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چکیده
فروغ فرخزاد و غادة السّمان ،دو تن از شاعران زن معاصر شعر فارسی و عربی هستند که در عرصة
ساختار و مضمون در شعر زمان خويش ،خارج از کلیشهها و هنجارهای روزگارشان ،طبعآزمايی کردهاند
و در اين حوزه به تشخّص سبکی نیز دست يافته اند .در عین حال ،با اشعار هنجارگريزانه و افکار
عصیانگرانة خود ،روايتگر و نمايانکنندة بسیاری از ويژگیها ومقتضیات جامعة عصر خويش نیز هستند.
اين پژوهش به شیوة تحلیل محتوای مضمون ،به تفسیر و تبیین و تطبیق برخی مؤلّفههای شاخص در
شعر اين دو میپردازد .از آنجا که اين مقايسه ،بیشتر در سطح تحلیل متن و بر اساس مضامین مشترک
اشعار ،بدون درنظر گرفتن مالحظات تاريخی است ،میتوان گفت روش تطبیق براساس مکتب آمريکايی
ادبیّات تطبیقی است .يافتههای پژوهش نشان میدهد که فروغ و غاده ،با زبانی زنانه و نمادپردازیهای
شاعرانه ،بسیاری از سنتهای خرافی و کلیشههای رايج روزگار خويش را به چالش میکشند و گاه نیز با
صراحتی شجاعانه و فارغ از گفتمان مردانة مسلط عصر خويش ،برخی نابسامانیهای سیاسی و اجتماعی
را در شعر خود طرح میکنند و از مناسبات قدرت در جامعة عصر خويش در موضوعات مربوط به زن
شرقی و روزمرگیهای آنان ،سخن میگويند.
واژههای کلیدی :شعر معاصر فارسی و عربی ،عصیان ،هنجارگريزی ،فروغ فرخزاد ،غادة السّمان.

* .رايانامة نويسندة مسؤول:

fdavoudy@gmail.com
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 .5مقدمه
يکی از جريانهای قابل اعتنا در شعر معاصر فارسی و عربی ،هنجارگريزیهای شعر زنانه
است که از شاخصههای مهم آن ،بیان مضامین حسی عاطفی ،اعتراض به وضعیت زنان
جامعه در طیفهای گوناگون هويتی ،بسامد واژگان خاص در حوزة مسائل مربوط به
زنان و از همه مهمتر ،وجود عصیان در اين نوع اشعار است .فروغ فرخزاد از بارزترين
نمايندگان شعر معاصر در اين حوزه است که اشعارش ،نشانگر «من»ِ شخصی و «من»ِ
اجتماعی او و معرف پارامترهای فرهنگی و اجتماعی زمان وی و هنجارگريزیهای قابل
توجه اوست.
درشعر معاصر عربی نیز غادة السّمان چنین ويژگیهايی دارد و زبان او در عین حال
که جايگاه ظهور باورهای ذهنی ،تفکرات و احساسات درونی شاعر است ،بیانگر انديشه-
های وی در مخالفت با جامعة مردساالر ،اعتراض به وضعیت نامطلوب زنان و اصالت
دادن به تجربههای زنانه در تقابل با گفتمان مسلط مردانه است.
هدف اصلی اين پژوهش ،مقايسه و تبیین هنجارگريزیهای شعری فروغ و غاده در
بستری اجتماعی است .روش تطبیق در اين پژوهش ،بر اساس مکتب تطبیقی
امريکاست که برخالف مکتب فرانسه ،درکنار اصل تأثیر ،به بررسی تشابهات و تفاوتها
هم میپردازد .اين تشابه و همانندی ،سبب پیوند اين مکتب با ديگر هنرها گرديده است
(رک :الخطیب  64 :1333و عبود و ديگران.)93 : 1331 ،
در معرفی شعر فروغ و غاده ،کتابها و پاياننامههای متعددی نگاشته شده است؛
ولی شمار مقاالت علمی پژوهشی دربارة اين موضوع ،اندک است؛ از جمله بتول
مشکینفام ( )1996در مقالة «

» ،ديدگاه شاعر را دربارة

مفاهیم عشق حقیقی و مجازی و کارکردها و چالشهای فردی و اجتماعی آن مورد
بررسی قرار میدهد .دربارة مقايسه و تطبیق شعر اين دو نیز مقالههای اندکی موجود
است که به آنها اشاره میشود :عفت نادرینژاد و مصطفی گرجی ( ،)1931در مقالة
«مفهوم درد و رنج در اشعار غادة السّمان و فروغ فرخزاد» ،نگاه دو شاعر را به مفهوم و
مصاديق درد و رنج با تأکید بر مسئلة وجودشناسی درد و رنج بررسی و تبیین کردهاند.
حسن اکبری بیرق و سحر بهلولی در مقالة «تأثیر زبان و انديشة فروغ فرخزاد بر شعر
غادة السّمان» ( ،)1931به بیان تأثیرپذيری غادة السمان از فروغ فرخزاد میپردازند.
همچنین در مجموعه مقاالت همايش ادبیات تطبیقی کرمانشاه ،مهین حاجیزاده به
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همراه محدثه ابهن ،مقالهای تحت عنوان «جلوهها و زمینههای تمرد در اشعار فروغ
فرخزاد و غادة السّمان» ( )1939به چاپ رساندهاند .امالبنین حاجیزاده در پاياننامة
خويش با عنوان «مقايسة تطبیقی جهاننگری فروغ فرخزاد و غادة السّمان» ( ،)1931در
دانشگاه فردوسی مشهد ،به طرح و تحلیل بن مايههای اصلی شعر فروغ و غاده ازقبیل
زن ،عشق ،تبعیض و تعصب ستیزی و  ...میپردازد .فرشته نصیری در پاياننامة «بررسی
و مقايسه سنت شکنی و تجدد در اشعار فروغ فرخزاد و غادة السّمان» ( ،)1993برخی
مباحث کلی را در اين باره طرح و بررسی میکند .مصطفی جوانرودی پاياننامهای با
عنوان «بررسی تطبیقی آثار غادة السّمان و فروغ فرخزاد» ( )1991در دانشگاه تهران
نگاشته است که در آن ،بررسی امکان يا عدم امکان تاثیر غاده از فروغ از زوايای گوناگون
مورد تحلیل و تشريح قرار گرفته است .احمد مرادی در پايان نامة خود با عنوان «
» ( )1993ضمن بررسی حرکتهای زنان
اديب و نويسندة معاصر عرب ،به موضوعات مهم جهان عرب در آثار غاده میپردازد.
عادل برزگر در پاياننامة «بررسی مقايسهای بین اجتماعیات غادة السّمان و فروغ
فرخزاد» ( )1991به بیان برخی مفاهیم جامعهشناسی در شعر اين دو پرداخته است.
 .2زندگانی و شعر فروغ فرخزاد
«فروغ فرخزاد در پانزدهم دیماه 1919ش در تهران متولّد شد .او از سن  19يا 16
سالگی ،شروع به سرودن غزل کرد که هرگز چاپ نشد .فروغ در سال  ،1913در سن
شانزده سالگی ،ازدواج کرد و يك سال بعد ،تنها فرزندش به دنیا آمد .يك سال پس از
تولّد پسرش ،اولّین مجموعة شعرش به نام «اسیر» را منتشر کرد .در سال  1996به
دنبال اوج گرفتن اختالفات با همسرش ،از او جدا شد .در سالهای  1992و  1994دو
مجموعة شعری ديگر به نامهای «ديوار» و «عصیان» را منتشر میکند و بعد با فاصلة
بیشتری در سال  1969مجموعة «تولّد ديگر» را چاپ میکند و در  16بهمن ماه 1962
در حادثة تصادف ،جانش را از دست میدهد .از او ديوان ديگری به نام «ايمان بیاوريم به
آغاز فصل سرد» نیز به عنوان آخرين ديوانش ،بر جای مانده است» (مرادی کوچی:1913 ،
.)13-19
آشنايی با ابراهیم گلستان که در کار سینما با او همکاری میکرد ،نقطة عطفی در
شعر و ادب او به شمار میآيد« .نحوة برخورد فروغ با زندگی ،محیط و اطرافیانش ،ريشه
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در کودکی و در نحوة تربیت او دارد .زندگی فروغ ،همواره با عشق و تظاهر وجنجال و
هیاهو آمیخته است»( .تواليی تهرانی)19-13 :1914 ،
«فروغ ،بی شك بنیانگذار فرهنگ مؤنث شعر فارسی است .شعر فارسی ،به علت تاريخ
مذکری که بر فرهنگ واجتماع حاکم بود ،پیش از فرخزاد ،شاعرة عاشق به خود نديده
است .شعر او ،شعر هوای زنانه است که گاهی بارقهای از ديدی فلسفی بر آن سايه می-
افکند ،شعر او شعر محتواست نه تکنیك» (جاللی.)691-692 :1911،

