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چکیده
زن در شعر قدیم بیشتر در شعر غزل حضور داشت ،اما این حضور در شعر معاصر کامال دگرگون شدد زن در شدعر معاصدر
عال ه بر حضور در شعر غزل ،با نقشهای دیگری نیز شناخته می شود .شعر معاصر از جایگاه زن سخن میگویدد نن را بده
عنوان یک رکن جامعه می شناسد .در این بین هم شعرای زن هم شعرای مرد به شخصیت زن پرداخته اند .در این مقالده بده
شیوه تحلیلی توصیفی به بررسی جایگاه زن در شعر معاصر پرداخته ایم شخصیت زن را در شدعر د شداعر ایراندی عدر
(راکعی نازک المالئکة) بررسی کرده ایم .نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر د این شاعران نگاه یژه ای به زن داشته اند
زن از دیدگاه ننها رکن اصلی جامعه است حتی زنانی که در جامعه از حقوق خود دفاع نمی کنندد ،توسدا ایدن د شداعر
مورد انتقاد قرار می گیرند .همچنین با جود اینکه این د شاعر از جایگاه زن سخن می گویند از حقوق زن دفاع مدی کنندد،
نمی توان نن ها را پیر مکتب فمنیسم غربی دانست بلکه نگاه ننها بیشتر تحت تأثیر دیدگاه اسالمی به زن است.
واژگان کلیدی :شعر معاصر ،شخصیت زن ،نازک المالئکه ،فاطمه راکعی

