بازتاب مسائل زنان در اشعار انتقادی و طنز آمیز سیمین بهبهانی
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چکیده
طنز نویسی سیاسی -اجتماعی نوعی تنبیه اجتماعی است با ماهیتی جدی و قالبی شوخ طبعانه که با بیانی تلخ ،جامعه را به
صورت گسترده در لفافهای از خنده و استهزا به قصد اصالح امور نشان میدهد .سیمین بهبهانی با بیش از نیم قرن تجربهی
شاعرانه ،مانند یک جامعهشناس و سیاستمدار ،به نقد معضالت اجتماعی و بحرانهای سیاسی در دهههای متفاوت میپردازد.
وی همچون دیگر شاعران ،زبان طنزآمیز را برای اصالح امور جامعه به کار گرفته است و بابی زنانه در عرصهی طنز و
طنزپردازی ادب فارسی گشوده است .انتقاد تند با بیانی طنز آمیز از مسائل کلی و عمیق اجتماع مانند فقر و محرومیت زنان ،
ارزشهای دروغین و ریاکارانه ،سانسور ،عدم آزادی اندیشه و بیان و اصالحات تصنعی ،تضییع حقوق اجتماعی و استفادهی
ابزاری از شخصیت زنان ،وجود فاصلهی طبقاتی تعمدانه در میان جامعهی آنان که منجر به فقر و آوارگی بخش اعظمی از این
گروه در جامعه شده است و ظلم و اجحافی که در تصمیم گیریهای فردی و آینده اجتماعیشان شده در شعر وی بازتاب
بسیار گستردهای داشته است .در این پژوهش به تحلیل و بررسی اینگونه از اشعار سیمین بهبهانی پرداختهایم.
کلمات کلیدی :اشعار انتقادی ،طنز ،مسائل زنان ،سیمین بهبهانی.

-1مقدمه:
آثار ادبی به منزله ی یکی از منابعی هستند که به صورت غیر مستقیم و ناخودآگاه ساختار اجتماعی ،شرایط زندگی،
وضعیت قشرها و طبقات گوناگون و حتی دیدگاه و ایدئولوژی نویسنده را بیان میکنند و این مزیتی است که کمتر
در دیگر اسناد و مدارک یافت میشود و با تحلیل آنها در بررسیهای اجتماعی به نتایج ارزشمندی میتوان رسید.
« در بسیاری از شاعران و نویسندگان در خصوص زن و صفات و روحیات مثبت و منفی او در ارتباط با شوهر
مطالبی ذکر کردهاند که نتیجه ی تجربیات آنان است و اساساً مسئله ی ازدواج و طالق و روابط زن و شوهر و برخورد
با اقوام و خویشان آنها از مسائل مهم اجتماعی

و یا درمورد آموزش و پرورش و محیطهای اجتماعی ،صفات

نیک و بد مردم کوچه و بازار و روابط افراد جامعه را با یکدیگر و چگونگی این رفتارهای اجتماعی که همه و همه

انعکاس زندگی اجتماعی مردم روزگار است که نویسندگان و شاعران ما را از ادوار گذشته تا کنون متأثر ساخته و
آنان چنانکه خود احساس کردهاند برداشت های خود را به نثر و یا به زبان شعر در آثارشان منعکس ساختهاند و در
آن موضوعات اظهار نظر کردهاند»(سلیم .) 13:1377،سیمین بهبهانی یکی از شاعران متعهد به اجتماع و جامعهی
انسانی و از فرهیختگان جامعهی زنان معاصر ایران است که می توان شعر او را بازتاب حقایق جامعه خواند .صدای

شعر اجتماعی سیمین وقتی به اوج میرسد که رنجها و محرومیتهای مردم ستم کشیده و رنج دیدهی جامعه را آن
گونه که بوده است با دقت هر چه تمامتر به تصویر میکشد .سیمین مسائل گسترده اجتماعی مانند فقر و محرومیّت
همه ی طبقات جامعه ،مدرنیزم تصنّعی ،محرومیّت زنان از حقوق انسانی و اجتماعی خود ،عدم آزادی اندیشه و بیان
و ...را در شعرش مطرح میکند .به طورکلّی عاطفه مهم ترین بخش شعر سیمین است .بهبهانی به مسائل فرهنگی به

ویژه بهبود جایگاه زنان نظر داشته است .گو اینکه خواستار قرائت مالیمتر از احکام دینی و نگاه فرهنگی و سنتی
در این خصوص است .از ویژگیهای برجستهی سیمین در شعر ،فریاد عدالتخواهی است که آن را با زبانی هر چه
 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 2استادیار دانشگاه یاسوج
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صریحتر بیان میکند« .خاستگاه شعر سیمین ،عشق و آرمان گرایی است .عشق به آزادی و برابری به ویژه برابری زن

