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 ای اروس ـهوهـلـج
 زادـرخـف  روغ ـای ف ـهرودهـوسـ در ن

 1حسین طاهری 
 2چیکا  ستمالچی

 چکیده
کامگی  ؛ تنجسیته اسی.های هنری ارچس سیو   ای از جلو  سیابقههای فرچغ فرخزا ، به شیل  کمنوسیرچ  

بازنمایی چ تصییاچیر مربوب به آن با بسییامک باال، نه صییرفًا برای انتقال تصییاچیر تغزلی، بلله اغل  برای 
های این بسییامک  ر چهار سییتۀ کلی های  نیای پیرامون شییاعر اسیی.؛ جلو  تمربۀ  رکی عمیق از پکیک 

. سیمی کی فرچ .4پر ازی انکار .3جنسیی   سیمیریل .2جنسییتی    شینیلیفیپرسیون   .1:  شیک  اسی.  پیشینها 
های  قابلی.های ارچس با توجه به عواطف تغزلی، تحقیق حا ییر به این نتیمه رسیییک  اسیی. که جلو  

جیان، بیه زنیکگی شیییاعر معنیایی تپنیک  چ زاییا  چارگی جنسیییی طتیعی. بیایمیاژییک، زنیانگی متن چ انسیییان
 شیاعر  شییرین چ  تلخ  هایتمربه تمار.  اسی.  بخشییک   رنگ  را   جهانش  فرچغ زنانگی بخشییک  اسی.؛ گویی

اش را  ر پشی. انکیشیانهآلو  چ مرگنیز شیاعر افلار یلس   .شیو یم   رک چ  تفسییر  قاب  اچ زنانگی رهگذر  از
ناپذیری این  چ تا یلسییانی چ جکایی کر   اسیی.اش تصییاچیر ارچتیک،  ییمیمۀ زنکگی معمول چ رچزانه

های برجسییته چ با نمونه متضییا  را  ر انسییان به نمایش بگذار . ما برآنیم تا این اشییلال کم سییابقه را 
« بررسییی چ تحلی  ایمهن بیهوریم ب  آغهز فصااس ساارد « چ »تولدی دیگرممموعۀ شییعر »تلثیرگذار از  چ 

 کنیم.

 ها.، نوسرچ  فرخزا : اشلال ارچس، فرچغ هاکلیدواژه
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 مقدمه- 1
 بیان مسئله و سؤاالت- 1-1

آفرچ ی.   -ارچس  چ  آرس  تمار  چران   -پسر  که  ر  اس.  عشق  می خکای  محسو   اساسی  نیا  نیرچی  شک   ها 
های مختلفی آشلار  (.  ر اساطیر چ رچایات کالسیک ارچس با پیلرها چ چهر  297- 298:  1ج   ، 1391)گریمال،   اس. 

زمان با زمین تولک یافته یا شایک شک  اس.. ارچس مظهر زایش چ پیوستگی میان اجسار چ اجزای طتیع. اس.. هم 
کنک. از چاج نخستین به انگیزش ار می های پکر چ ما رش را هموار  آشل حاص  چصل. تکبیر چ فقر اس. چ چیژگی 

اس.  خکایی بالکار - ارچس اس.. تصویر  یگر ارچس، کو ک   ۀ چاسط به ارچس شل  گرفته، پس  چار چ بقای هستی 
همان(. گا  نیز اس. ) ها مهیا شک  ساختن یا هالک قل   ار ؛ تیرهایی از عشق که برای پریشان    ر  س.که تیرهایی  

(. این 45: 1376ارچی ظاهر شک  که حضورش منشل نیلی چ رچشنی اس. )همیلتون، به هیلت جوانی جکی چ زیت 
 هک بکی  توانک بکی کنک چ اجاز  نمی آیک؛ ارچس  ر نگا  افالطون نمی چهر  از ارچس، از توصیفات افالطون بر می 

 تصاچیر  بعضی    ر   رچنک (؛ ه 140- 138:   1381افالطون، بر  ) کننک، آن که  ل  ر گرچ عشق  ا   نیز به تاریلی را  نمی 
 (.45:  1376،  لتون ی انک )هم کر     نقش   بسته چشم   را   اچ 

نار ارچس عالچ  بر حوزۀ ا بیات چ فلسفه،  ر حوزۀ رچانشناسی نیز معناهایی  ار . »ارچس  ر نظریۀ فرچیکی به 
(. 528:  1373)پورافلاری،  هاس.«  شو ، که التته غریزۀ جنسی از جملۀ آن  ارنکۀ زنکگی گفته می ممموعه غرایز نگا  

ار ای  ملانیسم  غریز ،  عنوان  آنچه تح.  پوشش  التته  را  انسان  زیس.    هک ی م جنسی  صرفًا  شناختی  مو وعی 
ای از جریان انکامی چ رچانی اس. که  ر  ایرۀ زمان چ ملان تح. تلثیر سن. فرهنگی  شو  »بلله آمیز  محسو  نمی 

ط جنسی  ر انسان چ به شل  ملم  آن، نظامی از تابوهای فرهنگی چجو   ار  که  که همرا  با رچاب این  یگر قرار  ار ؛   
 (.178:  1392)مالینوفسلی،   « کنک گیری محکچ  می طور چشم  ایرۀ کارایی انگیزۀ جنسی را به 

های ارچس بسامک چشمگیری  ر ممموعه اشعارش  ار . فرچغ فرخزا  یلی از آن  سته شاعرانی اس. که جلو  
ای مترصک فرصتی اس. تا از خو ، از طتیع.، از زنکگی چ حتی از  کنک که شاعر به هر بهانه تصور می گا  مخاط  

کامه  ر زبان فرچغ  های ارچس ثت. کنک؛ اکنون بایک پرسیک بسامک تصاچیر تن کامانه چ آلو   به جلو  مرگ تصویری تن 
 سؤال برآمک  اس..شو ؟ نوشتۀ حا ر  رصک  پاسخ به این چگونه برای مخاط  توجیه می 

 اهداف و ضرورت تحقیق-1-2

ای  شو  مسئله آنچه با عنوان ارچتیسم  ر ا بیات چ هنر یا  ر نقک چ تحلی  آثار ا بی با رچیلر ی ارچتیک مطرح می 



 ۲۷ فرخزاد های فروغهای اروس در نوسرودهجلوه پنجاه و چهارم سال 

 

متفاچت چ ممزا از عرف، اخالق چ فرهنگ ایرانی اس.. ارچس  ر کاربر  امرچزینش  ر ا بیات چ نیز  ر این نوشته، بار  
شناسانه  ر پی تحلی  زیتایی - (. بلله با رچیلر  رچانشناسانه140:  1381افالطون، نکار  ) معنایی افالطونی چ رچحانی  

کشک، بلله »معنوی.  ا ن  مفهور جسمانی عشق را نیز یکک نمی   اً اصطالح ارچس صرف   گر ی   عتارت به آثار ا بی اس..  
گونه که فرچیک به آن نگا  کر   اس.: (. همان 3:  1375خالقی مطلق، اس. ) به زیتایی تن چ خواهش تن« از آن مک نظر  

ات  چ  (.  ر این نوشته سعی شک  اس. ابی 84: 1357»ارچس انگیزۀ مهر چ پیوستگی چ جانفزایی اس.«) آریان پور، 
 های متنوع ارچس  ر اساطیر چ نیز  ر رچانشناسی، مطالعه شو . فتر آخر فرچغ بر اساس جلو  

 روش تفصیلی تحقیق-1-3

شو . متانی نظری تحقیق بر اساس محتوایی ارائه می   -تحلیلی چ تحلی  زبانی   -  نوشتۀ پیش  رچ با رچش توصیفی 
ناسی مطالعه شک  اس.. تحلی  زبانی چ محتوایی  ر اشعار فرچغ  های مطرح  ر بالغ. نو، اسطور  چ نقک رچانشتئوری 

بالغی، اساطیری، رچانشناسانه(  ر آن قاب  پیگیری   ارچس )هایی از پر از  که جلو  هایی می فرخزا  منحصرًا به نمونه 
 باشک.

