
 

Journal of Comparative Literature 
Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 13, No. 24, Summer 2021 

 

A Comparative Analysis of the Critique of Patriarchal Social 

System in the Poetry of Simin Behbahani and Fahmida Riaz 

 
Ali Ahmad Shirazi 1, Reza Chehreghani 2, Mohammad Iqbal Shahid 3 

1. Introduction 

The long-term historical process that has led to the emergence of a 

new Western civilization and is today called modernity, has exposed 

all aspects of human life to change and revision, including the change 

of social structures and the transformation of the values that govern 

these structures. One of the most important challenges in entering the 

modern world in the field of social structures and values that have 

emerged from the beginning of this historical process and has gone 

through many ups and downs, regardless of the many conflicts that 

can be raised in many ways has been the subject of criticism of the 

patriarchal view that governs the structure and social values of the 

traditional world and the demand for equal rights for men and women. 

After the acquaintance of oriental nations with Western modernity and 

under the influence of Western social developments, this demand was 

gradually formed among some intellectuals in Islamic and Asian 

countries, especially educated women and intellectuals, who were 

mainly poets and writers and led to the emergence of women's writing, 

including poetry and prose in the literature of these countries. 

Feminine writing has several components, one of which is the critique 

of various aspects of the patriarchal social system. Based on what has 
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been mentioned, due to the many commonalities and similarities in 

cultural, historical and social fields and roots between the Iranian and 

Pakistani communities, including the traditional and religious interests 

and contexts along with the social movement towards development 

and modernity, It seems that women's poetry in Iran and Pakistan, 

despite slight differences, has many similarities in terms of reflecting 

women's issues and problems, as well as common feminine feelings 

and experiences. Therefore, this research tries to compare and analyze 

the issue of the critique of the patriarchal social system in the works of 

Simin Behbahani and Fahmida Riaz, two contemporary Iranian and 

Pakistani female poets, using a comparative approach. Accordingly, 

the present study is a report of methodical and scientific efforts in 

order to find answers to the following questions: 

- How is the critique of the patriarchal social system seen in the 

poetry of Fahmida Riaz and Simin Behbahani? 

- How can the similarities and differences of the critique of the 

patriarchal social system in the poetry of the two selected poets be 

analyzed? 

 
2. Methodology 

This is theoretical research based on written documents and 

sources, conducted in a descriptive-analytical method and with the 

approach of sociology of literature has studied the critique of the 

patriarchal social system in a comparative way in the poetry of Simin 

Behbahani and Fahmida Riaz. 

 
3.Discussion 

In a patriarchal society, a man is a first-class citizen and a woman a 

second-class one. The context, time, and society in which Simin 

Behbahani and Fahmida Riaz live are also patriarchal societies, which 

due to gender discrimination in the social and value system, not only  

dismiss a large portion of women's inalienable rights, but also they 

unintentionally and unjustly impose many problems and difficulties on 

them. In the following sections, the researchers will review and 

analyze some of these issues that are reflected in the works of these 

two Iranian and Pakistani poets. 
Simin Behbehani 

In a patriarchal social structure which is based on the superiority of 

the male sex, women lack originality and are merely a means of 
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meeting the needs of the superior sex, i.e., women are the means of 

sexual satisfaction for men. For this reason, in women's writings, this 

instrumentalistic view of women, which is the result of a patriarchal 

social structure, is always criticized. Simin Behbahani tells the story 

of a man who sees a woman merely as a sexual commodity in the 

poem "Vasteh". Besides this poem, Behbahani in another poem called 

"The Dancer" narrates the lust of men in a seemingly open society, 

whose leaders are in the pursuit of modernization and call it the gate 

of their civilization. Behbahani believes that in a patriarchal society, 

all forms of freedom have been taken away from women in the name 

of tradition or under the pretext of modernity. Just as the dancer is 

trapped in the circle of men's asceticism in the name of freedom and 

the housewife is also forced to stay home and avoid socialization. In 

the poem "Zan dar Zindan-e Tala" (Woman in the Gold Prison), Simin 

complains about the forced residence of  the contemporary Iranian 

woman in the gold palace, without authority, freedom and 

independence. Other issues that provoke Simin Behbahani's social 

critique are polygamy and the right of men to divorce, along with 

various manifestations of male violence and its social consequences, 

such as, sexual and physical violence, abandonment of children and 

evasion of responsibility towards the family, as well as forcing girls 

into marriage, and above all, confronting women not from the 

perspective of the human element but as a means of men’s satisfaction 

and reproduction are the most important social problems of women in 

the patriarchal society of Iran, which are usually depicted in the form 

of often long poems, with a large number of verses and in a narrative 

tone and atmosphere. Poems that include such themes in Simin 

Behbahani’s collection of works, include poems such as Fe’l-e 

Majhool (The Passive verb), Ilkhan Sitareh-ha (the Ilkhan of the 

stars), Jibb Bor (the pickpocket), Dard-e Niaz (the pain of need), Anja 

wa Eenja (here and there), Khoon-e Sabz (green blood), Zarkhrid 

(Bought), etc., in general her poetic works, such as Jay-e pa 

(Footprint, 1954), Chelcheragh (Chandelier, 1955), Marmar (Marble, 

1961), Rastakhiz (Resurrection, 1971), Khati ze Sor’at va Atash (A 

Line of Speed and Fire,1980), Dasht-e Arzhan (The Plain of 

Arzan,1983), Kaghazin Jameh (Paper-Thin Vestment, 1989), Yek 

Daricheh-e Azadi (A Window to Freedom, 1995) and Tazeh-ha (The 

Latest, 2008) are scattered. 
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Although the origins of Behbahani's critique of the patriarchal 

social system and the patriarchal values that govern Iranian society 

can be attributed to the feminist ideas, but certainly, this feminism is 

by no means anti-male and extremist and has a perfectly rational, 

moderate and balanced basis. 
Fahmida Riaz 

Fahmida Riaz is also one of the poets who has paid attention to the 

issues and problems arising from the patriarchal social system for 

Pakistani women, and this issue is one of the central discourses in the 

works and especially the poems of this famous Pakistani poet. 

Fahmida Riaz was born on July 28, 1946, in the city of Meerut. 

Fahmida grew up in Hyderabad (Pakistan) and her father died when 

she was 4 years old. During her school years (1960), she composed 

her first poem and published it in "Fonoon" magazine (Mari, 2004, pp. 

14-15). Fahmida got married in 1965, and after marriage, she went to 

England and published the book Badan Darideh (The Torn Body) 

(1973) there. She returned to Pakistan a few years later from the 

United Kingdom and served for some time as the chairman of the 

National Book Council in Islamabad. When General Zia-ul-Haq came 

to power, he realized that she was the director of the literary magazine 

"Avaz". The military government did not come to terms with her and 

she went to India for several years and did not return until General 

Zia-ul-Haq was alive (Shams ul-Haqq, 2008, p. 381). Fahmida Riaz, 

in addition to being a poet, was also a prose writer and translator, and 

some of her prose works include Karachi, Goodwari, Tem Kabir, 

Zindeh Bahar, etc. Fahmida Riaz's translations are often from the 

masterpieces of the world poetry in Urdu (poetry and prose), one of 

which is Kohli Darichi si (from the open window), a translation of 

selected poems by Forough Farrokhzad, an Iranian Persian poet. In 

essence, this expresses the poet's belonging and her acquaintance with 

the living and dynamic corpus of contemporary Persian poetry (Riaz, 

1998, pp. 2-3). She has another book called Ye Khaneh Ab va Gel 

(This House of Water and Mud), which is a poetic translation of 

selected lyric poems of Divan Shams-e Tabrizi and indicates his 

familiarity with classical Iranian literature (Rumi, 2006, pp. 1-2). 

Shadiani is a story that has been translated into Urdu prose by 

Fahmida Riaz and this Novel is from the Egyptian Najib Mahfouz 

who won a Nobel Prize (Mahfouz, 2000, p. 2). Apart from these, she 

wrote stories such as Qaleh Framosh, Adhora Adami, Halqa meri 
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Zanjir ka, Apna Jurm Sabit hey etc. Fahmida Riaz died on November 

21, 2018. 

Although Riaz has made a critique of the patriarchal social system 

in the context of the tradition of its prestige, she has not neglected the 

imposition of new problems on women, such as freedom. These 

problems, which sometimes occur in Eastern societies, are doubly 

severe in political regimes with a capitalist approach, like the United 

States or France, which is seen as the origin of democracy (Sarvarian, 

2004, p. 302). Denying the physical and mental abilities of women 

and limiting their social function to physical characteristics is one of 

the topics of concern for Riaz and the poem "The Beauty Contest" is a 

strong protest against the behaviour in which the female body has 

become the subject of writers, poets and artists. This poem is about 

beautiful girls who participate in the beauty contest and there, just by 

appearance and physical criteria, a worthy girl is selected from the 

point of view of men. 

The poem "Chador and Chardivari" is one of the most important 

poems of Riaz regarding women's issues in the patriarchal social 

system, which has addressed various issues in this regard. Part of this 

poem depicts the oppression of men and their cruel domination over 

women who have been exploited and sometimes sexually abused for 

low wages. 

Fahmida Riaz describes the captivity of women in the poem "smile 

of a woman" and so it challenges the idols of the new temple, which 

are international symbols and demands peace from them. 

The poem "Chador and Chahardivari" tells the story of a woman 

who is forced to wear a hijab to cover herself. But the woman, who is 

a symbol of the poet herself, cleverly points to more important social 

priorities and points out the poverty of the society to the rulers. And 

ironically, he asks them to first bury the shrouded dead who have been 

left on the ground by the pressure of poverty. In another layer of this 

poem, the corpse can be considered a symbol of women who in the 

house of fanatical men have the status of the moving dead who need 

to be covered more than others. 

Other issues such as polygamy of men, types of verbal, physical 

and psychological violence, forced marriage and social inequalities 

are other social problems of women in Pakistani society that Fahmida 

Riaz in its poetic works,  like Pathar ki Zaban (Stone Language, 

1967), Badan Daridah (the Torn Body, 1973), Dohup (Sunshine, 
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1976), Kia Tum Pura Chand Na Dikhu Gay (Will You Not See the 

Full Moon, 1984), Hamarkab (Travel companion, 1988), Admi ki 

Zindigi (Human Life, 1999), Kulyat-e Fahmida Riaz Sab Lal o 

Gowhar (Generalities of Riaz called Sab Lal and Gowhar, 2011) have 

been criticized. 

 
4.Conclusion 

The results of the present study on the critique of the patriarchal 

social system in the poetry of Simin Behbahani and Fahmida Riaz are 

as follows: 

- One of the important topics and discourses in the poetry of Simin 

Behbahani and Fahmida Riaz is the critique of the patriarchal social 

system and the moral and social values that govern it and the 

confrontation with the violation of some social rights of women in 

Iranian and Pakistani society; 

- Due to cultural, historical, religious, social, etc. commonalities 

that exist between Iran and Pakistan - topics related to the subject of 

this research were often in common in the works of both poets and 

were often expressed in a common style (narrative style); 

- Although Fahmida Riaz is known as one of the activists of the 

women's social movement in Pakistan, neither of the two mentioned 

poets - based on their poetic works - can be considered a feminist poet 

in its radical and even liberal sense, because the criticisms expressed 

in their poetry are completely humane and respectful of men while 

recognizing their rights and they are sometimes accompanied by a 

critique of the values that govern the liberal-democratic discourse of 

the New World. 

- Simin Behbahani's social criticisms are more superficial, 

emotional and soft, but Fahmida Riaz's critiques are deep, thoughtful, 

sharp and reckless, with political connotations and critiques of the 

ruling power; 

- Despite the many thematic similarities in the critique of the 

patriarchal social system in the works of the two selected poets, the 

influence of Fahmida Riaz on Simin Behbahani seems very unlikely. 

But, Fahmida Riaz's influence from Simin Behbahani, due to her 

fluency in Persian language, complete familiarity with classical 

Persian poetry and interest in contemporary Iranian poetry, as seen in 

the introduction of her translations of Shams lyric poems and Forough 

Farrokhzad's poems in Urdu, is quite probable. 
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 مردساالر در شعر  ینقد نظام اجتماع یقیتطب لیتحل

 اضیر دهیو فهم یبهبهان نیمیس
  3هدمحمداقبال شا ؛2)نویسنده مسئول(یرضا چهرقان ؛1یرازیش احمدیعل

 چکیده

مردساالر  یاز نظام اجتماع یو مشکالت زنان را ناش یماندگو روشنفکران، عقب شمندانیاز اند یاریبس

از  یکیو پاکستان شکل گرفت که  رانیزنان در ا یها قبل، جنبش آزادسال لیدل نیاند. به همدانسته

و  ضیتبع ۀبه مقول زیزنان اهل قلم ن انیم نیاست. در امردساالر بوده یآن مبارزه با نظام اجتماع یهاهدف

شاعر  ،یبهبهان نیمیاند. سآورده دیمضمون پد نیرا با ا یزن  واکنش نشان داده و آثارنسبت به  یعدالتیب

 نیمشکالت زنان در ا انیمردساالر و ب ینقد نظام اجتماع ۀیدرونما ،یشاعر پاکستان اض،یر دهیو فهم یرانیا

شده، مشکالت و  ادیر دو شاع ۀاند. در اشعار زنانقرارداده یسازمضمون ۀیدستما شیجوامع را در اشعار خو

 نیدر ا بنابراین ؛است افتهیقابل توجّه بازتاب  یمردساالر با بسامد یمسائل زنان و انتقاد از نظام اجتماع

 کردیو با رو یلیتحل-یفیبه روش توص یو پاکستان یرانیدر شعر دو شاعر ا ادشدهیپژوهش، بازتاب موضوع 
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شعر  یاصل یهااز گفتمان یکیمردساالر  یاز آن است که انتقاد از نظام اجتماع یحاصل از پژوهش حاک
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 ق،یعم اضیر دهیاما انتقادات فهم ؛یو سطح یاحساساسات سم،یرمانت یبا نوع ختهیآم یبهبهان نیمیس یاجتماع

 .است یاسیآشکار و پنهان س یهامتفکرانه، تند و همراه با داللت

 

 دهیفهم ،یهبهانب نیمیس ،یشعر زنانه، مردساالر ات،یادب یشناسجامعه ،یقیبتط اتیادب های کلیدی:واژه

 پاکستان. ران،یا اض،یر

 

 مهمقدّ .1
 بیان مسئله شرح و. 1-1 

 تهیرنمد و امروز دیغرب گرد دیکه منجر به ظهور تمدن جد یدرازمدت یخیتار ندیفرا

 ۀز جمله اکقرار داد  رییغو ت یبشر را در معرض بازنگر اتیهمۀ شؤون ح شود،یم دهینام

 نیاحاکم بر  یهاارزش یو دگرگون یاجتماع یساختارها رییبه تغ توانیتحوالت م نیا

ت مدرن در ساح یایورود به دن یهاچالش نیاز مهمتر یکیساختارها اشاره کرد. 

