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رد پاي فمنیسم در اشعار سهراب سپهري

1الهام شرفی

چکیده:
فمنیسم نهضتی اجتماعی است که در قرن هجدهم بر مبناي برابري حقوق زنان در مقابل مردان پایه 

این ،گذاري شد. بسیاري از شاعران و نویسندگان در آثار خود با به تصویر کشیدن تبعیض جنسیتی
دگاه کلی و نگاهی موجز به در این جستار با بررسی مفهوم فمنیست از دیاند.نهضت را پر بار نموده

ایم، نتایج پرداختههاي فمنیستی بررسی اشعار سهراب سپهري از جنبههاي برخی نظریه پردازان به دیدگاه
بیند. مرد میبا حق برابر در مقابلدهد که سهراب زن را نیز انسانی حاصل از این پژوهش نشان می

ل او با افکار عرفانی به دنباو با هدف فمنیست پیش نرفته است؛اه او منحصر به فمنیسم نیستدیدگ
اي است که به معناي هستی پی برده است و برایش فرقی ندارد که آن انسان واقعی و ماوراء الطبیعیه
دهد. انسان قرار میبا فمنیسمی مالیم و آرام زن را در جایگاه واالي یکانسان مرد باشد یا زن؛ بنابراین

سهراب سپهري، فمنیست، زن، عدالتکلید واژه:

1 كکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارا
Elham.sharafi24@yahoo.com
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مقدمه-1
"feminie"ریشهازشدفرانسهزبانوارد1837سالدرباراولینبرايکهفمنیسم،واژه

"التینیریشهازنهایتاًوفرانسهزبانازاصلدرکهاست؛مؤنثومادینهآسا،زنزنانه،معنايبه

femina"رودمیکاربههمبهقریبمعنايدودرانگلیسیزباندرواژهاین. استشدهخذا :
امکاناتوفرصتبهبایدزناناستمعتقدکهاينظریهازاستعبارتفمنیسمنخستمعنايدر

زباندر. کنندپیدادستاجتماعیواقتصاديسیاسی،هايجنبهتمامیدرمردانبامساوي
براي"خواهیآزادزن"و"نگريزن"،"باوريزن"،"گراییزن"قبیلازهاییمعادلفارسی

اجتماعیهايجنبشبرلفظایندیگرمعنايدراما؛استشدهذکرفمنیسملفظازاستعمالاین
نهادینهشد،ذکراولمعنايدرکهرافوقباورواعتقادتاکنندمیتالشکهشودمیاطالق

"زنانآزادينهضت"و"زناننهضت"واژهفمنیسمازمعنااینمعادلفارسیزباندر. کنند

واجتماعیهايجنبشبرانگیزترینجنجالازیکیتوانمیرافمنیسم«.استشدهدادهقرار
آنانازتضییقوتبعیضرفعوزنانحقوقاحقاقهدفباکهدانستجهانسطحدرفکري
کشیدنچالشبهوزنانموجودوضعیتازانتقاد«)15ص:1382( مشیرزاده، ».گیردمیانجام

وزنانبخشآزاديجنبششروعبرخیواست بودهمطرحتاریخطولدرجنسیتیهايکلیشه
،اینوجودبااما؛کنندمیقلمدادزنانبرظلمتاریخیقدمتبهرافمنیسمتفکرتاریخیقدمت

واژهاینرواجومنسجمحرکتیکرتصوبهفمنیستیهايجنبشآغازغالب،نظربنابر
)13: ص1385( اسحاقی،».استمیالدينوزدهمقرنبهراجعآن،امروزینمعنايبه
هايجنبشآمریکا،واروپادرکهگرفتشکلشرایطیدراجتماعی،وفکريجنبشاین«

شد؛متولددیگرهايجنبشآندرونازنوعیبهجنبش،اینوبودندفعالنیزدیگرياجتماعی
موقعیتدلیلبهکردند،میتجربهرااجتماعیعامفعالیتکههاجنبشایندرفعالزنانزیرا

بنیانامر،همینوبودندگرفتهقرارآمیزتناقضوضعیتیدرجنبشدروندرخودنابرابر
ردهمگیکههاجنبشایندرمشارکتعالوه،به. شدمیهاآنبرايجمعیهویتگیريشکل
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فراهمراآنهامستقلمطالباتطرحگفتاريِيزمینههمبودند،برابريمدرنگفتارچارچوب
کنشبرايهاآننیازموردمنابعبهالزمارتباطاتویافتهسازمانکارتجربههم،وساختمی

)51ص:1382( مشیرزاده، ».دادمیشکلرااجتماعی
برحاکمآشکارمردساالريبهاعتراضنوعیانعنوبهنوزدهمقرندرفمنیسمحال،هربه

شکلفرانسهدربود،نگرفتهنظردرزنانبرايحقّیکه) 1789(فرانسهبشرحقوقاعالمیه
.گرفت

فمنیستیامواج-1-1
در) سینکافالز(نهضتنامبا1848سالدرسیاسی،نهضتیکعنوانبهفمنیسماول؛موج«

. گردیداعالمآمریکادرزنانحقوقازدفاعمنشوراولینل،ساهمیندروشدهمطرحآمریکا
زنبرابرينظریه،)1869(میلاستوارتو) 1875(کنتآگوستچوندانشمندانیپس،آناز
و162ص:1381( توحیدي،».کردندمطرحاومانیستیوفرديحقوقچارچوبدررامردو

163(
بهآمریکادرکه1920سالتابود،شدهآغازدهمنوزقرناوایلازکهفمنیسماولموجاین«

ازبسیاريدربیستمقرنهفتمدههتافمنیسمجنبشیافتادامهشد،اعطارأيحقزنان
توجهیقابلتحركدومجهانیجنگازپستاوگذاشتافولبهروغربیکشورهاي

)427ص:1381بیات،(».نگرفتصورت
خانمراآنهاسرکردگیکهگراانسانهايفمنیستهبريربهفمنیسمدومموجدوم؛موج

در1960ازداشت،عهدهبر"دومجنس"معروفکتابنویسنده) 1980("دوبوارسیمون"
بهآنازکهايسیاسیواجتماعیاقتصادي،بنديصورتحاکمیتهايسالواپسین

سریعموفقیتوبازسازيدوره،دورهاین. شدآغازشود،مییاد"یافتهسازمانداريسرمایه"
.یافتادامههشتاددههاوایلتاوبودفمنیستیهايجریان
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وگذاشتتعدیلبهتندروفمنیستیهايحرکت) 1980- 1960(دورهاینازپسسوم؛موج«
گرفت،میرازنانخوددامانهمه،ازبیشترکهمدارانهزنهايحرکتدرافراطسوءآثار

