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زنان هاست: دنبال پاسخ دادن به این سؤالرو به با توجه به این اهداف، پژوهش پیش

ه این تصاویر چگون كنند؟شاعر از چه تصویري براي توصیف مرد و نقش مرد استفاده می

تحلیل روش  پژوهش بااین در ؟ پردازدي جنسیت میبه بازنمایی افكار زنان درباره

تصاویر زبانی ي توصیفی در زمینه –صورت تحلیلی اشعار سه شاعر زن به محتوا، تمامی

ها همراه هایی از آنموردمطالعه و مقایسه قرار گرفته كه نمونهرابطه با مرد درو مجازي 

دهد كه نگاه به جنسیت، میان سه شاعر ها نشان میخواهد شد. یافتهبا تحلیل ارائه 

ي سیطرهنگاه مردساالرانه در اشعار پروین كه تحت يتفاوت چشمگیري دارد؛ سلطه

حال نگاه فردگرایانه همراه با از سایرین بود، درعین ادبیات كالسیك فارسی است، بیش

 زاد بود.ین بیش از فروغ فرخطلبی در اشعار سیماستقالل و مساوات

 زاد.سیمین بهبهانی، فروغ فرخ، جنسیت، مرد تصویرپروین اعتصامی،  :های کليدیواژه

  
 . مقدمه و بيان مسئله۱

گیري از صناعات و تصاویر بیان مفاهیم موردنظر خود، بهره شاعران برايیكی از ابزارهاي 

یعنی گریزي  ؛رم عادي كالم استنُاین كار خارج شدن و گریز از  يادبی است كه الزمه

انجامد. در شعر، صناعات بالغی و زبان اق میگیري خل  كه به هنري شدن زبان و شكل

 ،یفتوحرک. كنند )هاي فردي را فراهم میابراز كیفیات روحی و خصلت يمجازي، زمینه

1391 :63.) 

تفكرات شاعر و همچنین جامعه در باب جنسیت  تصویر مردان در شعر زنان، بازتاب

به مدرنیته علیه مردساالري قیام  از سنت گذركه جامعه در دوران زمانیویژه است، به

هاي زندگی ي دستگاهی در تمام ساحتمثابهمختلف به كرده است. مردساالري در جوامع

او  يهمواره زیر سایه است و« مرد»تابعی از « زن»شده. در این نگاه وجود بشر اعمال 

 كند. زندگی می

روشنی در شعر نداشت و این  يشعر كالسیك فارسی پیش از مشروطه، زن چهرهدر 

نظران، همچنین بسیاري از صاحب فرهنگ مردساالر بر جامعه بود. یتناشی از حاكم

اي زنان دانند و این خود حاكی از نقش حاشیهمعشوق را هم در اشعار فراوانی مذكر می



 63 ــــــــــــــــــــــــــبازتاب جنسیت مردان در دیوان شعرای زن؛.../محمدرضا پاشایی 

 

ي ادبی است. دوره -ها در اسناد فرهنگی تبع آن بازتاب ناچیز آندر جوامع سنتی و به

ت به مدرنیسم به شمار آورد. در این دوران براي اولین نگذر از س يرا باید دوره مشروطه

همین فكران به فرهنگ مردساالر حاكم بر جامعه اعتراض كردند و بار در ایران، روشن

نگاه خود  ااي در ادبیات گشود و به زنان شاعر این فرصت را داد تا آشكارتازهباب  امر،

مانده در قیاس با شاعران مرد بسیار . اگرچه آنچه از ادبیات كالسیك باقی را بیان كنند

 اندک است؛ اما همین اشعار نیز اسناد ارزشمندي براي بررسی نگاه زنانه است.

فكرانه هاي فمینیستی و روشنجامعه همگام با جریاناز مشروطه به بعد حضور زنان در 

ترین تحوالت عصر سرعت پیدا كرد؛ اما اینكه آیا زنان شاعر ما باوجودي كه در بطن مهم

هاي فمینیست و حضور زنان در جامعه را اند و جنبشجدید، یعنی ظهور مدرنیته زیسته

درتمند ادبیات كالسیك كه در آن زن ق ياند خود را از سیطرهاند، تا چه حد توانستهدیده

عنوان یك زن شاعر كنشگرانه و با ي نامشخص و نامعلومی داشت، رها كنند و بهچهره

آگاهی نسبت به جنسیت اقدام به سرودن شعر كنند، مطلبی است كه این پژوهش قصد 

نان از توان با بررسی تصویري دانست كه آبررسی آن را دارد. این آگاهی و جایگاه را می

 اند.مردان به نمایش گذاشته

شعر و  ينزدیك به هم وارد عرصه ياین دوران سه شاعر مطرح زن به فاصله در

و در ادامه فروغ و سیمین بهبهانی. پروین ابتدا پروین اعتصامی  :شاعري شدند

خود ينوبهادبیات كالسیك بود و فروغ و سیمین با زبان و فرم نو، هركدام به يدهندهادامه

 . اي را در شعر فارسی به راه انداختندجریان تازه

هاي زیر دنبال پاسخ دادن به سؤالشده، در این پژوهش بهي بیانبا توجه به مقدمه

 هستیم:

 تصویر مردان در اشعار سه شاعر زن موردبحث به چه صورتی انعكاس یافته است؟ -

 این سه شاعر زن وجود دارد؟چه تفاوتی میان تصویر مربوط به مردان میان  -

در این پژوهش با توجه به چهارچوب تئوري هویت اجتماعی )كه در ادامه به توضیح 

آن خواهیم پرداخت(، درصدد هستیم تا بازتاب جنس مرد را در دیوان این شاعران بررسی 
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 عنوان زن در كناركنیم؛ زیرا نگاه زنان به مردان نشانگر نگاهی است كه به خودشان به

 )تابعی از او( دارند. شجویی( یا پشت سرارز با او(، درمقابل او )ستیزهمرد )هم

 

 ینظر یمبان. ۱. ۱

 جنسيت. ۱. ۱. ۱

كند؛ شود كه زن یا مرد بودن را مشخص میهایی گفته میاي از ویژگیجنسیت به مجموعه

دهد. محققان میالبته منظور از این تفاوت، هویتی است كه فرهنگ و جامعه به زن یا مرد 

دهی گیري و سازمانهاي اساسی براي شكلمعتقدند مفهوم جنسیت، زن و مرد، از بنیان

 (. Heinemann, 2012:36جوامع است )

یك جامعه بر  دافرا( social identity theory) مبناي تئوري هویت اجتماعی بر

اساس اینكه به چه جامعه، گروه و جنسیتی تعلق دارند، مفهومی از خود و هویت خود 

كنند. بر اساس این تئوري، افراد جامعه بر مبناي درک و دریافت خود از هویت پیدا می

 .(Turner, 2010) كنندشان رفتار میاجتماعی

مردانه است و زنان در شعر فارسی  يبه گواه محققان، شعر فارسی شعري با صبغه

حتی اگر ادعاي آژند مبنی بر اینكه نخستین بار شعر  .حضور مبهم و نامشخصی دارند

هرحال ( نپذیریم؛ اما به101: 1384كرد )رک. آژند، « زداییاسطوره»مشروطه از زنان 

از شعر ها عبارتی موضوعیت یافتن آنها و بهپرداختن به زنان و مسائل مربوط به آن

هاي فرهنگی و مذهبی نسبت مشروطه صورت جدي و آشكار یافت. با توجه به حساسیت

درک است؛ اما هیمنه و قدرت ادبیات سنتی این وضعیت قابل ايبه حضور زنان در جامعه

هاي محتوایی و بالغی چنان زیاد بوده كه حتی با ظهور مدرنیته فارسی در تولید كلیشه

 مشاهده است.بلهم حضور پررنگ آن قا
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 ی پژوهشپيشينه .2. ۱

هایی از تصویر مرد در شعر زنان، چه با نگاه تطبیقی ازاین در چندین پژوهش جنبهپیش

هاي مردساالرانه، بررسی غیر ایرانی و چه ازمنظر نگاه معترض به سنت -میان شاعر ایرانی 

 خواهیم پرداخت: هاآندر زیر به  كه شده است

تطبیقی سیماي مرد در اشعار  يمقایسه» ي(، در مقاله1395پور )قهرمانقهرمانی و 

نگاه دو شاعر نسبت به مرد، به این نتیجه  يضمن مقایسه« فدوي طوقان و سیمین بهبهانی

اند، با این تفاوت كه هر دو شاعر به بیان احساسات خود نسبت به مرد پرداخته اندرسیده

 است.پرده بیان كرده بهبهانی عواطف و احساسات خود را نسبت به مرد بی سیمینكه 

 در شهیاند و ریتصو یسیدگرد یبررسي خود باعنوان نامهپایان در، (1392) دیوساالر

كارگیري از تصاویر در دهد عالوه بر تحولی كه در نوع بهنشان می فرخزاد فروغ وانید

هاي عمیق و ژرف انسانی نیز وارد فضاي شعري او دیوان شاعر به وجود آمده، اندیشه

كنند حركت می اشموازات هم در طی دیوان شعريتصویر و اندیشه به پس ؛شده است

 .شوندتر میتر و مفهومیتر، مدرنو همراه با رشد اندیشه، تصاویر نیز پخته

اي از سنت نمونهسه شاعر زن معاصر با تعامل تحلیل » يدر مقالهنیز ، (1390) زرقانی

طرز برخورد سه شاعر معاصر زن، پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی  «فرهنگی رایج ایران

