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اين پژوهش سر آن دارد تا به بررسي تطبيقي مسايل اجتماعي مشترك مطرح شده 
ند از جملة شاعراني هستدارد كه اين دو در اشعار اين دو شاعره بپردازد و بيان مي

هاي كه دردهاي جامعه را كامالَ احساس كرده و با شعر خود به مبارزه با نابساماني
  . اجتماعي پرداخته اند

  . اد،سعاد الصباح، جامعه، زن، مسايل اجتماعيفروغ فرخز:هاي كليديواژه

  مقدمه-1

  بيان مسأله-1-1

هايي است كه هاي انسان مربوط به امور مشترك و دل مشغولي بخش وسيعي از تجربه
 مرز هاي آفرينش شخصي و ةز گسترهاي فردي عبور كرده و با رهايي ا از سطح دغدغه

شاعران در جامعه قشري . شوند تر به نام جامعه تعريف مي در بستري بس بزرگهنري
ها  هاي حسي و فكري آن يابند و شاخك هاي ذهني را بيشتر مي هستند كه امكان تجربه

حداقل در . اي حساس و كنشگر است رامون به طور قابل مالحظههاي پي نسبت به چالش
توان پذيرفت فردي در جايگاه شاعر نسبت به دردهاي فراوان عمومي  دوران كنوني، نمي

  .تفاوت باشد بيدهد،ها را نيز تحت الّشعاع قرار مي هاي امنيت فردي انسان كه حاشيه
نان شاعر با اســتفاده از آن مشكالت  از طـرفي، شعر يـكي از ابـزارهايي است كه ز

نـگرش به زن به عنوان جنس دوم و . دهندنوعان خود را در سطح جامعه انعكاس ميهم
ارزش شمردن حقوق اجتماعي او در كنار ناديده انگاشتن حق تعيين سرنوشت از بي

ان و گير زنان در جوامع جهان سومي از جمله ايرباشد كه نه تنها گريبانمعضالتي مي
كويت است، بلكه حتي در جوامع پيشرفتة غربي نيز از عمده مسايل چالش برانگيز قلمداد 

گونه كه شود، امري كه ريشه در تفّكرات قديمي نظريه پردازان غربي دارد؛ آنمي
توماس "اعالم كرد، مؤّنث به دليل فقدان پاره اي خصوصيات، مؤّنث است و  « "ارسطو"

نويسندة ). 253: 1387سلدن،(»داشت كه زن، مرد ناقص است قديس عقيده "آكويناس
نويسندگان و خوانندگان زن، « دارد كه  بيان مي"راهنماي نظرية ادبي معاصر"كتاب 

؛ زيرا جريان ادبي رايج همان )همان(»همواره ناگزيرند بر خالف جهت جريان شنا كنند
 جرياني كه مقابله با آن، منجر به .نگرش و سلطة تفّكر مردانه بر اجزاي هر توليد ادبي است
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گيري موجي اجتماعي، فرهنگي، هنري و ادبي در حمايت از حقوق از دست رفتة شكل
  .شود شناخته مي" فمينيسم"زنان شده است كه به نام

 در چنين شرايطي، زنان روشنفكر از جمله شاعران زن، براي تغيير وضع موجود اقدام 
هاي  دامنة حساسيتاز طرفي، . اشعاري انتقادي استكنند كه ماحصل آن آفرينش مي

اجتماعي در شعر معاصــر فارسي و عربي نيز بـازتاب وسـيعي پيدا كرده و به حـيطة 
هاي عمومي كشيده شده و برخي از  خواهي از طريق كنش فكري در برابر نابسامانيآزادي

 چشم پوشي   هاي فردي  مويهها و شاعران معاصر را برآن داشته تا از تمركز بر دلمردگي
  .هاي بزرگ اجتماعي متمركز شوند دغدغه نمايند و بر

به واسطة وجود ابعاد و مضامين مشترك اجتماعي در شعر معاصر فارسي و عربي، 
 تحليلي و با تكيه بر مكتب آمريكايي ادبيات - توصيفيةبه شيو نگارندگان اين پژوهش

شعر دو شاعر ايراني و كويتي، فروغ فرخزاد و  در يل اجتماعيتطبيقي به بررسي تطبيقي مسا
اد و خوانش تطبيقي مسايل اجتماعي در شعر فروغ فرخز. پردازندسعادالصباح مي

سعادالصباح به عنوان دو شاعره از دو زبان فارسي و عربي، در مرحلة بعدي به بررسي 
ا به ارائة اشتراكات شود و نهايتتطبيقي ادبيات زنان ايران و كشورهاي عربي منجر مي

  .پردازدفرهنگي اين دو قوم مي
   سؤاالت تحقيق-1-2

  :كوشد تا به سؤاالت زير پاسخ دهدجستار پيش روي مي
دهندة شعر فروغ فرخزاد و سعاد الصباح تا چه حد انعكاس -1

  هاست؟ مسايل اجتماعي پيرامون آن
هاي اجتماعي در شعر  فروغ هاي اشتراك ميان درونمايهجنبه -2

  فرخزاد و سعاد الصباح كدام است؟
هاي اجتماعي متفاوت در شعر فروغ فرخزاد و سعاد درونمايه -3

  الصباح كدام است؟
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  پيشينة تحقيق-1-3

 و همچنين، -به صورت جداگانه- در زمينة مضامين شعر فروغ فرخزاد و سعاد الصباح
از . ت پذيرفته استهاي صورهاي ايراني و عربي و غير عربي، پژوهشمقايسة شعر شاعره

سعيد ("قراءة في شعر سعاد الصباح"هايكتاب: توان به موارد ذيل اشاره نمودآن نمونه مي
عزف علي اوتار ". كه اشعار رومانتيك و اجتماعي شاعر در آن بررسي شده است)فرحات
كه در )سمير فرحان("صورة الواقع العربي في شعر سعاد الصباح"و ) سبيل راغب("مشدودة

. ين دو كتاب مسايلي همچون وطن، جامعه و زنان در شعر شاعره بررسي شده استا
حسن اكبري ("تأثير زبان و انديشة فروغ بر شعر غادة السمان":چنين، مقاالتهم

مقايسة مضامين ")مهين حاجي زاده("هاي تمرّد در اشعار فروغ و غادة السمانجلوه")بيرق
گوي در شعر غادة السمان ارزيابي زنانه")شاه مراديانكامران ("شعري فروغ و غادة السمان

