ يمنظر از آن به ترکم ،استبرگرفته در را یآدم یزندگ شئون يهمه با  یتقر مقوله
به نام  یبحث ،یفلسف موضوع کی گاهیجا در« اخالق»کنار بحث  در است.شده نگاه
 عالوه». کرد ریتعب «یعموم يحوزه در اخالق» را آن توانیمطرح است که م «اتیاخالق»
 که اندنهاده انیبن اخالق ينهیزم در را يگرید دانش اخالق، يفلسفه و اخالق علم بر
 يهاهدیسلسله از پد کیاست به عنوان  یو امور اخالق عیوقا یعلم يمطالعه آن، يفهیوظ

 تاس یشناسجامعه از ياشعبه اتیعلم اخالق واقع، در. باشد یبررس قابل که یاجتماع
 در را جامعه افراد یاخالق يکردارها و رفتار ،یشناسجامعه یقیتحق يهاروش با که

 با( 22-21: 1388 ؛یمدرس.« )دهدیقرار م یمورد بررس متفاوت، يهامکان و هازمان
 «القاخ» يمقوله يمطالعه يحوزه در چهآن گرفت جهینت توانیم شد، انیب چهآن به هتوجّ
 یفلسف ياست و نه علم اخالق در معنا «اتیاخالق» است، يریگیپ قابل ترشیب اتیادب در

. تاسبودهوابسته به آن  يهاانیجر و مشروطه يجانبههمه ریتأثمعاصر تحت شعرآن. 
در  که یانقالب ارتباط، نیا در. است اتیادب جمله از هانهیزم يهمهدر  یانقالب مشروطه،

 جااز آن یاست هم در فرم و هم محتوا؛ ول یرخ داده، انقالب دبع به مشروطه عصر شعر
آن  به ترشیب ،است زتریبرانگتیحساس و ترملموسبه اصطالح  يزیچ م،فر رییکه تغ

 ،یکرمان خانآقا رزایمانند آخوندزاده، م یامّا نگاه ناقدان مهم شعر فارس است؛شدهپرداخته 
 استبودهمحتوا  متوجّه ترشیب ،يامراغه نیالعابد نیز و يکسرو امثال یحتّ و خان ملکم

عر و ش یخود را به کارکرد اجتماع توجّه یآقاخان کرمان رزایم مثال، يبرا. قالب و فرم تا
 موضوع  نیا نییبه تب ترشیب خود، مقاالت در و کرده معطوف آن یاخالق يفهیوظ

 که ییگومغلق و ریپاگ و دست یادب يهاسنّت از انتقاد با هم خان ملکم. استپرداخته
 به گرید يابه گونه دانست،یم عوام ياستفاده يبرا شعر نبودن درک قابل را آن يجهینت

ما را  یآثار ادب ،سخن گفتن وهیش نیا او، نظر از. استکرده توجّه شعر یاجتماع کارکرد
 تیشعر را با هر نوع واقع يوندهایپ ینخست، تمام: »استکرده یدچار دو مشکل اساس

 يقراربر ،شعر ییهدف نها نسل، نیا متفّکران يبرا کهآن حال است؛برده انیاز م یرونیب
ز کورکورانه ا دیتقل یباعث رواج نوع دوّم، ؛است تیّو پرداختن به واقع وندهایپ نیهم
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به  ایآثار آنان در نظر گرفته شود  يهایستگیشا و ارزش کهآنیب است،شدهشاعران کهن 
شاعر  يحافظه که گذشته يچراوچونیبآثار با عصر حاضر توجه شود. اقتدار  نیارتباط ا

 ادیموجب ازد ن،یپرورش شاعران راست يگذشتگان انباشته، به جا راثیم ازمعاصر را 
 شعر یمحتوا یبازنگر لزوم یدرباره( 100: 1389 حکّاک،یمیکر.« )استشدهمتشاعران 

 مثالا ران،یا سندگانینو انجمن نینخست در ،یامروز یزندگ با آن بودن مرتبط و معاصر
 شعر کهنیا. کنندیم مطرح را یلیمسا ن،ینو یزندگ با یامروز شعر مطابقت یدرباره یخانلر

 صولمح حسّاس، روح کی اتیّمنو انعکاس از باشد عبارت کهنیا یجا به یامروز یدیتقل
 نیروابط ب مدرن، یزندگ در که یحال در. است اوزان و بحور و یقواف در نیتمر و ممارست

نگرش  جه،یو در نت یروح متفاوت طیبه وجود آمدن شرا آن، امدیپ که کرده رییتغ زین هاانسان
 کی گاهیجا در یکنگره، خانلر نیاست که در ا یزیهمان چ نیبه اخالق است. ا دیجد

 سندگان،یون کنگره یسخنران در یخانلر». دارد اشاره آن به گرید یانیب با یسّنت شعر طرفدار
 و ناز از تدس و انددهیچسب اتیادب یتنه به کَنه چون که ماندهواپس انیگرادر نزاع با سنّت

 کار ،وصف با دیگویکه م یدارد وقت یمترقّ یدید دارند،یبرنم لیاتومب و دوچرخه نوازش
وست ر نیاز ا است، شعر در یرییتغ موجب دیجد یزندگ اگر برد؛ توانینم شیپ از یمهمّ

 در دیبا هک است رییتغ نیا و کندیم جادیا رییتغ یکه در اسلوب تفکّر و ادراک انسان امروز
 که آرام دیجد نیمضام نیا امّا( 268: 1ج، 1387 ،یلنگرود)شمس.« شود منعکس یادب آثار
 دایپ را خود راه یفارس شعر در شهیاند صاحبان یآرا موازات به و مشروطه از بعد آرام

 قابل نظر هر از اگر مشروطه یدوره شعر» دارد؟ اخالق با یاو چه رابطه ستیچ کند،یم
 دممر با نهاد، قدم بازار و کوچه به شد، رها دربارها و هاکاخ از که نظر نیا از باشد، انتقاد

 ،یداریب یدوره شعر در. است توجّه یستهیشا شد، یزندگ و یگرم و خون از پُر و کرد یآشت
 را ودخ یجا ها،فصل وصف پادشاهان، مدح چون ینیمضام و نیشیپ یذهن و یانتزاع میمفاه

: 1391 ،یل)حسن« حقوق و . . . داد. یقانون، برابر ،یوطن، آزاد یو اجتماع ینیع نیمضام به
 دیجد اتیضرور ریتحت تأث اوّل، يدرجه در» مشروطه شعر تحّول کهنیا خالصه (368

 ياهجنبه تا بود معطوف محتوا یدگرگون و رییتغ به ترشیصورت گرفت و ب یاجتماع
با  يفکر يفضا نیاست رشد کرده در ا يشاعر فروغ،( 58: 1391 ،ی)عال.« یادب و يهنر
الق اخ ،آن نیاز مضام یکیکه  ییاشعار معاصر است؛ محتوا نیکه از محتواگراتر يشعر

 شد رادآوی دیبا فروغ مورد درمدرن.  يجامعه بستر در یاتیاخالق منتها ست؛ا اتیو اخالق
 شعر در یاخالق کردیرو يو مبنا مولّفهدو  ،«يورزعشق»و  «تیّهو یابیباز»اگرچه  که
 رددو مقوله  نیا ،شود ستهینگر حیاگر صح است، یدرون و يفرد یموضوع ظاهر به او،
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معنا و مفهوم  ته،یمدرن چون ییهادهیپدو در ارتباط با  يامروز یمدن يجامعه بستر
 و يتکنولوژ حدّیبظهور و گسترش  آن، يهایژگیو از یکی که ياتهی. مدرناندافتهی

 است.  اهویپره يعرصه نیا در انسان شدنگم جه،ینت در و زمینیماش
 
 پژوهش یهاپرسش. 2. 1
 رگذاریتأث فروغ شعر یاخالق نیمضام در «هیمدرنت» نام به يفردمنحصربه يدهیپد ایآ -

 است؟بوده

 گرید يدتول یعنی اشیانیپا اثر دو در «عشق»ي مقوله به فروغ دگاهید گفت توانیم ایآ -
 ی؟تکامل است ینسبتبا سه اثر نخستش،  سرد فصل آغاز به میاوریب مانیاو 

 يمقوله دو فروغ، شعر در «ییجوتیهو» و «يورزعشق» يمقوله دو گفت توانیم ایآ -
 هم؟ به وابسته نه و است هم به وستهیپ

 
 پژوهش ینهيشيپ. 3. 1
 ییهایبررساساس  بر شده، ستهینگر اخالق يهیزاو از فروغ شعر به ترکم کهنیا به توجّه با
 افتی ،به شعر فروغ نگاه کرده باشد چهیدر نیکه از ا یکتاب ایمقاله  گرفت، صورت که

 «یستیفمن يهاشهیاند و معاصر زن شاعران»کرد:  اشاره هامقاله نیا به توانیم تنهانشد. 
 یررسبه ب فروغ، شعر در سمیفمن يشهیاند گاهیجا میدر ترس سندهینو که( 1385 ان،ی)زوار

 افکار یبررس» است؛پرداخته يودر شعر « دفاع از حقوق زنان»و « نگاه زنانه»دو موضوع 
 دو يمبنا بر فروغ يشهیاند لیتحل به آن يسندهینو که( 1389،ینبئ) «فروغ يهاشهیو اند
 مهوش. استپرداختهانسان در شعر فروغ  گاهیجا یاو و سپس بررس يشاعر يدوره

