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چکیده
ادبيات تطبيقی يکی از مهمترين شاخههـای ادبـی اسـت کـه بـه بررسـی
وجوه اشتراک يا افتراق آثار نويسندگان و يا شاعران مختلف مـیپـردازد تـا از
اين طريق به درک هر چه بهتر اين آثار کمک کنـد .سـيدونی گابريـل کولـت
( )Sidonie Gabrielle Coletteنويسنده فرانسوی و فروغ فرخزاد شاعر ايرانـی،
اگر چه دست پـروردهی دو فرهنـگ متفـاوت هسـتند امّـا بـه خلـق مضـامينی
پرداخته اند که از رويکرد نقد مضمونی قابل مقايسه میباشد.
آيا نوشتار زنانه شاخصه های معيّنی دارد؟ بـرای پاسـخ بـه ايـن سـؤال بـه
بررسی آثار اين دو زن ،يکی نويسنده و ديگری شاعر ،از دو فرهنـگ متفـاوت
پرداختهايم .در اين گوناگونی آثار به مضامينی برخوردهايم که به کرّات در آثـار
اين دو بزرگ به چشم میخورد .حسرت گذشـته ،عشـق بـه طبيعـت ،دلتنگـی
برای مادر و زادگاه مادری ،احساس تنهايی و عالقه به انزوا از مضامين مشترک
در انديشه دو انديشمند میباشد.
در اين مقاله عالوه بر بررسی مفاهيم فوقالذکر ،به احساسات خاصّ زنانـه
نهفته در آثار نيز پرداخته شده است.
كلید واژگان :کولت ،فروغ فرخزاد ،ادبيات تطبيقی ،نقد تطبيقی.
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مقدمه
ادبيات تطبيقی تالقی ادبيات در زبانهای مختلف و ارتباط آن را در گذشته و
حال مورد مطالعه قرار میدهد .در اين نقد جديد بيش از هر چيزی مـیتـوان بـه
نقاط وحدت انديشهی بشری پی برد که چگونه انديشـهای در نقطـهای از جهـان
توسط شاعری مطرح می گردد و در نقطة ديگر همان طرز فکر به صـورت ديگـر
پديدار میشود.
در مقاله حاضر سعی نگارنده بر آن است که مضامين آثـار دو بـزرگ ادبـی را
مورد مطالعه تطبيقی قرار دهد .سيدونی گابريل کولت از شاخصترين نويسندگان
فرانسوی ،آثار گوناگونی را خلـق کـرده اسـت .زنـدگی او سرشـار از هيجـان و
تحرک ،فعاليت ،تضادهای متناقض و حيرتآور است .آشنايی کولـت بـا شـعر و
ادبيات از خانهی پدری شروع شد .او که نتوانست در آن روزگـار شـعر بسـرايد،
آثارش را به نام شوهرش ويلی به چـاپ مـیرسـاند .کولـت کـم کـم از تسـلط
شوهرش رهايی يافته و بلوغ ادبی خود رانشان میدهد .نوشتههای او از آن جهت
جالب است که همه چيز را در سايه و روشن و تلفيقی از تخيل و واقعيـت قـرار
میدهد.
فروغ فرخزاد نيز مهچون کولت برای نوشتن جنگيـد ،از همـه چيـز گذشـت،
زندگی خود را به خطر انداخت و از خانه پدری طرد شد.
در زندگی اين دو شخصيّت ادبی وطبيعتگرا ،موارد مشابهی وجود دارد .هـر
دو از شوهرانشان ويلی و شاپور آزرده خاطر بـوده و تخيـل شـاعرانه خـود را از
پدران نظامی خود به ارث برده بودند .هم فروغ ،هم کولت زنان قوی و محکمـی
بودند که آثارشان کمک زيادی به شناختن حقوق زنان در جامعه کرد.
اين دو نويسنده به لحاظ داشتن دغدغههای فکری مشابه ،تفّکـرات مشـترکی
دارند که از ديدگاه نقد مضمونی قابل بررسی است .از مضامين مشـترک در آثـار
اين دو نويسنده می توان به درونمايههايی چون :عشـق ،مـرگ ،انـدوه ،حسـرت،
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جوانی ،شادابی ،تسلط زنانه وگريز از خود اشـاره کـرد .گسـتردگی ايـن مفـاهيم
آنچنان زياد است که در حوصلهی يک مقاله نمیگنجد .بر اين اساس ،نگارنده در
مقاله حاضر ،به بررسی گزيدهای از اين مضامين اشاره میکند.