پیش از اين ،شعر فارسی ،يکسره شعری مردانه بوده است .اين ويژگی به مثابة يك
ضعف در شعر ،نمودار میشود .فروغ اين ضعف را در ادبیات احساس کرده است و می-
کوشد تا به عنوان يك زن ،به زبان و شعری زنانه دست يابد .در حقیقت فروغ ،ظرفیت
زنانة شعر فارسی را باال میبرد( .ترابی)116 :1912،
 .9زندگانی و شعر غادة السّمان
غادة احمدالسّمان در 1361م در دمشق از پدر و مادری سوری متولد شد .پدرش احمد
السّمان ،رئیس دانشگاه سوريه و در يك دورة زمانی ،وزير آموزش و پرورش بود .مادرش،
سلمی نام داشت که به گفتة خودش ،پیش از آن که او را بشناسد ،در کودکی وی را از
دست داد .احمد السّمان ،به دلیل تحصیل در دانشگاه سوربن عالوه بر ادبیات عربی ،با
ادبیات غربی هم آشنايی داشت و غادة السّمان هم تحت تأثیر وی ،ترکیبی از هردوی
 11 :1333،و دی پاوال.)16-11 :1331 ،
اين نگرش ها را داشت (
غادة السّمان از معدود اديبانی است که آثار وی ،هم سطح عالی هنری دارد و هم با
استقبال گستردة مردمی مواجه است« .علت چنین توفیقی را آن دانستهاند که وی نه از
سطح ادبی خود فروکاست و نه از هیچ موج سیاسی بهره برد؛ بلکه توانايی ادبی خود را
با تالش ،کوشش ،جسارت و استعداد فراوانش به تحقق رساند» (دی پاوال .)963 :1331 ،
برخی نیز گسترش و رواج آثار غادة السّمان ،در میان مردم را ناشی از نازکطبعی،
قدرت بیان ،صداقت گفتار وجسارت او در طرح حقايق میدانند .اصرار او بر ارائه هر
مطلب مفید و زيبا ،بدون سقوط در ورطة ابتذال و سطحینگری ،در استقبال مردم از
کتاب های او مؤثر است .به عبارت ديگر ،خواننده ،افزون بر کلمات زيبا و گويا و تصاوير
طرب انگیز ،از يك سو ،انديشة ژرفی را میيابد که ريشه در میراث فلسفی دارد و از
سوی ديگر ،با رويکرد روانکاوانهای نسبت به رنجها و آرزوهای بشريت مواجه میشود که
به دستاوردهای روانشناسانه نزديكتر است (ارناؤوط.)136 :1339 ،
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«غادة السّمان ،واقعیتها و مشکالت را شجاعانه ،آشکارا و بدون رياکاری مطرح میکند
و با آزادگی ،شفافیت و شجاعت مینويسد و با تمام احساسش ،عقل را بر متن حاکم
می کند .آثار او در هر زمینه ،عصیانی آشکار است؛ زيرا وی با تیغ و خون می نويسد،
نه با قلم و دوات» (دی پاوال .)11 :1331،

