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چكیده
هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مهمترین مضامین عاطفی اشعار فراهانی و صباح
و بیان اندیشهآنان در باره زن و عواطف زنانه است .نتایج این پژوهش توصیفی-
تحلیلی حاکی از این اس��ت که اشعار آنان از یکسو دربردارندۀ مسائل مربوط به
زنان در جامعه مردساالر و از سوی دیگر نمود روح ظریف زنانه است؛ و از آنجا
که این دو شاعر در شرایط نسبت ًا یکسان فرهنگی و اجتماعی زیستهاند و رنجهای
مش��ترکی را از سوی نظام مردساالر متحمل شدهاند ،بازتاب اندیشهها و عواطف
مشترک در شعر آنان طبیعی مینماید .نتیجه این تحقیق نشان می دهد موضوعاتی
از قبیل عش��ق ،مهرمادری ،آرمانخواهی ،ظلم-ستیزی و اعتراض به تحقیر زن از
برجس��تهترین مضامین فکری و محور سرودههای عاطفی سعاد و ژاله است که از
تجربهای زیبا و غنی ،یعنی از دنیای درون شاعر نشأت میگیرد و با بیانی رسا به
مخاطب منتقل میشود.

کلید زیباییشناسی معنایی ،سعاد الصباح ،ژاله فراهانی ،عواطف زنانه.
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مقدمه

زیبایی معنایی ،هر مفهومی از قبیل عاطفه ،اندیش��ه و مضامین شاعرانه را شامل میشود که در پس شکل
ظاهری ش��عر نهفته اس��ت و خواننده با تأمل و تفسیر خود آن را در مییابد .نخستین صورتگرایان روسی بر
این نظر بودند که محتوای انس��انی(عاطفه ،اندیشه و واقعیت به طور کلی) فاقد معنای ادبیاند و صرفا زمینه
را برای عملکرد تمهیدات ادبی فراهم میس��ازد ،صورتگرایان بعدی این مرزبندی میان صورت و محتوا را
تعدیل و لباس معنا را بر قامت متون ادبی پوشاندند(س��لدن و ویدوسون ،1985 ،1ترجمه مخبر.)45 :1377 ،
ادبیات و بهویژه ش��عر یکی از بهترین ابزارهایی اس��ت که زنان شاعر با اس��تفاده از آن تجربههای شخصی
ناخوشایند و اندوهبار ،درد دلها ،اعتراضها و شکوهها و مشکالت خود و همنوعانشان را در سطح جامعه
انعکاس میدهند وس��عاد الصباح و ژاله فراهانی نمونهای از بهترین زنان ش��اعری هس��تند که اشعار خود را
در خدمت این آرمانهای واال ،دفاع از زنان و مبارزه با تبعیضهایی قرار دادهاند که قرنهاس��ت زن از آن
رنج میکشد.ش��عر آنان در یک کالم نمود درد و رنج زن بودن در جوامع مردس��االری اس��ت که در آن
مرد در رأس تمام امور قرار دارد و اوس��ت که بایدها و نبایدهای زن را در راس��تای تقویت س��لطۀ خویش
مرزبندی میکند .نحوۀ برخورد این دو ش��اعر با سنتهای جامعه با وجود اختالفاتی که در شعرشان وجود
دارد ،واکنشهای تقریبا یکسانی ایجاد کرده که گواه توجه این دو شاعر به اندیشهها و تجربیات زنانهشان
اس��ت و در این جس��تار به بررس��ی این مهم میپردازیم .ضمن توجه به این امر که این پژوهش ،نه به دنبال
برتریدادن ش��عر و مضمون ش��اعری بر دیگری است و نه مشخّ ص کردن تأثیر و تأثّر آنها از یکدیگر ،چرا
که احتمال تأثیرپذيري این ش��اعران از یکدیگر منتفي اس��ت و تنها نگرشها و دغدغههای زنانه اس��ت که
این دو ش��اعر را به هم نزدیک کرده اس��ت.این پژوهش با تکیه بر مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی که
تأکید بر مطالعات زیباشناختی ،میان رشتهای و بین فرهنگی از ویژگیهای برجستۀ این نظریه است،کوشیده
اس��ت س��روده های این دو ش��اعر در مورد زن و عواطف زنانه را مورد بررس��ی قرار داده و به پرسشهای
علمی مانند؛ الف -با توجه به نگرشهای زنانه ،مهمترین مصادیق زیباییشناختی معنایی و مضامین مشترک
عاطفی در شعر شاعران مذکور کدامند؟ و ب -عملکرد آنان در ابراز مضامین مورد نظر چگونه بوده است؟
پاسخ علمی دهد.
البته باید به این موضوع اش��اره کرد که در زمینه موضوعات شعری سعاد الصباح و ژاله فراهانی پژوهش
هایی انجام شده است که به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
التونجی( )1993در اثری با عنوان « قراءة مس��افر فی ش��عر سعاد الصباح» شعر وی را در سه سطح وطنی،
اجتماعی و شخصی تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که سعاد نه تنها شاعر زن و عواطف زنانه است
بلکه در زمینۀ وطندوس��تی نیز ش��اعری برجس��ته مینماید .فرحات( )1985در کتابی با عنوان «قراءة نقدیة
فی ش��عر سعاد الصباح» س��ه دیوان شعری این شاعر را بر اساس سه مکتب کالس��یک ،رومانتیک و مهجر
بررسی کرده و به این نتیجه دست یافته است که این شاعر در پرداختن به موضوع عشق به شاعران رمانتیک
و در س��وز و گدازهای خود در مرگ فرزند به ش��اعران مهجر ش��بیه اس��ت و آنجا که از وطن ،صالبت و
آزادی میس��راید به شاعران مکتب کالسیک نزدیک میشود .روش��نفکر ،متقیزاده ،پروین ،نورالدین و
س��راج ( )1392نیز طی پژوهش��ی با عنوان «بررس��ی گونه کاربردی زبان زنانه در مرثیه معاصر(با تاکید بر
1. Selden & Vidoson
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مرثیه سعاد الصباح» به این نتیجه رسیده است که تجربۀ زنانه ،احساسات و عواطف زنان و تفاوت آن با تجربۀ
مردان زمینهس��از شکلگیری رویکردهای مختلفی در زمینۀ پیوند زبان و جنسیت شده است .این نویسندگان
همچنین در اثری با عنوان «جامعهشناسی تطبیقی زبان شعری در مرثیههای سعاد الصباح و ابن رومی» به بررسی
اندوهسراییهای این شاعر در غم از دست دادن پسرش پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که رابطۀ تنگاتنگی
بین عاطفۀ رثا و جنس��یت ش��اعر وجود دارد و عاطفۀ حزن سعاد قویتر اس��ت که به شاخصۀاحساسات زنانه
برمیگردد.حبیبی( )1393در مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی درونمایههای اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد
و سعاد الصباح» ،همچنین سیفی و غنی ( )1394طی تحقیقی با عنوان «رویکرد سعاد صباح و پروین اعتصامی
به مس��ائل اجتماعی» به بررسی مسائلی همچون وطنپرستی ،فقر ،انساندوستی ،دفاع از حقوق انسان و بهویژه
زن پرداختهاند و به این نتیجه رس��یدهاند که این شاعران دردهای جامعه را کامال حس کردهاند و با شعر خود
به مبارزه با نابرابریهای اجتماعی پرداختهاند .یوسفی( )1384در تحقیقی با عنوان «اولین شاعر فمینیست ایران
ژاله قائم» به بررس��ی قصائدی پرداخته که ش��اعر در آن برای بیان اندیش��ههای زنانه خود به درد دل با آئینه و
سماور نشسته است .یوسفی بر این باور است که شاعر در این شعر ،ضمن پرداختن به سادهترین اشیائی که زن
در فضائی زنانه با آن در ارتباط اس��ت ،اعتراض و نارضایتی خود را از وضعیتی نامناس��ب و روزمرگی که در
آن گرفتار گشته ،بیان میدارد .یاوریپور( )1385نیز طی اثری با عنوان «سنتستیزی ژاله» گذری بر زندگی
و شعر ژاله داشته و وی را به عنوان شاعری جسور و سنتستیز در زمانهای خطاب که از زن جز سکوت انتظار
نمیرفت .آرنگ( )1389در مقالهی«ش��اعر آئینهها ،جایگاه اش��یاء در شعر ژاله قائممقام فراهانی» نوع نگرش
خاص این ش��اعر به اشیاء و جایگاه ویژۀ آنها در شعرش را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده
است که روح و عواطف لطیف زنانه برای کوچکترین اشیاء ارزشی واال قائل است و روح را در کالبد بیجان
اش��یاء میدمد ،آنچنانکه قابلیت همنشینی و همزبانی با انسان را مییابند.محمدی( )1390در مقالهای با عنوان
«نگاهی به اندیش��ههای شعری ژاله قائم مقام فراهانی» مهمترین اندیشههای فراهانی را اعتراض به موقعیت زن
و ظلمس��تیزی مردان جامعه معرفی میکند و تجربۀ تلخ زندگی مشترک وی را در این امر بی تاثیر نمیداند.
چنانکه مش��اهده میشود تا کنون پژوهشی که به ش��کل تطبیقی به بررسی اشعار سعاد الصباح و ژاله فراهانی
بپردازد ،صورت نگرفته اس��ت ،لذا پژوهش حاضر به منظور بررس��ی زیباییش��ناختی معنایی اشعار دو شاعر
مدافع حقوق زن که زندگی شخصی متفاوتی داشته ،اما از حیث اجتماعی-فرهنگی در شرایط یکسانی به سر
بردهاند ،ضروری مینماید.
مبانی نظری تحقیق

