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 چکیده

علت ارتباط مستمر دو قوم ایرانی و عرب با یکدیگر  زبان عربی و فارسی در طول تاریخ به    

تعامل بسیار نزدیکی داشته اند و به واسطه ی این تعامل ، پیوند های استوار و تأثیرات متقابلی بین 

این دو زبان به وجود آمده است ؛ این ارتباط دو جانبه نه تنها در گذشته ، بلکه در دوران معاصر نیز 

گاهی گذرا به شعر نو در ادبیات فارسی و عربی و بررسی آثار و اندیشه های به وضوح پیداست و با ن

شاعران این دو زبان ،به واسطه ی تأثیر پذیری شاعران این دو زبان از شرایط سیاسی 

،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مشترک، نقاط اشتراک بسیاری را می توان در موضوعات و درونمایه 

در این بین،زنانه گویی و درونمایه های زنانه در شعر بانوان شاعر های شعری آنان مشاهده کرد.

معاصر در این دو زبان از اشتراکات بسیاری برخوردار است. از جمله ی این شاعران می توان به فروغ 

فرخزاد ، سیمین بهبهانی در ادب فارسی و غاده سمان و سعاد الصباح در ادب عربی اشاره 

تار کوشیده اند از رهگذر  بررسی برخی از درون مایه های مشترک زنانه کرد.نگارندگان در این جس

در شعر این بانوان شاعر )موضوعاتی همچون عشق زنانه ، حس مادرانه ، رنج کشی زنانه،تبعیض 

جنسیتی،فریبندگی زن،صراحت کالم ، بیان مسائل شخصی در شعر و...( به واکاوی تطبیقی شعر و 

 عنوان نمایندگان زنان هم نسل خویش در زبان عربی و فارسی بپردازند.  اندیشه ی زنانه ایشان به

 فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، غاده سمان، سعاد الصباح، زن، عشقواژه های کلیدی :     

__________________________________________________ 
 دانشگاه زابل عربی ادبیات و استادیار زبان*

 دانشگاه زابل ادبیات فارسیکارشناسی ارشد **

 دانشگاه زابل کارشناسی ارشد ادبیات فارسی***

 



 

 

 

 مقدمه

با همه وابستگی به تمدن و فرهنگ و جغرافیا و با تمام تکثر ادبیات در حالت کلی و شعر معاصر به شکل ویژه،    

گویا دل مشغولی های آدمیست،ها آرزوها، اهداف و انعکاس کننده دغدغه آن دلیل که  هب ها،و گوناگونی و تفاوت

. تطبیق و مقایسه دو اندیشه، محسوب می شوداقوام وملل مختلف  نهفته های درونیبیان  در زبان مشترک  ترین

های فکری بزرگان علم و فرهنگ و تفکر از جمله مطالعاتی است که اندیشمندان در راستای دریافت حقایق و ریشه

 .اندادب، به آن نیازمند بوده

 ،قزلباش)ات جهانی استتحقیقی در ادبیهای ترین روشعهدحاضر یکی از مهم ت تطبیقی درادبیا»این راستا در 

ی های تطبیقی در حوزهها، شرط انجام پژوهشاختالف زبان» باید محسوب داشت کهدر این زمینه اما (83: 6002

های ی بررسیچند متأثر از یکدیگرند، در دایره شود هرآن دسته از آثار ادبی که به یک زبان نوشته میو ادبیات است

 .(33:  3838 ، ندا« )گنجد. تطبیقی نمی

ای از ای در نقطهکه چگونه اندیشهتوان به نقاط وحدت اندیشه بشر پی برد ادبیات تطبیقی بیش از هر چیز می در»

اندیشه به گونه ای دیگر بروز  انی دیگر همشود و در نقطه، ادیبی و یا شاعری مطرح میمندیجهان توسط اندیش

، اما هاستی برخی از فرهنگتوان انواع ادبی را که ویژهبا کمک ادبیات تطبیقی می: مقدمه(. 3836، )کفافی« یابد.می

های اجمالی و علل و ها و تفاوتتوان شباهت، باز یافت. میدیگر منعکس نشده هایفرهنگو  در زبان و ادبیات

 (38:  3832 ،شه . )انودادزبانی به زبان دیگر مورد بررسی و پژوهش قرار یات را از عوامل انتقال ادب

-امروزه در سطح جهان بحثکه ای مقوله؛، ادبیات زنانه استشمند در حوزه ادبیات تطبیقیرزا یکی از موضوعات

 جا، این ادبیات آنر واقعبگیرد. د بین جوامع قرار واکاوی تواند مورد پژوهش وهای داغی را پیش کشیده است و می

شود ه حدود ادبیات فمینیستی نزدیک میپردازد بمردساالر میبسامان زنان و فرهنگ که به انتقاد آشکار از وضعیت نا

شد و پیش از این توسط مردان تعریف می موقعیتی که ،شودگی موقعیت زنان در جامعه مطرح میکه بر اساس چگون

خود نسبت به مردان کالم به برابر های نا، احساسات و موقعیتها، تبعیضالتنان با مطرح کردن مشکاینک ز

 اند.راض گشودهاعت

شعر یکی از ابزار هایی است که زنان شاعر با استفاده از آن مشکالت هم نوعان خود را در سطح جامعه انعکاس 

مهمترین ویژگی اشعار  ...وویر شدتصفرخزاد نخستین بار در شعر فروغ  فارسی چهره ی واقعی زنشعر در می دهند.

زنانه بودن آن است،زنی شاعر برای نخستین بار تجربه های اندوهبار یک زن ،درد دل ها ،اعتراض ها و گالیه ، فروغ 

و فریاد  ده سمان را پیشرو ادبیات زنانهاغ شعر ،بایدبی شعر عردر(333: 3832کراچی،«)شعر سرودهایش را به زبان 



 

 

تبدیل به الگوی تمرد و مقاومت در برابر مردساالری  که به تأثیر از شعر فروغ قلمداد نمودقی در گلو خفته زن شر

را ادامه بانوان شاعری همچون سیمین بهبهانی در شعر فارسی و سعاد الصباح کویتی در  .چنبره زده بر شعر زنان شد

 ی عربی محسوب کرد.دو همتای شاعر خویش در ایران و کشورها و دنباله رو باید ادامه دهنده

صباح زبان گویای زنان مشرق زمین هستند که در السمان و سعاد الفروغ فرخزاد ، سیمین بهبهانی ، غاده بطور کلی  

در  شده تصویب ناعادالنه نبایدهایی و بایدها برابر درو طول قرن ها از تبعیض ، ستم و نابرابری به تنگ آمده اند 

. شعر ایشان بازتاب درد و رنجی مضاعف  است ، رنج زن بودن ، رنج زنی که اندجامعه سنتی خویش طغیان نموده 

 پاگیر و دست های سنت بااین شاعران  درگیری بار گران دانستن را در جامعه ای نا آگاه بر دوش خویش می کشد.

