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مطالعه تطبیقی اشعار فروغ فرخزاد و سیلویا پالت
1علی اصغر سعیدي

صدیقه عبداله زاده
چکیده 

شـــعرجایگاه عواطـــف واحساســـات وابـــزاري بـــراي بیـــان عقایـــد و تفکّـــرات بشـــري اســـت و 
ي جغرافیــایی نمـــودي واقعــی و تصــویري گویـــا از    شــاعران در هــر دوره و در هـــر محــدوده   

ــا گســترش پهنــه درون و محــیط پیرامــون خــود  ــات  هســتند. ب ــان ملــل مختلــف، ادبی ــط می ي رواب
ــه وجــود آمــده     ــات جهــان ب ــل در ادبی ــه و مناســبات و روابطــی متقاب ــرار گرفت ــأثیر ق ــز تحــت ت نی

ي ادبیــات تطبیقــی جــاي مــی گیــرد. فــروغ فرخــزاد اســت؛ کــه ایــن مناســبات وروابــط در حــوزه
ــده در ا    ــاري ارزن ــالق آث ــوپرداز، خ ــاعري ن ــوان ش ــه عن ــالت،   ب ــیلویا پ ــران و س ــر ای ــات معاص دبی

نامـه حاضـر مـی باشـد. فـروغ و سـیلویا       شاعر آمریکـایی معاصـر بـاوي، موضـوع پـژوهش و پایـان      
انـد. علـی رغـم    ي خـود تـأثیر بسـزایی در تکامـل شـعر فارسـی و انگلیسـی داشـته        هر کدام به نوبـه 

بـا هـم دارنـد. وجـود     اي هـاي عمـده  که بـه جهـت فرهنگـی و زبـانی و ادبـی و مکـانی تفـاوت       آن
ــد و       ــأس و امی ــدگی، ی ــرگ و زن ــادگی، م ــرت، س ــق و نف ــون عش ــیاري چ ــترك بس ــامین مش مض

ــه ــکوه از جامع ــان،    ش ــان اشعارش ــیاري از می ــابه بس ــواهد مش ــدارد، و ش ــی ن ــه زن در آن حقّ اي ک
ــارآن دو،         ــترك درآث ــانی مش ــات زب ــی مختص ــاعر، و برخ ــن دو ش ــابه ای ــاً مش ــدگی تقریب در زن

ــر  ــده را ب ــر و        نگارن ــرده و تفکّ ــی ک ــامین را بررس ــن مض ــیفی ای ــی توص ــا روش ــا ب ــت ت آن داش
ي این دو شاعر را مورد تحلیل قرار دهد.اندیشه

مطالعه تطبیقی،اشعار،فروغ فرخزاد،سیلویاپالتکلید واژه ها: 

saeedi_72@yahoo.comکارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحدبناب1
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مقدمه
پرنده مردنی است پرواز را به خاطر بسپار

)365،ص1383(فروغ فرخزاد،
ــار ــی آثـ ــهبررسـ ــل   و مقایسـ ــی ملـ ــار ادبـ ــود در آثـ ــاهیم موجـ ــامین و مفـ ي مضـ

هاســت؛ چــرا هــاي آنمختلــف بیــانگر روح حــاکم بــر جوامــع و نشــانگر عقایــد و اندیشــه 
ــه شــعر زبــان ــات وخاص ــم آشــکار ویژگــیکــه ادبی گــون جوامــع هــاي گونــهگویــا و تجس

ــی  ــري م ــاهی     بش ــیدن مف ــرون کش ــعر و بی ــی روح ش ــرورت بررس ــر ض ــن ام ــد و ای م و باش
سازد.مبانی کلیدي آن را افزون می

ــاد اســت، نفــسِ اثــر ادبــی نیســت، بلکــه    ــق و نقّ در ادب تطبیقــی، آن چــه مــورد نظــر محقّ
تحقیـق در کیفیـت تجلّــی و انعکاسـی اسـت کــه اثـر ادبـی قــومی در ادب قـوم دیگـر پیــدا         

ــه و نظــر اهــل تحقیــق  مــی کنــد. و بــه عبــارت دیگــر، آن چــه در ادب تطبیقــی مــورد توج
ــار ادبــی قــوم دیگــر     ــدبیري اســت کــه هــر قــومی در آن چــه از آث اســت، آن تصــرّف و ت

).182، ص1374کند.(زرین کوب،نماید، اعمال میاخذ و اقتباس می
ــر     ــات دیگـ ــا ادبیـ ــی بـ ــات ملّـ ــاریخی ادبیـ ــی روابـــط تـ ــی، بررسـ ــات تطبیقـ ادبیـ

یابـد و  مـی هاسـت؛ چگونـه ادبیـات یـک کشـور بـا ادبیـات دیگـر سـرزمین پیوسـتگی          زبان
ــات تطبیقــی، بیــانگر انتقــال پدیــده بــر یکــدیگر تــأثیر متقابــل مــی هــاي ادبــی از نهنــد؟ ادبی
)26، ص1387هاست. (طه ندي، یک ملّت به ادبیات دیگر ملّت

ــته ــعر ایــران بــا اشــعار        در نوش ــروغ فرخــزاد، پریشــادخت ش ي حاضــر اشــعار ف
ــه  ي جــذاب و جنجــالی آمریکــا مــورد ت ســیلویا پــالت شــاعره ــرار گرفت طــابق و بررســی ق

