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  چکیده
گوناگون در زندگی هاي  شکل یکی از انواع هنري به مثابۀ ادبیات از دیرباز به
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  مقدمه .1
دانسـت کـه از اواسـط    » هنر براي هنر«مقابل مکاتبی همچون  ۀنقطتوان   نقد اجتماعی را می

کارکرد اجتماعی و فرهنگی، رسالت هنر  با نفی هرگونه وظیفه و ،قرن نوزدهم ظهور کرده و
  ).250: 1371 سیدحسینی،(اند  هکردرف منحصر آفرینی ص زیباییادبیات را به  ویژه بهو 

است که سـاخت و کـارکرد    شناسی جامعهاي از  شاخهادبیات  شناسی جامعهنقد اجتماعی یا 
از . کنـد  مـی را بررسی ها  آن ادبیات و قوانین حاکم بر میان جامعه و ۀرابطاجتماعی ادبیات و 

اجتمـاعی   ياقتصـاد نهـاد   ،پرورش، حکومت ادبیات نیز مانند خانواده، آموزش و ،این منظر
 شناسـی  جامعهتوان   می   با چنین دیدگاهی. یعنی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد ؛است

 وهـا   آن ی و خاستگاه روانی پدیدآورنـدگان ادبیات را علم مطالعه و شناخت محتواي آثار ادب
 شناسـی  جامعـه  درواقـع، . کـرد گذارند تعریـف   می اجتماع یز تأثیر پابرجایی که این آثار درن

زنـدگی  هـاي   علمی محتواي اثر ادبی و ماهیت آن در پیونـد بـا دیگـر جنبـه     ۀمطالعادبیات 
  ).56: 1378 ستوده،( اجتماعی است

توانـد تصـویرگر     جامعه می بخش ارزشمندي از فرهنگ هر منزلۀ ادبیات به ،از این منظر
آن  سر یک ملت رفتـه و  تاریخی برهاي  دوره بسیاري از حوادث و رویدادهایی باشد که در

جامعه پلی است  پیوند عمیق میان ادبیات و. پیش رانده است بهوخم تاریخ  پرپیچمسیر  را در
زمـانی   گونـاگون هـاي   طـی دوره  جامعـه را در یـک   تا از رهگذر آن بتوان فضاي حاکم بر

تـوان ادبیـات را     مـی  ،رو ایناز . کردادیبانی متعهد بازترسیم  ۀنقادانکشید و از نگاه  تصویر به
آن گویاي رازهایی مگـو از   شمار آورد که سطرسطر بهملت  فرهنگی هر ۀشناسنامبخشی از 

فقـط   نهادبیات  ،بدین سان. اند سفر بسته سرگذشت مردمانی است که روزگاري زیسته و بار
هـا و   سخنگویایی از آن است که از هر دوره و هر نسل  که بخش پویا و ،بخشی از فرهنگ

  .ها براي گفتن و آموختن دارد  درس
نشـیب   و راز حیات پـر فـراز   و شعري اجتماعی، کشکول پر رمز مثابۀ به ،عراق نوِ شعر

هـاي بسـیاري دسـت بـه       صائب و دشـواري مردمانی است که پس از جنگ جهانی دوم با م
ـ   ،مردمانی که. اند هاي گزافی گشته  گریبان بوده ودر این راه متحمل هزینه  ۀسـلط ر اثـر  گـاه ب

ورزي اربابان زر، دیر زمانی است که به بد روزگار گرفتار آمـده و از   طمعسبب  بهزور و گاه 
 فارسـی توجـه صـریح و    عر نوِیکی از مشخصات ش ،طرف دیگر از. اند  سامان محروم مانده

سیاسـی   در ادبیات قدیم هم توجه به مسـائل اجتمـاعی و   .آگاهانه به مسائل اجتماعی است
  .را ندارد گستردگی ادبیات جدید شمول و اما هرگز صراحت و ،شود میدیده 
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عربی بستر مناسبی است تا از رهگذر  از منظر نقد اجتماعی، شعر معاصرفارسی و ،بنابراین
 . کردایران و عراق را از دید شاعران معاصر بازترسیم جامعۀ آن بتوان وضعیت اجتماعی 

  
  هاي تحقیق  پیشینه و سؤال. 2

نـوگراي ایـران و عـراق     شـاعران معاصـر و  تـرین   از برجسته المالئکه نازك فروغ فرخزاد و
ها و مقاالت متعـددي بـه    کتاب و ها نامه پایان ین دو شاعرا دربارة بنابراین،. شوند   می قلمداد

 ،هایی است کـه  پژوهش ،رسد   می نظر بهزیور طبع آراسته شده است، آنچه در این مجال مهم 
تـوان بـه     مـی  ،در این میـان  .اند کردهدر قالب ادبیات تطبیقی، اشعار این دو شاعر را بررسی 

 در الدین عبـدي،  صالح ۀنوشت ،»فروغ اشعار نازك واندوه در  حزن و ةپدیدبررسی تطبیقی «
زمـان  « ۀمقالو  1391اردیبهشت  به تاریخ کرمانشاه یقیتطب اتیادب شیهمامقاالت  مجموعه
اثر رضا  ،»شعر بعد از تو و افعوان بررسی تطبیقی دو ،المالئکه نازك فروغ فرخزاد و در شعر
 بـارة در ،بنـابراین . کـرد اشـاره   1389 بهار به تاریخ کرمان یقیتطب اتیادب ۀنشری در ناظمیان،

تحقیـق مسـتقلی    ،هـاي اجتمـاعی دو شـاعر    دیـدگاه اي  یعنی بررسی مقایسه ،تحقیق حاضر
ویـژه کتـاب سـیروس     بـه ها  این در حالی است که در برخی از کتاب. صورت نگرفته است

پیرامـون برخـی   ) 1995( عبـداهللا احمـد المهنـا    و ،)1995( عبدالرضا علـی  ،)1376( شمیسا
نوآوري  ،بنابراین. طور جداگانه مطالبی ذکر شده است بهاجتماعی فروغ و نازك هاي  دیدگاه

نقـد   از منظـر  ،اشعار ایـن دو شـاعر  اي  مقایسه دقیق حاضر در این است که به بررسی ۀمقال
  :است ذیلگویی به سؤاالت  پرداخته و از این رهگذر در پی پاسخ ،اجتماعی

 شده در اشعار این دو شاعر کدام است؟ مطرحمضامین ترین  دیدگاه نقد اجتماعی مهماز ـ 
 ؟اند گرفته تأثیرشاعران برگزیده تا چه میزان از شرایط اجتماعی عصر خویش ـ 

، شـباهت  کردمقاله فراهم لفان ؤمآراي اجتماعی این دو شاعر را براي  ۀمقایس ۀزمینآنچه 
  :است ذیل موارد آنان در
 ند؛دو از شاعران معاصر هرـ 
 ؛هر دو نوگرا هستندـ 
 ؛اند   زنان عصر خویش ۀطبق ةنماینددو  هرـ 
 ؛بسیار استها  آن هاي مشترك میان هر دو مسلمان هستند و از این حیث دیدگاهـ 
 .اند زیسته   می مشابهی دو در شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی تقریباً هرـ 