دارد،تداومهمچنانکهجنبشاینسومموجهشتاددههازوشدآشکار
فمنیستیآثاروهانوشتهاولینکهاستتوضیحبهالزم«)165: ص 1381توحیدي،»(.گردید
یکعنوانبههانوشتهاینسال،پنجاهوصدیکمدتتازمانآنازوبوده1630بهمربوط
دنبالدائمیولیگریختهوجستهصورتبهتاعترافاوداشتادامهمستمراماباریکجریان

جمعیدستهمهمکوششیکصورتبهپیشازبیشهانوشتهاینتاکنون،1780ازاما؛شدمی
درانتقاديگوناگونهايعرصهدرزیادينویسندگانودرآمدحاد،انتقاديرویکردباالبتهو

)514و646:ص1377( ریتزر،».اندکردهفرساییقلمزمینهاین
پیشینه بحث -1-2

و نظریات مختلفی در رابطه با تاریخچه پیدایش فمنیست به طور کلی مشخص نیست پیشینه 
دانند گروهی معتقدند به  آغاز قرن روهی آن را به آغاز آگاهی بشر میگفمنیست وجود دارد

نظریاتش واستنوشته شدهگردد که کتاب شهر بانوان توسط کریستینا دوپیزان پانزدهم برمی
هم پس از تاریخ فمنیست را به اواخر قرن هجددیگر گروهی باشد.مبتنی بر حقوق زنان می

ن هجدهم است. در جوامع غربی همین قرانقالب فرانسه می دانند که مشهورترین نظریه 
سیموناثر جنس دوم ،هاي زیادي در این رابطه به چاپ رسیده است از نخستین کتابهاکتاب
در .کنداگزیستانسیالتی فمنیستی بیان میاز طریقکه در آن استدالل هاي خود را استدوبوار

زمینه افکار فمنیستی سهراب سپهري نیز تاکنون نظریه اي بیان نشده است زیرا همگان سهراب را 
دانند. شاعري عرفانی، فارغ از ایده هاي سیاسی اجتماعی می

ادبیات فمینیستی در ایران-1-3

گیري و ع و اتفاقاتی است که موثر در شکلیري ادبیات داستانی در ایران مقارن با وقایگشکل
هاي غییرات سیاسی و اجتماعی، در دورهتغییر چهره سیاسی و اجتماعی ایران بوده است. این ت
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هی تجربه کردن مکاتب نوین است. گاتار جامعه مدنی متفاوتی منجر شدهمختلف به ساخ
دهد، یا عملکردهاي ز آن را به کلی باطل شده نشان میپذیرش پیش اهاي مورد چارچوب

-هاي بدیع غربی جلوه میمعه، تنها به عنوان نظریه پردازيقرائت جدید از حضور زن در جا

گان هاي نامتقارب فلسفی و مدنی ناگزیر در آثار نویسنداست و این تکثر آرا، این رنگردهک
قوانین اجتماعی وضع شده و یا تغییر داده شده از انقالب بسیاري از دهد.خود را نشان می

تغییرات شود. و به همین رو، سایه روشن جامعه زنان مربوط میمشروطه به این طرف به
کند و طبیعی است که نوع نگاه به قانون گذار و قانون تر جلوه میاجتماعی براي زنان پررنگ

گریز در هنر معاصر دیده شود.

پردازد، معاصر به جایگاه اجتماعی زنان میستانی در ابتداي پیدایش داستان نویسی غالب آثار دا
ي تاریخی در ادبیات داستانی شود که این دورهردانه نویسندگان آن دوره باعث میطرز تلقی م

اي تاریخی مورد بررسی قرارتوجه نباشد و فقط به عنوان دورهاز جهت قوام داستانی مورد
هایش ها و ویژگیظرفیت،گیرد که تصویر درستی از زنفمنیستی زمانی شکل میرد. ادبیات گی

در دست باشد. در همین یکصد سال داستان نویسی ایران، تعاریف متفاوتی از یک زن اجتماعی 
ي رم شمرده براي زنان از طرف جامعهداده شده است. هنوز معلوم نیست که حقوق محت

سویی نقد ینیستی از این حقوق دفاع کرد. همومی فمروشنفکري چیست که بتوان در مفه
ایطی به ایجاد مکاتب فکري شود و یا در شرفکري ناشی مییا از مکتبی،اجتماعی در داستان

وجامعه موثر واقع شودکند. در حالت نخست باید در ایجاد موج پیش برنده، برايکمک می
-اما به واسطه؛ي داستان باشدشکل دهندهالت واقعی مدنیت کنونیهایی براي تمایکانون بحث

فمینیستی نباشد و مربوط به ادبیات،ها، کمتر این اتفاق رخ داده است. شاید این نقصي داستان
مل شود. و این هم به جهت هاي ادبیات داستانی را شاي گونهتر همهکلیدر مفهومی

شود و این ها، ایجاد مینویسند وقتی در نوع نگاه داستانهایی است که هر از چدگردیسی
هاي بعد نویسندگی به پیشینیان پوست اندازي است نوعی اعتراض نسلپوست اندازي فقط 
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است. پیش از آن که قصه اي روایت شود و با توجه به دوره و شرایط حاکم در داستان، تصویر 
ز نمونه هاي درستی از زن واقعی و واقعیت زن در آن دوره، به دست دهد، قهرمان سازي ا

تر تصویر یک قربانی نزدیکغیرواقعی اما مطلوب نویسنده است. معموالً این قهرمان سازي به
اما این شهید ؛ترین راه، شهید نمایی استاز حقوق بخشی از جامعه شاید آساناست. براي دفاع 

شد و پیشچه در ادبیات کالسیک جهان و ایران وجود دارد باید در مسیر رنمایی با وجود آن
اي آرمانی هم نزدیک نشود باید زیست جهان هاي جامعهرفت باشد. اگر این رشد به نشانه

ها، نوعی نفله شدن شخصیت است. از ما معموالً این گونه مظلوم نماییا؛متعالی از قهرمان بسازد
است. آرمانی شخصی و گروهی مانی که مانیفست مشخصی هم نداشتهبین رفتن فیزیکی قهر

بیعی است سازد و طاش نمیاما شرایط مشابهی از دنیاي ذهنی؛ارد، از شرایطش راضی نیستند
اي نداشته باشد، توقع ساختن مسیري براي رسیدن به این هدف هم زمانی که هدف ترسیم شده