. در این مقاله، نگاه معترض سه كندبیان می سنت فرهنگی مردان با را و فروغ فرخزاد

ت قومی و سن  يپروین نماینده شود كهمیشاعر به سنت مردساالري در ایران بررسی 

رویكرد  ينماینده غطلبانه و فرورویكرد اصالح يمعترضانه، سیمین نماینده طرز برخورد

 .ده استششكن تلقی تگرانه و سن  عصیان

از « زن در شعر پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد»اي باعنوان در مقاله

 .است شده موضوع زن از نگاه این سه شاعر بررسی ، (1389) سیدرضایی

فروغ  ن،یبر زبان شعر پرو تیجنس ریتأثي خود باعنوان نامه، در پایان(1389پور )مرزبان
كند و در نتایج خود بیان می گیردعنوان روایتی از زبان در نظر میشعر را به ،یو فاطمه راكع
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فاطمه  و پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، اشعار شاعران زن برمتغیر جنسیت  كه با بررسی

 .اثبات شد كه جنسیت افراد عالوه بر زبان معیار، بر زبان ادبی نیز تأثیر دارد ،راكعی

 يپرآوازه شاعر سه میان ايمقایسه نگاهی باكه قصد دارد  حاضر پژوهش موضوع اما

 یبررسدر شعرشان  شدهخلقتصاویر  ازطریقرا  مرد جنسیت به آنان نگاه زبان،یفارس زن

زن از رهگذر نگاهی  عنوانبهچطور این سه شاعر جنسیت خود را  كه دهدو نشان  كند

 جنسیت رامونیپ هاو تا چه میزان مبناي اشعار آن كشندبه تصویر می ،كه به مردان دارند

 .است تازه خود نوع در است، مرد و زن دوانگاري سنت و

 

 روش پژوهش  .3. ۱

تحلیل، بیت و مصراع است. در در این بررسی واحد . از نوع تحلیل محتوا است پژوهش

هایی بوده كه مستقیم یا غیرمستقیم استخراج اشعار از آثار شاعران مدنظر، تأكید بر نمونه

عنوان یك جنسیت نام صراحت از مردان بهكردند. گاه شاعر بهبر تصویر مرد داللت می

ي مردان ربارهصورت صریح دگوید. در این موارد شاعر بهبرد و گاه از معشوق مرد میمی

كند؛ براي نمونه مشاغلی كه ازلحاظ هاي مردانه اشاره میدهد؛ اما گاه به نقشنظر می

تاریخی و عرفی به مردان متعلق بوده است؛ مانند محتسب یا قاضی یا حتی در اشكال 

صورت كم ی مطالعه ي اشعار سه شاعر بهترتیب محتواي همهتر رئیس اداره. بدینمدرن

 ي تصویر مرد موردمقایسه قرار گرفته است. هایت اشعار هر سه شاعر در زمینهشده و درن

بندي، تهیه و اي مقولههاي پژوهش بر اساس روش توصیفی و از نوع كتابخانهداده

 شده است.  گردآوري

  
 . بحث و بررسی2

 پروين اعتصامی .۱. 2

توان از نویسندگان میاندیشه و طرز تفكر پروین اعتصامی را همچون دیگر شاعران و 

زن و حضور  يدیدگاه پروین اعتصامی درباره هایش شناخت.میان آثار و اشعار و نوشته
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. كندنسبت به مرد و مردان جامعه نمایان می را او خوبی دیدگاهبه ،زندگی يوي در عرصه

طورمستقیم از مرد، جایگاه و حضورش در زندگی باید گفت پروین در اشعارش به نخست

كند كه ازلحاظ تاریخی به ؛ او از كسانی صحبت میفردي و اجتماعی سخن نگفته است

بر اساس تئوري هویت اجتماعی، صفات و رفتارهایی كه ناشی  .گروه مردان تعلق داشتند

سازد. در تاریخ تان را میز هویت اجتماعیاز تعلق شما به یك گروه است، بخشی ا

اتفاق مشاغلی كه بازتابی در شعر بهاند و قریبما، مردان بازوي فعال اجتماع بوده« مذكر»

گوید، سخن می« مردانه»رو وقتی پروین از این مشاغل اند؛ ازاینداشته، مردانه بوده

دهد این اشارات در سطح ن میكند؛ اما تحلیل ابیات او نشاعبارتی از مرد صحبت میبه

دهد. در بخش ماند و هرگز تصویر روشنی از مردان را از دیدگاه پروین نشان نمیمی

 پردازیم.ها اشاره كرده است، مینخست به مشاغل مردانه كه پروین به آن

 مشاغل مردانه .۱. ۱. 2

واره موردطعن و در ادبیات كالسیك ما برخی از مشاغل مانند قاضی، مفتی، زاهد و... هم

جاي دیدگاهی منفی نسبت به قاضی و حاكم شرع دارد و در جاينیز پروین اند. لعن بوده

 :پردازدبه این موضوع می ،دیوانش هرجا كه كالم اقتضا كند

 دهد عرض فقیران را جواب؟اي رنجبركی دهد حاكم شرعی كه بهر رشوه فتوي می

 ( 50: 1391)اعتصامی،    

 ه صیامــی مــچ روز نباشـــبی روزه هی  ك ـحق پیرزن ولی بصفتوي دهی به غ

 (66)همان:  

شماري از شاعران دیگر وجود دارد كه طعن و لعن در حق این طبقات هاي بینمونه

هاي انتقادي ادبیات تبدیل كرده ترین جلوهدهد و آن را به یكی از مهمشغلی را نشان می

 است؛ براي نمونه از حافظ:

 كنندك بنگري همه تزویر میـــچون نی   حافظ و مفتی و محتسبوشیخمی خور كه 

 (89:1390)حافظ،                                                                               
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القاضی: آنكه همه او را » گوید:یا عبید زاكانی در باب رشوت ستاندن قاضیان می

، زاكانی)عبید« نفرین كنند، البهشت: آنچه نبینند، المالك: منتظر او، الدرک االسفل: مقام او...

368:1992). 

شود؛ البته وفور یافت میاین دست ابیات و جمالت، در شعر بزرگان ادب فارسی به

نیز است؛ اما او بدون ي روزگارش شك بازتاب جامعهپرداختن پروین به این موضوع، بی

هاي گویی، ویژگیاینكه به یك مورد خاص یا فرد خاص اشاره كند، با همان نگاه كلی

فریبی نیز همین رنگ و بو را دارد و از اشارات او به عوام این گروه را بیان كرده است.

 رود:هاي ادبی فراتر نمیاشاراتی مبهم، كلی و متأثر از سنت

 ه و عارف به عنوانیتی آزادبه معنی نیس آور و منعم به دیناري به دانش نیستی نام

 ( 99: 1391)اعتصامی،

ادبیات كالسیك بر  يكند، حاكی از سلطهنگاهی كه پروین در شعر خود منعكس می

اندوزي زنان تأكید دارد؛ ذهن و زبان شاعر است. اگرچه وي با تأثر از زمان خود بر دانش

سنتی است. او تصویر روشنی  يگرایانهنگاهش به جنسیت زن و مرد همان نگاه كلیاما 

دهد؛ بلكه با همان تصاویر سنتی ادبیات كالسیك عنوان یك جنس ارائه نمیاز مردان را به

گرایانه و كلدهد كه تا چه حد نگاه هاي زیر نشان میپردازد. نمونهها میبه توصیف آن

اي در تصویر جنسیت در اشعارش نمایان است. مرد در قالب هاي كلیشهچهارچوب

فرسوده و تكراري چون عسس، قاضی، عارف، مفتی، محتسب و... هاي دستشخصیت

حال بیان حكمی كلی به مخاطب است، از تصاویري  در كهشود؛ حتی زمانیظاهر می

 اند:صورت سنتی، مشاغلی كامالً مردانه بودهكند كه بهاستفاده می

 كه جهان هر طرف كمینگاهی است تو عسس باش و دزد خود بشناس 

 (140 :1391اعتصامی،)

