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Contemporary poets have used realism to express their feelings and
thoughts that arise from unfavorable social conditions, in order to
reflect those flaws in their poems. Forough Farrokhzad and Souad al-
Sabah are two great Iranian and Kuwaiti female poets, who have
frequently made use of the features of critical realism in their feminist
poems. This article seeks to examine the feminist poems of these two
poets from the perspective of critical realism, by relying on the
descriptive-analytical methodology. The results of this study show that
the feminist poetry by the two poets reflect their unapologetic and
critical views about women, as well as the views of Arab and Iranian
peoples of women. Both poets have employed features of realism in
order to criticize dominant patriarchal attitudes, inattention to the role
of women, lack of efforts to reclaim lost rights, and the current role
and position of women in the family. In addition, their poetry contains
expressions of feminine approaches to poetry, such as unreserved talk
of love and sympathy for the beloved, and women's conversations with
mirrors about love. Moreover, the intensity of a misandrist attitude is
much more pronounced in Forough's poetry than in Souad’s, because
the latter was a princess who enjoyed a life of fortune and privilege at
the home of a Kuwaiti prince. In contrast, Forough lived in a poor
family with a domineering father and went through a failed marriage,
which all consequently contributed to a more pessimistic and darker
attitude toward the society.
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سويةقدية يف قصائد فروغ فرخزاد وسعاد الصباح النّ الواقعية النّ 

ک|٢ملراسکيحسن گودرزي |١مهدي شاهرخ ٣سرشتمژده 

ــــا کلّ أســــتاذ مســــاعد يف قســــم اللّ الکاتــــب املســــؤول، .١ بلســــر، إيــــران.،غــــات األجنبيــــةيــــة األدب الفارســــي واللّ غــــة العربيــــة وآدا لکــــرتوين: اإلالعنــــوانجامعــــة مازنــــدران، 
m.shahrokh@umz.ac.ir

ــــــــــا کلّ أســــــــــتاذ مشــــــــــارک يف قســــــــــم اللّ .٢ بلســــــــــر، إيــــــــــران. ،غــــــــــات األجنبيــــــــــةيــــــــــة األدب الفارســــــــــي واللّ غــــــــــة العربيــــــــــة وآدا لکــــــــــرتوين:اإلالعنــــــــــوانجامعــــــــــة مازنــــــــــدران، 
h.goodarzi@umz.ac.ir

ـــــــــا کلّ غـــــــــة خـــــــــريج ماجســـــــــتري يف اللّ .٣ بـــــــــل، إيـــــــــران. ،جامعـــــــــة اإلســـــــــالمية احلـــــــــرة،يـــــــــة اآلداب والعلـــــــــوم اإلنســـــــــانيةالعربيـــــــــة وآدا بـــــــــل،  لکـــــــــرتوين:اإلالعنـــــــــوانفـــــــــرع 
amf1346@yahoo.com

امللّخصمعلومات املقال
م الفكريــة مقالة حمّکمةقال: املنوع  ية الراهنــة يف وضــاع املأســاو جتــة عــن األالنايســتخدم الشــعراء املعاصــرون الواقعيــة للتعبــري عــن أحاسيســهم وإفــرازا

ن تمـــع النعكــــاس ظروفـــه املأســــاوية يف قصــــائدهم. فـــروغ فرخــــزاد وســـعاد الصــــباح شــــاعر ن ا ن يف إيــــمكبـــري ران عاصــــر
يــة يف لواقعيـة النقداال دراسـة والكويـت، ُحظيـت خصـائص الواقعيـة النقديــة يف أشـعارمها بنصـيب األسـد. يهـدف هــذا املقـ

يفّن الشـــاعر األنثويـــة معتمـــداً علـــی املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي. تشـــري نتـــائج البحـــث إلـــی أقصـــائدمها قصـــائدمها تني عـــّرب
النســــاء وأفكــــار الشــــعبنيِ  ا. هنــــاك والكــــوييت حوهلــــاإليــــرايناألنثويــــة عــــن رؤيتهمــــا الســــاذجة الناقــــدة فيمــــا يتعلــــق بقضــــا

تمــــع،ســــائدة، وجتاهــــل دور النســــاء يفمواضــــيع تكــــررت يف شــــعرمها مثــــل نقــــد الرؤيــــة الرجوليــــة ال قيــــق حتوالســــعي وراءا
ت احقــوقهن الضـــائعة ونقـــد دورهـــن ومــوقعهن احلـــاليني يف البيـــت ويف األســـرة، وبيـــان بعــض امل تشـــوق لنســـوية مثـــل القـــار

حملـــاورات الغراميـــة للنســـاء مـــع املـِــرآة. كمـــا أّن قســـوة الر  شـــعر فـــروغ أكثـــر ديـــة للـــذكور يفؤيـــة املعاإلـــی احلبيـــب، واإلتيـــان 
فـــروغ لكويتيــة ولكـــن ســـرة ملكيـــةبكثــري مقارنـــة بشــعر ســـعاد ألّن ســـعاد أمــرية ســـعيدة تـــذّوقت نكهــة الســـعادة احللــوة يف أ

تمع نتيجة عيشها الفقري يف عائلة كان أبوها يستبد  حلياة الزوجية.اة هزميتها يف يها ونتيجفرؤية تشاؤمية قامتة جتاه ا

٤/٢/١٤٤٢:الوصول
٢٨/٦/١٤٤٢املراجعة: التنقيح و 

٢٣/٧/١٤٤٢: القبول

: الّدليلّيةالكلمات 
األدب النسوي،
الواقعية النقدية،

فروغ فرخزاد،
سعاد الصباح،
.الشعر األنثوي

ک ملراســـکيشـــاهرخ، مهـــدي؛ گــــودرزي : اإلحالـــة حبــــوث يف . ســـويةالصـــباح النّ قديـــة يف قصـــائد فـــروغ فرخــــزاد وســـعادالواقعيــــة النّ ). ١٤٤٣(مـــژده ،سرشـــت، حســـن؛ 
.٧٩- ٤٩)، ١(١٢، األدب املقارن
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3سرشتمژده پاك|2یلمراسکيحسن گودرز|1مهدي شاهرخ

. رایانامـه:دانشـگاه مازنـدران، بابلسـر، ایـران،هاي خـارجیادبیات فارسی و زبانةدانشکد،گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار نویسندة مسئول، . 1
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ــی. 2 ــات عرب ــان و ادبی ــروه زب ــیار گ ــکد،دانش ــی و زبانةدانش ــات فارس ــارجیادبی ــاي خ ــران،ه ــر، ای ــدران، بابلس ــگاه مازن ــه:. دانش رایانام
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ـــیکارشناس. 3 ـــات عرب ـــان و ادبی ـــوم انســـانیةدانشـــکد،ارشـــد زب ـــات و عل ـــران،ادبی ـــل، ای ـــل، باب ـــه:دانشـــگاه آزاد اســـالمی باب . رایانام
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چکیدهاطالعات مقاله
،اسـتجامعـهکه ناشی از اوضاع نابساماناحساسات و تراوشات فکري خودبیان شاعران معاصر براي مقالۀ پژوهشینوع مقاله: 

رخـزاد ؛ فـروغ فدهنـدرا در اشعار خود بازتاب هاي موجود در آننارساییگیرند تامیبهرهرئالیسماز 
شـکلی بههاي خـودسـرودهزنانههسـتند کـه در یو کـویتیزن ایرانـبزرگ و سعاد الصباح از شاعران 

ا تکیـه بـدرصدد آن است که نوشتار پیش رو. اندکار گرفتهه، خصوصیات رئالیسم انتقادي را بپربسامد
تـایج . ندکنـبررسـی قادي منظر رئالیسم انترا اززن این دو شاعراشعار زنانۀ تحلیلی، - فی یوصتبر شیوة 

مسـائل دربـارة راهـاو منتقدانۀ آنپیرایهیاه بدو شاعر، نگهاي اینسرودهزندهد که پژوهش نشان می
رویکـرد منظور انتقـاد ازهبـاین اشعاردهد؛بازتاب میقبال زنان درایران و کویت را مردم تفکّرو انزن
هـا و آنۀرفتش زنـان، تـالش بـراي احقـاق حقـوق ازدسـتشدن نقانگاشتهردساالرانۀ غالب، نادیدهم

نـدعر مانشـه در نانـزانتقاد از نقش و جایگاه کنونی زن در خانه و خانواده و یا بیان برخی رویکردهـاي 
نیـز سـت. اکار رفته گوهاي عاشقانۀ زنان با آیینه، در شعر دو شاعر بهودلدادگی به معشوق و بیان گفت

وده بـزیـرا سـعاد شـاهدختی ؛اد اسـتتر از شعر سعت نگاه مردستیزانه در شعر فروغ بسیار پررنگشدّ
واسـطۀ زیسـتن ولـی فـروغ به؛سـتارا چشـیده وشبختیاي کویتی طعم شیرین خکه در خانۀ شاهزاده

اي دیکتاتورمـآب پـدري و در پـی آن، شکسـت در زنـدگی زناشـویی، از نگرشـی فقیرانه در خانواده
.تري نسبت به جامعه برخوردار استتر و تیرهبدبینانه

1/7/1399:افتیدرخیتار
23/11/1399تاریخ بازنگري: 

17/12/1399: رشیپذخیتار

هاي کلیدي:واژه
،ادبیات فمینیستی
،رئالیسم انتقادي

،فروغ فرخزاد
،سعاد الصباح

.شعر زن

فـروغ فرخـزاد و سـعاد هايسـرودهزندر رئالیسـم انتقـادي). 1401(مـژده ،سرشـتپاك؛حسـنی، لمراسـکيگودرز؛مهدي، شاهرخ: استناد
.79- 49)، 1(12، نامه ادبیات تطبیقیکاوش. الصباح

نویسندگان.©ناشر: دانشگاه رازي                                                                               
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1401بهار )، 45(پیاپی 1نامه ادبیات تطبیقی، دورة دوازدهم، شمارة کاوش50

. پیشگفتار1
. تعریف موضوع1-1

داننـد، امّـا ترین تفاوت میان زن و مرد را تفاوت شکل ظاهري و فیزیک بدن این دو جـنس میبسیاري بزرگ
تفاوت جنسی بـین زن و مـرد فقـط بـه شـکل و فیزیـک بـدن بسـتگی نـدارد، بلکـه بـه «حقیقت آن است که 

هـاي مختلـف ریز هم ارتبـاط دارد. پژوهشفیزیولوژي انسانی و عملکرد دستگاه عصبی، حواس و غدد درون
هـاي راسـت و چـپ مغـز در زنـان و مـردان عملکـرد کرهدهـد کـه نیمدستگاه عصبی انسان نشان میدرمورد
شود، از سـوي دیگـر، عملکـرد در حواس میواي در بدن دارند و همین موضوع باعث تفاوت عمدهمتفاوتی

هاي جنسی سبب تمایزهـاي جنسـی در سـه ریز هم در بدن زن و مرد تفاوت دارند. ترشح هورمونغدد درون
سـاس، ، احتوجّـههاي جسمی و روحـی متفـاوت در نـوع شود، ویژگیجنبۀ شناختی، احساسی و جسمانی می

ناپـذیر جنسـی، هوشـی، ذهنـی و رو دیدگاه انسان تأثیرگذار است. با تحقیقـات دانشـمندان و تمـایز انکاتفکّر
هـاي بـین دو هاي زنـان و مـردان قابـل ادراك اسـت. تفاوتهـا در نوشـتهاندیشگی زن و مرد، بازتاب تفاوت

)226: 1394(کراچی، » دلیل برتري یک جنس بر جنس دیگر نیستوجهچیهجنس به
هـاي هـاي بنیـادین جسـمی و روحـی میـان زن و مـرد باعـث ایجـاد تفاوتین عوامـل مختلـف و تفاوتا

شـاعران زن و مـردگیري باورها و اعتقادات متفـاوتی میـان ها، نوع تعامل و روابط و شکلاي در نگرشعمده
و بــه ارزش روابــط انســانی اهتمــام یزنانــه بــه اخــالق بــر روابــط شخصــی و اخالقــهــاي رهیافت«شــود. می
خالف اخـالق سـنتی کـه دربردارنـدة قواعـد عـام اخالقـی بـدون رها بـگونه رهیافتاین.. درنتیجه ورزند.می

نیـان محور، عینی و مبتنی بر عواطفی بـا بنگر، متنگریز، جزئیهایی قاعدهداري و عقالنی است، رهیافتجانب
)45: 1396قهی و اخباري، (کرمی» اندجنسیتی

هـایی بنیـادین بـا هـاي هنـري شـاعران زن، تفاوترو، طبیعی است که تولیـدات ادبـی و آفرینشهمین از
هـا، احساسـات، همین آثار شاعران مرد داشته باشد؛ زیرا شکی نیست که هر اثـر ادبـی و هنـري بیـانگر نگرش

اثر ادبـی محصـول ذهنیـت، زبـان و جهـان هنرمنـد اسـت و «آن است، درحقیقت هاي خالقعواطف و اندیشه
تفـاوت ذاتـی بـین زن و مـرد در ایجـاد سـوکینخست با دو عامل اصلی ارتباط دارد. از ،تأثیر جنسیت بر آن

سـت و بر ادبیـات تأثیرگـذار ا،ترین عامل تفاوتمنزلۀ ابتداییبه،هاي ذهنی، رفتاري، اندیشگی و زبانیتفاوت
از سوي دیگر، تفاوت جنسیتی که برساختۀ جامعه و فرهنگ است، سبب تبعیض، نابرابري و تسـلط مـردان بـر 

، نگـاه، زبـان و تفکّـربینی، تجربـه، ها بـه خلـق دنیـاي ذهنـی، جهـاناي از این تفاوتزنان شده است. مجموعه
هاي اي از شـکلثـار ادبـی در سـطح پـارهها در آنوشتار متفاوت زنان و مردان انجامیده است و بازتاب تفاوت
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)223: 1394(کراچی، » مایه و نوع بیان متفاوت خود را آشکار کرده استزبانی، سبک، مضمون، درون
ۀ جنسیت یک مسئلۀ بیولوژیـک و زیسـتی نیسـت کـه تنهـا در مسئلبر همین اساس است که امروزه دیگر 

شناسـی، تربیتـی نسیت عالوه بر مسائل روانجمروزه پدیدة شناسی بدان اهتمام شود، اامور پزشکی و یا زیست
اي فرهنگـی دهجنسـیت پدیـ«این است کـه همآنو اجتماعی، به فرهنگ و ادبیات نیز نفوذ کرده است، سبب 

ی، ی، واژگـاناست و بر نوع ارتباط و جایگـاه زن و مـرد در جامعـه و بـر سـبک و محتـواي زبـان ازنظـر آوایـ
هـاي زبـانی زن و مـرد تفاوتبـرمـؤثّرتـرین عوامـل باطی تأثیرگذار است. یکی از مهمدستوري، معنایی و ارت

هـا و محصـول فرهنـگ اجتمـاعی نقش اجتماعی و جنسیتی آنهاي اجتماعی است که ناشی از تفاوتتفاوت
از اي شود که پـارهاست. نقش جنسیتی متفاوت مرد و زن در جامعه سبب پیروي از الگوهاي زبانی خاصی می

)235: همان(» دهد.هاي آن جامعه را انعکاس میفرهنگ و سنت
هاي سـروده«هـاي ادبـی آنـان را شود کـه برخـی از آفرینشها در شعر زنان باعث میاین تفاوتمجموعۀ

هــاي هایی کــه بــه خــاطر زن بــودن شــاعر، برخــی ویژگیها بنــامیم؛ ســرودهســرودهیــا همــان زن» فمینیســتی
تـوان دیـد کـه هاي مردان متفاوت است. در بررسی سبک زبانی اشعار زنان میفرد دارد که با سرودهمنحصربه

شـاره بـه اکننـد. علـت زنان به این خاطر که فاقد اقتدارند و زبانی محتاطانه دارند با زبانی ضعیف صـحبت می«
کننده ماننــد ناســزاهاي اصــطالح تضــعیفهایی از کــاربرد ابزارهــاي بهوجــود نمونــه،زنانــهویژگــی گونــهاین