كه جملگي به ) سولماز مظفري("بر اساس مباني شعر فروغ فرخزاد با ديدگاه تطبيقي
بررسي تطبيقي پديدة حزن و اندوه ".بررسي تطبيقي شعر فروغ و غادة السمان پرداخته اند

زمان در شعر فروغ "). عبديصالح الدين ("در اشعار نازك المالئكه و فروغ فرخزاد
هاي نگارندگان اين جستار، اما بر اساس بررسي). رضا ناظميان("فرخزاد و نازك المالئكه

تاكنون، پژوهشي مبسوط دربارة مضامين اجتماعي مشترك ميان فروغ فرخزاد و سعاد 
 .الصباح صورت نپذيرفته است

  بحث-2

  فروغ فرخزاد-2-1

ر دو شاعر از دو دنياي متفاوت روبرو هستيم، شاعري با در ارزيابي شعر فروغ، با اشعا
ايمان بياوريم به " و "شاعر توّلدي ديگر" و "عصيان" و "ديوار"، "اسير"سه مجموعه شعر 
فروغ در دورة نخستين شاعري، زني عاطفي، احساساتي و درگير «. "آغاز فصل سرد

 با انتشار 1331 در سال حضور فروغ. هاي سطحي عشق و نوميدي حاصل از آن بودهيجان
هاي سّنتي، اجتماعي و او ارزش. اي در شعر زنانه ايران بودمجموعة شعر اسير، حادثه

هاي سنّتي جنسيت را ناديده گرفت و با ذهني سركش از عشقي ممـنوع در مرزبندي
). 93:1376كراچي،(» اي اخالق گرا و سنّتي، از تجربه هاي عاطفي زنانه سخن گفتجامـعه
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سومين .  دومين مجموعة شعر فروغ در همان فرم و با مضاميني مشابه دفتر اول است"ديوار"
  "توّلدي ديگر"اشعار .  تالشي براي گريختن و يافتن است"عصيان"مجموعة شعر او 

. دهندة يافتن راهي تازه و جهش از دنياي محدود فردي به عرصة وسيع اجتماعي استنشان
او در . ها را دريافته بودهايي شد كه آنرگر واقعيتفروغ در اين مرحله تصوي

 شاعري مترقّي، آگاه، اجتماعي و در اوج كمال "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد"مجموعة
  ).99:همان(شعري خويش بود 

تنهايي، اندوه، حس شكست در . نامة او دانست شعر فروغ را در واقع، بايد زندگي
هاي موروثي ودكي و نوجواني، مبارزه با برخي سّنتزندگي، حسرت بر گذر دوران ك

جامــعه، سـركشي و عصــيان در برابر مرد، از اسـاسي ترين مضامين شعري او به شـمار 
به واسطة همين نوجويي، عصيان و ناديده انگاشتن ). 208 :1389ناظميان،(رودمي

 غير ادبي با عكس قراردادهاي جامعه است كه از همان ابتدا شعرش در محافل ادبي و
  ).314: 1372جاللي،(هايي مواجه شدالعمل

. اي براي بيان فرديت خود برگزيداو نخستين زني است كه در شعر فارسي روش تازه
شعر او در عين حال كه بسيار انساني، معصوم و زالل است، نگرش انسان را به مفاهيمي 

  . كندچون زن، جامعه و سرگشتگي انسان معاصر معطوف مي
  سعاد الصباح-2-2 

 ميالدي در عراق 1942 و نويسندة آزادانديش كويتي متوّلد دكتر سعاد الصباح شاعره
هاي بشري، آزادي بيان، دفاع ها و دغدغهميهن دوستي، اهتمام ويژه به حقوق انسان. است

ترين از حقوق زنان و احياي هويت او در مشاركت درسرنوشت كشور را بايد از اصلي
: 1383الصباح،(غدغه هاي وي انگاشت كه در شعرش بيشترين انعكاس را داشته استد

او علي رغم موانع و فشارهاي ). 18- 17: 1389 و ذوالقدر،64:1385مقدمة مترجم و مدني، 
 نقش )1(بسيار جامعة بسته و مردساالر كويت، به عنوان اولين شاعرة مطرح كويتي

: 1992خلف،( و بويژه ادبيات زنانة كويت داشته استارزشمندي در پيشرفت ادبيات كويت
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رنج . بودنداند و رنج زنرنج انساني كه مي. شعرهاي او بازتاب درد و رنجي مضاعفند) 7
كشد، زني كه     اي نـاآگاه بر دوش خـويش ميزني كه بار گران دانستن را در جامعـه

هاي وي از جملة شخصيت. شدخواهد زن باشد، عاشق باشد، اما مقهور تعاريف نبامي
 اجتماعي و سياسي يلساز و متفّكر معاصر در دنياي عرب است كه پيرامون مساانديشه

هاي از ويژگي). 12/2/1385تاريخ دسترسي : مقدم(عرب ديدگاهي عميق و دقيق دارد
نام توان هاي ملموس جامعه را ميشعري او،كاربرد اساليب نو و زبان ساده در بيان واقعيت

   ).67: 2002عيسي،(برد
  مسايل اجتماعي مشترك در شعر فروغ فرخزاد و سعادالصباح-2-3
  جامعه   زن و-2-3-1

  نگاه جامعه به زن-2-3-1-1

هاي اجتماعي و ها و جنبشزن تا پيش از انقالب مشروطه در ايران و قبل از نهضت 
هاي  فارس، در عرصهفرهنگي قرن اخير در كويت و ديگر كشورهاي عربي حاشية خليج

حق ابراز عقيده برخوردار بود و نه در ز سياسي و اجتماعي و حتي فرهنگ و ادبيات، نه ا
اي ها در حقيقت زنگ بيدارياما شروع اين نهضت. قرار داشت جايگاه در خور توجهي

ها  كه جنبشي را آغاز نمودند و اين امر سببي شد تا زنهبود براي زنان از حق محروم ماند
به حقوق خود و خانواده و اجتماع آگاهي يابند و خود را از زنجير اسارت جوامع مرد 

   .ساالر رهايي بخشند
 "هاديار عروسك"او نگران .  شعر فروغ اعتراض به سرسپردگي و پرستش قدرت است

سرايد هاي كوكي، تاريخ سرگذشت زناني را مياست و با ثبت زندگي دردمندانة عروسك
ها سلب شده و چون تماعي فاسد، زشت و بيمار، توانايي انديشيدن از آنكه در اج

