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 مقدمه . 1

پرداختن به درد مشترک آدمیان در جهان معاصر و به تصویر کشیدن لحظات تنهایی و تنها ماندن در قالب مضامینی که 
کنند، ادبیات و به ویژه شعر زنان را به محملی برای تر در زندگی بشر معاصر برجسته میبار تنهایی را هر چه غلیظ

ی احساسات و انسانی بدل نموده است. گویی پرداختن به مضامین عاطفی در سایهنمایی احساسات و عواطف پررنگ
عواطف و ثبت فضاهای سیاه مملو از اضطراب، یأس، نومیدی و تنهایی که در زندگی اجتماعی آدمیان پراکنده شده 

ز تصویرپردازی از ایی جو جهان عاطفی شعرها را چنان در خود فرو برده است که چاره است، حسیت، تخیل، اندیشه
ماند. با این همه اما تنهایی و تنها ماندن، در دنیای پر از تناقض و همین فضای سنگین و ملول در شعر زنانه باقی نمی

انسانی دارد و به  -ایی جهانیی امروز، درد مشترک زنان نیست و برای زنان بوجود نیامده است، بلکه چهرهزدهبحران
آید. گویی تاریخ زندگی بشر معاصر بر تنهایی و تنها ی در این جهان پر از تناقض به شمار میمثابه تقدیر تراژیک آدم

گیرد و درست به همین دلیل شعر معاصر فارسی که همواره بازنمای حضور شقه شده و ماندن است که رنگ می
کشد و به عرانه به تصویر میهای شااش را در قالب دغدغهاجتماعی مضامین –های عاطفی تراژیک آدمی است، زمینه

پردازد که بشر معاصر با آن دیریست روبه روست. بشری که با گرفتار شدن در هایی میانعکاس سردرگمی و تنهای
های آدمی در قالب شعر اما همیشه شود. بازتاب تنهاییی کور تنهایی، نه از دیگران که از خودش دور و دورتر میمنگنه

نمایی ناامیدی، یأس و احساس جمعی رو به رو نبوده است. چرا که بسیاری از زنان شاعر با برجستهبا نگرشی انسانی و 
ی خود، تصاویر حسی زنانه را معیار سرایش قرار داده و از همان نگاه و رویکرد به من زنانه –تنهایی،گاه نگاهی فردی 

تر انگشت اند، تا صریحار لحن خاص خود تنظیم کردهعاطفی شعرها را پردازش نموده، بیانی اعترافی را در سایه س –
 ااز آن جا که رویکرد زنان شاعر غالب 60ی است. دهههایی بگذارند که روح و جسم اشان را آزردهبر تناقضات و تنش

شصت تحوالت  یدهه .زنانه است و مبین حدیث نفس آنان، در این میان قابل تأمل و بررسی است –رویکردی فردی 
رقم زد. گذار شعر از انقالب و جنگ و انعکاس  یشعر معاصر فارس یرا در گستره ییافصل تازه ،یاجتماع – یاسیس

حال در  نیرا به شعر معاصر عرضه نمود. با ا یترتازه شیسرا تیموقع ،یحماس یانیبه همراه ب رامونیاتفاقات جهان پ
 یریبه تصاو ییو ترس از تنها یدیدر شعر زنان، به همراه انعکاس ناام یفرد – یشخص دوهان یینمادهه برجسته نیا
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که پس  یریزنانه. تصاو یهادغدغه نیو ملموس بدل شد که منبعث از احساسات و عواطف شاعرانه بود و مب ینیع
 یگرفتن از عناصر زبان گفتار و امکانات تازه در زبان، از سوو بهره ییاز سو کیو رمانت یعاطف انیشدن به ب قیاز تلف

 م،یابییدر م یدهه به آسان نیدر شعر زنان را به عهده گرفت. با دقت در روند شعر زنان در ا ییثبت لحظات تنها گر،ید
 انیب یآشنا برا یگاهیحمل و جاباز به مثابه م ریجامعه نفوذ کند و از د یهاهیال نیتردر ژرف تواندیکه شعر همواره م

و  کیرمانت ،یسنت یانیب یلترهایگاه با گذر از ف انیب نیها و تفکرات زنانه مطرح بوده است. اگر چه همشهیاند
 شرو،یپ یانینوگرا و ب یاشهیاند عیاز مواقع با توز یاریاما در بس کند،یم یرا طراح اشیفکر یبدنه ست،یمانتالیسانت

حال توجه  نی. با ازدیخیبرم یجهان نیبه مقابله با تناقضات ا نوآورانه یهاکیو تکن یزبان یهاییزداییبا توجه به آشنا
و ملموس  ینیع میاست که هر بار در مفاه یشعر یهادر گزاره یاجتماع – یعاطف یهانهیشاعران زن به پراکنش زم

 یآدم یهاییاکه هر بار بر نمود تنه ییاست.گزاره ها انیآدم یاجتماع یزندگ یهاتعارضات و چالش ینمابرجسته
 .کشدیانگشت م

ایران است، چگونه در  60پردازیم که ترس از رها شدن که مولد اجتماع دهه در این پژوهش به این پرسش می
 شعر زنان در این دهه نمود یافته است؟

 های فرعی شامل:و پرسش
 اند؟ترس از رها شدن را در شعر خود به کار برده 60. کدام زنان در دهه 1
 بوده است؟ 60موثر از کدام عوامل اجتماعی در شعر زنان دهه  "ترس از رها شدن ".  مضمون 2

 اند؟ترس از رها شدن را چگونه در شعر خود بروز داده 60. زنان شاعر دهه 3
 

 عشق. 2
 و کوری فسق در یا باشد پارسایی در خواه دوستی در حد از درگذشتن و محبوب حسن به دوست شگفت: عشق
 نیک پنداشتن بر فکر تسلط و خود بسوی را مردم می کشد که وسواسی مرضی و محبوب عیوب دریافت از حس

 باالدست، بلنداقبال، بلند گران سنگ، و است داشتن دوست بسیار معنی به عشق .(2358: 1343 )نفیسی،. صورتها بعضی
 بیقرار، سرکش، بی پروا، سخت بازو، گره گشای، بنده نواز، دل افروز، دریادل، جوانمرد، دست،آتش  چابک دست،

خون  خانه پرداز، خون خوار، خانه سوز، سوز، عالم جگرسوز، سوز، هستی خوی، شعله شورانگیز، غیور، ستم پیشه،
 از می باشد مرکب است که عواطف از یکی روانشناسی در آن و تام محبت و مفرط دوستی...اوست صفات از آشام،

 نامعقولی غالباً و بسیار شدید ی عالقه. غیره و عزت نفس تعجب، اجتماعی، حس جمال، حس جسمانی، تمایالت
 غالباً که است اجتماعی مختلف تمایل مظاهر از یکی آن و شود می باعث را کدورت انگیز هیجانات گاهی که است
 آتشی عشق گویند و گویند؛ را عشق محبت فرط و است محبت پایه ی آخرین عشق... میآید شمار به شهوات جزو
 عشق گفته اند نیز و گردد سوخته دوست است جز آنچه آن افروختگی براثر و می شود افروخته آدمی دل در که است