ــن دو شــاعر معاصــر، از نظــر ویژگــی   ــار ای ــه هــم   اســت. آث ــارز شــباهت بســیاري ب هــاي ب
هـــاي هـــاي پـــالت در دفتـــر آریـــل تـــداعی آخـــرین ســـرودهدارنـــد. آخـــرین ســـروده

ي فارســــی زبــــان اســــت. زیــــرا از حیــــث لحــــن، فروغفرخـــزاد در ذهــــن خواننــــده 
ــین دو تصویرســازي و مضــامین، شــباهت  ــایی ب ــی شــاعرهه ــه چشــم م ــزرگ ب خــورد، ي ب

ــه بــدون غلتیــدن در ابتــذال احساســاتی  گــري. هــر لحــن و صــداي هــر دو زنانــه اســت، البتّ
)39،ص1387چند شماري از اشعار سیلویا از زبان یک مرد بیان می شود.( پالت، 
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ــود مضــامین مشــترك بســیاري، ضــرورت بررســی و تطبیــق آثــار آن دو را        وج
ــزون ــیاف ــر م نگــري، نیهیلیســم، مــرگ اندیشــی، ســرخوردگی و ناکــامی در   ســازد. ویرات

ــق، وصــلتی ادبــی نیــز از مضــامین مشــترك هردوســت. وجــدان بــزرگ انســانی         -عش
هــاي عــالی تــوان نمونـه اجتمـاعی نیــز در هـر دو شــاعر مشـترك اســت و آثـار آنــان را مـی     

)39شعر متعهد به معناي راستین آن دانست. (همان ص
ــک   ــري کوچ ــزاد، پ ــروغ فرخ ــت    ف ــران اس ــر ای ــعر معاص ــروغ ش ــه ف ــی ک غمگین

هــاي بســیاري در اشــعار زیــادي بــراي پــرداختن بــه دردهــاي جامعــه ســروده اســت. پنجــره 
هــاي شــعرهاي او نمــاد خاصــی اســت. پنجــره شــعر او وجــود دارنــد و هــر کــدام از پنجــره

هـاي خیــال  فقـط وسـیله اي بـراي دیـدن نیسـت بلکـه بــراي شـنیدن صـداها و لمـس سـتاره          
اش بــا مظــاهر طبیعــت الفــت هــایی اســت کــه بــه انتظــار عــدالت و تغییــر زنــدگی بدر شــ

نوشت.داشت و از آن در اشعار خود می
ــاعره   ــاعرترین ش ــالت، ش ــیلویا پ ــی     س ــان درخشش ــوارز، چن ــول آل ــه ق ــان ب ي زم

ــی       ــاه ول ــدگی کوت ــال زن ــی س ــت در س ــت و توانس ــب گرف ــی لق ــر طالی ــه دخت ــت ک داش
ــه ا طــی کــرده و آثــاري بــه یادمانــدنی از خــود بــر جــاي  هــاي موفقیــت رپرشــور خــود، قلّ

ــم  ــوز ه ــه هن ــذارد ک ــرگ وي  -بگ ــان م ــال از زم ــل س ــت چه ــس از گذش ــامش ورد -پ ن
ــان ــده زب ــه روز خوانن ــه خــود جــذب مــی هاســت و شــعرش روز ب ــد. هــاي بیشــتري را ب کن

تــالش مــردم بــراي زنــدگی بهتــر، ناامیــدي حاصــل از نرســیدن، تردیــد در معنــاي زیســتن  
ــه ــه گون ــدگی    ب ــه زن ــت ک ــته اس ــالت نوش ــت. پ ــده اس ــام ش ــه او اله ــري ب ــم نظی اش، ي ک

ها.هاي کوچک و ستیز مدام این زندگیترکیبی است از زندگی
وآثاردوشاعری بهزندگی نگاه

فروغفرخزاد
شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد  میمن پري کوچک غمگینی را/

نوازد آرام آرام/میو دلش را در یک نی لبک چوبین
ی نظامي پدرشمرد.درتهرانمتولدشد1313درسالوی

ي بهخواندنکتابهای نعالقهسببشدفروغازکودکیهم.اماعالقهمندبهشعروادببودیومقرّرات
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ي کهدرسالهای ردانسیشعربپردازدوباشعرانسگ
ی درشانزدهسالگ. متوسطهبههنرستانبانوانرفتیاندورهیفروغپسازپا.دیبعدبهحدعشقرس

ي شدامابهزودي زشاپورازدواجکردوصاحبپسریباپرو
1331ندفترشعراوستکهدرسالیراولیاس.دیطعمطالقراچش

ی عطفینقطه1342گردرسالیدي چاپتولد.انراچاپکردیواروعصیپسازآند.دیبهچاپرس
1345فروغدرسال.دیآی بهحسابمي وی درزندگ

فروغازبحثبر.ندفترشعراوستیمبهآغازفصلسرد،آخریاوریمانبیا.براثرتصادفجانخودراازدستداد
.( داشتهاستي اریراناستکههوادارانومنتقدانبسیاتمعاصرایادبي نچهرههایزتریانگ

)1378فروغفرخزاد،مقدمه

زندگی نامه سیلویا پالت
به باور تو، به عشق، به انسخداوندا! تو کجایی؟ من به تو نیازمندم؛

شمسی، در بیمارستان 1311آبان 6میالدي برابر با1932اکتبر سال 27سیلویا پالت در 
ارلیاو» اوتو«او اولین فرزند رابینسون مموریل، در بوستون ایالت ماسوچست به دنیا آمد.