او هرگز به حزب و گروهی نپیوست تا آزادی خويش را حفظ کند؛ زيرا از روزی
میترسید که میان تشخیص خود و خواب و خیالهای حزبی ،تعارضی ببیند يا اين که
با وجود احساس نیاز به تحول و پیشرفت ،در قید موقعیت حزبی باشد (السمان:1331 ،
.)113
عالوه بر اين ،هرگز به سالطین و حاکمان نزديك نشد و همواره از ساير اديبان نیز
میخواست که اصحاب قدرت را چه شايستة ستايش باشند و چه نباشند ،ستايش
نکنند« .به عقیدة او ،اين فقط هنرمند است که بايد يكتنه و رها از چارچوبهايی که
قصد رام و آرام کردن او را دارند ،مانند آن کودک ،خطاب به سلطان ،فرياد کند که «ولی
تو عريانی!» حتی اگر حنجرهاش را به تیری بدوزند» (دی پاوال .)131 :1331،
زندگی شخصی و طالق وی از همسرش و تأمل در وضعیت و بینش جامعهای که زن
مطلقه را در درون خود میبیند ،از پارامترهای مهم در شکلگیری و گسترش
هنجارگريزیهای غاده به شمار میرود (ر.ک :مدنی.)12-13: 1992 ،
شعر غادة السّمان شعری روشن و ساده است .به دور از هر گونه پیچیدگی در روند
عادی کالم ،در حقیقت میتوان نوعی ويژگی سهل و ممتنع را در آن يافت« .در تفکر
غاده ،خردورزی ،مرد و زن نمیشناسد و جايی که ارزشگذاری به فرد میرسد ،جنسیت
مطرح نیست .يوسف ادريس ،نويسندة معاصر مصری ،اشعار غاده را انقالبی در ادبیات
زنانه میداند و به اعتقاد سلمی خضرا جیّوسی  -شاعر و نويسندة معروف عرب – غاده،
نمونهای شگفتانگیز از جرأت و مبارزهای دلیرانه در برزخی است که در وطن عربی در
اين بخش ،در قرن بیستم ،جايگاهی قانونی ندارد .خدمت او به قضیة زن ،خدمتی عظیم
است؛ چرا که همیشه در نوشتههايش زن را از دست خودش ،هراسها و جهلش آزاد
کرده است .غاده ،برهانی است بر اينکه روشنفکر میتواند در سرزمین و وطن مبارزه کند
و ثابت قدم باشد( .فرزاد )13 :1992 ،جواهری ،شاعر معاصر عراق نیز دربارة وی میگويد:
«من از آنچه غاده می نويسد ،سخت در شگفتم .آثارش را خواندم و مبهوت گشتم و بر
خود بالیدم که جهان عرب ،زنی نويسنده در اين سطح دارد .آثار بسیاری از زنان و
نويسندگان غرب را خواندهام ،اما چیزی برتر از نوشتههای غاده نیافتهام» (فرزاد:1993 ،
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 .)123غاده از پرکارترين اديبان عرب است .آثار فراوانی به نظم و نثر دارد که به نمونه-
هايی از آن اشاره میشود:
مجموعههای داستانی
()1342

(،)1343
( .)1344رمان مشهور

( )1312با توصیف

مشکالت اجتماعی بیروت و پیشگويی از حوادث آيندة آن ،لبنان را به شهر مرگ و
جنون تبديل کرد .چند ماه پس از انتشار آن ،جنگ داخلی لبنان آغاز شد .اين اثر،
جايزة فولبرايت دانشگاه ارکانس را به خود اختصاص داد .
رمان کوابیس بیروت ( )1314که توصیفی از بیروت جنگزده در اواسط دهة هفتاد
است ،بازتاب عظیمی داشت .رمان ليلـﺔ الـمليار ( ،)1394از تحملناپذيری و استعداد واقع-
نگری بینظیر غاده حکايت میکند و در همان سال غُربﺔ تحت الصفر ( )1394را به لبنان
تقديم کرد .داستان کوتاه القمر المُربع ( )1336آمیختهای از شخصیت و فرهنگ شاعر
است و در آن سمان ،سعی دارد با در آمیختن احساسات و حوادث و شخصیتهای
گوناگون و سرنوشتهای شگفتانگیز ،به ترکیبی از واقعبینی همخوان با حوادث موجود
دست يابد .اين داستان از سوی دانشگاه آرکانزاس آمريکا ،برنده جايزة ادبی شد .
غاده شعر را به عنوان وسیلهای برای خدمت به اهداف و گرايشهای سیاسى خود به کار
گرفته است .ديوانهای او از روابط عاطفی تا شعر جنگ را شامل میشود .در مجموعة
شعری