 ریمروز ساتا  ظهور کرده و یخیتار ندیفرا نیکه از آغاز ا یاجتماع یهاساختارها و ارزش

د، طرح نمومآن  در چند و چون توانیکه م اریداشته، فارغ از مناقشات بس یبیر فراز و نشپ

 ۀمطالب وت سنّ  یایدن یاجتماع یهاو ارزش رحاکم بر ساختا ۀموضوع نقد نگاه مردساالران

تحت  و یربغۀ تیبا مدرن نیزمملل مشرق ییاست. پس از آشناحقوق زن و مرد بوده یبرابر

ران از روشنفک یبخش انیدر م جیمطالبه به تدر نیغرب، ا یاجتماعتحوالت  ریتأث

 واعر شو روشنفکر که عمدتاً  لکردهیخصوصًا زنان تحص ،ییایو آس یاسالم یکشورها

 نیا اتیادب ر دربودند، شکل گرفت و منجر به ظهور نوشتار زنانه اعم از شعر و نث سندهینو

 کشورها شد.

از آنها نقد وجوه گوناگون نظام  یکیدارد که  یمتعدد یهانوشتار زنانه مؤلفه 

ار در یبس یهااشتراکات و قرابت لیمردساالر است. بر اساس آنچه ذکر شد، به دل یاجتماع

و پاکستان؛ از جمله  رانیا ۀجامع انیم یو اجتماع یخیتار ،یفرهنگ یهاشهیو ر هانهیزم

به سمت توسعه و تجدد، به  یماعدر کنار حرکت اجت یو مذهب یسنّت یهانهیها و زمعلقه

اندک، از نظر بازتاب  یهاتفاوت رغمیو پاکستان، عل رانیشعر زنانه در ا رسدینظر م
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مشترک در شعر شاعران،  ۀزنان اتیاحساسات و تجرب نیزنان و همچن شکالتمسائل و م

 ینقد نظام اجتماع ۀلئتا مس کوشدیپژوهش م نیاست لذا ا اریبس یهاواجد شباهت

و  یبهبهان نیمیس یعنیمعاصر؛  یو پاکستان یرانیردساالر را در آثار دو تن از شاعران زن ام

رو  شیاساس، پژوهش پ نیکند. بر ا لیو تحل سهیمقا ،یقیتطب کردیبا رو اض،یر دهیفهم

  :ریز یهاپرسش یبرا یبه پاسخ دنیبه منظور رس یاست از تالش روشمند و علم یگزارش

طرح چه  قیاز طر یبهبهان نیمیو س اضیر دهیمردساالر در شعر فهم ینقد نظام اجتماع -

 صورت گرفته است؟ ینیموضوعات و مضام

را چگونه  دهیمردساالر در شعر دو شاعر برگز ینقد نظام اجتماع یهاها و تفاوتشباهت -

 کرد؟ لیتحل توانیم

 پژوهش ۀ. پیشین2- 1 

له منتشر و نمایه نشده است، موارد زیر اگرچه تاکنون اثری با عنوان و موضوع این مقا

 روند.ها به موضوع تحقیق در این مقاله به شمار میترین پژوهشنزدیک

شناختی اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر آثار جامعهبررسی (. »1395محمدی، مینو، ) -
رسی یازدهمین گرد همایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فا؛ گیالن: «دفترجای پا

« جای پا»شناختی را درکتاب نویسنده این مقاله هم صرفا مضامین جامعه .در دانشگاه گیالن

 از سیمین بهبهانی بررسی کرده و حتی از به آثار دیگر سیمین بهبهانی نپرداخته است.

بازتاب مسائل اجتماعی در شعرفروغ فرخزاد و سیمین (. 1389) علی میرزایی، زهرا. -

نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز پایان ؛ تبریز:بهبهانی

نامبرده فقط مسائل اجتماعی را در شعر های فروغ و سیمین بررسی کرده و  ۀپایان نام تبریز.

 نقد نگاه مردساالرانه هیچ تحلیلی انجام نداده است. ۀدربار

؛ اهواز: سال چهارم، شماره «یمین بهبهانیگرایش فمنیستی در شعر س(. »1392) .ابراهیمی، مختار -

ی فوق تنها گرایش فمنیستی در شعر بهبهانی را بررسی کرده است و نویسنده مقاله .6

 درخصوص انتقاد از نظام اجتماعی مردساالر و تحلیلی ارائه نداده است. 

پژوهشی زیادی  پیشینۀشود در خصوص موضوع پژوهش پیش رو، چنانکه مالحظه می

ندارد و موارد یادشده عموماً مربوط به شعر سیمین بهبهانی است و این پژوهش برای وجود 
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بار مسأله نقد نظام اجتماعی مردساالر را با تکیه بر منابع مکتوب و آثار منتشر شده نخستین

تحلیلی، و با رویکرد تطبیقی بررسی و -از دو شاعر زن ایرانی و پاکستانی، به روش توصیفی

 ید. نماتحلیل می

 . تعریف مفاهیم اصلی پژوهش3 -1

االیی وتماعی از دیرباز در اغلب جوامع بشری، زنان پایگاه و ارزش اج . شعر زنانه:1-3-1 

 رخورداربدان های برابر با مرهای مردساالرانه از فرصتی گفتماننداشتند و به سبب غلبه

ژان ژاک  غربی همچون: نبودند. حتی در دوران روشنگری و نوزایی اروپا نیز متفکران

ه روسو نقش اجتماعی زن را در مادری و سرپرستی کودک و خدمت به مردان خالص

وق اجتماعی (. از این رو زنان برای احقاق حق121: 1397وند و جبارپور، کردند)زهرهمی

ص زنان ت خای مدرن، دست به اقداماتی زدند که یکی از آنها تولید ادبیاخود در جامعه

 نوشتار بتوان در گام نخست شایدشود. امروزه تحت عنوان نوشتار زنانه شناخته میبود که 

 زنانه را اینچنین تعریف کرد: 
رار سیار اصبسبک  یعنی بر اساس تجربه و نگاه زنانه، ادبیات را جنسی کردن. این ،نویسیزنانه

نویسی انهر زنشد. ددارد تا شکل، صدا و محتوایی زنانه خلق کند که جدای از سبک مردانه با

پردازد... یمندن احساسات زنان، به نوشتن از مشکالت و روحیات خاص زنان ابه منظور شناس

کنند که ای عمل میزنان درنگارش اوضاع و تجارب چه روحی و چه فیزیکی خود به گونه

در امحساس امثالً نگارش تجربۀ عواطف مادری، آغاز حاملگی،  ؛رسندمردان به پای آن نمی

آنها  صحیح هایی است که فقط زنان قادر به نگارش دقیق  وشدن و سقط جنین ازجمله تجربه

 (403و 402: 1392می باشند. )فتوحی، 

ز دفاع ا زن و ادبیات زنانه آن است که متن ابداعی در آن به قضیۀ»برخی هم معتقدند: 

  .(34: 1396)شاملی مستمند، « حقوق آن بپردازد.

 نه شعریزنا توان اینگونه تعریف کرد: شعرنانه را به طور اختصار میمجموع، شعر زدر

نانه اص زخزنان و بیانگر مسائل زنان، به زبان زنان و واجد احساسات  ۀاست که سرود

 باشد.

: از آنجا که جنسّیت با نرینگی و مادینگی متفاوت و فراتر از معنای . مردساالری1-3-2

خورد)ضیاءالدینی میقی است که با نگاه مذکر پیوند میلغوی خود، واجد مفهوم فرهنگی ع
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مرد  است که در آن نظام اجتماعی مردساالری، نوعی ؛(230: 1395خاکی و عرب، دشت

کند که در آن ساالری ساختاری کلی را توصیف میمرد سرپرستی طایفه را بر عهده دارد.

های فمینیستی قدرت مردان بر زنان سیطره دارد. مفهوم مردساالری در بسیاری از نظریه

بندی قدرت و امتیازات طبقه های تالش برای توضیحبسیار اساسی بوده است. جلوه

توان، در بسیاری از اقدامات عینی مشاهده کرد. وقتی اجتماعی بر اساس جنسیت را می

کنند، منظور آنها این را توصیف می« جامعه مردساالر»شناسان مدرن، مورخان و جامعه

ان گیرند و از حقوق بیشتری نسبت به زنها و قدرت را در دست میاست که مردان مقام

های اجتماعی، مدیریت مراکز کار برخوردارند؛ مانند ریاست واحد خانواده، رهبری گروه

 و نهادهای قدرت سیاسی، مذهبی و... .

دانشی است که زندگی اجتماعی را شناسی : جامعهشناسی ادبیات. جامعه3- 3- 1

زندگی گروهی توان مطالعۀ شناسی را میرو جامعهاین؛ از(11: 1377کند)سلیم،بررسی می

ای شناسی ادبیات، دانشی بین رشته(؛ اما جامعه15: 1389ها تعریف کرد )ضیاءالدینی، انسان

کوشد از زاویۀ آثار ادبی، است که با برقراری پیوندی انداموار میان جامعه و ادبیات، می

 مسائل و تحوالت اجتماعی را مطالعه و تحلیل نماید. 

ت، اقوال مختلفی از محققان و پژوهشگران نقل شده ادبیا شناسیدر تعریف جامعه

توجیه مطالب و حوادث اجتماعی مندرج در کتب نظم و نثر زبان فارسی، آن »است؛ مانند 

هم به صورت بسیار مختصر و بیان نقطه نظرهای نویسندگان و شاعران در مورد 

شناسی ادبیات را امعهای نیز مفهوم ج(. عده13: 1377)سلیم، « اجتماعی روزگار خود.مسائل

شناسی است که ساخت و ای از جامعهشناسی ادبیات، شاخهجامعه»کنند: چنین بیان می

کارکرد اجتماعی ادبیات و رابطۀ میان جامعه و ادبیات و قوانین حاکم بر آنها را بررسی 

بیات ادشناسی توان جامعهمی :گویدستوده در جای دیگر می .(55: 1378)ستوده،« کند.می

را علم مطالعه و شناخت محتوای آثار ادبی و خاستگاه روانی و اجتماعی پدیدآورندگان 

 .(56)همان: کردگذارند، تعریفدر اجتماع می آنها و نیز تأثیر پابرجایی که این آثار

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 جتماع وند اادبیات، بیانگر پیوشناسیآید که جامعهاز مجموع تعاریف فوق، چنین برمی

 .تأثیر ادبیات برجامعه و همچنین تأثیر اجتماع بر نویسنده ادبیات است یا

 در تعریف و توضیح ادبیات تطبیقی، اقوال مختلفی از :. ادبیات تطبیقی4- 3- 1

وابط ی و رادبیات تطبیقی بررسی ادبیات مل»پژوهشگران گوناگون نقل شده است؛ مانند 

ری و ارتباط و تاثیرپذیهای دیگر، بررسی چگونگی این تاریخی آن با ادبیات ملت

ادبیات »ت: ( و در تعریفی دیگر آمده اس10: 1380)ندا،« اثرگذاری آنها بریکدیگر است

تواند در یمقال تطبیقی بیانگر انتقال ادبیات یک ملت به ادبیات ملتی دیگر است. این انت

های هنری شود، شکلهای ادبی در آنها ارائه میهایی که موضوعزمینۀ واژه، موضوع، قالب

« باشد. له و...مقا وبیان ادبیات؛ همچون قصیده، قطعه، رباعی، مثنوی یا داستان و نمایشنامه 

ایر بیات سخص با ادادبیات تطبیقی به مقایسۀ ادبیاتی مش»ای نیز معتقدند که عده .(10)همان:

ها با اثری نبازاز  همچنین به مقایسۀ یک اثر ادبی در یکی ؛ملل یا برخی از آنها عنایت دارد

 (.17: 1382)کفافی، « ورزد.مشابه در زبانی دیگر اهتمام می

بیان  ا چنینمؤلف، تعریف ادبیات تطبیقی ر« ادبیات تطبیقی در جهان معاصر»در کتاب 

 ملت با نگ یاادبیات تطبیقی یعنی نقد علمی ادبیات دو یا چند زبان یا فره»کرده است: 

 (. 37: 1393نیا، )محسنی «یکدیگر در روش قیاسی و تطبیقی.

نقد  ولیل آیدکه ادبیات تطبیقی، بررسی و گاه تحاز مجموع تعاریف فوق، چنین برمی

ون؛ ی گوناگردهاروابط ادبی میان دو یا چند ملت، زبان یا فرهنگ است که با اتکا به رویک

 گیرد.شناختی و ... صورت مینظیر رویکرد روانشناختی، زبانشناختی، جامعه

های ادبیات کالسیک و معاصر فارسی در جامعه ایرانی ضرورتی ندارد اما فضیلت بیان

دوستان ایرانی الزم است که در زبان اردو نیز آگاهی از این نکته برای پژوهشگران و ادب

از گذشته تا حال آثار ادبی بسیاری پدید آمده و این زبان را از میراث ادبی ارزشمندی 

وصًا در دورۀ معاصر تعدادی از شاعران زن در پاکستان موفق برخوردار ساخته است، خص

توان به شاعرانی اند، جریان شعر زنانه را به زبان اردو ایجاد نمایند که از آن جمله میشده

همچون پروین شاکر، اداجعفری، فهمیده ریاض و ... اشاره کرد. در ایران نیز شاعران زن 
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بهانی، طاهره صفارزاده و ... جریان شعر زنانه معاصر؛ همچون فروغ فرخزاد، سیمین به

های بسیار های ادبی که تابعی از جنبشاند؛ این فعالیتمعاصر را به زبان فارسی پدید آورده

ع اجتماعی زنان در سراسر دنیا از آمریکا و اروپا تا ژاپن و ترکیه و ایران تا شبه قاره، متنوّ

حرکتی فراگیر و  ،شونددساالر محسوب میهای جنسیتی جوامع مردر برابر نابرابری

متولد هند  ،انگلیسی ۀکه ویرجینیا ولف، نویسندفراسوی مرزهای سیاسی است. چنان

« مقام زن، من نیازی به کشور ندارمدر مقام زن، من کشوری ندارم. در »نویسد: می

ریکایی با این وصف چنانچه شعار رابین مورگان، شاعر زن آم ؛(359: 1392)مولینوکس، 

موضوع نوشتار زنانه و مسائل زنان از  ،)همان(« خواهری امری جهانی است»ذیریم که را بپ

 های پژوهش در ادبیات تطبیقی خواهد بود.ترین حوزهمهم

با عنایت به پیشینۀ روابط فرهنگی، ادبی و زبانی بین ایران و پاکستان و با عنایت به آنچه 

ا موضوع نقد نظام اجتماعی مردساالر در ایران و ذکر شد، در ادامه خواهیم کوشید ت

گیری از پاکستان را از دریچۀ شعر سیمین بهبهانی و فهمیده ریاض بررسی، مقایسه و با بهره

 شناختی تحلیل نماییم.های جامعهبرخی اصول و آموزه
 یبهبهان نیمیس یمعرف. 4- 1

حوادث زندگی و تجربیات  های اجتماعی، طبقاتی، خانوادگی و سیراز آنجا که زمینه

گیری ذهن و زبان هنرمند و تکوین شخصیت و هویت هنری وی تأثیر ویژه زیسته در شکل

دارد، پیش از ورود به بحث اصلی الزم است که ضمن معرفی هر یک از دو شاعر یاد شده 

 نگاهی گذرا به زندگی و آثار ایشان بیفکنیم. 