گذاشت به سیلویا، اثري عمیق در روح و جانبود. مرگ پدر در سن هشت سالگی سیلویا
فوریه سال 11ر سرانجام د.طوري که اثر این شوك در اشعار و خاطرات سیلویا به جا ماند

ها از خواب بیدار شوند؛ پس از آن که در سی و یک سالگی قبل از این که بچه1963
ها شیر و بیسکویت گیرد و روي تخت آندرب خانه را با دستمالی خیس کامالً درز می

گذاشته و از اتاق بیرون آمد و شیر اجاق گاز را باز کرد و با گاز مونوکسید کربن 
خودکشی کرد.

ردن محشرم.ردن هم هنر است،/  مثل هر کار دیگر  / مو من در کارِ م
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ــال       ــون ه ــاس در هپت ــنت توم ــاي س ــتانی در کلیس ــد او را در گورس ــدهیوز، جس ت
ي قبــر او بــه ایــن مضــمون اســت: حتــی در دل بعــد از پــل هیــدن دفــن کــرد. ســنگ نوشــته

توان نیلوفر زرین کاشت.وزان، میي سشعله
مشترك دراشعار فروغ فرخزاد و سیلویا پالتمضامین و موتیف هاي

آه اگرراهی به دریا ییم بوداز فرو رفتن چه پرواییم بود
)276،ص1383(فروغ،گربه مردابی زجریان ماند آباز سکون خویش نقصان یابد آب

)438،ص1386هاي کوچک خوش کنم.(پالتبه چیز/خود رادل توانمنمی
ي فـروغ فرخـزاد و   نامـه و اندیشـه  بررسـی زنـدگی  در این قسـمت، سـعی شـده اسـت تـا بـا      

ــه     ــرار داده و ب ــه ق ــورد مطالع ــالت مضــامین مشــترك شــعر آن دو شــاعر زن را م ســیلویا پ
ــن مشــترکات و مشــابهت  ــان ای ــات   بی ــن دو زن در ادبی ــأثیر و نقــش ای ــه شــود. ت هــا پرداخت

هـاي زیـادي   زمان حیاتشان و بعـد از آن، بـه قـدري زیـاد اسـت کـه بعـد از مرگشـان، نقـد         
ــار هــر دو نوشــته  ــه آث ــد.ب ــد و در  «ان فــروغ و ســیلویا از دو فرهنــگ و تمــدن متفــاوت بودن

چــه ذهــن و زبــان ایــن دو هنرمنــد را بــه فضــاي نســبتاَ متفــاوتی بــه ســر بــرده بودنــد، امــا آن
هــاي زیســتی مشــترك آن دو اســت و اگــر چیــزي را بتــوان کنــد، تجربــههــم نزدیــک مــی

)43،ص1388(اکبري بیرق،» نامید، همین است و بس.» توارد «در سنت ادبی
زنانگی-1

تــرین ویژگــی مشــترك اشــعار فــروغ و ســیلویا، زنانــه بــودن آن اســت  نخســتین و برجســته
ــه   ــات زنان ــام، احساس ــجاعت تم ــا ش ــن دو ب ــه   ای ــران ب ــد دیگ ــروا از نق ــدون پ ــود را ب ي خ

رایــج بــر جامعــه هــاي انــد: ســیلویا و مخصوصــاَ فــروغ یــک تنــه برضــد ارزش زبــان رانــده
اند:خود قیام کرده و همچون یک زن سخن گفته

فروغ:
سـازي  سـخت مغـروري و مـی   /ي امیـدي را عاقبـت شیشـه  شـکنی/ زنـی و مـی  به زمـین مـی  

ــرد ــدي را  /  س ــش جاوی ــی، آت ــاموش   /در دل ــالی و خ ــوت خ ــخل ــراز خــاطره  /رام ــو پ ت
مردتو مرا شاعره کردي اي /ي احساس من استشعر من شعله/کردي اي مرد

)53،ص1383(فروغ فرخزاد، 
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سیلویا پالت:
ــال رســیده اســت  ــه کم ــی / زن ب ــدن ب ــر ب ــوهم  /جــانشب ــروزي نشســته، ت ــد پی لبخن

ی مــاش انگـار پاهـاي برهنـه  /اش جـاري اســت هــاي شـب جامـه  در طومـار /تقـدیري یونـانی  
دیگر بس است/   تا اینجا آمدیم/گویند

)298، ص1387(پالت، 
یأس و ناامید-2

هــاي مشــترك اشــعار فــروغ و پــالت     تــرین ویژگــی دیگــر از برجســته ییکــی 
م و ماللـت  عـا تکرار و بسـامد بسـیار بـاالي کلمـات منفـی، یـأس، ناامیـدي، کسـالت، قتـل         

ــازخوانی بعضــی از اشــعار فــروغ فرخــزاد و ســیلویا پــالت  در شــعر هــر دو شــاعر اســت  . ب
:این مطلب استنمایانگر 

سیلویا:
مثل کتی غمناك/  ي تن من استزهاین نم نم باران به اندا

)96(همان، ص
فروغ:

در ابتــداي درك هســتی  / ي فصــل ســرد در آســتانه/ زنــی تنهــا / و ایــن مــنم  
ــوده ــینآل ــاك آســمان /ي زم ــاده و غمن ــأس س ــن دســت / و ی ــاتوانی ای ــمانیو ن ــاي آس ه