نقد زیباییش��ناختی یکی از مهمترین شاخههای نقد ادبی معاصر است که در تعریف آن چنین گفتهاند«:
نقد زیباییشناس��ی ،نقدی است بر هنر که بر پایۀ اصول زیباییشناسی استوار است و به بررسی اثر هنری از
جهت مزایای ذاتی و درونی و زمینههای حس��ی و برونی آن اهتم��ام دارد»(غریب ،2000،1ترجمه رجائی،
.)13 :1378این رویکرد به دنبال ارزشگذاری اثر بهوس��یلۀ عوامل درونی بهجای عوامل بیرونی است و در
جس��تجوی پاسخی برای این پرس��ش که یک اثر باید دارای چه اجزاء و ساختاری باشد که به تعالی هنری
1. Gharib

80

زیبایی شناسی معنایی اشعار سعاد الصباح و ژاله فراهانی با محوریت زن و عواطف زنانه

دس��ت یابد(هایدگر ،1971،1ترجمه منوچهری.)111 :1381 ،در این میان شعر بهعنوان هنری کالمی که در
قالب زبان ارائه میش��ود ،خیلی بیش��تر از هنرهای دیگر با مخاطب ارتباط برقرار میکند و در صورتی که
برخوردار از زیبایی باشد میتواند او را به اقناع درونی برساند.
زیباییشناسی ،بازسازی تخیلیِ تجربه زندگی روزمره است ،لذایک هدف نیست؛ ولی میتواند دستوری
نهایی باشد که برایدستیابی به آن باید از مرزهای بافتی سخن گذشت .کالریج 2برهمین مبنا ،زیبایی شعر
را حاصل زیبایی واحدهای ساختاری آن ،اعم از روساخت و ژرفساخت میداند (دیچز ،1956 ،3ترجمه
صدیقیان��ی و کاویانی.)173 :1373 ،که این واحدها در بخش روس��اخت عب��ارت از زبان(آواها ،واژگان،
صورتهای نحوی) ،موسیقی (داخلی ،بیرونی و معنوی) و صورخیال است و در بخش ژرفساخت شامل
واحدهای عاطفه ،اندیشۀ سازندۀ عاطفه و موضوعی است که پیام شعر به آن اختصاص یافته و از آن تحت
عنوانزیباییشناس��ی معنایی یا محتوا نام برده میش��ود .عاطفه ،حالت اندوه و ش��ادی ،یأس و امید  ،ترس و
خشم ،حیرت و  ....است که حوادث عینی یا ذهنی ،آن را در ذهن شاعر ایجاد میکنند ،و تأثر ناشی از این
عاطفه ،تجربهای زیباییش��ناختی خلق میکند .شرط زیبایی عاطفه واحساس شعری صادقانه بودن احساس
است ،زیرا حسی که شعارگونه باشد ،هیچ بهرهای از زیبایی ندارد و دیگر اینکه حس و عاطفۀ شاعرانه باید
حس مش��ترک جمعی باش��د؛ شاعری که «من» او در شعر «من انس��انی» است و غم و شادی او غم و شادی
انسانهاست ،احوال درونی و عاطفی انسانها را به بهترین وجه بیان میکند.
عاطفه و احس��اس هر ش��اعری حاصل ارزیابی حوادث پیرامون او در قالب اندیش��ه است؛ به همین دلیل
اس��ت که عواطف بدون تکیهگاه فکری اثر بخش نیست(غریب ،2000،ترجمه رجائی.)123-122 :1378 ،
ش��عری جاودانه میش��ود که عالوه بر زیباییهای بیانی و بدیعی از اندیشه و پشتوانۀ فکری قوی برخوردار
باشد ،تفکری که جهان شمول و انسانی است و مخاطب چون نگرش و عاطفه خود را با آن همسو میبیند
در همان جو عاطفی قرار میگیرد که شاعر قرار گرفته است؛ لذا شعر را که جلوهگاه اندیشه مشترک خود
و شاعر است از آن خود میداد و با آن زندگی میکند.
روش

طرح پژوهش ،جامعه و نمونهگیری :پژوهش حاضر از نوع کیفی اس��ت و با روش کتابخانهای و بررس��ی
مطالب و دادههای تاریخی در متون ادبیات با روش توصیفی و تحلیلی انجام میگیرد .در این پژوهش س��عی
بر آن بوده که تمامی اطالعات معتبری که در بررسی موضوع مؤثرند ،جمعآوری و مورد بررسی قرار گیرد.
روش اجرا

پاسخ پرسشهای پژوهش ،در گام اول ،مطالعه پیشینه بررسی شد و در گام دوم ،مضامین
برای دستیابی به
ِ
از طریق اشعار و دادههای تاریخی و کتب مرتبط ،توصیف و تبیین گردید.

1. Heidegger
2. Coleridge
3. Diches
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گذری بر زندگی سعاد الصباح و ژاله قائممقامی

س��عاد الصباح ش��اعر و نویس��ندۀ کویتی در س��ال 1942م به دنیا آمد؛ وی تحصیالت دانشگاهی خود را
در رش��تۀ اقتصاد به پایان رس��اند و موفق به کسب مدرک دکترا در این رشته ش��د .سعاد با وجود دکترای
اقتصاد ،هرگز نگاهی مادی به زندگی نداشته ،بلکه دید او به جهان و انسان کامال فکری ،فرهنگی و عاطفی
اس��ت(راغب.)12 :1993 ،4با نگاهی گذرا به عناوی��ن دیوانهای او(قصائد حب ،حق الحیاة ،فی الغربة ،فی
الب��دء کانت األنثی ،الی��ک یا ولدی ،فتافیت امرأة ،برقی��ات عاجلة الی وطنی ،حوار ال��ورد و البنادق و)...
میتوان فهمید که عشق بنمایۀ تمام آثار او و سالحی است که به او قدرت رویارویی در برابر روزمرگی،
عشق به انسان ،وطن و زندگی میبخشد(راغب .)16-15 :1993 ،سعاد شعر را بهعنوان ابزاری کارآمد برای
بیان اعتراض علیه س��نتهای نادرس��ت ،نابرابریهای نظام مردساالر به کار میبندد ،تا با روشنگری حقوق
زن زمینه را برای بیان لطافتهای زنانه و ذوق ش��اعرانه خود و در نهایت دستیابی به مهمترین خواستهاش
یعنی رفع نابرابریها فراهم سازد.
ژاله قائممقام فراهانی از شاعران نامی عصر مشروطه در سال  1345-1262در فراهان اراک دیده به جهان
گش��ود .وی در خاندانی مرفه و اشرافی بزرگ شد و از پنج سالگی به آموختن علوم مختلف روی آورد و
با توجه به هوش سرشاری که داشت در ادبیات فارسی و عربی پیشرفت قابل توجهی کرد؛(کشاورز صدر،
 )142 :1343اما در پانزده سالگی بهخاطر مشکالتی که برای پدرش پیش آمد ،مجبور شد با علیمردانخان
بختیاری یکی از رؤسای خوانین بختیاری ازدواج کند که با ذوق و ادب بیگانه و مردی بیسواد ،اهل سفر
و جنگ بود .روحیۀ متفاوت ،ناس��ازگاری و عدم تفاهم آنها باعث شد که زندگی آنها چندان دوام نداشته
باش��د و ژاله علیمردانخان را رها کرد و او نیز س��الها ژاله را از دیدن پسرش محروم کرد(یوسفی:1369 ،
)426؛ شعر او زمزمۀ دلتنگیهای مادرانه ،دفاع از زنا ن مظلوم سرزمین و حقوق پایمال شدۀ آنان ،نکوهش
همسر و بهطور کلی جنس مرد است که علت آن به سختیها ،بدرفتارییها و نامالیماتی بر میگردد که از
سوی همسر و جامعۀ مردساالر متوجه وی شد.
زیباییشناسی معنایی اشعار سعاد الصباح و ژاله فراهانی

