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مجل��ه ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد فسا

 1389 به��ار    - ش1  س1- 

زن در شعر پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد

تاریخ دریافت مقاله: 88/8/1
تاریخ پذیرش مقاله: 89/2/13

چكیده

يك��ي از ره آوردهاي انقالب مش��روطه توجه به مس��ائل وحقوق زنان بود 
ك��ه در قرن اخير به طور چش��مگير در ادبيات اع��م از نظم و نثر نمود يافته 
است.  بنابراين ادبيات معاصر يك منبع مطالعاتي غني درباره ی موضوع  زن 
به حس��اب مي آيد و طبيعتا اشعاري كه زنان در اين حوزه سروده اند مستلزم 
توجه و تعمق بيشتري است. اين مقاله درنظر دارد موضوع ” زن” را در اشعار 
س��ه شاعر زن برجس��ته ی معاصر يعني پروين اعتصامي، سيمين بهبهاني و 
فروغ فرخزاد مورد مطالعه قرار دهد و ذهنيت ش��اعران مذكور را در اين باب 

تبيين نمايد.

واژگان كلیدي: پروين اعتصامي، سيمين بهبهاني، فروغ فرخزاد، زن، جامعه. 
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1- مقّدمه

 تنها تاريخ نيست كه حوادث، رويدادها و جريان هاي مختلف جوامع بشري را ثبت و منتقل 
مي كند، ادبيات نيز با انعكاس هنري مسايل فردي و اجتماعي مددكار تاريخ است و چه بسا 
راستگو تر و ريز بين تر. بنا براين يك راه مطمئن براي شناخت مسايل اجتماعي هر دوره رجوع 
به ادبيات آن زمان است. در جريان انقالب مشروطه و پس از آن، موضوع زن و حقوق و مسائل  
او در ايران مورد توجه قرارگرفت و در  شعر شاعرانی چون ميرزاده ی عشقی، ايرج ميرزا، نسيم 
ش��مال و ديگران انعكاس يافت. پس از آن به موازات تحول در قالب و محتوای شعر، جايگاه 
زن و نگرش به او نيز تغييرات بنيادی داش��ته اس��ت. در اين ميان طبيعی است شاعران زن 
به اقتضای زن بودنش��ان نسبت به موضوع حساس تر بوده باشند، زيرا آنان تماشاگر نبوده اند 
بلكه در متن ماجرا حضور داشته و با تمام وجود نيازها، مشكالت، دغدغه ها و روياهای زنان 
را لمس كرده اند.  از اين رو آن چه از مس��ائل زنان در ش��عر آنان منعكس شده حاصل دريافت 
مس��تقيم، بی واس��طه و در نتيجه واقعی تر اس��ت. اين مقاله در نظر دارد شعر سه شاعر زن 
برجسته ی معاصر يعنی، پروين اعتصامی، س��يمين بهبهانی و فروغ فرخزاد را از منظر زنانه ها 
بررسی كند. شاعران مذكور با وجود تفاوت های زيادی كه در سبك شعر و زبانشان وجود دارد، 
حداقل در يك نقطه مش��تركند و آن اين كه موضوع زن دغدغه ی آنان بوده و انديشه شان را 
به خود معطوف داشته است. به ويژه كه هر سه  نفر در زندگی خانوادگی خود طالق را تجربه 

كرده  اند و هر يك به فراخور زندگی خود با نظام مردساالر جامعه برخورد داشته اند .

2- بحث و بررسی
2 -1- پروین اعتصامی:

رخش��نده ی اعتصامی، متخلص به پروين در س��ال 1285 ش . در تبريز متولد ش��د. در 
كودكی به تهران آمد و تا پايان عمر كوتاهش درآن جا زيست.  پدرش يوسف اعتصامی مردی 
روشنفكر و نويسنده بود كه با انتشار كتاب تربیت نسوان آگاهی و عالقه خود را به مسائل 

زنان نشان داده بود . 
وی اهتمام ويژه ای به تعليم و تربيت و پرورش استعداد شعری دخترش داشت و مقدمات 
ادبي��ات فارس��ی و عربی را خود به او آموخ��ت. پس از آن پروين وارد مدرس��ه ی دخترانه ی 
آمريكايی شد و دوران تحصيل را درآن جا گذراند. درسال1312 با پسر عموی پدرش ازدواج 
كرد و به كرمانش��اه رفت، اما اين وصلت مناس��ب نبود و ش��اعر پس از دو ماه و نيم زندگی 
مشترک از همسرش جدا شد و به تهران بازگشت و در فروردين1320 در سن 35 سالگی به 
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بيماری حصبه درگذشت. ديوان او نخستين بار در سال1314 چاپ شد كه شامل 248 قطعه 
ش��عر در قالب هاي مختلف اس��ت كه از اين مقدار65 قطعه به مناظره اختصاص يافته است. 
تبحر پروين در فن  مناظره ش��هرت زيادی برايش فراهم آورده اس��ت. )ر.ک . ديوان پروين 

اعتصامی، مقدمه: 1384( 
در م��ورد زبان و محتواي ش��عر پروين قضاوت هاي بس��يار كرده اند. ام��ا دو نظر متفاوت 
وجود دارد كه افراد بس��ياري را گرد خود جمع كرده است. دسته ی اول نظر كساني است كه 
پروين را نابغه اي در عرصه شعر مي دانند و او را بزرگترين شاعر زن ايران به حساب مي آورند. 
مقدمه ملك الشعراي بهار بر دیوان پروين شاهد گويايي براي اين نوع تحسين و ستايش ها ست. 
 دس��ته ی دوم منتقدان پروينند كه سنت گرايي وي را درقلمرو زبان و انديشه و احساس نفي 
مي كنند و او را مقلد ناصر خسرو  و  سنايي مي نامند  و شعرش را مالل آور  ،  يكنواخت،  بي روح و 
 فاقد معيار هاي شاعرانگي معرفي مي كنند و از اين كه به شعر نو بي اعتنا بوده مستحق سرزنشش 
مي دانند. دراين جا ابتدا نظر پروين را درباره جايگاه زن بيان مي كنيم و س��پس به بررس��ي 
نظر محققان خواهيم پرداخت. ش��اعر در خطابه ای كه در س��ال 1313 به مناس��بت جشن 
فارغ التحصيلی خود از مدرس��ه ايراد كرده از س��تم مرد به زن س��خن به  ميان آورده است و 
 ريش��ه ی بسياری از تباهی ها و نابسامانی های اجتماعی را عدم توجه به زنان و نا آگاهی آنان 
می داند: » مرد، هنگام انتقال از دوره ی وحش��يت به دوره ی مدنيت در حق زن كه سهيم رنج 
و الم و ش��ريك اوقات غم و ش��ادی او بود ظلم كرده اس��ت. وقتی كه از مرحله ی محنت به 
منزل امن و راحت شتافته، زن را موجودی مهمل و آلتی بی اراده قرار داده است. در طی اين 
ايام، روزگار مردم مش��رق زمين همه جا تاريك و اندوه خيز، همه جا آكنده از رنج و مش��قت، 
همه جا پر از اس��ارت و مذلت بود. يكی از علمای اجتماعی می گويد : در ميان امواج بليات و 
طوفان های حوادث وارده برشرق، قسمتی از عجز و عدم موفقيت شرقيان به اين سبب است 
كه به تربيت زنان التفات نكردند. آن ها را عضو عاطل بش��ريت پنداش��ته، نصف قوای خود را 
ضايع نمودند. مادران نوميد نادان، اوالد خودشان را به بی دانشی بزرگ كردند. اطفال شرق در 
داخل از تربيت خانوادگی و در خارج از تاديب و تهذيب محروم ماندند. الجرم اسباب تباهی 
و تيره روزی دس��ت به هم داده، هش��تصد ميليون جمعيت آسيا را به تدنّی و تنزل محكوم 
كردند. ) مجموعه مقاالت به مناس��بت درگذش��ت پروين اعتصامی، بی تا : 23 تا 26 ( برخي 
اين سخنراني را يكي از فصيح ترين اعالميه هاي حقوق زنان در تاريخ معاصر ايران لقب داده اند 
كه نش��ان وقوف و آگاهي كامل پروين از وضع زنان آن روزگار است. ) دهباشي،1383:110( 
 ع��الوه ب��ر اي��ن در دیوان پروي��ن دو قطع��ه ) زن در اي��ران و نه��ال آرزو ( و يك قصيده 
) فرش��ته انس(  وجود دارد كه در بردارنده نگرانی ها و توصيه های ش��اعر در مورد زن ايرانی 
اس��ت و البته اين بيان مس��تقيم است و آن چه كه با دالالت غير مستقيم و از ميان تصاوير و 
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گفتگوهای شعر او بر می آيد بيش از اين هاست كه تا حد امكان بدان خواهيم پرداخت. پروين 
در قطعه ی» زن در ايران« كه به مناس��بت كش��ف حجاب س��روده، عهد پيش��ين را كه پر از 

ناديده گرفتن و انزوای زنان بود نكوهش كرده است:
زن در ايران پيش از اين گويی كه ايرانی نبود                پيش��ه اش جز تيره روزی و پريش��انی نبود
زندگی و مرگش اندر كنج عزلت می گذشت                         زن چه بود آن روزها گر زانكه زندانی نبود
كس چو زن اندر سياهی قرن ها منزل نكرد                   كس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود
در عدالت خانه ی انصاف زن شاهد نداشت                  در دب�ستان فضيلت زن دبستانی نبود
دادخواهی های زن می ماند عمری بی جواب                     آش�كارا بود اين بيداد ، پنهانی نبود 

        ) اعتصامی، 130: 1372( 
   پروين در اين ش��عر با افعال ماضي از ناكامي هاي زن س��خن مي گويد؛ يعني اين كه از 
 نظر او اين دوره تمام ش��ده است. در اليه هاي شعرپروين احساس رضايت  و خرسندي ديده

مي شود و ظاهرا آن را پايان نابرابري ها و آغاز حضور  زنان در عرصه اجتماع مي داند و زنان را 
به حفظ گوهر  سادگي و پاكي و پرهيز توصيه مي كند:

سادگي و پاكي و پرهيز يك يك گوهرند                     گوهر ارزنده تنها گوهر كاني نبود 
)همان، 130(

 و از تقليد بر حذر مي دارد: بهر زن ، تقليد تيه فتنه و چاه بالست )همان (
البته پروين جامعه را درمحروميت علمي زنان مقصر مي داند و معتقد است كه نور علم 
را به عمد از چش��م زن دور داش��ته اند و ابزار دانش آموزي را در اختيارش نگذاشته اند و زن 

در موقعيت فعلي خود مقصر نيست:
نور دانش را  ز چشم زن نهان می داشتند                         اين ندانستن زپستی و گرانجانی نبود

يكي از توصيه هاي موكد پروين به  زنان تالش براي كس��ب دانش و آگاهي اس��ت چون 
معتقد است وقتي زن از حليه دانش بي بهره باشد هيچ زيوري پوشاننده عيب ناداني او نخواهد 
ب��ود. با وجود  تاكيد بر  عفت، پاكی و تقوا، پروين پوش��ش ظاه��ری را برای حفظ ارزش های 

انساني زن كافی نمی داند و در جاي ديگر می گويد:
چشم و دل را پرده می بايست اما از عفاف                      چادر پوسيده بنياد مسلمانی نبود 
)همان، 131 (

در شعر » نهال آرزو« كه آن را به هنگام فارغ التحصيلي از مدرسه سروده است پروين زنان 
را به كوشش براي آگاهي و دانايي و كسب دانش توصيه مي كند. او ريشه ی محروميت زنان را 

