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 چکیده
ي تفک ر مفهومی سقراطی، در مواجهه با  فریدریش نیچه، فرهنگ دوران معاصر را به سبب غلبه

ي افالطونی، ابتدا مدارانههاي تعق لدید. او پس از اعالم مرگ ارزش میبحران نیهیلیسم 
گاه راه آفرینش ابرانسان و تصدیق ي اساسی منفعل و فع ال تقسیم و آننیهیلیسم را به دو گونه

ي او تقریبا  کند که در فلسفهي زندگی را گذر از نیهیلیسم منفعل به فعال معرفی میجانبههمه
زاد هم، از سویی هاي جان: شتر، شیر و کودك است. شعر فروغ فرخدگردیسی معادل مراحل

هایی چون: بازتاب  بازتاب احساس یا اندوه فلسفی اوست و از سوي دیگر، با داشتن ویژگی
هاي ادراك رایج،  ارزش و حیثیت حیات  عاطفی و حس ی انسان، آزاداندیشی و نبرد با شیوه

و جاودانگی و داشتن سیري تحو لی براي پذیرش کامل زندگی، گرایی، باور به پویایی  واقع
ي او از نوعی نیهیلیسم منفعل بینی نیهیلیستی و گذر پیروزمندانه ي او با این جهان گویاي مقابله

ي غیرمفهومی و  هاي فلسفه وجوي پیوندگاهبه فعال است. هدف از این جستار جست
تکاملی  -بینی خاص  فروغ از رهگذر سیر تحو لی اني نیچه از رهگذر نیهیلیستی با جه شاعرانه

ها، رویکرد نقد  اندیشه و شعر اوست. روش تحقیق، کیفی و رویکرد غالب ناظر بر تحلیل
ي  هاي شاعرانه ي غیرمفهومی و گاهی رویکرد توصیفی با تکیه بر گزاره ي فلسفه فلسفی از گونه
 آن دو است. 

، نیهیلیسم منفعل، نیهیلیسم فعال، گذار نیهیلیستی، زادنیچه، فروغ فرخ هاي کلیدي: واژه
 دگردیسی جان. 
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 مقدمه -1       
 بیان مسئله -1-1

جهان است. به  یهست يو ارزش برا  یانکار  داشتن  معن يبه معنا يانگار یمعن یدر فلسفه، ب  
) چیه يبه معنا نیالت nihil (برگرفته ازسمیلیهین ای يانگار ستین ،يانگار چیه ،يانگار یمعن یب

 انینب کیکه وجود  شود یگفته م یفلسف دگاهیهر نوع دبه  يانگار یمعن یاند. اساسا  ب هم گفته
 :Encyclopedia Britannica, 2008) کند بشر را رد  ینظام ارزش ي) براوی(ابژکتینیع

nihilism). 
 سـت؛ گرچـه درهاي بیش از یک سـده و معـانی متفـاوتی ا نیهیلیسم داراي پیشینه واژة

معنـایی  هدفی و بی قائل بودن به بی: «یعنیترین معنایش  نخستین نگاه، اغلب از آن به متداول
واحدي نیست؛ بلکه  ياصطالح نیهیلیسم اساسا  ناظر به معنا ،شود تعبیر می» زندگی
حقیق نیهیلیسم و معانی آن ت ي معانی متفاوتی دارد. از کسانی که درباره ،مختلف يها درحوزه

اسـت. وي در  1اند، دانلد کراسـبی دست داده هاي آن به ها و تعریف کرده و فهرستی از گونه
ضمن اشاره بـه چندمعنا  هاي نیهیلیسم مدرن و نقادي آنشبح پوچی: خاستگاهکتابش با عنوان 

به زعم بندي و تعریف انواع آن از این ابهـام بکاهد.  تا با دسته کوشد می» نیهیلیسم«بودن واژة 
وي، نیهیلیسم بر پنج گونه است: نیهیلیسم سیاسی، نیهیلیسـم اخالقـی، نیهیلیسم 

از این میان،  (Crosby, 1988: 35). شناختی، نیهیلیسم کیهانی و نیهیلیسم وجودي معرفت
ترین و  کنـد، اساسا  جامع مـی هرادا» نیهیلیسـم«عام  ةچه کراسبی در عنوان کتابش از واژآن
 است» معنایی زندگی فی و بیهدقائل بودن به بی«نوع آن، یعنی نیهیلیسم وجودي یا  ترین مهم

.(Ibid, 36)  دهد  دیگر نیهیلیسم را هم بنا به این دلیل  موج ه توضیح میبا این حال، او انواع
تـر  کننـدة خاسـتگاه تاریخی این واژه اسـت و مهـموشـنکه دانسـتن نیهیلیسـم سیاسـی ر

هـاي دوسـویۀ گریزناپذیري با نیهیلیسم وجودي دارند که  سـه نیهیلیسـم دیگـر ارتبـاطکـه این
 (Ibid, 8).افکنند بر فهم بهتر آن پرتو می

 

 وجودي نیهیلیسم
وجودي منکر وجود معنا در زندگی بشر است؛ به بیان دیگر این نوع نیهیلیسم به معنا  نیهیلیسم

از دیـدگاه . ( Ibid, 30 & 36)دهدمیهدف بودن وجود بشر حکم  نداشتن و بی
 __________________________________________________________________________  

١- Crosby 
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کنـد و بـه هـیچ چیـز منتهـی  هیچ غایتی را دنبال نمی«هاي وجودي، زندگی  نیهیلیست
وجود  تـوجیهی بـراي زنـدگی ناموج ه است؛ به این معنا که هـیچ شود، بلکه امري کامال  نمی

 ي کراسبی در ادامه .(Ibid, 3)ندارد، اما هیچ دلیلی هم براي زندگی نکردن وجود ندارد
نیهیلیسم وجودي در برخی آثار » حس  و حال«یا » حال و هوا«هایی از وجود  توضیحاتش مثال

و  3هاي کالیگوال و نمایشنامه 2اثـر شکسپیر 1مکبـث امـۀآورد؛ ازجملـه نمـایشن ادبی می
   ).Ibid, 31 -32).  4وکامر سوءتفاهم نوشتۀ آلب

 
 

 ملسیهین يها مؤل فه یبرخ
هـاي نیهیلیسـتی  محتمل  هاي سوم و چهارم کتابش در کنـار بعضـی اسـتدالل در فصل کراسبی

هایی  استدالل» ترین برخی از برجسته«است، به ذکر  یلستیهین يها که معر ف و معادل مؤل فه
چه در آثار ادبی و هنري، چـه در زنـدگی و «پردازد که پیروان ایـن مکتـب در طول تاریخ  می
ها  استدالل نیاز ا یبرخIbid, 38). (اند ها متوس ل شدهبه آن» روزمـره و چـه درفلسفه رـوام

هاي  هاي مربوط به درد و رنج بشر، مرگ و زندگی پس از مرگ؛ استدالل عبارتند از: استدالل
 ) 1(.اریمربوط به اخت يها استدالل ومربوط به عقل و دانستن 

 

 ب ي نیهیلیستی در غرجریان اندیشه
تر از ایران اتفاق افتاد؛ یعنی از قرن هفدهم به بعد؛ اما موج دوم و مدرنیته در اروپا خیلی پیش

هاي جدید فروید و تر آن در اواخر قرن نوزده واقع شد. اصل عدم قطعیت، خوانشگسترده
تحوالت،  ،اول و دوم یهاي جهان وقوع جنگداروین از اصل وجودي و رفتار انسانی و 

بدین ترتیب تصویري بـراي غـرب بـه ارمغـان آورد؛ ا ر یمـیعظ هاي یرانیو صـدمات و
کم انزواطلبی ي حیات او در جامعه شکل گرفت و کمناامیدکننده و سرد از هستی بشر و ادامه

حـوادث موجـب  ـنیا). 142: 1391نثاري الدانی، گرایی بر زندگی مردم حاکم شد(جانو پوچ
 __________________________________________________________________________  

2- Macbeth 
3- Shakespeare  
4- Caligula  
5- Albert Camus 
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 یعلم دیجد هاي دهیي سرنوشت انسان و پد شنفکران معاصر به مسألهرو شیاز پـ شیتوجـه بـ
 نیترمهم ،)انهیگرا گرا(پوچ تئاتر عبث شیدایدوم، موجب پ یکـه بعـد از جنـگ جهانشد. چنان

زارعی و هنري را به خود جلب کند( -یشد و توانسـت توجه محافل ادب یانواع تئاتر فلسف
). جهان پس از جنگ دوم 368: 1369 کوب، نیزراز: ، به نقل 18: 1391حیدریان شهري، 

را  شیخو یمانیا هـاي گـاهیي پا کـه همـه ی. جهـاندیرسـ یبه تمام معنا پوچ به نظر مـ یجهان
هاي  رواج فلسفه. بـود دهیبه تهوع رسـ شیاز دست داده و سردرگم در خأل معنوي خو

 یهـا افکـار فلسفي آن جملـه د؛ ازدامن زده بو ینیو بدب أسیعصر، به آتش  نیمختلف در ا
رنج است. لـذت  یزندگ یاصل قتیو حق هیماکه معتقد بود،  تسا 2، استاد نیچه1رشوپنهاو

از درد و  ییرها یشوپنهاور حت ي دهی. به عقشود یاست و به فقدان رنج اطالق م یامري عدم
بالي مالمت و  یآسودگ نیبه دنبال ا رایز ؛بشر نخواهد بود یعالم موجب خوشبخت ـنیرنـج ا

 نخستین شوپنهاور ترتیب این به ).291: 1370دورانت،او خواهد شد( ـردیگ کسالت دامـن
 تـأثیر و شورید روشنگري عصـر طالیـی اوهـام علیـه کـه بـود رومانتیـک عصـر متفکر
 خوبی به اساسی، هایی تفاوت داشتن ضمن نیچه، و 3واگنر همچـون کسـانی در او افکـار

 از بسیاري بینش و افکار بر خود ي نوبه به هم نیچه که افکار است بدیهی. است شکارآ
  .است افتاده کارگر نیز خود از پس و عصر هم نظران صاحب و اندیشمندان

م)، از فیلسوفان بنام و تأثیرگذار قرن نوزدهم است که شاید  1844 -1900فریدریش نیچه( 
خواند. وي در تمام آثاري که از خود » شاعرترین فیلسوف«ا ی» ترین شاعر فیلسوف«بتوان او را 

ي گویانه برگ زیده است. نیچه متفکري است که صرف نظر از نتیجه اي گ زین بجا نهاده، شیوه
، از نیهیلیسم غالب بر »ي معطوف به قدرتاراده«یابی از خواهد با بهرهي خود، میفلسفه

انگاري، از آتش ویرانگر دالطبیعه و در اوج عصر نیستروزگار خود عبور کند و از قلمرو مابع
ي معطوف به  مدرنیته، براي بشر گلستانی از زیبایی و هنر و قدرت بیافریند. او هنر را اراده