 المالئکه و فروغ فرخزاد از منظر نقد اجتماعی اي اشعار نازك تحلیل مقایسه   44

  

  شاعرمروري بر زندگی و آثار دو . 3
  المالئکه نازك 1.3

کـه مـادرش شـاعر و پـدرش      ،اي فرهنگـی   در بغداد و در خانواده ،1923 ، درالمالئکه نازك
 .)29: 1995 ،همـان  ؛5: 1988 مالئکـه، ( چشم به جهان گشـود  ،قلم بود صاحباي  نویسنده

شـد  ل در اختیـار نـازك قـرار داد و ابـزار ر    ئااید محیطیمساعد خانوادگی شرایط بنابراین، 
در . التحصیل شـد  فارغ از دانشگاه تربیت معلم بغداد 1944نازك در . کردفرهنگی او را مهیا 

ادبیـات تطبیقـی از یکـی از    رشـتۀ  نیز توانست مدرك کارشناسی ارشـد خـود را در    1959
بصره و  بغدادهاي  بعد از تدریس در دانشگاه ،المالئکه نازك. کندکسب امریکا هاي  دانشگاه
نـازك  . جا دیده از جهان فـرو بسـت   در همان 2007به قاهره رفت و در  1990در  ،و کویت

روح  ،در ایـن دیـوان  . کـرد منتشـر   1947را در  اللیـل  عاشـقه اولین دیوان خود موسوم بـه  
ارچوب شـعر سـنتی پدیـدار    هوهگین نازك در فضایی کامالً رمانتیک و در چاند  سرکش و

 بارز قصائد نازك در ایـن دیـوان اسـت   هاي  رگ از ویژگیدرد و اندوه و فرار از م. شود  می
  ).358: 1999 جحا، ؛678 : 1971 قبش،(

منتشر شد که نازك در آن شاعران را  1949در  رماد و شظایادیوان دوم شاعر به نام 
نـام   الموج رةاقر دیوان سوم مالئکه). 360 :1999 جحا،( کردبه سرودن شعر نو دعوت 

و  این دیوان از دنیاي فـردي و شخصـی خـود    شاعر در. چاپ رسید به 1957گرفت که در 
سـوم   دیـوان دوم و  در. گویـد   مسائل زنان و محرومیت آنان در کشورهاي شرقی سخن می

سوي سورئالیسـم و   بهشود که شاعر از فضاي رمانتیک دیوان اول خارج شده و   مشاهده می
 رسـد  مـی در دیوان سوم به اوج خـود   ویژه بهرمزگرایی کشیده شده است که این رمزگرایی 

  ).679 :1971 قبش،(
خود متأثر شده و انتقـاد   ۀجامعتر شاعران عراق، نازك نیز از فضاي سیاسی  همانند بیش

نیـز بـه نـوعی در     المالئکه نازك ،که انقالب عبدالکریم قاسم رخ داد ،1958در . ه استکرد  
کـردن اصـول    پایمـال که با تغییـر سیاسـت عبـدالکریم و     هاي سیاسی وارد شد تا این جریان

که عـراق   و با اعمال فشار قدرت حاکم وي مجبور شدها  کمونیست از سوي 1958انقالب 
 جحـا، ؛ 41 -  40: 1995 علی،(کند را در بیروت سپري 1960و 1959هاي  و سال کندرا ترك 

ـ  توان به  می هاي شاعر  از دیگر دیوان). 361 :1999  البحـر  نـۀ ألوا یغیـر ، )1968( قمـر ال جرةش
 .کرداشاره  )1978( رةو الثو الةللص ،)1977( لالنسان غنیۀًو  یاةالح اةمأس، )1970(
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  فروغ فرخزاد 2.3
پـدرش افسـر    .دنیـا آمـد   بـه متوسط  از طبقۀ اي خانواده درو  1313 دي 15 فروغ فرخزاد در

بـرخالف اخـالق    ،ولـی  کودتاي رضاخان نقـش داشـت   مستبد ارتش رضاخانی بود که در
سعدي  خود با اشعار حافظ و خلوت خاصی به شعر داشت و در ۀعالق ،ارتشی و مستبدش

 مسـئله  همـین  و داد خواند گوش مـی  می فروغ با شوق تمام به اشعاري که پدر .مأنوس بود
فـروغ   ةخـانواد . ردسرودن شعر را از نوجوانی آغاز کطوري که  به بود، اوآغاز شاعري  ۀنقط
سالگی با پرویز شاپور ازدواج کرد و به اهواز  هفده فروغ در. اي بسته و مردساالر بود وادهخان

پس از آن روزهـاي سـختی را    .متولد شد ،کامیار ،تنها فرزندش 1331 خرداد 29 در ورفت 
  ).11: 1377 عابدي، ؛2: 1376آزاد، ( جدا شد همسرشو بسیار زود از  گذراند

کـار خـود را آغـاز     ،در قالب شعر نیمـایی  ،عصیان و دیوار و اسیرهاي  فروغ با مجموعه
اي را برانگیخـت، سـپس    تحسـین گسـترده   دیگـر  تولـدي  ۀمجموعـ ادامه با انتشار  در. کرد

را منتشر کرد تا جایگاه خـود را در شـعر معاصـر     سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان ۀمجموع
 .کندایران به شاعري برجسته تثبیت 

  
  نازك و فروغ مین اجتماعی در شعرمضا ۀمقایس. 4

توان در قالب محورهایی همچون فقـر و     می مضامین اجتماعی مشترك در اشعار دو شاعر را
  .کردبررسی  شهر آرمانمسائل زنان و  و تضاد طبقاتی

  
  انحطاط جامعهو  ،تضاد طبقاتی ،فقر 1.4

 ،فقیـر  جوامع در. است بیمار ۀجامععالئم یک  ترین مهممحرومیت و تضاد طبقاتی از  و رفق
عدالت اجتماعی و نظام اقتصادي کارآمد و سـالم، افـراد از حقـوق اجتمـاعی      فقدان علت به

تـر و   و درنتیجه شکاف میان اقشار فقیـر و غنـی هـر روز بـیش     یستندناي برخوردار  عادالنه
جامعه محدود بـه ابعـاد اقتصـادي آن     یک عدالت اجتماعی در فقداننتایج  .شود  تر می بیش

  .تخواهد داش  بلکه از جهت اجتماعی و اخالقی نیز پیامدهاي ناگواري در پی یست،ن
ـ   رغم  بهخیز و پربرکت عراق،  سرزمین حاصل و  یبرخورداري از منـابع سرشـار زیرزمین

