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1.Introduction 

The contexts and factors that create contemporary fiction in Arabic 

and Persian literature are close to each other, particularly, in both 

languages, the story is derived from Western storytelling patterns, i.e.,  

the similarities have led many scholars to believe that the style of 

writing of one of the two is influenced by the other (Mirsadeghi, 1997, 

p. 180). Short story appeared in the eighties of the nineteenth century 

in the West and entered these lands simultaneously with the political 

and social developments of the first half of the contemporary century 

in Iran and the Arab countries (Rasouli, 2012, p. 65). Also, with the 

initiative of great intellectuals such as Naeema in Lebanon and 

Jamalzadeh in Iran, it became one of the most important types of 
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literature in these countries. At this time, Naeema established a new 

way in the literature of that time by collecting her works entitled Kan 

makan. He always based his stories on social problems and spoke 

about the sufferings of the people of his country. He was born in 1889 

in Baskenta, Lebanon, to a Christian and Arab family (Al-Khoury, 

1991, p. 23). 

He spent 20 years of his life in the United States and is one of the 

emigrants. Although Qajar period in Iran was one of the most tense 

periods in Iranian history; but, it had a profound effect on Persian 

literature. From then on, Iranian writers set out to invent a new style to 

awaken and make people aware of the current situation, and to lead all 

classes towards reconciliation with literature by simplifying and 

avoiding complex and complex prose. Meanwhile, one of the most 

prominent cultural figures in Iran is Jamalzadeh, who has made great 

efforts to revive literature. He is one of the great writers and 

translators who in the literary history of Iran has always been 

mentioned as the father of short stories in Persian and the initiator of 

the realist style in literature. In this article, an attempt has been made 

to make a comparative study of the short stories of two great writers 

of Lebanese and Iranian literature, Naeema and Jamalzadeh. The style 

and characteristics of both authors' short stories have been researched 

with an emphasis on their short stories in order to determine the 

similarities and differences between their short story writing styles. 

 

2.Methodology 

In this article, an analytical-comparative method has been done 

between the two story series Kan makan  and Once upon a time by 

Jamalzadeh. The case study of this type of literature can be a new 

approach in the field of social studies. In this method, a comparative 

study of the short stories of the two great writers of Lebanese and 

Iranian literature, Naeema and Jamalzadeh, was carried out. The style 
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and characteristics of both authors' short stories have been researched 

with an emphasis on their short stories in order to determine the 

similarities and differences between their short story writing styles. 

 

3.Discussion 

There is no doubt that Arabs have been familiar with the story for a 

long time. The existence of the authorities and the stories of The 

thousand and one nights is a proof of that.  Ancient Arab fiction did 

not have a specific style and style in the modern way, and it took its 

style, thought and subject from the West. In this period, we are 

witnessing the flourishing of short stories, especially in Lebanon. 

Most of the writers of short stories in Lebanon, such as Naeema, 

Gibran Khalil Gibran, Tawfiq, were emigrants, and had studied the 

literature of other countries. Short story as a form of fiction was 

formed in Iran by people like Jamalzadeh and continued its evolution 

along with literary currents. The first collection of short stories to be 

published in book form, Jamalzadeh's Once upon a time was in 1300 

AD.This collection had differences in characterization, narrative 

methods and language with its previous examples, and Jamalzadeh's 

ability is more reflected in the short story. He admits that he used the 

story as a means of preserving proverbs and sentences (Mir Abedini, 

2008, p. 80). 

The Kan makan is a book of prose that contains six short stories 

written by Naeema in Mahjar. The stories of this book are: Sat al-

Koko, Sonateha al-jadida, Al-aqr, Al-zakhira, Saadah al-Bayk and 

Shurti". The heroes of his stories in Kan makan are more than the 

capitalist class- writing is at a high level. In the four stories of  Kan 

makan, Naeema has used methods for narrating the stories that take 

them out of the state of monotony and mere definition, and this is one 

of the positive features of this book. These stories are:"Sonateha al-
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jadida, Al-Aqr, Al-Zakhira and Saada Al-Bayk" (cf. Al-Sayyid, 1974, 

pp. 240-242). 

Jamalzadeh is a contemporary Iranian writer and translator. He is 

considered the father of Persian short stories and the originator of the 

style of realism in literature. He published the first collection of 

Iranian short stories entitled "One was not a Buddhist" in 1300 in 

Berlin. His story has social and political themes. In addition to 

revolutionizing Persian prose, he consciously used the technique of 

European storytelling. He recommends the whole style of 

simplification to Iranian writers, and perhaps for this reason, the 

theme of the first story of "Farsi Shekar ast" is about simplification 

and simplification. Jamalzadeh's collection "yeki bud yeki nabud" is a 

collection consisting of an introduction, six short stories and a 

collection of slang Persian words, which was published in 1300. Its 

six stories are: "Farsi shekar ast, Rajol siasi, Dusti khale 

kherse,Darde dele Mullah Ghorban Ali, Bile Dig Bile choghondar and 

Vilan Al-Dawlah". This book is considered to be the beginning of 

Persian realist literature and Iranian short stories and the starting point 

of change in Iranian fiction. "Jamalzadeh is the first Iranian writer to 

use the European storytelling industry with conscious intent" (Mir 

Abedini, 2008, p. 83).  

In comparing the authors of the two story series Kan makan and  

Once upon a time, it should be said that both authors can be 

considered as migrant writers; Naima has experienced both Arab and 

American environments and Jamalzadeh has experienced both Iranian 

and American environments. They mapped the culture, literature and 

contemporary thought of their country. Jamalzadeh's role in 

contemporary Iranian culture, literature and thought is more of a 

historical role. Through his efforts, the modern experiences of Iranians 

gradually took shape. It should be emphasized that although 

Jamalzadeh pays more attention to "theme" and "subject" than "form" 
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and "structure", but his innovations in the narrative forms before him 

are also remarkable. (Moshtaghmehr, 2008, p. 138). 

The language used by Naeema and Jamalzadeh in their stories is on 

the border of "old" and "new". Ancient themes, elements and 

expressions can be seen in their works. Their language is full of slang 

terms, allusions and expressions. In all her stories, Naima has tried to 

express the problems, social, religious, and cultural issues of the 

people in simple language. The language of Jamalzadeh's stories is 

always eloquent, descriptive, fluent and conversational. In analyzing 

the titles of the two story series from the point of view of form, it 

should be said that the main title of Naeimeh series Kan makan and 

the title of the series Once upon a time are Jamalzadeh in sentence 

form. The formal title Kan makan clearly indicates the narrative type 

of the work, although it puts the reader in anticipation of an old story. 

The titles in the collection of Naima "Sonateha aljadida, Al-aqr, 

Saadat al-Bayk and Shurti" and the titles "Dusti-e khale kherse, Dard-

e del-e Ghorban Ali, Bil-e dig bil-e choghondar and Vilan al-dawlah" 

are among the formal titles that determine the type of story in the 

collection. 

In analyzing the two titles from the content point of view, it should 

be said that the titles of Naimeh and Jamalzadeh are not in conflict 

with each other, rather, they affirm each other, both of which, as 

belonging to tradition, are reminiscent of earlier traditional anecdotes 

and ancient literature, especially in Jamalzadeh's collection, where the 

title "anecdote" at the beginning of all six stories in this collection is 

reminiscent of the traditional structure of stories and anecdotes of 

ancient fiction. 

In the title of these two collections,  Kan makan  and Once upon a 

time, there is a lexical contrast (Kan and Makan) and (Yeki bud yeki 

nabud: Once upon a time, literally: one was and one was not), and 

between the titles of the two collections, there is a lexical 
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inconsistency, in this way, "where and when" and "yeki bud yeki 

nabud" cause a contradiction of words, and a contradiction in the 

composition or sentence leads to inconsistency between the cohesive 

group in the sentence and creates a linguistic joke (Fotouhi, 2011, p. 