)1381:35، جبروتینهاد(پاك» م زنان استکالصورت سؤالی در تر، آهنگ مردد و بیان مطالب بهمالیم
میـان دو شـاعر زن معاصـر ایرانـی و کـویتی، وضـوحبهتوان محورانه را میدر این میان، نگاه مشترك زن

هـاي بـا گرایشفروغ فرخزاد و سـعاد الصـباح دو شـاعر اجتمـاعی و«یعنی فروغ فرخزاد و سعاد الصباح دید. 
هاي اجتمـاعی مشـترك فراوانـی وجـود دارد کـه مایـهشعرشـان مضـامین و دروننیستی هستند. دریزنانه و فم

آن دو تردید، باید این امر را نتیجۀ وجود عوامل اجتماعی و فرهنگی مشترك و نگرش زنانـۀ همسـان میـانبی
)115: 1393، و همکاران(حبیبی » دانست

هاي انبـوه و عمیـق جـوامعی اسـت کـه ایـن دو در آن هاي مشترك البتـه ریشـه در شـباهتمایهاین درون
هاي فراوانـی را لحاظ قرابت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، دینـی، اجتمـاعی و سیاسـی، شـباهتاند و بهزیسته

دو سـرزمین جـدا، ولـی بـا فروغ فرخزاد و سعاد الصـباح دو شـاعر از«میان این دو رقم زده است، در حقیقت 
مردسـاالري و مـذکّرمحور تفکّراي، یک حوزة فرهنگی واحد هستند. در مرکز این حوزة فرهنگی خاورمیانه

خواهنـد زنانـه هاي دیگر غلبه داشته است. زیستن در جغرافیاي چنین فرهنگی براي زنانی کـه میبر همۀ شکل
انگیـز و در عـین بار، غمکنند، همواره دردسرساز، خشونتبیندیشند و با عالیق و سالیق جنسیتی خود زندگی
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)10: 1389آبادي، (پورخالقی چترودي و تقی» حال حماسی بوده است
ها و سـرودهگـاه بـر بسـیاري از زنامّـادرنتیجه بیان شاعرانۀ این دو شاعر، با اینکه همیشه فمینیستی نیسـت،

؛ هاي فمینیسـتی غلبـه داردهـاي سـرودهنـد، ویژگیکنمیهتوجّـدو کـه در آن بـه مسـائل زنـان اشعاري از آن
هم فروغ فرخـزاد و هـم سـعاد الصـباح در مـرز ایـن دو نـوع بیـان شـاعرانه «توان دید که روشنی میبهبنابراین
گیرد که بین تجربیات روزمرة زندگی و چیـزي کـه جا سرچشمه میها نیز از همیناند، سادگی شعر آنایستاده

طـور کـه طور که هست، نـه آنناي وجود ندارد؛ یعنی بیان اشیاء و انسان آ، فاصلهآورندیدرمصورت شعر به
)30(همان: » باید باشد

و هدفاهمّیت. ضرورت، 2-1
جداگانـه و یـا صـورتبهچـه شـدهانجامهـاي پژوهشکـدام از شد، هیچمشخّصکه در پیشینه پژوهش چنان

ایـن بنـابراینانـد؛ تطبیقی با یکدیگر، به اشعار زنانه این دو شاعر، با رویکرد رئالیسم انتقادي نپرداختهصورتبه
هاي دو شـاعر بپـردازد کـه بـا سـرودهآن است کـه بـه بررسـی آن دسـته از مسـائل زنـان در زندرصددمقاله 

اند.خصوصیات رئالیسم انتقادي بیان شده

هاي پژوهش. پرسش3-1
اند؟هاي دو شاعر کدمسرودهترین محتواهاي مشترك زنانه در زنمهم- 
یک از این دو شاعر زن، شدت بیشتري دارد؟انتقاد و رئالیسم سیاه در زبان شعري کدام- 

. پیشینۀ پژوهش4-1
تیجـه با بررسی اشعار زنان شاعر، به ایـن ن، )1392(زاده غالمی و بخشیها و اشعار زنانه، سرودهدرخصوص زن

اند از سیطرة نظام مردانۀ زبان رسمی و رایج خالص شوند.اند که زنان در تالشرسیده
تنهایی، تاکنون مقـاالت متعـددي منتشـر هرچند دربارة نقد و بررسی اشعار سعاد الصباح و فروغ فرخزاد به

الصـباح تنهـا مقـاالت شده است، امّا دربارة بررسی تطبیقی اشعار دو شاعر مورد بحث، فروغ فرخـزاد و سـعاد
است:ریزمعدودي نگاشته شده که به شرح 

ه و کـردبررسـی را فروغ فرخزاد و سعاد الصباح مسائل اجتماعی مشترك میان )1393(همکارانحبیبی و 
دو شــاعر دردهــاي جامعــه را احســاس کــرده و بــا شــعر خــود بــه مبــارزه بــا کــه هــراندبــه ایــن نتیجــه رســیده

ها، مبارزه بـا مردسـاالري حـاکم بـر چون دفاع از حقوق انسانهماند و مسائلی هاي اجتماعی پرداختهنابسامانی
خواهی، احقـاق حقـوق انسـان و زن، احیـاي هویـت زن و دفـاع از کیـان زنـان، دوستی و عدالتجامعه، انسان
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از و...خـواهی زاديآض بـین زن و مـرد در جوامـع مردسـاالر، یهاي اجتماعی ازجملـه تبعـرزه با نابسامانیمبا
رود.هاي اصلی دو شاعر به شمار میمشغولیدل

، فـروغ فرخـزاد و سـعاد الصـباحضمن تحلیل محتوایی شعر این )1389آبادي (پورخالقی چترودي و تقی
و بـه ایـن خود بررسـی کـردهنویسی را به شیوة نگـارش خودبـهت و زنانهوجوه سورئالیستی مثلث عشق، سیاس

اند تا با استفاده از عناصر آشنا و اشـیاي پیرامـون کار گرفتهاند که این دو، ماهرانه عناصر عینی را بهنتیجه رسیده
اده تـا بتواننـد خود، فضایی ذهنی و ناآشـنا را بیافریننـد و مخاطـب را در فضـاي فراواقعیتـی شـعر خـود قـرار د

فضایی سورئال در شعرشان ایجاد کنند.

. روش پژوهش و چارچوب نظري5-1
رئالیسم انتقـادي و اشـعار دو شـاعر را بررسـی و سـپس بـا تکیـه بـر شـیوهوصفیةبر شیواین پژوهش با تکیه 

پردازد.هاي دو شاعر مورد بررسی، میسرودهبه مقایسه زنتحلیلی

. پردازش تحلیلی موضوع2
انگاري نقش زن در جامعهنادیده.1- 2

دو به زن و رشد اجتمـاعی اوسـت بارز و مشترك جامعۀ زنان از دیدگاه دو شاعر، نوع نگاه آنوصیاتاز خص
بنـدي . از دیدگاه پژوهشـگران معاصـر در بررسـی الیهحقوق زنان از دیدگاه هر دو در جامعه پایمال استکه 

هاي قـدرت، ثـروت و اعتبـار اجتمـاعی، یـا بندياجتماع، جنسیت، نادیده گرفته شده است. در واکاوي بخش
بنـدي هاي هویـداي الیهنمونـهجنسـیت یکـی از،همـهاند. با اینی به زنان نشده یا اساساً آنان دیده نشدهتوجّه

همچـون ثـروت، ،توان یافت که در آن ابعـاد مهمـی از زنـدگیاي را نمیکه هیچ جامعهاناجتماعی است، چن
)239: 1373پایگاه و نفوذ فراوان بر زنان برتري نداشته باشند. (گیدنز، 

د. در نشـوهـاي طبقـاتی مطـرح میهاي جنسیتی است که در نابرابريهاي بازتاب قدرت، نقشاز صورت
للی ضرورت اعالم تعریف مجددي از نقش و پایگاه زن در توسـعه را احسـاس کـرد. المجامعۀ بین1970سال 
شـود.اقتصـادي زن مطـرح میدر کنار تغییر وضعیت اقتصادي، نقش آموزش در ارتقاء پایگـاه اجتمـاعیزیرا

مایـۀ ونمایۀ اثر هنري اسـت. دردرون،هاي ادبیات زنان و مردانترین تفاوتیکی از مهم«در حوزة ادبیات نیز 
عرصـۀ ،کنـد و نوشـتار مـردانآثار زنان و اندیشۀ اصـلی اثـر ادبـی، حـوزة خصوصـی و فـردي را تصـویر می

پـذیري زن در نظـام نقـش خـانگی زن و نـوع جامعه،ت ایـن موضـوعدهـد و علّـعمومی و جامعه را نشان می
مردساالري است که او را براي نقش اجتماعی آموزش نداده است. عواملی کـه باعـث تفـاوت کمـی ادبیـات 

همچـون محفـل شـاعران ،زنان با مردان شده، این است که مردان در طول تاریخ ادبی امکانات بیشتري داشتند
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مناسبات ادبی با دیگـران، ایـن آزادي عمـل مردانـه و در مقابـل محـدودیت و با درباریان، مسافرت و رابطه و
)240- 239: 1394(کراچی، » تأثیر نبوده است.بر کمیت شعر بی،محرومیت زنانه

مانده از شـاعران مـرد و زن، شـاید درنتیجـه همـین شـرایط اسـت کـه جايدر مقام مقایسۀ کمیّت اشعار به
فرصـتی ،اي سـنتیتردید انجـام وظـایف خـانگی در جامعـهاند، بیشعر بلند نسرودهیک از زنان هیچ«بینیم می

کـه شـعر بـراي مـردان هاي چندهزار بیتی بسرایند. دوم اینآورده تا همچون مردان مثنويها پیش نمیبراي آن
وظیفـۀ خـانگی، علت کـه زنـان بـهپرداختند، درحالیطور مداوم به این کار هنري میوقفه و بهحرفه بوده و بی

جنبـۀ ،سـبب شـعر بـراي زنـاننیرا رها کنند، بـه همـها باید آننویسند و مدتمدتی می،داريخدمت و بچه
جنبـۀ ،ها را دارد و براي مـردان شـاعر در آغـاز ادب فارسـیمشغولی و تخلیۀ عواطف و بیان آرزوهاي آندل

)240: همان(» .شغلی داشته است
واهان تغییر پایگاه اجتماعی زنان در کارکرد این نقش جدید است که ایـن قضـیه هاي اجتماعی خجنبشبیشتر

فروغ مشاهده کرد:»ساعت کوکی«توان در شعر را می
ياتـوان در جعبـهاي دنیـاي خـود را دیـد/ میهاي کوکی بود/ با دو چشم شیشـهچون عروسکتوان هم می«

سـبب دسـتی/ بیهرزهفشارتوان با هرتور و پولک خفت/ میيالها در البهماهوت/ با تنی انباشته از کاه/ سال
)263: 1382فرخزاد،(».آه، من بسیار خوشبختم:و گفتفریاد کرد

هاي کـوکی و دیـدن دنیـا بـا بدان معتـرض اسـت، سـرگرم شـدن بـه عروسـکنجایادنیایی که فروغ در 
الي تـور و اي و محصور شدن زن در خانه و مشـغولیت وي بـه تـن و بـدن و زنـدگی در البـههاي شیشهچشم

هاي غیـر واقعـی مشغولیدنیایی رمانتیک و فارغ از واقعیات است، او بر احساس خوشبختی که ناشی از این دل
فایـده دانسـته و بـدان سـخت معتـرض اسـت، شورد و فریادهاي خوشبختی ناشی از آن را پوچ و بیباشد، می

وجود آورده اسـت.ي است که زندگی مردسـاالرانه در آنـان بـهتفکّرگونه اندیشه در زنان، باور او، اینزیرا به
، نجــایاد. در دانــپــذیرش میشــورد و آن را غیرقابلفــروغ بــر ایــن واقعیــت دردنــاك جامعــۀ زنــان می

کـه اسـتايانتقادي شاعر از جامعـهتفکّرگر گیري و جلوهنداشتن ارادة تصمیمبودن دال بریکوکعروسک
اي جز این ندارند و نیز نشانۀ این است که زن یا باید در پستوها به رشـد خـود ادامـه اندیشه،جنس زندرمورد

کـه ،دهندة نگاه مادي محض جامعه به زن اسـتکه نشانالت الي تور و پولک و غرق در تجمّدهد یا در البه
هیچ اختیاري از خویش ندارد. در اصل، زن جامعۀ شاعر در قفسـی بـه نـام ونگرد او را چون کاالیی بیش نمی

که قدرت انتخاب ندارد.»اي ماهوتجعبه«است خانه اسیر
انگاري نقـش کـرده و در توصـیف نادیـدهره اشـانقش زنان در جامعۀ مردساالربه همین بحران دقیقاًنیزسعاد 
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:سرایدآورند، میی میانصافیو باساس بودن دالیلی که در توجیه این ظلم برجستۀ زنان در جامعه و بی
ــقُ يَـ « ــالكِ نَّ / إونَ وُل ــ/يمٌ ِظــعَ مثٌ إةَ تاَب ــال تَ َف ــنَّ إوَ /يبكُت ــ/ رامٌ ... َحــوفِ رُ احلُــمــامَ أَ الةَ الصَّ ــ/مٌّ ُســدِ ائِ َصــالقَ دادَ ِمــنَّ إوَ / يبقــرُ ال تَ َف كَ إَف ن أَ ّ
اً يَقــرِ حَ مٍ َجنــلِّ ُكــِيف متُ ضــرَ أَ وَ / اً ريَ ثِــكَ بــتُ تَ د كَ ا/ قَــنــذَ ا أَ َهــوَ / ِيب كتَــى مَ لَــعَ واةِ الــدَّ ربِ م ِحبِــمَّ َســتَ م أَ لَــفَـ / اً ريَ ثِــكَ ربتُ د َشــقَــ/انــذَ ا أَ َهــوَ /يبشــرِ تَ 

/جـالِ الرِّ نُّ فَـلَ زُّ غَـّن التَـ إوَ /!!ينطِقـال تَ فَـ/جـالِ الرِّ امتيـازُ المَ الَكـنَّ إ/ونَ ولُـقُ يَـ /ِيبُّ النَـينّ ِمـسـتاءَ ال أَ وَ / لـىَّ عَ اً وَمـيَ هللاُ بَ َضـمـا غَ فَ / اً ريَ بِ كَ 
لَّ ُكـمـتُ قاوَ ...وَ /اً ريَ ثِـكَ حتُ بَ د َسـذا قَـنَـا أَ َهـوَ /اً ريَ ثِـكَ قتُ ِشـد عَ ا قَـذَ نَـا أَ َهـوَ /يغرقـال تَ فَـ/يـاهاملِ يـقُ مِ عَ رٌ َحبـةَ تابَـالكِ نَّ إوَ /!!يعشـقال تَ فَ 

)١٥- ١٣: ٢٠٠٠(الصباح، » ق...غرَ أَ ملَ وَ حارِ البِ 
حـرام اسـت/ بـدان نزدیـک ...گویند/ نوشتن گناه بزرگی است/ ننویس/ و نمازگزاردن در پیشگاه حروف(ترجمه: می

ا جـوهر دوات روي دفتـرم نشو/ و جوهر شعر سمی است/ مبادا آن را بنوشی/ ولی هان این منم/ بسیار نوشـیدم/ ولـی بـ
گاه خداوند بـر مـن ور ساختم/ ولی هیچاي آتشی بزرگ شعلههر ستارهو درمسموم نشدم/ هان این منم/ خیلی نوشتم/ 

گفـتن هنـر و غـزلگویند/ سخن امتیاز مردان است/ حـرف نـزن/ پیامبري از من مأیوس نشد/ میچیو هخشم نگرفت/ 
این منم کـه بسـیار و هانهاي عمیقی دارد/ وارد عمق آن نشو/ دریایی است که آبو نوشتنمردان است/ عاشق نشو/ 

).عشق ورزیدم/ وان این منم که بسیار شنا کردم/ و با همۀ دریاها مبارزه کردم ولی غرق نشدم
چگونـه بـه یـک زن حـق شـعر ،دانـدرا امتیاز مردان میورزیدنو عشقگفتناي که نوشتن و سخنجامعه