قرارداشتن بر ذخایرعظیم نفت و گاز، همواره با معضل بزرگ فقـر و محرومیـت دسـت بـه     
اسـتعماري و  هـاي   حضـور درازمـدت دولـت    و وجـود نظـام فئـودالی   . گریبان بوده اسـت 
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. آوردشـمار   بـه عوامـل ایجـاد چنـین تناقضـی      تـرین  مهم توان از  را میمدیریتی هاي  فضع
محورهـاي  بلکه بـه یکـی از    ،دور نمانده بهشاعران معاصر  ۀمنتقدانتنها از نگاه  نهبحرانی که 

  .است درآمده ،المالئکه نازكویژه در شعر  به ،آنان اجتماعی اشعار
سـاده و  هـاي   باشـکوه ثروتمنـدان، کلبـه   هـاي   به قیمت پرشدن کاخ ،اي جامعهدر چنین 

عـدالتی، حاصـل     عین بـی  در ،غم و اندوه شده و فقرا هر روز بیش از پیش غرق در ۀحقیران
زحمتـی بـراي آن   شود کـه حتـی انـدك      راحتی نصیب کسانی می بهتالش کشاورزان ها  ماه

دهنـد تـا چشـم      و تنگدستی جان می دهقانان از فقر .اند  ترین رنجی نبرده  نکشیده و کوچک
 رهـ  حکایـت چنین است   این .کشاورزي روشن شودهاي  اربابانشان به سود و منفعت زمین

را  اي دیگـر  عـده  و بـدبختی  فقـر هاي  توان ویرانه  میکنارش  که در   قصر عظیم و باشکوهی
  :کردمشاهده 

ــه   بــالخیرات  لتحظــی القصــور نَ     یحمــل الحــز شــهِد الکــوخُ أنّ
کیف یجنی األزهار ثواأل والقمح    مار    ؟من لم یجـرح یدیـه القـدوم  

ــوت ــالح و یم ــرَّ  الف ــا لیفت ــ    جوع ــورِ ی ربلعینَـ ــیم القصـ   ؟النعـ
  .)127 /1: 2008 مالئکه،(

آن به شـهرها نیـز    ۀدامنبلکه  ،روستایی نبوده ۀجامععراق منحصر به  در مشکل فقر
 .در شهرهاست عواقب شیوع فقر ناگوارترینکودکان خیابانی یکی از . کشیده شده است

اي خردسـال بـا    بچهاي از خیابان، دختر گوشهشب، در هاي  در هجوم باد و ظلمت نیمه
رابر هجوم سرما، دردمند و تنها، در ب معصوم اما خسته و اي نحیف، چشمانی پاك و جثه

ایـن سرنوشـت دلخـراش بسـیاري از      ؛تـب، گرسـنگی   خواب، تاریکی، طوفان، باران،
ترین حقوق خود  عراقی است که قربانی نظام نابرابر اجتماعی شده و از کم کودکان فقیر
  :اند  محروم گشته

  مهجـور  بیت ه شر فۀُت ظلمتَحرس    وررمق فی رکنٍ ،الشارعِ ففی منعطَ
ـ     یهافـی خـد   ۀٌطقنا عشرةَ حدياإل   یهـا عینَ بـراءةِ  هـا و هیکل ۀِفی رقّ

ت فوقَرقد ل حول کرَعوِتُ    الثلجیۀاألرصفۀ ِ خامِر  اهـا ریـح  ۀتشـرینی  
أیام فـی األحـزان   تهـا مـرَّ  طفولت    تشریدجوع ، ـ  ، أعـوام ن حرمـان م  

  .)191 /2: همان(

 ،رفت غرب همراه اسـت  که با اوج پیش ،دورهایران نیز در این  ۀجامعوضعیت اجتماعی 



 47   نیا و معصومه نعمتی قزوینی اکرم رخشنده سیده

  

 و تبع آن شیوع فسـاد اخالقـی   به ها و اعتراض سرکوب فریادها و و غرق در حاکمیت مطلق
زمان با تولد فروغ بود که فرمـان کشـف    هم. گریزي است سنت و گرایی غرب و انکارگرایی

به بطـن جامعـه راه    سنتی را ترك کردند، زنان پوشیدن لباس ةشیوافراد  و حجاب صادر شد
 نظـر از  .)70 :تا بیآوري، ( به فعالیت پرداختند گوناگونیافتند، حق رأي گرفتند، در مشاغل 

حکومت رضاخانی نتوانست مشکالت اقتصـادي را   جامعه حاکم بود و اقتصادي نیز فقر بر
  ).112: همان( کسري بودجه بر وخامت اوضاع افزود و کندحل 

هایی از نقـد   نمونهمادي و معنوي و اختالف طبقاتی  انتقاد از فقر ،شعر فروغ فرخزاد در
یکی از  وي در .گذارد  است که بر مشکالت اجتماعی آن روزها صحه می زمان شاعر ۀجامع

از  ،جامعـه  ضمن اشـاره بـه فقـر   ، »ستین کس چیه مثل که یکس« یعنی ،خود آخرین اشعار
توانـد حتـی     مـی  و /مثل هیچ کس نیسـت «: گوید  آمدن کسی می خوابزبان کودکی فقیر از 

 سـیدجواد هـر   ةمغـاز توانـد از    مـی  و /میلیون بردارد 20که کم بیاورد از روي  آن بی /هزار را
  .)367: 1380فرخزاد، ( »جنس نسیه بگیرد /چقدر که الزم دارد

 ۀهمـ  بیند که سرانجام خواهد آمـد و   اي را می دهنده نجاتاین شعرخواب  در او ،درواقع
  .مشکالت ریز و درشت جامعه و ازجمله فقر را حل خواهد کرد

نمودي گسترده دارد؛ نازك عـالوه بـر انـدوه     دو شاعر فقر و بدبختی جامعه در شعر هر
 عنـد  أبصـرت  و« :گریـد   کودکان خیابانی عراق و زنان مظلوم این کشور بر اندوه جهانیان می

ـ  یأبکـ  و/ غـد  یف یثارتیق سأحمل/ اعیالج رکب و یالحزان جموع/ الشقاء ضفاف  شـجن  یعل
  .)965 /1: 2008مالئکه، ( »العالم

او  .اوسـت  و پیکـر  در  بـی و سـرانجام تمـدن    بشـر  ةآینـد که فروغ هم نگران  چنان هم
 خواند که رسالت آنان ویرانی جهان و  پیغمبرانی می ةاستعارمدعیان صلح را به  دانشمندان و
این انفجارهـاي   /با خود به قرن ما آوردند؟ /رسالت ویرانی راپیغمبران «: هاست تباهی انسان

  .)354: 1380 فرخزاد،( »ابرهاي مسموم و /پیاپی
 ۀجامعـ توجه شـاعر بـه    شعر فروغ یکی دیگر از مظاهر در   اجتماعی انحطاط اخالقی و

ه ن »ماند  که می  تنها صداست «به نام اي  در قطعه خطاب شاعر .آن است   خویش و مشکالت
). 268: 1376 آزاد،( اجتمـاعی اسـت   که به نفس انحطاط اخالقی و ،به یک شخص یا گروه

