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∗اسد آبشيريني

 دانشگاه شهيد چمران اهواز

 چكيده
و عميق هر شعر هاي اوليهساختارشناسي شعر از پايه ماندگاريي شناخت اصولي

و تحليل يك شعر، وابسته. است و تقابلبه تناسب تبيين هاي بنياديني است كـه ها

و بررسي مجموعـه. مند آن شعر استريز ساختار نظام پايه ي ايـن دقت در كشف

و تناسب تقابل و نقادانـه ها ي يـك اثـر ادبـي هاي شعري است كه تحليل درست

مي دست و تقابلي تناسبهميزاني كه شبكبه. شود يافتني ها در يك شعر برجسته ها

همديگر شوند، آن شعر نيز داراي نظامي سـاختمندتر خواهـد» انگيزش«يو مايه

او. بود و تحليل اشعار فروغ فرخـزاد، از شـناخت سـاختار شـعري در شناخت

و تقابـل اي از تناسـب ساختار شعر او نيز برمبناي شـبكه. نياز نيستيم بي هـاي هـا

آنبنياد و تقابل دوگانه«چنان كه بعد خواهد آمد يني استوار شده است كه ي عشق

و مفـاهيم وابسـته. از اصول پايدار آن است» مرگ آنمفهوم عشق را در شـعري

و متعلقات آن نمي و توضـيح داد فروغ، فارغ از مفهوم مرگ . توان بررسـي كـرد

مييافته تهاي اين تحقيق نشان و و عواطفي كـه از آن دهد كه مفهوم عشق صاوير

و عواطـف خـاص آن نشئت مي و تصـاوير گيرد، تنها در تقابل با مفهـوم مـرگ

و بررسي مي و درنهايت تحليل و از رهگذر ايـن تقابـل دوگانـه شناسايي ي شوند

.گيردمي بنيادين است كه ساختار تصاوير شعري او قوام
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 مقدمه.1

و توضيح مصـطلحات ايـني نگاه ساختاز دريچه و معرفي گرا به شعر فروغ، شناخت
مي رويكرد اجتناب اي، شناسـي هـر نگـاه نقادانـه به زباني ديگـر، اصـطالح. نمايدناپذير

بـ اول و اهقدم در فهـم گرايانـه، توضـيح در رويكـرد سـاخت. سـت كـارگيري آن نگـاه
و ارتبـاط آن بـا شـعر فرخـزاد، راهگشـاي» تقابل دوگانـه«و» وجه غالب«اصطالحات 

اصـطالحي اسـت از فرماليسـم روس كـه» وجه غالـب«. حاضر استموضوع پژوهش
اوي آن را اولين سكه و رومن ياكوبسن از اسـت، از نظـر گرفتـه بار يوري تينيانوف زده

مي«: ياكوبسن جزدر تعريف عنصر غالب كانوني هر اثـر هنـري، عنصـروتوان گفت كه
آن اجـزاي به سخن ديگر، اين عنصر بر سـاير. غالب آن است و هـا را اثـر سـيطره دارد

و دگرگون مي پاينـده،(» ...عنصر غالب متضمن يكپارچگي ساختار اثر اسـت. كندتعيين
و،از همين تعريف).335: 1390 در ساختار يك اثـر» وجه غالب«اهميت لزوم شناخت

و عناصر ساختاري يك اثر شودمشخص مي از، چراكه نظام تصاوير » وجه غالـب« متأثر
مياست كه به و تـأثير آن در بررسـي. يابد شكل نهايي خود دست اهميت وجـه غالـب

توان هـيچ عنصـري از عناصـر شـعري را فـارغ از ساختاري تا بدان درجه است كه نمي
و تحليل  كليد شناخت ساختار عبارت ديگر،به. كرددرنظرداشتن نقش پررنگ آن تبيين

وجـه غالـب«.هاي حاصل از آن استروشنو سايه» وجه غالب«شناخت،كالن يك اثر
و بـر تمـامي سـاختار آن آن بخش با جانب اثر است كـه اثـر را تشـخص مـي  بخشـند

و به جزمثابهفرمانروايي دارد ميوي و ضروري آن عمل و بر تمامي عناصـر الينفك كند
بيديگر فرمان مي و آنهيچ واسطه بر همه راند شفيعي كدكني،(» ها تأثير مستقيم داردي

1391 :36(.
گونـاگون، وجـوه هايديدگاهگفتني است كه در توضيح ساختاري يك اثر هنري از

دهغالب متعددي مي را.دنتواند خود را نشان يم كـه تقابـليگومي به اين دليلاين نكته
و مرگ در شعر فرخزاد از منظر ژانر غنـايي وجـه غالـب شـعر اوسـت دوگانه .ي عشق

و همكاري يك يا چند وجه غالب از منـاظري، نتيجهاصوالً ساختمندي يك شعر رابطه
از»تقابـل دوگانـه«ح اصـطالح توضـي،بحـثيدر ادامـه.گوناگون با يكـديگر اسـت  ،

تقابـل«: انـد در تعريـف ايـن اصـطالح گفتـه. اسـت ضروري،حات ساختارگرايياصطا
و نيـز انسـان زبان دوتايي، مفهومي در ساختارگرايي است كه از شناسـي شناسي سوسور

و است براون ريشه گرفته كليف فرهنگي راد يـو چگـونگي تكـوين معنـا در يـك ا اژه
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و بـا آن واژه ارجاع به واژهنشانه را با  الجمـعهمانعـي ديگري كه جفت متضاد آن است

هريك از دو سوي اين تقابل دوتايي فقط در نسبت با سوي ديگر. دهداست توضيح مي
و نبوي،(» تواند معنا داشته باشدتقابل مي ).97: 1378مهاجر

هـاي متقابـل اصوالً شناخت ذهن انسان از هستي پيرامون، از رهگـذر همـين جفـت
بهيچ ساختاري فارغ از تقابل. شودميسر مي  بـه آيد، وجود نميههاي دوگانه خاص خود
پي دليل همين ي شـناخت بسـته بردن به زوايـاي گونـاگون هـر سـاختاري هـم است كه
اوليهـاي دوگانـه در درجـه ورزي نيز تقابلدر امر انديشه. هاي متقابل آن استجفت

به. رندگياهميت قرار مي :ك.ر(» گـردد هـا آغـاز مـي كارگيري اين تقابـل چراكه تفكر با
).147: 1383اسكولز،

گرايانـه در نگـاه سـاخت» نظـام«بسط مفهوم تقابـل دوتـايي، بـه مفهـوميدر ادامه
هـا ها هستند كه بنياد اين نظاماي از نظامبه اين معني كه ساختارها مجموعه. خوريم برمي

نشاز مفهوم تقابل ميئهاي دوتايي دنبـال يـافتن اصـوالً سـاختارگرايان كـه بـه«. گيردت
و زيـرين هسـتند نظام از،هاي بنيادي مطالعـات خـود را در هرزمينـه براسـاس نظـامي
مي تقابل ).172: 1393مقدادي،(» سازندهاي دوگانه استوار

» قابـل دوگانـهت«دارد كه از اصـطالح فهم نظام در ساختار شعر فروغ، ما را بر آن مي
و فلسـفي و شناخت ساختار متون ادبي از توجـه، بيشتر بهره بگيريم؛ چراكه در بررسي

ما قادر نيستيم خـود را بـه فراسـوي ايـن«.يمرهاي دوتايي ناگزي هميشگي به اين تقابل
كردن به اما با عمل. متافيزيكي پرتاب كنيميعادت دوتايي انديشيدن، يا قلمروئي، ماورا

هـاي رهـايي توانيم نخستين گاممي» فلسفي«يا» ادبي«ها، اعم از معين روي متني شيوه
و نشان دهيم كه چگونه وجهـي از برنهـاد بـه گونـه از چنگ اين تقابل اي ها را برداريم

).184: 1393ايگلتون،(» نهفته در ذاتي ديگر حضور دارد
مـرگ» ذات«را در در اين پژوهش خواهيم ديد كه چگونه عشق در شعر فروغ خود

و نيز، نشان مي با» مرگ«دهد عشـق پيونـدي اسـتوار خـورده» ذات«در شعر او چگونه
و مرگ تقابلي بنيادين،منظرناياز.است زاد را شـعر فـرخ» نظـام«است كـه تقابل عشق

از. نهدبنياد مي  درنظرداشـتن اين نيز گفتني است كه مفهوم عشق در شعر فرخزاد فـارغ
هـاي بنيـادين تقابل؛ اصوالً در اشعاري با نظام ساختاري استوار،محال استمفهوم مرگ