383) 

One of the tricks that Naimeh and Jamalzadeh use to attract the 

reader in their collection is ambiguity and suspension, which creates 

ambiguity in the reader's mind and forces him to read the story to the 

end. And in the text of the stories of both collections, there are signs 

of the tendency to die. It brings and this is one of the positive features 

of these two sets. In terms of commonalities and differences between 

the two works, it should be noted that both stories are very similar in 

form and appearance; In a way, both series have six short stories that 

are arranged in sequence without interrupting or separating the stories. 

Both writers wrote abroad and are somewhat cultured in Western 

culture, but their collection of stories mirrors the whole situation and 

culture of their country and has a completely Eastern spirit. The 

perspective of both Naimeh and Jamalzadeh is often "I am a narrator" 

in which the narrator is one of the characters in the story and from his 

own language (first person inside) or one of the sub-characters (first 

person outside) Narrates. 

The collection Once upon a ime has a common feature, and that 

feature is introducing the hero as a 'brigade' and not giving the reader 

a chance to know him through his actions (Kamshad, 2005, p. 164). In 

both Naimeh and Jamalzadeh collections, the hidden and latent 

concept of dialectics is 'was and was not' and the transition from 'bud' 

to 'nabud' is a dialectical change that is manifested in the form of 

contradiction, controversy, conflict and change. The language used by 

Naeema and Jamalzadeh in their stories is on the border between 'old' 

and 'new'. Ancient themes, elements and expressions can be seen in 

their works. Their language is full of slang terms, allusions and 
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expressions. In the difference between the stories of Naeema and 

Jamalzadeh, it should be said that the dominant element in the titles of 

Naeema's stories, in addition to slang and oral language and its story 

and elements, is society, people and social, religious and cultural 

problems. (Mahdavi Mehr, 2018, p. 15). While the dominant element 

in the titles of Jamalzadeh's story is the emphasis on slang and oral 

language and the story and its elements (cf. Jamalzadeh, 2005, pp. 28-

13). 

Naima used the element of religion in her collection and in the 

story (Al-Aqr) she did not refer to the Holy Spirit and the Holy Mary 

and religious beliefs, and the use of proverbs and reflections of beliefs 

is one of the features of her stories (1074, p. 352). Meanwhile, 

Jamalzadeh's collection is devoid of religious and ideological 

symbols. The protagonist in Naeema's Kan makan series is more than 

the affluent class, which is influenced by Russian stories. Meanwhile, 

the protagonist of the Jamalzadeh series is a 'brigade' (Kamshad, 2005, 

p. 164). In Naeema's stories, woman has a prominent and colorful 

role, while in Jamalzadeh's stories, women always play a small role in 

society, and the reason is the closed society of that time, which caused  

to confine the people to the customs and traditions.In the Kan makan 

collection, Naeema is a little humorous and has almost no place, but 

there are different types of humor in Jamalzadeh's collection, and 

perhaps the reason for this is the characteristics of Jamalzadeh's 

collection that do not have the necessary maturity, and yet the first It 

is the way of storytelling. The characterization of Naeema is more 

complex than Jamalzadeh in Kan makan series. Naeema's 

characterization is such that contradictions become apparent over 

time. Like what is said in the style of speech in the "Kanomakan" 

collection, Naeema is more realistic and realism has a higher 

frequency, and in Jamalzadeh's collection, the element of imagination 

is more frequent. 
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4.Conclusion 

The following two sets of results are obtained from analytical-

comparative comparison: These two stories are among the first 

examples of new short stories in Iran and Lebanon, and the authors are 

both the father of short stories and the giver of a revival of Arabic and 

Persian prose. In the stories of Naeema and Jamalzadeh, there is no 

such complex knot that throwing or gradually opening it gives the 

story ups and downs and guides the reader step by step with the story. 

The most characteristic features of Naeema's short stories are the 

abundance of social themes and the expression of pains such as 

poverty and misery, class distance, and betrayal in the family center. 

In all his stories, he has tried to reflect the problems of the people, 

social, religious, religious and cultural issues and to deal with the lives 

of different sections of society. 

Attention to simplification, expression of pure truths of the time, 

use of slang terms and interpretations, presence of contradictions and 

double confrontations in Jamalzadeh's collection, make the story 

comprehensible to the public and bring it to the traditional structure of 

fairy tales. Ancient resembles. Jamalzadeh's stories are more like 

memoirs (and in the stories: "Dusti-e khaleh kherseh, Bil-e dig bil-e 

chondar" to the travelogue). Jamalzadeh has paid attention to the 

element of politics in the story and it can be seen in the story of "Al 

rajol siasi". 

By choosing the concise titles Kan makan and Once upon a time, 

Naeema and Jamalzadeh paid attention to the musical components and 

consciously used the European storytelling technique. The titles of 

Jamalzadeh collection, from the point of view of form, have more 

variety and dynamism than Naimeh collection, and it has different 

types of titles such as phrase, combination, and phrase. In terms of 

content, the dominant element in the titles of Jamalzadeh's stories is 
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the emphasis on language, story and its elements, while the dominant 

element in Naima's story is, in addition, the content, society, people 

and religion. Jamalzadeh is more important than 'structure' and 'form' 

for 'subject' and 'theme', but his innovations in narrative forms are also 

noteworthy. 

The protagonists of Naima's stories in the Kan makan series are 

more than the affluent class, and most of the stories in this book are at 

a high level in terms of observing the principles of storytelling. 

Jamalzadeh admits that he was in one and he was not in one, that he 

has used the format of the story as a means to preserve the proverbs, 

rulings and culture of populism. 

 

Keywords :Mikhail Naima, Kan Makan, Jamalzadeh, Once upon a 

time, Adaptive literature. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1122زمستان و پاییز، سومو  بیستشمارة  ،دوازدهمسال 
 

  و یبهبهان نیمیس یآرمان اشعار ةروانکاوان لیتحل
  يهورنا کارن هینظر يمبنا بر السمانغاده

 9زادانیآر زهرا

 1 (مسئولنویسنده )یطهماسب دونیفر

 2پور حاتم شبنم

                                                                                              4یسرت فرزانه

 چکیده

 و روانشناس متفکران از یشمار یو از پس. نهاد انیبن را روانکاوانه نقد بارنخستین ید برایفرو گموندیز
 ۀمطالع به خود ۀشناسانروان یهادگاهید با آدلر آلفرد ونگ،ی گوستاو کارل ،یناهور کارن همچون روانکاو

 شناسانهروان ینگاه با را یادب متن دندیکوش آنها. آمد دیپد یشناختروان نقد اساس نیا بر پرداختند، اتیادب
 کشف یشناسروان ینظر میمفاه طبق بر را سندهینو ای شاعر اریناهوش و ناخودآگاه ریضم و یبررس
 و شمندانیاند و سندگانینو هنرمندان، شاعران، یگرااخالق فکر ةدییزا که است ییایدن شهرآرمان.کنند
 نشانگر گرید یسو از و است خود ۀجامع و خود به نسبت آنان عواطف و احساسات بروز حاصل نیهمچن

 ۀنقط که را انهیگراآرمان یهاهشیاند افالطون بار نینخست. باشدیم آنان یاجتماع رسالت و تعهد احساس
 ییهامرارت و هارنج روزگار، یهایسخت برابر در یدفاع ها،شهیاند نیا. کرد مطرح است، سمیرئال مقابل
 یۀنظر به توجّه با السمانغاده و یبهبهان نیمیس یآرمان اشعار پژوهش نیا در. است شده متحمل بشر که بود

 دست را یآرمان اشعار شاعر دو هر که دهدیم نشان هایبررس. است تهگرف قرار یبررس مورد یهورنا کارن
 یهورنا کارن یاساس اضطراب یۀنظر در یدفاع هایوهیش از که شیخو یانزواطلب انیب یبرا یمطلوب یۀما