ي انتقـادي؟ هـر دو شـاعر بـا تفکّـرهـم بـا زبـان و که این شاعر شاهزاده باشـد. آندهد؟ ولو اینرا میسرودن 
ه ئـاراهـا تنهـامقصـود آنانـد. هـا فروغلطیدهنقیضوها و ضـدّبه بطن نـواقص، تضـادهایگگذشتن از روزمرّ

.پـرده برداشـتن از دردي اجتمـاعی اسـت،بلکـه هدفشـان،نیسـتیکارگیري هنـر زبـانهو یا بـشعريتصویر
، همـان واکـاوي درد و نگـاهی دیگـر بـراي درمـان متبلـور شـده»نوشـتنبزرگِگناهِ«که در رئالیسم سیاهی

مشکل اجتماعی زنان است.
هـذا لِّ ن ُكـِمـكُ أضـحَ ؟/ وَ ةيلَـبِ القَ ِيف ةٌ رَ شـاعِ ولدُ تُ َسـيـفَ كَ فَ /راءُ عَ م الشُّـُهـجالَ الرِّ نَّ إوَ /ةيلَ ضِ الفَ دارَ جِ يعر شِ بِ رتُ سَ كَ ينّ إ/:ونَ ولُ قُ يَـ «
صـبحُ يَ وَ /الَالً َحـورِ كُ الـذُّ نـاءَ غِ ونَ ُكـماذا يَ لِ /؛يفسِ نَ أسألُ وَ /...ساءالنِّ أدَ وَ /..بواكِ الكَ ربِ حَ صرِ عَ ِيف ونَ ريدُ ن يُ ِممَّ رُ سخَ أَ راء/ وَ اهلُ 

، زالِ ى الغَـنثَـأُ نيَ بَـاَمـر/ وَ طَـاملَ نيَ بَـوَ ومِ يُـالغُ نيَ بَـر/ وَ جَ الشَّـنيَ بَـوَ ولِ قُ احلُ نيَ بَ / راِيفَّ اخلُ دارَ هذا اجلِ ونَ قيمُ ا؟/ يُ اذَ مَ ؟/ لِ ةيلَ ذِ رَ ساءِ النِّ صوتَ 
ــ؛ لِ الَ ن قَــَمــر؟/ وَ كَ الــذَ نيَ بَـوَ  » ؟ةيلَــمِ اجلَ يــورَ الطُّ وتَ َصــرفضُ تَــ/ةَ بيَعــالطَّ نَّ إالَ ن قَــَمــ؟/ وَ نسٌ ِجــكــرِ لفِ لِ ؟/ وَ نسٌ ِجــثــرِ لنَّ لِ ؟/ وَ نسٌ ِجــعرِ لشِّ

) ١٧- ١٦(مهان: 
اند که شـاعرند/ چطـور در ایـن قبیلـه یـک گویند:/ من با شعرم بر دیوار فضیلت ترك انداختم/ زیرا مردان(ترجمه: می

خواهند در زمانـۀ جنـگ سـتارگان/ ی را که میو کسانخندم/ زن شاعر متولد خواهد شد؟/ من بر این همۀ اراجیف می
پرسم/ چرا آواز مردان حـالل باشـد/ و صـداي زنـان رذیلـت کنم/ و از خودم میمسخره می...گور کنندبههزنان را زند

کننـد؟/ شود؟/ چرا؟/ این دیوار خرافاتی را میان باغ و درخت/ و میان ابرها و باران/ و بین ماده آهو و آهـوي نـر بنـا می
جنسیت دارد؟/ چه کسـی گفتـه کـه طبیعـت/ از شهیو اندجنسیت دارد؟/ و نثرچه کسی گفته که شعر جنسیت دارد؟/ 
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).آیدصداي پرندگان زیبا بدش می
بایـد ،شـهروند درجـۀ دومعنوان بهورزیدن مختص مردان است و زن عشقو شعر گفتنهنر در جامعۀ او، 

و تعقلش را بالاسـتفاده نگـه دارد. چـرا؟ زیـرا سـخن گفـتن حـق مـردان تفکّرعالوه بر چشم و دهان، قدرت 
تفکّـرسـخنی کـه از سـر یا شعر و گفتن است، سخنی چونسخنمقصود از سخن، همان هنرمندانه، البته است

تابـد؟ و آیـا چرا چنین است؟ مگـر شـعر و ادب و اندیشـه، اخـتالف میـان دو جـنس را برمیامّاو تعقل باشد؛
میان اموري که طبیعتـاً الزم و ملـزوم همدیگرنـد، جـدایی انـداخت؟ خـود سـعاد بـا زبـانی آکنـده از توانمی

آوري و دهد که علـت آن اسـت کـه هنـوز مـردم جامعـۀ او در عصـر انقـالب فـناعتراض و انتقاد، پاسخ می
دیشـه و شـعر و ادب گور کردن زنان بـوده و انبهشان معتقد به زندهجنگ ستارگان، هنوز چونان اجداد گذشته

.ها زشت و ناپسند استیازیدن زنان به این امر، نزد آندانند که دستو آواز را از حقوق مسلم مردان می
تُرِيـُد إمـرَأًَة/ َمتِشـي ي بِـالٌد الِبالٌد التُريُد إمرأًة راِفَضًة/ َوال تُرِيُد إمرَأًة غَاِضَبًة/ َوال تُرِيُد إمرَأًَة خارَِجًة/ َعَلی طُُقوِس الَعائَِلة/ هذِ ي هذِ «

ِق َوالـواق... الـيت أَماَم... القاِفَلة/ هِذي بِـالٌد َأكلَـت ِنسـاَءَها/ َواضـَطَجَعت َسـِعيَدًة/ َحتـَت ِسـياِط الشَّـمِس َواهلَِجـري/ هـِذي بِـالُد الـَوا
مسَـاك َأن تسـِبَح/ َوالطُّيــوَر َأن َتِطـري/ هـِذي بِــالٌد ُتكـرُِه الــَورَدَة إن ُتصـاِدُر التَّفكـري/ َوتُــذِبُح املِـرأََة ِيف ِفـراِش الُعــرس... كـالَبِعري/ َوَمتنَــُع األَ 

ها/ فَالَوجـهُ ِفيَهـا َعـورٌَة/ تـََفتََّحت/ َوُتكرُِه الَعِبري/ َوال تری ِيف احلُلـم إال اجلِـنَس.. َوالسَّـرِير/ هـِذي بِـالٌد أغَلَقـت َمساَءهـا/ َوَحنَّطَـت ِنسـاءَ 
ــا َعــورَةٌ  ــاء/َوالَصــوُت ِفيَه ــا َعــورٌَة/ َوالَقَمــُر اَألخَضــُر َوالرَّســائُِل الزَّرَق ــعُر ِفيَهــا َعــورٌَة/ َواحلُــبُّ ِفيَه (الصــباح،» َوالِفكــُر ِفيهــا َعــورٌَة/ َوالشِّ

)٨٥- ٨٤: ب٢٠٠٥
خواهد/ زنی کـه از آداب و رسـوم خـانواده خواهد/ زن عصبانی نمیسرزمینی است که زن ناراضی نمینجایا(ترجمه: 

خواهد/ که پیشاپیش قافله راه بـرود/ اینجـا سـرزمینی اسـت خواهد/ اینجا سرزمینی است که زنی نمیتبعیت نکند، نمی
شـود/ اینجـا سـرزمین میبسـترهمان، با آنـان که زنانش را خورده و با خوشحالی در زیر تازیانه خورشید و آفتاب سوز

کنـد/ مـانع شـنا کـردن ماننـد شـتر ذبـح میها را مصادره کرده/ و زن را در بسـتر عروسـی، بهی است که اندیشهواقواق
گذارد که پرندگان پرواز کنند/ اینجا سرزمینی است که بیزار دارد گـل سـرخ بشـکفد/ از بـوي شود/ و نمیها میماهی

بیند/ اینجا سرزمینی است که آسمانش قفل است/ زنـانش را آید/ در رؤیا، تنها امور جنسی و تخت را میش میعبیر بد
حنوط کرده/ زیرا چهره در این سرزمین عورت است/ صدا در آن عورت است/ اندیشه در آن عورت اسـت/ شـعر در 

).ورت هستندهاي آبی نیز عسبز و نامهو ماهآن عورت است/ عشق در آن عورت است/ 
و آشکارا فریاد اعتراض خود را بـا زبـانی هنـري پسنددها نمیاو این عادت بد مردان را در دورة کنونی بر آن

سراید:عصرانش رسانده و میو آغشته از اعتراض و انتقاد، به گوش هم
ُّن َأداَة تَ « ــوَ لنِّســاء/ يَبُغ ِ ــتاء/ َويــُل النَِّســاِء ِمــن الّرِجــاِل إذا اســتَبدُّوا  ــَداِفئَاً َعــَرب الشِّ ســِلَيٍة َوَمســأَلََة اشــِتَهاء/ َوَمراِوَحــاً ِيف َصــيِفِهم.. َوَم

نِيةُ الّرِجاِل كَما َتَشاء/ َوَتِذلُّ لِلرَّ  ا َداَم َميِنُحهـا ُجِل الَقـويِّ كأنـَّهُ َجنـُم السَّـَماء/ َمـَوَسوائَِماً تَِلُد البَِنَني لُِيشِبُعوا ُحبَّ البَـَقاء/ َوُدَمًی ُحترِّكَها َأ
ء/ لََقد انتَـَهـی َعصـُر احلَـرِِمي َوَجـاءَ  وَن َوَلن نُفّرَط ِيف اإل ء/ َوَجـال لَنـا َحـقُّ املَُؤونََة َوالقالَدَة َوالكساء/ ال.. َلن نِذلَّ َوَلن َ َعصـُر الكـرب



57فروغ فرخزاد و سعاد الصباحهايسرودهزندر رئالیسم انتقادي

)٣٤- ٣٣: ٢٠١٤(الصباح، » ِفيِه َسواء.احلَياِة َفكلُّنا
هـا را چـون وسـایل سـرگرمی و امـر کننـد/ و آندست این مردانی که با زنان با استبداد رفتـار می(ترجمه: واي زنان از 

زاینـد تـا هـایی در زمسـتان/ و احشـامی کـه پسـرانی میو بخاري...هایی در تابستانخواهند/ و چون بادبزناشتهاآور می
خواهند، تحریـک کنـد/ و ها میآنکهچنانا ی که منیت مردان رو عروسکانها اشباع نمایند/ عشق حفظ نسل را در آن

بـه او خواروبـار و گردنبنـد و کـهیمادامچنان براي مرد قوي خوار و ذلیـل باشـد کـه گـویی او سـتارة آسـمان اسـت/ 
ما خوار و ذلیل نخواهیم شد و در عزّتمان کوتاهی نخـواهیم کـرد/ زمانـۀ حـریم داشـتن و عصـر ...دهد/ نهپوشاك می

رسیده/ و اکنون براي ما حق حیات هویدا شده زیرا همه ما در این حق یکسانیم.)غرور به پایان 

. نگاه انتقادي به رویکرد مردساالري2- 2
آمـاج هـاي زن در جامعـه را ها و کارکردخواهانۀ زنان، بسیاري از مفاهیم انسانی مربوط به نقشآزاديجنبش

، در مداري از مفـاهیم مشـترك انسـانی انخواهانۀ زنآزاديهاي است. از این رو برنامهحمالت خود قرار داده
د؛ نظیـر مفهـوم خـانواده کـه انسـان از خـالل آن نکنحرکت می،ي همراه انسان بودهبشرخیکه همواره در تار

امّـاکنـد؛اش را کسـب میهویـت تمـدنی و اخالقـی،سـازد و از رهگـذر آنجوهر انسانی خود را محقق می
کـه ازدواج بـراي زن و مـرد هـم یـک بـا این«هـا دارنـد، بـه اعتقـاد آنمسـئلهاوتی به این ها نگاه متففمینیست

اي نیسـت و معمـوالً بـراي زنـان، موازنه،هاي این دومعموالً در موقعیتامّاضرورت است و هم یک منفعت،
(دوبـوار، » .رودار مـیتحقیر زنان به شـمۀمنزلاي براي ورود به جامعه است و اگر چنین نشود، بهازدواج وسیله

1380:232 (
رود تـا یـک رابطـه و ها، ازدواج بیشتر نوعی معامله و مبادلۀ کاال به کاال به شمار مـیازنظر بسیاري از فمینیست

هرچـه امّـایکسـان نیسـت،مسئلهها به این فمینیستۀالبته نگاه هم)1385:77، و واالس(آبوت.پیمان اخالقی
هاي دهنـد کـه بـا داشـتن توانمنـديزنان نیمی از ترکیب جمعیتی جوامع را تشکیل می«باشد، شکی نیست که 

گرایانۀ خود، نقشـی اساسـی در تکامـل مـرد، تربیـت نسـل، مـدیریت عـاطفی کـانون خـانواده و پویـایی ذات
ن نمایند. این قشر عظیم در گفتمان غالب حاضر، حقـوق و مطالبـات خـود را در گفتمـافرهنگ جامعه ایفا می

نیسـم جنبشـی اسـت کـه بـا رویکـرد سیاسـی و حقـوقی ینماینـد. فمستی دنبال مییهاي فمینجنسیت و گرایش
هـاي زنان، رفع تبعیض جنسـیت و مبـارزه بـا گفتمـان مردمحـور و جلوهۀرفتدنبال دستیابی به حقوق ازدستبه

شـمول بـه سـایر جوامـع ان جهانعنوان یک گفتمـها و مطالبات خود را بهمردساالري توانسته است ایدهتفکّر
دنبال انتقـاد از نگـاه و فروغ با تأکید بر این نگاه زنانه بـه)1: 1391(میرسندسی و همکاران، » بسط و انتشار دهد

سراید:رفتار مردساالرانه می
خواننـد و هایش/ چگونـه وقـت جویـدن سـرود میاعتماد/ نگاه کن که دندانازانسان پوك/ انسان پوك پر«
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)354: 1382(فرخزاد،» درند...چگونه وقت خیره شدن/ می/شیهاچشم
گاه فروغ تصـویر زیبـایی از گوید مردي است که هیچانسان پوکی که فروغ در اینجا دربارة آن سخن می

بنـابرایناو ندیده است، پدري دیکتاتور و شوهري که ازدواج نافرجام با او، زندگی را بر او تیره ساخته اسـت، 
دهـد، منزجرکننـده، خشـن و آکنـده از انتقـاد و اعتـراض دسـت میتمامی تصویري که از مرد در این شعر به

است.
آکنـده از ،داشـت کـه همـین زنـدگی او را از آغـازمـانیفروغ پدري خشن و نظامی و مادري ساده و باا

ۀنیز طالق پدر و مادرش و ازدواج دوباره پدر که تأثیر بسـیار بـدي در ذهـن و عاطفـ؛تناقض و اضطراب کرد
و حسـرت بازگشـت ؛ازدواج زودهنگام و نافرجام فروغ با پرویز شاپور که منجر به جـدایی شـد؛فروغ داشت
هاي سـتیهاي او افـزود. دچـار شـدن او بـه فقـر و تنگدها و اضطراببر افسردگی؛هاي کودکیاو به نافرمانی

ــدة اجتمــاع در ایــران و نیــز مشــاهدة چهــرة عقب؛مــالی پــس از جــدایی از همســر و ازدواج مجــدد پــدر مان
هـاي ، محرومیـت و انـواع بیماريعـدالتیزدة زمان زندگی شـاعر کـه مـردم در آن گرفتـار ظلـم و بیآشوب

) شـاید 65: 1392ریان شهري، (حید؛اي جذاب و زیباو نداشتن چهره؛مسري مانند جذام و طاعون شده بودند
اي شـورش علیـه وضـعیت موجـود نـزد فـروغ شـد و او را کـه روحیـهیۀموارد باعث برانگیختن روحهمۀ این