خود  ۀتیر ماه در تهران به دنیا آمد. او دربار 28ش روز 1306سیمین بهبهانی در سال    

پیش از زادنم، مادرم همسر خود را به اشغاالتش  واگذاشته و به خانه پدری »گوید:  می

مدرسه را آغاز کرد و در سال  ه.ش1311(. در سال 9: 1367)بهبهانی،  .«بازگشته بود

اما پس از چند  ،رفت به آموزشگاه مامایی 1324وارد دبیرستان شد. در سال  ه.ش1318

بعد از اخراج از  ؛(18: 1379)عابدی،اخراج شدروز، به دلیل درگیری با مدیر آموزشگاه 

آموزشگاه مامایی ازدواج کرد. همسرش حسن بهبهانی، دبیر زبان انگلیسی و رئیس یک 

ش به ادامه تحصیل در رشتۀ حقوق پرداخت. ثمرۀ 1325انجمن ادبی بود. او در سال 
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ش( و دختری 1328ش( و حسین)1326های علی)با حسن بهبهانی دو پسر به نام ازدواج وی

درآمد به استخدام آموزش و پرورش  ه.ش 1320ش( بود. در سال 1333به نام امید )

از رشته حقوق قضایی فراغت یافت. در سال  1341( و در سال 33: 1387)ابومحبوب، 

: 1393)دهباشی،  زدواج کردشیار ااز حسن بهبهانی طالق گرفت و با منوچهر کو 1349

 ش چشم از جهان فروبست.1393مرداد  28وی در  .(92

(؛ چلچلراغ 1954/1335های جای پا )آثار منظوم سیمین بهبهانی مجموعه

آتش  (؛ خطی ز سرعت و از1971/1352(؛ رستاخیز )1961/1341(؛ مرمر )1955/1336)

ثال م(؛ یکی 1995/1374آزادی ) (؛ یک دریچه1983/1362(؛ دشت ارژن )1980/1360)

 گردد.( را شامل می2008/1377(؛ تازه ها )2008/1377این که ) 

جتماعی ئل اچنانکه در ادامه خواهد آمد، سیمین بهبهانی در اغلب آثار فوق، به مسا

ام نه و نظالرازنان توجه ویژه داشته است و در شعر وی شواهد بسیاری از نقد نگاه مردسا

 .شوداالر دیده میاجتماعی مردس
 . معرفی فهمیده ریاض5- 1

آباد م، در شهر میرت به دنیا آمد و در حیدر1946ژوالی  28 فهمیده ریاض، در

ا در رعرش ش)پاکستان( پرورش یافت. او چهارساله بود که پدرش را از دست داد. اولین 

 .(15-14: 2004چاپ کرد )مری،  «فنون»م( سرود و در مجله 1960دانشجویی ) ۀدور

« دن دریدهب»م ازدواج کرد و بعد از آن به انگلستان رفت. کتاب 1965فهمیده در سال 

شت و ن بازگم( را در همانجا چاپ کرد. وی چند سال بعد، از انگلستان به پاکستا1973)

 مدتی رئیس نیشل بک کونسل )شورای ملی کتاب( اسالم آباد شد. 

بود. دولت نظامی  «آواز»یده مدیر مجله ادبی الحق به قدرت رسید، فهموقتی ژنرال ضیاء

با فهمیده ریاض کنار نیامد و فهمیده برای چندین سال به هند مهاجرت کرد و تا زمانی که 

فهمیده ریاض عالوه بر  .(381: 2008)شمس الحق،  بازنگشت ژنرال ضیاءالحق زنده بود،

ی، گودواری، تم کبیر، زنده شاعری، نثرنگار و مترجم  بود و آثار منثور وی؛ مانند کراچ

هایی هم از شاهکارهای منظوم جهان به زبان اردو بهار و... به چاپ رسیده است. ترجمه

ی منظومی ی باز(، ترجمه)از دریچه "کهلی دریچی سی")نظم و نثر( دارد که یکی از آنها 
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اض و آشنایی اشعار فروغ فرخزاد، شاعر ایرانی و بیانگر تعلق خاطر فهمیده ری ۀاز برگزید

(.  او کتاب 3-2م: 1998ی زنده و پویای شعر معاصر فارسی است )ریاض، وی با بدنه

ای منظوم از )این خانه آب و گل( دارد که ترجمه «یه خانه آب و گل»دیگری به نام 

ی دیوان شمس تبریزی و حاکی از آشنایی وی با ادبیات کالسیک ایران های برگزیدهغزل

ترجمه ناولی  "شادیانی "توان به های منثور وی می(. از ترجمه2 – 1م: 2006است )رومی، 

(. افزون براین 2م: 2000از نجیب محفوظ مصری )برندۀ جایزه نوبل( اشاره کرد )محفوظ، 

هایی؛ مانند قلعه فراموش، ادهورا آدمی، حلقه نوشت. کتابفهمیده ریاض، داستان هم می

و غیره از میان آثار داستانی وی قابل ذکر است. فهمیده مری زنجیرکا، اپنا جرم ثابت هی 

 م چشم از جهان فروبست.2018نوامبر سال  21ریاض در 

م( ، بدن 1967عبارتند از: پتهر کی زبان)زبان سنگ( ) آثار منظوم فهمیده ریاض

م(، کیا تم پورا چاند نه دیکهو گی)آیا 1976م(، دهوپ)آفتاب( )1973دریده)بدن دریده( )

 م(، آدمی کی1988م(، همرکاب)همرکاب( )1984ماه کامل را نخواهی دید( )شما 

م(، کلیات فهمیده ریاض به نام سب لعل و گهر)همه لعل و 1999زندگی)زندگانی آدمی( )

 م(. 2011گهر( )

 

 بحث و بررسی. 2

 یبهبهان نیمیمردساالر در شعر س ینقد نظام اجتماع. 1- 2  

شمارد. زمینه، ند درجه یک و زنان را شهروند درجه دو میمرد را شهرو جامعه مردساالر،

ای مردساالر است که کند نیز جامعهای که سیمین بهبهانی در آن زندگی میزمانه و جامعه

ای از تی حاکم بر نظام اجتماعی و ارزشی آن، نه تنها بخش عمدهبه سبب تبعیض جنسیّ 

های بسیاری نیز ناخواسته و و دشواری شود، مشکالتحقوق مسلم زنان به ایشان اعطا نمی

گردد. از این رو در شعر بسیاری از شاعران زن معاصر در سراسر ناروا بدیشان تحمیل می

جهان، خصوصًا کشورهای جهان سوم، مسأله نقد نظام اجتماعی مردساالر مضمون ثابت و 

-104: 1393ی کانونی موضوعات اجتماعی در آثار ایشان است)حبیبی و دیگران، نقطه
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(  با این توضیح در ادامه به بررسی و تحلیل بخشی از این مسائل که در آثار سیمین 110

 پردازیم.بهبهانی بازتاب یافته است می

 زن به مثابه کاالی جنسی  . 2-1-1

صالت قد ا، زن فابر بنیان برتری جنس مذکر بنا شدهدر ساختار اجتماعی مردساالر که 

های ین نیازأس اکه در ر استیعنی مرد  ،تأمین نیازهای جنس برتر رایی بصرفاً ابزار ،بوده

یل در دل به همین ؛نایرۀ شهوت و تسکین غریزۀ جنسی مردان قرار دارد یمردانه، اطفا

االر عی مردسجتماانوشتار زنانه، این نگاه ابزارانگارانه در خصوص زنان که برآیند ساختار 

ا مردی ر استاند« واسطه» ۀرد. سیمین بهبهانی در منظومگیبوده، همواره مورد نقد قرار می

 بیند:کند که زن را صرفاً یک کاالی جنسی میروایت می
 ابررو برره هرم کشررید و مررا گفررت

 اینررران تمرررام نقرررش و نگارنرررد

 ای بیرررررار کررررره او رادوشررررریزه

 وان آب و رنرررگ سررراختگی را

 انگیرررررزای بیرررررار دلدوشررررریزه

 ریرررزبرررر لعرررل آبررردار هررروس

 ر بسررتم و نیرنررگافسررون برره کررا

 دخترررر نگرررو شرررکفته بهررراری

 یک باغ لطف و گرمری و خروبی

 دیگر چه گویمت کره چره آفرت

 بزمررری تمرررام چیررردم و آنگررراه

 سررریه راغرررزال چشرررممشرررکین

 گفررتم ببررین کرره در همررۀ عمررر

 از هررریچ بررراغ و هررریچ گلسرررتان

 زان پررس برره او سررپردم و رفررتم

 پشررررت دری نشسررررتم و دیرررردم

 پاسی ز شب گذشت و برون شرد

 بگیررر کررز پرری پرراداش ایررن زر

 دیگررررر شررررکار تررررازه نررررداری؟ 

 جررز رنررگ و برروی و غررازه نررداری

 حاجررت برره رنررگ و برروی نباشررد

 اشررررردبرررررا رنگرررررش آبرررررروی نب

 زیبررررا و شررررون و کررررام نررررداده

 از شرررروق کررررس نشرررران ننهرررراده

 تررا دختررری برره چنررگ مررن افترراد

 گررل پیکررری برره چنررگ مررن افترراد

 زانگشررت پررای تررا برره سرررش بررود

 پسرررتان و سرررینه و کمررررش برررود

 آن مررررد را بررره معرکررره خوانررردم

 نزدیررررک خرررررس پیررررر نشرررراندم

 هرگررررز چنررررین شررررکار ندیرررردی

 سررران گرررل شرررکفته نچیررردیایرررن

 ری رابررررال و پررررمرررررغ شکسررررته

 ثمررررررری رارنررررررج تررررررالش بی

 شررادان کرره وه چرره پرهنررری تررو

 شرررررایان مرررررزد بیشرررررتری ترررررو
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 وگررو نرفترره برره پایررانایررن گفررت

 ها کره در نگهرش برودزان شکوه

 آن گونه گشت حرال کره گفرتم

 کرررای اژدهرررا بیرررا و زر خرررویش

 دیرررو درون نهیرررب بررره مرررن زد

 بنهفرررتمش بررره کیسررره و بسرررتم

 

 برررر دختررررک مررررا نظرررر افتررراد

 گفترری برره جرران مررن شرررر افترراد

 کررروبم بررره فررررق مررررد زرش را

 بسرررررتان و برررررازده گهررررررش را

 کرراین زر، تررو را وسرریلۀ نرران اسررت

  زیرا زر است و بسته به جران اسرت 

 (28-26: 1382)بهبهانی،          

شاعر در روایت فوق بر تلقی نظام اجتماعی مردساالر از زن به عنوان کاالیی قابل خرید    

 ،نهد و نگاه غیر انسانی و به تعبیر بهتر حیوانی و عاری از اصول اخالقیو فروش انگشت می

مردان  ،کشد و به تلویحبه نقد می ،بیندکه مرد را قدرت غالب و زن را جنس مغلوب می

کشد که در ساحت تعامالت اجتماعی را همچون جانورانی درنده به تصویر میبوالهوس 

 آنکه به روابط انسانی بیندیشند، صرفاً به دنبال شکار زن و سیطرۀ جنسی بر او هستند. بی

بازی مردان را در ی دیگری به نام رقاصه هم، هوسغیر از این منظومه، بهبهانی در منظومه

آن،  (Modernization)ه سردمدارانش در سودای مدرنیزاسیونظاهر باز کای بهجامعه

کند و اینکه چگونه دختری  با رقص خویش بساط خوانند، روایت میتمدنش می ۀدرواز

که آن جاییکند تارا غرق در مستی و سرور میها و آن فراهمجویی مردان را عشرت

گزند؛ اما رقاصه درمانده، ت میدرند و مستانه پشت دسپرستان در پایان رقص جامه میباده

کند و در حسرت شادمانی حقیقی در زندگی سرد و غمبار خویش می از نفرت مشت گره

 گریزد.به حرارت الکل می
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 در دل میخانرررره سررررخت ولولرررره افترررراد

 گیسرروی زریررن فشرراند و دامررن پررر چررین

 موسررریقی و بررره هرررم زدن جرررام ۀنغمررر

 پرریچ وخررم آن تررن لطیررف پررر از مرروج

 کنرررد برررر ترررن مسرررتانشرررادی ف ۀلررررز

 او بررررود ۀپولرررک زر برررر پرنرررد جامررر

 آن کمرررر همچرررو مرررار گرسرررنه پیچررران

 ران فریبررررا ز چرررراک دامررررن شرررربرنگ

 پرسرررتانرقرررص بررره پایررران رسرررید و باده

 گررل برره سررر آن گررل شررکفته فشرراندند

 دختررر رقرراص لیررک چررون شررب پیشررین

 کشید و مشرت گرره کرردهم درچهره به 

 آلرروداو پررر خمررار و مسررت و تررب ۀدیررد

 فررزود، گرررم و شررررخیزه در او مرریبرراد

 اوست که شادی به جمرع داده همره عمرر

 لررذت ۀاوسررت کرره عمررری چشررانده برراد

 

 دخترررر رقررراص ترررا بررره رقرررص درآمرررد 

 از دل مسررررتان ز شرررروق نعررررره برآمررررد

 هررم آمیخررتقهقهرره و نعررره در فضررا برره

 آترررش شررروقی در آن گرررروه برانگیخرررت

 چررررون عرررراج ۀبرهنرررر ۀآن سررررین ۀجلررررو

 مرررواج ۀرکرررپرترررو خورشرررید صررربح و ب

 سررریماب ۀصرررافی و لغزنرررده همچرررو لجررر

 مهترراب گریبرران شررب، سررپیدی چررون ز

 هررم کوفتنررد و جامرره دریدنررددسررت برره 

 سرررخوش و مسررتانه پشررت دسررت گزیدنررد

 شرررراد نشررررد، دلبررررری نکرررررد، نخندیررررد

 اق خسرررررته را نپسرررررندیدعشرررررّ  شرررررادی

 غررم داشررت او رنررگ درد و تلخرری مسررتی

 حسرت عمری نشاط و شور که کم داشرت

 لررررش شررررادمان دمرررری نتپیرررردهلیررررک د

 یرری نچشرریدهخررود، ولرری افسرروس جرعرره

 (57-56: 1382)بهبهانی،                     

 گریزینشینی و جامعه. اجبار به پرده2-1-2

د تجدّ ۀه بهانت یا باقسام آزادی به نام سنّ ۀمردساالر هم بهبهانی معتقد است که در جامعه   

جویی رته دختر رقاصه به نام آزادی در چنبر عشاز زنان سلب شده است. همانگونه ک

گزیر گریزی ناردمنشینی و ماختیار از پردهدار نیز به اجبار و بیمردان اسیر است، زن خانه

از  ،شروزگار خوی ایرانی هم اناز زبان زن« زن در زندان طال»ی است. سیمین در منظومه

 کند:شکایت می ،و استقالل اجباری در قصر طال، بدون اختیار و آزادی زیستن
 خنررردان مبینیرررد ۀمررررا زیرررن چهرررر

 برره کررس ایررن چشررم پررر نررازم نگویررد

 مرررا عررار آیررد از کرراخی کرره در آن

 

 ام دریررای خررون اسررتکرره دل در سررینه 

 که حال این دل غمدیده چرون اسرت...