 عاشق ایزدی لطف با شهادت از بعد اما شدن است کشته و سوزش عشق گوید دیگری. رنج و درد از پر است دریایی
 درجه پنج را عشق مراتب... نباشد ره او پیرامون در را نیستی و فنا که طریقه ی به گردد نصیب جاویدان زندگی را

 خویش معشوق بی مقام درین عاشق تأسف، دوم « بعاشق لیس القلب بمفقود لیس من »که  دل فقدان اول: نوشته اند
 غلبة عشق از و بود مدهوش مقام درین عاشق پنجم صبابت، بیصبری، چهارم وجد، سوم. بود متأسف حیات از هردم

 زبان گرداند، حرام خود بر خود خواب و ندارد پا و سر از و خبر نباشد او در عقل اثر که گویند آنرا عاشق و... بیهوش
 (.265:بی تا )دهخدا، مشغول دارد او مشاهدۀ به جان و فکر به دل و ذکر به

 

 نوستالژی. 3
 رنج و درد معنی به  salgo به معنی بازگشت و  nostosواژه ای فرانسوی است و برگرفته از دو واژۀ یونانی 1نوستالژی

                                                           
1 - nostsligia 
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« فراق و درد دوری و آرزوی گذشته»و  (527: 1380)باطنی، « حسرت گذشته و غم غربت»معنای به فرهنگ ها در. است 
پزشک سوئیسی وضع شد. « یوهانس هافر»به وسیلة  1688آمده است. واژۀ نوستالژی در سال  (353: 1380)آریان پور، 

 شنیدن با که سربازانی. داشتند خانه از دور دلیل این امر نام گذاری احساس غربتی بود که سربازان سایر کشورها،
 (148: 1391 همکاران، و )موسوی. می دادند نشان بومی، واکنش سادۀ های سوپ خوردن و محلی ی ها آهنگ
 :کرد اشاره زیر موارد به می توان فرد در نوستالژی ایجاد عوامل از
 ...و جوانی کودکی، دوران خاطرات یادآوری. 1
 معشوق از دوری درد. 2
 مرگ و یاس به اندیشیدن و پیری درد و غم. 3
 وطن از دوری و مهاجرت تبعید، حبس،. 4
 آرمانشهر به بردن پناه و بازگشت. 5
 و شمسی، )صفری .می شود خواندن مرثیه و گریستن باعث که عزیزی یا خانواده اعضای از یکی دادن دست از. 1
1389 :78.) 

 

 یافته های پژوهش  . 4
 طاهره صفارزاده شعر در عشق 4-1

مقصد اشاره بود/ که عشق جمله اشارت است/ نزد عوام/ عشق/ مرغ شبان فریب است/ دور می شوی/ نزدیک می »
  (94: 1384)صفارزاده، « شود/ نزدیک می شود/ نزدیک می شوی/ دور می شود.

  (129ن: هما)«همیشه از بیداری می گویم تا بازوان عشق زیر سر ماست/ باید بیدار بود/ باید ز خواب هر اسید.»
 :می شود تقسیم نوع دو به زندگی در آن تأثیر و عاطفی بعد از صفارزاده طاهره اشعار در عشق
 اشعار جراحت در این آثار و رسید پایان به همسر از جدایی و وفایی بی با و بود نافرجام که جوانی عشق یکی

 او نافرجام مرگ که فرزند عشق به و است نمایان شده، نوشته انگلیسی به که سرخ چتر کتاب و مهتاب رهگذر کتاب
 عمر مابقی در که دوم، عشق و است صفارزاده مشهود آثار سراسر در غم این و گذاشت، جای بر دلتنگی و حسرت

 و داشت، زیادی بسیار نمود اشعارش در که بود عرفان و احساس لذت صورت به عشق آن اثر و داشت نمود بسیار
 به را او دنیا این در که چیزی تنها و شد ایجاد وی در قرآن و خدا با انس و خلوت نشینی و تحول اثر در عشق، این

و  عشق از تلفیقی هویداست آثارش تمامی در که اوست با نیاز و راز و خالق یاد همان می خواند، مصائب فرا تحمل
 و کرد تحمل رژیم پهلوی از انقالب از قبل و وطن به بازگشت از پس و کشور از خارج در که ظلمی از را او که امید

 که اول عشق مورد، این در اشعار صفارزاده بررسی در.بود خالقش به امیدواری و عشق همین داشت نگه سرپا را او
 را آن آثارش دیگر در و است نموده یاد آن از تلخی اشعارش به در مهتاب رهگذر کتاب در مورد شش و بود نافرجام

 رهگذر کتاب در «تمساح اشک » یاد اینگونه گسست که عشقی خاطرۀ صفارزاده از که آنجا است، سپرده فراموشی به
 :نام می کند به شعری در مهتاب

: الف 1386 )صفارزاده، خسته و لرزان /آشنا پندار ره در امید پای /باد رسته انس از دلی و باد گسسته پیمان /راه نیمه از»
50) 

 

 طاهره صفارزادهتنهایی در شعر  حس و اندوه 2-4
حس تنهایی، غالبًا با غم و اندوه همراه است. طاهره صفارزاده تنهایی نوع انسان را در کتاب رهگذر مهتاب در شعر 

 این گونه می سراید: « بیگانه»
داران را / ولی هرگز  خشم خروش و صبرداران سکوت /را تنها حرمان و غم /می فهمم که تنهایم انسان آن من»

 ( 13)همان: « تو را ای کودک نادان شادی ها نمی فهمم
 تنهایی خود را با حکایتی تمثیل گونه به زیبایی به تصویر می کشد: « تک درخت»او در شعری با عنوان 
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و نیست/ نوای تک درختم من / در این هامون پهناور/ در این دشت مالل اور/ مرا یاران هم پا نیست/ مرا یاران هم گ»
مهربان جویباران / بانگ نوش چشمه ساران/ در فضایی دور می میرد / و گوش من پر است از نغمه های خشک تنهایی/ 
تن من / جایگاه بوسة برف است / برف ناامیدی ها / به روی شاخه های خشک عمرم/ بارها بنشسته بوم نامرادی ها/ 

رد و ابر بیم و رگبار جنون آمیز حرمن ها / درونم زوزۀ گرگان تنهایی/ در این صحرا مرا یاران دهشت زاست/ تگرگ د
 ( 45-44: الف: 1386)صفارزاده،  «کند غوغا/ در این تاریکی شب ها / دلم روشن نمی گردد ز پندار/ سراب آلودۀ فردا

  (133: 1386)صفارزاده،  «تنها بودم/ من / مثل آب در عمق چاه/ تنها بودم.»
ا زخم خوردگان/ ما قله های غربت و تنهایی/ جویندگان حشمت آزادی/ در دستمان/ فسانه و تاریخ مانده ما شاکیان/ م»

 ( 108)همان:  «است.
 شعر در معاصر است، انسان ناپذیر گریز دردهای از و بی اعتمادی است از ناشی بیشتر که معاصر انسان تنهایی
 :دارد بسیاری نمود هم صفارزاده
  بودم تنها»

 چاه عمق در آب مثل من
 میآمدند پریشان مرغهای دسته دسته و بودم تنها

 می نشستند
 (52 بیداری، با بیعت) « میکردند مهار مرا تنهایی

 