)321،ص1383(فروغ فرخزاد، 
سیاهی-5

سیلویا:
ــم کــه یــک زاغفقــط مــی ــب کــردن پرهــاي ســیاهش در حــال/دان ــان مــی/مرتّ ــد چن توان
و هـــراس از / پلـــک چشـــمانم را بگشـــاید/کـــه حـــواس مـــرا تســـخیر کنـــد/ بدرخشـــد

)72،ص1387(پالت، یک چند از میان ببرد/ بیهودگی محض را
فروغ:

شودامچگونه قطره قطره آب مینگاه کن که غم درون دیده
شودي سیاه سرکشماسیر دست آفتاب میچگونه سایه
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)230، ص1383(فروغ، 
ناامیدي  -6

سیلویا:
یا مرا بر جاي نگذاشتی تا چشم مات تنگم را/ تو مرا با نوك پا به پیش نراندي

به درك نیلگونی یا ستارگان/به آسمان بدوزم باز، هر چند ناامید
)102،ص1387(پالت،

فروغ:
ــم  ــدیش را هــ ــتمال و   /او ناامیــ ــویم و دســ ــنامه و تقــ ــل شناســ ــدك و مثــ فنــ

ــارش ــی   /خودک ــازار م ــه و ب ــه کوچ ــود ب ــراه خ ــردهم ــدیش/ ب ــک  آن/و ناامی ــدر کوچ ق
شود.در ازدحام میکده گم می/ است که هر شب

(نوستالوژي)حسرت گذشته-7
ــیلویا و       ــعر س ــج ش ــاي رای ــف ه ــامین و موتی ــته از مض ــه گذش ــف ب ــرت و تأس حس

ــتن      ــی نیس ــود راض ــدگی خ ــالت از زن ــروغ و پ ــت. ف ــروغ اس ــاَ ف ــواره در مخصوص د و هم
ــرت آن     ــف و حس ــتند و تأس ــته هس ــدگی گذش ــوش زن ــا  آرزوي دوران خ ــا را باره روزه

اند:هاي مختلف در شعر خود نشان دادهو به شکل
گوید:چنین می» روزهاآن«فروغ در شعر

هــاي پــر از آن آســمان/آن روزهــاي ســالم سرشــار/آن روزهــاي خــوب/آن روزهــا رفتنــد
ــک ــر از  /پولـ ــاران پـ ــیالسآن شاخسـ ــه/گـ ــبز   آن خانـ ــاظ سـ ــه داده در حفـ ــاي تکیـ هـ
ــه یکــدیگرپیچــک ــام/هــا ب ــادكآن ب ــازیگوشهــاي بادب هــاي گــیج از آن کوچــه/هــاي ب

آن روزهــاي /آن روزهــاي خیرگــی در رازهــاي جســم/ آن روزهــا رفتنــد/هــاعطــر اقــاقی
ــایی رگ آشــنایی ــا زیب ــه، ی ــی رنــگهــاي محتاطان ــا یــک گــل /هــاي آب از / دســتی کــه ب

هــاي کوچــک جــوهر، بــر ایــن و لکــه/یــک دســت دیگــر را/زدي صــدا مــیپشــت دیــوار
ــق،/دســت مشــوش، مضــطرب، ترســان  ــتن را   / و عش کــه در ســالمی شــرم آگــین خویش

ــی ــازگو مـ ــردبـ ــود /کـ ــرم دود آلـ ــاي گـ ــه  /در ظهرهـ ــار کوچـ ــقمان را در غبـ ــا عشـ مـ
بــاغ مــا قلبهامــان را بــه/ هــاي قاصــد آشــنا بــودیمي گــلمــا بــا زبــان ســاده/خوانــدیممــی
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هـاي  و تـوپ، پیغـام  / دادیـم و بـه درختـان قـرض مـی    / هـاي معصـومانه مـی بـردیم     مهربانی
و عشــق بــود، آن حــس مغشوشــی کــه در تــاریکی      /گشــتبوســه در دســتان مــا مــی   

هــا و درانبــوه ســوزان نفــس  / کــردکردوجــذبمان مــی ناگــاه محصــورمان مــی  /هشــتی
)223،ص1383هاي دزدانه(فروغ فرخزاد،ها و تبسمتپش

سیلویا پالت:و
ــاب،   دیشــب تصــویري از شــناي« ــا و ن مــان در ســالت لیــک در نظــرم آمــد: تصــویري زیب

اي نیسـت. بـراي خـودش موضـوعی     فکر کردم ایـن نـور، ایـن حـس بخشـی از هـیچ قصـه       
ــه   ــد کلم ــه چن ــت و ارزش آن را دارد ک ــارهمجزاس ــن   اي درب ــوانم ای ــر بت ــم. اگ اش بنویس

ــابقم را    ــادي س ــدهم و ش ــام ب ــار را انج ــه   ک ــر نتیج ــردانم دیگ ــاره برگ ــم  دوب ــار مه ي ک
ــت مــن نیســت. بلکــه خوشــی و لــذّت مــن اســت، چیــزي کــه دیگــر    نیســت. مســئله موفقی

)445، ص1386(سیلویا پالت،» مرده.
ویا این شعر:

آورد، امـا مـن   کـس بـه یـاد نمـی    چیـدیم؟/ هـیچ  هـا را مـی  آوري چگونـه نـرگس  به یاد می
بــود. / شــاد و ســرخوش / در چیــدنِ گــل بــه یــادم اســت./دخترت یــک دامــن گــل چیــده