 نررررررره آزادی نررررررره اسرررررررتقالل دارم

 (91-90: 1382)بهبهانی،                
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 دان همسری مرچند. 2-1-3

اساس سنّت بر نشینیاجبار به پرده ۀلئنقد سیمین به نظام اجتماعی مردساالر گاه ناظر بر مس   

سیاسی و  -( و گاه سلب آزادی اجتماعی110: 1380اعتمادی نسبت به زن )مرنیسی، بی

مردساالری که حق اختیار همسران متعدد برای ۀ جامعآزادی بیان و... است و گاه ناظر به 

قید و األصول در شرایط خاص اجتماعی جواز داده شده، به هنجار بیا که علیمردان ر

از این رو سیمین  ؛(141: 1398شرط اجتماعی بدل ساخته است )فرهمند و رضوانی، 

گرفتن عواطف و احساسات و حسرت و دلتنگی ۀ مردساالر را که بدون درنظربهبهانی جامع

دهد، در ردان به ایشان رخصت ازدواج مجدد میشهوت در م ۀزن اول به منظور تسکین نایر

از شخصیت و حقوق  ،به نقد کشیده« هوو»های مجموعه شعر چلچراغ به نام یکی از منظومه

 زنان ایرانی دفاع کرده است. 
همسری پرداخته و آن یعنی چند ،به طرح یکی از مسایل بغرنج اجتماعی« هوو»سیمین در شعر 

همسری مردان که از نظر شاعر چند  .اجتماعی خود دیده است-را در تضاد با نگرش اخالقی

است. سیمین از شود، با تبعات آن در این شعر به تصویر کشیده شدهبسیار منفور تعبیر می

مهری و ناسپاسی شوهر خود قرار زنانی که مورد بی ؛کندحقوق زنان دفاع می

 ( 73: 1392هیمی، ابراگیرند.)می

برخی باورهای خرافی زنان جامعه را هم، با فرافکنی، ناشی از رفتار در ضمن این نقد البته 

 مردان دانسته و توجیه کرده است. 
 شررب نخفررت و تررا سررحر بیرردار مانررد

رب مرذاباکینه  ی، چرون سریلی از سر 
 همچو مراری، چابرک و پیچران و نررم
 سررروی برررالین زنررری آمرررد کررره برررود
 زیر لب برا خرویش گفرت: آن روزهرا

 ابنررررراکایرررررن سرررررلیمانی نگرررررین ت
 آه! این مردی که این سان خفتره گررم

 داد انررردر آغوشرررش مرررراجرررای مررری
 یرری تاریررک و تنررگزیررر سررقف کلبرره

 مررن سرریه بخررت و غمررین و تنگرردل
 آنچررره کرررردم از دعرررا و از طلسررررم
 آن چررره جرررادو کررررد او از بهرررر مرررن

 

 نفرتررررری ذرّات جرررررانش را جویرررررد 
 در عررررررروق دردمنررررررد او دویررررررد
 نیمرره شررب بیرررون خزیررد از بسررترش

 در آغررروش گررررم همسررررش خفتررره
 همسرررر مرررن همررردم ایرررن زن نبرررود
 ایررن چنررین در دسررت اهررریمن نبررود
 در کنرررررررار ایرررررررن زن آشررررررروبگر

 ترررررر، پرشرررررورترروزگررررراری گرم
 زیستن نزدیک دشرمن، مشرکل اسرت
 او دلش از عشق روشن، مشکل است...
 رو سرررریاهی بهررررر او حاصررررل نشررررد
 برررا دعرررای هررریچ کرررس باطرررل نشرررد

 

 (256-255: 1382)بهبهانی، 
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  . حق طالق مردان4 -1 -2

 وگوید و جفاها درخصوص حق طالق مردان سخن می« نامه»ی بهبهانی در سروده
گویی امه، واندارند. هایی که برخی مردان با سوء استفاده از آن بر زنان روا میناجوانمردی

ای از وی حکایت دردآور زنی است که مدتی از همسر خود دور بوده و روزی نامه
جه خواندن آن متواما پس از  ،ای عادی استکند نامهکند. زن که گمان میدریافت می

 ۀالمانار ظشود که در نامه شوهرش وی را طالق داده است. سیمین با این سروده، رفتمی
ود خالق ایرانی که غالباً زن هیچ دخل و تصرفی در ازدواج و ط ۀمردان را در جامع

کر ن را تذآکند و تبعات شوم ضل طالق انتقاد میاو از مع»  نداشت، روایت کرده است.
 .(75 :1392هیمی، ابرا« )که وی بشخصه این مشکل را تجربه کرده است.هد؛ چرادمی

 بخررشآه، ای پیررک، پیررک شررادی

 نامرره از او، کرره روزگرراری داشررت

 نامررره از اوسرررت، او کررره از ترررن او

 زداو کررره از بوسررره برررر رخرررم مررری

 گفررررت: دوسررررتت دارماو کرررره می

 گفرررت: برررا وفرررای تررروامکررره میاو 

 نامه از اوست، او که رفت و شکست

 داداو کرره در گرروش دیگررران سررر

 او کررره آگررره نشرررد کررره همسرررر او

 او کرره آگرره نشررد کرره کررودک او

 نامه از اوسرت، او کره سروی رهرش

 بخشررمش کرره بررا همرره عیرربآه! می

 نامرره از اوسررت، ای خرردا! از اوسررت

 جررا ز کرروی یرراران رفررتاو کرره برری

 مرررررن ۀون سرررررینتپرررررد دل درمی

 نامررره واشرررد ببوسرررمش یرررا نررره؟
 چه؟ دراین نامه چیست؟ هان! ایرن چیسرت؟

 خررروردگی، خرررط بطرررالنمهرررر وا
 

 ای ز همسرررر مرررننامررره آورده 

 لطررف و مهررر بررر سررر مررن ۀسررای

 بسرررترم گررررم برررود و ر یرررایی

 نقش صدگونه عشرق و شریدایی

 گفررت: نگسررلم پیونررداو کرره می

 گفت: نشکنم سروگنداو که می

 هررر و یرراری راعهررد و پیمرران م

 قررررراری راعشررررق و بی ۀنغمرررر

 پوشردخورد، چه مریاز کجا می

 نوشرردخررون ز پسررتان رنررج مرری

 انتظررار مررن اسررتبرراز هررم چشررمِ

 پرردر طفررل شرریرخوار مررن اسررت

 وفررررا بررررر سررررر وفررررا آمرررردبی

 عاقبرررت آمرررد و بررره جرررا آمرررد

 نامه را واکنم؟ بگو... چره کرنم؟

 بررا خررط دلفریررب او چرره کررنم؟

 اسررتوای... فرمرران افتررراق مررن 

 بر من و هستیم، طالق من اسرت

 (382-380: 1382)بهبهانی، 
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 های خشونت مردانه و تبعات اجتماعی آن. جلوه2-1-5

ها و انواع آن از منظرحقوقی، روانشناختی، های تاریخی خشونت علیه زنان و زمینهریشه

سی است شناختی چه در جوامع شرق و چه در جوامع غرب عالم، قابل ردگیری و بررجامعه

جای خشونت اشعار خود، جای ۀانی در مجموعهبهسیمین ب .: مقدمه(1386)رک. سلیمانی، 

صورت غیر مستقیم نشان  هب هصورت مستقیم و گا هب هو تبعات اجتماعی آن را گا همردان

 داده و این مضمون در آثار وی بسامد قابل توّجهی دارد. 
 نمسؤولیتی درباب خانواده و فرزندا. بی2-1-6

سمین بهبهانی شرح احوال و زندگانی جوانی است که در طول  «برجیب» ۀمنظوم

زندگی از مهر مادر و حمایت پدر محروم بوده است و بدین سبب به وادی جرم و جنایت و 

نظیری این داستان است. شاعر با دقت و عاطفه کمبزهکاری و نهایتاً بند و زندان کشیده شده

 کند:العلل سرنوشت شوم او را چنین بیان میان از زبان جوان علترا روایت کرده و در پای
 هرررریچ دانرررری ز چرررره در زنرررردانم؟

 نازشسررررتی نرررره برررره چنررررگ آورده

 مرررن نررردانم کررره پررردر کیسرررت مررررا

 کررره مررررا زاد و کررره پررررورد چنرررین

 ی زردی کره مراسرتهرگز این گونه

 عمرررررر، مررررررا ۀپررررردری، در همررررر

 کررس، برره غمخررواری، بیرردار نمانررد

 پاداشرررررریتمنررررررایی و برررررریبررررری

 دی ام از سرررررردیگررررراه لرزیرررررده

 ام گرسرررنه برررا حسررررت نرررانخفتررره

 گاهگرراهی کرره کسرری دسررتی برررد

 داشرررتم چشرررم، کررره آمررراده شرررود

 کرره بررا جررام تررنم لیررک آن پسررت،

 نررره چنررران همرررت واالیررری داشرررت

 سررر و سررامانی خررویشبررا همرره برری

 نرررررررم و آرام ز جیررررررب دگررررررران

 دسرررت در جیرررب جررروانی برررردم 

 سرررختی خررروردم ناگهررران سررریلی

 گشررودم برره جهررانیررا کجررا دیررده

 نسررر پسررتان کرره بررردم برره دهررا

 مررررادر نچشررررید ۀلررررذت بوسرررر

 دسررتی از عاطفرره بررر سررر نکشررید

 بررررر سررررر بسررررتر بیمرررراری مررررن

 مرررن کرررس نکوشرررید پررری یررراری

 تیررررر ام از گرمرررریگرررراه نالیررررده

 کهنرره حصرریر مسررجد و بررر ۀگوشرر

 مرررن ۀبرررر بنررراگوش مرررن و چانررر

 مرررن ۀنررروبتی شرررام شررربی خانررر

 رهیررررد از عطرررش سرررروزانیمررری

 کررره مررررا سررریر کنرررد برررا نرررانی

 امبرررراز چنرررردین هنررررر آموخترررره

 امبرررررردن سررررریم و زر آموختررررره
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 ام کررررز سررررر راهنیررررک آموخترررره

 ودود چشررررریدم چرررررو از ا تلخررررری

 یرررا بررره تیغررری کررره بررره دسرررتم افترررد

 یرررا کمرررین کررررده و از برررارفروش

 برررا همررره چرررابکی اینرررک، افسررروس

 خبرررر از غرررم ناکرررامی خرررویشبررری

 شرررررادم از اینکررررره مررررررا ارزش آن

 کرره برردان طرفرره هنرهررا کرره مراسررت

 

 ترررره سرررریگار چسرررران بررررردارم

 نررررم، در جیرررب کسررران بگرررذارم

 ی طفرررالن بررردرمی ترررازهجامررره

 سرریب سرررخی برره غنیمررت ببررررم

 دیرگررراهی اسرررت کررره در زنررردانم

 روز و شررررب همررررنفس رنرررردانم

 هسرررت در مکترررب یررراران دگرررر

 بفزاینرررررررد هرررررررزاران دگرررررررر

 (39 -37:  1382)بهبهانی،           

 ،ی نفسانیهاهشمردانی را که به دنبال خوا ،دیگر ایبهبهانی در منظومه هگونو اما همین

و را اریض برای زن دوم نقل و شیرینی خریده و زن اول و فرزند م ،ازدواج مجدد کرده

 دهد:مورد نقد قرار می ،کنندبرخالف تصریح قرآن یله می
 طفررررل مررررن بیمررررار بررررود؛ امررررا پرررردر

 مرررن بررره سرررختی سررراختم ترررا بهرررر او

 ها این دو تن سر مست و شادچه شبوه، 

 هررای برراغپرریش چشررمم همچررو پیچررک

 

 نقرررل و شررریرینی پررری ایرررن زن خریرررد 

 دسررررتبند و جامرررره و دامررررن خریررررد

 انررردبرررر سرشرررک حسررررتم خندیرررده

 انررردنررررم در آغررروش هرررم پیچیرررده

 (256 -255: 1382)بهبهرررررررررررانی،    
 

 . خشونت فیزیکی 7- 1- 2

خی ی برگاه ،بیشتر است کودکانها و از زن عموماً ،از آنجا که قدرت جسمانی مردان

ال شتم و اعموبه ضرب ن  و کودک خود سوء استفاده کرده،مردان از ضعف جسمی ز

« ولفعل مجه»یازند. سروده انواع خشونت فیزیکی نسبت به خانواده خویش دست می

 یسیل ومشت با روایتگر زندگی مردی است که دختر و همسر خویش را  ،سیمین بهبهانی

عل فل است؛ تأوی است. عنوان پرمعنای این شعر از زوایای مختلف قابل راندهاز خانه بیرون 

نیز  شد وتواند رفتاری برآمده از جهل یا خوی جاهلی در معنای اعم خود بامجهول می

ود خرا در  ی آنتواند رفتاری چنان غیر انسانی باشد که شاعر توان درک یا تحلیل عقالنمی

 بیند.نمی
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 هرررا صررربحتان بخیرررر، سرررالمچرررهب

 فعل مجهول فعرل آن پردری اسرت

 خواهرم را به مشت و سیلی کوفرت

 شررب دوش از گرسررنگی تررا صرربح

 سرروخت از ترراب شررب برررادر مررن

 از غرررم آن دو ترررن دو دیرررده مرررن

 دانممررررررادرم را دگررررررر نمرررررری
 جج

 درس امروز، فعرل مجهرول اسرت... 