.
 .1مقدمه

دگرگونی تحول در شعر معاصر هم از نظر محتوا شکل گرفت هم از نظر شکل .این دگرگونی تقریبدا بدین شدعر
عربی شعر فارسی یکسان بود .زن چه در شعر قدیم چه در شعر جدید از جایگاه باالیی در شعر برخوردار بدوده
است .نگاه به شخصیت زن نیز در شعر معاصر تفا تهایی با شعر قدیم دارد .در این مقاله سعی داریم شخصدیت زن
را در شعر معاصر با تکیه بر شعر د شاعر زن ایرانی عر (فاطمه راکعدی ندازک المالئکده) بررسدی کندیم تدا
شباهت ها تفا ت ها شخصیت زن در شعر معاصر را نسبت به شعر قدیم بررسی کنیم از طرف دیگر تفا ت هدا
شباهتهای این د شاعر را نیز نسبت به جایگاه زن بررسی کنیم.
 .2پیشینهی تحقیق
فاطمه مزبان پور در پایان نامه خود با عنوان «تاثیر جنسیت بر زبان شعر پدر ین اعتصدامی ،فدر ر فرخدزاد فاطمده
راکعی از نظر اژگان معنا» به بررسی تأثیر جنسیت بر شعر سه شاعر زن معاصر از جملده فاطمده راکعدی پرداختده
است اما شخصیت زن را به شکل مجزا در شعر این شاعر بررسی نکرده است.
طیبه مدنی ایوری در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه بیرجند با عنوان «مضامین اصلی شعر زندان پد
از انقال اسالمی (ژنله اصفهانی ،سیمین بهبهانی ،طاهره صفارزاده ،فاطمه راکعی)» به بررسی مضدامین اصدلی شدعر
زنان بعد از انقال اسالمی پرداخته است.
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پر ین اسماعیل پور بادبر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان «بررسی تحلیل
یأس امید در شعر شاعران عصر انقال اسالمی (امین پور ،هراتی ،حسینی ،راکعی ،قز ه سمقی) » به بررسی شعر
یأس امید در شعر راکعی پرداخته است اما اشارهای به شخصیت زن از نگاه این شاعر نداشته است.
صالح الدین عبدی در مقاله خود با عنوان «بررسی پدیدهی حزن اند ه در اشعار نازک فر ر» فقا به بررسدی
حزن اند ه در شعر یک شاعر زن ایرانی یک شاعر زن عراقی پرداخته اسدت شخصدیت زن را در شدعر ندازک
المالئکه بررسی نکرده است.
نیدان مهدی زاده در مقاله خود با عنوان «بررسی تحلیل مضامین شعر نازک المالئکه» به بررسی مضدامین شدعر
نازک المالئکه پرداخته است این مضامین عبارتند از :غم اند ه ،مسدایل سیاسدی زمدان شداعر ،نگداه گدورای ا بده
مسایل اجتماعی ،عشق ،انسان زندگی ،مرگ ،در جستجوی سعادت دنیای نرمانی ،بازتا غربت بررسی عنصر
زمان در اشعار ا .
 .9سوالهای پژوهش
شاعران معاصر زن ایرانی عر چه نگاهی به شخصیت زن دارند؟
نگاه راکعی نازک المالئکه به زن چه شباهت ها تفا تهایی با هم دارد؟
 .4فرضیههای پژوهش
نگاه شاعران معاصر ایرانی عر به زن به عنوان یک رکن جامعه است که جایگداه بداالیی در جامعده دارد فقدا
زیبایی زن مد نظر نیست.
نگاه هر د شاعر به زن بازتابی از نگاه اسالم به زن است .همچنین زبان شعر راکعی ساده بده د ر از پیچیددگی
است زن الفاظ مرتبا با نن بیشتر به شکل مستقیم به کار می ر د ،اما ندازک المالئکده بیشدتر از نمداد اسد وره
استفاده می کند.
 .5شخصیت زن در شعر معاصر:
زن در شعر قدیم عربی فارسی حضور گسترده ای داشته است ،عال ه بر شعرای زن ،شعرای مرد نیز در شعر خدود
به شخصیت زن پرداخته اند ،اما شخصیت زن در شعر عربی فارسی قدیم عمدتا به شعر غزل ،رثای نزدیکان (مدادر
خواهر دیگر اعضای خانواده) به شکل بسیار کمتر مدح زنان ختم می شود.
برای مثال امرؤ القی شاعر عصر جاهلی در صف زیبایی صورت معشوق خود می سراید:
منارةُ مُ َّ راهبٍ متبتلِ (امرؤالقی )24 :4002 ،
تضیءُ الظالمَ بالعشی کانها
ترجمه :ر شنی رخسارِ یار تاریکی شب را چنان ر شن کند که چرار پر نور تارک دنیا به هنگام غر .
همان ور که می بینیم امرؤ القی از زیبایی ظاهری زن سخن می گوید سایر یژگیهای شخصیت زن در شدعر
عربی فارسی قدیم کمتر به چشم میخورد.
اما در شعر معاصر تحول شگرفی در این زمینه به جود نمد حضور زن در شعر محد د به شعر غزل نمی شود،
بلکه زن جایگاه بسیار باالتری می یابد .زن در شعر معاصر مادر است همسر ،در جامعده حضدور پدر رندر دارد
فقا زیبایی ظاهری ا نیست که مورد توجه شاعران قرار می گیرد.
زن در نگاه شاعران معاصر نقش پر رنگی دارد جود زن بافرهنر با سواد الزمه پیشرفت یدک تمددن اسدت،
حافظ ابراهیم شاعر عصر نهضت می سراید:
أعدددت شدعباً طدیب األعدراق (ابراهیم)494 :7891 ،
األم مددددرسدددة إذا أعددددتددهددا
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زن مدرسه است اگر زن را نماده تربیت کردی ،پ ملتی را تربیت کرده ای.
همان ور که می بینیم شاعر جایگاه باالیی برای زن (در نقش مادر) قائل اسدت جدود زن بدا فرهندر را بدرای
پیشرفت جامعه ضر ری می داند.
در شعر فارسی نیز این تحول را شاهد هستیم زن در شعر معاصر فارسی نیز جایگاه بسیار باالیی دارد.
پر ین اعتصامی زن را رکن خانه هستی معرفی می کند می گوید:
که ساخت خانه بی پایبست بی بنیان
زن از نخست بود رکن خانه هستی
(اعتصامی)7:4::791 ،
سیمین بهبهانی نیز بر همراهی زن در نقشهای اجتماعی تأکید دارد می گوید:
در خانه غمگشار نوازشگرت شدم
بیر ن ز خانه همره همگام استوار
یار ظریف یا ر سیمین برت شدم
دیگر تو در مبارزه بی یار نیستی
(بهبهانی):94 :7:94 ،
 .1شعرای زن وجنبش فمنیسم
شعر زنان ادبیات زنانه از جمله موضوعات جدید در عرصهی ادبیات بوده که هنوز تعریدف جدامو کداملی از نن
ارائه نشدهاست .اما داشتن زبان اندیشه ی زنانه از مهم ترین خصوصیات نن به شمار می ر د .به طوری که اثر خلق
شده به نوعی بیانگر جن خالق نن نیز باشد .به دیگر تعبیر می توان از زن گویی ،زنانه گدویی ادبیدات زنانده را از
خصوصیات این شعر به شمار ن رد که هریک از این ها به صورت مستقل نیز قابلیت تبدیل کردن شعر ،به شعر زنانه
را دارد .این ادبیات که عمر نسبتا کوتاهی را در ایران سرزمینهای عربی می گوراند ،داسدتان تقریبدا مشدابهی را از
نظر تاریخی ر ند شکل گیری در عرصهی د ادبیات پشت سر گواشته است.
از مهم ترین دالیل شکل گیری این ادبیات می توان به نشنایی ادیبان شاعران قدرن ندوزدهم بیسدتم ایدران
عر زبان با نظام های حقوقی مدنی جهان اشاره کرد که به نشنایی ننان با مسائل زندان در نن جوامدو انجامیدد .در
ایران ر د این نوع شعر گسترش نن با انقال مشر طیت همراه بوده اسدت .گرجده در د رهی مشدر طه نیدز زن
ایرانی ضعیت ایدنلی ندارد ،با این حال این قدر نزادی می یابد که از دردها رنجهای خود سخن بگوید .از نظام
سل ه گر اجحافی که به ی می شود ،ناله سر دهد .فر ر پر ین از نمایندگان بده ندام ایدن ندوع ادبدی در ایدران
محسو می شوند که به خوبی از عهده ی ایفای مسئولیت خود در این زمینه برنمدند .در عصر حاضدر نیدز شداعران
زن دیگری این مهم را برعهده گرفتند که راکعی از جمله ننان است .اما این د ره از شعر فارسی ظهور زندی شداعر
چون فر ر در سرزمین های عربی نیز با ا ضاع بد سیاسی اجتماعی مقارن بود.اعرا نیز در این د ره ا ضاع خوبی
نداشتند زن عر از همه سیه ر ز تر بود .ا از ساده ترین نزادی های اجتمداعی بدی بهدره بدود .حدق اظهدار نظدر
درباره ی مسائل گوناگون را نداشت مردان به ا چون ابزاری می نگریستند که موظف بدود نیازهایشدان را بدرن رده
سازد .نازک المالئکه در چنین د ره ای در سرزمین های عربی ظهور کرد .ا نمایندهی زنی است که در برابدر برخدی
سنت های نادرست دست پاگیر جامعه عصیان کرده است .زندگی بی ر ح بیهوده یدا بده عبدارتی سرنوشدت
یکنواخت نمونه ای از این سنت هاست که زنان جامعه ی ی با نن درگیرند .در عراق نیز ضو به همین منوال است.
یا قوانین عادالنه ضو نمی شود یا اگر هم می شود ناعادالنه اجرا می شود .شعر زنان ،در اقو بیان گدر احساسدات
عواطف پاک نن ها ،به کارگیری اژه ها عبارات زنانه توجه به زن ارزشهای ی در جامعه در مواجده بدا
مردان می باشد.
جنبش فمنیسم نخست در غر پدید نمد حاصل اکنش زنان غربی مدرن بود در برابر فرهنر بر جدای ماندده
ازسنت های ار پایی.فرهنگی که زن را به شمار نمی ن رد بر ا به شدت سخت می گرفدت ارزشهدای انسدانی
ی را انکار می کرد .این جنبش پ از مدتی از غر به سایر نقاط جهان از جمله کشورهای اسالمی منتقدل شدد.
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اما خوشبختانه این انتقال خصوصا در دهه های اخیر به صورت کورکورانه نبوده بلکه تا حد د زیادی نگاهانه صورت
گرفته است «.در دههی اخیر اص الح فمنیسم اسالمی به ادبیات اسالمی راه یافته است .البته طرح مباحث این چنیندی
در جهان اسالم از ا اخر قرن نوزدهم در پی نفوذ مدرنیتده بده کشدورهای اسدالمی صدورت گرفدت .نخسدتین اثدر
مکتو که در این زمینه با عنوان "تحریر المرأة" ،توسا نویسندهی مصری قاسم امدین بده رشدتهی تحریدر درنمدد
مربوط به اپسین سال های قرن نوزدهم است .طرح مباحث زنان در ایران به ا ایل د رهی مشر طه باز می گردد .امدا
تبدیل مباحث زبان به جریانی یژه که نگاه خود را از اص الحات موردی به گسترش برابری در عرصههای مختلدف
به نقد فرهنر اسالمی از درر ن بر مبنای فرهنر مدرن مؤلفههای مدرنیته مع دوف کدرده اسدت ،بده د ران ا
اسالم گرایی در خا رمیانه از یک سو ر ا دیدگاه تفا ت در اندیشهی فمنیستی از سدوی دیگدر بداز مدی گدردد».
(مزبان پور  ،7:98ص ) ، 759امر زه د گر ه پرچم دار فمنیست اسالمی اند نن را بر اساس رای خود تفسدیر مدی
کنند به پیش می برند« .گر ه نخست افرادی را در بر می گیرد که توجه به اسالم را بده عندوان سیاسدیتی راهبدردی
برای توسعه ی مفاهیم مدرن فرهنر غر چون انسان گرایی نزادی به خصوص حقدوق بشدر گداه بده عندوان
مقابله با جریان سنت گرای اسالمی برگزیده اند .اما گر ه د م دسته ای از ر شنفکران مسلمان اندد کده نشدنایی بدا
فرهنر مدرن توجه به چالش میان سنت تجدد ننان را بر این داشته تا دست به قرائتهدایی ندو از دیدن بزنندد».
(سرافراز ،ماهنامه اطالعات 7:99 ،به نقل با تصرف از مزبان پور)759-8: 7:98 ،
« فمنسیم بیش از نن که نظریه ای نظام مند باشد ،یک موضو گیری سیاسی است .اسداس نن بدر زنددگی سیاسدی
است هدف نن تغییر جهان .تفکر فمنیستی همانند تفکر مارکسیستی یا هر جنبش دیگری که هدفش تحول سیاسدی
است ،با عمل عجین است .بر خالف ایدئولوژی مارکسیسم که نغازگر نن یک فرد است ،فمنیسم ذاتا کثرت گراست.
فمنیسم به عقیدهی برخی برنیند تجربههای تک تک زنانی است که در برابر سدل هی مدردان مقا مدت کدرده اندد یدا
کوشیده اند چنین کنند( ».منسبریج ،ا کین7:-78 :7:91 ،به نقل از مزبان پور.)759 :7:98 ،
 .7بازتاب شخصیت زن در شعر فاطمه راکعی
مشکل هم عصر بودن فاطمه راکعی 7با ما همچنین عدم شهرت زیداد ا کده باعدث محدد د شددن مندابو موجدود
دربارهی زندگی نامهی ی بو د ،در تحلیل اشعار ی نیز با شدت بدیش تدری جدود دارد .گرچده راکعدی دربدارهی
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 .فاطمه راکعی در د م فر ردین ماه سال  7:::در زنجان متولد شد .ی تا پایان د رة ابتدایی را در زادگاهش ماند.