در اشـعارش کشـاند تـا از ایـن کارگیري زبان انتقاد و اعتـراضبهسوي رئالیسمی بدبینانه و به،رمانتیک داشت
کارگیري هها در نـوع بـاش را به تصویر بکشـد. انسـانیرامونیاوضاع زندگی نابسامان خود و جامعۀ پ،رهگذر
تبعیـت ،شـان اسـتو ناخودآگاهشـان کـه همـان، شخصـیت اصـلی و ذات و جوهراز الگوي ذهنی،کلمات

، پرواسـتمزاج و بیگو توقـع داشـت. فـروغ، تنـدتوان از شخصیت فروغ یک انسـان بذلـهکنند. پس نمیمی
مخاطب است.يسواست که لبۀ تیز آن بهيارندهبان تصویري بُزبان شعر فروغ زبنابراین

هـا در تعامـل خـود بـا زننمایانـد کـه بـدانیم شکلی برجسته به ما بازمیخودش را بهآنجازنانگی این شعر 
زن بـه مـرد کهیجهان و هستی، غرق در امور جزئی هستند تا بیشتر و بیشتر این تفاصیل را کشف نمایند، مادام

کند چیزهایی راجـع بـه مـرد دارد و تالش میتوجّهبه جزئیات او ،کندتوجّهگرد بیشتر از آنکه به خود او نمی
کننـد و شـکلی کلـی و گـذرا نگـاه میها بهمردان به چیزها و پدیـدهامّا؛داندرا بفهمد که خود مرد آن را نمی

نظـر ندارنـد، دقّـت،کننـدکه اشخاص را توصـیف مییو زمان؛معموالً غرق در امور تجاري و سیاسی هستند
جـدي بـه همـۀ جزئیـات دارنـد (محمـودي توجّـهکننـد، که زنان زمانی کـه اشـخاص را وصـف میدرحالی

.)552: 1392بختیاري و دهقانی، 
ا در مردهـ«دارد، زیرا در رویکرد فمینیسـتی، این نگاه دقیقاً از رویکردي فمینیستی در نگاه فروغ پرده برمی
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آکنـده از ،هاي زنانـهطور کـل در نوشـتهشـوهران و مردهـا بـه،شـوند پـدراننگاه زنانه به باد انتقاد گرفتـه می
شـوند دیکتـاتور خوانـده میومردها متعصب،شوندمنطق و احساس تملک تصویر میخشونت زورگویی بی

: 1391(فتـوحی، » دهاي خشن انتقـام بگیرنـدکنند از مرسعی می،مثل نمایندبهکه مقابلهها براي آنو گاهی زن
کشد، مردي است که در زمان خـوردن، فـارغ از در این شعر، انسان پوکی که فروغ آن را به تصویر می)418
ندارد و برخالف او که یک زن و آکنـده از شـک و توجّههاي ظریفانۀ زنانه، به صداي جویدن غذایش دقّت

زنـد محابا چنان زل میشدن بیفروغ، پوك و تهی دارد، همو که وقت خیرهتردید است، اطمینانی ولو به قول 
شوند، نگاهی که فروغ و هر زنی را ممکن است آزار بدهد. که گویی چشمانش از هم دریده می

عناصر پیرامتنی چون فضاي حاکم بر زمان شاعر که در شعر رسوخ کرده اسـت، عنـوان شـعر و بـار محتـوایی 
ها صـداي دنـدان،کنـدکه در خود نوعی پارادوکس حسـی ایجـاد میاستر از اعتمادپُ، کلمات انسان پوك

ها که حالت تهاجمی و درنـدگی را دارنـد و آنچـه همـۀ ایـن نفـرت و شدن چشمهنگام جویدن چیزي، خیره
کـه نـوعی اسـتدر برابـر مـردکند، لحن همیشـه معتـرض شـاعرانزجار را بیشتر در ذهن مخاطب تداعی می

و اچنان پوك و خالی از هرگونـه معنـ. انسانی آنتراض و انتقاد از این رفتارهاي آزاردهنده و نامناسب استاع
، شـاعرن اطرافیـانشـدتنهـایی کشـنده، پراکنـده وسـوکاز یهـا ر از اعتماد تلخی واژهمفهوم، در عین حال پُ

لبی را براي شاعر به ارمغان آورده اسـتانزواطوروح، گریز از جامعه، سرود بیاولجاجت رفتاري و گفتاري 
واکنش نشان دادن در مقابـل اوضـاع و احـوال نابسـامان دهد که نوعی نشان میگونه بهو این بیان رئالیسم سیاه

:با اخالق تند و تیز فروغ کامالً منطبق است،اجتماعی و سیاسی
اي مـرد اي موجـود خودخـواه/ بیـا بگشـاي هایم مزن قفل خموشی/ که من باید بگویم راز خود را/ بیا به لب«

درهاي قفس را/ اگر عمري به زندانم کشیدي/ رها کن دیگرم این یک نفس را/ بیا بگشاي در تا پـر گشـایم/ 
)45: 1382(فرخزاد، ».آسمان روشن شعريسوبه

نوجـوانی و نامۀ اوست که تنهایی، غم و اندوه و حسرت بر گـذر دوران کـودکی و شعر فروغ درواقع زندگی
ــنت ــردان و س ــر م ــانی او را در براب ــدگی و نافرم ــت در زن ــق شکس ــس عمی ــلیح ــه، از اص ترین هاي جامع

شـود، او مـردي معشوق فروغ! بـا اخالقـی زیبـا تصـویر نمی)208: 1389هاي شعر اوست (ناظمیان، مایهدرون
که به وي اجازه آزاد شـدن از ایـن کند ها او را به بند کشیده و اکنون فروغ التماس میاست خودخواه که سال

قفس را بدهد، این شعر فریاد مردستیزانۀ آشکاري است که با رئالیسمی سیاه سروده شـده اسـت. یـا در جـایی 
سراید:دیگر در وصف معشوق خود می

او با شکست من/ قانون صادقانۀ قـدرت را/ تأییـد /همچون طبیعت/ مفهوم ناگزیر صریحی دارد/معشوق من«
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: 1382(فرخـزاد، ».ماننـد یـک غریـزة سـالم/د/ او وحشیانه آزاد است/ او مردي است از قرون گذشـتهکنمی
268(

ناپذیر خود، توانسته است بیشتر مردم را بـا خـود هاي پایانها و ناگفتنیها، کشفبا بیان دردها، اعتراض«فروغ 
گویـد همـان درد شناسی اجتماعی آنچـه میسبب آشنایی با روانزبان سازد. گویی وي بهدل و همدرد، همهم

يانـهییهاي فـروغ در حکـم آاست که براي عموم جامعه روزگار آشناست. بنابراین درد و اندیشهياشهیو اند
» هاي عموم مردم جامعه روزگار و عکس آن نیز صـادق اسـتاست براي انعکاس دردها، مشکالت و خواسته

که از معشـوق خـود خـوب بگویـد و خصوصـیات خُلقـی و ي آنجابهدر این شعر،)214: 1390(اسداللهی، 
گویـد کـه مانـدگی او سـخن میخَلقی زیباي او را به همگان بازنماید، از قدرت و وحشیانه بودن او و از عقب

بسیار اندیشمندانه از روابـط پـوچ فروغ؛ بنابراینکشاندن فروغ گام برداشته استدر جهت به شکستباقدرت
. بیهــودگی، اتــالف وقــت، کشــدیگویــد. آن را بــه نقــد مهاي پیرامــون خــویش ســخن میانســانو بیهــوده

:شودی دیده میروشنبهدر این شعرها، پوچ بودن براي شاعرو و تلخی گزنده یگروزمرّ
توان ساعات طوالنی بـا نگـاهی چـون نگـاه توان خاموش ماند/ میها میها، آه، آري/ بیش از اینبیش از این«
قـالی/ دررنـگ، بـرلـی بیگُدود یک سیگار/ خیره شد در شکل یک فنجان درردگان، ثابت/ خیره شد درم

توان در گـورتوان یک عمر زانو زد/ با سري افکنده در پاي ضریحی سرد/ میمی/.../دیوارخطی موهوم، بر
هـاي مسـجدي پوسـید/ چـون تـوان در حجرهناچیز ایمـان یافـت/ میايتوان با سکهمی/مجهولی خدا را دید

)262- 260: 1382(فرخزاد، » .پیریخواننامهارتیز
هـاي مسـجدي حجره،اي نـاچیزچون ضریحی سرد، گـور مجهـول، سـکههمبردن کلماتی کارهشاعر، با ب

سـاالرانه ناشـی از اطمینـان از که روحی مردپوسیده، در ذهن مخاطب واهی بودن پندارهاي دیرینۀ اطرافیانش
هاي ناامیـدي و تنهـایی ناشـی از بیگانـه یرد. ریشهگمیبه باد انتقادها را با خود به همراه دارد،ها و اندیشهکرده

کنـد. دیـدن خـدا سی است که با مرگی تدریجی دست و پنجه نرم میأشدن با محیط پیرامون و افراد جامعه، ی
یا (نعوذ باهللا) عدم وجـود خداونـد نیسـت و نـه خداونداعتقادي شاعر به وجودنشان از بی،در گوري مجهول

بلکـه شـاعر بـدین طریـق سـردرگمی، پـوچی، تمسـخر و ،احترامی به ساحت مقـدس خداونـدی براي بیحتّ
ها یا عـدول رفت از واقعیتبروندر برابروقتی شعرزیرا کند. نگري اشخاص جامعۀ خویش را بیان میسطحی

آمیـزد و حاصـل آن هـم میدر،شاعر دایرة کلماتش را با فهمی که از جامعه دارد،فتار بهنجار جامعه باشداز ر
کـه حامـل زنـانگی شـاعرانه اسـت و نتیجـۀ درکـی اعتراضـی ،استشاعرانه ولی سیاه و اندوهناك تصویري 

ست.اگیريقدرت تصمیمعمیق از عدم آزادي در بیان اندیشه و
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ي تفکّـرکـه چنـین اشخاص پیرامون خویشجامعه ومردساالرانۀ بیهودة رویکردهاي ر پوچ و به افکانیزسعاد
دانـد و از ایـن در زبـان عربـی را نـوعی تبعـیض میتیي که آوردن جنسگونه معترض است تا حدّایندارند،

جامعــۀ درکنــد، زیــرا بــه اعتقــاد او، اعتــراض میســاختار زبــانی هــم بــه تــازد و طریــق بــه فرهنــگ قــدیم می
:انتخاب شودبایدفقطو زن حق انتخاب ندارد مردساالرانۀ کنونی

ًَ ُر َجــِظــنتَ أال وَ /الَةْ َســالرِّ هِ هــذِ ُب إليــكَ كتُــأ« واٌر ي ِحــِهــ/ي،نــدِ َة عِ تابَــالكِ / إنَّ َ أَ كتبُــهُ أاَمــوَ ، ُهــمُّ ِهــاملُ /اً ريَ ِثــمُّ كَ ِهــاليَ كَ وابُــجَ /ايَهــلَ عَ وا
َ ْك/ فَ عَ مَ هُ يمَ قِ ن أُ أَ بلَ قَ /يفسِ نَ عَ مَ يُمهُ قِ أُ  ونَ  ُكـن تَ أَ ونَ َك/ دُ َسـمَّ لَ تَـ ن أَ يُع أَ طِ سـتَ أاِضـراً/ وَ وَن حَ ُكـن تَ أَ ونَ دُ /ْحِضـَركستَ أن أَ يعُ طِ ستَ أَ أ

/يـدْ رِ ا أُ َمـكَ /كَ جِهـوَط وَ طُـرُسُم خُ أَ /ةْ ابَ تَ ِة الكِ قَ رَ ى وَ لَ عَ ينِّ لكِ واِطْف/ وَ يَّةُ العَ يدِ و َجلِ ة/ أَ ّوِفَ صَ ُمتَ وأَ /ةْ يَّ الِ ٌة خيَ أَ مرَ إِين نَّ ْد أَ قِ عتَ انِيب/ التَ إىل جَ 
ِيت يَ ن فَـ َص ِمــختلَّـكتُــْب/ ِألَ أريـُد أن يــْد/ أُ رِ ي أُ قـِت الــذِ ا يف الوَ ُهلـَـأغاز يـْد/ وَ رِ ا أُ َمــُحهـا كَ قِّ نَـ أُ وَ  ي/ ودِ يــَع ُســدُ ت مجَِ رَ َسـكَ ْة/ الــِيت يَّـلِ اخِ الدَّ ضــا
ئــيّ هُ ِض الكَ ائِ هــذا الَفـن أن أَختَلّــَص ِمـريـدُ أُ  ًَ ُد مَ الَجتِـوَ /راييِين َشــرُكُض ِيف تَـالــِيت /وقِ الـربُُ هِ ن هــذِ ِمـ/ وَ اِيب ي ُحيْــِرُق أعَصــالـذِ /ر ُج رُ َختــكــا
ــــأَ ريــــدُ نــــْه/ أُ مِ  ــــِفــــَل/ رُ حتَ ن ِألَ لِكــــوَ / ا َتظُــــنُّ َمــــَك، كَ تَ يـَّ ِســــرجِ َي نَ ْرِضــــإليــــْك/ ال ِألُ بَ ن أكُت ْة/ قَ ٍة عاِشــــأَ مرَ إي َكــــيالدِ ِمبــــ/وَىل األُ ةِ رِّ لَمــــا لِ مبَّ
)١٨- ١٥ج: ٢٠٠٥(الصباح، » .وجِه هذا العاملَْ االيت ِيف ريِ انفعَ فجِ تَ بِ وَ 

چیـزي نویسم/ منتظر جواب تو به آن نیستم/ جوابـت زیـاد بـرایم مهـم نیسـت/ مهـم آناین نامه را براي تو می(ترجمه: 
کـه گفتگـوي مـن بـا تـو کنم/ پیش از آنست که با خود برقرار مینویسم/ نوشتن نزد من/ گفتگویی ااست که من می

کنـارم باشـی/ آنکـهتوانم تو را لمس کنم/ بدون حاضر باشی/ من میآنکهتوانم تو را احضار کنم/ بدون باشد/ من می
ات راباف/ صوفی/ یا داراي عواطف سرد هستم/ من بر روي برگـۀ کاغـذ/ خطـوط چهـرهفکر نکن من یک زن خیال

خـواهم کنم/ میخواهم/ و هر زمـان کـه بخـواهم بـا آن خطـوط مغازلـه مـیطوري که خودم میکنم/ همانترسیم می
خواهم از این آمپرهاي زیادي رهـا شـوم/ بنویسم/ تا از درون خالی شوم/ درونی که تمام سدهاي مرا شکسته است/ می

یابنـد/ یی را بـراي بیـرون آمـدن نمیو جـادونـد/ م میهـایهایی کـه در رگسوزاند/ از ایـن اتصـالیکه اعصابم را می
بـراي بساچهات را راضی کنم/ بلکه براي اینکه گمان داري، خودپسنديکهچنانکه خواهم براي تو بنویسم/ نه اینمی

).هایم را در مقابل این جهانیک زن عاشق/ جشن بگیرم/ و انفجار واکنشعنوانبهاولین بار/ جشن تولد خودم را 
شـده و طفـره رفـتن این اشعار آگاهی ما به واقعیت مسـائل مطرحرئالیسم سیاه و اعتراضیدالیل هضم یکی از

جنسـان خـود تـا هماندازدب به مهلکه میاابا خود را در ورطۀ این گردحمهاست. شاعر بیاز رودررویی با آن
را برهاند، شاید زندگی بهتري را تجربه کنند:

سـِم أُلـوِف الـدَّجاِج املَُعلَّـبِ َسأُعِلُن ِسمِ « ِ سـِم أُلـوِف الـدَّجاِج املَُجلَّـِد/  ِ سـِم بَتـول/ َسـأُعِلُن  / َأّينِ َخِنقتُـك ُسـعاٍد/ َوِهنـٍد/ َولُبنـًی/ َوِ
مصــاَن يَــوِمي/ َوأحــِرُق كــلَّ َحتــَت َضــفائِِر َشــعري/ َوَأّين َشــربُت ِدمــاَءك ِمثــَل الكُحــول/ َولَــن أَتراِجــَع َعّمــا أَقُــول/ َســأُرمي إلــی الَبحــِر/ قُ 