  :عروسكي كوكي بايد آلت دست و خاموش باشند
توان هم چون مي/ .../  در كنار پرده، اما كور، اما كر/ توان بر جاي باقي ماندمي

   )245:1381اد،فرخز(اي دنياي خود را ديد با دو چشم شيشه/ هاي كوكي بودعروسك
پردازد كه در پناه مظاهرِ سياسي اي غير آرماني ميفروغ به توصيف چهرة زنانِ جامعه

داري كه به ياري ظاهرِ زنانه، اند، زناني مصرفي در نظامي سرمايهوقت تغيير هويت داده
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تعميم مسايل به ظاهر شخصي در جمع و توصيف مادر و خواهري . بودن دارندادعاي زن
دهندة شناختِ ژرفِ اجتماعي فروغ از حضور زن در ن ماست، نشانكه خويشاوند همگا

 :جامعة پيرامونش است

با ماهيان قرمز / او در ميان خانة مصنوعيش/ اش در آن سوي شهر استاو خانه
/ هاي درختان سيب مصنوعيو زير شاخه/  و در پناه عشق همسر مصنوعيش/ مصنوعيش

او هر وقت كه به ديــدن مـا / سازدطبيعي ميهاي و بچه/ خواندآوازهاي مصنوعي مي
 گيردحمام ادكلن مي/ شودهاي دامنش از فقر باغچه آلوده ميوگوشه/  آيدمــي

  ).362:همان(
نالد كه زن در آن مورد ستم واقع شده و او را فقط اي ميهمچنين، شاعر از درد جامعه

 اين شعر آشكارا بر نگاه ابزاري خواهند؛ فروغ دربراي استفادة ابزاري، هوس و عشرت مي
روحي اي كه زن را مـوجود بيتازد، جامــعهكه نسبت به زن در جامعه حاكم است، مي

  : داند كه خالي از انديشه و تفّكر استمي
به هر جا رفت در / در او جز جلوة ظاهر نديدند/ به او جز از هوس چيزي نگفتند

  )  27:همان( ند كه زن را بهر عشرت آفريد/ گوشش سرودند
سعاد نيز در شعر زير بسان همتاي ايراني اش، از شرايط حاكم بر زن و نگاه كاال گونه به 
او ناراضي است و به نيابت از همة زنان كشورش به طور خاص و تمام زنان جهان به طور 

اي مرمرين و كه مانند يك زمين مزروعي، ملك شخصي، مجسمهدارد از اينعام، بيان مي
  :هاي او باشد، ناراحت و دلخسته استها و لذّتبزاري در دست مرد و در جهت خواستها

زن را / اي كهام از دورهدلخسته/ امخسته شده/ هاي عشق و اخبار عاشقانهاز قصه
نصف حرفش را / بيندوقتي زني را مي/ چرا مرد مشرقي/ انگارداي مرمرين ميمجسمه

چرا / بيندو جوجه كبوتر مي/ زن را مثل يك تكه شيريني/ يچرا مرد شرق/ كندفراموش مي
 ) 63:1383سعادالصباح،( )2( !رودچيند و به خواب ميسيب مي/ از درخت قامت زن
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گويد كه زن علي رغم عشق پاكش توسط مردان به شاعر از جامعه اي سخن مي
فهمد و فرعون وار او را كه مرد عشق و محبت فراوان او را نمياستعمار رفته است و از اين

دهد، سخت آشفته و ناراحت است و مانند يك زمين مزروعي مورد استفاده قرار مي
  :سرايدخطاب به او مي

و شرايط ../ كرديمانند فرعون با من رفتار نمي../ دارم دانستي چقدر دوستتاگر مي
مورد / ين مزروعيمرا به گونة يك زم../ كرديبر من تحميل نمي/ خود را مانند فاتحان 

  )93:1378) الف(سعادالصباح،( …مانند همة مالكان/ دارياستفاده قرار نمي
 خواهيدفاع از حقوق زن در جامعه و آزادي-2-3-1-2

 معاصر، موضوع ةيكي ازموضوعات مهم و مورد توجه در شعر بانوان شاعر در دور
ها برجسته شقانه به زن در آندر بسياري از آثار بانوان شاعر كه نگاه عا. حقوق زن است

هاي اجتماعي و تناقضات عمومي را استنباط  كجي به چالشتوان نوعي دهنگرديده، مي
 در دفاع از حقوق به ناحق پايمال شدة "مانيفستي زنانه"كرد و به نوعي بايد اشعارشان را 

  .نيمي از افراد جامعه شان دانست
يكي از . دي حساس و انتقادي دارد خود ديةفروغ نسبت به مسايل اجتماعي دور

او گاهي در . هاي او با قوانين و عرفياتي است كه در مجموع، به ضرر زنان استدرگيري
مقام يك زن عاصي و سركش و از طرفي، روشنفكر كه حاضر نيست به زندگي عادي و 

هاي ينهشود و اين يكي از زم زن ايراني تن در دهد، با قوانين و عرف درگير ميةمظلومان
 زنان ة كه در آن آرزوي خود را دربار" اميد ايرانةمجل" او به مدير ةنام. اصلي شعر اوست

آرزوي « است؛ 1332-33هاي  تفكر او در سالةبيان كرده است، نشان دهندة بينش و شيو
هايي كه خواهرانم در من به رنج. ها با مردان استمن آزادي زنان ايران و تساوي حقوق آن

برند، كامال واقف هستم و نيمي از هنرم را هاي مردان ميعدالتيملكت و در اثر بياين م
  ). 28 :1334فرخزاد،(» برمها به كار ميها و آالم آنبراي تجسم درد
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 كه در آن مقصود از خواهرم تمام زنان ايراني و حتّي زنان "به خواهرم"ةاو در چهارپار
جويي از مردان زورگو  ستيزي و انتقامآزادي، ظلمشرقي است، زنان را به مبارزه براي 

  :كندهايي كه در حسرت آزادي اند، تقديم ميدعوت نموده و آن را به تمام زن
            خيز از جا پي آزادي خويش                      خواهر من ز چه رو خاموشي

  )81:همان(ن ستمگر نوشي           خيز از جاي كه بايد زين پس                خون مردا
اين بانوي پيشگام، با وجود . سعاد نيز همچون فروغ، در شعرش در پي آزادي زنان است