فــروختیم./ شــاید کـار چنــدان خوشــایندي نبــود /  هــا را مـی مـا کمــک کــرده بود./مـا گــل  
ــی  ــا مـ ــروختیمامـ ــان/آیا آنفـ ــل    شـ ــار گـ ــر بهـ ــودیم؟ / در هـ ــر بـ ــدر فقیـ ــان را قـ هامـ

بــا »/ي مــا ایــن اســت.رســم خانــه«ي دوازده تــایی را بــه هفــت پنــی / خریــد/یک دســتهمـی 
ي آن بــودیم کــه از خواســتیم صــاحب چیــزي شــویم./فقط تشــنههمــه، مــا انگــار نمــیایــن 

ــرگس   ــود ببریم./ن ــزي س ــر چی ــک ه ــا، پول ــود  ه ــمان ب ــی تالش ــاي طالی ــندوقچه/ه ي ص
هـا دیـدن   هنـوز نفهمیـده بـودیم/ آن نـرگس    /ایـم پنداشـتیم تـا ابـد زنـده    مان بـود / مـی  گنج

ــه  ــت در لحظ ــدیت اس ــاه.اب ــ /نمیي کوت ــناختیم روزهام ــد   ان راش ــتن آن پیون ــاد رف ــر ب / ب
زودگذر را

)30، ص1380(پالت، 
اظهار عدم رضایت از زندگی کنونی-8
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ــن      ــالت در ای ــد. پ ــدگی خــود ناراضــی بودن ــیلویا از وضــع زن ــم س ــروغ و ه هــم ف
ــی   ــین م ــاطرات خــود چن ــاره در خ ــد:ب ــک   نمــی«نویس ــاي کوچ ــه چیزه ــوانم خــودم را ب ت

جــا، بــا شــعر و نقّاشــی پــول جــا و آناز ایــنتــوان دلخــوش کــنم. ولــی چــه قــدر ســاده مــی
ــی   ــاال م ــارم ب ــت انتظ ــدن کورســوي موفقی ــد از دی ــعرم،  در آورد. بع ــاب ش رود. چــاپ کت

ــه دامــش     ــردن جــایزه ب ــا ب کتــاب کودکــان، انگــار فــدايِ قــدیمی عشــق کــه در بچگــی ب
)438،ص1386پالت،»(انداختم بزرگ و اقناع نشدنی است.می

سرود:اي بود چنین میهاي تازهدر جستجوي افقو فروغ هم که همانند پالت
ــود   ــاییم ب ــه دری ــی ب ــود / آه، اگــر راه ــرواییم ب ــرورفتن چــه پ ــه/از ف ــان گرب ــی زجری مرداب

ــدآب ــد / مان ــاهی /آباز ســکون خــویش نقصــان یاب ــیم تب ــایش هــا شــودجــانش اقل /  ژرفن
ها شودگورِ ماهی

)276،ص1383(فروغ فرخزاد،
بر جامعههاي حاکم حمله به ارزش-9

ــی   ــدگی و رشــد م ــالت در محیطــی زن ــروغ فرخــزاد و ســیلویا پ ــان  ف ــد کــه زن کنن
انـد کـه   هـا در مـوقعیتی قـرار گرفتـه    مصـرف و روح نیسـتند. آن  چیزي جـز موجـودات بـی   

ها وجود دارد. به خاطر زن بودنشان محدودیت مضاعفی براي آن
ــی  ــین م ــاره چن ــن ب ــروغ در ای ــان «نویســد:ف ــن آزادي زن ــران و تســاوي آرزوي م ای

هــایی کــه خــواهرانم در ایــن مملکــت در اثــر      هــا بــا مــردان اســت. مــن بــه رنــج      آن
برنــد، کــامالَ واقفــم و نیمـی از هنــرم را بــراي تجســم دردهــا و  هــاي مــردان مـی عــدالتیبـی 

ــی آالم آن ــار م ــه ک ــا ب ــتی    ه ــی از خودپرس ــردان ایران ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــرم. آرزوي م ب
ــه زن  ــند و بـ ــت بکشـ ــازدسـ ــا اجـ ــاهر   هـ ــان را ظـ ــتعداد و ذوق خودشـ ــه اسـ ــد کـ ه دهنـ

)602،ص1377جاللی، »(سازند.
و سیلویا پالت:

هــا یــا ســازهاي خــراب زوزه مثــل زن/هــاي نــامرئیدر حیــاط مرمــري، گربــهسراســر شــب
ــیده ــدکش ــم/ان ــی   ک ــاس م ــنایی روز را احس ــم او روش ــدک ــا   /کن ــفیدکه ب ــالت س آن کس

اي از جیــک اکنــون شــهر نقشــه  /ودشــکالهــی پــر از تکرارهــاي مبتــذل آفتــابی مــی     
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بـه ردیـف بـه    /هـاي مـات و مرمـرین   هـا بـا چشـم   جـا آدم و همـه /هـاي شـاداب اسـت   جیک
رانند، همچون مسخ شدگانسوي کار می

)128، ص1387(پالت، 
تجلی وجدان اجتماعی  -11

ــدار و الهــه « ــار و دل ــن ی ــوران خــون و   ي خــونشــعر، ای ــروغ و ف ــر ف ــه تعبی آشــام ب
اي چــون انــههــاي روشــنفکري اندیشــهاي بــود بــراي عرضــهیــر پــالت عرصــهمضــرّ بــه تعب

ــه. هــر دو شــاعر را مــی  ــد قلمــداد کــرد کــه  نیهیلیســم و نقــد مدرنیت ــدانی متعه ــوان هنرمن ت
شــان در قالــب شــعر تجلّــی انتقــادي خــود را پیــدا کــرده        تعهــد و وجــدان اجتمــاعی  