و مدلول را پيدا مي ي يـك دال، مـدلول مثابـه بدين تفصيل كه عشـق بـه؛ كنندحكم دال
ازخود را در مفهوم مرگ مي و سـت كـه مـدلول خـود را در سو، مرگ نيز دالـيآن يابد
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در،به بياني ديگر. كندمفهوم عشق معنا مي و مـرگ در ارتباط با مطالب باال، تقابل عشق
و مدلول يكديگر قرار مي مييك نظام ساختاري، دال و تأثر و از هم تأثير . پذيرندگيرند

هيچ. األشياء بأضدادهاست مسأله تُعرف] ساختاري[اصل ديگر مورد نظر اين مطالعات«
كد(»چيزي جدا از جفت متقابل خود قابل فهم نيست ).174: 1391كني، شفيعي

دبـاغ،:ك.ر(بـه دسـت داده اسـت» مـرگ«از تلقـي دقيقي بنديسروش دباغ، طبقه
» آگـاه مـرگ«تـوان فـروغ را فـردي بندي وي، مـي با توجه به تقسيم). 1393:140-141
و عشـق از زنـدگي بـا تمـام ناماليمـات آن با توس» آگاهمرگ«فروغ.دانست ل به شـعر

ي اصلي انسـان مـدرن، شـناخت البته، ناگفته نگذريم كه خصيصه. بردنهايت بهره را مي
و نيز ادبيات مـدرن ايـران؛ خويش در تقابل با مرگ است چنانكه از ادبيات مدرن غرب

و سياهي مرگ كامالً نمايان اسـت  و«ي فرانتـز روزنسـتوايگ در مقالـه. تلخي تـراژدي
س» بيداري نفس قهرمـان«:كه كندميگونه بيان نتي اينتفاوت قهرمان امروز را با قهرمان

و نيازي» قهرمان«تراژدي ادوار جديدتر ديگر به هيچ وجه  به مفهوم قديمي كلمه نيست
و منجمد با تماشاگر  و اراده. شود»روروبه«ندارد تا در هيأتي خنك اي او با چشمان باز

و سرشـار از هراسـي شود، سراپا زندتماماً هوشيار به درون تالطمات جهان پرتاب مي ه
سر. عريان در برابر گور بندبنـد او در مواجهـه. تا نوك پا موجودي انساني است از فرق

و لذات او از دل همين زمين خاكي فـوران مـي شادي. لرزدبا مرگ مي و همـين ها كنـد
قهرمـان«توصـيف.)287: 1377روزنتسـوايگ،(» تابـد رغـم انـدوهش مـيهب خورشيد

و مدرن ي فـروغ فرخـزاد فارسي از ميان همگان بيشتر برازنـده معاصر در شعر»تراژدي
به. است و صورت تر، مفـاهيم مراتب از اشعار ديگران عميقشعر فروغ به لحاظ ساخت

)141: 1390شفيعي كدكني،ك.ر(كند مدرن را نمايندگي مي
و مرگ است؛ چراكه در شعر در اين مقاله تمركز ما بر بررسي تقابل ساختاري عشق

و كندمياي از عشق است، مرگ نيز حضور قاطع خود را اعالم فرخزاد هرجا كه يادمايه
و نيستي است، حضور عشق انكارناپذير مي روسـت ازايـن.دشـو آنجا كه سخن از مرگ

و تحليـل ايـن تقابـل دوگانـه، پيونـدي كه مي گوييم شناخت ساختار شعر او با بررسي
كهيوانيم بگوتمي«. ناگسستني خورده است فرخـزاد» شـعر«ي يك روي سكه» عشق«يم

و خيلي طبيعـي، بـا رشـد بـدن او ظهـور مـي  در. كنـد است كه از درون او ايـن رويـه
و آن رويهجستجوي رويه اگـر. شـودي ديگر بسيار طبيعـي شـناخته مـيي ديگر است

و افـول آن  و سقوط چيـزي هستي فرد به عنصري خاص وابسته باشد، تزلزل آن عنصر
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و افول زندگي فرد نيست و سقوط ي»شعر«ي پس در فرخزاد آن روي سكه. جز تزلزل
و سكه» مرگ« و عشـق:او دو رويـه دارد» شعر«ي است : 1348، نـوري عـالء(» مـرگ

235.(
ميياد بر دو دفتـر واپسـين موضوع اين مقاله، تأكيد نويسنده شود كه در تبيينآوري

دليل انتخـاب.تاس ايمان بياوريم به آغاز فصل سردوگرتولدي ديشعر فرخزاد، يعني 
او دفترهايبه اين دو دفتر نسبت و عصيانپيشين تـري غنـاي هنـري اصـيل اسير، ديوار

و قاطبه اشعاراست كه اين دو دفتر را از  نيز در ايـن نظـري منتقدان پيشين متمايز كرده
فرخـزاد در سـه ديـوان قبلـي خـود«عشق كه ويژه در مورد مسألهبه. داستان هستندهم

و خدا كلييهدربار و سرنوشت بشر ميعشق، مرگ و در اغلب اشعار تولـدي بافي كرد
و درواقع از تجربهديگر به آنها رنگ كامالً خصوصي مي هـاي خصوصـي صـحبت دهد

و حاالت فردي، در چارچوب عمومي همان تجربهكند كه با رنگ مي » گنجنـد هـا مـي ها
نمود واقعي يك شـعركهچونكه خواهد آمد، شعر فرخزاد چنان).105: 1380براهني،(

بهاست رمانتيكو تغزلي ميشكل صريح، مخاطب دو.دشـو تري با درون شاعر مواجهه
پيشـين دفترهـاي تري را براي موضوع مقاله، نسبت به هاي قابل بررسيدفتر اخير نمونه

ابا مطالعه. دهندبه دست مي بهي و دفترين دو دفتر اخير پيشين عمومـاً، هايطور خاص
كهمشخص مي و مرگ يكي از وجوه غالـب اشـعار فرخـزاديتقابل دوگانه شود عشق

.نهد است كه چارچوب ساختاري اغلب تصاوير شعري او را بنياد مي

ي بحثپيشينه.2

و مرگ در ساخت و شناسي شعر فروغتقابل عشق و تـأثير بحثـي اسـت كـه تعـامالت
نيـز، سـوياز. كنـد بررسـي مـي تأثرات اين دو مفهوم را در كليت سـاختاري شـعر او 

و توصيف اشعار عاشقانه و تصاوير حاصل از آن شناخت امعـان نظـر بـه بدوني فروغ
هاي پيشين، ما را بـه چنـين نگـاهي در از اين منظر، پژوهش. غيرممكن استاين تقابل 

ف مي. كنندنمي روغ رهنمونشعر و وان به كتاب اسماعيل نوري عالء،تاز آن ميان صـور
كه تنهـا بـه ذكـر تقابـل ايـن دو مفهـوم اشاره كرد،)1348( اسباب در شعر امروز ايران

و زوال در شـعر فـروغ انديشـه«ي مـريم محمـودي، در مقالـه. پرداخته اسـت  ي مـرگ
ر؛)1391(» فرخزاد و مرگ انديشـي«ي مهر نيز در مقالهحمان مشتاقرضا صادقي شهپر

بنو زوال، مهم آن) موتيـف(مايه ترين و نمودهـاي ،)1390(» در شـعر فـروغ فرخـزاد
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چنـان كـه از عنـاوين تحقيقـات بـاال. انـد را بررسي كردهي مرگ در شعر فروغ انديشه
و مـرگ پيداست، نويسندگان فقط به پي و مصـاديق عشـق و ذكر مفهوم در شـعر گيري
و از دريچه محورانـه، آنچـه كـه دريـن پـژوهشي رويكردي ساختفروغ بسنده كرده

. اندشعر وي را تحليل نكرده خواهد آمد،

 تحليل بحث.3

و مرگ در سـاختار براي ورود به بحث ابتدا الزم است توضيحاتي درباره ي تقابل عشق
و نيز نگاه رمانتيك :ارائه شودها به اين مسأله شعر غنايي

و مرگ در ساختار شعر غنايي.3.1  تقابل عشق

و مرگ،در غالب اشعار تغزلي يك تقابل ساختاري خـود را نمايـان در دو مفهوم عشق
بهچنان ند،سازمي و عشـق/ جريان باد را پذيرفتن: صراحت آمده استكه در شعر شاملو

اين نكته بايد گفـت كـه در هـر در تبيين) 649: 1380شاملو،(را كه خواهر مرگ است
و صـورت دوره و مرگ در شعر غنايي، ساخت اي، بسته به هر شاعري، اين تقابل عشق

و صورتساخت. يابدخاص خود را مي براي مثال، يادكرد ايـن. هايي ضعيف يا قويها
كـه از بيـت زيـر ترين شاعر غنايي ايران؛ حـافظ نيـز چنـان تقابل بنيادين در شعر بزرگ