در نا آگاهي و جهل آنان و عامل برتري مرد و زن را بر يكديگر دانايي مي داند :
غنچه  اي  زين شا خه ما  را  زيب  دست  و دا من  ا ست                                                                      همتي اي خواهران تا فرصت كوشيدن است
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به كه هر دختر بداند قدر علم آموختن                     تا نگويد كس پسر هشيار و دختر كودن است
 )همان، 300(

او حقوق زنان را مطالبه مي كند:
از چه نسوان از حقوق خويشتن بي بهره اند                                            نام اين قوم از چه دور افتاده از هر دفتري
 )همان(

ب��ا در نظرگرفتن تمام حقوقی كه پروين برای زن مطالبه می كند، زن در ش��عر او هنوز 
جنس دوم اس��ت اما جنس دوم آگاه و توانمند. اما س��االری در ش��عر پروين هنوز از آن مرد 
اس��ت. آن چه از نظر پروين ضرورت آموزش دختران را مضاعف مي كند نقش��ي است كه در 

آينده به عهده خواهند گرفت: يعني مادري:
دامن مادر نخست آموزگار كودک است                    طفل دان�شور كجا پ�رورده نادان مادري
)همان(

 در ش��عر» فرشته ی انس« نيز ش��اعر به تمجيد از زن مي پردازد و بر اهميت نقش مادري 
تاكيد مي كند:

هميش��ه دخت��ر ام��روز م��ادر فرداس��ت                       ز م��ادر اس��ت ميس��ر بزرگي پس��ران 
)همان، 186(
اگر فالطن و سقراط ب�وده اند ب�زرگ                                         بزرگ ب�وده پرس�تار خ��ردي اي�شان

نكته اي  كه قابل توجه اس��ت اين كه پروين دانش را به عنوان مقدمه و الزمه مادرش��دن 
ض��روري مي داند. به نظرمي رس��د پروين زنان را غالبا به اعتب��ار نقش هايي كه در اجتماع به 
عهده مي گيرند ارج مي نهد نه به دليل ارزش وجوديشان. از نظر او زن مهم و بزرگ است چون 
روزي مادر مي شود و پسران بزرگ را مي پرورد و نه دختران و زنان بزرگ را. در اين ابيات زن 
نقشي ابزاري مي يابد ابزاري مهم درخدمت اهدافي كه جامعه مردساالر براي آن اهداف اهميت 

قائل است و با توجه به اهميت اين ابزار بايد آن را تكريم كرد و ارج نهاد.
اما پروين به قلب و روح اين ابزار پراحساس كاري ندارد مهم اين است  كه زن وظيفه اش 
را خ��وب انجام دهد و براي خوب انجام وظيف��ه كردن نياز به دانش و آگاهي دارد. پس بايد 
آموزش هاي الزم را به او داد، اما خود اين وسيله چه نيازها و روياها و مطالباتي دارد موضوعي 

است كه شاعر درباره ی آن سكوت مي كند.  
با اين كه پروين در زندگيش مادرش��دن را تجربه نكرده اس��ت، اما زنان شعر او اغلب در 
نقش مادر به صحنه می آيند. » عش��ق به كودكان و كودكی و س��ادگی و بی پيرايگی آن ها 
 در ش��عر پروي��ن موج می زند. در ش��عرپروين 28 بار واژه » طف��ل «  و 36 بار » كودک « و

» كودكی« به كار رفته است. توجه به كودكان به خصوص كودكان يتيم در شعر پروين نمايان گر 
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يكی از ويژگی های رمانتيسم است و پروين را بايد از پيشروان شعر رمانتيك اجتماعی ايران 
دانست. )اكبری ،1386:131( مادران شعر پروين اعم از واقعی يا نمادين، زنانی كدبانو،  مهربان 
بی نهايت دلسوز، مسوليت پذير، گرم و سرد روزگار چشيده، آگاه، فداكار، نصيحت گر و اغلب 
چون» مادر موس��ی )ع(« نگرانند. تقريبا تمام مادران شعرپروين خوی نصيحت گری دارند و 

آن را وظيفه خود می دانند. از زبان كبوتر مادری به جوجه اش می خوانيم :
رن��ج  م��را  باي��د  آس��ودگی  را  م��ن ا ينج��ا چ��و ن نگهب��ا ن��م ت��و چ��ون گن��ج               ت��و 
نگ��ردد ش��اخك ب��ی ب��ن برومن��د                        ز ت��و س��عی و عم��ل باي��د زم��ن پند

 )اعتصامی، 1372:11( 
اندرز موش به فرزند نيز شنيدنی است : 

موش��كی را ب��ه مه��ر، م��ادر گف��ت                    ك��ه بس��ی گي��ر و دار در ره ماس��ت 
است س�ت                                     دهر بی باک و چرخ بی پرو ر ا م و ب�ند بس�يا ا ت�له و د

س�ت                               ا ی بسا  رنگ خوش كه جان فرسا ست  ه�زن ا ا ی بسا رهن�ما ك�ه ر ا
هرنش��يمن ن��ه ج��ای ه��ر ش��خصی اس��ت             ه��ر گذرگ��ه ن��ه در خ��ور ه��ر پاس��ت
)همان، 209(

بی مادری و فقر بزرگترين دردی است كه قهرمانان اشعار او از آن رنج می برند و  بيش ترين 
شكايتشان هم از همين هاست:

گ�ز                            چشم ط�فل يتي�م روش�ن ني�ست  م ه�ر ه ا ي�د ر ن�د د ی م�ا و ر
دا م��ن م��ا د ران خ��وش اس��ت چ��ه ش��د                    ك��ه س��ر م��ن ب��ه هي��چ دام��ن نيس��ت 
خوان��دم از ش��وق ه��ر ك��ه را م��ادر                     گف��ت ب��ا م��ن ك��ه مادر من نيس��ت 
د                 چون كه او نيست گل به گلشن نيست  ب�و م�ن  ر  د م�ا د  بو گ�ر  ا گل 

 يا
دخت��ری خ��رد ب��ه مهمان��ی رف��ت                در ص��ف دخترك��ی چن��د خزي��د
ه                      وين ي�كی ج�امه به يك سوی كشيد ی گ�ر و ب�ر ف�كند بر ا ن ي�ك ا آ
اي��ن يك��ی وصل��ه ی زان��وش نم��ود                 وان ب��ه پيراه��ن تنگ��ش خندي��د
گ��ر چ��ه آهس��ته س��خن م��ی گفتن��د                     هم��ه را گ��وش ف��را داد و ش��نيد

گف��ت خندي��د ب��ه افت��اده س��پهر                       زان ش��ما ني��ز به م��ن می خنديد 
درزی منع��م و مفل��س ن��ه يك��ی اس��ت                     فق��ر از به��ر م��ن اي��ن جام��ه بري��د
مادرم دس��ت بشس��ت از هس��تی                        دس��ت ش��فقت به س��ر من نكش��يد

ش��انه ی م��وی م��ن ا نگش��ت م��ن اس��ت                     هي��چ ك��س ش��انه براي��م نخري��د 
م��ادری بوس��ه ی ب��ه دخت��ر م��ی داد                        كاش اي��ن درد ب��ه دل م��ی گنجي��د
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سيد  يم بو و نكه ز ر د آ شك بو در دي�دم                                 ا م�ن كج�ا ب�وس�ه ی م�ا
 خ��ّرم آن طف��ل ك��ه ب��ودش م��ادر                     روش��ن آن دي��ده ك��ه روي��ش می ديد
م��ادرم گ�وه��ر م��ن ب��ود ز ده��ر                       زاغ گ�يتی گه��رم را دزديد )همان، 56(

مادرشدن از نظر پروين بسيار شيرين و ارزشمند است :
ش��يرين  نش��د چ��و  زحم��ت  م��ا   د ر   و  ظيف��ه   ا ی                           فرخن��ده ت��ر نديدم از اي��ن هيچ دفتری
 )همان، 78(

و بزرگ ترين مال و ثروت زن مهرمادری اوست :
تو ان و توش ره مرد چيست ؟ ياری زن                                   حطام و ثروت زن چيست؟مهرفرزندان
)همان، 186(

 گاه قهرمانانش آرزو و رويای مادرشدن دارند. از زبان پرنده ای می خوانيم :
بسی ج�ستم به ش�وق از ح�لقه و بند                       كه خواهم داشت روزی مرغكی چند 
هن��وز آن س��اعت فرخن��ده دور اس��ت                 هن��وز اي��ن النه بی بانگ و س��رور اس��ت

  تنه��ا يك بار زن در چهره نامادری نامهربان و بد طينت ظاهر می ش��ود كه دل دخترک 
بی مادر را خون كرده است.  

دخت��ری خ��رد ش��كايت س��ر ك��رد                        ك��ه م��را حادث��ه ب��ی م��ادر ك��رد 
ديگ��ری آم��د و در خان��ه نشس��ت              صحب��ت از رس��م و ره ديگ��ر ك��رد 
ي��اره و ط��وق زر م��ن ب�فروخ��ت                     خ��ود گلوبن��د ز س��يم و زر ك��رد
س��وخت انگش��ت م��ن از آت��ش و آب                 او ب��ه انگش��ت خ��ود انگش��تر ك��رد
دخ�تر خوي�ش ب�ه م�ك�تب ب�سپ�رد                                              نام من كودن و بی مشعر كرد ... )همان، 62(

 زن در ش��عر پروين مقام معش��وقی ندارد. زن نه عاش��ق مي ش��ود و نه كس��ي عاشق او 
مي گردد. عشق در شعر پروين شامل عشق مادر و فرزندي و عشق به اخالقيات و كمال است 
و رسم نيست كه انسان ها - زن يا  مرد -  عاشق باشند. زن تنها از منظر انسانی نگريسته شده 
اس��ت انس��انی كه حق آموختن و حضور در جامعه را دارد و شايسته ی رسيدن به كمال است 
 اما پروين مراقب اس��ت كه اين آگاهي زنان به چارچوب هاي جامعه لطمه نزند. تنها در شعر

» عهد خونين « اس��ت كه بازی ش��كاری به ماكيانی ابراز عشق می كند كه اين عشق هم با 
هدف تشكيل خانواده و در راستای همان هدف مشترک يعنی تربيت فرزند است :

ب��ه ب��ام قل�ع��ه ای ب��از ش��ك�اری                      ن�م��ود از م�اكيان��ی خواس��تگ�اری
ك�م ه�ن�ا و ن�د ي�ی ب�س�ی ا ت�نها ك��م                                  ز م پ�ا ي��ا ي��ش ا ال آ كه م�ن ز
ز باالصب�حگاه��ی دي�دم��ت روی                      پس���ند آم��د م��را آن خل�قت و خوی

چ��ه زيباي��ی ب��ه هن��گام چمي��دن                       چ��ه داناي��ی ب��ه وق��ت چين��ه چيدن 
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پذي��ره گ��ر ش��وی خدمت�گزاري��م                    ه��وای صحب��ت و پيون��د داري��م
بي��ا ه��م عه��د و ه��م س��وگند ب��ا ش��يم                    اگ��ر آزاد اگ��ر در بن��د باش��يم
ت��و از ج��وی آوری روزی م��ن از ج��ر                   ت��و آگ��ه باش��ی از ب��ام و م��ن از در
ت��و فرزن��دان ب��ه زي��ر پ��ر نش��انی                     م��را چ��ون پاس��بان ب��ر در نش��ان�ی
ب�ه روز ع�ج�ز دس�ت ه�م بگ�ي�ري�م                              چ��و گ�اه م�رگ ش�د با ه�م بميريم
 )همان، 178(