ریـزي حشـرات شـده     تخمبیند که محل    می فاسد زمان خویش را چون مردابی ۀجامعفروغ 
چنین بر این باور است که افکار فاسدي در جامعه رواج یافته که گـویی از اذهـان    مه، است

ریزي  تخمتواند باشد جز جاي  چه می /باشد مرداب؟ تواند چه می« :اند تراویدهاجساد فاسد 
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فقـدان   /سـیاهی  نـامرد در  /زنند میبادکرده رقم هاي  سردخانه را جنازه افکار /حشرات فاسد
  .)373: 1380فرخزاد، ( »را پنهان کرده است اش مردي

 اشاره ،که همچون مرداب است ،وضوح انحطاط اخالقی جامعه را بهاین ابیات  فروغ در
از    تصـویر وحشـتناکی   ،با اشاره به انحطاط جامعـه  ،نیز »زمینیهاي  آیه« وي در. کرده است

هایی است که بـه   سخن از انسان، این شعر در.است      گذاشته   نمایش بهمردمان زمان خویش 
آب ترسـیم   ی برین گوخطوط زندگیشا اعتمادند و  فردایشان امیدي ندارند، تهدید شده و بی

 درنـد و   را می دیگر یکسرگردانی  ند، درا غریب دیگر یکقلب  که در  هایی انسان؛ شده است
دیگـر بـه هـیچ چیـز      /کـس  هـیچ  و « :رونـد   از فرط بیماري به تماشاي اعدام محکومین می

 تلـخ و  روزگـار چه  /به گورها پناه آوردند /دنیا آمد بهبیهودگی  /در غارهاي تنهایی /نیندیشید
  .)265: همان( »نان نیروي شگفت رسالت را مغلوب بود /سیاهی

محرومیت به  هاي ناتوان از مقابله با فقر و گونه که نازك با مخاطب قراردادن انسان همان
 :کند  تضاد طبقاتی جامعه ابراز ناامیدي می شدن مشکالت و حلاز  گرید و  حال بیچارگان می

  .)59 /1: 2008مالئکه، (» األوجاع همیتعتر أبداً/ يجبار یمرض الوجود یف زلی لم«
شاعر در اشعار خود از وراي فقر بـه انحطـاط جامعـه و مشـکالت ناشـی از آن       دو هر

 ۀجامعـ یعنی نازك که شـاهد درد زنـان    ،معاصر دو شاعر مسائل زنان نیز هر در. پردازند  می
بـراي   بسـیاري هـاي   حـرف  ،ستجنسیت زنانه ا ةخورد زخمفروغ که خود  خویش بوده و

  .پردازیم  گفتن دارند که در ذیل به آن می
  
  مسائل زنان 2.4

ـ  قـوانین ظالمانـه و نـابرابر در    علـت  بـه  ،زنان عراقی در سراسر دوران خالفت عثمانی  ۀزمین
ــ  ــدد زوج ــاري، تع ــت و اتازدواج اجب ــیم و تربی ــت از تعل ــر از   ، محرومی ــیاري دیگ بس

کـه از   تا این داشتندگرفته و وضعیتی نامطلوب  تبعیض قراراجتماعی، مورد هاي  محدودیت
 .شـد فرهنگی زنان در عراق ظـاهر   جنبش فکري وهاي  سوم قرن بیستم نخستین نشانه ۀده

 شدتربیت زنان آغاز  تعلیم و حجاب و و جنبشی که در ابتدا با طرح مسائلی همچون آزادي
برانگیز بسیاري  چالش ی از مباحث اصلی وتر، به یک تازهبا گذر زمان، ضمن یافتن ابعادي  و

با ظهور  .)428: تا  مهنا، بی(شد  تبدیلمجالت عربی  وها   از محافل فرهنگی و ادبی وروزنامه
کنار سایر مسائل اجتماعی جامعه به یکـی از   زنان در ۀمسئلقرن بیستم، هاي  نیمه از ،شعر نو

  .نمایان گشت ،المالئکه نازكدر اشعار  ویژه به ،محورهاي اصلی شعر نو
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آن، با تمامی وجود و فردیت ایـن زمـانی    با حضور زن دنیاي معاصر در ،نیزفروغ  شعر
زن بـه شـعر راه یافتـه     در مقـام ین بـار زن  نخستبه این اعتبار که براي  .خویش تازگی دارد

. ان نام بـرد ایر تجدد در ۀعرصتوان از او نیز در شمار پیشگامان   از این روست که می. است
دید   فروغ آن چیزي را می. مردساالر ایران تحمیل کرد ۀجامعبه  ،در شعر خویش ،او خود را

 .ندفکري با آن فاصله داشتلحاظ  بهد یا دیدن  که مردان نمی
خویش دارند مرتبط با جایگاه ناشایست زنان  ۀجامع بهدو شاعر  از نقدهایی که هر   یکی

از زنـان   هریـک مـرگ   روایتگر نازك رگرد در اشعا دورهحکایت مرگ خاموش زنی . است
گردي که با  دوره؛ زن هدفی با زندگیشان تفاوتی نداشته است بیعراقی است که در پوچی و 
لبان کسـی نشسـته اسـت، زنـی کـه       کسی پریده و نه بغضی بر مرگش نه رنگی از رخسار
بـه   ،راهش باشد ۀبدرقاي  دهپرکه حتی نگاهی از پس  بدون این ،تابوتش در تنهایی و غربت

لـم  / و لـم ترجـف شـفاه    ب لها خدحت و لم یشذهب« :شود میسراي نیستی و فراموشی منتقل 
ـ  أسـی  تسـیلُ  نافـذةٍ  لم ترتفع أسـتار / رويروي و تُها تُموت قصۀَ سمع األبوابتَ  لتتـابع / جواوشَ

  .)195 /2: 2008 مالئکه،( »فرالح فی بعضِ ي إلی النسیانِفأو/ حتی ال تراه التابوت بالتحدیقِ
شـهر نـور و    ز« :سرنوشت زن ایرانی نیز از دیدگاه فروغ فرق چندانی با زن عرب ندارد

کـه   /اي بـود  کرده گم رهپریشان مرغ  /کشان رفت دامنسحرگاهی زنی  /درد و ظلمت عشق و
 .)26: 1380فرخزاد،(» خسته سوي آشیان رفت زار و

نیمی از ساختار اجتمـاعی و بخـش   در مقام  ،جایگاه زناننقد و بررسی وضعیت و 
در  ویـژه  به ؛دار استربرخو يجامعه، از اهمیت بسیار ةسازندنیروي فعال و  از عظیمی

هاي سنتی و حاکمیـت   که زنان به دالیلی همچون تسلط قالب ،جوامع سنتی جهان سوم
و بیشتر مورد  رندداعادات و تقالید نادرست اجتماعی در وضعیتی نامطلوب قرار برخی 

دختري است که قربـانی  سرنوشت حکایت » غسال للعار«. شوند میظلم و تبعیض واقع 
ظن مردان  سوءدر پی  ،که طوري هب .خویش شده است ۀجامعنادرست و خشن هاي  سنت

