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 چكیده
شناسي وارد ادبيّات شده است؛ دلتنگي، درد دوري و جدايي، حسرت گذشته و  اي است كه از روان نوستالژي )غم غربت( واژه

ارائه شده است و آن را به انواع مختلفي چون « نوستالژي»ها براي  آرزوي بازگشت به آن، از جمله تعاريفي است كه در فرهنگ
 كنند.       ت زماني و غربت اجتماعي تقسيم ميغربت عاطفي و روحي، غربت مكاني، غرب

هاي دو شاعر زن شرقي به مساائ  اجتمااعي ريراماون     در اين مقاله براساس مكتب ادبيّات تطبيقي آمريكايي به بيان ديدگاه
ر ايان دو  رردازد. در نگااهي اجماالي باه آ اا     كند مي ي موجود مي هايي كه آن دو را دچار نوعي غربت از جامعه ها و دغدغه آن

ي كلّي بررسي شاده اسات. ياس دساته از ايان       هاي دو شاعر از بعد اجتماعي شده در دو دسته شاعر مسايلي كه سبب دلتنگي
هاي دست و را گير شخصي و اجتماعي زندگي زناان باه وياژه در شار       ها و سنّت ها به تناسب جنسيّت به محدوديّت دغدغه

تر مسائ  فلسافي للقات و وجاود را ماورد كنكاار قارار        ه است و نازك بيششود كه فروغ سخت درگير آن بود مربوط مي
 دهد.  مي

شاود. در فاااي تارياس     اي مشترك و انساني به طور عام ناشاي ماي   شود كه از تجربه هايي مي ي ديگر شام  دلتنگي دسته
گاردد. ناازك    جرم و جنايت زياد مي كند و تماي  به عدالتي بيداد مي اعتمادي و بي ي فروغ لشونت، دروغ، جنايت و بي جامعه

شاود او شادّت ياافتن و     نيز مشكالت اجتماعي را در قصايدر به دفعات آورده است و حتي از انسان بودن لود شرمگين مي
 داند. ها مي ي آن ور شدن بدي در بين مردمان را از لوي ددمنشانه شعله

 ئكه، نوستالژي ادبيّات تطبيقي، فروغ فرلزاد، نازك المال واژگان كلیدي:

 مقدّمه: .1
زمان با تغيير وضع اجتماعي اروراا و رونا     ي اوّل قرن هجدهم هم ادبيّات تطبيقي در غرب متولّد شده است. در نيمه

تر با ادبيّاات   گرفتن مسافرت و جهانگردي، مهاجرت و جنگ فرصتي فراهم شد تا مردم كشورهاي مغرب زمين بيش
اي دو  ي ملي لود ارتباط برقارار كنناد، در نتيجاه رابطاه     آ ار ادبي لارج از محدودهكشورهاي ديگر آشنا شوند و با 

باراي اولّاين باار در    « ادبيّات تطبيقاي »در كتاب « ر  وان تيه گم»ي  سويه ميان ادبيّات مل  برقرار شد. براساس نوشته
ز آن روز تاكنون ادبيّاات تطبيقاي فاراز و    را استفاده كرد. ا« ادبيّات تطبيقي»در سوربن نام « اب  فرانسواويلمن»، 7281
ي فرانسوي و آمريكايي در اين زمينه شانالته شاده    هاي فراواني را رشت سر گذارده و امروزه دو مكتب عمده نشيب

هاا و   ي تالقاي ادبيّاات در زباان    در ادبيّات تطبيقي اهميّات دارد، راژوهش دربااره   »ي مكتب فرانسوي:  است. بر رايه
ي نقشاي اسات كاه     ف، يافتن ريوندهاي ريچيده و متعدّد ادب در گذشته و حال و به طور كلّي ارائههاي مختل فرهنگ

)انوشاه،  « هاي فكري. اند، چه در سبس و چه از ديدگاه جريان ريوندهاي تاريخي در ا ررذيري يا ا رگذاري ادبي داشته
7711 :17) 

كناد امّاا در ايان     اصر از قبيا  ريونادهاي تااريخي ماي    تعريف باال به نوعي ادبيّات تطبيقي را محدود به برلي عن
مرز مشخصي مياان تث يرراذيري و تاوارد يهناي و فكاري      »باشد كه معتقد است:  رژوهش مالك مكتب آمريكايي مي

گوياد:   ( از نظريّه رردازان مكتاب آمريكاايي ادبيّاات تطبيقاي ماي     7125( رنه ولس )5: 7711)حديدي، « وجود ندارد

                                                            
 و ادبيات عرب دانشگاه ياسوجاستاديار زبان  7
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج 8
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج 7
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ها را در اص  از يس  هاي انسان هاست او انديشه ي انسان ها بين آ ار ادبي ناشي از روح مشترك همه برلي از شباهت»
كند ...  ها احساس مي بيند نوعي لويشاوندي در ميان آن هايي كه در طرز بيان مي داند و به رغم التالف سرچشمه مي

« آياد.  د، بلكه بر ا ر تصاادف و تاوارد باه وجاود ماي     هاي ادبي حاص  تث ير و تث ّر نيستن بنابراين بسياري از همانندي
 (.712: 7721چمي،  )بزرگ

ي نوستالژي اجتماعي در آ ار دو شاعر زن ايراناي و عراقاي فاروغ فرّلازاد و ناازك       در اين نوشته، هدف مقايسه
الاب بااال، باه نظار     جا كه ادبيّات و به تبع آن شعر ريشه در روح انسان دارد و باا توجّاه باه مط    المالئكه است. از آن

هاي مشتركي داشته باشاد   ها ويژگي نظر از ملّيت آن رسد، احساس غربت شاعران نسبت به مساي  اجتماعي صرف مي
تواند بستر مناسبي براي بررسي نوستالژي  نگرد مي و در اين ميان ادبيّات تطبيقي كه با نگاهي فرامرزي به آ ار ادبي مي

