
 
 

 

 

 

 

 فرخزادخلیل حاوی و فروغ  هایبررسی تطبیقی ابلیسانه
 

 *ثریا رحیمی
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

 کبری روشنفکر 
 دانشگاه تربیت مدرس دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی

 (43تا  23)از ص 
 01/12/1397 ، تاريخ پذيرش:17/04/1397تاريخ دريافت:         

 چکیده
تصويرساز گناه، زيرساختی است که  او عصیانِ بلیس در داستان آفرينش ودينی حضور ا ةزمینپیش

های مألوف و با گاهی نويسندگان با برهم زدن داللت اما .استت و لعنت ابدی در اذهان رشرا

و مفهومی گاه در تقابل های دينی در قالبی نو به بازآفرينی اسطوره ،ابلیسهايی چون زدايی از نامآشنايی

نیست. پژوهش حاضر، با تکیه بر  سازگارپردازند که چندان با باور عمومی میماية نخستین آن نبا درو

اثرگذاری و روش تحلیل متون باز که شرط تکیه بر با  ،وفزدايی از مفاهیم مألدر آشنايیاين بعدِ ادبیات 

ه تمامیت و معنی ثیرات، به منزلة تجاوز بتجزية آثار هنری را به منابع و تأرا در نظر نداشته و  اثرپذيری

پردازد که با خوانشی های خلیل حاوی و فروغ فرخزاد میدر سروده به واکاوی نماد ابلیس داند،ها میآن

 موجوداين  قرآنی ةچهراند و با کاربست دينی را درنورديدهمفاهیم ديگرگون از اين نماد، مرزهای مقدس 

دارد که و بیان میاند آوردهها و رموز مربوط به آن، به بازآفرينی ابلیس در قالبی هنری رویو داستان

سو از يک های غربمانتیکرآشنايی با آثار  ترکی چون افکار اگزيستانسیالیستی وچگونه آبشخورهای مش

به  ،دو در اين مجال اثرگذار بوده استهای آنبر بیان سروده در زندگی پی دو شاعردرهای پیکامیو تلخ

 بست رسیده ساختهگرايی به بنرا، ندای وطن خلیلای که شعر فروغ را، فرياد انسانی در بند و شعر گونه

 است.
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 مقدمه .1

 قرآن .او همراه است اغوای با حضور شیطان ورينش، در سرآغاز خلقت انسان داستان آف

یس، در لوای دارد که در آن ابلپرده از حضوری بر می ،الی آيات خوددر البه کريم

شود. او نخستین گر میدر ستیز با انسان جلوه ،و اهريمنی موجودی گستاخ، متمرد

عنوان مالک برتری در برابر انسان مطرح نمود و با شخصیتی است که ماهیت خود را به

دينی در  زمینةاين پیش از فرمان پروردگار، سجده در مقابل آدم را نپذيرفت. سرباز زدن

 آيد، تصوری از گناه، رانده شده هرگاه نامی از ابلیس به میان موجب ناخودآگاه جمعی

گاهی نويسندگان با بر هم زدن اين قرائن و با  و شرارت در اذهان شکل گیرد. اماشدن 

اند، دست به آفرينشی دوباره ابلیس که سمبل عصیان هايی چونزدايی از نامآشنايی

ادبیات  ، با تکیه بر اين بعدِ حاضر پژوهش .سنخیت نداردعمومی  هایزنند که با باورمی

 های نو، به واکاوی نماد ابلیس دردر آشنايی زدايی از مفاهیم مألوف و آفرينش داللت

پردازد که با خوانشی ديگرگون از اين نماد، مرزهای مقدس میهای خلیل و فروغ سروده

در قالبی  ابلیسبه بازآفرينی  چهرهدينی اين  اند و با کاربست جنبةدرنورديدهدينی را 

به و جدا ن آ قرآنیِ مضموناز  ابلیس نماددر آن، اند که روی آورده ،داللتی نوين جديد و

جحیم به بررسی دو ديوانِ  صرفا   ،در اين مجال است. گشتهتصويری هنری مبدل 
به اين مضمون و فروغ در اين دو مجموعه  خلیل يراز ،شودمی اکتفا عصیانو  الکومیديا

دلیل ديگر  ،خوانی متفاوت شخصیت ابلیسباز درويکرد دو شاعر ر رب عالوه. اندپرداخته

مشابه است که های فرهنگی و اجتماعی مايه، بنلبنانی و ايرانی اديبدو اين  گزينش

 اثرگذار بوده است.دو های آنشک بر مفاهیم سرودهبی

گیرد تطبیقی صورت می رويکردیث مختصر، با روش تحلیل متون باز و با اين بح

آثار هنری »ظر نداشته، بلکه، براين باور است که را در ناثرگذاری و اثرپذيری که شرط 

ها به منابع و آن اند و تجزيةتخیل آزاد نضج گرفته ی هستند که در عرصةيهاکلیت

و معتقد است ( 89: 1389)ولک، « ها استتجاوز به تمامیت و معنی آن ثیرات، به منزلةتأ

متونی  ،واقع، متون باز در .باشد مطالعات تطبیقی کانون توجه در بايد شناسىزيبايى بُعد

دهد که به خوانشی واحد نیست، بلکه به خواننده اين امکان را می بهاست که محدود 

 و فروغ را دربارة خلیلهای توان سروده. با اين توضیح، میتولید معانی گوناگون بپردازد

دهند، مرور کرد و چه الفاظ ارائه می، با تفسیری متفاوت از آنچون ابلیس موجودی

 دو بررسی نمود.قالب بیان آبشخورهای فکری آنوجوه تشابه و تفاوت اين معانی را در 
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های خلیل حاوی و فروغ تر درمورد مضامین سرودههايی که پیشبا بررسی پژوهش

هیچ پژوهش مستقلی درخصوص واکاوی مضمون  ،تحرير درآمده است فرخزاد به رشتة

صورت دو نیز بههای اينمضامین سرودهشعار اين دو شاعر يافت نشد و ابلیس در ا

ضامین اشعار اين در بررسی م آثاریتطبیقی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. اما، 

تمام اين به  اشاره. ايمجستهها بهره نگاشته شده که در اين مختصر نیز از آندو شاعر 

. 1 :گرددرو، به ذکر چند مورد اکتفا میاين بحث خارج است از محدودهها از پژوهش

اين «. یفرخزاد از ديدگاه نورتروپ فرا اثر فروغ« آن روزها»شناختی خوانش اسطوره»

های ستگاهالگوها و تحلیل خاشناختی به بررسی کهنبا استفاده از نقد اسطوره مقاله

فروغ  آرمان شهر در انديشة. »2پردازد. می« آن روزها»در شعر  فرهنگی واجتماعی آن

های فروغ و نازک ترين دغدغهعمدهبا بیان زارع ری و از حید «فرخزاد و نازک المالئکه

شهرهای اين دو شاعر را های آرمانويژگی ريزی شهر آرمانی گرديده،ب پیکه سب

با تکیه  ی و يگانهجفاثر ن ،«شعر خلیل حاوي يف أشکال التناص الدیين». 3 برشمرده است.

