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 چکيده
مسیال  و مشیکالت ، ای از رمانتیسم ادبیی اسیت کیه بیرخالا رمانتیسیم فیردیشاخه، گرارمانتیسم اجتماعی یا جامعه

در طیو  ، و سیمین بهبهانی دو شاعر توانای ادب معاصر عربی و فارسی الصّباحدهد. سعاد قرار می توجّه جامعه را مورد

اند. این پژوهش به دنبیا  نن تجربه کرده موفّقیّتگرا را با رمانتیسم جامعه، عالوه بر رمانتیسم فردی، دوران شعری خود

گیرا در های رمانتیسیم جامعیهترین مؤلّفهبه تطبیق مهم، کاییتحلیلی و بر اساس مکتب نمری -است تا با روش توصیفی 

هیای فسیاد و ناهنجیاری، همدردی بیا محرومیان، ها را بیابد. فقرشعر این دو شاعر بپردازد و وجوه اشتراک و افتراق نن

رت رمیز ییا های نن بیه صیوگیری از طبیعت و پدیدهدفاع از حقوق زنان و بهره، گراییوطن، خواهینزادی، اجتماعی

ترین موضیوعات مشیترک شیعر عاطفه و خیا  از مهم، نماد در به تصویر کشیدن مشکالت اجتماعی با تکیه بر احساس

هیای اجتمیاعی در شیعر عیدالتیمحرومان جامعه و بی وضعیّت، به فقر توجّهاین دو بانوی شاعر است؛ با این تفاوت که 

سیمین حتّی به دفیاع از ، بیشتری دارد؛ در موضوع دفاع از حقوق زنان جلوه و نمود، گرایی در شعر سعادسیمین و وطن

 شود.پردازد که این ویژگی در شعر سعاد دیده نمیحقوق زنان روسپی و مطرود از جامعه می

 سیمین بهبهانی.، الصّباحسعاد ، شعر معاصر عربی و فارسی، گرارمانتیسم جامعه، ادبیّات تطبیقی واژگان کليدی:
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 فتار. پيشگ5

 . تعریف موضوع5-5

های این جرییان در قیرن هیجیدهم در ادبیّیات فکری و اجتماعی است. اوّلین بارقه، نهضتی فرهنگی، رمانتیسم

های اجتماعی و مبادی قدیم در حیا  ارزش، اخالق، های دینخورد. در قرنی که در نن پایهاروپا به چشم می

تالشی جدّی برای نزادی سیاسی و اندیشه انجام شید ، این قرن(. در 1: 1382، پورلنگرودیر.ک: ) تزلز  بود

 -کیه تعدادشیان در نن عصیر از طبقیات دیگیر بیشیتر بیود  -ها عمیدتا  در مییان طبقیة بیوریوایی و این تالش

ر.ک: غنیمیی ) گرفت. ایشان در پی یافتن حقوق سیاسی و اجتماعی همپیای طبقیه اشیراا بودنیدصورت می

وارد دوران جدییدی گردیید ، رمانتیسم ادبیی در گسیترش خیود، م 1331های دهة سا (. از 23: 1388، هال 

توان دورة تمای  رمانتیسم ادبی به مسال  اجتماعی و واپسیین دوران حییات ایین مکتیب دانسیت. که نن را می

ندگان معیروا گرا به اعتباری مقدّمة ظهور ادبیّات رلالیستی بیود. از نویسیظهور رمانتیسم ادبی جامعه، در واقع

نیام بیرد.  3و ویکتیور هوگیو -اش در دورة دوّم حییات ادبیی - 2یری سیاند، 1تیوان از اوین سیوایین دوره میی

دوران یافتیة واپسیینرمانتیسم ظاهر گردیید و شیک  گسیترشرمانتیسم اجتماعی که در واقع ذی  مکتب ادبی 

(. در 83: 1383، ر.ک: زرشیناس) تیی  شیدوجه غالب در ادبیّیات رمان، م 1881م تا  1831از سا  ، نن است

گسیترده نبیوده باشید. وقتیی بحی  از ، کدام از مکاتب ادبی به اندازة رمانتیسیمشاید هیچ، تاریخ ادبیّات غرب

تصوّر همگانی بیشتر معطوا به احساسات رقیق و غالبا  عاشقانة دوران جیوانی اسیت؛ حیا  ، شودرمانتیسم می

نیه تنهیا ادبیّیات را ، حوزة متیثّّر از ایین مکتیب، ر فاصلة نغاز و ادامة رمانتیسمد، گونه که ذکر شدننکه همان

های مذهبی و حتّیی اقتصیاد را هیم جنبش، های اجتماعی و سیاسیهاید، عقاید، بلکه تمام افکار، گیرددربر می

ا شایسیتة ایین گیذاری رمانتیی  رنیام، (. تا جایی که برخی از ناقیدان41: 1381، ر.ک: ّروت) شودشام  می

بسییاری از »نویسید: در تیثّیر ایین مطلیب میی الرومنتیکیة غنیمیی هیال  در کتیاب  محمّیدنسیتند. داجریان نمی

کننید کیه ایین جرییان را ادب پیشینهاد میی 4پسندند؛ کسیانی چیون میادام نکیرفرانسویان نام رمانتی  را نمی

: 1331، ر.ک: ترحینیی) بیر خییا  و احساسیات بیود متّکی، اگر رمانتیسم فردگرا (2 :1388) «.اجتماعی بنامند
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گرا بیا در مقابی  رمانتیسیم جامعیه، افراطی به احساساتِ فیردی از اجتمیاع و میردم غافی  بیود توجّهو با  (141

ر.ک: ) گییردهیایی اسیت کیه بیه کیار مییمایهنزدی  شدن به مسال  اجتماعی شهرت خود را مرهون درون

 (.118: 1328، مختاری

عدالتی طبقاتی و مبارزات فرودسیتان جامعیه بی، فساد، به مساللی چون فقر، گان رمانتیسم اجتماعینویسند 

فقیرا و ، بیه محرومیان، پیشیهشکسیته و عاشقهای نّار خود را به جای اشیرااِ د کردند و شخصیّتمی توجّه

تیوان مشیهورترین نماینیدة یدادند. ویکتور هوگو را میهای اجتماعی اختصاص میعدالتیقربانیان مفاسد و بی

عیدالتی و هیایی چیون بییماییهبیه درون بینواییاناش چیون رسمی رمانتیسم اجتماعی نامید؛ او در نّار پرنوازه

های نادرست اجتماعی و زنیدگی بینواییان و محرومیان و رفتار - عام  مهم فساد زنان -فقر ، کُشیِ قضاییحق

 های او همچنان رمانتی  بیاقی مانیدحالی که اصو  کلّی شخصیّت کرد؛ در توجّهها های ننسختی و مصیبت

 .(83: 1383، ر.ک: زرشناس)

تیثّیر قیرار دهید. مشیرق  به سرعت توانست ادبیّات دیگر مل  جهان را هم تحت، این مکتب ادبی نوظهور 

 ادبیی – حلیة فکیریمیزبان این ن، در پی گسترش ارتباطات با غرب، های عربی و ایران نیزویژه کشوربه، زمین

باع  شد تا رمانتیسم عربیی ، (. این خاستگاه مشترک123: 1331، ر.ک: پورمحمود) اجتماعی جدید شدند -

بیه نیوگرایی ، هایی به هم پیوند بخورند. هنرمندان این گرایش با رهایی از مکتیب کالسیسیمفارسی در نقطه و

کلمة شعر خود نشان دادند. این ادیبیان بیا مطالعیة کلمه گرایی را درتمای  پیدا کردند و نفرت و انزجار از عق 

گذشت در نّیار نّار نویسندگان و شاعران اروپایی احساسات خود را بازیافتند و ننچه در ذهن و فکرشان می

(. از 21: 1388، ر.ک: جعفیری) بندها برهاننید ها یافتند؛ پس با هنجارشکنی سعی کردند تا خود را از قید ونن

جنبش زنان بود که خواستار حضور گسترده زنیان در اجتمیاع ، هایی که از رمانتیسم تثّیر پذیرفتانجمله جری

ت و جیای قاطعیّی، گراییی و فیداکاری مادرانیهها معتقد بودند کیه بایید مهربیانی و جمیعنن، و فرهنگ بودند

ة زن این نیست که بیه عنیوان مسئل»گوید: در مورد این مسئله می 1گرایی و خودمحوری مردانه بنشیند. فولرفرد

بلکه این است که به عنوان ی  طبیعیت ببالید و ، ی  زن به ایفای نقش اجتماعی یا حاکمیت بر دیگران برسد

، مردیهیا) «.رشد کند و به عنوان ی  فکر تمییز دهد و به عنوان یی  روح بیه صیورتی نزادانیه زنیدگی کنید

زن بسیاری تحیت تیثّیر مکتیب رمانتیسیم وارد مییدان شیعر و  در ادبیّات عربی و فارسی نیز شاعران (3: 1384

                                                           
 Margaret Fuller: (1810-1850)  نمریکا ةحدخبرنگار اه  ایاالت متّ. 1
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تیوان فردی را خلق کردند. از جمله این زنان شاعر در ادب معاصر عربی مییادب شدند و نّار زیبا و منحصربه

سیمین بهبهیانی اشیاره کیرد کیه هیر ، سراو در ادب معاصر فارسی به بانوی غز  الصّباحسعاد ، به شاعر کویتی

 ای از زندگی خود دو سب  رمانتیسم فردی و رمانتیسم اجتماعی را تجربه کردند.ر دورهدو شاعر د

 اهمّيّت و هدف، . ضرورت5-3

هیای میذهبی و جنیبش، های اجتمیاعی و سیاسییهاید، عقاید، تمام افکار، گرارمانتیسم جامعه اینکهبه  با توجّه

بیه مسیاللی چیون ، و نویسیندگان رمانتیسیم اجتمیاعی( 41: 1381، ر.ک: ّروت) گیردحتّی اقتصاد را در برمی

ایین دو شیاعر  اینکیهبیه  توجّیهکننید و بیا میی توجّیهعدالتی طبقاتی و مبارزات فرودستان جامعه بی، فساد، فقر