)31،ص1388اکبري بیرق، »(است.
سراید:ین میفروغ در شعر قربانی چن

ام ز وسوسه ي الهامآشفته/ امشب به آستان جالل تو
آشامي خوناي الهه…اي شعر/      جانم، از این تالش به تنگ آمد

چه مانده که بستانی؟…آخر بگو/ ي اشک آلوداز من جز این دو دیده
این همه قربانی…دیگر بس است/ ي خون آشاماي الهه…اي شعر

)130،ص1383(فروغ،
گوید:و سیلویا پالت چنین می

/اي مهربانی، مهربانیهایی ریز/بلورهایش مرهم
ــا خــوش ــهکــه ب ــه /     کنــی!هــا را جمــع مــیرویــی تکّ هــاي حریرهــاي ژاپنــی مــن، پروان

ــد! ــی/ناامی ــوند  آن دم ــوش ش ــار و بیه ــه گرفت ــت ک ــی /س ــو م ــاال ت ــانی  و ح ــا فنج ــی، ب آی
تـو دو  /  آیـد هـیچ جـور بنـد نمـی    /فـوران خـون، شـعر اسـت    / در تاج گلـی از بخـار  /چاي

دهی، دو شاخه گل.بچه به دستم می
)290، ص1387(پالت، 

یابی به دنیاي آرمانیدست-12
ــن ــهیکــی دیگــر از ب هــاي مشــترك در اشــعار فــروغ فرخــزاد و ســیلویا پــالت،   مای

ــه  آرزوي دســـت ــت. اندیشـ ــانی اسـ ــاي آرمـ ــه دنیـ ــابی بـ ــاي آریـ ــانی و آرزوي ي دنیـ مـ
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ــت ــه    دس ــبختی، اندیش ــش و خوش ــار از آرام ــد و سرش ــدگی جاوی ــه زن ــابی ب ــدیمی ی اي ق
اي بوده که همـواره ذهـن بشـر را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت و بـه دنبـال چنـین اندیشـه            

ــار خــود گوشــه   ــازگو اســت کــه بســیاري از شــاعران و نویســندگان در آث هــایی از آن را ب
اند.کرده

سراید:چنین می» اروی«فروغ در شعر 
ــش   ــادي بخ ــرم و ش ــدي گ ــایی  /باامی ــت و روی ــاهی مس ــا نگ ــانه  /ب ــرك افس دخت

رســـد /مـــیگمـــان روزي ز راهـــی دوربـــی/نیمـــه شـــب در کـــنج تنهـــایی:/خوانـــدمـــی
ــر ســنگفرش کوچــه اي مغرور/مــیشــهزاده ــاد ضــربه/  هــاي شــهرخــورد ب ــمِ ســتور ب ي س
ــاج / ي خورشــیددرخشــد شــعلهمــی/پیمــایش ــایشبرفــراز ت ــود جامــه/ زیب ــار و پ اش از ت

ــینه/  زر ــته  س ــر رش ــه زی ــان ب ــوهر اش پنه ــایی از در و گ ــی/ه ــراه   م ــان هم ــر زم ــاند ه کش
ــویی ــش را / خودس ــاي کاله ــه/بادپره ــیاهش را  حلق ــوي س ــم  /ي م ــوش ه ــان در گ مردم

/ در جهــان یکتاســت / او بــا ایــن غــرور و شــوکت و نیــرو    …آه«/گوینــد:آهســته مــی 
ســوي در / پیچــد صــداي در ناگهــان در خانــه مــی  /»واالســت!اي گمــان شــهزاده بــی

ــی  ــادي مـ ــویی زشـ ــر گـ ــایم پـ ــت /گشـ ــت…آري…اوسـ ــهزاده، اي «/  اوسـ آه، اي شـ
زیـر لـب چـون کـودکی     / »آیـی. دیـدم کـه مـی   هـا خـواب مـی   نیمـه شـب  /محبوب رویایی

ــته مــی  ــددآهس ــوق آلــود    /خن ــاهی گــرم و ش ــی  / بــا نگ ــر نگــاهم راه م اي دو «/بنــدد ب
آه، /اي در جــام مینــاییاي نگاهــت بــاده/ روشــن بــه ســوي شــهر زیبــایی چشــمانت رهــی 

/ ره، بســی دور اســت /ي خوشــرنگ صــحرایی بشــتاب اي لبــت همرنــگ خــونِ اللــه    
»قصر پرنور است.…لیک در پایان این ره 

)120،121،صص1383(فروغ، 
وسیلویا:

ــتارگان   ــوي س ــور س ــر ک ــب در زی ــت/ امش ــل درخ ــا و گ ــک از  ه ــاي خن ــا بوه ه
گــاه فکــر / روم، امــا هــیچ یــک عنــایتی ندارنــد.مــن در میانشــان راه مــی/افشــانندخــود مــی

تـرین وجـه شـبیه آنـان     بایـد بـه کامـل   / شـوند و افکـار تـار مـی   /کنم که وقتی در خوابممی
ــم. ــیبــرا/باش ــده باشــم./    یم طبیع ــت کــه آرمی ــی  تــر اس ــن و آســمان ب پــرده در آنگاه م
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هــا شــاید آنگــاه درخــت/و مــن مفیــد خــواهم شــد هنگــام کــه بیــارمم ســرانجام:/یم،صــحبت
ها برایم فرصت یابندو گل/نوازشم کنند