پیداسـت کـه   . شـود   مجازات او گرفته میتصمیم به  ،خانواده و ترس از ننگ و بدنامی
که حریم میان مرد و زن بـه دیـوار    ،کامالً سنتی اي جامعه درها  تخطی از آداب و سنت

چنین شرایطی،  در. پی خواهد داشت سنگینی درهاي  چه مجازات ،شبیه است نفوذناپذیر
جامعۀ در دادگاه عرف  فریاد دادخواهی و اشک و ناله نیز سودي نداشته و درنهایت دختر

جـاي عقـل و    بـه  ،او درواقع قربانی قوانینی شده است کـه . شود  خویش به مرگ محکوم می
ـ ’« :اسـت  تبیین شـده عرف  سنت و براساس ،منطق أماه!‘ شـرجۀٌ و ح  ـ  و دمـوع و سو/ ،واد 
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انبجس الدم عرُو الشَّ/ المطعونُ و اختلج الجسم ش فیه الطینج عشّالمتمو /’أمو لـم یسـمعها    ‘!اه
  .)249: ، همانمالئکه( »ا الجالدإلّ

از    یکـی  .انتقادي دارد حساس ودیدگاهی خود دوران مسائل اجتماعی  به فروغ نیز
 گـاهی در  او .عرفی است که درمجموع به ضرر زنان اسـت  هاي او با قوانین و درگیري

نیست به زنـدگی عـادي و    که حاضر، فکر مقام زنی عاصی و سرکش و از طرفی روشن
هاي  شود و این یکی از زمینه  با قوانین و عرف درگیر می ،زن ایرانی تن دردهدمظلومانۀ 

  .اصلی شعر اوست
شـود   میدیده دیوان او در اشعار فروغ با زبان طنز و ریشخند در انتقادهاي تند اجتماعی 

از خصوصـیات بـارز   اصوالً سرکشی ایـن دو شـاعر در برابـر قـوانین تحمیلـی اجتمـاع       و 
قلبی فروغ هاي  و تسلیم محض نبودن یکی از خواسته» گفتن نه«از این روست که  .هاست آن

من دلم « :آوردنش هراسی ندارد  زبانکند، از بر    می فضایی که در آن زندگیرغم  بهاست که 
مـن دلـم    /بزرگکه ببارم از آن ابر  /خواهد  ن دلم میم /که به طغیانی تسلیم شوم /خواهد  می
  .)259: 1380فرخزاد، ( »که بگویم نه نه نه نه /خواهد می

سر برده  بهها در آرزوي پرواز  داند که مدت   میاي  او خود را همانند مرغی پر و بال بسته
 ۀبه سر اندیشـ  /مرغی که دیري است ،منم آن مرغ« :و آوازي جز ناله و زاري سر نداده است

 .)37: همان(» آمد روزگارم ها سر به حسرت /تنگ ۀسیند در سرودم ناله ش /پرواز دارم
 هـاي   برخی سـنت زنانی هستند که در برابر  ةدر شعرهایشان نماینددو  هر نازكفروغ و 
روح و بیهـوده و یـا بـه عبـارتی      بـی زندگی . اند وپاگیر جامعه عصیان کرده دستنادرست و 

. انـد   وي بدان گرفتار آمدهجامعۀ هاست که زنان  از این سنتاي  نواخت نمونه سرنوشت یک
اند  شدهخوش کرده و اسیر زندگی روزمره   دلبا بیانی صریح، زنانی را که به بیهودگی  ،فروغ

ـ او در میـان   /آن سوي شهر است اش در خانهاو « :گیرد  به باد انتقاد می بـا   /مصـنوعیش  ۀخان
درختـان سـیب   هـاي   و زیر شـاخه  /مصنوعیشدر پناه عشق همسر  /ماهیان قرمز مصنوعیش

  .)362 -  361: همان(سازد   طبیعی میهاي  و بچه /خواند آوازهاي مصنوعی می /مصنوعی
شاعر هاي  زن و مرد یکی دیگر از دغدغه بارةقوانین در ۀعادالننبود عدالت و اجرانشدن 

قلـب   تمـام شـهر  در  و /وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عـدالت آویـزان بـود   « :است
قانون  ةبا دستمال تیر /کودکانه عشق مراهاي  وقتی که چشم /کردند  تکه می تکهمرا هاي  چراغ

 .)353: همان(» بستند می
 ،شـود   منصفانه وضع نمی معقول وتنها  نهقوانین  .عراق نیز وضع به همین منوال است در
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قـانون در برابـر مـردان از نـرمش و     کـه   طوري هب .شود   که نادرست و غیرعادالنه اجرا میبل
را ترین مجـازات   کمحتی موارد اي  پاره در تري نسبت به زنان برخوردار بوده و تسامح بیش
عین تعصـب   در ،نماد تمامی مردانی است کهدر شعر نازك  »جالد« .کند  نمی اننیز متوجه آن

سنتی و مردسـاالر   ۀجامع رکه د از این طراخ آسودهو  زنان مرتبط با یعشدید به قوانین اجتما
 ):432 :تـا   مهنا، بی( »کنند  روند آن کار دیگر می  چون به خلوت می« ،هاست همیشه حق با آن

»و یعود الجالد الوحشی لقی الناسو ی /العار؟ و یمسح قنا العارمزَّ ـ دیتهم /و رـ عنا فُج ینَ ضَ  الء ـب
معۀ أحرارالس /249 :، همانمالئکه( »الکأس؟ ؟ و أینَالخمرُ ، أینَالحانۀِ یا رب(.  

 ۀجامعـ یابـد و او مـردان     جالد شعر نازك در شعر فروغ نیز با مفاهیمی مشابه تجلی می
مـرا   /این فکرم من و دانم کـه هرگـز   در« :کند  عصر خود را خودخواه و زندانبان خطاب می

 دگر از بهر پروازم نفس نیسـت  /بخواهد مرد زندانبان اگر هم /یاراي رفتن زین قفس نیست
عمـري بـه زنـدانم     اگـر  /بیا بگشاي درهاي قفـس را  /اي موجود خودخواه، بیا اي مرد[...] 