گوید باید شبیه به عسسی باشد كه دزد را در این بیت او به مخاطب فرضی خود می

به شده در این بیت تسلط عناصر سنتی مانند استفاده از مشبه و مشبهبشناسد. تصویر خلق

 دهد.رینی را نشان میمحسوس و غیربدیع در تصویرآف



 69 ــــــــــــــــــــــــــبازتاب جنسیت مردان در دیوان شعرای زن؛.../محمدرضا پاشایی 

 

این است كه مرد باید پیوسته  ،دهدكه پروین به آن اهمیت می هایییكی از موضوع

ان و حتی بن، ش، چوپابراي زن باشد و عمومًا مرد را در قالب باغبان یگاه امنحامی و تكیه

معناي ها را در شوند و شاعر آن. تمامی این مشاغل، مردانه محسوب میبردخار به كار می

خواهد براي یك محتوا كار برده است؛ یعنی ناظر به جنس مرد نیست؛ بلكه هرجا می عام به

كند تا چه گذارد و این اثبات میتصویرسازي كند، از مشاغل مردانه و شمایل مذكر مایه می

 سراید:اي كه ادبیات كالسیك متأثر از آن است، شعر میحد پروین با نگاه مردساالرانه

 و غله و ایام آسیاستــهمچ وـــكار ت   تویی به مزرع ملك وجود خویش  دهقان

 ( 23)همان:     

در اینجا با استفاده از تشبیه بلیغ اسنادي مرد را به دهقانی تشبیه كرده كه مراقب 

جاي انسان ؛ اما حقیقت این است كه شاعر ناخودآگاه مرد را بهوجودش است يمزرعه

 نشانده است.  

 تـی باغبان اســل از سعــام گــهنگ   اغ ــه در بــاخ و شكوفــی و شــشاداب

 ( 12)همان: 

مرد »اگر شاخ و شكوفه را استعاره از زن و فرزند بدانیم، در این بیت دیگر از آن 

كند. براي بیان اهمیت خبري نیست؛ بلكه دقیق جنس مرد را توصیف می« جاي انسانبه

 كند كه قصد جنگ دارد:یلی استفاده میسنجیدن عواقب كار از تصویر 

 ا راـت اعضو  ـــقج ـــاول بسن  ن داري یالگ ــاي آنكه عزم جن

 ( 5)همان: 

است كه پروین به او سنجیده عمل  «جاي انسانمرد به»شده در این شعر تصویر ارائه

 كند.كردن در هر كاري را گوشزد می

 اس خریدار راــبشن ر وـــبنگ  دي تاجر بازار وقت ـــاي كه ش  

 (6)همان: 

محابا به هیچ اقدامی دست باید با دقت و تدبیر عمل كند و بی تاجر )همان انسان( مرد

 .نزند
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كند او چطور با نگاه شماري در دیوان پروین وجود دارد كه اثبات میهاي بینمونه

راوان به مشاغل هاي فنشاند و با اشارهجاي انسان میمسلط بر ادبیات سنتی، مرد را به

 مشاغلگاه هم با برخی از صاحبان  كند.ي اشعارش را تقویت میوبوي مردانهمردانه، رنگ

كه در جوامع سنتی وكاست مالی آنان غمگین است. ازآنجاییكند و از فقر و كمهمدلی می

شدند، پروین خانه محسوب می« آورنان»ها بار اقتصادي بر دوش مردان بوده است و آن

 كشد:نیز با همین نگاه سنتی، رنج و سختی مردان را به تصویر می

 ر؟ ــنان از چهره آب اي رنجب ریختن از بهر  ی جان كندن اندر آفتاب اي رنجبر؟ ــتا به ك

 اي رنجبر؟چیست مزدت جز نكوهش یا عتاب       همه خواري كه بینی ز آفتاب و خاک و باد زین

 ( 50)همان: 

درد  او كند.آمیز از روزگار و تقدیر شكایت میزجركشیده با زبانی گلهمرد تالشگر و 

بخت به تصویر هاي مفلس و برگشتهكارگیري صفتبا بهپدر فقیر و نیازمند خانواده را 

 :كشیده است

 روزگاري داشت ناهموار و سخت  مفلس و برگشته بخت  پیرمردي

 ر و هم تیمار بود ــم بالي فقـــه  م پسر هم دخترش بیمار بود ــه

 تهی، دل پر ز خونب از نیرو ــقال  آمد زبونسوي خانه میب بهـش

 ( 230)همان: 

بیند؛ نگاهی سنتی كه فقط در این تصاویر، شاعر رنج فقر را فقط بر دوش مردان می

اند؛ اما تفاوت نگاه كند، حال آنكه زنان بسیاري نیز رنج فقر را چشیدهبا مردان همدلی می

ا شاعر پس از خود، سیمین بهبهانی، در این موضوع بسیار فاحش است. سیمین در او ب

كند بسیاري از اشعارش به زنان سرپرست خانوار، زنان فقیر یا حتی زنان روسپی اشاره می

گري فروشی و روسپیگوید؛ رنجی كه زن را به تنو از درد نداري و رنج فقر سخن می

صراحت خود داند. او بهنمی« آورنان»است كه فقط مرد را  دارد. نگاه سیمین نگاهیمیوا

نامد؛ حتی در یكی از شعرهایش به زن می« درون و بیرون خانه»را همگام و همپاي مرد 
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)بهبهانی، كند مجبور است رفتارهاي بد و تند كارفرما را تحمل كند، اشاره میكارمندي كه 

74:1393.)  

 مرد و زن برابری. 2 .۱ .2

عنوان عضوي از جامعه و زندگی در كنار زن به« مرد»جنسیت به  پرویندر موارد اندكی، 

داند و معتقد است كه وجود هركدام در ل یكدیگر میكند. او زن و مرد را مكم اشاره می

 ؛ اما ببینیم این نگاه را ازطریق چه تصویري تجسم بخشیده:زندگی الزم و ضروري است

   زن و مرد اي حكیم دانی چیست؟  يوظیفه

 ي طوفانطهامواج و ور دگر چه باک ز چو ناخداست خردمند و كشتیش محكم 

 ( 205 :1391)اعتصامی،                                                                           

جایگزین كردن است.  و كشتی استعاره از زن از مردي مصرحه استعاره« بانكشتی»

دهد. جاي زن و مرد، هیچ خالقیتی را در تصویرسازي نشان نمیبه« بانكشتی»و « كشتی»

ي جنس ي مرد بازتاب نگاه مردساالرانه و برترانگارانهوسیلهبراین، هدایت زن بهعالوه

معناي حقیقی بینیم كه این تصویر نه وجوه بالغی بدیعی دارد و نه حتی بهمرد دارد. می

هاي اصلی تصویرآفرینی بان كه پایهكند. كشتی و كشتیارز با مرد را تداعی مینگاه هم

خواسته زن و مرد را در كنار هم پویا میجدیدي ندارند و اگرچه شاعر  ياند، نكتهبوده

و  طلبانهو فعال نشان دهد؛ اما تصویري كه خلق كرده است، همان نگاه سلطه

عبارتی مضمون زن و مرد دهد. بهقیاس با زن )كشتی( نشان می ي مرد را درگرانههدایت

فرسوده و شدت دستمحتوا بهدر كنار هم، نو و جدید است؛ اما ابزار بالغی خلق این 

جدیدي را  خواهد مفهومكه میمنظور اصلی شاعر است. شاعر زمانیبا  حتی در تضاد

تواند آن مفهوم شود و حتی نمیبیان كند، با توسل به بالغت سنتی دچار پارادوكس می

درستی منتقل كند؛ اما هرگاه كه دست از تصویرسازي را با استفاده از تصاویر سنتی به

 آید:طلبانه و برابرخواهانه برمیخوبی از پس بیان نگرش مساواتدارد، بهبالغی برمی

 تــاز دانستن اسمرد یا زن، برتري و رتبت     است دانشیپستی نسوان ایران، جمله از بی
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 استپسر هشیار و دختر كودن نگوید كس،تا      ن ـد قدر علم آموختــر دختر بدانــبه كه ه

 (328همان: )    

وتربیت زنان اهتمام داشته و بارها در اشعارش به این مهم پروین همواره بر تعلیم

جنسیتی رایج در جامعه مبنی هاي شده با اشاره به كلیشه كرده است. در دو بیت یاداشاره 

داند. ما آموزي می، مالک برتري را در علم«تر از دختران هستندپسران باهوش»بر اینكه 

رو هستیم كه بدون واسطه قرار دادن عناصر در این دو بیت با مضمون نو و مدرنی روبه

ست. این صراحت آورده اشده و منظور موردنظر شاعر را بهروشنی بیان بالغت سنتی به

پردازي است براي آنكه مضمون نو به جوهر شعر كه مبتنی بر تصویرسازي و خیال یعنی

نزدیك شود، ناگزیر است از عناصر بالغی جدیدي بهره ببرد یا باید با تكرار تصاویر 

 سنتی به پارادوكس میان محتوا و تصویر دامن بزند.