شعر  در را سانییک تقریبا های کنش، وا،در کنار اختالفات موجود در شعرشان جامعه هنجارهای تماما مردگونه و

 .بررسی این مهم استهدف این پژوهش  که است، دهنمو ایجاد ایشان

بودن مخاطب  زبان آنکه؛ به جهت محدودیت صفحات مقاله و فارس پیرامون تحقیق پیش رو ذکرنکته قابل 

 کالم،فقط ترجمه نمونه شعرهای سعاد الصباح و غاده السمان در مقاله آورده شده است.

 ق(-ه3131-3131)زادفروغ فرخشناخت نامه   

 سالگی در یک تصادف ماشین دار فانی را وداع گفت.  86و در  در تهران متولد شد 3838سال  د بهزافروغ فرخ

ومین ، س3881در سال "دیوار"موعه شعر او ، دومین مجمنتشر شد 3883در سال  "اسیر"روغ اولین مجموعه شعر ف

و پنچمین مجموعه شعر  3836در  "تولدی دیگر"مجموعه شعر او ، چهارمین 3882 "عصیان"مجموعه شعر او 

موضوعاتی که فروغ در »پس از مرگش توسط خواهرش پوران منتشر شد. "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"او

در شعر زنان دیگر سابقه نداشته. اشعار فروغ گاه ممکن  ، عمدتاًنگاه زنانه او به جهان و مسائل شعرش مطرح کرد و

طور که از چرخ ، فرزند و معشوقش سخن گف، هماناما هرگز رکیک نیست. فروغ از پدر،  مادر پروا باشدبی است

 (323:  3832 ،)شمیسا «. طرح این مطلب در ادبیات فارسی تازگی داشت.خیاطی، جارو، آشپزخانه و ... سخن گفت

 هـ ش( 3131شناخت نامه سیمین بهبهانی )

او با حسن بهبهانی ازدواج کرد و به همین جهت در تهران متولد شد. هـ ش 3802 سیمین بهبهانی، متولد سال

توان به مراحلی تقسیم عری سیمین را چون سایر شاعران میشادوران (332: 3838 ،ت )مهاجرشهرت بهبهانی یاف

ی سنتی شقانهگیرد، مضامین عاکالسیک و رمانتیک او را در بر میی نخست حرکت شعری سیمین اشعار کرد: مرحله

ی اول شاعری اوست که در های دورهارپارهها و چهی غزلجویی، خمیر مایهحس زنانه و لذت، مبتنی بر عریان

هـ ش  3830های های دههی دوم شاعری سیمین از حدود نیمه های نخستین او نفوذ یافته است.مرحلهمجموعه

 ( 311:  3830 ،شود. )روزبه دچار تحول می شروع می شود؛ در این دهه چشم اندازهای رمانتیک شاعر



 

 

 

 : م( 3431)سمانالشناخت نامه غاده 

در دمشق متولد شد. نخستین مجموعه قصه او با نام  3136شاعر و متفکر سوری در سال ، غاده سمان نویسنده

،رمان م 3113  "القمر المربع"موعه قصه مجاز دیگر آثار او می توان به . منتشر شد 3128در سال « عیناک قدری»

أشهد عکس "م،  3138 "الحب"، م3132 "اعلنت علیک الحب"مجوعه شعرهای:  ،به زبان اسپانیولی  "31بیروت "

م. 3111"ه الحبأبدیه لحظ"، م3111"عاشقانه فی محبره"، م3111 "سائل الحنین الی الیاسینر"، م3111 "الریح

سریع و شفاف احساساتش را  ،ن هراس از جنسیت خودست که به بدواو زنی عربی ا .(33 - 36:  3831، )مدنی

عار غاده های مطرح شده در اشکشد. تمکند به تصویر میآن زندگی می ، عشق و جهانی که دری انسان، تنهاییدرباره

را در پی برابری زن و مرد جنگ، سنت که تعصب و نا، گرایی()انسان سمان شامل چهار عنوان اصلی است: اومانیسم

های خود را به ( وی بیش از نیمی از نوشته38 - 33:  همان)های شعری وی استترین تمو عشق که از عمومیدارد 

م 3110 ،سی. )نابلاستار آزادی زن از قید بندگی استهای غربی ، خوزن اختصاص داده و تحت تأثیر فلسفه موضوع

 :23 - 33 ) 

 م( 3431)شناخت نامه سعاد الصباح

، عشق  به وطن، ادبیات، شعرمیالدی به دنیا آمده است. 3136 سالشاعر و نویسنده کویتی در دکتر سعاد الصباح 

ومضات "ت.دفاتر شعریهای اصلی اوسان و دفاع از حقوق زنان از دغدغهاهتمام ویژه به حقوق بشر و آزادی بی

فتافیت "، 3136 "یا ولدی"، 3133"هامنی"، 3123 "من عمری"، "3123ی لحظات من عمر"، 3123 "باکره

، 3110 "برقیات عاجله، الی وطنی"، 3131 "حوار الورد و البنارق"، 3133 "فی البدء کانت األنثی"، 3132"امرأه

. وستاز ا 6001 "الورود تعریف الغضب"و 3116 "قصائد حب"، 3113 "آخر السیوف"

(http://ar.wikipedia.org)آفریند. اگر ی او گاه معانی عمیق میهایش توأم با ذوق شاعرانهنه شعرلطافت زنا

:  3831؛ از شاعران بسیار محبوب مردم است. )مدنی صاحب سبکی نیست اما در کویتشاعر چه در دنیای عرب 

شعر  رادیکالاین شاعره مردساالری حاکم بر جو عمومی شعر عربی. استبداد و شعر او شورشی است علیه (22

بیان حس زنانه خود چون سالحی برای مبارزه در راه حصول آزادی زنان و دفاع از آزادی ویح و بی پرده اش را صر

حاکم بر جامعه  مردانه بکار می بندد و بطور کلی می توان شعر او را در مواردی ، نوعی مانیفسیت زنانه علیه سنت

 قلمداد نمود. و شعر زمانه اش خود

 ترک:زنانه مش درونمایه های

 عشق -3

http://ar.wikipedia.org/


 