تحصیل در رشتهی زبان پرداخت .ا دارای لیسان

مترجمی زبان

فوق لیسان

پ

از نن در تهران به ادامه
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 7:55از دانشگاه عالمه طباطبایی که نن زمان مدرسهی عالی مترجمی نام داشت ،در رشتهی مترجمی زبان انگلیسی گرفت .ی در سال  7:51در
رشتهی زبان شناسی از دانشگاه تهران فارر التحصیل شد در سال  7:11دکترای خود را در رشتهی زبان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس گرفت .از
جمله فعالیتهای راکعی می توان به معا نت پژ هشی دانشگاه الزهرا ،رئی
دانشکدهی الهیات ادبیات دانشکده الزهرا ،نمایندهی مجل
فراکسیون زنان ،مدیر عامل انجمن شاعران ایران ،رئی

گر ه های ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا ،معا ن نموزشی

ششم نایب رئی

کمیسیون فرهنگی ،رئی

پژ هشی

کمیتهی امور زنان امور خانواده ،رئی

هیئت مدیرهی دفتر شعر جوان ،عضو هیئت امنای کتابخانههای عمومی ،عضو هیئت امنای

سینمایی کشو( فارابی ) ،عضو هیئت امنای پژ هشگاه فرهنگی ،اجتماعی زارت فرهنر

نموزش عالی اشاره کرد .ی از اعضای جبههی مشارکت

ایران اسالمی است .راکعی یکی از پایه گواران نهاد انجمن اسالمی در بسیاری از مراکز فرهنگی

دانشگاهی بود«.سفر سوختن»« ،ن از گل سنر»،

«گزیدهی ادبیات معاصر»« ،مادرانه ها»« ،ناخنکی به زندگی»« ،دیر ز با ما کسی بود»« ،ر یای رنگین»« ،سنجاقک ها»« ،لحظههای زیستن»« ،من ق در
زبانشناسی»« ،ن ا معنا در شعر نیما»« ،ر ش تأ یل شعرهای نمادین»« ،نگاهی نو به استعاره» «سیمای زن در شعر حافظ» از جمله نثار ی می باشد.
ی به عنوان نویسنده ،شاعر ،نمایندهی مجل  ،استاد دانشگاه ،محقق مترجم در جامعه شناخته شده است .با این حال نام راکعی بیش از هرچیز قرین
شعر ادبیات د ران انقال

اسالمی است.
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بسیاری از شعرای هم عصر خود چه در ایران چه در کشورهای همسایه اظهارنظرهای نسبتا فرا انی کرده است ،اما
تعداد اظهار نظرها تحلیلهایی که از شعر ی توسا دیگران انجام شده ،بسیار محد د است.
هر چند راکعی م العات زیادی در زمینه فمنیسم دارد مقاالت بسیاری در ایدن بداره نوشدته اسدت امدا تنهدا در
نخرین مجموعه شعرش فرصت پرداختن به مسائل ر ز زنان را می یابد .در ا لین شعر این مجموعه بدرای ر سدایان
دل می سوزاند ،اند ه زن را شعر می کند از بسیاری جهات شعرش در این مورد رنر بوی نوی مدی گیدرد .بدی
تفا تی خونسردی نن زندگی ساده که در کولی سیمین مو می زند در شعر ا ل مجموعه «ناخنکی به زندگی»
از نگاه راکعی چنین می نید:
زندگی را گاز می زند /مثل یک سیب سرخ  / .... /ن از  /می خواند  /کولی ! (مدنی نیوری)784 :7:91 ،
زندگی یک ر سای که ر حش را ارزان می فر شد جسمش را گران با این حال پز زندگی می دهد در شدعر
اقعی خود را نسبت به ر سای بیان می کندد
کوتاه «طفلکی» به خوبی تصویر می شود .راکعی با اژه «طفلکی» ح
ح دلسوزی ترحم به زنی که قلبش را به حرا بردهاند:
قلبش را به حرا می برند /عشقش را به تارا  /ر حش را ارزان می فر شد /جسمش را گران  / ...پز زندگی
می دهد  /طفلکی!
همین اشاره توجه خاص فوق العاده ی راکعی به زن را نشان می دهد .با این حال توجه فوق العادهی ی به زن
ارزش هایش ،هرگز باعث نمی شود که شعر ا در این حوزه محد د شود .همان طور که اشداره شدد راکعدی زندی
است که عال ه بر شعر در حوزهی سیاست نیز نقش ایفا می کند« .شعر راکعی فدارر از مسدایل سیاسدی اجتمداعی
نیست .اما نه به عنوان منتقد بلکه به عنوان کسی که بخشی از قایو در شعر ا نمدود دارد ا بده عندوان یدک ر ح
حساس که درگیر مسایل سیاسی ست به عنوان یک زن که در عرصهی سیاست حضدور دارد ،بده بازتدا دیددگاه
خود می پردازد( ».مزبان پور)751: 7:98 ،
الف) جایگاه زن در جامعه
شعری در مجموعه اخیر راکعی به نام «زن» جود دارد که بخشی از سر دههای کوچدک راکعدی بدرای زندی بدزرگ
«همسر زنده یاد سید حسن حسینی» است ا در این شعر همسر شاعر را در بزرگی فقا زن میداند گویدا منظدورش
این است که زن از کوه دریا همه مظاهر طبیعت حتی مرد هم بزرگتر است( :مدنی ایوری)784 :7:91 ،
«در صبوری /کوهی /در سخا ت /دریایی/...در بزرگی/زنی( »...راکعی)99: 7:91 ،
«در ا ین ،فضایل انسانی با بهره گیری از عناصر حسی طبیعی (کوه ،دریا) مجسم شده اند .برای تجسم بزرگی
از اژهی «زن» استفاده شده است( ».مزبان پور)747: 7:98 ،
راکعی زن را سرچشمهی عشق زندگی حتی تضمین کنندهی فردای بشر می داند .ا زنان برگزیدهی تاریخ را
می شناسد ،برای ننان رسالتشان احترامی خاص قائل است .ا سعی دارد به نقدش خداص تداریخی ای کده زندان
بزرگی چون مریم ،هاجر ،خدیجه ،زهرا زینب در جامعه پدید ن ردند ،اشاره کند .نقشی که گاه به خاطر تفسیرهای
مردانه از تاریخ از نن غفلت رزیده شده است.
سرمست صهبای عشقم
من باده پیمای عشقم
بستان که سقای عشقم
از من سبوی محبت
نری مسیحای عشقم
می بخشمت زندگی
ای مست ،مبنای عشقم
مشکن مرا بی بهانه
تفسیر معنای عشقم
تعبیر نیات دردم
(راکعی) 50: 7:91 ،
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راکعی مقام همسری مادری را ارزشمند می داند .نگاه ا به مادر ظایفش با نگاه فمنیستی غربی به زن کدامال
متفا ت است .در نگاه فمنیستی غربی ،زن به خاطر انجام کارهای خانه ،زاییدن فرزند ،مراقبت شدبانه ر زی از ی
درگیر کارهای خانه شدن ،به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد .انجام این گونه کارها ،کارهایی بدی ارزش محسدو
می شود که زن را از حضور در جامعه ایفای نقش اجتماعی اش باز می دارد.راکعی هرگز با چنین نگاهی بده زن
کارهایش نمی نگرد بلکه انجام این گونه کارها را بسیار مهم ارزشمند از ظایف یک زن مادر اقعی می داندد.
این همان نگاهی است که فمنیست اسالمی بر نن تاکید دارد .نن چده راکعدی در شدعرش نن را مدورد انتقداد قدرار
نکوهش قرار می دهد ،مربوط به زمانی است که انجام این کارهای ارزشمند از نظر مرد تنها ظیفهی زن بیایدد بدی
ارزش تلقی شود .تا جایی که زن نیز از همین نگاه متاثر شود به تبو نن انجام این کارها زندگی اش را با کسدالت
بی ر حی همراه سازد .ا در ق عهی کوتاهی با عنوان «قا دستمال» این گونه از احساس چنین زنی سخن بده میدان
می ن رد:
« به نشازخانه می ر د /از اطاق خوا  /برای شستن ظرف ها /با احسداس مچالده شدده اش /مثدل یدک قدا
دستمال کهنه» (راکعی)25 :7:91 ،
ی در شعر دیگری با عنوان«د ر باطل» بار دیگر این مفهوم را بیان می کند:
« از نشازخانه به اتاق خوا  /از اتاق خوا به نشازخانه /از نشدازخانه بده اتداق خدوا  /از اتداق خدوا بده
نشازخانه /از نشازخانه به /:...سرگیجه /تهوع /زندگی( »...راکعی)24 :7:91 ،