جالب اس��ت كه در اين جا هم زيبايی دركنار دانايی ماكيان، نظر باز را جلب كرده اس��ت 
ن��ه عش��ق و دلبری يا زيبايی به تنهايی. البته اين ابراز عش��ق نيز مقب��ول نمی افتد. روحيه 
تعقل، وقار و تدبير و س��نجيدگی پروين را در اين ش��عر می توان ديد. ماكيان با خونسردی و 
بدون اين كه ابراز عش��ق باز ذره ای احساس��ات او را تحريك كند پاسخ منفی می دهد. پروين 
غالبا زنان را مادر و دختران را بالقوه مادرمي بيند. مادر در بدو امر يك زن اس��ت، اما پروين 
نقش او را مي بيند نه خود او را. » توجه و تاكيد بسيار اغراق آميز و پرمبالغه بر نقش مادري 
و تربيت و پرورش كودک توس��ط مادر از اصول قطعي و ش��گردهاي مطلق وكاراي نظام مرد 
 س��االرانه اس��ت؛ شگردي كه به حاشيه س��كوت و انزوا درنش��اندن زن را تضمين مي كند.«

 )بهفر، 1381:152(  به نظر مي رس��د پروين عميقا رويا و آرزوي مادرش��دن داشته اما چون 
خود اين حس را تجربه نكرده در شعر خود به اين رويا جامه واقعيت پوشانده است. پروين در 
شعر» فرشته ی انس« حد و مرز رابطه زن و مرد را نيز ترسيم می كند. از نظر او زن و مرد دو 
شريكند كه بايد برای حفظ سرمايه شان كه زندگی و فرزندان آن هاست با يكديگر هم كاری و 
هم دلی داشته باشند. در حقيقت اشتراک در هدف است كه زن و مرد را به هم پيوند می دهد 
و آن هدف، حفظ زندگی مشترک و تربيت فرزندان است. زن و مرد در آن يكسان هستند و 

كسی بر ديگری برتری ندارد، اما از عشق به زن سخنی نمی بينيم :
به هيچ مبحث و ديباچه ای قضا ننوشت                        ب�رای مردكمال و برای زن نقصان
وظيفه ی زن و مرد ای حكيم دانی چيست                 يكی است كشتی و آن ديگری  است كشتيبان
چو ناخداست خردمند و كشتيش محكم                    دگر چه باک ز امواج و ورطه و طوفان
ب�ه روزح�ادثه ان�دري�م ح�وادث ده�ر                                     اميد سعی و عمل هاست هم از اين هم از آن
به روزگار س�المت رف�يق و يار شفي�ق                           به روز سانحه تيمار خوار و پشتيبان

سمند عم�ر چ�و آغاز بد ع�نانی كرد                         گهي�ش مرد و زماني�ش زن گرف�ت عنان 
)اعتصامی، 176: 1372(

درشعر» دو محضر« پروين سعی دارد با برجسته كردن نقش زن و توانايی ها و هنر او در 
اداره ی خانه و خانواده با نگرش هايی كه زن را حقير و ناتوان می بينند يا نقش او را كم اهميت 
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جلوه می دهند مبارزه  كند، به ويژه كه » قاضی كش��مر« با وجود تجربه بسيار محضر داری از 
رت��ق و فتق امور منزل باز می ماند و بدين وس��يله اهمي��ت زن در خانه و نقش او در زندگی 
روش��ن می گردد. اصوال پروين برای كانون خانواده قداست خاصی قائل است و زن را نقطه ی 

اتكای اين بنيان مقدس می بيند.
   يك��ی از نقد هاي��ی ك��ه ب��ه پروين وارد ش��ده،  فقدان زبان زنانه در ش��عر اوس��ت. » 
واقعي��ت اين اس��ت ك��ه اگر چه پروين ش��اعری انديش��مند و ب��ه نوعی درگير با مس��ائل 
اجتماع��ی بوده اس��ت، اما ش��يوه ی زب��ان و قوالبی را در بيان ش��عری خود ب��ه كار گرفته 
ك��ه ما ام��روز می توانيم آن را محافظه كارانه، ايمن و پرده پوش��انه تلقی كنيم. ش��ايد يكی 
از دالي��ل پذي��رش عام ش��عر پروين در جامع��ه و مخالفت نش��دن با آن هم س��ويی كامل 
 پروي��ن با س��نت تاريخ��ی –  ادبی نه��اد مردان��ه ی ادبيات به وي��ژه ادبيات كالس��يك در 
ايران باشد. هم زيستی مسالمت آميز او با اين سنت و تالش برای حفظ، تقليد و باز آفرينی آن 
نه تنها خللی به اين پيش��ينه وارد نكرد، بلكه يك آقای پروين اعتصامی را نيز به اين جامعه 
افزود. « ) احمدی،1384:21 ( نكته ی قابل توجه اين جاست كه حتی در زمان حيات پروين 

مساله ی مرد بودن او طرح شده و شاعر ناچار برای رفع اتهام از خود چنين سروده است:
از غبار فكر باطل پاک بايد داشت دل                    تا بداند ديو كاين آيينه جای گرد نيست 
مرد پندارند پروين را چه برخی زاهل فضل                                               اين معما گفته نيكوتر كه پروين مرد نيست 
) اعتصامی، 423 : 1372(

اين س��خن در مورد قصايد پروين پذيرفتنی است. در قصايد او كم ترين نشانی از زنانگی 
نمی بينيم. اما به نظر مي رسد زبان پروين درساير اشعار به ويژه مناظراتش، يك نگاه زنانه و 
عاطفی است. چيزهايی كه او بر می گزيند و دو طرف مناظراتش قرار می دهد و از زبان آن ها 
سخن می گويد، نشانی آشكار از يك سليقه ی زنانه دارد. در شعر او طبيعت بی جان كه اغلب 
زن خانه دار را احاطه كرده است مكرر به چشم می خورد. به نظر می رسد برخی از اين مضامين 
برای نخستين بار در آشپزخانه ی در ذهن شاعر جرقه زده است. به عنوان مثال: سير و پياز، 
عدس، ماش، نخود، لوبيا، ديگ، تابه، نخ و سوزن و ... . اما ظاهرا اين نشانه ها براي زنانه شدن 
شعر پروين كفايت نمي كند: » پروين با رعايت همه چارچوب ها و قراردادهاي ادبيات رسمي 
مردانه و زبان مردانه ش��عر سروده است. اگر چه گروهي در ماش و بنشن و ديگ و سوزن و... 
خصلت هاي زنانه يافته اند و به همين علت ش��عر پروي��ن را زنانه و زن نگر تعبير كرده اند، اما 
نگرش پند آميز پروين در قطعه، قصيده و به ويژه در غزل، نگاه ادبيات مردانه، كالسيك و غير 
زنانه اس��ت. از ياد نرود كه همين زنانه پنداشتن شعر پروين به دليل در سخن بودن ماش و 

بنشن و ديگ و قابلمه بخش بندي از گونه ی مردانه است. البته در اندک اشعار پروين مانند:
ای گل تو زجمعيت گلزار چه ديدی                          ج�ز س�رزنش و ب�د سری خار چه ديدی
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ای ل�عل دل اف�روز تو با اين همه پرتو                                 جز مشتری سفله به بازار چه ديدی
رفتی به چمن ليك قفس گشت نصيبت                       غير از قفس ای مرغ گرفتار چه ديدی ؟ 
)همان، 424(

 و اش��عاركم ش��مار ديگ��ري از وي آواي محجوبانه و آهس��ته ی زنانه اي را مي توان ش��نود .« 
) بهفر، 1381:151( درش��عرپروين با زنانی نجيب و  س��ازگار و مطي��ع روبه روييم كه رضا به 
تقدي��ر داده اند و هّم و غم آن ها خانواده ی آن هاس��ت. اغلب دختركان��ی فقيرند يا پيرزنانی 
خس��ته و مظل��وم يا مادران��ی نگ��ران و نصيحت گر. » زنانی ك��ه در ش��عر پروين می آيند گاه 
اش��خاص حقيقی اند گاه فرض��ی. درضمن او نمادهاي��ی هم برای زن دارد ك��ه به كمك آن 
می ت��وان ب��ه نظر پروين درب��اره ی زن پی برد. زن��ان حقيقی زياد ياد نش��ده اند مثل مريم و 
مادر عيس��ی. ولی زنان فرضی پروين نامهای فراوان دارند: دختر يتيم، پير زن گوژپشت، مادر، 
بيوه زن، همس��ر قاضی، پيرزن، عروس، زيبا صنم، دختر بی مادر، دختر فقير، بانوی خياط و 
... . از ميان اين زنان مادر و دختر يتيم بارها تكرار می ش��وند. مادر همان صفات هميش��گی، 
شناخته ش��ده و پذيرفته ش��ده ی س��نت و اخالق ما را دارد و يتيم همان صفت های وارد در 
ذهني��ت عامه وش��عر را. درج��ه ی دوم فضای ش��عر او را پير زن پر می كن��د. عروس و صنم 
 كه از جلوه های نادر هس��تند در برجس��ته س��ازی فقر، نابرابری و تن پروری ياد می شوند.« 
) اكب��ری، 1386:373 (  در نهاي��ْت ايده آل پروين بهبود يافتن وضع زنان اس��ت اما او مايل 
نيس��ت ارزش ها و چارچوب هاي جامعه كه غالبا مرد مدارانه اس��ت از هم بپاشد. آن چنان كه 
زبان و لحن شعرش يكنواخت و غمگنانه است تصويرو الگوي يكنواخت، كم تنوع و ايستايي 
هم از زن ارائه مي دهد. صبوري، متانت و وقار كه از ويژگي هاي شخصيت پروين است در شعر 
او و زنان شعرش نيز نمود دارد. در شعر پروين از عشق مرد به زن سخني نيست تا چه رسد 

به عشق زن به مرد كه مطرح شدنش در شرايط آن روزگار فاجعه بار بوده است. 
2 -2- سیمین بهبهانی:

 س��يمين برخليلی مشهور به سيمين بهبهانی در سال1306در تهران به دنيا آمد. پدرش 
عب��اس خليلی نويس��نده و روزنامه نگار و مادرش فخر عظمی زنی تحصيل كرده و آش��نا به 
زبان های فرانس��ه و انگليس��ی و از فعاالن عرصه ی اجتماع به ِويژه جريان های دفاع از حقوق 
زن بود. هر چند پيوند پدر و مادرش به جدايی انجاميده بود، اما سيمين در محيطی فرهنگی 
و مانوس با ش��عر و ادب رش��د كرد. در سال 1341 از دانشگاه تهران ليسانس حقوق گرفت. 
ازدواج نخست او با حسن بهبهانی كه نام شعريش را هم از او گرفته دوام نداشت و با وجود سه 
فرزند از هم گسست. سالها بعد با منوچهر كوشيار ازدواج كرد. اين بار به دليل مرگ همسرش 
به جدايی باالجبار تن داد  نخس��تين اثر وی س�ه تار شكس�ته در سال1330 منتشر شد. 
پس از آن تاكنون س��يمين همچنان به سرودن سرگرم است. جای پا، مرمر، دشت ارژن، 
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رستاخیز، خطی ز س�رعت و از آتش، چلچراغ، یک دریچه آزادی نام دفتر شعرهای 
بعدی اوست. » ابتكار سيمين در كشف وزن های تازه عروضی و كاربرد آن ها، او را از نام آوران 
غزل فارسی ساخته است. تا جايی كه او را نيمای غزل ناميده اند.« ) ابو محبوب، 57 : 1382( 
عالوه بر نوآوري س��يمين، كميت اشعار او نيز درخور توجه است. او تا كنون بيش از ششصد 

قطعه شعر منتشر كرده است. 
بهبهاني برخالف پروين در اشعارش يك سيرصعودي را طي كرده است. مجموعه اشعار 
اوليه ی او مانند جاي پا ، چلچراغ و مرمر به لحاظ زبان و جوهره ی شعري در سطح است 
و شاعر در آن نگاهي اجتماعي اما سطحي و شعاري دارد، اما اندک اندک راه خود را مي يابد.