زیباییشناس��ی معنایی یکی از مهمترین روشهایی اس��ت که پژوهش��گران برای بررسی تطبیقی متون از
آن بهره میبرند؛ این شیوه فرصتی مناسب برای تحلیل پدیدههای مفهومی است که بهواسطۀ تجربۀ زیبایی
در متون ادبی به دس��ت میآید.عش��ق ،آزادی و برابری ،شجاعت ،ظلمس��تیزی و بارقههای امید مهمترین
و اساس��یترین پدیدههای مفهومی در ژرفس��اخت آثار ادبی و بهویژه ش��عر هستند که ذهن اکثر شاعران
آزاده را به خود مش��غول س��اخته ،آنچنان که گاهی افق نگاه بس��یاری از شاعران در سرزمینهای دور را به
هم نزدیک س��اخته و به یکپارچگی و یکس��ویهنگری میکشاند .برای نمونه ژاله فراهانی در ادبیات فارسی
و س��عاد الصباح در ادبیات عرب با وجود اختالف وطن و نیز برهۀ زمانی نس��بتا دور از هم ،به خوبی از این
پدیدههای مفهومی مش��ابه بهره بردهاند .در همین راس��تا در ذیل پدیدههایی مفهومی از قبیل :عشق ،آرمان،
آزادی ،عدالت به بررسی زیباییشناختی عواطف و اندیشههای صباح و فراهانی پرداخته میشود که زن را
محور عواطف و نگرش خویش قرار دادهاند.
4. Ragheb
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الف) پدیدۀ مفهومی عشق

عشق به همسر و فرزند مهمترین مضامین عاطفی در زندگی زن بهویژه زنان شاعر بهشمار میرود که برای
بررس��ی تطبیقی و مقایس��ۀ چگونگی کاربرد این عواطف در اشعار س��عاد صباح و ژاله فراهانی ،آگاهی از
زندگی شخصی این دو شاعر کامال ضروری مینماید .از آنجا که تجربۀ شخصی سعاد کامال در نقطۀ مقابل
ژاله واقع شده مقایسۀ شیوۀ آشکارسازی این عواطف جالب و مفید مینماید ،چرا که ازدواج اجباری ژاله
و تجربۀ زندگی ناموفق و سپس جدایی از فرزند برای وی شرایطی کامال متفاوت نسبت به سعاد خلق کرده
بود که زندگی در کنار ابومبارک را بهترین حادثۀ زندگی خویش معرفی میکند .در این بخش از پژوهش
به بررسی احساسات این دو شاعر در شرایطی متفاوت ،نسبت به همسر و فرزندانشان خواهیم پرداخت:
 )1عشق به همسر

تا اوایل قرن پیش ،در جوامع س��نتی س��خن گفتن زن از عشق ،یک رسوایی بزرگ و گناهی نابخشودنی
محسوب میشد ،لذا صدای زنانه سالهای سال بهعنوان یک شرافت ،ناموس و حیثیت بود و حتی برخی از
متعصبان آن را یک عورت برشمردند که کشف آن جایز نیست:
هذي بالد أغلقت سماءها /...و حنطت نساءها /...فالوجه فيها عورة /و الصوت فيها عورة /و الفكر فيها عورة /و
الشعر فيها عورة /و الحب فيها عورة( الصباح2005 ،م.)66:
«این سرزمینی است که آسمانش بسته شده ،زنانش مومیایی شدهاند ،صورت زن در این سرزمین عورت
است و صدا در آن عورت است و شعر و عشق در آن عورت است»..
س��عاد میخواهد در اش��عار عاشقانه خود ،یک نوع سوسیالیس��م عاطفی پیاده کند(الصباح2005 ،م)8 :و
حق طبیعی خود را به عنوان یک زن در انتقال احساس به کسی که دوستش دارد باز ستاند ،بدون هر گونه
احساس کمبود یا ظلم یا تجاوز از ضوابط اخالقی:
ياايها القديس الذي علمني /أبجدية الحب/...من االلف الى ياء /و رسمني كقوس قزح /بين األرض و السماء/...
وعلمني لغة الشجر/ولغة المطر/...ولغة البحر البيضاء /أحبك /...أحبك /...أحبك(...الصباح2005 ،م)124:
«ای قدیس��ی که الفبای عش��ق را به م��ن آموختهای از الف تا یاء ،و مرا چون رنگی��ن کمان میان زمین و
آس��مان نقاش��ی کردهای ،به من زبان درخت آموختهای و زبان باران و زبان دریای آبی را ،دوستت دارم...
دوستت دارم...دوستت دارم»...
در مجموعههای ش��عری س��عاد با بس��امد باالی واژگان «امیری و س��یدی» مواجهیم ،که حاکی از عشق
المتناهی وی به همسرش ابومبارک است و شاعر میخواهد آن را به گوش همگان برساند:
ياحبيب��ي ،وس��يدي ،وأميري/..وطني أنت...أنت كل كيان��ي /أتراني وقد بذلت دموعي/في محيط األش��واق
كالطوفان؟(الصباح2010،م)74 :
«ای محبوبم و آقایم و امیرم ،وطنم تویی ...تو تمام وجود منی ،آیا مرا میبینی که اشکهایم را همچون
طوفان در فضای دلتنگی بخشیدهام».
سعاد در هیچیک از آثار خویش از یاد همسر غافل نمانده و تمامی آثارش را به نحوی به عشق ماندگارش
عب��داهلل ابومبارک تقدیم میکند؛ چنانکه در مقدمۀ کتاب «رس��ائل من الزمن الجمیل» که در آن س��بکی
روایی را برای بیان عواطف سرشار خود برگزیده چنین میگوید:
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الى عبداهلل مبارك...زوجي /ومعلمي...وحبيبي /...وصديق الزمن الجميل(...الصباح1999 ،م)7 :
«پیشکش به عبداهلل مبارک...همسرم ...و معلمم...و دوست روزگار زیبا»...
عشق در اشعار ژاله فراهانی نیز از جایگاه واالیی برخوردار است؛ وی در قبال عشق حصارها را میشکند
و اعالم میکند که عشق را میستاید و در حال و هوایی عاشقانه به سر میبرد .وی با شجاعتی تمام احساس
و باورش به عشق را رو میکند ،در فضایی که عاشقانهسرایی زنانه با انکار و نفرین جامعه همراه است:
م��ن ن��ه مخت��ار نف��س خويش��تنم

چ��ون زنم دم زعاش��قی ک��ه زنم؟

عاش��قم گ��ر بکوب��د از س��ر جهل
عاش��قم وز کس��یم پ��روا نیس��ت

غی��رت م��رد مش��ت ب��ر دهنــــم
دی��ده بگش��ا که پ��رده ب��ر فکنــم
(فراهانی)90: 1391،

غل��ط م��ن که ج��ز محبت نیس��ت
چ��ون زن��م دم ز س��ردمهریها

گ��ر بگ��ردی چ��و ش��یر در بدنــم
کآت��ش عش��ق ب��ارد از س��خنـــم

ژال��ه در آرزوی لحظهایس��ت ک��ه عش��ق را دریابد اما هی��چگاه به آن دس��ت نمییابد ،ل��ذا بر خالف
عاشقانهس��راییهای سعاد که سرشار از شور و ش��وق و شادیست ،لحن وی هنگام سرودن عشق پر از حزن
و شكوه است:
در س��راپای وجودم جز محبت هیچ نیس��ــت
از نوازشه��ای حس��ن و از گدازشهای بخت
مایۀ عش��قی ش��رار انگیزدر دل هست لیـــک

گرمحبتاینچنینسوزانبود؟پسعشقچیست؟
بایـدم خندیـد در ایـن پرده یـا رب یا گریســت؟
خنده میآید مرا کاین عشق را معشوق کیست؟
(فراهانی)29 : 1391 ،