مندی از ر با بهرهرسد شاعبه اين نتیجه می در شعر حاویهای دينی خوانی اسطورهابر فر

نمايد و با تمرکز بر خود را مطرح می اجتماعی روز جامعة، مسائل سیاسی ـ هااسطوره

. ناظری و صديقی در مقالة 4 .بخشدانگیز میبینامتنیت، متن دينی را مضمونی حزن

 رابطة، انديشیمرگ هایمؤلفه ،«بررسی نمود اگزيستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی»

بودن در جهان و نمود احساس ناامنی  توجه به زمان به عنوان محور اصلیِگناه، و مرگ

اگزيستانسیالیستی در شعر  باورهایعنوان مدار اصلی بازکاوی را به در جهان کنونی

 باخطیب  نگاشتة  ،«يجتربة خلیل حاو  ثنائیة املوت والبعث يف». 5 .اندحاوی بررسی نموده

کند اين کید می، تأهای حاوی استاصلی سروده مايةبنمرگ، که خیزش وبیان اين

اضطراب درونی شاعر، پريشانی انسان معاصر و تالش برای رهايی از حالت رکود  مضمون

 .کندريزی میرا در اشعار او پی
 

 ابلیس یابی واژة. ریشه2

 گاه و شده رانده پروردگار درگاه از که استخاصی  موجود نام قرآن در ابلیس کلمة

 اين ريشی باب در .(594؛ 1368 زرياب،) است رفته کاربه عام معنایبه شیطان با معادل

 که است ويژه کسانیهو ب محققان ديدگاه نخست،» :است مطرح کلی ديدگاه دو کلمه

 نظر در عربی ريشة ،کلمه اين برای گروه دانند. اينمی تهی بیگانه هایواژه از را قرآن
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 شدن نومید معنی به عربی در اِبالس. دانندمی مشتق «بَلَس» از را آن و گیرندمی

 .(«بلس» ذيل: ق1410احمد،  بن خلیلبه نقل از:  158؛ 1394سیدان، ) «است کردن ونومید

 جمله از کلمه اين که است اين دارد، وجود زمینه اين در که ديگری ديدگاه» 

 اصل در واژه اين معتقدند محققان، برخی .شودمی محسوب قرآن در دخیل واژگان

 ديرباز، از .دانندمی يونانی «ديابولس» شده تحريف را کلمه اين برخی اما، است فارسی

 شکل را آن ونسینک سپس و اشپرنگر فرنکل، کرمر، فون گايگر، جمله از خاورشناسان،

از: به نقل  159؛ 1394)سیدان،  دانستندمی «diabolos» يونانی کلمة از ایشده تحريف

 .(593-592؛ 1368آذرنوش، 
 

 شیطان در قرآن .3

و باغ عدن، اغوای آدم و  همراه بوده استنام ابلیس از آغاز آفرينش، با سرنوشت انسان 

 است ذکر شده کريم قرآن در بار 11 ،ابلیس کلمةکند. هبوط بشر را در ذهن تداعی می

 ، در ادامةحجر خداوند در سورةجريان آفرينش انسان است.  در تقارن با بار آن 9 که

تمرد را از زبان خود او اين داليل  ،بلیس و سرباز زدن از سجده بر آدمداستان عصیان ا

قَاَل َلَْ َأُكْن ِِلَْسُجَد لَِبَشٍر  َن/یَّلا َتُكوَن َمَع السااِجدِ ُس َما َلَك أَ یإِبْل يَ قَاَل »دارد: چنین بیان می
 بارةدر قرآنبا وجود بیان صريح  .(33-32: )الحجر «ِمْن ََحٍَإ َمْسُنونٍ َصْلَصاٍل َخَلْقَتُه ِمْن 

 یهايبرداشت ،جويی اوکاوی شخصیت ابلیس و کینهو نیز وا داستان خلقت و اغوای آدم

عرفا، اديبان، فالسفه و  توسطرمزآلود  از اين چهرة ،گوناگون و گاه متناقض با متن قرآن

سبب سر باز زدن از فرمان الهی را به ابلیسارائه شده است. گروهی ديگر متفکران 

و  انددانستهاند و او را مظلوم و مجبور او برخاسته به تبرئة گروهی ديگر، اندسرزنش کرده

 ابلیس،صوفیان و شاعران به از  شماری. نگاه اندرا توجیه نمودهاو  ای نیز نافرمانیعده

 متفاوت بیانیاست و منجر به آفرينش متونی زيبا با  مرموزخوانشی نو از اين شخصیت 

در  از ابلیس و توجیه نافرمانی اوعرفا برخی از دفاع  ه است.گرديد از سرنوشت ابلیس

را در متون  ستايیاست. در آغاز، سیر تاريخی ابلیسبوده  اثرگذارنیز  های ادبیآفرينش

ادبیات و ديگر  حضور اين چهره درواکاوی چگونگی سپس به  کنیمعرفانی بررسی می

 پردازيم.هنرها می
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 ستایی در عرفان، ادبیات و هنرهای زیباابلیس .4
 نگاهی صوفیانه به عصیان ابلیس .1-4

 درخصوصهنوز  وفرو رفته است ای از ابهام در پرده لیس در باور اديان مختلفاب چهرة

در طول  نظری وجود ندارد.اتفاقعرفان و فلسفه  اصحاب دين، میان اوماهیت وجودی 

و داستان داشته  وجود موجوداين  های گوناگون و گاه متناقضی دربارةباور تاريخ

يکی از » در آرای مخالفان و موافقان ترسیم شده است. های گوناگونبه جلوه وانافرمانی 

میان انبوه ر د... دفاع از ابلیس است لةآمیز در تاريخ تصوف اسالمی، مسأهمسائل مخاطر

انواع کلمات و  ،قرن تمدن اسالمی 13 به که در طول قريب صوفیان کوچک و بزرگ

اند، تنی چند از برجستگان تصوف به دفاع از وی وار گفتهعبارات رمزآمیز و شطح

اهل شريعت را از وی اند يا همان تلقی اند، ديگران يا در باب او سکوت کردهبرخاسته

او را شخصیتی  های ابلیسجیه گستاخیدر تو اين نگاه .(174: 1386)وفايی،  «اندداشته

ديگر را  هیچ موجودسجده بر  کند که جز در برابر ذات خداوندموحد معرفی می

 ثنا. و شايستة وارستهاست خداوند و عاشقی  جا مقهور ارادةابلیس در ايننپذيرفته است. 