سيمين شرايط اجتماعی را درموقعيت نامناسب زنان موثر و مقصرمی داند. » برابری زن 
و مرد ايرانی نيازمند آگاهی ذهنی و تعديل پاره ای قوانين و تدوين پاره ای قوانين تازه است 
و اين امر چنانچه حس��ن نيت وجود داش��ته باشد دور از دس��ترس نيست. اگر در جامعه ای 
ش��رايط نامس��اعدی حكم فرما باش��د، گمان می كنم كه زن و مرد هر دو به يكسان و به يك 
اندازه گرفتار رنج باش��ند. دليلی نيس��ت كه زنان را مظلوم تر و ستم كشيده تر قلمداد كنيم. 
به هر صورت من مردان را محكوم نمی كنم. گناهی اگر هس��ت از جهت قوانين و س��نت ها 
 و ط��رز تربيت افراد اس��ت و گم��ان ندارم كه مردان ذاتا بدخواه يا دش��من زنان باش��ند. «

) بهبهانی، نقل از: همان، 61 ( در جاي ديگر مي گويد: » من معتقدم زن مي تواند كشتي شكسته 
را به نجات برساند و معتقدم كه مظلوم نيست   ، در هم شكسته و خرد نيست. به همان اندازه كه 
از ظالم نفرت دارم از مظلوم هم نفرت دارم. من چون زن هستم، هر نوع قبول ستم را از سوي 
 زن گناه نابخش��ودني او مي دانم و هر گونه دلس��وزي و ترحم را بر او توهين مستقيم به شمار
 مي آورم. مردي كه به زن ستم روا دارد بيمار است و زني كه اين ستم را تاب بياورد بيمارتر. «

) بهبهانی، نقل از: بهفر،1381:157( زن در شعر سيمين چهره هاي متعدد و جلوه هاي متنوع 
دارد. زنان خوب و بد وجود دارند، حسادت هست. زنی كه تحمل هوويش را ندارد زهر در آب 
می ريزد تا يا هوويش بميرد يا شوهرش و در نهايت بد شانسی، كودک نوزادش آن را می نوشد 
و زن ناله كنان به دنبال چاره می گردد. اين سرانجام، حاصل بي وفايي و بي رحمي هم هست:
گفتم��ت زن ل�ي��ك ت��و زن ني�س��تی                       رو س��وی م��ار س��ي�اه آورده ام
)بهبهانی، 41 : 1385(

 و در جای ديگر مادری برای فرار از ننگ، كودک نامشروعش را برسر راه می گذارد و طفل خوراک سگ 
می گردد. زنان ساده و فريب خورده و خوش باور نيز هستند:

نه پری گفتم غلط گف�تم زنی س��وداييم                     د ر من آش��فته ،  س��ود ا پروری را می ش��نا س
يك زنم كز سادگی آس�ان به دام افتاده ام                                   خوش خيا لی را نگر خوش باوری را می شنا س
 )همان، 292(
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در اشعارس��يمين ب��راي زن��ان فقير و بد ن��ام و مط��رود جامعه هم جايي هس��ت. مثل 
روسپی،واسطه و رقاصه. اين زنان بيش از آن كه نفرت برانگيز باشند ترحم برانگيزند. در شعر 

نغمه ی روسپی حس مادر نبودن دردی در دل يك زن است:
لين��ی                ك��ه كش��د دس��ت وف��ا بر س��ر من  ا ه�م�س��ر و ه�م با ن��ه م��ر
لب�ن��دی                 ك��ه ب��رد زن��گ غ��م از خاط��ر م��ن   د و  ك�ودك��ی  ا  م��ر ن��ه 
)هم��ان، 22 (

زن فقير و مادري كه قادر به بر آوردن توقعات كودكانه فرزندش نيست، در اشعار سيمين 
چهره آشنايي است: 

د                 ن���ق ن��ق كن��ان ك��ه م��ن پ�س��ته ب��و پ��ی  ز  ا ن���ه  ا و ر ک  د ك��و
پ��ول از ك���ج��ا ب�ي�����ارم م����ن                       زن ن���ال����ه ك����رد آه��س���ت�ه
م س���ا س��ر بس���تنی  به  ش��ا ي��ك س��ير پ�س��ته ص��د ت��وم��ان             ن��و
خ��س���ته گ��ی  ن�د ز ن���ج  ر ز  ا د                       ن ب��ا خ�و د ز ن�دي�ش���ه ك���ر ا

ه                     ديدس���ت و چش��م پوشيدس��ت  ز ت��ا ی  و د گ���ر ز  و ي���ر د
س��ته  پ�ي�و پي���ش  ز  و ر ه���ر روز چ��ش��م پ�وش��ی ه���اش                      ب��ا
فكن��د ا ه  ن��گا و  ا ی  س���و ن  ك����ودک روان����ه از پ����ی ب���ود                      ز
ب��ا دي���ده ای ك��ه خ��ش��مش را                   ب����اران اش�����ك ه��ا ش��س���ت�ه
ن��اگ�����اه ج��ي���ب ك�����ودک را                   پ������ر دي�����د وای دزدي�����دی
ك��ودک چ��و پ�س�ت�ه مي�خ�نديد                                  با ي�ك دهان پر از پسته )همان، 888(

فقر تنها درد زنان ش��عر سيمين نيست گاه زنان اشراف نيز از اين كه عروسك باشند و 
وسيله ی كااليی تجملی  دلگيرند:

ي�د  با ز  ممتا ن  ا يگ�ر د ن  م�يا ن��گر           ا خ ت��و ك��ب و كا نه تنها مر
باي��د طن��از  و  دل�ك��ش  و  ظ��ري��ف  ز ن ا ش��را ف ه��م مل��ك  ا س��ت و ا ي��ن  مل��ك          

م���را خ��واه��د اگ��ر ه�م بس���تر م���ن                   دم�����ادم ب�ا ت�ج��م���ل آش���ن�ات��ر 
مپ��ن��دار ای زن ع��ام���ی مپ��ن���دار                   م�را از م��رك���ب او پ���ر ب��ه�ات����ر 
م��را حس��رت ب��ه بخ��ت آن زن آي��د               ك��ه م���ردی رنجب��ر هم بس��تر اوس��ت

چنين زن زرخ�ريد ش��وی خود نيس��ت                       كه ه�م كار و ش���ريك و ه�م س��ر اوست 
)همان، 91(

عالوه بر فقر اختالفات خانوادگي و خش��ونت مردان نيز دل زنان را به درد آورده اس��ت. 
شعر» فعل مجهول« كه شاعر آن را از از زبان شاگردش نقل كرده است چنين مضموني دارد: 
ن��ه بي��رون ك��رد خواه��رم را ب��ه مش��ت و س��يلی كوف��ت                  م��ادرم را زخا
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لي��د نا م��ن  ر  ا ش��يرخو ه��ر  ا ش��ب دوش از گرس��نگی ت��ا صب��ح               خو
لي��د ر م��ن ن�ا ر ك�نا در م�ن                           تا س��حر د س�وخ�ت در ت�اب ت�ب ب�را
در غ��م آن دو ت��ن دو دي��ده ی م��ن                        اي��ن يكی اش��ك ب��ود و آن خ�ون بود

م���ادرم را دگ�����ر ن��م�ی دان����م                                           ك���ه كج���ا رفت و ح�ال او چون بود 
)همان، 485(

سيمين نيز هم چون پروين به نقش مادر توجه دارد. او خود  صاحب سه فرزند است و 
عالوه بر آن به اقتضای شغل معلميش نسبت به شاگردانش نيز اين حس مادرانه را داشته 

است، اما اين حس در مقايسه با مادرانه هاي پروين كم رنگتر است: 
ب�ا م���كت����ب و دخ���ت��ران���م                   ب��ود ال��ف��ت��ی م�����ادران�����ه
ن��ان س��بق خ��وان                       گوي��ی نه من اوس��تادم )هم��ان ، 1006( گوي��ی ن��ه آ

همس��ر و مادر شهيد نيز در شعر او حضور دارند كه شجاعت و صبر آن ها را می ستايد. 
اين اش��عار را سيمين در جريان جنگ تحميلی سروده كه درآن زنان حماسه ها آفريدند و 

فروغ و پروين در آن ايام در قيد حيات نبوده اند تا بدانيم واكنش آن ها چه می بود:  
ي�د با ن  ي�م��ا ا ن���د  ز فر ش��ك، ن��ه! م��ادر ايم���ان داش��ت                ب��ا 
خ�د خد س�ر م�ی چ�ر ن��ت                 م�ی چ��ر م�ا ا د ر  د م���ا  ، ر د م�ا
ب�اي��د دام���ان  در  س���ر  اي��ن  چ��رخ����ش       از  آرام����د  ت�����ا 
ا د ف���ر ت���ا  ي�گ�ر  د ن  كن��و ي�ب��ا                ا ز ی  ا ، خ�ت���ر د خ�ت���ر  د
پل                         ديداری زين سان بايد )همان، 723(  ، ن  ا ميز  ، محشر   ، ا  صحر

سيمين در ستايش از زنان شهدا لحنی حماسی دارد: 
غرور و شرف ب�ي�ن ك�ه بي��وه ی او را                  ن�ه م�قنع�ه نيلی نه جامه كبود است 
)هم��ان، 633(

برخی ديگر از زنان شعر سيمين عبارتند از : 
دختر طناز، دختر رقاص، زن خس��ته، داغديده مادر، شوخ چشم، دخترگل پيكر، زن عامی  
زن جوينده ی راه، مادر خجس��ته ی فرخ پی، زنی خامش و س��نگين دل، دختر نارنج و پريزاد، 
دخترک  زهره دختری زاد نام دخترش غم، مامك پر مهر، بيوه، زن اس��ير، س��ارا، دختران 
پريس��ا، خاتون  مادر، زن آش��وبگر، دخترک افسونكار، دختر فقير س��يه چرده ی مليح، زن 
سودايی، يك زن كزسادگی آسان به دام افتاده، زنی گنگ، زن كامجو، زنی لحظه وار، كنيزک 
مطبخ زاد، ژاله س��نگی در نقش زنی، هم بستر نازا، دوشيزه ای كه او را حاجت به رنگ و بوی 
نباشد. گذشته از اين ها در شعر سيمين اشعاري با عنوان »  كولي واره « وجود دارد. قهرمان 
اين اشعار كولي است كه نماد زن است. كولي واره ها هريك جلوه ای زيبا و متفاوت از زن است. 
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در فرهنگ ايراني كلمه كولي مفاهيمي چون بي پروايي، بي قيدي، آزادي، پيوس��ته در حركت 
بودن و گريز از س��كون و س��كوت را درخود دارد. دهخدا واژه كولي را » زن بي ش��رم، بسيار 
سخن و دشنام، پرداد و فرياد و ... « معنا كرده است و كولی گري در زبان فارسي باري منفي 
دارد و لغت نامه ها آن را مترادف با » غرشمالي، ارقگي و داد و فرياد بيهوده كردن« مي دانند. 
اما س��يمين ازكلمه كولي آشنايي زدايي كرده و بار معنايي خاصي به آن بخشيده يعنی همان 
كاري كه حافظ در مورد » پير مغان « و » رند « انجام داده اس��ت. با اين بار ارزش��ي جديد 
 كولي نماد زن ايراني يا خود شاعر است: » كولي منم، آه! آري/ اين جا به جز من كسي نيست؛ 
/ تصوير كولي است پيدا/ رويم در آيينه تا هست « كولي سيمين انساني آگاه است كه آزادي 
را حق خود مي داند. بي قيد نيس��ت اما عواطف و عش��ق خود را سانسور نمي كند. مرز شكن 
اس��ت، در پستو نمي نشيند و تاب مس��توري ندارد. اطاعت كوركورانه و اسارت را بر نمي تابد.