 کرره دلررم را ز درد پررر خررون کرررد

 کرررردمرررادرم را ز خانررره بیررررون 

 خررررواهر شرررریرخوار مررررن نالیررررد

 ترررا سرررحر در کنرررار مرررن نالیرررد

 این یکی اشک بود و آن خون برود

 که کجا رفت و حال او چون بود...

 (486 -483: 1382)بهبهانی،          

 وفایی مردبیطلبی و . تنوع2-1-8

ی نرم و اجتماعی، بلکه با لحن نه آشکارا بر سبیل نقد« آشنا» ۀسیمین بهبهانی در منظوم    

وفایی پرستی و بیابهام و غیر مستقیم بر بستر مضمونی غنایی و تغزلی از کامجویی و تنپر

 کند. مردان که در قامت معشوق شاعر تجسم یافته شکایت می

 ای آشنا چه شد که تو بیگانه خو شدی؟

 ایرمروی ماندهدل و یکما همچو غنچه یک

 تر زجان بره ترنم برودی ای دریر نزدیک

 ل که الف حسن زدی پیش آفتابای گ

 ای چهررره از غبررار غمرری زنررگ داشررتی

 ماسرت از گریه همچو غنچه گره در گلروی

 ، در فرراقسیمین! چه روزها که چو گرداب
 

 جرو شردی؟با مهرپیشگان ز چره رو کینره 

 رو شدی؟با ما چرا چو الله دورنگ و دو

 رفترری برره قهررر و دورتررر از آرزو شرردی

 شرردی آبررروخشررکید شرربنم تررو و برری

 شرو شردیوشست اشکی فشاند چشم من و

 رو شردیتا همچو گل به بزم کسان خنده

 پیچیدی از ماللت و در خرود فررو شردی
 

 (181: 1382)بهبهانی،                                                                                                         

نماید که برای نان پریشانی و نگرانی یک دختر فقیری را بیان می« درد نیاز»ی در منظومه بهبهان

از وی  یندها که همجنس اوزن. بشتابداو یاری از صبح تا شب دنبال مردم است تا شاید کسی به 

بینند، آتش هوس و شهوت در جانشان شعله اما مردان هنگامی که این دختر را می ،گریزندمی

 شد.کمی
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 ی ملررریحای دخترررر فقیرررر سررریه چررررده

 ی برا درد همسرری...برهنره -تو کیستی؟ 

 کننرد رویزن ها به نفرت از تو نهان مری

 دمررددر جرران مردهررا هرروس و شررور مرری

 نهنردیی که گاه به مشت تو مریوان سکه

 پری...بال و بیاینش سزاست مرغک بی

 چیست؟ -گرد!کوچهای شکفته گل ِ  -نام تو 

 ی رنرج و درد چیسرت؟شان گمشردهپنهان، ن

 کنرررد اثرررری آه سررررد تررروکاینجرررا نمررری

 نهفترررره برررره زنگررررار ِ گ رررررد ترررروزیبررررایی 

 پرراداش حسررن توسررت، نرره درمرران درد تررو

 (265-264: 1382)بهبهانی، 

وس و سرگذشت زنی است که شوی بواله« انیهبهرستاخیز ب»آخرین منظومه دفتر شعر 

 :اه و پریشان از خانه بیرون کرده استپناو را در زمستانی سرد، بی، رحمبی
 هرررایی سسرررت و لررررزانرود برررا گررراماو مررری

 آغررراز بررررف و ابتررردای یرررک شرررب ژرف

 رود امررا کجررا تررا کرروی یررک دوسررت؟او مرری

 وگرو خواهرد پرذیرفتگفرتکرس بریآیا چره

 هررررر گررررام او در امتررررداد یررررک خیابرررران

 ناخواسررته، چررون پیکررری پوینررده در خررواب

 و پرررر و گرررل آن روز، او در مررروجی از ترررور

 مرررررردی تررررروانگر قرررررانونی ایرررررن بیررررروۀ

 زان مایررره و ثرررروت بررره نرررام مهرررر و کرررابین

 هررای پررر مهرررهررای گرررم و ای دلای خانرره

 هررای شسررته در اشررکدر پرراکی ایررن چشررم

 زن بررررار دیگررررر خسررررته و مبهرررروت و تنهررررا

 هررررررر گررررررام او در امتررررررداد آن خیابرررررران

 سرنوشرررتی از برررد و خررروبرود بررریاو مررری

 افترررد از پرررایمررری لررررزد وپیچرررد و مررریمررری
 

 دانرری کهنررره در دسرررترود برررا جامرررهاو مرری 

 پایررران کرررارش برررا چنرررین آغررراز پیوسرررت

 یررا سرروی مهمانخانرره یررا نزدیررک خویشرران؟

 او را چنررررین آشررررفته و مررررات و پریشرررران؟

 گرررذاردصرررد قصررره از تردیرررد، برررر جرررا مررری

 گرررذارد...ی پرررا مررریاترررا پیشرررخوان دکررره

 لبرری، افسررونگری بررود...تنرری، شرریرینسرریمین

 پرررریش چشررررم کررررور قررررانون ایسررررتاده در

 قررررانون پشرررریزی چنررررد در دسررررتش نهرررراده

 هاترران جررای او نیسررتی از گوشررهادر گوشرره

 چیررزی برره جررز ناپرراکی فررردای او نیسررت...

 گررررذاردبررررر برفهررررای مخملرررری پررررا مرررری

 گرررذاردصرررد قصررره از تردیرررد برررر جرررا مررری

 آشرررررفته از سرگذشرررررت خرررررود گریرررررزان

 ریرررزان...یرررک سرررایه از او در غبرررار بررررف
                                                                                             ج                              

 ( 499-496: 1382)بهبهانی، 

و « آسمانی هرهز»نام  هدو  شخصیت مختلف ب« اههرایلخان ستا» یهسیمین در منظوم    

کند ازدواج می هرهرود و با زآسمان می هایلخان از زمین ب .دهدرا پیوند می« نیایلخان زمی»

 هآنکه ناله و گریسازد؛ بیرا رها می هرهرود و زو مدتی بعد ایلخان در پی دختری دیگر می
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، شاید غرض شاعر از ساختن این تمثیل .اثری در ایلخان سنگدل داشته باشد هرهز

طلبی برخی مردان باشد که حتی اگر با زنی اساطیری نهادن بر معضل تاریخی تنوعانگشت

روند. باز او را رها کرده، به دنبال زنی دیگر می ،و اثیری و آسمانی هم ازدواج کنند

« کشی و زهره نماد بردباری و شکیبایی زن در تاریخ است.ساالری و ستمنماد مرد ،ایلخان»

 (.76-75: 1392هیمی، ابرا)

 یررک نظرراره کررردی...بررههررا را یررکایلخرران سررتاره

 آفررررین زهرررره گفتررری عشرررق را گرررزاره کرررردی

 یرری دوبرراره کررردیره سرروی زمررین گرفترری پویرره

 ی اشک جفت گوشواری کردیقطرهمهرش از دو

 رای عهررد تررازه بسررتن بررا دگررر سررتاره کررردی

 

 زن پیررراده رفتررریپرررس کررراله برگرفتررری گرررام 

 دسرتخوش چنرین گرفتری ،زهره را به زین گرفتری

 زهرره جفررت ایلخران شررد نررازنین خران و مرران شررد

 دگرررر گرفتررری ۀکرررام از او چرررو برگرفتررری بویررر

 هرای آتشررین زدزهرره چنرگ خررود غمرین زد نالرره

 (932-931: 1382)بهبهانی،                                

 . ازدواج تحمیلی9- 1- 2

صویر یک زن را در سه قاب به نمایش ، ت«آنجا و اینجا» ۀسیمین بهبهانی در منظوم   
کند که شاد و خرسند و زیباست و در قاب دوم در آغاز دختری را وصف میاو گذارد. می

ای به او ندارد و تن به ازدواج با کسی داده که عالقه ،گوید که ناگزیراز عروسی سخن می
زنی نیز در قاب سوم مند است و هعالق شود،خطاب می اوکه در شعر  ظاهراً به فرد دیگری

خود و آرزوها و  ،که به خاطر فرزنداننمایدرا تصویر میپا به سن گذاشته و صاحب فرزند 
 را از یاد برده است.  خویشحتی عشق و خاطرات 

 آنجرررا نشسرررته دخترکررری شررراداب

 ی او آراملغزیررررده بررررر دو شررررانه

 نزدیکتررر، عررروس فریبررایی اسررت

 زرده، سرررفکنده ز غررم در پرریشآ
 دلی اسرت خرامش و سرنگیناینجرا زنر

 خررود را ز یرراد برررده کرره اینررک او

 هرای هروس کرز پریبرکنده چشرم

 های هرررروا در دلبنشررررانده شررررعله
 

 هررای چررون گررل نسرررینشبررا گونرره 

 انبرررروه گیسرررروان پررررر از چیررررنش

 شرراد و سررخنگو نیسررت امررا دریرر !

  ...نیسرت« او»گزیرده کره ایرن افسرده، لرب

 کررز سرررد و گرررم دهررر خبررر دارد

 ترررر و دو پسرررر داردیرررک نررراز دخ

 هررا نگررران داردچشررمی برره کرررده

 ی دگررران داردکرراین دل، سررپرده

 (104-103: 1382)بهبهانی،         
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 . زن به مثابه ماشین تولید مثل10- 1- 2

 خودآگاهد در ناازدواج صرفاً پیوندی تنانه برای بقاء نسل انسان است شای هاین تفکرک   

 ،رستور نادان هنوز وجود داشته باشد. به سبب همین باای از مردطبقهدر ذهن جمعی یا 

د نسل تولی تواند باردار شوند والعالج دارند یا نمیای خاص و صعبهزنانی که بیماری

ار م قرهین و آزار هدر نگاه این جماعت فاقد ارزش هستند و گاه در معرض تو ،کنند

 اورها وبر چنین دارد که روایتگ« زخون سب»شعری به نام  ،«مرمر»گیرند. سیمین در دفتر می

 احوالی است.
 ای مرررغ نفرررین! گرروش مررن، آزرده شررد از وای تررو

 ای وحشت! ای آغشته ترن، برا خرون مرن برا جران مرن

 آشررررنا! امیررررد گررررل کررررردن کجررررابرف ای سرررراقۀ

 سررال جرراودان! ای کرروری ِ گلررزار جررانای خشررک

 افررزا ترروییزا تررویی، خررواب جنررونکررابوس وحشررت

 ون پررری، خنرردم برره نرراز و دلبرررییرری همچررگررر لحظرره

 طبعم ز جورت خسته شرد، شرعرم بره بنردت بسرته شرد

 ی میلررررری در او، نررررره بررررراردار از آرزونرررره نطفررررره

 

 ای بار سنگین! دوش من، با خسرتگی شرد جرای ترو 

 در هرررر تپیررردن از دلرررم، آیرررد صررردای پرررای ترررو

 هرای ترو؟تا خرون سربز زنردگی، یرخ بسرته در ر 

 شررد صررحرای تررو از اللرره چشررمی وانشررد، تررا سررینه

 کشرد، دردآفررین دنیرای تروهر شرب بره کرامم مری

 ام، اهرررریمن سرررودای تررروسررریلی زنرررد برررر چهرررره

 گویررای ترروِ لررب را فروبسررت از سررخن، زنجیررری

 اسررت در نقررش زنرری، همبسررتر نررازای تررو سررنگی

 (354: 1382نی، )بهبها                                        

ا ی مردساالر رهای حاکم بر جامعهردستیز نیست و تنها ارزشسیمین بهبهانی م حال،با این 

کت شرا کند؛ مرد آرمانی او مردی است که زندگی خود را با همسر خویش بهنکوهش می

ه ب« رخریدز»ر داند. این مضمون در شعگذارد و او را در حقوق انسانی با خود برابر میمی

 زیبایی بیان شده است:
 آیررد مرررا حسرررت برره بخررت آن زن

 چننین زن، زرخرید شوی خود نیسرت

 راه! ۀتررررررو ای زن! ای زن جوینررررررد

 نررریم بیگانررره، مرررن هرررم دردمنررردم

 

 کرره مررردی رنجبررر همبسررتر اوسررت 

 که همکار و شرریک و همسرر اوسرت

 چراغررری هرررم بررره راه مرررن فراگیرررر

 دمرری هرررم دسرررت لررررزان مررررا گیرررر

 (92: 1382)بهبهانی،                   

 ی مردساالر در شعر فهمیده ریاض. نقد نظام اجتماع2- 2

فهمیده ریاض نیز همچون سیمین بهبهانی از جمله شاعرانی است که به مسائل و 

مشکالت بر آمده از نظام اجتماعی مردساالر برای زنان پاکستان توّجه کرده و این مسأله 
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بویژه اشعار این شاعر مشهور  ،ثارتمامی آهای محوری طرح شده در یکی از گفتمان

اکستانی است. در ادامه تعدادی از مضامین مرتبط با موضوع پژوهش در اشعار فهمیده پ

 شودریاض بررسی می
 . زن به مثابه کاالی جنسی 1- 2- 2

یافتن رغم تمامی تحوالت مثبت در دنیای مدرن که تا حدودی منجر به رسمیتعلی

های گی و برخی ارزشهای اجتماعی شده است، سبک زندای از حقوق زنان در عرصهپاره

های های اومانیستی در دوران نوزایی که با بریدن از ساحتاجتماعی برآمده از انگاره

آمدن بنیاد شکل یافته، موجب پدیدخود قدسی و معنوی و تأکید بر مادیت و انانیت بشر

ی مدرن شده است. های نوظهوری از خشونت و نابرابری نسبت به جنس زن در جامعهجلوه

همت خویش  ۀریاض با اینکه نقد نظام اجتماعی مردساالر را در بستر سنّت وجه یدهفهم

ساخته، از تحمیل معضالت جدید نسبت به جنس زن با تکیه بر خوانشی معوج از 

همچون آزادی غافل نبوده است. این معضالت که گاه در جوامع  ،های دنیای جدیدارزش

نظیر  ،ساالرهای سیاسی با رویکرد سرمایهژیممی نماید با شدّتی مضاعف در رشرقی رن

 (.302: 1383سروریان، ر.ک:) شودآمریکا یا فرانسه که خاستگاه دموکراسی دیده می
 زنان یو معنو یروح یهایی. انکار توانا2-2-2

ی زیبایی[، شعری است که در جامعه پاکستان انتقاد مسابقه«]ی حسنمقابله»منظومه 

ن منظومه اعتراض شدیدی علیه رفتاری است که جسم زن در آن سوژه زیادی از آن شد. ای

شده درباب دختران زیبایی است که ۀ یادنویسندگان، شاعران و هنرمندان شده است. منظوم

شود که زیباترین زن کنند و در آنجا مشخص میدر همایش نظرسنجی زیبایی شرکت می

های بروزی زن را با از مردها اندام گوید کهدر این شعر فهمیده ریاض می .جهان کیست

دهد و سنجند. فهمیده در این شعر مرد را مخاطب قرار میبینند و  میمنظر شهوانی می

 ما را تمام کردی یکی از اعضای بدن خود را نیز پیمایش کن.گوید: وقتی پیمایش بدن می
گهبرا کے نه یوں گریز پا  /کولهوں میں بهنور جوهیں تو کیا هے/ سر میں بهی جستجو کا جوهر...