 از پس( 1392واحددوست،) «زادخفر فروغ شعر در زنانه تفکّر ينمودها»واحددوست در 
 ظامن به اعتراض  و فروغ شعر در «عشق» گاهیجا انیب به فروغ یشخص یزندگ يواکاو

چون  ییها. کتاباستپرداخته شود،یم زن جنس به نیب نیا در که يریتحق و يمردساالر
 يپر و سایشم روسیاز س فروغ به ینگاه ؛یاشراف منصوره ينوشته انیعص بلند ادیفر

 شعر فروغ در «عشق» ياگرچه به مقوله زین بیدستغ یعبدالعل ينوشته ایدر کوچک
 دکریرو نییکه در صدد تب حاضر يمقاله موضوع باها مطالب مندرج در آن اند،پرداخته
 .است متفاوت ،است يورزعشقو  تیهو یابیباز هیبه اخالق بر پا زادخفر فروغ
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 اخالق ینسب گاهیجا .2
 جهینت و در زمینیو ماش يتکنولوژ حدّیظهور و گسترش ب ته،یمدرن نیا يهایژگیو از یکی

 بهمثابه  شهیخرد و اند گاهیجا ن،یب نیا در. است اهویپره يعرصه نیا در انسان شدنگم
 است ممتاز یگاهیجا مدرن، جهان نیا در یآدم يهادغدغه يکننده نییتب مرجع نیترمهم
 لفمخت يهابه روش ات،یادب و یشناسجامعه فلسفه، در ژهیو به که است یموضوع نیا و

 خواه م،یبدان فرانسه انقالب شیدایپ تا رنسانس از برآمده خواه را تهیمدرن». شودیم منعکس
 و ییکاال دیتول گسترش و يدارهیسرما دیتول شیدایپ ،ییاروپا جوامع شدن یصنعت آغاز از

 ي؛ باورهابود یسنّت يخرد انسان بر باورها يروزیپ آن، یاصل يمشخّصه ستم،یب يسده خواه
توجّه به  شد، گفته چهآنکنار  در( 459: 1392 ،ی)امام.« یفلسف ،یاخالق ،ینید ،يااسطوره

 یینگرهازنانه»مدنظر قرار داد.  دیبا زین را زن جنس یاحساس و يفکر ،یجنس يهایژگیو
 با توانندیم اند،کرده مطرح را اخالق به محورگاهیجا و محورمراقبت يهاافتیره که
 در دیبا یسنّت دانانهستند که اخالق ياستدالل کنند که در صدد انجام دادن کار نان،یاطم

 به توجّه ياندازه به زنان یاخالق يتجربه به توجّه یعنی دادند؛یانجام م اوّل، يدرجه
اخالق  يسازبرجسته بر نگرزنانه اخالقکه طرفدار  یهنگام نیمردان. بنابرا یاخالق يتجربه

 افزودن :باشد یجبران يکار دادن انجام حال در صرفا  بسا چه کند،یم دیزنان تأک اتیّاخالق ای
 هاآن ازمندین شدّت به که مردانه يریسوگ يدارا ی  اخالق سّنت به زنان یاخالق يهاتجربه

است که کتب فلسفه و اخالق به  نیا تیّ واقع حال، هر به( 66-65: 1395 تانگ،.« )ستا
 نندتواینم زین سرشار یعلم وجدان بودن دارا صورت در که استشدهنوشته  یدست مردان

 زنان يتجربه ،یاخالق يپردازهینظر در» که یحال در باشند؛ مردانه ضیغرا و زهیانگ از یخال
 (403: 1391 هولمز،.« )دیآ شمار به مهم مردان يتجربه ياندازه به دیبا

 یاخالق یانقالب با ما دوران یاجتماع و یاسیس ،ياقتصاد يهاانقالب» حاضر عصر در
 راتییبه سبب تغ يمدرن امروز يجامعه در اخالق( 59: 1387)سلزام، .« است همراه

 ياعمده راتییتغ دچار ،دهید تهیخود در بستر مدرن یو فلسف يفکر میکه در مفاه ینیادیبن
 يجاافتاده و کهن يهاوهیش و ثابت يالگوها از جهان، سراسر در هاانسان اکنون». استشده
 دست هب جهالت و فقر از آزاد یزندگ کی از که یآرمان يتصوّر با و اندبرتافته يرو يرفتار
 کهآن جهینت( 29)همان: .« هستند يپربارتر و ترجامع اخالق  علم  نش یآفر کار  در اند،آورده

 يتازه يازهاین که یمعن نیبد. شوندیم یژرف راتییتغ خوشدست ،یاخالق يهاارزش»
 فیرتع نو از و رندیگیم قرار یابیارز مورد یاخالق يکهنه میمفاه ند؛یآیم وجود به یاخالق

 مدرن يجامعه یاخالق موضوعات نییتب در شد، انیب چهآن اساس بر( 61 همان:.«)شوندیم
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 میمفاه ،یفرهنگ يهانهیزم جامعه، در غالب يفکر طیشرا لیقب از یموضوعات به دیبا يامروز
 نیانوع توجّه کرد. فروغ به   نیاز ا یموضوعات و يامروز يجامعه يشده رفتهیپذ یارزش
 آگاه د،ریگیجامعه صورت م سطح در و یزمان راتییکه در بستر تغ یارزش میمفاه رییتغ

 و حافظ يایدن به یارتباط چیه ما يایدن شده، عوض زیچ همه امروز»: دیگویم و است
 ندارد، من پدر يایدن به یارتباط چیه من يایدن یحتّ که کنمیم فکر من ندارد، يسعد
 طیمح که اندشده ما یزندگ وارد ياتازه عوامل کی کنمیم فکر. هستند مطرح هافاصله
 نسبت کنمیم فکر من ،يامروز آدم کی یتلقّ طرز. سازدیم را یزندگ نیا یروح و يفکر
 میکه از مفاه یکامال  عوض شده، آن تلقّ کردهیم یزندگ شیپ سال ستیب در که یآدم به

 طیواقعا  چون مح ،یمختلف دارد، مثال  مذهب، اخالق، عشق، شرافت، شجاعت، قهرمان
 زادفرخ.« )هستند طیمح طیشرا يدهییزا میمفاه نیما عوض شده به نظر من تمام ا یزندگ
 یخال ،اخالق در شعر فروغ ینکته در بررس نیبه ا یتوجّهیب(  169: 1373 ،یجالل از نقل

 ،یکه در شعر فارس یمیمفاه نییکه به سبب زن بودنش و تب یاز خلل نخواهد بود؛ فروغ
 ییادهاانتق رد؛یگیم قرار ياناعادالنه يدر معرض انتقادها است، سابقهیب یحتّ و سابقهکم
 .بردیم شیپ اشعارش بودن اخالقیب مرز تا را او یحتّ که
 

 سميفمن و فروغ .3
 ،يامروز اخالق يمولّفه دو مثابهبه  «يورزعشق» و «ییجوتیهو» يمقوله دو لیتحل

 نیاوّل احتماال  رایز رسد؛یم نظر به نامطلوب «سمیفمن و فروغ» يرابطه یبدون بررس
 يمقوله بندد،یم نقش خوانندهاخالق در شعر فروغ در ذهن  یکه در بررس يزیچ
 یزن کهنیا ای است آن یفلسف يمعنا در سمیفمن کی واقعا  فروغ ایآ امّا است؛ «سمیفمن»

 يهاوزهبه ح اش،زانهیمردست یگاه و زنانه يشعر و يفکر يفضا يغلبه لیدلاست که به 
 است؟شده کینزد یستیفمن يشهیاند

 رغمیعل و است زن کی او کهتوجه داشت  فروغ درباره مهم تیّ واقع نیا به دیبا
. دارد دوست را «بودن زن» نیا شود،یم لیجنس او تحم بر که ییهاتیمحدو يهمه

 چیه به و بمانم یباق زن همچناندارم که در شعرم  میزن هستم؛ تصم کیمن » کهنیا
 محض يعاادّ  کینه  ،(361: 1393 مشرف،نقل از  زادفرخ)«ندارم بازگشت الیخ وجه
 رشیذپ قابل ریغ فروغ يبرا چهآن. شودیم دهید اشعارش سراسر در که است ياگفته که

 شودیمجنس  نیزن بودن، به ا لیاست که به دل یستم رشیبلکه پذ ؛نه زن بودن است،
دوران مخدوش شدن و  او، ستنیز دوران. است یرانیا زن سکوت زادخفر فروغ». است
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در  ان،یم نی( و او در ا66: 1392 ،یاشرف) «بود سمیمدرن و تسنّ يمرزها ختنیدرهم آم
ت به اس ستهیشا کهنیا نیخود نشان دهد در ع همجنسان به تا بود يکارراه افتنیصدد 

 ود،خ اهمال لیدلشوند که به  یاحقاق حقوق یدر پ دیعشق بورزند، با شیزن بودن خو
 تحوّالت و یاجتماع دیعقا و افکار که کندیم نقد را یزن او». انداز آن محروم بوده

 (169: 1389 ،ینبئ.« )است نداشته يرییتغ هرگز او اوضاع بهبود به نسبت زمان گوناگون
 لیلدبلکه به  کند،ینم انکار را آن فروغ تنها نه که است یموضوعزن،  به یسّنت نگاه