 جدایی و همسر از تلخ خاطرات یادآوری 1-2-4
 از «راه گریز، شب کور، بهشت سایه، تمساح، اشک عذر، معبد»عنوان با اشعاری در مهتاب رهگذر کتاب در صفارزاده
می  این گونه «گریز بهشت»عنوان شعری با در مثال به طور می کند، یاد تلخی به همسر، بی وفایی خاطرات یادآوری

 :سراید
 بییود کییه جییایییی زییین شییییهییر، زییین میییییروم

 

 مییین امییییییید و مییین عشییییییق میییدفییین 

 

 در آن مییی شییییید گییم کییه دخییمییة سیییییردی

 

 مییین جیییاویییید حسیییییرت شیییییعیییلیییه هیییای 

 

 زنیییدگیییی شییییییام بیییود او از روشیییییین

 

 شییییید نییور از تییهییی هییم کییان میین وای 

 

 وزیییید در تیییا مییین بیییخیییت تییینیییدبیییاد

 

 شیییید کییور چشییییمییم پیییییش مییهییرش شییییمییع 

 

 آرزو نییییقییییش هییییای آن شییییییده بییییا

 

 گسیییسییییت خییوشییییبییخییتییی پییود میین از تییار 

 

 خیییفیییت سییییییییینیییه در گیییران راز ایییین درد

 

 نشییییسیییییت غیییم در آرزو سیییییوگ بیییه دل 

 

 نیییرفیییت بیییاال انیییدیشییییییه ام پیییرده از

 

 مٌیییرد پییینیییدار بیییس پیییرده آن پیییی در 

 

 چییکییییید لییبییهییایییم بییه گییر گییرمییی اشییییک

 

 ...سیییییتیییرد را آن سیییییرد آبیییرو دسیییییت 

 

 گییینیییاه هیییییییاهیییوی خیییودکیییامیییی، شیییییور

 

 خیییدا گیییوش بیییر نیییالیییه راه بسییییییتیییه 

 

 او کییه تییا شیییییاییید شیییییهییر زییین میییییروم

 

 میییرا بیییانیییگ دگیییر جیییای بشیییییینیییود 

 

 (60: الف1386 )صفارزاده،
 گذرانده او که با تلخی دوران و همسر از جدایی گذشته تلخ خاطرات یادآوری اندوه و غم حکایت کتاب همان در
 :است مشهود او «راه» شعر در است
 راهیییی انیییبیییوه رشییییییتیییة پیییاییییم بیییه

 

 سیییییییییاهیییی انیییدوه دشیییییت راهیییم بیییه 

 

 سیییییازد روز را شیییییب کیییه امیییییییدی نیییه

 

 نیییگیییاهیییی افیییروز شیییییب نیییه فیییانیییوس 

 

 اشیییییکیییی دییییده از میییرا بیییارد گیییهیییی

 

 آهیییی سییییییییینیییه از میییرا خیییییییزد گیییهیییی 

 

 تیییار مییین آسیییییمیییان بیییخیییت تیییا بیییود

 

 مییییاهییییی و مییییهییییر آرزوی نییییدارم 

 

 دییییدم خیییوییییش اشیییییکیییبیییار چشیییییم بیییه

 

 گییینیییاهیییی و نییینیییگ آلیییودۀ را تیییو 

 

 خیییونییییییین میییوج عییینیییان هیییم درییییا بیییه

 

 گیییییییاهیییی و خیییار هیییمیییدم صیییییحیییرا بیییه 
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 سیییییتیییمیییکیییار میییرد ای تیییو از دارم چیییه

 

 (66: )هییمییان تییبییاهییی؟ عییمییر و غییم بییجییزمشییییت 
 

 .1دارد فراوانی کاربرد صفارزاده طاهره اشعار در موضوع این
 

 حسرت و غم  2-2-4
 که ارزش هاست درهم ریختگی و نومیدی صفارزاده، پنجم سفر کتاب از «هزاره سفر» شعر در حاکم فضای کلی بطور
 :می دهد سر این گونه را غمگین غربت قصة و می کشد تصویر به واقعی و شخصی به صورت را آن شاعر
 به هم /دست و که خاک آنجا /خاک و آب که آنجا /بود ما خانةیگانة  /درختی آلونک /باران عهد در /نخستین تپة بر»

 /آب از جدا ماهیان ما /زالل چقدر /پاک چقدر /آب نوشیدند و /رفتند چشمه به هم با /رسید سفالی کوزه های به /آدم /پیوستند
 آب /آب از ترست کننده پاک و /کنندهست زنده اینگونه که /باشد آب تصویر تصور /ایمان شاید /زندهایم گر است معجزه این

 (56 د:1386 صفارزاده،)«رها آب /آب جاری /صاف
 کشیده به تصویر مجدداً زلزال سوره به اشاره با «زلزله»شعر در صلح پیشواز در کتاب در را اندوه احساس این او
 :است
 خانه های در /را فرزندان خواب رفتة اجساد /مادرها و /میلرزند دلهره درون /دلها /میلرزد زلزله زدست زمین /میلرزد زمین»

 /زخمها گوش در /هستند دوان /داغ بادهای در /و بهت زده ترسان /بدن هر اعضای /تن خانوادۀ افراد.../ /می جویند خاطره
 باز را گله سر اکنون /شده تمام زمین صبر /درآید لرزه به زمین چون و /میگوید مدام /بخردان و پیران /گذشتگان از زمزم های

 چه /آغاز حرف ها /پریشانیست آغاز /درآید لرزه به زمین چون و /همه با دگر روز و /دگری با فردا /تو با امروز /است کرده
 (27: ی1386 )صفارزاده، «راه سد یا /بودیم گرهگشا آیا /کرد باید چه و کرده ایم
 .2دارد نمودنیز  وی دیگر آثار در و دارد، فراوانی کاربرد صفارزاده اشعار در موضوع این

 

 خاطر در شعر طاهره صفارزاده  تعلق 3-2-4
 1نوستالژی. بوده است بشر اندوه و غم موجب همیشه مبهم به آیندهای هراس گاه و گذشته به خاطر تعلق و بستگی

 مادی دنیای در را بشر روح آالم است که گریزناپذیر و الینفک جزء گذشته ها خاطره ها و به خاطر تعلّق احساس و
 در ادبیات که شده موجب است فعلی وضع از احساس ناخوشایند و دلبستگی از ناشی بیشتر که این دردها. میدهد آزار

 :است آمده چنین صفارزاده شعر در این موضوع باشد، داشته واالیی جایگاه هنر و
  چارده در که برمیگردم کوچه ای به من فردا»

 ایستادم آن میان سالگی
 نامه ای شب با همراه را قلبم و
 کردم تقدیم سوار دوچرخه جوانی به

 دورتر کوچه ی سه تا انگشتانم ارتعاش
 «داشت. ادامه ارمکم جیبهای در
 :دیگر جایی در همینطور و
 شده است تنگ دلمان»

 میشناسیم خوب که خاکی برای
 میشناسیم خوب که تقلبی برای
 خودمان تعارف تعارف، خودمان نان نان،
 (25 بازوان، و سد) دیروز خودمان تنگ خیابان های صبحگاهی هوای هوا،