ب)زن به عنوان مادر
راکعی در اشعار خود زن را می ستاید .ا را موجودی خاص هدیهی خدا ند می داند .ا به هیچ جه زن را پایین
تر از مرد نمی داند هرگز از موضو ضعف به زن نمی نگرد بلکه به عک ا را موجودی می بیند که مرد نیندده در
نغوش پرمهرش پر رش می یابد .موجودی که اگر ا محبتهای مادرانه اش نباشد ،هرگدز مدردی قدوی پدر رش
نخواهد یافت .در شعری که ی برای پسر خود سر ده ،مهربانی به عنوان میراثی مادرانه زنانده بده پسدر –کده مدرد
نینده است -هدیه می شود.
« در مهربانی میراث من است  /برای تو /که نن را /با نا ترین /غمهای جهان /در عمدق بدی پایدان /چشدمان
سیاه تو پنهان کرده ام» (راکعی)::-2: 7:91 ،
« به نظر بسیاری از فمنیست ها ،استثمار فر دستی زنان ناشی از این است که بچده مدی زایندد .همدین اقعیدت
زیست شناختی است که به مردان امکان داد زنان را به انقیاد کشند زنان به این ترتیدب در سدایهی حمایدت مدردان
قرار گرفتند( .نبون دیگران ،نجم عراقی7:0: 7:97 ،به نقل از مزبان پور)740 :7:98 ،
«البته رادیکال های فمنیست به نسبت سایر فمنیست ها ،حمالت سنگین تری نسبت به نقش مدادری دارندد .نندان
معتقدند ارزش هایی که برای مادر ذکر می شود جایگاه مقام خاص ی تنها مسائلی است که در جوامو مردساالر
توسا خود این مردان گفته ضو شده» (مزبان پور ،نقل با تصرف )740-7 :7:98 ،هدف از نن ایدن بدوده کده
زن را تشویق کند نقش مادری را با نغوش باز باویرد .پویرش این نقش دشوار از ر ی میل با نغدوش بداز توسدا
زنان ،به مردان این اجازه را می دهد که بیش تر به خود دغدغه های شخصی خود باردازند خود را کم تر درگیدر
مسائل خانه کنند .در حالی که زن با پویرش عاشقانه ی نقش مادری ،خود را نگاهانه از ر ی میدل قدف فرزندد
درگیر کارهای خانه می کند.
راکعی بی توجه به این نوع نگاه فمنیستی به نقش مادری ،مادر را می ستاید .عشق پداک خدالا ا نسدبت بده
فرزندش را تحسین می کند ا را در مقامی نزدیک به مقام پیامبری در نظر می گیرد .ا به مادر بودن خدود افتخدار
می کند ،به داشتن فرزندانی دختر پسر .افتخار می کند که پسرش –که همدان مدرد نینددهی جامعدهی ا سدت -در
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دامان پرمهرش رشد می کند پر رش می یابد .به داشتن دخترش افتخار می کند ،دختری که از هم اکنون با نگاه در
چهره اش مادر نیندهی جامعه را می بیند .ا از این که می تواند مادری را در نینده تقدیم جامعه اش کند به خود مدی
بالد .این شیوهی تفکر ریشه در فمنیست اسالمی ای دارد که راکعی بدان اعتقاد دارد .فمنیستی که به اسالمی کدردن
بومی کردن تفکرات فمنیستی می پردازد .اگر به تاریخ ایران چه در عصدر باسدتان چده در عصدر حاضدر نگداهی
بیندازیم ،می بینیم که زن در ایران بر خالف غر همیشه مورد احترام بدوده ،مدا در ایدن جدا جدود حرمسدراها در
قرنهای گوشته ی ا ظلمی که امر زه کم بیش به صورتی پنهان به زنان در ایران می شود را به هیچ جده انکدار
نمی کنیم .اما منظورمان دید غالب نگاه کلی به زن در ایران است که همواره با احترام همراه بوده است .در فرهندر
ایرانی شرقی جود تعداد زیاد الهههای زن این دیدگاه را اثبات می کند .همچنین در فرهنر اسالمی همدواره مدادر
ستایش می شود .ظهور اسالم دستورهای صریح خدا ند در قرنن به حفظ مقام زن احترام به مادر بیان جایگداه
مسدلمانان
یژهی ی همچنین توصیه های صریح پیامبر به رعایت شان زن مادر باعث شد که دیددگاه اعدرا
سایر سرزمین ها نسبت به زن تغییر پیدا کند .در دیدگاه فمنیستی اسالمی که در ایران ر ا دارد راکعی بدان معتقد
است« ،مادر بودن بزرگ ترین مهم ترین یژگی یک زن محسو می شود نقش ظایف مادری نهایدت عدزت
قر زن می باشد .برای اثبات این کالم می توان به داستان هزار یک شب مراجعه کرد .داستانی که در بسیاری از
کشورها جایگاهی خاص مورد توجه دارد .در هزار یک شب زمانی شهرزاد مصونیت می یابد حضورش تثبیدت
می شود که مادر می شود( ».مزبان پور 740-7 :7:98نقل به تصرف) در جامعهی ایران نیدز اقعیدت ایدن اسدت کده
همین امر حکمفرماست .زن مرد با هم ازد ا می کنند اما تا نن هنگام که زن مادر نمی شود ،جایگاه متزلزلدی ندزد
همسرش دارد .معموال تا پیش از مادر شدن جایگاه زن در نزد همسرش تا حد دی سست است با کوچدک تدرین
بهانه اختالف نظرهای س حی ممکن است فر بریزد .اما این راب ه پ از مدادر شددن زن بده شددت بده طدور
طبیعی تقویت می شود .چیزی که می توان از نن با عنوان تثبیت موقعیت زن در خانواده پ از مادر شدن سدخن بده
میان ن رد.
ا به فداکاری زنانه مادرانه اشاره می کند نن را می ستاید از خصوصیات خاص بی بدیل زن می داند .این
که خود جوانی اش را بی هیچ توقعی برای فرزندش نسایش ا فدا می کند راضی خرسند به انتظدار بده بدار
نشستن فرزندش می نشیند .ا نرز های خاص شخصی خود را رها می کند نن ها را فدای خوشدبختی لبخندد
فرزندش می کند .ا خوش بختی به ثمر نشستن فرزندش را بزرگ ترین نرز خوشبختی برای خود می داند.
« نن زن که در نیینه ها گم شد /نیینه اسرار خواهد شد /گم شد ،لدی چدون مدادرش ر زی /در دختدرش تکدرار
خواهد شد» (راکعی)7:91:708 ،
مادر بی هیچ من قی عاشقانه به فرزند خود عشق می رزد .برای یک مادر ارزش ها من قهای حاکم بدر زمدین
بی دلیل است که باعث زیبایی نسمانی محبت مادر بده فرزنددش مدی
معنایی ندارد .همین عشق خالصانه نا
شود .راکعی با علم به این موضوع زن را یک معما می داند .ا در کتا مادرانه هایش در ق عه ای با عنوان معما ()7
می سراید:
«معما /زنی است که /برای /فرزند بدترش /دل اپ تر است /معما /مادر است( »...راکعی)75: 7:91 ،
« در میدان بزرگ شهر/زنجیر بر دست پای /می کشندش به جرمی سترگ- /...بی سر پدا! نراسدته ای مدی
گوید-/انگل اجتماع! طبیبی- /کثافت! رفتگری- /پناه بر خدا! ارسدته ای«/مدادرت بمیدرد جدوان!» /زندی مدی
گورد( »...راکعی)79-78: 7:91 ،
راکعی مادر را موجودی اال می داند ،کسی که الیق رشک رزی است .مقدامی اال بدرای ا درنظدر مدی گیدرد.
در هرجایگاهی که باشد برنن حسد می رزد .ا تا نن حد مقام مادر را اال می داند کده حتدی ا