 اعر فراهم آورد.هاي اين دو ش اجتماعي در نوشته

 غم غربت )نوستالژي(: .2
باه معناي بازگشات و     (nostos)ي يونااني   اي فرانسوي است و برگرفته از دو سازه واژه (nostaligia)نوستالژي »

(algos) .( 75: 7725)شريفيان، تيموري، « به معني درد و رنج 
جادايي، احسااس غربات، غام غربات، حسارت       فرا ، درد دوري، درد »اين كلمه در فرهنگ آريانپور به معناي 

هاايي باه هماان     ( آمده و در فرهنگ علاوم انسااني نياز باا واژه    7571: 1: ج7721)آريانپور، « گذشته، آرزوي گذشته
غم غربت، حسرت و دلتنگي نسبت به گذشته و آنگهي اشتيا  مفرط باراي بازگشات باه    »مامون آورده شده است: 

)آشاوري،  ...« اي وطن، ...، اوضاع لور سياسي، اقتصادي مذهبي در گذشاته  گذشته، احساس حسرت و دلتنگي بر
 : يي  واژه(7727

) اروت،  « هاي مكتب رمانتيسم است. شناسي وارد ادبيّات شده و از مشخصّه اين واژه اصطالحي است كه از روان
آن شاعر يا نويسنده در ساروده   ي شود كه بر رايه اي از نگارر اطال  مي هاي ادبي به شيوه در بررسي»( و 11: 7725

اي را كه در نظر دارد يا سرزميني كه يادر را در دل دارد، ررحسارت و دردآلاود ترسايم     ي لويش، گذشته يا نوشته
كنناد.   ي شخصي و اجتماعي تقسيم مي هاي جديد ادبي، نوستالژي را به دو گونه كشد. در بررسي كند و به قلم مي مي

اي از زنادگي فاردي لاويش نظار دارد، اماا در نوساتالژي        ، شاعر يا نويسانده باه دوره  ي نوستالژي شخصي بر رايه
 (71: 7725)شريفيان، تيموري، « ي فرد برايش حائز اهميت است. اجتماعي، موقعيّت اجتماعي ويژه

سياسي، ساز برانگيخته شدن احساس غربت شوند از جمله تث ير اوضاع و احوال  توانند زمينه هاي متنوّعي مي گويه
هاي انساني را به سخره گرفتاه و گااه بار     رسد زندگي مدرن ارزر اجتماعي و فرهنگي در دنياي امروز كه به نظر مي

اناد، درون هماه افاراد، لصاو       تفاوتي كشانده شده ها به روچي و بي تازد، و بيش از هر زمان ديگر انسان ها مي آن
ي لود را  مايه كشد. از طرفي آ ار هنرمندان هم درون شعله ميهنرمندان و شاعران احساس غربت، دلتنگي و حسرت 

تواناد   شعر، اصالً جزئي از زندگي است و هرگاز نماي  »گويد:  چه فروغ مي گيرند. چنان از زندگي ريرامون هنرمند مي
 (817: 7711دهد.( )مرادي كوچي،  ي نفوي تث ّراتي باشد كه زندگي واقعي، به آدم مي جدا از زندگي و لارج از دايره

باه اجماال   »كناد و   بنابراين غم غربت ناشي از مشكالت زندگي ريرامون شاعران در آ ارشان نياز نماود ريادا ماي    
هاي روحي و رواني شاعران، تاث ير مدرنيسام و    اجتماعي، مشكالت فردي، ويژگي -توان گفت كه مساي  سياسي مي

ديگر موجب طارح غام غربات در شاعر معاصار باوده        ها و عوام  ي انسان صنعت جهان معاصر بر روابط و روحيّه
 (  711: 7721)عالي عباس آباد، « است.

زاد و نازك المالئكاه را نياز در آ ارشاان     هاي اجتماعي فروغ فرخ توان ردراي بسياري از دلتنگي به اين ترتيب مي
 جستجو كرد. 
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 زاد و نازك المالئكه: ي فروغ فرخ مختصري درباره .3
سالگي شروع به سارودن غازل كارد     71يا  77در تهران متولّد شد. او از سن  7777رانزدهم دي ماه  فروغ فرلزاد در

در سن شانزده سالگي ازدواج كرد و يس سال بعد تنها فرزندر باه دنياا    7781كه هرگز چاپ نشدند. فروغ در سال 
به دنبال اوج  7771شر كرد. و در سال را منت« اسير»ي شعرر به نام  آمد. يس سال رس از تولّد رسرر اولّين مجموعه

ي شعري ديگار باه ناام هااي      دو مجموعه 7771و  7775هاي  گرفتن التالفات با همسرر از او جدا شد. و در سال
را چااپ  « تولّاد ديگار  »ي  مجموعاه  7717تاري در ساال    اي بيش كند و بعد با فاصله را منتشر مي« عصيان»و « ديوار»

ايماان  »دهد. از او ديوان ديگاري باه ناام     ي تصادف جانش را از دست مي در حاد ه 7715بهمن ماه  81كند و در  مي
 (71-77: 7711نيز به عنوان آلرين ديوانش بر جاي مانده است. )مرادي كوچي، « بياوريم به آغاز فص  سرد

ن اسات، بناابراين   اعتماادي ويژگاي آ   اي ناسالم بود كه دشمني، بدگماني، تظاهر و باي  ي جامعه اين هنرمند زاده»
 (718: 7715)كراچي، « عدالتي و حقارت به عنوان ابزاري ناگزير در دست او قرار گرفتند. زوال، بي

معاصار    رردازان گامان شعر نو و از اولّين نظريّه در بغداد متولّد شد و از ريش 7187نازك المالئكه شاعر عراقي در 
سالگي شروع باه   77ردر و مادر او هر دو شاعر بودند. نازك نيز از  اي فرهنگي رشد يافت و عرب بود او در لانواده

ي ادبيّاات   ي ادبيّات عرب در عرا  به رايان رساند و بعد از آن در رشاته  سرودن شعر كرد. او تحصيالتش را در رشته
ردالات. او  جا به تادريس ر  التحصي  شده سپس به عرا  بازگشت و در آن تطبيقي از دانشگاه وسكونس آمريكا فارغ