 

 صفارزاده طاهره شعر خیانت در 4-2-4

                                                           
در اصطالح ادبی به شیوه ای ازنگارش اطالق میشود که « نوستالژی»نوستالژی: اندوه و گرفتگی روحی به علت دوری از سرزمین مادری و درد وطن. - 1

دآلود ترسیم بر پایه آن شاعر یا نویسنده در سروده یا نوشته ی خویش، گذشته ای را در نظر دارد یا سرزمینی که یادش را در دل دارد، حسرت آمیز و در
 (. 9: 1376می کند و به قلم میکشد. )انوشه، 



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      1440

 سه طریق از و کندمی توصیف کردهمادرگم کودکی را( بیستم قرن) قرن این کودک و نیمایی شعری «قرن کودک»
 آن آری /توست هایدست در من بخت هایخال) استنشسته قمار میز پشت که مادری نخست: کندمی بیان را آن تصویر

 بخت و تو، دست که ترسممی سخت /نیرنگ و خدعه هایشعله میان از برخیز زود /را بازی برگ فشاردمی محکم که دستی
 رنگی سرای در /اینجاست مادرت) است خفته ایبیگانه آغوش در که مادری ،...(رنگخون آتش این سر بر بسوزد من

 آویزگردن دستش و پیچان ایبیگانه قامت گرد به زیبا مادر آن قامت /زندان یک عطرآمیز و گرم هوای در /دارانزندهشب
 ناهنجار، و تلخ وگوییگفت /برپاست پدر با جدالی او اتاق در) کندمی جرّوبحث خیانت درباره پدر با که مادری و ،...(است

 یمواجهه و انگلیسی ادبیات با آشنایی جهت به که است شاعرانی جمله از صفارزاده طاهره. ...(تکرار از پر دعوایی
 در زبان جایگاه و کاربرد ینحوه از است؛داده توضیح را اششعری کار فراوانی دقت با جهان روز ادبیات با همزمان
 .است داشته همروزگارش مطرح شاعران به نسبت که دیدگاهی تا شعرش

 

 یادمعشوق در شعر سیمین بهبهانیعشق و  3-4
 سه این اشعار اما تفاوت می سرایند عشق از دو هر است، حافظ شعری سبک همانند بهبهانی سیمین اشعار از بعضی
 خیال هنرمندانه تخیلی با او زمینی، سیمین بهبهانی عشق ولی است عرفانی اغلب حافظ عشق که است، این در شاعر
« حسود»عنوان  با شعری در چلچراغ مجموعة در او میشود، مادر آویزان دامان به که می کند مانند کودکی به را یار روی

 این گونه می سراید:
 آوییییزد خیییاطیییرم در تیییو روی خیییییییال

 

 مییادر آویییزد دامییان بییه کییه کییودکییی چییو 

 

 بییا توسییییت من خیییال اسییییرم، چییه گر خییانییه بییه

 

 «آویییزد سیییییر در و بییام از بییارور درخییت 
 

 (202: 1382)بهبهانی، 
بسیار یاد کرده است. او  اولش همسر وفایی بی از عشقی، شکست ادامة در بهبهانی سیمین نوستالژی، نوع این در

، سه تار شکسته، (115)همان: ، اگر دردی نباشد، (113: 1382)بهبهانی، سکوت سیاه، »در مجموعة جای پا اشعاری مانند: 
، نگاه تو، (139)همان: ، جای پا: (135)همان: ، کابوس: (123)همان: ن گیر، ، آتش دام(121)همان: ، نغمة درد، (118)همان: 

و از این عشق گذرا با « 153 ، پیمان شکن:158 ، بازهم:157 ، ستاره در ساغر:153، پیمان شکن: 151، فریادشکسته: 144
 اندوه یاد کرده است. 

 در این خصوص می گوید: « سه تارشکسته»در مجموعة جای پا در شعری با عنوان 
)همان: « زمن چه خواهی؟/ دست از من رنجیدیده بردار/ برخاطر خسته ام ببخشای/ بگذار مرا به خویش بگذر« او»ای سایة »
118) 

 اندوه با شده، وخاکستر سرد که را غمش آتش شرح« نغمة درد»شعر در مجموعه همان در که ایستپژمرده گل او
 :میکند بیان

 «شده؟ پرپر پژمردۀ گل این /منم این مهربانان ای منم این /شده؟ خاکستر سرد شرار این /منم این غمگساران ای منم، این»
 .(121)همان:
 عشق به همسر-

  او  ستایش  و  همسر  به  عشق  ایران،  معاصر  شعر  در  زمینی  معشوق  به  عشق  اصلی  گونه هایِ  از  یکی
هویت  فاقد مبهم، کلی، سیمایی  غالبا فارسی، شعر معشوق مشروطیّت، عصر از پیش تا. است معشوق جایگاه  در

 ماهیّت او، فردّیت و زن جایگاه ارتقای و تغییر به توجه با مشروطه عصر از اما. داشت  شاعران شعر در رازناک و عینی
 عینی زمینی معشوقی به مبّدل رازآلودِآسمانی معشوق آن و یافت عینی و ملموس چهره ای و شد دگرگون معشوق

)روزبه و ضرونی، است  شاعر واقعیِ همسر که مواجهیم معاصر ادبیات در معشوق از جدیدی نمود ما با این تبع به. شد

1393 :165) . 
 آه ای پیییییییییک شیییییییادی بییییخییییش  

 

 ای زهییییمسیییییییر میییین نییییامییییه آورده 
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 سییییییییینیییة مییین ... میییی تیییپییید دل درون
  

 

 نیییامیییه را واکییینیییم؟ بیییگیییو... چیییه کییینیییم؟ 

 

 نیییامیییه واشییییید بیییبیییوسیییییمیییش ییییا نیییه؟

 

 بیییا خیییط دل فیییرییییب او چیییه کییینیییم؟ 

 

 (127ث: 1370)بهبهانی، 
 عشق در اینجا، عشقی است انسانی که هم روح از آن لذت می برد و هم جسم: 

 ای میییرد  ییییاربیییوده ام و ییییاورت شیییییدم

 

شدم...   شیرین ترت    (135)همان:  شیرین نگار بوده و 
 

 عشق به مادر-
 معشوقِ اینجا در که تفاوت این با است، معاصر شاعران شعر در زن معشوق به عشق دیگر انواع از مادر به عشق

 ادب اهل و شاعر و سخن سرا زنی که می کند اشاره خویش مادرِ ویژگیِ این به شاعر زیر شعر در. است مادر زن،
  :می کند شکوه خویش مادر مرگِ و فراق از و.بوده است

   سیییخن دیگر نگفتی ای سیییخن پردازِ خییاموشیییم
 

موشییییم؟  فرا کردی  چرا  کردم،  ی م ن موشییییت   فرا

 

ید؟  چه میجو خاکِ تیره، آغوشییییت  هایِ   زِسیییردی 

 

 چیه بیددییدی،چیه بیددییدی،زِگرمی هیای آغوشیییم؟ 

 

 (49الف؛1371بهبهانی،)
 معتقد و است مادر خود که شاعری. می کند اشاره حس این تداوم و به فرزند مادر عشق به شاعر زیر ابیاتِ  در
 می داند فرزندان شادی و غم به بسته را خویش شادیِ و غم و است بودن مادر معنای به خود بودن دختر که است