 ن؛ ایبالدیم به آن دارد، وجود زنان جنس نیا در که یتیّمیصم و یسادگاز  يبرخوردار
 :رودیم شمار به فروغ يفکر اصول نیتريادیبن از یکی تیّمیصم و یسادگ
 ریپوست، سرانگشتان نازکتان/  مس ياز ورا که/ کامل يزنان ساده يا دیمرا پناه ده»   

 ریش يوب بههوا/  شهیهم بانتانی/ و در شکاف گرکندی/ دنبال مرا ینیجن آورفیجنبش ک
 (  307-306: 1380 زاد،خفر) «.زدیآمیم تازه

 توّجه ستنخ: شود توجّه نکته دو به است ستهیشا زین فروغ يزانهیمردست نگاه يدرباره
 وجّهت که دارد بخشامر تکامل کی گاهیجا در« عشق» يمقوله به فروغ که ياژهیو نگاه به
 در یوابستگ و توّجه نیا که گونههمان طلبد؛یم را مخالف جنس به یوابستگ ابراز و
وجّه به ت گر،ید و شودیم دهیبه تکرار د گر،ید يتوّلد از بعد ژهیو به اشعارش از ياریبس

 جمله از اشیزندگمردان  نیترکیاست که با نزد يافروغ و نوع رابطه یشخص یزندگ
 رتباطا نداشتن و مانهیصم يفضا نبودن مثل یعوامل فروغ يبرا». استداشتههمسر و پدر 

او  يمردان جامعه که به شعرها دگاهید فرزند، از يدور و نافرجام ازدواج پدر، با دوستانه
 يایبه دن بسته، يجامعه يآن روزگار که درها یاوضاع اجتماع زینظر نامساعد داشتند و ن

گ فرهن تیّ اوضاع وفق داده بودند و نه حاکم نیامّا نه زنان خود را با ا ؛باز شده بود گرید
 سبتن ینیبدب يریگشکل در داد،یم زن به را ییشکوفا و ظهور و بروز ياجازه يمردساالر

 سمیفمن» میریبپذ اگر( 108: 1392 ،یفاضل.« )داشتند ییبسزا نقش او یزندگ در مردان به
 درساالر،پ فرهنگ نیا يانهیخودستا يهانیّ تع برآشفتن یپ در خود یطوالن خیتار سراسر در

 يجامعه رد یجنس ضیتبع يطرهیس کردن کنشهیو ر یجنس يبه برابر ده،یعق جاانداختن
 یتسیفمن يشهیاند از ییمرزها در فروغ که مینیبیم( 253: 1392 سلدن،) «.استبودهمتحوّل 

 يالیتکه با اس یدانش»از  میرا عبارت بدان سمیفمن ،یفلسف يامّا اگر در معنا رد؛یگیم يجا
 زدیخیبرم ییارویبه اعتراض و رو سازد،یم نهیزنان را در اجتماع نهاد يمردان که نابرابر

 يارانهمردساال يهايدئولوژیا با چالش و زنان يگذشته و یکنون تیّ موقع يانتقاد یبررس و



 (35پياپی) 1397، بهار 1ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  112

 

 وت،آب) «دهندیم جلوه ریناپذاجتناب نیو بنابرا یو همگان یعیزنان را طب یکه فرودست
 فروغ دشوار است.  يبرا سمیقبول صفت فمن گرید (30-31: 1393
 انیم روابط و عشق از خود يشعر انیب در فروغ که گفت توانیم یینها لیتحل در»
 کی که عشقش يفدا را خود دیبا زن که است یسنّت يدهیعق نیا به بنديپا مرد، و زن
 دیبا. است هاستیفمن يفکر اصول برخالف نیا و( 164: 1393 تلطف،« )کند است، مرد

 ؛است شیخو يزنانه تیّ شناخت هو یدر پ باشد، زیمردست کهآن از ترشیفروغ ب گفت
. دهدینم بروز ياجازهاو  بهآن  ینیو سنگ استافکنده هیمرد بر آن سا تیّکه شخص یتیّهو
 حرکات با و زن أتیه در فروغ، شعر يفضاها در انسان» که است سبب نیهم به دیشا
 يهجامع زنان اتیح که را یمختلف لیمسا ناخودآگاه او. ابدییم حضور زنانه يرفتارها و
 زین او یاجتماع يهاآرمان و یآرمان انسان یحتّ. کندیموارد شعر  رد،یگیدربرم را يو

 يهنرمند صورت به را فروغ موارد، ترشیب در امر نیهم. انندینمایم را خود یزنانگ
 دیتأک (27: 1385 نژاد،یباق.« )استساختهاز او  زیمردست ياچهره و کرده یمعرف ستیفمن

 یتیّهو یابیباز شعر، در اشزنانه يهادغدغه و احساسات عواطف، انعکاس در فروغ
در کنار  «تیّهو یابیباز» نیا. استشدهگم  هاقرن طول در و ماناست که در گذر ز

 .ددار ژهیو یبازتاب فروغ شعر در یاخالق يدو موّلفه گاهیجا در «يورزعشق»
 

 فروغ شعر یاخالق یهامولفه .4
  «تیّهو» یبازشناس .1. 4

ع موضو نیبارها به ا کند،یم یکه در آن زندگ یطیو مح یروح طیفراخور شرا ،یانسان هر
 يهاو انسان شتنیخوخود را به  دیآمده و چگونه با ایبه دن یچه هدف يبرا ست،یکه ک

 مرتبط باباس با تعامل در و جامعه بستر در یخودشناس نیا. استدهیشیاند بشناساند، گرید
 در یشناسجامعه امّا رد؛یگیبه خود م تريجدّ  یرنگ گر،ید يهااز جمله انسان جامعه، با
 که در آن ییجامعه يساختارها و ما اتیتجرب انیم يرابطه درک يدرباره» یدانش گاهیجا
و ظهور  يبازساز يرا برا نهیتوانسته است زم قدرچه( 23: 1393 آبوت،) «میبریم سربه 
است که به نظر  نیا تیّ واقع کند؟ آماده مردان به نسبت عادالنه یطیزنان در شرا تیّ هو

 به زین زنان يهادگاهیاگر د» جامعه يساختارها و هاانسان انیم يرابطه نییزنان، در تب
 توانیم (23: همان.« )داشت اریبس دیترد يجا موجود ریتعاب و هاهینظر آمد،یم حساب
 روهروب اند،گرفته يجا گریدکی در واررهیکه دا «تیّ هو»نوع  سه با فروغ شعر در که گفت
 .يفرد تیّ هو ت،یزنانه و در نها تیّ هو گر،ید ؛یانسان تیّ هو نخست: میهست



 113  ــــــــــــــــــــورزی زاد به اخالق بر پایه بازیابی هویّت و عشقخمبانی رویکرد فروغ فر

 

 یانسان تیّهو .1. 1. 4
 جودو ،یهستموجودات  گریانسان برخالف د در»ژان پل سارتر که  يشهیاند نیا هیپا بر
 شیاز پ يانسان نه امر تیّ است که ماه یرفتنی( پذ23: 1361 سارتر،« ).تقّدم دارد تیّ ماه بر
 اب که چهآن هر با تعامل در و مکان و زمان بستر در که است يابلکه مقوله ،شده نییتع

 را نقش نیترمهم واکنش، و کنش نیا در انسان. ردیگیم شکل ابد،ی ارتباط تواندیم انسان
 ردبدان معناست که  یانسان وجود». کندیم يخود باز تیّ ماه و تیّ شخص يریگشکل در

 میکنیم چه که میبدان هم باشد، که يریتعب و ریتفس هر به و هادر تمام حاالت و زمان عمل،
 هر که است ياانهیتاز فروغ، شعر( 59: 1394 دنز،یگ.« )میکنیم نیچن چرا که میبدان هم و

 و دیایب خود به او دیشا تا دیآیفرود م جمود، و یهودگیب به مبتال انسان روان بر لحظه
 روغف شعر». شود ساخته تالش و تأمل با دیبا که یتیّ هو ابد؛یباز را خود يشدهگم تیّ هو

 یزندگ به شوق. استداشتهیمدور  شیخو تیّ را از هو یاست که آدم ماریب ییفضا ریتصو
 ابتذال و رگم و یهودگیب و یگانگیب از ُپر يفضا نیا با تقابل در چنان نش،یآفر به عشق و
 ،يمختار.« )است ریناگز آن يدهیپد هر با و آن يگوشه هر در شدن ریدرگ که است زوال و

 يهاپیت نینماد میترس از بعد «سوزدیباغچه م يدلم برا»( فروغ در شعر 614: 1391
 :دیگویم است، زوال به رو يباغچه همان جانیا در که جامعه افراد مختلف

 ههمنیا یهودگی/ من از تصوّر بترسمیم استکرده/ که قلب خود را گم یمن از زمان»   
 (373: 1383 زاد،خفر...« )ترسمیم صورت همهنیا یگانگیاز تجسّم ب و/ دست
 فروغ يشهیدر اند ها،انسان ستنیز هودهیو ب یو انتقاد از سردرگم یدوستانسان نیب
 که را خود بر و دور کشزحمت و يعاد مردم هرچند فروغ». دارد وجود کیبار يمرز

ا ر یمردم ،یکلّ طور به امّا دارد، دوست مشغولند خود يکارها به شام تا بام از مظلومانه
 نندیبینم يزیچ خود، يپاها يو جز جلو روندیم سو آن به سو نیا از اراده و اریاختیکه ب
 در که یمردم. خواندیم "زنده کی يتفاله" و "جنازه"و آنان را  ردیگیم انتقاد باد به