 هاهای مردانه در مناظرهشخصيت .3. ۱. 2

وگو )مناظره( در اشعار اوست. در هاي دیوان پروین، حضور پررنگ گفتژگییكی از وی

وگو بین اشیا و در برخی دیگر میان افراد است. بیشتر افراد و برخی از اشعار، گفت

هاي گوها حضور دارند، متعلق به گروه مردان هستند. نمونهوگفت مشاغلی كه در این

كنیم. ها اشاره میبراي نمونه به یكی از مشهورترین آنتوان یافت كه زیادي از این نوع می

دهد كه هر دو فرد با وگوها میان محتسب و مست روي میترین گفتیكی از درخشان

وضوح كجا بهاند. درست است پروین در هیچشدهگرایانه توصیف نگاه سنگین جنسیت

تاریخی سرودن اشعار  كند؛ اما تصاویر او و بستراشاره نمی هاشخصیت به مرد بودن

 دهد:وضوح تسلط نگاه مردساالرانه را نشان میبه

   ت ـه ره دید و گریبانش گرفــمحتسب مستی ب

 است افسارنیست پیراهنایندوست،گفت:ايمست

    م ـا رویـاست والی را سراي آنج نزدیكگفت: 

 ت ــار نیســخم  يگفت: والی از كجا در خانه
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    ان و خود را وارهان ــپنهگفت: دیناري بده 

 ( 151)همان:  م و دینار نیستــار شرع، كار درهكگفت: 

آنكه به مرد بودنش اشاره شود؛ انسانی وارسته و حاضرجواب در اینجا بی« مست»

« محتسب»دهد. است كه در عین مست الیعقل بودن، خردمندانه جواب محتسب را می

ا دستاویز كردن باورهاي دینی، نه غم ایمان كه غم نیز نماد نهادهاي قدرتمندي است كه ب

دیگري از  يدزد و قاضی نمونه يكوبند. مناظرهنان دارند و بر طبل منافع شخصی می

ترین است. در مهم دیالوگمناظره و هاي اجتماعی از رهگذر تالش پروین براي بیان آفت

مرد محسوس است. در این  هايشخصیتهاي اجتماعی او همواره حضور مناظره

هاي نادرست فرهنگی طرف كه به سنت، چندصدایی جامعه بازتاب دارد و یكوگوهاگفت

و اجتماعی معترض است، صداي دیگر را كه نماد قدرت و اقتدار جامعه است، مغلوب 

 كند. می

اندوزي زنان، اما او همچنان به باوجود تالش پروین براي تأكید بر اهمیت دانش

كند. در اشعار وي نشانی ي فرهنگی پایدار است و نظام مردساالرانه را تمكین میهاسنت

هاي زنان در دیوان او از طغیان دربرابر سركوب و ظلم تاریخی به زنان نیست. نقش

 معطوف به مادر شدن هستند:

 ز مادر است میسر بزرگی پسر  همیشه دختر امروز مادر فرداست    

 (186)همان: 

تندي در همین بیت وجود دارد؛ بزرگی را به فرزند  يبینید كه چه نگاه مردساالرانهمی

 هم مادرِ پسري شدن آفریده دهد و دختر ازنظر او براي مادر شدن، آنذكور نسبت می

خاطر ارزش هایشان ارزشمند هستند، نه بهاعتبار نقششده است. زنان ازنظر پروین به

 (.101: 1389سیدرضایی، شان )رک. وجودي

ها بازتاب صداي مردان باشد و در آن صداي زنانی بنابراین عجیب نیست كه مناظره

 هاي نادرست اجتماعی قیام كرده باشند، به گوش نرسد.كه علیه سنت
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ي ادبیات كالسیك و اش با نهاد مردانهشاید دلیل پذیرش عام شعر او همراهی

تنها خللی به این پیشینه وارد كه نهايگونهسنت بود... بهآمیز با این زیستی مسالمتهم

: 1384 ،ياحمدرک. )این جامعه افزود نكرد؛ بلكه یك آقاي پروین اعتصامی را نیز به 

21.) 

 گوید:، یعنی اواخر عمرش سروده، می1314او در شعري كه در تاریخ سال 

 ودـازاین گویی كه ایرانی نبزن در ایران، پیش

 ودــی نبــروزي و پریشانرهــجز تی اشپیشه

 تـگذشزندگی و مرگش اندر كنج عزلت می

 ن كه زندانی نبودازن چه بود آن روزها، گر ز

 ردـا منزل نكـهكس چو زن اندر سیاهی قرن

 ودــی نبـكس چو زن در معبد سالوس، قربان

 تــانصاف زن شاهد نداش يخانهدر عدالت

 ودـــی نبـــنت زن دبستاــان فضیلـدر دبست

 وابـجري بیـماند عمهاي زن میدادخواهی

 ودـــی نبــــپنهان ،دادــن بیــآشكارا بود ای

 كـبس كسان را جامه و چوب شبانی بود، لی

 (106:1391)اعتصامی، ودـــنب یـــنگهبانن ـــه ز آییــواي اگر آگ

آیا او به این »یافته است. رسد دیدگاه او نسبت به زنان در اواخر عمر تغییر به نظر می

« هاي مردانه باید روش تندتري اتخاذ كند؟كه براي مواجه با سنت نتیجه رسیده است

 .(27: 1390)زرقانی،

 . فرديت4. ۱. 2

ادبیات شرقی، ادبیاتی غیرفردي است كه هر اثر به نام پادشاهی  كه معتقدند محققان برخی

و این عقیده چنان پا گرفته  تأثیر بودهدر آفرینش هنر بی نویسندهنگاشته شده و فردیت 

 (.10: 1384كه معروف است شرق نویسنده ندارد، ادبیات دارد )رک. ستاري، 



 75 ــــــــــــــــــــــــــبازتاب جنسیت مردان در دیوان شعرای زن؛.../محمدرضا پاشایی 

 

توان تصویر مرد را بازشناسی كرد، زمانی است كه شاعر از یكی از وجوهی كه می

خودش را ي كه «من»كند. آن خویشتن خویش در كنار یا در مقابل مرد صحبت می

ها اي است كه ابژهعنوان یك سوژه دریافته است، منی كه در مركز جهان ایستاده و سوژهبه

زند )رک. میلر، فهمد و دست به كنشگري میي درک و دریافت خود میرا از دریچه

نداشتن فردیت یا حضور هاي شعر كالسیك فارسی، بازتاب (. از ویژگی234: 1388

فرد زندگی شاعر است؛ اما پروین در چندجا از بدخویی مرد حصربههاي مننداشتن نشانه

زیرا وي  د؛باشاش انعكاسی از زندگی شخصی تواندمیمفهومی كه كند؛ شكایت می

 فشاريرا تحت  شنوعی روحو به هزندگی سخت و دشواري در كنار شوهرش داشت

 داده بوده:آزاردهنده قرار 

 بد سري خار چه دیديز سرزنش ــج ديــاي گل تو ز جمعیت گلزار چه دی

 غیر از قفس اي مرغ گرفتار چه دیدي  رفتی به چمن لیك قفس گشت نصیبت

 ( 330: 1391)اعتصامی،

شوهر  يقفس استعاره از خانه دارد و مستقیم به زندگی شخصی پروین اياشاره بیت 

تحمل بوده بلغیرقا پروین قدر برايست. زندگی مشترک آناوو خار استعاره از شوهر 

شده در این ابیات بازهم تابع بالغت سنتی تصاویر خلقكند. اد مییكه از آن با نام قفس 

 شود.ها به جنسیت خاصی اشاره نمیهاي رایج در آن است و از رهگذر آنو كلیشه

 بدن مرد .5. ۱. 2

اگر تمام  كند.ي محدودي پیروي میزیباشناسانه يطورعام همواره از فلسفهادبیات به

آوري كنیم، شاعران الگوهاي زیباشناختی یكسانی اشعار مربوط به بدن معشوق را جمع

موهایی چین در چین, اند؛ لبانی كوچك، چشمانی خمار، ابروانی كمانی، را تكرار كرده

اي ستبر، بازوانی قوي، بدنی تنومند، نیرویی ... براي مردان نیز پهلوان، سینهكمري باریك و

 و... . فراوان

وضوح روشن است كه نگاه پروین به توصیف بدن مرد با همان نگاه در این ابیات به

 سنتی همسو است:
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 پا را و دست كه گیري دست هر بی رو ـــد نیـــازوت را دادنـــاز آن ب     

 ( 4)همان: 

 :برافروزد روشنایی بهرا  خود دل چراغ باید كه است ژیانی شیر مرد

 مرغ سعادت ز قفس بر پر  ير اــآخ ل ـا بگسـبند ز پ انیژ رــیش يآخر ا    

 ترفكر تو از خور شود افزون يجلوه  ییافزا یر روشنـراغ دل اگــه چـــب    

 ( 55)همان: 

خواهد درسی اخالقی به مخاطب بدهد؛ اما شیر ژیان را منادا باوجود اینكه شاعر می

براي زنان به كار نرفته. در سرتاسر این شعر،  دهد. طبیعی است كه این استعارهقرار می

معناي عام انسان باشد، یك مرد مخاطب پروین بیش از آنكه جنسیت نداشته باشد و به

چه روي « »ره هر بسر دونان منت كشی چه»، «زندگی پرخطر و كار تو سرمستی»است. 