مضحک خواهد بود.
ولاپهلويدورهومشروطهانقالبهايسالبامصادفایران،درزنانفمنیستیجنبشآغاز
نشریاتنشروزنانهايانجمنودخترانهمدارستأسیسباایران،قلماهلروشنفکرزنان. است
نبایدنادیدهالبته. برداشتندزنانجامعهآزاديسويبهراخودهايگامنخستینبانوانویژه

یفاياستوخواهیآزاديپیشگامدورانایندرخودهايسرودهباایشانازايعدهکهانگاشت
-بهترینجملهازاعتصامیپرویندوران،اینآَشناينامشاعرانمیاندر. بودندزنانحقوق

وزنانحقوقازحمایتدراشعارياست،برخوردارشاعريدرباالايمرتبهازکهوي. هاست
کهاستاشعاريازمملوایرانشعربانويایندیوان. استسرودهایشاناهمیتوحرمتحفظ

نظامبرعلیهاشعاريدرگاهوپرداختهمادرانودخترانوزنانازطرفداريبههموارهآندر
برويانتقادياعتراضاتاشعاراینازبسیاريموضوع. استکردهقدعلمحاکممردساالر

فروغ فرخزاد نیز از شاعران زن فمنیست است .استایرانمردانهحکومتینظاموزنانجامعه
شاعران و نویسندگان زیادي در قرن کشد.ه وضوح مظلومیت زن را به تصویر میکه اشعارش ب
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اند، به علت گستردگی ها بر جاي گذاشتهها و نگارشیر در پی آزادي حقوق زنان، سرودهاخ
گذریم. بحث از ذکر نام و آثارشان در می

زن در شعر سهراب-2

وسیعی از مفاهیم عرفانی مشرق و سهراب سپهري شاعري فلسفی، عارف و پویاست. او به نحو
ه لحاظ قالب و شکل است و اگر بود استفاده کردهغرب و تلمیحات ملل مختلف در شعر خ

کنیم، شاعري است که محتوي و مضمون سخنش بر قالب و فرم آن، چربش بخواهیم بررسی
تا تاسدارد. این بینش عرفانی و فلسفی شاعر به مدد روحیه خاص شرقی او، موجب گشته
یچ یک نگاهش به همه جهان و طبیعت، نگاهی زیبا، لطیف و از سر اعجاب باشد. سهراب به ه

ها ت احترام قائل است و آنزند و براي همه موجودات و مخلوقااز قواعد طبیعت ریشخند نمی
گاه شعر اند. هیچالعللی بزرگ آفریده شدهد که براي علتی مهم و از سوي علتدانولی میلرا مع

او به زن نیز با شاعران کند و به همین علل نگاه گرایی و... نمیرا بازیچه وجوه نگاه افکار مادي
.و حتی کل ادبیات فارسی متفاوت استها همه دوره

دانیم که سهراب هرگز ازدواج نکرد و این تجرد او، خودش شاید عاملی باشد براي تفاوت می
لسفه وجودي زن و نحوه ذکر و آوردن این جنس موجود در دیدگاه او و سایرین در جهت ف

اشعار سهراب مفهوم این واژه را بررسی خواهیم کرد:ي اجمالی برمروربا .لطیف در شعر

ست و در مقابل، در شعر مرغ افسانه، براي اولین بار در هشت کتاب، کلمه زن بکار برده شده ا
:استکلمه مرد هم آمده

ز شدپنجره اي در مرز شب و روز با«

.و مرغ افسانه از آن بیرون پرید
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میان بیداري و خواب

.پرتاب شده بود

بیراهه فضا را پیمود،

چرخی زد

.و کتار مردابی به زمین نشست

...

زن میان دو رویا عریان شد

مرغ افسانه سینه او را شکافت

.و به درون رفت

.زن در فضا به پرواز آمد

.مرد در اتاقش بود

کردایش صدا میهانتظاري در رگ

خزیدچشماش از دهلیز یک رویا بیرون میو 

زنی از پنجره فرود آمد
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تاریک و زیبا

به روح خطا شباهت داشت

مرد به چشمانش نگریست

.ها جا مانده بودهایش در ته آنهمه خواب

مرغ افسانه از شکاف سینه زن بیرون پرید

ها افتادو نگاهش به سایه آن

بودگفتی سایه پرد توري

.که روي وجودش افتاده بود

چرا آمد؟

...

مرد در بستر خود خوابیده بود

.وجودش به مردابی شباهت داشت

.درختی در چشمانش روییده بود

.کردو شاخ و برگش فضا را پر می
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رگ هاي درخت

.از زندگی گمشده اي پر بود

بر شاخ درخت

مرغ افسانه نشسته بود

:یستاز شکاف سینه اش به درون نگر

تهی درونش شبیه درختی بود

شکاف سینه اش را با پرها پوشاند،

بال هایش را گشود

.و شاخه را در ناشناسی فضا تنها گذاشت

درختی میان دو لحظه می پژمرد

رسیداتاقی به آستانه خود می

پیمودمرغی بیراهه فضا را می

)117- 110:صص1379سپهري، (»شده بود.پنجره اي در مرز شب و روز گم میو

.در این شعر با چند فضاي گوناگون روبرو هستیم.: فضاي آغاز شعر، اوج شعر و فرود آن
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روز گوید که مرغ افسانه از مرز شب وکند و میعر، شاعر مرغ افسانه را تشریح میدر ابتداي ش
آمیزد و در نتیجه از مردابنشیند و تپش هایش با مرداب میحرکت کرده و کنار مردابی می

بیند که درونش شبیه شکافد و میروید. مرغ افسانه سینه خود را میهی تاریک و زیبا میگیا
شود، زیرا که پوشاند، وجودش تلخ میوقتی با پرهایش، شکاف سینه را میگیاهی است و 

شود که در آنجا اي میشود و وارد خانهمرغ افسانه بلند می. خلوت شفافش کدر شده است
و سینه مرد نیز تاریک و شودشکافد و داخل سینه اش مینه سینه مرد را میافسامردي است مرغ 

این داستان .آیدو او نیز در فضا به پرواز در می،استشود و مرد روح شباهت پیدا کردهزیبا می
آید. در و او نیز در فضا به پرواز در میدهدرفت، نیز رخ میاي میبراي زنی که در جاده

کرد و مرغ افسانه هایش صدا میرود که انتظار در رگه خانه همان مرد میاین زن بقسمت بعد 
کشد و مرغ نهاست و تصویري به دیوار اتاق میدر بند بعدي، مرد ت.گذاردها را تنها مینآ