( )1334عواطف درونی خود را به وطن و اشتیاقش را به

بازگشت به دمشق (شهر ياسمن ها) به تفصیل بیان کرده است.
در ادب عربی نیز بايد نازکالمالئکه را از پیشگامان اين نوع از ادبیات برشمرد؛ اما
سرآمد اين نوع از ادبیات را بايد غادة السّمان دانست« .در میان شاعران عرب ،خانم غادة
السّمان نخستین شاعری است که از اصطبل جانوران اهلی عرب بیرون آمد و اسب
سرکش عربی را در صحرای گسترده و پرنور عرب رها کرد» (فرزاد.)11 :1992 ،
 .9عصیان و هنجارگریزی در شعر معاصر عربی
مرحلة اصلی تحول شعر عربی که مسلماً نقطة شروع انواع هنجارگريزی در شعر معاصر
عرب نیز هست ،مرحلهای است که پس از دوران رمانتیسم آغاز میشود و شاعران جوان،
پس از جنگ دوم جهانی در آن حضور دارند .بزرگترين ويژگی شعر اينان شايد در
تمايزی است که در نوع تصويرها و زبان شعرشان و در روايتی که نسبت به جهان دارند،
به چشم میخورد .اگر چه در نگاه نخستین ،مسألة اصلی ،موسیقی شعر است که در
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کارهای اينان جلب توجه میکند و به کلی رشتة سنت هزار و چهارصد ساله را گسسته
است؛ اما در عمق ،بايد پذيرفت که در میان تجربههای اينان ،آنچه بیش از مسالة
رهاکردن عروض سنتی دارای کمال اهمیت است ،مسالة زبان و خلق فضای جديد و
اسطورههای نو در شعر است( .شفیعیکدکنی )91 :1993 ،بايد توجه داشت که تالشها و
حرکت های گروه ادبی شعر در تحوالت شعر معاصر عربی بسیار تاثیرگذار بوده است.
گروهی که به عنوان يك جنبش ادبی نوگرا ،يك جنبش چالش برانگیز در عرصة شعر و
نقد معاصر عربی است« .يوسف الخال به عنوان مؤسس مجلة لبنانی شعر ،سعی بر آن
داشت تا نوگرايی شعر عرب را در دو سطح نظريهپردازی و تولیدات شعری پیرو
مدرنیسم غربی ،قرار دهد و همچنین بر آن بود تا رويکردهای فلسفی و انسان شناختی
شاعر عرب را شبیه چنین رويکردهايی در نزد شاعران مدرنیست غرب گرداند» (ثامر،
.)132 : 1393
به دنبال اين تحوالت و انديشههای نوگرايانه ،در شعر شاعران معاصر عرب،
هنجارگريزیها و عصیانهايی در فرم و محتوا پديد میآيد که آنها را از سه منظر عمده،
می توان بررسی کرد :عصیان ذهنی :همان عصیان بر اشکال و مضامین و زبانهای وارده
از بیگانگان؛ عصیان سیاسی :تمرد بر شکستها ،سکوت دولت و سالطین؛ عصیان
اجتماعی :عصیان بر ضدّ ارزشهای اجتماعی ،واقعیّتهای تمدن و اختالف طبقاتی
(العزب)11 :1314 ،
 .1عصیان و هنجارگریزی در شعر معاصر فارسی
تحول و دگرگونی در شعر معاصر فارسی از دورة مشروطیت آغاز میشود ،آنجا که
سیاست و اجتماع و نهادهای مختلف آن به طرز بارزی در ادب فارسی ،تجلی میيابد و
همراه با اصالحات اجتماعی در دوران امیرکبیر و تأسیس دارالفنون و رواج روزنامه و
مطبوعات و صنعت چاپ و آمد و رفت استادان و انديشمندان و سیاستمداران غربی و
ايرانی زمینة مبادالت فرهنگی میان ايران و کشورهای اروپايی ،فراهم میگردد« .برخورد
مدنیت شرق و غرب ،آگاهی نسبت به پیشرفتهای صنعتی و نظامی و فکری اروپا و
توجه به عقب ماندگی شرق ،حالت اضطراب و تپشی خاص در روح طبقة اهل درد يا
نخبگان اين عصر گذاشت که در مجموع آثار فکری اين روزگار مشاهده میشود .ديدن
اروپا و وصف پیشرفتهای صنعتی آنان که غالبا در سفرنامههای جمعی از اشراف و
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درباريان و نیز اخبار روزنامهها به گوش شاعران ايرانی رسید ،سبب شد که اين آرزو در
شعر ايشان بازتاب يابد» (شفیعیکدکنی.)91-94: 1933 ،
به دنبال اين تعامالت و آرزوها و انديشة صنعتیشدن و پیشرفت جامعة ايران،
شرايط تحصیل و مسافرت برخی از شاعران به اروپا فراهم گرديد و اين درحالی است که
به دلیل تأثیر فضای مشروطیت بر شعر فارسی ،شاهد عصیانگریهای بسیاری از شاعران
هستیم .چنانکه به قول شفیعی کدکنی ،آخر شاهنامة مهدی اخوان ثالث ،بلندترين
صدای اعتراض شعر قرن بیستم ايران است .همچنین ،به عقیدة وی ،بحث نقد دين يا
تجدد دينی ،نقد خرافات ،پلورالیسم دينی و مسألة زن و  ...از جمله هنجارشکنیهای
معمول شعر فارسی در اين دوره است .تا اينکه نیما ،هنجارشکنی در ساختار کالسیك
شعر فارسی را که قبل از وی آغاز شده بود ،به اوج میرساند و پس از وی ،ديگر شاعران
نیمايی چون سهراب سپهری ،فروغ فرخزاد و  ...به هنجار شکنیها و عصیانهای
گوناگون در ساحت ساخت و معنا ،مبادرت میورزند و گاه شعر آنها ،آيینة تمامنمايی
میشود که احوال روزگارشان در آن تجلی میيابد.
 .9مضامین مشترک در شعر فروغ و غاده با موضوع عصیان و هنجارگریزی
 .5-9عشق

عشق و محبت ،از بنمايههای پر بسامد در ادبیات کالسیك فارسی و عربی است و
مضامین کمابیش مشترکی را شامل میشود .از جمله وصل و هجران ،اندوه و شوق و
شعف ،معشوق و ويژگیهای او و تعامالت و مناسباتش با عاشق که از منظر جامعه-
شناسی ادبیات ،روايتکنندة گفتمان مردساالر جامعه است .حتی اوصاف مربوط به
معشوق در پرده و جفاکار و ديرياب ،ناشی از عدم حضور او در صحنة اجتماع و مواضع
ضعف و ناتوانی او در اظهار وجود است .اين مطالب در اشعار فروغ و غاده با طرح و
بررسی شاعرانة همان نقاط ضعف ،در رنگی ديگر جلوهگری میکند .با کالمی
هنجارگريزانه که قصد دارد اين قیدهای فرسودة نگاه مسلط مردانه را بگسلد و زن ،قادر
باشد در اين منظومه با احساس رهايی و آزادی از عشق و مناسبات خويش ،سخن
بگويد.
در حقیقت میتوان گفت اشعار فروغ و غاده در اين عرصه ،نمايانگر عصیان زن
پنهان در ژرفای شعر غنايی است که هرگز نتوانسته است صدای درون خويش را آشکار
کند.
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در شعر فارسی چهرة واقعی زن ،نخستین بار در شعر فروغ فرخزاد ،تصوير شد .او
بیآنکه خود بخواهد ،ادبیات زنانه را پی ريخت وبا تكگويی درونی و ذهنیّت و زبان
زنانه ،جهان فردی خود را در شعر معنا بخشید .اگرچه پیش از فروغ ،در شعر ژاله
عالمتاج قائممقامی نیز چهرهای متفاوت از زن ايرانی تصوير شده بود ولی بايد در نظر
داشت که مهمترين ويژگی اشعار فروغ ،زنانهبودن آن است( .کراچی)111 :1999 ،
فروغ فرخزاد در شعر عصیان ،از عشقی بیزاری میجويد که عمری زن را در قفس
انديشههای سلطهگرانة خويش اسیر میخواهد .عاشق فخیم شعر کالسیك که در عین
جورکشی ،مظهر وفا و استقامت است ،در شعر فروغ ،مردی خودخواه تصوير میشود که
بر لبهای معشوق خود ،قفل خموشی میزند و از او جز بوسة شیرين و تنی عطر آگین،
توقع ندارد:
به لبهایم مزن قفل خموشی /که در دل قصهای ناگفته دارم /ز پایم باز کن بند گران
را /کزین سودا دلی آشفته دارم /بیا ای مرد ای موجود خودخواه /بیا بگشای درهای
قفس را /اگر عمری به زندانم کشیدی /رها کن دیگرم این یک قفس را (فرخزاد:1913 ،
)14

اين نگاه عصیانگرانه ،در فاصلة میان دفتر شعر عصیان و تولدی ديگر تا اندازهای
تعديل می شود؛ امّا فروغ ،همچنان جويای عشقی است که سرشار از صداقت باشد .او در
شعر خويش جويای محبت و عاطفه در روابط عاشقانه است .او اذعان دارد که اين عشق،
در اين جهان رو به زوال است:
آنچنان آلودهست /عشق غمناکم ،با بیم زوال /که همه زندگیم می لرزد /چون تو را مینگرم/
مثل این است که از پنجرهای /تک درختم را ،سرشار از برگ /در تب زرد خزان مینگرم /مثل
این است که تصویری را /روی جریانهای معشوق آب روان مینگرم (فرخزاد)63 :1913 ،