پروین درحال دهد آن آدمی كه این تصاویر نشان می«... سوي هر دردر طلب نان به

 نصیحت اوست، به سنت ادبیات كالسیك شمایلی مردانه دارد.

 

 . فروغ فرخزاد2 .2

ي مستقیم فروغ به جنسیت دیگر مالحظه میان فروغ و پروین، اشارهاولین تفاوت قابل

 شود.دیگر حضور پررنگ جنسیت، مرد و زن، در دیوان او احساس میعبارتاست. به

 معشوق مقام در مرد .۱. 2. 2

« شده است آثارشانشرم و حیاي زنان همواره مانع از بیان نام معشوق در »اگرچه 

(؛ اما در اشعار فروغ، معشوق مرد با تصاویر روشنی دیده 155: 1400)نیكوبخت و پودینه،

دهد. معشوقی كه از جنسیت نشان می را فروغ تصویرسازي او يشود. اشعار عاشقانهمی

وفا و هاي مفهومی رایج در ادبیات فارسی، بیتبعیت از سنته بهكند، گااو توصیف می

 باز است و گاه بازتابی از زندگی شخصی و احساسات درونی اوست:هوس

 ا زد به عشق و امیدمـت پــپش  ودم و او ـمن به مردي وفا نم
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 آن دل كه مفت بخشیدم از غیر  هر چه دادم به او حاللش باد 

 ( 56 :1383فرخزاد،)

اي بود و گسست/ دل چو از بند تو رست/ جام جادویی اندوه آتشی بود و فسرد/ رشته یا:

برگی/ لیك دیدم كه تو بر بی يشكست/ آمدم تا به تو آویزم/ لیك دیدم كه تو آن شاخه

 (.154)همان:  مرگی يامیدم/ خندهي چهره

شده خاموش ،بودهكه بین خود و همسرش را عشقی  ،فروغ با استفاده از استعاره

اكنون سخن  .داندظاهر از این رهایی خشنود است و آن را پایان اندوه خود میبیند و بهمی

تواند به او تكیه كند و او را مرگ و بیند كه نمیاما می ؛زنداز رابطه و احساسی دیگر می

جدیدتري نسبت و براي تصویرسازي از عناصر به داندپایانی بر امیدها و آرزوهایش می

ي مكنیه( تصویرسازي مرگ )استعاره يبهره جسته است؛ براي نمونه تشبیه مرد به خنده

 زیبایی از ناامیدي و دل بریدن او از وفاي معشوق است.

كند كه شكل بدیعی دارد. مردي كه او را براي تن و گاه روایتی را از عشق بیان می

 طرفه است:یك خواهد، روایتی از عشقمی

 ازم وجود خویش را ــتا فدا س      م از او ــخواهفاي عشق میمن ص

 د در او تشویش را ـــتا بسوزان      نـن آتشیــخواهد از ماو تنی می

 ام هـمست نازم كن كه من دیوان      اي آغوش گرم  گویداو به من می

 امهـبگذر از من، من تو را بیگان      ا ــم اي ناآشنـــگویه او میـمن ب

  (32)همان: 

جویی از سمت مرد آلود بودن آن كام، تصویر بدیعی از هوس«خندیدن گناه در چشم»

 دارد. 

 يشهیاما مرد مقابل او تنها در اند ؛است یكدلیفروغ طالب عشقی پاک و سراسر وفا و 

توان در یبود/ م مو سال بایز ياهمرد/ ماد كی يرهیتوان در بازوان چیاست: م ییجوامك

 (363.../ )همان: آلود را عشق كی عصمت ولگرد، كی وانه،ید كی مست، كیبستر 



 (53پیاپی ) 1401، پاییز 3ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  78

 

عالوه بر ابعاد بالغی اثرگذار، نگاه فروغ به عشق را نشان « عصمت عشق»تصویر 

 دهد.می

مهر و وفا هاي رایج مبتنی بر بیدر برخی از اشعار تصویر او از مرد همراه با كلیشه

 است:رانی بودن و هوس

 ي امیدي راشكنی/ عاقبت شیشهزنی و میبه زمین می

 سازي سرد/ در دلی آتش جاویدي را سخت مغروري و می

 اي از یاد آن عهد/ كه مرا با تو سروكاري بودگمان بردهبی

 نامد:صراحت معشوق را مرد میاو به

 خلوت خالی و خاموش مرا/ تو پر از خاطره كردي اي مرد

 احساس من است/ تو مرا شاعره كردي اي مرد يشعر من شعله

 ران است:در شعر دیگري تصویر او از معشوق، مردي هوس

 آرزویی است مرا در دل/ كه روان سوزد و جان كاهد

 خواهدران را/ با غم و اشك و فغان میهر دم آن مرد هوس

 (35: همان)

 ي ازدواج است:حلقهي باز هم همین نگاه بدبینانه به مردان در شعري كه درباره

ي خوشبختی حلقه»گوید: پرسد و مرد میراز حلقه را از مرد می« دخترک»در شعر حلقه، 

 و زندگی است...

ي او/ ي زر/ دید در نقش فروزندهها بعد، زنی افسرده نظر كرد بر آن حلقهاما سال

 .روزهایی كه به امید وفاي شوهر/ به هدررفته هدر

ي ي او/ باز هم تابش و رخشندگی است/ حلقهین حلقه كه در چهرهگوید: واي او زن می

 (65: همان)است بردگی و بندگی 

اطمینانی به مرد است؛ شوهري كه وفادار این ابیات حاكی از نگاه همراه با تردید و بی

 نیست و تمام رؤیاهاي زن را نابود كرده است.
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 . فرديت2 .2 .2

هاي واضحی از زندگی شخصی اوست. در این ابیات نشانهبرخی از ابیات دیوان فروغ، 

 شده است:به زن و مرد روشن و صریح بیان  فروغنگاه 

 اي ناگفته دارمزن قفل خموشی/ كه در دل قصهــهایم مبه لب

 ران را/ كز این سودا دلی آشفته دارمــد گــن بنــك ز پایم باز

 درهاي قفس راود خودخواه/ بیا بگشاي ــبیا اي مرد اي موج

 نفس رااگر عمري به زندانم كشیدي/ رها كن دیگرم این یك 

 ي پرواز دارم...منم آن مرغ، آن مرغی كه دیري است/ به سر اندیشه

 كند:او دوباره در همین شعر تكرار می

 هایم مزن قفل خموشی/ كه من باید بگویم راز خود رابه لب

 تشین آواز خود ران آــوش مردم عالم رسانم/ طنیــه گـــب

 سوي آسمان روشن شعرر گشایم/ بهـا پـــاي در تــبیا بگش

 رــاگر بگذاریم پرواز كردن/ گلی خواهم شدن در گلشن شع

 كند:خطاب می« موجود خودخواه»و باز او را با عنوان 

 اي موجود خودخواه/ مگو ننگ است این شعر تو ننگ است... ،ولی اي مرد

 ( 48)همان: 

گوید و اینكه او شعر را بر زندگی مخالفت همسرش با شعر گفتن او سخن می فروغ از

با بیانی استعاري، بر تنگ بودن قفس زندگی مشترک تأكید  و با همسرش ترجیح داد

 ورزد.می

در تمام ابیاتی كه آورده شد، مرد كنشگري است كه زن را به بند كشیده. تمام كلماتی 

شده خلق كرده، همراه با كنشگري و خویشكاري مرد و گفتهكه تصویر مرد را در ابیات 

 حال انفعال زن است.درعین

مرد است كه بر لب او قفل خموشی زده و او را در قفس تنگ گرفتار كرده است. او 

به آسمان شعر پر بگشاید. مرد در « بگذارد»خواهد در این قفس را بگشاید و از مرد می
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با نقش مردان سنتی است؛ كسی كه اقتدار در دستان اوست طوركامل مطابق این اشعار به

 ي پرواز بدهد.و باید به زن اجازه

نامد كه البته این نگاه نیز با گاهی دور میي امید و تكیهدر ابیاتی هم مرد را مایه

طورطبیعی گاه است، بههاي سنتی روابط مرد و زن مناسب است. مردي كه تكیهچهارچوب

خطاب قرار دادن معشوق در اشعار او فارغ از آن نگاه  يزن است. شیوه تر ازقدرتمند

كرد؛ بلكه فردیت را توصیف میشكل و بیگرایانه است كه گویی معشوقی مثالی و بیكلی

اي مشخص با معشوقی مشخص یاد كند كه در آن شاعر از خاطرهتصویري خلق می

 كند:می

 شب به یاد تو چشمم نخفته است تا نیمه   ي تلخ هااي كه دادي و زان شكوهاز آن نامه

 ز مرنج ازآنچه به شعرم نهفته استـهرگ   اه دور ــگد من، اي تكیهـــامی يهـــاي مای

 ( 74)همان: 