ي نقاد   مدّت زيادي از عمرر را در مصر گذراند و عالوه بر ديوان شعري كه از او بر جا مانده اسات وي در زميناه  
 (81: 7721درگذشت. )ناظميان،  8111ادبي نيز آ اري دارد. او در سال 

 نوستالژي اجتماعي در اشعار فروغ و نازك: .4
زندگي روزمره در جريان است و ناعادالنه، غيرالالقي و نادرسات باه   چه در  احساس دلتنگي و حسرت نسبت به آن

هااي آن را ديگاران هام در واژه     ور كناد كاه بارقاه    تواند چنان يس شاعر را از درون منقلب و شعله رسد، مي نظر مي
ن، مسايري  ها لود آتشي مقدّس بررا كنند كه چون مشاعلي ساوزا   ي ا رر به تماشا بنشينند و چه بسا اين بارقه واژه

 نوراني را براي رسيدن به عدالت و الال  در جامعه ترسيم نمايد.
اند و  فروغ فرلزاد و نازك المالئكه نيز مانند هر هنرمند متعهّد ديگر متث ّر از مشكالت و مسائ  اجتماع لود بوده

ايان دو شااعر در برلاي     هاي اجتمااعي  توان در اشعارشان به وضوح مشاهده كرد. دغدغه هاي اين تث ير را مي نشانه
اند و يا محيطاي كاه    زيسته اي كه آن دو مي ها نيز به دلي  التالف در مقطع زماني موارد با هم مشتركند و بعاي از آن

اجتماعي اين دو شاعر در دو بخش « هاي سروده -حسرت»اند، با هم متفاوت است. در اين مختصر،  در آن رشد يافته
 شود. هاي فراجنسيّتي بررسي مي سيّت و سرودههاي متث ّر از جن كلي سروده

 هاي متأثّر از جنسیّت: سروده -حسرت .4-1
هااي دسات و رااگير     هاا و سانّت   شود كه به تناسب جنسيّت شاعر به محدوديّت در اين بخش به مسائلي رردالته مي

آفرياده شاده اسات در بناد     آدمي هر چناد آزاده  »شود.  شخصي و اجتماعي زندگي زنان به ويژه در شر  مربوط مي
هاا در ماورد زناان     ( و اين آئين28: 7721)للي  جبران، « اند، گرفتار است. هايي كه ردران و نياكانش وضع كرده آيين
هاي نوجواني، بلوغ و عش  به شكلي جادّي و ساياه در    شود كه گويا با اولّين بارقه هايي مي تر شام  محدوديّت بيش

ي ورود به بسياري از  كند كه اجازه ها يادآوري مي اي ظالمانه به آن ند و هر لحظه به شيوهك زندگي آنان لودنمايي مي
ترين زوايااي آن باه    ها حتّي در لصوصي مساي  را به ويژه به تنهايي ندارند و همواره حاور شخصي در زندگي آن

 عنوان قيّم ضروري است.
د. فروغ سخت درگير اين مسثله بوده و لود ايعاان كارده   ان فروغ و نازك در اين زمينه برلوردي دو سويه داشته

هايي كاه لاواهرانم در ايان     ها با مردان است. من به رنج آرزوي من آزادي زنان ايران و تساوي حقو  آن»است كه: 
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باه   هاا  برند كامالً واقف هستم و نيمي از هنرم را براي تجسم دردها و آالم آن هاي مردان مي عدالتي مملكت در ا ر بي
ي سرسخت او نيز وي را باه زناي شااعر تبادي  كارده       ( در اين بين روحيه75: 7711)مرادي كوچي، ...« برم  كار مي

ي روحيّااتش گفتاه    ( چنان كه لودر هم درباره851: 7727)شميسا، «. شورد ها مي بر سنّت»است كه به قول شميسا 
« ار شاروع شاد.   ب  زندگي با اين صاورت احمقاناه  وقتي لودم را شنالتم سركشي و عصيان من هم در مقا»است: 
هايي  كرده است كه در آن رگه اي زندگي مي (. در مقاب  با وجودي كه نازك هم در جامعه111: 7711كوچي،  )مرادي

مسائ  فلسفي للقت و وجود را مورد كنكار قارار  »تر  شود، امّا او بيش عدالتي عليه زنان بسيار ديده مي از ظلم و بي
)هماان،  « شود. نشان چنداني از روح يس شاعر درد كشيده در ديوان او ديده نمي»( و 878: 7721)ناظميان، « د.ده مي
878) 

فروغ فرلزاد يس چهره »فااي اعتراض به مسائ  زنان در هر رنج ديوان فروغ جريان دارد. بايد توجّه داشت كه 
اي است كوچاس در   است[، آينه« عصيان»و « ديوار»، «اسير»ي ها ي نيمرخ اوّل ]كه شام  ديوان دارد با دو نيمرخ. آينه

ي زني تنها و معترض، با تموّج احساسات زنانه و مادرانه، در قياام در برابار آداب و سانن     اي محدود و نماينده لانه
به آغاز فص  ايمان بياوريم »و « تولّدي ديگر»هاي  ي نيمرخ دوم ]كه شام  ديوان معمول و معهود لانوادگي ... و آينه

چنان تنها، با ساريان و جرياان تخيّا  و تفكّاري      ي زني هم اي است در جهاني نامحدود و نماينده شود[ آينه مي« سرد
شود كه  هاي شخصي ديده مي تر نماي نوستالژي هاي اوّل بيش ( بنابراين در ديوان78و 77: 7717)حقوقي، ...« جهاني 

هاي آهناين هرگاز    قد است شايد بتوان جسم او را به بند كشيد اما نردهشرح حال زني است با روحي سركش كه معت
 توانند يهن و تخيّ  روياي او را به اسارت درآورند: نمي