ميمستف :است برانگيزتأمل، شوداد
به عشقهرآن كسي كه دراين بـر او نمـرده بـه فتــواي مـن نمـاز كنيــدحلقه نيست زنده

)1368:224حافظ،(
ميهمان و مـرگ در شـعر حـافظ از طور كه از بيت باال دريافت شود، تقابـل عشـق

و صورت با آنچه در شعر مدرن فروغ مي بينـيم، يكسـره از نـوعي ديگـر لحاظ ساخت
و يادكرد اين تقابل در اين نـوع شـعري، اشـتراكي انكارناپـذير؛است اما از منظر غنايي
و مرگ در شعر غنايي، به بياني علمي. دارند عنصـر» وجه غالب«تر، تقابل دوگانه عشق

و. ساختاري اين نوع شعري است و غنـايي حـديث نفـس ويژگي بنيادين اشعار تغزلي
و حماسي كه شاعر در پي آموزش. ان عواطف نهاني شاعر استبي خالف اشعار تعليمي

گيـرد، همـت او قـرار مـيييا روايت يك داستان است، در اشعار غنايي آنچـه وجهـه 
هگـل در مـورد توضـيحيهايد. گذاشتن درونيات خود با مخاطب خويش استدرميان



و مرگ در ساختار شعر فروغ فرخزاد 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي تقابل عشق

راژنراها، درست به نظر مي » تـو«، دراماتيك را با ضمير»من«با ضمير آيد كه ژانر غنايي
مي»او«و حماسي را با ضمير  ). 107: 1388زرقاني،:ك.ر(داند مرتبط

و شعر غنايي.3.1.1  فروغ فرخزاد

ميي برجستهترين شعر در ميان پنج قلهشعر فرخزاد، غنايي . آيدي شعر معاصر به شمار
و شاملو چندان هم را مصروف اجتماع كـرده اسـت، نـهت خودنه همچون نيما، اخوان

و. دارد جديـد انند سهراب از مجراي تصاوير طبيعي، دل در گرو نوعي عرفـانم تغـزل
ميغنا را به و صريح در اشعار او آنشكلي عميق گونه كه خواندن اشـعار فرخـزاد يابيم،

را اسـاس» خوديـابي«براين فروغ بنا«. هاي نفس او نيز هستبه نوعي آشنايي با واگويه
و  پـذيرد، او در پـيي بنياد صناعت شعريش مـي را به مثابه» خودسرايي«نگرش شعري

و تجربه، براي تحقق بخشيدن به ساختار  در شـعر بـه» اتوپوگرافيـك«دوراني از تالش
ميويژگي و بياني شعرش دست درتك» خود«براي بيان: يابدهاي زباني، وزني گويي را
و مـرگ، ين بررسي ويژهابنابر).69: 1373نيكبخت،(» گيردميكار شعر به ي تقابل عشق

در فرخزاد يك من وجود دارد«. تر اشعار اوستدر شعر فروغ، ناظر به نوع هرچه غنايي
بـه يـك معنـا شـعر فرخـزاد،. كه حاكم بر همه چيز است، اين من يك من تغزلي است

و هر تغزلي در جهان بـا مضـ  و زيبـايي امين ثالثـه شعري است تغزلي ي مـرگ، عشـق
).1074-1073: 1380براهني،(» سروكار داشته است) زن يا مرد(معشوق

و مرگ در نگاه رمانتيكلهئمس.3.2 هاي عشق

مسدر مركز نگاه رمانتيك ميلهئها، و مرگ از مفاهيم بنيادي به شمار براي«.آيدي عشق
مي ها مرگ بسيار جذاببسياري از رمانتيك چه شـگفت«: گفتبود، مثالً براي شلي كه

و هولدرلين كـه بـه زنـدگي خـود پايـان» برانگيز است مرگو تحسين و براي كالسيت
آن. كالسيت بر گور معشوق، خود را كشت؛دادند نشان دهـد كـه مـرگ،كهشايد براي

 هـايي بـود كـه ماننـد شـلينگ بـه عشق به مرگ، نشان بـارز رمانتيـك. خود عشق است
و بازدرواقع با آثار رمانتيك. پرداختندشكوهمندكردن مرگ مي نمودهـاي ها بود كه مرگ

و رنج و زندگي با دردها و ناكاميآن بر ادبيات چيره شد هـايش وااليـش يافـت كـه ها
و مـرگ بـود زيباييايانگار گونه در).11: 1388صـنعتي،(»شناسي درد  مكتـب عشـق

و حزن اس از.ترمانتيسم قرين فراق و گدازي است كه و سوز زيبايي آن نيز در وصال
و. آيددوري معشوق به وجود مي ازحضور عشق بـا غيـاب معشـوق او ممكـن دوري
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و حضـور فـراق.دشومي در«. درحقيقت عشقِ رمانتيك؛ دعوتي است به مـرگ وصـال
 خـوب،ي دور از هـم اسـت رمانتسيم عشق هم تا وقتي كه صحبت از فراق دو دلـداده

مياست اما بعدها ماهيت خود را از دست مي و بند و قيد ميدهد و آزادي را گيرد شود
 كـه از دو چنـان)71: 1390شميسـا،(»و مخصوصاً ازدواج، مرگ عشاق رمانتيك اسـت 

مينامه دري زير و مرگ در ادبيات رمانتيسـم فهميم، فارغ از حضور پررنگ تقابل عشق
ميهمانبه ها نيز اين تقابلآراي آن در«:شـود شكل ديده يكـي از معاصـران هولـدرلين
مي 1799اي خطاب به او در سال نوشته و شور، عـالي: نويسدچنين تـرين در صميميت

و رضايت نمي مردن بـا يكـديگر ايـن تنهـا ... رسدعشق هرگز در روي زمين به آرامش
و كيتس در نامه از«: نويسـد مـي 1819اي به فاني براون در سال ارضاي كامل است مـن

و و به آن ببالم، زيبايي و سـاعت دو نعمت برخوردارم كه به فكر آن باشم جذابيت تـو
مي. مرگ خودم : 1378جعفـري،(» توانستم هردو را در يك لحظـه داشـته باشـم آه اگر

212.(

و مرگ در رمانتيسم ايراني.3.2.1  عشق

و-اصطالحي را پذيرفتاگر بشود چنين-در رمانتيسم ايراني و اندوه نيز مفهوم مرگ
تصاوير حاصل از آن در شعر شاعران بزرگ ايـن مكتـب قبـل از فـروغ نيـز حضـوري 

و گناه در شعر فريدون توللّي از مضامين شايع اسـت. پررنگ دارد :ك.ر(مضمون مرگ
كـه در هاي مطرح ديگر نـادر نـادرپور اسـت از رمانتيك). 155، 1390آباد، عالي عباس

و مرگ دست باال را دارنـد  ).183: 1391زرقـاني،:ك.ر(شعر او نيز سيالن عواطف غم
ميچنان و نادرپور ديده و مـرگ در شـعر كه از اشعار رمانتيك توللي شود، مفاهيم عشق
و از طريق آن راهي به سوي شـناخت تـازه آن اي از ها بيش از آنكه در تقابل با يكديگر

و نگــاه نوپ و هســتي باشــندانديشــه آويــزي بــراي تصــاوير دســت،ديــدي بــه انســان
و ناله آلودي وهم و زودگذر عشاق رمانتيـك،ي كليشهاند كه در پس آن چيزي جز آه اي

ي مقابل اين شـيوهي فروغ درست در نقطهشعر عاشقانه. اش نيستآن هم از نوع شرقي
ي آن دورهي كـه از اشـعار عاشـقانه او خود نيز در انتقاد. گيرداز بيان رمانتيكي قرار مي

بهمي ميكند، اين نكته را نقل قول زير از او، اگر چه طـوالني اسـت. دهدخوبي توضيح
و انديشهيهدرباركه نگاه روشن فروغ را در آن زمانها چونام مي عشق گويا دهد،نشان
: خواندني استو
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مس« صيلهئبرخورد شاعر امروز با در. ددرصد قشـري اسـت عشق يك برخورد عشـق
و سـرانجام سـخني چنـد  و گداز شعر امروز عبارت است از مقداري تمنّا، مقداري سوز

ميي وصال است كه پايان همه چيز است، درحاليدرباره . تواند آغاز همه چيز باشـد كه
و انديشهعشق روزنه واي به سوي دنياها و احساسي تازه افق ها اي نگشـوده هاي فكري

و ساق است و ابروها و رانو همچنان در سطح چشم هـا را از هاي زيبـا كـه اگـر آن ها
شـعر امـروز نسـل. خـورد شان جدا كنند، جز تصاوير پوكي نيستند سـرمي قالب انساني

