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مفهوم «درد و رنج» در اشعار غادهالسَّمّان و فروغ فرخزاد
عفت نادرینژاد

تاری دریافت47/77/76 :



مصطفی گرجی

تاری پذیر 46/0/0 :

چكیده
«درد و رنج» ،یکی از وجوه تراژیک زندگی ،در کنار مرگ ،تنهایی ،آزادی و گنگاه از
مسائلی است که هر انسانی در زنگدگی بگا آن روبگهروسگت .ایگن مسگئله در هنگر و
ادبیات بهویژه ادبیات زنانه بهگونهای بازتاب دارد که بررسگی و تحلیگل آن ،نیازمنگد
تحقیقی وسیع و جامع است .ازسوییدیگر ،مقایسه ادبیات ملتهای مختل
تطبیق انواع ادبی یا تطبیق آثار دو ماتن اعم از مؤلگ
میتواند بگه کشگ



اعگم از

یگا شگاعر ،بگیش از هگر چیگز

نقگاط مشگترک اندیشگههگای بشگر کمگک کنگد و از سرچشگمة

جریانهای فکری و هنری ادبیات ملتها پرده بردارد.
موضوع این جستار ،بررسگی اشگعار دو شگاعرة تأثیرگگذار معاصگر یعنگی فگروغ
فرخزاد و غادهالسّمّان از دو ملیّت مختل
مفهوم و مصادیق مختل

(ایگران و عگرب) ،بگا توجگه بگه ماهیگت،

درد و رنج و با تأکید بر مسئلة وجودشناسگی درد و رنگج

است .این مقاله به بررسی «درد و رنج» در نگاه این دو شاعر زن معاصر در سگاحت
(محور)هگگای چهارگانگگه «ماهیگگتشناسگگی»« ،وجودشناسگگی»« ،غایگگتشناسگگی» و
«وظیفهشناسی درد و رنج» پرداخته و علل ،انواع و راههای گریگز از «درد و رنگج» را
در ساحت وجودشناسی ،تحلیل کرده است.
غةدةالسَّمّةن.
کلیدواژهها :غم و اندوه ،درد و رنج ،فروغ فرخزاد ،

 مدرس و ویراستار ادبی دانشگاه پیامنور (نویسنده مسئول).
 عاو هیئت علمی دانشگاه پیامنور آمل (دانشیار).

NaderiNejad.e@gmail.com
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مقدمه
مقایسه ادبیات ملتهای مختل

اعم از تطبیق انواع ادبی یا تطبیق آثار دو مگاتن تنهگا

در صورتی ارزنده خواهد بود که اشتراکات فرهنگی پنهان میان ملتها را آشکار کنگد
و به وحدت اندیشه بشری در هر نقطهای از جهگان پگی بَگرد .مقایسگههگای تطبیقگی،
جامعتر و فراتر از مقایسههای ادبیات دو یا چند کشگور اسگت؛ چراکگه مقایسگههگای
محدود به ادبیات ،تنها نشان دهندة بالندگی و شگکوفایی اسگتعداد مگاتن هگمنگژاد یگا
هم زبان به یکدیگر است؛ حال آنکه در پژوهشهای تطبیقی ،گونههگای تگأثیر و تگأثر
مفاهیم ادبی و هنری که از مرزهای ادبیات قومی فراتر رفته باشگد ،بررسگی مگیشگود
(کفانی .)63 :7086 ،ازاینرو بررسی تطبیقی اشعار فروغ فرخزاد و غگاده السّگمّان ،از
چند جهت حائز اهمیت است .یکی به دلیل اینکه ،هر دو بانوی شاعر ،معاصرند؛ و از
دو ملیّت مختل

که رابطگة تنگگاتنگی در عرصگههگای مختلگ

اجتمگاعی ،سیاسگی،

فرهنگی ،دینی و ادبی و ...دارند .دیگر اینکه هر دو درد و رنجهایی را متحمل شدهاند
و چون «شعر بر مدار حقیقت و برآیند تجربهای حقیقی است» (مگدنی،)719 :7082 ،
بهتر در دلها جای میگیرد؛ بهویژه آنکه نه تنها شعر امروز ایران ،بلکه «شگعر امگروز
عرب در بیدارگری و آگاهسازی مردم در تحوالت سیاسی سهمی بسزا دارد» (همان).
یکی دیگر از دالیل انتخاب این دو شاعر و مقایسه تطبیقی اشعار آن دو ،موضگوع
مورد بحث این مقاله یعنی «درد و رنج» است که زمینه ،بافت 7و موقعیتهای 6مشگابه
اجتماعی را از یکسو؛ و اشتراک /اشتراکات درد و رنج در گسترة اندیشة میان آنها را
رقم زده است .البته توصی

و تبیین مسئله درد و رنج در حوزههای «ماهیتشناسی»،

«وجودشناسی»« ،غایتشناسی» و درنهایت «اخالق درد و رنج» در نگاه آنها بررسی و
تبیین خواهد شد .چالشهای موجود در جامعه درباره طرز تلقی مردم نسبت به زنگان
و چه بسا سنّتها و عاداتهای پیشین ،تبعگیض جنسگیت و ،...بازتگاب مشگابهای در
1. context
2. status
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شعر هر دو شاعره داشته است کگه بررسگیِ اشگعار آنهگا را ضگروری سگاخته اسگت.
بهبیانیدیگر ،شاید پرداختن به شباهتها و تفاوتهای اشعار فگروغ و غگاده ،دالیلگی
ازایندست که هر دو زن و معاصر هستند ،کافی باشد؛ اما عناصر مشترک دیگری نیگز
وجود دارد که مقایسة این دو شاعر را در حوزه یکی از تراژدیترین مباحگث حیگات
انسانی یعنی «درد و رنج» اجتنابناپذیر میکند .چراکگه هگر دو ،شگرقی و متعلّگق بگه
جوامع سنّتی هستند که زنان را مورد بیمهگری قگرار داده و ارز هگا و برخوردهگای
فرهنگی و موقعیت اجتماعی آنان را طور دیگری رقگم زدهانگد .ضگمن اینکگه هگر دو
شاعره نسبت به مسائل پیرامون خود بیتفاوت نبوده و اغلب در برابر این درد و رنگج
واکنشهایی را نشان دادهاند؛ و اینکه هر دو زنگانی معتگرض و در مگواردی متعگرّض
بودهاند؛ و مهم تر اینکه ،جامعه و بافت اجتماعی هر دو شاعره ،چنین افکاری را برای
جنس دوم (مؤنث) برنمیتابیده است( .)7مسئلة مهم دیگر اینکه؛ هردو ،در کار خود از
نظر جوهر شعر و عاطفه ،صادق بودهاند .درنهایت مگیتگوان گفگت مهگمتگرین دلیگل
مقایسه این دو شاعر باهم ،این است که غاده ،خود

را با فروغ مقایسه کرده و او را

هم سن خود قرار داده است و تنها تفاوتشان را متمرّد خواندن خگود و آشگتیپگذیریِ
فروغ دانسته است « :فروغ بسگیار شگفا

اسگت و قگدرت زیگادی بگرای آشگتی دارد

درحالیکه من بیشتر تمگرّد دارم و مایگل بگه مقاومگت هسگتم»؛ کگه آن هگم از نظگر
عبدالحسین فرزاد ،نخواندن تمامی آثار فروغ است .چراکه فروغ هنگامیکگه مگیبینگد
برای زن روشنفکر در جامعه او جگایی وجگود نگدارد بگا انگدوه فگراوان مگیگریگد و
میگوید« :تمام روز در آیینه گریه میکردم»؛ اشعار

نگه فقگ بگه معنگای بریگدن و

آشتیپذیری او نیست؛ بلکه شدت اوج فاجعه را نیگز مگیرسگاند (السگمان7081 ،ب:
 .)69-60ازاینرو ،شباهتها و تفاوتهای اشعار این دو شاعر با یکدیگرگ با توجه به
کش

«درد و رنج» در اشعار آنانگ بررسی میشود تا همسن بودن آنها در این مقوله

آشکار شود .گفتنی است مقاالت متعددی درباره مقایسه فروغ فرخزاد یا غادهالسّگمان
با دیگر شاعران ،بهطور اعم ،نه در خصوص مبحث درد و رنج ،به شکل مقاله ،رساله
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و منابع اینترنتی ،نگاشته شده است؛ مانند رساله دکتری جگوانرودی 7081 ،بگا عنگوان
بررسی تطبیقی آثار غادهالسّمان و فروغ فرخزاد .لکن تحقیقی با عنگوان «درد و رنگج»
در نگاه این دو شاعر نوشته نشده است .تنها تحقیقی که با عنوان درد و رنج صگورت
پذیرفته؛ مقالة مصطفی گرجی 7084 ،است که درد و رنج فروغ و سیمین بهبهگانی را
تصویر کرده و در فصلنامه نقد ادبی چاپ شده است.
پیش از پرداختن به مسئله درد و رنج در مجموعه آثار هر فگردی بایگد گفگت کگه
چهار مسئله اساسی در حوزه روانشناختی و فلسفه درد و رنج با رویکرد بگه رو