 .اندداده قرار است،
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 مهمقدّ .2
خـود را بـر نقـد روانکاوانـه      ی علمـی هـا ناقدان ادبی از حدود یکصد سال پـیش، بررسـی     

شناختی، شیوة جدیدی از مطالعه و سنجش ی روانهامتمرکز کردند. نقد ادبی بر بنیاد نظریه

الطـون و  ی اولیـه را اف هـا ادبی است. در عرصۀ نقد هنر و ادبیـات از منظـر روانشناسـی، گـام    

ـ هاارسطو برداشتند و در دوره ران در ی بعد نیز هِگِل، نیچه، شوپنهاور و دیگر فالسفه و متفکّ

ی اثرگـذاری مطـرح   هـا ی روحی و روانـی هنـر و ابعـاد انفسـی آن دیـدگاه     هاباب خاستگاه

کردند، اما تکوین و تکامل این شیوه از نقد مبانی و مباحث گستردة آن بـه ههـور فرویـد و    

 گردد.ای او بازمیآر

در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم شماری از متفکران روانشناس و روانکـاو   

آدلــر و دیگــران بــا یونــگ، آلفــردگوســتاوهورنــای، کــارلفرویــد، کــارنماننــد زیگمونــد

بیـان  آوردند. نقد روانکاوانـه بـه نـوعی    شناسانۀ خود به مطالعۀ ادبیّات رویی روانهادیدگاه

های منتقدان در باب ی بالینی و درمانی در روانشناسی است که با نظریههاارتباط بین اسلوب

هـا دربـارة علـت نگـارش و     هـای آن چگونگی قرائت متن یا نگـارش آن و همچنـین نظریـه   

 ارتباط و تأثیر متون بر خوانندگان متمرکز بوده و در واقع تفسیر این روابط است.

اند مطالعه کند که تصویرها و نمادها در اثر ادبی معنای کامل خـود را  تومی»روانشناسی 

ی دائـم ذهـن بشـری کسـب     هـا شناختی عمیق یعنی برخی جنبـه تا چه حد از یک منبع روان

در این روش نقـد، تـأثیر ضـمیر ناخودآگـاه در آفـرینش اثـر        .(711: 1122دیچز، «)کند.می

و توصـیف   هـا ت و سخنان( و ذهنیـات شخصـیّت  ادبی و چگونگی بیان آن در ادبیّات )کلما

گیـرد و بـه عوامـل دیگـر از جملـه      ی مـؤثر در اثـر )مـتن( مـورد توّجـه قـرار مـی       هاموقعیّت

شـود )ر.ک:انوشـه،   شناختی و ساختاری اثر ادبی اهمیّت چندانی داده نمیی زیباییهاارزش

 .پردازدمی ،ة ذهن مؤلف استیی که زاییدهانقد روانکاوانه به تحلیل شخصیّت .(20: 1127

دنبـال   ی روایت اسـت و گـاهی بـه   های شخصیّتهادر این نگرش محوریت با افعال و گفته

تحلیل ابعاد شخصیّت نویسنده یا شاعر در چهارچوب متن است؛ از این منظر هنـر و ادبیّـات   

 آید.شمار مییکی از ابزارهای مهم اطالعاتی برای روانکاوی به
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 بیان مسئله .شرح و2-2

ی های اجتماعی، سیاسی و حتگرایی، تمام افکار، عقاید، ایدهبا توجّه به اینکه آرمان

گرا به مسائلی چون برطرف گیرد و شاعران آرمانمیطرز نگاه مذهبی یک شاعر را دربر

عدالتی طبقاتی و زدودن جامعه از تبعیض و ایجاد شهر آرمانی توجّه ساختن فقر، فساد، بی

السمان در مقاطع زیادی از حیات هنری بهبهانی و غادهو نیز با عنایت به اینکه سیمین دارند

اند؛ این مسئله به نوعی با روانشناسی شخصیّت آنان ارتباط خود این روحیات را تجربه کرده

تنگاتنگ دارد و نیز با عنایت به حوزة شمول وگستردگی نظریات هورنای در تبیین 

رایی و ارتباط آن با انزواطلبی در اشعار این دو شاعر، توجّه به ابعاد گهای آرمانفهمؤلّ

رسد، نیز این امر گرایی از حیث روانشناسی شخصیّت ضروری به نظر میگستردة آرمان

های جهانی زنان و مسئلۀ زن در جامعۀ امروزی کمک خود به شناخت هر چه بیشتر آرمان

که به صورت کامل و در فرایندی تطبیقی به  کند. از سویی دیگر جای خالی پژوهشیمی

ای دنیای آرمانی این دو بانوی شاعر پرداخته باشد در تحقیقات دانشگاهی بررسی مقایسه

شود و همین مسئله نگارنده را به ضرورت انجام این تحقیق سوق داده کامالً احساس می

این مدنظر قرار داد:  توان ذیل این مواردرو در این جستار را میهای پیشاست. پرسش

های تدافعی را در برابر اضطراب اساسی از خود های یکسان چه راهها با نقششخصیّت

کنند؟ چه تیپ شخصیّتی را به خود های تدافعی را انتخاب میدهند؟ چرا چنین راهبروز می

 دهند؟ کمبود چه نیازی بیش از همه در آنان وجود دارد؟اختصاص می

 شپژوهپیشینة .2-1

پردازان رفتارهای انزواطلبانه های هورنای که یکی از نظریهدر این پژوهش بر اساس دیدگاه

های عزلت در شعر این دو شاعر جهت فاصله گرفتن از دنیای حقیقی ترین مؤلفهاست، مهم

 با پناه بردن به عالم خیالی و دنیای آرمانی، مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

رویکرد روانکاوانه به »ای در خصوص هیچ پیشینهن بار و بیمقالۀ حاضر برای نخستی

به بررسی « دنیای آرمانی سیمین بهبهانی و غاده السمان از نظر روانشناسی کارن هورنای

( 1155پردازد. رضایی دشت ارژنه )نظریۀ کارن هورنای در ساختار اشعار این دو شاعر می

، «شناختی کارن هورنایر بر اساس دیدگاه رواننقد و بررسی داستانی از جیمز توب»در مقالۀ 
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شناختی دیگر سیاوشی نمانده برمبنای نظریۀ کارن نقد روان»( در مقالۀ 1127فر )بهنام

های سه داستان گدا، شناختی شخصیّتتحلیل روان»( در مقالۀ 1121و شاکری )« هورنای

از دیدگاه « ارن هورنایها و آشغالدونی غالمحسین ساعدی برمبنای نظریۀ کخاکسترنشین

اند. ادیم و شناسانۀ آثار یاد شده استفاده نمودهشناختی هورنای برای تحلیل رواننقد روان

تحلیل شخصیّت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه »( در مقالۀ 1121زاده )گلی

تحلیل »ر ( د1121فر و طالیی )و بهنام« روانشناسی با تکیه بر نظریۀ شخصیّت کارن هورنای

به ساختار و مبنای « های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن هورنایشناختی خودستاییروان

نظری روانشناسی هورنای و تحلیل آن در خصوص شخصیّت چند شاعر یاد شده 

 اند.پرداخته

 بحث و بررسی .1
 مروري مختصر بر زندگی و اندیشة سیمین بهبهانی و غاده السمان.1-2

سرای معاصر نویسنده و غزل (ه.ش1107 -1121)بهبهانی عروف به سیمینسیمین خلیلی م

غزل  700اش بیش از ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. او در طول زندگی

های است. سیمین به خاطر سرودن غزل فارسی در وزنکتاب منتشر شده 70سرود که در 

سرایان نوگرایی است که مفاهیمی از جمله غزل سابقه به نیمای غزل معروف شد. بهبهانیبی

فروشی، آزادی بیان و آلِ به دور از جنگ، زلزله، فقر، تنچون ترسیم جامعۀ آرمانی و ایده