و كوچـه عمومي را، عشق سنگ و طبيعت را، عشق زنان ولگرد و ها، نباتات هـاي بـدبو
و به زيباييپاهاي برهنه را، عشق دو انسان را فرام بار زنـدگي هاي اندوهوش كرده است

).163: 1377جاللي،(» توجهي ندارد

و مرگ در ساختار شعر فروغ فرخزاد.3.3  تقابل عشق

پيش از تحليل اشعار فروغ، يادآوري اين نكته الزم است كه ياد مرگ توأم بـا عشـق در
و از اين لحاظهاي وي هم نمود ويژهنامه . شباهت داردييهاان رمانتيكبا سخن اي دارد

ميفروغ در نامه و آدم بايد«: نويسداي به برادرش فريدون به دنبال جفت خودش بگردد
هم–هركسي يك جفت دارد  و بميـرد بايد جفت خودش را پيدا كند؛ با او . خوابه شود

و مردن چون زندگي فقـط تـالش بـراي معني همخوابگي همين است؛ يعني كامل شدن
)131: 1377جاللي،(» هاستجبران نقص
دهـد او است كه نشان مـي بسيار بااهميتجهت هاي فروغ ازايني باال در نامهنمونه

نهرمانتيك نيز همچون بلكـه در سـاحت،تنها در ساحت هنر خـود هاي اصيل در غرب
و در تعامـل  و مرگ جفتي جـدايي ناپـذير بـا نظر نيز به اين نتيجه رسيده بود كه عشق

و مرگ استاشعار او بيان هنري همين نگاه فلسفي،به بياني بهتر. يكديگرند . ادبي عشق
شدكه پيشچنان غم،حزن،ي مرگانديشه،تر گفته و حاالت و تصاوير سياه، ذهن انگيز

نيـز شـعر فرخـزاد چـون. اسير خود ساخته اسـت زبان بيشتر شاعران رمانتيك غرب را 
ت،ي مرگي كه اشعار غنايي او را فراگرفتـه اسـ سايهو نيست چيزي جداي از زندگي او

و نامهكه از گفتهچنان در. تحت تأثير قرار داده اسـت هاي او پيداست زندگي او را نيز ها
مينامه ميبعضي وقت«: نويسداي ديگر به برادرش كردن اين زندگي كنم كه تركها فكر

ريشـه چيـز دلبسـتگي نـدارم، آدمـي بـي هيچ براي من در يك ثانيه امكان دارد، چون به
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ميفقط دوست. هستم : همـان(» اش چيسـت؟ كند، امـا فايـده داشتن من است كه حفظم
129.(

ي داشـتن، حاصـل همـان انديشـه انديشي، در عين تمايل بـه دوسـت اين مايه مرگ
 نـوعي. گفته است كه به موازات آن در اشعار او نيـز تجلـي يافتـه اسـت رمانتيكي پيش

فقـط دلـم«. كنـدو مـرگ مـي» فـرورفتن«ترس از فقدان عشق، ذهن او را دعـوت بـه
مييخواهد فروبروم، همراه با تمام چيزها مي و همراه با تمـامي كه دوست دارم فروبروم

رسد كـهمي به نظرم. دارم در يك كل غير قابل تبديل حل بشومچيزهايي كه دوست مي
شـدن همـين اسـت وپـوچ دادن هـيچ شدن از دسـت گونتنها راه گريز از فناشدن، از دگر

).62: همان(
بيدر اين شناسي فرويد يادآور شـويم كـه از اي را از روانمناسبت نيست كه نكتهجا

و آمد اسـت» مرگ«و» زندگي«اصلييهزينگاه او ذهن انسان، بين دو غر مـا. در رفت
مي» مرگ«زندگي را در تقابل با  و بالعكس درك و بـه غرايز اصلي ما دو قسم«. كنيم اند

و بقـاي(عشقيهباشيم؛ يكي غريزعبارت ديگر، فقط داراي دو غريزه مي يا بقاي نفس
اهدف غريزه.ي مرگو ديگري غريزه) نوع وي عشق عبارت است از و پيوسـتگي تحاد

و انهـداميهي مرگ برخالف غريزهدف غريزه چـون؛عشق عبارت اسـت از تخريـب
ي مـرگ رو آن را غريـزهي مرگ برگرداندن حيـات بـه مـرگ اسـت ازايـن عمل غريزه

).9: 1340فرويد،(» ناميم مي
اوهاي فروغ، دغدغـه الي نامهكه در البه استاين دليلنقل اين سخن فرويد به دري

مي. باب اين دو غريزه اصلي را به وضوح شاهد هستيم : دانداو مرگ را همچون زندگي
و مرگ تفاوت نمي! چرا از مرگ بترسم« مرگ هم مثل زندگي يـك. بينممن بين زندگي

).74: 1377جاللي،(» چيز كامالً طبيعي است
و غالمحسين ساعدي با فروغ داشته بهانددر گفتگويي كه سيروس طاهباز خـوبي، او

غركار هنري خود را تفسيري از غريزه مييهزيي زندگي در تقابل با و ايـن مرگ دانـد
توانم توضيح بدهم من نمي«. تر به آن اشاره رفتبيان همان تفكر فرويدي است كه پيش

مي. گويمكه چرا شعر مي كننـد، علـتش يـا الاقـلي آنها كه كار هنري مـي كنم همهفكر
و ايستادگي در برابـر زوال يكي از علت . هايش، يك جور تمايل ناآگاهانه است به مقابله

ميها آدماين و و همينهايي هستند كه زندگي را بيشتر دوست دارند طـور مـرگ فهمند
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و يا بـاقي كار هنري يك جور تالشي است براي باقي. را و نفـي» خـود«گذاشـتن ماندن
)202: همان(» معني مرگ

و زندگي را در تقابل با مرگ درميفروغ شعر را با مفهـوم مـرگ. يابدمعادل زندگي
و زندگي را مي و شعر را كه همان زندگي اوست، حربهاست كه شعر ميشناسد داند اي

و نيستي و مرگ. در برابر زوال و مـرگ(اين تقابل شعر ، در كـار هنـري او بـه)زندگي
دراشكال گوناگون خود را نمايان مي و مـرگ از تجليـات حقيقت، سازد كه تقابل عشق

رسـد كـه سـاختار سخن موكارفسكي در اينجا درست به نظـر مـي.ي آن استبرجسته
)79: 1394زيما،(»داندمحكم اثر هنري را مديون همين تناقضات مي

و ايمان بياوريم به آغاز فصل.3.4 و مرگ در دفتر تولدي ديگر بررسي تقابل عشق

 سرد

ب برآن سعي ...و ايمان بياوريم تولدي ديگرهايي از دو دفتري نمونهخش با ارائهدر اين
و مرگ در شعر فروغكه است اين تقابـل. تحليل شود ساختاري تقابل دو مفهوم عشق

در شعر فروغ هم در محور عمودي هم در محور افقي سامان تصاوير شعري او را رقـم 
و موجب يكپارچگي آن  پيش از ورود به بحث مجدداً الزم به ذكر است.ه استشدزده
و مرگ«كه در بررسي اشعار، مفهوم  به» عشق صـراحت بـا همـين واژگـان از آن يـاد يا

و كنايه مي هاي خاص فروغ در محـور جانشـيني شود يا اينكه به شكل تصاوير استعاري
اوو هم مي نشيني شعر .دشومنتشر

و مرگ در دفت3.4.1 ر تولدي ديگرتقابل عشق

آن«تمام سطرهايي كه با عبارت» آن روزها«با عنوان» تولدي ديگر«در شعر اول از دفتر
مي» روزها و زنـدگي د، توصيف شاعرانهشونشروع بخـش كـه اي است از فضاهاي شاد

:ي مرگ استدر برابر غريزه» زندگي«ي به قول فرويد همه برخاسته از همان غريزه
هـاي پـر از آن آسـمان/ آن روزهاي سـالم سرشـار/ آن روزهاي خوب/ آن روزها رفتند

آن/هـا داده در حفاظ سبز پيچكهاي تكيهآن خانه/ آن شاخساران پر از گيالس/ پولك 
(هـا هاي گيج از عطر اقاقيآن كوچه/ هاي بازيگوشهاي بادبادكبام : 1353فرخـزاد، ...
9(
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و تصــاويري كــه يــادآور و«: هســتند» آن روزهــا«در بنــد بــاال، توصــيفات ســالمي
و شاخسـاران پـر از گـيالس، توصـيفي آسمانسرشاري، استعاره  هـاي پـر از پولـك

