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 زمان در شعر فروغلاز طرح آخرا ينمونه ا  -ينيزم يهاهيآ

ز ير را نيتکو يو سوره ميخوانده باش يل متيست و چهارم انجيح را در مورد آخرالزمان در باب بياگر بشارت مس

فروغ  ينيزم يهاهيآ يد است که رابطهي، بعميداشته باش ييآشنا يفروغ هم اندک، و با شعر ميده باشيدر قرآن د

 ميابيمقدس در ن را با آن دو متن

 يهاهيآ»م، در ين روزگار که ما هستيان در ايپا يدن به نقطهيها از رسلين تاوياترياز گو يکيبه گمان من، 

ن است يسهمگ ييايان رؤيشتر مانند بيآورد، بيم که فروغ در شعر خود ييرهايشود. تصويده ميفروغ د« ينيزم

فروغ به  ينيزم يهاهين جهت اغلب افعال در آيشب به خواب شاعر آمده است. احتماال به همين ديکه انگار هم

 يرانگريع ويوقا ييشگويپ يع مربوط به زمان حال و تا حدودين وقايا يکه همه يآمده، در حال يصورت ماض

 يارين جهت شباهت بسيباشد. از اين ميها در شرف تکوآدم يک، بلکه در روان جمعيزيفاست که نه در جهان 

 ق آمده است.يعهد عت يال که در مجموعهيحزق يايهمچمون رؤ يياهايدارد به رؤ

 يمانآس يهاهياست که در آ ييرهايه تصويار شبيآمده، بس ينيات زميکه در آ ييرهايگر، تصويجهات د ياز برخ

 يان در زندگيپا يل، نقطهي. در انجيآمده بود اما با چند چرخش اساس يل متيست و چهارم انجياب بح در بيمس

 يدهيدر نگاه فروغ آن ا يوند داده شده است، وليکه در آسمان ظاهر خواهد شد پ يا، با ظهور نجات دهندهينيزم

در گور خفته  که نجات دهنده ير حالده، ديان فرا رسيپا يعنيده است. يان خود رسيپا يهم به نقطه يآسمان

 ياکشد، مواجههيرا آه م ياده، و مدام نجات دهندهينرس يشگيکه هنوز به بلوغ اند ياجامعه ين برايا .1است

 ان است.يپا ين با نقطهيسهمگ

فروغ از همان  يکند، استفادهيح مرتبط ميمس يآسمان يهاهيفروغ را با آ ينيزم يهاهيآنچه در نگاه اول، آ

 ان آمده است، يپا يدن به نقطهيرس ياست که در متون مقدس در باره ياتيرات و ادبيتعب

                                                           
« م به آغاز فصل سردياوريمان بيا»از فروغ است که در  يگريمربوط به شعر د« نجات دهنده در گور خفته است» -1 

 آمده است
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ها نکه راهيده رنگ، و ايپر يهاان و تراکم شب در پنجرهيکند، از طغيد آغاز ميخورش ياز سرد شدن و خاموش

 کنند.يها رها ميرگيخود را در ت يادامه

ش ستارگان در آسمان يکه از آرا يق در شب، راه خود را با شناختيطر يط يها، براش از روزگار ما، کاروانيپ

 ر، يتکو ين در سورهيح و همچنيمس يسيام عيستارگان در پ يکردند. فرو پاشيدا ميداشتند پ

. احتماال فروغ با بهره گرفتن از همان يراه زندگ يان در ادامهيآدم يباشد از سرگردان يليواند تمثتيهم م يکي

  د:يگويل است که ميتمث

 ها رها کردنديرگيخود را در ت يها ادامهراه

 روغ:ف رياست. و به تعب ندهيک شدن آيتار ينباشد، به معنا ياتازه يدهيان، همراه با تولد ايپا ينقطه يوقت

 ديشيانديز نيچ چيچکس به هيبه فتح و ه يبه عشق، کس يگر کسيد

ب يسکسو و آياز  يستياليسوس ين دغدغهيدارد، احتماال هم يشتر دل در گرو روانِ جمعيرسد فروغ، بيبه نظر م

 يصلک جامعه، حايدر  ياندازد. از هم گسستن روان جمعيبه وحشت م  گر، او رايد ياز سو يدن رواِن جمعيد

 يشهيچ کس در انديشود. هياست که گوهر عاشق شدن گم م ييتنها ين غارهايندارد و در ا ييتنها يجز غارها