 

ن پیوند میااز عوامل احساسات انسان  نشأت گیری از به جهتمضامین شعری  به عنوان یکی از اصلی ترین عشق

 اعرانعشق از مفاهیم بنیادی طبیعت و سرشت آدمی است که در دیوان شاز این جهت .  محسوب می شودبشریت 

 است. گوناگون نمود یافته اشکالبه 

شعر فروغ از دو نظر حائز اهمیت است، نخست اینکه او برای نخستین بار معشوق مرد ی معشوق در طرح مسئله

در شعر .اگرچه را به صورت محسوس در شعر فارسی وارد کرد و قبل از او معشوق شعر فارسی معموالً زن است

ص از زنانی چون رابعه هم از معشوق مرد صحبت شده اما چهره روشن و مشخصی ندارد و چندان قابل تشخی

تر از دیگران از چهره معشوق و مرد زمینی سخن گفته است و معشوق کلی شعر فارسی نیست. فروغ بیشتر و صریح

 (633:  3832از این رو این وجه تازه شعر او سر و صدایی بر انگیخت )شمیسا؛ 

اصل از آن نگرش فروغ به عشق دورویه است؛ یک روی آن به تصاویر سطحی و مبتذل عشق جسمانی و تلذذ ح 

اش و تحت تأثیر موالنا و پردازد و روی دیگر آن، تحولی اساسی در بینش اوست که با فاصله از اشعار ابتداییمی

اش انجامد و زندگیرسد. عشق گذشته فروغ، عشقی است غمناک که هر لحظه به نابودی میحافظ، به تکامل می

-ست/ عشق غمناکم با بیم زوال / که همه زندگیم مینان آلودهگیرد:آن چالشعاع این عشق رو به زوال قرار میتحت

: 3838، نگرم )فرخزادمینگرم / ...مثل این است که تصویری را / روی جریان مغشوش آب لرزد / چون تو رت می

630)  

 ترین جسم وجود است و انسان را پاکبیند که پاکی ابتدایی، جسمش را محرابی میفروغ در گذار از مرحله

آلود نیست بلکه به های شهوتبازی در مفهوم خواستهو به روشنی نشانگر این مطلب است که عشق کندتصویر می

که عشق من / گهواره تولد عیسای دیگر  دشای:بگذار پر شوم / ی انسانیت استدنبال تغییر هویت و رسیدن به مرحله

 (331باشد )همان:

ای است گرانبها که آدمی را از ترس و اضطراب ها و سرمایهاسازگاریعشق در نظر شاعر محافظی است در برابر ن

دارد تا به ایمان قلبی و اطمینان خاطر برسد:عشق تو را اختراع کردم/ تا در زیر باران بدون چتر نباشم/ مصون می

 (31عشق تو را اختراع کردم/ چونان کسی که در تاریکی، تنها/ تا نترسد )همان:

که خداوند بر ت چرا، خداوند عشق شایسته پرستش اسداندز عشق را مساوی با عبادت میفتن ا، سخن گفروغ

اد کنند. خداوند مشتاق مردمش ها خواسته با نیایش و نیاز او را یبندگانش را آفرید و همواره از آناساس عشق 

اشتن است/گر چه پایان آری آغاز دوست د:طغیان باز مورد لطف و بخشش اویندام سرکشی و تم. مردمی که با است

 (21 - 30:  3832 ،زاد م/که همین دوست داشتن زیباست )فرخراه ناپیداست/من به پایان دگر نیندیش



 

 

به میان می آورد،آن سنت  آنگاه که سخن از عشق و عاشقی و رابطه عاشق و معشوق ،بسان فروغ سیمین 

ه عشق می دهد و هیچ برتری بر کلی او برتری را مردساالرانه حاکم بر شعر سنتی فارسی را دگرگون می سازد.بطو

من هیچ ساالری را قبول ندارم. خواه زن، خواه مرد. : » برای زن و مرد بر همدیگر قائل نیست.آنگونه که می گوید

ای مرد ! یار بوده ام و  از این روست که می سراید: (23 :3836ابومحبوب، « ) ساالر من عشق است، انسانیّت است.

پرواز پیش گیر که بال و / بی من نبود اوج فلک سینه سای تو /شیرین نگا بوده و شیرین ترت شدم /شدمیاورت 

 (832 :3831انی، هپرت شدم) بهب

، و او با خود را فراموش کرده ،معشوقگوید که امروز عاشقی عاشق و معشوقی سخن میاز رابطهگاهی او 

 الوژیک و دلتنگی برای روزگار خوش با عاشق خود را برایحسرت از گذشته یاد می کند و به نوعی حس نوست

  مخاطب خویش بیان می دارد:

 کارم بود / بی زبان با نگهش فرصت گفتارم بود.و ای خوش آن روز که با یار سر 

 ی زنجیری مویش بودم / وه چه خوش بود ! که او نیز گرفتارم بودآنکه مه بسته

 وخت / آن سیه چشم که یک روز خریدارم بودفرحیف و صد حیف که امروز به هیچم ب

 (333:  3833 ،آرم از آن روز که دلدارم بود )بهبهانی ده آن یار دل آزارم لیک / یاد میگرچه سیمین ش

 کند:عشق حاکم بین زن و مرد اشاره می به خطاب به خود،"شعر نان و پنیر و صداقت"همچنین در 

 ند.ورزبه زندگی ساده خود عشق می

 ن نهار چه داری ؟ بنشین که ماحضری استسیمی

 انگور مختصری هست همراه نان و پنیرم 

 لطفم ؟ نگو که صداقت عالی است. لطف تو هم هست

 (3000:  3836 ،با یکدیگر نظری هست )بهبهانی   چهل سال رفته که ما را

آن داشته که بخش عظیمی از د یکی از اموری که وی را بر در آثار غاده سمان دارای موضوع عشق جایگاه ویژه

( 21:  3110 ،یسجود دارد. )نابل، ارتباطی است که بین عشق و آزادی وخود را به موضوع عشق اختصاص دهد شعر

 :(23، برابر با فنا و نیستی است. )همان : ستی است و عالم خالی از عشقعشق در ادب غاده سمان عین حیات و ه

ورزم / رنگ عشق می کند / چونسوزی از خود ساطع میکنم / لمس می/ پس هر آن چه که ورزم چون عشق می

 3112 ،)السمان  کشددهد / و شادمانی در روح خاموش من، زبانه میگردد / و جنون مرا آرامش میها به دنیا باز می

 :33). 