 ياهوهیم دیخر صرف را خود درآمد و بروند خود کار محل به تا منتظرند اتوبوس صف
 فقط اّما خوراکند؛خوش و پوشخوش و برخورد خوش. کنند فحشا و یهرزگ فاسد
 فصل آغاز به میاوریب مانیا» بلند شعر در( او 171: 1374 سا،یشم.« )چیه گرید و نیهم
 و یهودگیب فاسد يهاوهیم دیخر شهوت که کندیم ادی یمتحرّک يهاجنازه از «سرد

 :دارند را یهدفیب
خوش يها/ جنازهمتفکّر ساکت يها/ جنازهملول يها/ جنازهبختخوش يهاجنازه»   

 ينهی/ و در زمنیّمع يهاوقت يهاستگاهی/ در اخوراکخوش پوش،خوش برخورد،
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 در یمردمان چه/ آه/  ...یهودگیب فاسد يهاوهیم دیشهوت خر/ و موقّت ينورها مشکوک
 (357: 1383 زاد،خفر) «حوادثند نگران هاچارراه

 زنانه تیّهو .2. 1. 4
 لکامخود توجه  يجامعه یفرهنگ يهاشهیر و هایژگیفروغ به و زنانه، تیهو یابیباز در

 و هافرصت یپ در کهآن از ترشیب یرانیزن ا» معاصر، روزگار در که افتهیدر او. دارد
 يهاتیفعال ازیامت از يمندبهره و یتیهو استقالل کسب یپ در باشد، مردانه يهاتیمسوول
 یاجتماع منزلت و اقتدار ،ییتوانا ،یآگاه شیافزا و تیشخص رشد جمله از یاجتماع
 یفعاط و یعیطب يساختارها رییتغ يشهیاند در گاهچیه فروغ( 5: 1387 جاه،)رفعت.« است
 یاتذ يهایژگیو شناساندن او يفکر آرمان بلکه است؛نبوده است، يخداداد ینعمت که زن
. هاستیژگیو نیا اساس بر خود تیّ هو ساختن یحتّ و یابیباز يبرا تالش و شانیا به زنان

 یتیّ فرد يدارا فروغ، شعر زن. است شیخو تیّ فرد و تیّ جنس از آگاه یزن فروغ، شعر زن»
 عشق ها،رنج آرزوها،. است زنده و یعیطب و یواقع يهاحس با زنده، و یواقع و وسملم
 ،یّنعتص و یساختگ و ياشهیکل نه او، يتمنّاها و هايشاد و احساسات او، حسادت و نهیک و

هایی است که به یک زن و آرمان خود شناختن مهم( 65: 1392 ،یاشرف.« )اندیقیبلکه حق
 زنان او». یسنّت یزن قالب در چه و يامروز و مدرن یزن قالب در چه بخشد،هویت می

 يماد ُبعد بر دیتأک با و دارد دوست مشغولند، خود یزندگ يجار امور به که را ياساده
 و دیبزا بچّه بپزد، غذا د،یبشو رخت کند، یزندگ باشد، ساده که داندیم کامل را یزن زن،
 ينهیشیپ از فروغ یآگاه به توجّه با البته( 15: 1393 ،یبیحب) «.کند یاطیّخ و دهد ریش
و  تازه یتیّعالقه دارد هو کند،یم یزندگ آن در که یفرهنگ در زن به نگاه يکنندهسرددل

امل ک مرد، نام به گرید يموجود کنار در کهآن نیکه در ع یتیّاز زن بسازد؛ هو یرو به تعال
در  که یشعر فروغ صرف نظر از تحوّل»برخوردار است.  زین ياز استقالل فکر شود،یم

 یاجتماع يمتفاوت در جهت متحّول کردن ساختارها یکرد، حرکت جادینگرش شاعرانه ا
.« دهد رییتغ راخود  يجامعه يشده رفتهیهست که قصد دارد روابط و مناسبات پذ زین
 کی مانند و شودینم دهید او يجامعه در زن کهنیفروغ از ا  (145: 1392 واحددوست،)

 ییسرما کند؛یو زوال م ياحساس سرد شود،یمحبوس م جامعه، يایدر ته در شهیهم یماه
 :شد نخواهد گرم گاهچیکه او ه يبه طور کرده، رخنه او جان در که
 ی.../ زمان چه وزنشد نخواهم گرم وقتچی/ من سردم است و انگار هاست سردم من»   

 «؟يداریم نگه ایدر ته در رام شهی/ چرا همجوندیچگونه گوشت مرا م انیدارد/ و ماه
 (349: 1383 زاد،خفر)
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« وگوشت ا دنیجو»به جنس او،  یتوجهیب از ينماد شاعر «بودن سرد» میریبپذ اگر
 زا يشاعر نماد ،«شدن داشتهنگه ایدر ته در»عصر شاعر و  یافراط ییگراجنساز  ينماد
 زنانه تیّهو با شعر نیا ارتباط ،است او جنس يهادغدغه و هاییتوانا بروز ياجازه عدم

 از و است اعتراض شعر زاد،خفر شعر» مینیبیاست که م دگاهید نیا از. شودیم آشکارتر
 زن با ییآشنا يطهیح وارد ما زاد،خفر بااست.  یشناختیمعن شعر ترشیب دگاه،ید نیهم
 آن يدر سطح جامعه 1332 ي( بعد از شکست کودتا64-63: 1380 زاد،خفر.« )میشویم

. دیآیم وجود به بزرگ شکست نیا داغ یفراموش يبرا یجنس يبندوباریب ینوع روز،
 بود، هافتی راه نماهایس سردر عکس و مجّلات نخست صفحات تا که يبندوباریب نیدر ا

به عنوان  دهیپد نیفروغ در شعرش از ا. شودینگاه م کاال، کی مثابهبه  شیاز پ شیبه زن ب
 صلف آغاز به میاوریب مانیا يمجموعه در» او. کندیم ادی ،تلخ یو با لحن «اسارت» ینوع
 تیّهو رییتغ وقت، یاسیس مظاهر و يدارهیسرما یکه در پناه نظام یمصرف یاز زنان سرد

 که کرده فیتوص را ییهازن بودن دارند، چهره يظاهر زنانه، ادعا ياریداده و فقط به 
 رد او اسارت ینوع به و زن حضور به فروغ یاجتماع و قیعم متفکّرانه، نگاه از نشان
 باغچه يبرا دلم» شعر در فروغ( 25: 1385 ان،یزوّار.« )است زن يآزاد يمناد يجامعه

 ودنب یمصنوع به است، فکرروشن ظاهر به زنان نماد که خواهرش فیتوص در «سوزدیم
 :خود تیّهو شناخت يبرا تالش عدم بهاست  يااشاره خود که کند؛یاشاره م او
قرمز  انی/ با ماهاشیمصنوع يخانه انی/ او در ماست شهر يسو آن در اشاو خانه»   

 بیس درختان يهاشاخه ری/ و زاشی/ و در پناه عشق همسر مصنوعاشیمصنوع
 دنی/ او/ هر وقت به دسازدیم یعیطب يها/ و بچهخواندیم یمصنوع ي/ آوازهایمصنوع
...« ردیگی/ حمام ادکلن مشودیم آلوده باغچه فقر از دامنش يها/ و گوشهدیآیما م
 (372: 1383 زاد،خفر)

ت که اس یاسارت ه؛یدوسو است یاسارت است، گرفتارش فروغ نظر مدّ زن که یاسارت
ن از آ یناش یتیّهویو ب یکرده و هم خود به سبب افکار سطح لیهم جامعه به او تحم

 يهمه يجا به فروغ». است نشیسرزم زنان يهمه ادیاو فر ادی. فراستشدهگرفتارش 
فروغ در شعر  ينگاه زنانه و نو دید. کندیم انیعص نالد،یم اسارت از نیسرزم نیا زنان

 ثلم که يادهیآفر یعنی. زن استدادهاست که او به زن  یتیّهو ی به تازگ ،یفارسامروز 
و  نیآشکارتراین دارد و  يو استقالل فرد شهیجسم و زبان، احساس، اند مرد،

با  متفاوت یانیالبته با ب شود،یم دهید فروغ شعر در کهاست  ياچهره نیترشناخته
 (90: 1392 عطاش،) .«انینیشیپ
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 یفرد تیّهو .3. 1. 4
 که ستا يامقوله «يفرد تیهو» که کرد توجه نکته نیا به دیبا «يفرد تیهو» نییتب در
 نیاقع ادر آن. در و «تیفرد»و برجسته کردن  هیبا تک شود؛یم ریتعب جامعه، با ارتباط در
و جوهر  يمرکز يهسته کی هنوز اما رد؛یگیدر اثر تعامل خود و جامعه شکل م» تیهو
 دگاهید از گفت توانیم( 12: 1387 جاه،)رفعت.« است "یواقع من"دارد که همان  یاصل

 انسان به ییوجود دارد؛ از سو هیدوسو یکنش ،«جامعه»و  «تیفرد» نیب ،یشناسجامعه
 «تیفرد»توجه او به  ییو از سو ابدییم معنا جامعه بستر در یاجتماع يموجود مثابه
 تاس ناآرام. ناآرام است یزن فروغ .«يفرد تیهو» تحقق ریمساست در  یحرکت ش،یخو
ت؛ اس ییایو پو یآرامشش در ناآرام گر،ید انیب به. دارد دوست را آرامشش کهنیا يبرا
 الشت آوردنش دست به يبرا را عمرش يهمهکه  یتیّهو افتنیو  فیتعر يبرا ییایپو
 وجود به تحّول کی اثر در و بارهکی که ستین يزیچ يفرد و یشخص تیّهو نیا. کرد
. تاسکردهفرد، در جانش رخنه  اتیاست که در طول ح ییهاافتیبلکه حاصل در د،یایب
از  یبازتاب مثابهکه شخص آن را به  است "خود"همان  قتیدر حق یشخص تیّهو»