مواجهه با بازدارنده هاي زياد اجتماعي و فرهنگي چنبره زده بر كويت، يك تنه به اين 
حصارهاي مانع از آزادي بيان زنان زد و تحولي بس شگرف در جهت پيشرفت      

  .اي آزادي خواهانة زنان ايجاد نمودهحركت
داند كه خواهان آزادي و مبارزه با تحجر و او خود را ماديان سركش و خنجري مي

خرافاتي است كه مردان زورگو براي محدود كردن زنان به آن دامن مي زنند و تا از     
  :فتآرام نخواهد گر) مرد ستمگر(بردن اين خرافات و شايد هم عامل گسترش آنبين

.. ني..من../ و نيمي ديگر، زن/ كه نيمي از اندامم ماهي است/ من زني خليجي هستم
هايش سرود آزادي را كه با سم/ اممن كره ماديان سركشي../ و قهوة تلخ هستم.. رباب
تا از بين بردن خرافات، / من خنجر آبي رنگ دريايي هستم كه هيچ گاه/ نويسدمـي

  )71:1378،)الف(باحسعادالص(كند استراحت نمي
هاي مردان ظالم و قوانين ها و ظلم او در شعر زير،  به جاي اشارة مستقيم به زورگويي

گيرد ها بهره ميها و خّفاشتندرها، طوفان: مردانه، به گونه اي هنرمندانه از نمادهايي چون
 كند و  استفاده مي"عصر پيت حلبي"و به جاي تصريح به دورة استعمار زنان از عبارت 

  : سرايدمي
و افكار عصر پيت حلبي را /  گيردام ميهاز آن چه كه دربارة من گفته شده است، خند

و / دهمها آواز سر ميمانم و در باالترين قلهمي/ و نيز منطق عصر پيت حلبي را/ پذيرمنمي
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ها دانم كه همة اينو مي.../ هاو خّفاش.../ هاو طوفان../ رونديقين دارم كه تندرها از بين مي
   ).25:همان( مانمو آن منم كه باقي مي/   زوالندةدر آستان

فروغ به عنوان يك زن در پي آزادي زنان جامعه اي است كه از سر تا پاي آن را 
خواهد كه او را از زندانِ خواري و تحقير خودخواهي مرد در بر گرفته است و از مرد مي

  :  وش تمام مردم عالم برساندرهايي بخشد، تا صدايش را به گ
بيا اي مرد، اي موجود / كه من بايد بگويم راز خود را/ هايم مزن قفل خموشيبه لب
رهاكن ديگرم اين / اگر عمري به زندانم كشيدي/ بيا بگشاي درهاي قفس را/ خودخواه

  .)37:1381فرخزاد،(به سوي آسمان روشن شعر / بيا بگشاي در تا پر گشايم/   يك نفس را
 نيز بسان همتاي ايراني اش، در راستاي تحّقق آزادي، شعر را چون سالحي به كار سعاد

اي كرده است، اي كه هميشه او را قرباني فرهنگ و قانون پادشاهي و قبيلهگرفته تا بر جامعه
خواهي زنان از قديم بوده و بار نيز اشاره به اين نكته دارد كه آزادي» هزارمين«ژة  وا.بشورد

  : بار تكرار شده استارانهز
هاي عمر مرا به و كليد/ تازدهاي دستانم ميكه سوار بر اسب روي شاهرگ/ اي فئودال

/ شومبراي هزارمين بار به تو متوسل مي/ كندهاي مرا الك و مهر ميو لب/ گيرددست مي
  ). 91:1378،)الف(سعادالصباح( كه آزادي فرياد كشيدن را به من بدهي

دارد قد است كه مورد استعمار مرد واقع شده و خواهان آزادي است و بيان ميشاعر معت
 مرد در تمام ابعاد زندگي اش بسان غل و زنجير بر دست و پاي او عقال ةكه حضور ظالمان

  :بسته است و ملتمسانه خواهان رهايي يافتن از اين قيد هاست
بين / امو سايه... بين قد و قامتم / ماو چهره... امكه بين آيينه/ شومدست به دامن تو مي

هاي و ملحفه... بين پيراهن خوابم/ و بين لبانم... بين فنجان قهوه/ و كاغذم... انگشتانم
  )83:همان... (اين استعماريست كه هرگز تحمل نخواهم كرد../ نايستي/ رختخوابم

 هنجارشكني و ايستادگي در برابر سنّت و عرف جامعة -2-3-1-3 

  الرمردسا

 شاعري فروغ و سعاد، تسلّط فرهنگ مردمحورانه و ةهاي اجتماعي دوريكي از ويژگي
اي سنّتي ها زناني هستند در جامعهآن.  ستيزه جويانة زنان شاعر در برابر مردان استةروحي
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دو ياغي مرد ستيز در شـعرشــان، اين. دهدشكني ميكه عشق به ايشان شهامت سّنت
هاي سّنتي جنسيت را ناديده گرفته، با ذهني سركش تماعي و مرزبنديهاي سنّتي، اجارزش

هاي عاطفي زنــانه سـخـن گرا و سنّتي، از تجربـهاي اخالقاز عشقي ممنوع در جامعه
  . گويندمـــي

 تمام زنان شرقي و جهان سومي، تمام تالش خود را ةفروغ در شعر خود به عنوان نمايند
 : بيداد، علَم عصيان برداشتبه كار گرفت و عليه اين

كه ببارم از آن ابر / خواهدمن دلم مي/ كه به طغياني تسليم شوم/ خواهدمن دلم مي
  ). 259:1381اد،فرخز! (كه بگويم نه نه نه/ خواهدمن دلم مي/ بزرگ

ها شكيبا بود و داوري ديگران را چندان بهايي ها و ناسازگاريوي در برابر شكست
كند، به  مردساالر دعوت مييهر شعر زير به ايستادن در برابر هنجارهاي جامعاو د. دادنمي

  :داندانديشي است و سكوت و توّقف را جايز نميفكر چاره
همكاري حروف سربي بيهوده / چرا توّقف كنم؟/ گويدوقتي كه سوسك سخن مي

  ).374:همان(انديشة حقير را نجات نخواهد داد / همكاري حروف سربي/ است
خواهد مي)مرد( مردساالر، كاسة صبرش لبريز شده، از زندان بان خودةشاعر در جامع

  : هاي او آزاد باشدبراي يك لحظه هم كه شده از قفس محدوديت
اگر عمري به زندانم / بيا بگشاي درهاي قفس را/ بيا اي مرد، اي موجود خودخواه