 هیای رمانتیسیم تبییین مؤلّفیه، انیدبرجسته در مقطعی از زنیدگی خیود ایین شیاخه از رمانتیسیم را تجربیه کیرده

رسد که این خود به شناخت هرچیه بیشیتر و بهتیر اوضیاع ر این دو شاعر ضروری به نطر میگرا در اشعاجامعه

، کنید؛ بنیابراینفرهنگی و... و مسیئله زن در جامعیه زمیان دو شیاعر کمی  میی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

باحگرا در اشعار سیعاد های رمانتیسم جامعهتببین و تحلی  مؤلّفه، هدا از این پژوهش سییمین بهبهیانی و  الصیّ

 باشد.می

 های پژوهش. پرسش5-2

 ؟کدامندو سیمین بهبهانی  الصّباحگرا در شعر سعاد های رمانتیسم جامعهترین مؤلّفهمهم .1

گرا وجیود و سییمین بهبهیانی از من یر رمانتیسیم جامعیه الصّباحهایی میان شعر سعاد ها و تفاوتچه شباهت .2

 دارد؟

 پژوهش ة. پيشين5-3

 تیوان بیه میوارد زییر اشیاره کیرد:میی صیورت گرفتیه اسیت الصّباحهایی که در مورد سعاد له پژوهشاز جم

به طیور کلّیی شیعر سیعاد را میورد ، «الصّباحپژوهشی در ادب سعاد »ای با عنوان نامهپایاندر ، (1331) فرهمند

باحاطفه در شیعر سیعاد بررسی عنصر عشق و ع»ة نامپایاندر ، (1331) بررسی قرار داده است. جعفرنژاد و  الصیّ

مان ةغاد  در ، (1331) دهید. اسیدیدو عنصیر عشیق و عاطفیه را در شیعر سیعاد میورد بررسیی قیرار میی «السیّ

باحبه بررسی اشعار سیعاد « و زن از دیدگاه وی الصّباحسعاد » ای با نامنامهپایان پیرامیون زن و حقیوق زن  الصیّ

ّالص ةةحص شةررّعةرصدّ)ّاألدبّاملةةر اّالکتیتیة ّيفّیيننةص ّالة ّ التّ »ای بییا عنییوان همقالییدر ، (1383) پرداختیه اسییت. ذوالقییدر
 پیروینپیردازد. امییری و با تکیه بر بخشی از اشعار سیعاد میی، به بررسی تناص دینی در ادبیّات کویت« منتذجةص( 

 یگانیه ؛« الص ةحص لسةرصدّّلیة ّ ّولة   دراع ّدیةتا ّ )ّاملرصصرّصّاألديبترلیمّالنّ ّيفّدورّاملنهجّاألعلتيب» ( در مقالة1332)
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باحندگی و شیعر سیعاد به بررسی ز« امهای عق  گریختهمن از باغستان» در مقالة (1382) . سیتا پرداختیه الصیّ

باحفروغ فرخزاد و سیعاد » در مقالة، (1331) نبادیتقی پورخالقی چترودی و ، سیاسیت، در مثلی  عشیق الصیّ

باحت در اشعار فروغ فرخزاد و سعاد به بررسی سورلالیس« زنانه نویسی ، زادهمتقیی، پیردازد. روشینفکرمیی الصیّ

« هیای سیعاد صیباح(با تکیه بر مرّیه) معاصر کاربردی در مرّیة بررسی گونة» در مقالة، (1331) سراج پروین و

هیا نامیهاییاند. در مورد سیمین بهبهانی نییز پنپردازهایش میبه بررسی عواطف و احساسات شاعر در بیان مرّیه

تحیواّلت »ای بیا عنیوان نامیهپاییاندر ، (1331) : حییدرپوراز جملیهو مقاالت زیادی به نگارش درنمده است. 

 به بررسی موسیقی و نونوری در غزلیات سیمین پرداخته اسیت. نیادری «موسیقیایی در غزلیات سیمین بهبهانی

، فیروغ فرخیزاد، سییمین بهبهیانی، ر پیروین اعتصیامیبررسی انتقادی فمینیسیم در اشیعا» نامةپایاندر ، (1388)

 بییا نگییاه انتقییادی بییه بررسییی فمینیسییم شییاعران زن معاصییر فارسییی پرداختییه اسییت. « طییاهره صییفارزاده

مان و سییمین بهبهیانی غادةة هیایتغیزّ ای بررسی مقایسیه» ةمقال( در 1331) پناهیزدان  شمیسیا و کاشیی« السیّ

بیه بییان و بررسیی صیور « های صور خیا  در شیعر سییمین بهبهیانیبیان و جلوه»ای با عنوان مقالهدر ، (1388)

هیای جلیوه» در مقالیة، (1332) . ّرییا محابیدانیدهیای سییمین پرداختیه( در سرودهکنایه، استعاره، تشبیه) خیا 

هیای وهبه بررسی بعضیی از جلی «رستاخیز(، مرمر، چلچراغ، جای پا ةمجموع) رمانتیسم در شعر سیمین بهبهانی

های مشترک کیه در میورد ایین دو شیاعر بیه رمانتیسم در شعر سیمین بهبهانی پرداخته است. از جمله پژوهش

های مشیترک زنانیه در نّیار ماییهبررسیی تطبیقیی برخیی درون»ای است با عنوان مقاله، نگارش درنمده است

مان ةغیاد، سییمین بهبهیانی، مطالعة موردپژوهانه: فروغ فرخزاد) بانوان شاعر معاصر فارسی و عربی سیعاد ، السیّ

که به بررسیی مضیامین مشیترک چهیار شیاعر معاصیر عربیی و ( 1331) حاجلو ورد وتوسّط صحران «(الصّباح

تیاکنون پژوهشیی در میورد بررسیی رمانتیسیم ، شیدهوجوهیای انجیامبه جسیت توجّهفارسی پرداخته است. با 

 صورت نگرفته است. (2) حالصّباو سعاد  (1) گرای سیمین بهبهانیجامعه

 . روش پژوهش و چارچوب نظری5-1

 های ایین دو بیانوی معاصیر در عرصیةهافکار و اندیشلی ناظر بر بررسی و واکاوی سلسلهتحلی، حاضر پژوهش

 ، انقییالب خییواهی ونزادی، عییدالتی طبقییاتیبییی، گییرا اسییت. فقییر و همییدردی بییا محرومییانرمانتیسییم جامعییه

گیرا اسیت دفاع از حقوق زنان و... از جمله موضوعات و مضامین رمانتیسیم جامعیه، یسمگرایی و ناسیونالوطن

باحمکتب نمریکایی به بررسیی نن در شیعر سیعاد  بر اساستحلیلی و  -که این مقاله به روش توصیفی  و  الصیّ

 پردازد.سیمین بهبهانی می
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 . پردازش تحليلی موضوع3

 های آن در شعر دو شاعرو مؤلّفه گراهای بروز رمانتيسم جامعه. زمينه3-5

 - سیاسیی وضیعیّت، گرا در شعر ایین دو شیاعر شیدای که باع  ظهور جریان رمانتیسم جامعهترین مسئلهمهم

خفقیانی  های پیرسا ، های جنگ جهانی و پس از ننسا »ایران و عرب بود.  اجتماعی نامطلوب در دو جامعة

 «.شیدکمتیرین نن محسیوب میی، زنیدگی میردم تگی در عرصیةبه همیراه داشیت کیه نشیف را برای دو ملّت

کم از حالت درونی که ناشیی از غیم رمانتیی  و کم، رمانتی  در شعر معاصر عرب (213: 1321، لنگرودی)

 وضیعیّتبیشیتر ناشیی از ، فاصله گرفت و جنبة اجتماعی نن تقویت شید. ایین مسیئله، ناخشنودی از جامعه بود

هیای مجاهیدین قضیة فلسطین و جنگ خصوصبهبود؛  ویژه نیمة دوّم قرن حاضربه ،های اخیرها در سا عرب

، ر.ک: رجیایی) گییر وطین عربیی شیده بیودگریبیان، هایی که در پی این قضییهعربی با اشغالگران و مصیبت

وم تیوان تجربیه و مفهیگرا را مییدالی  گرایش شاعران معاصر عربی به رمانتیسم جامعهدیگر (. از 222: 1328

، ر.ک: حیاوی) مضامینی بیود کیه بیشیتر شیاعران معاصیر عیرب بیه نن پرداختنید نام برد که از جمله، نزادی

در  هر یی ها ناخواسته درگیر جنگ شدند و که همه کشور-(. در ایران نیز با شروع جنگ جهانی 21: 1388

فقیین قرار گرفت و در پی نن متّنشاندة استعمار انگلیس در کنار هیتلر دست، رضا خان -موضعی قرار گرفتند 

به ایران وارد شدند و دیکتاتوری رضا خان از هم فروپاشید و عمال  خاک کشور به دسیت اسیتعمارگران افتیاد 

حضیور شیاعران و ، شید. در ایین زمیانفضیا بیرای حضیور ننیان بیشیتر فیراهم ، رضا شیاهمحمّدکه با حضور 

دیدنید گروهیی از روی نانگیاهی قرار گرفتند و از اینکه میی نویسندگان بسیار مهم بود؛ چراکه در کنار مردم

کردنید و بیه افشیا کیردن اسیرار و نگیاه اظهار نارضیایتی میی، شونددهی میهای انگلیس سازمانمطابق برنامه

تیثّیر فراوانیی بیر شیعر ، میرداد 28کودتیای  (.238-213: 1321، ر.ک: لنگیرودی) پرداختنیدکردن مردم می

رخ نمیود و ، میرداد 28ه پیس از کودتیای خاصیّ ، سیی ةانتیسم اجتماعی نییز در نیمیة اوّ  دهیفارسی نهاد و رم

: 1384، پیورر.ک: حسیین) گروهی از شاعران را تحت تثّیر قرار داد و این جرییان شیعری را بیه راه انداختنید

غنایی و عیاطفی نسیبت  داشتن ذهنیّت، گرا در شعر این دو شاعرهای بارز رمانتیسم جامعه(. از جمله مؤلّفه181

نزادی و غیم و ، گرایییوطین، عیدالتیبیی، های اجتماعی همچون فقیرهنجاریبه ناب توجّه، به مسال  اجتماعی

 اندوه رمانتیکی است که به شرح و تحلی  نن پرداخته خواهد شد.