 است. حقوق برابر زنان را بسیار مورد توجّه قرار داده

های اصلی اکثر اشعارش عشق، زن، مایهالسمان نیز شاعر و نویسندة سوری که بنغاده

در دمشق و در  (م1217)ای عاری از خشونت علیه زنان است؛ سال تبعیض و ترسیم جامعه

های پدرش روی به نویسندگی ای فرهیخته به دنیا آمد. غاده تحت نظارت و تشویقخانواده

و شاعری آورد و تحصیالت دانشگاهی را تا مقطع دکتری ادامه داد. او توانست با اشعاری 

آمیز علیه نابرابری حقوق دال سنت و مدرنیته را با فریادی اعتراضنغز جنگ و خشونت و ج

جامعۀ  .(157: 1121زن و مرد و تعصبات کورکورانه به تصویر بکشاند )ر.ک:رضاتاجی، 

سوریه و لبنان که غاده در آن پرورش یافت با جامعۀ سنتی ایران چندان متفاوت نبود. زن 

اینکه نگاه به او چندان نگاه خوشایندی نبود. در هر دو، جایگاهی مشابه داشت و آن هم 
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ای آرمان خویش را رهانیدن زن از تبعیض، ستم و استثمار قرار صورت بسیار فعاالنهغاده به

من دوست ندارم با حقایق دردناک مجامله کنم بلکه بیشتر تمایل دارم زخم را عریان »داد: 

 .(1121)همان:« الیه یکی را بعد از دیگری.کنم، الیه

  شناتتی کارن هورناينظریة روان. 1-1

هورنای یکی از روانشناسانی بود که به مخالفت با دیدگاه فروید پرداخت و موضعی 

گیری شخصیّت متفاوت از روانشناسی او پیش گرفت؛ او با نظر فروید در مورد نحوة شکل

تماعی وابسته نظر دارد. هورنای معتقد است که رشد شخصیّت بیشتر به عوامل اجاختالف

است تا به عوامل زیستی و ژنتیکی؛ همچنین ریشه و هستۀ تعارض را افراد محیط کودک 

آورند؛ بدین معنی که با تحقیق و تخفیف، ترساندن، هلم، اجحاف، وجود میدر او به

های طبیعی کودک و تمایالت خاص او، اعتماد طلبیگیری، توجّه نکردن به منفعتسخت

 .(121: 1157کنند )ر.ک:هورنای، زلزل مینفس او را متبه

گرانه، فقدان حمایت، فقدان محبّت و تأثیر عوامل محیطی همچون نگرش سلطه

شود. به نظر های متعدد و مختلف در وی میرفتارهای متغیر نسبت به کودک سبب واکنش

دک چیز در رشد کوتواند در سراسر عمر تغییر کند و هیچهورنای، شخصیّت یک فرد می

کلیّت ندارد. او با توجّه به تأثیر شیوة رفتار والدین و پرستاران با کودکِ در حال رشد، ابراز 

کند که هرگونه گرایش در کودک نتیجۀ رفتارهای اطرافیان و عوامل محیطی و می

« امنیّت خاطر»وجوی اجتماعی است. کودک درمانده در دنیای تهدیدکننده در جست

آل و رهایی از ک رفتار انسان، نیاز او به سالمت، امنیّت، دنیای ایدهاست و تنها نیروی محر

 .(120 -121: 1125ترس است )ر.ک:شولتز،

 شود، بههنگامی که این ترس و اضطراب تولید شده توسط اجتماع یا محیط هاهر می

کار  های گوناگونی را برای کنار آمدن با احساس اضطراب خود بهافراد روش طبع

های قوی در شخصیّت صورت ویژگیها ممکن است به که برخی از این شیوه گیرندمی

از منظر  .(51: 1122فرد ههور پیدا کنند و به نیاز افراد مبدل شوند )ر.ک:ورنون وکالوین، 

های درونی هر یک از ما، ناشی از این نیاز است که در ها و کشمکشهورنای تعارضکارن
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نابهنجار وجود دارد؛ با این تفاوت که شدّت این امر در افراد همۀ افراد اعم از بهنجار یا 

 مختلف متفاوت است. 
توانند بعضی از این نیازها را باهم تلفیق کنند یا مکمل هم قرار اشخاص بهنجار می

دهند و از این راه کشمکش درونی خود را از میان ببرند یا الاقل از شدّت آن بکاهند. 

 (175: 1157)سیاسی،  جار این توانایی را ندارند.در صورتی که افراد نابهن

 شود:از نظر هورنای نتیجۀ این اضطراب اساسی شامل نیازهای ذیل می

 (.aFFecition and approval)نیاز به محبّت و مورد تأیید واقع شدن یا  الف(

 a doinate partner inنیاز به شریکی که فرد را در رسیدن به آرامش یاری رساند ) ب(

life.) 

 (.perfectren)گرایی یا نیاز به کمال پ(

 (.personal achievement)نیاز به موفقیّت  ت(

را در سه طبقه یا سه گونۀ اساسی « آزردگیروان»به همین دلیل هورنای نیازهای 

شده )انزواطلب( و گر )مهرطلب(، شخصیّت جدات تسلیمنماید: شخصیّبندی میتقسیم

  .(111 -117: 1155طلب )ر.ک:برزگر، لطهشخصیّت پرخاشگر و س
 پناه بردن به دنیاي آرمانی.1-1-2

و آزار و خشونت دنیای پیرامون منحصراً به یکی از این  امان بودن از شر اذیتفرد برای در

کند. در هر سه حالت ها توأمان استفاده میبرد، بلکه از هر سۀ آنسه گونۀ یاد شده پناه نمی

شود ، همۀ انرژی فرد صرف خنثی کردن آزار دیگران و محیط اطراف میتدافعی یاد شده

گیرد؛ نتیجۀ این اعمال، اضطراب بیشتر فاصله می (Real self)«خود واقعی»روز از و روزبه

کند و گاه به دنبال حل این مشکل در قالب اساسی است وفرد احساس فراگیری پیدا می

آرمانی و ( توصیف دنیای127:1125د. )ر.ک:شولتز،گردآل میجامعۀ آرمانی و دنیای ایده

سازد که ترین شاخصۀ چنین فردی است چرا که او در تخیّل خود دنیایی میتخیّلی بزرگ

 کند. های وی را برآورده میهمۀ احتیاج
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 طلبیتودانگارۀ آرمانی و کمال.1-1-1

وصیف و ارجاع قرار شناختی مورد تهای روانگرایی در نظریههاست که کمالدهه    

خود معطوف کرده است. اوّلین بار افزونی توجّه محققّان را بهطور روز است و بهگرفته

عنوان یک ویژگی شخصیّتی نام برد و آن گرایی و خودانگارة آرمانی به هورنای از کمال

قعیّتی نیاز از خود و یا دیگران و جوامع در مو ازحد موردصورت داشتن انتظار بیش را به

 .(75: 1120خاص تعریف کرد )ر.ک:ابوالقاسمی، 

را « خود واقعی»های اساسی روح خود، یعنی هورنای معتقد است که انسان وقتی قسمت 

ماند. مقدار زیادی با خودش بیگانه و ناآشنا میسرکوب و محو نماید و از رشد باز دارد، به 