ها/ تن مهتاب را گيرم در آغاور/ نسايم از مان هازاران بوساه بگرفات/        تو در لوابي و مست هوس»
« بودي/ شبي بنيادم از يس بوساه لرزياد   هزاران بوسه بخشيدم به لورشيد/ در آن زندان كه زندانبان تو

 (51: 7727)فروغ فرلزاد، 
هايي از ياس زنادگي شخصاي شابيه اسات و شاايد        تر به تجربه ها آورده شده است بيش ابياتي كه در اين ديوان

گريزي باشد به زندگي مشترك فروغ با ررويز شارور كه حكايت از گذراندن روزگار در كنار ماردي دارد، كاه حتّاي    
 كند: كار و احساسات دروني او را نيز كنترل مياف

اي ناگفته دارم .../ بيا اي مرد اي موجود لودلاواه/ بياا    هايم مزن قف  لموشي/ كه در دل قصّه به لب»
بگشاي درهاي قفس را .../ بيا بگشاي در تا رر گشايم/ به سوي آسمان روشن شعر/ اگر بگذاريم رارواز  

 (12همان، «)عركردن گلي لواهم شد در گلشن ش
شود كاه ايان اعتراضاات و     هاي اوّل و نزديس شدن به آ ار آلر فروغ مشاهده مي به دنبال فاصله گرفتن از ديوان

شاوند؛ باه    تر مي ها از شك  من شخصي و محدودر لارج شده و به مني وسيع و اجتماعي نزديس و نزديس دلتنگي
هايي هستند  ريان دارد. اشعاري كه گوياي فرهنگ و ديدگاهعبارتي از نوستالژي شخصي به سمت نوستالژي جمعي ج

 گذارند: كه از نظر شاعر بار آن همه رنج را بر دور زنان مي
 (17)همان، « به هر جا رفت در گوشش سرودند/ كه زن را بهر عشرت آفريدند»
 ي جنسيّت دارد: در سايهكند كه نشان از به انجماد كشيده شدن زندگي زنان  هايش حسرتي نمود ريدا مي در نوشته

هاي بيهوده مان باودم/ گفاتم كاه باناگ       لنديد/ بر طعنه آن داغ ننگ لورده كه مي»
 (725)همان، « هستي لود باشم/ اما دريغ و درد كه زن بودم

 اي كه زنان محكوم به ايفاي آن هستند: سپس ابراز نارضايتي از نقش تعريف شده
تاوان در   اي دنيااي لاود را دياد/ ماي     با دو چشام شيشاه   هاي كوكي بود/ توان هم چون عروسس مي»

تاوان باا هار فشاار      الي تور و رولس لفات/ ماي   ها در البه اي ماهوت/ با تني انباشته از كاه/ سال جعبه
 (815)همان، « سبب فرياد كرد و گفت / آه! من بسيار لوشبختم ي دستي/ بي هرزه
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ود براي زيستن به عنوان ياس زن كاه در ايان ابياات ماوج      و در نهايت اعتراض عمي  و دردناك به شرايط موج
 زند: مي

هاي لالي از يااد   هاي راكد و حفره بر او ببخشاييد/ بر او كه گاهگاه/ ريوند دردناك وجودر را/ با آب»
تفااوت ياس تصاوير/ كاه      رندارد/ كه ح  زيستن دارد/ بر او ببخشايد/ بر لشم بي برد/ و ابلهانه مي مي

 (812)همان، « شود. تحرّك/ در ديدگان كاغذيش آب مي آرزوي دوردست/
كه در ابتدا هام اشااره    چه گذشت فروغ بخشي از هنرر را وقف زنان و مساي  آنان كرده است. اما چنان بنابر آن

ها سخن گفته است و شاايد بتاوان گفات او اصاالً باه ايان        شد، نازك به ندرت از مسائ  زنان و آزادي اجتماعي آن
هاي انساني به طور عام است و فقط در يس  تر رمانتيس و مشتم  بر گرايش ردالته است. شعرهاي او بيشموضوع نپ

سرررستي به تب و ... دچار  ي زن و دلتري كه در ليابان از بي هاي زندگي يس رقصنده يا دو قصيده به بيان دشواري
« مر يه امرأه القيماه لهاا  »ي  است. نازك در قصيدهها هم هدف، بيان مسائ  لا  زنان نبوده  شده، رردالته، كه در آن

كند، هر چند بااز   نيز از مرگ زني گفته كه هيچ كس بدان توجّهي نكرده است و حكايت مرگش را كسي روايت نمي
 رسد مقصود شاعر، طرح مصائب زنان باشد: هم به نظر نمي
ع األبوابُ قصةَ مَوتهِا تُروي وَ تُروي/ لَام تَرتَفِاع   يَهَبَت و لَم يَشحَب لهالَدُّ وَ لَم تَرَجف شِفاه/ لَم تَسمَ»

 (8/817: 7111)المالئكه، «  أستارُ نافِذَةٍ تَسي ُ أسيً وَ شَحوا/ لِتَتابِعَ التابُوتَ بالتَّحدِي ِ حَتَّي التَراهُ
اي از لبر مرگ زرد گردد يا لبي به لارزه افتاد/ درهاا حكايات مارگش را       آنكه رنگ رلساره رفت بي»
ها كنار زده نشدند كه غم و اندوهي جريان يابد/ تا تاابوت آن   هاي رنجره نيدند كه روايت شود/ رردهنش

 «زن را چشماني باز و ليره شده دنبال كنند تا جايي كه تابوت را نبينند
دهاد   هايش را رنج مي از قيد و بندهايي كه او و هم سن و سال« غسال للعار»ي  با وجود اين، نازك هم در قصيده

جا كه لود زندگي مرفّه و آرامي داشته است به نظار   گويد و از آن و عدم استقالل و ناامني زنان در اجتماع سخن مي
 ي نوستالژي جمعي دارد: ي اوست و جنبه اي بر مشكالت زنان جامعه تر مر يه كند، بيش چه بيان مي رسد آن مي