كلیات
زندگینامه و اندیشه

«کولت در  21ژانويه سال  1173در سن سور آن پوييزه 1در قريهای در اطراف
بورگونی 2بدنيا آمد .روستايی که چون بهشتی ،خاطرات او با مادرش ـ سيدو3ـ را
زنده می کند( ».نصرتی1312 ،ش )11 :کولـت تحـت تعـاليم عالمانـهی مـادرش
میآموزد که چگونه به طبيعت عشق بورزد و به آن احترام بگـذارد .چنـدی بعـد،
ارتباط پدرش ـ کاپيتان ژول کولت 4ـ با محافل ابدی ،سرنوشت عجيبی برای اين
نويسنده رقم میزند .وی با مردی به نام ويلی آشنا مـیشـود .ويلـی کـه زنـدگی
سالمی نداشت نه تنها او را از دنيای پاک و ساده يک دختر روستايی جدا میکند،
بلکه تمام نوشتههايش را به نام خود به چاپ میرساند .او با خلق اثری با عنـوان
پيچکهای تاک ،1خود را از تسلط شوهرش رها میسـازد .بـا نگـارش ايـن اثـر،
دوران بلوغ ادبی خود را آغاز میکند .بدين ترتيب ،پليدی را از افکارش میزدايد
و در راه خويشتن شناسی گام بر میدارد.
3

«کولت در سال  1345عضو آکادميک کنکور می شود و در سال  ،1941اولين
جلد از مجموعه کامل آثارش را به چاپ مـیرسـاند .او سـرانجام در سـوم اوت
1. Saint-Sauveur-en-Puisaye
2. Bourgogne
3. Sido
4. Jules colette
5. Les Vrilles de la vigne
6. Goncourt
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 1941در آپارتمان خود به علت سکته قلبی از اين جهان رخت بر مـیبنـدد و در
تشييع جنازة مجللّی با حضور مقامات دولتی ،در يک مراسم تدفين خصوصی ،در
آرامگاهی به نام پرالشز 1به خاک سپرده میشود( ».همان)27 :
فروغ فرخزاد
فروغ در پانزدهم دی ماه سال 1313ش در تهران متولد شد« .دوران کودکی و
نوجوانيش را در خانوادهای متوّسط ،سپری کرد .ازدواج شـاعر بـا شـاپور طـولی
نينجاميد و آن دو از هم جدا شدند.
«حاصل اين ازدواج پسری به نام "کاميار" بود .فروغ که ناگزير به انتخاب بين
"کاميار" و شعرش شد .او شعر را انتخاب کرد ،بنابراين از ديدار فرزندش محروم
گرديد .شاعر با سرودن شعرهای جسورانه ،سهم بزرگـی را در حضـور فرهنگـی
زنان در جامعه بر عهده گرفت .هر چند میدانست عصيان فردی هميشـه بـه بـن
بست می رسد ،اما باور داشت برای رسيدن بـه چنـين هـدفی بايـد پيشـگام شـد
اگرچه به قيمت از دست دادن داشتههايش تمام شود( ».بيگی 1311 ،ش)1 :
فروغ در سيزده سالگی شـعر گفـتن بـا را غـزل آغـاز کـرد و در سـال 1331
نخستين مجموعه شعرش را به نام «اسير» و در سال  1331دومين مجموعه را بـا
عنوان «عصيان» چاپ کرد .از آخرين شعرهای او میتوان به «ايمـان بيـاوريم بـه
آغاز فصل سرد»« ،پرندة مردنی است» اشاره کرد .کليه شعرهای او در کتابی به نام
«ديوان اشعار فروغ» چاپ شد و از آثار منتشـر نشـدهی او مـیتـوان بـه ترجمـة
نمايشنامه و يک سـناريو اشـاره کـرد« .سـرانجام در  23بهمـن مـاه  1341دفتـر
عمرفروغ در  33سالگی بسته شد .او در يک حادثة رانندگی در گذشت و دوست
داران شعرش را در اندوهی ابدی فرو برد( ».همان)9 :
پیشینة نقد مضمونی
«نقد مضمونی در نيمه دوم قرن بيستم ،نظريههای جديـدی را در حـوزة نقـد
1. Pere lachaise
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ارائه کرد( ».معين 1319 ،ش )1 :اين نقد از پيشرفت های علوم انسانی بسيار بهره
جست و بر خالف نقد سنتی که از حوزههايی چون :زبانشناسی ،ساختارگرايی و
روانکاوی فرويد متأثر میشدند ،در پی ارزشگذاری و قضـاوت براسـاس شـرح
حال نبود؛ بلکه معنای اثر را در خود اثر جستجو میکـرد« .از بنيـان گـزاران نقـد
مضمونی میتوان مارسل رومون ،1آلبرت بگن 2و منتقدانی چـون ژان پيرريشـار،3
ژان روسه ،4ژرژپوله 1اشاره کرد که به رغم اختالفات آراء ،ديدگاهای جديـدی را
در نقد ارائه کردند( ».همان)2 :
ماهیت نقد مضمونی
«نقد مضمونی برخالف نقد سنتی توانست از خالل سـاختار اثـر بـه دريافـت
شهودی نويسنده پی ببرد و به پنهـانیتـرين زوايـای روح و روان نويسـنده آگـاه
شود( ».همان)31 :
پروست 3بر اين اعتقاد است که برای شـناخت واقعـی اثـر بايـد تمـامی آثـار
نويسنده را بخوانيم چرا که همه آنها يک کليت واحد محسـوب مـیشـوند و بـا
خوانش آنها به درونمايه اثر و ويژگـی هـای منحصـر بـه فـرد در جهـان درونـی
نويسنده که بی وقفه در همه آثارش تکرار میشود میتوان رسيد.