 .)36: 1380فرخزاد،(» رها کن دیگرم این یک نفس را /کشیدي
بـه   ،انسـانی  وقبا ادعاي حقـ  ،تنهایی جرمی است که بهبودن در چنین جوامعی خود  زن

نازك در میـان زنـان    ةدر قصید دخترانتشار خبر مرگ  .گناهی نابخشودنی مبدل خواهد شد
 ،شـان از ننـگ و عـار    جامعـه فقط براي حفظ دامان مردان  نهعبرتی است تا بدانند که  روستا

بـراي   بلکـه  کننـد، خـود سـرکوب    مجبورند تمامی مظـاهر جسـمی و روحـی زنانـه را در    
/ ۀهالقری ، یا فتیاتةالحار یا جارات« :خود نیز چشم بپوشند بودن نساناماندن باید از حق  زنده
ـ نقی اللونِ هم بیضثیاب لتظلّ/ أیدینا خُنا و سنسلَجدائلَ صسنقُ/ مآقینا ه بدموعِسنعجنُ الخبزُ ال / ۀه
ۀ، ال لفتۀ، ال فرحۀهبسم رقُتَ/ ۀدیفالمۀنا فی قبضب ـ  / نا و أخیناوالد ـ و غـدا م دري ن یأي فـار ق /

  .)249 :، همانمالئکه( »؟وارینا غسال للعارتُس
مـردان  ي رازگـ  خدمت خلقت زن را در ۀفلسفو عوامانه است که واپسگرا تنها باورهاي 

کـه فـروغ نیـز در     چنان هم ،اردگان  یم  ه و هویت انسانی و مستقل وي را نادیدهکردمنحصر 
از هـوس چیـزي    به او جز« :گیرد   می انتقادهایی از اشعار خود چنین تفکري را به باد  بخش
 کـه زن را بهـر   /گوشـش سـرودند   هر جا رفت دره ب /ظاهر ندیدند ةجلودر او جز  /نگفتند

  .)27: 1380 ،فرخزاد( »عشرت آفریدند
 فرهنگـی ناسـالمی   و يفکر چنین بستر رد که بدیهی است که هرگونه قانون و مقرراتی

 انفعـال و  ۀزمینـ  و درگـذر زمـان   یسـت نعقالنیت و عدالت الزم برخوردار  از، تدوین شود
  .کردنیمی از نیروي انسانی فعال جامعه را فراهم خواهد  انزواي
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شـدید و مهیـانبودن بسـترهاي رشـد فکـري و      هـاي   اعمال محدودیت ،سویی دیگر از
ابـراز  عرصـۀ  هـا  تن بـه ارزش و خودآرایی افراطی را  بیفرهنگی زنان توجه به مسائل پوچ و 

طوري که جهان  به. دارد  ه و از توجه به مسائل مهم پیرامون خود باز میکردوجود آنان تبدیل 
در حـالی کـه    ،کـه ایشـان   چنـان  هـم برد و زنان عـرب را خـواب غفلـت،      عرب را آب می

هـاي   مهمـانی دغدغـۀ  ، تنهـا  انـد  هایی از فلسطین و لبنان به اشغال متجـاوزان درآمـده   بخش
 ۀلیل قضّیتُ 1صیدا« :شان را دارند که با چه پوشش و آرایشی در انظار عموم حاضر شوند شبانه
 سـتقتفی  بأنّها/ صرَّحت بأنَّ اسرائیلَ لن تلین 2غولدا/ العدو ۀلدول/ موسعه ةجدید ۀخریط/ ۀمروع
ـ القنـال   فـوقَ / ةغار. ینهار جنوباً لبنانُ/ مترَعه موت کأس من تسقیهمو/ الفدائیین خُطَی / ۀمزمع

  .)478 :، همانمالئکه( »تظهرین؟سوف  ُشاحٍ وِ أي فی ۀاللیل ةسهرفی / ماذا ستَلبسین؟ سیدتی
جوانی و تالش در جهت رشد و تکامل و غافـل از  هاي  جاي استفاده از سرمایه به ،ها آن
 .دهنـد   هـدر مـی    بـه نادرسـت و نافرجـام   هـاي   درنگ زمـان، عمـر خـود را در راه    بیگذر 
خر زنان عرب گشوده و با لحنی از طنز در این بخش از اشعار خود زبان به س المالئکه نازك

که بـه فکـر مسـائل     همین کنند،خواهد که مبادا به مسائل مهم توجه    میها  آن و ریشخند از
 ساخناً شباباً کونی سیدتی« :خویش باشند کافی است ۀزنانسطحی و روزمره و زیور و زینت 

 و راکضـاً،  یمضـی  فـالعمرُ  تمتَّعـی / المشعشعه خمرِنا من اکرَعی باریس عطور استعملی/ زوبعه و
سرِعه السنواتو/ م 478 :همان(» تهرَمین أنت(.  

تصـویر   بـه گروه از زنان عصـر خـویش را    دو سوزد میبراي باغچه  دلم ةقصید فروغ در
خـویش را   ةاز اعضاي خانواد هریک ،طنزهاي  توأم با کنایه با بیانی سمبلیک و، او .کشد می

زنی سنتی اسـت کـه از فهـم     ۀنمونمادر . دهد میعینی یک گروه از افراد جامعه قرار  ۀنمون
و بـراي   اسـت فقط نگران عذاب اخـروي   در کنج خانه منزوي شده و مسائل عاجز است و

وحشـت   در آسـتان  /سـت گسـترده  ا  اي سجاده /مادر تمام زندگیش« :کند میفرار از آن دعا 
کنـد کـه    و فکر مـی  /گردد میدنبال جاي پاي معصیتی  /مادر همیشه در ته هر چیزي /دوزخ

 مادر گناهکار طبیعـی  /خواند میمادر تمام روز دعا  /آلوده کرده است /باغچه را کفر یک گیاه
  .)359: 1380فرخزاد، (» ستا

ودکی وي در کـ . زن جـوان امـروزي اسـت    ۀنمونشاعر است که  خواهر شخصیت دوم
 دار گل و ماهی بوده و بعـد از ازدواج چنـان گرفتـار روزمرگـی شـده کـه عاطفـه و        دوست

شـاعر بـا    .به زندگی مصنوعی عادت کرده است حتی اندیشیدن را از یاد برده و احساس و
   :»دائم آبستن است« گوید که   می نگاهی طنزآمیز از احوال خواهرش چنین سخن
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بـه   /زد وقتی کـه مـادر او را مـی    /قلبش را ةسادهاي  حرفو  /ها بود خواهرم دوست گل و
به آفتاب و شیرینی مهمـان   /ها را ماهی ةگاه خانواد و گاه /برد میها  آن جمع مهربان و ساکت

ـ   /سوي شهر است  اش در آن خانهاو  /]...[ کرد می و در پنـاه   /مصـنوعیش  ۀاو در میـان خان
آوازهـاي مصـنوعی    /سـیب مصـنوعی   درختـان هاي  و زیر شاخه /عشق همسر مصنوعیش

  .)361: 1380فرخزاد، ( زاید میطبیعی هاي  و بچه/ خواند می

خواهانه و برابرطلبانه داشته باشد، مبـارز و منتقـدي    آزاديکه ادعاي مبارزات  آن  بی ،فروغ
مـورد سانسـور    و مردساالر را برانگیخـت  ۀجامعخشم  خواه بود و اگر در این عرصه آزادي

گـرا قرارگرفـت، امـري     جنسـیت مهري و سـکوت فرهنـگ    بیقرار گرفت و یا اثرش مورد 
و رفتار مردسـاالر حـاکم در مواجهـه بـا آن احسـاس      ها  با شناخت شیوه وي. است طبیعی

وي بعد . بردال ؤس حقیقت موجود را زیر وهایی برانگیخت  پرسشاذهان  در و ضعف نکرد
شـد از زمـانی سـرود کـه      تبـدیل  آمیز زنانه اعتراضاش به فریادهاي  زنانههاي  که نغمه از آن