ــدِّيك/ َأّين انَتقمــُت/ ِلكــلِّ ِنســاِء الَعِشــريَِة ِمنــك/ َوَأّين طَعنتُــك/ َمث َ أيـَُّهــا ال َعــاً/ َوَأّين املَراكــِب قَبــَل الُوُصــول/ َســأُعِلُن  ً/ ُر ــًی/ ثُــالَ ن
)١٤٨- ١٤٧لف: ا٢٠٠٥(الصباح، » .َدفنُتك َحتَت الطُّلول/ َوَلن أَتراجَع َعّما أَقُول

زده/ به نام هزاران مرغ کنسروشده/ اعـالم خـواهم و لُبنی/ به نام بتول/ به نام هزاران مرغ یخ/و هند(ترجمه: به نام سعاد/ 
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گـویم میآنچهمن خون تو را چونان الکل نوشیدم/ و از نکهیو ا/خفه کردمکرد/ که من در زیر گیسوان موهایم تو را 
ها را قبـل از رسـیدن بـه آتـش خـواهم ي روزم را در دریا خواهم افکنـد/ و همـۀ کشـتیهاراهنیو پگشت/ بازنخواهم

تا تو دوتا دوتـا/ و سـهو بهکشید/ و اي خروس! به تو اعالم خواهم کرد/ که من انتقام تمام زنان عشیره را از تو گرفتم/ 
).گشتبازنخواهمگویم میآنچهردم/ و از تا/ و چهارتا چهارتا نیزه زدم/ و تو را در زیر آثار دیار دفن کسه

گیسـوانم ریـدر ززده، هزاران مرغ کنسرو شـده، تـو را هزاران مرغ یخ«در اینجا رئالیسم انتقادي او در عبارات 
شـود، او علنـاً اعـالم دیده می» و تو را مثنی و ثالثاً و رباعاً نیزه زدمام، خونت را چونان الکل نوشیدمخفه کرده

هـا کـه حـق زنـان را هـا بگیـرد، هماناش را از آنکه درصدد انتقام از مردان است تا انتقام زنان عشیرهکند می
زند:صداي زنان عصر خود شده و فریاد می؛ بنابراینپایمال کردند

ســِم الَعــذاَری اللَّـــواِيت/ لِلحــائِراِت َولِلصَّــابراِت/ َولِلقاِصــراِت اللّــواِيت اشــَرتيَت َصــباُهنَّ/ ِمثــَل البِــذاِر.. َوِمثــَل احلُ « ِ ُقــول/ َسأصــرَُخ:/ 
)١٤٩(مهان: » .تَزّوجتَـُهنَّ/ َوطَّلقتَـُهنَّ/ كما ُتشَرتی َوتُباُع اخلُيول

بـذرها و مـزارع خریـدي/ بـه نـام ماننـدبهشـان را/ سـنی کـه کودکیخاطر زنان حیـران و صـبور/ زنـان کم(ترجمه: به
).شوند/ فریاد خواهم زدها خرید و فروش میاسبکهچنانگرفتند/ دوشیزگانی که ازدواج کردند/ و طالق 

هاي چشـمگیري دارد، هـر دو شـاعر از هماننـديدو شـاعرنگاه ضدّ مردساالرانۀ این «روست که از همین
دلیـل در شعرشـان علیـه نیبـه همـروند و نگاهی مدرن به زنـدگی دارنـد؛ شمار میروشنفکران جامعۀ خود به
)10: 1389آبادي، (پورخالقی چترودي و تقی» .کنندنظام مردساالر طغیان می

. تالش براي حل بحران اجتماعی زنان3- 2
روي زنان در جامعه قرار دارد، از بـین ببرنـد هاي اجتماعی را که پیشاند که بحرانشاعران فمینیستی در تالش

نیسـم یجنبش اجتمـاعی فم«هاي خود بزدایند. جنسها را از دوش همحرومیتو با دگرگونی اوضاع کنونی، م
که از ابتداي سدة نوزدهم با هدف رفع نابرابري بین زن و مرد و تغییر ساختارهاي اجتماعی شـکل گرفـت، در 

تدریج فعـاالن جنـبش زنـان نقـد هاي اجتماعی اعتراض داشت، بهابتدا به نقش محدود زن در جامعه و تبعیض
هاي سیاسی اقتصادي و اجتماعی کردند و براي دستیابی بـه ایـن حـق محرومیت زنان از فعالیتتوجّهخود را م

راه یافـت و در و...شناسـی شناسـی، زبانکوشیدند. فعالیت ایـن جنـبش بـه سیاسـت، فرهنـگ، ادبیـات، روان
)224: 1394(کراچی، » ادبیات شاخۀ پرباري را خلق کرد

یکی از عوامـل مهـم تأثیرگـذار بـر سرنوشـت زنـان در «ها بر این باورند که جهت است که فمینیستاین بدان
هـا، قـوانین و آداب و رسـوم نمـود پیـدا اجتماعی است که به شکل باورها و آیین- طول تاریخ عامل فرهنگی

اي گـذارد. پـارهجنسیت تـأثیر میصورت الگویی پایدار برشود که بهکند و در طول زمان چنان نهادینه میمی
کننـد کـه تعـادل روابـط انسـانی را بـر هـم چنان مشروعیتی پیدا می،هاي سنتیاز این احکام اجتماعی در نظام
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هـاي جنسـیتی دامـن شـوند و بـه نابرابريتوزي بـین دو جـنس میزنند و باعث سلطه، جدایی، نفاق و کینـهمی
اي بـا نظـم سـنتی از زن اطاعـت، فرودسـتی و انجامـد کـه در جامعـهه میزنند. چنین مناسباتی به ایـن نتیجـمی

رود و از مرد اعمال قدرت، سـلطه و خشـونت. ایـن رابطـۀ غیـر انسـانی و نامتعـادل در بیشـتر خدمت انتظار می
شناسان تأیید شـده اسـت. منتقـدان بسـیاري شناسان و جامعهجوامعی که نظام سنتی حاکم است، از سوي مردم

گرا را در اعمـال ایـن نـوع هاي اجتماعی سنتتابند و نظامیاي معاصر مشروعیت این نوع روابط را برنمیدر دن
رئالیسـمی امید پایان این بحران اجتماعی در اشعار فروغ با رویکـرد )230- 229: همان(» دانندروابط مقصر می

به تصویر کشیده شده است:صورت ، بدینگونه و انتقادياعتراض
زنـم/ اگـر بـه خانـۀ مـن زنم/ من از نهایت تاریکی/ و از نهایت شـب حـرف مـینهایت شب حرف میمن از«

»ر/ و یـک دریچـه کـه از آن/ بـه ازدحـام کوچـه خوشـبخت بنگـرم.وآمدي براي مـن اي مهربـان چـراغ بیـا
)288: 1382(فرخزاد،

هـویتی و د شـاعر بـه پایـان بیاست براي رسیدن به نور و روشنایی. امییکینهایت شب، پایان سیاهی و تار
کید شاعر بر پایـان تـاریکی أهاي شاعرانۀ وي است. تهایی از کشفنشانه،مهجور ماندن در دفتر تولدي دیگر

دلیل بر یقینی است که بـراي شـاعر مشـهود شـده اسـت. وي محـیط خـود را دقیـق ،و دوباره تکرارکردن آن
و یـک دریچـه کـه از «فقط وقتی در تاریکی هستیم نیاز به چراغ و منبـع روشـنایی داریـم.زیراکند ترسیم می

شـاعر بـه مخاطـب اسـت.واقعیتی تلخ و سـیاه؛ گویاي »دریچه«کلمۀ » آن/ به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم
را کـه محـل ، او بـا وضـع کنـونی، خانـه میدي نسبت به آینده، شاید سیاهی تمـام شـوداکند با همۀ نااعالم می

دانـد و حتـی زندگی مداوم زنان است، سیاه و کوچه را که مکانی بیرون از خانه اسـت، خوشـبخت و شـاد می
آور است.تماشاي چنین شادمانی براي او شادي

بیشتر موضوع سخنان میان مردان، پیرامون امور سیاسـی، قـوانین، رقابـت، ورزش و شـوخی کـردن اسـت 
بیشـتر ،اسـت کـه موضـوع سـخنان زنـان بـا یکـدیگریاین در حـال)30: 1396، همکاران(احمدي چناري و 

هـا و معمـوالً خانـه بـراي زن) 133: 2012پیرامون احساساتشان و روابطشان یا خانـه و خـانواده اسـت (آذري، 
یادآور آرامش و راحتی و امنیت است، امّا ازآنجاکـه فـروغ گرفتـار پـدري نظـامی و خشـن بـوده و زنـدگی 

با شوهرش به شکست انجامیده، خانه براي او سیاه اسـت و هـیچ نشـانی از شـادمانی و خوشـبختی در زناشویی 
آن نیست.

است کـه شـاعر در خـویش سـراغ ینفسسرچشمۀ امید و اعتمادبه،استالصباحقدرتی که در کالم سعاد
او را مسـلح بـه سـالحی نفس اوسـت کـه ترین پایگاه اجتماعی یک زن، اعتمادبـهدارد. البته نخستین و محکم
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از خـود دفـاع ،هاي پسـتی تهدیـدآمیزها و ارسـال بسـتهکند تا قادر باشد در برابر تخطئۀ شخصیتی روزنامهمی
تواند جـو حـاکم بـر فضـاي آن روز ست که مخاطب میي ااگونهکلمات بهاعتراض و انتقاد صریح اینکند. 

خوبی درك و احساس کند.شاعر را به
ِ ظَلُّونَ يَ سَ « أَ فَـ/اِت َورائـييَصـخِ الَِّت الرَّ جَ املَ َورَائي/ وِ نيِ اكِ كَ السَّ يِد َورَائي/ وَ وارِ لبَ َورَائي/  ُْم/ وَ عـرِ أ ُ ا َمـوِقُفُهم/ ُف َمـعـرِ أَ أَ ُف مـا ُعْقـَد

ِت النِّســاءِ ِمــْن كِ  َِ وَّ َعــمــا تَـ /ينّ أَ ريَ َغــ/ تــا م/ لــن يطــالوا أبــداً  راءِ لــوَ اً لِ وَمــن أنظُــَر يَ دُت  أعــِرُف َدريب جّيــداً/ والّصــعاليك علــی كثــر / فَــأ
ئـي/  ـَمـلَّ د عَ َقـلَ فَـ كعَب حذائي/ لن ينالوا َشعرًة واحـدًة مـن كرب : الـف٢٠٠٥(الصـباح،» .اءِ مَ السَّـي ِيف أِسـرَ ي/ وَ مِشـن أَ َِ عرُ ين الشِّ

١٣٤- ١٣٣(
هاشـان را به دنبالم هسـتند/ مـن عقدهارزش،بیها و چاقوها/ مجالت تفنگهاي پستی/ با ند، با بستهادر پی من(ترجمه: 

زیـرا پشت سـرم نگـاه کـنم/ به ام که روزي عادت نکردهولی من هاي زنان/ نسبت به نوشته/را نیزموضعشانو دانممی
رسد/ و یـک تـار هم نمیسروپاها با اینکه زیادند/ هرگز دستشان به پاشنۀ کفشمشناسم/ و این بیمن راهم را خوب می

).برومشیپشعر به من آموخت، که سرم را باال بگیرم/ و بهمو از عزّت و غرورم نخواهند کاست/ 
هـا دارد خـود را بـه خاطر آنهزنانی هستند که او ب، عالوه بر مردان جامعه،دشمنان شاعردر این متن رئال،

گویـد صـراحت میشاعر در ادامـه بهاند. گزاري، راه عداوت پیشه کردهجاي سپاسبها امّ؛زندآب و آتش می
سـرش را بـاال مبارزه براي احقاق حقوق زنـان و سـرودن شـعر در ایـن زمینـه،درراهکههکه شعر به او آموخت

شـاعرانه و یشـیوای، واژگانگزندگی این عبارات،خواهد پیش برود.چون می،ی نکندتوجّهها بگیرد و به این
ا امّـ؛و شـاعرانه اسـتیکند. هرچند ایـن نگـرش، نگرشـی غنـائذهن اندیشمند شاعر را به مخاطب معرفی می

است.آمیخته دربا اندیشه زیرا عالوه بر اعتراض و هیجان،است توجّهتأمل و برانگیختگی شاعر قابل
اتـی دربـارة زن در تفکّربا چنـین تصـورات و شاعري مثل سعاد الصباح براي دستیابی به آزاداندیشی به مقابله «

زند، او مثل فروغ فرخـزاد از فکرهـاي خیزد و آگاهانه دست به چنین کاري میحوزة فرهنگی قوم عرب برمی
: 1389آبـادي، (پورخـالقی چتـرودي و تقی» سـازداش میتري را در اندیشـهخانگی بیرون زده و جهان وسـیع

اي بـیش معنـا و مضـحکهاند، پـوچ و بیدربارة زنان در میان همگان شـایع سـاخته) زیرا این خرافاتی را که 12
داند:نمی

/ونَ ولُـقُ يَـ ة/ يَـارِ اجلَ رأةُ املِـيِهـسـاءِ ى النِّ أحلَـوَ /اطَـاخلَ أسُ رَ رَ رُّ َحـالتَ نَّ إوَ ة/ يَ اِضـالرَ رأةُ املِـيِهـسـاءِ النِّ ريُ َخـوَ / عفٌ ضَ ةَ وثَ نُ األُ نَّ / إونَ ولُ قُ يَـ «
ـكتـبُ تَ الـِيت نَّ إوَ ة/ يَـادِ ه البَ ُضـرفِ ... تَ شـبِ ن العُ ِمـ/ يـبٌ رِ غَ وعٌ نَ ديباتِ األَ نَّ إ يـلَ ا قِ َمـلِّ ن ُكـِمـكُ ضـحَ أَ وَ /!ةيَـانِ ى غَ وَ ت ِسـيَسـلَ /عرَ الشِّ
عَ وابِـالزَ نَّ أَ وَ /يمِضـتَ سَ ودَ ُعـالرُ نَّ أَ فُ عـرِ أَ وَ ة/ يَـالِ العَ ِيت مَّـى قِ لَـعَ ينِّ غَـى أُ أبَقـوَ /نـكالتَ صـرِ عَ قَ نِطـمَ وَ /نـكالتَ صـرِ عَ فكـارَ أَ ضُ رفِ أَ وَ / ينِّ عَ 
)٢٠- ١٩: ٢٠٠٠(الصباح، » ...ةيَ اقِ البَ أَ أينّ وَ /ونلُ م زائِ أَُّ فُ عرِ أَ وَ /ضِ متَ يشَ فافِ اخلَ أنَّ وَ /يضِ متَ 

زنان زن خشنود است/ و آزادي منشأ همۀ اشـتباهات/ و زیبـاترین نیو بهترگویند که زنانگی ضعف است/ (ترجمه: می
گویند/ ادبیات نوعی عجیب/ از گیاهی است که بیابان آن را رد کـرده اسـت/ و زنـی کـه شـعر زنان زن کنیز است/ می
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حلبـی هاي عهـدگیـرد/ مـن اندیشـهام میگویند خنـدهمن میدربارة از آنچه خوان نیست/ نویسند/ چیزي جز آوازهمی
خـوانم/ یقـین و ترانـه میخـواهم مانـدها بـاقی ها را/ من در باالترین قلهحلبی آنصرمنطق عنیز و /قبول ندارمها را آن

این منم کـه بـاقی و ند/ اشان رو به زوالدانم همهمی/نیزهاو خفاش/روندمیاند/ و تندبادهادارم که تندرها رو به زوال
).خواهم ماند

کدام از این دو شاعر، فضـاي طنزآمیـز پنهان در شعر فروغ فرخزاد و سعاد الصباح وجود دارد. هیچنوعی طنز«
ناگهـان و غافلگیرانـه یـک طوربـهدر برابر عناصر و مفـاهیم بسـیار جـدي و خشـک امّادهند،به شعرشان نمی