و اینگونه توصیف س��عاد الصباح و ژاله فراهانی از عشق و معشوق در مقابل هم قرار میگیرد .در مبحث
ابراز عواطف نس��بت به همس��ر هرگز نمیتوان به نقطۀ مشترکی در اش��عار آنان دست یافت ،چرا که سعاد
پیشتاز مسیریست که در آن هر چه از عشق همسرش میگوید باز حس میکند حق مطلب را ادا نکرده ،اما
ژاله س��رخورده و غمگین از زندگیس��ت ،گاه با لحنی پرحزن و گاه با خشم چنان نکوهش همسرش را در
پیش میگیرد که در او هیچ خصلتی نیکو نمیبیند:
همدم��ی آدم��ی س��لب دارم
ش��وهری س��خت بوالعج��ب دارم
نس��خهای نی��ک منتخ��ب دارم
از کتبخان��ۀ فضیل��ت و فض��ل
همس��ری دوزخ��ی حس��ب دارم
دود رن��گ اس��ت و ش��علهور گوی��ی
پی��رو پر کبر و زش��ت و تند و خس��یس
الغ��رض نخب��ة النخ��ب دارم
چ��را ک��ه نس��بتی ب��ا ابوله��ب دارم
در لهیبــ��م ز بخ��ت خوی��ش
وی��ن سیاس��ت زم��ام و آب دارم
وصلت��م وصل��ت سیاس��ت ب��ود
(فراهانی)83 :1391 ،
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ژاله در اشعارش ،ازدواج خود را کامال مصلحتی معرفی میکند ،ازدواجی که نه از سر عالقه که با تدبیر
اطرافیان بود؛ در حالیکه میان ژاله و همسرش علیمردان خان بختیاری هیچ تناسبی نه از حیث سنی ،فکری،
فرهنگی و حتی اخالقی و ظاهری وجود نداش��ت .چنانکه مالحظه ش��د سعاد و ژاله بهخاطر وجود شرایط
متفاوت زندگی ،با وجود س��تایش عش��ق و محبت ،احساسات مش��ابهی در زمینۀ همسر نداشته و هر یک با
توجه به تجربیات شخصی خود به شکل متفاوتی با این مقوله برخورد کردهاند.
 )2عشق به فرزند

مهر مادریزیباترین عاطفۀ زنانه اس��ت که فرهنگ مردساالر نیز همواره آن را ستایش کرده ،اما تا پیش از
مشروطه در ایران و ظهور اندیشههای قاسم امین در کشورهای عربی ،این مهر و عشق اگرچه با کارکردهای
نظام س��نتی نیز هماهنگ بود اما نمودی نیافته است .شاید دلیل این امر را بتوانکم اهمیت دانستن احساسات
زنانه و خودضعیف پنداری زنان باعث ش��ده که در طول تاریخ زن ش��اعر تمایل داشته باشد با عنصر مسلط
اجتماع یعنی مرد ،همانندس��ازی کند و به مس��ائلی مهمتر از دلنگرانیهای شخصی خود بپردازد و در واقع
از طرح آن ش��رم داشته باشد(سلدن و ویدوسون،1985 ،ترجمه مخبر.)255 :1377،لذا در طول تاریخ زنان
هرگز از مس��ائل شخصی خود س��خن نگفتهاند و خصوصا در نوشتار سعی داشته خود را ازکلیشههای زنانه
جدا س��ازند؛ در این میان اگر معدود ش��اعرانی بودند که تجربیات ش��خصی خود را س��رودهاند ،آن را از
دید دیگران پنهان داش��تهاند،چنانکه ژاله فراهانی ،اش��عارش را تا سالها پنهان و حتی بخش قابل توجهی را
سوزاند(رضایی:)153 :1389 ،
آنکه دل برده ز من کودک دلبند من اس��ـــت
ب��ر همه کون و مکان خنده زن��م چون دم صبح

ج��ان م��ن در گرو صحب��ت فرزند من اس��ت
کــه ش��کر خن��دۀ او مای��ۀ لبخند من اس��ــت
(فراهانی)20: 1391،

در حقیقت ژاله وقتی در عشق نسبت به همسرش شکست میخورد ،سعی میکند ،تمامی محبت خود را
نثار فرزندش کند و از این راه هم خود را سرگرم کند و هم ناکامی گذشته را جبران کند:
ب��ر م��ن ش��ده عرص��ه جه��ان همچ��و قف��س
رنج��ی ک��ه م��ن از دوری فرزن��د کش��م

در دی��ده نمان��د ن��ور و در س��ینه نف��س
یعق��وب از آن خب��ر دارد و ب��س
(فراهانی)127: 1391 ،

حس مادرانۀ سعاد نیز بر تمام عواطف او چیره شده است:
إ ّن األموم��ة في داخلي /تطغ��ي على جميع عواطفي/فلم��اذا أخاف عليك كل هذ الخ��وف؟ /لماذا أمد
ي��دي بحرك��ة تلقائية/لوضع ش��ال الصوف على رقبت��ك /..و اقف��ال ازرار معطفك ...قب��ل أن تخرج الى
الشارع؟(الصباح2005 ،م)50 :
«درون من حس مادرانه از حسهای دیگر بیش��تر اس��ت ،پس چرا این همه برای تو میترسم و بیاختیار
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شال پشمی را دور گردنت میپیچم و دکمههای پالتویت را میبندم...پیش از رفتنت به خیابان»
اما اين حس مادری در مقاطع بس��یاری از ش��عر وی تنها به صورت یک وظیفه ،بازنمود یافته و از عاطفۀ
زیب��ای مادرانه میکاهد تااوج بدبینی س��عاد به جامعه مردس��االر را منعکسکند ،چ��را که در وطن او زن
از ابتداییترین حقوق خود محروم ش��ده و موجودی فاقد قدرت تصممگیریس��ت ،ل��ذا هیچ اختیاری در
مهرورزی نیز ندارد:
ال أستطيع أن أقول لك :ال /...وال أستطيع أن أقف في وجه  /نزواتك الصغيرة /...فأنت تستغل طفولتك بذكاء/...
و أنا أدفع ثمن أمومتي (...الصباح2005 ،م)80:
«نمیتوان��م به ت��و بگویم نه و نمیتوان��م در برابر تمایالت بیارزش تو بایس��تم ،ت��و کودکی خود را با
هوشیاری مورد استفاده قرار میدهی و من تاوان مادر بودن خود را میدهم».
آنچنانکه مشاهده شد ،اشعار ژاله از عاطفه بیشتری نسبت به سعاد برخوردار است که بازنمود این احساس
به جدایی ژاله از پس��رش و اندوهی که در فراقش میکشد بر میگردد،اما عواطف سعاد در رابطه با فرزند
در ش��عرش تنها بازنمود غریزهای زنانه اس��ت .با این حال شعرسعاد پس از مرگ پسرش مبارک ،مملوء از
حزن و اندوهی دردآور و سوزناک است:
ال ترى عيناي غير الليل يا نور حياتي /وأراني في ظالم البيت أحيا في فوات /و صغاري في رحى المحنة حيرى
نظرات /س��ألوا :أين أخوهم...أهو ماض؟...أهو آت؟/...قلت :والدمع سخين ذائب في نبراتي /انه في الغيب...بين
السحب...فوق النيرات /ولدي...ليتك تدري كيف باتت أمسياتي(...الصباح1990 ،م)59 :
« ای ن��ور زندگیام چش��مانم جز ش��ب چیزی نمیبیند ،در تاریکی خانه نش��انم داد ک��ه در مرگم زنده
میشوم ،کودکانم در رنج این مصیبت با نگاههایی حیران پرسیدند :برادرشان کجاست...آیا او رفته است؟...
آیا میآید؟ ...در حالیکه گریۀ س��ختی در میان فریادهایم گفتم :او در عالم غیب است...میان ابرها ...باالی
ستارهها .پسرم کاش میدانستی چه بر سر شبهای شعرم آمده»....
این الفاظ و جمالت احساس��ی «نورحیاتی ،ولدی ،کنز ایام و حلم سنین» ،بهکارگیری استفهام و خطاب
قرار دادن فرزندی که دیگر نیست ،ناشی از روح عاطفی سعاد است که بر زبانش نیز تاثیر میگذارد(عمر،
.)97 :1996
ب) زیبائیشناسی پدیدۀ آرمانخواهی