. است زمان و مکان در فرد تداوم يمعنا به تیّهو جانیا در. ردیپذیم اشنامهیزندگ
 صکه شخ يریاّما به صورت بازتاب  تفس تداوم؛ نیهم از است عبارت یشخص تیّهو
را نقل  یمطالب پدرش، به يانامه در فروغ( 82: 1394 دنز،یگ.« )است آورده عمل به آن از
 اشيردف تیّهو یابیباز ریمساست که در  یبه راه مانیروح بلند او و ا انگریب که کندیم

 مرا هرگز شما که است نیا من بزرگ درد»: دیگویم پدرش به خطاب فروغ. دارد
 من هبراجع یوقت هم هنوز شما دیشا. دیبشناس مرا دینخواست وقت چیه و دیشناسینم

 و یعشق يهارمان خواندن از که يااحمقانه افکار با سرزن سبک کیمرا  د،یکنیم فکر
 طور نیا کاش. دیدانیم است،آمدهتهران مصّور در مغز او به وجود  يمجله يهاداستان
 که يشوهر و کوچولو اتاق کی به وقت آن. باشم بختخوش توانستمیم وقت آن! بودم

 یجهش و تیمسوول هر قبول از و باشد دولت جزوکارمند  کیتا آخر عمرش  خواستیم
 يهالباس دنیهراس داشت و به رفتن به مجالس رقص و پوش رفت،شیپ و یترقّ يبرا

 فیکث کار هزار خالصه و مادرشوهر با کردن دعوا و هیهمسا يهازن با یورّاج و قشنگ
 شدر و دمیلولیم خودم يلهیپ کیمحدود و تار يایقانع بودم و در دن گر،ید یمعنیب و
 یندگز طور نیا توانستمینم و توانمینم من اّما. رساندمیم انیپا به را امیزندگ و کردمیم

 يدهنابودکنن ،«ییستایا»و  «یهودگیب»مانند  زیچ چیه دیشا (19-18: 1380 اد،زخفر.« )کنم
 :نباشد فروغ حسّاس و فیلط روح
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/ نگاه کن/ گفتیگذر داشت، با دلم م چهیو آن بهار، و آن وهم سبزرنگ/ که بر در»   
 (257-256: 1383 زاد،خفر) «ی/ تو فرو رفتینرفت شیپ گاهچیتو ه

. سمیبنو چه تیبرا دانمینم زیپرو»: سدینویم ،شاپور زیپرو همسرش، به يانامه در
اس لب ایگم کنم. کاش  یخودم را در ابتذال زندگ گر،ید يهاآدم مثل توانستمیم کاش
 خندلب در را یشادمان توانستیم مطبوع ياغذ کی ایو  یگرم خانوادگ طیمح کی ایتازه 
 اچر» بند تکرار با «ماندیم که صداست تنها» شعر در( 228: 1387 شاپور،.« )کند زنده من

 از را هاآن و کندیم متوجه ،ییایحرکت و پو ن  داشت لزوم  بهخواننده را  ،«کنم توّقف
 :داردیبرحذر م است، مرداب صفت که ییستایا

 يزیرتخم يجا جز باشد تواندی/ چه ممرداب باشد تواندیچرا توقّف کنم؟/ چه م»   
 (382: همان...« ) فساد حشرات

 نآ سمت به دیبا که است یتیّهو میترس داند،یم درختان يسالله از را خود کهنیا
 :استدادهُمرده به او  يبود که پرنده يپند ستن،یز سبز و تالش بردارد؛ قدم
 نم به بود ُمرده که يا/ پرندهکندیمانده ملولم م ي/ تنفس هوادرختانم يمن از سالله»   
 (382:همان...« )بسپارم خاطر به را پرواز که داد پند

 ریرپذیثتأ کهاز آن شیب اجتماع، با متقابل ارتباط در که است ییهاآدم دست آن از فروغ
. ذارندگیم اثر آن بر هم و رندیگیم ریافراد هم از جامعه تأث»است.  رگذاریتأث باشد، بوده
 دخوانیم کتاب کرد،یم هم ينگارروزنامه ساخت،یم هم لمیف گفت،ینم شعر تنها فروغ

 از یانانس نیبنابرا. ساختیم ُپربار یجهان و یرانیا ادب ينهیگنج با را خود یدانستگ و
 تا راوجود خود  يزد و گوهره رونیب ست،یز يعاد خط از که چرا رگذار؛یتأث درآمد آب
خود  اتیو با توجّه به روح یبه درست فروغ( 90: 1373 ،یجالل.« )داد نشان ممکن حدّ 
 ؛کردن خود به هنر است و بسعرضه  کند،یم کمک او به ریمس نیا در چهآنبود  افتهیدر
 داشت غلبه و هیسا زنانه نگرش و تفکّر بر مردانه يهاشیگرا رباز،یما، از د نیدر سرزم» رایز
خود در  تیّزن را از هو خ،یتار طول در هاشهیاند و اذهان بر حاکم یروان تیوضع و

 بود یگاهجوالن نیا و( 134: 1392 واحددوست،) «استساخته محروم يهنر يهاعرصه
 انوسفروغ در ن»کامال  سازگار بود.  فروغ، يطلبانهمبارزه و يانتقاد يهیّروح به توجّه با که
 آکنده سراسر و رها آزاد، یزندگ و یخانوادگ يدغدغهیب و بختخوش و آرام یزندگ انیم
 ستتوانیم که بود راه نیا از تنها که چرا ند؛یگزیبرم را یدومّ عشق، و شور و شعر و هنر از
 ( 105: 1392 ،یاشرف) .«ابدیب را آن و زند دست خود یواقع تیّهو يوجوجستبه
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 ذهن فروغ اشعار يکه با مطالعه یاز نکات یکی فروغ، يفرد تیّهو با ارتباط در
 ییاج تا. است «من» ریضم ریگچشم ياستفاده کند،یم خود يمتوجّه را قیدق يخواننده

 جز ستین يزیچ ها«من» نیا. کرد قلمداد فروغ شعر یسبک یژگیو کی را آن توانیم که
ند. ابراز وجود ک و دیایب رونیقرون گذشته ب يهزار تو يپرده از خواهدیم که یزن يصدا
( باشد که 106: 1389 ،یکدکنیعی)شف «یانسان مخاطب» به پاسخ فروغ کردیرو نیا دیشا
 ینتشده به شعر س وارد يابه آن را از نقده یتوجهیبداشته و  نظربه آن  یکدکن یعیشف

ر شع یاخالق ياز کارکردها یکی تواندیم «یانسان مخاطب» نیا به توجّه. استدانسته
فظ البته با ح ؛یانسان مخاطب نیا به ازین احساس در است یمن ،فروغ « من». باشد معاصر

منتها از زبان  ؛عصر خود است همجنسان يگواو سخن. شیخو يفرد تیاستقالل هو
 انیب به آشکارا و گستاخانه که بود یزن او»: دیگویم باره نیا در یحقوق .شیخو

. همان گشتیخاص خود نم "من"و جز بر محور  دادیم ادامه خود سّنت ضدّ  يهاحرف
گفت فروغ از همان آغاز،  توانیم که جاآن تا. داشت یتجلّ  او آثار يهمه در که "یمن"
 شیپ، "من" نیا فیو تعر نییجز در جهت تب شیبود و شعرها سرا"من"شاعر  کی
او توّسع  يدوم شاعر يکه بعدها در دوره يایرانیو ا یو شخص يفرد "من". رفتینم
 نیا( 37: 1387 ،یحقوق.« )دیگرد مبّدل او یجهان و یعموم و یاجتماع "من"و به  افتی
 موضوع به خود تیّفرد يهیکه از زاو ستین يانسان عاد کی« من» فروغ، يفرد «من»
 جنس از ؛«سکوت» جنس از است ییهاانسان ادیفر ،«من» نیبلکه در پشت ا نگرد؛یم
لکه ب زنان، يهمهنه تنها با  یناگسستن يوندیپ فروغ، يفرد «من» که جاستنیادر «. زن»

 درک را شدن دهیند مشترک درد که ابدییم يفکرروشن و آزاده يهاانسان يهمهبا 
 وانستهت او. استافتهی بیغر یپررنگ او توأمان يعاطفه با فروغ معترض روح». کنندیم

 و دهد يجا را شیخو يجامعه زنان خشم و آمال خود، معترض و يفرد من  در است
 چهبا آن یرانیارتقا و توسعه دهد. زن ا ،یعموم و یانسان من   کی سطح تا را خود تیّفرد

فروغ  رشع در دارد، که يابرجسته یعاطف يهایژگیو با و استکردهتجربه  خیدر طول تار
 خود یخیتار کیتار شب در که یزن يبرا( 18: 1385 نژاد،یباق.« )استافتهیحضور 

 .است یاخالق يآوردهاره ن یتربزرگ تش،یّهو و خود شناخت است،شدهفراموش  هاقرن
 :رساندیم یبختخوش يکوچه يمرزها به سرانجام را او که يآوردره
/ زنمیشب حرف م تی/ و از نهایکیتار تینها از من/ زنمیشب حرف م تیمن از نها»   