 يروشنفکران هم رسالت يبرا يشود، حتيزاده م يهودگياست که ب ييتنها ين غارهايست. در هميز نيچ چيه

 نماند:ينم يباق

 ياهيچه روزگار تلخ و س

 راشگفت رسالت  يروينان ، ن

 مغلوب کرده بود

 غمبران گرسنه و مفلوکيپ

 ختنديگر ياله يگاهها  از وعده

 يسيع يگمشده يو بره ها

 را يچوپان يه يه يگر صدايد

 دنديها نشندر بهت دشت
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ر د يسيع يگمشده يهاد همان برهيکه شا« گروه ساقط مردم»ر فروغ يا به تعبي، يان، مردمان معمولين ميدر ا

ر روند. انگار ديگر ميد يبه غربت يهاشان، از غربتر بار جسديمرده، در زده و دليشوند، تک ها شمردهبهت دشت

 تواند باشد:ين نميجز ا يزندگ يمردم عاد يگس مسموم، برا ين هوايا

 يزي، جرقهء ناچ يجرقه ا يگاه

 جان راين اجتماع ساکت بيا

 کرديم يکباره از درون متالشي

 آوردنديآنها به هم هجوم م

 گر رايکدي يمردان گلو

 دنديدريبا کارد م

 از خون يان بستريو در م

 با دختران نابالغ

 شدنديهمخوابه م

 ان آمده بود که:يپا يروزگاِر سخت نقطه يح در بارهيمس يسين در کالم عيش از ايپ

 2«را گمراه کنند يارياء دروغزن ظاهر شده، بسيو بسا انب»

 کند:يان ميگونه بنيها ااسطوره ينهييشه دار در آيبه روز شده اما ر ييرهاين مضمون را فروغ با تصويهم

 ينه ها گوئيدگان آيدر د

 ريها و تصاوحرکات و رنگ

 گشتيوارونه منعکس م

 و بر فراز سِر دلقکان پست

 ح فواحشيو چهرهء وق

 يمقدس نوران يک هالهي

 سوختيم يمانند چتر مشتعل

                                                           
 11 يهي، آ2۲، باب يمت -2 
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 يپرنده ياو برا ي، سوگواريار اسطورهيه ساخته، گذشته از تصاويامبرانه شبيپ يايک رؤيفروغ را به  يايآنچه رؤ

 خته:يها گراست که از قلب ينيغمگ

 د مرده بوديخورش

 دانستيکس نمچيو ه

 نيکه نام آن کبوتر غمگ

 مانستيخته ، ايها گرکه از قلب

 يافروغ، نجات دهنده يايبود که در رؤ نيا  ح، دريمس يآسمان يهاهيفروغ با آ ينيزم يهاهين تفاوت آيمهمتر

 د:يرا بگشا ياد، بتواند افق تازهيز هست که شايک چياز آسمان ظهور نخواهد کرد، تنها 

 يزندان يصدا يآه ، ا

 أس تو هرگزيا شکوه يآ

 ن شب منفوريا يچ سوياز ه

 نور نخواهد زد؟ يبسو ينقب

ره شتر اشايد بين حال شايهام است. در عيا يدنش داراشعر بو يچند پهلو و به مقتضا يمفهوم« يزندان يصدا»

خود  ييتنها يکند، همه به غارهايدا نميه پيواگو يبرا ييهول جا ين فضايخود شاعر است که در ا يبه صدا

ست. يخته نيها گرن که از قلبيآن کبوتر غمگ يرا دغدغه يست، کسين يگريد يرا دغدغه ياند، کسختهيگر

 گر شده است.يکديها به آدم يدن صدايفضا را پر کرده و مانع رس  الءمثل خ يزيانگار چ

 يهمه دن ازيرسد، دل بريبه آن م ياست که آدم ياأس آگاهانهين يتکان دهنده است. ا يبيز ترکين« أسيشکوه »

رو ده و دل در گاز خود فراتر آم يژه آنکه آدميد. به وينمايم باشکوه ين بسيرفتن اينجات، پذ يبرا يواه يدهايام

موجود است  يهادهيا يد شدن از همهيأس آگاهانه و نا امين يگران هم داشته باشد. در هميد يکبختيو ن ييرها

 . گشوده شود ييبه روشنا يد راهيکه شا

 مشهد 1۹۳۱خرداد