و

بینش معرفت شناسانه وجود دارد که توجه بدان به تبیین و ایااح مفهگوم و مصگادیق
درد و رنج کمک خواهد کرد .نخستینِ آن ،ماهیت ،معنا و مفهگوم درد و رنگج اسگت.
دومین مسئله ،علت /علل درد و رنج (وجودشناسی) است کگه چگالشبرانگیزتگرین و
پیچیده ترین مباحث در این زمینه است .سوم ،آثار و نتایج مثبت و منفگیِ درد و رنگج
است و آخرین مسئله این است که انسان در مواجهه با پدیده درد در زندگی خگود و
دیگران چه نوع رویکرد اخالقی باید اتخاذ کنگد .ایگن مبنگا ،براسگاس نظگام بررسگی
معناشناسی ،باید از بحث واژه به مفهوم و از مفهوم به مصداق بررسی شود و بهناچار
در این سیر باید از ماهیگت شناسگیِ مفگاهیم بگه وجودشناسگی و از وجودشناسگی بگه
وظیفهشناسی و از وظیفهشناسی به غایتشناسی رسید .پرسش مقدر در آغاز پژوهش،
این است که هر یک از شاعران مذکور ،درباره کدامیک از مؤلفههای چهارگانگة فگوق
بیشتر دادِ سخن داده و در کجا سکوت کردهاند و دالیگل پگرداز

هگر کگدام از ایگن

مفاهیم (ماهیت ،علل ،آثار و شأن اخالقی) چه بوده است؟
پژوهش حاضر با نگاه به اشعار این دو شاعره ،این ساحتهای چهارگانه را مگورد
تطبیق ،بررسی و تحلیل قرار داده است .در میان اشعار فروغ و غاده افتراقگات انگدکی
بهجهت موقعیت اجتماعیِ نوپدید و خاص دیده میشگود کگه بگا توجگه بگه موضگوعِ
پژوهش ،بهطور مبسوط و غیرصریح در میان بخشهای مختل  ،بررسی شده اسگت.
نگر

این دو شاعر ،سبب شده تا مشکالت اجتمگاعی و محیطگی بگر احساسگات و
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عواط

آنگان ،زنجیگرهای از درد و رنگجهگای گریزپگذیر و گریزناپگذیر فگراهم آورد.

بهعبارتدیگر ،براساس اکتشا

درونی و تأثیرپذیری از اجتماع و تأثیرگذاری بگر آن،

سبب خرو  ،در نتیجه انفجار احساسات و درونیّات آنان شده اسگت .بگهطگوریکگه
دردها و رنجها و احساسات خود را به شکلی انتقادی ،گاه انفجاری ،گاه مالیم و گاه
وهمانگیز بیان کردهاند.
در مقام بیگان معرفگی و شگناخت بیشگتر دو شگاعر ،بگهویگژه غگاده ،بایگد گفگت؛
غادهالسّگمان شگاعر و نویسگندهای سگوری اسگت کگه سگنّت ،عشگق ،زن ،تبعگیض و
تعصّبستیزی ،جن  ،وطنپرستی ،و انساندوستی حقیقی از بنمایههای اصلی اشگعار
اوست .انساندوستی او حقیقی است ،نگه کسگالتبگار و غیرحقیقگی .چنگانکگه خگود
میگوید« :ال أری االألفه الكسول بیننة»؛ «مگن آن دوسگتی کسگالتبگار میگان مگا را/
نمیخواهم» (السّمّان7444 ،م :عةشقه الرجل المتحیل) .شعر او مانند شعر فروغ روشن
و ساده است .احساسات و عواطفش را صریح و شفا

بهتصویر کشیده و مگیکشگد،

به ارز های انسانی احترام میگذارد و مانند فروغ در برابر بایگدها و نبایگدهایی کگه
ناعادالنه وضع شده است؛ شگجاعانه مبگارزه و طغیگان مگیکنگد .ازایگنرو مشگترکات
فراوانی در بینش و آثار آن دو دیده میشود.
نکته پایانی در این مجال اینکه؛ غادهالسّمّان ،در سال  7496در دمشق متولگد شگد.
نخستین کارهای وی تحت نظارت و تشویقهای پدر
وزیر آموز

و پرور

که رئیس دانشگاه سگوریه و

بود؛ در نوجوانی به چاپ رسید .او فوق لیسانس خگود را در

رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه آمریکایی بیروت و دکتری خود را از دانشگاه لنگدن
اخذ کرد .و هماکنون با خانوادها

به سبب جن هگا و حگوادث بیگروت در پگاریس

زندگی میکند (فرزاد .)708 :7019 ،با نگاهی به آثگار و جایگگاه او مگیتگوان گفگت؛
بیشتر از آنکه شاعر باشد ،نویسنده است .نخستین مجموعه قصگه او بگا نگام «عیناةک
ق ری» /چشمانت سرنوشت من است ،در سال  7420منتشر شگد .از آثگار متعگدد او،
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مجموعه قصه های «ماه چهارگو » ( )7448از سوی دانشگاه آرکانزاس آمریکا برنده
جایزه ادبی شد (یزدان پناه و متولی .)710 :7043 ،در اینجا برخگی از آثگار شگعری او
همچون «در بندکردن رنگینکمان» ()7484؛ «عةشقهف محبره» /زنی عاشگق در میگان
دوات ()7440؛ «رسةئلالحنینال الیةسمین» /غمنامگهای بگرای یاسگمنهگا ( )7442و
«االب یهلحظهح ّ» /ابدیت یک لحظة عشق است ( )7444مورد پژوهش قرار گرفتگه
است .اگرچه بیشتر آثار وی به سیزده زبان انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی ،ایتالیگایی ،و...
ترجمه شده است؛ خشنودی او از ترجمگه ایرانیگان اسگت؛ چگون ،ایرانیگان را عاشگق
میداند؛ پس ،بهصراحت میگوید« :عاشگقان ،راز عاشگقان را درمگییابنگد» (السّگمّان،
7081ج .)70 :او زنی است که با هویت زنانها

اشعاری ساده و فصیح را با افکگاری

منحصر به جهان تقدیم کرده و در قصههایش از دردها و رنجهای مردم لبنگان سگخن
رانده است (همو7081 ،ال .)4 :
درباره فروغِ جوان ( ،)7090 -7070تنها الزم به یادآوری اسگت کگه «او بگیآنکگه
خود بخواهد ادبیات زنانه را پی ریخت و با تکگویی درونی و ذهنیّت و زبان زنانه،
جهان فردی خود را در شعر معنا بخشید .اگرچه پیش از او ،در شعر ژالگه عالمتگاج
قائممقامی نیز چهرهای متفاوت از زن ایرانی تصویر شده بود؛ باید درنظرداشگت کگه
مهمترین ویژگی اشعار فروغ ،زنانه بودن آن است .زنگی شگاعر بگرای نخسگتینبگار،
تجربههای اندوهبار یک زن ،درد دلها ،اعتراضها و گالیههگایش را بگه زبگان شگعر
سرود» (کراچی .)777 :7080 ،بهعبارتدیگر ،او از موضع مدرنیّت به مناسبات کهنگه
دنیای امروز اعتراض کرده و درد مشترک تنهایی ،غربت و سرگشتگی انسان امروز را
فریاد کشیده است (روزبه.)672 :7087 ،
بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار فروغ و غاده
یکی از واژگان مهم و چالش برانگیزی که در فلسفه ،دین و فلسفة دیگن مکگرر بگدان
اشاره شده ،درد و رنج است .درد و رنج ،حاصل تعارض باورها و تعهدات انسگان بگا
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واقعیتهای موجود است که این «حقایق مشترک و جاودانه انسگانی» (السّگمّان7081،
ب )60 :را نمیتوان نادیده انگاشت .تعری

و حدود آن در حوزهها و علوم مختلگ

از جمله حوزههای روان شناختی ،فلسفی ،زیستی ،اجتماعی و ...بگهمنظگور و اهگدا
متفاوت بیان شده است و هر حوزه با توجه به زاویة دید ،باورهای گوناگون خگود را
درباره منشأ و خاستگاه این درد و رنج به نوعی ابراز کردهاند که میتواند تحمل ایگن
درد و غم را متعسّر بلکه ناممکن کند (بس این مسئله در جایگاه خود مگورد بحگث
قرار میگیرد) .از آثار این دو شاعر چنین برمی آید که ایشان در تبیگین ایگن مسگئله و
خاستگاه آن با توجه به رویکرد پدیدارشناسگانه بگه عوامگل و علگل متعگدد آن توجگه
داشتهاند .ازاینرو مهمترین عوامل و غمهای حاصل از آن در دیگدگاه ایگن دو شگاعر
بهطور مشترک؛ درد تنهایی ،قوانین تحمیلی اجتماع ،انتقادهای تند اجتمگاعی ،عشگق،
رهایی ،گناه و مرگ و نیستی است .اما بهطور اخ
ناشی از جن
مخت

؛ موضوعات وطن ،جن  ،غربت

و آوارگی و مهاجرت به سرزمینی بیگانه (نوستالژی) ،آزادی و رهگایی

غاده؛ و یأس و بیهودگی ،بدبینی به حال و آینده ،جستن آرامش و خوشبختی

در روزهای خو

کودکی و حسرتِ داشتنِ دوران آرام زناشویی از مختصگات شگعر

فروغ است .بر این مبنا ،درد و رنج در چهگار حگوزه ماهیگتشناسگی ،وجودشناسگی،
وظیفهشناسی و غایتشناسی درد و رنج مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
 .2ماهیت و معناشناسی درد و رنج
مفهوم و معنای «درد» و «رنج» در اشعار ایگن دو شگاعر بگا تأکیگد بگر عوامگل (وجگه
روانشاختی) و دالیل (وجه معرفتشناختیِ) درد و رنج از منظرهای گونگاگون محگل
بحث است .شاعران ،درواقع در پی تعری