آورند تا حقارت و پوچی دنیا را نشان دهند و قراردادهایی را که ذهن آدمـی اسـیر وجود میفضاي طنزآمیز به
گـاه سـعاد کـه اصـوالً زنـی بنـابراین) 25: 1389آبـادي، (پورخالقی چترودي و تقی» هاست، تمسخر کنندآن

کنـد کـه گـویی فـروغِ جهـان عـرب شـده نافرمانی پیدا میطلب نیست، چنان زبانی سرشار ازخشن و عصیان
است:

اً ِيف ثـُْقبَـفـتحَ ن أَ أَ ريـدُ وثَـْة/ أُ نُ دَّ األُ ِضـونَ رُ آمَ تَـيَـ /رًَ َشـَر قَـَة عَ َسـمخَ نذُ مُ /ونَ اآلخرُ يْن/ فَ رِ آلخَ ولَهُ لِ يُع قَ طِ ستَ ال أَ امَ /قْ رَ لوَ لِ لَ قوُ ن أَ أَ ريدُ أُ «
السَّ  يَح سـرتَ ْب/ ِأل ن أكتُـريـُد أَ أُ /َعةْ ارَ َصـرياِن املُ يِق ثِـهِ َشـوْل/ وَ يِل اخلُيُ هِ صَ ياحِ الدِّيَكْة/ وَ صِ طرُب إال لِ التَ /سُكُنهاأَ الِيت ةُ ينَ دِ املَ فَ /اءْ مَ َحلْم ِ

)٢٥و ٢٤ج: ٢٠٠٥(الصباح، » اهَ أسِ ى رَ لَ ي عَ مِّ ا أُ هَ لُ مِ حتَ ِيت الِّ /ونْ يتُ الزِّ ن ُصرَِّة اجلُْنب وَ مِ وَ /قِنَعِيت ن أَ مِ يَالً لِ قَ 
توانم براي دیگران بگویم/ زیرا دیگران/ از پانزده قرن پیش/ بـر خواهم براي برگه چیزي را بگویم/ که نمی(ترجمه: می

خواهم در گوشت آسمان سوراخی باز کنم/ زیرا شهري که در آن سکونت دارم/ تنهـا کنند/ میضد زنانگی توطئه می
خـواهم بنویسـم/ تـا انـدکی از نفـس زدن گاوهـاي مسـابقه/ میشیهۀ اسـب/ و نفسآید/ و از آواز خروس به وجد می

).کردهایم راحت شوم/ از کیسۀ ترس و زیتونی/ که مادرم بر روي سرش حمل مینقاب
شـود و در حقیقـت، کـه رئالیسـم انتقـادي در هـر دو شـاعر بـه شـکلی آشـکار دیـده میروستنیهماز 

، رنـج انسـانی کـه اندمضـاعفلصباح در وجه اجتماعی بازتاب درد و رنجـی شعرهاي فروغ فرخزاد و سعاد ا«
کشـد، زنـی اي ناآگاه بر دوش خـویش میداند و رنج زن بودن، رنج زنی که بار گران دانستن را در جامعهمی

جاسـت کـه شـعر ایـن دو شـاعر بـزرگ، مقهور تعاریف نباشد. همینامّاخواهد زن باشد، عاشق باشد،که می
دي و (پورخـالقی چتـرو» کند؛ امضایی کـه کـامالً زنانـه و بـومی اسـتها را پیدا میامضاي شخصی آنحکم 

)20: 1389آبادي، تقی

اعتراض نسبت به جایگاه زن در خانه و خانواده.4- 2
آزادي بـه معنـاي واقعـی کلمـه، آرمـانی بـیش ستون فقرات نهاد خـانواده اسـت. هرچنـدشکی نیست که زن

شـناختی و امـروزه مطالعـات روان«ق اسـت و نـه جوامـع ظرفیـت تحقـق آن را دارنـد.نه قابل تحقّزیرا،نیست
، هسـتنددار تربیت فرزندان براي سازگار کردن آنان با محیط اجتمـاع دهد که چون زنان عهدهتربیتی نشان می
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در حـوزة کالمـی، تري خصوصـاً هاي شـناختی گسـتردهتري هستند، زنان مهارتداراي نقش اجتماعی موفق
حافظۀ دیداري و شنیداري، ارتباط و همدلی و همبستگی عاطفی نسبت به مردان دارند. با این حـال قضـاوت و 

گـرفتن حقـوق اولیـۀ زنان و نادیـدهدرموردویژه تبعیضاتی که پس از انقالب فرانسه سویه به زنان، بهنگاه یک
» سـتی گردیـدیسـوي زنـان در قالـب رویکردهـاي فمینهایی ازآنان اعمال شد، موجب بروز واکنش و جنبش

هاي زن و مرد زادة طبیعت این دو جـنس اسـت یـا هاي نقشآیا تفاوتامّا)4: 1391(میرسندسی و همکاران، 
کنند؟ هایی که در آن محیط زندگی میبرآمدة محیط و باورهاي انسان

هـا عامل تعریف زن یا مرد بودن نیست، بلکـه ارزشجنس بیولوژیکی تنها «شناسان بر این باورند که جامعه
و مؤنـث را بـه ؛هاي جنسیتی حکم مذکر را به مردانه بـودناي از نقشو انتظارات اجتماعی و تصورات کلیشه

هـا بـا بخشـی از سـاخت ژنتیکـی مردانگـی و کنـد، بنـابراین مردهـا و زنبودن در یک فرهنگ تعیین میزنانه
پـذیري و فراگیـري قواعـد بلکه مردانگی و زنانگی چیزي است که مقارن با فرهنگشوند،زنانگی متولد نمی

هـاي متقابـل در زنـدگی شود. پس مردانگی و زنانگی محصـول کنشاجتماعی رفتار توسط افراد بازتولید می
امّـا؛دشود. در این استنباط زن و مرد پایۀ زیسـتی دارنـروزمره است که ازنظر اجتماعی و فرهنگی برساخته می

یـک سـري از ریهـا تحـت تـأثهاي جنسیتی وابسته به آنبودن و مردانگی و مردانه بودن و نقشزنانگی و زنانه
ها قرار دارد که شامل جغرافیا، قومیت، آیـین، مـذهب، طبقـۀ اجتمـاعی، شـغل، تحصـیالت و ماننـد آن کلیشه

و هویـت جنسـی هـر مشـخّصرا در جامعـه هـادهد و جایگاه آنها ذهنیت افراد را شکل میاست. این کلیشه
)100: 1397(زارع برمی، » کندیک را تعیین می

کارگیري خصوصـیات شـعر رئالیسـت دانـد و بـا بـههـا نمیفروغ اوضاع کنونی زنان را مناسـب و شایسـتۀ آن
نوعی و غیـر اش را مصـدار ایرانی را تصور کرده و با بیان مشکالت او، همۀ امور زندگیانتقادي، یک زن خانه

داند:طبیعی می
و در پنـاه /اشیبا ماهیـان قرمـز مصـنوع/اشیشهر است/ او در میان خانۀ مصنوعيسواش در آناو در خانه«

هاي خوانـد/ و بچـههاي درختان سیب مصنوعی/ آوازهاي مصنوعی میو زیر شاخه/اشیعشق همسر مصنوع
شـود/ حمـام هاي دامنش از فقر باغچـه آلـوده مید/ و گوشهآیسازد/ او هر وقت که به دیدن ما میطبیعی می
)367و 366: 1382(فرخزاد، ».گیردادکلن می

اي در دسـت شـورد و زن امـروز را ملعبـهحقیقت، فروغ بر واقعیات نقش زنان امروز در خانه و خـانواده میدر
داند:مردان و ابزاري براي فرونشاندن شهوت آنان می

چیزي نگفتند/ در او جز جلوه ظاهر ندیدند/ به هر جا رفـت در گوشـش سـرودند/ کـه زن به او جز از هوس «
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شبی در دامنی افتاد و نالید/ مرو! بگـذار در ایـن واپسـین دم/ ز دیـدارت دلـم سـیراب /را بهر عشرت آفریدند
»فـت؟گردد/ شبح پنهان شد و در خورد بر هم/ چرا امید بر عشقی عبـث بسـت؟/ چـرا در بسـتر آغـوش او خ

)36- 35: همان(
فروغ بر این باور است که با ادامۀ وضع کنونی، زنانگی زنان در حال پژمردن و از بین رفتن است، زنـی کـه در 

گردد:اي است که از سبزینگی خود تهی میشود، گویی باغچهاین اوضاع افسرده می
بـاور کنـد/ کـه باغچـه دارد خواهـد هـا نیسـت/ کسـی نمیها نیسـت/ کسـی بـه فکـر ماهیلکسی به فکر گُ«

آرام/ از خـاطرات سـبز تهـی میرد/ که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است/ که ذهن باغچه دارد آراممی
)372: همان(».شودمی

داند؛ زیرا بر ایـن بـاور اسـت کـه مـردان و داشتن از ناحیۀ مردان را فریبی بیش نمیاو تظاهر به عشق و دوست
بوسند در ذهن به فکر فروپاشـی و زوال طور که زن را میکند، همینکه در آن زندگی میجامعۀ مردساالري 

اویند:
ر از صداي حرکت پاي مردمی است/ که همچنان کـه تـو را این جهان به النۀ ماران مانند است/ و این جهان پُ«

)351: همان(».بافندبوسند/ در ذهن خود طناب دار تو را میمی
خواهد، نزد فروغ مردابی است کـه او را آکنـده اي براي مردان میالر که زن را ضعیفه و ملعبهاي مردساجامعه

اي در لبـاس مـرد سـخن گفتـه و نامرد در چنـین جامعـهنکهیاتر از کند و چه واقعیتی تلخاز چندش و تنفر می
همچون سوسکی کثیف از فضائل خود بگوید:

هـاي ریز حشرات فسـاد/ افکـار سـردخانه را جنازهباشد جز جاي تخمتواندتواند باشد مرداب/ چه میچه می«
».گویـدرا پنهـان کـرده اسـت/ و سوسـک سـخن میاشيزنند/ نامرد در سیاهی/ فقدان مردبادکرده رقم می

)389- 388: همان(
بـراي فـردا و فرداهـاي و آرزوهاکند، او که کوهی از احساس فروغ در این جامعه احساس تنهایی میبنابراین

اي است که در خانۀ پدري دیکتاتورمآب، همچون گُلـی هـر روز در حـال پژمـردن خود داشت، اکنون مطلقه
است:

».زد آه/ اکنون زنی تنهاست/ اکنون زنی تنهاسـتهاي شمعدانی رنگ میهایش را/ با برگدختري که گونه«
)215: همان(

انگیزي ندارد:و روزمره شده و هیچ زیبایی و دلزنی تنها که زندگی برایش دیگر عادي 
)338: همان(»گذرد.زندگی شاید/ یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می«
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از وضعیت زنان در جامعۀ خود و از نقشی که در خانه و خـانواده دارنـد، راضـی و خشـنود نیسـت، او امّاسعاد
چه کند کـه تـوان امّاچنان مردي که افکاري مردساالرانه دارد رهایی یابد،داشتن خواهد از شرّ دوستهم می

بیند:چنین امري را در خود نمی
للَّوحـاِت الّـيت انتَـ اذا مَ « ِ  / راِميك املَُبعثـََرِة ِيف الزَّوا ِث ُغرَفِيت؟/ بَِتماثِيِل السِّ َوالكتُـِب الّـيت َقيناهـا َمَعـاً/ أَفَعُل بَِبَصماِت َذوِقك/ َعَلی أ

ياَحيَِّة/ اّليت َلمَلمناَها ِمن ُمُدِن العاَمل/ َوِألصَداِف اّليت َمجَعناَها/ ِمـن َشـ َها َمَعاً/ َوالَتذكارَاِت السِّ واطِئ الَبحـِر الكـارِييب؟/ قُـل ِيل قـَرَأ
ِت/ اّليت  ِذِه الرتَّكِة الثَِّقيَلِة ِمن الذكرّ تـَرَكَتها َعَلی كِتَفـيَّ/ َوَعلَـی َشـَفيتَّ؟/ لََقـد حاَولـُت َأكثـَر ِمـن َمـرٍَّة/ أن َأَختَلَّـَص َسيِّدي:/ َماذا أَفَعُل ِ

رِخيي/ َوبيِع َمشاِعري/ َوبَيِع َضـفائِري/ ِيف املَـزاِد الَعلَـِين! - ٦٥الـف: ٢٠٠٥(الصـباح، » ِمنك... َوِمنها/ َولكنَِّين َخجلُت ِمن بَيِع 
٦٨(

ها پراکنـده اسـت/ بـر هاي سرامیکی که در گوشـهسلیقۀ تو/ بر اثاثیۀ اتاقم چه کنم؟/ بر مجسمهبا آثار انگشت (ترجمه: 
سفرهاي تفریحـی/ کـه از شـهرهاي ادگاریو /مشانیخواندباهمهایی که کردیم/ و کتابانتخابشانباهمتابلوهایی که 

؟/ آقـاي مـن، بـه مـن مشـانیکردهایی که از سواحل دریـاي کارائیـب جمـعو با صدف/مشانیکردجهان گردآوري 
جا گذاشتی/ و بر لبانم؟/ چندین بار تالش کردم/ که از تـو بگو:/ با این ارث سنگین خاطرات چه کنم؟/ که بر دوشم به

گیسـوانم/ در یـک مزایـدة علنـی و فـروشاحساسـاتم/ و فـروختنها/ ولی از فـروش تـاریخم/ از این؛ وخالص شوم
).خجالت کشیدم

در شـعر سـعاد امّـا؛ررنـگمسائل مربوط به خانواده و پیامـدهاي آن در شـعر فـروغ پُ«روست که از همین
جلوه کرده است، زیرا سعاد در زندگی خانوادگی، برخالف فـروغ تقریبـاً خوشـبخت بـوده اسـت. خیلی کم

، و...زناشـویی، فقـر اي دیکتاتورمآب و در پی آن، شکست در زنـدگیزیستن در خانوادهۀواسطولی فروغ به
اش در قیاس بـا شـعر از نگرشی بدبینانه و تیره نسبت به جامعه برخوردار است، امري که در شعر همتاي کویتی

)115- 114: 1393، همکاران(حبیبی و » .بسامدتر استاو کم

سخن گفتن از عشق؛ حق مسلّم زنان.5- 2
ریشه دوانیده است. بنابراین دلیلی براي مخفـی کـردن فروغ معتقد است که عشق از ابتداي خلقت در نهاد بشر 

ترین شـاعري اسـت کـه بـه شـاخص،او در میان شـاعران زنشاید بتوان گفت کهاین میل و نیاز وجود ندارد.
:معشوق پرداخته استعشق و روابط بین عاشق و توصیف 

ن از گیسوي خوشـبخت مـن غوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست/ سخآسخن از پیوند سست دو نام/ و هم«
مثـل فَلـس /مـانیانیعرهامـان در طـرّاري/ و درخشـیدن تنتیمیصمو /هاي سوختۀ بوسۀ تواست/ با شقایق

)305: 1382(فرخزاد،» .ها در آبماهی
محابا، روابط عاشقانه را با رئالیسمی سیاه و تلخ که او از تراژدي زندگی زناشـویی و زنـدگی در فروغ تند و بی



69فروغ فرخزاد و سعاد الصباحهايسرودهزندر رئالیسم انتقادي

سازد:ی تنفر پنهان بدل مینوعبهآمیزد و این روابط را از عاشقانه خانۀ پدري متحمل شده، در هم می
رفـت/ کنان میدادي/ به خون من که نالـههایم/ و گوش میچسباندي/ به اضطراب پستانهایت را میتو گونه«

)337(همان: » .مُردکنان میو عشق من که گریه
حـس زنـانگی تنـدي از ،کنـدحس نوسـتالژي خـویش را بیـان مـیوگرددیی بازمزمانی که فروغ به کودک

کـه شـود از اینبیند که عاشق اسـت و پشـیمان مـی، میگرددیدهد، به خویشتن خویش بازمخویش نشان می
جسـتجوي پایگـاه اجتمـاعی دریـغ شـده از دلیـل کلمات به در اینجا چرا پیش از این چنین عاشق نبوده است. 