غاده نیز همانند فروغ از عشق صادقانه با حسرت ياد میکند ،البته احساس غم و
غربت غاده در اين شعر ،پررنگتر از شعر فروغ است .وی در شعری به نام «زنی عاشق
در ژرفای سبو» از غربت وتنهايی خويش در شهر مدرنی چون پاريس ياد میکند که در
ازدحام خويش ،از عشق تهی شده است:
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(السّمان)191 :1339 ،

«در میان ازدحام و شادیهای غريبهها ،قدم میزنم در حالی که هیچ کس را نمیشناسم،...
همچون پالتويی که آن را در گنجة رستورانی شلوغ جا داده اند ،در حالی که همسايههايش را
نمیشناسد !هان! اينك من تنها و مهجور ،مانند دانة پستهای فراموش شده در ژرفای سبويی
بزرگ و برجامانده به نام پاريس  ...ای مسافر دور از وطنی که فراموش نشدهای ،سرزمین
پاريس ،از عشق تو تهی است  ، ...تو را میبینم که آرام میان مردمك چشم و پلكهايم می-
خرامی.»...
اين جمله نشان میدهد که میتوان در نگاه غاده به عشق صادقانه دست يافت ،اما اين

مفهوم در شعر فروغ ،دست نايافتنی است .مضمون اين شعر ،البته با فضاهايی ژرفتر در
شعر فروغ تکرار میشود:
میبندم این دو چشم پر آتش را /تا ننگرد درون دو چشمانش /...تا قلب خامشم نکشد فریاد/
رو میکنم به خلوت و تنهایی /ای رهروان خسته چه میجویید /در این غروب سرد ز
احوالش /او شعلة رمیده خورشید است /بیهوده میدوید به دنبالش (فرخزاد)23 :1913 ،

غادة السّمان در عین توصیف اين روابط عاشقانه ،همچنان از بیاعتمادی خويش
سخن میراند:
(السّمان)57 :2991،

«مباد که به تو اعتماد کنم /آن گاه که دستانم را فشردی  /ترسیدم ،مبادا انگشتانم را بدزدی /

و چون بر دهانم بوسه زدی  /دندانهايم را شمردم»....
فروغ نیز مشابه اين مضمون را تکرار میکند:
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است  /که همچنان که تو را می بوسند /در
ذهن خود ،طناب دار تو را می بافند (فرخزاد)46 :1913 ،

غاده در شعری به نام «دلدارم ،عزيزترين دشمن» در طیفی زنانه و سرشار از لطافت،
از مناسبات ظالمانه میان خود و معشوقش میگويد ،مردی که زن را همیشه در بند
میخواهد و احساسات او را ناديده میگیرد:

(السّمان) 41 :1311،
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«برای دلدارم گنجشکی نقاشی کردم ،برايم قفسی کشید /برايش زنی نقاشی کردم ،برايم بند و
زنجیر کشید /برايش دريا و افق نقاشی کردم ،برايم سدّی کشید /برايش درختی نقاشی کردم،
برايم تبری کشید /برايش قلبی نقاشی کردم ،برايم اسکناس دالر کشید /آيا دلدارم ،عزيزترين
دشمن من نیست؟».

در حقیقت ،میتوان گفت غاده به دنبال عشق اصیل انسانی است .او میخواهد که
« عشق پلی میان انسان و کمال او باشد و موانع درونی را که مانع تفاهم و گفتگو میان
انسانها میشود ،از میان بردارد» (مشکینفام .)169 :1996 ،بر اساس چنین باوريست که
میسرايد:

(السمان1334،الف)13:

«دوستت دارم /اما متنفرم از اين که مرا دربند کنی /همانگونه که رودخانه متنفر است /از اين
که مسیرش او را دربند کند /در يك نقطه ...دوستت دارم /اما تو نمیتوانی مرا دربند کنی/
همانگونه که آبشار موفق نمیشود رودخانه را دربند کند /و درياچه و ابر شکست میخورند /و
سد شکست میخورد.»...

اسارت بواسطة عشق و ازدواج از ديگر موتیفهای پر بسامد در شعر غاده و فروغ
است که در عین حال ،بیانگر تبعیضها و نابسامانیهای پنهان خانواده در جوامع
آنهاست .مشکلی که به صورت تسلط يكسوية مردان در جوامع شرقی مطرح میشود:
(السّمان)11 :1331 ،

«به نام عشق ،تالش نمودی که با سیم تلفن بر گردنم احاطه پیدا کنی و مرا به پای تخت
ببندی ،همچون سگ کوچکی که منتظر است ،درحالیکه پیوسته دمش را به نشانة خوش-
آمدگويی به تو تکان میدهد»...

فروغ صراحتاً به اسارت در ازدواج تأکید میکند:
دخترک خندهکنان گفت که چیست /راز این حلقة زر /راز این حلقه که انگشت مرا /این
چنین تنگ گرفته است به بر / ...وای ،این حلقه که در چهرة او /باز هم تابش و رخشندگی
است /حلقة بردگی و بندگی است (فرخزاد)94: 1913 ،

به اعتقاد فروغ ،مرد به عنوان شريك زندگی ،هرگز نمیتواند وفادار و رازدار يك زن
باشد:
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ای زن که دلی پر از صفا داری  /از مرد وفا مجو مجو هرگز /او معنی عشق را نمیداند /راز دل
خود به او مگو هرگز (همان)11 :

اين مضامین در شعر غاده اينگونه تکرار میشود:

(السمان)99: 1333 ،

«نظرت در اين باره چیست؟ آيا تو معشوق من نبودی /تو همچون احمقی بودی که سعی می-
کرد به پرستو ،نحوة استفاده از قطبنما را ياد دهد /يا در اين انديشه بودی که نقش تصويربردار
را در دل صدف دريايی  /يا نقش رهبر ارکستر را در سمفونی موجهای سرکش بازی کنی /عشق

نزد تو مترادف با قفس است ،نه پرواز».
 .2-9انتقاد از شرایط و تبعیضهای اجتماعی ،سنتها و کلیشههای رایج

يکی از مضامین مشت رک ادبیات معاصر عربی و فارسی ،شکايت شاعران از تبعیضهای
اجتماعی ،بخصوص تبعیضهای میان مردان و زنان است .در اين دايرة گفتمانی ،کاربرد
واژگان حوزة جامعهشناسی مثل ارباب و رعیت ،فرودست و باالدست ،شمشیر و قدرت،
پرواز و قفس ،شهر نور و ظلمت و ....قابل توجه است .غاده در نهانیهای انديشههای
شاعرانه و روح حساس خود از نابرابریها ،خیانت و ناتوانیهای تحمیلی سخن میگويد:
(السمان)13 :1331 ،

«میدانم که من همیشه /يکی از رعیتهای تو هستم ،ای سرور من!»