 

 

رس ها و تنهایی ها را حامی خویشتن در برابر ت ارزش و قدرت ویژه ای قائل است ؛بگونه ای که آن عشقبرای او 

و از تنهایی و نجاست / از شوم از عالم هولناک / از أوئبه ی مسلح / ی عشق تو حمایت میبه وسیله و ...می داند:

 (383:  3111 ،)السماناهیزمان گمر

 بینیم که روح عاشق در آنجا با معشوق جفت بوده و اکنون که این دو روح پادر شعرش، اشاره به عالمی را می او

گردند:هزار سال است که اند، پیوسته به دنبال جفت ازلی خود میبه جهان مادی گذاشته و از یکدیگر دور افتاده

دانم که ما پیشتر/ یکدیگر را دیدار آورم/ اما می/ من چونان تو/ از نخستین گزش، به عشق ایمان نمیدارمدوستت می

 .(38)ج(:3833)السمان،ای راستینایم/ به روزگاران در میان افسانهکرده

ترین موجودات طبیعت پیوند زده و تصویری بدیع و او با استفاده از تخیل بی حد و مرز خویش عشق را با کوچک

تخیل وسیع و عمیق این عاشقانه باعث شده است که  خوردآفریند؛ تصویری که با عشق شاعر نیز پیوند میزیبا می

بیند که با بزاق ای عنکبوت نیز کشانده و در عالم خیال عنکبوت را میهشاعر روایت تنهایی خویش را به خانه

اگر عنکبوت فراموشی عنکبوتان چه مهربانند!/بعد از فراقت چه می کردم/:نهدهای او را مرهم میخویش زخم

 (63)الف(:3833دستگیری ام نمی کرد/و بر پیرامون زخمم تار نمی تنید؟)السمان،

خود عشق را برتر و غالب  بلکه موضوع عشق برتری را نه به مرد می دهد و نه به زن ، درهمچون سیمین  غاده نیز

یکی و معشوق  و عاشق میان عاشق و معشوق در هم می ریزدسنتی   "ناز و نیاز"نظام او های  در عاشقانه .می داند

محوریّت  اور نگاه اومانیستی د» درباره عشق از این رو و با تکیه بر این تفکر او  .می شوند و فقط عشق می ماند

زن و مرد در خرد ورزی یکسانند و انسانیّت در پرتو  ،گذاری  انسان است به دور از جنسیّت جهان و اساس ارزش

من به آن رابطه انسانی که ما در آن زندگی می کنیم می  : (32 :3831مدنی ، « ) عشق، برتر از هر چیز است

ست هایمان و به واسطه آن با مرگ و غم و ناشناخته ها مواجه می شویم...و اندیشیدم،در دهلیزهای غم ها و شک

) افکندن روبندها و عشق را مبادله می کنیم در شب ایستگاه های تنهایی و بارانی که بر روزهایمان روی می آورد

 .(38 :3116السمان ، 

ری که مرا در عبای سوار کا ای:گویدسخن میو صریح ی پروا خود بعشق  از عالقه همچون فروغ سعاد نیز

ای است که در انتظار چیدن قلب من میوه رسیده/از شمال من تا جنوب من ... از لبانم .../چپانیمردانگی ات می

 (63:  )الف(3833قبیله یعنی فقط تو )الصباح ، /خانه یعنی فقط تو/است

مانی به خاطر بیان احساسات به قتل نرسی به ز وبیان می کند که داندبا بیان عشق مرتبط می سعاد مفهوم آزادی را

بی اینکه کسی بدو اعتراض /ی سیاست بدهدنیست که مرد نظر خود را دربارهکراسی آن ودم لیست :آزادی رسیده ای

  (22: همانبی اینکه کسی او را به قتل برساند. )/نظر خود را درباره ی عشق ابراز دارد/دموکراسی آن است که زن/کند



 

 

 و عالقه مندی به فرزند مادرانه احساس -1

ترین عاطفه زنانه است که فرهنگ مردساالر نیز همواره آن شدهترین وبه رسمیت شناختهمهر و محبت مادرانه اصیل

است. این عاطفه به رسمیت شناخته شده هرا ستایش کرده و اعتبار زبان در طول تاریخ به واسط

کند به شوهرش شکست بخورد سعی می وقتی زن در عشق نسبت»اسان شناز نظر روانوانگهی (.611:3833،)سلدن

و هم ناکامی  ی آن عشق است با محبت کامل دوست بدارد و از این راه هم خود را سرگرم کندفرزندی را که ثمره

 (33:  3833 ،)کله دان «.گذشته را جبران کند

، با بیان رفتارهای "متروک هخان"آورد.در ه میماجراهای زندگی فروغ، سرانجام جدایی او از کودکش را به همرا

 کشد:کند و به تصویر میکودکی که مادرش او را ترک کرده، در واقع احساسات دردناک او را درک می

دانم اکنون که طفلی به زاری / ماتم از هجر مادر گرفته / کودکی خفته غمگین / در بر دایة خسته و پیر 

 (81:3833،)فرخزاد

دست در دست ضعیف و لرزان فروغ تصویر مادری را ترسیم می کند که بر بستر فرزند بیمارش  "یمارب "در شعر 

فروغ در شعر دیو (32:  3832،)فرخزادو آرزومند شفای فرزند را داردشب را با دعا و استغاثه به صبح رسانده او 

و محتوای اجتماعی و انتقادی  ، برای فرزندش قبل از خواب قصه تعریف می کند اما این قصه صاحب پیامشب

. فروغ داستان دیو شب را برای پسرش باز صمیمی است. فضای شعر حاکی از تعریف قصه با لحنی مادرانه و است

ی غم انگیز بر ماجرا حاکم . اما با پیگیری شعر فضامی تواند او را از کودک دور کند گو می کند؛ دیوی که تنها مادر

. فروغ با لحنی گزنده نسبت به بر کندتر تعریف میر، مادر را از خود پلیدتر و آلودهمی شود. دیو بد سیرت و شرو

، که شب آمده است/ دیده دیده بربند، ای پسر کوچک من /  یکند :الالیجامعه با قشر زن به شدت گالیه میخورد 

ر شو ای بد سیرت / دور شو از رخ بر بربند که این دیو سیاه / خون به کف ، خنده بر لب آمده است/ ... / نه برو دو

/ طفلک پاک کجا  آلوده ! / آه ، بردار سرش از دامن و دامن ننگتری / مادر زارم / ... دیوم اما تو ز من دیوتو بی