شود به بستري که مرد در یند و سپس در بند بعدي که ختم میبآید و نیمۀ مرد را میافسانه می
در . اي بیرون آمده که مرغ افسانه بر روي آن نشسته استاز سینه اش، شاخهه است و آن خوابید

طور همان.رونداستان نیز به نحوي به طرف هیچ میپرد و تمام عناصر این دانتهاي شعر، مرغ می
-ت بسیار دور از ذهن، گرفتار آمدهها و تشبیهاص است، این شعر در چنبره استعارهکه مشخ

حکایت هما باشد، که ها، شاید به بیانی دیگر، نه و نشستنش بر سر انسانمرغ افسااست. حکایت
ولی در این شعر مرغ ؛شوداش بر سر هر کس بیفتد، خوشبخت میاند که سایهاعتقاد داشته

اصوالً تقابل و کند وگذرد، او را تاریک و زیبا میانه، بر سینه شکافته هر کس که میافس
-وجود میهترادفی بین این دو واژه بآورد. چرا تاریک و زیبا؟ و چه تقابل و ترادفی بوجود می

آورد؟ چرا زن و مرد بعد از شنیدن پیام مرغ افسانه، به پرواز درآمدند و روح خطا در این شعر به 
چه مفهوم بکار رفته است؟ آیا به مفهوم برگشت به غریزه و ذات انسان است؟

ند. آیت کتاب، زن و مرد در مقابل هم مین بار است که در هشهمانطور که گفتم این نخستی
-ن ها نمیآایی سروده شده است، پی به رابطه سرگویی و مبهمولی چون شعر در حالتی از کلی
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رسد مقصود شاعر از آوردن زن در اینجا، کمک از نیمه دیگر زندگی بریم و اصوالً بنظر می
هیچ یک ،ه نقش زن و مرد در این شعر یکسان بودهبراي به حرکت در آوردن شعر است. وگرن

دهند بلکه عواملی هستند که در کلیت شعر ري صورت نمیبا توجه به خصوصیت خود، کا
.مفاهیم بسیار ذهن شاعر را پیش می برند

دهد:شاعر دوباره زن را در مقابل مرد قرار می»خوابی در هیاهو«در شعر 

:شکافدترنم سبز می«

نشیندگوارا، به چشمانم میچون خوابی نگاه زنی، 

.فکندترس بی سالح مرا از پا می

.شومآتش می–نیزه دار کهن –من 

.افشاندشبنم نوازش می–دشمن زیبا –او 

.گیرددستم را می

.گذریممی–دو مردم روزگاران کهن –و ما 

ساییم، و به الالیی سبزشان، گهواره روانبه نی ها تن می

.دهیمن میرا نوسا

)204(همان، »آراید.آبی بلند، خلوت ما را می
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کند و براي دان است. به آسمان و زمین فکر میشاعرانه در دنیا سرگر» من«در ابتداي کار، 
ه است و برد. در نیزار نیز کماکان حیرت زدوحشتناکش به میان نیزاري پناه مینجات از تنهایی 

اما ناگهان در ؛داندچیزي جز یک تپش کور نمیزندگی را گوید و زمین و زمان را ناسزا می
- دو در حضور آبی بلند به آرامش مینشیند و آن نگاه زنی به چشمانش می،ترنمی سبزمیان 

دو مردم «نیزه دار کهن و سرانجام تصریح به–نی –تکرار چند واژه خاص مانند: نیزه .رسند
فضایی اسطوره اي و تاریخی است و تمام سازد که فضاي شعر،روشن می» روزگاران کهن

.اي شاعرندلق این فضا براي بیان فکر اسطورهحوادث زمانی و لفظی در پی خ

و و به روایت شاعرانه آن شاعر به خلقت نخستین انسان اشاره دارد. در هیأت خوابی در هیاه
ر چند سطر است. روایت اسطوره آفریده شدن زن و کامل شدن نیمه دوم خلقت، دپرداخته

ابتدایی شهر به زیبایی تنهایی انسان را در میان تپش کور خلقت بیان کرده است. بعد از آنکه در 
شکند، از میان ترنمی ی تنها وسیله دفاع از خودش را میاوج وحشت و تنهایی مرد، نیزه اش یعن

ش شوق او آید و راوي را که دچار ترس بی سالحی شده است، در بند کرده و آتسبز زنی می
- هاي خلقت نخستین قدم مین اسطورهریزد. آن دو دست در دست هم در میاشبنم نوازش می

ه، زن روایت شده در این همانطور که مشخص شد.کندو آسمان خلوت آن ها را تزئین میزنند
هاي ساده و عریان امروزي نیست. مفهوم زن در این شعر یاور شاعر در سرودن فکر شعر واژه

-به القاي این حس کمک فراوانی میایش است و در این میان فضاسازي زیباي شعرهاسطوره

.کند

توان هیچ قسمت از آن را بدون منظومه اي به هم پیوسته است. نمیاز آنجا که صداي پاي آب، 
مه با همه فراز و فرودها و توجه به سایر سطور، تجزه و تحلیل کرد. تمامی اجزاي این منظو

اختاري و محتوایی، در خدمت بیان. ترکیب کلی است که تقریباً متضمن تمامی هاي ستفاوت
. جهان بینی لطیف و شفاف جهان بینی سهراب سپهري در دوران پختگی فکري و شعري اوست
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گرا که نگاهش به همه اجزاء جهان هستی و من جمله زن، نگاهی مهربان، لطیف، و طبیعت
خوریم که در این وادي به کلماتی نیز برمیست و صد البتهآرمانگر و از همه مهمتر شاعرانه ا

ممکن است در این قاعده کلی نگنجد، ولی همانطور که در جاي خودش نیز بیان خواهیم کرد، 
سهراب به جهان این کلمات نیز با همه تفاوت هاي معنایی، خللی به بافت اصلی و نگاه ویژه 

.کندپیرامونش وارد نمی

دام به تنهایی، داراي مفهوم کاملی نیستند و حتماً باید در کلیت شعر در نظر این سطرها هیچ ک
داشته باشیم تا آن هدف نهایی که مورد نظر شاعر بوده است، مشخص شود. اکثر این سطرها در 

اند. اکثریت زندگی و یا کشف یک لحظه عاشقانهمقام توضیح یک اصل فلسفی یا یک قانون
ا در منظومه بلند صداي پاي آب آمده است. از آنجا که این منظومه، قریب به اتفاق این سطره

حوا » غفلت رنگین«جریان سیال زندگی است و به روشنی آب، جریان حیات را از هنگام 
کند.تاکنون بیان می

نیمه دیگر خلقت شاید بی مناسب نباشد که نگاه سهراب به زن، در این مجموعه نیز نگاهی به
رسد، آن شاعر به عشق میها و هر جا که سخن ها و پاکیها، زشتیها، خوبیاست. با همه بدي

شود. گویی مرز بین زن و مرد بودن فراموش میکند و دیگر ا با جاندارترین واژه ها بیان میر
در جسمانیت گرفتار است و بعد از ها شده است، ا وقتی که دچار این رگ پنهان رنگانسان ت

.توان فقط آن را انسان عاشق نامید و دیگر هیچمییر است که ن جزئی تفکیک ناپذآ

:کنیمرا جز به جز به اجمال مرور می» بصداي پاي آ«این سطور منتخب شده از منظومه 

اهل کاشانم. نسبم شاید برسد«

».سیلک«به گیاهی در هند، به سفالینه اي از خاك 
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)274(همان، »نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد.