آفرینند:میتلخ را دردناك وحسیست که اشاعر
آغوشی/ یا عبور گیج رهگذري باشـد/ کـه زندگی شاید افروختن سیگاري باشد در فاصلۀ رخوتناك دو هم«

)339(همان: » .گوید: صبح بخیرمعنی میدارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندي بیکاله از سر برمی
بندنـد/ هاي بعـد میچینند/ شاید مرا مثل دري بر لحظهاز شاخه میگیرند/ شاید مرا شاید مرا از چشمه می«

)235: همان(»بینمشاید.../ دیگر نمی
گـویی کـه کـودکی/ در اولـین تبسـم خـود پیـر هاي امروزي چیزي جز تفالۀ یک زنده نیستند/ که زنده«

)293: همان(».گشته است
)292: همان(».انداي کوچ کردههشدها/ به آسمان گمکنم که تمام ستارهمن فکر می«

هـر خواننـدة توجّـهخورده در عشق است. ویژگی که در اینجا ها، صداي زنی عاشق ولی شکستهمۀ این
کـه در مقایسـه استفاده بسیار از نمودهاي شک و تردید در زبان شاعر است«کند،این شعر را به خود جلب می

توانـد نشـان دهـد کـه شـاعر جـوان رفته اسـت. ایـن شـواهد میکارههاي دیگر با فراوانی بیشتري ببا مجموعه
از احتمال عدم پذیرش شـعرش آگـاه بـوده ،ت در آغاز کردن راهی ناهموارررغم صراحت بسیار و جساعلی

ما با شاعري محتاط روبـرو نیسـتیم. چـه فرخـزاد ،و این امر در زبانش تأثیر داشته است. هرچند که در مضمون
دهد و آن را آشکارا به شـعر خـود پیونـد ایستد و تن و روي خود را نشان میم پدرساالر زبان میدر مقابل نظا

)283: 1397(هنري و اسماعیلی، » .زندمی
کنـد. مـثالً تـر میرود شعرش را از مضامین عاشـقانه تهیتر میکه فروغ هرچه پیشروستنیهمشاید از 

شـاعر بـیش از همـه بـه توصـیف «ی آن را سروده سالگهفدهدر مجموعۀ اسیر که نخستین اثر فروغ است و در 
نوشـیدن روابط عاشقانۀ خود پرداخته و در آن میان بوسیدن معشوق مقام اول را دارد و بوسیدن معشـوق را بـه

تشبیه کرده است. جز آن دیگر مالزمات سـنتی ارتبـاط بـا ،شراب که در سنت شعر فارسی سابقۀ طوالنی دارد
8و بـاده 6و پیمانـه 10و جـام 25خورد، واژگانی چـون آغـوش معشوق در این مجموعه فراوان به چشم می
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خر فـروغ اصـالً بوسـه، جـام، پیمانـه و بـاده به چنین واژگانی در اسیر زمانی که بدانیم در مجموعۀ آتوجّهبار، 
)283همان: (» .معنادار است،بار یاد شدهکار نرفته و از شراب فقط یکبه

هاي معشوق بـر لبـان او و داغـی کـه از دارد و از بوسهصراحت از عشق خود به محبوبش پرده برمیبهسعاد نیز 
خواهـد کـه او را از مرد خود میصراحتبهر از همه تآورد و مهمي مانده است، سخن میجابهعشق بر دل او 

ري به حال خود رها کند تا بتواند خود را احیا نماید، امري که با تمکین زنان عرب از مردانشان چنـدان سـازگا
ندارد:

ــرَ أُ /مٍ ّ أَ ةِ ضـــعَ بِ و لِ لَــإجــازَة/ أََمتَنَّـــی َأن تُعِطيــين إجـــازَة/ وَ « هِ هـــذِ ِيف رَ ظَــيـــُد النَّ عِ أُ وَ /َيتَّ فَ ی َشــلَـــعَ هُ ركتُــي تَ ذِ الّـــ/رابِ هـــذا اخلَــلَّ ا ُكــيَهـــُم فِ مِّ
ــقَ دَ ِعــبتَ ن تَ ی أَ نَّــمتََ / أَ لــِيب قَ انِ درَ ی ُجــَلــعَ / وَ ِيت رفَ ُغــدرانِ ی ُجــَلــعَ /كــانٍ مَ لِّ ُكــهــا ِيف ركتُ تَ ِيت ی/ الَّــوَضــالفَ  نيَ بَــ/قَ ارِ الَفــفَ ِشــكتَ ی أَ تَّــ/ حَ يَالً ِل
)١١٢: ٢٠٠٠(الصباح، » ي..مِ دَ ةِ حَ رائِ / وَ ِيت هوَ قَ ةِ حَ ائِ رَ 

جا هاي من بـهاي که بر لبخرابیهمهنیکنم/ براي چند روز هم که شده به من مرخصی بده/ تا اخواهش می(ترجمه: 
جا، بر دیوار اتـاقم/ اي/ در همههایی که به بار آوردهکارياین خرابدري داشته باشم/ بازسازترمیم کنم و /ايگذاشته
).کنم/ چندي از من دور باش تا فرق بین بوي قهوه و خونم را/ دریابمة قلبم، خواهش میبر دیوار

تلخـی و رنـج وانهـادگی زن در اجتمـاع و ودوگانگی و سردرگمی سعاد اي باشد بهشاید این شعر اشاره
آن شمقصـودکنـد و تضعیف وي براي دستیابی به حقوق اجتماعی. وي به ویرانـی بـر لبـان شـاعر اشـاره می

شـاید اشـاره کنـد؛ ورا حس میمتفاوت رسد و چیزهایی میعشق/به قلباندیشه/است که انسان بعد از فکر
سـعاد جـود دارد و وکـه میـان زن و مـرد باشـدهایی هـا و فاصـلهحائلاي بهاشاره،شاعر به دیوارهاي قلب نیز

عه گوشزد کند.، به زنان جامرئالیسمی انتقاديرا در قالب خواسته که آن
دانـد و شـاید بـه همـین سعاد نیز روابط عشقی خود را با مرد محبوبش، سبب فروپاشی درونی خود میبنابراین

اند:درآمیختهباهمدلیل است که در اشعار سعاد نیز عشق و تنفر از مرد 
ر/ « ـــِر... َواإلنـــِد إنَّـــِين ُأِحبُّـــك/ بُكـــلِّ َعَصـــبِيَِّة الَبحـــِر.. َوِمحاقَاتِـــه/ فَـــال تـََتَضـــايق ِمـــن أيـَُّهـــا الرَُّجـــُل الّـــِذي َأوَصـــَلِين/ إلـــی َمرَحَلـــِة التَبخُّ

/ ُهــو احلـُـبُّ الَوَسـط/ َوَأجــَنبُ الَقَصـائِد/ ِهــ ي الّــِيت ُمتِسـك الَعَصــا ِمــن انفَجـارايت/ إنَّ َشــرَّ األُُمـوِر ِعنــِدي ِهــي الَوَسـط/ َوأَرَدأُ أَنــواِع احلُـبِّ
لنَِّســاء/ َأو َأِجــالَوَســط/ أيـَُّهــا الرَُّجــ ِ َدك ُمكَتظـَّـاً ُل املُنَهــك بَِنرِجســيَِته/ َواملُنَهــك بِتَـَعدُِّديَتِــه/ الِحــظ ِيل َمَعــك/ فَإمَّــا َأن َأِجــَدك ُمكَتظـَّـاً 

ئَِماً َمَع َقِصيَدٍة َجِديَدة.. َ ئَِماً َمَع امرَأٍَة َجِديَدٍة/ َأو  َ عر/ إمَّا َأن َأِجَدك  لشِّ )٩٦- ٩٤ج: ٢٠٠٥(الصباح، » .ِ
(ترجمه: اي مردي کـه مـرا بـه مرحلـۀ بخـار شـدن و فروپاشـی رسـاندي/ مـن دوسـتت دارم/ بـا تمـام تعصـب دریـا و 

نـوع عشـق، نیو بـدتراز انفجارهاي من دلگیر نشو/ زیرا بدترین چیزها نزد مـن اعتـدال اسـت/ بنابراینهایش/ حماقت
کننـد/ اي مـرد خسـته از هایی هستند کـه اعتـدال را پیشـه میمانهمان عشق نصف و نیمه است/ و ترسوترین اشعار/ ه

بینم بینم سرشار از زنانی/ یا مـیهایی که با تو هستم را ببین/ یا میات/ وقتگراییات/ و اي خسته از کثرتخودپسندي
).ايشعر جدیدي شدهبسترهماي/ یا بینم با زن جدیدي خوابیدهسرشار از شعري/ یا می
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از او تنفر داشته باشـد، زیـرا شـاید گنـاه آنکهاند چنین مردي را باید دوست بدارد و عاشقش باشد، یا داو نمی
انـد، داند که چنین مردانی را شـکل دادهاي را گناهکار میداند، بلکه جامعهچنین اموري را برعهدة مردان نمی

یابد:خود است که تقریباً او را نمیدئالیااو همیشه به دنبال مرد بنابراین
» َ لَعِني املَُجرََّدة/ أَيـَُّها الَغَجريُّ الِذي تزوََّج الَبحر/ َوحَقاِئَب السََّفر/  ِ الّـِذي َحَبَسـِين ِيف راَحـِة يَـِدِه الُيمنَـی/ أيـَُّها الرَُّجُل الَِّذي ال يـَُری 

ِيت/ َوِحَصاٍن ال يَرَبحَوَوَضَع املَفاتِيَح ِيف َجيِبِه/ إنَِّين َأعِرفُ  )٩٢(مهان: » ...َجيَِّداً/ أنَّين أُقاِمُر َعَلی رَُجٍل ال َ
اي/ هاي سـفر ازدواج کـردهکه با دریا و چمدانعربریغشود/ اي مرد نمی(ترجمه: اي مردي که با چشم خالی دیده

دانم/ که با مـردي اشتی/ من خوب میقفس را در جیبت گذدیو کلاي/ اي که مرا در کف دست راستت حبس نموده
).کنم که هرگز برنخواهد گشت/ و روي اسبی که برنده نخواهد شدقمار می

هرچنـد رئالیسـمی بنـابرایننشده است، دهیدداغفروغ مانندبه، سعاد از ناحیۀ زندگی با مرد محبوبش تیدرنها
او هـم شـاید نیسـت، پـرده دئالیـااز عشـق خـود بـه چنـین مـردي کـه تیدرنهاتقریباً سیاه را برگزیده، ولی 

اش را بهتر احساس کند:خواهد که او را دوست بدارد تا زنانگیدارد و از مردش میبرمی
كــالُلؤلَُؤة/ َ َســيِِّدي:/ َ أيـَُّهــا املَخبُــوُء ِمــن َأّينِ إمــرَأَة/ قُــل ِيل: ُأِحبُّــك/ كــي َأصــَري بَِلحظَــٍة/ َشــفَّافًَة  /ِيت اعَ نَــقَـ يــدَ زِ ك/ كــي تَ حبُّــ: أُ ل ِيل قُــ«

َمَعاً فَوَق اجلَليِد/ َما ُدمُت الِجَئًة ِلَصدرِك َمن يـَُغطِّيِين ِمبِعطَِفِه/ إذا ِسر / ما الـذِّي ِمـن هـِذِه الـدُّنيا أُريـد؟/ ِعشرِيَن عاَماً.. ِيف الَورِيِد/ 
)٢٥- ٢٣الف: ٢٠٠٥(الصباح، » َأسَعُد ِمن َسعيدِ َما ُدمَت َموُجوَدًا َمَعي/ فَالعاُم 

به من بگو: دوستم داري/ تا بر اطمینانم بیفزایی/ که من زن هستم/ به من بگو: دوستت دارم/ تا در یک لحظـه/ (ترجمه: 
اي/ اي که با پـالتوت مـرامروارید شفاف شوم/ آقاي من/ اي که بیست سال است در رگ گردن من پنهان شدهمانندبه

ات خـواهم بـود/ از ایـن دنیـا چـه رویم/ پیوسـته پناهنـدة سـینههـا راه مـیبـر روي برفبـاهمپوشانی/ شباهنگام که می
).خواهم؟/ مادامی که با من هستی/ امسال بهترین و شادترین سال استمی

دانـد و از عـدم اي از تـنش میهمۀ احساس فمینیستی و مردستیزانۀ خود، مردش را پارهباوجودسعاد تیدرنها
سراید:شناخت احساساتش از سوي مرد، به شگفت آمده و می

ال تُ اهلَـلُّ يـد/ ُكـرِ الوَ بـلِ حَ ِيف وطُ ربُـا املَ هَ يـُّ أك/ حدَ وَ نتَ أكَ ريدُ أينّ إ/ريد؟أا مَ ييب،بِ حَ لُ هَ جتَ يفَ ك/ كَ ؤالِ سُ ِيف فلٌ طِ نتَ أم كَ « ريُ ثِـدا
ا اذَ َمـ/ر..؟سـاوِ ألِ وَ ودِ ُقـلعُ ِ لُ أفعَ ا َسـاذَ يـد/ َمـعِ البَ رُ َمـال القَ / وَ ِين ُشـدهِ تُ ثوابُ ال األ/ وَ ِين شُ دهِ تُ زهارُ ال األ/ وَ ِين شُ دهِ يُ طرُ / ال العَ ِيت وثَ نُ أُ 

كَ األوزِ ُنــكُ ِيف لُ فعَ أَ اذا َســَمــ/رافِ َســاملُ لُ ُجــا الرَّ َهــيـُّ أي أَ /يِمــدَ ِيف رُ افِ َســاملُ لُ ُجــا الرَّ َهــيـُّ أَ /ر.؟واهِ جلَــِ لُ فعَ أَســ » يــد..؟حِ ي الوَ نــزِ رض/ 
)٢١(مهان: 

خـواهم/ خواهم؟/ من تنها تو را میدانی که چه میاي؟/ محبوبم چطور نمیتو در این سؤالت هنوز بچهچقدر(ترجمه: 
انـدازد/ و کند/ نه عطر مرا به شـگفتی میمرا تحریک نمیها زنانگیاي/ همۀ این هدیهاي که به رگ گردنم بسته شده

ا و دستبندها چه کنم؟/ بـا ایـن جـواهرآالت چـه کـنم؟/ اي ها/ و نه ماه دوردست/ با این گردنبندهها/ و نه لباسنه گل
هاي زمین چه خواهم کرد/ اي تنها گنجینۀ من؟)مرد مسافر در خونم/ هان تو اي مرد مسافر/ در گنجینه



1401بهار )، 45(پیاپی 1نامه ادبیات تطبیقی، دورة دوازدهم، شمارة کاوش72

شـعر زنانـۀ فـروغ «ابـایی ندارنـد. محبوبشـانصراحت از بیان روابط عشقی خود با مـرد بههر دو شاعر بنابراین
هـاي زبـانی الصباح هم سیاسی و متعهد است و هم سرشار از عناصر زنانـه و هـم فـارغ از بازيفرخزاد و سعاد 

تري را در اندیشۀ خود بـه خـدمت ها؛ با جسارتی ویژه، از فکرهاي خانگی بیرون زده و جهان وسیعمرسوم آن
که در ادبیـات کالسـیک ها در مرحلۀ اول در استفاده از واژگانی است گیرند. تجلی کارکرد زبان زنانۀ آنمی

هـر دو شـاعر بـه طـرق مختلـف و بـا کمـی تفـاوت، از ایـن امّای ممنوع بوده است،نوعبهها ما، استفاده از آن
ها بدانیم. کنند که شاید نمود اصلی آن را در بیان اعضاي تن یک زن در شعر آناصطالحات استفاده می

زند؛ او پروایی ندارد که بگوید زن اسـت. زن نیـز کار میتر دست به این فروغ فرخزاد البته کمی جسورانه
اي براي سرودن شـعر شـده بـود، فـروغ ایـن ادبیات خود را دارد. تن زن در ادبیات کالسیک تبدیل به استعاره