 . ذهنيّت عاطفی و غنایی3-5-5

یافیت کیه بیرای همیدلی و همیدردی بیا بیر احسیاس گسیترش  متّکیینوعی اخالق ، رمانتیسم، در دورة پیش
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دیگران اهمّیّت خاصّی قال  بود؛ این ویژگی در عصر رمانتیسم نیز تداوم یافته است؛ با این تفاوت کیه در ایین 

 بینی بیشیتری اسیت؛ هرچنید هنیوز هیم اساسیا  بیا نگیرش تر و توأم با واقیعها متعاد احساسات رمانتی ، دوره

 (.412: 1323، ک: غنیمی هال ر.) گرایانه تفاوت داردواقع

هیای ها و غمدرد، از مشکالت محیط، های شخصیها و دردعشق، گرا در کنار احساساترمانتیسم جامعه 

امّا این نوع شعر با وجود اهتمامی که نسیبت بیه مسیال  جامعیه از خیود نشیان  اجتماع و ملّت خود غاف  نماند؛

، شیود؛ در واقیع حالیت تسیکین داردبیه تنیویر افکیار منجیر مییکمتر ، دهد و حالت ستیز با حکومت داردمی

(؛ امّا این دو بانوی شیاعر نییز 182: 1384، پورر.ک: حسین) بخش استو نرام مسکّن، داروی درمانگر نیست

گذار باشد و بیه دنبیا  ای جلوه دهند که در اجتماع تثّیرکنند بیزاری خود از شرایط جامعه را به گونهسعی می

 زده بگشایند.خفقان در جامعة تا راهی جدید به سوی ایجاد تحوّ ننند 

درد جامعیه نیسیت کیه از امّا مانند ّروتمندان بیی، ای ّروتمند زاده شدهبا وجود اینکه در خانواده الصّباحسعاد 

ا بییانی فقر و سیادگی فقییران را بی، نویسدحا  و درد بینوایان جامعه غاف  باشد؛ او شاعری است که از درد می

 گوید:کشد و میاحساسی و عاطفی به تصویر می

ّ. 421:ّ/ّب5002،ّالص حص )ّ/َّ ََتَ  یّ لَفّفرعتٍ ّعلیّاألرِض/َّو َنَضمُِِّّلِزِبّالُفقراءِّينِفجصراِتّدمصئِّاّوّيوُصراخّ بِنثَّر
و بیه حیزب مستضیعفان  خییزم/ترجمه: با نثرم و فریادم و فوران کردن خونم/ علیه هزاران فرعون زمینی به مبارزه برمی)

 پیوندم.(می

، خواهد تیا تمیام ملّیتش بیه طیور یکسیانمی، سعاد در شعرش با برانگیختن عواطف و احساسات جامعة عربی

 باران و عشق را بچشند:، طعم نان

ّلِلَجمیع...طَُرّاخلُحُزّلِلَجمیع/َّواملَّّ َّّت/ِّمنَّ جِلَّ  ّیَکُّفصرِهصتُقصِبُلِّبَِظّ/ّال يت َُّ انّاخلَلیجیّ  ّ 470مهص :ّ)ّلِلَجمیع/َّواِلُبُّ
خیزد/ تا نان برای همه باشید/ بیاران بیرای که با چنگ و دندان خود به مبارزه برمی ترجمه: من ی  زن خلیجی هستم/)

 و عشق نیز برای همه.( همه باشد/

 مجموعیة ةمیت. او در مقدّهای جامعه و ملّت خود غاف  نمانده اسها و غمدرد، سیمین بهبهانی نیز از مشکالت

ای از د  شیاعر را صیحنه، گوید( وقتی از حرا د  شاعر سخن می1331-1321) «جای پا»شعری خود به نام 

کیه  سیازدچنیان او را منقلیب ها بایید ننکند که عقیده دارد این رنجمعرّفی می، میهنان دردکشیدهزندگی هم

تیثّیرات و دقیایقش ترسییم کنید و در مقابی  چشیم دیگیران بیه  نن صحنه را با همه، بتواند با بیان لطیف شعر

می در شیعر داشیت بلکه باید از زشتی، ها نیستتنها بیان زیبایی، نمایش بگذارد و معتقد است که شعر ها تجسیّ
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(. سیمین برای نشیان دادن اوضیاع نیامطلوب 18-14: 1321، ر.ک: بهبهانی) های اجتماع شناخته شودتا تیرگی

، چلچیراغ مجموعیة) «شیب و نیان»کنید. وی در شیعر ر و نداری در شیعرش از تمثیی  اسیتفاده مییفق، جامعه

کشد کیه خواننیده را بیا احسیاس و ای به تصویر می( پدری فقیر و کودکان گرسنه او را به گونه1331-1338

 کند:سازد و چنین بیان میعاطفه درد و رنج نن پدر همراه می

شسیته دسیت از کیار  افزار خویش/ در پناه نیمه دیواری خزید/بر زمین بنهاد دست خسته و اندوهگین و ناامید/

کوبد به در:/ باز چشم پرامیید کودکیان/ نهسته می، شامگاه/ شرمگین، بار خویش/ باز انگشتان خشکیمحنت

 (112: 1381، بهبهانی) دستِ خالی از نان پدر...، باز

کنید کیه از ملیحی را بیان میی چرده( درد و رنج دختر سیه1338-1331، چلچراغ مجموعة) «درد نیاز»در شعر 

کنید. سییمین بیا ایین دختیر ابیراز همیدردی دود و در برابر هر رهگذری کرنش میصبح تا شب به هر سو می

او را نیه از مدرسیه و ، دانیدگیداز مییای دلگیر و جانکند و متثّّر است که چرا در این دنیا که نن را خرابهمی

 پناهی:، ای است و نه در دامن پاک محبتبهره، مکتب

چیست؟/ در گیردن برهنیة چیون نبنیوس  - ای شکفته گ  کوچه گرد! -چرده ملیح!/ نام توای دختر فقیر سیه

فرییب شیوخ!/ پنهیان نشیان ای د  -های نبیی و گلگیون و زرد چیسیت؟/ در دییدة درشیت تیوتو/ این مهره

گداز/ هرگز تو را به منز  مقصیود راه نیسیت./ در این خرابه دلگیر جان/ دردا ...گمشدة رنج و درد چیست؟/ 

پناه نیست./ بیدادگر نشسته بسی در کمیین تیو/ امّیا ، ای یا به مکتبی/ یا دامن محبت پاکیهرگز تو را به مدرسه

 .(288-284: 1382، بهبهانی) .../ نه رادمردی و نه کریم توانگری-هزار حیف! کسی دادخواه نیست

 های اجتماعیبه ناهنجاری توجّه. 3-5-3

تیوان بیدون نگیاهی درنمیختگی ادبیّات رمانتی  و زندگی اجتماعی به حدّی است که شعر رمانتی  را نمی

ر.ک: ) بیه درسیتی درک کیرد، از تثّیری که روح انقالبی و سیاسی عصیر بیر جیوهر و فیرم نن نهیاده اسیت

های رمانتیی  ویژگی بارزی است که در همه نحله، دیدگان(. همدلی با محرومان و رنج128: 1388، جعفری

کارگران زحمیتکش و فقییران ، نوارگان، در باب روستاییان 1اشعار مشهور وردزورث، وجود دارد. برای مثا 

چییز و... سیرباز بیی، کینکارگر دودکیش پیاک، کودک، 2قاب  ذکر است. همچنان که در شعر ویلیام بلی 

 بلکه بر تیرس قیرار دارد، نه بر برادری، ان و ستمدیدگان ن ام اجتماعی هستند که بنیان ننهای بارز قربانینمونه
                                                           

 William words worth: (1770-1850)  شاعر بزرگ انگلیسی سب  رمانتی . 1

 William Blake: (1757-1827)  از شعر در زبان اتگلیسی شاعر و نقاش بریتانیایی و مبدع نوع جدیدی. 2
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انقالب مشیروطیت ، (. این ویژگی در شعر سیمین بهبهانی به خاطر فضای موجود در جامعه181همان: ر.ک: )

باحد سیعا، نمود بیشتری دارد. البتّیه، گراعصر سیمین به رمانتیسم جامعهو گرایش شاعران هم نییز از وضیع  الصیّ

، تواند نسبت به سرگذشت میردمش کیه در چنگیا  وحشیت گرفتارنیدجامعه خود غاف  نمانده است. او نمی

 سالی و قحطی سرزمینش سخن نگوید:خش ، ورشکستگی ملّی، باشد و از رنج توجّهبی

ّالُروحةيَّّوهة اّ َّ ِححَّصئي:/َّکیَفّبُِتعري/َّ  َّ ََتصَهةَلّهة اّالةت َنّالتا ةَعّفةیّ َنیةص َُ ِبّالرُّعةِب//ّکیةفّبُِتعةري/َّ  َّ َتةصَوَذّهة اّا فةر
ّ 99:ّ/ّالف4997،ّالص حص )ّا ححصَطّالقتميَّ/ّوه اّالَقحَطّ...ّوه اّاجلَ َب/

ترجمه: ای عزیزان من:/ چگونه برای من ممکن است/ که خیود را نسیبت بیه سرنوشیت ایین وطین گرفتیار نمیده در )

دانی زنم؟/ چگونه ممکن است کیه از ایین درمانیدگی روحیی و ایین ورشکسیتگی ملّیی/ و ایین به نا، چنگا  وحشت

 بگذرم؟(، حاصلیسالی ... و بیخش 

، هیاتمیام رنیج، شود و بر صیفحه جیانشسیراب می، داند که از دریای عرباو جسم خود را همچو نخلی می

 ها و رؤیاهای جهان عرب نقش بسته است:غم
.../ّمثةَلّحصةصٍ ِّمةنَّخَ/ةب/ّهةلّتیت/ّهلِّمَنّاملُمکِنّ  ُّیصِحَحّ َلةيبنُتّالکّيِنّ نَّ /ّ بسةص(.../ّمثةَلّحصةصٍ ِّمةنَّخَ/ةب//ّ رداّ(