و بامهايي كه در حفاظ سبز پيچك خانه و نيز كوچهبادبادك هاي ها هـاي هاي بازيگوش
فع، همگيهاگيج از عطر اتاقي مي» رفتند«ل در تقابل با تصاوير،درحقيقت. يابندهستي

و نيستيكه كنايه» رفتند«مذكور در تقابل با فعل  وا اي از مرگ ست، تقابل بنيادين عشق
تـرين شـكل، به موجز»آن روزها رفتند«اين تقابل در عبارت. كندمرگ را نمايندگي مي

به دسـت» آن روزها«از تصاويري كه شاعر تا پايان شعر. است ين شعر رسيدها خود در
و بديع هستند از هايي با فرمبرگرداندهد، عكسمي و زنـدگي»ماده«هايي زيبا ي عشـق

مي» رفتند«كه با فعل و نيستي از. پيونددبه وادي مرگ دو بنـد پايـاني شـعر كـه شـاعر
ميي كودكي خودخاطرات زنده ميگذر و به مفهوم عشق و بعـد از آنكـه بـه كند رسد

مي» آن روزها«وس از افس و مرگ«كند، گسترش همين تقابل ياد را بـا وضـوحي» عشق
آن روزهـاي/ آن روزهاي خيرگي در رازهـاي جسـم/ آن روزها رفتند:بينيمبيشتر مي
از پشـت/ دسـتي كـه بـا يـك گـل/ رنگ هاي آبيرگ هاي محتاطانه با زيبائي آشنايي

را/زد ديواري صدا مي هـاي كوچـك جـوهر، بـر ايـن دسـت لكهو/ يك دست ديگر
آگـين خويشـتن را بـازگو كـه در سـالمي شـرم/و عشق،/ مضطرب، ترسان/ مشوش 

مـا بـا/ خوانـديم ما عشقمان را در غبار كوچه مـي/ در ظهرهاي گرم دودآلود/ كرد مي
/ هـاي معصـومانه هامان را به باغ مهربـاني ما قلب/ هاي قاصد آشنا بوديم زبان ساده گل

مي/ برديم مي هـاي بوسـه در دسـتان مـاو تـوپ بـا پيغـام/ داديـمو به درختان قرض
ناگـاه محصـورمان/و عشق بود آن حس مغشوشي كـه در تـاريكي هسـتي/ گشت مي
مي/ كرد مي و تـپش كرد، در انبوه سوزان نفسو جذبمان هـاي دزدانـهو تبسـم/ هـا هـا

.)15: همان(
و تصاوير عاشقانه از شاعر در بند باال با آور سـاختار شـعر» آن روزها«دن توصيفات

در بندهاي قبلـي تصـاوير غنـاييه شد،تر گفتطور كه پيشهمان. نهدخويش را بنياد مي
و در ايـن بنـد عاشـقانه،.»!رفتنـد«دست داد كه همههب» آن روزها«ديگري از  سـاخت

نصورت شعر به شكلي عميق توصيفات زنـده. دهدمي شان تر در تقابل با مرگ خود را
ميهاي دورهاي كه از عشقو جسماني دري جواني به دست داده و هـايي عبـارت شـود

رگيهاي محتاطانه، زيباروزهاي آشنايي«چون  حـس مغشـوش در ... رنگ تا هاي آبيي
و نفس و تپشتاريكي هشتي و تبسمها همـه،شـود تصوير مـي» هاي دزدانههاي سوزان
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و نيستيدر معرض ميمرگ آن» رفتند«گيرند كه اكنون شاعر با فعل اي قرار در ابتـدا از
و در انتها نيز با بند زير از آن مي .گذردياد كرد

از تـابش/ پوسـند آن روزهـا مثـل نباتـاتي كـه در خورشـيد مـي/ آن روزها رفتند
ازدحـامدر/ هـا هـاي گـيج از عطـر اقـاقيو گم شـدند آن كوچـه/ خورشيد پوسيدند 
بيپرهياهوي خيابان راو دختري كه گونه/ برگشت هاي هـاي شـمعداني با برگ/ هايش

.)16: همان(اكنون زني تنهاست/ زد آه رنگ مي
و مـرگ اسـت كه در سايه يابيمتأمل در اين اشعار درميبا ي آن تقابل بنيادين عشق
و عشق» آن روزهاي«كه تشخوش، پرآرزو و خورشـيد كـه بيه شـده آميز به نباتاتي انـد

و تبـاهي آن روزهـا را هميشه مايه و روشني اسـت، اسـباب پوسـيدگي ي گرما، رويش
و اشاره»هاهاي گيج از عطر اقاقيكوچه«. استفراهم كرده و زندگي اسـت اي به عشق

و پرهياهوي خيابان« را بـه خـاطر» مـرگ«در مقابـل آن يـاد» برگشـت هاي بـي ازدحام
زد، در انتهـاي هاي شـمعداني رنـگ مـي هايش را با برگختر عاشقي كه گونهد. آورد مي

را» تنهايي«شعر  ميو مرگ » آن روزهـا«سـاختار تصـاوير شـعر،درحقيقت. كندتجربه
و مرگ است كه يكجا با عبـارت بـه» آن روزهـا رفتنـد«گسترشي از همان تقابل عشق

تصايجاز از آن ياد مي و در جاهاي ديگر با همو اوير، كناياتشود استعارات كه همه با
ميمجموعه و فرم اين شعر را .سازندي ساختار

و مرگ در از ديگر شعرهاي خصيصه شـعر» تولـدي ديگـر«نما از منظر تقابل عشق
 هـاي اشـعار فـروغ نيـز نمادپردازي از منظراين شعر كوتاه. است» باد ما را خواهد برد«

او«ي»بـام«،»ظلمـت«،»باد«،»شب«بدين معني كه نمادهايي چون دارد؛ اهميت كـه در
از» يـك نـامعلوم«يو كنايه» زمين ساكن«،»ابرهاي عزادار«،»بيم فروريختن است همـه

و نيستي حكايت مي و درمقابـل حضور مرگ ،»بـرگ درختـان«نمادهـايي چـون،كننـد
و صـفت نمـا،و هرآنچه كه وابسته به رويـش اسـت» پنجره« و زنـدگي اسـت د عشـق
و تشبيه» خوشبختي« هـاي معشـوق براي دست»ي سوزانخاطره«هايي چون براي شاعر
لب» حسي گرم از هستي«و و زيبابراي ها معشـوقييهاي او، حكايت از لحظات عشق

و مـرگ اسـتوار از نگاهي ساخت. دارند  شـده گرا بنيان تصاوير اين شعر بر تقابل عشق
.است

من/ باد با برگ درختان ميعادي دارد/ كوچك من افسوسدر شب در شب كوچك
كن/ي ويراني است دلهره مي/ گوش مـن غريبانـه بـه ايـن/ شـنوي؟ وزش ظلمت را
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مي/ من به نوميدي خود معتادم/ نگرم خوشبختي مي ! شنويگوش كن وزش ظلمت را
)31: 1353فرخزاد،(

ايبا توضيحي كه از نمادپردازي شـود كـه سـاختارن شعر داده شد، معلـوم مـي هاي
با» ميعاد باد«تصاوير  با» وزش ظلمت«،»برگ درختان«در تقابل » خوشـبختي«در تقابل

ينتيجـه، رسـد مـيي عشقي است كه به نيسـتي كه حاصل تجربه» اعتياد به نوميدي«و
و مرگ است .همان تقابل بنيادين عشق

س/ گذرد در شب اكنون چيزي مي و مشوشارخماه و بر اين بام كه هرلحظه/ ست
اد ييي باريـدن را گـو لحظـه/ ابرها همچون انبـوه عـزاداران/ بيم فروريختن استور

و زمـين/ لـرزد پشت اين پنجره شب دارد مـي/و پس از آن هيچ/ اي لحظه/ منتظرند
مي/ دارد و توسـت نگـران مـن/ پشت اين پنجـره يـك نـامعلوم/ ماند از چرخش باز

)31: همان(
تصـوير» عشـق«را در كمـين» مرگ«ساختار تصاوير توصيف جفت اين دو بند،در
شدچنان كند؛مي  را بدون درنظرداشـتني فروغ دريافت شعر عاشقانه،كه در مقدمه گفته

ميدر. توان بررسي كردنميمرگ و پايان همين بند است كه تصريح » يك نـامعلوم«كند
بند پاياني شعر به واقع گريز شـاعر. شاعر با معشوق خود است» عشق«نگران)مرگ (=

در ساختار تصويري از يك معاشـقه كوتـاه،» عشق«بردن به مفهوم از چنگال مرگ با پناه
.است اما ماندگار با معشوق خود

