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چکيده

امروزه بررسي مسائل و معضالت مرتبط با جامعه زنان به دليل جايگاه ويژه و محوري ايشان در خانواده و
پرورش نسل هاي آينده ،به يکي از دغدغه هاي اصلي انديشمندان و روشنفکران مبدل گشته است .در اين ميان
سهم ادبيات به عنوان بخش پويايي از فرهنگ جوامع در اصالح نواقص و رفع کاستي هاي اجتماعي غير قابل
انکار به نظر مي رسد .بررسي اشعار نازک المالئکه و فروغ فرخزاد دو تن از شاعران نوگراي معاصر پارسي
وعربي ،به عنوان عضوي از جامعه زنان عصر خويش مي تواند پژوهشگران را در بازترسيم سيماي زن عرب و
زن ايراني در برهه زماني حيات اين دو شاعر ياري نمايد .دستاوردهاي اين پژوهش حاکي از وجود مشابهت در
نحوه نگرش اين دو شاعر به مسائل زنان در قالب محورهايي همانند نقد قوانين و سنت هاي اجتماعي ،مبارزه
با ارزشهاي سنتي جامعه مردساالر و بيان مظلوميت زنان است.

واژه هاي کليدي :ادبيات معاصر عربي ،ادبيات معاصر پارسي ،نازک المالئکه ،فروغ فرحزاد ،زن
_______________________
*استاديار پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي
**استاديار گروه زبان وادبيات عربي دانشگاه گيالن
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-1مقدمه
زنان عرب درسراسر دوره خالفت عثماني به دليل وجود قوانيني بسيارظالمانه و نابرابر درزمينه حجاب،
ازدواج اجباري ،تعدد زوجات ،محروميت از تعليم و تربيت وبسياري ديگر از محدوديت هاي اجتماعي ،مورد
تبعيض قرار گرفته و از وضعيتي نامطلوب برخوردار بوده اند( شراره 969 :8991 ،و عزالدين .)788: ،7002،تا
اينکه با آغاز دوره نهضت وبيداري در کشورهاي عربي ،دفاع ازحقوق زنان وتالش درجهت بهبود و ارتقاي
سطح علمي وفرهنگي آنان درکناربسياري ازامورديگر ،موضوع رايزني وچاره انديشي متفکران و روشنفکران
قرارگرفته وجنبش هاي فکري و فرهنگي مرتبط با مسائل زنان ،يکي پس از ديگري در اين سرزمين ها آغاز
گرديد.
دهه سوم قرن بيستم ،آغاز اولين نشانه هاي جنبش فکري وفرهنگي زنان در عراق است .جنبشي که در ابتدا
با طرح مسائلي همچون آزادي ،مسأله حجاب وتعليم وتربيت زنان آغاز گشته وبا گذر زمان ،ضمن يافتن ابعادي
تازه تر ،به يکي از مباحث اصلي وچالش برانگيز بسياري از محافل فرهنگي و ادبي وروزنامه ها ومجالت عربي
مبدل گرديد(مهنا ،بيتا )871 :و با ظهور شعر نو ازنيمه هاي قرن بيستم ،مسأله زنان درکنار ساير مسائل
اجتماعي جامعه ،به يکي از محورهاي اصلي شعر نو به ويژه در اشعار نازک المالئکه()8979-7002شاعر نوگرا
ومعاصر عراق مبدل گرديد.
در ايران نيز دوره فروغ ( )8989-8981مصادف با دوره حکومت رضاخان است که وضعيت اجتماعي جامعه
همراه با سکوت ،حاکميت مطلق ،سرکوب فريادها واعتراضها و در نتيجه شيوع فساد اخالقي ،غرب گرايي ،
سنت گريزي و...شده است.همزمان با تولد فروغ بود که فرمان کشف حجاب صادر شد و افراد شيوه ي سنتي
خود را ترک کردند و زنان به بطن جامعه راه يافتند ،حق رأي گرفتند و در مشاغل مختلف وارد شدند(.آوري،
ج،7بيتا)20-21:
شعر فروغ با حضور زن دنياي معاصر درآن ،با تمامي وجود و فرديت اين زماني خويش ،تازگي دارد.به اين
اعتبار که براي اولين بار زن به عنوان زن به شعر راه يافته است ..از اين روست که ميتوان از او ،درشمار
پيشگامان عرصه تجدد در ايران نام برد .او خود را در شعر خويش به جامعه مردساالر ايران تحميل کرد .فروغ
آن چيزي را ميديد که مردان و جامعه نميديدند يا به لحاظ فکري با آن فاصله داشتند.