 (13 -12:  3832 ،آسوده ؟ )فرخزاد

زده را رمانواقعی و اندوهبار مادری ح هاست، چهرکه شاعر آن را خطاب به تنها پسرش سروده "شعری برای تو"

های سایم از امید بر این در/ باز انگشتام به دری تاریک / چیشانی فشرده ز دردم را می:من تکیه دادهکندتصویر می

های بیهده / من بودم که گفتم/ که بانگ هستی خود باشم خندید بر طعنهخورده که مینازک و سردم را / آن داغ ننگ

 (13:همان)بودم « زن»/ اما دریغ و درد که 

که عواطف  از دیگر اشعار زیبای فروغ است    "شعری برای تو"و  "به امید شبهای آینده"، "خانه متروک"ر اشعا

 . را بیان می نماید به تنها فرزندشنسبت مادرانه فروغ 



 

 

ه و دریافت عاطفی او در مسائل و اشعارش را ب مادرانه اسحساسیمین بهبهانی از آن دسته شاعرانی است که  

قوی حتی در اشعار سیاسی و اجتماعی او نمود یافته است)عاملی  وضوح تحت تأثیر قرار داده است و این حس

احساسم را،نگاهم را به نه تنها دایره وازگانم را بلکه طرز فکرم را، مادر شدن » (.او می گوید:333: 3831رضایی،

سیمین در  .(362: 3833بهبهانی،«)به دیگران پیوست د. مرا از خودم بیرون کشید وزندگی و عشق به مردم تغییر دا

، شود مفوم عشق واقعیی تکامل زن است وقتی زن مادر میمادر شدن در زندگی، مرحله»مورد کمال زن می گوید: 

زنی در واقع به مرحله  شود چنینی کمال رساندن برایش روشن میلهمفهوم فنا شدن در موجود دیگر و او را به مرح

 (26:  3836 ،)ابو محبوب« رسد.میآفرینش 

سیمین از زندگی زناشویی خود راضی نبود اما برخالف فروغ، میان ماندن و رفتن، به عشق فرزندان کوچکش، 

توانست کاری جز این سوزاند، اما او مادر بود و نمیماندن را انتخاب کرد. گرچه این انتخاب، او را از درون می

اما اگر صدبارم / مادر بزاید از نو / من خود همین خواهم شد / همواره در نوزایی / :(333: 3831)عاملی رضایی،بکند

در نوجوانی، مادر / هنگام پیری مادر / با مهر فرزندان، خوش / با قهرشان، سودایی / حتی اگر یک آهم / در سینه 

 (3013:3831 ،ای خواهد شد / از آخرین الالیی )بهبهانیتکواژهباقی باشد / 

آنجا و "بندی او به زندگی است. در شعر کند که عشق به فرزندان، عامل پاییمین در اشعار بسیاری اشاره میس

شکسته و جا)گذشته( دختری شاداب بوده و اکنون)اینجا( زنی دلکشد که آنزنی را به تصویر می هچهر "اینجا

 :(336: 3831)عاملی رضایی،کاهدچون شمع از جانش میخاموش است. او به دلیل روشن کردن کانون خانوادة خود 

 خود را ز یاد برده که اینک او     یک ناز دختر و دو پسر دارد

 (301:3831،)بهبهانیسپردةدگران داردهای هوا در دل     کاین دلبنشانده شعله

بوسند، برایش گیرند و میکند و همین که کودکانش او را در آغوش میاو مادری است که رنج زندگی را تحمل می

ای "( در شعر38دگران نیفتد.)همان: هکشد که بر شانکافی است و بار گران زندگی را با منت بر دوش می

 توصیف زن، گویی توصیف خود شاعر است:"زن

 آن شمع شعله بر سر خود سوزی       بزمی به نور خویش بیارایی

 شاط بیفزاییاز جسم و جان و راحت خود کاهی   تا بر کسان ن

 (13ای ز رنج نیاسایی )همان:تا جان کودکان تو آساید                 خود لحظه

سی بار سنگین زندگی را به دوش گوید که در عالم تنهایی و بی کاز مادری سخن می "جای پا"در شعر بهبهانی 

میان خاطره ها / پیش آیند و در برم :کودکانم دهدمی، دلگرمی و امید فرزندان که نگران آینده هستندبه کشد و می

سند : / کیست آخر ، پس از تو / دست الفت بر گردنم بندند / بوسه مهر از سرم گیرند/ پسرانم شکسته دل پرگیرند 



 

 

ی ش به دوش کشم / که نیفتد به شانهمراست بار گران / لیک با منت؟ / کودکان عزیز و دلبندم / زندگانی راما  مادر

 (83: 3836 ،یدگران )بهبهان

ر سیمین که در آن ها به بیان حس مادری و ابراز عشق مادرانه پرداخته می توان به موارد زیر اشاره ااز دیگر اشع

آنجا -به شب که مرغ و ماهی-من زاده ام اینان را-ای زن-صبر کن ماه دگر-کودک روانه از پی بود-گردن آویزنمود:

 .اندوه میراث-داغ جگر گوشه با تو-تاریخ  درس-در آشیان-خون بها-جامه عید-و اینجا

حس مادرانه و عشق به فرزند در شعر غاده سمان،در مقایسه با دو همتای ایرانی اش از بسامد کمتری برخوردار 

داند و با حسی مادرانه می  است. او در شعر زیر فرزندش را عامل و دلیل زنده ماندن و امید به زندگانی خود می

باک زاده خواهی شد / ن نبود که تو جوانی بییقیبود / اگر مرا گرم نمیتو ودی / اگر رویاهای من با :اگر تو نبسراید

  (33 )ب(:3833سمانال)افتادم / همچون بمبی یاوه / که هدف نخورده است. / بر ساحل فرو می اگر انتظار تو نبود

تا حدودی افسار گسیخته تقادی وی در اشعارش گرفتار بدبینی و بد گمانی نسبت به جامعه است و دیدگاه ان سعاد

حروم ی کویت می سلطنتی و بستهر جامعهترین حقوق خود دشاعر به عنوان یک زن از ابتدایی شود.گر میجلوه

. استفاده از واژه هوشیاری برای شماردگیری وی را ناچیز میت تصمیمکه جامعه هویت عقلی و قدرهست؛ چرا

داند میغریزی محبت خود به فرزندش را امری عشق و وجود چنین فضایی دارد. شاعر کودک در شعر نشان از 

ایالت بی ارزش تو تمتوانم در برابر و نمی/گویی وی هیچ اختیاری در مهر ورزی ندارد:نمی توانم به تو بگویم : نه

