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بررسی نقش و حضور زنان در داستانها و اشعار نویسندگان و شاعران مرد و نیز جایگاه مزردان
در آثار زنان نویسنده و شاعر ،مقولهای قابل بررسی است .این پژوهش به بررسی بازتزاب نگزاه
به زن درآثار یك نویسندة مرد و بازتاب نگاه یك شاعر زن به مرد دراشعار اومی پردازد و تأثیر
نگرش آنها را به جنس مخالف در زندگی واقعیشان بررسی میکند .پرسش اصلی ایزن اسزت
که آیا حضور زنان در آثار مردان و برعكس ،پررنگ و تأثیرگذار و سازنده بوده یا در حاشزیه و
کمرنگ و سترون تصویر شده است؛ به این منظور دوتن از معاصران ،صزادق هزدایت و فزرو
فرخزاد را انتخاب کردهایم تا دیدگاه آنها را دربارة جزنس مخزالف در آثارشزان بررسزی کنزیم.
نتای پژوهش نشان می دهد این دو در آثارشان نسبت به جزنس مخزالف خزود دیزدگاه مثبتزی
نداشتهاند .نگرش آن دو به جنس مخالف ،باعث بدبینی و تنهایی آنهزا در زنزدگی واقعزیشزان
شده است.

بيان مسئله
زن در ادبیات ایران غالباً نقش واالیی نداشته است و هنرمندان مرد در گذشزته و گزاهی
در ادبیات معاصر ،زن را در جایگاهی دون مقام او تصزویر کزردهانزد .در ایزن مقالزه دو
هنرمند مرد و زن معاصر  -صادق هدایت و فرو فرخزاد -انتخاب شدهانزد تزا بازتزاب
دیدگاه هر یك به جنس مخالف ،در آثارشان مشاهده شود.
فرضیه این است که صادق هدایت به پیروی از افكار و عقاید پیشینیان خزود ،زن را
حقیر ،بی وفا و نیازمند به مرد می شمرد و فرو نیزز مزرد را جفاکزار ،سزتمگر و عامزل
عقبماندگی زنان جامعه میداند .فرضیة دیگر این است که اوضاع اجتماعی دورهای که
این دو میزیستند و تأثیرات محیط خانوادگی ،نوعی گریز از جنس مخزالف را در آنزان
به وجود آورده که به تنهایی و افسردگی آن دو منجر شده است.
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پيشينه پژوهش
آثار صادق هدایت و فرو فرخزاد از دیدگاههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته
که معرفی آنها از حوصلة این مقال خارج است .اما در جستجو بزرای مزوارد مشزابه بزا
موضوع این مقاله ،موارد زیر مشاهده شد:
فاطمه بدیعیفرد در پایاننامة کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی جایگزاه زن در
ادبیات داستانی معاصر ایران با تكیه بر آثار داستانی صادق هدایت» ،کزه در سزال 9330
نوشته شده ،چكیدهای از داسزتانهایی کزه زن در آنهزا حضزور دارد ،فزراهم کزرده و بزه
بررسی زن در آثار داستانی هدایت ،شخصیت زن و فضایی که در آن مزیزیسزته ،زن و
گرایش او به مرد ،نامهای زنان در داستانها و  ...پرداخته است؛ همچنین لزیال پارسزی در
سال  9335در دانشگاه پیام نور واحد تهزران در پایزاننامزة کارشناسزی ارشزد خزود بزه
«بررسی تطبیقی ویژگیهای سبكی شعر و نثر ادبی با تكیه بر آثار صادق هدایت و فزرو
فرخزاد» پرداخته و در دوازده شعر فرو و سه داستان هزدایت ،انزواع هنجارگریزیهزای
معنایی ،واژگانی ،سبكی ،نحوی ،آوایی ،زمزانی و سزبكی را بررسزی کزرده اسزت .ایزن
تحقیق بر این مبنا ،که «نثر علمی در نقش ارجاعی زبان کار میکند و وابسته به کیفیزات
شعر و نظم نیست در حالی که نثر ادبی در نقزش شزعری زبزان کزار مزیکنزد و اساسزاً
شكل گیری آن وابسته به حضور قدرتمند کیفیات شعر و نظزم اسزت» ،شزكل گرفتزه و
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ديدگاه سنتي حاكم بر ادبيات نسبت به زن
پیش بررسی دیدگاه صادق هدایت و فرو فرخزاد درباره جنس مخزالف و بازتزاب آن
در آثارشان ،جا دارد به دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات دربارة زن اشارهای کوتاه شزود .در
باورهای بیشتر ادیان ،زن اولین گناهكار هستی معرفی شده است .باور دیگر کزه تصزور
کهن و ریشه داری در شرق است،آفرینش زن را از دندة چپ مزرد مطزرح مزیکنزد .بزر
اساس باوری دیگر ،خداوند ابتدا مزرد را آفریزد و سزپس از وجزود او زن زاییزده شزد
(یزدانی21: 9334،و.)23