 خطةصٍءّوّ حةزاٍ ّّارَتَسةَمت.../ّکةلُّّّينَفسةّ َِّت/َرُبِّمنّحبِرّالَررب/ّوعلةیّصةفحّ ّ خنلّيلِلَررب//ّ  َِّّجسمّيانتمصئّءَِّمَنّاملُمکِنّ لغص
ّ .52مهص :ّ)ّبوّآمصِلّالرّر

ترجمه: من دختر کویت هستم/ نیا ممکن است که قلبم خش  شود .../ مانند اسبی چوبین/ سرد گردد.../ مانند اسیبی )

ام را نسبت به عرب از بین ببرم؟/ جسم من نخلی است که از درییای عیرب چوبین/ نیا برای من امکان دارد تا دلبستگی

 ها و نرزوهای عرب نقش بسته است.(غم، تمام خطاهاشود/ و بر صفحه جانم .../ سیراب می

نمود بیشیتری دارد. شیرایط اجتمیاعی نیامطلوب دوره ، نسبت به شعر سعاد، امّا این ویژگی در شعر سیمین 

های حساس زمانه؛ یعنی شاعران و نویسندگان را به همدردی با طبقات فرودست جامعیه سیوق روح، رضا شاه

سیازد. شیاعران در ایین هیا بید  مییگرای این سیا های مهم رمانتیسم جامعهمؤلّفه دهد و نن را به یکی ازمی

، میاهیگیران، دهقانیان، دوره با به تصویر کشیدن زندگی سخت طبقیات فرودسیت جامعیه؛ از قبیی  کیارگران

اننید و م لوطییان، دزدان، معتیادان، و مطرودانی چیون روسیپیان کودکان نواره، باادختران قالی، زنان کارگر

و هم خواهیان مبیارزه  برداشتند، که سرنغاز مدرنیته ایرانی است هم نقاب از چهرة زشت روزگار جدید، ننان

، «العیادهفوق»، «به سوی شیهر»هایی ن یر (. قطعه132: 1331، اسماعیلی) های اجتماعی شدندجدی با ناهنجاری

او بیه  توجّیهاز ، هیای گوییاییبهبهیانی نمونیه از سییمین« شیبنیمه»و « بهیاخیون»، «کارمنید»، «معلم و شاگرد»

تصویر دهقیانی اسیت کیه محصیو  ، ( او1331-1321، جای پا مجموعة) «به سوی شهر»محرومان است. شعر 
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هیا از دسیت زدگی و قحطی و سیختی نن سیا به خاطر نفت، بوده اش را که حاص  رنج و تالش اوسالهی 

 بیرای گیذران مخیارج زنیدگی خیود و ، رفیتن بیه سیوی شیهرای جیز رهیا کیردن زنیدگی و دهد و چارهمی

 اش ندارد!خانواده

 در سیینه  اش تالطیم رنجیی بیود/رنگش/ در دییدهدهقان کنارِ کلبیه خیود بنشسیت/ در نفتیاب و گرمیی بیی

صحرای خفته در غم خاموشیی:/ بیر جنیب و  -به صحرا دوخت/  فشرد د ِ تنگش/ .../ دهقان نگاهِ خویشمی

بستان/ پاییز داده رنگِ فراموشی/ .../ یی  سیا  انت یار پیر از امّیید/ پاییان گرفیت و کِشیته ّمیر جوش زنده تا

 (21: 1381، بهبهانی) ولی هیهات!/شایان نبود ننچه به برنورد/ ...، نورد/ خون خورد و رنج برد

دهد کیه مجبورنید ( نیز تصویری از خانواده فقیری اراله می1331-1321، جای پا مجموعة) ،«بهاخون»در شعر 

 بها رضایت دهند و سکوت پیشه کنند:به گرفتن خون، در قبا ِ کُشته شدن فرزندشان به دست توانگری

نفرین از توانگری مغرور/ نفتی شد به جان طفلی خُرد:/ طف  در زیر چیرخ سینگینش/ جیان بیه جیان، مرکبی

خش  شید اشی  دییدگان  ت از هوش؛/گدازی نن داغ/ بر سر نعش طف  رفخویش سپرد/ .../ مادر از جان

به درد شما دوا بخشم/ غرق خون شید »خیره در طف  ماند ال  و خموش/ وان توانگر پیام داد چنین/ که:  پدر/

، دواسیتوای ازین سفلگان که اندیشند/ زر به هیر درد بیی«/ !بها بخشمغم چه دارید؟ خون، اگرچه طف  شما

 (28همان: ) کجا؟/ ...، غ را زر دوا کجاستبخشند!/ دادوا!/ زر به همراه داغ می

 (ناسيوناليسم) گرایی. وطن3-5-2

 حیا  و هیوای ، بیه گذشیته ملّیی توجّیههیای اجتمیاعی و تحیت تیثّیر ضیرورت، نهضت رمانتیسم بیه تیدریج

، . در نیمیة دوّم قیرن هجیدهم بیا رشید فردگراییی(42: 1323، ر.ک: ولی ) ای به خیود گرفیتپرستانهمیهن

تیری تیوان و نییروی ع ییم، ناسیونالیسم، پدیدار شدن شور رمانتی ، به تاریخ و گذشته توجّه، اهیخونزادی

، ر.ک: جعفیری) هیا و صیحنة سیاسیی تبیدی  شیدیافت و به ی  عام  عمده در اندیشه اجتمیاعی رمانتیی 

و بیا نب و  شاعری است که در سرزمین عربیی متولّید شیده و در نن رشید کیرده، الصّباح(. سعاد 122: 1388

گفتن از وطن عربی و گیرایش بیه نن ، خاک نن درنمیخته و هوای نن را استشمام نموده است؛ به همین دلی 

 (.112: 2118، ر.ک: أرناؤوط) دربر گرفته است از موضوعات مهمی است که بخش اع می از اشعارش را

اش را بیه نامید کیه روشیناییید میخورش، ورزد و کشورش رابه سرزمینش عشق می« ورداّالححةر»سعاد در شعر 

 دارد:داند که گندمش را به همه گرسنگان ارزانی میبخشد و نن را سرزمینی میهمه جهانیان می

مةتََّ./ّوتَقَتِسةمنَیّا ُّ../ّتُرِطةنَیَّ مَحةِ ّلِلجةصئِرنی..ُکَتیت/ُّ ِححُِّ ...ّکصل/مِسّتُرِطنَیَّضتءَِکّلِلرصَلمنی/ُّ ِححُِّ ّکةصألرِض.،ُّّکَتیتُّ
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ّ .542:ّ/ّج4997،ّالص حص )ّ/ّوتَقتسمنَیّاجلِراَ ّمعّالثصئرین....معّاخلصئِفنی..
تیو  بخشیی/مانند خورشید روشنایی خود را به همه جهانیان میی تویی که ...کویت/ تو را دوست دارم، ترجمه: کویت)

کنیی و ها را با ترسیویان قسیمت مییغمو  ...دهیگندم خود را به گرسنگان می، را دوست دارم.../ تویی که مانند زمین

 ها را با نزادگان.(زخم

کنید؛ چراکیه به عنوان نمادی برای نشان دادن بخشش کشور کویت استفاده میی« گندم»از ، سعاد در این شعر

 غذای همه مردم و نماد بخشندگی است.، گندم

 ورزد:های کشورش عشق میت  سنگریزهاو در غربت و سفر نیز به ت 

ُّکةلَُّّحصةصا.وارَِتةصِ ّّغُةرَبيِتّّ./ُّ ِححُّةِ ّيف.ُکَتیُت.،ّّیتُُّکتَّ ُُ ّ./ّوُکةلََّّحَجةٍر/ُّ ِححُّةِ ّرُغةَمِّحةراِبّاملُغةتل/ّورُغةَمّجیةتِ ّالتَةَ ّ./ّوَ شةتص
ّ 542مهص :ّ)
هیر سینگریزه/ و هیر سینگت را دوسیت دارم./تیو را ، کویت.../ ترا در غربتم و در سفرم دوست دارم، ترجمه: کویت)

 های مغو / و به رغم قشون تاتار.(به رغم دشنه، وست دارمد

، دانید. سیرزمینش را میادروجب به وجیب سیرزمینش را از نن خیود و میردمش میی« باقون هنا»سعاد در شعر 

 دهد:ها پناه میداند که به ننپناهگاه و سقفی می، خیمه

ص/ّوِّمَنّالَقلِبّ لیّالَقلب...ّلَنةص/ّوِمةنّا هّ لةیّا ه...ّلنةص/ّ.../ّحنةنّ  ةت ّ./ّه هّاألرُضِّمَنّاملصِءّ لیّاملصء...ّلَن.حننّ  ت ُّهنص.
َُّّالتةةیّّيُهنةص/ّهةة هّاألرُضّهةة  لیةة /ّّ الَسةةقُفّالةة یّ وِّّيَیسةةُ ان/ّوهةّ /ّوالثةةتُبّالةة أُّاخلِیَمةة ُّوّامِلرطَةةُفّوّاملَلَجةّيُرنص/ّوهةةتُرِضةاأُل

ّ .24:ّ/ّب4997،ّالص حص )ّ...یَ فَةُرنصّ الَص ُرّال ّيوه
از نن ماسیت/ و از نه تیا  ...از نن ماست / و از قلب تا قلب ...مانیم.../ این سرزمین از نب تا نبترجمه: ما در اینجا می)

بیاالپوش و ، دهید/ خیمیهمانیم/ این سرزمین مانند مادری است که میا را شییر مییاز نن ماست/ .../ ما در اینجا می ...نه

ای اسیت کیه از گیریم/ و سیینهپوشاند/ و سقفی است که در زیر نن پناه میباسی است که ما را میپناهگاه ما است/ و ل

 کند.(ما حمایت می

 ( از وطیینش 1382-1381، دشییت ارین مجموعییة) «سییازمت وطییندوبییاره مییی» در شییعر سیییمین بهبهییانی نیییز

د؛ او به ایرانیی بیودنش افتخیار دهجای اشعارش نشان میگوید و عشق و عالقة خویش را به وطن در جایمی

 شناساند:خود را به جهانیان می، کند و با نام ایرانمی

 نییییام ایییییران بییییود شناسییییة میییین
 

 چنیییینم جهیییان شناسیییا اسیییتاین 
 

 (412: 1381، بهبهانی) 