و مرد .او بی آنکه در صدد صدور بیانیه ی سیاسی در شعر باشد شاعری است معترض .او به مدد عشق و با زبان
عشق به نابرابریها اعتراض میکند»(دهباشی.)327:1383،
وی شاعری است فرهیخته و آگاه با تمایالت شدید اجتماعی ،عاطفی و کمرنگتر تمایالت سیاسی ،شعر وی شعری
است انسانی ،مردیا زن ،سیاه یا سفید را در بر نمیگیرد و گاه مرزهای جغرافیایی را در مینوردد:

چه
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و

خون
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کرد
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(بهبهانی)1129:1385،
پرداختن به مسائل و رنجهای زنان ،صدای زنانهی سیمین که از عطوفت مادرانهی وی سرچشمه گرفته و
گزینش نمادهای فوق العاده تأثیر برانگیز از ویژگیهای برجسته ی اشعار سیمین است .در این جستار به نگاه زنانهی
شاعر و مشکالت خاص زنان از دیدگاه سیمین بهبهانی توجه بیشتری شده است و با ذکر شواهد شعری ،بازتابی از
مسائل و مشکالت زنان در اشعار انتقادی و طنزآمیز وی بررسی و تبیین میشود.
 1-1پیشینهی تحقیق
با تحقیقات انجام شده مشخص شد تا کنون مسائل زنان در اشعار انتقادی و طنزآمیز سیمین بهبهانی بررسی و
تحلیل نشده است .بنابراین ،به نظر می رسد این پژوهش در نوع خود تازه و نو باشد .برخی پژوهش ها درباره سیمین
و اشعار وی به شرح زیر میباشد:
بازتاب سیمای جامعه در آیینه ی شعر سیمین بهبهانی از مهران محبوبی مقدم ،الدن تمیمی توان دشتی و ایمان
جهانی.
رمانتیسم در اشعار سیمین بهبهانی نوشتهی نسترن عبدی و علی سهرابی.

نگاهی به اشعار سیمین بهبهانی با رویکرد اکوفمنیسم اجتماعی و فرهنگی از فریده داوودی مقدم و ربابه قلی
پور.
مقایسه ی تطبیقی سیمای مرد در اشعار فدوی طوقان و سیمین بهبهانی از علی قهرمانی و معصومه قهرمان پور.

 1-2ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به اینکه زنان بخش عمده و قابل توجه جامعهی ما را تشکیل میدهند و میتوانند در یک فضای آزاد سالم،
به دور از هر گونه تبعیض جنسیتی نقشآفرین باشند ،پرداختن به معضالت آنان و انعکاس مشکالت و تنگناهای
فرهنگی-اجتماعی شان تأثیر بسزایی در پذیرش حضور مفید و اثربخش زنان در ساختار اجتماعی ایران دارد .به همین

منظور در این گفتار بر آن شدیم بخشی از مشکالت و مسائل زنان را در اشعار سیمین بهبهانی بررسی و تبیین کنیم.
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 -2بحث

 1-2فقر و محرومیّت زن
یکی از موضوعاتی که سیمین به طور گسترده به آن پرداخته ،دنیای محروم زنان است با همهی مشکالت و مصائب
آن .او دنیای خود را در غزلهایش جاری میکند .البتّهاین گزینش شاعر ،گزینش سطحی یا افراطی جنس گرا نیست
بلکه گزینشی است که او پس از شناخت عمیق خود ،دست به انتخاب آن زده است .او دنیای خود را کشف میکند

و می خواهد جایگاه واقعی خود را در این جهان و در روابط بین انسانها بیابد و بشناسد .جواد مجابی شعر سیمین
را «ترانه خوان حرمت بودن» میداند و چنین بیان میکند« :زن در شعر مذکر فارسی ،همواره به گونهی معشوقه،
همسر ،مادر ،الهه ،تصویر شده است امّا در شعر شاعران زن روزگار ما ،سیمایی دیگریافته است که شکل اعتراض
صادقانه از سوی گویندگان معاصر ما ،سیمین و فروغ ،به خود میگیرد .این زنان برگزینندهاند ،عاشق میشوند ،این

رابطه را پر از طغیان و رسوایی و اضطراب َمییابند و در پی دگرگون کردن مفاهیم و مناسبات عتیق حاکم هستند که
در آن زن ،لعبتی مایهی عیش و تسلی خاطر تلقّی میشود»(مجابی.)63 :1383 ،
«سیمین در کل دیوانش  206بار لفظ زن را با عناوین متفاوت مانند زن ،مادر ،خواهر و ...به کار برده
است»(جوکار.)229 :1388 ،

او خود نیزیکی از زنانی است که دردها و رنج های مشترکی از جهت زن بودن با دیگر زنان داشته است و این
میتواند دردهایی یکسان به وجود آورد .یکی از حوادث تلخ زندگی وی ازدواج زود هنگام و نا خواستهاش است
که به خاطر فرزندانش  23سال آ ن زندگی را تحمّل کرد .البتّه آن زندگی همه چیز داشت االّ عشق و هیچ چیز در
زندگی او این خأل را پر نکرد.