مقامی که هرک
را تا حد پیامبری مقام پیامبر به ا می رساند.
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«رشک نبرده ام /هرگز /بر شاعران /سا حران سرزمین سخن /رشک نبدرده ام /هرگدز /بدر فیلسدوفان /حاکمدان
خ ه ی خرد /رشک نبرده ام /هرگز /بر عارفان /کاشفان کهکشان عشق /رشک برده بودم  /تنهدا /بدر پیدامبران/
پیش از ننکه /مادر شوم» (راکعی)72 :7:91 ،
ا همان طور که به فرزند پسرش اهمیت می دهد ،به فرزند دخترش هم اهمیدت مدی دهدد بدرایش شدعر مدی
سراید .چه بسا شعرهایی که راکعی در نن دخترش را مورد خ ا قرار می دهد بسیار بیش تر از شعرهایی باشد کده
در نن ها پسرش را مخاطب قرار داده است .ا به دختر به عنوان کسی نگاه می کند که در جود ا مادر بودن نمایان
است.
« چندی است /شب ها /به سراغم می نید /فرشته ای مهربان / /چشم می د زد /در چشم هایم /دلجویانه تدر
از /همهی مادران جهان / /به من می گوید /:مامان!» (راکعی)14: 7:91 ،
اژهی «مامان» از پرکاردبردترین اژههایی است که در یک خانواده مورد استفاده قرار می گیرد .اسدتفاده از چندین
اژهی پر بسامدی در شعر راکعی خود گواهی است بر امر زی بودن شعر ی .همان طور که قبال هدم بده نن اشداره
شد راکعی سعی دارد در شعرش از اژگان پرکاربرد استفاده کند تا شعرش من بق بر زبان امر زی باشد .با ایدن حدال
ی توجه دارد که هر اژه ای را در شعرش برجسته نسازد .ا اژگانی را برمی گزیند که عال ه بدر کداربرد زیداد در
جامعه ،خود دارای بار معنایی زیادی باشند .اژه هایی که با بهره گیری از نن ها بتوان فضایی دلنشدین پرمهدر را در
س ح معنایی به شعر ارد کرد بی شک اژهی «مادر» یکی از همین اژه هاست.
راکعی مادر بودن را نقشی اال می داند .نقشی که هم برای فرزند مهم است هم برای مادر .ا مدادری را نقشدی
می داند که زن را نیز بزرگ می کند به ا عظمت ر حی می بخشد.
«تاتی تاتی /نیفتی کوچولو /دستت را بده به من /من تو باهم بزرگ می شویم» (راکعی)40: 7:91 ،
راکعی اگرچه بارها بارها از نقش االی مادری سخن به میان می ن رد در این باره می سراید ،امدا ی هرگدز
نقش همسری زن را نیز فراموش نمی کند .نن را نیز مهم ارزشمند می داند همسر را شایستهی توجده محبدت.
ی در ابتدای ق عه ای نسبتا طوالنی با عنوان «افسانه شیرین» که برای همسرش سر ده ر د ناگهانی ا بده زنددگی
اش را اقعه ای زیبا بر می شمارد که باعث شده ا از زندگی یکنواخت دلگیر خار شود مزهی عشق را بچشد،
ا می گوید:
«گم کرده بودم دردهایم را/در شهر شادی های پوشالی /با ندمک ها غوطه می خوردم /در خوا ندام ندان
خوشحالی /با من سکونی بود مردابی /پر بودم از نرامشی بیمار /لحظه لحظه لحظهی عمرم /تکرار در تکرار
در تکرار /بیداری جان کسی ناگاه /بارید بر من همچو رگباری /بیتدابیش را ریخدت در جدانم /جداری شددم،
جاری شدم ،جاری( ».../راکعی)71-79 :7:91 ،
ج)انتقاد از زنان
اگرچه رااکعی از مقام زن تمجید می کند ،ا را باال می برد می ستاید اما خود به خدوبی مدی داندد کده گداه برخدی
رفتارهای نسنجیده نادرست یک زن می تواند زمینه ای برای مرد فراهم ن رد تا به ا ظلم کند به جای نگاه بده ا
از دریچة یک هم نوع ،به ا چون ابزار عر سک بنگرد.اگر زن خودش برای خود ارزش قائل نباشد خود را تنهدا
برای مرد بهره گیری ا بیاراید ،نمی تواند انتظار داشته باشد که مرد با نگاهی انسانی به ا بنگرد.
«در ر بر یم نشسته /زن /بلند باریک /شیک /با موی قرمز /لب قرمز /کیف قرمز /کفش قرمدز /کدت قرمدز/
لپ قرمز /... /عمری که بی گمان /از  10مدی گدورد /برمدی خیدزد / /مدی نشدیند /مددجین زیباسدت /بدا
دخترکانی /لبخند عریان /که همچون پریان /بوسه به رایگان /می دهند /پسرکانی /خوشبخت /کده عشدق را/
ارزان /ارزان /می خرند( ».../راکعی)91: 7:95 ،
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د)تقابل زن و مرد
راکعی در برخی شعرهایش مرد را به خاطر غفلتش از گوهر نا جود زن توجه صرف بده ظداهرش محکدوم
می کند .نگاهی که باعث می شود زن تنها در زمان جوانی ا زیباییش محبو مرد باشد .اما نن گاه کده بدا گدور
زمان زیبایی اش را از دست می دهد ،احساس کند که دیگر جایی در قلب مرد زندگی ا ندارد .در نتیجه نرز کند
قبل از رسیدن به این مرحله در ا محبوبیت از دنیا بر د.
«نرمیده بر سریر ناز /بانوی ناز« /ناز بانو» /عشوه ساز /پر غر ر /بی نیاز /نه /مرگ /نرز ی من است /برای تو/
پیش از نن که /پیر شوی /نازبانو» (راکعی)2:- 2 :7:91 ،
 .8بررسی اشعار نازک المالئکه و دیدگاههای وی با محوریت زن
نازک المالئکه 7این بانوی شاعر معاصر عراقی ننقدر شناخته شده شهور است که کمتر کتا شعر معاصر عدر را
میتوان یافت که در نن از ی زندگی نامهاش سخنی به میان نیامده باشد .زندگی نامهی ا در این کتدا هدا شدبیه
به هم گاه با اندکی تفسیر یا کوتاه گزیده است .نکتهی عجیب بحث برانگیزی در زندگی ا دیده نمی شود کده
میان مورخان ادیبان جای بحث باشد .ننچه در تاریخ ادبیات عدر شدوقی ضدیف نمدده ننچده در تداریخ االد
العربی عمر فر خ نمده نیز با این نوشتارها همنهنر است.
همان ور که گفتیم نازک المالئکه از شعرای زن معاصر عراقی است .ا عال ه بدر درخشدش در دنیدای شدعر ،در
زمینهی نقد ادبی نیز هنرنمایی هایی داشته است .نازک المالئکه را بیش از هرچیز با عنوان پرچم دار نغازگر شعر نو
عربی می شناسند .ی ا لین نظریه پرداز شعر نو عربی است با جسدارت مردانده اش در برابدر منتقددین شدعر ندو
ایستادگی کرد.
دربارهی نازک شعر زنانهی ی اظهار نظرهای زیادی شده است« .برخی ی را خنساء عصر جدیدد مدی دانندد
با این تفا ت که از فرهنر باالتری برخوردار است .مار ن عبود در مقدمه ی نخستین دیوان نازی مدی نویسدد :ا در
قرن بیستم دیوان شعری را به ما عرضه کرده که حول موضوعی احد است .مانند دیدوان خنسداء در زمدان گوشدته»
(الصبار)52: 7884 ،
نزار قبانی نازک المالئکه را از پایههای شعر در زبان عربی می داند .ا معتقد است که ادبیات زندان شدعر زندان
در اد عربی نوپاست عوامل مختلقی از جمله ا ضاع اجتماعی جامعه ،دیدن ،برخدی ر ابدا اجتمداعی در ایدن
7