كولي انساني مقتدر، پويا و توانمند است. هرچند كه تنها و دلتنگ و خسته است :
ت��و ب��ی  ر  ن��گا ز و  م��ه  س���ت              ب��ا  ت�نه��ا ه  ر ا و آ ل��ی  ك���و
ت��و ب��ی  ر  چ��ا نا ب��ه  ه  ن��د ه            ما و ن��د ا و  م  ب��ه��ا ا ز  خس��ته 
 )همان، 645(

بي وفايي و خيانت ديده است اما باز اسارت را نمي پذيرد: 
د  ب����و ن  ز ي��ك  ی  ا ص����د ش          گ����و ر  د ب�����ر  د  ن���ه���ا
د ب��و ه���ن  آ ز ن���ه  ل���ش  د ل��ی         ك���و ب����ر  ف��ت  ر چ���ه 
ش��ك ر ز  ا ل����ب  ي����د  گ��ز چ����ش����م          ر  د ب�ر  د  ن�ه���ا  
د ب��و ن  يد گ�����ز ل  د ك����ه  ی          ر آ ل�����ب  ی  ج���ا چ����ه 
س ا ي�������و ر قه ی  س�������ا و  د ب��س����ت�ر        س����ب��زه ی  ب������ه 
د ب�و ت�ن  ي�ك  ك�ه  ن  چ�����نا ه������م         ب��ا  ن  گ�����ا تن���ي���د
س��نگين�����ی س����ت  د چ����و  شك          ر و  ص����بر  و  ت  سك����و
ا                   ب��ه تي��غ ش��يون ب��ود )همان، 651( ر ي������ش  ن���ا ه  د ف���ش����ر

اما باز اس��ارت را نمی پذيرد و آزادی را تنه��ا و بی يار و ياور حتی درغربت، برغزال خانگی 
خواجگان بودن ترجيح می دهد:

نيس���ت ر  گ��ا ز و ر غم  ج����ز  بت���ت         غ��ر ز  ا و آ  ! ل���ی ك�����و
ر نيست  ين غم گسا ن           ك��ه ج��ز ا ا ن ب��خ�و ا م���ا ب��خ��و ا ز  ب�ا
ني��س��تی   جه  ا خ�����و ی  ب��ن�د ن�گی          خ���ا ن  ال ا غ����ز ن   چ�����و
ا                  ال�فتی با حص�ار نيست )همان، 655( ر ش���ت  د ی  ه���و آ ن  ج�����ا

و تنها در برابر عش��ق تسليم مي ش��ود. اين كولِي چند چهره ی بي ساماِن تسليم ناپذيركه 
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در برابر س��تم و س��يم و زرتس��ليم نمي ش��ود، دركنار درخ��ت هم چون درخ��ت به گونه اي 
تس��ليم مطلق عشق است كه آن سوي گونه ی كبودش را به دس��ت سيلي سوار مي سپارد:
ت��و س��ي�����لي  ز  ني������ل��ي  او         آن س������وي چ�������ه��ره ی 

ست  ن كه به جا ز              ي�����عني ب����ز ا فت������ه فر ي�����ن س��و گر و
گ�����م ي  ر ا س������تو ا ب����ا  ت����و      خن���ج����ر  ب����رق  در 
س���ت ا و ر ب���ك�ش ك�ه  ي��عني  پ��ي�ش            ب���ه  ه س��ي�ن���ه  د ر و آ

)بهبهانی، نقل از: دهباشي، 466 : 1383(
و در نهايت براي اثبات حضور و به حرمت بودن خود ترانه مي خواند تا سكوت درد مندانه ی 
زنان سرزمينش را به صدايي ماندگار  بدل كند »كه تنها صداست كه مي ماند.« )فروغ فرخزاد(:
نی    ا ب���خ����و نه  ا ت����ر يد  ب���ا ب��ودن          م����ت  ح�ر ب��ه  ل�ی  ك�و
نی  س����ا ب�ر گ����وش ه��ا  ب����ه  ی          ر ح���ضو م  پ�ي����ا ي���د  ش���ا
ا    ر تنت  ه  د فشر د  خ�و ر  ي�ن            د ي��ر ه ی د ر ت�ي����ر ع�ص��ا ا
ن��ی   ه ن�����م�ا ر ا ر س���نگ���و ا كه چ��و ن�����قشی            د ب�ي�رون گ�ر
ك���ول���ی ب������رای ن����م���ردن            ب�����اي��د ه������الک خ���موش��ی
نی ا ب��خو ن��ه  ا ت���ر ي����د  ب���ا م��ت  ب���ودن            ي��عن��ی  ب��ه  ح��ر
 )هم��ان، 633(

در مجموع نگاه سيمين نسبت به مسائل زنان، واقعی و وسيع است. نمونه های زنان شعر او 
دراجتماع فراوانند. او سعی دارد درون اين زنان و عواطفشان را به نمايش بگذارد. در رابطه با 
مردان سيمين رابطه ای مبتني بر تفاهم را مي پسندد. هنگامی كه درباره ی مرد ساالری و نحوه ی 
انعكاس آن درآثارس��يمين از او پرس��يده می شود، می گويد: » من هيچ ساالری را قبول ندارم 
خواه زن خواه مرد. ساالر من عشق است. انسانيت است. روابط زن و مرد در نوشته های من به 
همان اندازه نقش دارد كه روابط انسان با انسان و روابط انسان با جهان پيرامون. اگر در موردی 
از روابط زن و مرد الزم باشد كه تحليلی خاص داشته باشم اين كار را می كنم. همان طور كه 
در رواب��ط دو م��رد با هم يا دو زن با هم. برای من روابط زن و مرد بيش از س��اير روابط قابل 
تامل نيست.« )بهبهانی، نقل از ابو محبوب، 62 :1382( سيمين ازهمدلی و همراهی زن و مرد 

سخن می گويد. و خود را يار مبارزه ی مرد می داند. درشعر» ای مرد « می گويد: 
هم دوش نيز هس��تم و هم گام و هم طريق                  تنها گمان مدار كه هم بس��ترت ش��دم

يك  دس��ت  بوده  ای تو و يك  دس��ت بی صد اس��ت                  دس��ت دگر به پيكر نام آورت ش��دم 
ديگرت��و در مب��ارزه ب��ی ي��ار نيس��تی                        ي��ار ظريف و ياور س��يمين برت ش��دم

 ) بهبهانی، 378 : 1385( 
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برعكِس، پروين سيمين بارها از زندگي خصوصي خودش سخن مي گويد . درشعر» عروسك 
 فروشی« كه درنگی بر زندگی خصوصيش است از هر دو مرد زندگيش ياد می كند:  زندگی اولش را 
» بستر بی تمنا « می نامد و همسردومش را » هم گام و هم راه همسر« كه يادش فراموش شدنی 

نيست : 
در ب���ست�����ری ب�ی ت������من��ا                          ب�����ي�گ���ان��ه وار اوف����ت����ادم 
م���د                       زي���بات���ر از ه���ر ع����روس���ك ن����م ب����ر آ ت��ا ك���ودك�ا
ب����ا ت��ل��خ و ش��ي��رين ه��س��تی                  ام���ض���ا ب����ه تس����لي��م دادم
وان ع�ش�����ق و آغ����وش ديگ����ر                ه���م گ���ام و ه��م راه و ه��م س��ر
گي��رم ش����دش خ��اک ب��س���ت�ر                بيرون ز خاطر مبادم )همان، 1005(

در جای ديگر نيز از مردان زندگيش می گويد:
آزم�������ون ن��خ���س��������ت��ين                           ن��قط����ه ی دي���د م��ن ش������د
ع���ش�����ق را پ��������وچ می دي�د                     چ�������ش�����م ب���ی اختي����ارم
دوم�����ي������ن آن وف����������ادار                          راس������تی راس�����ت�ي���ن ي���ار
م���رد و م�ردان��ه م��ی خ�واس����ت            دل ب�����ه دس����تش س�����پ��ارم
چ������ش�م ت�����رسي���ده ام�����ا                      هي����چ رخ���ص�����ت ن���می داد
ت����ا ب�����ه ام�����كان عش����ق�ی                      دس������ت�������ی از دل ب����ر آرم
س���ت�گ�ی ه���ا               از ه�������راس گ���س����س��ت��ن پ�ي�����و ق���ت  و
اب��ر می ش���د ب���ه چ�����شم����م                 ج����س����م پ����رش����ور ي���ارم
ي������ار، آن ي������ار، آن ي��������ار                       پ�����اک ، ع�اش����ق ، وف������ادار
م�ان����د چ�ن��دان ك����ه م��رگ��ش                 در رب��ود از كن��ارم )هم��ان، 1086(

سيمين كتابی نيز دارد با عنوان » آن مرد، مرد همراهم « كه در آن از همسر دومش سخن 
گفته و خاطراتی بيان كرده اس��ت. در نهايت بايد گفت سيمين همه ی مردان را با يك چوب 

نمی راند؛ برخی را ظاهربين وكام جو معرفی می كند اما استثنا هم قائل می شود:
اين گ�دايان به تمنای جوی سيم تنم                     چون چنار از سر خواهش همه دستند و تو نه

از تنم فرش هوس بافته خواهند و به عهد                                    رشته صد مرحله بستند و گسستند و تو نه 
)همان، 330(

او طالب هم دلي و هم راهي اس��ت و عش��ق را نمي پس��ندد، زيرا عشق حداقل در فضاي 
فرهنگي و ادبي كالس��يك ما رابطه اي عمودي اس��ت نه رابطه اي مستقيم و مبتني بر درک 
حضور ديگري. سيمين شعری خطاب به زنان دارد با عنوان » ای زن« كه لحن پروين را فرا 

ياد می آورد:  
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ا ز جس��م و ج��ان و راح��ت خ��ود كا ه��ی                 ت��ا ب��ر كس��ان نش��اط بيفزاي��ی
ت��ا ج��ان كودك���ان ت��و آس���ايد                      خود ل���حظه ای ز رن�ج نياس��ايی
چ��ون چن��گ نغم��ه س��از ف��رو خوان��دی                        در گ������وش مرد ن��غم��ه ی هم تايی
گفت��ی ك��ه جف��ت و ي��ار ت��وام ام��ا                      ن��ی به��ر عاش��ق�ی و ن��ه ش��يداي�ی
م��ا ه��ر دو اي��م ره��رو ي��ك مقص��د                 بگ��ذر ز خودپرس��تی و خ��ود راي��ی
دست���م ب���گير از س��ر ه���م راه�ی                  جورم بكش به خاطر هم پايی )همان، 94(

دراين شعر ضمن تاكيد بر ايثار و گذشت زن، صورت مطلوب زن و مرد را هم بيان مي كند 
. جالب است كه از مرد عاشقی و شيدايی نمی خواهد و خواهان هم دلی و هم پايی و هم راهي 