سیمین مانند یک جامعه شناس ،در جامعه به کاوش پرداخته است و در نتیجه معضالت و نابسامانیهای بسیاری
را مشاهده میکند که دیگر هم قطاران وی از آنها غافل بوده اند .او شاعری اجتماعی است که قلم خود را نیز در
خدمت همین اجتماع ،به کار میگیرد .در این خصوص ،زندگی همه ی اقشار جامعه را با دیدی نقّادانه مورد تحقیق و
تفحّص قرار میدهد و دردهای پنهانیا آشکار آنها را به شیوهی روایتگری به نمایش میگذارد .کار در خور توجّه

سیمین ،رویکرد اجتماعی نو و تازهی وی است به طبقاتی که نه تنها هرگز به آنها توجّهی نشده بود بلکه حضور
آنان چنان در لفافه ی پنهان کاری پیچیده شده بود که به عنوان عضوی از این اجتماع در معرض دیدیا توجّه هیچ
کس نبودند.
به طور کلّی در اشعار اجتماعی سیمین ،همهی افراد جامعه اعم از زن ،مرد ،دختربچّه ،پسربچّه ،پیر ،جوان ،غنی و

فقیر در مشاغل و حرفههای متفاوت حضور دارند .مانند کارمند ،کارگر ،دانشآموز ،دهقان ،جیب بر ،رقاصه واسطه،
زن روسپی و ...که هر یک نمایندهی طبقهی خود هستند.
سیمین در اشعار انتقادی خود ،موضوعات سیاسی و اجتماعی بسیاری را مورد نقد قرار داده است .ابتدا اشعار
انتقادی -اجتماعی وی که مسائل و م عضالت جامعه را با نگاه نقّادانه کاویده است ،مورد بررسی قرار میگیرد.

شاعر در سرودن این دست اشعار به شیوه ی روایی رئالیستی (گزارش حادثه) در حالی که در گزینش افراد
گرایش ناتورالیستی دارد به بررسی وضعیّت قشر زنان بدبخت و مطرود جامعه پرداخته است.
« کسی که از روی تجربه کار میکند ،بازپرس طبیعت است .پیدا کردن روابطی که پدیدهیی را به «علّت» نزدیک
آن مربوط سازد و شرایط الزم را برای تظاهر این پدیده پیدا کند .نویسندهی بزرگ نویسندهیی است که دارای حس
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واقع بینی باشد»(سیدحسینی،1384 ،ج «.)405 :1ناتورالیسم در ادبیّات ،تشریح دقیق است و پذیرفتن و تصویر کردن

آن چیزی است که وجود دارد»(همان .)411،نکته ی در خور ذکر این است که شاعر ،نه با نگرش مثبت دست به
گزینش چنین اشخاصی زده است بلکه خواسته با برجسته کردن این معضالت و تأکید بر آنها ،فقر و بیعدالتی
اجتماعی را مورد نقد قر ار دهد .در واقع این رویکرد ،درنگ و تأمّلی است در جوّ جامعه و اجتماع و فضای حاکم
بر آن .شاعر با استادی تمام رابطه ی تنگاتنگ علّت و معلولی فقر و محرومیّت را به تصویر در میآورد .او با مهر و

عاطفهی زنانهی خود ،به مفسدههای اخالقی -اجتماعی که نتیجهی فقر و محرومیّت و درد بزرگ و پنهان جامعهاند،
نگریسته است وی میخواهد تأکید بر علقه های انسانی و اخالقی رنگ گیرد .راهی را که شاعر در آن گام مینهد ،به
تمایز او با شاعران دیگر منجر میشود.
«نغمهی روسپی» از اشعار روایی -اجتماعی سیمین و از مجموعهی «جای پا»  -چهرههای واقعی  -که در

فاصلهی سالهای 1325تا  1335در قالب چهار پاره سروده شده است« .جای پا» از دو بخش تشکیل شده یکی
«چهرههای واقعی» و دیگری «من و دیگران» که چندین شعر پایانی آن را در بر میگیرد«.نغمهی روسپی» روایتی
است از زندگی زنی روسپی که از زبان خودش بیان میشود و در حین خودآرایی از زندگیاش شکوه و شکایت سر
داده است.