 .نازک المالئکه از شاعران زن معاصر عر

از پیشگامان شعر نو عربی محسو

می شود « .ی در سال  784:در بغداد ،در خانواده ای فرهنگی که

مادرش شاعر پدرش شاعر نویسنده ای صاحب قلم بود ،چشم به جهان گشود .مادر ی «سلیمة عبدالرزاق» معر ف به «ام نزار» پدرش «صادق
المالئکه» نام داشت(».مالئکه ،7899 ،ص 5به نقل از رخشنده نیا ،ص  )2:ی نثار زیادی از خود به جا گواشت که دایرةالمعارف «الناس» در بیست
جلد از مهمترین ننهاست« .نخستین جرقه های شاعری از زمان کودکی ا نغاز شد

قتی به سن ده سالگی رسید ،ا لین قصیدهی فصیح خود را

سر د .با گوشت زمان عالقه اش ر ز به ر ز نسبت به شعر زیاد شد( ».ممتحن ،7:80 ،ص )92نازک از همان د ران به فلسفه شناخت کنه اسرار
هستی نیز عالقه مند بود

جود پدری که هم ادیب هم معلم بود باعث موفقیت بیش تر ا در این زمینه شد( ».الصبار7884 ،ص 4:-2باتصرف».

نازک تحصیالت ابتدایی متوس هی خود را در بغداد در سال  78:8به پایان رساند .نازک پ
عالی بغداد شد

در سال  7822در رشتهی زبان

از پایان د رهی متوس ه در سال  7820ارد دانشسرای

ادبیات عربی از ننجا فارر التحصیل گردید .ی سا

تحصیالت خود را در رشتهی موسیقی در دانشکده ی هنرهای زیبای بغداد به پایان رساند .پ

به موسیقی ر ی ن رد

درسال 7851

از نن که نازک برای نموختن انگلیسی فرانسه به نمریکا

رفت ،در دانشگاه سکنسن پویرفته شد در سال  7858کارشناسی ارشد خود را در رشته ی ادبیات ت بیقی از همان دانشگاه اخو کرد.ا مدتی در طن
خویش تدری

کرد .ی چند سال بعد ازد ا کرد

حاصل این ازد ا یک پسر بود .ی در بیستم ژ ئن  4001در مصر چشم از جهان فر

بست«.عاشقانه الیل»« ،شظایا الرماد»« ،قرارة الموجة»« ،شجرة القمر»« ،یغیر الوانه البحر»« ،ماساة الحیاة اغنیة لالنسان»« ،التجزیئییة فی المجتمو العربی»،
«سایکولوجیة الشعر» از جمله نثار نازک المال که است .مشهورترین قصیدهی ا «الکولیرا» در  7821دربارهی شیوع بیماری
است