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بر اين اساس پژوهش حاضر ديدگاه انتقادي دوشاعر نوگراي ايراني وعراقي نسبت به جايگاه زنان درجامعه را
مورد بررسي و مقايسه قرار داده و آن را در سه محور نقد قوانين و سنت هاي اجتماعي ،دعوت زنان به مبارزه،
و در نهايت مظلوميت زنان ارائه نموده است.

-2مروري بر زندگي و آثار دو شاعر
-1-2نازک المالئکه
نازک المالئکه در سال  8979در بغداد و در خانواده اي فرهنگي که مادرش شاعر و پدرش نويسنده اي
صاحب قلم بود ،چشم به جهان گشود( .مالئکه 1:،8991 ،و .مالئکة ،لمحات من سيرتي ،)79 :8991لذاشرايط
مساعد خانوادگي فضايي ايده آل در اختيار نازک قرار داد و ابزار رشد فرهنگي او را مهيا نمود .وي فارغ
التحصيل تربيت معلم بغداد در سال  8988ميباشد .نازک درسال  8989از مدرسهي هنرهاي زيبا و در سال
 8919موفق به دريافت مدرک فوق ليسانس ادبيات تطبيقي از دانشگاهي در آمريکا شد .نازک المالئکه بعد از
تدريس در دانشگاه هاي بغداد ،بصره و الکويت در سال  8990به قاهره رفت و در سال  7002م ديده از جهان
فرو بست.
نازک اولين ديوان خود موسوم به «عاشقه الليل» را در سال  8982منتشر نمود .در اين ديوان روح سرکش و
اندوهگين نازک در فضايي کامالً رمانتيکي و در چارچوب شعر سنتي پديدار ميشود .درد و اندوه و فرار از
مرگ از ويژگي هاي بارز قصائد نازک در اين ديوان است و الفاظ و کلمات ديوان گويي که هر کدام قبري است
که آرزويي را در خود نهفته و مدفون کرده است(قبش 621: 8928،و خليل جحا.)911 :8999،
ديوان دوم شاعر به نام «شظايا و رماد» در سال  8989منتشر شد که نازک در آن شاعران را به سرودن شعر نو
دعوت نمود(.خليل جحا .)960: 8999،ديوان سوم مالئکه«قراره الموج» نام گرفت که در سال  8912به چاپ
رسيد .شاعر دراين ديوان از دنياي فردي و شخصي خود و پيرامون زن و محروميت او در جهان عقب مانده
شرق سخن ميگويد.
درديوان دوم و سوم مشاهده مي شود که شاعر از فضاي رمانتيک ديوان اول خارج شده و به سوي
سورئاليست و رمزگرايي کشيده شده است که اين رمزگرايي به ويژه در ديوان سوم به اوج خود مي
رسد(.قبش.)629: 8928،
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همانند بيشتر شاعران عراق ،نازک نيز از فضاي سياسي جامعه خود متأثر شده و ار آن انتقاد مينمود .در سال
 8911که انقالب عبدالکريم قاسم رخ داد ،حيات و وجود نازک المالئکه در آن سال و سال هاي بعد ،غرق در
انقالب و متأثر از آن بود که در تقويت رويکردهاي قومي وي نيز تأثير زيادي داشته است؛ اما با تغيير سياست
عبدالکريم و پايمال کردن اصول انقالب  8911توسط کمونيست ها و با اعمال فشار قدرت حاکم ،وي مجبور
شدکه عراق را ترک نموده و سال هاي  8919و8960را در بيروت سپري نمايد(خليل جحا.)968: 8999،
از ديگر ديوانهاي شاعرميتوان به «شجره القمر»(« ،)8961يغيرر ألوانره البحرر»(«،)8920مأسراه الحيراه وأغنيره
لِالنسان»()8922و«للصاله و الثوره»()8921اشاره نمود.