هاي شعر فروغ است. او برخالف سنت بیان احساسات زنانه در عشق، یكی از ویژگی

 كند:صحبت میرایج در ادبیات فارسی، از احساسات جنسی خود 

 افروخت ع گنه میــرم شمــپیك وـــی تـــكاش در بستر تنهای

 سوختكاري شیرین میزین گنه زهد تو و حسرت من  يریشه

 ( 131)همان: 

 ؛شوددوم شاعري فروغ، نگاه معنادارتر به زندگی در اشعارش نمایان می يدر دوره

روست. او در این و اجتماعی روبه تر در زندگی فردينگاهی كه دیگر با مفاهیمی عمیق

ها لذت يسراید كه گویی خود را از همههنرمندانه می چنان آگاهانه ودوره، اشعارش را آن

 :یافته است سعادت ابدي دست نوعی پیوستگی و یگانگی باها تكانده و بهو تلخی

رنگ/ هاي پریدهها/ و اجتماع سوگوار تجربهفصلی سرد/ در محفل عزاي آینه يدر آستانه

سان رود اینكسی كه میشود به آنو این حروف بارورشده از دانش سكوت/ چگونه می

شود به مرد گفت كه او زنده نیست ست داد/ چگونه مییاصبور، سنگین، سرگردان، فرمان 

 (331وقت زنده نبوده است )همان: او هیچ
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دارد. در ابیات ذكرشده براي مرد در اینجا فروغ نگاهی كامالً سیاسی و اجتماعی به مرد 

جویی كاربرده است. دیگر مرد شعرهاي فروغ در پی كامسنگین و سرگردان به، صفات صبور

هاي جسمانی و به بند كشیدن زن نیست و فروغ نیز دیگر از او تنها عشق زمینی و خواسته

   ده است.دوم شعرهایش به بالندگی رسی يبلكه مرد و زن شعر فروغ در دوره ؛ندارد

بینیم، تفاوت شعر فروغ و پروین در این است كه در اشعار فروغ بیان كه میچنان

هاي بیشتري از تر و شكستن كلیشهجزئیات بیشتري از روابط او با مرد، نگاه فردگرایانه

 خورد.روابط زن و مرد در شعر فارسی به چشم می

محبت خود قلب سنگ او/ آه بگذار كه ام/ با جادوي آن ماه دیده است كه من نرم كرده

ي ي جوشان گناه/ شاید آن به كه بپرهیزم من/ به خدا غنچهبگریزم من/ از تو اي چشمه

ي آه شدم صد افسوس/ كه لبم باز شادي بودم/ دست عشق آمد و از شاخم چید/ شعله

 بر آن لب نرسید...

 نیز نمود دارد:كند عنوان مادري كه احساس گناه میفردیت او جایی كه به

 آورد:خواند و دیو شب بانگ برمیاو در نقش زنی كه براي پسرک خود الالیی می

 بس كن اي زن كه نترسم از تو/ دامنت رنگ گناه است، گناه

 دیوم اما تو ز من دیوتري/ مادر و دامن ننگ آلوده؟

 آه بردار سرش از دامن/ طفلك پاک كجا آسوده؟

شود. او در عنوان جنس زن زیاد دیده میر فروغ بهطوركلی احساس گناه در شعبه

 گوید:نیایشی با خدا می

ي گناه و تباهی را/ ي من ببینی/ این مایهبشكاف این حجاب سیاهی را/ شاید درون سینه

بند مهر و یا خالی از هوي و هوس دارش/ یا پاي كه به من داديدل نیست این دلی 

 (34: همان)وفایش كن 

شدت از حال او بهاز نگاهی است كه به جنسیت زن وجود داشته و درعینو این حاكی 

 :دهدكند. نگاهی كه جامعه به زن میوفایی و غرور جنسیت مرد شكایت میبی

 (45: همان)به هر جا رفت در گوشش سرودند/ كه زن را بهر عشرت آفریدند 
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 سيمين بهبهانی .3. 2

خاطر سرودن غزل فارسی به كه معاصر ایرانی استسراي بهبهانی نویسنده و غزل سیمین

معروف است. سیمین بهبهانی از مؤثرترین و « غزل»سابقه به نیماي هاي بیدر وزن

ها و مبتكرترین شاعران غزل معاصر است. وي شاعري را از آغاز جوانی با سرودن غزل

مین عاشقانه و مضا اغلبآغاز كرد كه  (romantic) یهاي كالسیك و رمانتیكچهارپاره

سی به بعد  يرفته از دههد. رفتهداشتندوستانه عواطف عریان زنانه و احساسات انسان

هاي او رمانتیك در غزل يهایی از زبان و تخیل تازهتأثیر اشعار نوپردازان، رگهتحت

غزل رستاخیز،  ينشانگر این تحول بود. بعدها مجموعه «مرمر»ي همجموع وپدیدار شد 

موفق او را در تلفیق روح تغزلی با نگرش و محتواي اجتماعی به نمایش گذاشت. تالش 

 ،زنی است كه با مشكالت خاص زنان آشنایی گسترده و عمیق داشته است ،سیمین

م مادرم همسر نچون پیش از زاد ،پدربزرگ يزاده شدم در خانه»گوید: كه خود میچنان

 (.9: 1371)بهبهانی،« پدري بازگشته بود يخود را به اشتغاالتش واگذاشته و به خانه

 عنوان معشوقمرد به .۱. 3. 2

هاي جنبش فمینیست، تشویق زنان به كنشگري و اظهار وجود بوده است. یكی از تالش

این جنبش با واكاوي روابط ازلحاظ تاریخی اعتقاد دارد كه نویسندگان، فیلسوفان، كاهنان 

« اي ناچیزچیز است و جنس زن ضمیمهمرد همه جنس»ي این باور كه و... در اشاعه

(. طبیعی است كه وقتی در موضوع عشق، شاعر زن 101: 1397دست داشتند )دوبوار، 

ي هاي عاشقانهاست، ما توقع داریم كه چرخش مهمی در محتواي شعر ببینیم. منظومه

و بر مدار عاشق توجه هستند؛ زیرا غزل فارسی بسیار كوتاه است فارسی در این زمینه قابل

تر هستند ... طوالنینیرام وو مجنون ویس  لیلیهاي عاشقانه مانند چرخد؛ اما منظومهمی

ها اكثراً مرِد ها بیشتر است. شاعران در این منظومهگري در آنو مجال توضیح و روایت

اند كه براي وصال كوشیده است و درمقابل، معشوقی همواره عاشقی را به تصویر كشیده

(. مجنون و لیلیسازد )مانند داستان سوزد و میكه كنشگري ندارد و در حسرت یار می

او را  دهد،گوید و مرد را موردخطاب قرار میوقتی زن شاعر از احساس خود سخن می



 83 ــــــــــــــــــــــــــبازتاب جنسیت مردان در دیوان شعرای زن؛.../محمدرضا پاشایی 

 

شكسته ي شعر فارسی را درهمجایگاه برابر با خود دیده است و سنت مردساالرانهدر 

 كنشگري است:است و نفس این عمل، اقدام و 

 اري... ـه در كناري و یهمان خیال محالی ك ي حیرتدهكرم نما و فرود آ كه پیش دی

 ار وفایت نجسته راه فراريــه از حصــك تو، نشسته به پایت  دلم گریخته از دست

 سپاريسنگ برآرم گرم به خاک ه گل زك سوي تو دارد تنی هواي شكفتن چنان به

  (88: 1395بهبهانی،)    

است كه به زیبایی وفاداري را به دیواري تشبیه كرده كه مانع  یحصار وفا تشبیه بلیغ)

شود. سیمین در این شعر آرزوي معشوق را دارد و خود را وفادار به از ترک محبوب می

چنان »( سیمین با مصرع گوید.با معشوق خود بسیار محترمانه سخن می و داندعشق می

ترین احساس خود نسبت به باصراحت از انسانی« هواي شكفتنسوي تو دارد تنی به

زمان كند؛ یعنی همگوید و این تصویر را در قالب یك كنایه بیان میمعشوق سخن می

هاي كند و هم برخالف سنتسنت شعر فارسی در بیان عفیفانه و غیرصریح را حفظ می

 .كندرایج، احساس خود را بیان می

 :بهار در قالب تشبیه براي تصویر مرد استفاده كرده است يژهدر ابیات زیر از وا وي

 ان انتظار تویی ـــادي و پایــروع شـــش تویی زارـزار امید است و هر هـــرا هــم

 ا اگر بهار تویی ـــهر خزانــود غیــچه ب تو گذشت بهارها كه ز عمرم گذشت و بی

 دار توییدشمن چودوستباک زان همهچه     د ـانه گر تشنگان خون منــان همــجهانی

 ( 460)همان: 