 پیشینۀ پژوهش- 1-4

ای طوالنی  ار .  ر گسترۀ کهن تا  عرفانی( سابقه چ حتی متون  )   یی شعر غناچیژ  ارچتیسم هنری  ر ا بیات فارسی چ به 
 های ارچتیک چ تنانگی  ارنک از چنک منظر قاب  بررسی هستنک:نوین ا بیات فارسی، آثاری که به نحوی جنته 

های ؛ برخی سرچ   انک بهر  جسته آمیز،  منظور ایما  فضایی هزل یا همو های ارچس به ای از آثار ا بی از جلو  . پار  1
 میرزا از این گرچ  اس..ختیبات( چ از معاصرین ایرج )  ی سعک ، ی زاکان  ک ی عت ی، سوزنی،  انور 

عریان 2 می .  مور   این  از  جنسی؛  چ  بکنی  توصیفات  نمونه نمایی  ر  سیستانی، توان  فرخی  از  پراکنک   هایی 
 امیرمعزی، قاآنی شیرازی چ غیر  را ذکر کر .

به بیان حاالت، رفتار چ احساسات رمانتیک،  - اما سطحی -شاعرانه چ مستقیم صورت آثار ا بی به  ای از  سته  . 3
های این آثار رمانتیک را انک. نمونه گر مسائ  آمیزشی هستنک پر اخته  ر قال  معاشقه چ با کلماتی که تکاعی 

 نا رپور یا فرچغ فرخزا   ر سه  فتر شعر نخستینش مطالعه کر . های نا ر توان  ر سرچ   می 
به این  چنکپهلو کنایی چ استعاری چ  ر قال  چاژگانی  صورت به طرزی شاعرانه چ گاهی رخی از آثار ا بی به . ب 4

 ستی شاعر  ر اس.؛ چیر     س. ن یازا نظامی    پیکر خسرو و شیرین، و نفت انک: آثاری ماننک  مو وع پر اخته 
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 شکن مسلله کمک شایانی کر  ی های  ینی چ اخالقی، چ هنرانتخا  چاژگان به تعکی  تصاچیر، حفظ حرم. 
 اس..

ها، سامانۀ نشریات  انشگاهی، ایرانکاک پیشینۀ پژچهش  ربارۀ تن کامگی، طتق جستموی نگارنکگان  ر کتابخانه 
 چ نورمگز، مستوق به سابقه اس.:

ارچتیسم، چاژۀ مطلق؛ نویسنک   ر برابر اصطالح  سرایی  ر ا   فارسی«، نوشتۀ جالل خالقی کامه »تن   ۀ مقال  . 1
رچ کی تا آثار متلخرین ا   معاصر چ   همچون چی  ر آثار شعرای متقکمی    . را پیشنها  کر   اس.  کامگی تن 
ترانه هم  پر اخته  چنین  به بررسی این مقوله  های کامگی را  ر منظومه های تن نمونه   چ های عامیانۀ امرچزی 

میرزا چ عارف ار بیلی، زهر  چ منوچهر ایرج   ها نامۀ عاشقانۀ چیس چ رامین گرگانی، خسرچ چ شیرین نظامی، فر 
ای از نویسنک  چهارپار   . مبال بررسی کر   اس. چ  ر قصایک چ غزل چ رباعی شعرای متعک ی با ذکر شاهک 

فرخزا  را ذکر کر   چ به تو ی  نلات ارچتیک احساسی آن پر اخته اس.. ما  ر این جستار به تتعی. از 
 ایم.کامگی« بهر  بر   تن معا ل »لق، به جای اصطالح »ارچتیسم« از  معا ل مناس  خالقی مط 

نویسنک  بخشی از کتا  خو  را به آثار فرخزا  اختصاص  ا      ؛ اثر محمک مختاری   در شعر هعهصر   انسهن   . 2
های فرچغ،  ر راستای چحکت فر  با  یگری  ر ابعا  عشق چ هماغوشی  ر سرچ    تم ،  مؤلف اس.؛ از نظر 

تر یگانگی  اجتماعی قاب  ارزیابی اس.. از نظر چی عشق عام  چحکت فر  با اجتماع چ  ر بعکی چسی  عار چ  
»برخالف  با طتیع. اس.، آنچه مؤلف تقریر کر   ناظر بر کارکر  اجتماعی رچابط انسانی اس.. به عقیکۀ اچ

نیس.؛ بلله شعری گرایان قشری چ سطحی، شعر فرچغ یک شعر ارچتیک  تصور یا تلچی  برخی از اخالق 
اس. که از  رک قکرت هماغوشی چ یگانگی عاشقانه، برای رسیکن به چحکت خالق،  ر ابعا  عار انسانی چ 

 (.579:  1378«)مختاری،  شک  اس. اجتماعی ناشی 
های مشرف آزا  تهرانی؛ نویسنک   ر این اثر، زنکگی چ آثار چ جنته  « تللیف محمو  پریشهدخت شعر »  کتا  . 3

اس.. اچ  ر نگاهی که به آثار  چرۀ اچل    فرخزا  را از لحاظ زبانی، عاطفی چ محتوایی، بررسی کر     تحول ا بی 
 انک؛ اما ها را حاچی نوعی ارچتیک تغزلی سطحی با شور جوانی چ غرایز زنانه می شاعری فرخزا   ار ، آن 

.، آ ر اس.، تن اچ: نویسک: »مو وع هرچه هس  ربارۀ ارچس چ جایگا  تن  ر  چ ممموعۀ اخیر چی می 
ای پوشیک  بو ن  اما لطف تعتیرات غریزی اچ  ر گونه - بهانۀ رچحی اس. - شریف، زیتا، نشانۀ جمال جمی  

 (.222:  1376ها(«)ر.آزا ،  نه ستر چ حما  چ این حرف اس. ) چ کنایی بو نشان 
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( که بر اساس 1397ستان ، پاییز چ زم ادبیهت پهرسی هعهصر »سلطه چ عصیان  ر زبان فرچغ فرخزا « )   ۀ مقال   . 4
 .اس.  رچیلر های سه گانۀ زبان چ جنسی. به مطالعۀ شعر فرچغ پر اخته 

بر  »بش   ۀ مقال   . 5 تلکیک  با  زبان  رهایی  چ  عصیان  تمسمی  »عک  سرد شعر  فصس  آغهز  ب   بیهوریم  فرچغ ایمهن   »
 ر قال  رهایی های ا بی چ فرهنگی فرچغ را  ( که عصیان 1397، بهمن چ اسفنک جستهرنهی زبهنی فرخزا «) 

 زبانی نشان  ا   اس..
( مضامین غنایی زنانه 1393پاییز   نهی ادبی و بالغی، پژونش »نگاهی به شعر چ انکیشه فرچغ فرخزا « )  ۀ مقال   . 6

 چ عشق زنانه را  ر شعر فرچغ بررسی کر   اس..
زنانه را با رچیلر  فمینیستی ( اصال. احساس  1388، بهار بههر ادب»پژچهشی نو  ر شعر فرچغ فرخزا « )   ۀ مقال   . 7

  ر شعر فرچغ نشان  ا   اس..
( زنانگی زبان چ  1395، تابستان هطهلعهت ادبیهت عرفهن و فلسف  . مقالۀ »سیمای زن  ر شعر فرچغ فرخزا «) 8

 احساس را  ر شعر فرچغ تحلی  کر   اس..
 مباًل  ر:  ؛ یس. ن   سابقه ی ب چ اسطور   ر اشعار فرچغ نیز    الگوها کهن عالچ  براین، مطالعۀ  

(، صرفًا 1396شعر تولکی  یگر« )ا بیات فارسی، پاییز  ی الگوها کهن »رابطه نما ین فرچغ فرخزا   ر  ۀ مقال  . 9
 « چ بکچن اشار  چ تحلی  اسطورۀ ارچس.تولدی دیگر مطالعۀ ممموعۀ » 

(، 1391، تابستان یشاهخت اسطوره ادبیهت عرفهنی و  »از سمتلیسم تا اسطور   ر اشعار فرچغ فرخزا «)   ۀ مقال   . 10
 بکچن مطالعۀ نقش ارچس  ر شعر فرچغ.