روشن از واژه درد و رنج نیستند؛ بلکه به

ماهیت وجودی درد و رنج پرداختهاند .برای نمونه ،فروغ در بیان این نوع ماهیت درد
به روانشانسی درد و تفاوت در مقام «بودن» و «داشتن» نیز توجه کگرده و ذات درد و
رنج را از مقولة «بودن» دانسته (فرخزاد)688 :7080،؛ و به همین دلیگل بگه مگرگ نیگز
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اندیشیده است .غاده نیز در شعر «عشق و سگیب» نیگز اندیشگه مگرگ را در سگر دارد
(السّمّان7081 ،د .)70 :بیشترِ نگر

فگروغ نسگبت بگه درد و رنگج فلسگفی ،پیچیگده،

شاعرانه و سرشار از اعالم وجود ،زندگی عاشگقانه و درد جگاودانگی اسگت .وی بگه
ظاهر از درد و رنج مینالد ،اما در باطن با آن مأنوس است .اشعاری چون «در غروبی
ابدی»« ،اندوهپرست»« ،باد ما را با خود خواهد برد» و نمونههایی ازایندسگت ،شگاهد
ایگگن مدعاسگگت .نمونگگه دیگگگر از ایگگن عوامگگل« ،تنهگگایی» اسگگت؛ کگگه در معنگگای
اگزیستانسیالیستی و امروزی از مهمترین دسگتاوردهای منفگی زنگدگی بشگر مگدرن و
جوهره وجودی درد و رنج است .این تنهایی به معنای در جمع نبودن نیسگت؛ بلکگه
مقصود از آن ،درک نشدن توس اطرافیان است؛ زیرا زندگی ماشینی ،رواب انسانی را
بر مبنای برخورد منافع تعیین میکند که ثمره آن تنهایی است .بهمنظور روشنتر شدن
معنا و ماهیت درد که بیشتر با واژه «تنهایی» در مجموعه اشعار این شگاعران مشگاهده
می شود و نشان از بسامد باالی این واژه دارد؛ به الیههای دیگری برمیخوریم کگه بگا
غم ،درد ،رنج ،افسرده ،پوچی ،آه و حسرت ،عشق و معشوق و ...پیوند دارد؛ و گاهی
برخی از آنها با هم یا به تنهایی در گزارههگای ترکیبگی همچگون زنجیگر رنگج ،حگزن
صمیمی ،درد تنهایی ،تنهایی تنها ،گل تنهایی ،پیچک غم ،تنهگایی مگاه ،تنهگایی ژر ،
حس مغشو  ،باغ اندوه ،اندوه تفهیم ،اندوهپرست ،وهم سبز و ...متجلّی شده اسگت
که برخی در سرایش هر دو شاعر ،معانی و مفاهیم مشترک دارد و برخی نیز مخگت
به یکی از این دو شاعر است .اما مهم اینکه ،تمگامی ایگن ترکیگبهگا و زنجیگرههگای
منشوروار ،نشانی از درد و غم و تنهگایی (جهگانبینگی) ایگن شگاعران دارد (فرخگزاد،
646 ،7080؛ السّمّان7081 ،ال .)86:
 .6وجودشناسی درد و رنج
یکی از مهمترین مباحث در معرفتشناسی مفهگوم درد و رنگج و البتگه از نظگر تقگدم
بحث بعد از ماهیتشناسی و معنای درد و رنج ،مسئله وجودشناسی درد و رنج است؛
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که فروغ و غاده در مقام بیان و تفسیر و فلسفة وجودی آن ،ضگمن اهتمگام بگه ابعگاد
زیباشناختی مفاهیم ،به ابعاد و هستیِ انسانی و اجتماعیِ این مسگئله توجگه کگردهانگد.
مهمترین نکاتی که در این بحث از نظر حالت روانی و انسانی ،مطرح است؛ مسگائلی
همچون انواع و اقسام درد و رنج ،علل و عوامل ،و راههای رهایی از آن است که این
شاعران به اشکال و انواع مختل  ،بدان اهتمام ورزیدهاند.
دلتنگی ،افسردگی ،تنهایی و غمناکی؛ یکی از مفاهیم وجودشناسی درد و رنگج در
نگاه فروغ و غاده است .وجود این نوع دردها از دیگدگاه ایگن شگاعران ،از جامعگهای
برخاسته که مردمان آن با یکدیگر ظاهرسازی میکنند و رفتاری مصگنوعی دارنگد یگا
تحقیرهای موروثی و سنتیای است که از سوی جامعه به زنان تحمیل میشود .بگرای
نمونه ،فروغ بر ایناست قلب و احساس و عواط

درونی برخی از مردم گم و نابود

شده است ،لگذا زنگدگی و ارتباطگات مشگترک مردمگی را حتگی در محگی خگانواده،
مصنوعی و نوعی تظاهر به عشق و محبت میبیند و از آن احساس ترس میکند:
«او در میان خانه مصنوعی ا ... /و در پناه عشق همسر مصـنوعیا /
...و بچه های طبیعی می سازد... /حیا خانه ما تنهاست... /مـم از زمـانی/
که قلب خود را گم کرده است میترسم /و از تجسم بیگـانگیِ ایـمهمـه

صورت میترسم» (فرخزاد.)009-000 :7080 ،
و غاده نیز خود را در حقارتهایی که بهصورت موروثی همواره پشتدرپشت بگه
دیگری میرسد ،تنها و زندهبهگور میپندارد؛ بنابراین ،در این مسگیر بگه دنبگال یگار و
همدمی میگردد تا این مسائل را همچون او درک کند:
«مم همچنان زندهبهگورم /در زیـر ریگزارهـای حقـارت مـوروثی /و
محكومیتی ،که پیش از مم /صادر شده است... /.مم در جستوجوی زنی
هستم /چونان مم ،تنها و دردناک /تا دست در دستش نهم /ما هر دو تنهـا

زاده میشویم» (السّمّان7081 ،ب.)20 :
این زنانِ در نگاهِ خود تنها ،جایگاهی مشابه در جامعه خویش دارند و از طبیعگت
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آن و جهان بهخوبی آگاهند؛ و راه گریزی از آن ندارند .به همین دلیل جهان در نگگاه
فروغ ،پلید و به النة ماران تشبیه شده است« :ایگن مگنم /زنگی تنهگا... /مگن از جهگان
بیتفاوتی فکرها و حر ها و صداها میآیم /و این جهان به النة ماران ماننگد اسگت»
(فرخزاد .)002-000 :7080 ،البته به یقین مار در این شعر فروغ« ،مظهر خطرناکی و
پلیدی است» (ممتحن و .)702-700 :7047،...اما جهان در نگاه غاده ،به دشت غربتی
تشبیه شده که دشمنان دوستنما در آن ،در پگی کشگتن او هسگتند« :بگه تبرهگا خیگره
می شوم /درحالیکه در خواب بر گردنم راه میروند /.از دشت غربتم /یاران دیروز را
ندا میدهم /،و با بیم گردنم را جستوجو میکنم /.زیرا در کابوسِ من /،دسگتهگای
همین یاران است /،که تبر را برداشته است!» (السّمّان7081 ،د )89 :با وجود اینکه هر
دو در تنهایی به انتظار مرگ توس یاران و گزیگده شگدن توسگ مگارانِ ایگن جهگان
هستند ،باز با صراحت بیان میکنند که دشمنان خونخوار خویش را دوست میدارنگد.
چراکه معتقدند خونخواری جزئی از فطرت آنهاست (همچون تاتارها و بربرها) و آنها
ناخواسته ،و معصوموار به دنبال خون شکار خود هستند:
«گوئی که تاتاری /در انتهای چشمانش /پیوسته در کمیم سواریسـت/
گوئی که بربری /در بر پرطراوت دنـدانهـایش /مجـذوب خـونِ گـرم

شكاریست» (فرخزاد.)624-628 :7080 ،
«دوست می دارم آزار دادنِ معصومت را که بـر مـم روا مـی داری /و