این شعر با فعل امر «بده» آغاز می شود .راوی همان زن روسپی است .در حالی که نمیدانیم مخاطب کیست؛ زیرا
با توجّه به تصویری که شاعر از موقعیّت زن ارائه می دهد آن زن از اضطرار فقر ،به فحشا روی آورده است پس
نمیتوانسته خدمتکار داشته باشد .شاید برای خالی کردن عقده های دل ،سر صحبت را با خود باز کرده است و با این
روش درد و رنجهای خود را به زبان میآورد و حدیث نفس میگوید:

بده آن قوطی سرخاب مرا
تا زنم رنگ به بیرنگی خویش
بده آن روغن تا تازه کنم
چهرهی پژمرده ز دل تنگی خویش.

...
بده آن جام که سرمست شوم،
به سیه بختی خود خنده زنم:
روی این چهرهی ناشاد غمین
چهرهیی شاد و فریبنده زنم.
(بهبهانی)211:1385،
این شعر به شیوهی روایت و گزارش پرداخته شده که میشود آن را بیانی ادبی به شمار آورد .از مشخصههای
شعر سیمین حرفی بودن آن است .بنابراین شعر او جامهی سادهی زبان محاوره را بر تن دارد نه جامهیی مزین به
صنایع و آرایههای ادبی .چون در این دست روایات سیمین به طبقات فرو دست جامعه میپردازد ،طنز حاصل از آن،
طنزی گزنده و تلخ است و برآورد زبان توصیفی شعر که از هم نشینی واژهها در محور افقی –که ویژهی روایت
است -حاصل میشود.
«نغمهی روسپی»گزارشی طنزآمیز از روزگار خود ارائه میدهد؛ «روی هم رفته ،این شعر روایتی است از تسلیم و
حقارت زن ،که حاصل فقر است و برای چند درم بیشتر به انواع ریاکاریهای خود فروشانه دست مییازد»
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(ابومحبوب .)63 :1387 ،این روایت به شیوه ی طنز تفسیری و طنز لفظی پرداخته شده و حتّی به نوعی میتوان آن را

از گونه ی طنز موقعیّتی نیز به شمار آورد؛ زیرا اساس این طنز مبتنی بر تصویرها ،تصوّرها و مفهومها است« .جهان
طنز روی یک بیضی به دور دو کانون ،یعنی افشای بالهت و تنبیه رذالت ،در نوسان است .مقوالت شوخی و جدّی،
مبتذل و آموزنده را در بر میگیرد .دامنهاش از نهایت شقاوت و خشونت تا غایت شکوه و ظرافت است .تک گویی،
گفت و گو ،نامه ،روایت ،تمثیل ،تصویر حاالت ،شخصیّت پردازی ،خیال بافی ،مضحکه ،هزل و هر شیوهی دیگر را

به کار میگیرد و سطح آن مثل آفتاب پرست ،لحنهای گوناگون طیف طنز را ارائه میدهد :بذله ،فکاهی ،تمسخر،
کنایه ،طعنه ،بدبینی و هتّاکی»(پالرد.)9 :1386 ،
اشعار اجتماعی سیمین در مجموعهی «جای پا» در واقع از نظر مفهوم دو نوع ادبی «مرثیه» و «طنز» میباشند که
از نظر فرم ظاهری هیچکدام نه مرثیهاند و نه طنز امّا مرثیهاند از آن جهت که در رثای رنج بشر و فقدان ارزشها و

آرمانهای بشری مانند عدالت اجتماعی ،رفاهاجتماعی ،کرامت انسانی و ...سروده شدهاند و از آن جهت طنزاند که
غالباً به نقد وضعیّت موجود پرداخته شده و شاعر قصد دارد با بیان درد و رنج طبقات محروم ،فکری به حال آنها
بکند و وضعیّت موجود را به نفع آنان تغییر دهد.
«فوقالعاده زنی جگر گوشهی خود را بر سر راه میگذارد» روایتی دیگر از افراد منفعل ،اسیر و کنشپذیر

جامعهی آن روز سیمین است .احمدابومحبوب در «گهوارهی سبز افرا» پس از تحلیل نگرشهای زن مدارانهی
سیمین ،عکسالعمل او را در برابر موقعیّت زنان اینگونه باز میگوید :کامالً هویداست که او «سیمین»یک فمنیست
لیبرال است و در اشعارش نیز همینگونه ظاهر می شود .فمنیسم لیبرال ،استفاده و باز تولید نابرابر و استثمار گرانهاز
زنان در رسانهها و فرهنگ عامه مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که برای حلّ این مشکل قوانینی که فرصتهای

برابر را برای زنان به وجود میآورد باید وضع شود(ابومحبوب.)63 :1387،
این شعر روایت دختری بیپناه است که اغفال شده و از ترس بیآبرویی فرزندش را بر سر راه میگذارد .سیمین
دو عامل فقر و سرخوردگی را منشأ همهی این مفاسد میداند .او این مفسدههای اخالقی فراگیر جامعه را به تصویر
میکشد ،زیرا معتقد است نتیجه ی فقر اجتماعی است که درد بزرگ جامعه است .فقر و فحشا همیشه همسایهی