است. شاعر آينده او را به شرط اين كه جهل و نفاق را كنار بگذارد روشن می بيند:
ش��ورايی خان��ه ی  نش��ين  ك�رس��ی  ا ين س��ا ن ك��ه در جبي��ن ت��و م��ی بين��م          
ب��ر س��رنوش��ت خوي��ش خ�داون��دی                  در ك�����ار خوي��ش آگ��ه و دان��اي��ی
ای زن ب��ه اتف��اق كن��ون م��ی ك��وش             ك��ز تن��گن��ای جه��ل ب��رون آي��ی
بن���د نف����اق پ��ای ت��و م���ی بن��دد                      اي��ن بن���د را بك���وش ك��ه بگش��ايی
ي��ی ال نيا نن��گ  ب��ه  نك��و  م  نن��گ ا س��ت د ر ص��ف ت��و ج��دا ي��ی ه��ا ن                     ن��ا
نديش��ی               ت�ا خود به پاس��خم چ��ه ب�فرمايی ت��ا خود ز خواهش��م چه ا
)همان، 95(

درمجموع س��يمين ويژگی ها و خصايل انساني را در انحصار يك جنس يا گروهی خاص 
از مردمان نمی داند. هرچندگرايش هاي فمنيس��تي دارد و مدافع حقوق زن است، اما نگرش 
او به فمنيس��م ليبرال نزديك اس��ت . » فمنيس��م ليبرال فقدان حقوق مدنی و فرصت های 
برابرآموزش��ی را دليل س��تم بر زنان می داند و س��عی دارد با انجام اصالحاتی در اين زمينه 
موقعيت زنان را بهبود بخش��د.« )س��جادی، 1384:13(  او می خواهد زن و مرد را بيرون از 
قفس تنگ تعاريف زنانگي و مردانگي ببيند و بشناسد. از همين روست كه نيك و بد، زشتي 
و زيبايي، داد و بي داد، دوس��تي و دش��مني، وفا و پيمان شكني زن و مرد را در كنار يكديگر 

گنجانده است.
 و با وجود آن كه سيمين نگاهی زنانه دارد، » زنانگي« ذهنّيت وی را اسير خود نكرده و 

در همه حال بشر را فارغ از جنسيت مد نظر قرار داده است.
 » سيمين فمنيست است و مدافع حقوق زن اما فمنيستي آگاه از تاريخ و دانا به چرايي 
مرد ساالري درتاريخ ايران و منصف در قضاوت هاي خود. در شعر او زهره ) نماد تسليم و رضا ( 
و كولي ) نماد حركت و فرياد و اعتراض ( دو نماد گوناگون از زن و ايلخان نماد مرد ساالري يا 
سرور ي مرد است. تالش بزرگ بشري در قرن اخير در راه دستيابي به گوهر آزادي و برابري نوع 
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 انسان بوده است و هست بي توجه به جنس و نژاد و زبان و مذهب و ديگر تفاوت هاي عرضي. «
 )دهباش��ي، 268 :1383( ظاه��را س��يمين اعتقاد چندانی به زبان و نگاه خ��اص زنانه ندارد

» در س��ال 58 درباره ی ش��اعر زن می گويد: "  من از يدک كش��يدن لفظ زن به دنبال كلمه ی 
شاعر سخت بيزارم. يعنی چه؟ آدم يا شاعر هست يا نيست. اگر هست كه مرد و زن بودنش 
نمی تواند در شخصيت او يا در وظايف و مسوليت های او تاثيری بگذارد." اما بعد ها آن را كامال 
ه��م نفی نمی كند و تفاوت در  هن��ر زن و مرد را می پذيرد گويا عقيده او با گذر زمان تعديل 
ش��ده اس��ت، وی نظر خود را درباره تساوی شعر زن و مرد چنين تكرار می كند: روشن است 
كه بيان زن، مادرانه و زنانه و ديد او مهربان تر و احساسی تر است. با اين همه اين مساله يك 
قاعده كلی نمی تواند بود اما به روی هم من از اين زنجيری كه ميان ش��اعر زن و ش��اعر مرد 
می كش��ند در رنجم.« ) ابومحبوب، 57 :1382( با وجود گرايش به انديش��ه های فمنيستی، 
رگه های مرد ساالری را در شعر او نيز می توان ديد. در ژرف ساخت انديشه ی او باز مرد بر زن 
برتری هايی دارد وگرنه لزومی نداشت مرد بودن را افتخاری برای خود محسوب كند و مقاوم 

بودن را صفتی مردانه به شمار آورد: 
م���ردان������ه ب���اش و م���ق�����اوم                       م����ن ني����ز ب���ا ت���و چن��ي�ن���م 
ن                          م���رد اس���ت اگر چ��ه نه م��رد اس�ت  ف�ا ص�ه ی ت��و سيم���ين به عر
)بهبهانی، 903 : 903(

او حت��ی اي��ن باور رايج ميان عوام را كه زن از دنده ی چپ مرد آفريده ش��ده و ظاهرا در 
تورات نيز بيان شده به تصوير كشيده است. اين جا هم باز زن زايده ای بر وجود مرد است كه 

تصوير او از اشاره ای به»مشی و مشيانه« نيز خالی نيست: 
از پ���ه���ل��������وی چ�������پ آدم                       چ�����ون س�����اق ن���ازک ري��واس
س����ر ب��رك�ش�����يد  ه����م زادی                   غم خوار و يار و هم دم شد )همان، 746(

جالب اين جاست كه اين خلقت حوا پس از سجده ی فرشتگان به آدم صورت گرفته پس 
حوا مسجود فرشتگان نبوده و ماليك تنها بر آدم سجده كرده اند. 

س��يمين از احساس��ات زنانه نيز سخن می گويد؛ احساس��اتی كه گاه تالش برای پنهان 
كردنش داش��ته اما نمی توانسته است. ش��عر زير نمونه ای از تعارض درونی اوست كه او را به 

دوره ی اول شعر فروغ نزديك می كند: وی پس از  توصيفاتی اروتيك چنين می گويد: 
باغ���ی پ����ر از نوازش������م م���ن               س�����ر تا به پ��ای خواهش����م من 
ي��ك دش��ت بوس��ه غنچ��ه غنچ��ه               س����ر م����ی زن��د ز گلش��ن م��ن
ان����گار ب����اغ م����هرگ���ان�����ی                                    آغ�����وش پ������رب������ه��ار دارد

ه�ن��گام را ن���م��ی ش����ن�اس����د                              ه�ن��گ�ام����ه ی ش���كف���تن م�ن 
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گ���وي�ی نه��ف�ت��ه در س��رش���تم                      م����س��ت از طل��ب زن���ی پ�ري�رو
می ران�����م��ش ز در ب�ه ت�ن���دی                   س���ر م���ی ك���شد ز روزن م���ن 
زن ب��ا ج��س����ارت���ی زن���ان����ه                               م�����ن با حي�����ای ك���ودك���انه

اي���ن اوی اوی اوس����ت ع��ري���ان                  در پ���وش�����ش م���ن م���ن م�ن 
من هر زم������ان به پ��ارس���اي���ی                      خ���واه���م ب��ه راه ب������ازش آرم
او هر نف�س به ش�����وخ چ��شم��ی                   ن��ن��گ���ی ن��ه����د ب�ه دامن من
ای دوس��ت مان��ده ای ب��ه حي����رت                  از اي������ن دوگان�����ه ب���ازی م��ا

ب���س ش�رم روس����ت اي��ن م��ن او               ب����س ب��ی حياس���ت آن زن م��ن 
)همان، 859(

و درجاهاي ديگر احساسات خود را نسبت به معشوق مرد بدون پرده پوشي بيان مي كند 
آن هم با زبان و لحني زنانه كه تا قبل از او و فروغ بسياركم سابقه بوده است:

چون درخت فروردي��ن پرش��كوفه ش��د ج��ا ن��م                        دامن��ي ز گل دارم ب��ر چه كس بيفش��انم
اي نسيم جان پرور امشب از ب�رم بگذر                        ورنه اين��چنين پ�ر گل تا سحر نمي مانم
الله وار خورش��يدي در دلم ش��كوف���ا ش��د                   صد بهار گرمي زا س��ر زد از زم�س��تانم
)همان، 296(

2 -3- فروغ فرخزاد: 
فروغ فرخزاد در سال1313درتهران متولد شد. پدرش مردی نظامی و مقرراتی اما عالقمند 
به ش��عر و ادب بود. همين عالقه ی پدر سبب شد فروغ از كودكی به خواندن كتاب های شعر 
بپردازد و با شعر انس گيرد؛ انسی كه در سال های بعد به حد عشق رسيد. فروغ پس از پايان 
دوره ی متوسطه به هنرستان بانوان رفت. در  شانزده سالگی با پرويز شاپور ازدواج كرد و صاحب 
پسری شد اما او نيز به زودی طعم تلخ طالق را چشيد. اسیر اولين دفتر شعر اوست كه در 
1331 به چاپ رس��يد. پس از آن دیوار  و  عصیان  را چاپ كرد. چاپ تولدی دیگر در س��ال 

1342 نقطه عطفی در زندگی وی به حساب می آيد. 
 فروغ در سال 1345 بر اثر تصادف جان خود را  از دست داد.  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 
 آخرين دفتر شعر اوست. فروغ از بحث برانگيزترين چهره های ادبيات معاصر ايران است  كه 
هواداران و منتقدان بسيارداش��ته اس��ت. )ر.ک. فروغ فرخزاد، مقدمه: 1378( وي با سرودن 
128ش��عر بديع در طول 15س��ال جايگاه ويژه اي در ادبيات معاصر ايران يافته است. دوره ی 
شاعري فروغ را به دو دوره مي توان تقسيم كرد: دوره ی اول قبل از تولدي دیگركه در واقع 
تمرين شاعري اوست دراين دوره تنها موفقيت فروغ در ابراز شجاعانه ی عقايد اوست. دوره ی 
دوم با تولدي دیگر آغاز مي ش��ود كه ش��اعر ماندگاريش را مديون اين اشعار است. فروغ در 
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اشعارش با نگرش و زبان ويژه ی خود سخن خود مي گويد و سنت ستيز و شالوده شكن است. 
ش��عر فروغ فرياد اعتراض زن معاصر بر سر تمام س��نت ها و قرار دادهاي محدود كننده ی زن 
است. فروغ در بيست سالگی می گويد: » آرزوی من آزادی زنان ايران و تساوی حقوق آن ها با 
مردان است. من به رنجهايی كه خواهرانم در اين مملكت در اثر بی عدالتی های مردان می برند 
كامال واقف هستم و نيمی از هنرم را برای تجسم دردها و  آالم آن ها به كار می برم. آرزوی من 
ايجاد يك محيط مساعد برای فعاليت های علمی و هنری و اجتماعی بانوان است. آرزوی من 
اين اس��ت كه مردان ايرانی از  خودپرستی دست بكشند و به زن ها اجازه بدهندكه استعداد و 
ذوق خودش��ان را ظاهر سازند.« )فرخزاد، نقل از: جاللی،59 : 1377( فروغ در زندگی، شعر 
و انديش��ه اش تحولی عميق داش��ته است. » در اين سير تحول است  كه نخست با جسارت او 
درشكس��تن س��د و بند اخالق و ضابطه های مرد ستاينده و مرد پسندانه و مرد پذيرانه جامعه 
رو به روييم. س��د و بندها و ضابطه هايی كه نيمی از انس��ان ها را به سبب زن بودن نه تنها به 
جنس دوم كه به آدم دست دوم با سمتی مضاعف يا محروميتی عظيم تر از محروميت عمومی 