در انديشه باشالر 7پدر نقد مضمونی مقولههای بنيادين جهان مادی يعنی آب،
آتش ،هوا ،خاک ،مورد بررسی قرار میگيرند که تصاوير استعارههای شـاعرانه را
1. Marcel Raymond
2. Albert Beguin
3. Jean-Pierre Richard
4. Jean Rousset
5. George Poulet
6 .Proust
7 .Bachelard
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میسازند « .اين تصاوير شاعرانه مانند گياهی برای باليدن و روئيدن به خاک ،هوا،
گرمـا و آب نيـاز دارد( ».سـتاری1371 ،ش )13 :از منتقـدين برجسـته و پيــروان
باشالر میتوان به ژان پيرريشار اشاره کرد که در باب نقـد مضـمونی بـه بررسـی
دريافت حسی در آثار نويسندگان می پردازد .بررسی حـواس پنجگانـه ضـرورت
دارد زيرا دريافت حسی ،اثر را بوجود میآورد.
در واقع اثری که بايد از نـو درک شـود .از طريـق دريافـت حسـی ،نويسـنده
درونمايه های اصلی اثر را روشن میکند .بدين ترتيب از درونمايـههـای اصـلی،
آثار اين دو بزرگ ادبی ،میتوان به مضامين زير اشاره کرد.
بررسی مضمونهای برجسته
بهاری نو

«در تخيل مربوط به عناص« ،آب» ،سنبل طراوت و شادی است( ».همان)33 :
کولت در کتاب «سيدو» با چشيدن جرعهای آب از چشمه ای که طعم سـاقه گـل
سنبل و مزهی درخت بلوط دارد بـه جـوانی ،طـراوت و دوران خوشـی زنـدگی
طفوليت باز میگردد« .ای کاش نوشيدن اين آب هنگام مرگ ،باعـث جـاودانگی
شود( ».کولت1931 ،م )14 :بنابراين با چشيدن آب چشمة جوانی ،کولت دوبـاره
زاده می شود و به بهشت گمشدة خود يعنی بهار جاودانة طبيعـت بـاز مـیگـردد.
رويای کندن و فرو رفتن در خاک سنبل آرزوی بازگشت به لحظة آغازين اسـت،
لحظهای که قلب جوانهای در زير خاک میتپد و چشم هيچ انسـانی آن را نديـده
است .در کتاب «سيدو» ،کولت آرزوی خود را در کندن خاک گلدانها و جستجو
در خاک به اين گونه بيان میکند« :مادرم مـی دانسـت در مقابـل آرزوی ميـل بـه
دانستن ،مقاومت نخواهم کرد( ».همان )25 :از اين رو نوشـتار بـرای او همچـون
کندن خاک ،آرزوی بازگشت به دوران خوش طفوليت را برآورده میکند .آشـيل

1

برادر افسرده و غمگين کولت با بوی کاغذهای کهنه کتابخانهی پدر دوران خوش
1. Achille
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و بهار از دست رفته کودکی خود را باز میيابد« :آشـيل بـیکلمـهای حـرف ...در
جستجوی بوی کاغذهای سوراخ شده ،کتابها را باز میکرد ،کاغـذهای کهنـه کـه
بوی کپک شان يادآور دوران از دست رفتة کودکی بود( ».همان)1 :
«فروغ نيز شاعر لحظههای گذرا در شعر «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» به
غربت انسان می پردازد ،به غربتی که از تولد تـا مـرگ بـا انسـان همـراه اسـت».