 ( 308 همان:پردازم  )د را میو من تاوان مادر خو/دهیبا هوشیاری مورد استفاده قرار می/تو کودکی خود را/بایستم

   رنج کشی و اندوهگینی زن -1

شاعران نمود بسیاری داشته است.در اغلب  ر ادرونمایه رنج و اندوه یکی از اصلی ترین مسائلی است که در اشع

حزن و اندوه در شعر زنان شاعر به جهت باال بودن سطح احساسات و منفعل تر بودن ایشان به نسبت ، این بین 

 دان از بسامد بیشتر و درجه احساس باالیی برخوردار است.مر

ی شعر فروغ تنهایی و اندوه و حس شکست در زندگی  )مخصوصاً شکست در ازدواج و زندگی از مضامین عمده

های پایانی، همه عمر را در فقر فروغ غیر از سال .کی و نوجوانی است خانوادگی( و حسرت به دوران خوش کود

مثل همیشه زندگیم پر از فقر است و هیچ چیز درست نیست. نه » نویسد:ای به برادرش فریدون میامهگذراند. در ن

 (312:3831،مرادی کوچی«)قلبم سیر است نه بدنم.

های شمعدانی رنگ هایش را با برگدختری که در گذشته گونه؛ ن می کند دخترانه بیابا حسی تنهایی خود را  او

و با یادآوری خوشی ها در دوران نوجوانی با حسی نوستالوژیک دلتنگ آن دختر نوجوان و  زد و حاال تنهاستمی



 

 

/ اکنون زنی تنهاست / های شمعدانی رنگ می زد ، آه برگبا / هایش را دختری که گونه:می شودهایش  دلخوشی

 (613:  3832 ،زادفرخ)اکنون زنی تنهاست 

این اندوه و ناامیدی را به  ، بی کسی و و تنهاییبر او غلبه کرده ی یأس و نا امید که زیر زنیست تنهافروغ در شعر 

س،غمناکی آسمان دست های أن،ییو کاربرد الفاظی چون: تنهایی،فصل سرد،هستی آلوده زم نهایت رسانده است

در / زنی تنها / این منم : افسردگی و رنج کشی شاعر خبر می دهد تسیمانی نماد هایی منفی هستند که از شد

های و ناتوانی این دست/ و یأس ساده و غمناک آسمان / ی زمین در ابتدای درک هستی آلوده/ ی فصلی سرد ستانهآ

 (363: 3832 ،زادفرخ)سیمانی  

مردان کمتر  شعردر کند که این گونه مسائل ر خود به تنهایی خاص زن اشاره میدر یکی از اشعا بهبهانی سیمین

 :کندنه را با زبان مخصوص خود بیان میاز زنااو نی. مورد توجه قرار گیرد

 که کشد دست وفا بر سر من/ نه مرا همسر و هم بالینی 

 (66: 3836 ،بهبهانی)نگ غم از خانه ی من   که برد ر/  نه مرا کودکی و دلبندی 

، مردی که با یدلب به شکوه می گشامرد به زن  و نهایتا خیانت بی وفایی از با لحنی دردمندانه  او در اشعار خود

ندگی فراموش کرده و ؛ اما امروز مرد همراه خود را در زد وضعیت زندگی خود را رونق بخشیدهمراهی زن خو

 :و زنی دیگر جایگاه او را اشغال نموده های امید را به رویش بسته استدر

 معبود صد سیمین تن از سرمایه و سود/هم بستر دیروز او امروز مردی است

 همپای او یک لحظه از کوشش نیاسود/داند که این زنن نکته میاما چه کس ای

 ها را به رویش بسته داردامروز در/ آن مرد و آن قصر بلند و آن دل گرم 

 (312:همان)گذارد ر خانه ی دیروز او پا می/ دفردا زنی دیگر میان جامه ی تور 

است که او به عنوان انسان معاصری که در  های اشعار غاده حاصل احساس انزوا و غربتیبسیاری از درونمایه

زند، از دست و پا می -باشدکه احساس تنهایی و انزوا یکی از آن می–تبعات منفی و غیرقابل اجتناب جامعه مدرن 

همه :  سرایدخود بروز داده است. او در یکی از اشعارش به این تنهایی و رنج حاصل از این انزوا اشاره داشته و می

خواهد ریخت...و گوشت از بند بند انگشتان و خاطرات از حافظه و الفبا از صداها و برف حافظه را خواهد چیز فرو 

 اینک این منم که در مدارهای غربت وارد می شوم مانند ستاره ای که مدارپوشاند و موش قلب را خواهند جوید...

 .  ( 303:3112،)السمانروتین خویش را بر نمی تابد

-آوردن انسان به درون خود میدهد. این تنهایی باعث رویای بزرگ جلوه میو انزوا را تا اندازه او این تنهایی

 آورد.آور به حساب میای که شاعر خود را یکی از قربانیان این تنهایی رنجبه گونه؛شود



 

 

وار او به آینده امید. اردد بیروت رادمشق و با این حال امید بازگشت به  ، نالدمی )فرانسه(از تنهایی در غربت غاده

در / نهد بدان گام می/ ، برای نخستین بار این آواره:هایی از امید را به همراه داردرگاست و تنهایی و غربتش با خود 

ات در حالی که نقشه/ایتحمل کرده/  آیا باران نا منظم و دیوانه را/تواند درست هجی کند؟ نام آن جا را نمیحالی که

پس اگر چنین /؟ابییو تو راهت را نمی/پاشند به صورتت گل می/ ها و اتومبیل/ خوانی ر خیابان میدر کنا/ را 

سمان ال...  )و به بیروت / گردم هنگامی که به سوی تو باز می/ هرگز روزی شادی مرا در نخواهی یافت / ای نبوده

 (10:  (الف)3833،

زنده به گور شدند و زنانی که در قرن حاضر نیز وضعیت بهتری از های پیش گوید که در قرناو از درد زنانی می

باآن که پوستم سپید است/ به معنایی من زنی زنگی و سیاهم/ : و از شرایط موجود در رنج و عذابند گذشته ندارند

من  زیرا من زنی عربم.../ در زیر صحراهای جاهلیت/ زنده به گور بودم/ و در عصر راه رفتن بر سطح کره ماه/

همچنان زنده به گورم/ در زیر ریگزارهای حقارت موروثی/ و محکومیتی که پیش از من/ صادر شده است.  