اي خلق  هاي تازه کند تا ارزش هاي جعلی کهن را نفی می ي ارزش بیند که همه قدرت می
شناسی و هنر نزد نیچه تنها به یک صورت یا  ی)؛ بنابراین زیبای36و  47: 1387کند(مددپور، 

شناسی،  شود بلکه از تاریخ، روان ساخت هنري یا حتی هنر چونان یک کل، محصور نمی
که تمایل نیچه به  آورد؛ چنان ي اخالق و در نهایت از خود زندگی سر در می فلسفه

 __________________________________________________________________________  
١- Shopenhaur 
٢- Nietzsche 
٣- Wagner 
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سازد. در واقع، نیچه از  میاي فراگیر براي زندگی بدل  شناسی را به آرزو و اشتیاق فلسفه زیبایی
وجوي فراانسان، هنر را با مسائل رود و در جست شناسی فراتر می معناي محدود زیبایی

) چراکه معتقد است: 70و  71: 1393آرانی،  دهد(محبوبی اگزیستانسیال  هستی  آدمی پیوند می
 ). 101همان: »(شود شناسانه، هستی و جهان جاودانه توجیه می تنها چونان پدیداري زیبایی«
 
 -1342ي آغاز جریان نیهیلیستی در میان اندیشمندان و شاعران معاصر ایران، در دهه 

 ش.1332
نثاري کرد(جانایران نیز همراه با اروپا تجارب ناشی از مدرنیته را در مقیاسی متفاوت تجربه می

 در ویژهبه ایران، معاصر شاعران از بسیاري که رسد می نظر به چنین ).143: 1391الدانی، 
فیلسوفان  اندیشگی متفکران و عناصر از سی و چهل، به صورتی مستقیم یا غیرمستقیم هاي دهه

 هاي مؤلفه با انگیز شگفت ايگونه به هاآن ي شعرياندیشه گاهی باشند؛  پذیرفته غربی تأثیر
یکی «یابد. می همسانی و همچون سارتر و نیچه همخوانی غرب تفکر بزرگان فکري برخی از

شفیعی »(است» ناامیدي«و » امید«ي ستیز هاي حاکم بر شعر این دوره، مسألهها و تماز درونمایه
مرداد  28ي چند عامل اساسی از جمله شکست نهضت ملی در ) که نتیجه63: 1387کدکنی، 

کم به نومیدي عاطفی و سرانجام یأس فلسفی و سرخوردگی اجتماعی است که کم 1332
شود. در برابر این احساس یأس و سرخوردگی، شاعران متفکر ایران آن روز به چند می کشیده

اند؛ شماري همچون مهدي اخوان ثالث به می و افیون پناه بردند، شماري در دسته قابل تقسیم
شکن روي آوردند تا آمیز و سن تجغرافیاي واقعی یا خیالی خود به مضامین اروتیک، عصیان

-ي سیاسی نشان دهند. فروغ فرخبار خود را نسبت به سیاست و مبارزهبدین ترتیب اد
اش یعنی ي این شاعران است که اگرچه در جوانی   کاريش) هم در زمره 1313 -1345(زاد

جوید، هاي اسیر، دیوار و عصیان، هر بار به یکی از موارد باال توسل میهنگام سرودن مجموعه
اش یعنی تولدي دیگر و ایمان ي آخر شعريدر دو مجموعه هاي پایانی زندگی واما در سال

بیاوریم به آغاز فصلی سرد، رویکرد خود را نسبت به هستی، انسان و حیات، تحول، تکامل و 
بخشد و این تکامل در راستاي تحول یأس و نیهیلیسم منفعل به نیهیلیسم فعال و عمق می

د ابرانسان است. براي نیل به این هدف، ي زندگی به منظور رسیدن به حجانبهتصدیق همه
پرواترین شاعران  او یکی از بی گیرد.شاسانه در پیش میفروغ مسیر بینش هنري و زیبایی

ریا،  پرده و بی نظیر، بند از پاي قلمش گشوده و بی معاصر ایران است که با قدرت و شهامتی کم
و شعر براي فروغ هم به مانند به توصیف احساسات و عواطف خویش پرداخته است؛ از این ر
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بینی است؛  نیچه، فقط یک صورت هنري نیست بلکه نوعی نگرش به زندگی و یک جهان
تکاملی صورت پذیرد. دیدگاه فروغ در واقع، در دل  -هرچند که این نگرش در سیري تحولی

اء و توان اجز هاي شعري او می یک تحول حس ی پدید آمده است و با توج ه به ترتیب مجموعه
ي چهل، در  هایی تبیین کرد. در واقع، با سپري شدن دهه مسائل متفاوت ذهنی او را طی  دوره

شعر فروغ از حال و هواي دفترهاي نخستین او دیگر خبري نیست. سرخوردگی جامعه از 
قطارانش بر آن داشت که با وجود  قالبی و اجتماعی، فروغ را همچون برخی از هم» رمانتیسم«

هاي  صوري فراوان، به معنا و مضمون، بیش از پیش اهمیت دهد و برخالف دوره هاي تجربه
ي محتوا و ذات  دادند، شکل را ادامه قبل که شاعران، شکل شعر را بر محتواي آن برتري می

اي  شعر بنامد که گویی در معناي آن نهان است. اهمیت معنا در واپسین شعرهاي فروغ به گونه
» یک فیلسوف شاعر یا یک شاعر فیلسوف«، درست به مانند نیچه، توان او را است که می

اي  اي عام، بلکه فلسفه ي فروغ نه فلسفه ). اگرچه فلسفه495و  496: 1378نامید(براهنی، 
توان با اندکی دقت تقریبا   بینی را می بینی اوست، این جهان خصوصی و به عبارتی بهتر، جهان
«... شنویم که  و مشاهده کرد و آنجا که از زبان خود او میدر تمام شعرهاي واپسین دفترهاي ا

جور هایش یک کنند، علتش یا الاقل یکی از علت ها که کار هنري میآن  کنم که همه فکر می
هایی هستند که زندگی را  نیاز ناآگاهانه است به مقابله و ایستادگی در برابر زوال. اینها آدم

جور تالش است براي باقی ماندن و یا باقی . کار هنري یکفهمند.. تر دوست دارند و میبیش
انگیز دیدگاه او و  )، به نزدیکی شگفت40: 1384(حقوقی، » و نفی معنی مرگ» خود«گذاشتن 

 بریم.  تر پی مینیچه به هنر، بیش
 

 ي اصلی پژوهشفرضیه -1-2       
به مانند نیچه، حضوري قدرتمند  رسد توجه به نیهیلیسم در ذهن و زبان فروغ نیز،به نظر می   

 -دارد و عنصري محوري است. اما فروغ هم به شهادت شعرهایش، در سیر تکامل حس ی
هایی همچون: جسمیت،  شود و با بازتاب گرایش خود، پیروزمندانه بر آن چیره می  اندیشگی

ي  ایدهتوزي با زمان و زمین و زندگی، صیرورت و عدم جزمیت در  یگانگی، پرهیز از کین
ي فلسفی  ي همان، قدرت و خودبسندگی اگزیستانسیال، که همه در اندیشه بازگشت جاودانه

تر به ابرانسان نیچه  نیچه، معطوف به آفرینش ابرانسان است، خود را به زیبایی  هرچه تمام
 اي است که این جستار در پی اثبات آن است. سازد و این، فرضیه نزدیک می
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 ی پژوهشسؤاالت اصل -1-3   
 ایم، به شرح ذیل است:ها بودههایی که ما در این جستار در پی پاسخ به آنپرسش

ن توان آزاد، چگونه میي شعري فروغ فرخبا توجه به سیر تحولی و تکاملی شعر و اندیشه -1
 ي غیرمفهومی نیچه تطبیق داد و با آن ارزیابی کرد؟را بر  نیهیلیسم منفعل در فلسفه

ي ي شعري خود، از مرحلهها، در شعر و اندیشهزاد چگونه و از راه کدام گرایشرخفروغ ف -2
اي نزدیک کند و با رسیدن به اقلیم نیهیلیسم فعال، خود را به ابرانسان نیچهیأس منفعل گذر می

 کند؟    می
 

 ي پژوهشپیشینه -1-4       
ي فلسفی مشخص یا زاد بر اندیشهبینی فروغ فرخ رسد تاکنون شعر و جهان اگرچه به نظر می

هاي تطبیقی بسیاري بر شعر فروغ انجام  دستگاه فلسفی خاص ی سنجیده نشده است، اما پژوهش
ها گاه بر محور انطباق آن با دیگر آثار ادبی ایران و جهان و گاه  شده است؛ اغلب این پژوهش

-هاي ادبی و یا روان و بر برخی از نظریهبر محور  تطبیق ذهن و زبان یا معنا و صورت شعر ا
کنیم: خدابخش  ها اشاره میکه در ذیل به چند نمونه از آن اند شناختی معروف دنیا قرار گرفته

، با »ي خودشکوفایی آبراهام مزلو زاد و نظریه فروغ فرخ«اي با عنوان  )، در مقاله1388اسداللهی(
جهت ایجاد تجانس و هماهنگی میان هاي خاص ی همچون توانایی در  توجه به ویژگی

داند، نشان  براي یک فرد خودشکوفا ضروري می خودانگاره و تجارب تلخ زندگی، که مزلو
 از را خود دیگران، استقالل با در مقایسه خودشکوفا فردي عنوان به زاد فرخ فروغ دهد که می

 محیط تأثیر تحت ترخویش، کم و خودمختاري آزادي واسطۀ به و کند می حفظ خویش جامعۀ
بررسی تطبیقی شعر و «اي با عنوان  )، در مقاله1388گیرد. حسن اکبري بیرق( می قرار اجتماعی
 هایی مایهدرون شناختی و بررسینقد روان روش با ،»زاد و سیلویا پالتي فروغ فرخ اندیشه
 و زوال ،زنانه هاي زودباوري و سادگی حسرت، مرد، و معشوق یأس، و ناامیدي عشق، همچون
 ها ذکر مثال و مشترك هاي درونمایه عنوان به آگاهی، مرگ و اندیشی مرگ گرایی، کمال نابودي،

 شاعر دو این ي اندیشه و شعر تطبیقی ي مطالعه به ایشان، اشعار میان از متعددي شواهد و
 ،»زادروغ فرخبینامتنیت در شعر ف«اي با عنوان  نامه ) در پایان1389پور( محمد میرزایی پردازد. می
شاعرانی همچون تی اس  و نویسندگان آثار با اشعار این يهمقایس و فروغ اشعار تحلیل با

 هاي تأثیرپذیري و نشانه و شباهت وجوه الیوت، حافظ، موالنا، خیام، صادق هدایت و...،
 است. بینامتنی شعر او را بررسی کرده
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 اهداف و دستاورد اصلی پژوهش -1-5     
ه با اهداف این پژوهش باید گفت: هدف کلی این جستار، پ رکردن شکافی است بین در رابط