هرگز برای مدّت طوالنی خاک وطین را تیرک نکیرد و بیا روح و قلبیی ، سیمین در طی جنگ عراق با ایران
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خطیی ز  مجموعة) «خواستیم اما هست...ما نمی»سرایی کرد؛ او در شعر حماسه، تپیدگرایی میلّیکه از شور م

 (:32: 1382، ر.ک: دهباشی) ( در شوق به وطن سرود1381-1312، سرعت و نتش

 بییا دشییمن، اییین وطیین جییان ماسییت

 

 تیییا هسیییت جیییان میییا، مسیییپارید 

 

 (118همان: ) 

 نماید:جانش را فدای وطن می، که زنده است گوید: تا زمانیو در خطاب به وطنش می

 ام عهیییدیای وطییین بیییا تیییو بسیییته

 

 تییا تیین هسییت جییانم از نن توسییت 

 

 (111همان: ) 

وطینش را دوبیاره بسیازد ، حتّی با خشت جان خویش، در حدّی است که حاضر است، عشق سیمین به وطنش

، دشیت ارین مجموعیة) پابرجیا بمانید هایش را ستونی قرار دهد تا سقف نسمان وطینش اسیتوار وو استخوان

1381-1382:) 

 وطیییین!، سییییازمتدوبییییاره مییییی

 زنیییمسیییتون بیییه سیییقف تیییو میییی
 

 اگرچییه بییا خشییت جییان خییویش 

 اگرچییییه بییییا اسییییتخوان خییییویش
 

 (322همان: ) 

تنهیا در وطین خیودش ، ولیی سییمین، هیای رنگیین و بلیورینی داشیته باشیدشیب، های غربتهرچند که شهر

 (:1381-1312، ی ز سرعت و نتشخطّ مجموعة، «بمانم بروید تا») استشادمان 

توانم/ شب غربیت ار چیه رنگیین/ ز بلیور و جدایی به خدا نمی، بروید تا بمانم/ که من از وطن، بروید تا بمانم

 (288همان: ) نور و نذین/ به چه کار نیدم این/ که در او نه شادمانم

به وطن از جملیه موضیوعات اجتمیاعی اسیت کیه در گرایی و گرایش توان گفت: وطنمی، به طور کلّی 

بیشیتری دارد و یکیی از  گراییی جلیوةوطین، امّیا در شیعر سیعاد شعر سعاد و سیمین ظهور و بروز یافته اسیت؛

، دهد در صورتی که موضوع وطین و گیرایش بیه نن در شیعر سییمینتشکی  می موضوعات اصلی شعر او را

 بیند.اسیر می، یمین وطنش را در چنگا  جنگ و نابسامانییابد که سبیشتری می تنها زمانی جلوة

 . غم و اندوه رمانتيکی3-5-3

نالیه و زاری در ایین مکتیب ، ای بس مهیم اسیت و بیه همیین سیببمسئله، های بشری در مکتب رمانتی درد

ه و یابد که احساس کنید بیین ننچیه او نرزو کیردزمانی شدّت می، فراوان است. درد و رنجش ی  رمانتی 

: 1318، ؛ بیه نقی  از رزوق31: 1331، ر.ک: اخترسییمین) فاصیله بسییار اسیت، ننچه توانایی انجام نن را دارد
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، ر.ک: زغلیو ) ظلم و ستم موجیود در اجتمیاع اسیت، ترین عوام  غم و درد شاعران رمانتی . از مهم(134

جنیگ و غفلیت سیران ، شیودمیی گیرا(. از دیگر عواملی که باع  غیم و انیدوه رمانتیسیم جامعیه128: 1381

هسیتند کیه از مرحلیه بییان غیم و نسبت به شرایط جامعه است. سییمین و سیعاد هیر دو از شیاعرانی ، حکومتی

وجیود ایین ، اند و این  شرایط نامساعد جامعه و نوارگی حاص  از جنیگهای شخصی خود عبور کردهدرد

گویید: جنیگ داند و مییسوز میتروریست و خانمان، بانوانِ شاعر را به درد نورده است. سعاد جنگ را قات 

ها را در گیو را مجیالی اسیت و نیه فرییاد را؛ جنیگ انسیانونه گفت، در زمان جنگ، چیز را به هم ریختههمه

 ای از گریه و زاری زندانی کرده است:محف ه

َتيِنّاِلَربُّ تّ ُنّتّ...َکمَّغَّیَّ تّ َحیَريت/ّوَغَّیَّ َثيت/ّوبَرثََرتّيفّداِخلةيّاأَلشةیصَء/ّفَةرِّحةتاَرُّنِکةن ّواُّصةراَنّنِکةن /ّ َّص یِقي/َّکمَّغَّیَّ
ّ 409:ّ/ّالف5002،ّالص حص )ّواُّجنتَ ُّنِکن /ّفَنحُنََّمحتعصِ ّيفّ صرورَِاّالُحکصءِّ

ر داده جنگ چقدر مرا تغییر داده است/ چقدر طبیعت میرا تغیییر داده اسیت/ و زنیانگی میرا تغییی ...ترجمه: دوست من)

و نیه دییوانگی را  نیه فرییاد امکیان دارد/، وگو ممکن استچیز را به هم ریخته است./ نه گفتاست/ در درون من همه

 زندانی هستیم.(، راهی است/ ما در محف ة گریه

 خسیتگی و ، احسیاس شکسیت، بینیدهیای ناشیی از جنیگ مییوقتی ملّتش را در زییر خیاک و ویرانیه، سعاد

 گوید:می کند ومی مردگید 

.وانَکَسَرّالَکرََّ  ّیَِحَسّالُر/ُبّعَلیِّشفصِهنص/ .../ّّ./..../َّفَکیةَفَّنسةَ ِجُعّ  ََّا َةتی//ّوحنةنَّمة فتانِ .../ََّتةَتّالَتحةِلّوالرُّکةصَِ
ّ 455مهص :ّ)ّتداَء...السّ ّالقصی اَّّ/ّ ذاّ ر ُتّه هَبيتَعَلیّکآّ../َّفرّتؤاِخ ين../ّواِ عیصءِّ.َلَکمَّ انَّ شُرُرِّ ِ ححصط/ّوّال ُّواِر.

های عشق را بازگردانیم؟/ در حیالی کیه میا بیه و سخن شکست.../ چگونه روز ها بر لبان ما خش  شد/ترجمه: علف)

بیه  کینم/ و سیرگیجه.../ و خسیتگی.../ایم.../ زیر گِ  و ویرانه.../ .../ چقدر من احساس شکست مییخاک سپرده شده

 ر من خرده مگیر/ اگر این قصیده سیاه را خواندم...(ام بمردگیخاطر د 

هیا و هاسیت و عجیین بیا حرمیانسیمین بهبهانی نیز بنا به تجربة زندگی خود کیه سرشیار از امییدها و ناامییدی

(. در روزگاری کیه کشیور اییران 32: 1383، ر.ک: دهباشی) گاه غاف  از بیان رنج ندمی نیستهیچ، هاشادی

نسیمان سیرخ ») کشیداش را چنین به تصویر مییانگیز جامعهاوضاع غم، سوزدری میدر نتش جنگ و درگی

 (:1381-1312، ی ز سرعت و نتشخطّ مجموعة« است

نهیوی جیوان را/ وحشیت ، پلنیگ پییر، کُشد در خونخانه ابری بود روزی/ خانه خونین است این / .../ می

اندامِ بیازو مرمیری را/ حجلیه گیور اسیت و خیاک  نوعروسانِ بلور .../ تهمت دین است این /، قانون جنگ 

 (212: 1381، بهبهانی) تیره بالین است این 
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« نسیمان سیرخ اسیت») اسیتاش بیه دنبیا  نرامیش او خسته و انیدوهگین از جنیگ و خیونریزی در جامعیه

 (:1381-1312، ی ز سرعت و نتشخطّ مجموعة

نیز/ زرد یا نیلی؟ سبز یا نبیی؟/ خسیته از امتحانش ، نرامش! چیست رنگت؟ چیست؟/ حسرت چشم است، نه

 (284همان: ) از گمانش نیز...، سرخم

یی  دریچیه  مجموعیة« گردن نویز») سرایدچنین می، اندوه مادر شهید و همدردی با او سیمین در بیان درد و

 (:1324-1382، نزادی

ق خویش بیگانه/ گیرم بَیرد جهیان را پاک دیوانه/ با خل، حا  و سودایی/ اندوهگین و افسرده/ .../ دیوانهنشفته

سیرگردان/  مقصد/ با باد رفته ایین خاشیاک/ خیاموش و میات واختیار و بینب/ او خوابش از جهان بُرده/ بی

پوتین را/ نویز کرده بیر گیردن/ بنیدش بیه ، گور مانده این مرده/ ی  جفت اش  و نفرین را/ سرباز مردهبی

طفلی  نشسیته بیر دوشیم/ پیوتین  -فرزنیدم»خندید و گفت: «/ عنی؟چیست این م»هم گره خورده/ گفتم که 

 (821همان: ) «- برون نیاورده!