 -7-7فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد در 81دي ماه  8989و در خانواده اي متوسط به دنيا آمد .پدرش افسر مستبد ارتش رضاخاني
بود که درکودتاي رضاخان نقش داشت .پدرش برخالف اخالق ارتشي و مستبد ،عالقه خاصي به شعر داشت و
در تنهايي خود با اشعار حافظ و سعدي خلوت مي کرد .فروغ با شوق تمام به اشعاري که پدرميخواند گوش
ميداد و همين مس أله نقطه آغاز شاعري وي بود ،به طوري که سرودن شعر را از نوجواني آغاز کرد .خانواده
فروغ خانواده اي بسته و مردساالر بود .فروغ درسن  82سالگي با پرويز شاپور ازدواج کرد و به اهواز رفت.
در79خرداد 8998،تنها فرزندش کاميار متولد شد .وي پس از آن روزهاي سختي را گذراند و بسيار زود از
همسرش جدا شد(.آزاد 7 :8926 ،و عابدي.)8922،88،
فروغ با مجموعههاي «اسير»« ،ديوار» و «عصيان» در قالب شعر نيمايي کار خود را آغاز کرد .وي درادامه با
انتشار مجموعه «تولدي ديگر» تحسين گستردهاي را برانگيخت ،سپس مجموعه «ايمان بياوريم به آغاز فصل
سرد» را منتشر کرد تا جايگاه خود را در شعر معاصر ايران به عنوان شاعري بزرگ تثبيت نمايد.
 -3مقايسه نگرش دو شاعر به مسأله زن در جامعه
-1-3نقد سنت هاي اجتماعي ودعوت به مبارزه
يکي ار نقدهايي که هر دو شاعر نسبت به جامعه خويش دارند مرتبط با جايگاه ناشايست زنان است .حکايت
مرگ خاموش يک زن دوره گرد در اشعا نازک  ،روايتگر مرگ هر يک از زنان عراقي است که در پوچي و بي
هدفي با زندگي شان تفاوتي نداشته است؛ زن دوره گردي که با مرگش نه رنگي از رخساه کسي پريده و نه
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بغضي برلبان کسي نشسته است ،زني که تابوتش در تنهايي و غربت بدون اينکه حتي نگاهي از پس پرده اي
بدرقه گر راهش باشد به سراي نيستي و فراموشي منتقل مي شود:
ذهبَت ولم يشحَب لها خدٌّ ولم ترجف شفاهُ
لم تَسمع األبوابُ قصةَ موتِها تُروي و تُروي
لم ترتفع أستارُ نافذةٍ تسيلُ أسيً وشَجوا
لتتابعَ التابوت بالتحديقِ حتي ال تراه
فأوَي إلي النسيانِ في بعضِ الحُفر (مالئکه،7001،ج)891 :7
سرنوشت زن ايراني نيز از ديدگاه فروغ فرق چنداني با زن عرب ندارد:
زشهر نور و عشق ودرد و ظلمت
سحرگاهي زني دامن کشان رفت
پريشان مرغ ره گم کرده اي بود
که زار وخسته سوي آشيان رفت(فرخزاد)76 :8910،
نقد و بررسي وضعيت و جايگاه زنان به عنوان نيمي از ساختار اجتماعي و بخش عظيمي از نيروي فعال و
سازنده جامعه ،از اهميت بسيار بااليي برخودار است .به ويژه در جوامع سنتي و عقب مانده جهان سوم که زنان
به داليلي همچون تسلط قالب هاي سنتي و حاکميت عادات و تقاليد نادرست اجتماعي ،در وضعيتي نا مطلوب
قرار داشته و بيشتر مورد ظلم و تبعيض واقع مي شوند" .غسال للعار" حکايت سرنوشت دختري است که،
قرباني سنت هاي نا درست و خشن جامعه خويش شده است؛ به طوري که در پي سوء ظن مردان خانواده و
ترس از ننگ و بد نامي ،تصميم به مجازات او گرفته مي شود؛پيداست که تخطي از آداب و سنت ها دريک
جامعه کامالً سنتي که حريم ميان مرد و زن به ديوار نفوذ ناپذيرشبيه است چه مجازات هاي سنگيني درپي
خواهد داشت؛ در چنين شرايطي ،فرياد دادخواهي و اشک و ناله نيز سودي نداشته و در نهايت ،دختردر دادگاه
عرف جامعه خويش به مرگ محکوم مي شود .او در واقع قرباني قوانيني شده است که به جاي عقل و منطق بر
اساس سنت وعرف به وجود آمده است:
"أمّاهُ!" وحَشرجةٌ ودموعُ وسَوادُ،
وانبجسَ الدمُ واختلج الجسمُ المطعونُ
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والشَّعرُ المتموّج عشّش فيه الطين
"أمّاهُ!" ولم يسمعها إلّا الجالد (مالئکه ،7001،ج)789 :7

فروغ نسبت به مسائل اجتماعي دوره خود ديدي حساس وانتقادي دارد.يکي از درگيريهاي او با قوانين وعرفي
است که درمجموع به ضرر زنان است.اوگاهي درمقام زني عاصي و سرکش و از طرفي روشنفکرکه
حاضرنيست به زندگي عادي و مظلومانه زن ايراني تن دردهد با قوانين و عرف درگير ميشود و اين يکي از
زمينه هاي اصلي شعر اوست.