  یچ های ارچتیک سه  فتر نخس.  انک، به جنته اکبر محققانی که  ربارۀ آثار فرخزا   س. به قلم بر     ی طورکل به 
اسیر و عصیهن )  تن به ( که  دیوار،  با  تا حکی سطحی  اشعاری رمانتیک چ  نه  طور عمومی  کامگی صرفًا عاشقانه چ 

های هنری ارچس چ  انک؛ اما آنچه  ر این نوشته مطالعه شک ، بررسی جلو  اساطیری، شاعرانه چ هنری اس.، اشار  کر   
های نیمایی فرچغ  ر  چ  فتر    بازتا  تصاچیر ارچس از چهار منظر علم بیان، ژانر، نما پر ازی، چ فرچیکیسم  ر سرچ 

اس.. هکف اصلی    نشک    مطالعه   شاعری   هیچ   تاکنون  ربارۀ   « چ »ایمان بیاچریم به آغاز فص « اس. که تولدی دیگر » 
رسک این نوع نگا   کامگی  ر ا بیات چ زبان فرچغ اس.. به نظر می های هنری چ رچانی تن چنین تحلیلی، نمایانکن جنته 

از آثار   ی شناخت رچان های هنری چ  کامه را، به نف   ریاف. گیری اخالقی  ربارۀ ا بیات تن چ مو   توانک قضاچت تنک  می 
 کنک.  تعکی    ی تا حک ا بی،  
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 متن اصلی- 2

بازتا  چهرۀ ارچس  ر    (. 16:  1387  ، پور  ی اسماع ) « اس.   هنر   چ   ا بیات    ر   آن   از   گیری بهر    اسطور    فوایک   از   یلی » 
(. تم اصلی »زن بو ن« چ »زنانگی«  14همان: اس. )بینی شهو ی اسطور  را به شعر منتق  کر    شعر فرچغ، جهان 

بهار باقی اس. ) احساس چ زبان  ر اشعار فرچغ،  ر مقاالت ارزشمنکی تحقیق چ ارائه شک    نیز   4:  1385نژا ،  چ 
پاییز   زنانه   105:  1393بختیاری،  عشق  هیلت  (.  چ  ر  اساطیری  قالتی  نمو های    یی الگوکهن ر  ما رانه  آن،  ر 

های ارچس ( چ معشوقانه  ر اشعار فرچغ حضور  ار . جلو  161- 158:  1396محمو ی چ جمشیکی، بهار چ تابستان  ) 
اس.؛ نمونه  ر نوسرچ    چنک نظر قاب  بررسی  به اشلال چ صور شک   ر سرچ   های یاف. های فرخزا  از  اچ    های 

شک   ارائه  جلو    رچ ن ی ازاانک،  مختلفی  می نگارنکگان  عر ه  چ  پیشنها   کلی  چهار ستۀ  ذی   را  ارچس   .1کننک:  های 
 .سمی کی فرچ . 4پر ازی  انکار   .3جنسی    سم ی ر ی ل   . 2جنسیتی    شن یل ی ف ی پرسون 

 (Sexuality Personification)  ی تیجنسپرسونیفیکیشن  - 2-1

اس.، این عنصر  بخشی به اشیا  ر قال  استعار  چ تشخیص رچاجی معمول  اشته از  یرباز  ر شاخۀ علم بیان، جان 
ای مترقی  پر ازی چجو   ار  که  ر ا بیات مکرن جلو  بیانی  ر ا بیات مکرن نیز بسیار رایج بو  ، اما نوعی شخصی. 

اس.، چ آن    شی امرچزین پیکاکر   ها  ار  اما بازآفرینهای آن ریشه  ر ا بیات کهن چ یا اسطور  که نمونه یافته چ با آن 
 جان چ سایر مظاهر خلق.  ر شعر.ا افه کر ن کیفی. نرینگی چ ما ینگی چ ارچس انسانی اس. به اشیاء، طتیع. بی 

اچ برای ش ، ما ، ستار ،  ؛ ذهن فرخزا  ذهنی اس. که به اشیاء پیرامونش نگاهی همرا  با جنسی. نر چ ما    ار  
 گر عناصر طتیعی جنسی. قائ  اس..خورشیک،  رخ.، زمین چ  ی 

 زنانه، ترکی : ما ۀ مهربان  الف. ما . جنسی.: 
 ( 50: 1377فرخزا ،بو  )چ ما /ما /ما ۀ مهربان همیشه آنما 

ای اس. که تمار عناصر زمین  ر پی  ها چ  یگر موجو ات شتانه اس.؛ ما  گویی الهه ما ، مور  پرستش سیرسیرک 
 چصال اچینک:

طول   تمار  آنتاریلی/شاخه ر  از  آن  ستان  راز/که  با  میها  باال  شهوتناک/سوی  آهی  رف. ها 
فریا  ز نک:   رک یتا سپها  ر مر ا /همه با هم/همه با هم یلریز/ ر سقف چوبین، غوک    غکغه...

 ( 77چ76: 1353ما ! ای ما  بزرگ! )فرخزا ،

 کنک:چ  منی آشلار می ها مفهور چ تصویر ارچتیک شعر را به طرزی هنری  ارتتاب چاژ  
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»طول«، »شاخه«، » س.«، » راز«، »آ «، »باال« این شش کلمه از نظر تصویری  ر خو  مفهور کشیکگی چ 
کننک؛ هر شش کلمۀ   راز بو ن را  ارا هستنک چ  ر ارتتاب با کلمۀ کلیکی شعر یعنی »شهوتناک« ارچس شعر را کام  می 

انک. فرچغ  ای به طرف ما ؛ ما ۀ مهربان قک کشیک  آزمنکانه چ نیازمنکانه  صورت به گر نرینگی هستنک که نخس. تکاعی 
 چنین به تصویر کشیک  اس.: یگر این   ی نوع به این کارکر  را  ر شللی  یگر چ  

 ( 95: 1377ش/ ر عضو جنسی حیوان چه کار؟)فرخزا ،مرا به زچزۀ  راز توّح 

ای را  ر پش. مفهور خو   ار  بر ، ما گی ما  کیفی. چ لطاف. زنانه »ما ۀ مهربان« نار می اچ چقتی از ما  با عنوان 
تر  اریم که  ها چیزهای زیتا چ با احساس را  چس. که ما انسان که به بار عاطفی جمله بسیار کمک کر   اس.، گو این 

 زن تصور کنیم.
بارچری چ    صورت به ای طوالنی  ار ؛ التته خویشلاری اساطیری ما   عنصر مؤنث  ر ا بیات سابقه   عنوان به ما   

شناختی  شونک، اما این تشتیه فاقک بعک زیتایی ها به ما  تشتیه می شناسیک، »زن زایایی، بیشتر جنتۀ جا چیی  ار  تا زیتایی 
 (.177:  1381ارتتاب با زیتایی اس.« )بازرگانی،  ًا بی اس.. این تشتیه ابعا  جا چیی  ار  چ جا چ  ر آن فضا مطلق 