 گوید:چنین می، سعاد نیز در بیان حا  مادری که فرزندش شهید شده است

اِلَةةر یّ َتاهةةصّالرِمةةصد/ّت/ةةکتّ لةةیِّ ّ/ِّمةةنّکحِةةِ َهصّاٍّ َِّفلةةاجلَفةةنّعلةةیّّ َّ اد/َّمقروَحةةِحةةِمةةنّ ّ َوجِهَهةةصَّملَحَمةةّ لسَّةةتاِد/ّيفّ ّ(ر یُتهةةصُّملَتفَّةة
يفّ ِّلیلََّتَلُعّ لَبّاجلََمصد/ّيفّ ٍّصِِتص/ّآبهحِجرا ََسِرهةص/ّو ّتةزلّصةترَتُ ّّهةصد/ّو ّتةَزلّاةتاهّيفَغَمةراِتّاجلِّّالِریِ ِّتصویّابُنَهةص/ُّمسَت/ةِه اّ(
جةةتاد/ّمل ةة،ّّاد/ّعةةألُتهصّعنةة ّفقصلةةت:ّفتةةی(/ُّملَتِهةةُبّالَرةةَزّؤالُفةةّيف ّالِرحةةصداِلَِمةةی/َّوَهحتُةة ّهّيصَّدَعةةیّللث ةةأِرّداِعةةکةةر ّ  ،ّالص ةةحص )ّ...ّربِ 

ّ .29:ّ/ّب4997
هیایش حماسه سوگواری نقش بسته بود/ پلی ، اشترجمه: دیدم او را در حالی که لباس سیاه پوشیده بود/ و بر چهره)

قلبش( به خیدا ) هایبود/ به خاطر زخم اش که خاکستر او را فراگرفتهاز شدّت گریه( بر جگرگوشه) مجروح شده بود

فرزنیدش/ در مییدان جهیاد ، کند/ در شب عییدجمادات( را از جای برمی) ای که قلب زمینکرد/ با نه و نالهشکوه می

در قلیب میادر حی  شیده اسیت/ از او در ، او انداز است/ و چهرهشهید شد/ پیوسته صدای فرزندش در گوشش طنین

فرمانیده بیرای انتقیام فراخوانید/ او را بیه خیدا  ت: جوانمرد/ با اراده و بخشینده/ هنگیامی کیهگف، مورد پسرش پرسیدم

 .(بخشیدم ... پروردگار جهانیان

، شیودگرا ننچه باع  غلبه غم و اندوه یا حتّی ییثس شیاعر مییتوان گفت: در رمانتیسم جامعهمی، بنابراین 

شیود. در شیعر سییمین و هیای اجتمیاعی مییط به نابسیامانیگیرد و بیشتر مربودیگر از حالت فردی فاصله می

جنگ اسیت کیه باعی  گردییده شیادی و نشیاط از زنیدگی ، سعاد ننچه غم و اندوه را به دلشان چیره ساخته

 مردم و وجود این دو بانوی شاعر دور گردد.
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 . آزادی3-5-1

د و بیر پیونید مییان تحیواّلت کنیهنیر و شخصییّت معرّفیی میی، رمانتیسیم را مکتیب نزادی، «ویکتور هوگیو»

. او معتقید اسیت کیه هنرمنید رمانتیی  (433: 1323، ر.ک: غنیمی هال ) اجتماعی و انقالب ادبی تثکید دارد

بخشید و گوید: ننچه به هنرمند الهام مییاحتیاجات روح خود اهمّیّت بسیار قال  است و می ها وبرای خواهش

 علّیتاست؛ این عالقه باید نزاد باشد. اگیر هنرمنید بیه « و عالقهعشق »، شودمعنی و مفهوم زندگی شمرده می

حیق دارد کیه دربیارة جامعیه و قیوانین ، عقیب رانیده شیود، فشار جامعه و قوانین اخالق و یا بر اّر موهومیات

ر.ک: ) اخالقی نن داوری و حکم کند و محیط و اخالقی که برای رشد خود او مساعد باشد بیه وجیود نورد

وجوی دیدنید و در جسیتخوان مییها همها نزادی فرد را با نزادی ملّت(. رمانتی 123: 1381 ،حسینی سیّد

از اعمیاق زنیدگی میردم و ، هیاو از میان بردن تبیاهی نیرویی بودند که بتواند برای در هم ریختن وضع موجود

هی در شیعر سیعاد خیواو نزادی (. ایین نزادی128: 1388، ر.ک: جعفیری) بیرنورد ها سیرروح جمعی ملّت

عربی و فارسیی رخ  مردساالرانةطلبی در برابر قوانین سیمین بهبهانی در دفاع از حقوق زنانه و نزادی و الصّباح

خواهید کنید و مییخویش را کشف می، به عنوان ی  زن تصویر کردن دنیای شاعری که، نماید؛ در واقعمی

چنیدان نسیان نبیوده اسیت. زن در شیعر میذّکر ، بشناسید هیا بیابید وجای خود را در این جهان و روابط انسان

امّا در شعر شیاعران زن معاصیر ، تصویر شده است، الهه، مادر، همسر، همواره به گونه معشوقه، فارسی و عربی

این رابطه را پر از طغیان و رسیوایی و ، شوندعاشق می، اندسیمایی دیگر یافته است. این زنان برگزیننده، شرقی

ماییة ، یابند و در پی دگرگون کردن مفاهیمِ سنّتی و کهنة حاکم در جامعیه هسیتند کیه در نن زنیاضطراب م

 .(83: 1383، ر.ک: دهباشی) شودعشق و تسلّی خاطر تلقّی می

باحسییعاد   از مییردان و قییوانین مردانییة کشییورش ، دانیید و بییا حییالتی ملتمسییانهنداشییتن نزادی را سییتم مییی، الصییّ

 ادی او نشوند:خواهد که مانع نزمی

ُّکحِلةة...ّوَعیةين/ّبةةنیَّضةةتِءَّعیةةينبَیةةيِنّوّّتةةصيب َتتعَّةُلّ لیةةَ .../ّ  ّاّتَِقةةَفّبَةةنَیّکِّ /ّفهةة اّ...ّوَصةةتيي/ّبةةنَیََّفمةة...ّوبَةةنَیُّهةة يبّي/ّبةةنَیَ
ّ 90:ّ/ّب5002،ّالص حص )ّظُلم ّاّ حَتِملُ ...

ام... و بیین روشینایی چشیمانم... و چشیمانم/ بیین سیرمهام/ شیوم.../ کیه بیین مین و نامیهترجمه: دست به دامان تو میی)

 تابم...(مژگانم.../ بین دهانم... و صدایم/ قرار نگیری/ این ستمی است که من نن را برنمی

دوسیت ، ها نیسیت؛ امّیا سیعادبرای زنان ممنوع است و مورد پسند قبیله، عشق و عشق ورزیدن در جامعة عرب

گوید: برای او مهم نیست حتّی اگر خونش را حیال  اعیالم کننید و او را و می کندداشتن را نشکارا اعالم می
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 گذشتگان را زیر پا نهاده است. زنی بدانند که سنّت و رسم

.../ّاّتَقحَلُ ُّالَقحصیل.../ّ َّعیِ  ّيحَنتََکّحَبر ّمصّل َّعتاِحل.../ّوِمرفَقِّّ :/ّم/صِعّر  َّعی   ./ّمةصّاّ.. ُریة ّ  ال ة :/ّ نةتَّ فیّاِلُبِ 
ّوّوائُل. عةنُّعةنَّ ّاألَوائةل...اّعتَةَروينا../ّّوي../ّواّیُِهمُّّمطلقصّ(  َّحللَّةتاَّعةفَ َّدمة.ُ ِححُّ .ّ ./ّ نَتّال .تریُ ّتَغلب  ّمةرَ ا(/ّخصرجة ّ(

ّ 404مهص :ّ)
هیا د پسند قبیلهمور، ترجمه: سرور من/ احساسات من در مورد تو دریایی است که کرانه ندارد.../ و روش من در عشق)

خواهنید.../ تیو ننیی کیه مین او را دوسیت خواهم/ نه ننچه تغلب و وال  میینیست/ سرور من/ تو ننی که من او را می

دارم/ هیچ مهم نیست اگر خون مرا حال  کردند.../ و مرا یی  زن بشیمارند کیه سینّت گذشیتگان را زییر پیا گذاشیته 

 است...(

کننید و میی تحمّی اند و زنانی که رنج و درد را به اجبار واره و سرگردانسعاد در شعرش از حقوق زنانی که ن

انید؛ ها را به خرید و فیروش گذاشیتهجوانی نن، همچنین دختران کم سن و سالی که قوانین مردساالرانه عربی

 دهد:کند و فریاد انتقام سر میدفاع می

/5002ّ،ّالص ةةحص )ّ../ّوِمثةةَلّاِلُقةةتل.../ِّمثةةَلّالحِةة ارِّ.شةةَ َیَتِّصةحصُهنَّّاّاللَّةةتايّ../ّولِلقصِصةةراتِّ.عةأَََُر.../ّلِلحةةصئراِت/ّولِلصةةصبراتِّ
ّ 457:ّالف
و صبرپیشگان.../ و دخترکان زیبیارویی کیه جیوانی  /، زنان سرگردان خواهیخیزم/ خونخواهی برمیترجمه: به خون)

 (...هاها.../ و مانند زمینها را خریدی/ مانند دانهنن

ویژه برای زن و میرد. به، گرایی است. عشق به نزادی و برابریعشق و نرمان، اه شعر سیمین بهبهانی نیزخاستگ

چرا نیورزم ، چرا») (314: 1383، ر.ک: دهباشی) کندها اعتراض میبه نابرابری، و با زبان عشق او به مدد عشق

 (1324-1382، ی  دریچه نزادی مجموعة« عشق

عاشق!/ که شور زندگی این اسیت/ سیپاس ، گر نه عشق شیرین است/ همیشه عاشقمچرا نورزم عشق؟/ م، چرا

 (314 :1381، بهبهانی) مرا که با  رنگین است، که عین روشنی کردی/ میان این سیه باالن ای شمع، اتشعله

 دانیدهیای زیبیا و باشیکوه مییباالتر از زندگی در کیاخ، داشتن نزادی و حقوق برابر را برای ی  زن، سیمین

 (:1331-1321، جای پا مجموعة« زن در زندان طال»)

 مییرا عییار نییید از کییاخی کییه در نن

 

 نیییییه نزادی نیییییه اسیییییتقال  دارم 

 

 (31: 1381، بهبهانی) 

باحچشمگیر است و در شعر سعاد ، هایی که در شعر سیمین بهبهانییکی از ویژگی بیه نن پرداختیه نشیده  الصیّ

، هیا را چیون ندم جزامییجامعه نن»ه از زنانی است که به قو  سیمین تصویر زندگی دردنلود نن گرو، است
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کینم و شیفقت و مهیر ی ننان را تصویر میروح رنجدیده و نزرده و زیبا، امّا من، داندانگیز و مطرود مینفرت

ایین  غنیمی هال  نییز در کتیاب ادبیّیات تطبیقیی بیه (321: 1383، دهباشی) «.انگیزمهمه را نسبت به ننان برمی