سازد که سعی دارد همیشه به آن برسد. آلی میرفته، در وجود خود ایدهچنین شخصی رفته 

جایی است، بلکه این تنها تصور باطل و بیآلی که شخص از خود دارد، نه تصور ایده

تر شده و باعث از بین رفتن تمام انرژی شخص و ممانعت از روز بزرگتصور روزبه

و گاه فرد ر( از این77: 1152گردد. )ر.ک:هورنای، طریق مثبت می کارافتادن آن بهبه

داند و معتقد است خودانگار، دنیای واقعی اطراف و یا وجود خویش را بسیار نامطلوب می

یار ای بسکه باید خودانگارة آرمانی حمل نمود که در آن از خود و دنیای اطراف چهره

خواهد دچار خواهد یا نمیتدریج فرد نسبت به آنچه که میکند. بمثبت و آرمانی ارائه

 ؛کندد در عالم خیال زندگی میشود و بدون اینکه خودش متوجّه شویسردرگمی م

نتیجه سبب احساس انفصال و جدایی فرد و عدم پیوند عینی و ذهنی بین فرد و محیط در

 دنبال دارد:شود و سه پیامد را به پیرامون می

 (. self- alienation)بیگانگی از خود  الف(

 (.other- alienation)بیگانگی از دیگران  ب(

 (.social- alienation)بیگانگی از جامعه و نهادهای وابسته  ج(

ای ذهنی و خیالی، با بردن به جامعهاز دید هورنای این شکل بیگانگی از جامعه و پناه

معنایی، انکار یا رد، افسردگی و نظایر آن همراه است. احساس ناتوانی، پوچی، بی

 (175: 1150)ر.ک:گرت، 
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شود که بین رمانی در شاعران نیز سبب ایجاد این دیدگاه متعارض میخودانگارة آ

بهبهانی و  که سیمین جایی ها فاصله ببینند؛ تاجامعۀ پیرامون و کمال مطلق، فرهنگ

مانند منتقدان اجتماعی، بسیاری از مسائل روزگار خویش را نقد  السمان هر دو بهغاده

اند و با رانی هستند که در میان مردم زندگی کردهاز جمله شاع کنند. سیمین و غادهمی

این »های آنان آشنا هستند. دنیای این دو شاعر، دنیای اعتراض است. دردها و دغدغه

ها در تماس شود که شاعر خود را از دیگران دور نگاه دارد و کمتر با آناعتراض سبب می

طلب در وجود فرد بروز زلتع -باشد تا کمتر آزار ببیند و بدین ترتیب شخصیّت عصبی

 .(21: 1125شولتز، «)یابد.می

آوردند، تا جامعۀ کنونی عصر ما، زن ای که سیمین و غاده به شاعری رویاز دوره

ها تهای اجتماعی، سنّهمچنان در محدودیت است به همین دلیل انتقاد از شرایط و تبعیض

دارد تا از این آن می غاده را بر و آنچه در قالب قرارداد و کلیشه مرسوم است، سیمین و

های ها و ناتوانیها، خیانتهای شاعرانه از نابرابریدایرة گفتمانی بیزاری جویند و در تنهایی

 تحمیلی سخن بگویند.

هـای جامعـۀ خـویش غافـل     سیمین بهبهانی شاعری است که از مشکالت و دردها و غـم 

( آنگـاه کـه   1117 -1177) جای پانام به نمانده است. سیمین در مقدمۀ مجموعۀ شعری خود 

ای اسـت کـه بایـد    گویـد معتقـد اسـت دل شـاعر صـحنه     های شاعران سخن میاز درد و دل

ها باید چنان زندگی و جامعۀ اطراف خویش را در آن معرفی کند و عقیده دارد که این رنج

م تأثیرات و دقـایقش  جان شاعر را منقلب کند که بتواند با بیان لطیف شعری، صحنه را با تما

دهـد  آل ذهنی خویش ارائه مـی وضوح برای خواننده ترسیم کند و توصیفی از جامعۀ ایدهبه

هـا کـم اسـت    هـا برجسـته و زشـتی   چیـز بـا دنیـای واقعـی فـرق دارد؛ ارزش     که در آن همـه 

عدالتی طبقاتی، تبعیض علیـه زنـان   سیمین از فقر، فساد، بی .(11 -12: 1120)ر.ک:بهبهانی، 

هـا،  ها، فساد زنان، رفتارهای نادرست انسـان کشیهای اجتماعی و حقعدالتیخسته است. بی

ها و مصائب آن توجّه سیمین را بارهـا بـه خـود جلـب     نوایان و محرومان و سختیزندگی بی

جویـد؛ در شـعر   دانـد و از آن دوری مـی  های مرسوم را مردود میکرده است. سیمین کلیشه
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گوید که صبح تـا شـب بـه هـر     چردة ملیحی میز رنج و مصیبت دختر سیهشاعر ا« درد نیاز»

 کند:دود و در برابر هر رهگذری کرنش میسوی می
چیست / در گردن برهنۀ چون  -گردای شکفته گل کوچه –چردة ملیح / نام تو ای دختر فقیر سیه   

فریـب شـو/ /   ای دل -های آبی و گلگون و زرد چیست / در دیدة درشت توآبنوس تو/ این مهره

گداز / هرگز تـو را بـه منـزل    پنهان نشان گمشدة رنج و درد چیست/ دردا در این خرابۀ دلگیر جان

ای یا به مکتبی/ یا دامن محبت پاکی، پناه نیست/ بیدادگر مقصود راه نیست / هرگز تو را به مدرسه

دمردی و نه کریم تـوانگری ...  نشسته بسی در کمین تو/ اما هزار حیف! کسی دادخواه نیست/ نه را

 (771 -777: 1157)بهبهانی،

گـر  طلبـی جلـوه  صورت کمال واکنش سیمین به محیط اطراف و شرایط نامطلوب آن به

هـای ناسـازگار آن بـا یـک آرمـان مطلـوب،       شود. تعارض بین جهان ذهنی شاعر و شیوهمی

 های شاعرانه سیمین را در پی دارد:پردازیخیال

حکم کند، زر خدا شود/ وقتـی دروغ داور هـر مـاجرا شـود/ وقتـی هـوا، هـوای        وقتی که سیم 

تنفس، هوای زیست/ سرپوش مرگ، بر سر صدها صدا شود/ وقتی در انتظار یکی پـارة اسـتخوان/   

اختیـار معـده شـود    ها به پا شود / وقتی به بوی سفرة همسایه، مغز و عقل/ بیای ز جنبش دُمهنگامه

 (115)همان:  در بزرگی این مجالب یأس/ دنیای من به کوچکی انزوا شود. اشتها شود/ بگذاربی

خودانگارة آرمانی بر پایۀ دست یافتن به کمال مطلق است. سـیمین در پـی خلـق دنیـای     

فرای واقعیّت و جهانی امـن اسـت. شـکاف بـین دنیـای واقعـی و دنیـای آرمـانی، بیگـانگی          

کنـد. انتقـاد سـیمین از جامعـه و اوضـاع را      یای بین شاعر و محیط اطـراف ایجـاد مـ   فزاینده

توان در این ابیات مشاهده کرد؛ آنجا که در توصیف ازدحام جمعیت فقیر برای دریافت می

چنـین توصـیف   « جیـرة یـک نفـر   »و هجـوم آنـان را بـرای دریافـت قـدری      « جنس کـوپنی »

 نماید:می

دو ... که مردی از سر صف فریـاد  یخ بسته هر دو پایم / چرا؟ / درجا بزن که یخ نزند ... یک، »

کند شکمم/ باکیت نیست، حوصله کن، یک لحظه بعد نوبت ماست، زد شمارة بیست/ من درد می

چیزی نمانده تا به دویست/ ای وای، آ/ آ/ کمـک/ در حیـرت و هجـوم زنـان/ یـک زن بـه درد       

من دو تا شـدم  خویش گریست/ این سهم تو بگیر و برو/ وضع بدی ست/ چشم ... ولی/ دیدی که 

 (10همان: «)نفری است.این جیره باز یک
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های غاده نیز پرداختن به مفاهیم اصیل انسانی از جمله خدا، نیستی، تنهایی، از دغدغه     

 رنج، امید، طبیعت و آزادی است. 
ها و مشکالت را شجاعانه، آشکارا و بدون ریاکاری مطرح السمان واقعیّتغاده     