و عادی دست به گريبان كرده است .
كم كم درمی يابيم كه ش��اعر با شجاعتی بيش تر و آگاهی افزايش يابنده ای اين پوسته را 
می تركاند و از عروسك لوكس و كاالی اندرونی مردان به انسانی درگير با همه ی حيات بدل 
می شود. تولد  ديگر او را از زنی به تعبير خودش ساده و احمق به يك انسان و عاشق پرشور 
زندگی تبديل می كند كه می خواهد به عصيان برضد مناسبات غير بشری بپردازد و بخروشد.« 
)مختاری، 628 : 1378( فروغ در اش��عار اوليه غالبا به بيان مسائل خصوصي مي پرداخت، اما 
اندک اندک دنياي خود را وسعت بخشيد و نگاهش رنگ فلسفي گرفت آن چنان كه به عمق 

مسائل حيات و اجتماع توجه كرد. 
 فروغ آگاهانه زبان زنانه را در شعر خود به كار می برد و در برجسته كردن آن تعمد دارد: 
» ش��عر من يك مقدار حالت زنانه دارد، خب اين خيلی طبيعی اس��ت كه به علت زن بودنم 
است. من خوشبختانه يك زنم اما اگر پای سنجش ارزش های هنری پيش بيايد فكر می كنم 
ديگر جنس��يت نمی تواند مطرح باش��د. طبيعی اس��ت كه يك زن به علت شرايط جسمانی، 
حسی و روحيش به مسائلی  توجه كند كه شايد مورد توجه يك مرد نباشد و يك ديد زنانه 
نسبت به مسائلی بدهد كه با مال مرد فرق می كند.« )فرخزاد، نقل از: جاللی، 174: 1377( 
در جای ديگر می گويد: » من يك زن هس��تم و تصميم دارم كه در شعرم هم چنان زن باقی 
بمانم و به هيچ وجه خيال بازگشت ندارم. « )فرخزاد، نقل از: لنگرودی ، 115: 1370( يكي 
از نمودهاي زنانگي شعر فروغ توجه به حس مادري است آن چنانكه پروين و سيمين نيز هر 
يك متناسب با بافت كالم و انديشه ی خود به آن توجه كرده بودند. موضوع مادر در شعر فروغ 
از دو ديدگاه قابل بررسی است اول از ديدگاه حس مادر به فرزند و بعد مادر از ديدگاه فرزند. 
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در ش��عر های دوره ی اول حس اول مشهودتر است. احساس رنج يك مادر به هنگام بيماری 
كودكش در شعر زير پيداست تا حدی كه دعا می كند بميرد اما كودكش رنج نكشد:

طفل��ی غن��وده در ب���ر م��ن بيم���ار              ب��ا گون��ه ه��ای س��رخ ت��ب آل��وده
ب���ا گي�س��وان در ه���م آش����ف����ته                    ت��ا ني���م��ه ش����ب ز درد نياس��وده
ه���ر دم مي���ان پنج��ه ی م��ن ل���رزد             ان��گش��ت ه��ای الغ��ر و ت��ب دارش

آزارش   ب��ده  بگ�ي��ر و ك��م  نال��ه می ك�ن��م ك��ه خداون���دا           ج��ان��م  م��ن 
)فرخزاد ،74 :1376(

در شعرديگر كه فروغ در آن از فرزندش» كاميار« ياد می كند و سرشار از احساسات لطيف 
مادرانه است، احساس گناه و نا اميدی او پيداست. اين شعر مربوط به دورانی است كه فروغ 
با همسرش اختالف داشته و از نظر روحی در فشار بوده است. به هر حال اين احساس گناه 

در شعر فروغ بسيار قابل تامل است:  
الی الی ای پس����ر كوچ������ك م��ن                      دي��ده ب��ر بن��د كه ش��ب آمده اس��ت 
س��ر ب��ه دام��ان م��ن خس��ته گ���ذار                  گ��وش ك��ن ب��ان��گ ق�دمهاي��ش را 
نه ب�رو دور ش���و ای ب��د س�����ي��رت                            دور ش������و از رخ ت�����و ب�ي����زارم
ك��ی توان��ی ب��رب�ائ��ي��ش از م����ن                            ت���ا ك�ه م����ن در ب���ر او بي�����دارم
ناگه��ان خامش��ی خان��ه ش���كس��ت                   دي���و ش����ب بان��گ ب��رآورد ك��ه آه
ب��س ك��ن ای زن ك��ه نت�رس��م از ت��و                    دامن��ت رن��گ گ��ن��اه اس��ت گ�ن��اه
دي��وم ام���ا ت��و ز م�����ن دي�وت���ری                            م����ادر و دام����ن ن��ن���گ آل���وده
آه ب�������ردار س�������رش از دام�����ن                                         طف���لك پ���اک كج�����ا آس����وده

بان���گ م��ی مي���رد و در آت����ش درد                  م����ی گ��دازد دل چ��ون آه��ن م��ن 
م���ی كن��م نال��ه ك���ه كام�ی كام�ی                           وای بردار سر از دام��ن من )همان، 54(

 اين حس مادرانه بعد ها كمال می يابد و از عشق ورزيدن به فرزند خويش به همه چيز تسری 
می يابد: »من خوشه های نارس گندم را به زير پستانهايم می گيرم و شير می دهم.«

 فروغ نيز در مرحله ای به مادر شدن نگاهی رويايی و آرزومندانه دارد به طوری كه جنبش 
جنين برای او كيف آوراس��ت در حالی كه به نظر می رس��د دردناک باشد: » مرا پناه دهيد  ای 
زنان س��اده ی كامل / كه از ورای پوس��ت، سرانگش��ت های نازكتان / مسير جنبش كيف آور 
جنينی را دنبال می كند / و در شكاف گريبانتان / هميشه هوا به بوی شير تازه در می آميزد.« 

)همان، 281(
 اما فروغ آن جا كه از منظر فرزند به مادر می نگرد سخنش لحنی فيلسوفانه و انتقادی به خود 
می نگرد و گاه از طنز نيز بهره ای دارد. فروغ با مقابل قراردادن مادر با خواهر و برادر در شعر 
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» دلم برای باغچه می س��وزد « تفاوت نگرش دو نس��ل را به تصوير می كشد كه در آن مادر 
س��مبل سنت است و سادگی و تعبد  نا انديش��يده و عاميانه و گاه خرافه گرايی از ويژگی های 

اوست. تعارض بين سنت و مدرنيسم در اين شعر جالب قابل تامل است. 
مادر تمام زندگيش سجاده ای است گسترده 

درآستان وحشت دوزخ 
مادر هميشه در ته هر چيزی

به دنبال جای پای معصيتی می گردد. 
و فكر می كند  كه باغچه را كفر يك گياه آلوده كرده است 

مادر گناه كار طبيعی است
مادر تمام روز دعا می خواند 

و فوت می كند به تمام گل ها 
و فوت می كند به تمام ماهی ها

و فوت می كند به خودش
مادر در انتظار ظهور است. )همان، 340(

 به نظر مي رس��د هم گام با تكامل زبان فروغ، نگاه او نس��بت به مرد نيز تغيير يافته و از 
حالت احساس��ي صرف و قضاوت هاي ش��خصي به نوعي شناخت مناس��بات و روابط انسانی 
رسيده است. در اشعار اوليه فروغ، زني شعر مي گويد  كه عاشق و وصف كننده ی مرد است. او 
احساس خود را بدون سانسور بيان مي كند. هرچند زبانش پخته نيست، اما چهره معشوق او 
واقعي است نه كليشه اي و بدلي. تصوير مرد در ذهن او منفي است. مرد و مردان 15 بار در 

ديوان فروغ به كار رفته است. 
صفاتی كه برای مرد می آورد: مرد پرغرور )2( مرد ای موجود خودخواه )2( مرد هوسران، 
مرد ك��ور. عالوه بر اي��ن مضامينی هم كه درباره ی مردان هس��ت منفی اس��ت: بی وفايی و 

هوس جويی از اين ويژگی هاست:
در دل م��ردا ن كدامي��ن مه��ر جاوي��د ا س��ت                    ن��ه دگ��ر هرگ��ز نم��ی آيد ب��ه ديدارم  

و خود را سرزنش می كندكه: 
چ��را امي��د ب��ر عش��قی عب��ث بس��ت            چ��را در بس��تر آغ��وش او خف��ت

چ������را راز دل دي�������وان��ه اش را                     ب���ه گ�وش عاش�قی بي�گانه خو گفت 
)همان، 50(

در جای ديگر از نگرش مرد نسبت به خود شكوه می كند:
هر ج���ا كه نش�ست ب�ی تامل گف�ت                                                   او يك زن ساده لوح عادی بود )همان، 70(
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اما درجاهايی هم لحن فروغ متفاوت می شود مثال:
خل����وت خال���ی و خ�ام���وش م���را                   ت���و پ��ر از خاط���ره ك��ردی ای م��رد
شعر من شعله ی احس��اس م���ن است                        ت�و مرا شاعره كردی ای مرد  )همان، 62(

و گاه محدوديت هايی را كه ازآن ها گريخته است آرزو می كند:
پ�ای مرا دوب���اره به زنج��يرها بب��ند                                                   تا فتنه و فريب ز جايم نيفكند )همان، 73(

و از خاطراتش با مرد مورد عالقه اش با حسرت ياد می كند:
ب����از تص���وي��ری غب�����ار آل���ود              زا ن ش����ب كوچ��ك ش���ب م��يع���اد
زان ات����اق ك�وچ����ك س��رش���ار                     از س�عادت های بی بنياد )همان، 96(

 اما بعد ها نگاهش نسبت به مرد نيز تغيير می كند. درشعر» معشوق من« ديدگاه جديد او را 
می توان ديد. خوب كه در چهره او دقيق ش��ويم همان معيار هاي جامعه ی مرد س��االر را دارا 
س��ت. قدرت، خشونت و وحش��يانه آزاد بودن از ويژگي هاي اوست و عشق او عشقي بدوي و 
غريزي است. مردی با ويژگی های پارادوكسيكال و تلفيقی از خشونت و مهر وزيبايی و زشتی 

يك انسان ساده نه بتی منزه و مبرا : 
معشوق من با آن تن برهنه بی شرم بر ساقهای نيرومندش چون مرگ ايستاد

گويی كه بربری در برق پرطراوت دندان هايش مجذوب خون گرم شكاری  است 
او مردی است از قرون گذشته يادآور اصالت زيبايی 

او با خلوص دوست می دارد،
 ذرات زندگی را، ذرات خاک را، غم های آدمی را، غم های پاک را

معشوق من انسان ساده ای است 
انسان ساده ای كه من او را در سرزمين شوم عجايب

چون آخرين نشانه ی يك مذهب شگفت يافته ام )همان، 252(
اي��ن تح��ول را در ديدگاه فروغ نس��بت به زن ني��ز مي توان ديد.  او در اش��عار اوليه  زني 
معت��رض و عصيانگ��ر اس��ت و برهم��ه س��نت ها مي تازد  و جس��ارت ف��وق الع��اده اي دارد.  
»   ش��عر ف��روغ فرخ��زاد از هم��ان آغ��از يعن��ی حتی در ف��رم تولل��ی وارش هم ب��ا نوع بی 
س��ابقه ای از جس��ارت ه��ای بيان��ی عرضه ش��د. جس��ارت ف��روغ  ك��ه هم��راه نوعی بی 
 آاليش��ی در بي��ان هس��تی زنانه پنهان ش��ده ، پيش��ينه ش��عر زن در ايران را بر ه��م زد . « 