دندان های نیشـت را /کـه زشـتیِ مكیـدنِ خـونم را /،ادراک نمـیکنـد»
(السّمّان7081 ،د.)62 :
شاعران در بیان وجود درد و رنج ،عالوه بگر مسگائل اجتمگاعی و سگنّتی و عگر
جامعه خویش؛ به ابعاد تمثیلی و اسطورهای میوه ممنوعه و گناه نخستین آدم و حوا و
هبوط آنها ،توجه داشته و آن را اولین درد انسان قلمداد کردهاند و سیب را نماد گنگاهِ
ازلی و نیز لذت و وسوسه دانستهاند:
«همه می دانند /که مم و تو از آن روزنة سرد عبوس /باغ را دیـدیم /و
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از آن شاخة بـازیگر دور از دسـت /سـیب را چیـدیم» (فرخگزاد:7080 ،
.)642
«آدم به سیبی دست یافت /،آنگاه ،از هفت آسمان ،فرو افتاد بر زمیم»
(السّمّان7081 ،د.)70 :
همچنانکه پیشتر گفته شد ،مبحث وجودشناسی درد و رنج را مگیتگوان در سگه
محور انواع ،علل و راههای رهایی از آن بررسی و تحلیل کرد.
الف) انواع درد و رنج
یکی از مسائلی که در حوزه وجودشناسی درد و رنج باید به آن توجه داشت ،مسگئلة
انواع درد و رنج است که می تگوان آن را بگه دردهگای «گریزپـذیر» و «گریزناپـذیر»
طبقهبندی کرد؛ که الزمه آن ،شجاعت در برابر دردهای گریزپذیر و صگبر و بردبگاری
در برابر دردهای گریزناپذیر است .یکی از دردهگای گریزناپگذیر در مجموعگه اشگعار
فروغ ،پوچی و بیمعنایی است .شعرهای جمعه ،پرسش ،عروسک کوکی و ...بیمعنی
بودن زندگی روزمره ،یکنواخگت ،سگنگین و اهانگتبگار بگودن آن را کگه از تنهگایی،
نومیدی ،پوچی و هیچی دردمندانهای انباشته است ،نشان میدهد .یکی از مهگمتگرین
مواردی که شاعران به دردهای گریزناپذیر اشاره میکنند ،مسئله «گذر زمان» است که
هیچ مانعی برای متوق

کردن آن وجود نگدارد و شگاعران آن را بگا مگرگ و تنهگایی

مرتب میسازد:
«زمان گذشت زمان گذشـت و سـاعت چهاربـار نواخـت... /مـم راز
فصلها را میدانم /و حرف لحظه را میفهمم /نجاتدهنده در گور خفتـه

است» (فرخزاد)007 :7080 ،
و اینکه:
«آن روزها رفتند /آن روزها مثل نباتاتی که در خورشـید مـیپوسـند/

...اکنون زنی تنهاست» (همان.)661 :
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مرگ نیز که از جمله درد و رنجهای گزیرناپذیر هر فردی است؛ در کنگار تنهگایی،
از مهمترین وجوه تراژیک زندگی انسانها بهشمار میرود .در باور فگروغ ،انسگان بگه
«ماندن»« /بودن» و «داشتن» نه فق عادت ،بلکه اعتیاد پیدا کگرده اسگت و تمایگل بگه
«رفتن» (به دنیای دیگر) ندارد (همان .)688 :او تنها در مقابل این قانون طبیعی اسگت
که احساس حقارت و کوچکی میکنگد (همگان :روی جلگد) .حتگی بگا ازدسگتدادن
معشوقِ از دسترفته (مرده)ا

در شعر «گمشده» ،ماهیت خود را نیز از یاد مگیبگرد.

بنابراین هیچ راه گریزی جز مرگِ خویش نمییابد (همان .)760 :غگاده نیگز در شگعر
«عشق و سیب» با بلعیدن یا نبلعیدن سیب (سیب اسطورهای) ،مگرگ را در پگیِ خگود
میبیند (السّمّان7081 ،د .)70 :آنها با اندیشة مرگ مگأنوس و عجگین شگدهانگد؛ و تگا
آخرین لحظه با اندیشة آن زندگی میکنند .نمونه بارز آن شگعر «بعگدها» و «معشگوق
من» فروغ (فرخگزاد 679 :7080 ،و )628؛ و شگعر «زنگی عاشگقِ بگاران( »...السّگمّان،
7081ج )17 :و «نامهای از دو چشم عریان» غاده (همان7081 :د )21-22 :است .غاده
گاهی قرص خوابآور میخورد تگا در خگواب و بگیخبگری آمگادة مگرگ و خگواب
همیشگی شود؛ اما گاهی برای اینکه مرگ ،غافالنه به سراغ او نیاید از خوردن قگرص
پرهیز میکند:
«امشب قرصهای خوابآورم را نیوردم /تا مـرگ بـه ناگـاه مـرا در

نیابد /در لحظه غفلت /دزدانه» (السّمّان7081،ج.)00 :
الزم به ذکر است که این دو شاعر به دلیل معتقدات مذهبی ،براینباورند که روح،
شاهد ماجراهای بعد از مرگِ جسمِ خود است .این باور ،نوعی آرامگش و راه رهگاییِ
بعد از مرگِ جسم به آنها می دهد .چراکه بعد از مرگ ،عشق و زنگدگی نیگز در تمگام
مظاهر هستی جریان دارد:
«بعدِ مم ناگه به یكسو می روند /پردههای تیرة دنیای مـم» (فرخگزاد،
.)670 :7080
«آنگاه که میمیرم /درون ایم ور را خوب جستوجو کم /به غرفـة
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کلماتم برو /تا مرا در میان سطرها بیابی» (السّمّان7081 ،ج.)17 :
شاعران با توجه بگه شگرای اجتمگاعی ،فرهنگگی و سیاسگی دوران زنگدگیشگان،
دردهای دیگری را نیز بر شمردهاند که میتوان آنهگا را در زمگره دردهگای گریزپگذیر
دانست .نبودن امنیت و ترسیم فاای خشگن شگهر (فرخگزاد ،)096 :7080 ،رخگوت،
کسالت ،فساد و انزوا (همان 009 :و ،)707واژگگونی ارز هگا (همگان 621 :و،)707
فقدان انسانیت ،تمدن و تجدد ،تکنولوژی ،فقدان عشق و عاطفه و احسگاس (همگان:
 003و ،)707بیاعتنایی و سهلانگاری (همان 098 :و ،)707افول اندیشه (همان074 :
و  )707و فساد اداری و تشکیالتی (همان 007 :و )707از جمله این نوع از دردهگای
فروغ است .گِله از روزگار و نامه نوشتن به او؛ دوری از وطن ،تفکرِ مبارزه و طغیگان
علیه عوامل نابهنجار اجتماعی ،جن

و ...نیز از جمله دردهای غگاده اسگت (السّگمّان،

7081ب 00 ،93 :و 7081 ،81ال 64 :و.)16
ب) علل درد و رنج
یکی دیگر از مباحث مهم در بحث وجودشناسی درد و رنج ،بررسی علل و خاستگاه
درد و رنج است که با توجه به نوع نگاه ها ،بر اساس اجزا و باورهای متفاوت به دو
نوع کالن طبقهبندی می شود که نخست باید از منظر پدیدارشناسی و معرفتشناسگی؛
سپس با توجه به مسئلة زمان و دوره بررسی شود .در نوع دومِ طبقهبندی ،علل درد و
رنج و تنهایی از نگاه انسان پیشین و معاصر به صورت فردی یگا اجتمگاعیگ در شگعر
این دو شاعرِ زنگ بررسی میشود.
یکی از علل درد و رنج در مجموعه اشعار این دو شاعر« ،تنهایی» است ایگن نگوع
از درد و رنج از انواع دردهای پربسامدی است که این دو شاعر در مقگام بیگان ،از آن
رنج برده اند .حسِ تنهایی و درد و رنج حاصل از آن ،آنها را برمیانگیزد تا با تال

و

کوشش و شجاعت به راه های گریز نیز توجه نشان دهند .البته اگر راه گریزی از غگم
تنهایی وجود داشته باشد.
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«زنجیر

بپاست ،چرا ای خدای مم ... /زنجیر

بپاست که نتوانمش

گسییت» (فرخزاد.)20 :7080،
و فرد را از درون فرد بتوان یافت و تنهایی او را مداوا کرد:
«آیا به راستی ایم تویی  /در آرزوی توام /و در تو در جسـتوجـوی

تو /اما تو را نمی یابم... /آه کجایی که تو را سیت گم کردهام» (السّگمّان،
7081ال .)02 :
فروغ درد تنهایی خود را با درد تنهایی حیاط و باغچة خانهشگان مقایسگه کگرده و
درد خود را التیام نیافتنی (گریزناپذیر) دانسته و درحالیکگه دلگش بگرای باغچگه نیگز
می سوزد معتقد است باغچه را می توان به بیمارستان برد و درد او را مداوا کرد؛ اما او
را نه (فرخزاد .)002 :7080 ،فروغ در شعر «پنجگره» (همگان )091 :و غگاده در شگعر
«ابدیت ،یک لحظة بارانی است» (السّمّان7081،د )20:از درد تنهایی بهشدت گریزانند.
یکی دیگر از علل درد و رنج در منظومه فکری ایگن دو شگاعر« ،عشگق» و انگدوهِ
حاصل از آن است .غاده در شعر «عشق» ،عاشقشدن را دشوار و رهگایی از عشگق را،
ناممکن و گریزناپذیر می داند .بنابراین ،با تمام قوا مراقب خود است تا بگه دام غگم و
ا ندوه عشق نیفتد و در این دام همچون شمع آب نشود .چراکه خاصیت عشگق ،ذوب
شدن /فناشدن در راه معشوق است .او با اینکه درد و رنج را الزمه عشق میدانگد ،راه
رهایی و گریز از غم و رنج را نیز عشق مقدس و عاشق شدنی روحگانی مگیپنگدارد؛
البته مشروط به اینکه عشق بتواند او را از رخوت و سستی ،آزاد و رها سازد .بههمین
دلیل ،خود مخترع عشق است و در آن ،غوطهور میشود؛ آنگگاه خگود را در نگور آن
پاک و منزه مییابد و بیخواب میگردد (السّمّان7081 ،ال 49 :؛ د09 ،94 :و 82؛ ب:
04؛ ج .)80 :فروغ نیز در شعر «شکوفههای اندوه» از اینکه در غگم و انگدوه معشگوق
خود میسوزد؛ احساس لذت و سرور میکند و نمیخواهد این نوع نشگاط (انگدوه و
تنهایی حاصل از آن) را از دست بدهد .او حتی رنگجِ آشگکار خگود را بگه معشگوقش
بشارت میدهد و عشقِ خود را «شکوفة اندوه» میخوانگد (فرخگزاد .)702 :7080 ،او
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در شعر «اندوهپرست» ،پگاییز خگامو