که قاطعانه در مقابله با بحران نیهیلیسم و در پی  گذار نیهیلیستی جهان  -ادبیات معاصر جهان
ي هنر معاصر یا مدرن که براي غلبه بر این بحران  و بخش معلومی از فلسفه -قرار گرفته است
گرایی صرف و جانبداري از عاطفه، احساس و اراده و  صدد مقابله با تعق ل نیهیلیستی، در

از  چهین ي و شاعرانه یرمفهومیغ ي فلسفههدف خ رد هم، تحلیل تطبیقی خواست  انسانی است. 
به  کیتراژ ییگو يو آر ییاز سو ینیو بدب سمیلیهین یعنی -يتراژد یکیزیمتاف ي هیرهگذر سو

، در راستاي شعر او یتحو ل ریخاص  فروغ از رهگذر س ینیب جهان با ،-رگید ياز سو یزندگ
ي نیهیلیستی در نیل به هدف کلی باالست. دستاورد این پژوهش نیز تحلیل معنامحور اندیشه

اي، یعنی: نیهیلیم منفعل و نیهیلیسم ي اصلی نیهیلیسم نیچهزاد بر اساس دو گونهشعر فروغ فرخ
هاي ابرانسان در هاي رسیدن به ویژگیههاي گذار نیهیلیستی یا رافعال و همچنین تبیین گرایش

 ي این شاعر مدرن است.  شعر و اندیشه
 

 مبانی نظري و تعریف اصطالحات  -2
اي در نیهیلیسم است و کار خود را در این باره، با نیچه در میان فیلسوفان، آغازگر فصل تازه

کند. اگرچه نیچه، خود گی و اخالقی او آغاز مینقد وضعیت انسان عصر جدید و انحطاط فرهن
انگاري هیچ«و » انگاري منفعلهیچ«، تنها از دو گونه ي معطوف به قدرتارادهدر کتاب 

ي برد، اما با توجه به ادعاي خود او مبنی بر ریشه داشتن پدیده)، نام می38: 1386نیچه، »(فعال
ي توان به سه گونهر عمل، نیهیلیسم را میهاي کهن افالطونی، دنیهیلیسم در تباهی ارزش

 بندي کرد.افالطونی، منفعل و فعال دسته
 

 نیهیلیسم افالطونی یا سقراطی -الف
انگاري نیچه، آغاز نیستها. ارزش شدن بهترین ارزشنیهیلیسم از نظر نیچه، بیانی است از بی 

رویکرد مبتنی بر  با )2(وسیزدیونی يگرایانهرا نفی رویکرد شادخوارانه و به تعبیر او، زندگی
 ي افالطونی و سپسداند. به اعتقاد او، با ظهور اندیشهدر یونان می )3(یعقالنیت اخالقی آپولون

اي پدید آمد که به عنوان باطن مسیحی -سقراطی يمسیحی، مابعدالطبیعه گاهآنسقراطی و 
هاي مابعدالطبیعی که مبناي تمدن زشهایی را پدید آورد. به اعتقاد نیچه، ارغرب، ارزش تفکر
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مسیحی است، اینک و در پایان تمدن مدرن و به اعتباري آغاز پست مدرن، گرفتار  -سقراطی
اند. او این سیر انکار ارزش هاي مابعدالطبیعی تمدن بحران گردیده و به انکار خود برخاسته

توان که می نامدنگاري میامسیحی توسط خود آن تمدن را همان نیهیلیسم یا نیست -سقراطی
). او در 56: 1382نام ب رد(نیچه، » نیهیلیسم سقراطی«یا » نیهیلیسم افالطونی«از آن با عنوان 

واالترین فرزانگان(حکیمان) «گوید: نیز می» ي سقراطقضیه«، در فصل غروب بتانکتاب 
-به» ... ارزش استیزندگی ب«اند که ي زندگی چنین گمان بردههمواره، در هر زمان، درباره

گاه، در همه جا! چنین بانگی، خروش   گویند، آن هم در همهاش چنین میراستی چرا درباره
 ). 76: 1381نیچه، »(تردید است، اندوهی گنگ، سرگشتگی و ستوه از زندگی...

 

 

 نیهیلیسم منفعل -ب
-هیچ«گوید: می» نیهیلیسم منفعل«، در تعریف ي معطوف به قدرتارادهنیچه، خود در کتاب 

). 38: 1386نیچه، »(انگاري منفعلانگاري همچون افت و پسرفت قدرت روح: همچون هیچ
اخالقی با رویکردي  -فرهنگی هاي ارزش نفی از از نیهیلیسم، ناشی بنابراین، این گونه

. )38: 1387 مددپور،(شود می ختم غایتی بی و معنایی بی و پوچی احساس به و است متافیزیکی
توان بین نیهیلیسم افالطونی و نیهیلیسم منفعل مرز مشخصی تصور ا این تعریف، در عمل نمیب

 کرد.
 

 نیهیلیسم فعال -پ
انگاري هیچ«آید، ، برمیي معطوف به قدرتارادهطور که از تعبیر خود نیچه در کتاب همان
) در برابر 38: 1386است(نیچه، » ي روحیافتهفزونی اي از قدرتهمچون نشانه«، »فعال

انگاري فعال اوج  نیست«نیهیلیسم منفعل یا احساس یأس، سرخوردگی و نومیدي. نزد نیچه، 
انگاري منفعل عمل  سازي  نیست آمیز براي ویران نیروي نسبی است که همچون نیرویی تحک م

 ).34: 1392روزن،»(کند می
ي قدرت. در واقع، د و هم نشانهي ضعف باشتواند نشانهبنابراین از نظر نیچه، نیهیلیسم هم می

دیدگاه نیچه نسبت به هنر در پی  دیدگاه نیهیلیستی او شکل گرفته است که مؤی د نیهیلیسم فعال 
ي نیچه، به رغم خاستگاه درونی آن، که نیهیلیستی است، اساس فلسفه«است. به عبارت دیگر، 

سانی است که از یک پرتاب به بندي کامل سراسر هنري است و به دنبال آفریدن آن اندر جمع
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سوي پرتاب دیگر حرکت کند، و اگر گام نخستین ویرانگر است، گام بعدي، شدیدا  سازنده 
 ).91: 1373براهنی، »(است

 

 هاي جاندگردیسی -ت
 گوید: ، از زبان زرتشت میچنین گفت زرتشتنیچه در کتاب 

شود و شتر شیر، و سرانجام، میبرم: چگونه جان شتر سه دگردیسی جان را بهر شما نام می«
-زند و میگونه چون شتر زانو میپرسد: گران کدام است؟ و اینشیر کودك... . جان بردبار می

گیرد و ترین چیزها را همه بر پشت میش کنند... . جان بردبار این گرانخواهد که خوب بار
ترین شتابد؛ اما در دنجمی نهد، به صحراي خودچون شتري بارکرده که شتابان رو به صحرا می

خواهد آزادي شود و میدهد: این جاست که جان شیر میصحرا دگردیسی دوم روي می
هاي نو کاري است که شیر نیز فراچنگ آورد و س رو ر صحراي  خود باشد... [اما] آفریدن ارزش

یز: براي این به اي مقد س گفتن در برابر وظیفه ن» نه«نتواند: اما آزادي آفریدن بهر خویش و 
شیر نیاز هست، برادران... اما برادران بگویید، چیست آنچه کودك تواند و شیر نتواند؟ چرا شیر  

گناهی است و فراموشی، آغازي نو، یک بازي، رباینده هنوز باید کودك گردد؟ کودك بی
آري  چرخی خودچرخ، جنبشی نخستین، آري گفتنی مقدس. آري، برادران، براي بازآفریدن به

 ).37 -39: 1393نیچه، »(گفتن  مقد س نیاز هست: جان اکنون در پی  خواست  خویش است
ي آموزاند که چگونه جان باید از مرحله در تعبیرات باال، در واقع نیچه از زبان زرتشت به ما می
ها و شکستن  ي شیر به واژگونی ارزش شترگونی خویش گذر کند و با خشونت وحشیانه

ي  شده گناهی  جان  کودك بپردازد و آنگاه با پویش کودکانه و معصومیت و بی هاي کهن لوح
 هاي نو بزند.  خود و با داشتن خواست قدرت، دست به آفرینش ارزش

 

 بحث و بررسی -3   
 زادجان در شعر فروغ فرخ اي و  مراحل دگردیسیبازتاب انواع نیهیلیسم نیچه -3-1
نیچه با شعر و » خواست قدرت «یا » ي معطوف به قدرت اراده«توان گفت: در تطبیق مفهوم  می

و حیات » دوست داشتن«و » آزادي«و » عشق«ي فروغ، قدرت او معطوف به مفاهیم  اندیشه
یابد؛ خواست قدرت  گردد. به عبارت دیگر، قدرت فروغ در عشق و آزادي او تجل ی می می

غ همان نیروي درونی رهبري براي او همان خواست عشق و آزادي است. قدرت در فرو
که هم او را فعال کرده است، و هم خود توسط این فعال شدن هدایت شده «اي است  شده
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جهش از قلمرو ضرورت به قلمرو «؛ این فعالیت همواره در جهت گشایش و رهایش یا »است
ز ). این تفسیر ا584: 1379و شکل دادن زندگی، موافق آرزوهاي خویش است(مختاري،» آزادي

و گذر از » هاي جان دگردیسی«ي مباحث  ي نیچه بر پایه اراده و قدرت فروغ در فلسفه
 انگیز است. ، بحث»نیهیلیسم آغازین(افالطونی) و نیهیلیسم منفعل به نیهیلیسم فعال«
 

 زادي شعري فروغ فرخنیهیلیسم افالطونی و نیهیلیسم منفعل در اندیشه  -3-1-1
 مرحله این. است »شتر« ي مرحله دگردیسی جان، از مرحله نخستین تر گفتیم،طور که پیشهمان
 بیرونی فرمانی و ضرورت بنیاد بر چیز همه آن در که است بردگی و اسارت ي مرحله همان
 نماد شتر. «کند می فرمانبرداري به وادار را او و سلب جان از را اختیار قدرت که است استوار
 در بحث مرحله . این)157: 1392 روزن،(»است مانهز زدگی تباهی برابر در شدن تسلیم

 و صیرورت نفی از ناشی که افالطونی یا سقراطی، اندکی پیش از حدوث نیهیلسم با نیهیلیسم،
 قابل افالطونی یا ثابت اخالقی است، کهن هايارزش ي دربردارنده و در نتیجه زمان و زمین
ارزشی  ي شیرمثالی، پذیرش بیی به مرحلهي شترگونگي گذر از مرحلهاست؛ اما الزمه تطبیق
اند. بدیهی هایی که در این مرحله دیگر نه ارزش، که ضد  ارزشهاي کهن است؛ ارزشارزش

ها، در وجود و هستی آدمی، حالتی از ي حیات و هستی از ارزشاست که خالی شدن عرصه
-منجر به نیهیلیسم منفعل می ترتیب، نیهیلیسم افالطونیآورد و بدینیأس و نومیدي به بار می