: 1389آبـادي، (پورخـالقی چتـرودي و تقی» کنـدشکند و قداست مصنوعی تن زن را رسـوا میاستعاره را می
بـا ایـن «اد الصـباح نیـز شـاهد هسـتیم، بینیم که تقریباً همین وضعیت را در شعر سعی تأمل می) با اندک18و 17

تفاوت که بیان زنانۀ او بیشتر ناظر به نگاه مرد به زن است، یعنی شعر او بیشتر در محتوا زنانه اسـت و کمتـر تـن 
قدر آرزوهـا، شود. چون او آنشود که شعر او دچار ضعفاین باعث نمیامّاکند،خود را در شعر آشکار می

کند که بدون اسـتفاده از اعضـاي تـن خـود نیـز، ی در شعرش استفاده میراحتبهرؤیاها و عالیق متضاد زنان را 
مسـائل توجّـهبودنش بیشـتر مشـود. شـعر او در زنانـهعنوان یک شاعر رادیکـال در حـوزة زنـان شـناخته میبه

)19(همان: » .اجتماعی است تا مسائل شخصی

گوهاي زنانه با آنوبه آینه و گفتتوجّه.6- 2
آیینـه در شـعر «آنـان بـه آینـه در شـعر اسـت، توجّـهها و شعرهاي فمینیستی، سرودهیکی از رویکردهاي زنانه

،زن و آیینه پیوندي ناگسستنی دارند، هر زنی از آغـاز بـاور خـودامّانماي است،فارسی نماد روشنی و حقیقت
پرسـد، ایـن الفـت از نوجـوانی و آغـاز بلـوغ گیـرد و هـر لحظـه تغییـرات خـود را از آن میمینـس با آیینـه اُ

ت وبرخاسـت بـا آن لـذّگـردد و از نشستشود و آیینه یکی از ابزارهـاي دائمـی زنـدگی او میتر میررنگپُ
)233: 1398(فروغی و کریمی، » .بردمی

ــاز ــره شــدم ب ــر صــورت خــود خی ــه ب در آین
ســـر و بـــر ســـینه فشـــاندمعطـــر آوردم بـــر 

افشـــان کـــردم زلفـــم را بـــر ســـر شـــانه
نیسـتگفتم به خود آنگاه صد افسوس که او

ـــن ـــن م ـــه ت ـــد ب ـــبز ببین ـــرهن س ـــون پی چ

بنـــد از ســـر گیســـویم آهســـته گشـــودم
ــــاندم ــــرمه کش ــــان س ــــمانم را نازکن چش
ــــبم خــــالی آهســــته نشــــاندم در کــــنج ل

ــود زین ــات ش ــا م ــازت ــونگري و ن ــه افس هم
ــا خنــده بگویــد کــه چــه زیبــا شــده ــازب اي ب
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او نیســت کــه در مردمــک چشــم ســیاهم
این گیسوي افشان به چـه کـار آیـدم امشـب
او نیست کـه بویـد چـو در آغـوش مـن افتـد

افسـوسردم مـن از ایـن حسـرت واي آینه مُ
مـن داشـتهو او گـوش بـنـهیین خیره به آم

خـویشبشکست و فغان کرد که از شرح غم

ــس رُ ــود عک ــره ش ــا خی ــویشت ــدخ خ ببین
کــو پنجــه او تــا کــه در آن خانــه گزینــد

ـــــنم رادیوانه ـــــز ت صـــــفت عطـــــر دالوی
بـــدنم را،او نیســـت کـــه بـــر ســـینه فشـــارد

سان حل کنی ایـن مشـکل مـا راهگفتم که چ
ــا را ــتی دل م ــه شکس ــویم ک ــه بگ اي زن، چ

)56و 55: 1382فرخزاد، (
شود، فروغی کـه احسـاس شـاعرانه و زنانـه حساسـی دارد، ی دیده میروشنبهرئالیسم انتقادي در این شعر 

اکنون دیگر تنهاست و آن دست نوازشـی را کـه همیشـه انتظـار داشـت از معشـوق خـود ببینـد، ازدسـت داده 
ها مشـغول زیباسـازي چهـره و انـدام خـود نشـیند و سـاعتزنـان پشـت آیینـه میماننـدبهاست؛ او اکنون اگر 

ییجـاتـا آورد؛ زیرا مردي که این زیبایی را در او تحسین کند نیستدست نمیکار بهاز ایناي شود، ثمرهمی
کـه سـازدنامـۀ دل رنجـور خـود میچنان شعر خود را غمکند و آناز شدت تنهایی با آیینه سخن آغاز میکه

شکند.اي را ندارد و از شدت فغان و غم میآیینه نیز طاقت شنیدن چنان درد زنانه
غیـــــــدريهـــــــا ایوانگیبعــــــد از آن د

ــــگو ــــاایی ــــن ک ــــرده در م نیچننی(او) مُ
پرســـــم ملـــــولیمنـــــهییدم از آهـــــر

يکـــــه وانمیبیمـــــنـــــهیدر آکیـــــل
چــه بــودرد، ناگــه هر(او) چــو در مــن مُــ

شیشــب بــا دو دســت ســرد خــواییــگو
ـــ... اي... آرآه ـــنم...نی ـــام ـــودامّ ـــه س چ

ـــــاورم ـــــناب ـــــل گشـــــتهدی امکـــــه عاق
امو خــــاموش و باطــــل گشــــتهخســــته

؟ســـتمی، بـــه چشـــمت چگـــریدســـتمیچ
ــــا ــــم زياهیس ــــودم نه ــــه ب ــــتمیآنچ س

ـــــالتدر ـــــاهم ح ـــــریدینگ ـــــتگ گرف
گرفـــــتتـــــاب مـــــرا دربـــــریبروح

ــود، د ســتی، نســتینگــری(او) کــه در مــن ب
)113- 111: همان(

اعتراض و انتقاد در این شعر زنانۀ فروغ که در آن از انزوا و تنهایی خود در خانه ملول و رنجـور شـده و از 
شکلی پربسـامد در شود که بهاي متبلور میشاد نیست، در واژگان تیرهبازي چون زنان دیگر خرسند و دلآیینه

خسـته و خـاموش و باطـل، ملـول، واي، نیسـتم، اند، عباراتی چون (مُرده، این قطعۀ شعري آن را سرشار ساخته
تـاب) و هـا، غافـل، مُـرد، شـب، سـرد، روح بینجستن، قعر گور، خفتن، بیم، مردابگور، حسرت، ویرانه، ره

در قعـر «و یـا » کـوبم ولـی بـر گـور خـویشهمچو آن رقاصۀ هندو به نـاز/ پـاي می«اي مانند تصاویر شاعرانه
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کننـد همگی تلخی واقعیت زندگانی ناخوشـایند فـروغ را هویـدا می» امبنهفتهها ام، در دل مردابگوري خفته
که ناشی از تنهایی حاصل از شکست زناشویی وي و زندگی در خانۀ پدري مستبد و دیکتاتورمآب است.

. طبیعـت کـور بـردیهاي انـدوهگین فرومشاعر را غرق در اندیشه،باوري و سقوط در تاریکی و تنهاییمرگ
نگري بـا روشـنکنـد.گم، راوي مقهور را، منفعالنه ارادة اشیاي پیرامـون خـویش میدرهاي مبهم و سراندیشه

یابد و پناهگاهی بـراي آرامـشاند، شاعر ازپافتاده گریزگاهی نمیهاي فاعلکنندة کنشوار منعکساشیاء آینه
پایـان کـرده اسـت کـه باعـث هی بیشاعر را دچار مرگ تدریجی و یأس و اندو،ناامید شدن از افراد جامعهو 

شـویم کـه او میتوجّهمآنگاهاین نگاه فروغ و فمینیست بودن این شعر را تمام روز را در آیینه گریه کند. هشد
کند و شکل آینده فروغ است:بیند، مادري که در آیینه زندگی میهمین احساس را در مادر خود می

بـه/بودنـدلمیطـويابرها کـه فکرهـابه/بوديکه در من جارباریجوبه/دوباره خواهم دادیبه آفتاب سالم«
عطـر کـه/کالغـانيهادستهبه/کردندیخشک گذر ميهافصلاز/باغ که با منيدارهایرشد دردناك سپ

مـن يریـشـکل پو/کـردیمیمادرم کـه در آیینـه زنـدگبه/آورندیمهیمن به هديبرا/شبانه رايهامزرعه
)334و 333: مانه(» .بود

کند؛ گویی زنی که فـروغ از خـود شود که از خودش زنی دیگر تجرید میبازي میگاهی او چنان غرق آیینه
بیند با او متفاوت است و تلخی و تباهی نگاه او را ندارد، بلکه مثل آیینـه پـاك و پـاکیزه و روشـن در آیینه می

است:
دیـدمش/ کـه مثـل آینـه پـاکیزه من بازگشته بود/ و من در آینه میبه درون نطفۀ /که نیمۀ من بودیکسو آن«

)352: همان(».بود و روشن بود
داند، ولی تالش دارد که دچار چنـان سـرگرمی نـامطلوبی نشـود و بـر همـۀ بازي را کار زنان میسعاد نیز آیینه

ندد، زیرپا گذارد:بمبارزة فمینیستی خود میدرراهوپاي او را چنینی که دستقوانین زنانۀ این
بِ قَ « أُمـاِرَس ثَرثَرتـی ي/ وَ ِدفِء فراِشـهـوَة ِيف ِسـي القَ ي،/ أن أحتَ سعِ وُ د كاَن بِ لُة اِملرآة/ قَ ُمغازِ /–ساِء األرضِ نِ يعِ ثَل مجَِ مِ - ،/ يُوسعِ دكان َ

ــَع الــدَ اتِ يف اهلَــ ــَع الَقمــَع/ وَ أن أَ مَع/ وَ ِف.. أَبتَل َ بتل ــأن أ ــِع ثــَل مجَِ َم مِ قَل ت.. لكــّين خُ ي ــاملَســُجو هــَة واجَ ُت مُ اخــرتَ ی/ وَ نثَــَني األُ وانِ نــُت َق
)٢٠٠٠:١٣(الصباح، »...اتِ مَ الكلَ 

جرعـه تختخـوابم/ جرعهيام را در گرمـاتوانسـتم/ قهـوهبازي کـنم/ میتوانستم/ مثل تمـام زنـان/ آینـهمن می(ترجمه: 
بـا هاشـدن را بـبلعم/ و مثـل همـۀ زنـدانیرا بـبلعم/ سرکوببگیرم/ اشک ازسر هایم را از پشت تلفن بنوشم/ و وراجی

).من به همۀ این قوانین زنانه/ خیانت کردم/ و راه کلمات را برگزیدمامّا/بیایمزندان کنار
سـتیزد کـه از دارد. نمیوامـیتفکّـربرد و بیشتر، انسان را بـه نرمی گفتار سعاد، تقابل و رودررویی را از بین می

اي بیابـد بـراي اصـالح وضـع موجـود. بـراي جامعـۀ سـعاد کـه کشد تا شـاید راه چـارهبه چالش میبین ببرد، 
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پایگـاه اجتمـاعی چـه معنـایی ،کرده اسـت)رییتغاندکی شهروند زن حق رانندگی ندارد (هرچند اکنون وضع 
زنـان و دیگـر و نیز نداشتن نمایندة زن در مجلس ملی، جهت پیگیـري امـور مربـوط بـهتواند داشته باشد؟می

هاي فرهنگی، هنري، رفاهی و...برنامه
کنـد کـه کـاري جـز بـازي بـا آینـه، پرحرفـی پشـت تلفـن و شاعر را به زنـی تبـدیل می،زن جامعۀ سعاد

بیش نیست.ايمضحکهگونه جوامع سخن از پایگاه اجتماعی گفتن در این،هاي شایع نداشته باشدروزمرگی
ها نباشـند؛ مردانشـان همچـون آیینـه هـاي زنـان، آیینـهبسازد کـه همـدم تنهاییکند روزگاري را او تالش می

شـک ایـدئال هـا باشـند، چنـین مـردي بیهایی زنکسـیها و بیگاه و دوست و رفیقِ تنهاییترین تکیهبزرگ
شاعر خواهد بود:

ــَت/ َفَمــا « ب: ٢٠٠٥(الصــباح، ُخــذين إلــی حــدود الشــمس، » َأَمجــُل َوجِهــيَ الّــِذي ال يُشــِبهُ رَُجــَالً/ َوال يُشــِبُههُ رَُجــٌل/ ِمــرآِيت أَن
٢١(

).ام تویی/ صورتم چه زیباست(ترجمه: اي که شبیه هیچ مردي نیستی/ و هیچ مردي شبیه او نیست/ آیینه

يریگجهینت. 3
خـویش و جامعـه الهـام تفکّرمانند اکثر شاعران معاصر از تضادهاي موجود در فروغ فرخزاد و سعاد الصباح به

خود، به یـاري قـوة تخییـل، عاطفـه و دیگـر عناصـر شـعري، هايسرودهزنها را در اند و ناگفتهشاعرانه گرفته
اي بـراي نشـان در آثـار دو شـاعر، شـیوهکارگیري رئالیسم انتقـاديبهروست که نیاز هم. اندکشیدهتصویربه

کـه در - دادن تزلزل پایگاه اجتماعی زنان در جامعه است و در تکاندن گرد و غبار افکار پوسیده دربارة زنـان 
اند.ي داشتهمؤثّرتالش - شودگر میجامعۀ امروز در ظاهري مدرن جلوه

د از رویکرد مردساالرانۀ غالب بر جامعـه، نادیـده مسائلی چون انتقابهشاعر اعتراضزبانرئالیسم انتقادي،
زنـان در جامعـه و انتقـاد از نقـش و ۀرفتانگاشته شدن نقش زنان در جامعه، تالش براي احقاق حقوق ازدسـت

محابانـه از عشـق و گفتن بیجایگاه زن در خانه و خانواده و یا بیان برخی رویکردهاي زنانه در شعر مانند سخن
وق و بیان گفتگوهاي عاشقانۀ زنان با آیینه در شعر دو شاعر نمود یافته است.دلدادگی به معش

تفکّـرهـا دربـارة زن و پیرایـه و منتقدانـۀ آندو شاعر، نگـاه بیهايسرودهزنانهموجود در رئالیسم انتقادي
اند بـه داشـتهو ایران در قبال زنان است؛ و هر دو با زبانی ادبی سـعی خصوص کویتی بهمردم کشورهاي عرب

گزندگی و تلخی سخنانشان را در چـارچوب،شان بپردازند و در این میانپاگیر زنان جامعهومعضالت دست
هاي درونـی شـعر خـودش را بـه خواننـدگان انـد کـه در پـس کلمـات و الیـهریختهاعتراض و انتقادي سـیاه

هایی چـون ایـن دو شـاعر در عرصـۀ شـعر و هنري فمینیسـت- هاي ادبینمایاند، شاید درنتیجه همین تالشمی
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مرور زمـان و پـس از گذشـت است که بهیاسیها در عرصۀ امور اجتماعی و سجنسان آنادبیات و یا دیگر هم
ها نسبت به زنان هستیم.در ایران و کویت، شاهد تغییر بسیاري از دیدگاههاي زیاديالس

که در اشعار دو شاعر آمده است، عالوه بر هنرمنـدي دو شـاعر، قـدرت و سیاهی و تلخی رئالیسم انتقادي
هـا آنهايسـرودهزنها را در مسـائل زنـان ویاب آنو سوژهزیها را بر زبان فنون هنري شعر و نگاه تتسلط آن
به معضالت خانوادگی و پیامـدهاي آن توجّهدو شاعر، هايسرودهزنانهباوجود بسامد باالي امّادهد؛نشان می

زیرا سـعاد شـاهدختی بـوده کـه ؛تر از شعر سعاد استررنگو نیز شدت نگاه مردستیزانه در شعر فروغ بسیار پُ
ۀواسـطی تقریباً خوشبختی را تجربـه کـرده اسـت. ولـی فـروغ بهاي کویتی زندگی خانوادگدر منزل شاهزاده

اي دیکتاتورمـآب پـدري و در پـی آن، شکسـت در زنـدگی زناشـویی، از نگرشـی زیستن فقیرانه در خانواده
تري نسبت به جامعه برخوردار است.تر و تیرهبدبینانه
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