حسین بن منصور حالج بوده است. او بر اين نظر بود که  ،ظاهرا اولین مدافع ابلیس»

ديد. پس از او علت سجده نکردن شیطان بر انسان آن بود که او غیر از خدا معبودی نمی

« موحدتر از شیطان ندانست کسی رااحمد غزالی نیز از جايگاه شیطان دفاع کرد و هیچ

ی، سهل بن عبداهلل همدانی، حسن بصری، بايزيد بسطام ةالقضاعین .(26: 1387)قنبری، 

 شیوة» .اندکه اين انديشه را ترويج دادهی هستند عارفان ید بغدادی در زمرةجن تستری و

 شرايط و عوامل از ایمجموعه به را آن که است صورتنبدي شیطان عملِ تأويلِ در عرفا

-انگیزه و للع اب دهند.می نسبت برگشت، راه نه و دارد رفت راه نه که «گونهدوراهی»

 شودمی حاکم او عمل بر فضايی و بافت شوند،می قائل شیطان عمل برای عرفا که هايی

 عاشقِ چهرة او از بلکه کند،نمی جلوه کارگناه و عاصی تنهانه شیطان چهرة آن، در که

چنین پرواضح است  .(44: 1394و محمدی، مهر )مشتاق «سازدمی مهجوران سرورِ دلشیفته

هنگام ذکر نام شیطان و عصیان  کدام از آيات قرآنهیچ زيرا ؛هايی صحیح نیستخوانش

 ،دم سجده بر غیر او ذکر نکردهزدن از فرمان حق را غیرت بر خدا و ع او، علت سرباز

 .است جويی و حسادت او به مقام انسان دانستهسبب برتری تمرد ابلیس را به بلکه
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 ابلیس در ادبیات تبرئة .2-4

تصوير همواره مجالی برای به ،تراشی و ديگر هنرهاارگری، پیکرهادبیات، سینما، نگ

بارها  هانام ابلیس بوده است. نقاشبهی موجود دربارة های بشرکشیدن باورها و ذهنیت

 سینما نیز با ارائةاند، برآمدهبار او ای از شیطان و ترسیم سیمای شرارتبه کشیدن پرتره

بل چشمان مخاطبان خود ، سعی داشته او را در مقارمزآلودی از اين موجودهای جلوه

های ای برای خوانشهعرص ،گذارترين هنرها استکه از اثر عینیت بخشد و ادبیات

يت آفرينش و داستان شیطان بوده است و ابلیس را گاه شرور و زشت و مختلف از حکا

 ترينعجیبن و شايد يکی از نخستی ه و حتی مظلوم جلوه داده است.گناگاه زيبا، بی

به زيبايی از سنايی سروده است و  ،در دفاع از شیطانرا ارسی ادبیات ف هاینامهمدح

عشق رخاسته از را نه از گستاخی بلکه ب ابلیسو عصیان کرده او را تبرئه  زبان ابلیس

  داند:می
 

 خويش در راه من نهاد، نهان، دام مکر

 

 آدم میان حلقة آن دام، دانه بود

 

 خواست تا نشانة لعنت کند مرامی

 

 چه خواست، آدم خاکی بهانه بودکرد آن

 

 ام که يکی لعنتی شوددر لوح خوانده

 

 بودم گمان به هر کس و بر خود گمانه بود

 

 

 ایگفتند مالکان که نکردی تو سجده

 

 بود؟چون کردمی که با منش اين در میانه 

 (295: 1385)سنايی،                               

متفاوت و متناقضی از عصیان  هایخوانشزمین نیز شاهد چنین در آثار اديبان مغرب

ين و زيباترين ورتردانش»را  ابلیس شارل بودلرشیطان هستیم. شاعر فرانسوی 

در ، کشددانته به تصوير می و ابلیسی که (90: 1372، آملی )محمدی خواندمی« فرشتگان

يخ در میان  ،سی متر قد دارد کند و خود وی که هزار و دويست وروايی میجهنم فرمان

 ل گناه است که دانته آفريده استترين سمبانگیزجاودانی گرفتار است و اين شگفت

ای با چهره عصیاننمادی از  مثابةبه در ادبیات عرب ابلیس .(540-527 :1378، الگیری)

بشار بن  خود دور شده است. اسالمی تقريرِمثبت يا منفی ترسیم و در برخی موارد از 

با  و. انمايدخود تعامل می چون مريدی در برابر استادبا ابلیس هم شاعر نامدار عرب، برد

  داند.انسان میاشاره به عنصر وجودی شیطان، او را برتر از 
 

 إبلیُس ِمن انٍر َوآدُم طیَنة  

 

 َوالطنُی ال َیسُمو ُُسَو الّنارِ  

 (125: 1950، ابن برد)               

 .خاک، چون آتش اوج نخواهد گرفت( ابلیس از آتش و انسان از گل سرشته شده/ و)
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و ترس، ترديد، آشفتگی و  خود را بیان کردهافکار  های عرب از زبان شیطانرمانتیک

، با خوانشی متفاوت شاعر مصری ،امل دنقلدارند. اندوه خود را در پشت نقاب او ابراز می

. او در دهدتصويری در ظاهر متعارض با آيات قرآن مجید ارائه می ابلیساز داستان 

 داند:را از آنِ او می عظمتستايد و ابلیس را می ،«ةرتکوس األخیکلمات سبار» قصیدة

ی َق َمن َعّلَم اإلنساَن ََتزی /َوجِه َمن قالوا )نَ َعم( )ال( يف َمن قالَ  /حمعبوِد الّرايطان/ املَجُد للشَّ
 عظمت و شکوه از آنِ). (147: د.ت)دنقل،  َة األلَ وَظلَّ روَحًا أَبدیّ  /تفَ َلم يَُ  /َمن قَاَل )ال( /الَعَدم

که به انسان آموخت چگونه از آن /گفت (نه)گويان، که در مقابل آریآن /معبود بادها /شیطان است

 .(گشت با رنج جاودانهو روحی  /که )نه( گفت و نمردآن /بیرون آيدنیستی 
 

 زداییآشنایی. 5

 در و شکلوفسکی ،روسی بزرگ فرمالیست توسط بار نخستین برای زاديیآشنايی ةواژ

 هنجارگريزی نام با آن از که زدايیآشنايی ها،فرمالیست باورِ به. شد مطرح 1917 سال

 آن، از هدف و( 105: 1377 مقدم،علوی) است ادبیات اصلیِ کارکردِ شود،می تعبیر نیز

 احساسات برانگیختن نهايت در و تقلید، عادت سیطرة زدودن متن، یزيباي به کمک

 به که است آن افزايد،می زدايیآشنايی اهمیت بر که داليلی از يکی»است.  مخاطب

 بر در را متن متعدد هایبخش بلکه شود،نمی منحصر متن از هايیبخش يا بخش

 زدايیآشنايی شود،می تشکیل جمالت و کلمات از متن پیکرة که جايیآن از و گیردمی

 توانمی جهت همین به. بیايد جمالت و کلمات اين از زيادی بخش در تواندمی

شامل  زدايیآشنايی انواع همة که کرد، تقسیم اساسی نوع دو به را زدايیآشنايی

آمیزی، پارادوکس، نماد، آوايی، نوشتاری، زمانی، واژگانی، ساختاری، حسزدايی آشنايی

 را آن کوهن جان که است؛ مربوط زبانی مادة جوهر به اول نوع. بگنجد آن در و... سبکی

 کلمات با کلمه ترکیب به دوم نوع. است نامیده «جايگزينی يا استبدالی زدايیآشنايی»

 نوع اين .است کوتاه گاهی و طوالنی گاه که سیاقی است، مربوط سیاق در ديگر

 .(74و 73: 1392)رضايی هفتادر و همکاران،  «دارد نام «ساختاری يا ترکیبی» زدايیآشنايی