ها و آغاز خلقت و اینکه بشر ها و نسباي به جریان توالی نسلسهراب در این چند سطر اشاره
.است، داردی گذر کرده و امروز به کجا رسیدهدر سیر تکاملی خودش از چه مراحل

چون اهریمن انسان نخستین را کشت، نطفه «است که نکه در اساطیر اقوام آریایی آمدهنخست ای
و بر خاك ریخت، زمین آن را نگه داشت و پس از چهل سال گیاهی چون دو شاخه ریباس از ا

همان » گیاهی در هند«پس » آن روئید. از این دو شاخه نرینه و مادینه آدمیان به جهان باز آمدند.
گویند که عالمت نیلوفر مورد رساند. مورخین مین میآود را به ریباس است که شاعر نسب خ

ر و استعارة درخت و گیاه نرپردازان اقوام آریایی بوده است. با توجه به منطق خاص شعتوجه ه
، به صورت نیلوفر هشت »گیاهی در هند«توانیم بگوئیم که دو شاخه ریباس در تصویر و گل می

آید. طبق نظر ویل دورانت، اقوام آریایی در در می» سفالینه اي از خاك سیلک«پر در تصویر
دانستند و ظاهراً اشاره دارد به وحدت بطن جهان و حامل سریر خداوند مید نیلوفر راایران و هن

.اولیه اساطیر و انسان ها و مذاهب

تا ته کوچه شک،«

تا هواي خنک استغنا،

.تا شب خیس محبت رفتم

.من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق
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رفتم، رفتم تا زن،

تا چراغ لذت،

تا سکوت خواهش،

)277(همان، ص»اي پر تنهایی.تا صد

سد. از سه سطر رمذهب و عشق به زن و چراغ لذت میشاعر پس از گذشتن از عرفان، دانش،
است و در زمره مراحلی آید که شاعر لذت جسمانی و زمینی را در نظر داشتهانتهاي کالم بر می

رسیده است. و اما است که من شعري در طی مراحل روحانی و جسمانی خویش به آن قرار داده
مده است؟ در صورتی که طبق آله لذت و زن پس از عشق و استغنا سؤال این است که چرا مرح

قواعد ظاهر مراحل عرفان و رسیدن به مرحله استغنا و بی نیازي. ابتدا باید از خویش و تعلقات 
.تهی شد و آنگاه به هواي خنک استغنا رسید

ها را با توجه به قراین و نکرده است بلکه آنبه توالی ذکر رسد سهراب این مراحل رابه نظر می
به تنها خاص خویش شاید زندگی شخصی خود در ضمن سطور فوق آورده و بعد از آن هم 

ن انزواي ملکوتی که وي را از این خاکدان به سپهر بلند مرتبه محبت و استغنا آرسیده است. به 
.رساند

کند و بعد از آن که از ریق زندگی، ذکر میدر هنگام طی طهاي خود رادر ادامه شاعر، دیدنی
راج عشق است و کند و نردبانی که معها و کودکی که ماه را بو میو آسمانی:گویدها میخوبی

)277همان، ر.ك.رساند.(آن را به ملکوت می

.و بلوغ خورشید«
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.و هم آغوشی زیباي عروسک با صبح

.رفتپله هایی که به گلخانه شهوت می

)279(همان، ص»هایی که به سردابه الکل می رفت.پله

هایی دیده است که در پایین واقع شده و به جاي نردبان، باید از پله شاعر شهوت را به منزله گل
گردد. گراي سپهري، آشکار میر قسمتی دیگر از جهان بینی اخالقاستفاده کرد و با این سطو

د و شهوت را جایی که باید به آن سقوط کرد و اما چرا بام ملکوت را معراج عشق قرار دا
گلخانه؟

انون پله هایی که به ق«گوید: شود. در سطر بعد میهمه زیبایی و لطافتش گاه فاسد میگل با 
هاي هاي گلخانه شهوتی که باید به آن سقوط کرد، همان گلو آیا همان گل» فساد گل سرخ

ه اند؟سرخی نیستند که به قانون فساد رسید

اگر خیلی به ظاهر حکم کنیم، شاید سردابه الکل که بین این دو سطر آمده است، همان قانونی 
.گیر کرده استشده و آن را در گلخانه شهوت زمینباشد که منجر به فساد گل سرخ 

.عشق پیدا بود، موج پیدا بود«

.برف پیدا بود، دوستی پیدا بود

.کلمه پیدا بود

.اشیا در آبآب پیدا بود، عکس 
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.سایه گاه خنک یاخته ها در تف خون

.سمت مرطوب حیات

.شرق اندوه نهاد بشري

)281(همان، »فصل ول گردي در کوچه زن.