 ازدحامکه از آن/ به  چهیدر کی/ و اریمهربان چراغ ب يمن ا ي/ برايآمد من ياگر به خانه
 (295: 1383 زاد،خفر) «بنگرم بختخوش يکوچه
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 یورزعشق. 2. 4

 یتیّموجود است،او  يشهیاند يجانبههمهو شعر فروغ که حاصل بازتاب  شهیاند در «عشق»
 و خام يتصوّر عشق، يمقوله بدون فروغ شعر تصوّر که ياگونه به ؛حاضر دارد شهیهم
وع موض تیّ اهمّ  يایگو فروغ، شعر در واژه نیا کاربرد آمار به ینگاه. بود خواهد جهینتیب

برخوردار است و به  ییمضمون عشق در اشعار فروغ از بسامد باال یبه طور کلّ»است. 
 ،بار و در دفتر چهارم 8 سّوم، دفتر در ؛بار 13 دوّم، دفتر در ؛بار 28 ،در دفتر اّول ب،یترت
 ( 141: 1392 واحددوست،.« )است گفته سخنبار از معشوق مرد در اشعارش  12

 سه رد ژهیدر شعر فروغ به و یجسم انیعر نیوارد کردن مضام دیشا ،ییابتدا نگاه در
 اّما د؛ببر شیپ یآن يهابه هوس یمتّک یو حتّ یسطح ياو را تا مرز شاعر نخستش، اثر

و در  یاخالق ،یانسان يدید ،«عشق» به فروغ دید که مینیبیم م،یرویم ترشیپهر قدر که 
 به روغف نگرش در نکته نیتريدیکل «یبخشتکامل» نیا. شودیم کنندهلیتکم ت،ینها

 .است عشق موضوع
 ردگو تفّکر و احساس او بر  است "عشق" زاد،خفر شعر یاتیح ينطفه و یاصل عنصر»

 "شقع" میتوانیم گر،ید زبان به. شودیم بارور و کندیم رشد بالد،یم چرخد،یمحور م نیا
 ردیگتماس ب ش،یخو از رونیب با تا کندیم وادار را زادخفر که میکن فرض یدرون يازین را

نه تنها با  م،یبنگر عشق به یبالندگ منظر از اگر( 259: 1391 ،یعال.« )کند جادیو رابطه ا
 درک يبرا. میهست روروبه یفرااخالق یمضمون با گفت توانیبلکه م ،یاخالق یمضمون
توجّه  ،مقوله نیدر ابراز ا ،مرد با سهیمقا درزن  یروح يهابه تفاوت دیبا ،«عشق» تردرست

معنا ندارد.  کی مرد، و زن جنس دو هر يبرا "عشق" يکلمه»گفت  توانیمداشت.  یکاف
 الح ست؛ین یسرگرم از شیب يزیچ عشق مرد، یزندگ در که استگفتهبه حق  رونیبا
که عشق  جا( از آن567: 2ج ،1385 وبووار،)د.« رودیم شمار به یزندگ زن، يبرا کهآن
 او به عشق از که را ییهاحالت تمام دارد، بخشیمقّدس و معن جایگاهی ،فروغ يبرا
 کمال و یتعال به را او زخم نیا رایز ؛باشد يکار یاگر زخم هرچند ؛دوست دارد رسد،یم
 شودیم طورچه و است عشق از شیهازخمچون تمام  گوست؛راست فروغ». رساندیم

 یخام يهاشهیر ،که عشق خته؛یآم عشق با را شیهالحظه تمام که کس آن باشد گودروغ
 عشق، از شدن تّکهشدن و سپس تکّه ی( زخم26: 1386 ،يصاعد.« )سوزاندیمرا در قلب 

 : شودیم ونرهنم ،شدن با منبع نور یکیرا به  یاست که آدم بخشاتیح یآفتاب
/ از است عشق از همه من يهازخم/ و انمیعر محبّت يهاکالم انیم يهامثل سکوت»   

/ و انفجار کوره انوسی/ از انقالب اقرا سرگردان يرهیجز نیعشق، عشق، عشق/ من ا
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 ابآفت شیهاذرهّ نیرتریحق از/ که بود يمتّحد وجود آن راز شدن، تکّه/ و تکّهامگذر داده
 (350: 1383 زاد،خفر) «آمد ایدن به

 که دارد یاساس يدو جنبه اش،يفکر بلوغ يدر دوره ژهیبه و فروغ، شعر در «عشق»
 وجّهت گرید و عشق «یبخشتکامل» یکی: است یبررس قابل شناسانهاخالق منظر از دو هر
 فروغ ياعرش که است آن ترستهیشا پس. يزیغر امر کی مثابهعشق به  «یانسان يجنبه» به
 نیا ظهور يهاکه جنبه حیتوض نیبا ا م؛یبدان «عشق» تیمرکز با پارچهکی يدوره کی را

 نام هب یعطف يالبته با نقطه ؛است تیبه وضوح قابل رو ان،یپا تا آغاز ينقطه از عشق
 یتّ و ح مندشکوه نظاموار، یانیپا و ینیتمر و خام ،ییابتدا يآغاز ؛گرید يتولد يمجموعه
 يشعر يدوره کی تنها یکدکنیعیشف مانند یبعض که است سبب نیهم به دیشا. یاخالق

 يبرا زین بارهکی یزبان و یروح تحوّل کی به شدن لیقا ،و معتدند داده نسبت فروغ به را
ر فروغ شع يکنندهرهیخ یپختگ است بهتر. رسدینم نظر به یمنطق و یعلم چنانآن فروغ

توأم با درک  ،یو زبان يتکامل فکر یحاصل نوع ،به بعد گرید يتوّلد يمجموعه از را
. میدانب است،شدهمحّقق  ياز نبوغ فرد يکه در بستر ياشاعرانه ینیزبیدرست زمان و ت

 گانه،ی زادتکامل فروغ فرخ يو در راستا میفروغ ندار کیاز  شیما ب»آن است که  تیّ واقع
 دوبار از شیب شیخو تکامل يگانهی يراستا در زادفرخ فروغ. میابییم جهش دوبار از شیب
. شاعر چون ستین گرید يتوّلد گرگزارش یبه راست گرید يتوّلد. شودیدگرگون م اد،یبن از
 یتکامل همانا او تکامل و است تکامل در همواره انسان، یزندگ ينمودها نیتراز زبده یکی

 در هماره او هستن و هست شاعر. گسسته و يادوره یتکامل نه وسته؛یپ و روزانه است
. تسیگسستن از گذشته ن امّا گمان؛یب م،یدار زین جهش تکامل، در شدن، در. است شدن

 ( 359-358: 1390،یکدکنیعی)شف.« است ندهیآ يسو به شدن پرتاب همانا "جهش"
 عشق یبخشکمال. 1. 2. 4
 میقد انیآدم ،مبنا نیعشق است. بر ا يخدا« اروس» باستان، ونانی يریاساط يشهیاند در
 نشستند رگید انیخدا و زئوس پس. نبود يحدّ را غرورشان و داشتند زیانگشگفت ییروین
 گر،ید طرف از و شدیم کم انسان نیا قدرت دیبا یطرف از. افتادند چاره فکر به و
 میتقد انیخدا به آنان که ییهایقربانخود را از نذرها و  ،یبا کشتن آدم خواستندینم
 یراه کنمیم گمان»و گفت:  دیشیاند يامحروم سازند. سرانجام زئوس چاره کردند،یم
 دارندبر دست یگستاخ از که میکن يکار هم و میبگذار زنده را انیآدم هم که امکرده دایپ
 دو به انیم از را انیآدم اکنونهم منظور نیبد. میساز ناتوان را یآدم که است نیا آن و
 ود به یآدم کهآن از پس... سودمندتر ما يبرا هم و شوند ترناتوان هم تا کرد خواهم مین
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 نی( ا413: 1380 افالطون،) «.بود گرید یمین به دنیرس يآرزو در یمیهر ن شد، مین
ار سازگ ،که در روابط عاشقانه وجود دارد یبا کشش عشق، يدرباره يریاساط يشهیاند

 رد عشق اگر. يخواه معنو ،يمادّ خواه تکامل؛ ریمس در است یکشش کشش، نیااست. 
 یحرکت فراق، ای و وصال صورت در شود، عرضه صداقت از سرشار و یواقع ییفضا

همان  نیو ا یباشد و خواه آسمان ینیزم ،عشق نیخواه ا ،یاست رو به تکامل و تعال
 : اندکرده اشاره آن به بارها يمولو امثال که است يانکته
 است رهبر شه بدان را ما عاقبت         است سر آن گر و سر نیزگر  یعاشق       

 (10: 1390 ،يمولو)                                                                          
. کمال يسو به حرکت یعنی اتّحاد نیا و دارد «یکنندگیکی» تیّخاص عشق، رایز

آشکار  يدیتوح یأتیجز به ه ت،ینهاو در  دیزاینم وحدت جز و است واحد عشق»
 اب شدن گانهی و شدن یکی یعنی است؛ معشوق به دنیرس یعشق هر تینها. شودینم
مستمر در  یبا هوس که حرص نیو ا دنید چیاز خود گذشتن و خود را ه یعنی ؛يگرید