کـه   /آیا زمان آن نرسیده اسـت « :خویش بگرید ۀساالرانفرهنگ مرد ةجنازدیگر مرد باید بر 
 کنان نماز زاريخویش  ةمرد ةجنازو مرد بر  /که آسمان ببارد /این دریچه باز شود باز باز باز

 .)279 :همان(» گزارد؟
آیـا   خواهند هنجارهاي جامعـه بـا مـردان تعریـف شـود؟       می که هنوز پرسد  زنان می   از
زنـان اسـت    ۀاین گناه فروغ دعوتی عام از هم خواهند به خاموشی خویش پایان دهند؟  نمی

نـد  ا تقـدیر تسـلیم   ةانـداز   جبر بـی  ةدایربرابر  اي که زنان جامعه در هنگامهدر  .براي اعتراض
 بـیش از  /آه، آري ها، از این  بیش« :خواهد که خاموش نمانند و انتخاب کنند  میها  آن فروغ از

 /کنـار پـرده امـا کـور، امـا کـر       در /توان بر جاي باقی ماند  می /توان خاموش ماند  ها می این
  .)242 :همان(» ‘دارم  دوست می’/ با صدایی سخت کاذب، سخت بیگانه /توان فریاد زد  می

گـرا   حاکمیت باورهاي عوامانـه و واپـس   و ظالمانه و نیزمعقول نا قوانینبدیهی است که 
ه و راه را براي مشـارکت  کردان در فضاي جامعه را فراهم زنتر  محرومیت هرچه بیش ۀزمین

کنـار   در. ه اسـت کردسیاسی تا حدود زیادي مسدود  اجتماعی و و فرهنگیهاي  در فعالیت
سازي نقش انقالبی ایشان در کنـار مـردان    برجستههاي موجود به زنان،  نقد قوانین و نگرش

در جهـت   ،المالئکـه  نـازك ازجملـه   ،عـرب  انقالبی یکی از رویکردهـاي شـاعران معاصـر   
  .در جامعه استها  آن ن بسترهاي فکري الزم براي حضور فعالکرد فراهمسازي و  فرهنگ

م داکه به اعـ  دیگر یکترسیم حاالت درونی و افکار زن و مردي مبارز و انقالبی در کنار 
 سیاسـی و هـاي   عرصـه  تأکیدي است بر لزوم حضور فعال زنـان در  درواقعاند  محکوم شده
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اهمیتـی   یانگربخوبی  به جمعکارگیري ضمایر متکلم  بهتعدد  .)285: 1990خاطر، ( اجتماعی
 ه زن کـه هـر  نتنهایی و  بهه مرد ن. است که این مشارکت و همراهی براي شاعر داشته اشت

ایثـار و نـور    ةعصـار  هم از بااند،  هاي عشق و مرگ باال رفته از قله دیگر یک ۀشان به شانهدو 
پیروزي هاي مرگ را کشته و با هم  خوشه دیگر یککنار  اند و سرانجام در اند و بالیده دهشینو

  :آغوش خواهند کشید را در
ۀفی الساح قرار اإلعدامِ تحت و دوالِ نجـمٍ عینـا همـا برکتـا أ    اثنینِ/ عنااجتم / حـزنٍ  و شـمس 

نحـن  / ةالغرقـی األسـیر   ، و العیونِو الحب بالموت/ عنا؟أضَتسأل ماذا / برتقالِ تشرب من جرحِ
ثنـا، نحـن   نحـن حرَ / قد رضعنا الفداء و الشمسِ و من حلیبِ/ نصعنا قد البرقِ مع نحن/ ارتفعنا
و  یجمعنـا الحـب  / ا مبتسـمینِ أنا، و کنّ/ ۀالقانت ۀالفدائی أنت، الفدائی کنت/ الموت سنابلَ/ زرعنا
الموت 177: 1988 مالئکه،( [...]منتصرینِ / ، نحن کنّاوالحلم(.  

 جهـت تأکیـد بـر    شاعران نوگرا درهاي  از دیگر رویکرد سیماي زن مبارز ۀارائترسیم و 
پایـداري  ایثار و  و تصویر شهامت .اجتماعی استهاي  عرصه آفرینی زنان در  نقش ضرورت

از همـین     ي از یـک زن مبـارز و انقالبـی   ا  نمونـه  3،جمیله بوحیرد ،بزرگ زن مبارز الجزایري
 .)351 /2 :2008مالئکه، (وله استقم

 
  شهر آرمان 3.4

اي  نگـرد و آینـده   سر تیره و تار همانند قرون وسطایش می کی ۀگذشتجدید به  انسان عصر
اي  رو آرمـان تشـکیل جامعـه     ایـن و از  طلبد میخویش    روشن و عصري طالیی را در پیش

 هـاي  شـکل هاي آنـان   را درنوردیده و پیرو قابلیت زمین مغرباصالحگر مشرق و  آرمانی و
شعرش پیکرتـراش   شاعر در که چناننمایان شده است،  گوناگونآثار  در گوناگونی یافته و

  . اند ش آرمان خود را نشان دادها اش و نقاش در نقاشی در پیکره
 بـوده و  شـهر  آرمانتحقق ها و اوهام خویش به دنبال  در وراي اندیشه ان نوگرا نیزشاعر

جا که تناقضات واقع و خیال شـدت   آن ویژه به، اند هکردمتفاوتی براي آن ترسیم هاي  ویژگی
بـردن بـه    پنـاه از دنیاي واقـع و   فرار شاعر .شده است تر اوهام تا واقعیت بیش ۀفاصلیابد و 
گرایش  در عوامل مؤثر اجتماعی یکی از شرایط محیطی و. گیرد  تمایالت نیز قوت میدنیاي 

شاعر به سرزمین آرزوهاست، جایی که در آن بتواند تمام آمـال انسـانی خـویش را محقـق     
هـاي آن بـه واقـع     و ترسـیم ویژگـی   شهر آرمانسخن از . عمل بپوشاند ۀجامساخته و بدان 

  .به رخ جامعه کشیده شودخألهاي موجود آن رهگذر  از تااوضاع اجتماعی  برنقدي است 
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   :عمر همراه نازك بوده است آرزویی است که در سراسر شهر آرمانیافتن به  دست
ــی  ــم فـــی دمـ   وأحیـــا علـــی ذکـــره أمـــوت    ویوتوبیـــا حلـ

  .)27 /2 :2008مالئکه، (

  :به پرواز درآید تفکر بشر آزادانه در آسمان خیال قیدوبندها از میان رفته و ۀهمجایی که 
ــک ــ  هنال ــث تَ ــود ذوبحی   همــن أســرِ  ینطلــق الفکــرُ  و    القی

  :شود نمییش هرگز پژمرده ها گل نشیند و نمیش هرگز به غروب سرزمینی که آفتاب
ــیاء  ــی الض ــث یبق ــا حی   ویوتوبی