دیوار به دیوارند و علّت و معلول هم .علّت بزرگ فحشا فقر و علّت بزرگ فقر تبعیض و بیعدالتی و علّت
بیعدالتی اعمال و رفتار انسان ها در مشاغل مختلف است که از کارگزاران تا کسبه و مردم عادی را در بر میگیرد.
راوی این روایت همان دختر فریب خورده است که روزگار سیاه خود را اینگونه روایت میکند:
نیمی از شب میگذشت و خواب را
ره نمی افتاد در چشم ترم
جانم از دردی شرر زا میگداخت
خار و سوزن بود گفتی بسترم!
خیره گشتم لحظهیی بر چهرهاش
بر لب و بر گونه و سیمای او.
نقشیاران را کشیدم در خیال
تا مگریابم یکی مانای او!
...
از صدای پای سنگینی فتاد
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لرزه بر اندام من ،سیماب وار

طفل را افکندم و بگریختم
دل پر از غم ،شانهها خالی زبار
روز دیگر کودکی بارش خبر
میکشید از عمق جان فریاد را،

داد میزد« :آی! فوق العاده ،آی!
خوردن سگ ،کودک نوزاد را!»...
(بهبهانی)61:1385 ،
مفهومیکه در اینجا به طنز سیاه تأویل میشود مفهومیکلّی است .اتّکای تخیّل شاعرانه نیز بر محور عمودی

خیال است.جملهها در ارتباط با کل ،مفهوم ویژهی خود را پیدا میکنند .یکی از ویژگیهای اصلی شعر ایجاد هم
حسّی عاطفی با خواننده می باشد که از این نظر شعر سیمین ،شعر موفّقی است .آن زن میخواهد با نگاه کردن به
چهرهی فرزند و مجسّم کردن چهرهی فاسقان خود ،شباهت فرزند به یکی از آن پدران را کشف کند؛ زیرا هر کدام
از آنها میتوانست پدر آن نوزاد باشد.

تضاد بین پر و خالی در بند دو در تقویت طنز مؤثّر بوده است .دختر میگوید« :کودک را که بر زمین گذاشتم،
شانهیی از بار خالی شد و دلم از غم پر ».اوج فاجعه در بند آخر آمده است چون موضوع فوقالعادهی روزنامهی آن
روز «خوردن سگ ،نوزاد را» است.
 2-2انتقاد از نادیده گرفتن حقوق اجتماعی و انسانی زنان
سیمین بهبهانی در سن هفده سالگی و علیرغم میل باطنیاش تن به ازدواج ناخواسته میدهد او همیشه از خاطرهی
آن ازدواج به عنوان یک رخداد تلخ در زندگیاش یاد میکند و با زبانی مطایبهآمیز ،ازدواجش را اینگونه شرح
میدهد:
ای

عشق،

هفده

نوجوان

هفده

بهار

شد

در

ترکتازی

دور

آمد

پوزار

قرنها

او

شد

هفتاد

سال

بهاریغما

مردی

ز

هفده

بهار

راه
با

بودم

گل

با

من

تاتاری!
با

او
بیزاری
(بهبهانی)1114:1385،

ترکتازی تاتاری در بیت  2کنایهیی طنزآمیز از ازدواج اوّلش است .در بیت  3میگوید« :مردی زراه دور آمد،
پوزار قرنها با او» این عبارت کنایهیی تمسخرآمیز از عدم تفاهم او و همسرش ،همین طور ،کهنگی اندیشه همسر و
تفاوت سنی آن دو است .سیمین دختری تحصیل کرده و روشن و آگاه بود ،شوهرش نیز دبیر بود ولی به دلیل
اختالف سلیقه ای و فرهنگی ،هرگز با هم به تفاهم نرسیدند و به تعبیر وی شوهرش کهنگی و سوختگی قرنها را با

خود به همراه داشت .در بیت آخر نیز با بیانی تمسخرآمیز می گوید هفده بهار با او ،هفتاد سال بیزاری شد.
«بیسرنوشت» روایتی است در قالب چهار پارهاز مجموعهی«رستاخیز» .این شعر تصویری دیگر از بدبختی و
بی پناهی زنان جامعه است و باز هم از محرومیّت زنان می گوید امّا نه زنانی که از طبقات دون و منفور جامعهاند بلکه
« بیسرنوشت» میتواند حکایت هر زنی از این جامعه باشد.
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«بیسرنوشت» داستان یک زندگی مشترک است؛ در این داستان مرد پس از آنکه به کمک همسرش مشکالت