« دارد. ریتفاوت فاحش و انکارناپذ است، شیخو نمودن ابیبه خود و کام دنیرس
 بر و داشتکامل  یمانیا عشق، یندگیفزا یژگیو نیا به فروغ( 30: 1386 ،يصاعد)

 منحرف ریمس نیا از يالحظه داشت، ریمس نیا که یماتینامال و هایسخت تمام خالف
 نامع انسان یزندگ به یهودگیب و يدیناام تلخ يهالحظه در که يزیچ تنها رایز نشد؛

 عشق است و بس: نیهم دهد،یم
/ يوارید ساعت تاککیبه جز ت زیچ چینبود، ه يزی/ چگریمن د یکه زندگ یوقت»   
 (366: 1383 زاد،خفر) «بدارم دوست واروانهی/ ددیبا د،یبا د،یبا افتم،یدر

 شده، ارائه ما یسنّت ادب در زن از که «يوارمعشوق» يچهره آن با فروغ يشهیاند
 آن در توانندیم طرف دو هر که يادوطرفه يرابطه يمتفاوت است و به عشق به مثابه

 انیعشق و معشوق، ب انیدر رابطه با ب. »کندینگاه م معشوق، هم و باشند عاشق هم واحد
 عرش يمشخّصه نیترمهم نیا و ستین مرد طرف از تنها و جانبهکیو  هیسوکیفروغ 
 ن،آ طرف دوکه  استکردهنگاه  هیدوسو يابه عنوان رابطه ،او به عشق رایز است؛ فروغ

 او. دارند قرار سانکیو مشابه و  یواقع ییازهایو همانند با ن ساندو موجود زنده، هم
 و عشق با رابطه در زن، کی قالب در و انسان کی عنوان به را خود يوجود ابعاد تمام

ز خود ا شیشعر او متفاوت از شعر تمام شاعران زن پ خاطر، نیبد و کندیم انیب معشوق
 سبب، نیهم به( 82-81: 1392 ،یاشرف.« )اندکرده نگاه مقوله نیااست که تاکنون به 

 م،یشاعران زن مشخّص کن يایمقام فروغ را در جغراف میبخواه اگر»معتقد است:  سایشم
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 شدت به یفارس اتیادب... میریرا در نظر بگ ییجا نخست، صف در او يبرا دیبا دیتردیب
 مهم نیا فروغ. داشت اجیاحت نیبکیزن بار کیاز نگاه   رونیبه محاکات جهان درون و ب

( 285: 1374 سا،یشم.« )دارد ما ادب گردن بر یزرگحقّ ب رو، نیا از و گرفت عهده بر را
 :است عشق به دوطرفه نگاه نیا از رینظکم يانمونه «فتح باغ» شعر
/ و از میدی/ باغ را دعبوس سر ي/ که من و تو از آن روزنهدانندی/ همه مدانندیم همه»

 و من امّا ترسند،یم همه/ ترسندی/ همه ممیدیرا چ بی/ سدست از دور گریباز يآن شاخه
 یغوشآسست دو نام/ و هم وندی/ سخن از پمیدی/ و نترسمیوستیپ نهی/ به چراغ و آب و آتو
 قی/ با شقااست من بختخوش يسوی/ سخن از گستین دفتر کی يکهنه اوراق در

 (310-309 :1383 زاد،خفر...«)يطرّار در هامان،تن تیّ می/و صمتو يبوسه يسوخته
 تانگاش يامروز يهاعشق به اعتراض ینوع توانیم را «عشق» به فروغ قیعم نگاه نیا
و  دهزشتاب يفضا با که است گداز و پرسوز و یسنّت يهاعشق از مبتذل يتکرار ایکه 

 اطالقاست که  یو جسمان یسطح چنانآن ایو  ستیسازگار ن امروز یزندگ زیگراخالق
 قدرآن ای امروز شعر در عشق»: دیگویم فروغ. ستین ستهیشاآن،  بر« عشق» صفت
 ای دیآیدرنم جور یزندگ عجول و یعصب خطوط با که است گداز و پرسوز و زیآماغراق

 يمرنوها ادی به اریاختیب را انسان که است غربت درد از سرشار و ییابتدا چنانآن
به  هرگز از عشق ي. در شعر امروزاندازدیم یآفتاب بامپشت بر نر، يهاگربه يانهیجوجفت
 دو یختگیآم و وندیپ. استنشده ادی يعواطف بشر نیترزهیپاک و نیباتریز از یکی مثابه
 ،يدوب اجیاحت و ازین کی حدّ  تا ماند،یم شیستا و نماز به که آن یقدوس ییبایز و جسم

 اتیح» یژگیو نیهم سبب( به 580: 1391 ،يمختارنقل از  زادفرخ« )تنّزل کرده است.
 زاده عشق، با سحرگاه هر که داندیم یکوچک يپر را خود فروغ که است عشق «یبخش

 : شودیم
 در را دلش و/ دارد مسکن یانوسیاق در که شناسمیرا/ م ینیکوچک غمگ يمن/ پر»    
بوسه  کی/ که شب از ینیکوچک  غمگ ي / پرآرام آرام، نوازدیم/ نیچوب لبکین کی
 (341: 1383 زاد،خفر) «آمد خواهد ایدن به بوسه کی/ و سحرگاه از ردیمیم

 کی یکس هر و بگردد خودش جفت دنبال دیبا آدم»: دیگویم برادرش به يانامه در
 یگخوابهم ی. معنردیشود و بم خوابهبا او هم کند، دایپ را خودش جفت دیبا. دارد جفت
 «.هاستجبران نقص يفقط تالش برا یکامل شدن و مردن. چون زندگ یعنیاست.  نیهم
 رایز ؛است شهیاند نیا يفداشده فروغ واقع در( 131: 1373 ،یجاللنقل از  زادفرخ)
 یتفروغ با جسار»وابسته است.  آن به اتشیح که دارد را ییحکم هوا فروغ، يبرا «عشق»
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 هر وجوگرانهجست و کندیم بکر يهااندامش را وارد واژه ن،یشگرف و در خور تحس
 یزندگ اوست، در که یکس يادامه و شیخو کشتن يبرا و آوردیدرم پا از را خود لحظه،

: 1380 زاد،خفر.«)است ناقص و گرسنه نباشد، اگر که رسدیم یروغ به جهان. فکندیم
 آلوده نشود: نااهل، به ابرازش با عشق نیا یپاک که بود حذر بر دیبا فقط( 200
 بازوان در توانی/ م«دارمیدوست م»سخت کاذب/  یی/ با صدازد ادیفر توانیم»
 کی وانه،ید کی مست کی بستر در توانی.../ مبود سالم و بایز يا/ مادهمرد کی يرهیچ

 (271: 1383 زاد،خفر« )عشق را آلود کی/ عصمت ولگرد
 فروغ نظر در عشق یانسان یجنبه .2. 2. 4

 به را انیآدم و شکندیم را هاانسان نیب موانع که است ییروین» اشیانسان بستر در عشق
 به اما سازد؛یم رهیچ ،ییجدا و انزوا احساس بر را انسان عشق. دهدیم وندیپ گریدکی

: 1394 فروم،.« )کند حفظ را خود تیّ شخص يهمساز و باشد خودش دهدیاو امکان م
 ییاهیکاست افتیدر و تأمل از عشق ی انسان يهاجنبه به فروغ يهوشمندانه توجّه( 30
 سه که حیتوض نیا با. استگرفتهنشأت  دارد، وجود یسنّت شعر  ی انسان عشق   انیب در که

 در دیبا را اشجهیکه نت ینیتمر ؛یکاست نیرفع ا ياست برا ینیتمر فروغ، نخست دفتر
فروغ سوال  ،يمرحله از دوران شاعر نیدر اوّل»به بعد جست.  گرید يتوّلد يمجموعه

است  نیکه در ذهنش مطرح بوده و در شعرش منعکس کرده ا یو پرسش مهّم یاساس
کند؟ او در شعر خود هرگاه  انیب ،احساس و عشق خود را نسبت به معشوق دیکه چرا نبا

 ،یاشرف.« )استبودهمورد نظرش  يمادّ  و یواقع کامل، ،یانسان یعشق است،گفتهسخن 
 :دیگویمو  داندیم ترمهم «یعاشق» از را «عشق» يمقوله که یحال همان در او( 84: 1392

 فروغیبه عشق عاشقم نه بر وصال تو به ظلمت شبان ب امدهیدو نیچننیا تیسو به اگر»   
 (172: 1383 زاد،خفر)«تو الیخ از ترعشق خوش الیخ من

چه عرضه شود و اگر «یانسان»که بر  ابدییمعنا م یزمان عشق، نیا که داندیم یخوب به
 تکامل». رسدیم یانسان يابه سرچشمه همهنیا ورزد،یم عشق موجودات يهمهاو به 
 ی  احساس سمت ، برخوردار است که اواّل تیّخاص نیاز ا انسان، به شیگرا در فروغ یذهن
 و انسان یعموم و جانبههمه یبه هست ا، یثان کشاند؛یم یادراک یفیک رییتغ کی به را خود
 ق،عش در ییارا به آرمان ره یو درد آدم ییبایروز به روز ز ثالثا ، شود؛یم تیهدا ،یزندگ
 يبه انسان است که شعر او را به زبان عاشقانه ییغنا کردیرو نی... اکندیم ترکینزد