بزَ سَتَعجِنُهُ بِدُمُوعِ مآقينا/ ... ال بُسُمةٌ،ال فَرحاةٌ، ال لَفَتاةّ، فَالمّدُياةُ/    يا جَاراتِ الحارَّةِ/ يا فَتياتِ القَرُيةِ/ الخُ»
 (.8/757)همان، « تَرقُبُنا فِي قَباُةِ و الِدِنا وَ ألينا

كنيم/ ... ناه لبخنادي،    اي همسايگان كوي/ اي دلتران روستا/ ما نان را با اشس چشمانمان مخروج مي»
 «.كند توجّه و التفاتي/ لنجر در مشت ردر و برادرمان از ما مراقبت مينه شادي، نه سروري، نه 

 حسرت سروده هاي فراجنسیّتي: .4-2
شود و براي دركشان  هاي مشترك اجتماعي و انساني ناشي مي گردد كه از تجربه هايي بررسي مي در اين بخش دلتنگي
ي  هاي هر انساني به عنوان عاوي از جامعه توانند دغدغه ها را از نگاهي زنانه ديد. اين مسائ  مي نيازي نيست كه آن

اگر رااي  »چه فروغ لود نيز معتقد است  ي افراد را متث ّر كنند؛ چنان ي جنسيّت، همه بشري باشند و لارج از محدوده
تواند مطرح باشد. اصالً مطرح كاردن ايان قاايه     كنم ديگر جنسيت نمي هاي هنري ريش بيايد فكر مي سنجش ارزر

كناد كاه    ار به مسايلي توجّاه ماي   حيح نيست. طبيعي است كه يس زن به دالي  شرايط جسماني، حسي و روحيص
كنناد   كنم كساني كه كار هنر را براي بيان وجود لودشان انتخاب ماي  شايد مورد توجه يس مرد نباشد ... من فكر مي

كنم هميشاه در هماين    ن قرار ندهند فكر مياگر قرار باشد جنسيّت را لودشان را يس حدّي براي كار هنري لودشا
 (777و  771: 7711)مرادي كوچي، « مانند ... اص  كار آدم است. زن و مرد مطرح نيست. حد باقي مي

ي نوستالژي شخصي اسات و اباراز    تر در محدوده ها در ابتدا بيش بنابر روند اشعار فروغ، در اين مورد هم دلتنگي
 دهد: ي زندگي شخصي او را آزار مي ه در حيطههايي ك نفرت نسبت به نامردمي

رنگ هستند/ ولي در بااطن از فارط حقاارت/ باه      گريزانم از اين مردم كه با من/ به ظاهر همدم و يس»
 (81: 7727زاد،  )فرخ« دامانم دو صد ريرايه بستند.
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 آورد: در تصويري نيز كه در توصيف محيط ريرامونش براي فرزند لود ارائه داده است چنين مي
قادرتر ز   هاي گ  مريم/ بي جا شكوفه ها همه گريانند/ اين ها همه لاموشند/ اين جا فرشته جا ستاره اين»

 (725)همان: « جا نشسته بر سر هر راهي/ ديو دروغ و ننگ و رياكاري لار بيابانند/ اين
 لواند: ي شيطان مي شود كه شهرر را آشيانه و عرصه چنان بر او تنگ مي

 (721)همان، « ي شيطان است و تو طفلس شيرينم/ ديريست كاشيانهشهر من »
گيرناد و وحشاتي عميا  از     تر شده و رنگ نوستالژي جمعي به لاود ماي   تر و كلّي ها جدّي كم اين نگراني اما كم

 شود: هايش حاكم مي ويراني عاطفه بر نوشته
 (851)همان، « زير را له كرد.ي تاريس/ يس نفر قلبش را/ مث  حجمي فاسد/  در ليابان وحشت زده»

 شود: تفاوتي و بيهودگي زاده مي در ري مرگ عاطفه و تنهايي بي
ديگر كسي به عش  نينديشيد/ ديگر كسي به فتح نينديشيد/ و هيچ كس ديگر به هيچ چيز نينديشيد/ و »

 (821)همان، « در غارهاي تنهايي بيهودگي به دنيا آمد ... 
 (757)همان، « ها نيست كسي به فكر ماهيها نيست،  كسي به فكر گ »

 كند: در چنين فااي سرد و تاريكي در جامعه لشونت و جنايت، بيداد مي
دريدند/ و در ميان بستري از لون باا   آوردند/ مردان گلوي يكديگر را با كارد مي ها به هم هجوم مي آن»

 (828)همان، « شد. يشان متورم ميها شدند/ و مي  دردناك جنايت در دست لوابه مي دلتران نابالغ هم
 گيرد: دروغ در آسمان شهر فروغ وزيدن مي

هااي رساوالن سرشكساته     توان به ساوره  گيرد/ ديگر چگونه مي وقتي در آسمان شهر دروغ وزيدن مي»
 (771)همان، « ايمان آورد

 گيرد: اعتمادي اوج مي و بي
دار  بوسند/ در يهن لود طناب تو را مي چنان كه جهان رر از صداي حركت راهاي مردمي است/ كه هم»

 (771)همان، « بافند تو را مي
 حتي ديگر به ريسمان عدالت هم اعتمادي نيست:

تكّاه   هاي مرا تكّاه  وقتي كه اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود/ و در تمام شهر قلب چراغ»
 (712كردند.( )همان،  مي

ار از  ي زنادگي  ا در قصايد لود به دفعات مطرح كرده و به لاطر شايوه ار ر هاي اجتماعي نازك هم دل نگراني
« النّائماه فاي الشاارع   »ي زيبااي   ي نوستالژي جمعي مشكالت اجتماعي را به چالش كشيده است. او در قصيده زاويه
شااعر از انساان   برد و  رناهي در ليابان به سر مي كند كه شب را با سوز سرما و بي هاي دلتر نوجواني را بيان مي رنج