/ اي سوزان در دستان عاشق من بگذارهايت را چون خاطرهدست/ اي سراپايت سبز
لببه نوازش/ حسي گرم از هستيو لبانت را چون بـاد مـا/ هاي عاشق من بسپار هاي

)32: همان(باد ما را خواهد برد/ را خواهد برد 
و نوقدمايي دفتر سروده اسـت كـه، فروغ يك غزلتولدي ديگردر ميان شعرهاي نو

 قالب سنتي آن جايگـاه بـااليي در ميـان شـعر معاصـر باوجودبه لحاظ داشتن فرم تازه، 
بر. ايران يافته است بينـيم كـه مبنـاي موضـوع مقالـه، همچنـان مـي در بررسي اين غزل

و مـرگ پـي براساسساختار تصاوير آن  . ريـزي شـده اسـت همان تقابل بنيادين عشـق
ميتصويرهاي غنايي دهد، همه بسـط مفهـوم عشـق اي كه شاعر در مقام عاشق به دست

و ضـربه زدن عاشحرف«: هستند هاي گوناگوندر فرم هـايق بـا سـنگ، رگبـار نوبهـار
بـنفشيي سبز نوازش، روح شراب، مـاهي طاليـي، دره وسوسه، تشبيه دست به ساقه

:در معناي روشنايي» فروغ«به نام شاعر در بيت آخر غزلو ايهام» غروب
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ــيكنـيها صداي مـرا گـوش مـيچون سنگ ــوش م ــنيده فرام و ناش ــنگي ــيس كن

ــار ــه رارگبـ و خـــواب دريچـ ــاري كنـيهاي وسوسه مغشـوش مـياز ضربهنوبهـ

كنـيآغـوش مـيهـاي مـرده هـمبا برگي سـبز نـوازش اسـتدست مرا كه سـاقه

ــراه ــده راگمـ و ديـ ــرابي ز روح شـ ــر و مدهوش ميدر شعله ميتـ يـــكننشاني

كنـيت كه مرا نوش مياخوش باد مستياي مــاهي طاليــي مــرداب خــون مــن

ــو دره ــه روز راتـ ــي كـ ــنفش غروبـ و خـاموش مـيبر سينه ميي بـ كنـيفشـاري

و رنگ باخـتدر سايه كنـي؟پـوش مـياو را به سايه از چه سيهها فروغ تو بنشست

)61: همان(
را استتصاويريي اين غزل،در تقابل با تصاوير عاشقانه جفت براي كه همه مرگ

بي«: آورندعشق به ياد مي هـاي رگبـار، اغتشاشي كه از ضـربهحسمعشوق چون سنگ
و در شـعله نشسـتن او، مـرداب خـون،،هاي مردهشود، برگناشي مي مدهوشـي ديـده

هم» خاموشي روز «باختنرنگ«و در آخر كـه ايهـامي بـه نـام» سـايه«در جوار» فروغ»
در تحليـل نهـايي. سرودشعري هوشنگ ابتهاج كه فروغ اين شعر را در استقبال شعر او 
ك و نار مـرگ معنـا مـي اين غزل نيز اين نكته مشهود است كه عشق در شعر او در يابـد

.كندلحظات مرگ را با حاالت عشق تجربه مي
مييگذشته از اشعار عاشقانه شـود فروغ، در دفتر تولدي ديگر، شعرهايي نيز يافت

ميكه ساختار تصاوير آن، انديشه ي آن شعر نمونه؛كنندي مرگ را به شكلي خلّاقانه القا
و خانه در اين شعر فروغ توصيفات. است» جمعه« ي خودو تصاويري كه از روز جمعه
ميهب و خالصـه آنچـه از مالئمـات مـرگ اسـت تـداعي دست دهد، فضاي گور تنهايي

/ انگيـز هاي كهنـه غـمي چون كوچهجمعه/ي متروك جمعه/ي ساكت جمعه:كند مي
بيجمعه/ هاي موذي كشداري خميازهجمعه/ هاي تنبل بيماري انديشهجمعه / ظارانتي
/ي در بسـته بـر هجـوم جـواني خانـه/ي دلگيـر خانه/ي خالي خانه/ي تسليم جمعه
و تصور خورشيد خانه و ترديد خانه/ي تاريكي و تفأل ي پرده، كتـاب، خانه/ي تنهايي

 ...گنجه، تصاوير
و ايستايي مرگ كنـد آلودي حكايـت مـي فضايي كه در شعر باال حاكم است از ركود

مي هايونمضمكه از  آگاهي در جايي خـود را در مرگ. آيدمكرر شعر فروغ به حساب
و اشعار عاشـقانه تقابل با عشق نشان مي و در جـايي ديگـر فـروغ را مـييدهد سـازد
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را)ي شـاعر خانـه جا،اين(و مكان) جمعه جا،اين(سراسر زمان» جمعه«همانند شعر او
.گيردفرامي

موجـود در بنـد اول» مـرگ«خود را در تقابل بـا» ندگيز«پاياني، شاعر گذر در بند
و پرغرور گذر داشت:كندشعر تصوير مي / زندگي من چو جويبار غريبي/ آه، چه آرام
و/ هـاي دلگيـر در دل ايـن خانـه/ هاي سـاكت متـروك در دل اين جمعه آه چـه آرام

)70: همان(پرغرور گذر داشت 
من«تصاويري كه فروغ در شعر  جنبـه دهـد از دو از معشوق به دست مـي» معشوق

اين شعري است كه از زبان يك شاعر زن در مورد معشوق،از سويي؛است برانگيزتأمل
و از سويي ديگر پيوندي ي است كـه تصـاوير ايـن مـرد بـا مقولـه مرد گفته شده است

.دارد» مرگ«
.كندشاعر در همان بند اول به صراحت معشوق را به مرگ تشبيه مي

بيبا آن تن برهنه/ معشوق من  ...چون مرگ ايستاد/ هاي نيرومندش بر ساق/ شرمي
و معشوق د، تمـامنشـو در تقابـل بـا مفهـوم مـرگ فهميـده مـي، در اين شعر نيز عشق

بـه نـوعي در تالئـم بـا مفهـوم گويـد مـي توصيفاتي كه فروغ تا پايان شعر از معشـوق 
(ندا مرگ )82همان،:ك.ر..

در ايـن. هاي ادبيات معاصر ايران اسـت سرائيترين كوتاهيكي از غنايي» هديه«شعر
و زندگي به طور مساوي هريك در سه خط تقسيم شـده  در. انـد شعر شش خطي، مرگ

مي» تاريكي«،»شب«آغاز شعر شاعر از ه تر گفتـ كه پيشچنانكه كندو عمق آن صحبت
و نيسـتي ات آن اسـتعارهو مالئمـ» شـب«در نمادشناسي شـعر فـروغ، شد اي از مـرگ

.هستند
مي/ من از نهايت تاريكي/ زنم من از نهايت شب حرف مي زنمو از نهايت شب حرف

)106: 1353فرخزاد،(
و روشـني» چـراغ«درخواست» اي مهربان«در سه خط پاياني شاعر از معشوق خود

ختي پرازدحام كوچـه بـاز اي به روي خوشبكند تا بتواند بدين وسيله دريچهو عشق مي
را. كند و محكـم آن و مـرگ سـاختار كوتـاه آفريـده در اين شعر كوتاه نيز تقابل عشق
از،در سه خط اول شعر» مرگ«. است  شـود؛ درك نمـي در سه خط پاياني» عشق«فارغ

آن«بدين معني كه و نهايت با» شب و كوچـه«در تقابل »ي خوشـبخت چـراغ، دريچـه
ميازآن.تتصويربندي شده اس و بـه سو تنها كسي كه توانـد شـاعر را از مـرگ رهانـده
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و هم و كوچـه«اسـت كـه دليـل اينبهخوشبختي برساند عشق است يچـراغ، دريچـه
با» خوشبخت و درنهايت در تعامل .اندتصوير پاياني را ساخته»شب«در تقابل

/ي من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياراگر به خانه آنو يـك! / دريچـه كـه از
).106:همان(ي خوشبخت بنگرمبه ازدحام كوچه

و مـرگ«از منظر تقابل» وهم سبز«شعر اي از تصـاوير بـديع داراي مجموعـه» عشق
مييشايستهاست كه آن را  از شاعر.كندبررسي و توهم درختان«در بند نخست پنجره

و تاجي كه كاغذي است، نه حقيقي مي» سبز بي«كه در كند ياد زنـدگي» آفتابقلمروئي
و به تنهايي كشانده است .او را آلوده كرده

آ مييتمام روز در تنم/ به وهم سبز درختان سپرده بود/ ام را بهار پنجره/ كردم ينه گريه
/ آفتـاب را فضـاي آن قلمـرو بـي/امو بوي تاج كاغذي/ گنجيد ام نميييي تنهابه پيله