ز مألوف در خوانشِ ابلیس های خلیل و فروغ مبرهن است، خروج اچه در سرودهآن

تغییر مفهوم يک نماد و افزودن کارکردی نوين و محتوايی  سمبِل عصیان است. به مثابة

خواننده را به  ،نوعی شگفتیبا ايجاد ت دارد، عاد چه باور مخاطب به آنخارج از آن

 اينهای در ادامه، با پرداختن به سمبل ابلیس در سروده دارد.درنگ در مفهوم تازه وا می

 کارکردهای آن بررسی خواهد شد.دو، مفاهیم و
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 خلیل حاویهای انهابلیس .6
 شاعرگذری بر زندگی . 1-6

 به داشت سال دوازده تنها که زمانی او. شد زاده لبنان شويرِ در 1919 سال در حاوی،

 کارگری به خانواده، زندگی گذران برای و شد تحصیل ترک به ناگزير پدر بیماری علت

 آغاز را بیروت امريکايی دانشگاه در تحصیل پدر، بیماری بهبود از پس حاوی. آورد روی

 کمبريج دانشگاه بورس کسب به آورد دستبه دانشگاه اين در که هايیموفقیت. نمود

 دکترای مدرک کسب با را خود یالتصتح بیروت، از پس خلیل و انجامید انگلستان

 لبنان به دکترا مدرک احراز از پس .به پايان رساند انگلستان کمبريج دانشگاه از فلسفه

 علمی هیئت و عضو ادبی نقد استاد عنوانبه ،عمر پايان تا هنگام همان از و بازگشت

 ژوئن در حاوی خلیل .پرداخت تدريس به ، در اين دانشگاهبیروت امريکايی دانشگاه

 به به ضرب گلوله ،لبنان داخلی جنگ بحبوحة در بیروت به اسرائیل حملة از پس 1982

 ترتیب به که است مانده يادگار به شعری مجموعة پنج او از .داد پايان خود زندگی

 الرعد اجلریح ،(1965) بیادر اجلوع ،(1961) والریح يالنا ،(1957) هنر الرماد: از عبارتند

 .(1979) من جحیم الکومیدي و( 1979)
 

 جحیم الکومیدیا مجموعة .2-6

؛ اشعار خلیل حاوی است. در سه ديوان نخسِت شاعر آخرين مجموعة جحیم الکومیديا
و است  فرماحکم قصايد اونوعی بیان نقادانه بر فضای  ،(ادر اجلوعبی هنر الرماد، الناي والریح و)

تمدن عربی سخن  از حیات دوبارة گاه ،هاهای خود در اين مجموعهحاوی در سروده

و در برخی قصايد نیز بدبینی بر او  بشرهای رنج عشق، غربت، وطن وگويد و گاهی از می

نگرد و عمیق و مرگی فراگیر فرو رفته می یغلبه يافته و با ترديد به تمدنی که در خواب

جحیم و  حالرعد اجلری ن اخیر؛اما در دو ديوابیند. بار نمیاسف گريزی از اين اوضاع
د و نوعی بدبینی يابآلود حاوی به تمدن عربی گسترش میسيأمنفی و  نگاهِ ،الکومیدي

زمین مشرقآن ترديد و گاه امید به آيندة  و افکندسايه میهايش مطلق بر فضای سروده

 رخت بر ،دو ديوان اخیر د، از فضای اشعارِوشکه در سه ديوان نخست او مشاهده می

 .داللت دارد ای روشنو آمدن آينده شاعر از تغییر اوضاع ناامیدیبر  ،بندد که خودمی

 ،آغازهمان برای پنجمین ديوان خود، از  جحیم الکومیديحاوی با گزينش عنوان 

کند و دوزخی را که با عذاب و رنج را به خواننده القا میتلخند  همراه بانوعی تضاد 
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 را جحیم الکومیدي از مجموعة «صالة»او قصیدة  دهد.پیوند میمدی طنز و ک ، باآمیخته

 به ندای ابلیس اختصاص داده است.
 

 نمازی رو به ابلیس .3-6

ای که که در اسالم، آيیِن عبادت پروردگار است، برای قصیده «ةصال»انتخاب عنوان 

متوجه  ، بلکهرا نه برای خداوند «ةصال» ،دارد. حاوی تأملآن ابلیس است، جای  خطابِ

نشینان و هم يارانعطا کند که پذيرای مرگ به او خواهد قلبی دارد و از او میابلیس می

 :و با شوق، به استقبال نیستی رود باشد

، ي)حاو  شَتِهي املَوَت التهابیَ  /ُس َقلَباً أعطِِن إبلی /شَتِهي َموَت الصحابیَ  /ُس َقلَباأعطِِن إبلی
 اشتیاقبا  که مرا قلبی ده  /ای ابلیس! مرا قلبی ده که مشتاق مرگ ياران باشد) .(529: 1993

 .(آرزومند مرگ باشد
 ،ابلیسندای برای اين قصیده و با  «ةصال»حاوی، با انتخاب عنوان  در واقع

جويی و ذهنی عبادت، گستاخی شیطان و طرد او از درگاه الهی، برتری زمینةپیش

در توسل به  اعتقادی را کند و اين زمینةتداعی می استکه از خاک را تحقیر انسانی 

 گیرد تا نفوذ شرارت و زشتی را به تصوير کشد.کار میعبادتی برای او به ابلیس و اقامة

پرستش  دارد: غالبا بیان می مصری ، نويسندةعقادعباس محمود گونه که همان

: د.ت)العقاد،  گیرددر محیط رايج آن سرچشمه می و آفت شیطان از باور به قدرت شرّ

های حاوی ايستايی بر سروده ةسیطر نگری، بدبینی واين سیاه سرچشمةتوان می ،(131

اگر بنا باشد عنوان  به باور بسیاری را در نگاه اگزيستانسیالیستی اين شاعر دانست که

شک آن خلیل بی ،ورهای عربی به يک تن اختصاص يابدشعر فلسفی در کش ةسرايند

شفیعی کدکنی، ) داننداگزيستانسیالیسم الحادی میحاوی است و او را منتسب به مکتب 

1380 :148). 
 

 «ةصال»بازآفرینی شخصیت ابلیس در  .4-6

بازآفرينی کرده  ،ای متفاوت از بیان قرآنیگونهرا به ابلیس ،«ةصال» ةدر قصید ،حاوی

چه در قرآن از جسارت ابلیس و نافرمانی او در برابر فرمان خدا و سپس لعنت و است. آن

دست  در حالی که شاعر ؛، تقريری منفی از اين شخصیت استشده ازگوبشدن او  رانده

آغاز  بشار بن بردخود را با بیتی از  ةقصید و زده آفرينش جانبی مثبت در اين موجود به

 کند که در آن، ماهیت وجودی شیطان برتر از انسان است:می

 إبلیُس ِمن انٍر َوآدُم طیَنة  

 

 َیسُمو ُُسَو الّنارِ َوالطنُی ال  

 (125: 1950، ابن برد)          
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و  ، صبوراو را نیرومند شکند و با ندای ابلیسا در هم میخواننده ردينی باور  شاعر،