  
ــرُوال تَ ــأو تَ ب الشــمسغ   سغلَ

ــث یظــ  ــرُ لّوحی ــج عبی   البنفس
  

ــ اًحیـ ــذب ــرجسو ال یـ   ل النـ
طوالنی جز انـدوه   جو بیهوده است و انتظارو که جست یابد  درمی مدتی شاعر پس ازاما 

  :دیگري نخواهد داشت ثمر
ــرَّ ــاتیو م ــرَّ ت حی   ت ســديم

  
 و ال شـیء ی  الحنــین طفـیء نـار  

ــولُ ــی  یط ــی قلب ــار عل   اإلنتظ
  

  حـزین  فی بحـر یـأسٍ   قُو أغرَ
مرگ در  ۀلحظجو تا انتهاي زندگی ادامه خواهد یافت و این آرزو تا و با این همه جست

  :دل او باقی خواهد ماند
ــی یمــوت   الســؤال و أســأل حت

  
 ــفتی ــی ش ــید  عل ــو النش   و یخب

و حین أموت  ... و قلبـی  أمـوت  
  

ــد ــی موعـ ــا علـ ــع یوتوبیـ   مـ
گوید که طنـز ایـن     مطلوب خویش سخن می شهر آرمان نحوي دیگر از منجی و بهفروغ 

 رسـیدن منجـی محقـق    راهفروغ با از  شهر آرمان .استکالم متوجه ابتذال فرهنگ جامعه نیز 
کردن نان در بین تهیدستان فقـر را از   قسمتکسی است که با  شهر آرمانمنجی این . گردد   می

دیـدم کـه    مـن خـواب  « :کند  می زداید و براي بیماران نیازمند دارو فراهم   می او ۀجامع ةچهر
سـرفه   سیاهشربت  /کند مینان را قسمت  و /ام دیدهقرمز  ةستارمن خواب یک  /آید میکسی 

 .)371: 1380فرخزاد، (» کند میهرچه را که باد کرده قسمت  و/ کند میرا قسمت 
/ در نفسش با ماست /کسی که در دلش با ماست«: او امیدوار است که منجی خواهد آمد

  .)370: همان( »در صدایش با ماست
بلکـه   ،نیسـت  شـدنی  دهنده باور دارد مفهومی بیرونی و لمـس  نجات منزلۀ آنچه فروغ به

رسد و زمـان را آبسـتن    میزند و به حجم  میذهنی است که به آفرینش دست  ةدهند نجات
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شاید احسـاس یـأس از بهبـود اوضـاع و احسـاس عجـز از       . )197: 1382رستمی، ( کند  می
را به این باور رسـانده اسـت کـه انتظـار رسـیدن منجـی را در سـر         اصالح آن است که او

حجمی  /کردن آبستنبه حجمی خط خشک زمان را  و /خط زمان سفر حجمی در« :بپروراند
 .)325: 1380فرخزاد، ( »گردد برمیمهمانی یک آینه  که ز/ از تصویري آگاه

 از آمدن منجی هـم مـأیوس  کند که او را    می چنان یأس بر شاعر غلبه اما پس از مدتی آن
  .)277: همان( »انتظار ظهوري نیست دیگر در/ راست که انسان پس راست است که،« :کند    می

، کنـد   انتظـار ظهـور را نفـی مـی     برخالف گذشته، ظهور و، این ابیات است که شاعر در
 .انگارد  انتظار ظهور آن را بیهوده می و شهر آرمانجوي و همچون مالئکه که جست

  
  گیري نتیجه. 5

  :بدین قرارند این پژوهشهاي  یافته
از  شـهر  آرمـان جـوي  و جسـت  ،فقر، تضـاد طبقـاتی، انحطـاط جامعـه، مسـائل زنـان      ـ 

نقـد   ۀعرصـ  در المالئکـه و فـروغ فرخـزاد،    ، یعنی نازكهاي مشترك دیوان دو شاعر  ویژگی
  . اجتماعی است

 که از وراي آن بـه فقـر معنـوي و   ند ا آن هر دو شاعر در عین پرداختن به فقر مادي بر ـ
  .کنندانحطاط جامعه اشاره 

ولـی   ،کنـد   صراحت نقد می بهخود را  ۀجامعتوجه به مسائل زنان هرچند که نازك  درـ 
بخشـیده  اي  بوي ویـژه  و رنگبه اشعار او  او ۀجسورانهاي  عبارت الفاظ و فروغ و ةگزندنقد 

ولی نازك تنهـا شـاهد رنـج     ،تحمل کرده مردساالر را ۀجامعچرا که فروغ خود زخم  است؛
در نگـاه   است وفروغ در نگاه اول خود فروغ  شعر در زن ،به عبارت دیگر. زنان بوده است

  .شوند    جامعه در شعر او ظاهر می ةکشید رنجبعدي زنان 
ترین بخش  مشکالت اجتماعی آنان بیش امور مربوط به زنان و، دیوان هر دو شاعر در ـ
بـودن ایـن دو شـاعر طبیعـی      زنشان را به خود اختصاص داده که با توجه بـه   اجتماعینقد 

  .رسد  نظر می به
گیـري   شـکل خـویش سـبب    ۀجامعـ نارضایتی هـر دو شـاعر از شـرایط موجـود در      ـ
احسـاس   ۀغلبـ هرچند که درنهایت بـا   ،شده استها  آن ۀدر فضاي فکر و اندیش شهر آرمان

  .شوند   می نیز مأیوس شهر آرماندو شاعر از تحقق یأس و ناتوانی از بهبود شرایط هر 
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 تـأثیر هر دو شاعر از شرایط اجتماعی عصر خـویش   که دهد   می شده نشان بیانشواهد  ـ
  .اجتماعی ادبیات استنظریۀ مؤید  خود سهم که این به اند گرفته
  

  ها  نوشت پی
 40، مدیترانـه  ۀکران در داري جنوبی لبنان فرماناین شهر در . است لبنانصیدا، سومین شهر بزرگ  .1

صیدا به معناي مکـان   ةواژ. است گرفته جاي ،بیروتکیلومتري جنوب  40و  صورکیلومتري شمال 
  .گیري است ماهی

  .چهارمین نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود، گولدا مایر .2
بخش الجزایر بـود کـه در    آزاديملی  ۀجبه ۀبرجستو یکی از مبارزان  1935 جمیله بوحیرد متولد .3

پـس از تحمـل    او. شـود    مـی  مبارزاتی مجـروح و دسـتگیر  هاي  در جریان یکی از درگیري 1957
پـی   در. شود   می به اعدام محکوم ،روزها شکنجه و عذاب در زندان، در جریان دادگاهی فرمایشی

کشـورهاي   درخواست بسیاري ازدر پی آن اي اجراي حکم اعدام و بر 1958 مارس 7اعالم روز 
محکومیـت وي بـه    و بر تعویق اجـراي حکـم   مبنی ،سازمان ملل حقوق بشر ۀکمیتویژه  به جهان،

  .پس از آزادي الجزایر از زندان آزاد شد وي .حبس ابد تغییر یافت
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