(ترابی1373 ،ش)13 :
«در اين منم
زنی تنها
در آستانه فصلی سرد
در ابتدای درک هستی آلوده زمين( ».فرخزاد1313 ،ش)341 :
او از خود و تنهايی شروع میکند و با «ريزش مـداوم بـرف» بـه يـاد بهـار و
جوانی میافتد بهاری که خواهد آمد و شـاخههـای درختـان را شـکوفا مـیکنـد.
«تنهايی» و «سرما» او را به ياد گذشت زمان میاندازد ،زمان میگـذرد ولـی بهـار
دوباره میآيد و طبيعت دوباره زنده میشود.
«زمان گذشت
زمان گذشت و ساعت چهار با نواخت
چهار بار نواخت
امروز رو ز اول دی ماه است( ».همان)341 :
در اين شعر با تکرار درونمايههايی چون «زيـر بـارش يکريـز بـرف»« ،وقـت
بهار»« ،فوران»« ،شکوفه» به مضمون جاودانگی میرسيم و در اين سير و سلوک و
کشف و شهود شاعرانه فروغ با تکرار «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» بـه ايـن
نتيجه میرسد« :کسی که زير بارش يکريز برف مدفون شـده ،در حقيقـت نمـرده
است به زودی ،روزی که بهار بيايد ،طبيعت شکوفه خواهد زد و به هستی خـود
ادامه خواهد داد( ».ترابی1373 ،ش )23 :و اين رازی اسـت کـه فـروغ بـه دنبـال
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درک آن است .رازی که انسان را به تالش و تکاپو وامیدارد تا به خود و جهان و
انسانهای پيرامونش بينديشد.
«شايد حقيقت آن دو دسته جوان بود ،آن دو دست جوان
که زير بارش يکريز برف مدفون شد
و سال دگر ،وقتی بهار
با آسمان پشت پنجره همخوابه میشود
و در تنش فوران میکند
فوارههای سر ساقههای سبک بال
شکوفه خواهند داد ای يار ،ای يگانهترين يار».
(فرخزاد1313 ،ش)341 :
غم غربت و بازگشت به دوران كودكی و دوران خوش گذشته
تخيّل دربارهی زمين آرام بخش است .آدمی با تخيل زمين به راحتی و آسايش
خود می انديشيد که پناهگـاه حـريم انـس ،خلـوت و مظهـر ايمنـی و آرامـش و
آسودگی است .هر يک از عناصر طبيعت در کتاب «سيدو» و «پيچکهـای تـاک»
مظهر آرامش و بازگشت به دوران کودکی میباشند .لحظاتی که زندگی در پاريس
برای او مشکلساز میشود بوی معجزهآسای جاودانة بنفشههای رنگارنـگ ،تمـام
بهارهای دوران کـودکی اش را زنـده مـیکنـد .او سـبزهزارهـا ،جنگلهـای ژرف،
جويبارهای سرد ،گل های پامچال ،نرگسهای زرد و کودک ساکت کم حرفـی را
میبيند که اسباب بازیهـايش را بـا اولـين دسـتههـای گـل بنفشـه جنگلـی کـه
چوپانهای مزارع اطراف آوردهاند ،عوض میکند .کولت در کتاب پيچکهای تاک
میگويد« :حسرت دوران جوانی را می خوردم زمانی که از زيبـايی و خوشـحالی
ملکهی زمين بودم( ».کولت1931 ،م)254 :
فروغ نيز در دوران بزرگسـالی ،روزگـار خوشـی نداشـت ،از درس خوانـدن
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محروم شد ،شوهر طالقش داد ،پدر از خانه بيرونش کرد و در جامعه هزار شايعه
درباره او ساختند .او برای زدودن اين خاطرات از ذهن خـود هماننـد کولـت بـه
دوران کودکی بر میگردد« .فروغ کودک بود .کودک زيست ،و کودک ماند و شعر
و زندگی ،شعر معصوميت ،پاکدامنی و پاکی بود( ».بيگی1311 ،ش)17 :
«از موتيف هـای رايـج شـعر فارسـی (شميسـا1372 ،ش )143 :مـیتـوان بـه
درونمايه های «حسرت گذشته» و «دلمشغولیهای دوران کـودکی» (همـان)143 :
در آثار فروغ اشاره کرد .او در آخرين مجموعـه اشـعارش تحـت عنـوان «ايمـان
بياوريم به آغاز فصـل سـرد» ،در دو شـعر از شـعرهايش «بعـد از تـو» و «در آن
روزها» خاطرههايی از آن روزگـاران را نقـل مـیکنـد و «دلمشـغولیهـای دوران
کودکی» را به تصوير میکشد« .در شعر «بعد از تو» از دوران کودکی به خطاب و
ای هفت سالگی» ياد می کند و در شعر «کسی که مثل هيچکس نيسـت» از زبـان
دختر بچهای سخن میگويد»( :همان)147 :
«من خواب ديدهام که کسی میآيد
من خواب يک ستارة قرمز ديدهام
و يک چشمم هی ميپرد
و کفشهايم هی جفت میشوند
و کور شوم
اگر دروغ بگويم
من خواب آن ستارة قرمز را
وقتی که خواب نبودم ديدهام
کسی میآيد
کسی ديگر
کسی بهتر
کسی که مثل هيچکس نيست ،مثل پدر نيست ،مثل انسی نيست
[مثل يحيی نيست ،مثل مادر نيست و مثل آنکسی ست که بايد باشد».