پی، هر دراش دهد و با نداهای پیواهد ياریخاز او میو  کندر میيتصو توانا در بخشش

را  رنجخواهد که تاب تحمل از او قلبی میکند؛ مطرح می در برابر او ای رابار خواسته

 است:صبور ها رنجو داشته باشد، چرا که در نگاه حاوی، شیطان در برابر تحمل ناماليمات

أعطِِن  /ق....َویَ َری ِجسِمي َصریَعًا يف الطَّری /الزَواايَ  َری ِجسِمي َُسیَنًا يفن ی َ أ /قأعطِِن قَلَبًا یِطی
ای ابلیس! مرا قلبی ده ) .(530-529: 1993حاوي، ) ل  ِعنَد َخطِّ الّنارعوی هِ میعَلیَس ی /ُس َقلَباً إبلی

 /که در راه به خاک افتاده است ديدن تنمو  /، طاقت بیاوردکنجدر سنگین و فربه  ،م راکه ديدن پیکر

 .(ای در خط آتش، او را کور و غافل نسازدابلیس! مرا قلبی ده که ناله
 ارتِ تواند در برابر شرنمی نیکیدريافته که  ،شیطان ازجويی گويی شاعر در پناه

و  فتنهجا است که از طريق توسل به ابلیس که خود نماد حاکم مقاومت کند و اين

تا  فراموشی سپردخوبی است را به خواهد به قلبی دست يابد که هرچه می ،شرارت است

متحمل  ،است آشوبکه سراسر  ،از وضع موجود در خود، رنجی سرکوب خیر و نکويیبا 

 .نشود

َعّلِن ألَقی  /َتلُّ کهوَفهَوُجنوُن اجلّن يَ  /غُمُره هوُل املهاويَجَباًل یَ  /َهابُس َقلَبًا ال یأعطِِن إبلی
طَخًا صفرًا َوَزرقًَا يف َتَفشَّی لَ ی َ  /ِغّلُه یعلُک أکباَد الضَّحااي /َفةِمن َقطیٍع یَ َتفانی َحوَل جی /َخالَصاً 

ناک نشود از هراس ای ابلیس! مرا قلبی ده که) .(531-530همان:) ِمن ُجُسوٍم ُشوَِّهت َقبَل الَوفاة /بَ َقاايَ 

 /کندیان، غارهايش را تسخیر میجنّو جنون  /شودور میها، غوطهديدن کوهی که در وحشت گرداب

/  جَوَدمیاو، جگرهای قربانیان را  کینة /پوسد، رهايی يابممی ایای که گرداگرد الشههگلّشايد از 

 .(پراکنداند، میپیکرهايی که پیش از مرگ زشت و کريه گشته ماندةهای زرد و آبی را در پسلکه
 

 جویی از ابلیسپناه .5-6

نابسامانی اوضاع سیاسی،  يقینا  »را ديد،  رمانتیسم توان صبغةهای حاوی میدر سروده

نفوذ  ةاقتصادی و اجتماعی جهان عرب در آن ايام، در سرعت بخشیدن به گسترش دامن

اصلی  ةمايکه مشهور است، جانزيرا چنان ثیر نبوده است؛تأدر ادب عربی بی اين مکتب

ها از جمله ها و احساس غربت است و اينشعر و ادب رمانتیکی، بیان عاطفی دردها، رنج

)سلیمی و اخترسیمین، « ها،  با آن درگیر بوددر آن سال هايی بود که جهان عرب،دغدغه

در جهانی است  هاها است و تفاوت آنانتیکوجه مشترک رم هافرار از واقعیت .(2: 1390

 آکنده ازقلبی  و از او جستهابلیس پناه  ازبرند. حاوی در اين قصیده که به آن پناه می
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همراه گشته و سراب نیز )درخشش( با وصف در شعر او خواهد اما اين تاريکی ظلمت می

 شده است: وصفور و برافروخته شعله ،کندذهن تداعی می درکه وهم و سکون را 

ای ابلیس! ) .(534: 1993، ي)حاو  رابالسَّ  هجِ لی وَ و عَ طفُ یَ  عٍ المِ  المٍ ن ظَ مِ  لباً قَ  سُ بلیإ ِنعطِ أ

 .(گرددسراب شناور  ةه که بر روی شعلدرخشان دمرا قلبی از ظلمتی 
جا که به روشنايی آن ستايد زيرا در باور اورا می ظلمتشاعر در ورای اين تناقض، 

 داشت. ظلمت، قدرت مطلق است و الجرم بايد قلبی آکنده از تیرگیامیدی نیست، 
ابلیس است. او  های حاوی خطاب بهويژگی بارز سروده ،گونه که ديديم، تکرارهمان

کند و در هر تکرار، بار تکرار می «ةصال» ةرا در قصید «لبا  قَ  سُ یبلإ ينعطِ أ» ةهشت بار جمل

پی و موسیقی حاصل درافزايد. اين تکرارهای پیمعنايی جديدی را به کلمات شعرش می

موجی از اضطراب و ترديد  در واقع ،شودمیفرما حکم قصیدهاز اين تکرارها که بر فضای 

به  با نگاهی موشکافانه دارد.کند و انفعال و هیجان شاعر را بیان میالقا میبه خواننده  را 

تن نماد دينی و کسشکنی و درهم شدر سنت ،حاوی توان چنین گفت کهاين قصیده می

، به جای پناه بردن به خداوند قادر به ،شیطان و توسل به ابلیس الگویکهن

شود جا مطرح میه در ايناست. سؤالی ک دست يازيدهو آفرينشی دوباره  زدايیآشنايی

 خوانشی ديگر از اين شخصیت داشته باشد تا چه چیز شاعر را بر آن داشته اين است که

که ؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت: هدفی که با باور عمومی و نگاه دينی در تعارض است

 تصويری سیاه و پوچ از جهان است.ة ، ارائکنددنبال می نیاين بازآفري در ورایشاعر 

که به عبارتی ـ بیند، به عبادت شیطان شاعر که تمام دنیا را جهنمی سوزان می

و نجات و  آزادیکه ابلیس را نه برای آورد و جالب اينروی می ـ روای دوزخ استفرمان

 ی چون جايگاهبلکه در طلب رسیدن به جايگاه ،و رهايی به پاکی يافتندستنه به امید 

توان زيستن در  چون او،همد تا اش کنخواهد ياریکند و از ابلیس میاو عبادت می

داشته  ـ که همان اوضاع کنونی میهنش استـرا  گرفتن با زندگی در جهنمدوزخ و انس

 ،بیندخود را در آن گرفتار می ةخود و جامع ،دوزخی که حاوی .(32 و 31: )همانباشد 

 است. ويژه لبنانهای عربی بهاستبداد و استعمار بر کشور ةهمان خفقان حاکم و سیطر

است. او در های تاريخ عرب زاترين برههتنشای که شاعر در آن زيسته، از دوره

عربی میان  هایسرزمینهای پايانی جنگ جهانی اول زاده شد و تقسیم خاک سال

خواهانه را به های آزادیحرکت ومت عثمانی، خفقان و سرکوبغربیان فاتح، ستم حک

ست، وقوع پیوترين رخدادهايی که در اين برهه از تاريخ بهچشم ديد. يکی از مهم

بود که با حمايت  اسالمیفلسطین از پیکر امت  شکست اعراب از اسرائیل و جدايی
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ای را رقم زد که نتايج شوم آن ی برخی کشورهای عربی، فاجعهتبان ها از اسرائیل وغربی