.)117: مانه(آلوده كرده بود
. كنـد نمايـان مـي در تمامي بندهاي اين شعر تصاويري هست كه آن تقابل بنيادين را

و نيستي است، رمزي نمادشناسي شعر فروغ، كه بر پايه» باد« در اين شعر لحظـات مرگ
و مـرگ مـييبازي شاعر را با عاشق خود به ورطهعشق (كشـاند نيستي : همـان:ك.ر..
118(

و زيبـايي اسـت در اين شعر بـراي مثـال تـاج(هرآنچـه نمـادي از زنـدگي، عشـق
و مرگ را به ياد شاعر نمي) عروسي و تنهايي :آوردچيزي جز دروغ

بـه آن دو چشـم/ ام خيـره گشـته بـود هـاي زنـدگي به چشـم/ تمام روز نگاه من
مي/ مضطرب، ترسان  بـه انـزواي/و چـون دروغگويـان/ گريختند كه از نگاه ثابت من

ميخطر پلكبي / هـاي پيچـاپيچ مگر تمامي ايـن راه/ كدام قلّه كدام اوج/ آوردند ها پناه
و پايان اگر گلي بـه گيسـوي خـود/ رسند؟ نمي در آن دهان سرد مكنده به نقطه تالقي

بر/ ازين تقلب از اين تاج كاغذين/ زدم مي تر نبود؟ فراز سرم بوگرفته است فريبنده كه
.)119: همان(

و مرگ با توصيفاتي كه شاعر از تجارب عشـق،در اين شعر ورزي خـود تقابل عشق
ميمي تـوان از آن شود يا به شكلي گسترده در ساير تجارب زندگي كـه مـي دهد كانوني

و زندگي«با عنوان تقابل  مي» مرگ عشق معشـوق بـه جـاي آنكـه. يابدياد كرد، حضور
و همهيمكمل نيمه ي عناصر اين عشـق او ناتمام قلب شاعر باشد او را ناتمام رها كرده

.)120: همان(برد را به قهقرا مي
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و كـه كند در دو بند پاياني شعر، شاعر خود را به جسدي تشبيه مي در انتظـار مـرگ
و آن وهم سبزرنگ« و زندگي هستند،»بهار به،كه براي او نماد عشق » فرو رفـتن«او را
ميدع .كنندوت

بــه ســوي/ اي بــر آب رهــا شــده، رهــا شــده، چــون الشــه/ تمــام روز تمــام روز
و/ييتــرين غارهــاي دريــابــه ســوي ژرف/ رفــتم تــرين صــخره پــيش مــي ســهمناك

/ تيـر كشـيدند مرگحساز/ هاي نازك پشتمو مهره/ گوشتخوارترين ماهيان و آن ....

و آن وهم سبزرنگ كه بر دريچه گذر تـو/ نگـاه كـن«/ گفـت داشت بـا دلـم مـي بهار
).122:همان(» تو فرورفتي/ گاه پيش نرفتي هيچ

مي«شعر و مرگ«هائي است كه تقابل آن نمونهاز» مردممن از تو در،»عشق خود را
بآشنايي ميهزدايي كه شاعر در نحو زبان هم و زندگي. دهدكار گرفته نشان جدال مرگ
خط،ي عشقدر سايه :اول اين شعر را برجستگي فرمي بخشيده استدو

 ....اما تو زندگاني من بودي/ مردم من از تو مي
مي،نماد نيستي،»شب«ادامه شاعر عاشق خود را در برابر در و او نيـز قرار » صـبح«دهد

.آوردرا كه نماد عشق است برايش به هديه مي
هـا، تـو از ميـان نـارون/شـد وقتـي كـه شـب مكـرر مـي/ شد وقتي كه شب مكرر مي

مي/ هاي عاشق را گنجشك  ... كردي به صبح پنجره دعوت
و ،كنـد ند تـداعي مـياكه از نمادهاي عشق» چراغ«وقتي كه شاعر عاشق خود را با نور

.و تاريكي است»شب«تلويحاً در فرار از
ميتو با چراغ ميتو با چراغ/ي ما آمدي به كوچههايت هـا كـه بچـهيوقت/ آمدي هايت

تـو بـا/ مانـدمو مـن در آينـه تنهـا مـي/ خوابيدنـد هاي اقاقي مـيو خوشه/ رفتند مي
مي چراغ  ...آمدي هايت

و عشق محتضر خود را در برابر ديد عاشق تصوير مي .كنددر پايان شعر، فروغ، مرگ
ميبه خون من كه ناله/ داديو گوش مي كنـانو عشـق مـن كـه گريـه/ رفـت كنان

مي/ مرديم ).163:همان(ديدي اما مرا نمي/ دادي تو گوش
منـدترين اشـعار كه نام اين دفتر هم ازآن گرفته شده از سـاخت» تولدي ديگر«شعر

از. فرخزاد است مي»تو«شاعر در ابتدا او» هسـتي تاريـك«آورد كه در يي سخن به ميان
و رستنسحرگاه شكفتن«را به از»ي تـاريكي، آه آيـه«.دخواهـد رسـان» هـاي ابـدي ها
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و نيستي و«اند كه در تقابل با مالئمات مرگ كه نمادهـاي» آتش سحرگاه شكفتن، رستن
مياعشق مي. گيردند قرار :شوددرحقيقت آغاز شعر با اين تقابل بنيادين آغاز

بـه سـحرگاه/ كـه تـرا در خـود تكراركنـان/ سـت تاريكييي هستي من آيههمه
رسشكفتن و آه/ هاي ابدي خواهد بردتنها مـن در ايـن/ من در اين آيه ترا آه كشيدم،
و آتش پيوند زدم/ آيه ترا  و آب .)168: همان(اي مسدود است لحظه/ به درخت

و حس جاودانگي توأم بـود تولـدي«در،حاالت عشق كه در ادبيات سنتي با شفقت
با» اي مسدودلحظه«،»ديگر در عشـق مـدرن.ي نيسـتي اسـتهو تجرب» ويراني«همراه

و دريافـت«اي از يابد؛ بلكـه ايـن ادارك آميـزه تنهايي معنا نميبه» ادراك ماه«فروغ  مـاه
.است»ظلمت

ني/ستي مسدوديزندگي شايد آن لحظه ني چشـمان تـو خـود را كه نگاه من در
آن/ در اين حسي است/ سازد ويران مي و كـه مـن دريافـت ظلمـت را بـا ادراك مـاه

(خواهم آميخت )165: همان.
و در اغلب شعرهاي برجسته ي فروغ، عشق همراه است با در تولدي ديگر خصوصاً

و خاطرات نوستالوژيك از دست رفته اي كه اكنـونِ او را عناصري از حس تنهايي، زوال
از.سازندمي مي،كه تصويري غنايي است» آواز قناري«او حتي افتـد به ياد اسارت خود

ميپذاتو با او هم و تقابل آنهـا بـا. كندنداري و مرگ  فرمـي بـه گسترش مفاهيم عشق
:توان مشاهده كردمي غايت خلّاقانه را در بند زير

به/ي يك تنهايي است در اتاقي كه به اندازه« بـه/ي يك عشـق اسـت اندازهدل من كه
خوهاي سادهبهانه ميي خوشبختي گل/ نگردد بـه نهـالي/ ها در گلـدان به زوال زيباي

ي يـك پنجـره كـه بـه انـدازه/هاو به آواز قناري/ اي مان كاشتهخانهيكه تو در باغچه
»خوانندمي

در انـدوه آن صـدا«. آورداي از يك حرف عاشقانه را به ياد مـيو آنجا كه شاعر خاطره
.»!دهدجان مي

دادن كـه بـهو در اندوه صدايي جان/ هاست دي در باغ خاطرهآلوسهم من گردش حزن
ميدست/ گويدمن مي »دارمهايت را دوست

شدگفت در شعر فروغ نماد مرگ است، در اين شعر نيز باد شـاعر را از دسـت» باد«كهه
.ربايدمي» كودكان عاشق«
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و با همان/ پسراني كه به من عاشق بودند/ اي هست كه در آنجا كوچه موهـاي درهـم
و پاهاي الغر گردن ميبه تبسم/ هاي باريك انديشند كه يك شـب هاي معصوم دختركي
.باد با خود برد/ او را 

مي» پري«در بند مشهور پاياني اين شعر نيز فروغ خود را به كنـد كـه كوچكي تشبيه
ل«با  و زندگي كه توصيفي از يك رفتار عاشقانه است، مرگ»ك در اقيانوسبنواختن ني

مي» بوسه« در گرو خود را .داندكه نماد عشق است
را/ من در/ شناسم كه در اقيانوسي مسـكن داردمي/ پري كوچك غمگيني و دلـش را