نث حیات، در بینیم در ابتدا و انتهاي پاراگراف، دو نوع نگاه مختلف به زن و کالً جنبه مؤباز می
.زناند: عشق و ولگردي در کوچه مقابل هم قرار گرفته

که به ولگردي در کوچه زن ختم در ابتدا عشق از نوع متعالی و مواج آن و در انتها عشق زمینی
شود ولگردي اي که در آن مین سطر با توجه به تشبیهش به کوچهشود و نقش زن در ایمی

.ترین صفتی باشد که سهراب به زن داده است و صد البته صریح ترین آنکرد، شاید زمینی

اي ساخته است در کند، بلکه آن را وسیلهه لطیف شاعر به زن خللی وارد نمیه کلیت نگاالبته ب
.جهت بیان مناظري که در طی طوالنی حیات روحانی خویش مشاهده کرده است

است که مرثیه اي براي فروغ فرخزاد است. سهراب سپهري و » دوست«شعر بعدي سهراب 
شعار در فکر و اندیشه نیز با یکدیگر قرابت فراوانی فروغ فرخزاد عالوه بر زبان و محتواي ا

داشتند و این موجب شده بود تا بین شاعران آن دهه ها این دو نزدیکی فکري بیشتري با هم 
هایی ساختند که اکثر شاعران بزرگ براي او مرثیهداشته باشند. بعد از درگذشت نابهنگام فروغ،

:منحصر به فردي استهاياین میان شعر سهراب داراي ویژگیاز

بزرگ بود«
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و از اهالی امروز بود

و با تمام افق هاي باز نسبت داشت

»فهمیدو لحن آب و زمین را چه خوب می

:گویده فروغ اشاره می کند. آنجا که میسهراب در شعر نداي آغاز نیز ب

چیزهایی هم هست، لحظه هایی پر اوج«

مثالً شاعره اي را دیدم

شاي فضا بود که در چشمانشآنچنان محو تما

»آسمان تخم گذاشت

:که اشاره دارد به این سطرهاي فروغ

دست هایم را در باغچه می کارم«

سبز خواهم شد، می دانم، می دانم، می دانم

)380(همان، .»و پرستوها در گودي انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت

دانیم که گل نیلوفر در ارتباط با مچنین میاي است و هیلوفر اسطورهگفتیم که ساقه سبز، گل ن
فروغ در پیوند با نیلوفر قرار شعري است. در اینجا با اشاره ظریف به شعر فروغ، خود » من«مادر 
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ا شود. به این ترتیب آسمان مظهر نرینگی است، چشمان شاعره ینوعی می»ما«گیرد و ما می
.سازدشعور زمین را بارور می

ر سهرابآنیما در شع-2-1
جمعی. ناخودآگاه فردي و ناخودآگاهشود:ناخودآگاه به دو بخش تقسیم میبه باور یونگ،

خاطرات فراموش شده و تجسماتهاي درونی،ناخودآگاه فردي شامل امیال و انگیزه
نسل هاي بشر است که از نسلی بهشامل تمامی تجربهناخودآگاه جمعی،ناخوشایند آدمی است.

یعنی شاملالیه جمعی ناخودآگاه شامل زمان پیش از کودکی است؛«شود.ل میدیگر منتق
هاي دیرینه موجود در ضمیر ناخودآگاه صورتمضامین بازمانده از حیات اجدادي است،

وقتی که واپس رفتن زیرا از زندگی فرد مایه نگرفته است.رسد،همچون سایه به نظر میجمعی
آنگاه از آثار و بستر بازمانده اجدادي رود،کی دورتر میاز دورترین زمان کودانرژي

آن هاي دیرینه است.آید که همان نمونهآورد و به شکل صورتهاي اساطیري درمیسردرمی
در نهان ما گسترش روحانی که از پیش تصورش را نکرده بودیم،وقت دنیاي

شخصی است و در قلمروي ناخودآگاه به کلی خارج از کنترل)105: 1378یونگ،»(یابد.می
توانیم جایی که میتوان اصالح کرد و نه تغییر داد،را نه میقرار داد که طبیعت و رازهایش

نداریم.اما حق مداخله؛ صدایش را بشنویم
کـارکرد گوناگونچهـارکلـیطـوربـهوداردفرديروحیهورفتاردربسیاريتاثیرآنیما«

گیرد:میشکلآنهاپایهبرخودالگويکهنکهدارد
آنیمازیستیوغریزيهايسویه-1
اهاي جنسـی و سطوح جمالین و شاعرانه آنیمآمیزهاي از سویه-2
میبردباالروحمرحلــه اعتاليتــاراعشــقکــهزنــی-3
)1381:120یاوري،»(.میکندتجلینهایـت پیراستگیتـاکـهملکـوتیفـردي--4
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اشعار سهرابجلوه فمنیسم در-3
سهراب به این موضوع خواهیم پرداخت که مفهوم فمنیسم در شعر بحث قسمت ازدر این
طبع لطیف است که به دور از باشاعري نمود پیدا کرده است؟ سهراب به چه صورتسپهري

جویاي انسانیت است. او به دور از تبعیض جنسیتی به دنبال قیل و قال سیاسی در روي زمین
مفهوم دو او واژه زن را در باشد.سان در وجود افراد و دیگر جانداران و حتی اشیاء میماهیت ان

به مفهوم امروزي و فمنیسم در شعر سهراباست. زمینی و ماورایی به تصویر کشیدهعشق
بیند که مانند مرد میداند و زن را انسانی هحق زن میاو زندگی را؛افراطی به کار نرفته است

وظیفه می حقوق مرد را دارد در عین حال کند و حق برخورداري از تمالم زندگی میدر این عا
هایی از فمنیسم سهراب اشاره کند. در اینجا به نمونهزنانگی و مادر بودن را نیز فراموش نمی

خواهیم داشت:
)414: 1379(سپهري، »زن دم درگاه بود با بدنی از همیشه«

جنس ت به داند زیرا در همه ادوار نسبر میوح به تیغ این روزگازن را اسیر زمانه و مجرسهراب
شود و به زدیک میکم به خدا نپردازد و کمدر آفتاب به گردش میاو زن اجحاف شده است.

گردد و باز گردد. شاعر در اینجا پس از بازگشتن از افکار خود به عالم ماده برمیدنبال تدبیر می
و این نشان دهنده مظلومیت زن در همه دوران ن زمانه شده است.بیند که مجروح ایزن را می

وجود طیفی از شود که شاعر او را دم درگاه دیده است.شعر با توصیف زنی آغاز می. است
شود تا شعر بین بیان واقعی یک خاطره و یا فراواقعیت و گردش در دایره کلمات باعث می

شعر کلمه زن است براي بیان حرف هاي شاعر از لحظاتاوهام در نوسان بماند، و ظاهراً در این 
به هر حال شاعر .رودگردد و تا وعده هاي کودکی پیش میمکاشفه که سایه بدل به آفتاب می

زنی که در آغاز با ؛کندبا زن آغاز کرده و با زن ختم میعروج خود تا چند متري ملکوت را
:هاي جراحت ایستاده استا با بدنی از همیشهاست و در انتهبدنی از همیشه دم درگاه بوده 

باز که گه کشتم زن دم درگاه بود«
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)416همان، (»هاي جراحتبا بدنی از همیشه
ت هاسها و ناراحتیآید و درصدد رفع تمام بديدر جاي دیگر به عنوان یک منجی میاو 

و به او گوشواري کند که حتی زن جزامی را فراموش نکردهفمنیست سهراب در اینجا جلوه می
:هدیه می دهد

آوردخواهمپیامیوآمدخواهمروزي«
...