 گردد.
هاي نیهیلیسم افالطونی و منفعل در اندیشه و شعر فروغ را با توجه به برش تاریخی گرایش

مورد نظر، شاید بتوان در چند عامل مشخص خالصه کرد. این عوامل عبارتند از: شکست 
-را در شکلعقیدتی روزگار شاعر که خود  -عشقی، سرخوردگی اجتماعی و شرایط فرهنگی

آمیز(و به ظاهر ضد  دین) و بیان ستیزآمیز هاي بیان اروتیک(و به ظاهر ضد  اخالق)، بیان عصیان
دهد. الزم هاي اصیل انسانی) نشان میها و سن تي ارزشهاي نابجا(وبه ظاهر با همهبا عرف

کل ي عل ی مشخصی میان یک عامل خاص با شتوان رابطهبه ذکر است که به سادگی نمی
تواند منجر به چند شکل از خاصی از موارد گفته شده ارائه داد. گاهی یک عامل به تنهایی می

هاي بیان، بیش از یک عامل هاي بیان نیهیلیستی گردد و یا در ایجاد یکی از این شکلشیوه
ي ي شکست عشقی و تجربهتواند نتیجهآمیز فروغ میدخیل باشد. به عنوان مثال، بیان عصیان

عقیدتی روزگار او باشد و یا شکست عشقی  -لخ عاطفی او و یا حاصل فضاي خاص فرهنگیت
 شود: اشاره می هاترین نمونهتواند به هر سه صورت بیان او منجر شود. در ذیل به مهمشاعر می
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 1بیان اروتیک -الف
یابد؛ و بازتاب میاي از زندگی کوتاه ا نگاه مأیوسانه و ناامید فروغ نسبت به زندگی، در برهه 

ي معطوف به  ي اراده ي اصلی زندگی و شعر براي اوست و به مثابه عشق که در آغاز مایه
قدرت، تمام زندگی واقعی و هنري او را در خود گرفته است، حاصلی جز ناکامی و شکست 

از  گردد. پس اعتمادي و ناباوري در او می ي نومیدي و بی آورد و این شکست مایه براي او نمی
نهد و آشکارا به اظهار میل به گناه  هاي اخالقی را زیر پا می ي ارزش او همه«آن گویی، 

پردازد ... با این همه فروغ تنها اسیر گناه نیست بلکه از درد و سوز و فراق و تنهایی و  می
 ):683: 1358کوب، زرین»(گویدسرگردانی و اضطراب سخن می

ام/ بگشاي در که در  مکر/ بار دگر به کنج قفس رو نمودهاکنون منم که خسته ز دام فریب و 
 )78: 1383 زاد،فرخ(ام هاي قفس خوش نبوده همه دوران عمر خویش/ جز پشت میله

اش را  و سینه» خورشید یخ بسته«، عشق را دیواردر دفتر » اندوه تنهایی«ي  و در منظومه
اي که در سکوت  لرزد و دانه می» سرماي تنهایی«خواند؛ روحش از  می» صحراي نومیدي«

 ). 152 -154است(همان: » ي اندوه دانه«شود، تنها  اش کاشته می سینه
که، به طور کلی، به سبب ي فروغ به گناه نیز باید گفت: اول ایني اظهار میل و مفاخرهدرباره

عقیدتی عصر و طنین صداي جریان دور شدن فرهنگ از اخالق و  -شرایط خاص فرهنگی
-هاي این دوره [سالمایهیکی از درون«) در این فضا، 373: 1384ناه و شهوت(زرقانی، رواج گ

ها با ش.]، ستیز شعرا با اخالقیات حاکم بر جامعه است. نفرت و دشمنی آن1332-1340هاي 
خواه در شکل دینی و خواه در شکل عرف  –نهادها و اصول سنتی اخالق حاکم بر جامعه

ي نوعی کفر گفتن و نوعی تجاهر به آشکار است. به عالوه –اخالقی حاکم بر جامعه
چه فروغ را به سوي این نوع بیان که، اصوال  آن)؛ دوم این62: 1387شفیعی کدکنی، »(فسق

یعنی » ي کانونی شعر فروغنقطه«کشاند، همان فخرآمیز و جسورانه از مضامین اروتیک می
خط قرمزهاي این سنت است نه نبردي در برابر و عبور از » مبارزه با سنت فرهنگی مردساالر«

-رویکرد به مضامین اروتیک در شعر فروغ بدان جهت است که ورود به چنین حوزه«اخالق. 
هاست هایی در سنت فرهنگی مردساالر براي بانوان ممنوع است و او براي مبارزه با این سنت

: 1384زرقانی، »(کندرح میگذرد و این مضامین را در شعرش مطکه از این خط قرمزها می

 __________________________________________________________________________  
١- erotic  
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ش.، سبب شکست و 1332مرداد  28که شکست نهضت ملی در )؛ سوم این415 -418
که  –گاه شکست و یأس فلسفی  شاعرانسرخوردگی اجتماعی، سپس شکست عاطفی و آن

شد. در نتیجه شاعران به چند دسته تقسیم شدند؛ مثال  برخی در   –غالبا  روشنفکران مبارز بودند
ها پناه بردند و بعضی دیگر به سراغ شعر اروتیک فیاي خیالی و واقعی خود به میخانهجغرا

رفتند و با روي آوردن به گناه و... در جغرافیاي شعرشان، در واقع، تنفر خود را از سیاست و 
 ). 370: 1384مبارزه اعالم کردند(زرقانی، 

پندارند، فروغ حتی در  چه برخی میچه گفته شد، شاید بتوان گفت: برخالف آنبا توجه به آن
اش، شاعري مطلقا  ضد  اخالق نیست. فروغ اگرچه نه در ي نخست زندگی و کار شعريدوره

رسد دست کم در در دفترهاي نخستینش، به نظر می» گناه«ي عمل، اما با توجه به بسامد واژه
 یگر باورمند است: عملی د» آبروبخشی«عملی یا » گناه بودن«ي خود، همچنان به اندیشه

به چشمی خیره شد شاید بیابد/ نهانگاه امید و آرزو را/ دریغا، آن دو چشم آتش افروز/ به دامان 
 ) 46: 1383زاد، گناه افکند اورا(فرخ

یا: رفتم، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت/ راهی بجز گریز برایم نمانده بود/ این عشق آتشین پر 
ناه و جنونم کشانده بود/ .../ رفتم که ناتمام بمانم در این سرود/ رفتم امید/ در وادي گاز درد بی

 ).48که با نگفته به خود آبرو دهم(همان: 
توان گفت: نیچه نیز قصد ویرانی اخالق به طور مطلق را ندارد؛  البته مطابق نظر کاپلستون، می

ن است. در واقع نیچه طالب توا سازد، بسیار کم چون انسانی که کامال  خود را از اخالق جدا می
ي زندگی برتر را  دهنده هاي نشان اي فراتر رود و ارزش آن است که انسان برتر، از اخالق گله
هاي  خواهد ارزش ). در حقیقت، او می391-392: 1382بسازد تا بتواند پیشرفت کند(کاپلستون،

هاي اخالقی  شآل و مطلوبی از ارز اخالقی را دوباره ارزیابی کند تا به نوع ایده
 ).100الف: 1377برسد(نیچه،

 

 

 آمیزبیان عصیان -ب
هاي از پیش طراحی  انگاري منفعل است که از رهگذر نفی ارزشگونه که گفتیم، نیستهمان

کند. شیر  ، تجلی می»شیر«تر حقایق پیشین در دومین دگردیسی جان، یعنی شده و انکار بیش
ر ندارد؛ او دوست دارد آزاد باشد و به جاي شنیدن عصیانی است که اعتقادي به بند و زنجی

 ).37 -39: 1393نیچه، »(خواهم من می«گوید:  همواره می» تو باید«فرمان  



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25، دوره ر جهانپژوهش ادبیات معاص 42

کشاند که به  در جان فروغ نیز نومیدي و سرخوردگی گاهی او را به سوي طغیان و عصیان می
یان اعتقادي به اش، در نگاهی سطحی، همچون نوعی عصشهادت واژگان و تعبیرات شعري

او درواقع پوزخندي است برتعص بات دینی بر ضد جبر » بندگی «ي  منظومه«رسد؛ نظر می
اي از جبر مطلق  ي زاده شدن در هاله او اینجا آفرینش را از لحظه». طبیعت و قهر خداوند

 ):683: 1358کوب،  بیند(زرین می
د در این راهم/ .../ من به دنیا آمدم ران ي یک شام لذت بار/ ناشناسی پیش می چیستم من؟ زاده

 )132تا: زاد، بیکه خود خواهم(فرخآن بی
 :است گرفته انسان از را جا آزادي و این جبر همه
اي تا با دو چشم باز/ برگزینم قالبی، خود، از براي خویش/ .../ خود به آزادي  کی رهایم کرده

 )132نهم در راه، پاي خویش(همان:  
 گوید: میگاه به طنز آن

ي تسبیح و  سازي/ رشته آلود/ از چه ما را این چنین بازیچه می واي ازین بازي، ازین بازي درد
 ).136تازي(همان:  چرخانی و بیهوده می چرخیم/ گرم می در دست تو می

زاد در فروغ فرخ«اما در حقیقت، این عصیان، در بینشی عمیق، عصیانی فلسفی است. زیرا 
ي ترین مضمون کشف هویت انسانی و هویت شیطانی و مسألهو عمیقترین ساده عصیان،

؛ به نقل از گردهاري 51: 1384مشرف آزاد، »(بنیادي فلسفی جبر و اختیار را مطرح کرده است
 اند. که مسائلی دینی باشند، مسائلی فلسفیتیکو) و این مسائل بیش و پیش از آن

خواهد دنیایی بسازد مطابق  کند و می خدایی می ، آرزوي»خدایی«ي  جا که فروغ در منظومهآن
است » شیر«ي  )، در واقع، جانش در مرحله165 -168: 1383زاد، ي خود(فرخ میل و خواسته

هاي گویی به آن دسته از ارزش در طلب آزادي و نه  که باوري به بند و زنجیر ندارد و پیوسته
 به ند تا پس از آناارزش که ضد ارزشجوي او، نه اي است که البته در بینش حقیقتکهنه

یکی از «عنوان با این وصف، پرواضح است که فروغ بتواند به .شدن بیندیشد »ابرانسان«
شفیعی »(ي دوم قرن بیستمهاي روشنفکري  ایران در نیمهترین چهرهترین و برجستهخالص

برخیزد و همچون  هاي کهن روزگار خود به نبرد)، با بعضی از ارزش567: 1390کدکنی، 
 هاي نو دست یابد.ابرانسان نیچه، به آفرینش یا دست کم امید آفرینش ارزش
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ي چند تواند در آن واحد، نتیجهآمیز فروغ، همچون بیان اروتیک او میبه طور کلی، بیان عصیان
، آلبر کامو و 1عامل مختلف باشد؛ مثال  طنین صداي متفکران و فیلسوفان غربی همچون سارتر