و سختی ها را پشت سر گذاشتند و با کوشش و تالش هر دو ،فقر و ناداری از زندگیشان رانده شد ،نامردی میکند و
چشم بر روی رنجها و تالشهای شریک زندگی خود میبندد و او را از زندگی ایدهآلی که پس از سالها مرارت و
رنج به آن رسیده بودند ،بیرون میراند.
در این جا ،شاعر ،خود راوی است .ابتدا وضعیّت زن را پس از رانده شدن از زندگیاش توصیف میکند که

بیهدف و سرگردان در خیابان به پیش میرود .پس از آن ،خاطرات ازدواج آن زن را مرور میکند و تالشها و
رنجهای او پس از آن پیوند و بیوفایی مرد را توصیف میکند .در بندهای پایانی هم به توصیف حالت سرخوردگی،
شکست و بیپناهی زن میپردازد:
او میرود با گامهای سست و لرزان

او میرود با جامهدانی کهنه در دست
آغاز برف و ابتدای یک شب ژرف
پایان کارش با چنین آغاز پیوست

او می رود امّا کجا؟ تا کوی یک دوست؟
یا سوی مهمان خانه؟یا نزدیک خویشان؟
آیا چه کس بیگفت و گو خواهد پذیرفت
او را چنین آشفته و مات و پریشان؟

...
آن روز ،او در موجی از تور و پر و گل
سیمین تنی ،شیرین لبی ،افسونگری بود
تا چشم بر هم زد ،میان شور و شادی

در دفتری نامش کنار همسری بود
….
او می رود بی سرنوشتی از بد و خوب
آشفته و از سر گذشت خود گریزان
میپیچد و می لرزد و میافتد از پای-:
یک سایه از او در غبار برف ریزان
...
این بیوهی قانونی مردی توانگر
در پیش چشم کور قانون ایستاده
زان مایه و ثروت به نام «مهر و کابین»
قانون پشیزی در دستش نهاده
...
تصویر زن در شیشههای مه گرفته
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بر موی پر برف پریشان میکشد دست

از پشت میزدکّه ،مردی با شگفتی
آهسته میگوید به زن«:فرمایشی هست؟»
(بهبهانی)498:1385،

انتقاد نسبت به قانون و عدم حمایت مادّی و معنوی زن ،بیعدالتی اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق انسانی وی،
محور اصلی این روایت است که در هیئت طنزی سیاه و تلخ خود را نشان میدهد .شاعر بسیار استادانه با به
کارگیری واژههای برف ،شب ،گامهای سست ،چمدان کهنه ،روایتی تلخ و محسوس را ارائه میدهد .برف به خاطر
مشکالتی که پس از ریزش آن حادث میشود ،نماد رنج و عذاب و سختی می باشد .شب نیز حکایتی است از ظلمت

و تاریکی که هر دو فضای تیره و محنتآلود زندگی زن را به تصویر میکشند.این نشانههای نحسی که به استقبالش
آمدهاند بیانگر شروع یک زندگی بسیار سخت است .چمدان کهنه میتواند بیانی تمسخرآمیز ،از موقعیّت مادّی زن و
دست خالی وی پس از یک عمر کار و کوشش باشد .چمدانی که روزهای بدبختی و فقر را با آن شروع کرده بود
حاال بدبختی دیگری را با آن آغاز میکند .انتقادی شدید از عدم استقالل مالی زن و عدم تملّک وی بر امکانات مادّی

و اقتصادی خانواده ،در این چمدان کهنه ،نهفته است.
«اجتماع و مردم آن از آغاز شاعری در شعر سیمین جایگاه ویژه دارد .او هیچگاه در سرودن شعر خود ،خود را از
جامعه ی خویش جدا ندیده است و شعرهای او به خوبی نشان میدهد که تا چهاندازه با دردها و رنجهای مردم آشنا
و شریک است .شعر سیمین به سخنی دیگر از «من» شاعر بیرون است و جنبهی دیگر دوستی دارد»(صبور:1383 ،