)339همان، (»زن زیباي جذامی را گوشواري دیگر خواهم بخشید
بیماري جذام باعث از بین رفتن که داندمیبیند اواش نمیسهراب زن را خالصه در زیبایی

ند و در جاي کزیر آن بیماري درك میبایی زن را اما در عین حال زی؛ شودمیظاهر زیبایی 
دهد و این نشان دهنده ارزشی است که شاعر دب اکبر را میدیگر به دخترك بی پاي روي پل 

- سمان است به زمین میآدب اکبر را که در باالترین  نقطه است زیرابراي آن دختر قائل شده

.کندو بر گردن دخترك بی پا آویزان میآورد 
)339(همان، »، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت.بی پاستروي پل دخترکی «

زن در آفرینش مقابل مرد است او قدرت جسمانی مرد را ندارد؛ اما در مقابلش زیبایی و لطافت 
داند کشد و آن را نمادي از خدا میزیبایی زن را به تصویر میباشد. سهرابروح را دارا می

ن در آب زیبایی انعکاس عکس زبا زیرا،ندنب را گل نکخواهد که آبنابراین از مردم می
شود:دوچندان می

زن زیبایی آمد لب رود«
)346همان، (»روي زیبا دوبرابر شده است

اولین حضور زن در این مجموعه در شعر آب و در این قسمت ذکر شده است استفاده تصویري 
ه هاي استدالالت زیباشناسی خود. بسیار زیبایی است در روند اصلی شعر و در جهت تحکیم پای
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توان عکس چهره را در آن دید و از آنجا ه که با وجود زاللی آب است که میتأکید بر این نکت
.که یک زالی در خدمت طبیعت است، باید آن را با گل آلود نکردن آب حفظ کرد

ها از این دیدي آرمانگرایانه به وجود زن دارد او در شعر پشت دریادر جایی دیگرسهراب
کند شت دریاها و مدینه فاضله حرکت میچیند و سوار بر قایق خود به پسرزمین رخت برمی

داشتن اصل و نسب و نژاد یکی از ارزش -زیرا مردان این سرزمین داراي اسطوره و نژاد نیستند
عر ازو مملو بودن خوشه انگور نیستند شاید منظور شاو زنانش به سرشاري - هاي انسانی است

انگور باشد همانطوري که یک ظرف سرشار از ظاهر سرشاري اشاره به آویزان و سرازیر بودن 
ي از شراب است از عشق الهی پر اي بهشتی و نمادزیر سرازیر می شود انگور که میوهآب ناگ

و این نشان از پر و سیر بودن از معرفت است.گیردشود بنابراین حالت سرازیر به خود میمی
و به ناچار اندشود نرسیدهتی که باعث سرشاري میچنان معرفزنان این سرزمین به آنن بنابرای

اند و آن نان و مردانش معرفت را درك نمودهباید از اینجا رفت و به سرزمینی  رسید که ز
سرزمین پشت دریاهاست:

)363همان، (.»نبودزن آن شهر به سرشاري یک خوشه انگورمرد آن شهر اساطیر نداشت «
هاي آریایی، انگور نماد باروري و زایش بوده است و از این جهت به زن تشبیه شده در اسطوره

است و این که صفت اصلی زن باید باروري و زایش (فکري و مادي) باشد، نکته جالب در این 
سطر تقابل مرد و زن با یکدیگر در اسم و صفت است یعنی اساطیر در سطر اول در مقابل 

وشه انگور در سطر دوم قرار گرفته است و سهراب هر دو را به اندازه برابر براي نوع سرشاري خ
بشر الزم دانسته است. مردي که از تاریخ گذشته و هویت خود را گم کرده است همانند زنی 

.است که باروي خود را از دست داده است
ث به دیده شهوت اینکه نباید به جنس مون،بحث جنسیت استترین مبحث فمنیست، اصلی

از مباحث مهم  فمنیستی بحث «اي براي ارضاي امیال جنسی دانست. نگریست و او را تنها وسیله
ن مطالبی جنسیت است که تقریباٌ همه گرایش هاي فمنیستی، به ویژه گرایش افراطی، در باب آ
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ها جنسیت یستبندي اجتماعی است. از نظر فمنترین تقسیمترین و مهمبیان داشتند. جنسیت قوي
جنسیت «ها مهم اجتماعی است. به نظر فمنیستهمانند طبقه اجتماعی، نژاد و یا دین یک طبقه

است.آنها معتقدند: » نژادپرستی«شود که مشابهبه عنوان شکلی از ظلم محسوب می» گرایی
فقط » جنس«یا » سکس«(جنس و جنسیت) فرق گذاشت.Genderو sexاساساٌ باید بین

چارچوب نقش زنان را از » جنسیت«یا » جندر«ه جنبه هاي زیستی است در صورتی که مربوط ب
سازد. در چارچوب اجتماعی است که هرچیزي مربوط به زن یا مرد نظر اجتماعی مشخص می

تواند در زنان منهاي اعضاي جنسی آنان با تغییر و تعدیل محیط اجتماعی و فرهنگی، می
سپهري عشق و درك ) 36:ص1382ر.ك رضوانی، »(اد کند.تغییرات و تحوالت بسیاري ایج

نهد و مستقیما زیر ها را کنار میخواهد او چترها و حجابحقیقت و خداوند را بدون واسطه می
کند که بیایند و زیر باران رحمت الهی قرار گیرد او همه را نیز دعوت میتجلی خداوند قرار می

ارند. شاید منظور شاعر از زیر باران رفتن و همه چیز را ها را کنار بگذگیرند و موانع و حجاب
زیر باران تجربه کردن این است که با دیدي دیگر و واقعی همه چیز را ببینیم همانطوري که 
دیدن یک شی در تاریکی با دیدنش در زیر نور آفتاب و روشنایی فرق دارد. درك دوست، 

ت، متفاوت است. سپهري به شهوت و عشقبازي خاطره، بازي، فکر و... نیز در زیر باران حقیق
بخشد و معتقد است که شهوت را نیز در زیر باران اي عرفانی میبین دو جنس مخالف نیز جلوه

الهی درك کنیم. اگر شهوت و میل جنسی با حضور خداوند و درك خداوند باشد دیگر 
شود همانطوري که شهوت نیست بلکه عشق به خداوند است و هزاران هزار مرتبه الهی می