هاي عقیدتی روزگار شاعر، که در گسترش اندیشه -حتی نیچه در فضاي فرهنگی
که خواه ناخواه با تفکرات الحادي  -و نیهیلیستی 3و باورهاي اومانیستی 2اگزیستانسیالیستی

ها و ) و یا سرخوردگی372 - 373و  376: 1384نقش اساسی داشتند(زرقانی،  -آمیخته است
گشود. شاعر که در نهایت، در به روي نوعی عصیان فلسفی میهاي عاطفی و اجتماعی شکست

نگاه او متوجه آسمان و آسمانیان است. اگر تا به حال علت «، »عصیان«به طور کلی در دفتر 
دانست، اکنون علت را بختی بانوان میدید و جامعه را مسئول تیرهدرد را، در اجتماع آدمیان می

ي دید و عصیان علیه کند. این تغییر زاویهمانیان عصیان میجوید و لذا علیه آسدر آسمان می
همان: »(ي فکري خیامی پیدا کندهاي او تشابه فراوانی به تیرهآفرینش باعث گردیده که اندیشه

417.( 
هاي رمانتیک فروغ از اندوهی  توان نتیجه گرفت که: اندوهچه گفته شد، میي آنبا توجه به همه

رسد؛ اندوه  گردد و از رهگذر اندوه اجتماعی، به اندوه فلسفی می یفردي یا شخصی آغاز م
ي ناشی از تنهایی و شکست و هجران و اندوه فلسفی، همان اندوه  بودن یا  گونه فردي همان 

انگارانه به جهان است.  نبودن و اندوه مرگ و زوال است که حاصل نگرشی بدبینانه و پوچ
-رهاي بیانی فروغ را باید در همین نگرش بدبینانه جستتر تصویرها و ساختاخاستگاه بیش«

 ).122-142: 1389فتوحی،»(وجو کرد
 

 گذر از نیهیلیسم منفعل به نیهیلیسم فعال -3-1-2
 ي نیچه گذر نیهیلیستی در فلسفه -الف

ها و مفاهیم دیگرند؛ زیرا ابرانسان خالق ارزشبه نظر نیچه خدا و ابرانسان نافی وجود یک«
هاي جدید به خویشتن با آن مواجه [و] رسالتی که ما باید جهت تفویض ارزش جدید است
ي  ). این ابرانسان در مرحله125: 1384کلنبرگر، »(ي خلقت است گونه ي خداي شویم، رساله

هاي جدید و رهایی از سنن  کند که ناشی از وضع ارزش نیهیلیسم فعال یا مثبت تجلی می
). 38: 1387ي قدرت است(مددپور،  نو و ظهور تام و تمام ارادهي عالم و آدمی  گذشته و اقامه

 __________________________________________________________________________  
١- Sartre   
٢- existentialism  
٣- humanism  
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انگاري پرشور و  انگاري را، نیست ي نیست گونه ها، این نیچه، خود در جلد یازدهم یادداشت
بخشیدن به  نامد که قادر است آدمی را از بند گذشته رها کند و اشتیاقی براي پایان پاالیشگر می

) و او را به خاصیت 34و  35: 1392ست در او بیافریند(روزن، چه فاسد و رو به مرگ اهر آن
» کودك«ي  تر کند. نیهیلیسم فعال در مراحل دگردیسی جان، مرحله ابرانسان نزدیک و نزدیک
ي آغاز  ي نقطه هاي نو بیافرینند اما کودك به منزله توانند ارزش یک نمی است. شتر و شیر، هیچ

که ارزشی بر آن حک نشده است و در حقیقت،  آفرینندگی، همچون لوحی سفید است
هاي برحق خود  گفتن به خواسته فراسوي نیک و بد است. از نظر نیچه، آغاز این پایان و آري

-نه شود و این کودك همان ابرانسان است. هاي کودکانه محقق می ي معصومیت پویش در سایه
در راستاي  جد الو  اخالق تبارشناسی، و بد فراسوي نیکهاي نیچه در آثاري چون گویی

هاي نوین باز شود. او با کند تا جا براي آباديگیرد. او ویران میتحقق همین هدف صورت می
به همان اندازه » نه«دارد. براي او یک هاي خود، قدم اول را در راه سازندگی برمیگريویران

اینک از کتاب » ک و بدفراسوي نی«؛ مثال  نیچه در بخش »آري«الزم و ضروري است که یک 
 گوید:، میآن انسان

-هاي بعدي، با تمام دقت ممکن از پیش معی ن شده بود. پس از انجام بخش آريتکلیف سال«
هاي ي ارزشگویی در کردار فرا رسیده بود. تبدیل سرشت همهگوي  تکلیفم، اکنون هنگام نه
 ).153: 1378یچه، ن»(فراخوان  روز  تصمیم  نهایی -تاکنون معمول، جنگ بزرگ

 

 

 گویی به زندگی در گذار نیهیلیسمی هاي شعر فروغ به آري گرایش -ب
اندیشگی و هم  -ي فروغ اذعان دارند که او  هم در زندگی حس یبه این نکته درباره تقریبا  همه

تکاملی را در دو  -مسیري تحولی -ناپذیرندکه البته از هم جدایی -در زندگی هنري خود 
ي اول: زندگی فردگرایانه، مأیوسانه و ز حیات کوتاهش، از سر گذرانده است: مرحلهمرحله ا

هاي اسیر، دیوار و عصیان به روشنی بازتاب یافته است و پذیر او که در مجموعهحال زوال
ي دوم: پرداختن به بعد انسانی زندگی و بخشیدن ثبات و عمق و معنا به آن با بینشی مرحله
ها و ها، فقدانبه طور کلی، فروغ اگرچه در عنفوان جوانی متحم ل ناکامی شناسانه.زیبایی
کند، اما در شود و یأس و نومیدي در وجودش رخنه میهاي عاطفی و روحی بسیار میشکست

آموزد که خوب و بد زندگی را بپذیرد. او براي رسیدن به این حس، وارد پایان این نکته را می
گرا را وادار به گاهی حتی احساس پوچ بودن زندگی، انسان پوچ«ه شود؛ چراکمیدان عمل می
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انگیزد. تر میل به زندگی را برمیتر باشد، بیشکند. گاه هرچه این احساس پوچی بیشعمل می
چراکه براي مبارزه با این احساس تا حد  ممکن باید زیست. خلق آثار هنري و مرگ در راه 

). اصوال  167: 1392فروغی و رضایی، »(شودب میمحسو» تولدي دیگر«آرمانی مقدس، 
گزیند؛ زندگی در عالم هنر نوعی هنرمند در برابر احساس یأس و پوچی، راه گریزي برمی

» ضد سرنوشت«ي فرانسوي یک ي آندره مالرو، نویسندهمبارزه با مرگ و زوال یا به گفته
anti-destin فروغ در شعر و البته در  گفت: توان). بنابراین می169شود(همان: محسوب می

انگاري، سرانجام، با گذر از نیهیلیسم  هاي مراتبی نیست اش، در گذار از گونه زندگی و اندیشه
رسد که  سقراطی یا افالطونی و همچنین نیهیلیسم منفعل یا منفی به نیهیلیسم فعال یا مثبت می

با نگاهی نافذ به شعر او و  گویی به کل زندگی است که ي پویاي کودکی و آري همان مرحله
توان دریافت که در این گذر تدریجی و تحولی،  ي نیچه، می سنجش آن بر اجزاء فلسفه

زند. برخی از این  ي او موج می اي به پذیرش تمام زندگی در شعر و اندیشه هاي ویژه گرایش
زندگی،  توزي با زمان و زمین و ها عبارتند از: جسمیت، یگانگی، پرهیز از کین گرایش

ي همان، قدرت و خودبسندگی  ي بازگشت جاودانه صیرورت و عدم جزمیت در ایده
 اگزیستانسیال.

 جسمیت و زمین -1
هاي دست و پاگیر و  ها و عرف خواهی و مقابله با عادت هاي آزادي بدون تردید یکی از نشانه

نیوي و مسائل هاي د هاي شترمآبانه در شعر فروغ، بیان و توصیف عشق انکار فرمانب ري
هاي بزرگ سکوت در ادبیات ماست. در حقیقت یکی از  جسمانی  آن است که یکی از حوزه

 )221: 1376شمیسا، »(ي سکوت بود فروشکستن دیوار این قلعه«کارهاي شعر فروغ، 
آسا، حقیقت انسان را خارج از وجود انسانی، غرایز، عواطف و احساسات او  فروغ نیز نیچه

هاي طبیعی است. او شادي و التذاذ  حقیقت نزد نیچه بیانگر قدرت ارزشداند. این  نمی
) و به جاي صعود افالطونی، 131: 1384ستاید(کلنبرگر،  جسمانی را به عنوان ارزش طبیعی می

» خود «آموزاند؛ چرا که براین باور است که  هاي زندگی را می نوعی فرود به زمین و ریشه
و نابودي است و از این رو قادر به فراسوي خودآفریدن  خواردارندگان تن، خواهان مرگ

اید! زیرا دیگر  رو شما خوارندگان تن شده خودتان خواهان نابودي است و از این«نخواهد بود. 
است » ابرانسان«). نزد نیچه، فراسوي خود، همان 47: 1393نیچه، »(فراسوي خودآفریدن نتوانید

روم، شما  من به راه شما نمی«ماند.  ان شدن باز میو انسان با خوار داشتن تن از ابرانس
 ).47همان: »(هایی به سوي ابرانسان نیستید خوارندگان تن! شما مرا پل
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دهد. او دیگر  اي خود را بازتاب می اما فروغ در واپسین شعرهاي خود، به روشنی تحول اندیشه
ست و از این پس، صرفا  به اش وراي جسم ا بیند. اندیشه همه چیز را با دیدي روشنگرانه می

 اندیشد:  پیوندي جسمانی با معشوق نمی
 زنده حس درك جز بخشد/  می تو به را زنده جسم یک مهربانی که کسی بزن/ آیا من به حرفی
 )367: 1383 زاد،فرخ(خواهد؟ می چه تو از بودن

 به باال بند در قمعشو و خود هاي معاشقه یا ها عاشقانه توصیف از را خود هدف تمام او درواقع
 به گویی آري ي مثابه به خود هاي عاشقانه اثبات دنبال به فروغ، دیگر،. است کرده بیان روشنی

او از رهگذار این پیوند جسمانی، به زنده بودن و بخشندگی  مهر خود  .است زندگی سر تا پاي
ها را بودنی که آن شود و از معشوقش نیز انتظار اعتراف به حس زنده بودن دارد؛ زنده آگاه می

پرداخت فروغ به جسم در راستاي «به سوي آفرینش و ابرانسان سوق دهد. در حقیقت، 
معرفت جسم است که ذات زایش در آن نهفته است... ؛ این معرفت جسم از راه شور و شوق 