آرمانخواه��ی ،نج��ات از رخوت و رکود اس��ت ،انس��انهایی ک��ه در زندگی آرمانی ب��رای خود در
نظ��ر نگیرند ،با گذش��ت زم��ان در باتالق پوچی و روزمرگی ف��رو میروند .آزادیخواهی ،ظلمس��تیزی،
عدالتجویی برمبنای انسانیتارزشهایی هستند که هنگام بازنموددر سخن ،زیبائیهای در خور توجهی را به
نمایش میگذارند؛ البته درک این پدیدههای مفهومیدر گرو ش��ناخت و پذیرش ارزشها توسط مخاطبان
این آثارس��ت ،زیرا برای کسی که نیاز به آنها را بهعنوان آرمانی خواستنی ،در وجود خویش حس نکرده
اس��ت ،هرگز دغدغهای پیش نیامدهکه اینک با خواندن این اش��عار ،مجالی برایتجسم زیبائی حاصل شود.
س��عاد صباح و ژاله فراهانی به عنوان زنانی که هریک نمایندگی زنان س��رزمین خویش را بر عهده دارند،
برای خود خواس��تهها و حقایقی مش��ترک را به عنوان آرمان مطلوب خود تلقی نمودهاند؛ خواستههایی که
در همۀ دوران ،در جوامعی با فرهنگی نسبتا مشترک ،دغدغۀ تمامی زنان بوده است.
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 )1پدیدۀ مفهومی آزادیخواهی

واژه آزادی به عنوان یک مفهوم واال و ارزش��ی از گس��ترة وسیع معانی برخوردار است؛ در زبان فارسی
با واژگانی از قبیل اختیار ،قدرت عمل و رهایی معنا ش��ده اس��ت(میراحمدی.)19 :1381 ،روسو 1آزادی را
ارزش مطلقی میداند که برابر با انسانبودن است(روسو ،1762 ،ترجمه زیرک زاذه.)239 :1385 ،
آزادیخواهی یکی از گس��تردهترین موضوعات ادبیّات ،و دغدغهای اس��ت که زنان ش��اعر به ویژه در
جوامع مردس��االر به علت حقوق س��لب ش��ده و محدودیتهای اجتماعی برای رسیدن به آن بهایی گزاف
پرداختهاند.سعاد صباح آزادی را عربی اسمی بدون مُسمی میداند:
م��ن يا ترى يزرعني...؟ /كنجمة زرقاء في الس��ماء /...من يا ترى يطلقني عصف��ورة /...فطالما حلمت آن
أطير في الفضاء.../...حريتي  ...اسم بال مسمى /...و خيمتي مختومة بالشمع /...اليدخلها الحب /...وال يدخلها
الهواء(...الصباح2007 ،م.)186 :
«راس��تی چه کس��ی من را میکارد؟همچون ستاره آبی در آسمان...چه کس��ی مرا آزاد میکند همچون
گنجشک؟...آزادیام اسمی است که مسما ندارد و خیمهام با شمع مهر و موم شده نه عشق وارد آن میشود
و نه هوا»
فراهانی نیز با پرسش��ی تلخ ،تعریفی از معنای این مفهوم زیبا را میخواهد که در زندگی خویش اثری از
آن نیافته اما میداند مرهمی برای زخمهای اوست:
چیست آزادی؟ ندیدم لیک میدانم که اوست

مرهمی راحت رس��ان بر زخم تن فرس��ای من
(فراهانی)174 :1391 ،

س��عاد در سرودۀ «توسالت» به کسانی که آزادیش را سلب کردهاند ،متوسل میشود و هر بار با عبارتی
از آنان میخواهد آزادیاش را به او برگردانند و سدی بین زن و خواستههایش نشوند:
أتوس��ل اليك /...أن ال تق��ف بين كتابي و بيني /بين ضوء عيني ...وعيني /بين كحل��ي و ...هدبي /بين فمي...
وصوتي /فهذا ظلم ال أحتمله /....فيا أيها األقطاعي/الذي يتجول على حصانه فوق ش��رايين يدي /و يمس��ك بييه
مفاتيح عمري/و يختم على شفتي بالشمع األحمر /أتوسل اليك للمرة األلف /أن تمنحني حرية الصراخ /وان ال
تقف بيني و بين الغيوم /عندما تمطر السماء(الصباح2000 ،م.)64 :
« ای فئودال که س��وار بر اسب روی رگهای دس��تم میتازد و کلیدهای عمر مرا به دست میگیرد و به
لبه��ای م��ن مهرمیزند ،برای هزارمین بار از تو میخواهم آزادی فریاد کش��یدن به من بدهی و آنگاه که
آسمان میبارد بین من و ابرها نایستی».
در این قصیده ،آزادی بیان یکی از مفاهیم زیبا و ارزشی شعر سعاد است که نبود آن ،شاعر را غمگین و
ناراحت میسازد ،زیرا سدّی همواره میان او و نوشتن ،دهان و صدایش ،نور و چشمانش وجود دارد ،سدی
به نام مرد ساالری که کلید زندگی زن را در دستان خود گرفته است.
آزادی ،آزروی دس��ت نیافتنی ژاله نیز هس��ت ،وی با بهکارگیری واژگان متضاد «برده و آزادی» از این
آرزوی خویش سحن میگوید:
1. Rousseau
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بَ��ردهام ای دوس��ت و آزادی ب��ود م��والی من
بس��ته در زنجیر آزادیس��ـت س��ــر تا پای مــن
مجم��ع آن ه��ر دو ض��د اینک دل ش��یدای من
گرچه آزادیس��ت عکس بردگی در چشم خلق
								
(فراهانی)175 :1391 ،
فراهان��ی با خطاب قرار دادن مردانی که زن را از آزادیهایش محروم کردهاند ،اینگونه بیان میدارد که
زن در آینده با روشنگری جنبشهای زنانه و آزادیخواه که از غرب آغاز شده و به سمت شرق نیز خواهد
آمد به حق و حقوق خویش دست مییابد:
م��یوزد آخـ��ر نس��یمی از دیــ��ار زنـــدگان

س��ـوی این اقلی��م و جان یابـ��د ازو اعضای من

نـغمـ��ه آزادی نـ��وع زن از مـغ��رب زمیـ��ن

س��وی شرق آید ولی خالیس��ت از من جای من

							
 )2پدیده مفهومی برابری و عدالتطلبی

(فراهانی)176-175: 1391 ،

توجه به زن و عواطف زنانه است؛ در واقع مهمترین درون مایه اشعار این
محور اصلی اشعار سعاد و ژاله ّ
ش��اعران را زن،پایمال شدن حقوق و رنجهایشان تش��کیل میدهد .سعاد در اشعار خویش جامعه مردساالر
عرب را سرشار از بیعدالتی میبیند و متحیر از رفتار آنانست،چرا کهیک مرد توسط زنی به نام مادر تربیت
میش��ود ،مادر از خود میگذرد تا مردی پر افتخار را تقدیم جامعه کند ،اما ش��گفتا که توسط همو ناقص
العقل خوانده میشود:
يرضع الطفل من ثدي أمه /حتى يشبع /...ويقرأ على ضوء عينيها /حتلى يتعلم القراءة و الكتابة /...و يمشي
فوق عظامها النحيلة  /حتى يتخرج من الجامعة /و عندما يصبح رجال /يضع س��اقا فوق ساق /في أحد مقاهي
المثقفي��ن /ويعقد مؤتمرا صحفيا يقول فيه /:ان المرأة بنصف عقل /...و بنصف دين /...فيصفق له الذباب /...
وغرسونات المقهى(الصباح1999 ،م)110 :
«کودک از س��ینه مادر شیر میخورد تا سیر شود ...به واسطه نور چشمان مادر درس میخواند تا خواندن
و نوشتن را بیاموزد ،و بر استخوانهای نحیفش راه میرود تا از دانشگاه فارق التحصیل میشود و زمانی که
مرد میش��ود ،پا روی پا میگذارد و همایشی روزنامهای برگزار میکند و میگوید :عقل و دین زن نصف
مرد است و مگسها و گارسونهای قهوهخانه برایش دست میزنند».
در سرتاس��ر واژگان س��عاد اندوه ناشی از واقعیت تلخ تحقیر زن در نظام مردساالر موج میزند که سعاد
آن را با واژگانی گزنده بیان میکند .فراهانی نیز در ابیاتی ،برابری زن و مرد را تاکید میکنید و معتقد است
قوانین جامعۀ مردس��االر بر تفاوت میان زن و مرد دامن میزند ،در حالیکه دین اس�لام بر این حقیقت صحه
میگذارد که تمام انسانها با هم برابرند و برتری آنها را تنها در تقوی معرفی میکند:
خواهرم پرسید فرق مرد و زن در چیست؟ گفتم
در دکـان آفرینش جنس ما و اوس��ـت یکســان