اند؛ زنی كه به پشتگرمی عشق مردي ارز هم تصور شدهدر این ابیات نیز زن و مرد، هم

 كس باک ندارد.از هیچ

طلبانه، باصراحت در زبان و ارز با یك مرد و نگاه مساواتدر این غزل نیز تصویر هم

 تصویر به نمایش درآمده است:

 ترت شدم ن نگار بوده و شیرینـشیری   دم ــــاورت شیام و ودهــار بــی !مرداي 

 ش گیر كه بال و پرت شدم ــپرواز پی   و ـــاي تــك سینه سـبی من نبود اوج فل
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 بسترت شدم ان مدار كه همـا گمــنهت   هم دوش نیز هستم و هم گام و هم طریق 

 در خانه، غمگسار و نوازشگرت شدم    وار ـــام استــبیرون ز خانه، همره و همگ

 برت شدماور سیمینیار ظریف و ــی   ی ـــار نیستـــیارزه بیــو در مبــدیگر ت

 ( 386)همان:        

داند و با این عبارات، با زبانی صریح و سیمین خود را همدوش و همگام مرد می

عنوان واضحی از نگاه به خود به، تصویر ایماژیستیهاي دور از لفاظیكنشی مستقیم به

گرایانه به مكان خاص، دهد. او با نگاهی جزئییك زن و تصویر یك مرد به دست می

كه معناي یكسانی و « هم»كند و با استفاده از پیشوند یعنی بیرون و درون خانه اشاره می

ره، طریق، همدهد، عبارات همدوش، همگام، هممساوات در یك مقام و جایگاه را می

سازد. مرد در این ابیات، انسانی برابر با زن و خالی از نگاه بستر را میهمگام و هم

 طلبی است.مساوات مردساالرانه و حاكی از

  شود:این نگاه كه همراه با تحسین و اشتیاق به مرد است، بارها در اشعار او تكرار می

از  /ينبود تو نیهنگام بزم، ا /؟يتو نبود ن،یو آتش رحمیهنگام رزم دشمن بدخواه/ ب

 نكیا /يسوزنده چون شرار تو بود /زندان یاهیو س یفروز و درخشان/ در تنگشوق، دل

 (47. )همان: تو ،ییغرور توخاموش و پر  /ریتحق كشاكش نیا در

كند. صفاتی داند و در هر مناسبت مطابق آن رفتار میمردي كه مناسبات زندگی را می

كشد. مردي كه طوردقیق نگاه سیمین به مرد را به تصویر میدهد، بهمیكه به او نسبت 

جاست، به زندان رفته و همچنان چون اش منفی نیست؛ بلكه بجاست. غرورش برحمیبی

تمامی تصویر بدیعی از مرد در شعر راستی این صفات بهشراري سوزنده بوده است. به

مبارزه و رزم و بزم است و سیمین در فارسی است؛ مردي كه رفیق و همگام است، اهل 

 كند. هر موقعیت به او افتخار می

 وفامهر و بی. بی2 .3 .2

اي وجود گوید هیچ متن خودبسندهي بینامتنیت میدر نظریه( Kristeva) كه كریستواچنان

(؛ پس طبیعی است 57: 1389دار متون پیش از خود هستند )رک. آلن،وام هاندارد، متن
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صرف اینكه این زنان در معاصر به يانتظار نداریم تصویر مرد در اشعار زنان دورهكه ما 

سنگین ادبیات كالسیك  يباره خالی از سایهیكاند، بهبطن تحوالت فمینیستی زیسته

اي بسیار هاي تكرارشوندهي ادبیات كالسیك فارسی با شخصیتي مردانهشود. چهره

وفا، سنگدل، عهدشكن و... در شعر هایی مانند بیتكلی، چون عاشق و معشوق و صف

مهري و خورد؛ براي نمونه سیمین نیز با اشاره به بیزنان معاصر هم بارها به چشم می

 سراید:بدخویی معشوق می

 مهر و چه بدخویی چه سست خكاو دم ــو نالیــور تــدر پیش پاي ج

 گویین به مهر نمیـــن سخـــبا م  دي ـخنف نمیــام ز لطر چهرهـب

 ( 106: 1395بهبهانی،)

 یا:

 خندد؟ ه میــان كــاب دیدگــمهت  ت ـهایوت شبــه خلـا بـاي آشن

 بندد؟ه میــل كــن به لعــراه سخ  ت ـش پنهانـاي خامــهو آن بوسه

 ( 196)همان: 

تصویر  وفا را بهكار و بیهاي تشبیه و استعاره، مرد خیانتآرایهبا استفاده از  وي

 ينماید و با تصویر صحنهاش اینجا خود میبینیم كه تشخص شاعرانهاما می ؛كشیده است

هاي وصال در ادبیات فارسی كند. عموماً شرح صحنهوفایی مرد را تقبیح میوصال، بی

جانشینی سعی  يرابطه همراه با تعداد زیادي استعاره و تشبیه است و شاعران با استفاده از

ها كنند. جاي نام بردن و تشریح این صحنه، كلمات دیگري را جایگزین آناند بهكرده

، هم به سنت ادبی پایدار «لعل»ي رایج و استعاره« هاي خاموشبوسه»سیمین با استفاده از 

 بوده و هم پا را از آن فراتر نهاده است.

وفایی یار نی، بیعالوه بر سنت ادبی در پرداختن به این مفاهیم رایج، احساسات انسا

 انسانی محتمل است. يو عهدشكنی همواره در یك رابطه
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 بازیهوس .3. 3. 2

نماد زن ایرانی است و بهبهانی با انتخاب این شخصیت نمادین، كولی ، «كولی»در شعر 

رنج تاریخی زنان در زیر یوغ سنت مردانه و نیز غرور و ستم مردان در حق زنان را با 

 :به تصویر كشیده «ایلخانه»نماد 

 /نیك استشاره كردي /گفت اینت یار دمساز /یك نظاره كرديبهیك /ها راایلخان ستاره

نازنین خان  /زهره جفت ایلخان شد /خادمان خویش خواندي /پس هوس به دل نشاندي

با دگر ستاره  /راي عهد تازه بستن /دگر گرفتی يبوسه /كام از او چو برگرفتی /و مان شد

  (931)همان:  .هاي آتشین زدناله /زهره چنگ خود غمین زد /كردي

وفایی و نگاه بی ،داندباز و ستمگر میرا نماد مرد هوس« ایلخان»كه  زیر هم در شعر

 كشد.مرد را نسبت به زن به تصویر می يجویانهكام

 كار و دروغگو هم هست:باز، فریبمرد هوس

 دري ت به پردهــبینممی  رخ  ه زـــرده برگرفتـاي پ

 ري ـــسپید پ يهاز جام  ه برون ـدیوي سیه كه جست

 ۔هاي امن و اماندر باغ  قصري كه ساختم به گمان 

 اي فناــهاده شعلهــافت  اـــرف بنـك برآن شگـاین

 ( 532)همان: 

« یهدیو س» و شده كاري او آشكاركه فریباست كنایه از مردي « پرده برگرفته ز رخ»

سیمین تمام آمال و آرزوهاي خود را در كنار این مرد  است كه كارياز مرد فریباستعاره 

 بیند.رفته میشكن ازدستپیمان

 فرديت .4. 3. 2

هاي فرازونشیب يسرسختی سیمین بهبهانی نیز همچون بسیاري از شاعران زن بازگوكننده

 همواره تصویري ازآن  از . او از دوران كودكی تا ازدواج و بعداست اشزندگی شخصی

 :دكنآنچه حس كرده و بر او گذشته، در اشعارش منعكس می
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 ان در نگاه بود.... ــبازش هزار راز نه    ان سیاه بود ــدیدم همان فسونگر مژگ

 ر ابر به رخسار ماه بود ــی حریــگفت    مالل به مهتاب گون رخش  يآن سایه

 غ از هر سو سیاه بودـاین آسمان، دری    اش دهــی به دیــود فروغـاز آشتی نب

 ( 149)همان: 

تشبیه مركبی  «...مالل يآن سایه»استعاره از مرد است و بیت  یاه،فسونگر مژگان س)

برد. آغازین است كه درنهایت به تصویر بنیادین سرسختی راه می ساخته و این تصویري

تشبیه  ،ماه سایه انداخته يچهرهگون مرد را به ابري كه بر ماه ياندوه بر چهره يههال

خواند كه قصد صلح ي او میاي از مرد است كه در چهرهآسمان استعاره ،كرده. در ادامه

-ها و تشبیهات بسیار آشنا و وامبینیم كه سیمین با استفاده از استعاره( میو آشتی ندارد.