 (21-23: 3833السمان،)

داند و ماندگی میسعاد عقاید حاکم بر جامعه را در مورد زن قبول ندارد و برخورد اجتماع با زن را نشانی از عقب

-ماندگی به رسم عرب جاهلی در زنده به گور کردن دختران اشاره میعقب برای هر چه بهتر به تصویر کشیدن این

گیرم کسانی را ها/ و به ریشخند میگوییخندم به این یاوهای زاده شود؟/ و من میشاعره س چگونه در قبیلهپ کند:

 33-32 ،)الف(3833،خواهند/ در عصر جنگ ستارگان، زنان را زنده به گور کنند )الصباحکه می

؛زنانی که مردان ظالم جوانی آنان را به ثمنی بخس خواهد انتقام زنان رنج کشیده را ازمردان بگیردصباح میال سعاد

/ ن و سالی که و دخترکم س... / ، و تحمل کنندگان برای زنان سرگردان/ گیرم انتقام میاند: به باد داده  خریده و

 (16:3838الصباح ، ) ها و مانند باغچه... / ها را خریدی جوانی آن

 و از درد و رنج دوشیزگانی که قربانی کشدگیرد و بر مردان فریاد میین تعدد زوج را به باد انتقاد میهمچن

ها که با آن/ به نام زنان عذرائی : / دارمفریاد بر می: سخن می گویدهوس بازی های مردان شده اند خودخواهی ها و

 (16همان:!! )زنی به خرید و فروش اسبان دست می/ بدان گونه که /  ...و طالق دادی ...ازدواج کردی 

 بیان زندگی خصوصی در شعرصراحت کالم و و صداقت  -3

،زنان شاعر از مسائل شخصی دب عربیاتا پیش از دوره مشروطه در ادب فارسی و دوره نهضت ادبی معاصر در 

سخیف -به نظرشان و به نظر جامعه مردساالر-لیشه هایتا با رهایی از کندکوشیدمی و بیشتر ندگفتمی خود سخن ن

یکی از ویژگی های شعر  اما.(313: 3831)عاملی رضایی،آورند ناز تجربیات مردانه برتر سخن به میازنانه رها و 



 

 

که این امر منجر به بیان هر آنچه ایشان در  بانوان شاعر مد نظر،صداقت و بی پیرایگی در بیان عاطفه و احساس است

 شده است.دگی خود تجربه کرده اند و احساس نموده اند در شعرشان زن

ی پاکی شعر فروغ آینه.ان شاعر ایران است، پیشتاز زنانعکاس عواطف و روحیات زنانه یزاد در زمینهفروغ فرخ

را به صورت  وی زندگی خصوصی خود. دهدزن ایرانی عصر پهلوی را نشان می است که زندگی بیرونی و درونی

: 3838فرخزاد، )ها و جاروهاو ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی / و ای جدال روز و شب فرش: م تصویر کرده استعا

16) 

است. انگیز فروغ فرخزاد عموماً متمرکز بر ازدواج نافرجام، جدایی و محرومیت از دیدار فرزند بودههای غمتجربه

گردد قسمت اول را فدا دنیای شعر، ناچار می او در نهایت بین زندگی خانوادگی و حرکت دلخواه خویش در

-ی نامبارک خود را در سرتاسر زندگی کوتاهش،گسترش می( و این اتفاق همواره سایه31:3831،کند.)فرخزاد

ی فروغ را بسیار دیدم او از تنهایی ناله من گریه»نویسد:می طوسی حایری)همسر احمد شاملو و دوست فروغ(دهد.

کرد. فروغ برای پسرش کامی نیز همیشه ناراحت دستاویزی قوی برای گریستن ندارد گریه میو از این که  کردمی

او درباره این بخش از زندگی شخصی  (306:3833جعفری؛«)گذاشت فروغ پسرش را ببیند.بود؛ پرویز شاپور نمی

ی ت/ در پای گاهوارهی الالییساین آخرین ترانه:اش،با بازگشت به دوران کودکی فرزندش خطاب به او می گوید

 (333:3838،خواب تو/ باشد که بانگ وحشی این فریاد تو/ پیچد در آسمان شباب )فرخزاد

دچار شکست شده بود، در زندگی اجتماعی یعنی بازتاب شعرهایش در بین مردم  -ازدواج-فروغ در زندگی فردی

-روبرو بود و در زمینه معنوی نیز نمی -به جز برخی روشنفکران-نیز با نوعی بازتاب منفی از طرف مردم جامعه

« جویم.دل گرفتار خواهشی جانسوز/ از خدا راه چاره می» دانست بنده مخلص خداست یا بنده عاصی خدا: 

ی مدار با صبغهای اخالقبازگویی لحظات خصوصی زندگی شخصی از سوی یک زن شاعر در جامعه(366همان:)

ناپذیر است که فروغ واجد آن است:لبم با بوسه شیرینش از تو / جسارتی خدشهمذهبی، نیازمند زبانی پویا و زنده و 

  (13: همانآگینش از تو / نگاهم با شررهای نهانش / دلم با ناله خونینش از تو )تنم با بوی عطر

بعضی از تمردهای فروغ به نوعی تعبیری از زندگی شخصی شاعر است که منشأ آن شکست عاطفی شاعر در 

باشد. تمردهایش در این زمینه، تالش و کوششی است برای رهایی از عشقی که سرشار از نیاز و ذلت ش میازندگی

 و اسارت است:

وه چه شیرین است/ بر سر گور تو ای عشق نیازآلود/ پای کوبیدن/ وه چه شیرین است/ از تو ای بوسه سوزنده 

 (328:3833د،آور/ چشم پوشیدن. )فرخزامرگ



 

 

ای به جدایی و طالق شاعر دارد. او حال از آن عشق پر از نیاز که عین اسارت بوده، رها گشته و هاین ابیات اشار

 کوبی بر گور چنین عشقی بسیار شیرین است.دارد که پایاعالم می

ما آمدن است اسوزد و عمرش در حال سروید که با وجود این که در درد میگسخن میسیمین در شعر زیر از زنی 

را تنها همدم بعد از من چه کسی را مادر صدا خواهد کرد زی دخترم:گویدباشد و میر در فکر دختر خود میباز بیشت

 :تواند جای او را برای دختر پر کندنمی تواند باشد و هیچ کس دیگریک دختر مادر او می

 ، شکنجه مرا بس کنبس کن دگر/مُردم ز درد و رنجه مرا بس کن..... 