)124، ص1387(پالت، 
آرزوي خوشبختی-13

آرزوي خوشـــبختی هــــم ماننـــد بســــیاري از موضـــوعات دیگــــر از مضــــامین    
زنـدگی فــردي  مشـترك شـعر فـروغ فرخـزاد و سـیلویا پــالت اسـت. هـر دو شـاعر کـه در          

زیــادي داشــتند و بــه نــوعی هــم از طــرف خانــه و هــم از طــرف  هــايو اجتمــاعی ناکــامی
ــت    ــان آرزوي دس ــواره در اشعارش ــد، هم ــده بودن ــرد ش ــه ط ــدگی  جامع ــک زن ــه ی ــابی ب ی

. سرشار از شادي را خواستار بودند.خوش و 
نویسید:سیلویا در حباب شیشه چنین می

ــدگی ــه ج زن ــدم ک ــتان،     ام را دی ــر آن داس ــبز انجی ــت س ــل درخ ــمم، مث ــوي چش ل
ي درخشـانی  دهـد. و از سـر هـر شـاخه، مثـل یـک انجیـر درشـت بـنفش، آینـده          شاخه مـی 

ــی    ــت م ــن عالم ــه م ــمک مــی ب ــود و خــانواده    داد و چش ــوهري ب ــر، ش ــک انجی ي زد. ی
ي مشـــهوري، و انجیـــر دیگـــر اســـتاد خوشـــبختی و فرزنـــدانی، و انجیـــر دیگـــر شـــاعره

ــوفّق ــگاه م ــر    …ی،دانش ــن انجی ــراي ای ــاال و ف ــود، و ب ــی ب ــان ورزش ــر قهرم ــر دیگ ــا، انجی ه
توانســتم ببیــنم. خــودم را مجســم کــردم نشســته در انجیرهــاي دیگــري بــود کــه دیگــر نمــی

)84،ص1384زیر این درخت انجیر. (پالت، 
و فروغ:

/  /در ســایه فــرار خوشــبختیي بــی اعتبــار عشــقدر ســایه/ اي خــود را رهــا کــردمدر ســایه
ــایه ــداريدر سـ ــبخت و آرامیم/ هاي ناپایـ ــا خوشـ ــوس، مـ ــگ و  /افسـ ــا دلتنـ ــوس، مـ افسـ
ستتنگ زیرا عشق نفرینیدلداریم //خوشبخت، زیرا دوست میخاموشیم

)244، ص1383(فروغ، 
و یا این شعر:

ي من آمدي براي من اي مهربان چراغ بیاراگر به خانه
ي خوشبخت بنگرم.ازدحام کوچهبه و یک دریچه که از آن /   
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)284(همان، ص
مرگ در زمستان-15

ــب ــر دوي    یکــی از جال ــرگ ه ــرآوازه، م ــن دو شــاعر پ ــدگی ای ــات زن ــرین اتّفاق ت
کــه لنــدن زمســتانی ســرد 1963هــا در زمســتان اســت. ســیلویا در یــازدهم فوریــه ســال  آن

ــا بــازکردن شــیراجاق گــاز  و پــر بــرف و یخبنــدان را ســپري مــی  ــه زنــدگی خــود کــرد ب ب
بــا ماشــین جیــب   1345بهمــن ســال  24پایــان داد و فــروغ هــم بعــد از ظهــر دوشــنبه      

ــی   ــادف م ــتان تص ــتودیو گلس ــد و در اس ــرف    26کن ــه ب ــالی ک ــد در ح ــن دو روز بع بهم
شود.زمین را سفیدپوش کرده بود به خاك سپرده می

ــوان   ــود، آن دو دســت ج ــوان ب ــارش  / شــاید حقیقــت آن دو دســت ج ــر ب کــه زی
ایمـان  / ایمـان بیـاوریم بـه آغـاز فصـل سـرد      / ایمـان بیـاوریم  /ریز بـرف مـدفون شـد   یک

ــه  ــه ویران ــاوریم ب ــل بی ــاغ تخی ــاي ب ــه داس/ه ــه/ ي بیکــارهــاي واژگــون شــده ب ــاي و دان ه
بارد.نگاه کن که چه برفی می/ زندانی،

)342، ص1383(فروغ، 
پالت:و

ــدارد   ــدن ن ــراي غمگــین ش ــز ب ــیچ چی ــاه ه ــره  از / م ــتخوانی خــود خی ســرپوش اس
هـایش پـر سـرو صـدا دامــن     و سـیاهی / بـه ایـن چیزهـا عـادت کــرده اسـت     /کنـد نگـاه مـی  
گذرند.کشان می
)300، ص1387(پالت، 

ــتاره ــی  س ــوفران م ــان نیل ــا می ــی  ه ــور نم ــا ک ــکفند.تو آی ــین  ش ــانی چن ــوي از پری ش
این سکوت ارواحِ مبهوت است./خاموش؟

) 158(همان، ص
گیرينتیجه

ــه تفـــاوت  ــیلویا پـــالت اگـــر چـ ــزاد و سـ ــانی و فـــروغ فرخـ هـــاي فرهنگـــی، زبـ
اجتماعی کامالً متفـاوتی بـا هـم داشـتند امـا وجـوه اشـتراك بسـیار زیـادي هـم دارنـد کـه             
ــا و       ــنفکران آمریک ــین روش ــروغ در ب ــام ف ــا ن ــت ت ــده اس ــب ش ــتراك موج ــوه اش ــن وج ای
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ي روشــنفکران و شــاعران هــر دو ملّــت همچنــین نــام پــالت در ایــران، شــاعرانی آشــنا بــرا 
باشند.