 شود: بودن لود شرمگين مي
وَ لِمَن تَشكُو؟ ال أحَدٌ نُيصِتُ أو يُعني/ البُشريةُ لَفظٌ اليَسكُنُه مَعنًي/ وَ النَّاسُ قِناعٌ مصُطَنعُ الّلونِ كَذوبٌ/ »

لرَّحمُةُ تَبقَي لَفظً يُقرَأ لَلَف وِداعُتِةِ التَبا الحِقدُ المَشبُوبُ/ وَ المُجتَمعُ البَشريُّ صَريعُ رُؤي وَ كُؤوس/ وَ ا
: 7111فِي القامُوسِ/ وَ ينامٌ في الشّارِعِ يَبقَونَ بالمَثويَ/ الحُمَّي تشفَعُ عِندَ النَّاسِ وَ ال شَكوَي )المالئكاه،  

8/811) 
كند/ بشريّت لفظي است كه معنايي  دهد و توجّهي نمي كني؟ كسي گور نمي براي چه كسي گاليه و شكايت مي»
ور  اي شاعله  ها كيناه  اند/ در رشت لداحافظي آن هاي سالتگي و دروغين زده هايي با رنگ نيست/ و مردم نقابدر آن 

هاا   ها گشته است/ و ترحّم لفظي است كه در فرهناگ  ها و شراب ي بشري مدهور و مغلوب جام نهفته است/ جامعه
 «كنند. اند/ مردم تب و شكايت را شفاعت نمي ندهرفتگان در ليابان بدون رناهگاه باقي ما شود/ و به لواب لوانده مي

 داند: ها مي ي آن ور شدن بدي در ميان مردم را ناشي از لوي ددمنشانه نازك شدت يافتن و شعله
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 (7/128)همان، « لَيسَ في أالرضِ لِيُحزِني منِ عَزاءٍ/ فاحتِدامُ الشَرء طَبعُ اآلدميّ»
 «  براي من نيست/ و نهايت شر و بدي، طبيعت آدمي است.در زمين تسلّي و آرامش از حزن و اندوه » 

 داند: اعتمادي مي تفاوتي، دروغ و لشونت را رسيدن به بي و در آلر او هم مانند فروغ رايان بي
ال أريدُ العيشَ في وادي العَبيد/ بَينَ أمواتٍ و إن لَم يُدفَنوا/ جُثَثٌ تَرسافُ فِاي أسِار القُياود/ و تَما يا ُ      »

 (7/128)همان، « ا األعيُنُ/ آدَميُّونَ وَ لكِن كَالقُرُود/ وَ ضباغٌ شَرةٌ ال تُؤمَنُاجتَوَتَه
هايي كاه در اساارت    لواهم/ جثّه اند نمي  زندگي در صحراي بردگان را در ميان مردگاني كه دفن نشده»

دمياني هساتند ولاي   ها بيزارند/ آ ها از ديدن آن هايي كه چشم دارند و تمثال قيد و بندها آهسته گام برمي
 «چون بوزينگان و كفتارهايي درنده و حريص كه مورد اعتماد نيستند.

هااي   زناده »دانند. فاروغ ضامن اينكاه     و اين همه را فروغ و نازك ناشي از زندگي مدرن و شهرنشيني معاصر مي
، ... معتقاد اسات   «ي ملولها جنازه»، «هاي لوشبخت جنازه»داند؛  نمي« هاي يس زنده تفاله»را چيزي به جز « امروزي

 كه:
ي زوال كشاانده   ها/ اميال و سااده و انسااني را/ باه ورطاه     شايد اعتياد به بودن/ و مصرف مدام مسكّن»

 (822: 7727زاد،  )فرخ« است.
زبان گنجشكان يعني بهار، مرگ، بهار/ زبان گنجشكان يعني نسيم، عطار، نسايم/ زباان گنجشاكان در     »

 (711: )همان« ميرد. كارلانه مي
داند، در جاي  ي رسيدن به زندگي مدرن و ماشيني را بسيار سنگين و در حقيقت در مرگ انسانيّت مي او كه هزينه

 آورد: ديگر مي
 (715)همان، « چقدر بايد رردالت/ چقدر بايد/ براي رشد اين مكعّب سالتماني رردالت.»

 داند: با شهرنشيني و مدرنيته مي را به نوعي مرتبط« ي بشري جامعه»نازك هم انحطاط و مشكالت 
 (8/811: 7111)المالئكه، « هذا الظلم المتوحش باسم المدينه/ باسم االحساس لواجلة االنسانية»
 «.اين ظلم وحشيانه به اسم مدنيّت و شهرنشيني/ به اسم احساس، واي از شرم و لجالت انسانيّت»

ي مااجرا،   يافتن لود در محيطي است كاه باه ماا وعاده    مدرن بودن، »كالينيكوس در تعريف مدرنيته گفته است: 
ي  ي چيزهاايي را كاه داريام، هماه     دهاد و در عاين حاال، هماه     قدرت، لذّت، رشد و دگرگوني لود و جهان را مي

ي  دهاد... مدرنيتاه ماا را باه ورطاه      ي چيزي كه هستيم ]را[ در معرض نابودي قرار مي دانيم، همه چيزهايي را كه مي
( در عاين حاال او   11: 7728)كاالينيكوس،  « افكناد.  ازي دائمي، مبارزه و تناقض، ابهام و دلتنگي ماي فروراشي و نوس
ي لود بيزاري جسته است. هر عصري از هماان ابتادا عصار ريشاين را باه لاود        هر عصري از مدرنيته»معتقد است 

شود كه اين حس غربت نسابت باه    : مقدمه(. اگرچه در اين نوع بيان، گفته مي7728)كالينيكوس، « ترجيح داده است
ها در هر عصري به شكلي با اين مسالله دسات    انگيزد تازگي ندارد و انسان ي امروز در انسان برمي مسائلي كه جامعه
رود و  آور باه رايش ماي    ي معاصر تمدّن و صانعت باا سارعتي جناون     رسد در دوره اند، اما به نظر مي به گريبان بوده