 هو/ پیمائش میری ختم هو جب/ اپنا بهی کوئی عضو ناپو

هایی است/ آنگاه که سنجش من، به فرجام رسید های من منگر/ مرا در سر اندیشهدر کفل ترجمه:

 (76م: 1978، بدن دریده) گونه از ترس شتابان مگریز/ درنگ کن و اندام خویش را بسنج.این
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 کشی از زنانمار و بهره. استث2-2-3

ان در ئل زنیکی از اشعار مهم فهمیده ریاض در باب مسا« چادر و چاردیواری» منظومه

ورد منظام اجتماعی مردساالر است که موضوعات متنوع و مختلفی را در این خصوص 

ه انی کا بر زنی ایشان رظالمانه ۀبخشی از این شعر ستم مردان و سیطر .توّجه قرار داده است

ویر به تص، اندهدستمزدی ناچیز مورد استثمار و گاه سوء استفاده جنسی قرار گرفت یدر ازا

یزه پاک وکند که شما خود را پاک کشیده است. فهمیده ریاض بدان مردان یاد آوری می

ید. کنمیخانمان و کارگر و کلفت کم سن و سال خود رحم نشمارید اما بر زنان بیمی

قیقت سازید. در حگذرانید و روز ایشان را یله میجویی با ایشان میها را به عشرت شب

و  اردداجتماعی  -سیاسی ۀاصل جنبوران درنده هستید. این منظومه درشما همچون جان

ما به ارند ی سپید پاکی به تن دامردان و بزرگان سیاست هستند که لبادهمخاطب آن کیش

 حقوق انسانی زنان توجّهی ندارند.
 ور کےڈیاں هیں/ که یرغمالی حالل شب بهر هیں/ دم صبح در بدر هیں/ یه باندیاں هیں/ حضیه لون

ندر نطفه مبارک کے نصف ورثه سے بے معتبر هیں/ یه بیبیاں هیں/ که زوجگی کا خراج دینے/ قطار ا

 نیسقطار باری کی منتظر هیں/ یه بچیاں هیں/ که جس کے سرپر پهرا جو حضرت کا دست شفقت/ تو کم 

 کے لهو سے ریش سپید رنگین هو گئی هے...

اند که از ناینها کلفتا اند/ شامگاهان به ستم در زندان/ و صبحدمان آواره در خیابان/اینها کنیزان ترجمه:
 ودن خویشبن زن اند که عطای تاواجناب نیم دانگی سهم ارث ندارند/ اینها همان زناننطفه مبارک عالی
اینها  /جناب برسرشان استاند که دست مهر عالیاینها همان دختراناند/ انتظاردر نوبت  را/ صف در صف

خون  ها رنگین است/ کهی آناند؛ خردسال و نوجوان/ که ریش سپید شما مردان از خون تازهدختران

 (347-346م: 2011، سب لعل و گهر). ها خضاب ریش سپید شماستی آنتازه

 آزاریزن .4- 2- 2

یک ب تارکند که در شریاض داستان زنی را بیان می ه، فهمید«یاسین ۀرسو»در شعر 

را  کسیچهکند که مردی در تعقیب اوست. زن که رود؛ اما حس میتنها به طرف خانه می

ه و ک شدشود. حتی از ترس بدن او خشبند میبیند از ترس زباندر افق نگاه خویش نمی

دلیل  ای است که به. این منظومه نقد جامعهترس در همه اعضای بدن وی وارد شده است

د ن از مرزاره های تلخ زنان در ارتباط با مردان، هموهای موجود در آن و تجربهناهنجاری

 در هراس و در گریز است.
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یه آخر شب کا سناٹا/ اس نیم اندهیرے رستے پر/ جلدی میں قدم بڑهاتی هوئی/ میں ایک اکیلی عورت 

تعاقب میں/ اک چاپ هے جو چلی آتی هے/ گهر........./ گهرمیرا  هوں/ بڑی دیر سے میرے

گهر................../ میں اپنے گهر کیسے پهنچوں.../ شاید میں راسته بهول گئی.../ اب کچه بهی نهیں/ بس 

میرے  منه میں خوف سے بهاری اور مفلوج زبان هے.../ تلوٹوں سےاوپر چڑهتی هوئی/ میرے انگ 

 هوئی/ اک خشکی هےانگ میں رچتی 

زنم/ من زنی تنها هستم/ دیری است در سکوت آخر شب/ در این راه نیمه تاریک با شتاب گام می ترجمه:
آید/ خانه! خانه من خانه!/ چسان به خانه خودم برسم/ مباد راه را از های مردی میتعقیب من صدای گام

ر کامم از ترس خشکیده است/ خشکی از ترس از باشم/ اکنون راهی نمانده است/ اکنون زبان د خاطر برده

 (37-36م: 1978، بدن دریده) تراود.خیزد/ و به تمام اندامم میپایم باال می

آزاری در نظام اجتماعی مردساالر که منجر به تجربیات تلخ زنان در این شعر مقوله زن

توهم یک زن از و ترس ایشان از مردان شده است مورد توجّه شاعر قرار گرفته و ترس و 

 اینکه مردی در تعقیب اوست به زیبایی تصویر شده است. 
 . زن در زندان آزادی5- 2- 2

بینی شگرفی در )تبسم یک زن( با روشن« ایک عورت کی هنسی»ی فهمیده در منظومه

ی زور و زر و تزویر پس هیاهوی آزادی در دنیای مدرن، اسارت زنان را در چنبره

کنند، های عریض و طویل نوپدید که هر ارزشی را معامله میسازمانهای نوظهور و قدرت

المللی هستند به چالش های معبد نو را که همان نهادهای بینرو بتاین؛ ازدریافته است

در روز بازار  -یابندکه صدای هق هق زن درمانده عصر اکنون را درنمی -کشد و از آنهامی

  کند.آرامش را به بها طلب می این دنیای پوچ؛ اما پرهیاهو اندکی
پتهریلے کهسار کے گاتے چشموں میں/ گونج رهی هے ایک عورت کی نرم هنسی/ دولت، طاقت اور 

شهرت سب کچه بهی نهیں/ اس کے بدن میں چهبی هے اس کی آزادی/ دنیا کے معبد کے نئے بت کچه کر 

مال بکاؤ هے/ کوئی خرید کے الئے لیں/ سن نهیں سکتے اس کی لذت کی سسکی/ اس بازار میں گو ،هر 

 ...ذرا تسکین اس کی

پیچد/ زر و زور و آوازه مرا بسنده نیست/ و ی زنی میسار سنگی کوهستان/ آواز خندهدر چشمه ترجمه:
کنند/ آنها را یارای شنیدن هق هق های نوپدید معبد دنیا کاری نمیآزارد/ بت، تنها تنم را میاین آزادی

فروشند/ برای من لختی آرامش بخر/ برای یست/ در چهارسوق دنیای نو که هر چیز را میدردهای این زن ن

 (79م: 1978، بدن دریده) ای آرامش بیاور.من لحظه
 . هنجارهای اجتماعی با استانداردهای دوگانه6- 2- 2

مردساالر ۀ ، فهمیده ریاض رویکرد جامع«بدن دریده»ی از مجموعه« باکره»در منظومه 

ای جامعه ؛کندت نقد میشدّخواهد، بهویی و استثمار جنسی میرا صرفاً برای کامج که زن



 129 1400تان بهارو تابس، 24 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

روند اما زن جویی میپرست بدون دغدغه به دنبال عشرتکه مردان بوالهوس و شهوت

مردساالر اسیر  ۀموظف است به هر قیمت از عفت و عصمت خود صیانت کند. زن در جامع

شود و تفکر مردانه چنان بر ذهنش سیطره بستر میجبر و ترس است؛ بنا بر مصلحت هم

کند، شهروند درجه دو و در قیاس با مرد ناتوان است؛ با وجود این فهمیده دارد که یقین می

گوید بین و حساس، به تصریح در باب این روش مردانه سخن میریاض، شاعر روشن

 (.191م: 2015)پروین، 

په  ریگ سوکهی هوئی پیاسے کی زبان کی مانند.../ مجه /آسمان تپتے هوئے لوهے کی مانند سفید

 ه بالالزم تهی جو قربانی وه میں نے کردی/ اس کی ابلی هوئی آنکهوں میں ابهی تک هے چمک/ اور سی

ئے ابیر/ هیں بهیگے هوئے خوں سے اب تک/ تیرا فرمان یه تها اس په کوئی داغ نه هو.../ ائے خداوند ک

 جبار/ متکبر و جلیل

 هایستی را بو هک همچون زبانی تشنه.../ آن فدیهریگ خشک؛  ه/آسمان سفید است چو آهن تفتید: مهترج
ست/ این اخون آغشته  هش بهدرخشد/ و گیسوان سیانوز میهاش های بیرون جستهبود عطا کرد/ چشم

بدن ) لیل!جای  فرمان تو بود که عصمت  او را ننگی نباشد/ ای بزر  پروردگار! ای جبار! ای متکبر و

 (41-40م: 1978، دریده
 گریزینشینی و جامعه. اجبار به پرده7 -2- 2

هند تا در میروایتگر زنی است که با اجبار به او چاد« چادر و چهار دیواری» ۀمنظوم

های یتخود را بپوشاند اما آن زن که نمادی از خود شاعر است هوشمندانه بر اولو

ه سازد و بمی فقر حاکم بر جامعه را به حاکمان خاطرنشان نهد وتر انگشت میاجتماعی مهم

اند، ندهن ماکفن را که از فشار فقر بر زمیخواهد تا نخست مردگان بیکنایت از آنها می

نانی زتوان نماد یای دیگر از این شعر تو در توی چند الیه، الشه را متکفین کنند. در الیه

ه کای متحرک را دارند متعصّب حکم مرده مرداندانست که در سرای گورآسای کیش

 بیش از دیگران نیازمند پوشاندن هستند.
میں  حضور میں اس سیاه چادر کا کیا کروں/ یه آپ کیوں مجه کو بخشتے هیں، بصد عنایت/ نه سوگ

جه کو تاخ مهوں که اس کو اوڑهوں/ غم و الم خلق کو دکهاؤں/ نه میں گنهگار هوں نه مجرم.../ اگر نه گس

عطر مسمجهیں/ گر میں جاں کی امان پاؤں/ تو دست بسته  کروں گزارش که بنده پرور/ حضور کے حجره 

 رم توکمیں ایک الشه پڑا هوا هے/ نه جانے کب کا گال سڑا هے/ یه آپ سے رحم چاهتا هے/ حضور اتنا 

 یجئےسیاه چادر مجهے نه دیجئے/ سیاه چادر سے اپنے حجره کی بے کفن الش ڈهانپ دکیجئے/ 

بخشی/ نه حضرت آقا! این چادر سیاه مرا به چه کار است؟/ این که با صد منّت به من می ترجمه:
سوگوارم که آن را بپوشم و درد خویش بر مردمان آشکار نمایم/ و نه گنهکار و نه مجرم/ مرا گستان 

است که تنها خدا  ایی عطرآگین شما الشهبسته خواهشی دارد/ در حجرهمشمار/ امان بده!/ چاکر دست
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طلبد/ حضرت آقا! کرم کنید و چادر سیاه را به داند از چه زمانی عفن شده است/ او از شما بخشایش میمی

-345م: 2011، سب لعل و گهر) .ی خود را بپوشانیدکفن خانهی بیمن نبخشید/ با چادر سیاه الشه

347) 
 و تبعات اجتماعی آن های خشونت مردانهه. جلو8- 2- 2

عالوه بر فقر، اختالفات خانوادگی و خشونت مردان نیز دل زنان را به درد آورده است 

های (. از آنجا که در پاکستان نیز انواع گوناگونی از خشونت108: 1389)سیدرضایی، 

فیزیکی، رفتاری، کالمی و... در هر دو شکل فردی و اجتماعی نسبت به زنان روا داشته 

خود، خشونت  ریاض در بسیاری از آثار شعری همیده(، ف35: 1385شود )جعفری، می

شکل غیر مستقیم به تصویر  هب هصورت مستقیم و گا هب هو تبعات اجتماعی آن را گا همردان

 کشیده است.
 مسؤولیتی درباب خانواده و فرزندان. بی2-2-9

)شامگاهی در ساحل( وصف حال کودکی تنها، « ساحل کی ایک شام» ۀمنظوم

ول مستقیم تهیه غذا اند و پدر که مسئاو را رها کرده ن و گرسنه است که والدینشخانمابی

و پوشاک اوست از وی حمایت نکرده است. از این رو در ساحل رو به دریا ایستاده و 

 کند.کسی خویش را در ذهن خود مرور میبی
ا/ بے خانماں سایه ایک بچه/ زائیده بچه ایک بچه/ ساحل په سرنگون کهڑا هے.../ اتنا گمنام، اتنا تنه

جس کا کوئی گهر نهیں .../ جیسے جهوٹی غذا کا دونا/ جیسے گیلی هوا کی زد میں/ میلے کاغذ کا ایک 

ٹکڑا.../ اس کے سوکهے هوئے لبوں پر/ لهروں کے نمک کا ذائقه/ بس ریت لپٹ سکی هے اس سے/ بس 

 لمس هوا کا جانتا هے...