انتقادهاي تند اجتماعي در اشعار فروغ با زبان طنز و ريشخند در ديوان او ديده مي شود و اصوالً سرکشي اين
دو شاعر در برابر قوانين تحميلي اجتماع از خصوصيات بارز آن هاست :
من دلم ميخواهد
که به طغياني تسليم شوم
من دلم ميخواهد
که ببارم از آن ابر بزرگ
من دلم مي خواهد
که بگويم نه نه نه نه ( فرخزاد) 719 :8910 ،
منم آن مرغ ،مرغي که ديري است
به سر انديشه ي پرواز دارم
سرودم ناله شد در سينه تنگ
به حسرتها سرآمد روزگارم(فرخزاد)92 :8910،
فروغ و نازک هردو در شعرهايشان نماينده ي زناني هستند که در برابر قراردادهاي دست و پاگير سنت ها و
عرف جامعه عصيان کرده اند .همانطورکه در جامعه ي سنتي دهه ي سي ايران ظهور کالم عريان فروغ غير
منتظره بود! او با بياني صريح که زناني را که بيهودگي دل خوش کرده و اسير زندگي روزمره شده اند به باد
انتقاد مي گيرد:
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او خانه اش در آن سوي شهر است
او در ميان خانه ي مصنوعيش
با ماهيان قرمز مصنوعيش
در پناه عشق همسر مصنوعيش
و زير شاخه هاي درختان سيب مصنوعي
آوازهاي مصنوعي مي خواند
و بچه هاي طبيعي ميسازد (فرخزاد.)967-968 :8910،
مشکل قانون گذاري ،با اجراي نابرابر وغيرعادالنه ،به مشکلي مضاعف در چنين جامعه اي مبدل ميشود:
وقتي که اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود
ودر تمام شهرقلب چراغ هاي مرا تکه تکه ميکردند
وقتي که چشم هاي کودکانه عشق مرا
با دستمال تيره ي قانون مي بستند(فرخزاد)919 :8910 ،
در عراق نيز وضع به همين منوال است قوانين نه تنها به صورت معقول ومنصفانه ،وضع نميشود بلکه
نادرست و غيرعادالنه نيز اجرا مي شود؛ به طوري که قانون ،در برابر مردان از نرمش و تسامح بيشتري نسبت به
زنان بر خوردار بوده و درپاره اي موارد حتي کمترين مجازات را نيز متوجه آنان نميکند؛ "جالد" در شعر نازک
نماد تمامي مرداني است که در عين تعصب شديد نسبت به قوانين اجتماعي مرتبط با زنان،آسوده خاطراز اينکه
درجامعه سنتي و مرد ساالر ،هميشه حق با آنهاست؛ چون به خلوت ميروند آن کار ديگر ميکنند!(مهنا ،بيتا
:)897:
ويعودُ الجالدُ الوحشيُّ ويَلقي الناس
"العارُ؟" ويمسَحُ مُديته " -مزَّقنا العار"
" ورَجَعنا فُضَالء بينَ السُمعة أحرار"
" يا ربِّ الحانةِ ،أينَ الخمرُ؟ وأينَ الکأس؟"(مالئکه ،7001،ج)789 :7
جالد شعر نازک در شعر فروغ نيز با واژگاني مشابه تجلي مييابد و او مردان جامعه را خودخوواه و زنودانبان
خطاب ميکند:
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در اين فکرم من و دانم که هرگز
مرا ياراي رفتن زين قفس نيست
اگر هم مرد زندانبان بخواهد
دگر از بهر پروازم نفس نيست(فرخزاد)96 :8910،
بيا اي مرد اي موجود خودخواه
بيا بگشاي درهاي قفس را
اگر عمري به زندانم کشيدي
رها کن ديگرم اين يک نفس را(فرخزاد)96 :8910،
زن بودن در چنين جوامعي خود به تنهايي جرمي است که با ادعاي حقوق انساني ،به گناهي نا بخشودني
مبدل خواهد شد؛ انتشار خبر مرگ دختردر قصيده ي نازک در ميان زنان روستا ،عبرتي است تا بدانند که نه