.)475
 3-2انتقاد از ازدواج مجدد مردان
یکی از مشکالت اساسی زنانکه موجب تحقیر و جریحه دار شدن شخصیّت انسانی و عزّت نفس و سرخوردگی آنان
می شود ازدواج مجدد همسرانشان است .سیمین در رویکرد به مشکالت زنان نیز به این موضوع پرداخته .سیمین یک
«فمنیست» آگاه و روشنفکر است .او هرگز تعصّب جاهالنه ندارد و به درد و رنج بشر میپردازد .اگر به زن توجّه
میکند برای اینکه بشر است و اگر به مرد نگاه میکند هم از آن جهت که بشر است« .بیتردید شعر ذیل از نظر
جنبش فمنیستها مورد انتقاد فراوان قرار میگیرد زیرا زن را موجودی حسود و انحصار طلب و انتقام جو معرفی
کرده است که در مثلثی از عشق ،راهی جز از میان بردن زنی دیگر نمیبیند؛ یعنییک زن ،زن دیگر را از گردونه
خارج می کند ،بدون این که در نظر بگیرد که شاید او هم قربانی دیگر باشد یا هر چیز دیگر .البتّهاگر از دید
واقعگرایانه بنگریم ،این حوادث در جامعه فراوان اتفّاق میافتد امّا فمنیستها تالش دارند تا این رابطه را دگرگونه
وارونه کنند»(ابومحبوب.)65 :1387 ،
شب نخفت و تا سحر بیدار ماند
نفرتی ذرات جانش را جوید
کینهیی چون سیلی از سرب مذاب،
در عروق دردمند او دوید:
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بسترش،
خزیدو از
بیرون
همچوشب
نیمه
نرم
پیچان و
چابک
ماری،
سوی بالین زنی آمد که بود
خفته در آغوش گرم همسرش

خویشاین زن
من همدم
همسر
نبود-روزها
گفت« :آن
لب با
زیر
این سلیمانی نگین تابناک
این چنین در دست اهریمن نبود!»
(بهبهانی)256:1385 ،

...

این شعر نهایت بدبختی زن در جامعه را به تصویر در میآورد تا جایی که این زن نجات زندگی خود را در گرو از
میان برداشتن رقیب می داند .طنز به کار گرفته شده در این روایت طنزی سیاه میباشد تا جایی که با تراژدی در هم
آمیخته است.
 4-2انتقاد از خانه نشینی زنان

«درخانه نشستیم» از مجموعهی «خطی زسرعت و از آتش» که شاعر پس از تجدید نظرهایی که بعد از مجموعهی
«جای پا» داشته است باز هم بحث اسارت زنان و رنجهای آنان را پیش میکشد و یادآوری میکند که هنوز هم رنج
زنان و آزادی آنها یکی از دغدغههای اوست .دست مایهی شاعر در این شعر افسانهای عامیانه با عنوان «دختر نارنج
و ترنج» است .افسانهی «نارنج و ترنج» افسانهی دخترانی که در نارنجهایی بسته و اسیر بودند و پس از ماجراهایی

یکی از آنها به دست شاهزادهیی نجات مییابد« .در خانه نشستیم» گالیهیی است از اسارت زن در کنج خانه و
دیوارهایش؛ و نیز محکوم کردن نگرش سنّتی به زن و ابلیسی دیدن او(».ابومحبوب)66 :1387،
در

نشستیم

خانه

ابلیس

همسایهی

این خانه درش نیست
ما
این

راه

را
خانه

است

خاکش

تردبد

بامش:

سپنج
همه

پیغام
سایهی

تمکین
جز

ریزش

دیوار

به

گذرش

بستند

نیست

پری
همه

وار

رنج
همه

است
آوار

نسیمش:

گندیدن

اجساد

است

جنبنده

بهایوان

را

تسلیم

بیم

و

روی

دیوار

بهترنجی

خشتش
گه

با

پری

وار

قضا

آوار

خود

و
چیست

رضا

را
سزاوار؟
(بهبهانی)521:1385،

همسایه ی دیوار به دیوار ابلیس ،بیانی طنزآمیز از دید بدبینانه ی مردان و جامعه نسبت به زنان است که گفته
میشد یا می شود زن شیطان مجسّم است .حتّی لفظ دیوار به دیوار بودن با ابلیس نیز شوخطبعانه است .روی پری
وار نیز در اینجا کارکردی طنزآمیز دارد؛ زیرا منظور شاعر چهره ی پنهان از انظار زنان است که همیشه در چهار
دیواری خانهها محبوس بودهاند .تضاد بین روی پری وار و همسایه ی ابلیس بودن در ایجاد طنز ،بسیار مؤثر واقع
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شده است .در ابیات پایانی شاعر زنان را مستحق چنین زندگی میداند و میگوید :در برابر هر سرنوشت و تقدیری

که برای ما زنان رقم زدند ،دم نزدیم و مطیع و فرمانبردار و تسلیم هر خواستهای شدیم پس فقط سزاوار آن هستیم
که از شدّت خانه نشینی ،آوار پوسیدهی خانه بر سرمان فرو ریزد.
 5-2کولی وارهها نماد زن ایرانی
کولی وارهها را از یک جهت می توان در بخش نقد طنز شعر سیمین مورد بررسی قرار داد .از این جهت که کولی
«من» شاعر یا هر زن ایرانی در طول تاریخ است .شاعر با برگزیدن چنین نماد سرکش ،عاصی ،عاری از عاطفه و حیا،
خشن و شکست ناپذیر از زن ایرانی به جنگ با همهی قوانین و رسوم و سنّتهایی رفته که شرایط حقارت و
مظلومیّت او را در طول صدها سال فراهم کرده است .او کولی رایکتنه به جنگ همهی نابسامانیها و نامردمیها
میفرستد و با علم کردن «کولی» در مقابل آن «من» مظلوم و صبور و مطیع و خانه نشین ،او را به عصیان وا میدارد.