و مگاللانگیگزِ عشگق را مگیپرسگتد و بگا آه و

حسرت ،اندوه و دردِ نهانی حاصگل از عشگق را خواهگان اسگت و راه گریگزی از آن
نمیطلبد (همان)761 :؛ اگرچه در این عشق ،وجود

کماکان تحلیل رود و آب شود

(همان .)600 :از طرفی دیگر ،غلبة این درد بر تارک وجود  ،او را مجبور سسگاخته
تا به التماس از خدا بخواهد کگه یگاری ا
وجود

کنگد و شگوق گنگاه و نقگشپرسگتی را از

بزداید و در عوض عشگقی سگازنده و جهگتدار بگدو بدهگد تگا از سگویی،

سرشت حق را در او (معشوق) مشاهده کنگد و ازسگوییدیگگر ،گریزگگاهی از غگم و
اندوه باشد (همان .)46 :با وجود این ،گاهی از عشقِ بیامید میرمد؛ چراکه احسگاس
میکند این عشق آتشین و بدون امید ،او را به وادی گناه و جنون مگیکشگاند (همگان:
.)90
 )2علل درد و رنج از دیدگاه پدیدارشناسانه /روانشناختی
با بررسگی اشگعار ایگن دو شگاعر در بحگث علگل و عوامگل درد و رنگج بگا رویکگرد
پدیدارشناختی (ساحت روانی و درونی) چنین بر میآید که مهمترین علل درد و رنج
آدمی در وهلة اول ،عالوه بر تنهایی؛ تعارض تصورات بگر سگاخته انسگان بگا جهگان
خارج؛ دیدن درد و رنج و غم سایر انسانها و موجودات؛ تعارض آرمانهای فردی و
اجتماعی با دنیای واقع؛ وجود موانع برای رسیدن به آرزوها و خواسگتههگا ،مطابقگت
نداشتن خواستهها و واقعیتها و ...است (فرخزاد 007 :7080،و724؛ السّمّان7081،ج:
 .)78با چنین رویکردی ،شاعران ،به خشونت و حوادث نابیوسای جامعگه مگینگرنگد
(فرخزاد 070 :و السّمّان 7081 ،ال  .)63:در ایگن میگان ،فگروغ از اینکگه در برهگوت
آگاهی قدم گذاشته (فرخزاد)664 :7080 ،؛ یا بهعبارتیدیگر ،از پنجره آگاهی کگه بگه
رویش گشوده شده است ،رنج می کشد .خشونت و فساد و قگوانین جامعگهای را کگه
روز او سیاه کردند ،محکوم میکند؛ سپس متوجه محکومیت کل نوع بشری در عصگر
حاضر میشود .در عصری که دانشمندان جای پیغمبران را گرفتهاند و زمین و زمان را
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به آشوب و اضطراب کشاندهاند:
« وقتی که اعتماد مم از ریسمان سست عدالت آویزان بود /و در تمـام
شهر /قلب چراغهای مرا تكهتكه میکردند... /پیغمبران ،رسالت ویرانی را/
با خود به قرن ما آوردهاند /ایم انفجارهای پیاپی /و ابرهای مسـموم /آیـا
طنیم آیههای مقدس هستند  /ای دوست ،ای برادر ،ای همیون /وقتی بـه

ماه رسیدی /تاریخ قتل عام گلها را بنویس» (همان.)094 -098 :
غاده نیز با معرفت و آگاهی ِخود نیز بر اسباب و عواملی چون نگور و آتگش ،عشگق،
مرغان نوروزی سپید ورق ،عصیان ،ترس ،هذیان و بگالهگای زنانگه ،بگر درد و رنگج
حاصل از آن گواهی میدهد (ر.ک بهترتیب السّمّان7081 ،الگ ،90 ،97،08 ،64 ،61 :
 99و.)40
 )6علل درد و رنج با توجه به عنصر زمان و دوره
این عنصر که باید از دیدگاه انسان پیشین و معاصر بررسی شود ،هر کگدام بگه چهگار
قسم قابل طبقهبندی هستند؛ که در ادامه بررسی میشود.
الف) علل درد و رنج در نگاه انسان پیشیم
این عنصر که باید از دیدگاه انسان پیشین بررسی شود ،به چهار قسم قابل طبقهبنگدی
است .دوری از امر قدسی ،تعلّق خاطر ،گناه ،ناهماهنگی با نظام طبیعگت و فطگرت از

جمله مؤلفههای آن است (ملکیان .)99–74 :7080 ،با توغل در مجموعه اشگعار ایگن
شاعران روشن می شود که تمام این عوامل و عناصر ،مورد توجگه خگاص آنگان بگوده
است .در اهمیت بازتاب این اقسام در اشعار فروغ و غاده همین بس که هر دو شگاعر
از بین این مؤلفهها ،بیشتر به مقولة «تعلّق خگاطر» (فرخگزاد 699 ،609 :7080 ،و 17و
السّمّان 7081 ،ال  99 :و00؛ 7081ب 91 :و  ،)00چون تعلّق خاطر و «عشگق /دلیگل
زندگی است» (شوتز)42 :7086،؛ و «گناه» که نهیشده در مقدسات دینی است؛ توجه
کردهاند .نشانههای دوری از امر قدسی در نگاه فروغ ،گَردآلود و دلگیربودن خانهها و
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خشکیده و کوربودن چشمها و چهرههای دردکشیده و بیروح است:
«خانهها رنگ دیگری بودند /گردآلوده ،تیره و دلگیر /چهرهها در میـان
چادرها /همچو ارواح پایدرزنجیر /جوی خشكیده ،همچو چشمی کـور/

خالی از آب و از نشانههای او» (فرخزاد.)636 :7080 ،
گاهی نیز ،روحِ انسان پای درزنجیر ،به یک جزیره نامسکون تبعید میشود که نتیجگة
بیخبری و دوری او از امر قدسی است« .شاید که روح را /بگه انگزوای یگک جزیگره
نامسکون /تبعید کردهاند» (همان .)688 :غاده نیز دوری از امر قدسی را گگمشگدن در
کُمای روحی میپندارد (السّمّان7081 ،ج.)89 :
در مورد مسئلة گناه ،توضیح این نکته ضروری است که مامون پردازیهگای هگر
دو شاعر در زمینة فطریبودن گناه در سرشت انسان ،مشابه یکدیگر است .امگا فگروغ
همواره تأثیر گناه با بار معنایی کالن و ظلمت و تباهی جاویدی را برای خود متصگوّر
است و با حسرت و اندوه ،قلب خود را فتنهجو و گناهکار مییابگد (فرخگزاد:7080 ،
 .)78او در اوهام ،دامن خود را ازک رفته (همان )68 :و آلگوده بگه گنگاه مگیپنگدارد
(همان )92 :و یقین دارد دیگران برای زدودن این نن ِ وهمانگیگز از دامگن او ،طنگاب
دار

را در ذهن و خیالِ خود بافتهاند (همان .)002 :بگههمگیندلیگل از ایگن مردمگان

مزوّر میگریزد (همان .)63 :شاهد مثال دیگر ،شعر «در برابر خدا»ی فروغ است:
«تنها تو آگهی و تو میدانی /اسرار آن خطـای نیسـتیم را /تنهـا تـو

قادری که ببیشایی /در روح مم ،صفای نیستیم را» (همان.)47 :
شعر «عشق و سگیب» غگاده (السّگمّان7081 ،د )70 :نیگز گگواه ایگن مطلگب (گنگاه
نخستین) است .غاده نیز بر اثر احساس گناه ،خود را همانندِ سن

خارهای میبیند که

گیاهی بر آن نمیروید مگر آنکه از جای بغلتد و متحوّل شود (همان7081 ،ب.)91 :
ناهماهنگی در نظام طبیعت و فطرت را میتوان در نگگاه فگروغ در شگعر «غروبگی
ابدی»« :و سرانجام ،تو در فنجان چای فگرو خگواهی رفگت /مثگل قگایق در گگرداب»
(فرخزاد )619 :7080 ،و «پرسش»« :ستارههای اکلیلی ،از آسمان به خاک میافتنگد /و
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قلب های کوچک بازیگو  /از حس گریه میترکند» (همان)623 :؛ و در نگگاه غگاده
در دفتر ابدیت ،لحظه عشق ،قابل مشاهده است .هرچند غاده ،نظام طبیعت و فطگرت
را هم در تااد ویژگی و رفتاری موجودات عالم ،یعنی عملکرد معکگوس آنهگا دیگده
است:
«از آن روز کــه تــو را در آن شــناختم /و ماهیــان در آســمان پــرواز
می کنند /،و گنجشكان در زیر آب ،به شناوری مشغول اند /،و خـروس در
نیمه شب ،بانگ میدهد... /،و کپشتان همچون خرگوشـان در جهـش و
پر اند... /،و مرگ انتحار میکند و دیگر نمیمیرد /.از آن روز که تـو را