 كند.گرفته شده از ادبیات كالسیك مرد را توصیف می

گوید و از آن من كلی شاعر صراحت از زندگی شخصی خود میزیر بهیا در شعر 

 گیرد:فاصله می

 /تاز تاتاريدر ترک /هفده بهار یغما شد /هفده بهار گل با من /اي عشق، نوجوان بودم

)همان:  هفتادسال بیزاري /هفده بهار با او شد /ها با اوپوزار قرن /مردي ز راه دور آمد

1114 ) 

هفتادسال انزجار  ياندازهاي تلخ و آزاردهنده بوده كه براي شاعر بهونهگآن زندگی به

 .همراه داشته استبه

تو را دائم اي زن  /درد خود بازگویم يكه تا قصه /زبان شومرا امشب اي زن، دمی هم

پناهم كه خود بی /دریغا! از این ماجرا شرمگینم /پناهی نداري مگر بازوانم /گر افتد گزندي

 ( 74)همان:  ود ناتوانمكه خ

 يگوید و خود را شرمندهدرد با همسر خود سخن می در اینجا مرد با زبانی از سر

 تواند پناهگاه امنی ازلحاظ مادي براي او باشد.داند كه نمیمی شزن

 گوید:ي عشق باصراحت میاز احساسات خود درباره سیمین
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بخشی مهربان كو تا سخن سازش جوست/ كام در نگاه من زنی گنگ است و گنگی كام

 (295: همان) كنم

 كند:ي عاشقانه را واژگون میهاي حاكم بر رابطهطوركامل كلیشهیا در غزل زیر به

 وارش كنمخكنم،دهم،زارشرنجش دهم زجرش       مــوب آزارش كنــتا خ یارب مرا یاري بده،

 كنمكنم، رامشرامش ،در جانش كنم صدشعله       نــهاي دلنشیي آتشین از خندهاــههاز بوس

 ه بیمارش كنمــاز غص گ آزارش دهم،ــاز نن       دلبريچشمش ساغري،گیرم ز دستدر پیش

  كاالي بازارش كنم ون بنده در سوداي زر،ــچ      مــگویم خداوندش من بندي به پایش افكنم،

 (300)همان:

هایش توصیف زن را با تمام دغدغهي جامعه را دارد و او زنی است كه همواره دغدغه

تقدیم شده است، « مرتضی كیوان و ایستاده مردگان دیگر»كه به « میراث»كند. در شعر می

 كند:بینیم كه با طفلی درددل میزنی را می

 اب عشق را كندند:ــاوراق كت  اي كودک نازنین چنین روزي

 در آتش خشم و كینه افكندند   ق را آن روزـاوراق كتاب عش

   (68: همان)

 همدلی با مردان .5. 3. 2

سوزاند و رو براي او دل میكفو است؛ ازاینتراز و همنگاه سیمین به مرد، موجودي هم

 گوید:بارها از مشكالت اقتصادي، رنج كارگران و شرمندگی پدران در برابر زن و فرزند می

 بستري ناله كرد از رنج بی هم     رد ــشب در بستر خاموش سنیمه

 همسريم تنهایی و بیـــاز غ     رد ـسر میان هر دو دست خود فش

  (44)همان: 

 كند:ازدواج  تواندنمیدلیل مشكالت مادي گوید كه بهسیمین از مردي سخن می

 كوبد به در شرمگین، آهسته می      اهـی، شامگــان خشكــباز انگشت

 ی از نان پدرـــخال تــباز دس      ان ــــد كودكـــــباز چشم پر امی

  (259)همان: 
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و انگشت اینجا  است پولی و خالی بودن دست پدركنایه از بی ،انگشتان خشك

است كه هر شب  یپولزجركشیده و بی از دست باشد. در اینجا مرد، پدر تواند مجازمی

 ا بر دوش كشد.ر اشخالی باید رنج نگاه منتظر كودكان به دست

  
 گيری. نتيجه3

مورد است كه از این  55 شده،هاي مرد اشاره به ویژگیدر شعر فروغ میزان اشعاري كه 

 و تصاویر منفی( مورد 24) %43 )معشوق، مورداعتماد بودن و...( میزان تصاویر مثبت

 دهد كهمیها نشان بررسیاست.  (مورد 31) %57 وفایی، خیانت و...(بازي، بی)هوس

 بار به مرد اشاره دارد 128سیمین . همراه با شك و تردید است نگاهی مرد، به فروغ نگاه

است. ( مورد 58) %45 ،تصاویر منفی( و مورد 70) %55 مثبت، تصاویركه از این میزان 

در شعر پروین كمتر از دو شاعر  تري به مردان داشته.دهد او نگاه مثبتاین یافته نشان می

مردانه و  يهاشخصیت شده؛ اما بدون درنظرگرفتنصورت مستقیم به مرد اشاره به دیگر

ي تصویرپردازي دربارهمورد  46در شعر پروین هایی كه به مردان منتسب بودند، شغل

 %43 ،و تصاویر مثبتمورد(  26) %57 ،كه از این میزان، تصاویر منفیمردان وجود داشت 

 .استمورد(  20)

 ته توجه داشت كه شعر در جوهر خودتحلیل شعر همواره باید به این نكدر بررسی و 

 هاي رایج پیرويها و كلیشهاز برخی سنت ناگزیرستفارغ از زبانی كه بدان سروده شده، 

شود و باوجود كند؛ براي نمونه غزل فارسی به محتواي رمانتیك و عاشقانه شناخته می

هرحال ر قالب شعر اجتماعی نشان داده؛ اما بهي معاصر بیشتر خود را دآنكه در دوره

عاشق است. هایی چون عشق، محبوب، معشوق و محتواي غالب بر آن، شامل كلیدواژه

وبیش شكل یكسانی دارد و ي روایتگري از ماجراي عشق نیز كمطبیعی است كه شیوه

ایت، ابعاد ها( روعموماً با قرارداد یك مانع )مانند جدایی، دوري و مخالفت خانواده

كند و بر مدار هجر و شكوه و شكایت پیدا می( sentimantal) رمانتیك و گاه سانتیمانتالی

ي كنیم. شاكلهوفور در غزل فارسی مشاهده میرود. این شكل از روایت را بهپیش می
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عبارتی جنسیت زن و مرد است؛ اما به اصلی این روایت، شخصیت عاشق و معشوق و به

شوند و كمتر نشانی از ترین مفهوم خود توصیف میادبیات كالسیك در كلیي شیوه

زمان با تحوالت دنیاي مدرن خورد. همها به چشم مینگري در این روایتفردیت و جزئی

تدریج و با توجه در ایران، فردیت در شعر مجال بروز و ظهور یافت؛ اما این ویژگی نیز به

ی و شخصیت شاعر از شاعري به شاعر دیگر متفاوت به زمان، بستر فرهنگی و تاریخ

است. سیمین و فروغ زنان مستقلی بودند كه فردیت بیشتري از خود در شعر منعكس 

تبع آن نگاه ادبیات كالسیك و به( hegemony) هژمونیاند؛ اما بازتاب سلطه و كرده

گذاشته  اعر اثرعنوان یك زن شمردساالرانه در اشعار پروین اعتصامی بر فردیت او به

ویژه فروغ داراي فردیت هستند و از آن معشوق كلی است. مردان در اشعار سیمین و به

ونشان كه حضور و بروزش در غزل فارسی در حد گالیه از هجران و ابراز نامو بی

تر رسیده است. حال آنكه مردان در شعر تنگی بود، به توصیفات ظاهري و جزئیدل

هاي مرد میان شخصیتكه  وگوهاییگفتادبیات كالسیك هستند و پروین همان مردان 

 ي مردساالرانه بر اشعار اوست؛ اما هرچه جلوترشود، نمود دیگري از سایهانجام می

آییم، نگاه شاعران زن همراه با برابري و نه خصومت است. فروغ در عنفوان جوانی می

داد؛ اما سیمین تمام ابعاد تحول رخ می فوت كرد و اگر زنده بود، احتماالً در اشعارش در

شود و خود را در اشعارش زنی قدرتمند است؛ زنی كه حتی گاه از مادري خسته می

 بیند.ارز و همدوش مردان میطوركامل همبه

هاي صریح یافته است؛ اما در شعر پروین بیشتر مرد در اشعار فروغ و سیمین داللت

هاي مردانه وجود دارد. همین نگاه صریح ها و نقشتصاویري غیرمستقیم مبتنی بر شغل

ي مردان است. عنوان یك جنسیت، خود حاكی از تحول تصویرپردازي دربارهبه مرد به

عنوان یك جنسیت و یك انسان صاحب عنوان معشوق، فردیت زن بهحضور مرد به

 دهد. فردیت و استقالل را نشان می
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