نویسد و با تمام احساسش، عقل را بر متن ادگی، شفافیت و شجاعت میکند و با آزمی

کند. آثار او در هر زمینه، عصیانی آشکار است زیرا وی با تیغ و خون حاکم می

  (17:1227)کابوا، نویسد نه با قلم و دوات.می

وجوی معنای زندگی در ابتذال بشر از جمله مضامینی است که این دو شاعر را به جست

روست که غاده تمرد سیاسی و اجتماعی خود را هرچند که آن  کشاند؛ از اینکجاآباد مینا

 کشاند:دست آورد، چنین به توصیف میتوان بهرا در دنیای واقعی نمی
طور اتفاقی بر روی این ستاره افتادم/ دریافتم که حقوق من، از خوردن و آشامیدن و هنگامی که به »

السمان، غاده«)کند/ پس تصمیم گرفتم که حق پرواز را نیز به آن اضافه کنم.زادن و مرگ تجاوز نمی

1121 :11) 

دنیای عرب و شرایط  ای دیگر از اعتراض بهجلوه« نامۀ فریادخواهی»غاده در شعر 

 کند:حاکم بر جامعۀ خویش را چنین توصیف می

دستش نهم/ ما هر دو وجوی زنی هستم/ چونان من تنها و دردناک/ تا دست در من در جست»

آوریم و کودکانی که تحقیر ما را به دنیا میشویم/ بر خارزارها/ و کودکان قبیله را به تنها زاده نمی

 (77همان: «)آسمان خواهند آموخت.

سیاسی خود را آشکارا در میان اشعار  -پروای اجتماعیغاده نیز انتقادات صریح و بی

 کند:گونه بیان میخود این
های مصنوعی در کنم بر دندانها و شالق مربی/ و عصیان میکنم بر میکروفونیان میمن عص»

های زندان، چه از جنس کنم بر میلهجوند/ من عصیان میهایی که گذشته را همانند پستان میدهان

های متصل به برق/ ها و یخها یا پوشیده از ارّهطال باشند یا از جنس پالستیک، پیچیده در گل

کنم بر های تکریمی لزج/ عصیان میتر از شعر و تعارفکنم بر محبّت تصنعی سنگینیان میعص

های چاقویی تفریحات شبانه/ از مراسم بزرگداشت شام و های سفید در دست دادندستکش

 (11همان: «) ام.های آیینی تو خسته شدهخودکشی
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 هاي مهرطلبی در دنیاي آرمانیعشق و نشانه.1-1-2

های پربسامد ادبیات جهان است و مضامین کمابیش مشترکی را مایهشق و محبّت از بنع    

شود. از جمله وصل و هجران، اندوه و شوق، مضمون و مناسباتش با عاشق. از شامل می

کارهایی که فرد برای حل مشکالت خویش در منظر روانشناسی کارن هورنای یکی از راه

 ( است.morning toward people« )مهرطلب»ت گیرد، بروز دادن شخصیّپیش می

شخصیّت مهرطلب، شخصیتی رام، وابسته و پیرو دیگران است و احتیاج شدیدی به جلب 

داشتنی، خواستنی و مقبول خواهد از هر لحاظ، دوستمحبّت و تصویب دیگران دارد و می

-مواره در جستآورد که هوجود میخود شخصیّتی به ها خودبهباشد. مجموع این ویژگی

این باور ( هورنای بر 115: 1157وجوی عشق و جلب توجّه عاشق است. )ر.ک:هورنای، 

بودن جامعه و محیط اطراف از عشق، بر مقدار است که سرکوب انسان، خالی

افزاید. هرچه فرد محیط اطراف خویش را عاری از محبّت و عشق های او میالعملعکس

وی و درون و انزوای  بردن او بهحاف، هلم و فشار سبب پناهببیند از نظر هورنای این اج

گردد و از دنبال یافتن دنیای مطلوب خویش میکه بهجاییتا ؛شودگرایی وی میآلایده

 السمان است. های مطرح شده در شعر سیمین و غادههمین جاست که عشق یکی از آرمان

ذراتش است که در آن عشق در تمامی  دنبال دنیاییسیمین شخصیّتی مهرطلب دارد و به

جوید که در آن بتوان از خود رها شد تـا بتـوان در مسـیر عشـق     جاری باشد. او دنیایی را می

های دروغین و رسیدن به حقیقت عشـق اسـت؛ عشـقی    گام نهاد. آرمان سیمین نیز نفی عشق

 شهر رؤیایی شاعر پیدا نمود:که شاید بتوان آن را در آرمان
 کنمداند و من انکار ایشان میخلق می کنمدارم و بیهوده پنهان میدوستت می

 کنماز غم رسوا شدن سر در گریبان می هنگام من تا از گریبان سرکشیدعشق بی

 (717: 1157)بهبهانی، 

سیمین از این دنیای آشفته در پس ذهنیـت خـویش شـروع بـه سـاختن آرمـانی از عشـق        

 بخش او نیز هست:شود بلکه نجاتق آرمانی خللی وارد نمیکند که نه تنها در این عشمی
 چنین که مست تو هستم چه جای هشیاری است جاری استمیان هر رگم از عشق جوی می

 چو برق جستن و خندان به مرگ پیوستن
 

 جنون عشق چه زیباست گرچه بیماری است
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 وبیداری استز خواببه حالتی است که فارغ  ز شور عشق چه زیباست گرچه بیماری است

 (112)همان:   

عشق آرمانی که در ذهن سیمین است تصویرهایی خیالی اسـت کـه بیشـتر سـاختۀ فکـر      

های جاری زندگی ریشه ندارد چرا کـه در دنیـای حقیقـی هـوس جـای      اوست و در واقعیّت

 سازد:ای نان خیالی، اندیشۀ زن را به خود مشغول میگیرد و لقمهعشق را می

 زیبایی نهفته به زنگار گرد تو دمدمردها هوس و شور می در جان

 پاداش حسن توست نه درمان درد تو نهندای که گاه به دست تو میوان سکه

 (777)همان:  

دهد، در اینجا حقیقتی است که در جامعه و دنیای تصویری که سیمین از عشق ارائه می

رسی فراگیر از خالی شدن جهان از عشق، رو برای غلبه بر تکند ازایناطراف مشاهده می

زند که طالب آن است گرایانه از عشقی دم میکشاند و آرمانواقعیّت را به حیطۀ تخیّل می

 گوید:اینجاست که خطاب به عشق می

 تـــــر تـــــوییز شـــــعله گـــــرم، همیشـــــه در خیـــــال مـــــن

 اجـــاق ســـرد اگـــر تـــویی    ،چـــه گـــرم دوســـت دارمـــت   

ــی  ــه بــ ــی کــ ــه آتشــ ــرنــ ــه ،هنــ ــعله  بــ ــاب شــ ــدتتــ  بینــ
ــی  ــر بلـــــ ــۀ هنـــــ ــعله  ،زبانـــــ ــان شـــــ ــوییزبـــــ  ور تـــــ
 امیــــد رهگــــذر تــــویی   ،هــــاچــــو نــــارون بــــه ســــایه   

 

 (751)همان:                                                                                       

شدت در اشعارش ستایش دارد، عشق را به« طلبمهر»السمان نیز که شخصیّتی غاده

عشقی که از زمان کودکی با ؛های مبارزة او در برابر مرگ استعشق یکی از راه»کند می

غاده در شعری به نام )زنی عاشق در ژرفای سبو(  .(17:1227کابوا،«)نوس بوده است.أآن م

 گردد:دنبال عشق حقیقی میدر شهر خالی از عشق پاریس به

شناسم/ همچون کس را نمیکه هیچالیزنم/ درحها قدم میهای غریبهدر میان ازدحام و شادی»

شناسد/ هایش را نمیکه همسایهاند/ درحالیپالتویی که آن را در گنجۀ رستورانی شلوغ جا داده