 مادربزایدازنو  امااگرصدبارم      .... 
 همواره در نوزایی             من خودهمین خواهم شد 

  مادر پیری، هنگامِ   درنوجوانی،مادر؛
 باقهرشان سودایی                   خوش، فرزندان مهر با

 در سینه باقی باشد             حتی اگر یک آهم
 (1093: 1391)بهبهانی،  از آخرین الالیی            تکواژه ایی خواهد شد 

 عشق به طبیعت-
می  بازتاب طبیعت و معشوق سیمای در خیزد، برمی ناخودآگاهش از شاعر رمانتیک، تصاویر سحرآمیزی را که

 سؤاالت و درونی حاالت همة می کند و جلوه معشوق مانند است، دسترس از دور که آنجا ویژه به طبیعت،. دهد
 روح برای زیبا چشم اندازی...  و ابر بهار، جنگل، دریا، کوه، همچون طبیعی عناصر همة. می دهد پاسخ را عاشق

 بهتر یا زنی، بهار و دریا و کوه و جنگل یعنی عناصرطبیعی این آنسوی در امّا. میکنند فراهم عاشق تنهای و منزوی
. میشود رهنمون حقیقت سوی به و درآورده به عشق رؤیای از را رمانتیک شاعر که دارد حضور معشوقی بگوییم است

 (.119 ؛1378 مختاری، ک.ر) می نماید رخ ابهام از پر و خیالی چهره ای در معشوق
 (686: 1391)بهبهانی،  دلم، دستم  آه که می لرزد، باز  بهارآمد، شیفته ام، مستم باز

 بهارانت همیشه باد  همیشه سبز بمان، ای سرو
 چه خوب شسته به بارانت  شبانگاهی ببین که ابر

... 
 که عاشقند و غزل خوانند  تو مرغکان چمن دیدی

 (913)همان:  هزارانت یکی منم ز  ببین که از همه عاشق تر
  .3نمود دارد دیگر او نیز خاطره یاد معشوق یا بی وفایی همسر اول در اشعار

 

 تنهایی در اشعار سیمین بهبهانی غم و یأس دلتنگی، 1-3-4
 در بیشتری عاطفی تأثیر و شود انگیخته بر احساسات که می پردازد صحنه ها به توصیف اندازه ای تا بهبهانی سیمین

 به همین که می دهد قرار بحث مورد را کلیات و نمی شود بیشتر جزئیات وارد وی دلیل همین به خواننده بگذارد، 
 .است شده متمایل رمانتیسم سوی به روایت هایش دلیل
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مردم را به تصویر می کشد « چهره های واقعی»اول  بخش در شده تشکیل بخش دو از که پا جای مجموعة در او     
از ...« موریانة غم، سودای محال، حریر ابر، شب صحرا و »در اشعاری با عناوین «از خودگفتن ها»و در بخش دوم در

 از تنهایی اش می سراید: « موریانة غم»غم و اندوره و دلتنگی هایش می گوید او در شعر 
 نهان، تلخم داروی /ندارد ثبات من شادان چهرۀ /دیرین غم میزند موج من دل در /است فریب و ریا من، شیرین خنده»

 کوردل دوستان شما آه.../ /نیست خبر روی به هیچ را کس خاطر /را دلم کرد پاره که دردی همه زان.../ /شیرین ظاهر به
 من.../ /مپسندید زخود این از بیش مرا رنجه /بجویید زغیر سرخوشی خویشتن /ببندید خویش شناس ظاهر دیدۀ / من
 (111: 1382)بهبهانی،  «جسمم را موریانه خورد و خراشید /عشقم معبد کهنه چوبین بت

با  که مردی گشاید، می شکوه به لب زن به مرد خیانت نهایتا و وفایی بی از دردمندانه لحنی با خود اشعار در او
 و درهای کرده فراموش زندگی در را خود همراه مرد امروز اما بخشید؛ رونق را خود زندگی وضعیت خود زن همراهی

 :نموده اشغال را او جایگاه دیگر زنی و است بسته رویش به را امید
 اسییییت مییردی امییروز او دیییروز بسییییتییر هییم

 

 سیییود و سیییرمییایییه از تن سییییمین صیییید معبود 

 

 زن اییین کییه میییییدانیید نییکییتییه اییین کییس چییه امییا

 

مپییای  حظییه یییک او ه  نیییاسییییود کوشییییش از ل

 

  گییرم دل آن و بییلیینیید قصیییییر آن و مییرد آن
 

 دارد بسیییییتیییه روییییش بیییه را درهیییا امیییروز 

 

  تییور ی جییامییه میییییان دیییگییر زنییی فییردا
 

 )هییمییان( میییییگییذارد پییا او دیییروز ی خییانییه در 

 

 وی اشعار در دیگر و دارد، فراوانی کاربرد بهبهانی سیمین اشعار در دلتنگی و یأس اندوه، موضوع کتاب این در     
 .4دارد نمود نیز

 

  جدایی و همسر از دوست و خاطرات تلخ از فراق خاطرات یادآوری 2-3-4
 شکوه دوست نزد در از دل گرفتگی خود« دلم گرفته، ای دوست ...»عنوان با شعری در ارژن دشت مجموعة در سیمین

 و می سراید:  است افتاده غم دریای موج بر پاره های تخته همچون می کندکه
 گییرفییتییه ای دوسییییت  هییوای گییریییه بییا مییندلییم 

 

 گییر از قییفییس گییریییزم، کییجییا روم، کییجییا میین؟ 

 

 نییدانییم گییلشیییینییی بییه کییجییا روم؟ کییه راهییی

 

 میین تیینییگیینییا، کیینییج بییه گشییییودم، بییر دیییده کییه 

 

ته ام نه ته نه دل، کس به بسییی  کس من به دل بسییی

 

 میین رهییا، مییا، ز رهییا مییوج، بییر تییخییتییه پییاره چییو 

 

 نزدییک سیییینیه بیه دل چو دور، او کیه آن هر من ز

 

نزدیییک، آن هر من بییه    من جییدا، جییدا، ازو کییه 
 

 سیییبویی در بییاده نییه سیییویی، بییه دل چشیییم نییه

 

 میین یییاد آشیییینییا، بییه گییلییویییی، کیینییم تییر کییه 

 

 کییاهیید؟ چییه نییبییودنییم افییزود؟ چییه بییودنییم ز

 

 میین؟ چییرا زنییده ام کییه پییاسییییخ بییه گییویییدم کییه 

 

 ابییری آسیییییمییان در سیییییتییاره هییا نییهییفییتییم،

 

لم  فتییه، د  من... بییا گریییه هوای  دوسییییت ای گر

 

 .(688: 1382)بهبهانی،  
 سنگ محال، سنگ گور، موریانه غم، بازیچه، سکوت سیاه، سه تار شکسته، سودای»سیمین در اشعاری با نام های 

خاطرات غم تنهایی و اندوه گذشته در فراغ « ازخودگفتن ها»در  پا، جای مجموعة دوم بخش در... و پا جای صبور،
 دوست را به صورت شعر بیان نموده است. 