فروغ نیز آشکارا از خودخواهی مردان در فضای گفتمانی اجتماع روزگار خود،
حکايت میکند و در اين باره آشکار میگويد« :آرزوی من آزادی زنان ايران و تساوی
حقوق آنها با مردان است .من به رنجهايی که خواهرانم در اين مملکت در اثر
بیعدالتیهای مردان میبرند ،کامالً واقفم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آالم
آنها به کار میبرم ( »...مرادی کوچی .)12 :1913 ،وی گزنده و دردناک ،از تبعیضهايی که
بواسطة جنس زن بودن بر زنان وارد میشود ،میگويد ،زنی که:
به هرجا رفت در گوشش سرودند /که زن را بهر عشرت آفریدند (فرخزاد)19 :1913 ،

غاده نیز همین مضمون را به صراحت در شعر زير میآورد:
(السمان)119 :1339 ،
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« من تسبیحی نیستم در میان انگشتانت  /تا با آن بازی کنی آنگاه که با زنی ديگر از
عشق سخن میگويی».
وی در شعر «

» ،با نماد قرار دادن پرنده ،به عنوان مظهر آزادی و

پرواز ،شجاعانه بر سنتهای کهنة عرب اعتراض میکند و قوانین خرافی جامعه و
تبعیضهای جاری در آن را به چالش میکشد (السمان 1334 ،ب.) 21-21 :
بیشك ،فروغ و غاده از زنان سنتشکن دوران خودند .فروغ در شعر«شعری برای تو»
از مجموعة عصیان ،مانند يك منتقد اجتماعی ،بسیاری از مسائل روزگار خويش را نقد
میکند و در مجموعة «پرنده مردنی است» از دفتر «ايمان بیاوريم به آغاز فصل سرد»
به رنجهای بشری ،بیعدالتی و شرايط اجتماعی زمانه اشاره دارد .او در اين مجموعه ،در
مقايسه با مجموعة اولش ،شامل اسیر ،ديوار و عصیان که دربردارندة تصويرسازیهای
جسمانی است ،معضالت اجتماعی زمان را نشان میدهد (ر.ک :فرخزاد،36 ،21 :1913 ،
134و )191

سرکشی غاده نسبت به روش برخورد جامعه با زن و تعامالت خانوادگی قابل توجه
است .او در شعر زير کلیشههای رايج پیرامون زندگی زن را به چالش میکشد:
(السمان)96 :1333 ،

« هنگامی که بطور اتفاقی بر روی اين ستاره افتادم /دريافتم که حقوق من ،از خوردن و
آشامیدن و زادن و مرگ تجاوز نمیکند /پس تصمیم گرفتم که حقِ پرواز را نیز به آن اضافه
کنم».

در اين شعر ،تمرد سیاسی و اجتماعی غاده ،بروز و ظهور میيابد:

(همان)191 :

«من عصیان میکنم بر میکروفونها و شالق مربی /..و عصیان میکنم بر دندانهای مصنوعی در
دهانهايی که گذشته را همانند پستان میجوند /من عصیان میکنم برمیلههای زندان ،چه از
جنس طال باشند يا از جنس پالستیك ،پیچیده در گلها يا پوشیده از ارهها و يخ متصل به برق/
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عصیان میکنم بر محبت تصنعی سنگینتر از تنفر و تعارفهای تکريمی لزج /عصیان میکنم بر
دستکشهای سفید در دست دادنهای چاقويی تفريحات شبانه /از مراسم بزرگداشت شام و

خودکشیهای آيینی تو خسته شدهام».
وی در اين شعر ،بر بال عصیانی گريزان از گذشته ،به سوی آزادی پرواز میکند:
(السمان1334 ،ب)121 :

«هان! /من میدوم...همچون پروانه ،پرواز میکنم /پروانهای که با دو بالش ،خط افق را
ترسیم میکند /و از غارهای متعفن گذشته به سمت خشکیهای آزادی پرواز میکنم».
او همچنین در شعری با نام «زنی عاشق که با جغد دهشت در پرواز است» از
روزمرگیّ و عادتهای بیهوده زنان شرقی میگويد:

(السمان)23-43: 1334 ،

«در خانة زن شرقی ،الفبا میمیرد /در قربانگاه روزمرگی/آيا ظرفهای نقرهای را برق
انداختهای /به جای حروف الفبا؟ آيا فرشها و پشتیها را گردگیری کردهای /و گذاشته-
ای که مژگان سرمه کشیدهات را غبار آلود کنند؟ /مهمانان کی میآيند؟  /آيا کفشهای
مهمانها را با مرکب قلمت /رنگین کردهای؟  /وخون استعدادت را بیرون کشیدهای /در
شبی که برای ترساندنت گربه را در حجله کشتند؟... /آنجا مقبرهای است /به نام
روزمرّگی /که در آن حروف الفبای زن شرقی /دفن میشود».
فروغ نیز ،البته شاعرانهتر از غاده تمرد خود را علیه کلیشههای رايج ابراز میدارد و
در مقايسه با غاده بیشتر تمردهايش ذهنی است:
تنهاتر از یک برگ /با بار شادیهای مهجورم /در سایة ناپایداریها /ما یکدگر را با نفسهامان/
آلوده میسازیم /آلودة تقوای خوشبختی /ما از صدای باد میترسیم /ما از نفوذ سایههای
شک /در باغهای بوسههامان رنگ میبازیم (فرخزاد)91-92 :1913 ،

فروغ در شعر هفت سالگی که سن گذر از دوران کودکی است ،درک بیزاری خويش
را علیه شرايط اجتماعی به طرزی شاعرانه بیان میکند:
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ای هفت سالگی /ای لحظة شگفت عزیمت /بعد از تو هرچه رفت در انبوهی از جنون و جهالت
رفت /بعد از تو پنجره /...شکست /بعد از تو ما صدای زنجرهها را شکستیم /و به صدای سوت
کارخانههای اسلحهسازی دل بستیم /...بعد از تو ما به هم خیانت کردیم /بعد از تو تمام
یادگاریها را /با تکههای سرب و با قطرههای منفجرشدة خون /از گیجگاههای گچ گرفتة
دیوارهای کوچه زدودیم (همان)36 :