کنک؛ اچ  ر شعر » یوارهای مرز« که بحث از رشک شاعر از ما گی ما  تنها به خصوصیاتی که ذکر شک بسنک  نمی 
 :کنکی م عشق  ر چجو  زنانۀ اچ به شل  آبستنی اس.، ما  را زنی بار ار تصور  

 (. 68: 1353فرخزا ،) بر ارر بگذار  ر پنا  ش  از ما  بار 

 . جنسی.: زنانه. ترکی : ما گی خاک خاک    .ستار . جنسی.: مر انه، ترکی : نورستار /.
 چ، زچج  های نور کارکر ی نرینه  ار ، این خاک با صف. جذ  چ پذیرنکگی نقشی ما ینه چ ستار  با رها کر ن شعاع 

 ملم  بارچری هستنک:
  خاک/صکای انعقا  نطفۀ معنی/چ بسط ذهن مشترک عشق.... صکای ریزش نور ستار  برجکار ما گی  

 (. 94: 1377فرخزا ،)

ای منعقک خواهک شک چ از بسط چ نطفه  - نما ین  ارنک  یشعر کارکر  که  ر این  با آن  - از همامیزی ستار  چ خاک 
 گر  . چاژۀ کلیکی: مشترک.های این نطفه، عشق متولک می رشک سلول 

 کنک:ذکر جنسی.، برای ستارگان همامیزی تصور می   ای  یگر بکچن شاعر  ر سرچ   
می  ستار  من  اس./اکنون  لحظه  ککامین  نماز  لحظۀ  که  هم انم  باهم  همه  میها  شونک  خوابه 

 ( 65: 1353)فرخزا ،
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گر  : »از اتصال هر ستار  به برجی چیزی معنا، اصلی متولک می   ر عالم ها با هم به اعتقا  قکما از از چاج ستار  
 (.313:  1384تتریزی،  که از اتصال مر  به زن«)شمس کنک، چنان می تولک  

 ج.نسیم. جنسی.: مر انه./ برگ. جنسی.: زنانه
 های جنسی با نقش فاعلی چ مفعولی هستنک:نسیم چ برگ، زچج 

 (27:  1377فرخزا ، ز نک ) م نفس می یهای تاز  که  ر شهوت نسآن برگ   انگار از خطوب ستز تخی  بو نک/ 

  ر نگاهی توسعی گیاهان  ر شعر فرخزا ، جنسی. زنانه  ارنک:برگ چ  
سیییاقیه  را میی ران سییتیز   گشییو  هیا 

 

ربیییو  ها را می عطیییر بلیییر بوتیییه    
( 97:  1353)فرخزا ،   

 با  نیز که صورت  یگری از نسیم اس. نقش جنسی مر انه  ار :
 ( 118همان:ز  )خوابگی نفس میهای تیرۀ همچ با /با  که گویی  ر عمق گو ترین لحظه

 :سرچ   اس.که قاآنی چنین  نرینگی نسیم  ر ا بیات سابقه  ار ، چنان 
 خز  گالن می   نرمک نرمک نسیم، زیر

 گز  کشک، گر ن آن می گیسوی این می 
 

این می      ز  م ملک، عارض آن می غتغ  
 چز  چمک، گه به سمن می گه به چمن می 

 
 

  گا  به شاخ  رخ.، گه به ل  جویتار 
  (810:  1336)قاآنی شیرازی،   

  .بهار. جنسی.: زنانه، پایین/ آسمان. جنسی.: مر انه، باال
 ا ن ملان استقرارشان، یلی از موار   چارگی بهار چ پنمر  با خصوصی. جنسیتی چ نقش جنسی هرککار با نشان انسان 

خواهک گذش. هماغوشی بهار چ آسمان پش. های فرخزا  اس.،  ر سطرهایی که از نظر  هنری ارچتیسم  ر نوسرچ   
  اراس.:   های ارچس انسان را پنمر  تمار چیژگی 

ریز برف مکفون شک/چ سال  شایک حقیق. آن  چ  س. جوان بو /آن  چ  س. جوان/که زیر بارش یک
های  های ساقهکننک فوار  فوران می    ر تنششو /چ خوابه می یگر چقتی بهار/با آسمان پش. پنمر  هم

 (43: 1377فرخزا ،) اریترین تز ستلتار /شلوفه خواهک  ا /ای یار/ای یگانهس

 ر همامیزی زچج ذکر شک   ر شعر اس.، چ نتیمۀ  منی مور  نظر  یشور جنس فوران«، نهای.  »   ی ک ی کل چاژۀ 
 اس..  بر انکار بارچری  رختان اس.، که شاعر آن را به  س. مکفون  ر برف نست.  ا     سطور، تولک شلوفه 
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 گیا (. جنسی.: زنانه.)   ی اقاق  .ش . جنسی.: مر انه/ 
  ش  بسامک بسیار باالیی  ر اشعار فرخزا   ار ، ش  چ تاریلی  ر  چرۀ  چر شاعری چی بیش از صکبار تلرار شک  

 اس.؛   چارگی پکیکۀ ش  بیش از هر پکیکۀ  یگری  ر اشعار اچ انعلاس یافته(. انسان 26چ    16:  1376حقوقی،  اس. )
 ( 36: 1377فرخزا ،افتا  ) های لخ. اقاقی زمان گذش./زمان گذش./چ ش  رچی شاخه

شو ؛ اما فع  افتا ن  ر معنی  چر خو  یعنی افتک یعنی ش  فراگیر می فع  افتا ن  چپهلو اس.؛ ش  فرچمی 
 همامیزی.

 ی برای همامیزی با اچ:خواهی با معشوق اس. چ یا زمان ش  چ تاریلی،  ر شعر فرخزا  یا مالزر با ارتتاب 
های  های رابطه تاریلنک/ چراغکشم/چراغرچر/چ انگشتانم را بر پوس. کشیکۀ »ش « میبه ایوان می

 ( 100-99رابطه تاریلنک/)همان: 
اگر به خانۀ من آمکی /برای من ای مهربان!/»چراغ« بیاچر/چ یک  ریچه/که از آن/ به از حار کوچۀ  

 ( 106 :1353فرخزا ، بنگرر )خوشتخ. 

  ر نمونۀ باال چراغ نما  رابطه چ مقابله با ش  اس..
 ( 83همان: ) نکیگوها پیوسته با تر یک/یلکگر را ترک میهای سر  »ش «/جف. ر خیابان

 »شی « سییاهی کر  چ بیماری گرف. 
 

  ییییک  را طغییییان بییییکاری گرفییی. 
(94)همان:    

 معشوق: ر موار  زیر ش  چ تاریلی زمانی اس. برای یگانگی با  
 (. 15همان: کر  )چ عشق بو  آن حس مغشوشی که  ر »تاریلی« هشتی/ ناگا / محصورمان می 

 ( 123همان: ها )ها چ نفسها چ نفسها/چ نفسها/ س.آیک/چ پس از ش  تاریلی/چشم»ش « می
بخوا   ر »شتان«  ات/مرا  ها/مرا بپیچ  ر حریر بوسهها/مرابشوی با شرا  موج کنون که آمکیم تا به اچج 

 (، 22 یرپا )همان: 
 ( 130همان: ز  )سرخ/چ به گیسوهای مضطربم  ر »تاریلی«/گ  سرخی اچ مرا بر  به باغ گ  

ش « که من به  ر  رسیکر/چ نطفه شل  گرف. )فرخزا ، آن »»ش «/انگار ما رر/گریسته بو  آن 
1377 :32 ) 

چلچراغ ساقه چ  از  را  میها  سیمی  »سیهای  عشق چیکی/چ  ر  چراگا   سوی  به  مرا  ظالم  اهی« 
 ( 37همان: نشس. )خوا  می بر چمنبر ی/تا آن بخار گیج /که  نتالۀ حریق عطش بو  می

 های بیشتر  ر »تنهایی ما «، »جف.«، »علی کوچیله«، » ریاف.«.چ نمونه 



 دوم شمارۀ  )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  ۳4

 

 (Sexuality Lyrism)  ی جنسلیریسم  - 2-2

ترین نمونۀ زنانگی  ر  ترین نماینکۀ عشق زنانه چ شعر اچ کام  فرخزا  بزرگ ای، گنمه   بن. کع  چ مهستی   پس از رابعه
تاریخ مذکری که بر فرهنگ اجتماع حاکم بو   شاعرۀ    به عل. شعر فارسی  »  ی براهن   زعمبه تاریخ ا بیات فارسی اس..  