از سوی دیگر دیدگاه اجتماعی ما ،سایة سالها مردساالری را بر دوش میکشد؛ زنزان
در زمان سعدی وقتی ستوده میشوند که «فرمانبر و پارسا» باشند و اگر احیانزاً راه بزازار
گیرند ،جواز کتك زدن آنها صادر میشود .زن در کنار فرمانبری ،بایزد مزرد درویزش را
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فرضیة دوم نیز این بوده که «ویژگی انسجام و ساختمندی روایی از ویژگیهای بزارز نثزر
ادبی داستانی است که در شعر کم به چشم میخورد».
پژوهش دیگر ،تحقیقی است با عنوان «مقایسة تصویر زنان و مردان در آثزار داسزتان
نویسان زن و مرد» ،که در قالب پایاننامة کارشناسی ارشد در سزال  9334انجزام گرفتزه
است .زمینه ارجاع ،داستانهای سیمین دانشور و صادق هدایت تعیین شده اسزت .نتیجزة
بررسی ،عرضه تصویر مثبت از زنان در آثار زن نویسنده و عرضزه تصزویر دوگانزه -یزا
بسیار مثبت یا بسیار منفی  -از زن در نوشتههای نویسندة مرد گزارش شزده اسزت .در
این تحقیق از نگاه مرد نویسنده ،مردان با چهرههایی مقبول و مثبت ترسیم شدهاند .نقش
متف اوت زنان ،به دو گروه تقسیم شده است :زنان بزا نقزش مثبزت ،زنزانی در حاشزیه و
خاموش بوده اند و زنان منفور ،نقش اصلی و پررنزگ را ایفزا کزردهانزد (نسزرین فخزری،
دانشنامه کارشناسی ارشد .)9334 ،در بررسی دیگر با عنوان «مقایسة محتزوای آثزار شزاعران
زن با شاعران مرد در شعر معاصر» ،سرودههای سه شاعر زن (پروین اعتصامی ،فزرو
فرخزاد ،طاهره صفارزاده ) و سه شزاعر مزرد (بهزار ،سزهراب سزپهری ،علزی موسزوی
گرمارودی) با هم مقایسه ،و از بررسی مقایسهای این شاعران به سزطح فكزری شزاعران
مرد ،پرداخته شده است (شبنم سادات کشفی ،پایاننامة کارشناسی ارشد )9335 :اما تحقیقزی بزا
موضوع مقایسة آثار فرخزاد و هدایت در رویارویی با جزنس مخزالف و بازتزاب آن در
زندگی و آثارشان یافت نشد.

هم پادشاه کند؛ پس باید قانع و صرفهجو نیز باشد؛ این زن را میتوان بیهزیچ خطزایی،
چون وسیلة زایدی بیرون انداخت:
زن نو کن ای دوست هر نوبهزار

که تقزویم پزاری نیایزد بزه کزار
(سعدی :9312 ،ص)004

از دیگر سو ،زن موجودی غیر قابل اعتماد است:
نزیبززد کززه بززا زن نشززیند بززه راز
بززدو گفززت کززز مززردم سززرفراز
(فردوسی ،به نقل از دهخدا:9335 ،ص )921

در چنین فرهنگی اگر مردی ناق و ناتمام باشد ،زن خطاب میشود:
وای مردی کزه کزم اسزت از زن
کاهلی پیشزه کزردی ای کزم زن
(سنایی ،به نقل از دهخدا :9335 ،ص)001

زنان چون درختند سزبز آشزكار

ولیك در نهزان زهزر دارنزد بزار

(اسدی ،به نقل از دهخدا: 9335 ،ص)001
شاید موالنا زیباترین وصف را د بارة زن گفته باشد:
خالق است او گوییا مخلوق نیسزت
پرتو حق است او معشوق نیست
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(مولوی)992 :9302 ،

این دوگانگی که گاهی زن با هالهای از قداست و نور تصویر میشزود و مزرد بزرای
لحظهای دیدار او ،هستی خود را پیشكش میکند و زنزی کزه اغلزب در شزعر و ادب و
فرهنگ ما جلوهگری می کند ،موجودی گرفتار قانون مردساالر تحقیرشده است ،چگونزه
میتواند موجود واحدی باشد .آیا این تناق در پیچیدگی نقش زنان است یزا دورویزی
در تصویرسازی مردان نقاش زنان؟
در دورة معاصر نیز به نظر میرسد نگاه به زن تا حد زیادی ادامة همان تفكزر سزنتی
گذشته است .در کتاب چشمة روشن قصیدهای از نصراهلل کاسمی تحلیل و بررسی شده
که در سال  9333ش .سروده شده است .نویسندة کتاب میگوید معموالً در ادبیزات مزا
از زن با طعن و نكوهش یاد شده اما در این قصیده که «زن چیست ؟» نام دارد با لحنزی
صمیمانه و سرشار از پاکی و صفا از او یاد شزده از آن بابزت کزه او آفریزدة شزریف و
برگزیدة خداست .روح شعر ،بیانگر آگاهاندن زن و برحزذر داشزتن و پنزد بزه اوسزت.
پرسش:
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زیباترین نگزار جهزان چیسزت؟