رسد، که خود باز برآمد معنوي همین جسم  زیستن و زنده ماندن به ادراك ذهن می
 ).572: 1379مختاري، »(است

هاي واپسین خود بلکه حتی در نخستین شعرهایش هم، گاهی از  فروغ نه تنها در مجموعه 
گوید و به همین سبب،  طلب معنوي خود در مقابل طلب جسمانی و اروتیک معشوق سخن می

 خواند: حتی او را بیگانه با خود می
گویم اي ناآشنا/ بگذر  من به او میاو به فکر لذت و غافل که من/ طالبم آن لذت جاوید را/ .../ 

 ).35: 1383زاد،ام(فرخ از من، من ترا بیگانه
 عالم برابر در شهادت یا گیتی عالم گذاري ارزش به تا کوشد می راه این فروغ هم مانند نیچه، از

 برابر در اي کاهی ارزش هیچ بدون زمینی، واقعیت و هستی ارجمندي بر و بپردازد غیب یا مینو
ي شما بگوید: فراانسان  فراانسان معناي زمین است. بادا که اراده«نهد.  صح ه راسو،ف جهان

 ).22: 1393نیچه، »(معناي زمین باد!
  گوید: و فروغ هم در این زمینه می

 همنشین برگزیدگان/  روح چو یا شوم/  آسمان سراب در ستاره یک ام/ نکرده آرزو هرگز
ام/  ایستاده خاك ام/ روي نبوده آشنا ستاره با ام/  نبوده اجد زمین از شوم/ هرگز فرشتگان خامش

 )237: 1383 زاد،فرخ(کند زندگی که مکد را/ می آب و آفتاب و گیاه/ باد ي ساقه مثل که تنم با
 

 هاي کهن  ها و سنتها، عادتنبرد با بعضی عرف -2



 47اي چهین سمیلیهنی و زاد شعر فروغ فرخ یقیتطب لیتحل

استی به قلمرو آزادي گام ربه«ابرانسان  نیچه همان انسان آزاداندیش و آزادمنش فروغ است که 
ي بشر حکمروا بوده رهایی یافته  نهاده و از ترس و خرافه و پندارهایی که تاکنون بر اندیشه

بنیاد برآن حاکم  هاي بی چه را عرف و سنتهاي ترجمه) و هرآن : حاشیه1393نیچه، »(است
 داند. است، مردود می

، در 1مزلو» ي خودشکوفایی  نظری ه«ا بر طبق اصوال ، تازگی فهم و دریافت در شعر فروغ، که او ر
است، بیانگر دور بودن تکرار و  هایش، به انسانی خودشکوفا تبدیل کرده کنار دیگر ویژگی

)؛ فروغ، خود 11: 1387طلب  اوست(اسداللهی،  عادت از ذهن و زبان او و نمودي از ذوق تنوع
هاي مضحک زندگی و تسلیم  به عادتمعتاد شدن «نویسد:  اي به ابراهیم گلستان می در نامه

) و در 446: 1379مرادي کوچی، »(شدن به حدها و دیوارها، کاري برخالف طبیعت است
 گوید: جایی دیگر می

ي انسانی را به ورطه کشانده  ها/ امیال پاك و ساده شاید که اعتیاد به بودن و مصرف م دام مسک ن
 ). 300: 1383زاد، است(فرخ

معنا، در تفسیر آزاد و عمیقی  هاي ت هی و بی ها یا سنت روغ در نبردش با عادتبه عنوان مثال، ف
ي یک  در اوراق کهنه«که » پیوند سست دو نام«از ازدواج دارد، آن را نه » فتح باغ«که در شعر 

) 310و  311: 1383زاد، نامد(فرخ می» تولد و تکامل و غرور«به ثبت رسیده است، بلکه » دفتر
 ي متقابل، ایثار و رسیدن به یگانگی در کار نیست:  اي به جز عاطفه چ انگیزهکه در آن هی

ام بیدار شد/ از از تو تنهاییم خاموشی گرفت/ پیکرم بوي همآغوشی گرفت/ عشق چون در سینه
طلب پا تا سرم ایثار شد/ این دگر من نیستم، من نیستم/ حیف از آن عمري که با من 

 ).263و  264زیستم(همان: 
واسطگی در پیوند مطلوب و سزاواري است که تنها  نصر جسمیت هم در شعر فروغ همان بیع

ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  یابد؛ آزادي از هر انگیزه و مالحظه در قلمرو آزادي تحق ق می
بوده » ي آدمی غش و آزاد و شایستهپالوده و بی«در ازدواج که همیشه مانعی بر سر راه پیوندي 

 رسد.  ) و این آزادي سرانجام به یگانگی کامل می589: 1379تاري، است(مخ
اش، نه با ي زندگییافتهي دوم و تکاملالبته نباید این نکته را نادیده گرفت که فروغ در مرحله

در نبرد است و در امتداد مسیر » فرهنگ سنتی مردساالر«هاي اصیل، که به طور ویژه با سنت
هاي  زندگی مدرن و برد و از بعضی از جنبهي اصیل پناه میهاین سنتاش، به اشعر و اندیشه

 __________________________________________________________________________  
١- Maslow  



 1399 ، بهار و تابستان1 هشمار، 25، دوره ر جهانپژوهش ادبیات معاص 48

گونه نظر به زیست و زندگی را در گریزد. در حقیقت او ایننامندش نیز میچه آزادي میآن
 کند:زندگی بیان می» اصالت و بداهت«راستاي ایمان به حفظ 

هاي پر مرا پناه دهید اي اجاق/ وج ؟کدام قله کدام ا .../ /کامل ةمرا پناه دهید اي زنان ساد
 .../و اي  /هاي مسین در سیاهکاري مطبخو اي سرود ظرف/  -هاي خوشبختیاي نعل -آتش
به آب  /که میل دردناك بقا بستر تصرفتان را /هاي حریصیمرا پناه دهید اي تمام عشق .../ اي و

 ).306و  307: 1383زاد، (فرخآرایدهاي خون تازه میو قطره / جادو
ي حفظ اصالت و طبیعت زندگی نزد فروغ تا به حدي است که با در واقع احساس و اندیشه

کند؛ تعادلی میان فروکاهی از شور و هیجان پیشین او، او را به سوي نوعی تعادل هدایت می
هاي متضاد ، جلوه»سوزددلم براي باغچه می«معنویت افراطی و مدرنیت تفریطی. او در شعر 

و دیگري » سنتی«دهد؛ یکی هاي رفتاري مادر و خواهرش نشان میو تفریط را در شیوه افراط
کند و مادر با تن به قضا سپردن و دعا و انتظار، براي رهایی از دوزخ زمین تالش می». مدرن«

هایش هم خوشیدل«و از این روست که » ي رفاهي مصرف است و بندهجادو زده«خواهر 
 ).202 -203: 1384مشرف آزاد، »(کاذبند و مصنوعی

ست گسترده/ در آستان وحشت دوزخ/ مادر همیشه در ته هر ايمادر تمام زندگیش/ سجاده
 )370: 1383زاد، گردد/ مادر گناهکار طبیعی است(فرخچیزي/ دنبال جاي پاي معصیتی می

 گوید:و در توصیف خواهرش می
هاي ق همسر مصنوعیش/ و در زیر شاخهي مصنوعیش/ .../ و در پناه عشاو در میان خانه

آید/ و خواند/ .../ او هر وقت که به دیدن ما میدرختان سیب مصنوعی/ آوازهاي مصنوعی می
 ).372: 1383زاد، گیرد(فرخشود/  حمام ادکلن میهاي دامنش از فقر باغچه آلوده میگوشه

تفریطی خواهر و مادرش، خود فروغ در حقیقت، در این شعر با طعنه به عملکردهاي افراطی و 
-گزیند چراکه تنها این راه است که به زمین میدر پذیرش سنت و مدرنیت، راه میانه را برمی

بینی دور رسد و او را از آسمان معنویت و زیرزمین پ ر زرق و برق اما تاریک  خودبینی و کوته
 دارد. نگاه می

 

 یگانگی -3
تن احساس یگانگی جسمی و عینی با معشوق، و پس از ي پیش، فروغ، به دنبال یاف در قطعه

درآمدي براي رسیدن به یگانگی  اظهار رهایی از تنهایی، یگانگی جسمانی با معشوق را پیش
در » من  خویشتن«فروغ دیگر از «یابد.  ذهنی، عاطفی و فلسفی و در یک کالم، تکاملی تازه می
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ي یگانگی،  )؛ چراکه شاعر در لحظه687: 1378کوب، زرین»(رسیده است» من  ما«گذشته و به 
نهد و به شفافیت وحدت جسمانی و ذهنی در عشق نایل  هاي وجود خویش را وامی تیرگی
) که همان بداهت، اصالت و طبیعت زندگی است. اثبات 572و  573: 1379آید(مختاري،  می

هنیت، به تنهایی، اصالت این یگانگی براي فروغ تا به حد ي است که دیگر نه جسمیت و نه ذ
ي او و معشوق و معناي آن نیست و حتی این جسمیت  سازي پیوند عاشقانه قادر به شفاف

 رود:  شاعر است که از پس  توس ع و انبساط عشق به منظور رسیدن به یگانگی، به تحلیل می
رود/ دیدم که پوست تنم از انبساط  دیدم که در وزیدن دستانش/ جسمیت وجودم/ تحلیل می

اعتبار وحدت را/ ي بی خورد/ ... در یکدگر گریسته بودیم/ در یکدگر تمام لحظه شق ترك میع
 ). 259و  260: 1383زاد، دیوانه وار زیسته بودیم(فرخ

ي نیچه، به اخالق ابرانسان مربوط است. این  از سویی، باور به این یگانگی و وحدت در اندیشه
شمارد. البته قصد نیچه حاکمیت  ور را خوار نمیاخالق، آفریننده است و تن و غریزه و ش

ها توسط غریزه نیست، بلکه یکپارچگی تمام نیروهاي انسان است، نه نابودي بعضی از آن
 ). 122: 1376چیزي به نام وجدان(سوفرن، 

 گوید:  جا نیز که فروغ میآن
به شعور نهایت تمامی نیروها پیوستن است، پیوستن/ به اصل روشن خورشید/ و ریختن 

 )،382و  383: 1383زاد، نور(فرخ
ي  در حقیقت بر یگانگی و اتحاد تمام نیروهاي انسانی براي پیوستن  پایانی(که البته بنابه فلسفه 

نیچه، معادل آغازي دوباره است) به اصل روشن خورشید که شاید همان رسیدن به اصالت و 
ور نور که شاید بتوان آن را معادل طبیعت و بداهت انسانی باشد، و در آخر ریختن به شع

 گذارد.  ي ابرانسان دانست، صح ه می رسیدن به مرتبه
انگاري  جهان ما  از سوي دیگر، این ایمان به یگانگی، به طور کلی در تقابل با دوآلیسم یا ثنویت

انگاري به طرق مختلفی بیان و تأویل  شده است: هستی زمینی  و جهان ماورا است. این دوگانه
 و حیات ماورا؛ محسوس و معقول؛ عینیت و ذهنیت؛ بود و نمود؛ روح و جسم و ... .