عاشقان معروفی چون لیلی و مجنون، عشقشان رنگ و بوي مادي و شهوانی ندارد و نشان دهنده 
زن را واسطه اي براي رسیدن به او باشد.می» مجاز پلی به سوي حقیقت است«جمله معروف: 
داند:میدرك خداوند 

چترها را باید بست «
زیر باران باید رفت
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بردبایدبارانیرزراخاطرهرافکر
رفتبایدبارانزیرشهرمردمهمهبا

بردبایدبارانزیررادوست
جستبایدبارانزیرراعشق

)292: 1379سپهري، (.»زیر باران باید با زن خوابید

اند و تا اینجا دیدیم دوست، عشق و زن پشت سر هم آمدهدر محور عمودي سه واژه مهم شعر: 
-گاه کلمات تصادفی نمیزیند و هیچگرا در سطور هوشمندانه بر میمات که سهراب جاي کل

د تقابلی که سهراب از ابتداي این مجموعه بین عشق زمینی، عشق رسآیند. اینجا نیز به نظر می
.آسمانی و خود عشق به زیبایی برقرار شده است

را در یک هاه آندهد و همهیچ کدام را بر دیگري ترجیح نمیالبته با این توضیح که سهراب
حل سیر تکامل دهد و ظاهراً همه آن ها را در جریان زندگی و در مراحد مورد توجه قرار نمی

د:جایی دیگر از این منظومه می گویداند همان طور که درشعري مؤثر می» منِ«

.بگذاریم بلوغ، زیر هر بوته که می خواهد بیتوته کند«

.بگذاریم غریزه پی بازي برود

)297(همان، »ها را بکند، و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد.کفش 
هاي مرتاض وار وجودلطیف او جایی براي دریافت ریاضتگرا ویعنی آنکه در عرفان طبیعت

گرا است و در این میان غریزه و زن همان قدر اهمیت دارند ندارد. هر چه هست طبیعی و طبیعت
سهراب به کسب بسیاري دیگر این تعادل را رعایت کرده که عشق و دوست. و به نظر می رسد 

.است
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کند که دختران گیرد وقتی مشاهده میهد و دلش میخوااو همچنین آزادي را براي زنان می
در زیر درخت نارونی که در روي زمین کمیاب است و راهی به سوي درك جوان باشعور

رسد و احساس رهایی ازین عالم میصوال انسان زیر درخت به آرامشا- خداوند گشوده است
به جاي درك -کند همانند بودا که در زیر یک درخت به آرامش رسید ظلمانی پیدا می

اصولی که الزمه حقیقت خداوند که در جاي جاي زمین جلوه گر است به دنبال مسائل فقهی و 
:روندجهان مادي است می

گیردمن به اندازه یک ابر دلم می«
- دختر بالغ همسایه- بینم حوري ره میوقتی از پنج

)392(همان، »خواند.پاي کمیاب ترین نارون روي زمین فقه می

اي گذرا به نوع نگاهش به جنس لطیف دارد و این که زن، در این سطور نیز سهراب اشاره
لحظات بی بازگشت زندگی را صرف خواندن چیزهایی بکند که او را به سرشاري خوشه انگور

فقه در این سطر، نشانه علم مردانه، زمینی و خشن.از دید شاعر کاري ناپسند استنرساند،
خوانده شود، موجب دلگیري شاعر ترین نارون روي زمین است، مخصوصاً وقتی در زیر کمیاب

.گرددمی
کردند و عالوه بر پوشش صورت، بر ان در گذشته دور از چشم مردان و در پرده زندگی میزن

و نیز زنان حق آوازخوانی نداشتند. سهراب اي آویزان بود پنجره هایشان نیز پردهدر منزل و
چیزي کشد کهمیتصویربهدهد و غیر مستقیم صداقت او رارا نشان میهمسایه آزادي زن

اي ي کدرتر بپوشاند لذا با تور الیهبراي پنهان کردن ندارد که پنجره اش را ببندد یا با وسیله ا
سراید:و ترانه اي را میاندازدیف روي پنجره مینازك و ظر

)343(همان، »خواندبافد، میزن همسایه در پنجره اش تور می«
کشد که او را به سکوت زن را در حالتی ماورایی به تصویر می» همیشه«سهراب در شعر 

اند:اند و از حرکت و طی طریق بازداشتهواداشته
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موعودشبانهزنايبزنحرف«
شاخههمینرزی

بادعاطفیهاي
...

خوشرنگتکاملخواهربزنحرف
هوشمالیمتازکنپرمراخون
عشقنفسزبريرويمرانبض
کنفاش
محضهايزمینروي

اساطیرباغصفايتابروراه
انگورتاللوفرصتلبهدر

حوريبزنحرف
بدويتکلم
عبارتدورمصبدرمراحزن

)403(همان، »کنصاف
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یجه:نت
نگاه سهراب به زن همانند نگاه او به طبیعت است: جامع و جاندار و لطیف. او هیچ گاه زن را 

هاي جنسی کاربرد دارد، نمی بیند هرچند که از این جودي اضافی که فقط در حیطۀ تمتّعمو
یاي گونه موارد نیز هیچ گاه پا را از دایره حجب و حمقوله نیز صحبت به میان می آورد و در این

ذاتی مشرق زمین فراتر نمی گذارد دقیقاً همانند اشعار پاك و منزه فردوسی در هزار سال قبل: 
منیژه منم دخت افراسیاب/ برهنه ندیده تنم آفتاب

از زن، نه به خاطر جنسیت و مضمون عاشقانه، بلکه در جهت راندن کالم به سوي سهراب
ه دیگر زن را به عنوان نیمین شعرها معموالًاسهراب در تصویر شاعرانه خویش نام برده است. 

بر؛ او عالوهرساندیهی ذهنی از شاعر را به انجام میتشبد وگویخلقت دیده و از او سخن می
اعتاليسببکهدارد»آنیما«خوددرونیهمزادباهمزیسـتینوعیها،سمبلونمادهاازاستفاده

درساختارشکنیومتنادبیتنوعیسويبهاويشعرزبـانسـیرِسـببِدرنتیجـهواوشـعر
گاه نگاه سهراب به زن هیچگاه یکسویه و تک بعدي نیست. او هیچ.شودمیحضورمتافیزیک

و یا نقطه مقابل آن، نیفتاده است. هرچه هست تعادل است افراطیدر دام تصویرهاي فیمینیستی
:حتی در نامبردن ها نیز می توان دیدو عدالت در دیدن و گفتن و تصویرکردن. این توازن را

»و منوچهر و پروانه و شاید همه مردم شهر«
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