گیر فلسطین و ديگر کشورهای عربی بوده است. جنگ داخلی لبنان نیز تا به امروز دامن

اوج اين  يگر رخدادهای تلخ اين دوران است.وقوع پیوست، از دبه 1975که در سال 

نمود پیدا  1982در تجاوز اسرائیل به خاک لبنان و اشغال شهر بیروت در سال  فاجعه،

را در  من جحیم الکومیديحاوی، ديوان  .(35 :1980، البعلبکيو  608 :1974 حتی،) کرد

به دوزخی سیاه  را اين آشفتگی و جنگ ،لبنان سروده است. اوداخلی های جنگ سال

 ،حاوی نمازِ قلبی چون قلب ابلیس نیاز است.  به ،کند که برای ماندن در آنمی شبیهت

بر  ،توان نوعی تضاد طنزآمیز دانست که شاعر در ورای آنرو به سوی ابلیس را می

گیرد و با ناامیدی از تغییر اوضاع کنونی، راهی ديگر سستی و ذلت حکام عرب خشم می

 موت الصحاب:» واژگانی چونمل در با تأ گیرد و آن، پناه بردن به ابلیس است.پیش می

اد أکب» ،«سگان هاینیش أنیاب الکالب:» ،«مردگان اجساد جثث اِلموات:» ،«مرگ ياران
و کلماتی از اين  «گرعصیانهای خفاش اخلفافیش الطغاة:» ،«جگرهای قربانیان الضحاي:

های وضع تناقض ، در پی ترسیماين واژگان میان يابیم شاعر در تعارضدست، در می

 است. از سوی ديگر گناهی ملتو ذلت و بیسو از يکستم استبداد و استعمار موجود، 

سازد برای بیان ظلمی که در می نمادیگرا است و از ابلیس شاعری وطن ،حاوی

جنگ داخلی بر فضای جامعه  ةوطنش جاری است. ترس و اضطرابی که در نتیج

 ةسايه افکنده است. در واقع، تجرب جحیم الکومیديتر قصايد ديوان بر بیش ،فرما بودحکم

های انسان را در سرزمینش، در ترين تجارب عربی است که رنجشعری حاوی از ژرف

 .(72: 1989، ي)شکر کشد اش به تصوير میتاريخش و در میراث شعری
 

 فرخزادهای فروغ سروده در ابلیس نماد زداییآشنایی .7
 شاعرنگاهی گذرا به زندگی . 7-1

ج کرد و پس از يک یلی زود ازدواخ او. استدر تهران  1313ديماه سال  زادة ،فروغ

سال از او  15پرويز شاپور که م با جنجال و خشونت از همسرش أزندگی کوتاه تو

ر خود کا عصیانو اسیر، ديوار  هایشعر با نام سه مجموعةفروغ با  جدا شد.تر بود، بزرگ

در حالی که هفده سال  1331به سال  اسیرنام  با اشعار او ةآغاز کرد. نخستین مجموعرا 

 21در  را برای آن برگزيده بود، ديوارکه نام دومین مجموعه  چاپ شد و ،تر نداشتبیش

مورد نقد و  ،در آنها شکنیها و سنتای گستاخیسالگی چاپ کرد و به دلیل پاره



   35  1398 پاییز و زمستان ،2 شمارة ،11 سال عربی، ادب

ها سومین تر نداشت که به رغم آن مالمتو دو سال بیشبیست او، سرزنش قرار گرفت. 

آشنايی با ابراهیم گلستان، نويسنده و  منتشر نمود. عصیانبا عنوان  را مجموعه شعرش

و همکاری با او، موجب تحول فکری و ادبی فروغ شد. وی در  ساز سرشناس ايرانیفیلم

 برانگیخت را ایگسترده تحسین ،ديگر تولدی ةه شعر، با انتشار مجموعبازگشت دوباره ب

جايگاه خود را در  تا کرد منتشر را سرد فصل آغاز به بیاوريم ايمان ةسپس مجموع و

های آثار و اشعار فروغ به زبان به عنوان شاعری بزرگ تثبیت کند. شعر معاصر ايران

انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیايی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه 

بر اثر واژگونی  سالگی 32در سن  1345ماه سال فروغ سرانجام در بهمن .اندشده

 ه رانندگی درگذشت.سانحيک بیل در اتوم
 

 هاعصیان ةمجموع .7-2

است که عنوان آن از آغاز، سرکشی و  فرخزاداشعار فروغ  ة، نام سومین مجموع«عصیان»

 1337و  1336های آثار سال»کند. اين مجموعه تمرد را در ذهن خواننده تداعی می

مقدس و خاصه آن  گیرد. شاعر در اين مجموعه با توجه به متون کتبشاعر را در بر می

و پیش از او نیز  طان ارتباط داردخلقت انسان و عصیان شی ةلها که به مسئبخش

اند و نیز با عنايت به خط انديشگی شاعران بسیاری از شرق و غرب بدان متوجه بوده

: 1393)حقوقی، « خود دور شده است ةاز بیان حاالت و احساسات غريزی زنان ،خیامی

عصیان بندگی، »عصیان را بر خود دارند؛  عنوانِ ،اين مجموعه، سه قصیدهدر  .(143

شعرهايی عصیان بندگی،  ةويژه در قصیدبه ،که در آن ،«عصیان خدايی و عصیان خدا

 .استديالوگ شاعر با خدا و شیطان  ةدربر دارند خطاب به ابلیس وجود دارد که

ی دارد که شگرفهای نمونه فارسی ستايی در ادبیات کهنخوانی و ابلیسابلیس

وانش دينی خ درابلیس که  ذکر گرديد. های سنايیهايی از آن در سرودهبخش ترپیش

در باور عارفان و در آثار برخی شاعران، موحد و معلمی  آن، اغواگر و عاصی است

های او با چنین مفاهیمی بر مضمون سروده فرخزادبخش است. آشنايی فروغ آگاهی

 او بر ةبه تبرئ ،ای که با نگاهی نو به اين موجودبه گونه ،ابلیس اثرگذار بوده ةدربار

 .خیزدمی
 

 روایی با ردای سرخفرمان .7-3

عصیان را  پردازيم،می عصیان ةمجموعهای فروغ در به واکاوی مضامین سروده زمانی که

يابیم، اما در اين عصیان، ابلیس همان عصیان بندگی يا سر باز زدن از فرمان خالق می
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 درشود زيرا که در طول تاريخ خلقت بشر، نماد سرکشی و نافرمانی بوده است، تبرئه می