)احمدی، 1384:25(
صفت هايی كه در ش��عر فروغ برای زن و دختر به كار رفته، گاه از زبان شاعر وگاه از زبان 
ديگران، عبارتند از: دختر خوشبخت، عروس خياالت دير پا، زنان ساده كامل، دختر كوچيكه 
شاه پريون، ننه قمر خانم، كولی خانم، لچك به سر، خاله خانباجی، زن ساق و باسن و پستان  
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زن كوچك، مادربزرگ، خواهر، مادر، دختر سيد جواد، زن ساده لوح عادی، زن افسونگر، زنی 
دامن كش��ان، زن بدبخت دل افسرده، زن افسرده ی مرموز، زنی  ديوانه خو، زنی تنها، زن های 
بار دار  دختران نابالغ، دختران عاشق، زن افسرده، زنی كه در كفن انتظار و عصمت خود خاک 

شد. او درباره ی زن می گويد:
 ش��ايد اي���ن را ش��نيده ای ك��ه زن��ان                        در دل آری و ن���ه ب��ه ل�ب دارن�د  
ضع��ف خ��ود را عي��ان نم��ی س����ازند                  راز دار و خم����وش و م���ك��ارن����د

آه م��ن ه��م زن��م زن��ی ك��ه دل���ش                   در ه���وای ت��و م��ی زن��د پ��ر و ب��ال 
)فرخزاد ، 1386:133(

گاه از اين كه زن است افسوس می خورد :
گفتم كه بانگ هس��تی خ��ود باشم                                    اما دريغ و درد كه زن بودم )همان، 170(

و از اين كه زن تنها وسيله ای برای كام جويی مرد قلم داد شده دلگير است: 
ب��ه او ج��ز از ه��وس چي��زی نگفتن���د                        در او ج��ز جل��وه  ی ظ�اه����ر ن�ديدن��د 
به هر ج�ا رف�ت در گ�وش��ش س���رودند                               كه زن را ب��هر عشرت آفريدند )همان، 51(

ام��ا در دو دفت��ر آخر اين خوي عصيان فروكش كرده اس��ت. او ديگر زني تنها و غمگين 
است كه ديگر به ويران كردن و گسستن عالقمند نيست و به پيوستن مي انديشد. نهايت همه 
نيروها پيوس��تن است پيوس��تن. و از معلول به علت رسيده است. » اما اين خواص فرهنگی 
سنتی و خصلت های بازدارنده در آغاز شعر فروغ، نمودی غالبا فردی پيدا می كند. شكايت و 
عصيان او از يافتن كسی كه بتواند به تمامی بی واسطه با ذات او در آميزد. اما كم كم عصيان 
عش��ق او برای شكستن موانع فرهنگی اس��ت كه نمی گذارد رابطه ای پالوده و بی غش و آزاد 
و شايس��ته آدمی تحقق يابد. « )مختاری،589 : 1378 ( در دوره های بعد نگاه او عميق تر و 
سرشار از ياسی شكوهمند می گردد. او ديگر زني تنهاست كه تنهاييش ناشي از آگاهي اوست. 
در شعر » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« كه با بيان تنهايی او آغاز می شود، نوعي بازگشت 
و تس��ليم مي بينيم ديگر نه روحيه ی س��تيز دارد و نه گريز. او موقعيت خود را به خوبي يافته 

و شناخته است:
» در س��اختار معنايی همين عبارت نوعی انفعال و اعتراف را می توان تش��خيص داد اين 
تاكيد بر جنسيت درآثار شاعران مرد به ندرت ديده می شود و يا سويه ای كامال سلطه گرانه و 
مقتدرانه دارد. انگار مرد به مثابه ابر انسان، پيشاپيش تعريف و معرفی شده و اين زن است كه 
الجرم نياز به ديده ش��دن به شمارآمدن و تشريح خود دارد. « ) احمدی، 25 : 1384( شعر 
» وهم س��بز« فروغ نيز از اين منظر بس��يار قابل تامل است. » اين شعر با بيان اندوه، غبن و 
تحسرآغاز می شود و در ادامه تجربه ی شكست و ناكامی را مدام در خود تكرار می كند و نهايتا 
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بر بازگشت به بنيان های زندگی سنتی زن ايرانی صحه می گذارد و شاعر را در پی سرخوردگی 
 از تجربه ی مدرنيسم  و آوانگارديسم فكری و رفتاری خود به شماتت خويش و نوعی استغاثه وا 
می دارد. جالب توجه است كه فروغ نخستين زن شاعری است كه با جسارتی ويژه از فكرهای 
خانگی بيرون زد و جهان وسيع تری را در انديشه اش به خدمت گرفت و دقيقا آسيب پذيری 
معصومانه ی او نسبت به همين جهان خود خواسته است كه او را دچار حس ترس، ياس و رجعت 
می كند. آيا فروغ در جدال با جامعه اش كم می آورد؟ به هر صورت شعر » وهم سبز « ذهنيتی 
 را بازتاب می دهد كه متمايل به يك فضای خانگی و نيازمند حس آرامش و امنيت آن است « 
) هم��ان، 27 (  در ج��ای ديگ��ر می گوي��د: » من به ي��ك خانه می انديش��م / با نفس های 
 پيچك هاي��ش رخوتناک/ و به نوزادی ب��ا لبخندی نامحدود. « فروغ در مصاحبه ای می گويد: 
» شايد شعر نتواند ظاهرا مرا خوشبخت كند اما من خوشبختی را برای خودم به طرز ديگری 
معنی می كنم. خوش��بختی برای من لباس خوب، زندگی خوب يا غذای خوب نيس��ت. من 
وقتی خوش��بخت هس��تم كه روح من راضی است و شعر روح مرا راضی می كند. « )فرخزاد،   
نق��ل از: عاب��دی، 22 : 1377 ( اما گاهی عدول از اين روحي��ه را در او می بينيم : » زندگی 
همين اس��ت يا بايد خودت را با س��عادت های زودياب و معمول مثل بچه و شوهر و خانواده 
گول بزنی يا با سعادت های ديرياب و غير معقول مثل شعر و سينما و هنر و از اين مزخرفات 
! اما به هر حال هميشه تنها هستی و تنهايی تو را می خورد و خرد می كند. « )فرخزاد، نقل 

از: جاللی، 1377:126(  

3- نتیجه گیری

سه ش��اعری كه نام برديم برجس��ته ترين زنان شاعر روزگار ما محس��وب می شوند. اگر 
بخواهيم فهرس��تی از ش��اعران زن معاصر تهيه كنيم بی شك نام آنان در صدر اين فهرست 
خواهد بود. اين س��ه اغلب يكديگر را تداعی می كنند: » اين طور نيست كه زن بودن هر سه 
شاعر مذكور، علت  اين تداعی باشد بلكه بيش تر كيفيت تعامل آن ها با سنت فرهنگی روزگار 
خودشان است كه نامشان را در كنار يكديگر می نشاند. پروين شاعری است كه در دل سنت 
ايس��تاده و اش��عارش غالبا ياد آور باورهای زن سنتی ايرانی است. فروغ درست مقابل اوست 
يعنی او بر عكس پروين در برابر سنت فرهنگی قيام كرده است. او تبری به دست گرفته و بی 
محابا – گاه با چشمانی بسته – ضربات ويرانگری را بر ديوارهای بتونی سنت فرهنگی وارد 
می آورد و به چيزی كم تر از خراب كردن اين خانه نيز رضايت نمی دهد. س��يمين درست در 
ميان اين دو قرار می گيرد . يعنی از دل س��نت فرهنگی مرد س��االر بيرون خزيده و آرام آرام 
و از س��ر حوصله به جدال با اين س��نت می پردازد، اما نه ش��تاب فروغ را دارد و نه می خواهد 
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آن چنان عصيان گرانه همه چيز را ويران كند. « ) زرقانی،1383 : 381 ( پروين شخصيت زن 
س��نتي ايران را ترس��يم مي كند؛ زني مطيع و مظلوم و درون گرا. فروغ چهره ی زن مدرن را 
نقاشي مي كند كه زني است معترض و خواهان استقالل و آزادي. زن در شعر پروين نه عاشق 
مي شود نه معشوق و هر چه را كه جامعه براي او رقم زد مي پذيرد، اما زني كه فروغ معرفي 
مي كند گاه عاشق است گاه معشوق و سعي دارد روياهاي خود را تحقق بخشد. سيمين زني 
را معرفي مي كندكه نه كامال سنتي است و نه تماما مدرن و بنا بر مقتضيات به هر دو جانب 

گرايش دارد.       
شعر زن ناديده گرفته شدن ها و تنهايی های او را در طول تاريخ فرياد می زند. پروين، سيمين 
و فروغ در دوره ی ما از اين فريادگرانند. صدای آرام پروين در شعر سيمين رساتر می گردد و در 

شعر فروغ به فرياد  تبديل می شود. 

منابع 

1-  ابو محبوب، احمد. )1382(. گهواره سبز افرا، چاپ اول، تهران: ثالث. 
2- احمدی، پگاه. ) 1377(. شعر زن از آغازتا امروز، چاپ اول، تهران: چشمه. 

3 - اعتصامی، پروين. )1384(. دیوان پروین اعتصامی، به كوشش منوچهر مظفريان، چاپ 
اول، تهران: نقش انديش.

4- اكبری، منوچهر. )1386(. مجموعه مقاالت نكو داشت پروین اعتصامی، تهران: خانه 
كتاب. 

5 -  بهبهانی، سيمين. )1385(. مجموعه اشعار، چاپ سوم، تهران: نگاه. 
6 -  بهفر، مهري. )1381(. عشق درگذرگاه هاي شب زده، چاپ اول، تهران: هيرمند. 

7 -  جاللی، بهروز. )1377(. جاودانه زیستن در اوج ماندن، چاپ سوم، تهران: مرواريد.
8- دهباشي، علي. )1383(. زني با دامني از شعر، چاپ اول، تهران: نگاه.

9- زرقاني، سيد مهدي. )1385(. چشم انداز شعر نو فارسي، تهران: ثالث.
10-  س��جادی، سيد مهدی. )1384(. فمنیسم در اندیشه ی پست مدرنیسم، فصلنامه 

شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره 29. 
11 - عابدی، كاميار. )1377(. تنهاتر از یک برگ، تهران: جام، چاپ اول. 

12 - فرخزاد، فروغ. )1376(. دیوان فروغ فرخزاد، چاپ پنجم، تهران: اهورا. 
13 -  لنگرودی، شمس. )1370(. تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران: مركز، جلد 3.  

14- مجموعه مقاالت به مناسبت درگذشت پروین اعتصامی، تهران: بيتا . 
15 - مختاری، محمد. )1378(. انسان در شعر معاصر، چاپ دوم، تهران: انتشارات توس.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 Woman in Parvin Etesami, Simin Behbahani and
Forough Farrokhzads` Poetry

Abstract

A consequence of the constitutional revolution was attention to 
the problems and rights of women. It is well manifested in literature 
including both prose and poetry. This contemporary literature, 
therefore, is considered as a rich source of information on women 
and naturally the poems compose by women are worthy of close 
attention. The present paper studies WOMAN in the poems of 
three outstanding contemporary poets: Parvin Etesami, Simin 
Behbahani and Forough Farrokhzad and is an attempt to explain 
the mentality of these poets in this regard.

Key words: Parvin Etesami, Simin Behbahani,  Forough Farrokhzad, 
Society, Woman.
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