شده در ژرفای پستویی بزرگ و بر جامانده ای فراموشمهجور/ مانند دانۀ بستهو  اینک من تنها !هان



 12 9911 پاییز و زمستان، 71 ة، شمار17سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

ای/ سرزمین پاریس/ از عشق تو تهی است/ موش نشدهبه نام پاریس/ ای مسافر دور از وطنی که فرا

 (111: 1122السمان، )غاده« خرامی.هایم میبینم که آرام میان مردمک چشم و پلکتو را می

گرای شاعر به آل و آرمانتوان در ذهن و جهان ایدهدهد که میاین ابیات نشان می

کند جز ان که شاعر اشاره مییافتنی را چنعشق صادقانه دست یافت و این مضمون دست 

رساند، که تصور و تخیّل شاعرانۀ غاده را می« هامردمک چشم و پلک»در میان 

 دسترسی نیست.قابل

تازد و در شکل نامعقول و سنتی است میغاده، بر عشقی که حاصل دوات و جوهر و به 

 رد.مسئلۀ عشق و ازدواج بنگشکنانه به صورت سنتطلب دنیایی است که به 
هایم بودند.../ با تو تا پایان ام و شهودم، ورقام را/ بر دوات بستهگویی من پیوند زناشویی»

کنم که ما همواره درون دواتیم/ بنشین و از قلم نامرئی بر حذر باش/ کنم/ کشف میجهان شنا می

 (21همان: «) زنند.جلسه را در درون سرم رقم می که صورت

های تغییرناپذیر جامعۀ خویش در مورد عشق و ازدواج است و تآرمان غاده تغییر سنّ

آرمان وی دستیابی به جهانی است که در آن زندگی و ازدواج زن با رعایت حقوق انسانی 

 رقم بخورد.
راستی زندگی را دریابد/ و  خواهد/ بهشاید من بیش از آنکه سزاوار است/ زنی هستم که می»

سرم ها بگردد چه کسی با عصیان نیسان بر / در پی جایگاهدر میان رازهای این دشت تاریک

 (15همان: «)کوبد/ تا برق حقیقت را در چشمانم بدرخشاند.می

گرایی در شعر غاده پیوندی تنگاتنگ آلمهرطلبی و تمایل به عشقی حقیقی با ایده

آرمانی پلی خواهد عشق در جهانی دنبال عشق اصیل انسانی است و میکند. او به برقرار می

ها وگو میان انسانمیان انسان و کمال او باشد و موانع درونی را که مانع تفاهم و گفت

 سراید:شود بردارد، بر اساس چنین باوری است که میمی
گونه که رودخانه متنفر است/ از دارم/ اما متنفرم از اینکه مرا در بند کنی/ هماندوستت می»

توانی مرا در بند کنی/ کند/ در یک نقطه... دوستت دارم/ اما تو نمیبند اینکه مسیرش او را در 

خورند/ و رودخانه را در بند کند/ و دریاچه و ابر شکست می ،شودگونه که آبشار موفق نمیهمان

 (10همان: «)خورد.سد شکست می
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ه دارد تا علیهای پربسامدی است که شاعر را وا میواسطۀ ازدواج از موتیفاسارت به

 جامعۀ خویش اعتراض نماید.

 طلبیگرایی و عزلتآرمان.1-1-4

گرایـی در حقیقـت یکـی از سـاختارهای اساسـی      هورنای معتقد است انزواطلبی و عزلـت     

شود تا فرد بـه دلیـل نیـافتن    نوعی وسیلۀ دفاعی محسوب میاست و به تضاد در درون آدمی 

گرایی پنـاه  طلبی به درونکمک این انزوا ساختار روانی مناسب خویش در جهان پیرامون به

گرایــی فکــری روی آورد آلگیــری و ایــدهذهنــی و گوشــههــا بــه جهــانببــرد و از واقعیّــت

 .(12 -15: 1152)ر.ک:هورنای، 

ــر     در      ــرد آن اســت کــه وی خــود را در براب ــاعی ف ــۀ بیگــانگی اجتم ــین مرحل ــع اوّل واق

توانایی رفتار در درون ایـن سـاختار اجتمـاعی     بیند وساختارهای جامعه به صورت منفعل می

را ندارد و قادر به تغییر آن نیست. فرد در این مرحله از جامعه و از نظـام مسـلط آن مـأیوس    

کارهایی که فرد بدان پناه  در این حالت یکی از راه .(72: 1157شود )ر.ک:اسکارپیت، می

 شهر است.آرمان بردمی

کوشـد از  خویش و جهان اسـت کـه آگاهانـه و ناآگاهانـه مـی      سیمین شاعری بیگانه از     

جهان فاصله بگیرد؛ او در شعرهایش احساس نیاز به خلوت و پنـاه بـردن بـه دنیـای مطلـوب      

تـوان بـارزترین   ذهنی را بارها مورد توجّه قرار داده است؛ تا جایی که انزوا و تنهـایی را مـی  

 ت. های سیمین دانسها و سرودهخصوصیات عاشقانه
های اجتماعی اش، با فعالیّتواسطۀ شرایط اجتماعی و خانوادگی و مادر فرهیختهسیمین به     

اش در دانشگاه و حقوق زنان در جامعه، آشنایی داشت و با توجّه به اینکه رشتۀ تحصیلی

های اجتماعی و دفاع از حقوق زنان، رویکردی معتدل و خالی حقوق قضایی بود، به فعالیّت

توانست به ضدّیت با جامعۀ پیرامون وتفریط دچار نشد اما نمیب داشت و به افراطعصّاز ت

های جامعه پرداخت. آرام و از سر حوصله به جدال با سنّتخویش نپردازد. سیمین آرام

 (157: 1151)زرقانی، 

ز ها و دردهای فردی و اجتماعی، از بین رفتن عدالت و غیره، سبب ابرای سیمین دیدن رنج 

مایـۀ اشـعار سـیمین نیـز سـخن از نـابودی       شـود. درون های فردی در شاعر میخود بیگانگی

پاکی و انسانیت است؛ سیمین همنوا با کارگران، دهقانان، زنـان کـارگر، دختـران قالیبـاف،     
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کودکان آواره، مطرودانی چون معتادان، دزدان، لوطیان و ... در روزگار مدرنیتـۀ ایرانـی از   

جوید. روزگاری که کشور در آتـش جنـگ   ای آرمانی پناه میآلود به جامعهاین فضای غم

 کشد.تصویر میانگیز جامعۀ خویش را چنین بهسوزد، اوضاع غمو درگیری می

شد در خـون، پلنـگ پیـر، آهـوی     کروزی/ خانه خونین است اینک/ میخانه ابری بود »

انـدام بـازو مرمـری    سان بلورنوعرو جوان را/ وحشت قانون جنگل، تهمت دین است اینک/

 (717: 1157بهبهانی، «)را/ حجله گور است و خاک تیره بالین است.

رو بینـد و ازایـن  صورت منفعل میسیمین خود را در برابر ساختارهای اجتماعی جامعه به

توانایی تغییر در شرایط پیش آمده را ندارد و از جامعه و محیط اطراف مـأیوس اسـت. ایـن    

 برد:ا هر چه بیشتر در پیلۀ انزوا فرومیعزلت، شاعر ر

/ حسرت چشم است، امتحانش نیز/ زرد یـا نیلـی/   ؟چیست ،آه/ آرامش/ چیست رنگت»

 (751همان: «)سبز یا آبی/ خسته از سرخم/ از گمانش نیز.

السمان نیز همانند سیمین از جمله افـرادی اسـت کـه زبـان او     در شعر معاصر عرب، غاده

وی در مخالفت با جامعۀ مردساالر، اعتراض به وضعیت نامطلوب زنـان و  های بیانگر اندیشه

های زنانه در تقابل با گفتمان مسـلط مردانـه اسـت و گسـترش و رواج     تجربه اصالت دادن به

السمان در میان مردم ناشی از نازک طبعی، قدرت بیان، صداقت گفتار و جسـارت  آثار غاده

 او در طرح حقایق است.  