شناختم /،و مم در لحظه ،میخندم و میگریم» (السّمّان7081 ،د)70 :؛
و هم در تسل حیوانات ذیشعور بر انسان:
« اسبی را دیدم /،که در مسابقه ،بر مردی بر نشسته بود /.مم بوزینـهای

را دیدم /که سیّاحی را به رقص واداشته بود( ».../همان.)10 :
هرچندکه او گاهی بگا دو دیگد بگه یگک موضگوع نگریسگته اسگت .یکگی بگا دیگدِ
انساننگری /انسانگرایی ،7که همه موجودات را با عملکردی انسانی میبیند؛ یکی بگا
نظرِ طبیعتنگری /طبیعتگرایی ،6که انسانها را با تمام ویژگیها و اعمالشان بهشکل
حیوانات متصور است (همان7081 ،ج.)26 :
ب) علل درد و رنج در نگاه انسان معاصر
با توجه به علل درد و رنج در نگاه انسان معاصر؛ مهمترین عوامل ،اینجایی و اکنگونی
نزیستن ،نابسامانی ذهنی و روانی ،محرومیت از حقوق بشگر و حقگوق طبیعگی اسگت
(ملکیان )99–74 :7080 ،که عامل دوم یعنی نابسامانی ذهنی و روانی و عامگل سگوم
یعنی محرومیت از حقوق بشر ،بیشتر مورد توجه شاعران بوده است.
مهم ترین مسئله در مقام اینجایی و اکنونی نزیستن؛ به این مسگئله اشگاره دارد کگه
1. Humanism
2. Naturalism
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هرگاه شخصی ،حال (موقعیتِ زمانی) خود را فدای گذشته یا آینده کند؛ یعنی بهجای
زیستن در زمان حال ،با خیاالت و اتفاقاتِ گذشته یا رؤیاهگایِ دسگتنیگافتنیِ آینگده،
زندگی را سپری کند؛ به جای لذت و بهرهوری و کسگب تجربگه از زنگدگیِ کنگونی،
دچار درد و رنج و اندوه و حس غمناک مزمن خواهد شد (فرخگزاد،69 ،66 :7080 ،
 007 ،617 ،21 ،29و774؛ و السّمّان7081 ،ب 99 :و 80؛ ال  46 ،02 :و .)42
مهم ترین موارد مربوط به نابسامانی ذهنی و روانی در اشعار شاعران ،تملکِ فقگ
«یک لحظه» از زندگی؛ ازدستدادن لحظههگا در تمگام ابعگاد وجگودی و زیسگتی ،در
ظلمات بودن ،کورکورانه به سمتِ آینده قدم نهادن؛ داشتن درد تنهایی ،شک و تردید
زنانگگگه (فرخگگگزاد63 ،002 ،096 ،671 ،000 ،092 ،091 :7080 ،و )42و روزمرگگگگی
(همان ،)619 :الفت داشتن با تنهایی ،دل افسرده ،بگهسگربردن در خیگاالت گذشگته و
آینده و تعلّق خاطر و عشق است .فغان از یکدلنشدن بگا معشگوق و ازدسگتدادن او
(همان)69 :؛ بهدنیا آمدن بیهودگی (همان)683 :؛ ترس از بیهودگی و بیگگانگی و درد
از رخوت و بی غمی دیگران؛ دورویی و نفاقِ دوستان و آشنایان؛ دروغ و ریا (همگان:
 )780و ...خاص فروغ است .این نوع از درد در نگاه غاده بگه طگور اخگ

عبارتنگد

است از :برحذر داشتنِ زن از عشق؛ دروغ ممتاز دانستنِ عشگق بگهخگاطر رهانیگدن از
پوچی؛ اختراعِ عشقِ معشوق؛ ابداعِ زخم بهخاطر اوهام پنهانی و درونی خگود؛ دوری
گزیدن از یاران؛ گِله از روزگار و نامه نوشتن به او؛ دوری از وطگن ،تفکگرِ مبگارزه و
طغیان علیه عوامل نابهنجار اجتماعی (السّگمّان 7081 ،الگ  86 :و46؛ د94 :؛ ب،72 :
 00 ،93و )81و روزمرگی:
«هق ه ح و

الوامعال وم /االمحورِ تفقهاها وصادأا
ا
تجعّ /اط امفقص

تحق ابق الث ن  /...هق ه اح و

تجع ...و تض

رأسهق بقلقالضاق ا ححا ا

ال ف»؛ «هان ایم حروف مم است /که درون قفسهای روزمرگی پنهـان
میشوند /برآماسیده ،بیطعم /و زنگار گرفته در زیر هجـوم مگـسهـای
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بیهودهگویی /...هان اینك ایم حروف مم است /که پنهـان مـیشـود /،و

را به شاخهها میکوبد /تا خـون جـاری شـود» (السّگمّان:7444 ،

سر

متةههالورقه).

عةشقه ف
و اینکه:
«تموتااالبجددهبا اب قااللش م ه/ا اممبح االحفقص االصغ اال وم ا ا/...ا
ه المعقااالاوال االفض ابد اح وفااالبجدده؟»؛ «در خانة زن شـرقی /الفبـا
می میرد /در قربانگاه روزمرگی های حقیر ...آیا ظرفهای نقـره ای را /بـر

انداختهای /بهجای حروف الفبا » (همگو :عةشاقهتطیارماعباومال هشاه؛
7081ج.)18 :
یکی دیگر از علل درد و رنج و نابسامانی ذهنی و روانی شاعران« ،شک و تردیگد»
است که در نگاه انسان معاصر سنّتگرا ،به موازات عشق /عشق دروغین میتگوان آن
را مطرح کرد .غاده در این ساحت ،قادر نیست از شک و تردید خگود بگریگزد .او در
شعر «زنی عاشق که دروازة گل سرخ را میکوبد» ،شک و تردیگد خگود را از عشگقی
عداوتگونه ابراز می کند و با اینکه هیچ گریزگاهی از تذبذبِ خود نمییابد ،لکن نگه
تنها حاضر به ترک معشوق و عشق دروغینش نیست؛ بلکه زندگی را چه با او و چگه
بدون او از محاالت میداند (السّمان7081 ،ج) 80 :؛ با این حال ،بههیچروی نیز به او
اعتماد نمیکند (همو7081 ،ال  .)90 :فروغ نیز گاهی عشق را در سایهای بیاعتبار و
ناپایدار مییابد و با دیدة شک و تردید به آن مینگرد؛ اما در انتظار آن میزیَد و از آن
نمیگریزد (فرخزاد .)697 :7080 ،همچنین او در سایة شک ،به حلقة ازدواجِ نگاموفقِ
خود در دنیای واقعی مینگرد .حلقة ازدواجی که بهجای خوشبختی و زندگی و امید؛
بردگی و بندگی و اسارت بههمراه داشته؛ اما هنوز درخشندگی خگود را حفگظ کگرده
است (همان.)42 :
مهمترین موارد درد و رنج در نگاه انسان معاصر ،مربوط به محرومیگت از حقگوق
بشر و حقوق طبیعی هر فرد است .محرومیت انسانها از حقوق طبیعی ،در موازات و

مفهوم درد و رنج در اشعار غادهالسّمّان و فروغ فرخزاد 711

همگام با محرومیت از حقوق بشری است که کماکان در مباحث پیشین بگه آن اشگاره
گردید .اما همین بس که غاده ،بانیِ محرومیت از حقوق طبیعی بشر را «روزگارِ جبار»
می داند (السّمّان7081 ،ب« .)04 :آزادی» نیز مورد دیگگر اسگت .اگگر کسگی در نگوع
زندگیا

«حق انتخاب» داشته باشد ،آزادی او محرز است .گفتنی است که «انتخاب»

باید بدونِ قیدوشرط باشد تا «آزادی» محسگوب شگود (همگان .)78 :فگروغ نیگز نبگودِ
آزادی زنان را ،اسارت جنس زن در جامعه میداند .حتی بیوفایی ،خیانگت و سگتیزة
مردان نسبت به زنان را در نگاه او میتوان ازایندست مقولهها محسوب کرد (فرخزاد،
 02 ،23 :7080و السّمّان7081 ،ب .)96 :در نگاه السّمان این مسئله چنین اسگت کگه؛
عمالً هر نویسنده ای فرزند زمان و محی خود است؛ اما در عمگق ،بگهگونگهای بگاهم
شبیه اند .چراکه معماها و خانه های تاریکی در اعماق هریک از انسانها وجود دارد و
ایگگن نشگگان از هماننگگدی انسگگانهگگای دردمنگگد و محگگروم از حقگگوق بشگگر اسگگت
(السّمّان7081،ب .)60 :غاده آن هنگام کگه حکومگت جامعگه عگرب بگر جسگمیّت و
جنسیّتِ زنان ،جابرانه حکم میکند خود را آماده مبارزه میکند .در این راه ،به دنبگال
همسوکردن زنان دیگری است که با اتحاد و کمک آنان احقاقِ حق کند (همان.)20 :
شاعران در این مقام« ،نسیان» را آرامشی برای محرومیت انسانها از حقوق بشر و
حق طبیعی خگویش دانسگته انگد (السّگمّان7081،د ،69 :ج78 :و فرخگزاد،637 :7080،
)668؛ و «عشق به وطن» (السّمّان7081 ،ج )09 :یا «تمسخر وطنپرسگتان افراطگی» را
از حقوق طبیعی خود می دانند .مثالً فروغ در مقابگل غگاده ،بگه تمسگخر روشگنفکران
غربزده؛ تمسخر وطن پرسگتیِ افراطگی و بیگزاری از تجمگالت و عگادت تشگریفاتی
(فرخزاد)060 ،070 :7080 ،؛ و تمسخر تمدن و پیشگرفت مگادی و مونتگاژ کاالهگای
غربی (همان )072 :پرداخته و ماهرانه آنها را طرد و لعن کرده است .غاده نیز خود را
به دلیل نگاه به مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ،...در جایگگاه انکگار مگیبینگد و
جن