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(فرخزاد1313 ،ش)371 :
«در مورد بن مايههای حسرت گذشته و يادِ کودکی که قبالً سخن گفتيم،گاهی
در اشــعار فــروغ از بــازیهــای کودکانــه مخصوصـاً بــازیهــای دخترانــه ،مثــل
عروسک بازی و درس و مشق دوران مدرسه سخن به ميان رفته است( ».شميسـا،
1372ش)143 :
فروغ با ديدن هر يک از اين تصاوير به يادِ يکـی از روزهـای از دسـت رفتـه
زندگيش میافتد ،مثلِ اين است که همه چيز برايش تجديد میشود:
«آن روزها رفتند
آن روزهای خوب
آن روزهای سالم سرشار
آن آسمانهای پُر از پولک
آن شاخساران پر از گيالس
آن خانههای تکيه داده در حفاظ سبز پيچکها به يکديگر
آن بامهای بادکنکهای بازگيوش
آن کوچههای گيج از عطر اقاقیها
آن روزها رفتند
آن روزهايی کز شکاف پلکهای من
آوازهايم ،چون حُبابی از هوا لبريز ،میجوشيد».
(فرخزاد1313 ،ش)223 :
فروغ اين «پری کوچک غمگين» (بيگی1311 ،ش ،)1 :مدتی بعد از جدائی از
شوهرش ،حس پشيمانی غريبی به او دست میدهـد و در يکـی از شـعرهايش از
دورويی کسانی که باعث دگرگونی زندگی او شدند ،ابراز دلتنگی میکند:
«گفتم قفس ،ولی چه بگويم که پيش از اين
آگاهی از دورويی مردم مرا نبود
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دردا که اين جهان فريبای نقش باز
با جلوه و جالی خود آخر مرا ربود
اکنون منم که خسته ز دام فريب و مکر
بار ديگر به کنج قفس رو نمودهام
بگشای در ،که در همه دوران عمرخويش
جز پشت ميلههای قفس خوش نبودم
پای مرا دوباره به زنجيرها ببند
تا فتنه و فريب ز جايم نيفکد
تا دست آهنين هوسهای رنگارنگ
بندی دگر ،دوباره به پايم نيفکند».
(حقوقی1373 ،ش)71 :
بدين ترتيب از «گفتم قفس»« ،دو روئی مردم»« ،جهان فريبای نقش باز» «کـنج
قفس»« ،ميلههای قفس» ،میتوان حسرت و پشـيمانی فـروغ بـرای بازگشـت بـه
خانهای که آن را قفسی میپنداشت ،مشاهده کرد.
همانطور که میدانيم فروغ همسر خويش را دوست داشت .برای اينکـه بـيش
از هر چيز در جستجوی مهربانی و محبت بود .خانه پدريش هم جز خشـونت و
سردی چيزی بر او باقی نگذاشته بود «او خيلی زود فهميد همچون نيلوفری تـرد
و شکننده» (بيگی1311 ،ش )35 :بر آب تکيه کرده و انتظارش از چنان تکيهگاهی
برآورده شدنی نيست .اين را به خوبی در شعر «گمگشته» نشان میدهد:
«من به مردی وفا نمودم و او
پشت پا زد به عشق و اميدم
هر چه دادم به او ،حاللش باد
غير از آن دلی که مفت بخشيدم
دل من کودکی سبک سر بود
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خود ندانم چگونه رامش کرد
او که میگفت دوستت دارم
پس چرا از هر غم به جانش کرد
ز آنچه دادم به او ،مرا غم نيست
حسرت و اضطراب و ماتم نيست».