ل چ هوا چ بیان مؤنث گوینک تا حکچ ی از لحن چ حا عاشق به خو  نکیک  اس. چ پس از فرچغ، اغل  زنانی که شعر می 
 (.485:  1372کننک«)جاللی،  فرخزا  استفا   می 

ای هنری  ر اشعار فرخزا  نمایش یافته اس.؛ این نوع  ر  چ  فتر اخیر رچیلر  تغزلی به مسائ  جنسی، به شیو  
  فرخزا  بسامک چشمگیری  ار ؛ زیرا تم اصلی آثار اچ پیش از هر چیزی عشق اس.. این عشق شخصی چ تمنای 

ارتتاب  رمزهای  چ  راز  گسترۀ  معشوق،  ر  با  می یگانگی  انسانی  بیابک؛  های  اجتماعی  کارکر ی  چ  یابک  توس   توانک 
گذار ، راستی تمامی. یگانگی را صحه می کنک: »آنچه به گونه که مختاری از عشق  ر آثار چنین فرچغ تعتیر می همان 

ذهنی  چ تن املان گسترش میان همۀ افرا  را نیز   چحکت آ می بر اساس قابلی. اعتالی جسم اس....هماهنگی 
طلتک، شونک را می   توانک  ر خو   اشته باشک. اگر چحکت جسم  ر عشق، یک رابطۀ حصر شونک  چ یا منحصر می 

؛ سیر شعر فرچغ از آن چحکت به این چحکت خوانک ی فرام هماهنگی ذهنی یا چحکت  ر ذهن، یک رابطۀ تعمیم یابنک  را  
: 1378  خالق عشق چ ذات خالق آ می بر اچ گشو   اس.«)مختاری،   قکرت   ان این  چ چحکت را نیز... اس.. را  می 

581 .) 
گرایی فرچغ  ر این  چ  فتر، چنان هضم  ر نوع انسان شک  که گریه، خنک ،  ر تعتیری  یگر »فر گرایی چ جنسی. 

 (.546:  1387شونک«)زرقانی،  کننک چ جهانی می هایی حتی فراتر از انسان ایرانی پیکا می قهر، چ مهر اچ، مصکاق 
لیریک شعر فرخزا  به  های  لکا گی، با ارچس قراب. مستقیمی  ار ، پر اختن به تن  ر زیرساخ. عشق چ جلو  

 گر  .چ ایماژهای ارچتیک ختم می   شور عشق ایما  نوشتار زنانۀ بلوغ، 

 نوشتار زنانۀ بلوغ- 2-2-1

 های متهم نوجوانی  ر مواجهه با تغییرات حسی چ جسمی،  ر گسترۀ عاطفه چ زبانی زنانه:یا آچری ایار بلوغ چ احساس   
انکامم/باز می  اچلین رچز بلوغم را/که همه  یا  آچر ر  با آن آ /من به  /تا بیامیز   شک  ر بهتی معصور 

 (50: 1353متهم، آن گنگ، آن نامعلور )فرخزا ،
 ( 14همان: جسم )نک/آن رچزهای خیرگی  ر رازهای آن رچزها رفت
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فضا   که  لرزانی  لحظۀ  سحرگاهان/ ر  می  همچون ر  متهم  چیزی  با  بلوغ/ناگهان  آمیز   احساس 
 ( 93)همان: 

های نوجوانش را به ای  ار  که نظر همسایه کنک جاذبه افتک که شاعر احساس می این حس گنگ زمانی اتفاق می 
 :اس. خو  معطوف  اشته 

های  های باریک چ پاهای الغر/به تتسم پسرانی که به من عاشق بو نک/با همان موهای  رهم چ گر ن
 ( 168-167همان: بر  )اچ را با /با خو   ش ک یکه  شنکی انکی ممعصور  خترکی 

 شور عشق-2-2-2

کنک؛ اما هنوز  های حسی آن را لمس می شو  چ تمربه  ر همین حس چ حال گنگ نوجوانی اس. که کم کم عاشق می   
 اس.: تمربه ی ب ختر چ  های جنسی عشق بی از جذابی. 

رنگ/ ستی که با یک گ /از پش.  یواری های آبیهای محتاطانه، با زیتایی رگآن رچزهای آشنایی
های کوچک جوهر، بر این  س. مشوش، مضطر ، ترسان/ چ  ز /یک  س.  یگر را/چ للهصکا می 

/که  ر سالمی شرر  کر /...چ عشق بو  آن حس مغشوشی که  ر خویشتن را بازگو میآگین  عشق 
می /محصورمان  هشتی/ناگا   میتاریلی  جذبمان  نفس کر /چ  سوزان  انتو   تپش کر   ر  چ  چ ها  ها 

 (15: 1353فرخزا ،  ز انه )های تتسم

 ساز :، شاعر از بوسیکن چ بوسیک  شکن تعابیر مختلفی می شور عشق  ر این  
 ( 18سپار  جان عطری گذران/)همان:پنکارر/میهایم میبوسۀ تو/رچی ل آمیزر با چو می

 ( 27همان: بس. )هر لتی که بر لتم رسیک/یک ستار  نطفه 
 ( 23-22همان:پا )ات/مرا بخوا   ر شتان  یر  ر حریر بوسه چیبپمرا 

لتان. را  ای سوزان/ رمیان  ستان عاشق من  های. را چون خاطر  ای سراپای. ستز/ س. بگذار/چ 
 ( 32های عاشق من بسپار )همان: های ل چون حسی گرر از هستی/به نوازش 
/می  را  غمگینی  کوچک  نی من/پری  یک  را  ر  مسلن  ار /چ  لش  اقیانوسی  که  ر  لتک شناسم 

میر /چ سحرگا  از یک بوسه  نواز  آرار آرار/پری کوچک غمگینی/که ش  از یک بوسه میچوبین/می
 ( 169همان: آمک )واهک به  نیا خ

 (15همان: گش. )های بوسه  ر  ستان ما می چ توپ با پیغار 

 ایماژهای اروتیک-2-3

ترین آثار فرخزا  اس. که  ر پایان به یک ایماژ چاحک تتکی  ی سرخ«، یلی از تصویر سرخ: شعر »گ  گ   - 1- 3- 2
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 گر  :می 
بر /به باغ گ  سرخ/چ به گیسوهای مضطربم  ر تاریلی   با خو گ  سرخ/گ  سرخ/گ  سرخ/اچ مرا  

 (. 130: 1353فرخزا ، ) گ  سرخی ز /چ سرانمار رچی برگ گ  سرخی با من خوابیک....