عصیان ابلیس اکتفا  ةباور فروغ، او در اين گستاخی اختیاری نداشته است. فروغ به تبرئ

از  فرخزادتصويری که فروغ  دهد.به او نسبت میرا های لطیفی زيبايی بلکه،کند نمی

روای دهد، موجودی است با ردايی سرخ که فرمانارائه میهای خود در سرودهابلیس 

داند و او را با شعر، شراب، عشق و جوانی می ابلیس را مظهر شاعررودين است. دنیای فُ

های غرب . اين خوانش، آثار رمانتیکشمارددنیا میرنگ ها عجین کرده و آب و بوی گل

ياد  بودلر را به های بدیگلمیلتون و  ةبهشت گمشدکند و را در ذهن تداعی می

 .آوردمی

 عطر /شد جوانی و عشقشد،  ريادشد، ف شعر /بخشیديش رحمانهبی بود زيبا چه هر

 .(198: 1368، فرخزاد) شد زندگانی فريب شد دنیا رنگ /پاشید هادشت رویه ب شد هاگل

کند از ، از فريب و گناه بیزار است و آرزو میهای فروغابلیس با اين جلوه در سروده

 :بار رهايی يابداسفاين وضعیت 

 آرزو /باشد برون دميک تا کردمی آرزو /سرخ ردای آن از او که هاشب بسا ای

 .(206)همان:  باشد دون دنیای از نیمی خدای نی /گردد صفا روح تا کردمی
 

 فروغ نگاهاز  سرنوشت محتوم ابلیس و مظلومیت او .7-4

ها ناخشنود دهد، که خود نیز از اغوای انسانای مظلوم ارائه میاز ابلیس، چهره فروغ،

 از او موجودی اغواگر ساخته است: جبر ،بلکهاست 

-تیره /بینايیتیرهجانی، تیره روحی،هتیر /باشد؟ خواستیمی تو چهآن جز او چیست

 .(201 همان:) پايانیتیره خدايا، آغازی،تیره /لبخندبی هایلب آن بر لبخندی

نشیند و از زبان او شکوه سر داده بر سرنوشت دردهای ابلیس می ةسفرسر بر  او

 ريزد:محتوم ابلیس اشک می

 /بودند خون و اشک هایچشمه هايشچشم/ او آمد من خواب در که هاشب بسا ای

 /بودند فسون رنگ از خالی هايشناله /هاشلب بر که ديدممی نالیدندمی سخت

-201)همان:  گردد رها خود از تا جستمی ایگوشه/ رسوا آلودهننگ نام زين شرمگین

202). 

 داند:میاو  سویاز نگاشته شده از پیش سرنوشتیرا عصیان شیطان  ،و خطاب به خداوند

 تو اين /راندی ما سوی را او کردی عاصیش /را ملعون شیطان اين تو خود آفريدی

 .(197 همان:) بنشاندی راه در ساختی اينسان ديوی /شعله يکی کز بودی تو اين بودی،
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خوبی ردپای افکار عارفانه را در مبرا دانستن توان بهاز ابلیس می فروغدر دفاعیات 

نقاب شیطان، به اعتراض و عصیان  گونه در پشتبا خطابی شطح او. مشاهده نمودابلیس 

 به گويد، به آفرينش وهای خود میها و ناامیدی، ترسهاخیزد و از سرگردانیبرمی

  عالوه بر .راندمیسخن شود و از پايان تلخ زندگی ها معترض میسرنوشت انسان

 اشعارثیر رمانتیسم را بر تأنبايد ، در ادب فارسی ابلیس ةهای عرفانی تبرئزمینهپیش

، سروده استخدا و شیطان  ةو مضامینی که دربار عصیان ةفروغ، بخصوص در مجموع

 ناديده انگاشت. 
 

 ستیز با خدا و جهان .7-5

که در دو دفتر اول »دارد و او میبر با خدا و با جهان سر ستیز ، عصیان ةدر مجموع فروغ

 ةبود، در دفتر عصیان همهای زندگی و عشق سخن گفته خود، اسیر و ديوار، از ناکامی

شود که گذارد و بر آن میمی «اخد»های زندگی را به حساب پلیدیها و اين ناکامی

شعر  را بر جای او بنشاند. او در «خدايی ديگرگونه»ندازد و علیه او بشورد، او را برا

زند که وجودش را فرا گرفته و سوز حرف میام و هستیآراز دردی بی «عصیان بندگی»

پرسشی مرموز که بر لبانش نقش بسته است؛ پرسش مرموزی که راز سرگردانی و  ةساي

دنبال خدايی در حقیقت به ،«عصیان بندگی» را در خود نهفته دارد... او در وانهادگی او

خواهد، گذاشت تا هر کاری که میگردد؛ خدايی که او را آزاد میمطابق با میل خود می

خواهد، از دنیا برود؛ خدايی اهد، به دنیا بیايد و هر وقت میخوبکند. هر وقت خودش می

 او .(36: 1389زاده و قوام، )واعظ« مادر و پدرش را خودش انتخاب کند گذاشت اوکه می

 بیند و بهاسیر و مقهور می سرنوشت و انتخاب پدر و مادر گزينششدن، خود را در زاده

خواه هر که را خود مسیر خويش را برگزيده و به دل دنبال آزادی مطلقی است که در آن

 خواهد مادر خواند:

 بر دهم تا /خويش برای از قالبی، خود برگزينم /باز دوچشم با ای، تاکرده رهايم کی

 .(194: 1368، فرخزاد) خويش پای راه در نهم آزادی به خود /را مادر نام خواهم هرکه

های پیاپی است؛ او در اين مجال، پرسش های فروغ در اينسروده ةبرجستويژگی 

اين  پاسخدر پی رسیدن به از خداوند،  هجويد و با شکوِز استفهام مدد میتصويرگری ا

 ابلیس مقدر کرده است؟ نامبهاين سرنوشت را برای موجودی او که چرا  است پرسش

: همان) پرسیدی؟ کار در او از کی را او یرأ /تلخست؟ هستی اين مايه کی او میل

201). 
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ها، با های شیطان و اغوای انسانبا اشاره به سرکشی ،در جايی ديگر شاعر

 :آيدمجبور و مقهور بر می گناه،در مقام دفاع از انسان بی های مکرر،پرسش

هیچ  /هیچ شیطان را به ما مهری ورايی بود؟/  گر تو با ما بودی و لطف تو با ما بود

 .(200: همان) زو نشانی بود يا آوای پايی بود؟/  عاصی ةکرددر اين روح طغیان

دهد و مانند، شاعر به تسلیم خدا رضا میپاسخ میها بیسؤال ةسرانجام، چون هم»و 

و با ابراز  (144: 1393)حقوقی،  «کندبخشايش معصیت و بخشش عصمت میاز او طلب 

 طلبد:گناه و عصیان را میشوق رهايی از  ،پشیمانی

بنمای روی و از دل من  /بنیان نهاده عالم هستی را /دست توانايت آه ای خدا که

عاصی شود به غیر تو  /ناچیزی راضی مشو که بندة /پرستی راشوق گناه و نقش /بستان

 .(98: 1368، فرخزاد) در پای جام باده فرو بارد /راضی مشو که سیل سرشکش را /روی آرد

 با فروغشخصیت و حوادث زندگی او است.  دهندةدرواقع بازتاب فرخزاداشعار فروغ 

نوردد و می در را جامعه شدةتثبیت هایباورها و ارزش حريم گاه ،هنجارستیزانه یسخنان

های سنتی را در هم شکند، چرا که خود را در دنیايی از خود خواهد تمام محدوديتمی»

 .(113؛ 1381بیگی، )حسن« است يابد که دور و برش را ديواری حصار کردهبیگانگی می

را به سوی عصیان کشانده  او های فروغ در زندگیها و سرخوردگیها، ترسنومیدی

مايه است و از عمق فلسفی و تفکرات عمیق خالی عصیان او سطحی و کم اما ،است

او از  زدةثیرپذيری شتابوغ حاکی از تأی فرعصیانهامطالب مطرح شده در »است. 