(فرخزاد1313 ،ش)33 :
گریز از خود و دیگران
در کتـاب سـيدو کولــت و بـرادرانش آشـيل و لئــو ،1افـراد غيـر اجتمــاعی و
ناسازگاری هستند که سبکبـال و چـاالک از انسـانها مـیگريزنـد بـه طبيعـت و
سرزمين مادری خود بر می گردند آنها آزاده و گريز پا به زادگاه خود تعلق دارنـد
چرا که جامعه انسانی برای آنها معنا ندارد .بنابر نظريه منتقدين «تخيـل دربـارهی
هوا ،تخيل جنبش و حرکت است .هوا مظهر سبک بالی ،تحرک و جنبش نويسنده
است هوا سنبل دعوت به سفر هوايی ،احساس باال رفـتن ،اوجگيـری يـا عـروج
سبک و آسان است( ».ستاری1371 ،ش )31 :که در شخصيت های داستانی سيدو
قابل بررسی می باشد .کولت و خانواده اش پرهيزکارانـه و عفيفانـه بـه طبيعـت و
دنيای نباتات تعلق دارند و از آنچه که آنها را به دنيـای انسـانی وابسـته مـیکنـد
میگريزند .کولتياد آوری میکرد :برادرانم نمیخواهند نرگسها و خشخاشها از
بين بروند و جای خود را به ميلهها و حصارهای آهنی بدهند .آنها مايـل نيسـتند،
انسانها به جای بوتههای سيب زمينی خانه سالمندان بنا کنند .برادران بـا دوسـتان
خود اجتماعی نيستند و آنها را آدمهای وحشی میدانند و با ديـدهی حقـارت بـه
آنها نگاه میکنند و حرکات آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار میدهند .آشيل بعـد
از مراسم عروسی خواهرش برای اينکه از جشن فرارکند به خانه پناه میبرد ولـی
1 .Leo
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با در بسته مواجه میشود برای اينکه از آنجا فرار کند پنجره را میشکند.
بنابراين «اجتماعی نبودن»« ،انزوای برادران»« ،پنهانی نگاه کردن»« ،فرار از خـود و
ديگران» ،احساس خوشبختی برادران در طبيعت سرزمين مادری را متجلی میکند.
مضمون فرار و گريز از دي گـران در آثـار فـروغ نيـز قابـل بررسـی و تحليـل
میباشد ،پدر فروغ مرد خشن و نظامی است که با غزلسرايی فرزندش مخالفـت
میکند .او وقتی متوجه میشود با شاعر برخوردی خشن میکند که اين امر باعث
افزايش جار و جنجال در جامعه میگردد .فرزندش را از خانه بيرون مـیکنـد .و
ليکن با واسطه يکی از آشنايان ،فروغ با پدر صحبت میکند و به خانه پـدری بـر
میگردد« .فروغ زيلويی برای اتاقش می خرد و دوستان هر کدام چيـزی بـرای او
می آورند که با آنها اطاقش را بيارايد .او از خيلی از کسانی که بديدنش میآمدنـد
خوشش نمیآيد و ترجيح میدهد پيلهای از تنهـايی در اطـراف خـود بتنـد و در
تنهايی خود فرو رود»( :بيگی1311 ،ش )19 :و با توجه به شعر زير اين تنهايی را
در میيابيم:
«گريزانم از اين مردم که با من
به ظاهر همدم و يکرنگ هستند
ولی در باطن از فرط حقارت
به دامانم دو صد پيرايه بستند
از اين مردم که تا شعرم شنيدند
به رويم چون گلی خوشبو شکفتند
ولی آندم که در خلوت نشستند
مرا ديوانهای بد نام گفتند».
(حقوقی1373 ،ش)115 :
مضمون «گريز از اين مردم» ،و «خلوت» از ديد فروغ راهی بـرای رسـيدن بـه
احساس خوشبختی است .زمانی که فروغ از ديدن فرزند خود ـ کاميارــ محـروم
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شد ،غم دوری فرزند همچون تيری در قلبش فرو رفت .او به بهانه درس خواندن
از محيطی که باعث رنجش خاطر او میشود میگريزد تـا شـايد ايـن غـم را بـه
دست فراموشی بسپارد.
مجموعهی ديوان عصيان»« .ديوار» تداعی گريز او از دنيای پليدی میباشد:
«رفتم ،که گم شوم چون يک قطره اشک گرم
در البالی دامن شبرنگ زندگی
رفتم ،که در سياهی يک گور بینشان
فارغ شوم زکشمکش و جنگ زندگی
من از دو چشم روشن و گريان گريختم
از خندههای وحشی طوفان گريختم
از بستر وصل به آغوش سرد هجر
آزرده ،از مالمت وجدان گريختم».