ی گویک اما فضا چ حسی متافیزیلی بر اچ حاکم اس.؛ اچ  ر تاریل ای فیزیلی سخن می راچی  ر این شعر از تمربه 
تن  کسی  با  آمیزش  نتیمه به  که  بی  ا    چ » رختان  مفلوج«  برای »کتوتران  یائسه اش  چ تمربۀ  کور»پنمر    «  «  های 

برانگیز اس.. این ارتتاب جسمانی مولو ی به همرا   ار  که  ر اعماق کمرگا  شاعر  ر حال رشک اس.: یک حسرت 
 سرخ!گ  

بی مفلوج/ای  رختان  کتوترهای  یائسه/ایای  کور/پنمر    تمربۀ  قلتم/چ    های  اعماقزیر    ر 
 (131همان: ) کی رچکمرگاهم/گ  سرخی  ار  می 

سرخ، با معشوقی که جلوۀ عینی  سرخ، چ  ر بستری از گ  سرخی بر گیسو،  ر فضایی سرشار از گ  زنی با گ  
نقطۀ حیات زنانۀ  که – سرخی  ر مرکز بارچری اچاس. آمیز ؛ نتیمۀ این همامیزی رچیش گ  سرخ اس.  ر هم می گ  

رسک می   به نظرای اس. که  گونه ای این شعر به اسطور  -جا چیی   حالن ی  رع فضای لیریک چ    -شو  چی محسو  می 
شل  چجو ی، به   ن ی تر ی به حس ، که  بیرچنی( را  ر  رچن خو  محاکات کر   )   ی آفاق سرخ  زن راچی، چنان با عشق گ  

 .شک  اس. رچنی( آن نائ  )   ی انفس بازآفرینش  
های معنایی  یگرش، نوعی چصال متافیزیلی چ  ر شعر مذکور، سخن از چصال اس.؛ اما این چصال  ر الیه 

توانک باشک، » رخ.« بارچری چ حیات اس.، چ »کتوتر« نما   رچحانی اس.؛ »پنمر « نما  ارتتاب چ چسع. رابطه می 
فایک   از کار افتا   چ بی  هر سه آزا ی چ نمونۀ ممسم نفس رابطه  ر چسع. پنمر  چ بارچری  رخ.؛ اما  ر این شعر این  

تنها  ر    گرف. بایس. شل  می چسیلۀ این سه می انک: مفلوج، یائسه چ کور، لذا آن ارتتاب فراحسی که به تصویر شک  
توانک باشک، شل  گرفته اس.. این چص  ترین نمونۀ ارتتاب  چ انسان می ترین  ریاف. عاشقانه چ عالی آمیزش که عمیق 

نامنکش چ از لحاظ فراحسی  ریاف. چلیکۀ عشق  ای  ار  که از لحاظ جسمی چ حسی »آبستنی« می با خو  نتیمه 
  ی عشق، همان اس. که  ر شعر  یوارهای مرز به گهوارۀ عیساس. چ ارتتاب چ حفظ آن  ر عمق  رچن. این چلیکۀ 

 تشتیه شک  اس.:
های  با من رجوع کن/من ناتوانم از گفتن/بگذار  ر پنا  ش  از ما  بار بر ارر/بگذار پرشور از قطر  

قل  های رشک نلر  /از حمم کو کان به  نیا نیامک /بگذار پرشور/شایک که عشق کوچک باران/از 
 ( 68-67: 1353فرخزا ، باشک )لک عیسای  یگری من/گهوارۀ تو
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تلکیک شاعر بر اص  زنانگی بر چاژۀ »اعماق کمرگا «  ر شعر گ  سرخ چ »مرکز نطفه«  ر  یوارهای مرز خالصه 
ای اس. که اص  چ اساس هستی اچس.، شاعر شک  اس.، اعماق تن  جذ  کننک  چ خواهنکۀ شاعر پذیرای نطفه 

اش برگر   که چلیکۀ خواهک به اص  نطفگی اش چ  ر آنما با معشوق یگانه شو . اچ می نطفه   خواهک بازگر   به اص  می 
عشق اس.، اچ خو   ر »گ  سرخ« اذعان کر  که گ  سرخی ماننک »یک پرچم  ر رستاخیز«  ر  رچنش  ر حال رشک 

 سرخ همان رجوع به اص  عشق  ر  یوارهای مرز اس.:اس.؛ این رستاخیز  ر گ  
ای که از تو آفریک   وع کن/با من رجوع کن/به ابتکای جسم/به مرکز معطر یک نطفه/به لحظهبا من رج 

اس.  محرا  جسم من/آما ۀ عتا ت عشق   اکنون ار از تو/.... شکر/با من رجوع کن/من ناتمار مانک  
 ( 67-66همان: )

 کنک: متهم ارائه می جف.: فرخزا   ر شعر »جف.« ارچس تصویرمحوری را  ر قال  کلماتی محکچ  چ  - 2-3-2
ها/چ صکای آ /که ها چ نفسها چ نفس ها/چ نفسها/ س.آیک/چ پس از ش  تاریلی/چشمش  می 

سرخ/از  فرچمی شیر/بعک  چنقطۀ  از  قطر   قطر   قطر   سریز   ساع./چ  چ    تاکک یترچشن/  گاری چ 
 (124-123)همان:  /یی چ تنهاقل /چ 

ها  اللتی اس. بر ها چ چشم با  س.   ها چ ارتتاب آن اس.، تلرار نفس  ر این شعر، ش  محم  همامیزی  چ تن  
 گیر :گونه شل  می عم  جنسی؛ اما هرمنوتیک ایماژ، این 

 ریز  قطر  قطر  قطر  از شیر چ صکای آ /که فرچمی
چیژ  که شاعر  ر ا امه از بارۀ قطر  قطر  قطر ، همان تلرار چ کنکی زمان اس.؛ به نخس.: صکای آ  چ تلرار سه 

خوابگی س. خو ، رخوت چ  لز گی ناشی از هم  ۀ نوب به گویک،  چ یگر: این کنکی زمان ساع. سخن می   تاک ک ی ت 
 تسلین  ر پی  ار :  منظور به که رفتار جترانی کشیکن سیگار را  

 رچشن  گاری چ سبعک  چنقطۀ سرخ/از 

 اس.: مضمون باال  ر سطری از شعری  یگر نیز تلرار شک  
 ( 165همان: ) یهماغوش زنکگی شایک افرچختن سیگاری باشک/ ر فاصلۀ رخوتناک  چ 

 :« اس. شهوت مرگ »  تاتر ی ز این رخوت چ  لز گی  ر تعتیری  
 ( 49همان:مرگ )آ  من پر بو ر/پر بو ر از شهوت 
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اس.،   ی ش ی انک مرگ شاعر  ر عمق شا ی همامیزی، بازهم گرفتار غم چ ناامیکی مرگ اس.؛ عشق اچ هموار  توأر با  
 شک  اس.: تر ک ی نز  کنک به مرگ  اس. که اچ  ر اچج لحظات معاشقه احساس می   رچ ن یازا 

 غربییی. سییینگینم از  لیییکا گیم 
 

 شییور تنییک مییرگ  ر همخییوابگیم  
( 95:  1353)فرخزا ،    

 »فرچیک صحنۀ رچان آ می را عرصۀ کشاکش  چ غریزۀ اساسی بهاین مسلله  ر رچانلاچی بازخور ی گستر    ار ؛  
 انک، غریزۀ مرگ هموار  بر غریزۀ زنکگی  می   ( Thanathos)چ شور مرگ یا تاناتوس    Eros)ارچس )نار شور زنکگی یا  

چ نیز آریانپور،   22: پاچرقی 1343فرچیک،  افزچ  )خواهک    های مکنی بر تشکیک این امر کنک« چ تمکن چ پیشرف. غلته می 
1357  :84 .) 

ارچس فرخزا ، تح. تسلط تاناتوس اچس. چ از این باب.، هرگز ر ای. چ شا ی عشق را  ر معاشقه نخواهک 
 یاف..