با در مصر سر ده شده
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عقب ماندگی موثر اند .با این حال ی نازک المالئکه را پرچم دار پیشوای شاعران زن در عصر خود می داندد کده
باعث شد شعر از سل ه ی مردان خار شود تصور غالب جامعه را که معتقد بودند مردان در قدرت شداعری زندان
برتری دارند ،تغییر داد( .همان)55:
شرایا اجتماعی عصری که نازک در نن زیسته ،عصری که با خفقان همراه بوده باعث شده تا نازک در بسیاری از
شعرهایش برای بیان مرادش از اس وره بهره گیرد .با این حال ی را هرگز شاعری نمی یابیم که از بیان دیدگاههدای
خود به خاطر ترس از عواقبش سرباز زند .نازک المالئکه با دیدن مشکالت جامعهی عراق حسرت می خدورد ا بدا
به یاد ن ردن گوشته ا ضاع به سامان ،از اند ه خویش می کاهدد .مسدائلی چدون جندر جهدانی د م ،شدیوع بدا،
فاصله ی طبقاتی ،بی توجهی به حقوق زن در جامعه ای که نازک در نن زندگی می کند ،باعث ایجاد این ح اندد ه
در ی می شود .شاعر با به کار بردن اژگانی که داللت مسدتقیم بدر اندد ه دارد ،مانندد «اللیدل األنداث» « ،الظلمدة»،
«الصمت»« ،نهات» «احزان» در قصیدهی "کولیرا" ا اند ه خود را بیان می دارد .ا با به کارگیری اسلو اسدتفهام
ندا به خوبی حزن حسرت خود را به مخاطب القا می کند .نازک المالئکه از هبدوط انسدان ناراحدت اسدت .ایدن
حسرت از هبوط در چند شعر ی به چشم می خورد:
(لیت حوّاءَ لم توق ثَمَرَ الد حةِ لیت الشی ان لم یتجنّا)
ای کاش حوا از میوهی نن درخت بلند نمی خورد ابلی جنایت نمی کرد( المالئکه) 788/7: 7881 ،
نازک المالئکه در شعر خود بیشتر از رمز اس وره بهره می گیرد بازتا شخصیت زن نیز در نثار ا بده جدای
اینکه مستقیم باشد به شکل اس وره رمز است .برای مثال اگر اشعارش را بررسی کنیم پی می بدریم کده فقدا سده
قصیده به شکل اختصاصی برای زن سر ده است .قصیده "غسال للعار" قصیده"النائمة فی الشارع " قصیده "صور
من زقاق بغدادی".
بددد ن شددک شدداعر تددوان مندددی چددون نددازک در مضددامین مختلددف شددعر سددر ده در بسددیاری از نن هددا نیددز
برجستگیهای خاصی یافته سرنمد شده است .با این حال پرداختن به همهی ایدن مضدامین نده در ایدن مقالده مدی
گنجد نه از اهداف نن به شمار می ر د .در این جا ما سعی داریم تنها نگاهی به دیدگاه ندازک المالئکده در موضدو
گیری ها در شعرهایش نسبت به زن داشته باشیم .اشعار نازک غالبا حدیث دلی دردمند ناکام سرشار از تسدلیم
اند ه می باشد « .نازک در شعرهایش بر این نکته تاکید دارد که زن اکنون به صورت یک ابزار درنمده ،دیدگاهی که
راکعی نیز در شعرهایش به نن می پردازد.
الف)جایگاه زن در جامعه:
تمایل ر ز افز دن نن ها به شهوت بی بندد بداری باعدث شدد ایدن
نازک می گوید غرق شدن مردان در شرا
دیدگاه بد نسبت به زنان از سوی ننان شده باعث شده که مردان به خاطر ترس از نلوده شدن زنان در چنین جامعه
ای به زنان اجازه ی خر از خانه ندهند .ا معتقد است مردان به د شدیوه بده زندان مدی نگرندد .برخدی نن هدا را
موجوداتی پست بی ارزش می دانند .از این ر دلیلی نمی بینند که چنین موجودات پستی از نظر ننان ارد جامعده
شوند .اما عده ای دیگر زنان را باارزش تلقی می کنند .اما ا را گوهری می دانند که باید در خانه به د ر از نااهالن
بماند از این ر به ا اجازه نمی دهند که از خانه خار شود در اجتماع به فعالیت باردازد .این دیددگاهی اسدت
که فمنیست ها با نن به شدت مخالف اندد( .المهندا 249 :7895 ،بده نقدل از ممدتحن 91-9 :7:80 ،باتصدرف) ا در
جامعه ای زندگی می کرد که در نن زن حق اظهار نظر نداشت .حتی حضور زندان مدردان در یدک مکدان عمدومی
هنچون بازار در جامعهی د ران نازک به شدت رد می شد.
نازک المالئکه معتقد است حق زنان شاعر نن گونه که باید در هیچ کجدای جهدان ادا نشدده بده شدعر نندان بده
اندازه ی کافی پرداخته نشده است .از دیدگاه ی این امر در کشورهای شرقی خصوصا اسدالمی نمدود بدیش تدری
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دارد که نوعی نگاه خاص به احکام دینی ،سنتهای اجتماعی عادتهای فرهنگی ایجاد کننددهی نن اسدت« .ندازک
معتقد است که در جامعه ای که توسا مردان اداره می شود ،زنان اجازهی صحبت از بسیاری از مسائل مورد نظرشان
را ندارند .این امر در شعر شاعران زن نیز بر ز می کند .یعنی زنان شاعر نمی توانند نزادانه از ننچه در فکدر دارندد
سخن بگویند .برخی زمینه ها هست که مردان شاعر نزادانه با جرنت جسارت به نن ها ارد می شوند امدا زندان
در صورت ر د به نن ها محکوم می شوند .عشق از جمله ی این مسائل است .که گرچه در زنان بیش تر از مردان
جود دارد ،با این حال ارد کردن نن در شعر توسا زنان ناپسند تلقی می شود .این در حالی اسدت کده ارد کدردن
همین مفهوم در شعر توسا مرد ،ستایش می شود( ».نظری ،بی تا)7-4 :نازک در شعرهایش به شدت با ایدن دیددگاه
به مخالفت برمی خیزد .ا عشق را نزادانه در شعرش مورد توجه قرار می دهدد از نن سدخن بده میدان مدی ن رد».
نازک المالئکه قضیه ی زن مسائل مربوط به نن را به طور کلی قضیه ای اخالقدی مدی داندد معتقدد اسدت همدین
اخالقی بودن ارتباط نن با اخالق است که باعث حساسیت فوق العادهی نن شده اسدت .ی معتقدد اسدت ر بدر
شدن با یک قضیهی اخالقی بسیار سخت است.
«ناز ک المالئکه معتقد است شاعری که در این عصر زندگی می کند باید با زبان فرهنر سایر سرزمین ها نشدنا
باشد تا بتواند به معانی جدید دست یابدد( ».الصدبار) 55: 7844 ،ا زندان خصوصدا زندان شداعر را بده بداال ببدردن
معلومات شناخت دقیق از جهان پیرامونشان فرا می خواند .نگاهی خود ی از فرهنرهدای غربدی نشدنایی ا بدا
زبان های فرانسوی انگلیسی در شعرهایش نیز تاثیرگوار است .تا جایی که شعر این شاعر زن در بسدیاری مدوارد از
نظر غنای مفهومی باالتر از شعر مردان قرار می دهد .نازک شاعری به شدت رمانتیک است ایدن مسدئله در تمدامی
شعرهای ی به ضوح دیده می شود .نن گاه که ی دربارهی زن شعر مدی سدراید ،ایدن احساسدات ی جلدوه ای
عمیق می یابد .شعر نازک در بسیاری از موارد با بدبینی همراه است .این دیدگاه ی گاه زمانی که دربارهی زن سخن
می گوید جلوه ای خاص به خود می گیرد .نازک در بسیاری از شعرهایش دربارهی زن خدوبیهدای ا سدخن مدی
گوید .اما نن گاه که بدبینی بر شعرش غالب مدی شدود ،ایدن دیددگاه در تعدریفش از زن نیدز تداثیر مدی گدوارد .ی
درقسمتی از قصیده ای با عنوان «امراه ال قیمة لها» که در جلد د م دیوانش نمده است ،از این دیدگاه به زن می نگرد.
ذهبتْ لم یَشْحَبْ لها خَدٌّ لم ترجفْ شفاهُ /لم تسْموِ األبوا ُ قصَّةَ موتِها تُرْ َى تُرْ َى /لدم ترتفدوْ أسدتارُ نافدوةٍ
تسیلُ أسىً شَجْوَا /لتتابوَ التابوتَ بالتحدیدقِ حتى ال تدراه /إال بقیَّدةَ هیکدلٍ فدی الددر ِ تُرْعِشُده الدو/کَرْ/نبأَّ تعثدرَ فدی
الدر ِ فلم یَجد مأ ىً صدداهُ/فأ ى إلى النسیانِ فی بعضِ الحُفَدرْ/یَرثی کآبَتَهُ القَمَرْ.
ترجمه :ا رفت نه گونه ای برایش بی رنر شد نه لبی لرزید /درها داستان مرگ ا که بارهدا ر ایدت شدد را
نشنید /پرده های پنجره ای که غم اند ه می بارد کنار نرفت /تا به تابوت خیره شود تا نن را نبیند /جدز بداقی ماندده
جسمی در در ازه که یاد نن را به لرزه در می ن رد /خبری که در فضا لغزیدد انعکاسدش پنداهی نیافدت  /پد بده
فراموشی در حفره ای پناه برد  /تا ماه اند هش را مویه کند.
«نازک المالئکه مانند هر زن دیگری به شدت به عشق اهمیت می دهد .ی در دفترهدای ابتددایی خدود  774بدار
اژهی «حب» مشتقات نن را به کار برده است .ی از اژههای مرتبا با عشق نیز بهره ی فرا انی برده است .که از
این میان می توان به تکرار اژهی «قلب» در دفترهای شعری «ماساة الحیاة» «أغنیة لالنسدان» «عاشدقة اللیدل» اشداره
کرد( » .صیادی نژاد »8: 7:8: ،عشق نازک المالئکه عشدقی پداک ر حدانی اسدت .ندازک المالئکده در جامعده ای
زندگی می کرد که زنان در نن حق سخن گفتن از برخی امور مانند عشق را نداشتند .ا گداه بدا ارد کدردن معشدوق
موکر این محد دیت را از بین می برد .در حقیقت عشق تابویی است کده ندازک المالئکده نن را مدی شدکند .ی در
محی ی به طرح مسئله ی عشق پرداخت که هیچ زنی جرنت نن را نداشت .نگداه ندازک المالئکده بده عشدق ،نگداهی
فلسفی است .از برخی فالسفهی مشهور غر متاثر است( .النشا ی 57:: 7892 ،به نقل از ناظمیدان) 474 :7:98 ،
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نازک به عشق افالطونی معتقد است همواره از رسیدن به قله می هراسد معتقد است اگدر چیدزی را کده د سدت
داریم به نن می اندیشیم در س ح ر یا بماند ،بهتر از نن است که جامهی عمل باوشد.
داشتن نگاه احساس عاطفده ی زنانده در شدعر دارابدودن دیددگاه انتقدادی نسدبت بده مسدایل اجتمداعی از
یژگیهای شعری نازک المالئکه است .نازک در ایران بارها بارها با فر ر مقایسه شده است .احمدد شداملو شداعر
معاصر دربارهی شعر فر ر می گوید« :فر ر ننقدر زن است که من هرگز نتوانسته ام شعرش را با صدای بلند بخوانم.
چون احساس می کنم لباس زنانه ،تنم کرده ام .در ذهنم هم که مدی خدوانم ،شدعرش را بدا صددای زن مدی شدنوم».
(شمیسا 441: ،7:9: ،به نقل از ناظمیان ) 474 :7:98گرچه شاملو این عبارت را در مورد فر ر به کار بده نده ندازک،
اما از نن جا که این د باهم قرابت نزدیکی دارند ،می توان با اندکی تسامح این عبارت را برای نازک نیدز بیدان کدرد.
البته ذکر این نکته هم ضر ری است که به کارگیری این عبارت برای نازک با قدری اغراق همراه است .چرا که شدعر
نازک به اندازهی فر ر زنانه نیست.
یژگی خاص شعر نازک حساسیت احساس فرا ان به کار رفته در نن است .شعرا شعر زنی شرقی اسدت کده
که زندگی کردن ،زندگی بخشیدن ،عاشق شدن دستیابی به نرز هایی که در نغاز زندگی اش برای فرداها داشدته را
د ست دارد...اما قتی که بزرگ می شود می بیند که زندگی اقعی با تصورات ی متفا ت اسدت .ا بدا سدختیهدا،
مشکالت نامالیمی های جهان ر بر می شود قلبش ماالمال از اند ه می گدردد .ا چداره ای جدز پنداه بدردن بده
گوشته یادن ری خاطرات خوش نن نمی بیند .ا گاه در برخورد با این نامالیمات به تاریکی شب پناه مدی بدرد.
(شم نبادی)47-5 :7:87 ،
همان طورکه قبال هم اشاره شد « به کارگیری اس وره در اشدعار ندازک امدری رایدج محسدو مدی شدود .ندازک
راهب این گونه بیان می کند که تابی زنی زیبا ثر تمند است کده در قدرن چهدارم
المالئکه در اس ورهی تابی
میالدی در اسکندریخ زندگی می کرد .ی در دیری ساکن شد تصمیم به فریب دادن راهب نن دیر گرفته بدود .در
ایتدا این کار برای ا دشوار بود لی در نهایت با استفاده از زیبایی اش به پیر زی رسدید ا را بده گنداه افکندد .امدا
خود تابی از کارش پشیمان شد به قدیسه بدل گشت .نازک المالئکه این مضمون اس وره ای را در قالب شدعر از
زبان تایی چنین توصیف می کند:
من األزهار الوانی
من خیوط الضوء أردیتی
عصرته کف الشی ان
الهوی المبهور فی شفتی
خفایا عالم تان
کهان الورد اغنیتنی
« لباسم از تار پود نور است .رنر هایم از گل ها ،عشق در لبانمبه نف افتداده دسدت شدی ان نن را فشدرده
است .حرارت تشنگیهای گل سر دم پنهانیهای جهان چیز دیگری است».
نازک المالئکه در این شعر سعی کرده با به تصویر کشیدن شخصیت زن اظهار قدرت توانایی نن بر گمراهدی
اشاره کند همچنین در حمله به راهبان ضعف ننان در برابر رذیلت ها شهوت ها بیان می کند که نن ها بشدرند
خاکاند(».علمداری ،بی تا)70:
از ن
ب)تقابل زن و مرد
نازک در شعر خویش از «جالد« نام می برد .جالد در شعر ی نماد تمام مردانی است که در عین تعصدب شددید بده
قوانین اجتماعی مرتبا با زنان نسوده خاطر از این که در جامعهی سنتی همواره حق با ننان است ،چون به خلدوت
می ر ند ،نن کار دیگر می کنند« .مهنا ،بیتا2:4 ،به نقل از رخشنده نیا ،ص)57
یعود الجالد الوحشی یلقی الناس /العار؟ یمسح مدیته -مزقنا العار /رجعنا فضالء بین السمعة االحدرار/
یا ر الحانة ،أین الخمار /أین الکأس؟» المالئکه)428: 4009 ،