(همان)39 :
تسلط زنانه
برتری شخصيت زن ،يکی از ويژگیهای نوشتههـای زنـان نويسـنده اسـت و
کولت و فروغ از اين قاعده مستثنی نيستند نوشتههای آنـان هماننـد نويسـندگانی
چون مادام دواستال ،1ژرژرساند 2و آنی ارنو 3بيشتر رنگ و بوی زنـدگی نامـهای
دارد .آنان برای فرار از خاطرات شوم و دردناک بزرگسـالی بـه دوران کـودکی و
خاطرات خود اشاره میکنند .از آن جا که اين نويسندگان در جامعه روزگار خود،
از تسلط مردان در عذاب هستند ،میکوشند تا در آثار خـود چهـرهی آنـان را در
تاريکی فرو ببرند و از آنها شخصيتهای دسـت و پـاگير ،ضـعيف ،بـی ثبـات و
1 .Madame de Stael
2 .Goerge Sand
3 .Annie Ernaux
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ناتوان بسازند .کولت در کتاب خود از مادرش الههای میسازد که چون سـتارهای
درخشان در مرکز عامل نورافشانی میکند .مادر ايستاده هميشـه در بـاغ مشـغول
رسيدگی به گلها و درختان اسـت و بـا زمـين و آسـمان ارتبـاط خاصـی برقـرار
می کند .در حالی که پدر روی صندلی خود به ديوار خيره مـیشـود ،پـدر مظهـر
سردی ،ناتوانی و مادر سنبل شادابی ،جوانی و تحرک است .پدر با پير شدن ،کـم
کم بی تحرک میشد و باری اضافی در منزل به حساب میآمد .پـدر مـیترسـيد
قبل از مادر بميرد در حالی که مادر اين مسئله را قبول کرده بـود« .پـدر معلـولم،
چون وزنهای باعث درد سر مادرم میشـد و بـاری از دوش او بـر نمـیداشـت».
(کولت1931 ،م)15 :
فروغ فرخزاد نيز به خاطر وجود اين تسلط زنانه در آثارش قابل تقدير اسـت.
پدر او از يک خشونت مردانه برخوردار بود به طوری کـه وقتـی صـدای مهميـز
چکمههايش بلند میشد ،همه از تيرس و دسـترس او دور مـیشـدند .بـرعکس،
مادرزنی ساده و لبريز از خوبی بود .پدر بـرايش هـيچ چيـز جـز خواسـتههـايش
اهميت نداشت و تصور میکرد اعضای خانواده اش ،بايد همانند عروسک کـوکی
با فرمان وی به چپ و راست حرکت کنند .شوهر او شاپور هم مرد خوبی نبود و
نتوانست کمبود محبتهای او را در زندگی جبران کند .او وقتی ديد خانة شـوهر
قفسی تنگتر از خانه پدر است ،لب به اعتراض گشود و نفرت و تنفر خود را در
غالب شعرهای موزونی نشان میدهد:
«به لبهايم مزن قفل خموشی
که در دل قصهای ناگفته دارم
ز پايم بازکن بند گران را
کزين سودا ،دلی آشفته دارم
بيا ،ای مرد ،ای موجود خود خواه
بيا بگشای درهای قفس را
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اگر عمری به زندانم کشيدی
رهايم کن ديگر اين يک نفس را».
(فرخزاد1373 ،ش)13 :
فروغ و شاپور از دو دنيای کامالً متفاوت بودند .پرويز شاپور منطقی ،حسابگر
و فروغ پراحساس و ناآرام بود .اولين اشعار فروغ ،شاپور را کامالً گـيج کـرده او
در برابر توفانهای شديدی اجتماعی قرار میگيرد و مصمم مـیشـود بـرای ادامـة
زندگی به شهرستان بـرود تـا فـروغ کمتـر بـا مطبوعـات در تمـاس باشـد .او و
شوهرش در سال  1332برای ادامة زندگی به اهواز رفتند( .بيگـی1311 ،ش)31 :
اختالفشان با تولد فرزندشان «کاميار» خاموش نشد و هيچ وقت نتوانستند با هـم
کنار بيايند .فروغ باز هم نفرت و اعتراض خود را در شعر «ديو شب» نسـبت بـه
شوهرش اعتراض میکند:
«الالی ای پسر کوچک من
ديده بر بند که اين ديو سياه
خون به کف ،خنده به لب آمده است
سر به دامان من خسته گذار
گوش کن بانک قدم هايش را
کمر نارون پير شکست
تا که بگذاشت بر آن پايش را».
(فرخزاد1313 ،ش)15 :
از ديگر خصوصياتی که در نوشتار کولت و فروغ ديده شده است میتوان بـه
حس مادرانه در آثارشان اشاره کرد:
فروغ و کاميار کامالً به هم وابسته بودند .او پسرش را بسيار دوست میداشت.