 .5گذشته در فراق دوست در اشعار دیگر او نیز نمود دارد در این کتاب درخصوص یادآوری خاطرات
 

 حسرت و غم  3-3-4
به زیبایی آنها « پاییز خسته و غمگین»است که در شعر پاییز، خورشید نیمه آذر و باغ از دیگر جان بخشی های سیمین 

 را مورد خطاب قرار داده است.
 وغمگین پاییزخسته                                

ته تت غمگین پاییز خسییی یده دسییی  اسیییت وسیییرد تک

 

 اسییییت کرده چیه برگهییات بیا واُخرا آهیک و زرنیخ 

 

نه دیوار غت در کاری، آی  شیییمشییییاد صیییف از با

 

گهییای بییا  نگییار مییدور بر  اسییییت گرد ز بسیییتییه ز
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یمییه خورشییییییید تر در  آذر ن  لرزی و تییب بسیییی

 

مت  گت نیلی دو حفره چشییی یده رن  اسیییت و زرد پر

 

هی ای بییاغ من در دولییت تبییا لهییات حرمییت ا  گ

 

 اسییییت درد نییالییه تکرار سییییلی ضیییربییت رگبییار 

 

ما  بارز و دلیر یک هر  سیییروت صیییف خوشییییا ا  م

 

لک به سیییر ناکرده   اسییییت نبرد مرد که یعنی  خم ف

 

 سیییرآییید بییه تییا سییییت مییانییده محنییت دوره پییاییز

 

 اسییت سییرد وعده سییه پیشییت برفی چله دو پیشییت 

 

 مییبشییییر، بییهییار آنییک بشییییکیییییبییی اگییر امییا،

 

 اسییییت نورد گریوه اسیییبش تکییاپو بییه اشگردونییه 

 

یز من مقییاوم، و بییاش مردانییه نم تو بییا ن ی ن  چ

 

 مرد اسییت نه اگرچه اسییت مرد توفان عرصییه به سیییمین 

 

 (903: 1382 )بهبهانی،
 بهبهانی سیمین شعر در خاطر تعلق 4-3-4

 با تکرار آن حسرت که سالهایی می برد، دور سال های تا را سیمین کودکانه شعف و شادی با گذشته عیدهای یاد
 :است مانده شاعر

 هییینیییوز و رفیییت دوره گیییرد میییطیییرب

 

 او از دارم یییاد بییه خییوش نییغییمییه ای   

 

 خییویییش کییهیینییة سیییییاز سیییییوی میییییدوم

 

 (25)ص...او از بییرآرم را نییغییمییه هییمییان کییه   
 

 خویش را خردسالی و کودکی خاطراتش، در و می نگرد خود طالیی عصر به همواره زندگی از دلخسته شاعر
 توجه آن رمانتیک، به شاعر که است پریان افسانة و عشق پهلوانان، دورۀ کودکی شگل، فردریش نظر از. می کند مرور
 (50: 1390 اسماعیلی، و )پروینی.می کند یاد آن از حسرت با و ویژه

 دست دادن از در را خویش عظیم غم دوستانش و خانواده همسر، ، مادر رثای در سروده هایی سوگ با سیمین
 :می کند بیان عزیزانش

  خییاموشیییم سیییخن پرداز ای نگفتی دیگر سیییخن
 

موشییییت  کردم فرا ی م موشییییم؟ کردی چرا ن  فرا

 

 میجویید؟ چیه آغوشییییت تیره، خیاک سیییردیهیای ز

 

یدی، بد چه  یدی، بد چه د های ز د  آغوشیییم؟ گرمی 

 

 بییازآیی رفتییه راه نییه بگشییییایی بسیییتییه چشیییم نییه

 

 (455 ) دوشییم بر اسییت سیینگین چه تنهایی بار مرگت به 
 

 

 بهبهانی سیمین شعر در خیانت 4-3-5
 دیگری را وارد زندگی مشترکشان شاعر قصه زنی را می گوید که همسرش به او خیانت می کند و زن« هوو»در شعر 

می کند. زن مستأصل بی پناه برای دفاع از خود، سمی را در پارچ آب می ریزد و نیمه شب آن را نزدیک همسر و  
هوویش می گذارد واتفاقا فرزندان آن زن، بی خبر از ماجرا، آب زهرآلود را سرمی کشند و تراژدی دردآوری اتفاق 

را در قلمرو مبدا « هوو»و « مار»را در طرح وارۀ استعاری « زن»ه با بیانی تلمیحی، مفهوم می افتد. سیمین در این قص
بازمفهوم سازی می کند تا به بیان « سلیمانی نگین تابناک»طرح وارۀ استعاری  را در« مرد»و همچنین مفهوم « اهریمن»

مردساالر آن ها را مستأصل و ناامید می  درد و رنج زنان بی پناه و مظلومی که فقر فرهنگی و محدودیت های جامعه
کند، بپردازد. جالب است که در این نگاشت استعاری، مفهوم مرد در طرح وارۀ استعاری با بار معنایی مثبت ظاهر شده 
است که نشان دهندۀ وضعیت تهاجمی زن در مقابل رقیب اهریمن صفت و موضع انفعالی و ضعیف او در برابر مرد 

  است:
 چییابییک و پیییییچییان و نییرم هییمییچییو مییاری

 

 نیییییمییه شییییب بیییییرون خییزییید از بسییییتییرش 

 

 سیییییوی بیییالییییییین زنیییی آمییید کیییه بیییود

 

 خیییفیییتیییه در آغیییوش گیییرم هیییمسیییییرش... 

 

 آن روزهیییا»زییییرلیییب بیییا خیییوییییش گیییفیییت:

 

 هیییمسیییییر مییین هیییمیییدم ایییین زن نیییبیییود  

 

 ایییین سیییییلیییییییمیییانیییی نیییگییییییین تیییابییینیییاک

 

 اییین چیینییییین در دسیییییت اهییریییمیین نییبییود  

 

 (255: 1384)بهبهانی،                                                                              
 به این شکل، بی قراری، درماندگی و ضعف زن را در برابر خیانت همسرش بیان می کند.      
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  مردان  تحسین  طنّازی،  و  دلبری  رقص و  با  میخانه  در  شب  هر  که  است  زنی  حکایت  نیز« رقاصه»شعر 
می نوشاند، اما خودش در  لذت بادۀ عاشقان و مستان جمع به خود، شب هر هنرنمایی با و را برمی انگیزد  زیادی

می گوید: کدامیک از شما  میخانه در حاضر جمع به خطاب رقّاص زن شبی. است زندگی جرعه ای شادی نچشیده
قهقهه ای از  و سکوت زن، جواب دهد؟ سامان و سر را خراباتی برهاند و زندگی امحاضر است تا مرا از این جمع 

و « گل»، «مهتاب»، «مار»، «عاج»، «دریا»در طرح واره های استعاری، « زن»سر تمسخر بیش نیست  در این شعر، مفهوم 
 سلیم شدن ندارد: نگاشت شده است؛ زنی که در برابر نگاه ابزاری و سودجویانه مرد، چاره ای جز ت« شمع»

 ... لییرزۀ شییییادی فییکیینیید بییر تیین مسییییتییان

 

 جییلییوۀ آن سیییییییینییة بییرهیینییة چییون عییاج  

 

 پیییولیییک زر بیییر پیییرنییید جیییامیییة او بیییود

 

 پییرتییو خییورشییییییید صییییبییح و بییرکییة مییواج... 