ي  نیچه در تقابل با این دوآلیسم ویرانگر، معتقد است که فراانسان هرگز یکی از دو جنبه
نیچه نیامده تا انسان را مجبور کند که «گذارد؛ چراکه  اش را به سود دیگري کنار نمی وجودي

ي دیگر تباه کند، او آمده است تا مشو ق انسان  د را به خاطر پیروزي نیمهنیمی از سرشت خو
اي که نیچه به  و اصوال  عالقه» ي وجودش باشد ي هر دو جنبه در گسترش یکپارچه

)؛ 59: 1376سقراطیان دارد به سبب همین باور به وحدت در برابر کثرت است(سوفرن،  پیش
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رد، یک جهان یگانه. از همین رو او در صدد آشتی عالم زیرا براي نیچه تنها یک جهان وجود دا
افالطونی و عالم هراکلیتی با یکدیگر است؛ یعنی آشتی معقوالت با محسوسات، آشتی دوآلیسم 

 آلیسم با ماتریالیسم. پنداري، آشتی ایده با یگانه
؛ بلکه به ي روابط انسانی نیست اما این وحدت هم نزد نیچه و هم در نظر فروغ، تنها در حوزه

ي  طور که نیچه در تعریف هنر یا رانه معناي هماهنگی با ذات هستی نیز هست. همان
» اتحاد دوباره با هستی درونی طبیعت«هاي آن را،  ترین ویژگی دیونیزوس، یکی از برجسته

ترین شعرهایش، که لبریز از شور  ). فروغ نیز در یکی از دیونیزوسی39: 1388داند(اسپینکز،  می
هاي  ي تمام ویژگی انگیز، در بر دارنده اي شگفت شهوت و شیدایی  دیونیزوسی و به گونهو  
اش با معشوق را به زیبایی  تمام  )، هم یگانگی42 -44: 1383زاد، ي دیونیزوس است(فرخ الهه

 کند: از او و از زندگی آرزو و طلب می
 ي من ... آه بگذار گم شوم در تو/ کس نیابد دگر نشانه

 :و یا
 )43خواهم؟/ من تو باشم... تو... پاي تا سر تو(همان:  دانی از زندگی چه می

 و هم خواستار پیوستن و یکپارچگی با ذرات و ذات طبیعت و هستی است:
خواهم/ بروم در میان صحراها/ سر بسایم به سنگ کوهستان/ تن بکوبم  بس که لبریزم از تو می
 )44به موج دریاها(همان: 

، از رهگذار یگانگی و دوستی دوباره با طبیعت است تولدي دیگردیگر از دفتر  و یا در شعري
و » کالغان«و » سپیدار«و » ابر«و » جویبار«و » آفتاب«شود.  که باز در رود زندگی جاري می

ها، وحدت خود را با ذات و به آن» سالم دادن«اند که شاعر با  و ... اجزاي طبیعی هستی» زمین«
 کند: بیان میي طبیعت  هسته

 ).334به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد...(همان: 
 

 توزي به زمان و زمین و زندگی پرهیز از کین -4
داند که  اي می همچنان که نیچه در بخشی از تعریف و توصیف ابرانسان  خود، او را داراي اراده

رو یسم منفعل با آن روبهي نیهیل ، که در مرحله»توزي با زمان کین«ي آن، خود را از  به وسیله
هاي ترجمه)، فروغ  : حاشیه1393ترتیب به رود زندگی بپیوندد(نیچه،  بوده، رها ساخته تا بدین

و در مرز  تولدي دیگر، یعنی در مرز این دفتر و عصیان نیز د ر ست در آخرین شعرش از دفتر
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یا دشمنی   کینهگذر فلسفی خود و با نزدیک شدن به ابرانسان، در خطاب به زندگی، از 
 کند:  پیشینش با آن و زمین و زمان اظهار افسوس می

حیف از آن روزها که من با خشم/ به تو چون دشمنی نظر کردم/ پوچ پنداشتم فریب تو را/ ز 
 )220: 1383زاد، تو ماندم، ترا هدر کردم(فرخ

 زند: اما اندکی بعد، عشقش و پیوستنش به جریان زندگی را فریاد می
ي صبح/ عاشق ابرهاي سرگردان/ عاشق روزهاي بارانی/ عاشق هرچه نام  عاشق ستاره عاشقم،

 ).221هاي ت را ...(همان:  ي خویش/ خون سوزان لحظه مکم با وجود تشنه ت ست بر آن/ می
 ي بازگشت جاودان همان صیرورت(شدن) و عدم جزمیت، در ایده -5

یچه، هستی ایستمند و ساکن و واقعیت صیرورت دریافت بنیادین نیچه از هستی است. نزد ن
ثابتی که در مورد آن تنها بتوان گفت که فقط هست، وجود ندارد؛ همه چیز سیال و گذران، 

). هستی، خشک و تغییرناپذیر 453و  552: 1383نشین است(یاسپرس،  ناپذیر و واپس درك
ي  یچه، مانند همهي ن نیست بلکه پیوسته در حال گردش و تغییر است. این مفهوم در فلسفه

چراکه فراانسان نه روح ناب و «هاي ابرانسان واقع است؛  ي ویژگی مفاهیم دیگر، در دایره
ي عالم پایین  کننده پاالییده از تن و نه موجودي غرق سیر و سلوك در عالم باال و فراموش

فراانسان، است، فراانسان فرشته نیست اما حیوان هم نیست. او دانش و آیین اخالقی دارد... 
تواند  ). بنابراین انسان بدون تغییر و تحول نمی73: 1376سوفرن، »(انسان  تبدیل  سرشت است

جان، همان معناي   فراانسان شود و در حقیقت، طی  مراحل تبدیل سرشت یا دگردیسی
 صیرورت است. 

ست و همواره تر آمد، فروغ نیز هرگز به ایستایی و اطالق و جزمیت باور نداشته اکه پیش چنان
رفته، جان و جهان خود را به جان هاي جانش، رفته هاي نیهیلیستی و دگردیسی با گذار از گونه

هاي همیشگی، جاري شدن در  کند. او با باور به ضرورت  دگرگونی و جهان فراانسان نزدیک می
ی، ممکن رود زندگی را تنها در پرهیز از سکون و توقف و در پرتو ایمان به صیرورت و پویای

 داند: می
گذرد.../ چرا توقف کنم؟/ من از عناصر  هاي حیات میچرا توقف کنم؟/ راه از میان مویرگ

 ).381و  383: 1383زاد، کنم...(فرخ چهارگانه اطاعت می
است که » بازگشت جاودان همان«ي  ي صیرورت، ایده یا آموزه ترین همزاد یا نتیجه اساسی 

آید و در واقع پیروزي  ي نیچه به شمار می ترین عناصر اندیشه ترین و بنیادي یکی از مهم
انگاري است؛ زیرا او با این نظر، در خاك و زمین به  گویی آن بر هیچ زندگی و تصدیق و آري
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ها،  کند که در آن دوره هایی تل قی می پردازد. او زمان بیکرانه را دوره وجوي جاودانگی میجست
 ).82: 1387آید(مددپور،  ونه مانند اکنون ابدي، جاودانه باز میگ چه بوده است و همانهر آن

است. بر طبق تفسیر » همان«ي  چه در این آموزه یا اصل، اهمیت اساسی دارد، معناي کلمهآن
هاي خود انسان در قدرت و  ، در حقیقت، همان محصوالت و نتایج گ زینش»همان«ژیل دولوز، 

گري آن است. به  زگشت جاودان، در انتخاب و گ زینشي آفرینندگی اوست و خصلت با اراده
چه منفی و گري نیست؛ هر آن خواهی و تصدیق گردد، چیزي جز توان چه باز میاین معنا که آن

درسی که از «کننده است از این حرکت و از این بازگشت بیرون رانده خواهد شد:  نفی
گردد. معناي بازگشت جاودان این  یگیریم این است که چیز منفی باز نم بازگشت جاودان می

گردد که تصدیق کند یا تصدیق شود... .  است که هستی، انتخاب است. تنها آن چیزي باز می
). به اعتقاد نیچه، زندگی 217: 1378دولوز، »(فراشد در بازتولید خود، یک فراشد فعال است

ه در آغوش گرفته شود نه هایش باید شادمان ها و شادي ي رنج به همین گونه که هست، با همه
 که از آن پرهیز شود.آن

ي تمامیت زندگی و  هاي پذیرش شادمانه ي نیچه در شعر فروغ، در مؤل فه بازگشت جاودانه
یابد. فروغ اگرچه در آغاز، گرفتار نیهیلیسم  ایمان به جاودانگی و انکار مرگ و فنا بازتاب می

 ي ویرانی و زوال است: و تنهایی و دلهره اش سرشار از وحشت  تاریکی منفعل است و زندگی
ي  در شب کوچک من، افسوس/ باد با برگ درختان میعادي دارد/ در شب کوچک من دلهره

 )،242: 1383زاد، ویرانیست(فرخ
یابیم  بینیم و درمی ي او را می اما سرانجام از درون تصاویر شعري فروغ، رویش و بالش دوباره

شود، بلکه آن را به کمک نیروي عشق،  پذیرد و تسلیم آن نمی را نمیکه شاعر نه تنها این زوال 
 ):39و  40: 1384کند(حقوقی،  اي جوشان تبدیل می به هستی

پاشید.../ دریافتم،  هاي خون به بیرون می هاي مضطرب آرزوي من/ فواره وقتی که .../ از شقیقه
 ).365و  366 :1383زاد، وار دوست بدارم(فرخ باید، باید، باید/ دیوانه

کشد  جایی دیگر هم، با امید به پایان یافتن شب و ظلمت، آرزوي روشنایی در دل او شعله می
 کشاند: وجوي نور میو او را به جست

ي من آمدي/  براي من اي مهربان چراغ بیار/ و  زنم.../ اگر به خانه من از نهایت شب حرف می
 ). 295ت بنگرم(همان: ي خوشبخ یک دریچه که از آن/ به ازدحام کوچه

هاي زندگی را با هوشیاري و آگاهی کامل با  ترین لحظه ترین و دردناك فروغ دیگر، حتی زشت 
که » زندگی«) و در شعر 691: 1378کوب،  پذیرد(زرین کند  می ي وجود خود تجربه می همه



 53اي چهین سمیلیهنی و زاد شعر فروغ فرخ یقیتطب لیتحل

جاي گرفته است، از  تولدي دیگرو  عصیاني شعري  درست در مزر بین دو مجموعه
ي خود به کل  نماید و به بازگشت دوباره هایش نسبت به زندگی، اظهار پشیمانی می توزي ینک