بازتاب شخصیت زن در شعر معاصر عربی و فارسی؛ مطالعه موردی شعر نازک المالئکه وفاطمه راکعی 19 /

 .3نتیجهگیری:
زن در شعر هر د شاعر جایگاه باالیی دارد هر د شاعر زن را از ارکان جامعه می دانند .در این بین راکعدی بیشدتر
جایگاه اجتماعی زن در جامعه پرداخته است نازک المالئکه به ضعیت زن در جامعه عر انتقاد دارد.
راکعی زبان ساده ای دارد افکار را بد ن پیچیدگی بیان می کند الفاظ مربوط به زن در شعر ا بسدیار اسدت ،امدا
نازک المالئکه بیشتر از نماد اس وره بهره می گیرد به همین دلیل زن به شکل مسدتقیم کمتدر در شدعر ا کداربرد
دارد.
هر د شاعر تحت تأثیر تعالیم اسالمی قرار دارند نگاه ننها به زن از زا یه نگاه اسالم بده زن اسدت .راکعدی تحدت
تأثیر فضای انقال اسالمی ایران نیز قرار دارد.
علی رغم اینکه زن در شعر هر د شاعر جایگاه باالیی دارد اما نمی توان این د شاعر را فمنیسدم بدا تعریدف غربدی
دانست ،چون نگاه ننها بیشتر از اینکه تحت تأثیر مکتب فمنیسم غربی باشد ،تحت تأثیر تعالیم اسالمی است.
منابع
الف)کتابها:
ابراهیم ،حافظ دیوان قاهره ،الهیئة المصریة العامة للکتا

.7891

اعتصامی ،پر ین دیوان اشعار چاپ هشتم ،تهران :اعتصامی.7:4: ،
امرؤالقی

دیوان شرح عبدالرحمن مص ا ی ،چاپ د م ،بیر ت ،دار المعرفة.4002 ،

بهبهانی ،سیمین مجموعه اشعار تهران :نگاه.7:94
راکعی ،فاطمه آواز گلسنگ چاپ چهارم ،تهران :موسسهی اطالعات.7:9: ،
راکعی رویای رنگینر تهران :نشر علم.7:91 ،

_____ سنجاقک ها تهران :نشر علم.7:91 ،

_____ مادرانه ها چاپ سوم ،انتشارات اطالعات ،تهران.7:91 :
الصبار ،لیلی من االدب النسائی المعاصر العربی و الغربی زارة الثقافة ،دمشق.7844 ،
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هداره ،محمد مص فی دراسات فی الشعر العربی الحدیث بی جا ،بی تا.
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