 انک: خو  بازگشته ییتنهابه   چ تناما پایان شعر جف.: اکنون  یگر این 
 یی  چ تنهاچ   / چ قل چ 

سومین نلتۀ تلچیلی: چاژۀ آ  چ تلرار آن  ر قطر  قطر  قطر ؛  اللتی اس. بر پایان شور جنسی چ معا ل چاژۀ فوران 
چارگی بهار چ پنمر   ر بخش پیشین.  ر تعتیری  یگر نهای. چ پایان همان عشق فراحسی اس. که  ر  اس.  ر انسان 

 ر  اس. ) طرۀ آ ، همان نور نرینه بر جکار ما گی خاک  سرخ از آن به »چلیکۀ عشق« تعتیر گر یک. این قشعر گ  
 بخش پیشین( چ همان »می   ر ناک بقا«:

عشق  تمار  ای  پنا   هیک  چ  مرا  جا چ/  آ   را/به  تصرفتان  بستر  بقا  می   ر ناک  حریصی/که  های 
 (121: 1353فرخزا ،) کیآرا های خون تاز  میقطر  

 تاز « چ »بستر«.چاژگان کلیکی: » ر «، »آ  جا چ«، »خون  

 Symbolic body embodiment))پردازی نمادسازانه  اندام -2-4

اعضا چ انکار زنانه  ر اشعار فرخزا  فاقک نقش جنسی چ صرفًا چاجک کارکر  جنسیتی اس.، انکار زنانه ماننک گیسو چ  
ای موار  جایگزین انواع متلبر پار  های مختلف زنانگی شاعرانک چ  ر های انکار زنانه، ملم  ساح. سینه، چ چابسته 

کشنک، به  عواطف زنانۀ اچ. هرککار از این انکار  ارای شخصیتی هستنک که بار عاطفی مخصوص به خو  را یکک می 
پوشنک چ  های مختلفی می ممزا شخصی. چاحکی  ارنک، کالتک یا لتاس   طور به که هرککار    ی حال ن ی  رع خاطر  همین 



 ۳9 فرخزاد های فروغهای اروس در نوسرودهجلوه پنجاه و چهارم سال 

 

 شونک.متفاچت ظاهر می 
خواهک ای که  ر پی بو ن شاعر اس. چ صرفًا کارکر ی جنسیتی  ار ،  ر قطعه ینه که جایگزین مناستی برای زن س   

کارکر     همچنانکه  ای  یگر، با آن حضورش  ر قطعه   حالن ی  رع آمک نقش پناهگا  چ ملمن را برای معشوق مذکر  ار  چ  
 جنسیتی زنانه را  اراس. چ جایگزینی اس. برای زن شاعر؛ اما تلکیکی اس. بر شکت احساسات زنانه.

، اچ به کر   اس. اش پنهان های این عضو زنانه شاعر  ر شعر طنزآلو  »معشوق من« مر  باستانی خو  را  ر بوته 
 اس.:اس  برای عاشق مؤنث قرار  ا   نمایی  ر برابر معشوق مذکر، این عضو را جایگزینی من قصک قکرت 

ای که من اچ را/ ر سرزمین شور عمای /چون آخرین  ای س./انسان سا  معشوق من/انسان سا  
 ( 83همان: ار )نشانۀ یک مذه  شگف. / ر البالی بوتۀ ...هایم پنهان نمو  

س. برای احساسات عمیق اش، جایگزینی امر ر« این عضو با توجه به حساسی. جنسی  ر شعر »من از تو می 
 چیژ  ا طرا . به لیریسم جنسی این قطعه  ر عاطفۀ شعری  ق. شو :زنانه، به 

می تو الله را  مرا می ها  گیسوان  می چیکی/چ  از عریانی  من  گیسوان  که  /تو پوشانکی/چقتی  لرزیکنک 
می الله را  گونهها  /تو  می چیکی  را  ا طرا   های.  به  من  یگر/چیزی  چستانکی  که  ...هایم/چقتی 

 ( 162به ا طرا  ...هایم/)همان: یچستانکیمهای. را نکاشتم که بگویم/تو گونه
 ( 67همان:کننک )های ...هایم/پرچاز میاکنون کتوتران/ ر قله

 سرخ« ذکرشان رف.؛ اما  ر اینما نما  ارتتاب چ رهاییاین کتوتران، همان کتوتران مفلوجی هستنک که  ر »گ  
  هک:گونه  ر عضو بکنش نشان می عی  هستنک، اچ  ر جایی  یگر تمسم زنانۀ تشویش چ ا طرا  را این سالم چ بی 

 ( 49تیر کشیک )همان: آچرسرسارآ  من پربو ر/پر بو ر از شهوت مرگ/هر  چ ...نم از احساسی 

 ارتتاب چاژگان فوق،  ر بررسی سائق جنسی زنان آشلار اس..
الله، پوشانکی چ  ر ارتتاب با گ   ر کنار صف. عریان چ فع  می   - مر ر ی شکۀ من از تو می  ر قطعۀ بررس - گیسو 

 که این یک:زنانگی این متن تغزلی را تقوی. کر   اس.. چنان 
چستانم  هایم/برگ گ  کوک  میآچیزر/از  چ گیالس سرخ همزا /چ به ناخنگوشواری به  چ گوشم می

 (167همان: )

کاربر  را  ر القای زنانگی    ن ی شتر ی ( ب های استوایی چ غیر  سرخ، شقایق، الله، گ  اهی گ  )گ  گیسو چ اغل  با همر 
 کنک:جسمانی چ التته رمانتیک شاعر ایفا می 
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 ( 126همان:تو )های« سوختۀ بوسۀ سخن از گیسوی خوشتخ. من اس./با »شقایق
ش / یوانه پنا   فرچمی من  ر  سنگین/  چار  گیسوانم  می ر س.ریزر/با  هکیه  تو/چ  تو  های  به  کنم 

 ( 65همان:را )جوان  ریگرمسهای استوایی« این »گ 
می خو   گیسوی  به  »گلی«  گرفته اگر  بو  سرر  فراز  بر  کاغذین/که  تاج  این  /از  تقل   این  ز ر/از 

 (119تر نتو ؟)همان:اس./فریتنک 
 (.130همان:ز  )سرخی گ   سرخ/چ به گیسوهای مضطربم  ر تاریلیبر /به باغ گ   با خو اچ مرا 

 ( 38هایم  اغ/ ر گیسوانم......)همان: ار سنگین/ ر  س. اکنون تو اینمایی/بر سینه 

 های اندامیوابسته -2-4-1

های انکامی  های چابسته کننک، از نمونه که گذش. اعضای زنانه کارکر های مختلفی را  ر شعر فرخزا  ایفا می چنان 
که نقش ما رانه  اشته باشنک؛ کیفی. ارچتیک خو   آبستنی، خون چ بلارت نار بر ، اعضای زنانه زمانی توان از شیر،  می 

رسک که بتوانک عشق فراحسی را   انک، آنما زن به کمال می نهنک؛ شاعر نهای. زنانگی را بارچری چ ما رشکن می را چامی 
  ر تن خویش به موجو ی حسی تتکی  کنک چ بزایانک:

های نازکتان/مسیر جنتش کیف آچر  هیک ای زنان سا ۀ کام !/که از چرای پوس.، سرانگش.مرا پنا   
می  را  نتال  میجنینی  تاز   شیر  بوی  هوا/به  همیشه  گریتانتان  شلاف  از  )همان:  کننک/چ  آمیز  

120-121) 
سرخ/سرخ/مب  یک پرچم  ر رستاخیز/آ  رچیک/گ  سرخی  ار  می کمرگاهم/گ    ر اعماقزیر قلتم/چ  

 ( 130همان: آبستن )من آبستن هستم/ آبستن/ 

 بارۀ چاژۀ گ  سرخ  ر آغاز شعر اس..سه بار تلرار چاژۀ آبستن  ر پایان شعر، معا ل تلرار سه 
 ( 94-93: 1377فرخزا ،  هم )گیرر/چ شیر می ر زیر... می  های نورس گنکر را من خوشه