 

 چییون شییییب پیییشییییییین -دخییتییر رقییاص، لیییییک

 

 شیییییاد نشییییید، دلییبییری نییکییرد، نییخیینییدییید 

 

 چییهییره بییه هییم درکشییییییید و مشییییت گییره کییرد

 

ته را   ید...شیییادی عشیییاق خسییی ند مان:  نپسییی  (57)ه
 

 

 فرشته ساری شعر در عشق 4-4
عشق و حاالت پررمز و راز آن در سروده های شاعران همواره بازتاب وسیع و گسترده ای داشته است و فرشته ساری 

 نیز از مضمون عشق در سروده های خود استفاده نموده و همواره حضور پررنگی در اشعار وی داشته است.
)ساری،  «مرگ / می تازند هم سنگ/ یال های شرابی و شبرنگ / بافته می شونددر هم/ سواران یگانه اند. اسبان عشق و»

1381 :60)  
 «تقویم فراق به خطی باطل می شد / و عشق در برج شوق/ از نو تحویل/ وقتی که روزگار/ گاه نامه ای داشت هنوز.»

  (61)همان: 
شق/ به رنگ سرنوشت/ چه غروب های پرغرابی/ فقط غریو غافل کالغان / از چه غروب هایی / اندوهگین به اندازۀ ع»

 (45: 1370)ساری، « مسیرمحزون می گذرد.
 

 ساری فرشته شعر در تنهایی حس و اندوه 4-4-1
: 1387 ساری،) است مانده باقی /ای مسافرخانه دیوار بر هاییشاخ فقط نژادش از که /است غمگینی قوچ آخرین ام تنهایی

146) 
 برای /آویخته/ زمان زنگارگرفته چنگک از/  مشترک گردن با/  خشکیده هایالشه /گلو خشکی از /روزها شوندمی خفه

 ناخوشی/  روزها مسری میر و مرگ/  نوشدمی مزه مزه/  بلور هایلیوان در/  را روزش هایقطره آخرین تا/  که کسی
 (11: 1381 )ساری، .است داری خنده

 تنهایی
 شب انتهای در ست زنی

 تنهایی
 است گمنامی سرباز تندیس

 خالی میدان در
 تنهایی

 است صورت بی صدایی
 فضا مغناطیس بر

 گمشده ای خاطره تنهایی
 هاست غریبه میان

 تنهایی
 ست غمگینی قوچ

 نژادش از که
 ها مسافرخانه دیوار بر هایی شاخ
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 (1390)ساری، ست باقی
یاس و ناامیدی که به مرگ اندیشی ختم می گردد، از جمله مقوله هایی است که از قدیم االیام تا عصر حاضر در 

 اشعار شاعران و ادبیات فارسی رواج داشته است. 
  (9: 1368)ساری،  «هنوز پلکان و پرنده را / از هم نمی شناخت/ مرگ ش هر سه را یگانه ساخت »
سر به سینة تو می گذارم/ تا کوبش موج ها و نجوای مرجان ها بیدار/.../ مرا از تمنای حیاتی آن دم/ در التاری حیات/ »
 (18)همان: « که مرگ دیگری است / باز دارد. /
« اه/ چشمان نگران دروازه اش/ اینک پر از گل های مرگ است/ دربهار فریاد آمبوالنس ها/ بی تاب فراق توپ او هستم.»

 (23)همان، 
همان: )«مصراع جانکاه ترانه ای بود/ سرشکی نه/ هالل یخ. آجین ماه/ رخساره نه/ یأس گرداب. -نه/ خطیخنده که »

28 ) 
  (55)همان: « بر موج حیات/ زورقی بود دل من / با بادبان آه/.../ و صخرۀ نومیدی.»
زانم/ من نمی دانم با مرگ روی صندلی نشسته/ جوراب های زمستانی اش را وصله می کند / من از مراسم مرگ گری»

 ( 10: 1370)ساری،  «مردنم چه کنم.
 ( 46)همان: « پشت هر در تابوتی/ چه نخل هایی / تسلیم مرگ خویش/ چه غروب هایی / راهزن شادی های سزاوار.»

 
 گیری نتیجه. 5

 ترس ساری فرشته و بهبهانی -صفارزاده مانند 60 دهه شاعر زنان نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که برخی
 مهاجرت، مانند اجتماعی عوامل برخی مولد شدن رها از ترس مضمون .اندبرده کار به خود شعر در را شدن رها از

 شدن رها از خود ترس ابراز در 60 دهه شاعر است و زنان 60 دهه در ایران جامعه اجتماعی ساختار تغییر و جنگ
 نماییِپررنگ به نو تصاویر آفرینش و تازه بیانی شگردهای خلق با شاعر زنان .اندکرده عمل مستتر گاهی و آشکارا گاهی

 معاصر بشر تراژِیک تقدیر مثابه به تنهایی نمود همواره که دادند نشان و پرداختند انسانی هایدغدغه و هاسرگشتگی
 که همچنان اشنبودن و بودن شیرین و تلخ تمامی با مضمون این که جایی تا. است داشته خاصی تأثیر زنان نوشتار بر
 نیز را شعرها ذهنی فرم و درونی انسجام گذاشته، تأثیر معنا و محتوا ساختار، و فرم صورخیال، زبان، تکنیک، لحن، بر

 آفریده را مفاهیمی زنان، شعر عاطفی یزمینه و عمومی فضای متنی، عناصر نماییبرجسته و تأکید با و نمایدمی طراحی
 مخاطب برای را بیشتری هایتأویل امکان متنوع هایفرامتن به گریز با متنی گوناگون هایداللت افق در که آفریندمی و

 عواطف نمود و اجتماعی مضامین به توجه که یابیمدرمی زنان شعر ویژه به و ادبیات به نگاهی با. است آورده بوجود
 زیر از که است شده بدل معترضی صدای به بار هر آنان شعر افق در تنهایی عنصر نماییبرجسته و اجتماعی – فردی

 و تنهایی که جا آن تا. اندشده خنمون شعرها در شده کارگرفته به رنگانگ تصاویر و عاطفی – حسی هایگزاره بم و
 هایدرونمایه از متمادی هایدهه طول در که آیدمی شمار به رایجی مضامین از آن، عینی – ذهنی هایزمینه بازنمایی

 بازنمای یک هر که تصاویری. است آفریده شعرها در را متنوعی ایماژهای و تصاویر شده،می محسوب زنان شعر اصلی
 و صورخیال ها،ترکیب تعابیر، گویی.زمانه جمعی عاطفی وضعیت یدهنده نشان و اندبوده انسان – زن هایتنهایی

 مانده گرفتار آن برزخ در آدمی که است ایینومیدانه فضاهای یبازتاباننده هریک بیان لحن همراه به تصویرپردازی
 مشکالت ترصریح هرچه تا برآنند اند،شاعرانه عواطف و احساسات بازنمای که همچنان زنان شعر در تصاویر .است