شرمگین و سر افکنده ایستاده بر ساحل/ اینگونه گمنام، اینچنین  یک کودک، کودکی زائیده/ :ترجمه
خانمان یک کودک/ که او را آشیانی نیست/ بر زمین افتاده چون پسماند طعامی پست/ چون ی بیتنها/ سایه

های ساحل های خشک او/ موج طعم نمک دارد/ او تنها با شنتکه کاغذی کثیف و باران خورده/ در لب

 (113 -112م: 1978، بدن دریده) شناسد.او تنها باد را می /خویشاوند است
 وفایی مرد طلبی و بی. تنوع10- 2- 2

)آن دختر( داستان تشویش و اضطراب زنی را « وه لرکی»ی فهمیده ریاض در منظومه

شنود که با دختری زیبا ارتباط دارد و حتی با آن کند که از زبان شوی خود میروایت می
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کند و مرد بارها در گفتگو با همسر خویش از زیبایی آن دختر تمجید ت میدختر مالقا

 است.کرده
هر گجن پر میرا دل دهڑکا تها، وه سب باتیں دهراتے هو/ وه جانے کیسی لڑکی هے تم اب جس کے 

 جاتے هو/ مجه سے کهتے تهے، بن کاجل اچهی لگتی هیں مری آنکهیں/ تم اب جس کے گهر جاتے هو،

و کگی اس کی آنکهیں.../ تم اب جس کے گهر جاتے هو، کیا وه مجه سے اچهی هوگی؟/ مجه کیسی هوں 

ں/ تی هوتم سے کیا دلچسپی، میں اک اک کو سمجهاتی هوں/ یاد بهت آتے هو جب تم، یوں جهوٹوں دل بهال

 اک دن ایسا بهی آئے گا، مجه کو پاس نهیں پاؤ گے...

: گفتیا میروی چگونه است؟/ مراش میزنی که به خانه زند/با سخنان تو قلبم تندتر می ترجمه:
-ه خانهن زن که بروی چگونه است؟/ آیا آاش میکه به خانه -های اوچشم«/ سرمه زیبا است!چشمانت بی»

آنگاه  /دارمیروی از من زیباتر است؟/ به دروغ همگان را خواهم گفت که دیگر تو را دوست نماش می
ار را در کنه دیگر مکدهم/ روزی خواهد رسید آیی/ با این دروغ دلم را تسکین میمیکه تو بیشتر به یادم 

 (64-63م: 1982، پتهر کی زبان) خود نخواهی دید.

 ود( درب)قلب او که قلب خوبی « اس کا دل تو اچها دل تها»ی همچنین در منظومه 

بخند لبا  با آن دخترکند که تو هیچگاه وفایی مردان، مردی را چنین خطاب میسرزنش بی

   ردی.سخن نگفتی و قدر او را نشناختی؛ اما او دختر خوبی بود که تنها رهایش ک
ایک هے ایسی لڑکی جس سے تم نے هنس کر بات نه کی/ کبهی نه دیکها، چمکے اس کی آنکهوں 

تو  هو میں کیسے موتی/ کبهی نه سوچا، تم سے ایسی باتیں وه کیوں کهتی هے/ کبهی نه سمجها، ملتے

ها دل ت گهبرائی کیوں رهتی هے.../ کیوں ایسی سنسان سڑک پر اسے اکیال چهوڑ دیا/ اس کا دل تو اچها

 جس کو تم نے توڑ دیا...

را در  اریدهادختری بود که هرگز شادمانه و مهربان با او سخن نگفتی/ و هیچگاه درخشش مرو :ترجمه
ا دی که چرنفهمی گوید/ و هیچگاها تو مهربان سخن میچشمان تر او ندیدی/ هیچگاه نیندیشیدی که چرا ب
ی مهره بیش را براه تنها رها کردی/ و قلب مهرباندر دیدار تو نگران است/ چگونه او را در راهی بی

 (93-92م: 1982، پتهر کی زبان) .شکستی
 . ازدواج اجباری11- 2- 2

ک دختر( ی)از « رکی سیایک ل»ی )آفتاب( و در منظومه« دهوپ»فهمیده در دفتر شعر 

ای دهاهزاکند که به اجبار با شحکایت دختری پریشان و پشیمان و نگران را روایت می

بر جمخوف ازدواج کرده است. به خود نادم است و اسیر شاهزادی است و مخوف از 

 . واهمه خیلی زیاد دارد و به طور مصلحت هم بستر است.باشدمی
 /هزادینه/ اپنے آپ پر نادم/ اپنے بوجه سے لرزاں.../ یه اسیر شسنگدل رواجوں کی/ یه عمارت که

جبر و خوف کی دختر/ واهموں کی پرورده/ مصلحت سے هم بستر/ ضعف و یاس کی مادر/ جب نجات 

 ...پائے گی.../ تو وه هے زن زنده/ جس کا جسم شعله هے/ جس کی روح آهن هے/ جس کا نطق گویا هے
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عمارت مندرس/ پشیمان است از خویش و لرزان است از ثقل وجود  رحم اینهای بیآیین :ترجمه
-های خویش/ برای مصلحت هم بستر میخویش/ این شاهدخت اسیر/ دختر جبر و ترس/ پرورده در ترس

 شود/ مادر ناتوانی و نومیدی/ هرگاه رهایی یابد زنده خواهد بود/ تنش شعله/ روحش آهن/ و زبانش گویا.
 (179-178م: 2011، سب لعل و گهر)
 . حق و هنجار چند همسری برای مرد در جامعه پاکستان12- 2- 2

ی مردی را به )آهنگ(، فهمیده ریاض مسائل و مشکالت خانه« گیت»ی در منظومه

ستیزند تا خسته و پایان آنقدر با یکدیگر میکشد که همسران او در نزاعی بیتصویر می

 بخشند.صلحی ناگزیر روح خسته خود را تسکین می شوند و در پایان بناچار بافرسوده می
جهل مل اوڑهنیوں کی، جگ مگ گهنوں کی متوالی.../ آیا کهاں سے اتنا مان/ بندیا، اللی، کاجل، 

مهندی، بول تو کهاں گنوایا/ دهول کروں میں سنگهار، تری گڑیوں نے راس رچایا/ تو نے مری  جالئی 

ه بسوری، ٹپکے آنسو، سمجهوں چالیں تیری/ اری میں کب کی هاری جان/ آیا کهاں سے اتنا مان.../ لو و

 تجه سے، روٹه نه مجه سے میری/ سوتن، بیرن، جان/ میری سوتن، بیرن جان

کنم: باکی از کجا آمد؟/ من آرایش میاینهمه بی /این عاشق تابش چادر و زرق برق النگو را ترجمه:
رقصیدند؟/ این هایت را که به خوبی میگم کردی عروسک(، حنا/ بگو کجا 3(، کاجل)2(، اللی)1بندیا)
باکی از کجا آمد تو را؟/ جانم را آتش زدی .../ شگفتا ! او آهسته گریست و اشک جاری شد/ همه بی

 ام/ دلگیر مشو از من/ دشمن من/ عزیز من/ هووی من.فهمم/ دیری است که من به تو باختهفریب تو را می
 (177 م:2011، سب لعل و گهر)
 . نابرابری اجتماعی و برتری جنس مذکر  13- 2- 2

شود و به محابا و عریان در انظار ظاهر میمرد داروغه بی« داروغه زندان» ۀدر منظوم

کند حال آنکه در همین خواند و بدان فخر میریشخند عریانی خود را خلعت دیبا می

 شوند.ر میجامعه زنان به پوشانیدن اندام و گاه وجه و کفین اجبا
دوروغه زنداں عریاں هے/ لیکن ان کو کچه باک نهیں/ یه کهه کے تبسم کرتے هیں/ جو خلعت هم نے 

پهنی هے/ اس خلعت کا اعلٰی ریشم/ کم یاب و گراں مایه ریشم/ عامی کو نظر آئے کیوں کر/ جب اس کی 

 بصارت پاک نهیں

گوید: خلعتی که ما پوشیدیم ابریشم یی/ میهیچ خوف و پروامرد داروغه/ زندانبان عریان/ بی ترجمه:
خندد به مردمان/ خلعت دیبای مرا مردمان ناپاک یاب/ دیبای پربها/ و پوشیده میاعالست/ ابریشم کم

 (31م: 1999، آدمی کی زندگی) چگونه ببینند؟
 . نزاع مردان طریقت 14 -2- 2

 کند که در جامعۀیدانی را روایت مفهمیده داستان مر« خاکم به دهن» در منظومۀ

پاکستان که فرق مختلف اسالمی در آن حضور دارند با آنکه همه مسلمان هستند یکدیگر 
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کنند و  درگیر نزاعی دائمی هستند. فهمیده ریاض دعوای را به بددینی متهم می

کنند با جزئیات به تصویر کوبند و ریش یکدیگر را بر میمردانی را که بر سر هم میکیش

 ت.کشیده اس
میں عازم مے خانه تهی کل رات کو دیکها/ اک کوچه پرشور میں اصحاب طریقت/ تهے دست و 

بارک مگریباں/ خاکم بدهن، پیچ عماموں کے کهلے تهے/ دستان مبارک میں تهیں ریشان مبارک/ موهائے 

 ها روکتهے فضاؤں میں پریشان/ کهتے تهے وه باهم که حریفان سیه رو/ کفار هیں بد خو.../ هاتف نے 

کےکه اےرب سماوات/ الریب سراسر هیں بجا دونوں کے فتوات/ خلقت هے بهت ان کے عذابوں سے 

 هراساں/ اب ان کی هوں اموات

ای گذشتم/ مردان طریقت را دیدم به گرمی دست در گریبان خانه از کوچهدوش در راه می ترجمه:
رک در دستان مبارک/ و موهای مبارک های مبایکدیگر/ خاکم بر دهان/ پیتاب دستارها گشوده/ ریش

هاتفی به زاری ندا در داد:/ «/ ای کافر سیه روی بدخو!»گفت:/ پریشان در باد.../ هر یک حریف را ناسزا می
اند/ و مردمان از عذاب اینان به هراس/ مر  بر گمان/ فتواها همه بر صوابها بیای پروردگار آسمان»

 (33-32م: 1999، آدمی کی زندگی). ایشان باد
 . وصال مرد 15 -2- 2

 ه زنان،بت ببا آنکه فهمیده ریاض نظام اجتماعی مردساالر را که با ستم و تبعیض نس

 ،است ار دادهد قرگیرد با لحنی تند مورد انتقاحقوق انسانی و اجتماعی ایشان را نادیده می

ن ایاارد. در پجو و مهرطلب دبین و مسالمتاما نسبت به مرد فی نفسه نگاهی واقع

ته که جمعی از مردان معترض به حزب حاکم به گلوله بس «1974مارس  23»ۀمنظوم

خود  ی ازهای سیاسی وی، احساس زنی را که نمادفهمیده ریاض فارغ از گرایش ،شوندمی

 شاعر است روایت کرده است:
./ نه نا گورستاں..چار سو بڑی دهشت کا سماں هے/ کسی آسیب کا سایه هے یهاں.../ شهر کا شهر ب

کوئی جسم هے، جز بے دل و جاں.../ یه زن نغمه گر و عشق شعار/ یاس و حسرت سے هوئی هے 

 حیراں/ کس سے اب آرزوئے وصل کرے/ اس خرابے میں کوئی مرد کهاں

 هاست/ ن هر گورستان شدهکشد/ تمام شدیوی قد می هت/ اینجا سایهار جهشت از چهاندر دچشم: ترجمه

شعار/ با نومیدی و حسرت حیران است/ اکنون وصال جانی/ این زن سرودخوانِ عشق هدلی/ ن هنتنی است/ 

-189م: 2011، سب لعل و گهر) مردی نمانده است هکدام مرد را آرزو کند/ وقتی در این ویران

190.) 
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 تحلیل تطبیقی نقد نظام اجتماعی مردساالر در شعر دو شاعر. 3 -2

گریزی، حق و نشینی و جامعه، نابرابری اجتماعی، اجبار به پردهزن به مثابه کاالی جنسی

های گوناگون خشونت مردانه و تبعات اجتماعی هنجار چند همسری مرد در جامعه، جلوه

خواهی مردان، ازدواج طلبی و زیادهمسؤولیتی در قبال خانواده و فرزندان، تنوعآن، بی

د که هر دو شاعر در آثار خویش بدان اجباری و تحمیلی و... مضامین مشترکی هستن

اند. در و از این طریق نظام اجتماعی مردساالر در ایران و پاکستان را به نقد کشیده پرداخته

گیری هر دو شاعر از سبک شعر روایی و روایتگری در ی قابل توجه، بهرهاین میان نکته

تر و عاری از لحنی مالیم طرح مضامین یاد شده است که البته در شعر سیمین بهبهانی با

های سیاسی و گاه با های سیاسی و نقد نظام حاکم و در شعر فهمیده ریاض با داللتداللت

آمیز نسبت به حاکمیت سیاسی پاکستان همراه شده پروا و اعتراضلحنی بسیار تند و بی

که اساسًا ؛ چرااست. این موضوع از منظر نقد تکوینی نیز کامالً طبیعی و قابل توجیه است

الحق در پاکستان به فهمیده ریاض شاعری سیاسی است و به دنبال کودتای نظامی ضیاء

گردد؛ حال صورت اعتراضی کشور خود را ترک و پس از مر  وی به پاکستان باز می

شود و وجه دیده نمی های سیاسی به هیچآنکه در زندگی سیمین بهبهانی از این قبیل کنش

مردساالر و دفاع از حقوق زنان، شعر سیمین  ۀرغم نقد جامعوی نیز علیاز این رو در شعر 

ماند شاید به همین دلیل در مجموعه اشعار در حد نوعی نقد اجتماعی و نه سیاسی باقی می

که صورتی؛ درتوان یافتهای سیاسی شاهدی میسیمین بهبهانی کمتر در خصوص آزادی

ین بحث شد مسأله آزادی در مفهوم متعارف در شعر فهمیده ریاض چنانکه در بخش پیش

 بینی شگرف شاعر خلل و فرج آن بازنموده شده است.آن مطرح و با روشن

شود این است تفاوت دیگری که در شعر سیمین بهبهانی و فهمیده ریاض مشاهده می 

کند. اگرچه که نقد اجتماعی سیمین بیشتر احساسی و عاطفی است و در سطح حرکت می

بندی کرد؛ ( طبقهSentimentalمانتال)ی شاعران سانتین سیمین بهبهانی را در زمرهتوانمی

ی شعر معاصر سیمین بهبهانی را شاعری غالبًا رمانتیک و از اما بسیاری از پژوهشگران حوزه