را از این نوع دردها برمیشمارد (السّمّان7081 ،ال 64 :و .)16اما انتقادهای تند

اجتماعی فروغ در اینباره در قالبِ طنز در شعر «به علگی گفگت( »...فرخگزاد:7080 ،
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 )037بروز کرده است .او دردهای جامعه شناسانه خود را در شعر «بازگشت» به پایان
خ جاده و شهر گور آرزوهایش ،واگویه کرده است (همان)636 :؛ عالوه بر ایگن ،از
فساد اداری؛ از نبودِ امنیت و ترسیم فاای خشن شهر ،فقدان انسانیت ،عشق ،عاطفگه
و احسگگاس (همگگان)099-090 :؛ رخگگوت ،کسگگالت ،فسگگاد و انگگزوا ،بگگیتفگگاوتی و
سهلانگاری (همان )001 :و واژگونی ارز ها (همان )617 :نیز نالیده است .اما غاده،
شجاعانه خود را ملزم می کند تا جامگه جنگ

بپوشگد؛ حتگی پیگراهن ضگد گلولگه و

تعویذهای مادربزرگش را از خود نیز دور میکند (السّمّان7081 ،ب .)88 :این مؤلفگه،
از دیدگاه فروغ؛ عالوه بر ترسیم فاای خشن شهر ،به گذر زمان در شگعر «ایمگان»...
(فرخزاد )007 :7080 ،اشاره دارد که با مسئله مرگ پیوند نزدیک ایجاد کگرده اسگت.
احساس پوچی و بیمعنایی در شعرهای «زندگی» (همان )671 :و «در آبهگای سگبز
تابستان» (همان)697 :؛ احساس گناه و خرو

و طغیان و فریاد در شعرهای «جنون»

(همان )677 :و «هرجایی» (همان)61 :؛ تقدیر و سرنوشت کور و نامعلوم و آینگدهای
مبهم و گنگ

در شگعرهای «ظلمگت» (همگان )741 :و «راز مگن» (همگان )87 :و ...از

عوامل دیگر محرومیت از حقوق بشری در نگگاه فگروغ اسگت کگه بگههگیجروی ،راه
گریزی از آنها ندارد و همچون زنجیرهایی بر پای بیگناه او بسگته شگدهانگد (همگان:
.)87
ج) راههای رهایی (دفع یا رفع) درد و رنج
یکی دیگر از نکات مهم در بحث وجودشناسی درد و رنج در کنار انواع و علل درد و
رنج ،مسئله راه /راه های رهگایی از درد و رنگج اسگت .بگدیهی اسگت کگه هگر انسگان
اندیشمندی ،پس از آگاهی از خاستگاه درد و رنج و شناخت و معرفت نسبت بگه آن،
بهمنظور رهاشدن از دردمندی و رنجوری ،تال

و کوشش میکنگد .همگانگونگه کگه

ارسطو حکیم مشهور یونان ،بر آنست «که انسان عاقل بعد از وقو

به ماهیگت درد و

رنج و آگاهی از خاستگاه آن باید طالب رهایی از درد باشد» (دوپاتن)690 :7080،؛ و
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این الزمة ادامه زندگی در این جهان است .در یک نگاه کلی ،به شعر «راز من» فگروغ
و «عشق تو گلولهای خیس است» غاده ،درمییابیم که این دو شعر ،شگباهتهگایی در
مامون و مفهوم دارند و شاعران در پایان به خودآگاهی و رستگاری مگیرسگند .پگر
بیراه نگفتهایم که «من یکی از عناصر همبافته روان انسان است« .من» خودآگاه آدمی
است که او را تبدیل به آدمی میکند .من یا خودآگاه تنها بخش کگوچکی از روان را
تشکیل میدهد که به مرور و در فرایند قرنهای بیشمار پیش از تمدن ،تکوین یافته
و هنوز هم تا تکاملِ نهایی راه درازی در پیش دارد» (ممتحن و کمگالی:7047،

-700

702؛ به نقل از یون  .)09 :7010 ،در این شعر ،فروغ با رهایی از ازدواجی کگه بگرای
او چیزی جز بردگی نداشته و در شعر غاده ،رهگایی از عشگقی آرمگانی کگه در برابگر
مشکالتِ بزرگ ،کوچک و کوچکتر میشود ،مواجهیم (فرخزاد87 :7080 ،؛ السّمّان،
 7081ال  .)16 :مرگ نیز با اینکه نوعی رهایی از زندگی دردناک است؛ در نگاه آنها،
در کنارِ آن ،عشق و زندگی در تمام مظاهر هستی جریان دارد (فرخگزاد670 :7080 ،؛
السّمّان7081 ،ج .)17 :امید به آینده در قالب وصال بگه معشگوق و امیگد بگه خداونگد
(باورهای دینی) از دیدگاه فروغ (فرخگزاد)600 ،43 :7080 ،؛ و بازگشگت بگه وطگن،
عالوه بر عشق از نگاه غاده (السّمّان7081 ،د )47 :از دیگگر راههگای رهگایی از درد و
رنج است .امید به کسب آگاهی و معرفت نیز باعث میشود تا فروغ راههای ظلمگانی
و تاریک و وهمانگیزِ وجود

را بدون چراغِ هستی بخشِ معشوق بپیماید و به کمال

برسد (فرخزاد)092 :7080 ،؛ هرچند هیچکس کامل نمگیتوانگد باشگد (شگوتز:7086،
.)19
 .9غایتشناسی درد و رنج
موضوع سوم در بحث مفهوم درد و رنج در کنار ماهیتشناسی و وجودشناسی درد و
رنج ،مسئله غایت شناسی (اهدا

و نتایج آن) است .در این مبحگث پگس از بررسگی

گفتمان حاکم بر ذهن و زبان این شاعران ،با توجه به رهیافت آنها ،باید به این مسئله
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پرداخت که غایت (مطلوب ،هد  ،فایده و نتیجه) درد و رنج در دستگاه فکری آنهگا
چیست و انسان دردمند از درد و رنج خویش چگه آموختگه؛ و چگونگه آن را مطگرح
کرده و به آن اهتمام ورزیده است .هر دو شاعر نتایج درد و رنج را در دو پهنه (مثبت
و منفی) تصویر کرده اند .بخش اول (نتایج مثبت) به ارز

و اهمیت ریشه و بنمایگه

اصلی درد توجه دارد .این بنمایه ،حاصلِ دردهای ثمربخش ،باور ،آگاهی و شگناخت
انسان است که از ایثار و شجاعت و درونیات و احساسات تند عاطفی نشگئت گرفتگه
است .پس ،این دردها ،حاصل ایمان و شناخت و معرفت انسان اسگت؛ کگه فگروغ در
بیان آن ،پرواز و اوج گرفتن بعد از تحمل رنج را ثمره آن مگیبینگد (فرخگزاد:7080 ،
 .)007اما گاهی شاعران به دلیل روبهرو شدن با دردهای بیثمر که غایتی تعالیبخش
ندارد و نتایج منفی بهبار دارد؛ ناامیدانه میسرایند .ازینرو« ،یأس و ناامیدی» تصگویر
دیگری از فصل ممیز شعرهای دردآلگود ایگن شگاعران اسگت کگه درنهایگت ،غایگت/
نتیجهای جز مرگ ندارد .پس ،این عناصر به موازات مرگ ،یا منتهی به مرگ ،به سگیر
خود ادامه میدهند .شعرهای «دیدار در شب»؛ «گذران» و «وهم سبز» فروغ و( ...ر.ک
به ترتیب؛ فرخزاد680 :7080 ،؛ 668؛  )646ازایندست اشعار مأیوسانه اسگت؛ بگرای
نمونه:
«ما هر چه را که باید /از دسـت داده باشـیم ،از دسـت دادهایـم /مـا