فقط براي حفظ دامان مردان جامعه شان از ننگ و عار ،مجبورند تمامي مظاهر جسمي و روحي زنانه را درخود
سرکوب نمايند بلکه براي زنده ماندن ،بايد از حق انسان بودن خود نيز چشم بپوشند:
" يا جاراتِ الحارةِ ،يا فتياتِ القرية"
" الخبزُ سنعجنُه بدموعِ مآقينا"
" سنقُصُّ جدائلَنا وسنسلَخُ أيدينا"
" لتظلّ ثيابُهم بيضَ اللونِ نقيّة"
" ال بسمَةَ ،ال فرحةَ ،ال لفتةَ فالمُدية"
" تَرقُبُنا في قبضةِ والدِنا وأخينا"
" وغدا مَن يَدري أيُّ قِفار
" ستُوارينا غسال للعار؟""(مالئکه ،7001،ج)789 :7
تنها باورهاي واپسگرا و عوامانه است که فلسفه خلقت زن را درخدمتگذاري مردان منحصر نموده و هويت
انساني و مستقل وي را ناديده ميانگارد:
به او جز از هوس چيزي نگفتند
در او جز جلوه ظاهر نديدند
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بهر جا رفت در گوششش سرودند
که زن را بهر عشرت آفريدند(فرخزاد)72 :8910 :
بديهي است که هرگونه قانون و مقرراتي که درچنين بسترفکري وفرهنگي ناسالمي به وجود آيد ،از عقالنيت
و عدالت الزم بر خوردار نبوده و درگذر زمان ،زمينه انفعال وانزواي نيمي از نيروي انساني فعال جامعه را فراهم
خواهد نمود.
ازسويي ديگر اعمال محدوديت هاي شديد و مهيا نبودن بسترهاي رشد فکري و فرهنگي زنان ،توجه به
مسائل پوچ و بي ارزش و خودآرايي افراطي را به تنها عرصه ابراز وجود آنان تبديل نموده و از توجه به مسائل
مهم پيرامون خود باز ميدارد .به طوري که جهان عرب را آب ميبرد و زنان عرب را خواب غفلت ،همچنانکه
ايشان در حالي که بخش هايي از فلسطين و لبنان به اشغال متجاوزان درآمده اند ،تنها دغدغه مهماني هاي شبانه
شان را دارند که با چه پوشش و آرايشي در انظار عموم حاضر شوند:
صيدا تُقضّي ليلةً مروَّعه
خريطة ٌجديدةٌ موسَّعه
لدولةِ العدوّ .غولدا صرَّحت بأنَّ اسرائيلَ لن تلين
بأنّها ستقتفي خُطَي الفدائيين
تسقيهمو من کأس موتٍ مُترَعه
لبنانُ ينهار جنوباً .غارةٌ
فوقَ القنال مُزمَعة
سيدتي ماذا ستَلبَسين؟
في سهرةِ الليلةِ في أي وُِشاحٍ سوف تظهرين؟ (مالئکه ،7001،ج)821 :7
آنها به جاي استفاده از سرمايه هاي جواني و تالش در جهت رشد و تکامل و غافل از گذر بي درنرگ زمران،
عمر خود را در راه هاي نادرست و نافرجام به هدر ميدهند؛ نازک المالئکره درايرن اشرعار خواهران بيرداري و
آگاهي زنان عرب است:
سيدتي کوني شباباً ساخناً و زوبَعه
استعملي عطورَ باريسَ اکرَعي من خمرِنا المشعشعه
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تمتَّعي فالعمرُ يمضي راکضاً ،والسنواتُ مُسرِعه
وأنتِ تهرَمين(مالئکه،7001،ج)821 :7
فروغ در قصيده "دلم براي باغچه مي سوزد" دوگروه از زنان عصر خويش را به تصوير مي کشد.او"با بياني
سمبليک وتوأم با کنايه هاي طنز هر يک از اعضاي خانواده ي خويش را نمونه عيني يک گروه از افرراد جامعره
قرار مي دهد.مادر نمونه زني سنتي است که از فهم مسائل عاجز است ودر کنج خانه منزوي شده وفقرط نگرران
عذاب اخروي بوده و براي فرار از آن دعا مي کند:
مادر تمام زندگيش
سجاده ايست گسترده
در آستان وحشت دوزخ
مادر هميشه در ته هر چيزي
دنبال جاي پاي معصيتي ميگردد
و فکر ميکند که باغچه را کفر يک گياه
آلوده کرده است
مادر تمام روز دعا ميخواند
مادر گناهکار طبيعيست
شخصيت دوم،خواهر شاعر است که نمونه زن جوان امروزي است .وي در کودکي دوستدار گل و ماهي بروده و
بعد از ازدواج چنان گرفتار روزمرگي شده که عاطفه واحسراس وحتري انديشريدن را از يراد بررده وبره زنردگي
مصنوعي عادت کرده است؛شاعر با نگاهي طنز آميز که" دائم آبستن است" خواهرش را توصيف ميکند:
و خواهرم دوست گلها بود
و حرفهاي ساده قلبش را
وقتي که مادر او را ميزد
به جمع مهربان و ساکت آنها ميبرد
و گاهگاه خانواده ي ماهيها را
به آفتاب و شيريني مهمان ميکرد...
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او خانه اش در آنسوي شهر است
او در ميان خانه ي مصنوعيش
و در پناه عشق همسر مصنوعيش
و زير شاخه هاي درختان سيب مصنوعي
آوازهاي مصنوعي ميخواند
و بچه هاي طبيعي ميزايد
فروغ بي آنکه ادعاي مبارزات آزادي خواهانه و برابرطلبانه داشته باشد ،مبارز و منتقدي آزادي خواه بود و اگر
در اين عرصه و در اين راه ،خشم جامعه مردساالر را برانگيخت ،مورد سانسور قرار گرفت و يا اثرش مورد بي
مهري و سکوت فرهنگ جنسيت گرا قرار گرفت ،امري طبيعي مي باشد .وي با شناخت از شيوه ها و رفتار
مردساالر حاکم ،در مواجهه با آن احساس ضعف نکرد و دراذهان پرسش هايي برانگيخت و حقيقت موجود را
زير سؤال برد.
وي بعد از آنکه نغمه هاي زنانه اش تبديل به فريادهاي اعتراض آميز زنانه شد از زماني سرود که ديگر مرد بايد
بر جنازه فرهنگ مرد ساالرانه خويش بگريد:
آيا زمان آن نرسيده است
که اين دريچه باز شود باز باز باز
که آسمان ببارد
و مرد بر جنازه مرده ي خويش
زاري کنان نماز گزارد؟(فرخزاد)729 :8910،
از زنان ميپرسدکه هنوز ميخواهند هنجارهاي جامعه با مردان تعريف شود؟وآيا نميخواهند به خاموشي
خويش پايان دهند؟اين گناه فروغ دعوتي عام از همه ي زنان است براي اعتراض.در هنگام وهنگامه اي که زنان
جامعه دردايره ي جبر بياندازه ي تقدير تسليم هستند فروغ از آنها ميخواهد که خاموش نمانند و انتخاب کنند:
بيش از اينها،آه ،آري
بيش از اينها ميتوان خاموش ماند
ميتوان بر جاي باقي ماند
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درکنار پرده اما کور ،اما کر
ميتوان فرياد زد
با صدايي سخت کاذب ،سخت بيگانه
"دوست ميدارم"(فرخزاد)787 :8910 ،
بديهي است که قوانين غيرمعقول و ظالمانه و نيزحاکميت باورهاي عوامانه و واسپگرا ،زمينه محروميت
هرچه بيشتر زنان را در فضاي جامعه فراهم نموده و راه را براي مشارکت در فعاليت هاي فرهنگي ،اجتماعي و
سيا سي تا حدودي زيادي ،مسدود نموده است .درکنار نقد قوانين و نگرش هاي موجود نسبت به زنان ،برجسته
سازي نقش انقالبي ايشان در کنار مردان انقالبي ،يکي از رويکردهاي شاعران معاصرعرب از جمله نازک
المالئکه در جهت فرهنگ سازي و فراهم نمودن بسترهاي فکري الزم براي حضور فعال آنها در جامعه است.