«کولی» انتقام زن ایرانی در طول تاریخ است که سرانجام در این هیئت طغیان میکند.
در کنج پستوی
کولی! نهان کن دلت را
در

تا

امضای

تا

خموشی
غم

چشم

زان
شرمنده

کن

جور

نامهها

را

از

تو

نشانه

با
کولی!

جز

این

آشکارا

ریزد

به

را

زین

خندهی

صورتک

قرون

این

آواز

عاشقانه

انگشت در خون دل زن

بیگانه،
گریهی

نپیچد

او،

خانه

دُمل
بهاری

گذشته

بر

نیاید

ره

نبیند
خاک

جسته

نشتر

آبرویت
بهانه

بی

در

استخوانت

گذار

زمانه

جذامی

زد خیمه بردشت جانت

جز چرک نفرت چه داری

در

؟

هر گل به چشمت نمایند

چون پنج پر زخم خونین

هر شاخه در جنبش آید

تازیانه

چون

تاول

هر

هفت

جوانه
سر

کولی!

نشان

حقیقت

از دوست پرسیدی وگفت:

«تفسیر

ژرف

عظیمش:

جاودانه».

خاموشی

(بهبهانی)664:1385،
فرزانه میالنی چرایی این گزینش او را این طور بیان کرده است« :بهبهانی بالقوههای طغیان گرانهی تصویر کولی
را میشناسد و میشناساند .به جای آنکه الگوی غربی وارد کند تا در لوای آن قهرمان تازهای بیافریند از همانی که
در جامعهاش -این فالت کهن سال -وجود دارد بهره می گیرد و با روایتی نو از کولی قدرت او نه ستمدیدگیاش را،
استقالل او نه آوارگیاش و تصویر پیروزمند و مستقلی از زنی آشنا را ارائه میدهد»(میالنی.)339 -340 :1383 ،
بحث «کولی وارهها» از آن جهت در اینجا مطرح می شود که کولی نمادی بسیار نامتعارف است تا جایی که کولی
نقطهی مقابل زن ایرانی است و می شود گفت به جز ویژگی جسمی ،هیچ وجه مشترکی با زن ایرانی ندارد.
غربتت

جز

غم

کولی!

زندگی طرفه تهمتی است

در

دیاری

چون

آواز
غزاالن

خانگی

بندی

روزگار

نیست

کهیار

نیست

خواجه

نیستی
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جان

آهوی

دشت

را

الفتی

با

حصار

نیست

(بهبهانی)653:1385 ،
کولی واره های سیمین سرگذشت تلخ و رنج آور زن ایرانی در طول تاریخ است« .کولی یک نماد است و شاعر با
این نماد به حافظهی جمعی و مشترک انسانی ،از سر تأمّل و درنگ عاطفی نقبی زده است ...میتوان گفت که کولی
برای شاعر «مظهر در به دریها و آوارگیهای همیشگی روح» اوست .بدین لحاظ ،پیوند شعر بهبهانی با حکایتهای

دل و درون ،درکولی وارهها به حافظهی تاریخی متصل میگردد»(عابدی.)98-99 :1379 ،
 -3نتیجهگیری
آنچه از نتیجهی بررسی اشعار سیمین بهبهانی به دست آمد نشان می دهد وی شاعری اجتماعی و حتی سیاسی
است که مانند هر روشنفکر اهل قلمی نسبت به مسائل جامعه ی خود بی تفاوت نبوده است .سیمین خود زنی است
که از نزدیک مشکالت و مسائل زنان در اجتماع را دیده و لمس کرده است و به عنوان مدافع حقوق زنان فریاد
نابرابری بین زن و مرد را سر می دهد و مخالف سرسخت تبعیض جنسیتی است و به اینکه به زن به عنوان موجودی
ضعیف و سخیف نگاه شود اعتراض دارد .بهبهانی محرومیت زن از حقوق اجتماعیاش را میبیند و درک میکند و
در اشعارش به صورت طنزی صریح به این مسأله میپردازد .وی در اشعارش نه تنها بر جامعه نهیب میزند تا حقوق
زنان را به رسمیت بشناسد؛ بلکه خود زنان را نیز از حقوق مسلمشان آگاه میکند و به نظر میرسد در این راه
توانسته است به نتیجهی مطلوب برسد و به نوبه ی خود قدمی در راه شناساندن حقوق اجتماعی زنان بردارد.
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