اگر خاری به پايش فرو میرفت .تيری بر قلبش فرو میکردند .اين حس مادرانـه
و اين لطف و مهربانی را در يکی از شعرهايش میتوان ديد:
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«طفلی غنوده در بر من بيمار
با گونههای سرخ تب آلوده
با گيسوان در هم آشفته
تا نيمه شب ز درد نياسوده
هر دم ميان پنجه من لرزد
انگشتهای الغر تبدارش».
(همان)79 :
در کتاب «سيدو» اين حس مادرانه به زيبايی بـه تصـوير کشـيده شـده اسـت
ســيدو ،مــادر کولــت ،کــودک خــود را بســيار دوســت مــیداشــت و جــذابيت
وصفنشدنی او را مورد تقدير قرار میداد« :ای جواهر تمام طالی من ،تو دختـر
و شاهکار من هستی( ».کولت1931 ،م)14 :
کولت و فروغ فرخزاد به مادران خود عالقه خاصـی داشـتند و ايـن عالقـه و
توجه به حضور مادر در آثارشان مشهود است:
سيدوـ مادر کولت ـ همچون ستارهای درخشـان در مرکـز عـالم قـرار گرفتـه
است ،با زمين و آسمان ارتباط خاصی دارد و همه از نـور و لطـف و مهربـانی او
برخوردار میشوند.فروغ نيز همانند کولت ،از اعضای خانوادهاش يـاد مـیکنـد و
حضور مادر در آثارش کامالً مشهود است:
«چرا نگاه نکردم؟
انگار ماردم گريسته بود آنشب
آنشب که من به درد رسيدم و نطفه شکل گرفت
آنشب که من عروس خوشههای اقاقی شدم
آنشب که اصفهان پر از طنين کاشی آبی بود،
و آنکسی که نيمة من بود ،به درون نطفهی من بازگشته بود
و من در آينه میديدمش،
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که مثل آينه پاکيزه بود و روشن بود
و ناگهان صدايم کرد
و من عروس خوشههای اقاقی شدم...
انگار مادرم گريسته بود آن شب
چه روشنايی بيهودهای در اين دريچه مسدود سر کشيد
چرا نگاه نکردم؟
تمام لحظههای سعادت میدانستند
که دستهای تو ويران خواهد شد
و من نگاه نکردم
تا آن زمان که پنجرة ساعت
گشوده شد و آن قناری غمگين چهار باز نواخت
چهار بار نواخت
و من به آن زن کوچک برخوردم
که چشمهايش،
مانند النههای خالی سيمرغان بودند».
(فرخزاد1313 ،ش)311 :
نتیجهگیری
علی رغم تفاوتهای شخصيتی ،مـذهبی ـ فرهنگـی و فاصـلههـای مکـانی ـ
زمانی میتوان مضامينی مشترک در آثار نويسندگان و شاعران زن سراسـر جهـان
ديد ،که نوشتار زنانه را از ديگر نوشتهها متمايز میکند.
دوران طفوليــت« ،زمــان از دســت رفتــهای» کــه اغلــب نويســندگان زن در
«جستجوی» آن هستند .آنان با بازگشـت بـه ايـن دوران در واقـع در جسـتجوی
هويتی هستند که در جامعه ناديده گرفته شده است.
در نوشتار زنانه احساس تنهايی و اسارت در اين دنيای پليد و نيـاز بـه گريـز از
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آن به دامان امن مادر و زادگاه مادری معنايی تازه میبخشند .چرا که مـادر تجسـمی
از وجود خود نويسنده است .و ايـن چنـين اسـت کـه کولـت در جسـتجوی «مـن
واقعی» به ترسيم شخصيت مادر و تشابهات شخصيتی رفتاری با مادر میپردازد.
بعضی ديگر از نويسندگان زن ترجيحاً به ترسيم آنچه که خود به عنوان مادران
در روابط با فرزندانشان تجربه کردهاند ،میپردازند .رابطهای پر شور و گـاهی پـر
درد و رنج ،آنچنانکه فروغ از سر ناچاری با ترک کاميار تجربه کرد.
در اين ميان دور از ذهن نمی باشد که در اين دنيای زنانه ،زنان مسلط و مردان
که حضور هميشگی دارند ،کمرنگ نشان داده میشوند.
جامعه همچون اهرمی عمل می کنـد کـه نويسـنده را بـه درون گرايـی سـوق
میدهد ،بر اين اساس ،مطالعه آثار اين دو نويسـنده نشـان مـیدهـد جلـوههـای
درونگرايی ،حضور چشمگيری در آثار اين دو نويسنده دارند.
خالصه آن که زنان به ترسيم دنيـای درون (زادگـاه مـادری ،ريشـههـا ،درون
خانه) میپردازند و مردان در پی ترسيم دنيای بيـرون (تصـرف بيـرون ،پيشـرفت
فنی) هستند.
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