 ).36:همان(رها كن ديگرم اين يك نفس را / كشيدي

اش را به مبارزه با مرد، مردي كه همواره زن  نيز بسان فروغ، بيشتر اشعار اجتماعيسعاد
خواهد، اختصاص داده است، اما شعرش فقط اعتراض  ابزاري ميةرا براي شهوت و استفاد

كه راه حلي پيشنهاد كند، شعر او بيشتر شبيه انتقام از مردهاست، تا نقد است، بدون اين
  . براين، ابزار توليد بينش و آگاهي نيست مردساالر، بناةجامع
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شدن را مخصوص مردان گفتن، نوشتن و عاشقاو در برابر جامعة مردساالر كه سخن
شود، در درياي گويد، عاشق ميكند، سخن مينهد، مقاومت مي سر به شورش مي،داندمي

  :كندشود و به سوي آزادي زنان حركت ميكند و غرق نمينوشتن شنا مي
عشق ورزي هنر ! !/ تو اي زن، ديگر حرف مزن .../ سخن، امتياز مرد است:/ گويندمي

وتو اي زن، در آن / نوشتن درياي ژرفي است! !/ و تو اي زن، عاشق مشو .../ مردان است
در برابر همة درياها .../ امبسيار شنا كرده.../ امولي من بسيار عاشق شده.../ غرق مشو

  ). 15:1378،)الف(سعادالصباح( ممقاومت كردم و غرق نشد
تابد و برخورد اجتماع با زن را نشاني وي عقايد حاكم بر جامعه را در مورد زن بر نمي

ماندگي به رسم داند و براي هر چه بهتر به تصوير كشيدن اين عقبماندگي مياز عقب
  :گيردكند و آن را به سخره ميميعرب جاهلي در زنده به گور كردن دختران اشاره 

و اين فقط مردانند كه / اممن با شعر خود ديوار فضيلت را در هم كوبيده:/ گويندمي
من بر همة اين / اي در قبيله به دنيا بيايد ؟؟آخر مگر ممكنست شاعره/ شاعر هستند
 زنده به خواهند زنان راو كساني كه در عصر جنگ ستارگان، مي/ خندمها ميژاژخواهي

چگونه آواز خواندن مردان حالل :/ پرسمو از خود مي../ گيرمگور بكنند، به مسخره مي
  ).17:همان(شود؟ و صداي زنان رذيلت مي/ است

سعاد با فراخواني داستان هاي هزار و يك شب، گريز از قواعد حاكم بر اين داستان ها 
شكني و مبارزه با و با اين كار از سّنتداند ر ميالرا نماد عبور از جامعة سنّتي و مرد سا

گويد و اين هنجار شكني و گر و شورش سخن مي سلطهةقوانين و عرفيات موجود در جامع
  :شورش را رويدادي مثبت دانسته، خواهان تبريك گويي است

هاي و همچنين فرمان/ امكه از كتاب هزار و يك شب گريخته/ من زني خليجي هستم
حركت تاريخ و جاذبيت زمين را به .../ و كسي كه تا وقتي با تست/ ردگانو سلطة م/ قبيله

آميز را هاي مسالمتو زني كه راه/ من درخت خرماي عربي اصيل هستم/ طلبدمبارزه مي
  ).69: همان... (پس به شورش من تهنيت بگو/ كندرد مي



 
 

 107  ...بررسي تطبيقي درونمايه هاي اجتماعي مشترك 

 مايه هاي شعري دو ترين بنگونه كه اشاره شد، اعتراض به نظام مردساالري از اصليآن
و پا فروغ و سعاد به عنوان نمايندگان تمام زنان جامعة خويش، به قوانين دست . شاعر است
 مردساالر در مورد زنان و همچنين، گردنكشي و غرور مردان و تفاوت بسيار بين ةگير جامع

ه كه بر سعاد در شعر زير با تكيه بر بياني پارادوكس گون. كنندمردان و زنان اعتراض مي
گرفته گويد كه زن در آن جامــعة پر و بال بـســته و رويپويايي كالمش افزوده است، مي

  :    هيچ كاري ندارد، اما مرد آزاد و مشهور استةو ناشناس است و اجاز
زمين زير .. / گردمو من  دور خــود مــي/ تو ثابت هســـتي.. اي داراي اعصاب آرام
كارم و من محافظه/ و زمين زير تو مخمل است و ابريشم/ ه استپاي من، هميشه آتش گرفت

  ). 139 :1377سعاد الصباح، (ام  و تو در پروازي من پر و بال بسته/ تو جسور
در شعري ديگر، شاعر همچون شعر پيشين با تأكيد بر حالتي دوگانه ميان زن و مرد، در 

اش با او از ستيز درياي زنانگي. فزايددرونش بر بعد درگيري و پويايي درامي اثر خود مي ا
درياي مردانگي كه پر از راهزنان دريايي است، از ستيز امواج درياي مردانگي با سواحل 

  : گويدهاي استوايي مردانگي، سخن ميهاي زنانگي با باراناي زنانگي، از ستيز جنگلماسه
و درياي / انگي متوسط مندرياي زن/ انددر اندرون من، دو دريا با يكديگر در مبارزه

../  آفرينو آبزيان وحشت../  ها و راهزنان دريايي انباشته استكه با مين../ مردانگي تو
  ). 85:همان.. (هاي استوايي تو و باران../ هاي منجنگل/ اي منو سواحل ماسه.. امواج تو

كه از ديد يك دارد فروغ نيز، با ابراز ناخشنودي از شرايط موجود زن شرقي، بيان مي
مرد، شكست زن و محدوديت او در برابر مردساالري و آزادي لجام گسيخته و افراطي 

شود و معشوقِ مرد، در جامعه اي كه همه چيزش به نفع مردان است، يك قانون تلقّي مي
  : كندبا اين كار، قانون گريز ناپذير قدرت را تأييد مي) مرد شرقي(شاعر

او وحشيانه آزاد / كندتأييد مي/ قانون صادقانة قدرت را/ ناو با شكست م/ معشوق من
  ). 251 :1381فرخزاد،(يادآور اصالت زيبايي / او مردي است از قرون گذشته/ است
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   عشق به انسانيت و بشريت-2-3-2