انگیز، اندیشۀ ژرفـی  ه، خواننده افزون بر کلمات زیبا و گویا و تصاویر طربدر شعر غاد

ای نسبت به یابد که ریشه در میراث فلسفی دارد و از سوی دیگر با رویکرد روانکاوانهرا می

تـر اسـت.   شناسـانه نزدیـک  دستاوردهای روانها و آرزوهای بشریت مواجه است که به رنج

هـای  السمان حدیث زوال و تباهی ارزشدرونمایۀ اشعار غاده (2 :1122السمان، )ر.ک:غاده

اعتقـادی  اعتمادی، ناباوری و بیانسانی است به همین سبب در شعر او روحی از ناامیدی، بی

 زند.به دنیای اطراف موج می

 ای یار روزگار غریبی است

 مرا در صدف عشقت پنهان کن                     
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 توار ببندرویم اس و در به

 (1122السمان، )غاده

های فراوان واقع شده است. جامعۀ سوریه و لبنان که مهریدر جامعۀ عرب زن مورد بی

یافته و زیسته است، نگاه به زن چندان نگاه خوشایندی نبود، السمان در آن پرورش غاده

ب است، از شکن شعر عرتخاصه که آن زن، روشنفکر و فرهیخته نیز باشد. غاده که سنّ

جوید و عزلت خویش را از جهان با وجود حضور فعال و پویای دنیای اطراف بیزاری می

 دهد.میخویش در عرصۀ نویسندگی با ترسیم و توصیفی از شهر آرمانی نشان

 کنمجهان پیشینم را انکار می

 دارمام را دوست نمیجهان تازه

 ؟پس گریزگاه کجاست

 شم فرنگی(: دو چ1151السمان، )غاده

به دوران « ای در جیبشزنی عاشق با ستاره»در شعر « ستاره»کارگیری نماد غاده با به

گرایی شاعر برای دستیابی به جوید. آرمانرفتۀ خود پناه میکودکی و معصومیت ازدست

سمت دوری از دنیای کنونی و پررنگ شدن شخصیّت طلبی او را به دنیایی آکنده از صلح

 دهد:سوق می «طلبعزلت»

ها سوارم/ و پیرامونم کنم/ در حالی که بر قطار سردابآن ستاره که پنهانی احساسش می»

روم/ و از میان شهرها و های مترو باال میچهره است و چهرة همه فتوکپی مکرر نومیدی/ و از پله

ی بادهای غربت هاکنم/ و سیلیگذرم/ و دود سیگارم را/ در چهرة برف سرفه میها میخانمانبی

ها و اوراق های سنگ شده بر گذرنامهاندیشم/ با دستبینم و... به دوستم میام میرا/ بر گونه

شنوم صدای خردشدن و اش میزدهوستی یخخش پالتو پاقامت و پروانۀ کار.../ و در میان خش

ه سخن ان مرفّها و ایدز و سگها، اعتصابکه دربارة مالیاتحالیسقوط آلپ و پیرنه را/ در

شکنم/ آنگاه ستاره را در جیبم احساس گویند/ و من چونان صراحی رنگارنگ فنیقی درهم میمی

رم ادامه دهم/ از آن ستاره بپرس ز که شوم/... چه کنم تا بعد از مرگ مکرّکنم و بیدار میمی

همواره در درخشش است/ چونان چشمک دخترکی آسوده/ در آغوش دهکدة فراموش 

 (17: 1122السمان، غاده«)اش.نشده
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های رود، چالشداری همچنان که به جلو پیش میشروع دوران مدرنیته و جامعۀ سرمایه

هایی که ممکن است فرد را از جامعه آورد. چالشوجود می اساسی را برای افراد جامعه به

برای او رقم  دور کند و در نهایت نوعی انزوا و تنهایی را به همراه ترسیم دنیای آرمانی

های اساسی مدرنیته، یأس اجتماعی یا مرحلۀ سرخوردگی از جامعه و بزند. از جمله چالش

 شهر ذهنی است.پناه بردن به عالم خیالی و آرمان

 

 گیرينتیجه .2

داند که تأثیر عوامل مادرزادی در آن هورنای شخصیّت را وابسته به عوامل اجتماعی می

است که اگر در دوران کودکی، اموری همچون تفاهم،  بسیار اندک است. وی معتقد

رنجوری احساس ایمنی، محبّت، گرمی و صمیمیت وجود داشته باشد، مانع از پیدایش روان

شود اضطراب اساسی است. رنجوری میگیری روانکه موجب شکل شود. عامل اصلیمی

توان روشنی میبه ،یمدانالسمان میبهبهانی و اغادهبراساس آنچه که از زندگی سیمین

های تلخ رنجوری که در اشعارشان نهان است، حاصل تجربهدریافت که شخصیّت روان

گرایانه، عدم حمایت، فقدان دوران کودکی و تأثیر عوامل محیطی همچون نگرش سلطه

 باشد. محبّت وغیره می

تکیه بر گرا در عرصۀ مضمون، با دهد که هر دو شاعر آرمانحاصل تحقیق نشان می

های اجتماعی روزگار و هورنای، از کلیشه« مهرطلب»و شخصیّت « طلبعزلت»شخصیّت 

که اند و ازآنجاکشاند، بیزاری جستهمی ای که زن را به انحصار و انقیادپارامترهای عاشقانه

دادن به تجارب و احساسات زنانه، دنیایی فاقد صالحیت دنیای پیرامون را برای اصالت

گزینی و کوچ به ترین راه تدافعی آنان در مقابله با اضطراب اساسی، دوریمهم دانند،می

شهر رؤیایی خویش به دنیای وجوی آرماننوعی در جستها به آرمانی است. آندنیای

برند. با توجّه به اینکه هر دو شاعر زن هستند درون و عوالم کودکی یا ذهنی خویش پناه می

آرمانی اند، دنیایها و جامعۀ نابرابر را لمس کردهنان و تبعیضهای حاکم بر زو محدودیت

روشنی ها را به هم نزدیک کرده است. با نگاهی به اشعار ارائه شده، به مشترک، آن
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توان دریافت که مشکالت اجتماعی و دردهایشان، پیوند تنگاتنگی با هم دارد. این دو می

های مایهرصدد ترسیم دنیایی آرمانی هستند که بنالی اشعار خود دگرا در البهشاعر آرمان

 دهد.اصلی آن را آزادی، عدالت، برابری زن و مرد و عشق تشکیل می

های آرمانی شاعران گاهی عالوه بر آشکارساختن اوضاع اجتماعی، سیاسی و اندیشه

ن فرهنگی، نشانگر طیف وسیعی از شخصیّت و عوامل درونی آنان است. باتوجّه به شعر ای

ها درصدد ترمیم و بهبود جامعه هستند و گاهی نیز این امر دو شاعر نوپرداز گاه این اندیشه

های جهانی زنان و مسئلۀ زن در جامعۀ امروزی کمک خود به شناخت هر چه بیشتر آرمان

 کند. می
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 . ترجمه کتایون بقایی. تهران: نشر دیگر.جامعه شناسی جنسیت(. 1150) ی.استفانگرت، -

جعفر مصفا. چاپ سوم. تهران: ۀ محمد. ترجمتضادهاي درونی ما(. 1157) .کارنهورنای، - 

 طرح نو.

 ترجمۀ مریم وتر. تهران: علم. .هاي درونی ماتعارض(. 1152. )کارنهورنای، -

هاي روانشناسان نامه و نظریهراهنماي زندگی(. 1122) .هالکالوین،  ورنون، نوردبی و -

 پژوه و رمضان دولتی. تهران: تربیت.احمد به ۀ. ترجمبزرگ

 
.