 .9-9پرسشهای هستیشناسانه در افق معضالت اجتماعی و تکنولوژی

تکنولوژی و تبعات ناشی از آن ،يکی از محورهای انتقادی در اشعار غاده و فروغ است.
غاده در

 ،بر دروغهای تبلیغاتی رسانهها و روزنامهها و دستاندرکاران

اصلی آنها و بسیاری از مظاهر تکنولوژی که رياکارانه به کار گرفته میشوند ،میتازد.
(السمان )191 :1333،اين صراحت در اشعار فروغ کمتر است .عصیانهای فروغ بیشتر در
طیفهای شاعرانهتری نمود پیدا میکند .در برخی از پژوهشهای تطبیقی ،رسم بر اين
است که آشکارا با اشاره و تکیه بر کلماتی که در ساختار متن وجود دارد ،به تطبیق و
تبیین انديشههای دو شاعر يا نويسنده ،پرداخته شود و به طور مثال با تفسیر نمادهايی
که دال آنها در متن حضور دارد ،به توضیح مدلولها و ديگر اليههای ضمنی آن پرداخته
شود .در برخی از موارد نیز برای يافتن نقاط اشتراک يا اختالف متون ،واکاوی اليههای
ضمنی که حاکی از نهانیهای ذهن خالق آنهاست ،مورد توجه قرار میگیرد .به همین
منظور به تفسیر انديشههای فروغ فرخزاد و غادة السمان در دو شعر «ديدار شب» در

دفتر شعر تولدی ديگر از فروغ فرخزاد و «زنی عاشق با ستارهای در جیبش» از غادة
السّمان ،پرداخته میشود .غاده ،در شعر خود با ستارهای در جیب که نشانی از روشنی-
ها و خلوص دنیاهای طبیعی فارغ از جنجال روزگاران دود و مترو و اعتصاب و ايدز و
مالیات دارد ،به طرح پرسشهايی متعدد از هستی انسان و جهان پیرامون آن میپردازد:
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(السمان1331 ،ب-12 :
)11

«آن ستاره که پنهانی احساسش میکنم /در حالی که بر قطار سردابها سوارم /و
پیرامونم چهره است و چهرة همه فتوکپی مکرر نومیدی/..و از پلههای مترو باال میروم /و
از میان شهر ها و بیخانمانها میگذرم /و دود سیگارم را  /در چهرة برف سرفه میکنم/
وسیلیهای بادهای غربت را /بر گونهام میبینم...و به دوستم میانديشم /با دستهای
سنگ شده بر «گذر نامهها» و «اوراق اقامت» و «پروانة کار» ..که در صدايش آهنگهای
جاز وعتابا و میجانا نوحه سرايی میکنند /و در دستانش ،میدرخشد :لبههای دندانهدار
شیشههای شکستة مشروب /..و در میان خش خش پالتو پوستی يخ زدهاش میشنوم:
صدای خرد شدن و سقوط «آلپ» و «پیرنه» را /در حالی که درباره مالیاتها ،اعتصابها و
ايدز /و سگان مرفه سخن میگويند /و من چونان صراحی رنگارنگ فنیقی درهم می-
شکنم /آنگاه ستاره را در جیبم احساس میکنم ،و بیدار میشوم /و در حلقه فیلمی که
هرگز /اکران نشد ،پنهان میگردم /ای دوست از من مپرس /مادام که ستیزهجو /با زخمم
می دوم /چه کنم تا بعد از مرگ مکررم /ادامه دهم/ ..از آن ستاره بپرس /که همواره در
درخشش است /چونان چشمك دخترکی آسوده /در آغوش دهکدة فراموش نشدهاش»
(السمان.)94 :1993 ،
در به کارگیری نماد ستاره ،معموال کیفیت نوربخشی و روشنگری آن مدنظر است.
در عین حال خصوصیت آسمانی ستاره ،آن را در شمار نمادهای روح و بخصوص برخورد
میان دو نیروی باطنی و ظاهری يا معنوی و مادی ،يعنی نور و ظلمت میکند( .شوالیه و
گربران)291-294 :1991،

از ديگر نمادهای اين شعر و از جمله نمادهای پربسامد در اشعار فروغ و غاده ،کودک
و کودکی است .در فرهنگ نمادها ،کودکی نماد معصومیت و مرحلهای است که در
سنتهای مختلف به بازگشت به مرحلة جنینی تعبیر شده است .کودکی نماد سادگی
طبیعی و نماد خودجوشی و خود بهخودی و صلح طلبی است( .همان)416 :
در شعر غاده معناهای نمادين ستاره و کودکی ،در تقابل با جهانی که روشنی و
سالمت آن با دود رياکارانة تکنولوژی ،ظلمانی و مسموم شده است ،حضوری چشمگیر
دارد .در اين شعر ،برف و باد ،نماد سردی و ويرانی و جمود ناشی از تسلط دستهای
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سنگی است و سگان مرفه ،نماد مردمانی بیدردند که درکی از اين نور و روشنايی و
معنويت ندارند .دخترک و دهکده ،نماد سادگی و بیآاليشی در تقابل با هجوم ستیزه-
جويان و يادآور زخمهای پنهانی شاعرند.
اعتیاد به روزمرگی و سخن گفتن از تکرارها ،تنها انگیزة بودن انسان هايی است که
فروغ و غاده آنها را در شعرهای خود ترسیم میکنند و گاه در چارهای برای بهتر زيستن
آنها ،حسی از درماندگی و وحشت در ذهن آنها نقش میبندد؛ چنانکه فروغ همنوا با
غاده میسرايد:
آه ،آیا صدای زنجرهای را /که درپناه شب ،بسوی ماه میگریخت ،از انتهای باغ شنیدید؟ من
مردهام /و شب هنوز هم /گویی ادامة همان شب بیهودهست.
من فکر میکنم که تمام ستارهها /به آسمان گمشدهای کوچ کردهاند  /و شهر ،شهر چه ساکت
بود /من در سراسر طول مسیر خود /جز با گروهی از مجسمههای پریده رنگ /و چند رفتگر/
که بوی خاکروبه و توتون میدادند /و گشتیان خستة خوابآلود /با هیچ چیز روبرو نشدم...آیا
شما که صورتتان را /در سایة نقاب غمانگیز زندگی /مخفی نمودهاید /گاهی به این حقیقت
یأسآور اندیشه میکنید /که زندههای امروزی /چیزی به جز تفالة یک زنده نیستند؟ (فرخزاد،
)111 -113 :1924