ترسيم حاالت دروني و افکار زن و مردي مبارز و انقالبي در کنار يکديگر که به اعدام محکوم شدهاند ،در
واقع تأکيدي است بر لزوم حضور فعال زنان در عرصههاي سياسي واجتماعي(خاطر ) 711 :8990 ،؛ تعدد به
کارگيري ضماير متکلم جمع ،به خوبي بيا نگر اهميتي است که اين مشارکت و همراهي براي شاعر داشته اشت.
نه مرد به تنهايي و نه زن که هر دو شانه به شانه يکديگر از قلههاي عشق و مرگ باال رفتهاند ،با هم ازعصاره
ايثار و نور نوشيدهاند و باليدهاند و سرانجام در کنار يکديگر خوشههاي مرگ را کشته و با هم پيروزي را در
آغوش خواهند کشيد:
تحتَ قرار اإلعدامِ في الساحةِ اجتمَعنا
اثنينِ عيناهما برکتا أنجمٍ ودوالِ
وشمسُ حزنٍ تشرب من جرحِ برتقالِ
تسأل ماذا أضَعنا؟
بالموتِ و الحبِّ ،والعيونِ الغرقي األسيرة
نحن ارتفعنا
نحن مع البرقِ قد نصَعنا
ومن حليبِ الفداء والشمسِ قد رضعنا
نحن حرَثنا ،نحن زرعنا
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سنابلَ الموت
کنتَ الفدائي أنت ،الفدائيةُ القانتة
أنا ،وکنّا مبتسمينِ
يجمعُنا الحبُّ والموتُ والحلمُ ،نحن کنّا
منتصرينِ ( ...مالئکه)822 :8911،
ترسيم و ارائه سيماي زن مبارز از ديگر رويکرد هاي شاعران نو گرا در جهت تأکيد برضرورت نقش آفريني
زنان در عرصه هاي اجتماعي است .تصوير شهامت ،ايثار و پايداري بزرگ زن مبارز الجزايري "جميله
بوحيرد"به عنوان نمونه اي از يک زن مبارز و انقالبي از همين مقوله است (.مالئکه ،7001 ،ج.)918 :7

نتيجه گيري
مسائل زنان در جنبه هاي مختلف نقد قوانين وسنتهاي اجتماعي ،نگرش منفي به زن ،دعوت به مبارزه بر ضدجامعه ي مرد ساالر از ويژگيهاي مشترک ديوان دو شاعر در عرصه ي نقد اجتماعي ميباشد.
درتوجه به مسائل زنان هرچند که نازک ،جامعه ي خود را به تندي نقد ميکند ولي نقد نيشردار فرروغ والفراظوعبارتهاي جسورانه ي وي قابل تأمل تراست؛چرا که فروغ خود ،زخم جامعه ي مرد ساالر را تحمل کرده ولري
نازک شاهد رنج زنان ديگر بوده است.
در ديوان هر دو شاعرامور مربوط به زنان ومشکالت اجتماعي آنان بخش قابل توجهي از نقد اجتماعي شرانرا به خود اختصاص داده که با توجه به زن بودن اين دو شاعر طبيعي به نظر ميرسد.
 فروغ با قلبي درد ناک وآکنده از اندوه ،از نگاه منفري جامعره بره زن سرخن مري رانرد ودر مروارد متعردد برهمظلمويت زن به طور صريح و واضح اشاره مي کند حال آنکه نازک در خالل ديگر موضوعات به اين مظلوميت
اشاره دارد
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