 !، هیچ حاصل ز عمر رفته چه دارم/سراسر رنج عمری به سر رسید 

 !، هیچ ز بهر کودکان چه گذارم ا / شب گردو دیده فرو بندم

 (33: 3836،بهبهانی )؟   « مادر»فردا که را خطاب کند  /این شوخ چشم دختر گل پیکر 

رت شعر به صو خیاطی و خواستگاری ،آموزش  ،همچون مدرسه را  خودزندگانی او تجارب شغلی و شخصی 

 کند:بیان می

ای آمد  زنگ دبستان ز کوچه به گوش من آمد / عروسک زبور و کشور به صد گله در سخن ترانه

 (336:3831،بهبهانی)

 (613)همان: پیراهن بختم را ترسم نتواند دوخت  /  خورشید که صد سوزن بر سر زطال بسته

 (131ی او آید ز شاخ نارونی )همان:هخط نقطه نقطه و خط آواز مرغ نغمه زنی  /  پیغام پر نشان

 :،از خانه مادر بزرگ و دست های حنایی و گیسوان اوسخن می گویدغاده نیز زندگی خصوصی خود را شعر کرده

های حنائی اش، زمانی دراز، بر دست/، در را می گشاید اشبا چهره ی باستانی/کوبیدمدر خانه ی مادر بزرگم را می

  (33:  ج()3833،سمانال)بارد  های گیسوانش بر سرم فرو میه یاسمندر حالی ک/ریزماشک می

آورم را های خوابامشب قرصشاعر به ترسیم زندگی شخصی و مصرف قرص های خواب آورش می پردازد:

  (18: همان)دزدانه   / در لحظه ی غفلت / نیابد تا مرگ به ناگاه مرا در/ نخوردم 

ی گفتن چنین پرواست و از اینکه به واسطهاش بیشخصی لحظات ناب زندگی دادناو نیز همچون فروغ در نشان

آیند / و در هایم بیرون میهایم از کتابموضوعاتیزبان به اعتراض از او بگشایند، بیمی ندارد:هر شب / قهرمانان قصه

رقصم.../ هر دم، با او میا سپیدهگزینم / و تکه به خواب روم / یکی ازآنان را برمیزنند / پیش از آناطرافم بوسه می

  (31همان:گریم... )کنم / سپس بر سینه او از فراقت میمی شب با یکی از قهرمانانم به تو خیانت

مردان برزنان  کند وی حکومت جابرانهانی ساده اما تأثیر گذار بیان میزندگی خصوصی خود را با زب حسعاد نیز شر

بیند که ارزشی برای شخصیت، استقالل و د میدر دستان مر را تقدیرش شاعر سرنوشت و. داردرا خوش نمی



 

 

کند و این چمدان دان سفر به جای لوازم مورد نیازش، توهین و تمسخر را حمل میدر چم. ی او قائل نیستاندیشه

سان آن/  کند،ی سروری که با سرنوشت من بازی میا:برداز کویت با خود به سوی اروپا می ی است کهاتنها توشه

/ با خودم به پاریس آوردم /سان که خموش می دارد و برای سفرهایم برنامه ریزی می کند، آن /دارد ، یکه خوش م

 (361: )الف( 3833،  الصباح)هایت ها و مخالفتاز تمامی توهین/ ای کامل ندهوپر

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

، غاده سمان و سعاد زاد، سیمین بهبهانیفروغ فرخ پس از بررسی برخی درونمایه های مشترک زنانه میان شعر

 :به عنوان نمایندگان بانوان شاعر ایران و کشورهای عربی می توان گفت کهالصباح 

، در ور یا به عبارتی مرد / پدر ساالر، از وجود یک جامعه مرد محآنکه ضدیتی با مردان داشته باشندبی  ،ایشان  -

ان سر به شورش و عصیان خواهی مرددهلق شخصیت زنانی که در برابر زیابا خرنج هستند و این را در اشعارشان 

در ستیز  که در پشت آثارشان پنهان شوند و با زن بودن خوددر حقیقت ایشان بی آن ، نشان می دهند.گذارندمی

دیل شرایط نا تغییر و تعخواهان ،این چهار شاعر زنبطور کلی ی خود از اجتماع هستند.خواهان سهم زنانه،باشند

از این رو بر کنند.می حرکتبه نوعی خالف جریان حاکم  سرایند وند. لذا بی پروا از جنس مخالف میباشبرابر می

و فریاد مخالفت و باید شعر زنانه ایشان را نوعی هنجارشکنی  شعر همه آن ها روح و حس و بوی زنانه حاکم است

  .عه خود تلقی نمودجامادبیات مردساالرانه حاکم بر  نظام علیه

بست تبعیض جنسی را آثار خود راهکار برون رفت از بن ، دو شاعر ایرانی و غاده سمان دربا توجه به اشعارشان-

ی های فرهنگ عربی در ارائه راهکار عملبه حاکمیت قوانین سلطنتی و هنجاردر حالی که سعاد با توجه ،دهندارائه می

 کند.جامعه فرد ساالر احتیاط می یبرای مقابله با عملکرد یک سویه

ها را برای بازگشت های جامعه آناست؛ شاید نامهربانیام شدهتمای هستند که دیگر دلتنگ گذشته فروغ و سیمین-

و نوعی حس نوستالوژیک به گذشته خوش و زیبا را در شعرشان منعکس می  کندتشویق میبه دوران کودکی 

وت های جامعه و تنهایی در کشوری بیگانه اما امید وار است که به بیرود نامهربانیلی که غاده هم با وجدر حا،نماید

 ای عربی بوده زندگی مرفهی داشته و کمتر با چنین شرایطی مواجه بوده است.بازگردد و صباح هم که شاهزاده



 

 

است و در این بین دو شاعره ایرانی قوی تر و تکرار آن پربسامد تر رانه ادحس مدر موضوع احساس مادرانه ،-

،از این روست که علی رغم نامالیمات زندگی و شکست عاطفی در قوی تر است فروغ سیمین از مادرانه حس 

 .زندگی زناشویی،بر خالف فروغ ،فرزندش را رها نکرده و در کنارش می ماند

تسلط دیگرقلمداد نمود، شاعر 8یکی از وجوه تمایز او با  را از ویژگی های برجسته اشعار فروغ که می توان آن-

که روح او را سرد و پژمرده کرده و به سوی  استروح فقر و نداری نشأت گرفته از اوضاع ناگوار اقتصادی او 

خبری از آن  چندان دا،امری که گهگاه در شعر سیمین نمود یافته است اما در شعر غاده و سعرانده استسراب انزوا 

 نیست.
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