نعتي در كنار رفاه و آسايشي كه باراي ناوع بشار هماراه آورده، لاواه ناالواه بخشاي از        هاي ص فنّاوري و ريشرفت»
هاا را در مواجهاه باا تمادن،      هاي انساني را در لود بلعيده و انساان  ها، عواطف، گذشته، مقدّسات و ارزر دلبستگي

 (711: 7721آباد،  )عالي عباس« تر دچار وحشت كرده ]است[. تر و بيش بيش

 ، روستا و جنگنازك .4-2-1
مشكالت روستائيان و مصائب جنگ دوم جهاني از جمله مسائ  اجتماعي است كه در شاعر ناازك باه وفاور يافات      

ها توجّه نشان داده است. چراكه اين مسائ  در زمان زنادگي فاروغ در روناد زنادگي او      تر به آن شود و فروغ كم مي
هاي نازك روساتايياني   اند. اما در نوشته فروغ تث يرگذار نبوده كم به طور مستقيم بر شعر حاور جدّي نداشته، و دست

 برند: شوند كه از فقر و گرسنگي و ... رنج مي ديده مي
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سِيلي بَعيدًا فِي القُري الجائعةَ/ حَيُث الّحفاُة العُراة/ َو حَياُث اليَبلُاُغ سَامَع الحُيااة/ الّاا صُاراَخ األنفُاسِ        »
الذَّئابِ ... مَازالَتِ القَريةّ مُنذُ القِدَم/ أقصُوصُةً مَمزُوجِةً باأللَم/ مَصَّت أساها الرِّياحُ/ علَي الاَّارعُة/ االعِواءَ 

( 751و 8/7528)هماان،  « َاةِ سِاترَ العَادَم    شُحُوبِ الصِّباح/ تَفَجَّرِي، سِيلي و غَطيِّ القِمَم/ ألقي عَلَي القِص
 (7/711)ر.ك: 

جاا چيازي باه     جا كه را برهنگاان هساتند/ آن   هاي گرسنه/ آن ا در آباديه جريان ريدا كن در دوردست»
هاي فاروتن و يليا / و عوعاو گرگاان.../ ريوساته روساتاها از        رسد/ جز فرياد انسان گور زندگي نمي

ي  اناد/ كاه بادهاا غام و اندوهشاان را بار چهاره        ي هماراه باا درد و رناج باوده     هاي قديم/ قصّاه  زمان
ي  هاا را بپوشاان/ و بار قصّاه     اند/ رس فوران كن، جاري شو و قلّاه  كرده يت ميي صبح حكا رريده رنگ

 «ي نيستي بيفكن رردرد و رنج ررده
هاي هم نسلش تث ير بسازايي داشاته اسات. شااعر در      گويد كه در زندگي او و انسان و نازك از جنگي سخن مي

يان مشكالت جنگ رردالته و در آن قاتالن بشار  كه از مطوالت شعري اوست، به ب« مثساة الحياة»ي  قسمتي از قصيده
 كند: و تاجران جنگ را به صلح دعوت مي

فيمَ هذا الصِّراعُ؟ فِيمَ الدِّماءُ الحُمُر تَجرِي عَلَي الثرّي العَطشانِ/ وَ الشَّبابُ البَريءُ فِي زَهرَةِ العُمارِ لِماايا   »
 (7/721)همان، « يُلقَي و الَي النِّيرانِ

يابند/ و جواناان   هاي سرخ بر زمين تشنه جريان مي ها براي چيست؟ چرا لون درگيري ها و اين جنگ»
 «شوند. ها افكنده مي گناه در عنفوان جواني در آتش بي

چه در باال آمد، نازك دچار نوعي نوستالژي جمعي نسبت به مشكالت جنگ و روستائيان بوده  به اين ترتيب چنان
 آزرده است. ي او را مي رانهي شاع و ديدن اين مشكالت روحيّه

 غم غربت و شب: .5
دار كردن ديدگاه ناازك نسابت باه برلاي عناصار از       در رايان، شايان يكر است كه احساس غربت اجتماعي در ريشه

رناه بردن باه شاب باراي فارار از زنادگي لشاني كاه روز آن را نماياان         »در آ ارر نقش داشته است. « شب»جمله 
(. نازك همواره لود 577)عصفور، ؟، « شد. اي كه در شب نمايان مي به زندگي رويايي و مثاليسالت و رناه بردن  مي

 هايش نيز به همين نام است: كند و يكي از ديوان را عاش  شب معرّفي مي
ي يا رَبَّاه  يا شَمسُ أمَا أنتَ مَايا/ مَا الَّذي تَلقَاهُ فيسَ عَواطفي و لَواطِري/ التَعجَبي أن كُنتُ عاشِقَةَ الدُّج»

تُشَمِّدُهُ  الَّلَهبِ المُذِيبِ الصَّاهِرِ/ يا مَن تُمَزِّ ُ كُ َّ حُلمٍ مُشرِ ٍ/ لِلعالَمينَ وَ كُ َّ طَيفٍ سَاحِر/ يَا مَن تُهَدّمُ مَا
 (7/111)همان، « الدُّجي/ وَ الصُّمتُ في أعما ِ قَلبِ الشَّاعِرِ

در تو چه ديده اسات؟/ تعجّاب نكان اگار مان      اي لورشيد، تو چيستي؟ / احساسات و عواطف من »
هاي يوب كننده!/ اي كسي كه تمامي روياهاي تابناك جهانياان و   ي شعله عاش  تاريكي هستم، اي الهه

كناي/ در   چه تاريكي برافراشته است را نابود مي كني!/ اي كسي كه هر آن راره مي ليال جادوگران را راره
 «ت.كه سكوت در اعما  قلب شاعر اس حالي

هااي او   كند، چرا كه شب و تاريكي تقريباً در تمامي دياوان  ي فروغ هم صد  مي رسد اين مورد درباره به نظر مي
تاري   رفته مفهاوم عميا    هاي ديگر در آ ار فروغ رفته هم مانند واژه« شب»كه  نظر از اين باالترين بسامد را دارد. صرف