ل کشف قاب يهاافق و استکرده لیو انسان تبد عتیطب يواسطهیب زبان ،یانسان روابط
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 نیبهتر انسان، به انسان عشق( 567: 1391 ،يمختار.« )استگشودهرا بر ما  شاعر يبرا
 معنا بخشد:  تواندیم زودگذر، ي هالحظه ر یاس اعتبار یب یاست که به زندگ يراهکار

/ ردخویکه پوست تنم از انبساط عشق تََرک م دمی/ درهمیکه م دمی/ درهمیکه م دمید»   
 ي/ در ماه، ماه  به گودختیر خت،یر خت،ی/ آهسته آب شد/ و رنمیکه حجم آتش دمید

 وحدت اعتباریب يلحظه گریدکی/ در میبود ستهیگر گریدکینشسته، ماه  منقلب  تار/ در 
 (260-259: 1383 زاد،خفر)«میبود ستهیز واروانهی/ درا

 المع در واال گاهیو جا هایژگیو یبرخ از يبرخورداربه سبب  فروغ، دگاهیدر د انسان
همان عشق و دوست داشتن است. او  هانیبهتر نیا و هاستنیبهتر سزاوار ،یهست
شأن و حق و حضور  تیاست که از راه احساس، از راه دوست داشتن، به رعا يشاعر»

 يکردیرو جز ستین يزیچ نیا و( 634: 1391 ،يمختار) «استدهییگرا یآدم
 هانیبهتر سزاوار را او که یآدم يژهیو گاهیجا نیا فروغ، يبرا. یآدم به مدارانهاخالق

 :شدیندین آن انیپا به گرید او کهدارد  تیّاهم قدرآن کند،یم
 /شمیدنیدگر ن انیمن به پا /داستیراه ناپ انیگرچه پا /است داشتن دوست آغاز يآر»
 (42: 1383 زاد،خفر«)تباسیدوست داشتن ز نیکه هم
 کیکامال  اروت ینگرش تواندینم است،گفتهعشق  یجسمان يهاجنبه از فروغ چهآن امّا
 ياست برا یمدخل بودن، یعیطب و یواقع کنار در یجسمان يهاجنبه نیبلکه ا ؛باشد

 نیح در که است دانستن راه تنها عشق». داشتن دوست و عشق يمقولهپرداختن به 
 نیح در خود، کردن نثار و دنیورز عشق نیح در. دهدیمن جواب م يبه تمّنا وصل،
و انسان را کشف  میکنیم کشف را خود م؛یابییدرم را خود گر،ید شخص در نفوذ

 يهاجنبه دادن نشان راه در و ریمس نیا در یگاه البته( 42: 1394 فروم،) .«میکنیم
طلب او دهد که با نگرش تحولمتعارف از خود نشان میاصراري غیر  عشق، ی جسمان

 جسم يورا اششهیاند. ندیبیم فکرانهروشن يدیرا با د زیفروغ همه چ»خوانی دارد. هم
 اجتماع، به :کندیفکر م تر،عیوس يزیبلکه به چ شد؛یاندینم خود تن و خود به گرید. است
 کوب،نیزرّ.« )ندیبیم باز چشم با را اجتماع يایزوا يهمه او. انسان و یهست به ،یزندگ به

 يمجموعه در رایز شود؛یم محسوب فروغ يفکر اصول از موضوع نیا( 684: 1354
 به زن معترض است: یجسمان دیبه  د ،است او اثر نیرترینقدپذ و نیاوّل که «ریاس»
او به فکر لذّت و  /را دیقلب پر ام میمن چه گو /من ز خواهدیم بوسه شراب او»    

تا فدا سازم  /او از خواهمیعشق م يمن صفا /را دیطالبم آن لذّت جاو /غافل که من
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 د،زاخفر«)ار شیتا بسوزاند در او تشو /نیآتش من از خواهدیم یاو تن /را شیوجود خو
1383 :35) 
 میبدان پارچهکی يامجموعه را فروغ اشعار میدانیم ستهیشا که است سبب نیهم به

 و مدرن دید از یحاک مجموعه نیا اشعار از یبعض مثال، يبرادارد.  یکه رو به تعال
 ،که زن مبتذل و یسطح نگرش نیفروغ از ا .عشق يمقوله به است فروغ یاخالق

 :دیگویمو  کندیم کو هش   دن،یعشق ورز يو نه برا یحظّ جسمان ياست برا يموجود
 در رفت جابه هر /دندیند ظاهر يدر او جز جلوه /نگفتند يزیچ هوس از جز او به»   

 (46: همان«)ددنیآفر عشرت بهرکه زن را  /سرودند گوشش
 امروز شاعر برخورد»: کندینقد م نیخود به عشق را چن همعصر شاعران نگاه فروغ

 عبارت است ،است. عشق در شعر امروز يبرخورد صددرصد قشر کی عشق، يمساله با
 انیپا که وصال يچند درباره یسخن ،سوز و گداز و سرانجام يتمنّا، مقدار ياز مقدار

 ااهیدن يسو به ياروزنه عشق،. باشد زیچ همه آغاز تواندیم که یحال در است؛ زیچ همه
در سطح چشم و  همچنان و استنگشودهتازه  یو احساس يفکر يهاافق و هاشهیاند و

 ریتصاو جز ،جدا کنند شانیانسان قالب از را هاآن اگر که بایز يهاران و هاابرو و ساق
 و نباتات را، هاسنگ عشق را، یعموم نسل امروز، شعر. خوردیم سر د،ستنین یپوک
برهنه را، عشق دو انسان را  يبدبو و پاها يهاکوچه و ولگرد زنان عشق را، عتیطب

 ،یاللجنقل از  زادفرخ.«)ندارد یتوّجه یزندگ باراندوه يهاییبایز به و استکردهفراموش 
هرزه  ینیخود بر زم دنییکه رو یزمان یهم است که حتّ نیهم ي( برا162-163: 1373
 :کندیم یبختباز احساس خوش ند،یبیرا م
 /میدید هارا در راه "چیه"/ ما میباریهرزه م ینی/ ما بر زممیدییهرزه رو ینیما بر زم»    
/ میآرام و بختخوش/ افسوس، نامودیپیراه م یچون پادشاه/ شیخو داربال زرد اسب بر

 عشق رایز تنگ/ دلمیداریم دوست رایز بخت،/ خوشمیخاموش و تنگافسوس، ما دل
 (249: 1383 زاد،خفر)«ستینینفر

 مانیا هاست،آن از یکی زین جسم که لوازمش تمام با عشق، گرمعجزه قدرت به فروغ
 نیاز ا» داند؛یجامعه م ت،یو در نها گریدر خود، سپس انسان د یآن را تحوّل رایدارد؛ ز

 کیشعر فروغ  ،یو سطح يقشر انیگرااخالق از یبرخ لیتأو ای تصوّر خالف بر ور
 قانه،عاش یگانگی و یآغوشهماز درک قدرت  کهاست  يبلکه شعر ست؛ین کیشعر اروت

 ،يمختار).«استشده یناش ،یاجتماع و یانسان عام ابعاد در خلّاق، وحدت به دنیرس يبرا
1391 :579) 
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/ و من در آستانه به آنان که شودی/ و آستانه ُپر از عشق ممیآیم م،یآیم م،یآیم»
 رهدوبا یسالم ستاده،یا عشق ُپر ي/ در آستانهجا،که هنوز آن ي/ و دختردارندیدوست م
 (335: 1383 زاد،خفر) «داد خواهم

 
 یريگجهينت. 5

 يشماریب يهاتفاوت است،بودهدر گذشته  چهبا آن ،يامروز مدرن يایدن در یآدم گاهیجا
 اهیژگیو ها،دغدغه و «زن» جنسبه  گذشته، روزگار یسنت یزندگگفت در  توانیمدارد. 

 هب شعر در «زن» به یتوجّهیب نیا. استشده یتوجّهیب ،«مرد» جنس از شیب او يازهاین و
 انمعشوقکه  اندهبود یمردان ،سرایندگان تمام اشعار ییگو شود؛یم دهید ر،یگچشم يطرز

 گاهچیکه ه يبه طور ؛یجسم و یروح ثابت با یتقر يهایژگیو یبرخهستند با  یآنان، زنان
از  است که یلیزن اص يشعر فروغ صدا. استشدهینم دهیشن اشعار، نیا پس  از زن يصدا
است  يشعر فروغ، شعر. رساندیم خواننده گوش به را یرانیا زن يهاحرف خ،یتار يورا

 ،دهدگرگون ش ته،یمدرن با ییارویروکه در اثر  یاخالق ژهیبه و« اخالق»محتواگرا و در آن به 
 يهاموّلفه نیترمهم از «يورزعشق»و  «تیّ هو یابیباز» يمقوله دو است؛شدهخاص  یتوجّه
 رد که ییهاموّلفه است؛او از اخالق  فیتعر و تهیبا مدرن ییارویشاعر در رو نیا یاخالق
در شعر فروغ در سه  تیّ هو یابی. بازهستند گریدکیمکمل  ،یوستگیپ از زیلبر ییفضا

 يورزعشق و شودیانسان منجر م یو روح يفکر یبه تعال ،و زنانه يفرد ،یساحت انسان
 ست،اپس از سه اثر نخست شاعر  يبلوغ فکر يجهیکه نت خود کمال يدوره در ژهیو به او
 امل،تک و یتعال نیا. او تکاملاست در جهت  يبلکه رفتار ،یجسمان شهوات از دور تنها نه
 ت.اس نییو تب ریقابل تعب ته،یکه در بستر مدرن یاست به اخالق؛ اخالق يکردیرو
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