اين مضامین با اين شعر غاده ،اشتراک و همانندی شگفتی پیدا میکند :

(السّمان)12 :1331 ،

«باور نمیکنم که /جسد نمك سود من با نفتالین /و پوستم و عفونت مه /و زنگار و
چرک خیابانهای غمگین /روزی در آبی شفاف آسمانِ روستای شامیام غوطهور بود /و
با سبزه و نور خود را شستشو میداد...آيااين جسد /که در غبار گريههای پنهان دهلیزها
(مترو) میدود /همان است که پیرزنان دمشقی /بر او دل میسوزاندند /و مادر بزرگم
برايش تعويذها و دعاهای متبرکش را میخواند! /و آن را با حنا و مهرههای کبود چشم
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زخم میآراست /و موهايش را با گلهای ياسمن میبافت! اگر آن ستاره در جیبم نمی-
بود ،گم میشدم /و چهرهام را نمیشناختم /در میان میلیونها چهرة کبود در شهرهای
آوراگی ...و خودم را تمیز نمیدادم /از میان آن اجساد کبود و سیاه /در سردخانة
جسدها /و بیگانهای ناشناخته بودم ..نمیدانم کی بر اين ستاره دست يافتم /شايد در
کودکی /آن را از روستايم با خود آوردم /و شايد سنگ ريزهای بود /و تعويذی شد/
انباشته از دعاهای خیر پدر /در حق من» (السمان.)19 :1993 ،
در اين شعر غاده نیز نوستالژيك دوران کودکی نمود يافته است که با رنگ آبی به
کار رفته در فضای شعر ،همخوانی دارد .در نمادپردازی رنگها« ،آبی غیرمادی ترين رنگها
و در حريم جاودانه رنگ است و مجموعة عملکرد نمادينش به همراهی آن با عناصر
گوناگون بستگی دارد .همراهی آبی با آسمان ،ورود به راه بینهايت و جايی است که
واقعیت به تخیل تغییر شکل میدهد» (شوالیه و گربران.)69 :1991 ،
اين جنبه های نمادين رنگ آبی با فضای شفاف و آسمان باز روستای شام ذکر شده
در شعر شاعر ،همگونی میيابد .آبی شفاف قلمرو خیاالت وگذر به سرزمین رؤياست که
با تصورات شاعر در بازگشت به گذشته ،پیوندی ژرف يافته است و در ادامه در تقابل با
رنگ کبود و سیاه اجساد قرار میگیرد .اجساد نمك سود و نفتالین زده شده ،نماد
کهنگی و فرسودگی ناشی از زنگارها و پلیدیهای قلب آدمهايی است که در غبار
دهلیزهای تمدن عاری از نور و شفافیت ،محو شده و به تدريج از بین میروند .حنا و
مهرههای چشم زخم ،اشاره به سنتهای زيبا و بیآاليش دوران کودکی شاعر دارد و
گلهای ياسمن نشان از طراوت و روشنی روزهايی دارد که شاعر آرزوی تجربة دوبارة آنها
را در میان میلیونها چهرة ناشناس در سر میپروراند.
فروغ نیز همراه با سوالهای هستی شناسانة خويش به سراغ زندگی زمینی و جامعه
و روزگار خويش میرود و آنها را در هالههايی از تیرگی و ترديد ترسیم میکند:
آنگاه ،خورشید سرد شد /و برکت از زمین رفت /وسبزهها به صحراها خشکیدند /وماهیان به
دریاها خشکیدند /و خاک ،مردگانش را /زان پس به خود نپذیرفت /شب در تمام پنجرههای
پریده رنگ /مانند یک تصور مشکوک /پیوسته در تراکم و طغیان بود /و راهها ادامة خود را/
درتیرگی رها کردند (فرخزاد)131 :1924 ،

اين اشعار نشان میدهد فروغ و غاده برای ترسیم دنیايی که در پناه تکنولوژی
زيبنده و گمراهکننده ،از طبیعت مصفای بیرون و طبع خالص درون آدمی فاصله گرفته
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است ،از همین عناصر طبیعت بهره میگیرند و ژرفای نگاهشان همانندی شگفتی می-
يابد.
 .9نتیجه

در اين پژوهش ،با تحلیل محتوای مضمونی به بررسی اشعاری از فروغ فرخزاد و غادة
السّمان  ،شاعران معاصر فارسی و عربی پرداخته شد .حاصل تحقیق نشان میدهد که
اين دو شاعر در عرصة شکل و مضمون به ساختارشکنیهای بسیاری دست يازيدهاند.
ساختار شکنیهای مضمونی ،بیشتر حاوی وجوه گوناگون هنجارگريزی و عصیانهای
ايشان از مناسبات قدرت و کلیشههای اجتماعی روزگارشان ،به ويژه در حوزههای مربوط
به زن شرقی است که در عین حال معرف پارامترهای فرهنگی زمانه و تاريخ آنهاست.
اصالت دادن به تجربهها و احساسات زنانه در تقابل با گفتمان مسلط مردانه و توجه
به ژرفترين نیازهای عاطفی زنان که در اين گفتمان ناديده گرفته میشود؛ از موتیف-
های شاخص در شعر آنها ،به خصوص با موضوع عشق است .در اينباره ،شاهد صدق
عاطفه و بیان تجارب شخصی و لطیف و گاه گستاخانه و بیپروا نیز هستیم که نمودار
روحیة عصیانگرايانة اين دو و در عین حال نمايانگر طغیان پنهان در ژرفای اشعار غنايی
آنان است .اسارت بواسطة عشق و ازدواج از ديگر بنمايههای مشهود در شعر غاده و فروغ
است که از آن به عنوان ابزار سلطه در جوامع شرقی ياد میکنند .در همین راستا
شکايت از تبعیضهای اجتماعی میان مردان و زنان و ناتوانیهای تحمیلی زنان از
موضوعات مهم در اشعار آنان است که گاه در قالب کلماتی صريح و گزنده بیان میشود.
دو شاعر در برخی از اشعارشان مانند يك منتقد اجتماعی تمام عیار به رنجهای بشری و
بی عدالتیها میتازند و سطحینگریهای افراد را به سخره میگیرند.
در نهايت میتوان از فروغ فرخزاد و غادة السّمان به عنوان شاعران سنت شکن عصر
خويش يادکرد که صدای تبعیضها ،تنهايیها و رنجهای زنان را در شعرشان منعکس
کرده اند و در اين حوزه ،در هر دو فرهنگ ،به عنوان شاعرانی صاحب سبك شناخته
شدهاند.
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