 ةاگزيستانسیالیسم است و تقابل شیطان و خدا در اين شعر يادآور نمايشنام ةفلسف

 بردند.ه در آن دو نیروی مطلق با هم در نمعروف سارتر؛ يعنی شیطان و خدا است ک

تواند خود را از قید اين مطلق دوگانه رهايی بخشد، از فروغ در اين شعر چون نمی

 .(37: 1389زاده و قوام، )واعظ« بردمی پناه «شیطان»به مطلقی ديگر  «خدا»مطلقی 

 عصیان ةمجموع توان ابلیسِمی، های فروغ در اين مجالاز سروده با خوانشی ديگر

در زندگی زناشويی، جدايی از تنها  نقابی برای خود شاعر دانست؛ فروغ که با شکست ،را

، به آلودن خود خزيده و با نگاهی يأسشود، به دروفرزند و سرخوردگی مواجه می

انديشد و با ابلیس که به می ،بردخاکی می ةهايی که بشر در اين کرآفرينش انسان و رنج

کند، از پنداری میذاتسرنوشتی شوم دچار شده و مورد قهر الهی قرار گرفته است، هم

و انسان و  ينش انسان و عصیان ابلیس را جبر دانستهآفرگشوده، رو، زبان به شکايت اين
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کند و اين سرکشی را نامد. او در لوای شیطان عصیان میگناه و دردمند میرا بیابلیس 

 داند که در لوح سرنوشت برای او تحرير شده است.نه در اختیاِر خود، بلکه تقديری می

جا از ورای نقاب ابلیس سخن که در اين ـ فرخزاديا همان فروغ ـ  اگر ابلیس

، از خود اراده و کندک خود با او همزادپنداری میگويد و در تقدير و سرنوشت دردنامی

پذيرفت، بلکه، با گزينش پدر و مادری ديگر و اختیاری داشت، هرگز اين تقدير را نمی

بنابراين، ابلیس به  زد.مسیری متفاوت از اکنون، سرنوشتی بهتر را برای خود رقم می

کند های خود حکايت میاز رنج، اوگردد و از زبان نمادی برای تمرد خود شاعر مبدل می

برای رنجی است های مکرر از خداوند، در پی دستیابی به پاسخ و يا تسکینی و با پرسش

 برد.که می
 

 نتیجه .8

 های خلیل حاوی و فروغ فرخزاد، موارد زير بهخوانی در سرودهپس از واکاوی ابلیس

 شود:برشمرده می پژوهشترين نتايج عنوان مهم

ايی و و نماد زيب خلیلو صبر در نگاه  ايستادگیتمرد،  ةعنوان اسطور شیطان بهـ 

ترسیم شده است. در  آن با خوانشی متفاوت از بیان قرآنی های فروغمظلومیت در سروده

فروغ با احساسی لطیف و زنانه، شراب و عشق و بوی عبیر را به ابلیس نسبت اين مجال، 

 است. داده

ها شکیبا بوده و روايی است مقتدر که در تحمل رنجرمانخلیل، فهای ابلیسِ سرودهـ 

فروغ، از تقدير سیاه خود و توانِ بخشش نیرو و طاقت خود را به ديگران دارد، اما ابلیسِ 

 اختیار به دام مکر گرفتار آمده است.و بی بودهاز اغوای آدمیان ناخشنود 

هايی های يک ملت و رنجناکامیهای خلیل، بیان برشی از تاريخ خوانی در سرودهابلیسـ 

ستايی در شعر ، ابلیساماشود، گون جامعه متحمل میاست که از اوضاع سیاه و برزخ

ها توان آن را بازتاب عصیانِ خودِ شاعر، شکستفروغ، خوانشی فردی و درونی است و می

. درواقع، شعر فروغ، عصیان آزادی و فرياد های زندگی شخصی او دانستو آزردگی

 .است بست رسیدهگرايی به بن، ندای وطنخلیلانسانی در بند است و شعر 

و فروغ در اين مجال بايد گفت؛  خلیلهای درخصوص آبشخورهای مشترک سرودهـ 

افکار رمانتیستی در بیان  ةاند و صبغهای غرب آشنايی داشتههردو با آثار رمانتیک

دو مشهود است. به بیانی اينها در اشعار جويی از ابلیس و فرار از واقعیتها، پناهرنج

 اثرگذاری گرا است و نیزرمانتیکی میهن ،خلیلرا و گفروغ رمانتیکی احساس ،ديگر
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از  و فروغ خلیلهای بر سروده ،ان کهنستايش ابلیس در سخنان عارفان و اشعار شاعر

از بشار بن برد در گشايش  باور به جبر و عدم اختیار ابلیس نزد فروغ و ذکر بیتی فحوای

زدايی منجر به آشنايی مشترک ةزمینيابد و اين پیشنمود می خلیلنزد « ةصال» ةقصید

نگاه  افزون بر اين خوانشی نو از اين موجود شده است. از مفهوم قرآنی ابلیس و آفرينشِ

مشترک وجه خلیل و فروغ  ةنگری و بدبینی حاکم بر انديشتانسیالیستی، سیاهساگزي

 در واقعهای آنان در لوای خوانش ابلیس اثرگذار بوده است. ديگری است که بر بیان رنج

و شکست زندگی  خلیلهای چپاول میهن و رنج های دو شاعر در زندگی،کامیتلخ

هر دو  ده،دو خطاب به ابلیس اثرگذارهای آنبر سروده مشترک و جدايی فروغ از فرزند

از ابلیس پناه  خلیلنهد و فروغ بنای سرکشی می اند؛بست و پوچی رسیدهبه بن

 جويد.می

درپی ابلیس است و کرار و ندای پینمايی، تمتناقض خلیلهای سروده ةويژگی برجستـ 

دفاع از ابلیس و ديالوگ با خداوند در قالب جمالت پرسشی  بارز اشعار فروغ ةمشخص

 است.

در برابر ظلم حاکم است  خلیلگر احساس يأس، پوچی و تسلیم بیان« ةصال» ةقصیدـ 

سرکشی، با پرسش از جبر و سرنوشت محتوم آغاز، با دفاع از ابلیس  فروغ اما، در عصیانِ

یم در برابر خداوند و طلب بخشايش پايان و به اوج رسیده و در نهايت با تسلا ةو تبرئ

تپش و  اما ،شاعر مستولی است های دورودهپذيرد. گرچه ناامیدی بر فضای سمی

های آن با هیجانی افروخته است که شعله ،کندعصیان فروغ منعکس می هیجانی که

ن به تسلیم در آغاز ت خلیل کهدرحالی ،کندفروکش می تسلیم شدن در برابر حق

از  ،برای تحمل رنج فراگیر آن و بار موجود را پذيرفتهوضع اسف ،دهد و بدون اعتراضمی
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