 گر  :امری زنانه؛ که اکنون  ار  به سوی فرزنکآچری رچانه می  خون اشارتی اس. به 
از هم/که چگونه شیر  ر رگ بینی؟/که چگونه پوس. من می آ  می  ...های سر   ر   های آبی رنگ 

می  غضرچفیمن/مایه  /رچیش  من/ می بنک /که چگونه »خون«  صتور  کمرگا   را  ر  آغاز؟ اش  کنک 
 ( 84: 1353)فرخزا ،

رف./گویی »بلارت« رؤیای  هایش میچنان که  ر تحرک ران کوچک برخور ر/چ آن  چ من به آن زن
 (33: 1377فرخزا ، بر  )پرشلو  مرا با خو /به سوی بستر ش  می
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انک، اصطالح فرچیکیسم به نگاهی  یا  یگران از تعاریف خو  فرچیک برگرفته   منتشر کر   طتق آنچه فرچیک  ر آثارش  
بخشک شو  که به انسان چ رابطۀ اچ با خو ،  یگران چ جهان هستی بر متنای جنسی. چ غریزۀ جنسی هوی. می اطالق می 

های جنسی فرچیک اعی های ارچس فرخزا  چجو   ار  که مطابق تک کیفیتی  ر برخی از جلو    (. 55:  1357آریان پور،  ) 
 از اشلال چ اشیاس..

 خالی بو ن چ گو ی از کارکر های ما ینگی این نوع تکاعی اس.:
 (118: 1353فرخزا ،ز  )های تیرۀ همخوابگی نفس میبا  که گویی  ر عمق گو ترین لحظه/چ با 

ای کوچک باران/...از حمم ه شو : بگذار پرشور/از قطر  طور  منی از این سطور نیز استنتاب می مفهور فوق، به 
 کو کان به  نیا نیامک / که بخشی از قطعۀ زیر اس.:

های  با من رجوع کن/من ناتوانم از گفتن/بگذار  ر پنا  ش  از ما  بار بر ارر/بگذار پرشور از قطر  
قل  های رشک نلر  /از حمم کو کان به  نیا نیامک /بگذار پرشور/شایک که عشق کوچک باران/از 

 ( 67همان: باشک )گهوارۀ تولک عیسای  یگری  من/

سرخ اس.، که عام  زایش چ باران  ر بنکهای باال،  ر مفهور حسی خو  همان »چلیکۀ عشق«  ر شعر گ  
که  ر تالش  اس.  ی خال ای شک  اس.، تن شاعر ماننک حفر    پیکایش حمم کو کان به  نیا نیامک   ر این شعر چاق  

 کارکر  ما ینگی این خأل، جذ  چ پذیرنکگی اس.، بر خالف کارکر   فعی نرینگی:اس. از قطرات باران پرشو ؛  
ملم که زنکگی کنم/ بارچر ز  ار/با تنم که مب  ساقۀ گیا /با  چ آفتا  چ آ  را /می رچی خاک ایستا   

 ( 25-24همان:  ر  )می /بارچر ز 

اش، جهان را زایا چ فطرت بارآچر زنانه  بر اساس های جهان را  ر خو ش جذ  کنک تا خواهک تمار آ  شاعر می 
 پنکار :زنک  نگا   ار ، اچ زمین را تملی زنانگی خو  می 

ها را بارچر ساز  کشک  ر خویش/تا تمار  ش. ها را میچ تمار شهوت تنک زمین هستم/که تمار آ 
 ( 85)همان: 

 خاک نیز همین کارکر  زنانۀ زمین را  اراس.:
 ( 64همان: کشک )منفذ/ ذرات گیج ما  را به  رچن می چ خاک با هزاران 

 چ تکاعی نرینگی  ر بنک پایین:
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فریا  ز نک: ما !    رک  یتا سپ...رف.یمها آهی شهوتناک/سوی باال ها با آن  ستان  راز/که از آن شاخه
 (. 77- 76ای ما  بزرگ!)همان: 

 گیرینتیجه 

به معنای عریان  بلله تمسم هنری تن نمایی چ  ارچس  ر ا بیات،  با  نمایش رفتارهای جنسی نیس.؛  کامگی همرا  
توان  پرچایی را  ر ا بیات چ هنر نمی هر چیز عریان چ بی   نیبنابرا های رفتار جنسی اس. چ نه خو  رفتار جنسی.  زیتایی 

کلی قاب  بررسی هستنک: های فرخزا  ذی  چهار  ستۀ  با نگا  چ تلقی ارچتیک قضاچت کر . با توجه به این نلته، سرچ   
با نقش جنسیتی زنانه چ مر انه؛  چارگی اشیاء، طتیع. بی جنسیتی: انسان   شن ی ل یف ی پرسون   . 1 جان چ مظاهر خلق.، 

بو ن بهار چ غیر ؛ قائ  بو ن شاعر به نقش ما گی ما ، نرینگی ستار ، ما گی گیاهان، نرینگی با  چ نسیم، ما     همچون 
جنسی: رچیلر  تغزلی به مسائ  جنسی که خو   ر سه    سم یر ی ل   .2  ؛ زی هر جف. چ تصویر همامی   هرککار جنسی  

، چ ایماژهای ارچتیک.  ر ایماژهای جنسی، نوعی هرمنوتیک شور عشقمحور قاب  بررسی اس.: نوشتار زنانۀ بلوغ، 
؛  شو ی م ختم  چجو   ار  که با توجه به چاژگان کلیکی متن چ ربط معنایی هریک، به تصویری کام  از ارچس انسانی 

، تولدی دیگرشاعر )پر ازی: ذکر نار برخی از اعضای زنانه چ تلرار آن  ر  چ  فتر اخیر انکار  . 3  ؛ ماننک شعر »جف.« 
از کارکر های جنسیتی اس.، چ نه جنسی. این اعضا   ی توجه قاب  (، حاچی کیفی. ب  آغهز فصس سرد  م یهور ی ب  مهن ی ا چ 

انک. اعضای ذکر شک   ر شعر، های زنانگی متن انک، خالق جلو  های مناستی برای حضور راچی مؤنث که جایگزین 
: خون، شیر، آبستنی چ غیر ،  ر برخی موار  باعث تغییر همچون انک، های جنسیتی هایی  ارنک که ملم  نقش چابسته 

کشاننک چ نقش ملم  زنانگی  بکین معنی که شعر را از ساح. ارچتیک، به تغزل می   ؛گر نک ارچتیک شعر می ساختمان  
های فرچیک از اشلال چ حاالت اشیا چ  : طتق تکاعی سم ی کی فرچ  . 4؛ کننک خو  را  ر فراینک جسمانی ما ری تلمی  می 

متن فرخزا  مطابق این نگا ،  ارای جنس چ نقش نست.  ا ن نر چ ما گی بر این اساس، برخی از تصاچیر خلق شک   ر  
خصوص، زمین شو ،  ر این جنسی هستنک. چیژگی پذیرنکگی چ جذ ، از کارکر های نقش جنسی ما   محسو  می 

مور ، زمین های  نیاس.، فرخزا   ر این ها، چ آ  کننکۀ تمار باران بیشترین حک زنانگی چ ما گی را  اراس.، اچ جذ  
  انک.ی زنانگی خو  می را تملی بارچر 
ای  ر های برجسته های فرخزا ، چه به لحاظ عاطفه چ لیریسم شعر چ چه از نظر ایماژ چ زبان، چیژگی نوسرچ   

اکنون نیز نوآچرانه چ  برانگیز بو   چ هم تاز  چ تحسین   ی راست به ارچتیسم شاعرانه  ار ؛ این نگا  چ این زبان  ر رچزگار خو   
  هنرمنکانه اس.. 
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