داننید و حتّیی هیا فیرد سیتمدیده و محیروم را قربیانی ن یام اجتمیاعی مییرمانتیی »کنید کیه نکته اشاره میی

 شیوند؛ زییرا اینیان خیود قربانییانی هسیتند کیه هیا برخیوردار مییجنایتکاران نیز از حمایت و شفقت رمانتیی 

هیای دسیت تقیدیر و حکومیتشیان شیده اسیت و هیای ذاتییهای اجتماعی مانع ظهور و بروز فضییلتتباهی

هیا را بیه سیوی گمراهیی و جناییت راه خیر و صالح را بیر ننیان بسیته و نن، های اجتماعیستمگر و قید و بند

گونیه افیراد برداشیته شیود و بیه اگر قید و بندهای اجتماعی از سیر راه این، سوق داده است؛ در بینش رمانتی 

ت باشند. البتّه این تلقّی به معنیی تشیویق نهاد و بلندهمّپاک، ندچه بسا افرادی شرافتم، راه درست هدایت شوند

هیای هیا بیه از مییان بیردن قیید و بنیدها و تبیاهیدهندة اشیتیاق رمانتیی بلکیه نشیان، انحراا و جنایت نیست

از ایین ، «رقاصیه»، «نغمة روسیپی»، «واسطه»شعرهای  (412: 1323) «.بینی ننان به انسان استاجتماعی و خوش

 دهد.اراله می، ها تصویری از زندگی این درماندگان و قربانیان جامعهی  اشعار سیمین است که در ننقب

 :(1331-1321، جای پا مجموعة« رقاصه») دیسرادر بیان دنیای پردرد دختر رقاصه چنین می

/ گی  نیفشیانید نری، منم، خون شما منم ةای گروه ستمگر/ پشت مرا ز بار درد شکستید!/ تشن»بانگ برنورد: 

 (84: 1381، بهبهانی) «و بوسه هم نفرستید!

 (:1331-1321، جای پا مجموعة، «نغمة روسپی») کشدو دنیای پر درد زن روسپی را چنین به تصویر می

ز دلیم دسیت بکیش/ کیاین زمیان ، ای غیم، نیید!/ وایکوبد/ همسر امشب من میاین کیست که در می، نه

ای از راز بکش/ تیا میرا چنید درم بییش دهنید/ ی لب نیرنگ فروش/ بر غمم پردهباید!/ لب من اشادی او می

 (23: 1381، بهبهانی) ناز بکش! ...، بوسه بزن، خنده کن

 گرایی در قالب نمادپردازی. طبيعت3-5-2

گیرای در اشیعار جامعیه، اسیت توجّیههای طبیعی که در رمانتیسم فردگرا مورد به پدیده توجّهگرایی و طبیعت

نیز نمود دارد؛ این دو بانوی شاعر بیرای نشیان دادن اوضیاع و شیرایط نامسیاعد  الصّباحسیمین بهبهانی و سعاد 

های طبیعیت و عناصیر کنند و برای بیان این رمز و نمادها از پدیدهگاهی از رمز و نماد استفاده می، جامعة خود

 گیرند.موجود در نن بهره می

بیه خیوبی توانسیته اسیت از عناصیر ، وقایع سیاسی و فکری نامناسب جامعه خودبرای نشان دادن  الصّباحسعاد 

به عنوان نمیاد روییش « گ  سرخ»و « گندم»از ، طبیعت بهره گیرد. او برای نشان دادن خفقان موجود در جامعه
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 هیا سیلب شیدهنن امکیان روییش و بالنیدگی از، نمییزیکند که در چنین جامعه خفقانو بالندگی استفاده می

 است:

رراِء/َّهلّیَنِحُتّ مح ِّمنَّجَسةِ ّالفقةراِء/َّهةلّیَنحةُتَّورد ِّمةنِّم/ةَنَق //ّ َّهةلَّتطلَةُعّ...ّاّه اّعصُرّال/ِ رِرّواّعُصرّال/ُّّّي ّ ِححصئ
َ ةةراَء//ّهةةلَّتطلَةةُعِّمةةنّدریةةِ ّالقتةةِلّ صةةی اُّ ّاملَةةتتی/ّ ذهةةصراّ( ُِ مةةةصٍء/ّرةة  ِّاملِّمةةنّذاکةةراِّّجُِّشةةرٍر//ّ َّهةةلََّتةةرُِّّمةةنّ حةة ا َ طةةراُّ ّیتمةةصّ(

ّ 452:ّ/ّالف5002،ّالص حص )
تواند از جسید فقییران برویید؟/ نه دورة شعر است و نه دورة شاعران/ نیا گندم می، ترجمه: ای عزیزان من.../ این دوره)

قصییده ، یخ قتی روید؟/ نیا از تارهای سرخ میتواند از چوبه دار بروید؟/ و نیا از گورستان مردگان .../ گ نیا گ  می

 تراود؟(روزی ی  قطره نب می، نید؟/ و نیا از خاطره معدنشعر بیرون می

نبیودن نزادی و ، کنید. او بیرای نشیان دادنِ خفقیانشرایط سیاسی و اجتماعی عصر خود را محکوم می، سعاد

از خانیه بییرون ، اریی کند که به اتهام نورافشانی در فضیای تاز نماد خورشید استفاده می، هامُهر زدن بر دهان

خواه و روشینفکر کیه های نزادینمادی هستند از انسان، خورشید و ماه در این شعر، رانده شده است؛ در واقع

عدالتی مبیازره بایسیتند. او همچنیین بیرای نشیان دادن تبعیید و نوارگیی میردم از نمیاد قصد دارند در برابر بی

 اند:امت اجباری محکوم شدهکند که به اقاستفاده می« های گندمسنبله»

ُُرِمة َعَ/ةَرّعصمةص(/ّبُِتهَمة ّتتذیةِعّالَضةتئیِ /ّ/َّ َخة ويحت یّال/مُسّفیّه اّالَرصةِرّال هةصِّمةنّبَیِتهةص.../ّوَحَکمةتاَّعلیهةصِّ لسِ ةجِنَّ َسة َّ
و َلَحتاّ لقةصَءّالقةحِ ّعلیة /ّحیةص(...ّ و...ّمیتةص(.../َّعلیُّج راِ ّاملَ ینِ /ّّیَّضتَءّالَقَمر.../ّ لَصقتاّصتراّ(َعلیّنتافِ ّاملُتاِ ننی.../َّحتّ 

ّ 410:ّ/ّج4997،ّالص حص )ّا  صَمِ ّاجلَری /ّوَمنَرتاّالَرصصفََّیِّمنّذ رَِِتصّحت یّعنصبَلّالَقمِح/َّوَضرتهصّيف
هیای / بیه پنجیرهاشاش بیرون راندنید.../ و بیه اتهیام نورافشیانیترجمه: حتّی خورشید را در این عصر تاری / از خانه)

شهروندان/ به پانزده سا  زندان محکوم کردند/ حتّی نور ماه را.../ روی همه دیوارهای شهر عکس ماه را چسیباندند/ و 

های گندم را/ تحت اقامت اجباری قیرار دادنید/ و چه مرده/ حتّی خوشه ...در نن خواستار دستگیری او شدند/ چه زنده

 شتند.(ها را از دیدارش بازداو گنجش 

به خوبی توانسته است از طبیعت برای نشان دادن اوضیاع جامعیه خیود میدد بگییرد. در ، مانند سعاد، سیمین نیز

نمادی است از جامعه سیمین که دیرگاهی است در نن گیاهی نرسته است و از خرمن بنفشیه و « باغ»، شعر زیر

 مییدی دور اسیت. ولیی بیاز هیم سییمین ناامیید ا، و امید رسیدن بهار بیر ایین بیاغ جز خاکستر باقی نمانده، گ 

 (:1312-1341، رستاخیز مجموعة« روح زمهریری») زدیخوجوی سبزه و بنفشه برمیشود و به جستنمی

در دشت سیرخ سیوختگان/ دیرگیاهی  گرچهکس نکرده نگاه/ در شور اش  و شعله و نه/ باغ را هیچ گرچه

 گرچیهرسد از راه/ باز از سیبزه و بنفشیه بگیو/ / با بهاری که مینرسته هیچ گیاه/ گرچه ما راه خود جدا کردیم
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 (12: 1381، بهبهانی) از سوز دی شدند تباه

چنین بیه خیوبی از طبیعیت بهیره جسیته این، اش چیره شدهشاعر برای نشان دادن تاریکی و ستمی که بر جامعه

 (:1312-1341، رستاخیز مجموعة، «ستنسمان خالی») است

ریز کهکشانش را که بیرد؟/ گیسیوان شیب سینه، روشنانش را که برد؟/ تاج ماهش، خالی، تنسمان خالی س

گیرد او جیز خیار ، تنهیا، بند نیلی پول  نشانش را که برد؟/ باغبان تنهاستپریشان است چون نشفتگان/ موی

/ نشییانِ - نزرده از بیهیودگی سیت، ارغوانش را که برد؟/ نن چنارِ دیر سیا ، گلش را، نیست/ بیدمشکش را

 (132همان: ) خوانش را که برد؟مرغکانِ نغمه

 . نتيجه2
انید موضیوعات و مسیال  اجتمیاعی را در از جمله شیاعران معاصیر هسیتند کیه بیه خیوبی توانسیته الصّباح. بهبهانی و 1

شیاعر بیه بییان  گرا دارنید. هیر دوشعرشان انعکاس دهند و در زمرة شاعرانی قرار بگیرند که گرایش به رمانتیسم جامعه

انید و گیاهی بیه خیاطر جنگ و غفلت سران حکیومتی پرداختیه، عدالتیبی، های موجود در جامعه؛ ن یر فقرناهنجاری

شیود؛ توانند راهکاری برای ح  این مسال  بیابند نوعی غم و اندوه و حتّی یثس و نومیدی بر دلشان چیره میینمی اینکه

گراییی در های اجتمیاعی در شیعر سییمین و وطینعدالتیمحرومان جامعه و بی توضعیّ، به فقر توجّهبا این تفاوت که 

 جلوه و نمود بیشتری دارد.، شعر سعاد

از  موضوعات و مسال  اجتماعی با نوعی بیان عاطفی و احساسی به تصویر کشیده شیده اسیت.، . در شعر هر دو شاعر2

رای قدرت تخیّ  و عاطفه در شعر اهمّیّت زیادی قالی  بیود مکتب رمانتیسم مکتبی بود که ب، های ساختارین ر ویژگی

انید بیه خیوبی و سیمین بهبهیانی نییز توانسیته الصّباحدانست که سرشار از تخیّ  و عاطفه باشد. سعاد و شعری را زیبا می

صیاویر نیروی تخیّی  در شیعر بییان کننید و ت ةبه وسیل، اجتماعی عصر خویش مسال احساس و عاطفه خود را نسبت به 

بیدیع و تیازه ، تصاویر شعریشان نیوع اینکهگزیدند؛ عالوه بر شعریشان را نیز هماهنگ با احساس و عاطفه خویش برمی

 است.