 تا آیندمی هم پی در پی زنانه ذهنیتی از مملو شفاف، و روشن که تصاویری. کنند بازگو را زنان زندگی رنج و درد و
 غرابت اندوه، و نوستالژی با وقایع ترکیب با و نوشتار معلولی و علت مسیر ریختن هم به و زداییآشنایی طریق از

 – زنانه احساساتی ضربآهنگ در که زنانه حزنی. نمایند منتشر شعرها سراسر در را انسان -زن تنهایی از مکرر تصاویر
 به نگاهی با. شوردمی گرانهعصیان است، شده تحمیل زنان بر تاریخ مسیر در که هایینابرابری و هاتبعض بر انسانی،

 وفور. کشدمی رخ به را زن شاعران هایمجموعه در متفاوتی هاینگارش متکثر، مفاهیم وفور که یابیممی در زنان شعر
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 زخم انحطاط، ناکام، چاقو، سیاه، چروک، چرک، ،دلتنگی تنهایی، مردن، غربت، غریبه، حسرت،گریه،: چون هاییواژه
 هایتنهایی تا کشند،می رخ به ملموس و عینی را حضورشان تکرار شعرها در اگر که دست این از هایواژه بسیاری و

 عهده به را شعر هایروایت حرکت مسیر و اندزنانه نگرش به معطوف که هاییواژه. بگیرند نمود به را آدمی زندگی
 تا شده سبب هاروایت همان خطی ساخت ریختن هم به آن از پس و خطی روایت به توجه حال این با. اندگرفته

 روی پیش هایچالش و تناقضات نمایبرجسته کدام هر که شوند موفق شعرها در تصاویری بازنمایی به زن شاعران
 خود شعر در اشاناجتماعی و زیستی هایموقعیت به توجه با شاعر زنان ترتیب بدین و. انداجتماع در هاانسان تمامی

 بازنمایی به اشانزیستی مناسبات و فرهنگی – اجتماعی شرایط با منطبق تا کوشندمی و اندپرداخته تصویرپردازی به
 احساسات و عواطف پراکنش شاعرانه، هاینگریجهان زیستی، مناسبات در دقت همچنین .بپردازند درآثارخود تنهایی

 به متنوع تصویرهای با شاعر زنان که است واقعیت این مبین آنان از یک هر یشناسانهزیبایی و فکری مبانی بررسی و
 به خوردن گره با بارها مفاهیم همین چه اگر اند، پرداخته خود شعری هایمونولوگ در تنهایی هایلحظه ثبت

 زنان شعر در را عاطفی و حسی بیانی بار تنها یأس، و بدبینی سرگشتگی، از ناشی فردی اندوه و شخصی هایدغدغه
 زنان شعر سرانجام ساختاری، امکانات آفرینش و زبانی هایتکنیک افزودن متمایز، بیان لحن اما. است نموده منعکس

 نگرش نوع با یک هر زن شاعران اگر که داد نشان و کشاند اییویژه بیانی و زبانی هایگرایش سوی و سمت به را
 به شعر در رنگارنگ تصاویر با را اییویژه پارامترهای اجتماعی، مناسبات و زیستی تجارب به توجه با و خود خاص

 از گرفتنبهره با و تصویرساز هایسازه یاری به انسانی – فردی اندوه نماییبرجسته با که همچنان تا اند،گرفته نمود
 بطن در بتوانند کنند،می دور  وسرخورده سطحی منفعل، بیانی حد در غلتیدن از را شعرها بیان زبان، یتازه امکانات

 که عاطفی هایضربه واقع به. است سرکش و پویا تفکری یبازتاباننده که بپرورند را مفاهیمی انسانی، مضمون این
 را مخاطب همدلی توانندمی آسانی به که برخوردارند عمیقی عاطفی بار از چنان گاه است، گرفته فرا را هامونولوگ

 زبان یحوزه در ابتکار و نوآوری به میل تازه، هایافق به یابیدست با همچنان زن شاعران همه این با. بیاورند بدست
 .کنندمی تجربه را جدیدتری عاطفی و معنایی هایزمینه صورخیال و

 در مدرن شعر های مؤلفه کردن وارد با غرب، از بازگشت از پس و اسالمی انقالب از پیش های سال در صفارزاده
 . گرفت قرار –بود آن پیشرو فرخزاد فروغ که – مدرن شعر جریان در شعرش
 که یابیم می در باشیم، صفارزاده داشته ی زنانه شعر و سیمین بهبهانی ی زنانه شعر ای بر مقایسه بخواهیم اگر

به  بیشتر سیمین و داشته، توجه گذرد می زن یک درون در آنچه و زنانه های اندیشه و به عواطف صفارزاده بیشتر
 ایرانی زن ی نماینده تا آفریند می را " کولی " سیمین .است کرده نظر او اجتماعی معضالت و اجتماع در زن جایگاه

 و امنیت بدون بودن، هویت بی بودن، آواره: کرد مشاهده ها آن در توان می که مسائل مشترکی وجود خاطر به باشد
 " ی مجموعه در نیز، اش شاعری آغاز در حتی سیمین البته .دیگر مسائل بسیاری و کردن زندگی حقوق و بی حق

توان  نمی را اشعار آن از یک هیچ اما است داده نشان بسیار توجه زنان اجتماعی و معضالت مسائل به ،" پا جای
 ادبیات همان به یعنی متعلق ؛ است دیروزی و کهنه هنوز و خام بسیار آثار این در زبان چراکه. دانست زنانه شعری

 اوجی و شکوفایی همان. است نرسیده خود به شکوفایی هنوز اندیشة زنانة شاعر و زبان و است مردساالر جنسیتی تک
  .شود می نمایان " ها واره کولی " در که

 -معاصر)صفارزاده دوران درزن  شاعر سه اشعار به نگاهی شد، مشاهده اکنون به تا که گونه همان پژوهش این در
 از ترس به را این شاعران نگاه و آنها واژگانی جهان در زن چهرۀ ایم کرده سعی و ساری( داشته فرشته-بهبهانی 
 کنون تا آنچه بندی به جمع است پژوهش این آخر فصل که فصل این در. کنیم هایشان بررسی عاشقانه در رهاشدن

 فارسی شعر دنیای به زنان از انبوهی 60 دهه در .بریم می انتها به را کالم گیری، نتیجه از پس و پردازیم می ایم گفته
 فرایند، این رهاورد. شکستند شعر در را مردانه انحصاری فضای زیادی حدود تا فعال خود حضور با و گذاشتند قدم

 از که نوین است گرایی انسان یک راستای در زنانه و مردانه دنیای به شدن نزدیک و برابری و آزادی رشد ریشه
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 متفاوت جلوۀ دو معاصر شعر زنان در پررنگ حضور. گیرد می و گرفته مایه معاصر دنیای در زندگی های ضرورت
 عرصه در انسان رهایی و آزادی به که است شاعری با مردان شاعر زنان نیرومند صدایی هم و همگامی نخست. دارد
 مشترک زبانی با انگار و ندارد وجود مردان و زنان بین آشکاری تمایز زمینه این در .دارند نظر اجتماعی و سیاسی های

  .شاعران هستند دست این صفارزاده از و بهبهانی سیمین. گویند می سخن انسانی دردهای مشترک از
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