كه شـب از يـك بوسـه/ پري كوچك غمگيني/ آرام نوازد آراممي/ لبك چوبين يك ني
).169:همان(.و سحرگاه از يك بوسه به دنيا خواهد آمد/ ميرد مي

در.3.4.2 و مرگ  ايمان بياوريم به آغاز فصل سردتقابل عشق

ميهمين، با شعري بهايمان بياوريم به آغاز فصل سرددفتر ايـن شـعر نيـز.دشونام آغاز
و تلخـي مـرگ دارد مايههمچون اغلب شعرهاي فروغ درون . اي سرشار از يأس، سـرما

از بودن اين شـعر از دليل طوالنيبه و نيسـتي در آنهـا فـارغ سـطرهايي كـه نمـاد مـرگ
ميچشمنمادهاي عشق هست  آن شودپوشي كـه ايـن شـود بررسـي مـي هايي قسمتو

را» بـاد«شاعر در بند سوم آغاز ايـن شـعر. نمايان باشدتر در آن صورتي مشهودتقابل به
گلجفت«در برابر مي»هاگيري در تقابـل هاي بارز دهد كه از نمونهقرار و مـرگ عشـق

.دهستن»...ايمان بياوريم«ساختار تصاوير 
مي/ آيد در كوچه باد مي انديشـم هـا مـي گيـري گـلو من به جفـت/ آيد در كوچه باد

)25: 1360فرخزاد،(
در بند بعدي شـعر بـه تأكيـد بـا فرمـي ديگـر خـود را نشـان،همين مضمون تقابل

اجتمـاع«،»محفـل عـزا«،»فصل سرد«ويري چون جا مفهوم مرگ با تصادر اين. دهد مي
و»سوگوار مي» غروب«، و تداعي مي سرانجامشود كند كـه به تصوير عاشقي تالقي پيدا

.»هيچ وقت زنده نبوده است«او 
هـايو اجتمـاع سـوگوار تجربـه/ هـا در محفـل عـزاي آينـه/ي فصل سـرد در آستانه

مي/ سكوتو اين غروب بارورشده از دانش/ رنگ پريده شود به آن كسـي كـه چگونه
/ فرمان ايست داد/ سرگردان/ سنگين،/ صبور،/ رود اين سان مي مي. شـود بـه چگونه

(زنده نبوده است/ وقت مرد گفت كه او زنده نيست او هيچ )26: همان.
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مي» وزش باد در كوچه«موتيف و دستباز هم تكرار به ويراني» باد«هاي عاشق با شود
.رسندمي

هـاي تـو ويـران آن روز هم كـه دسـت/ اين ابتداي ويراني است/ آيد در كوچه باد مي
.آمدشدند باد مي

ميفروغ در ادامه كهي شعر اعتراف سردي تن از مالئمات مـرگ.»سردم است«كند
شاعر شراب گـرم عشـق را بـراي.هاي زندگي استاست در تقابل با گرمي كه از نشانه

ازي حياادامه آن«ت و مي» ترين ياريگانههم يار .كندطلب
و انگـار هـيچ/ من سردم است اي/ وقـت گـرم نخـواهم شـد من سردم است اي يـار

»!ترين يار آن شراب مگر چندساله بود يگانه
.گويد كه مسبب مرگش هم اوستو در خطاب به عاشق خود طي تمثيلي مي

ما/ دارد زمـان چـه وزنـي/ جـا اين نگاه كن كه در هـاي مـرا هيـان چگونـه گوشـتو
مي/ جوند مي !داريچرا مرا هميشه در ته دريا نگاه

آن را همسـر مـرگ» عشـق« دربـارة در دو خط مشـهور» ...ايمان بياوريم«فروغ در
و رستگاري بوده اسـت؛داند مي با اين توضيح كه هميشه از مالزمات عشق شادي، شور
ميزخم بيشتر از مالز؛»!زخم«نه  و مرگ :تواند باشد تا زندگيمات نيستي

 ...عشق، عشق از عشق،/ هاي من همه از عشق استو زخم
را در برابـر» بوسـه«و است فروغ در انتقاد از مردم نيز از اين تقابل دوگانه استفاده كرده

مي» دارطناب« :دهد قرار
در ذهـن/ بوسـند مـي كه همچنان كه ترا/و اين جهان پر از صداي پاهاي مردمي است

ت خود طناب ميو دار .بافندرا
ب و مرگ را در تصويري كه از زندگي مشترك خود ميهفروغ تقابل عشق ـ دست ا دهـد ب

.كندصراحتي تمام بيان مي
هاي عروسـي پوسـيدهو در ميان جامه/ اين كسي كه تاج عشق به سر دارد؟اين كيست

(است )40: همان.
قسدر اين ميجا تا همين و مت از شعر بسنده  ... ايمان بياوريماشعار دفتر ديگرشود
هايي بود از دو دفتر اخير شاعر، بـراي اثبـات ايـن شود، غرض آوردن نمونهتحليل نمي

و مرگ عنصري ساختار ساز در اغلب اشعار فروغ خصوصـاً مدعا كه تقابل بنيادين عشق
و خلّاقاي او با فرماشعار عاشقانه بهاي بديع .كار گرفته شده استهنه
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 گيرينتيجه.4

نيمـا،،ي ادب معاصر ايرانترين اشعار در ميان پنج قلهشعر فروغ فرخزاد يكي از غنايي
و سپهري است و عاشقانه. اخوان، شاملو تـرين زيرژانرهـاي ايـن سرايي از بنيـادي تغزل

ي فـروغ را از عاشقانهآنچه شعر. نوع ادبي است كه فروغ در آن يكي از سرآمدان است
و صورت منحصربه،سازدديگران متمايز مي فرد آن است كه اين مقاله وجهـي از ساخت

و صورت و مرگ، اين ساخت هيچ ساختاري چونكه. استرا بررسي كرده تقابل عشق
تقابـل نيـز فـروغي در ساختار شعر عاشـقانه آيد،پيوند اجزاي آن درتصور نميفارغ از 
عشدوگانه ميي و مرگ نقشي اساسي را ايفا اشـعاريخلّاقانه بدين معني كه فرم. كندق
در،كنـدي شاملو يا اخوان متمايز مـيي او كه آن را براي مثال از اشعار عاشقانهعاشقانه

نشگرو شبكه ميئي تصاويري است كه از اين تقابل بنيادين دانيم كه در هـرمي. گيردت
و عشقلياص اي سه ضلعشعر عاشقانه يهدربـار اي بيان هر ايـده. استعاشق، معشوق

. اين سه عنصر در شعر فرخزاد فارغ از شناخت نسبت آن تقابل، خالي از اشكال نيسـت
مسفهم مسأله و بالعكسيلهئي عشق در شعر فروغ منوط به شناخت آنچه. مرگ است

از نتـايج ايـن. دهـدميي او را شكلشود، شعر عاشقانهاز اين تقابل بنيادين حاصل مي
سـنجيده-اي كامالً اين دنيايي اسـت كه تجربه-يكي اين است كه عشق با مرگ،تقابل
بهمي و معشوق نيز كه انـد از ايـن وضـعيت تبـع آن ايـن جهـاني شود، مختصات عاشق

مي. شودفهميده مي  هايجلوهتواند مرگ همانند هر محتواي ديگري در شعر هر شاعري
. وجه اصلي مرگ در شعر فرخزاد آغشته به مفهوم عشق اسـت. خود بگيرد گوناگون به

و توصيفاتي است كـه از آنچه مرگ را در شعر او ويژه مي كند صورت بديعي از تصاوير
و فرم خلّاقانـه فروغ با نمادپردازي. شودرهگذر تقابل آن با مفهوم عشق حاصل مي اي ها

ب و مرگ ميهكه از تقابل عشق يترين اشـعار عاشـقانه ساختيكي از خوش دهد،دست
و درنگـي عميـق در ساختار عاشقانه. زندادبيات معاصر را رقم مي اي كه ما را بـه تأمـل

مس. كندمعني عشق مدرن دعوت مي تـوان ميـزان اسـت كـه مـي اي مهم اندازهبهلهئاين
وي شبكهي هر شاعر معاصري را بر مبناي مجموعهدر شعر عاشقانه گراييمدرنيسم هـا
مستناسب آنئهايي كه ميله عشق در ساختار شعر شـعر. كنـد، سـنجيد ها با مرگ ايجاد
رسـد هايي در تصويرسازي مـي هاي تناسبي فرخزاد در تقابل با مرگ به شبكهعاشقانه

و تحليل آن را در اين مقاله براي ما توجيه .پذير كرده استكه بررسي
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