انید. خورشیید اجتماعی استفاده کرده مسال هر دو شاعر از طبیعت و عناصر موجود در نن به عنوان نمادی برای بیان . 3

های طبیعی است که هر دو شیاعر بیرای خشکیده و نسمان تاری  از جمله پدیده باغ، فروغماه بی، در بند کشیده شده

ظلیم و خفقیان ، رنج، عدالتیبی نمادها را از نن هر ی اند و در شعرشان بهره برده، هابیان اوضاع نامساعد جامعه از نن

 اند.موجود در جامعه قرار داده

بیشتر در قالب دفاع از حقوق زنان بیرای ، هاخواهی ننو این نزادی خود به دنبا  نزادی هستند در شعر . هر دو شاعر4

، یابد و تنها تفاوتی که در این زمینه وجود دارد؛ این است که سیمین در شعر خیودرسیدن به نزادی در جامعه جلوه می
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 امّا سعاد به این موضوع نپرداخته است.، از حقوق زنان روسپی و مطرودان جامعه هم سخن گفته

 هانوشت. پی3
شید. پیدرش  تولّیدش، در تهیران م 1318تییر  28سرای ایرانی در بانوی غز « سیمین بهبهانی»سیمین خلیلی معروا به  (1)

نگیار، متیرجم عباس خلیلی نویسنده، پژوهشگر و مدیر روزنامه اقدام بود و مادرش فخر ع می، نویسینده، شیاعر، روزنامیه

ش، در مدرسیه عیالی مامیایی پذیرفتیه  1324های انگلیسی و عربی بود. سیمین در سا  بانتوانای زبان فرانسوی و نشنا با ز

، از مدرسیه اخیراج شید. «مرد امروز»ای انتقادی از احوا  نابهنجار مدرسه در روزنامه در سا  بعد به اتهام نشر مقاله امّاشد، 

ش، از  1348ی ایران نوین ازدواج کرد؛ ولیی در سیا  در همان سا  با حسن بهبهانی دبیر زبان انگلیسی و رلیس انجمن ادب

همسر خود جدا شد و با منوچهر کوشیار ازدواج کرد. سیمین با بیشتر شیاعران و نویسیندگان زمیان خیود دییدار و نشسیت 

ای ه(. شعر سیمین به ویژه غز 42: 1382داشته و گاه تحت تثّیر برخی از این شاعران قرار گرفته است )ر.ک: ابومحبوب، 

(. سیمین ماننید هیر شیاعر 31: 1328و عاطفه و دارای زبانی فاخر، استوار و باشکوه است )ر.ک: صبور،  تخیّ او سرشار از 

های رایج و معمو ، جان و تصویر کالم را در میاورای معنیای ماندگاری به این توفیق دست یافته است که با پرداخت وایه

هایی کالسی  ها و چهارپاره. سیمین، شاعری را از نغاز جوانی با سرودن غز (31: 1383نن تداعی کند )ر.ک: اسدیان، 

رفتیه از دوستانه بودنید، رفتهواطف عریان زنان و احساسات انسانو رمانتی  نغاز کرد که غالبا  دارای مضامین عاشقانه و ع

کیه  هیای او پدییدار شیدرمیانتیکی در غیز تیازه  تخیّی هایی از زبیان و دهه سی به بعد، تحت تثّیر اشعار نوپردازان، رگه

ی بیا نگیرش و محتیوای تغزّلمجموعه مرمر نشانگر این تحوّ  بود. بعدها مجموعه غز  رستاخیز، تالش او را در تلفیق روح 

شیعر اسیت؛ از جملیه:  ی در زمینیةتعیدّد(. سیمین دارای نّیار م18: 1382اجتماعی به نمایش گذاشت )ر.ک: ابومحبوب، 

، «1382دشیت ارین، »، « 1311رستاخیز، »، «ش 1341مرمر، »، «1338چلچراغ، »، «1331جای پا، »، «1331سته، تار شکسه»

 «1382اشعار،  گزینة»، «1323اینکه، یکی مثال  »، «1324ی ز سرعت و نتش، خطّ»

 گان کوییت بیه شیمار ای فرهنگی دیده به جهان گشیود. سیعاد از شیاهزادم، در خانواده 1342می  22در  الصّباحسعاد  (2)

م. دریافیت کیرد. او  1381رود و لیسانس خود را در رشتة اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه گلفیورد انگلییس در سیا  می

دکتری خود را بیه زبیان  د و اوّلین زن کویتی است که رسالةبه دو زبان انگلیسی و فرانسه نیز نشنا بو ،افزون بر زبان مادری

ی، ابوتمام، شعرای مهجر لبنان و شوقی تثّیر پذیرفته است؛ او (. سعاد از متنب111ّ: 1382)ر.ک: یگانه، انگلیسی نوشته است 

م. منتشیر کیرد )ر.ک:  1384در سیا  «  مةنُّعمةرِّ»در حالی که سیزده سا  بیش نداشت، اوّلیین قصیاید خیود را در دییوان 

های شیعری ماننید ویژگی ةعضوی )ارگانی (، از همی و وحدت هایش برای شک  فنّ(. سعاد در قصیده42: 1332خلف، 

گیرد. اشعارش ساده و به دور از تعقید و پیچیدگی است، بیه طیوری کیه بیرای همیه رموز، تصویر، وزن و قافیه کم  می

 ،اوّ  مسیئلةله بیشیتر پرداختیه شیده اسیت؛ (. در شعر سعاد به دو موضیوع و مسیئ112: 2112عیسی، ر.ک: ) قاب  فهم است

هیا و درد ةدوّم، قضی مسئلةنمیزِ تحت سلطه و قدرت مردانه و زن عربی و تصویر واقعیّت زن عربی در جامعه خفقان نزادی

فلسطین و مقابلیه بیا دشیمن صهیونیسیت کیه بخیش زییادی از شیعرش را بیه خیود  مسئلةهای امت اسالمی، مخصوصا  رنج

ِلُةصتّمةنّ»، «م 1382، ومضةصتّالحةصکرا»اند از: ری سعاد عبارتهای شع(. دیوان8تا: األمین، بیر.ک: اختصاص داده است )
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 َمك م  ّ-فصلی  ّعلمی  ّ)ّحبتثّيفّاألدبّاملقصر 

ّا نسصنی    جصمر ّراذ ّکرمصن/صه،ّکل ی  ّا دابّوالرلَت

407ّ-92صصّ،5045َّّهة.ُّ/4129ّّهة.ّ /4292ّّخریفّ،52ّالر دّ،ّالس ن ّالس صدع 

 وعیمنیّهبحهصينّالص حص شرصرّعرصدّ ّ ّيفجتمصعیّ ومصنسی ّا لرّ ا

 1(دراع ّمقصرن )
 2ّال ّفسنقر حجت

 ایران، يبزوار جامعة احلکیم الس  ، يف قسم الل غة العربی ة وآداهبااستاذ مساعد 
3ّعهیرّاکر 

 ایران، يبزوار جامعة احلکیم الس  ، ة وآداهباغة العربی  فرع الل   يف ةماجستری 

ّامللخ ص
ة. سفففعاد ومانسفففیة الیردی فففة علفففی خفففالف الر  جتماعی فففتعفففال الای فففاا واملشفففا ل اإ يومانسفففة فرعفففا مففف  األدب الر  یة االجتماعی فففومانسفففتعتفففل الر  
جتماعیفة. ة اإسفیمانو َجفرببَ  ییلفة حیفاا  الر   يئفاجحفات الال  واعر الن  ة مها م  الش فاعرة الیارسی  الش   اعرة الکویتیة وسیمنی هببهاينالش   الص باح
دب املایفارن مف  األ ةمریکی ف)فوء املدرسفة األ اعرتنی يفهفاتنی الش ف  فعر ة يفومانسیة االجتماعی  بعاد الر  أهم ألی دراسة إ يذا البحث یرمه وإن  

 العفففةعفففایف مفففع الیایفففراء واخلالیایفففر والت   ن  إ فففعرمها؛ و  لیجفففد املشفففاهبات واملیارقفففات املوجفففودة يف يحلیلفففالت   -ي سفففامل املفففنهف الو فففیأعلفففی 
سفامل أة علفی جتماعی فتصفویر املشفا ل اال  رمفز يف بیعفة ومااهرهفافاع ع  حایوق املرأة واسفتخدام الط  ة والد  ة والوینی  ی  ة ویلب احلر  جتماعیاإ
 حفوال البسسفاء يفأهتمفام للیایفر و اإ أن   ال  ال ف  تفنعکس يف أ فعارمها إ هفم امل فامنی املشف  ةأحسامل واخلیفال مف  عاییة واإلیالق العنان لإ

فاع عفف  حایففوق الففد   ويف ؛ ففعر سففیمنی  ثففر بففروزا منهففا يفأ ففعر سففعاد  ة يفن الوینی ففأ حففال يف سففعاد ففعر   ثففر وهففورا منففه يفأمنی  ففعر سففی
 . عر سعاد هذه املیزة ال توجد يف    ساء املطرودات ع  اجملتمع ولکت والن  عاهران سیمنی تدافع ع  حایوق الأاملرأة نشاهد 

 .سیمنی هبهبهاين، الص باحسعاد ، العريب والیارسي املعا ری  عرالش  ، ةومانسیة االجتماعی  الر  ، رندب املایااأل  :لیلیّ الکلمصتّال ّ 
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