خواهرش پوران از او شنيده . فروغ عشقي وسيع به مردم داشت، غمخوار نوع بشر بود
كنم قلبم به اندازة تمام دنياست و به همة دنيا و وني؟ من حس ميدمي«: گفتبود كه مي

او اين احساس همدردي و عاطفة ). 28:1376كراچي،(» ورزمهمة مظاهر زندگي عشق مي
ها، اي بود كه كسي به فكر گلخوار جامعهژرف را در اشعارش منعكس كرد و اندوه

  :ها و باغچة تنهايش نيستماهي
باور كند / خواهدكسي نمي/ كسي به فكر ماهي ها نيست/ يستها نكسي به فكر گل

كه ذهن باغچه دارد / كه قلب باغچه در زير آفتاب ورم كرده است/ ميردكه باغچه دارد مي
  ).357:1381اد،فرخز( شوداز خاطرات سبز تهي مي/ آرام آرام

ه در شعر باغچ. باغچه نماد محل رويش و به كمال رسيدن، موطن و زادگاه آدمي است
هاي انساني در آن مثل اي كه ارزش شاعر است، جامعهمحيط و جامعة«فروغ نماد و رمز 

» شودتر ميرنگهاي روي در تباهي روز به روز بيهاي در شرف زوال و ماهيگل
  ).  261:1384پورچافي،(

اي را كه به امور جاري زندگي خود مشغولند، او مردمان عادي، مخصوصا زنان ساده
داند كه ساده باشد، زندگي زني را كامل مي« دوست دارد و با تأكيد بر بعد مادري زن،

او معناي واقعي و ...كند، رخت بشويد، غذا بپزد، بچه بزايد و شير دهد و خياطي كند و
خواهد او را پناه ها ميارزش زن بودن و لذّت زن بودن را تازه فهميده و از آن

  ):217- 216: 1383يوسفي،(دهند
مسير / هاي نازكتانكه از وراي پوست، سرانگشت/ مرا پناه دهيد اي زنان سادة كامل

به بوي شير / و در شكاف گريبانتان، هميشه هوا/ كنددنبال مي/ جنبش كيف آور جنيني را
  ).284:1381اد،فرخز(آميزد تازه مي

و دردهاي انسان ها گاه در قبال مسايل بشريت سعاد نيز بسان همتاي ايراني خود، هيچ
شدن زنان خشمگين از اين رو، نسبت به مرگ كودكان لبنان و غصب. بي تفاوت نيست
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خواهد كه همراهش خشمگين شود؛ زيرا است و با شخصيت بخشي به زمين از آن نيز مي
 : عمق فاجعه بسيار است

مگين اي سرزمين، خش../ شوندو ناموس هايي غصب مي/ ميرنددر لبنان كودكاني مي
  ). 175:1378،)الف(سعاد الصباح.. (و زمين را هيچ چيز جز خشم نتواند كاشت/ شو

مردم عرب  را به عنوان بخشي . او زني كويتي است با تكيه بر حس مّلي گرايانة عربي
ها بعد از آن شكوةگذشته  هاي هستي  دوست دارد و هرگاه اوضاع اسف بار عرباز انسان

  :افتد به گريه ميطاقت از كف داده، بي درنگبه ذهنش خطور مي كند، 
كند، به گريه خطور مي/ ها به خاطرمهرگاه وضع امروز عرب/ من دختر كويت هستم

 ).179:همان( ..افتممي

   جامعه و شرايط نامساعد اجتماعي-2-3-3

  اوضاع نامساعد اجتماعي-2-3-3-1

اهر و فساد باشد، شاعر به اي كه بافت فرهنگي آن آميزه اي از دروغ، تظدر جامعه
فروغ  با . عنوان يك پديدة روشنگر در تالش است تا نابساماني و ناداني را از ميان بردارد

اي نابهنجار است، اما به سبب منش خاص خود در برابر اين كه خود محصول جامعه
. كندفرهنگ مسلّط مقاومت كرده، نوعي جدايي دروني را با چنين فرهنگي احساس مي

كند و جامعه و محيط پيرامونش را النة ماري خوفناك ي بدبينانه جامعة خود را ترسيم ميو
 : ابراز محبت افراد اين جامعه چيزي جز نفاق و دورويي نيست. داندانگيز ميو وهم

 ماران ينهو اين جهان به ال/آيمها ميها و صداتفاوتي فكرها و حرفمن از جهان بي
چنــان كه تو را كه هم/ هان پر از صداي حركت پاي مردمي استو اين ج/ مانند است

   ). 336:1381اد،فرخز (بافنددر ذهن خود طناب دار تو را مي/بوسندمـي
، )363: 1372جاللي،( كه داراي انعكاس تورات است"هاي زمينيآيه"شاعر در شعر

سر تيره روزي ترسيم شرمي را در جامعة سرتانبود ايمان، پاكي، صداقت، اوج جنايت و بي
شاعر با ارائة تصاوير تماماً سياه و تيره از تمدن مادي بشر امروز، در عالم شاعري، . كندمي
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 "تي اس اليوت" شاعر انگليسي زبان "سرزمين ويران"شعرش را به ساحل قصيدة معروف 
درست مثل هاي زميني پيام خودش را صادر كرد و نشان داد كه او با انتشار آيه«. رساندمي

يعني ديدي زنهار دهنده است و فرجام .  دارد"اپوكاليسپي"اليوت نسبت به جهان ديدي 
او بسان همتاي آمريكايي تبار خود، هيچ اميدي به ). 364:همان(»بيندبدي را براي جهان مي

بازگشت معنويت و هر آنچه خوب است، ندارد، زيرا پيامبران كه نمادي از پيشگامان 
او با تكيه بر اصل . اند، به عّلت غلبة نيروهاي مادي بر نيروهاي معنوي، گريختهجامعه هستند

معكوس نمايي و پارادوكس، سردمداران و مدعيان دموكراسي و تساوي حقوق در جامعه 
  :هاستخواند كه رسالت  آنان ويراني و تباهي انسانرا به استعاره، پيامبراني مي

هاي زن/ دادخون بوي بنگ و افيون مي/ دنيا آمدبيهودگي به / در غارهاي تنهايي
چه روزگار / به گورها پناه آوردند/ ها از شرمو گاهواره/ سر زاييدندنوزادهاي بي/ باردار

/ خورشيد مرده بود، و فردا.../ هاي الهي گريختندگاهاز وعده.../ پيغمبران.../ تلخ و سياهي
/ با دختران نابالغ/ و در ميان بستري از خون/ دنددريبا كارد مي/ مردان گلوي يكديگر را...