بیچراغ به راه افتادیم» (همان.)090 :
حتی افسردگی که او را همانند شگمع تبگاه مگیکنگد (همگان 68 :و )681یگا ماننگد
خورشیدی که در نگاه او مرده است؛ سبب میشود تا او هیچ آرزویگی نداشگته باشگد
(همان 687 :و )600و منتظر کفَنِ انتظگار باشگد (همگان .)094 :او حتگی عشگق را بگه
موازات دردهایی همچون ،عشق آلوده به نومیدی و درد و شعله سگوزان و( ...همگان:
60-66؛ 04؛ 69؛  )63بهتصویر میکشد و آن را نفرینی بیش نمیداند (همگان)699 :؛
و در این راه هزاران در را بسته میبیند و آرزوهای خود را درمیبازد:
«آرزوها  /خود را می بازند /در هماهنگی بیرحم هزاران در /بسـته /
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آری ،پیوسته بسته ،بسته» (همان.)616 :
پس ،چنین است که فروغ ،همهچیز را بیروح و منجمد و فسرده میبیند:
«آنگاه /خورشید سرد شد /و برکت از زمیمها رفـت /و سـبزههـا بـه
صحراها خشكیدند /و ماهیان به دریاها خشكیدند /و خاک ،مردگـانش را/

زانپس به خود نپذیرفت» (همان.)614 :
اما در پس تمام اینها بر آن است که باید طالگب صگفا بگود تگا بتگوان خگود را فنگا
ساخت (همان .)00 :در مقابل غاده ،گاهی هیچ دوست ندارد علتها یا غایتها را ،نه
خود و نه دیگری ،توجیه و تفسیر کند (السّمّان7081 ،د .)06 :اما گگاه از فگرط انگدوه
تاب و توان خود را ازدست میدهد .شعرهای «زیباییشناسی فراق»؛ «کارتتبریکی از
پاریس :فرار» و «زنی عاشق مداد پاککگن» (همگو7081 ،د 07 :و10؛ 7081ج )92 :از
این نوع اشعار مأیوسانه است .او نیز در باب غایت دردهای حاصل از عشق ،با اینکگه
دیگران را از عشق حذر میدهد و آن را دروغ ممتاز خطاب میکند؛ بهوسگیله آن بگه
ق او بگه عگداوت و دشگمنی
مبارزه برمی خیزد و یقین دارد کگه دیگگران نیگز ،بگا عشگ ِ
برمیخیزند؛ با وجود این ،به دنبال اختراع و ابداع عشق است و پس از اختراع ،در آن
غوطهور میشود (همو7081 ،الگ 47 ،86:؛ ب04 :؛ ج80 :؛ د .)09 ،94 :ایگن افکگار،
بیشتر در حس غربت 7و تنهایی وی در کشوری بیگانگه بازتگاب یافتگه اسگت (همگو،
7081ب .)68 :اما باید گفت؛ او هنوز امید بازگشت به بیروت را در سر مگیپرورانگد.
در مجموع ،غاده گاهی حال را بر گذشته ترجیح میدهد و بگه آینگده امیگدوار اسگت.
بهعبارتدیگر ،امید به آینده غایتِ گریز از درد و رنجهای غاده محسگوب مگیشگود؛
درحالیکه امید به مرگ ،غایتِ رهایی فروغ از ناامیدی و یأس است.
 .4وظیفهشناسی یا اخال درد و رنج
یکی دیگر از مباحثی که در حوزه معرفتشناسگی درد و رنگج ،بحگثبرانگیگز اسگت،
1. Nostalogia
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مسئله وظیفه شناسی یا اخالق درد و رنج است .به این معنا که انسگان در مواجهگه بگا
پدیده درد و رنج در زندگی خود و دیگران ،چه رویکرد اخالقی باید اتخاذ کند و بگا
چه کیفیتی با آن مواجه شود؟ چنانکه «نیچه» فیلسو

آلمانی میگوید« :آنچه زندگی

را رضایتبخش می کند ،شیوه برخورد با دردها و رنجهاست» (دوباتن.)622 :7080 ،
در اخالق سیاسی و اجتماعی ،مهمترین مسئله کشگ

حقیقگت ،کگاهش درد و رنگج

دیگران است و این امر باید از هرگونه تعلق ،ارزشمندتر تلقی شود .بگههمگینسگبب،
شاعران ،این مهم را وظیفه اصلی خود میدانگد .فگروغ در ایگن راه از خداونگد طلگب
آگاهی و معرفت میکند (فرخزاد .)43 :7080 ،او در جایی دیگر ،اخالق /وظیفگه درد
را در جایگاه «خدابودن» نمود میدهد که اگر او خدا میبود چنین میکگرد یگا چنگان
نمیکرد؛ چراکه فکر میکند خدا چنان در بارگاه خلوت خویش بر تخت مرصع تکیه
کرده که به نالههای هیچکس ،جواب نمیدهد (همان .)86 :اما غاده بگا اینکگه مشگتاق
یافتن آگاهی است؛ آن را بنا به تقدیر و سرنوشت و قاای روزگار به مگوازات مگرگ
میبیند (السّمّان7081 ،ب .)93:آنچه مهم است اینکه ،شاعر اگر توانایی برطر کگردن
درد و رنج خود و دیگران را ندارد ،الاقل باید صبوری پیشه کرده و بگا تمگام وجگود،
دردها و رنجها را به جان بخرد و با آن عجین شود .ایگن حگس در حقیقگت در نگگاه
فروغ موجب می شود که آدمی در زندانِ زندگی ،بسوزد و بسازد و خگود را از چشگم
همهکس و همهچیز پنهان کند (فرخگزاد .)78 ،27 :7080 ،امگا در نگگاه غگاده ،گگاهی
بهجای پنهان کردن خویش ،میتوان نقاب سگکوت بگر چهگره زد (السّگمّان7081 ،ب:
 .)09گاهی نیز با شمشیر ،زخمی را برای خود ایجگاد کگرد تگا بتگوان اوهگامی را کگه
حاوری پنهانی دارند و آدمی را آزردهخاطر میکنند؛ تحمل کرد (همان.)27 :
نتیجه بحث
در یک نگاه فراگیر به موضوع درد و رنج از مجموعه آثار فروغ و غاده ،چنین مستفاد
می شود که آنها در مبحث معناشناسی ،ضمن توجه به دردهای فردی که بگا واژگگانی
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چون تنهایی ،رنج و غم و اندوه ارتباط دارد؛ به درد دیگران و موجودات و محرومیت
آنان نیز توجه خاص داشته و واژه درد را در قالب ترکیبهای تنهایی تنها ،زنی تنهگا،
زن غمگین و ...نمود داده اند .در بحث وجودشناسی با تأکید بر مسئله معرفت ،بیشگتر
در مقام انواع درد و رنج ،بهویژه دردهای گریزناپذیر اشگاره کگردهانگد و بگزرگتگرین
ترس و واهمه خود را در ساحت ازدستدادن معشگوق (چگه معشگوق زمینگی و چگه
روحانی و چه عشق به وطن)؛ نرسیدن زنان به حق و حقوق خود در جامعه و یأس و
ناامیدی که از عوامل گوناگون فرهنگی و اجتماعی دوران خگود و بگه مگوازات مگرگ
است؛ نشان دادهاند .آنگان در حگوزه علگل درد و رنگج بگا رویکگرد پدیدارشناسگانه و
معرفتشناختی ،بیشتر به تعارض و تصوّرات برساخته با جهان خارج و دیگدن درد و
رنج انسان ها تأکید دارند .در حوزة زمان و دوره ،به تمامی عناصر آن در نگگاه انسگان
پیشین و مدرن ،توجه خاص کردهاند؛ و مهمترین راه رهایی از غگم و درد را رسگیدن
به رستگاری و خودآگاهی دانستهاند .هر دو شاعر به مرگ که نوعی رهایی از زندگی
دردناک است ،توجه کردهاند؛ اما بر این هستند که بعد از مرگ ،عشق و زندگی نیز در
تمام مظاهر هستی جریان دارد .آنها مبحث غایتشناسی را در دو پهنه مثبت و منفگی
مورد بررسی قگرار داده؛ امگا بیشگتر جنبگة منفگی آن را در نظگر گرفتگهانگد .در بحگث
وظیفهشناسی /اخالق درد و رنج ،راههای رهایی از آن را امید به خدا و زنگدگی بیگان
کرده اند .حتی فروغ در این بخش ،خود را در مقام «خدایی» فرض کرده که میتوانگد
التیامبخش دردهای دیگران باشد؛ ولی غاده ،گاهی قادر بگه تحمگل دردهگای دیگگران
نیست .آنچه مهم است اینکه ،شاعران در مقابل درد و رنگج ،صگبر و شگکیبایی پیشگه
کردهاند؛ فروغ بهصورت پنهان کردن خود از دیگران و غاده ،تنها با مُهگر سگکوت بگر
لب زدن.
پینوشت
 )7عبدالحسین فرزاد ،مترجم اشعار غاده ،معتقد است« :زن همواره در جهان بگه عنگوان جگنس دوم،
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مورد بیرحمانه ترین تبعیاات قرار گرفته است؛ تا آنجا کگه انسگان ،در همگهجگا ،مگرد انگاشگته
میشود» (السّمّان7081 ،ب« .)4 :متأسفانه ایگن تلقگی منفگی آنچنگان ریشگهدار اسگتکگه حتگی
فیلسوفان و متفکران بزرگ جهان ومانند افالطونر نیگز آن را بگاور کگردهانگد»؛ و هنگوز زن را در
مرحلة انسانیّت نمیبینند (همان)70 :؛ بهویژه احساسات زن عرب که همچون رازﻯ سر بگه مهگر
قرنهاست در تاری اعراب نهفته است (السّمّان7081 ،ب 29 :و فرخزاد.)98 :7080 ،
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