بر فـراز کاخ هس��تی او به پرواز اس��ــت و ماهم

گویم��ت این قص��ه را با نکت��های دربس��ته امـا
عمـ��ر ما طی میش��ود در کیس��ۀ در بس��ته امـا

جنبش��ی داری��م در کنج قف��س پر بس��ته امــا
(فراهانی)14 :1391 ،
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در جوام��ع جهان س��وم ،علیرغم براب��ری زن و مرد در آفرینش ،نابرابری ،فضای جامعه را به س��مت به
حاش��یه راندن زن و کنج خانهنش��ینی سوق داده است و همین مسئله فراهانی را نسبت به مردان جامعه بدبین
میکند.
در اش��عار سعاد نیز  ،تاکید بر تس��اوی زن و مرد ،پدیدهای مفهومی و زیباست که بسامد باالی را به خود
اختصاص داده است؛ وی بارها در قصائد مختلف باورهای جامعه را به چالش میکشد و میگوید اندیشه،
فکر و عاطفه جنسیتپذیر نیست:
لماذا يقيمون هذا الجدار الخرافي  /بين الحقول و الشجر/و بين الغيوم و بين المطر /و ما بين أنثي الغزال ،
و بين الذكر؟  /و من قال للشعر جنس؟ /و للنثر جنس /و للفكر جنس؟ و من قال ان الطبيعة /يرفض صوت
الطيور الجميلة(/الصباح2000 ،م)17 :
«چرا این دیوار خرافی را بین کش��تزارها و درختان  ،و بی��ن ابرها و باران ،و بین آهوی مونث و مذکر بنا
میکنند؟چه کس��ی گفته که شعر ،نثر و فکر جنس پذیر است؟ چه کسی گفته که طبیعت صدای پرندگان
زیبا را نمیپذیرد؟»
در جوامع جهان س��وم علم مردانه اس��ت ،سخنوری کلیشهای مردانه اس��ت و حتی ابراز عشق و دوست
داش��تن نیز از آن مرد اس��ت؛ژاله از اینکه عاشق شدن کلیشهای مردانه اس��ت و زن حقی در ابراز آن ندارد
غمگین است:
زآنکهاومردستوکارشبرترازچونچراست
مرد اگر مجنون شود از شور و عشق زن رواست
قتل او ش��رعا هم ار جایز نش��د عرفا رواست
لیک اگر اندک هوائی در سر زن راه یافــــت
زش��ت زیبا ،ناروا جایز ،خطاکاری سزاس��ت
کار بد بد باش��د اما بهر زن ،کز بهر مـــــــرد
مذهب ما گرچه اکنون در کف زورآزماست
خاص مردان است این حقهای از مذهب جدا
(فراهانی)24 :1391 ،
ج) زیبایی ظلمستیزی

انتقاد از ش��یوۀ ازدواج در جوامع س��نتی و حق و حقوقی که برای مرد هست اما از آن به نفع خویش و به
ضرر زن تخطی و سوءاس��تفاده کردهاند ،انتقاد از ازدواج زودهنگام دختران کم سن و سال و همچنین حق
تعدد زواج و حق طالق برای مرد از جمله مضامین مش��ترکی هستند که موجب رنج و اندوه زن در ایران و
جوامع عربی ش��ده است و زمینۀ اعتراض و به خشم آمدن شاعرانی آرمانخواه ،همچون سعاد صباح و ژاله
فراهانی گشته که نماینده و زبان گویای زنان سرزمینشان هستند.
 )1انتقاد از ازدواج سنتی و اجباری

انتقاد از ازدواج اجباری دختران ،دغدغۀ دیگریس��ت که ذهنیت ظلمس��تیز ژاله را به خود مشغول ساخته
اس��ت .اشعار ژالهدر واقع بازتاب زندگی ش��خصی خود او ،نمودی از آزردگی و فریاد اعتراضی نسبت به
واقعیتهای موجود در جامعۀ مردس��االر است که تجربه جمعی بس��یاری از زنان سرزمینش را نیز در خود
جای داده است:
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هس��ت نامحرم به معنی ور به صورت شوهرست
آنک��ه زن را بیرض��ای او ب��ه زور و زر خری��د
(فراهانی)70 :1391،
فراهانی در قصائد دیگریبا دلآزردگی این مفهوم را تکرار میکند؛ اش��عاریکه نش��ان میدهد این مسئله
دغدغۀ ش��خصی وی بود و بر گریههای پنهانیدختری نوجوان از زندگی ناخواسته در کنار مردی میانسال
و چند هوو داللت میکند:
م��ر زن��ان را به��ر عش��رتهای م��رد
ت��ن فروش��ی باش��د ای��ن ی��ا ازدواج

هی��چ حق��ی نیس��ت اال زیس��تن؟
ج��ان س��پاری باش��د این یا زیس��تن؟
(فراهانی)15 :1391 ،

س��عاد صباح نیز از اینکه زن تنها به ابزاری برای عش��رت و خوشگذرانی مرد تبدیل شود سخت آزرده
است:
ويل النساء من الرجال اذا استبدوا بالنساء/يبغونهن أداة تسلية  ،و مسألة اشتهاء/...ومراوحا في صيفهم ...ومدافئا عبر
الشتاء/و سوائما تلد البنين ليشبعوا حب البقاء /و دمى تحركها أنانية الرجل كما تشاء /و تدل للرجل االله كأنه رب
السماء(الصباح2010 ،م)35 :
«وای بر زنان از دس��ت مردانی که بر زنان چیره شوند و آنها را ابزاری برای خوشگذرانی و ارضای خود
بخوهند ...بادبزنی برای تابستانش��ان ...بخاری گرمابخش��ی در طول زمستانشان ...ستورانی که عشق به بقای
نس��ل آنان را اشباع کنند و عروس��کهایی که خودخواهی مرد هرگونه بخواهد تکانشان دهد و آنها برای
خدایگان مرد ناز کند آنچنان که گویی خدای آسمان است».
در این اش��عار زن عروس��کی گشته بازیچۀ دس��ت مرد که هرگونه میخواهد با او رفتار میکند؛ روحیه
جس��ور و ظلم ستیز سعاد ،باورها و سنتهای نارس��ت را بر نمیتابد و برآن میشود ،انتقام دختران دردمند
هموطنش را از مردان جامعه بگیرد:
سأعلن-يا أيها الديك / -أني انتقمت  /...لكل نساء العشيرة منك /وأني طعنتك مثنى /ثالثا/رباعا /أني دفنتك
تحت الطلول /و ال أتراجع عما أقول /...سأثأر /...للحائرات ...وللصابرات/...و للقاصرات التي اشتريت صباهن/...
مثل البذار...و مثل الحقول(...الصباح2005 ،م)148 :
«به تو اعالم میکنم-ای خروس -من انتقام تمام زنان قبیله را از تو گرفتم ،من دوباره ،سه بارهو چهارباره
بر تو ضربه زدم ،من تو را زیر تپهها دفن کردم و از حرفی که میزنم برنمیگردم...انتقام میگیرم برای زنان
س��رگردان ،و تحملکنندگان ...و دخترکان کمسن و سالی که جوانی آنها را خریدی ...و مانند بذرها ...و
مثل باغچهها».
 )2انتقاد از حق چند همسر گزینی و طالق

س��عاد عالوه بر اعتراض به ازدواج اجباری دختران ،مسئلۀ چند همسرگزینی در میان مردان عرب را نیز به باد
انتقادمیگیرد؛ مرد امروزی در جوامع عربی با اینکه در قرن بیس��ت و یک به سر میبرد ،پس از گذشت قرنها
هنوز تفکرات پیشینیان را با خود یدک میکشد و این مشکل بزرگیست که نمیتوان به راحتی از آن رهایی یافت:
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مشكلتك الكبرى يا صديقي/أنك تختزن في ذاكرتك/كل األفكار السلفية /و كل الكلمات المأثورة /و كل
ما ورثته عن أجدادك /من نزعات التملك /...و السيادة /...و التعددية النسائية(...الصباح2012 ،م)131 :
«دوست من ،مشکل بزرگ تو اینست که در خاطرت تمام افکار پیشینیان را ذخیره میکنی و همه کلمات
روایت شده و هرآنچه که از اجدادت به ارث بردهای از گرایشهای تملیکی و ریاست و چند همسری»...
فراهانی نیز قانون ازدواج مجدد مرد و حق تعدد زواج را به چالش میکشد و به بحث با مردانی مینشیند
که آیاتی از قران را که به نفع آنان اس��ت را مبنای ش��رعی دانستن رفتار خود میدانند و هر آنجا که به نفع
آنان نیست را به فراموشی سپردهاند:
آی��ت «مثنی ث�لاث» ار هس��ت «ان خفتم» زپی
کی تواند مرد عادل زیس��ت ب��ا زنهای خویش
«آیت مثنی ثالث» ار جزئی از حقهای توس��ت
ُرو بدی��ن فرم��ان نظر ک��ن تا بدان��ی کان جواز