  ). 268:1381فرخزاد،(شدند همخوابه مي
در چنين اوضاع نامساعدي، شاعر با حالتي وحشت زده و هراسناك به زندگي خيره 

  :نگردشده است و به زوال و نابودي مي
  ). 283:مانه(شود گاه تهي ميزمين به زير دو پايم ز تكيه/ چگونه ايستادم و ديدم

سعاد نيز گرفتار بدبيني و بدگماني نسبت به جامعه است و ديدگاه انتقادي او در 
او نسبت به شرايط حاكم بر كويت بدبين و دلگير است . گر استاشعارش تا حدودي جلوه

سرزمين " يا همان "ويرانسرزمين" مفهوم و مضمون شعر "زمان خراب"و با كاربرد عبارت
. گيردكند و از آن براي ترسيم اوضاع نامساعد جامعة عرب بهره ميي را تداعي م"خراب

  : دهدگشايد و راهكاري براي بهبود اوضاع ارائه نمياو فقط زبان به انتقاد مي
و در / انداينان در صنعت دشنام دادن استاد شده/ از اعراب مپرس/ اي ناصر بزرگ

هاي خود را با آتش و دشنه در تمّل/ گيرندجريان مذاكرات از ناخن و نيش مدد مي
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.. در زمان خراب چيزي ندارم بگويم../ مرا ببخش../ اي ناصر بزرگ/ اندمحاصره گرفته
  ). 203 :1377سعاد الصباح،(

اما فروغ در اين جامعة سياه، تنها راه را تسليم ناپذيري دانسته، مخاطبش را به حركت و 
ايش اميدوار است و معتقد است كه براي حل هكند، چراكه به نتيجة تالشتالش دعوت مي
  :انديشي كردمشكل بايد چاره

در سرزمين /... اندها به جسـتجوي جانب آبـي رفــتهچرا توّقف كنم، چرا؟پرنده
  ). 375:1381اد،فرخز(اندهميشه بر مدار صفر سفر كرده/معيارهاي سنجش/ قدكوتاهان

سكوتي كه نشانگر جـو . كندياد مي از سكوت در شهر "ديدار در شب"فروغ در شعر
دارد تا آگاهانه او مردم را به انديشه وا مي. باشدمي... آلود و عدم عدالت اجتماعي وخفقان

، يعني از حقيقت "اندهاي يك زندهتفاله"هاي امروزي در اين شهر زنده. به اطراف بنگرند
به شهر ديگري كوچ ) انيخوبان و مدافعان حقوق انس(ها اند و ستارهخود مسخ شده

  :اندكــرده
و شهر، شهر چه / انداي كوچ كردهبه آسمان گمشده/ هاكنم كه تمام ستارهمن فكر مي

و / هاي پريده رنگجز با گروهي از مجسمه/ من در سراسر طول مسير خود/ ساكت بود
با هيچ چيز / و گشتيان خستة خواب آلود/ دادندكه بوي خاكروبه و توتون مي/ چند رفتگر

  ). 276:همان(روبرو نشدم 
سعاد در شعري با كاربرد تصاويري همچون فروغ، به ترسيم عواقب ناگوار اجتماعي 
جنگ مي پردازد و جنگ و خونريزي را يكي از عوامل بروز شهرهاي سوخته، ويراني 

د، اما دانزمين، بي تفاوتي مردم خويش  و در پي آن، ايجاد فاصله و جدايي ميان ايشان مي
 :نهدبازهم خبري از ارائة راهكار براي برون رفت از اين بحران اجتماعي پيش روي نمي

با / يا يك كشتي كاغذي/ يا اشكي الل؟/  اي گم شده؟يا ستاره/ اي زخمي؟آيا گربه 
در ميان ما شهرهاي / كجا ديگر همديگر را مالقات خواهيم كرد؟/ گذشت روزگار



1393 پاييز و زمستان، 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     112

حاصل و بين ما جنگي خونين و بي../ لّتي لگدكوب شدهو م/ اي وجود داردسوخته
  ). 113 :1377سعاد الصباح،... (برپاست
  هاي جامعهها و سياهي بازنمايي ناهنجاري-2-3-3-2

 فروغ در مواردي نسبت به برخي از مردم نظري بدبينانه دارد؛ مردمي كه فقط به فكر 
 "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد"، خود هستند و جز اين، همه چيز برايشان يكسان است

  : آگاهي هنرمندي است كه شناختي ژرف از زمانة خويش دارد
 ماران ةواين جهان به الن/آيممن از جهان بي تفاوتي فكرها و حرف ها و صدا ها مي

چنان كه تو را كه هم/و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي است/مانند است
   ). 336:1381اد،فرخز(بافندد طناب دار تو را ميدر ذهن خو/بوسندمــي

او مردماني را كه زندگي عادي دارند، دوست دارد، اما بر عكس اين مردمان ساده، لبة 
  . مĤبان پوشالي است كه چيزي جز نفاق و ريا نمي دانندتيز حملة او متوجه روشنفكر

هاي جامعه ها و دوروييسياهيها، ست كه ناهنجاريشعر سعاد الصباح نيز بسان آينه اي
بدين جهت، شاعر صراحتا به سكوت، چاپلوسي، ريا و نفاق . يابددر آن انعكاس مي

  :كندشاعران در برابر ظلم و تبعيض قدرتمندان اعتراض مي
و / اي روزگار پر از ريا و دورويي/ دارد؟چه كسي شمشير آبدار را از گردن ما بر مي

استفراغ به حلقوم رسيده است ../ هاايو حرفه.. گران  و صنعت/گانگيو پنج.. چهارگانگي
  ).231-233 :1378،)الف(سعاد الصباح... (مرگ بر همة تنظيم كنندگان../ 

كند و در ترسيم فساد فروغ نيز همچون سعاد به جامعة فاسد با ديدي منفي نگاه مي
داند كه را مردابي ميحاكم بر جامعه و عوامل بستر ساز و گسترش اين فساد، جامعه 

  :كنندريزي ميحشرات فساد در آن تخم
/ ريزي حشرات فسادتواند باشد جز جاي تخمچه مي/ تواند باشد مردابچه مي «-