زن در کنززار شززوهر و فرزنززد
(یوسفی 452 :9333 ،تا )423

البته نویسندة محترم بر شاعر ایراد نگرفته که چرا به جای واژه «چیست »« ،کیسزت»
به کار نبرده است .در این چكامه هم که در وصف و ستایش زن سروده شده است ،بزاز
هم زن ،بی همنشینی در کنار مرد ،زیبا نیست و تازه موجزودی نیازمنزد پنزد و نصزیحت
است.
رهی معیری شاعر همدورة هدایت نیز غزلی دارد با این مطلع:
اگر افتی به روز مزن نیفتزی
الهززی در کمنززد زن نیفتززی

تفاوتهاي شعر و نثر در بيان آمال و آالم
از آنجا که زمینة بررسی ما ،هم نثر و هم شزعر اسزت ،الزم اسزت در مزورد شزباهتها و
تفاوتهای بیان در این دو گونة ادبی متفاوت و نیز اینكه آیا اصوالً میتوان شعر و نثزر را
با هم مقایسه کرد یا خیر ،توضیحی داده شود.
شعر تصویر مح حیات است که به صورت حقیقت جاودانة خود بیان میشزود.
این فرق بین یك داستان و شعر است .داستان شرحی از حقایق ناپیوسته اسزت کزه
هیچ ارتباط دیگری جز زمان و مكزان و اوضزاع و علزت و معلزول نزدارد و شزعر،
آفرینش اعمال بر طبق صورتهای تغییرناپذیر طبیعت بشری اسزت ...داسزتان ،جنبزة
جزئی دارد و فقط به یك دورة عینی از زمزان و بزر ترکیزب عینزی بشزری موجزود
است .زمان که زیبایی و فایدة وقایع داستانی را به واسطة فقزدان روح شزاعرانه در
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او در ادامة شعرش دو روز را برای مرد فرخنده مزیدانزد :روز وصزال بزا زن و روز
خاکسپاری او (امین :9332 ،ص.)032
هدایت هم کم و بیش با چنین وضعیتی سروکار داشت .دیزدار از اروپزا و مشزاهدة
پیشرفتهای آن دیار و از دیگر سو دلزدگی از عقزبمانزدگی و فقزر و خرافزة حزاکم بزر
احو ال ملت ایران در او خودباختگی و بیزاری پدید آورده بود و در این میزان دیزوار زن
همیشه در ادبیات ایران بس کوتاه بوده است و راحتتر میتوان او را محكزوم کزرد و بزه
زیر شالق انتقاد کشید.
این مطالب میتواند شمه ای از جایگاه زن در ادبیات گذشزته و معاصزر نزدیزك بزه
دورة زندگی صادق هدایت باشد.

آنها تباه میکند به شعر قوام میبخشد و همیشزه صزورتی تزازه و زیبزا از حقیقزت
جاودانی را که در خود دارد میپرورد ...داسزتانی از وقزایع معزین همچزون آینزهای
است که آنچه را باید زیبا باشد ،تیره و بدنما میسازد اما شعر آینهای است که آنچه
را بدنما شده است ،زیبا میکند (دیچز :9333 ،ص.)91

شعر مقتبس از شعور و آگاهی است .آنچه شاعر احساس میکند ،دیگران بهسادگی
از کنار آن عبور میکنند .انتقال اندیشه بزه ذهزن مخاطزب در قالزب شزعر شزاید کزاری
دشوارتر از نثر باشزد .هنرمنزد تزا خزود از احساسزی شزدید ،منفعزل و منبعزث نشزود،
نمیتواند اثری خلق کند که در اذهان و یادها ماندنی باشد.
شززعر گزززارش بهتززرین و سززعادتآمیزتززرین لحظززات سززعادتمندترین و بهتززرین
ذهنهاست .ما از تالقی زودگذر فكر و احساس _که گاهی با مكان و شخ و گاه
تنها با ذهن ما ارتباط دارد و همیشه بیآنكه دیده شود رخ میدهزد و بزیرخصزت
دور میشود ،اما بیشتر از آنكه به حد وصف در آیزد ،اعزتالبخش و مسزرتانگیزز
است _ اطالع داریم به طوری که حتزی در رغبزت و تأسزف کزه از خزود بزه جزا
مینهند ،چیزی جز لذت نمیتواند بود (همان.)930 ،
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شعر بویژه نزوع غنزایی آن بیشزتر جنبزة شخصزی دارد .از خوشزیها ،آالم ،عشزقها و
جداییها میگوید و بیشتر بر دل مینشیند.
فرو خود را به شعر میسپارد تا هرجا که میخواهد او را ببرد .شعر نیز بزه طزور
طبیعی او را به احساس و ادراب آدمی و رابطزهیزابی نزاگزیر او مزیرسزاند .او هزر
اندیشه ای را فقط از خالل یك حالت غنایی انسانی عرضه مزیکنزد .ذهنیزت او بزا
کارکرد غناییاش به اندیشه دست مییابد .او اندیشمند است نه بیانگر اندیشزههزای
پرداختهشده در یك نظام معین فلسفی ،سیاسی ،اجتماعی (مختاری :9303،ص.)543