پور چافی، کنند. )حسیناعضای تأثیرگذار جریان شعر نوکالسیک معاصر ایران معرفی می

رغم برخورداری توان گفت که نقد اجتماعی سیمین بهبهانی علیرو می (  از این55: 1390
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از ریزبینی و هوشمندی بسیار وی تا حدود زیادی رمانتیک و احساسی است حال آنکه شعر 

ی وی در قلب اروپا و قرار گرفتن در انتقادی فهمیده ریاض به اقتضای تجربیات زیسته

های های رایج روزگار )که از ترجمهگفتمان کوران حوادث سیاسی پاکستان و آشنایی با

تر است. بصیرت و هوشمندی این تر و با تسامح در تعبیر فلسفیوی کامالً هویداست( عمیق

شاعر مدرن و نوگرای پاکستانی که گاه با زبانی نمادین موضوع نقد نظام اجتماعی 

های وی به گفتمان رغم دلبستگیعلی .داری کرده استمردساالر را در شعر خویش آیینه

آزادی در صدر آن قرار دارد؛ در پس  ۀسیاسی اجتماعی غالب در جهان جدید که مقول

آزادی زنان، اسارت زن امروز را در  ۀلئهای غربی درخصوص مسهیاهوی بسیار رسانه

های ظاهری دنیای نو که به نام آزادی تنها تن و جسم او را در معرض نگاه ارزش ۀچنبر

کشد که شعر دهد و به نقد میخوبی تشخیص میآزارد، بهقرارداده و میحریص مردان 

اند. شاید این مضمون و این نگاه را به از این مقوله« تبسم یک زن»و « ی حسنمقابله»

سیمین بهبهانی هم بتوان دید؛ آنجا « زرخرید»صورتی متفاوت و بسیار تقلیل یافته در شعر 

نجبر)دهقان( همسر و همبستر و در کار و زندگی شریک کند با مردی رکه شاعر آرزو می

 او باشد.  

نپرداخته  ز مرداناد اافزون بر این فهمیده ریاض تنها از منظر دفاع از حقوق زنان به انتق  

ی، ل انساناصو های جنسّیتی خود، رفتار مردان را از منظرو گاهی بدون توّجه به وابستگی

 گواه« نه دهبخاکم »ۀشده یا نه، نقد کرده است که منظومفارغ از اینکه ظلمی بر زن روا 

جامعه  ردانآن است. افزون بر این فهمیده ریاض از موضع انسانی به مسائل و مشکالت م

در  ردانمنیز توجه دارد و در دفاع از حقوق اجتماعی ایشان، بر ضرورت حضور و نقش 

معی از جاز کشته شدن « 1974 مارس 23»ی های اجتماعی تأکید کرده و در منظومهصحنه

 است.ده مردان معترض به حزب حاکم با لحنی غنایی و تغزلی ابراز تأسف و اندوه کر

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشابه در دو کشور به هر روی وجود متغیر

د انزدهایران و پاکستان در مقطع زمانی و تاریخی خاصی که دو شاعر در فضای آن دم می

موجب آن شده است که اوالً موضوع نقد نظام اجتماعی مردساالر به عنوان گفتمانی اصلی 
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و محوری به آثار این دو شاعر ایرانی و پاکستانی راه یابد و ثانیًا مضامین مشترکی در بستر 

این موضوع در شعر هر دو شاعر خلق و با سبکی مشابه؛ یعنی سبک روایی طرح و ارائه 

 شود. 

های شخصی و شخصیتی این دو ای شعر زنانه این دو شاعر بیشتر معلول ویژگیهتفاوت

شاعر است که مهمترین آن حرکت محتوایی شعر سیمین در سطح و حرکت محتوایی شعر 

 هاست.ها و ریشهفهمیده در عمق و پرداختن به علت

ض در در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد که رویکرد سیمین بهبهانی و فهمیده ریا

که هر ؛ چرانقد نظام اجتماعی مردساالر فمنیستی در معنای رادیکال و حتی لیبرال آن نیست

مردساالر حضور مردان را به رسمیت ی دو شاعر ضمن بیان معضالت زنان در جامعه

وفایی رغم گله از بیکنند و فراتر از اینها علیشناخته و از حقوق انسانی آنها نیز دفاع می

ن از نقش و شأن مرد در جایگاه معشوق با زبانی تغزلی و مهرطلب سخن برخی مردا

 گویند. می
   

 گیرینتیجه. 3

نتایج حاصل از پژوهش پیش رو با موضوع نقد نظام اجتماعی مردساالر در شعر سیمین  

 بهبهانی و فهمیده ریاض به شرح زیر است: 

بهبهانی و فهمیده ریاض نقد  های محوری در شعر سیمینیکی از موضوعات مهم و گفتمان -

های اخالقی و اجتماعی حاکم بر آن و مقابله با تضییع نظام اجتماعی مردساالر و ارزش

 ی ایران و پاکستان است؛ برخی حقوق اجتماعی زنان در جامعه

به دلیل اشتراکات فرهنگی، تاریخی، مذهبی، اجتماعی و... که بین دو کشور ایران و  -

مضامین مرتبط با موضوع این پژوهش، در شعر هر دو شاعر یادشده  پاکستان وجود دارد،

 اند؛در اغلب موارد مشترک بوده و اغلب با سبکی مشترک )سبک روایی( بیان شده

اگرچه فهمیده ریاض به عنوان یکی از کنشگران جنبش اجتماعی زنان در پاکستان شناخته  -

توان شاعر نمی -آثاری شعری ایشان بر مبنای -شده است، هیچیک از دو شاعر یاد شده را 

فمنیست در مفهوم رادیکال و حتی لیبرال آن دانست چرا که انتقادات مطرح شده در شعر 
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ایشان کاماًل  انسانی و توأم با احترام به مردان و به رسمیت شناختن حقوق ایشان است و گاه 

 دید است؛  های حاکم بر گفتمان لیبرال دموکراسی دنیای جتوام با نقد ارزش

همیده ت فاما انتقادا ،های اجتماعی سیمین بهبهانی بیشتر سطحی، احساسی و مالیمنقد -

اکم حدرت های سیاسی و نقد قپروا همراه با داللتریاض عمیق و متفکرانه و تند و بی

 است؛

عر و شادهای مضمونی بسیار در نقد نظام اجتماعی مردساالر در آثار با وجود قرابت -

 ثرپذیریانماید؛ اما اثرپذیری سیمین بهبهانی از فهمیده ریاض بسیار بعید می برگزیده،

ا شعر بامل کفهمیده ریاض از سیمین بهبهانی به دلیل تسلط وی به زبان فارسی، آشنایی 

ی از های ومندی به شعر معاصر ایران، چنانکه در مقدمۀ ترجمهکالسیک فارسی و عالقه

 نماید. یمتمل شود، کامالً محخزاد به زبان اردو مشاهده میغزلیات شمس و اشعار فروغ فر

 
 هاپی نوشت

 .گذارند، خال غیر طبیعیعالمت و نشان رنگی که )معموال زنان هندو( بر پیشانی می. 1

 کنند، سرخاب.لوازم آرایش است که از آن زنان لپ شان را قرمز می. 2

 شود.ای که از دوده ساخته میسرمه. 3
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. سال هنگفر و زن .«گرایش فمنیستی در شعر سیمین بهبهانی(. »1392ابراهیمی، مختار. ) -

 .81-69، صص 16چهارم، شماره 

 تهران: انتشارات ثالث. چاپ دوم. .گهواره سبز افرا. (1387ابومحبوب، احمد. ) -

 د.چاپ اول. تهران: مرواری .گزینه اشعار(. 1367بهبهانی، سیمین. ) -

 تهران: نگاه. .مجموعه اشعار(. 1382بهبهانی، سیمین. ) -

. 18ره . شمافصلنامۀ بهداشت روان«. خشونت علیه زنان در جهان(. »1385جعفری، لطیف. ) -

 .39-34صص 



 .....و یبهانبه نیمیمردساالر در شعر س ینقد نظام اجتماع یقیتطب لیتحل                        138

بررسی تطبیقی (. »1393اکبر؛ بهمدی، زهرا. )چناری، علیاصغر؛ احمدیحبیبی، علی -

 نشریّۀ«. و سعاد الصباح )با تکیه بر رویکرد زنانه(های مشترک در شعر فروغ فرخزاد درونمایه

 .117-95، صص 11،  شماره 6. سال ادبیات تطبیقی

( تا 1332جریانهای شعری معاصر فارسی از کودتا)(. 1390پورچافی، علی. )حسین -

 بیر.کتهران: امیر(. 1357انقالب)

 .98-90 . صص1393شهریور  -، مرداد101شماره  .بخارا(. 1393دهباشی، علی. ) -

های مفهومی زنانه در شعر فروغ فرخزاد و استعاره(. »1397وند، سعید؛ جبارپور، حسین. )زهره -

 .134-113، صص 19،  شماره 10. سال ادبیات تطبیقی نشریّۀ «. غاده السمّان

 تهران: انتشارات آوای نور. .شناسی در ادبیات فارسیجامعه(. 1378ستوده، هدایت اهلل. ) -

فصلنامه «. خشونت علیه زنان در فرانسه وآمریکا(. »1383دمحمدکمال. )سروریان، سی -

 .323-301. صص 23، شماره مطالعات راهبردی زنان

 تهران: توس. .شناسی ادبیات یا اجتماعیات در ادب فارسیجامعه(. 1377سلیم، غالمرضا. ) -

 سمنان: آبرن. .سیر تاریخی خشونت علیه زنان(. 1386سلیمانی، محمد. ) -

« زن در شعر پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد(. »1389رضایی، طاهره. )سید -

 .123-97، صص 1، شماره 1. سال زبان و ادبیات فارسی

 سبک نوشتار زنانه در رمان حجر الضحک هدی برکات.(. 1396شاملی مستمند، مونس. ) -

ت عربی، قزوین: دانشگاه نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیاپایان

 المللی امام خمینی.بین

بررسی تطبیقی الرسوله بشعرها الطویل از (. »1395خاکی، علی؛ عرب، عباس. )ضیاءالدینی دشت -

. ی ادبیات تطبیقینشریّه«. انسی الحاج و آیدا در آینه از احمد شاملو از دیدگاه نقد فمنیستی

 .244-125، صص 15،  شماره 8سال 

 تهران: انتشارات نگاه. .شناسی شعر نیماجامعه(. 1389الدینی، علی. )ضیاء -

 تهران: انتشارات کتاب نادر. ترنم غزل.(. 1379عابدی، کامیار. ) -

ادبیات تطبیقی)پژوهشی در باب نظریه ادبیات و شعر (. 1382عبدالسالم کفافی، محمد. ) -

 ن قدس رضوی.ترجمۀ سید حسین سیدی. مشهد: انتشارات آستا. روایی(



 139 1400تان بهارو تابس، 24 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 .هبهانیببازتاب مسائل اجتماعی در شعرفروغ فرخزاد و سیمین (. 1389میرزایی، زهرا. )علی -

 یز.ز تبرنامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکتبریز: پایان

ت راتهران: انتشا ها(.ها، رویکردها، و روششناسی) نظریهسبک(. 1392فتوحی، محمود. ) -

 سخن.

های در خانواده نقش ساختار خانواده بر عملکرد آن(. »1394فرهمند، مهناز و رضوانی، زهره. ) -

 ام، شماره سوم)پیاپی، سال سیشناسی کاربردیمجلۀ جامعه «.همسری و چندهمسریتک

 .153-134(، صص 75

 .تب(ظری، مکاادبیات تطبیقی در جهان معاصر)کلیات، مبانی ن(. 1393نیا، ناصر. )محسنی -

 تهران: انتشارات علم و دانش.

 .«جای پاآثار دفتر شناختی اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بربررسی جامعه(. »1395محمدی، مینو. ) -

 . گیالن: دانشگاهیازدهمین گرد همایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 گیالن.

ای، ملیحه مغازه ۀترجم. پوشنخبگان جوشن نشین وزنان پرده(. 1380مرنیسی، فاطمه. ) -

 تهران: نشر نی.

رهنگ علوم ف. ویلیام آوتویت و تام باتامور در «.جنبش زنان»(. 1392مولینوکس، مکسین. ) -

 ترجمۀ حسن چاوشیان. تهران: نشر نی. .اجتماعی قرن بیستم

 زان.ژوهش روزفرترجمۀ زهرا خسروی. تهران: نشر و پ. ادبیات تطبیقی(. 1380ندا، طه. )

 ب. منابع اردو

 کا وجود حیاتیاتی ےک عورت: شاعری کی ریاض همیدهف»(. م2015. )نازهپروین، ش -

 .194-183 صص ،28 ه)اردو(. شمار جرنل آف ریسرچ. «هاریهاظ مکمل

کستان(: . کراچی )پامترجم فهمیده ریاض. یه خانه آب و گل(. م2006)رومی، جالل الدین.  -

 زاد.انتشارات شهر 

 لکنو )هند(: مکتبه دین و ادب. .بدن دریدهم(. 1978ریاض، فهمیده. ) -

 نئی دلی )هند(: انتشارات نئی آواز. پتهر کی زبان.م(. 1982ریاض، فهمیده. ) -

 کراچی )پاکستان(: ستی پریس بک شاپ. آدمی کی زندگی.م(. 1999ریاض، فهمیده. ) -

 ز.الهور )پاکستان(: سنگ میل پبلی کیشن .سب لعل و گهرم(. 2011ریاض، فهمیده. ) -
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اسالم آباد )پاکستان(: انتشارات نیشنل بک  .پیمانه غزل(. م2008. )شمس الحق، محمد -

 فاوندیشن.

. کراچی )پاکستان(: مترجم فهمیده ریاض کهلی دریچی سی.(. م1998)فرخزاد، فروغ.  -

 انتشارات وعده کتاب گهر.

. کراچی )پاکستان(: ستی مترجم فهمیده ریاض .یشادیان(. م2000)محفوظ، نجیب.  -

 پریس بک شاپ.

کوئٹه  .ریاض فهمیده دیوانی کی کتاب سی یٹایک چهوم(. 2004مری، شاه محمد. ) -

  .)پاکستان(: یونیورسٹی بک پوائنٹ



 

 

 