ــه        آن ــتی یافت ــت هس ــرین حال ــاعري را بهت ــود، ش ــتی و وج ــا هس ــاط ب ــا در ارتب ه
ــا بــراي فــروغ نقطــه  ي پایــان بــود کــه بــراي بودنــد. مــرگ بــراي پــالت یــک هنــر بــود ام

رسـد بـراي شـناخت هرچـه بیشـتر و درك      وجود هـر انسـانی ضـروري اسـت. بـه نظـر مـی       
ــاي آناندیشــه ــعار آنه ــد از نظــر روان دو شــاعر، اش ــا بای ــرار  ه ــورد بررســی ق ــناختی م ش

انــد و هــر دو ســالگی و در زمســتان پربــرف از دنیــا رفتــهگیــرد. هــر دو در اوایــل ســن ســی
ــه ــدبار تجرب ــخ خودکشــی را چشــیده چن ــه ي تل ــد و از شوهرانشــان طــالق گرفت ــا ان ــد و ب ان

وان گفــت هــر دو شــاعران مشــهور تــي خوشــی نداشــتند. در مجمــوع مــیپدرانشــان رابطــه
ــد آوازه ــه  و بلن ــان را در جامع ــاي زن ــه دنی ــد ک ــا   اي بودن ــیدند و ب ــویر کش ــه تص ــود ب ي خ

ــوده و       ــام نمـ ــان قیـ ــع خودشـ ــاي جوامـ ــل هنجارهـ ــی در مقابـ ــعر اعترافـ ــتفاده از شـ اسـ
ــالش ــه     ت ــان، در جامع ــراي زن ــته ب ــاهی شایس ــاص دادن جایگ ــراي اختص ــادي را ب ــاي زی ه

ادند.مرد ساالر انجام د
ــی     ــروغ فرخــزاد م ــالت و ف ــیلویا پ ــعار س ــدگی و اش ــه زن ــذرا ب ــا نگــاهی گ ــوان ب ت

گیــري کــرد کــه فــروغ و پــالت شــاعرانی هســتند کــه هــم در زنــدگی فــردي و هــم  نتیجــه
ــه ــی از جامع ــدگی م ــه در آن زن ــی اي ک ــج م ــد، رن ــدران   کردن ــت پ ــر دو از دس ــد. ه بردن

ــد. هــم فــروغ و هــم پــالت بعــد از یــک    ــازه  خــود ناراضــی بودن ــدي ت ــه تولّ ــه ب دوره اولی
ــی  ــت م ــان دس ــاه آن درشعرش ــه جایگ ــد ک ــرن    یابن ــاعران ق ــرین ش ــوان بزرگت ــه عن ــا را ب ه

کنــد؛ ونــام و اندیشــهي جهــان تثبیــت مــیبیســتم نــه تنهــا در جوامــع خــود، بلکــه در همــه 
ــم خــاکی      آن ــده و فراتــر از جس ــوس جــاودان  ش ــا همچــون ققن ــان زنــده مانــده و   ه ش

خواهد ماند.

بع:منا
نو،نشرباغامامی،تهران:گلیيشیشه،ترجمهحباب،)1380(پالت،سیلویا

نشرنی،:سیلویاپالت،تهرانخاطرات،)1386(پالت ،سیلویا
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آذیننشرگلتهران:آتشمرغسرود،)1388(سیلویا ،پالت 
نشرفرداخرگوش،اصفهان:شکارچی،)1380(،سیلویا ،پالت 

انتشارات مروارید.ماه،،تهران:رکسوت د،)1387(سیلویا،تپال
مروارید.انتشاراتماندن،تهران:اوجدرزیستنجاودانه،)1377(جاللی،بهروز
.مرواریدانتشاراتابدي،تهران:درغروبی،)1376(جاللی،بهروز

کوششانتشاراتتهران:ن ،غمگیکوچکپري،)1381(بیگی،محمدرضاحسن
نگاه،انتشارات،تهران:)نیمایوشیج(ماهشعرزمان،)1381(حقوقی،محمد
.نگاهانتشاراتتهران:) فرخزادفروغ(ماشعرزمان،)1387(حقوقی،محمد

سخن،انتشارات،نقدادبی،تهران:)1374(وب،عبدالحسینزرینک
جامیانتشاراتتهران:، برگتنهاترازیک،)1377(عابدي،کامیار

.فکرروزانتشاراتشعر،تهران:روشنآسمان،)1377(علی،محمدعبد
مرواریدانتشارات،تهران:باشداگرعشق،عشق،)1384(فرخزاد،فروغ

مرواریدانتشاراتقلبم،تهران:يعاشقانههايتپشاولین،)1387(فروغفرخزاد،
نشرشادانفرخزاد،تهران:فروغهايسرودهيمجموعه،)1383(فرخزاد،فروغ

نشرنی،منظم،تهران:نظريهادييتطبیقی،ترجمهادبیات،)1387(ندا،طه
مقاالت:

ي فروغ فرخزاد و سیلویا پالت، ، بررسی تطبیقی شعر و اندیشه)1388(اکبري بیرق، حسن
، 211، پاییز و زمستان، شماره مسلسل52ي علوم انسانی دانشگاه تبریز سال ي دانشکدهنشریه
.49-19صص
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