فقدان مرديش را / نامرد، در سياهي/ زنندكرده رقم ميهاي بادافكار سردخانه را جنازه
  ). 374:1381اد،فرخز( »گويدو سوسك سخن مي/ پنهان كرده است
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كند آلود توصيف ميشاعر به شرايط جامعه و مردم نااميد و بدبين است و جو را خفقان
گويد و به صورتي خاص زمان و زمانة خويش و مردم زنده را تفاله و ظاهر يك انسان مي

  :دارد تا آگاهانه به اطراف بنگرندها را به انديشه وا ميگيرد و آنرا به باد انتقاد مي
گاهي به اين / ايدمخفي نموده/ انگيز زندگيدر ساية نقاب غم/  شما كه صورتتان راآيا

چيزي به جز تفالة يك زنده / هاي امروزيكه زنده/ كنيدانديشه مي/ حقيقت يأس آور
  ). 276 :1381فرخزاد، ( نيستند

ر ست كه در آن زن از هيچ ارزشي برخورداايسعاد نيز تصويرگر اوضاع ناگوار جامعه
كشد و به هاي تند و نگاهي بدبينانه، شرايط زنان در جامعه را به نقد ميوي با عبارت. نيست

  :هيچ وجه از شرايط حاكم بر زندگي زنان در كشور پادشاهي كويت راضي نيست
هاي زير تازيانه.../ و خوشبخت آرميده / اين كشور من است كه زنان را خورده است

سعاد (كند كه فكر را مصادره مي...  واق واق است اين كشور... / آفتاب سوزان
  ).103:1378،)ب(الصباح
  ستيزي عدالت خواهي و ظلم-2-3-4

فروغ فرخزاد به سبب گرايش فمينيستي در اشعارش، در مسألة عدالت اجتماعي نيز 
وي فضاي . باشدشدن حقوق زنان از جمله عدالت اجتماعي ميبيشتر اشعارش دربارة پايمال

داند، حتي قانون نيز به نوعي عليه اوست و اعتمادي ميعدالتي و بيه را سرشار از بيجامع
  :  افزايداين امر بيش از پيش بر حس بدبيني شاعر نسبت به جامعه و شرايط حاكم بر آن مي

قلــب / ودر تمام شهر/ وقتي كه اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود
با دستمال / ي عشقِ مراهاي كودكانهوقتي كه چشم/ كردندميهاي مرا تكه تكه چــراغ

  ).353:1381اد،فرخز(بستند ي قانون ميتيره
آيد كه بيند كسي مياي منتظر يك ناجي است و در خواب ميشاعر در چنين جامعه

گستر است؛ چراكه از نظر او همه بايد به طور چيند و عدالتبساط بي عدالتي را بر مي
  :ز همه چيز برخوردار باشندمساوي ا
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و پپسي را قسمت / كندو نان را قسمت مــي/ ... آيدام كه كسي مي من خواب ديده-
و روز اسم / كندو شربت سياه سرفه را قسمت مي/ كندو باغ ملّي را قسمت مي/ كندمي

  ).371:همان...(كندو نمرة مريضخانه را قسمت مي/ كندنويسي را قسمت مي
هايش خليجي است كه براي برپايي عدالت براي تمام افراد بـشر با ناخــنسعاد زني 

ها مقاومت جنگد تا اينكه نان و آب براي همگان فراهم باشد و در مقابلِ تمام ناگواريمي
  :  او نيز مانند فروغ بر اين عقيده است كه همه چيز بايد براي همه باشد. كندمي

براي اينكه نان براي همه تأمين / جنگدهايش مينكه با ناخ.../من زني خليجي هستم
  ). 73:1378،)الف(سعادالصباح... (و عشق براي همه.../ و باران براي همه/ باشد

خواهد و مّلتش را، او ديوان هاي شاعران و شاعر خواهان عدالت است، او نان مي
  :  تابدرا بر نميهاي خلفا خواهد و تبليغات فرستادگان و تاجشعارهاي توخالي را نمي

گوهاي وو گفت.../ هاي تو خاليو صحبت/ اي زمان صرف و نحو، بيهوده سير شديم
به من / هاي همة شاعران را از من بگيرو ديوان.../ شمشيري به من بده.../ در گوشي زنان

ان نان آسم../ به من نان بده / و همة تبليغات فرستادگان خدا را از من بستان.../ عدالت بده
  ). 225:همان(هاي همة خلفا را از من بگير و تاج../ مّلت را به من بده/ كندمرا سير نمي

   گيري                 نتيجه-3

خواهي و دفاع از حقوق توجه به مسايل اجتماعي از قبيل دفاع از حقوق بشر، آزادي
سعاد و فروغ . ستها در سرنوشت كشور، در شعر هر دو شاعر نمايان ازنان و مشاركت آن

ها، مردساالري حاكم بر جامعه و به طور از فقدان عدالت اجتماعي، نقض حقوق انسان
در . ها در جوامع بيمار هستندبرند و نگران انسانكلّي، اوضاع نامساعد اجتماعي رنج مي

اي از سوي جامعه و نهادهاي اجتماعي بر ايشان مسير مبارزه براي احقاق حق، فشار شكننده
احساس نااميدي و بدگماني را از بازخوردهاي آن در ؛ فرايندي كه بايد شودتحميل مي

هايي نيز هاي فراوان اين دو شاعر معاصر، تفاوتبا وجود شباهت. گاشتشعر آن دو ان
مسايل مربوط به خانواده و . ها زندگي خصوصي اين دو استيكي از آن. وجود دارد

 اما در شعر سعاد خيلي كم جلوه كرده است؛ زيرا سعاد ،پيامدهاي آن در شعر فروغ پررنگ
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 ولي فروغ به واسطة ،در زندگي خانوادگي برخالف فروغ تقريبا خوشبخت بوده است
از ... زيستن درخانواده اي ديكتاتور مĤب و در پي آن شكست در زندگي زناشويي، فقر و

كه در شعر همتاي كويتي اش نگرشي بدبينانه و تيره نسبت به جامعه برخوردار است، امري 
اد و توان گفت كه فروغ فرخزبه طور كلّي، مي. در قياس با شعر او كم بسامدتر است
در شعرشان .  هستندهاي زنانه و فمينيستيگرايشسعادالصباح دو شاعر اجتماعي و با 

مر را ترديد، بايد اين اهاي اجتماعي مشترك فراواني وجود دارد كه بيمضامين و درونمايه
  . عوامل اجتماعي و فرهنگي مشترك و نگرش زنانة همسان ميان آن دو دانستوجود ة نتيج
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