 گوید: کند و در خطاب به زندگی می ي آن اعتراف می زندگی و پذیرش شادمانه
 ).338: 1383زاد، عاشقم.../ عاشق هر چه نام ت ست بر آن(فرخ

 یابد:  وغ، به روشنی تمام بازتاب میایمان به بازگشت جاودانه نیز در بعضی از شعرهاي فر
ها و  ي تاریکی است/  که ترا در خود تکرار کنان/ به سحرگاه شکفتن ي هستی من آیه همه

 ).225هاي ابدي خواهد برد(همان:  رستن
که نشانی از فصل بهار و زایش و زندگی دوباره » رستن«و » شکفتن«ي  در بند باال، دو واژه

، به روشنی نشانی »ها«ي جمع  ها با نشانهواند بود و همراه شدن آناست، نمادي از بازگشت ت
نیز تأییدي بر » ابدي«از همیشگی بودن و جاودانگی این بازگشت است که البته آمدن صفت 

این سوره یا آیه تو را در خود تکرار «این اد عا خواهد بود؛ و در معناي آن گفته شده است: 
 ).153: 1376شمیسا، »(ابد روینده و شکفته نگاه خواهد داشت کند و با این تکرار ترا تا می

 را در کنار هم نهاده است:» پذیرش زندگی«و » بازگشت«و یا در شعري دیگر به درستی مفهوم 
سالمی دوباره  -انباشت هاي سبز می و به زمین، که شهوت تکرار من، درون ملتهبش را/ از تخمه

 ).334: 1383زاد، خواهم کرد(فرخ
 گوید:   همچنین جایی دیگر در انکار مرگ و فنا و ایمان به جاودانگی می و

میرد/ و سحرگاه از یک  من/ پري کوچک غمگینی را/  می شناسم .../ که شب از یک بوسه می
 ).341بوسه به دنیا خواهد آمد(همان، 

ز خوابیدن بوسه استعاره از خیال و خاطرات خوش لطیف است...؛ مردن استعاره ا«در این شعر 
است و این تولد در هر سحرگاه، همان تولد دیگر است که اسم شعر است... . او در هر سحر 

ي سرگردان را از انقالب اقیانوس نجات  انسان جدیدي است و به هر ترتیبی که هست جزیره
 دهد: می

 ي سرگردان را من این جزیره
 از انقالب اقیانوس  
 ام  و انفجار کوه گذر داده  
 »ایمان بیاوریم...«                              

 ).166و  167: 1376شمیسا، »(ي تولدي دیگر است... پس هر مرگ او مقد مه
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 قدرت و خودبسندگی  اگزیستانسیال -6
ي  خواست یا اراده«باور اگزیستانسیال نیچه به وجود انسان، صورت دیگري از باور او به 

اي که از خود اصالت و باور  هر نظام ارزشی و فرهنگی در انسان است؛ بنابراین» قدرت
مستقلی نداشته باشد، بدون تردید، نظامی نابودشدنی و فرهنگی مردود خواهد بود. نیچه بر این 

ي قدرت او، از هر چیزي بهتر است و بیش  باور است که اصالت و استقالل انسان، چونان اراده
ها  اي مردمان امروزین! شما با ده«شتابد:  ه یاري او میاز هر چیز در نزدیک شدن به ابرانسان ب
ها آینه بود که موج  جا نشسته بودید و پیرامونتان دهرنگ مالیده بر چهره و دست و پا آن

توانستید صورتکی بر  راستی، شما بهتر از صورت خود کجا میتاباند. به هایتان را باز می رنگ
 ).59: 1377نیچه، »(چهره بزنید

بتوان گفت: پ ربارترین شعرهاي فروغ، شعرهایی است که از درد اجتماع و مردم سخن شاید 
مایه گرفته است، درمانی بیرون از آدمی پیشنهاد » درد«گوید و شعري که از درك اجتماعی  می
ي آدمی در آینه  نجات دهنده». بهره دارد» بازجست خالق خویش«آرمان رهایی او از «کند.  نمی

ست. لزوم استقالل اندیشه و خواست قدرت در انسان  گرفتار  بند، او را قادر رو به روي او
کند که در پی آگاهی به موقعیت و نیروي خویش، در راه رهایی خویش بکوشد(مختاري،  می

 ):625و  626: 1379
 ).366: 1383زاد، ات را(فرخ از آینه بپرس/ نام نجات دهنده

...» ذهن، دل، باطن، خاطره و «بیات فارسی، سمبل ي کالسیک اد در شعر عارفانه» آینه«
اما با . «Guddon,1979)(گاهی نیز سمبل تخی ل، وهم و اندیشه است ).Cirlte, 1973: 211(است

و » ، صداقت است...»آینه«ترین معناي نمادین توان دریافت که مهم دقت در شعرهاي فروغ می
است(پورنامداریان و خسروي شکیب، گاهی نماد یکرنگی و یکرویی و در نهایت صداقت 

1387 :157.( 
چه در معناي نمادین کالسیک و » آینه«ي نیچه، در شعر باال،  در تطابق با مفاهیم بنیادین فلسفه

چه در معناي نمادین نوین آن، درست است؛ زیرا در معناي دل، باطن و ذهن، معادل معناي 
و آفرینندگی ابرانسان از آن ناشی  بخشی ي قدرت نجات است که  همه» اراده و خواست«

که  شود و در معناي صداقت، همان اصالت و بداهت و طبیعت وجود بشري است که چنان می
 هاي ابرانسان است. ي ویژگی رسیدن به همه ي پیشتر آمد، الزمه
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 گیري نتیجه
ی هاي اول و دوم جهانی و عوارض ناشی از آن صدمات بزرگی به اجتماع انسانوقوع جنگ

-ي انسانی مدرن با مسائل پوچي جامعهها مواجههترین آنغرب وارد ساخت که شاید مهم
ي حیات و هستی بود. در این میان اندیشمندان بزرگی پیدا شدند که به منظور رفع این گرایانه
توان به فیلسوفانی هاي نو کردند که از آن جمله میي عظیم بشري اقدام به طرح اندیشهمسأله
شوپنهاور و نیچه اشاره کرد. نیچه برعکس شوپنهاور معتقد است که انسان اگرچه در  چون
اي از حیات اجتماعی و فردي خود دچار  شکست، یأس و سرخوردگی گردد، دوباره برهه

شناسانه، به تصدیق همه ي قدرت خود و از راهی زیباییي خواست و ارادهقادر است به وسیله
بندي ي منفعل و فعال دستهد. وي به طور کلی نیهیلیسم را به دو گونهي زندگی نایل آیجانبه
-هاي تعقلنگري است که در پی تباهی ارزشکند؛ اولی همان حالت یأس و بدبینی و پوچمی

گرایانه و فضیلت اخالقی یونانی و سپس مسیحی پدید آمد و دومی حالت نمود قدرت اراده و 
به کل » گوییآري«گردد و آدمی را براي اول غالب میي خواست انسانی است که بر گونه

ش یعنی پس از 1332 -1342ي سازد. در ایران نیز در برش تاریخی دههزندگی توانا می
ترین اندیشمندان و ش و شکست نهضت ملی، تاریخ براي بزرگ1332مرداد  28کودتاي 

اجتماعی،  -هاي متعدد فرهنگیاي ساخت تا در کنار بهانهشاعران روشنفکر ایران معاصر بهانه
هاي اصلی شعر این دوره مایهآنان را با نوعی نیهیلیسم منفعل مواجه سازد. اصوال  یکی از درون

انگاري و ناامیدي شاعران آن است که از حالتی اجتماعی به نوعی نیهیلیسم ي نیستمسأله
ي مختلف تقسیم شدند دسته فلسفی رسید. در برخورد با این نیهیلیسم فلسفی شاعران به چند

-اندیشی، خوشامان و پیامدهاي آن همچون مرگکه شماري از آنان در منجالب این یأس بی
ها سر ها شعر این منجالبهاي شهوانی و... گرفتار آمدند و سالهاي تخدیري، عشرتباشی

با نیهیلیسم زاد، اگرچه در نخستین برخوردهاي خود دادند. اما برخی دیگر مانند فروغ فرخ
ارزشی افالطونی به سمت و سوي نیهیلیسم منفعل و بسیاري از پیامدهاي آن کشانده شد، اما 

انگاري منفعل و  تظاهر آن به شکل بیان اروتیک، بیان سرانجام پس از اندکی وقفه در نیست
ي اول زندگی و کاري و در دفترهاي اول تر در دورهشکن (بیشآمیز  و بیان سنتعصیان
هایی چون: تکاملی، با بروز گرایش -)، در سیري تحولیعصیانو  یوار، داسیراش: شعري

توزي با زمان و زمین و زندگی، صیرورت و عدم جزمیت در  جسمیت، یگانگی، پرهیز از کین
ي دوم دوره تر دري همان، قدرت و خودبسندگی اگزیستانسیال(بیش ي بازگشت جاودانه ایده

بیاوریم به آغاز فصل  ایمانو  تولدي دیگردفترهاي دوم شعري اش: زندگی و کاري و در 
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انگاري فعال، جان خود و  انگاري منفعل به نیست )، پیروزمندانه به نوعی با گذر از نیستسرد
گاه به اصالت و آفرینندگی کودك شعرش را از اسارت  شترگونگی به عصیان شیرمآبانه و آن

ه عشق و قدرت و ایمان به بازگشت و جاودانگی، ذهن و زبان ي معطوف ب رساند تا با اراده می
کند و به تصدیق و پذیرش تمام زندگی نایل  تر  رفته به ابرانسان نزدیک و نزدیکخود را رفته

 آید.
 نوشتپی
 اي است با عنوان: این بخش از تعاریف و توضیحات در مقاله، برگرفته از مقاله -1

 ي آن، از کتابی تحت عنوان: که نویسنده» یهاي خی ام نیهیلیسم در رباعی«
The Specter of the Absurd: Sources and Criticisms of Modern 

Nihilism 
 اي از خود، ارائه داده است. به صورت ترجمه

 زدیحال، ا نیو در ع ریپذ قالب يها يانرژ یتمام زد): آپولون، ایApollonون (آپول« -2
 الیجهان درون خ يبایتوه م ز ينور، فرمانروا تیالوه درخشنده، يکتای. او شگوستیپ

 ).28ب: 1377 چه،ین»(است
 زد،یا نیاست . ا یو مرزشکن یمست ،ينماد شاد ،زوسیونید): «Dionysusدیونیزوس ( -3

 يانرژ ینوع ي ندهینما زوس،یونیدر مقابل  آپولون، د«پرواز و مرزنشناس است.  نماد روح بلند
 انیاز م ی ودر پ کند یم دیرا تهد يکه انسجام هرگونه ساختار صور آور است آشفته و نشئه

»( است عتیطب یدرون ي و ات حاد دوباره با هسته نییخودآ فرد ي گرفته برداشتن تفر د شکل
 ) . 39: 1388 نکز،یاسپ
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