آی��ت «ل��ن تس��تطیعوا» نی��ز فرم��ان خداس��ت
کاینیکیزشتاستوپیرآنیکجوانودلرباست
آی��ت «لن تس��تطیعوا» نی��ز از حقهای ماس��ت
تابع امری محال اس��ت ار تو را عقل و دهاس��ت
(فراهانی)26 :1391 ،

فراهانی تایید میکند که خداوند حق تعدد زواج را تنها در صورتی برای مرد قائل شده که بتواند عدالت
را بین زنانبرقرار کند حال آنکه عمل به این ش��رط علنا برای همه امکانپذیر نیس��ت .دیگر آنکه حتی حق
طالقی که مرد هر لحظه که بخواهد میتواند از آن بهره گیرد ،منفورترین حالل نزد خداوند است:
گر ز دین داری خبر  ،مردود ذات کبریاست
خود طالق ما به دست توست اما آن طالق
								
(فراهانی)26 :1391 ،
در س��رزمینی که مردانش حق چهار بار ازدواج و طالق مرد ،ابزاری برای سلطه و برتریجویی مرد شده
است ،زن نمیتواند چیزی جز موجودی حقیر و ضعیف باشد:
هل تستطيع امراة  /في مدن الزواج بالمتعة و الطالق باألربع /و الغرام باألنياب /أن ال يكون لحمها تفاحة /حمراء
في مائدة الذباب(الصباح2007 ،م)19 :
«آیا زن میتواند در ش��هرهایی که حق طالق چهاربار اس��ت و داش��تن عش��ق با چنگ و دندان اس��ت،
گوشتش همچون سیبی قرمز بر سر سفره مگسها نباشد؟»
جهتگیری ژاله نس��بت به ظلم جامعه در قبال زن ،تند و جس��ورانه تر از س��عاد است ،چرا که تجربه تلخ و
دید منفی او نسبت به همسرش باعث شد نگرشی منفی نسبت به مردان داشته باشد:
ای��ن کت��اب آس��مانی وین ت��و آخر ش��رم دار
کــ��ی خ��دا پروان��ۀ بی��داد را توش��یح کـ��رد
گـ��ر محم��د ب��ود جن��ت را ب��ه زیر پ��ای زن
گ��ر محم��د ب��ود زن را همط��راز م��رد گفت

این تو این آیین اسالم آنچه میگویی کجاست؟
کی پیمبر جنس زن را اینچنین بیچاره خواست؟
هشت و با این گفته مقداری ز جنس مرد کاست
وی بس��ا حقها که او را داد و اکنون زیر پاس��ت
(فراهانی)27 :1391 ،
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د) زیباییشجاعت

ش��جاعت آرمانیزیبا وواالست که به رشد شخصیت و استقاللانسان میانجامد و او را از قرار گرفتن در
زنجیر وابستگی و رکود ،که مساوی با نابودی و مرگ است ،رها میسازد.بازتاب این آرمان نقش بزرگی
در بوج��ود آوردن ارادهای قوی دارد که در جهت ریش��هکن کردن پلیدیها حرکت کند .اش��عار صباح و
فراهانی بازنمودزیبایی پدیدۀ مفهومی شجاعتی زنانه است که معترض رکود و ایستایی زنان جامعهاند؛ زیرا
در این کش��ورها زن نه تنها هیچ اعتراضی به موقعیت خویش ندارد که حتی خود نیز با خو کردن به زنجیر
وابستگیها و عادات و سنن نادرست بر نابرابری و تبعیض دامن میزند:
در دی��ار م��ا ه��م از زن جمع گردد فرد نیس��ت
اجتماع��ی هس��ت و نیرویی زن��ان را در فرنگ
ش��هر هس��تی جان من جز عرصه ناورد نیس��ت
دس��ت و پایی ،همتی ،شوری ،قیامی ،کوششی
کان چه ما را هس��ت زان بیش��تر در مرد نیس��ت
آخ��ر ای زن جنبش��ی ک��ن ت��ا ببین��د عالم��ی
(فراهانی)82 :1391 ،
س��عاد در قصی��دۀ «أنثی»2000که در دهه نود قرن پیش س��روده بیان میکند ک��ه زن عرب حتی گر در
س��ال  2000می�لادی زندگی کن��د تم��ام عقبماندگیها و فقرفرهنگ��ی قرنهای پیش را ب��ا خود یدک
میکشد(الفارس.)45 :2014 ،
قد كان بوس��عي /أن ال أرفض /...أن ال أرفض/...أن ال أصرخ في وجه المأس��اة /...أن أبتلع الدمع /...وأن أبتلع
القمع /...وأن أتألقم مثل جميع المسجونات(..سعاد الصباح2012 ،م)13 ،
«من میتوانس��تم ،مخالفت نکنم  ،مخالفت نکنم و در برابر مصیبتها فریاد نزنم ...میتوانس��تم اشکم را
ببلعم و سرکوب شدن را...و مثل همه زنان زندانی با زندان کنار بیایم و خاموش بمانم».
س��عاد از وضعیت زنان سرزمینش ناراضی است و چنین میگوید که من هم میتوانستم خشمگین نباشم،
در برابر این ظلم نایستم،فریاد اعتراض برنیاورم و تحقیر را بپذیرم ،همچون زنان اسیری کهدر چهار دیواری
خانه محصورندو بهجای اعتراض ،سکوت در پیش گرفتهاند .سعاد رکود و ایستایی زن در برابر این ظلم را
نمیپذیرد و میخواهد جسورانهبا سالح کلمات در برابر نابرابری و تبعیض به پا خیزد:
قد كان بوسعي - /مثل جميع نساء العالم /-مغازلة المرآة /قد كان بوسعي /ان أحتسي القهوة في دفء فراشي/
و أمارس ثرثرتي في الهاتف /دون شعور باأليام  ...و بالساعات/...قد كان بوسعي أن أتجنب آهة كل المحزونين...
وثورة آالف األموات...ولكن خنت قوانين األنثى ...واخترت مواجهة الكلمات (.الصباح2012 ،م)14 ،
« من هم میتوانس��تم مثل تمام زنان آینه بازی کنم ،میتوانس��تم قهوهام را در گرمای تخت خوابم جرعه
جرعه بنوش��م ،و وراجیهایم را پش��ت تلفن پی بگیرم ،بی آنکه از روزها و ساعات خبری داشته باشم...من
میتوانس��تم اه همه غمگینان و انقالب هزاران مرده را نادیده بگیرم...اما من به همه این قوانین زنانه خیانت
کردم ...و راه کلمات را در پیش گرفتم».
در همین راستا فراهانی از زنان سرزمینش میخواهد که ساکت نمانند و به این مدارا و تحقیر پایان دهند:
خویشرسم و آئین مدارا نیست در دنیای من
در ره احقاق حق خویش و حق نوع
پنجه اندر پنجۀ مردان شیرافکن زنــم از گــری چون سـربرآرد همت واالی من
(فراهانی)87 :1391 ،
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فرخزاد جسارت و عصیان ژاله را میستاید و در این باره چنین میگوید« :جسارت زبانی ژاله که بیشک
از عصیان روحی او سرچش��مه میگیرد در چندین ش��عر او به تمام معنا آشکار است .او از ژرفای جامعهای
که زن را همچنان نه انس��انی کامل که نیمهای ناقص میش��مرد ،صدایش را علیه رجم زنان به دست پدران
و برادرانش��ان به اعتراض بلند کرده و از آنان میخواهد که علیه آداب و رس��وم و سنتهای دیرپا و قوانین
رایج سر بردارند( ».فرخزاد)202 :1380 ،
زبان شعری ژاله در بیان احساساتش غالبا صریح بوده و مستقیما مرد را با همین واژه خطاب قرار میدهد ،
اما سعاد به وفور از واژگانی بهره میگیرد که بر اوج بیرحمی و قساوت مردان جامعه داللت کند واةگانی
از قبیل دیکتاتور ،فرعون و هوالکو:
يا هوالكو األول /يا هوالكو الثاني /يا هوالكو التاسع و التسعين /لن تدخليني بيت الطاعة /فأنا امرأة تنفر من أفعال
النهي /و تنفر من أفعال األمر(..الصباح2012 ،م)30 :
«ای هوالکوی اول ،هوالکوی دوم ،ای هوالکوی نود و نهم مرا به خانه اطاعت وارد نکن ،من زنی هستم
که از افعال امر و نهی متنفرم»...
ه) زیبایی امید به آینده