 (81-77: 7717ي او داشته است. )حقوقي،  ا در يهن شاعرانهترين آمدوشد ر گيرد اما همواره بيش به لود مي

 نتیجه: .1
ي  غم غربت و احساس دلتنگي نسبت به مشكالت اجتماعي و محايط ريراماون، اگرچاه كام و بايش در درون هماه      

ي هاا  گوناه كاه در صافحه    كند. هماان  ي حساس هنرمندان را بيش از سايرين متث ّر مي ها وجود دارد، اما روحيه انسان
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اند. اين نوستالژي در دل آن ها هم، ريشه دوانده و قلب و روحشان  گذشته ديده شد، فروغ و نازك هم مستثني نبوده
 اند. هاي جنسيّتي و فراجنسيّتي شك  گرفته ي سروده را آزرده بود. اين تث يرات در دو بخش عمده

اي مشكالتي كه تحات تاث ير جنسايّت در    ه شود كه اگرچه نازك در زمينه هاي جنسيّتي ديده مي در بخش سروده
آيد چندان سخن نگفته اما در محدود ابياتي كه نظرر را آورده، گويي دردي مشترك را با فروغ  زندگي زنان ريش مي

ي وجودي  تر عالقمند به فلسفه تري نشان داده، ولي نازك بيش هاي بيش تجربه كرده است. در اين مورد فروغ واكنش
 اين مساي  وارد شده است.تر به  بوده و كم

برناد و معتقدناد ايان     شود كه هر دو از تث يرات زندگي مدرن و شهرنشيني رنج مي در بخش فراجنسيّتي ديده مي
هااي   اعتمادي را به ارمغان آورده و سبب انحطاط و مارگ ارزر  عدالتي و بي ها دروغ، جنايت، بي زندگي براي انسان

ي جنگ و مشكالت روستائيان را نيز بيان كرده كه فاروغ باه    ي عمده دو مسللهانساني شده است درا ين بخش نازك 
 ها رردالته است. تر به آن دلي  درگير نبودن مستقيم با اين موضوعات كم

تواند به دليا    اند كه مي برقرار كرده« شب»كه هر دو نوعي ريوند شاعرانه با عناصر طبيعي مانند  ي جالب اين نكته
 ها وجود داشته است. ت اجتماعي باشد كه در درون آنهمين احساس غرب
هااي   توان گفت كه آدميان به دلي  سالتارهاي يهني و فكاري و احسااس مشاترك در برابار محارك      بنابراين مي
شاود بلكاه    هااي يهناي مرباوط نماي     دهند و اين تنها به الهامات شاعرانه و بارقه هاي يكساني نشان مي مشابه واكنش

نامه  زيسته نيز باشد و فارغ از زندگي هاي رواني انسان، بستر اجتماعي و زماني كه در آن مي سته از سازهتواند برلا مي
ي بسيار مكاني ميان دو انسان اشتراكات فراوان احساساي و يهناي ردياد     توانند با وجود فاصله هاي متعدّدي مي گويه
 آورند.

 منابع:
 فارسي(. ج اول. تهران: جهان رايانه. -ريانپور )انگليسي(. فرهنگ ريشرو آ7721آريانپور، منوچهر ) -
 (. فرهنگ علوم انساني. تهران: مركز.7727آشوري، داريور ) -
 .2ي ادبيّات تطبيقي. ر نامه هاي لارجي. ويژه رژوهش زبان«. ي»تا « الف»(. ادبيّات تطبيقي از 7711شكر ) اسداللّهي، اهلل -
(. تهاران: ساازمان چااپ و انتشاارات وزارت     8ي ادب فارساي   نامه ي ادبي فارسي )دانش نامه (. فرهنگ7711انوشه، حسن ) -

 فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 . تابستان.71. ر8/2ي انجمن  (. كلّيات ادبيّات تطبيقي نامه7721بزرگ چمي، ويدا ) -
 هاي ادبي. چ اوّل. تهران: سخن. (. آشنايي با مكتب7725 روت، منصور ) -
 .2ي ادبيّات تطبيقي. ر  نامه هاي لارجي، ويژه هاي رژوهش در ادبيّات تطبيقي. رژوهش زبان (. شيوه7711جواد )حديدي،  -
 (. شعر زمان ما، چ دوّم. تهران: نگاه.7717حقوقي، محمّد ) -
 ي مهدي سرحدي، چ چهارم. تهران: كليدر. هاي شكسته، ترجمه (. بال7721للي  جبران، جبران ) -
(. بررسي فرايند نوستالژي در شعر معاصر فارسي )براساس اشاعار: نيماا يوشايج و    7725مهدي، شريف تيموري )شريفيان،  -

 .78مهدي الوان  الث(. كاور نامه، سال هفتم. ر
 (. راهنماي ادبيّات معاصر. تهران: ميترا.7727شميسا، سيروس ) -
 .1رژوهشي گوهر گويا. سال دوم. ر  -ي علمي يه(. غم غربت در شعر معاصر. نشر7721آباد، يوسف ) عالي عبّاس -
 عصفور، جابر -
 ها. تهران: شادان. ي سروده (. مجموعه7727زاد، فروغ ) فرخ -
 ي اعظم فرهادي، تهران: نيكا. (. نقد رست مدرنيسم، ترجمه7728كالينيكوس، الس ) -
 . دي و بهمن.775و  771شنالتي. چيستا. ر  (. فروغ از ديدگاه روان7715كراچي، روح انگيز ) -
 ي فروغ فرلزاد. چ اوّل. تهران: قطره. نامه (. شنالت7711مرادي كوچي، شهناز ) -
 (. ديوان. بيروت: دارالعودة7111المالئكه، نازك ) -
ات ادبيّا «. افعاوان »و « بعد از تو»زاد و نازك المالئكه بررسي تطبيقي دو شعر  (. زمان در شعر فروغ فرخ7721ناظميان، رضا ) -

 . بهار.8تطبيقي )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(. سال اوّل. ر



 

 