زن و امید به آیندۀ بهتر او باعث میشود که شعر سعاد و ژاله از شور و هیجان و شادی سرشار باشد .این
لحظههای ش��ادی و امید که متأسفانه اندک و انگشت شمارند ،زیباترین شعرهای این دو شاعر را به وجود
آورده است .سعاد لحظاتی را که به زن و بهبودی اوضاع امید دارد ،این چنین توصیف می کند:
و ان صلبوني فشكرا لهم /لقد جعلوني بصف المسيح/...يقولون ان األنوثة ضعف/و خير النساء هي المرأة الراضية/
و ان التحرر رأس الخطايا /وأحلى النساء هي المرأة الجارية /يقولون ان األدبيات نوع غريب /من العشب ...ترفضه
البادية /و ان التي تكتب الشعر /...ليست سوى غانية!! /و أضحك من كل ما قیل عني /و أرفض أفكار عصر التنك/
و منطق عصر التنك /و أبقي أغني على قمتي العالية /و أعرف أن رعود ستمضي /...و أن الزوابع ستمضي /...و أن
الخفافيش تمضي /...وأعرف أنهم زائلون /و أني أنا الباقية(...الصباح2000 ،م)19:
«و اگر مرا به صلیب بکشند از آنها ممنونم که مرا در صف مسیح قرار دادند ..میگویند زنانگی ضعف است
و بهترین زنان ،زنانی هس��تند که از وضعشان خرس��ندند و آزادی بزرگترین گناهان است و بهترین زنان ،زن
کنیز اس��ت ..میگویند ادبیات نوعی گیاه ناآشناس��ت که بادیه آن را نمیپذیرد...و کسی که شعر مینویسد،
بیش از یک آوازهخوان نیس��ت .از آنچه درباره من گفته شده ،خندهام میگیرد ،و افکار و منطق عصر حلبی
را نمیپذی��رم ،میمان��م و بر بلندترین قلههایم آواز س��ر میدهم و یقین دارم که رعده��ا از بین میروند ...و
طوفانها ....و خفاشها...و میدانم که همه اینها در آستانۀ زوالند و این منم که باقی میمانم»....
نظام مردس��االر ،زن ایدهآل را مطیع و خانهدار میخواهد و زنی که خالف این قانون عمل کند ،مرتکب
گناهی نابخش��ودنی شدهاست؛ س��عاد این باورها را به عنوان افکار و منطق عصر حلبی رد میکند و میداند
عصر خفاشها و طوفانها رفتنی است .ژاله نیزروشنی امید به آینده را به پایان یافتن تیرگیها تعبیر میکند
و حس ش��ادیاش دربارۀ دختران هوش��یار و بیدار کشورش راآنگاه که به آنان امید پیدا میکند ،این گونه
وصف میکند:
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ن��ور میب��ارد ز گ��ردون بر ش��ب یل��دای من
تیرگیه��ا روش��نیها دارد ان��در پ��ی ازاک
گ��ر بخواه��ی ور ن��ه برگیرن��د بند از پ��ای من
دخت��ر ف��ردای ای��ران ،دخت��ر ام��روز نیس��ت
تکی��ه وز صهب��ای عش��رت پر ش��ود مینای من
آخ��ر ای��ن بازیچ��ه زن ب��ر مس��ند م��ردان زند
(فراهانی)89 :1391،
دختران فردا ،به سلطهطلبی و برتریجویی خودخواهانۀ مرد پایان خواهند داد و یأس ژاله را به امید و غم
او را به شادی تبدیل میکنند ،امیده به آینده این دختران آگاه قلبش را گرم و سرخ نگه میدارد .سعاد نیز
ایمان دارد به زودی با روشنگری و آگاهسازی زنان سیطرۀ ظلم و تاریکی پایان خواهد یافت ،اگر چه جهان
عرب همواره در گذر قرنهای متمادی تالش کرده زن را ساکت و خاموش نگه دارد:
قرر ایضا/إبادة کل الطیور الجمیلة ..کل الحمام/و نحن طیور مشردة
قرر العالم العربی اغتیال الکالم/و ّ
لقد ّ
ال تری��د س��وی حقها/بالکالم/ونحن طيور مثقفة ال تطيق /...غس��يل الدماغ ،وكس��ر العظام /و نحن حروف
مقاتلة /...سوف تهزم بالشعر كل عصور الظالم (الصباح2006 ،م)13:
«جهان عرب تصمیم گرفت مانع س��خن گفتن ش��ودو تمام پرندگان زیبا و کبوتران را از بین ببردما همان
پرندگان آواره هستیمکه فقط میخواهیم حق سخن گفتن خودمان را پس بگیریم ،ما پرندگانی فرهیختهایم
که شستش��وی مغزی و شکس��تن اس��تخوان را تاب نمیآورد ،ما حروفی مبارز هس��تیم که به زودی تمام
عصرهای تاریکی را شکست خواهد داد».
بحث و نتیجه گیری

نقد زیباییش��ناختی با در نظر گرفتن عاطفه و اندیشۀ شاعر به عنوان مالکی برای سنجش زیبایی معنایی،
متنی را زیبا میداند که در آن عش��ق و نفرت ،امید و یأس و غم و ش��ادی وخشم گوینده حاصل تجربهای
شخصی یا جمعی باشد؛اشعار سعاد صباح و ژاله فراهانی از این حیث حاصل عواطفی صادقانه آنها در رابطه
با زن و موقعیت نابرابر اوست که در جوامع جهان سوم از حقوق اجتماعی خود محروم گشته است .بازنمود
پدیدۀ مفهومی عش��ق و آرمانخواهی زیباترین مضامین عاطفی شعر این دو شاعر است که بررسی موقعیت
زن ،عش��ق ،آزادی ،عدالت ،ظلمس��تیزی و در نهایت امید به فردایی روش��ن برای زن را هدف واالی خود
قرار دادهاند و سعی در به چالش کشیدن تصورات قالببندی شده و فرهنگ مردانه دارند؛ لذا فضا و لحن
اش��عار این دو ش��اعر گفتمانی زنانه را بر فضای ش��عری حاکم میکنند .صداقت در ابراز این مفاهیم سبب
شده تا مخاطبانی که غالبا زنان ایرانی و زنان کشورهای عربی هستند به دنیای شاعر وارد شده و در آن فضا
نوعی یگانگی نگرش��ی و عاطفی با شاعر احساس کنند .بررس��ی زیباییشناسی اشعار این دو شاعر حاکی
از این اس��ت که شرایط نسبتا مش��ابه فرهنگی و اجتماعی ایران و کش��ورهای عربی سبب شده شاعران زن
دیدگاههایی مش��ابه در ش��عر ارائه دهند؛ گرچه در این راستا با توجه به تفاوتهایی که در زندگی شخصی
فراهانی نسبت به صباح وجود دارد ،تفاوتهایی در مورد پدیدۀ مفهومی عشق به فرزند و جایگاه همسر در
اشعارشان وجود دارد که در مقایسه با دیگر نگرشهای زنانۀ بسیار ناچیز است.
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Sa'ad Al-Sabah And J. Farahani Poetry Sense Aesthetic
Review With A Focus On Women And Women's Emotions
M. Mohammadi*
A. Maleki**

Abstract
The purpose of this research was to compare the most important emotional themes of Farahani and Sabah's
poems and thoughts expression about women and women's emotions. The results of this descriptive-analytic
research indicated that their lyrics included the issue of women in the patriarchal society in one hand and,
the expression of a delicate soul of women on the other hand; and since these two poets lived in relatively
similar cultural and social conditions and suffered from the patriarchal system, the reflection of common
thoughts and emotions in their poems were seen naturally. Issues such as love, sympathy, idealism, oppression
and protest against the woman's contempt were the most prominent themes and axes of Sa'ad and Jaleh's
emotional poetry, which came from the beautiful and rich experience of the inner world of the poet. And were
transmitted expressly to the audience.
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