چنانكه در اشعار فرو چنین است .شعر را به دلیل ساختار زبانی و خیزالانگیززی و
آهنگین بودن میتوان در خاطره و ذهن مرور کزرد .الیزوت (وفزات 9145م ).مزیگویزد
«شعر رها ساختن عواطف نیست ،بلكه گریز از عواطف اسزت؛ بیزان شخصزیت نیسزت
بلكه گریز از شخصیت است؛ گریزی از زندگی به دامزان هنزر» (بزه نقزل از دیچزز:9333 ،
ص.)004
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در ادبیات غنایی صدای معشوق معموالً خاموش میشود یا عاشق به جزای او فكزر
میکند و حرف می زند .در اشعار فرو هم با وجود حضور پررنگ مزرد ،صزدایی از او
شنیده نمیشود.
شعر حاوی همان عناصری است که یك انشای منثور دارد .هر دوی اینها از کلمات
استفاده میکنند؛ پس فرق بین شعر و انشای منثور در ادات آنهزا نمزیتوانزد باشزد؛
تفاوت آنها در تفاوت شیوة ترکیب آنها و در نتیجه تفاوت هدف آنهزا بایزد باشزد.
شعر ،کلمات را به صورت دیگر ترکیب میکند؛ زیزرا در جسزتجوی چیزز دیگزری
است .یكی از آن اهداف میتواند تسزهیل یزادآوری باشزد (بزه دلیزل داشزتن وزن،
قافیه .)...این سؤال که هر یك از شزیوههزا چزه هزدفی دارد و ایزن هزدف چگونزه
ماهیت آن را معین می کند ،در صدد تمییز بین ایزن دو شزیوة کزاربرد زبزان اسزت.
هدف مستقیم ممكن است القای حقیقت یا القای لذت باشد (همان.)909،

هنرمند موجودی مضطرب و آگاه است .او درگیر تنزاق بزین وضزعیتی اسزت کزه
موجود است و نمیپسندد و آرمانی که در ذهن دارد و در عمل به آن دست نمییابد.

نثر «هدایت» نوعی واقعبینی تلخ و سیاهاندود کردن تاریكیهاست که البتزه ایزن نزوع
نثر نیز ،عالقه مندان خود را دارد .قزرار نیسزت همزه از وصزل و فزراق بگوینزد .در سزه
داستان زنده به گور ،سه قطره خون و بوف کور ،که آثار برجستة صادق هزدایت اسزت،
داستانها به صورت جریان سیال ذهن و نوعی تكگویی و مرورگری محتویزات حافظزه
به چشم می خورد .روی آوردن هدایت به داستانهای ذهنی را ناشزی از احزواالت ویزژة
شخصی او و سعی در انعكاس غیرمستقیم این روحیات در داستان میدانند (بیزات:9312،
ص.)935

از ویژگیهای داستانهای جریان سیال ذهن بهرهگیری فراوان از عناصر شزعری اسزت.
گاهی جنبه های شاعرانه این آثار بر جنبة داستانی آنها غلبه دارد؛ بزرای مثزال اسزتفاده از
استعاره و نماد از مهمترین صناعاتی است که زبان ایزن نزوع داسزتان را بزه زبزان شزعر

11

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،10شماره ،42زمستان 1392

کار ادبیات تخیلی این نیست کزه جهزان گریزز گزاهی در دسزترس مزا بگزذارد تزا
تخیالتمان بتوانند تسزالی خزاطری از دشزواریها و نقزائ زنزدگی واقعزی در آن
بجویند ...جهان مطلوب شاعر از دو لحاظ ارجمند است :یكی اینكه جهانی بهتزر از
دنیای واقعی است و دیگر اینكه به طریقی عرضه میشود که خواننده را به آزمایش
و تقلید از آن در رفتار خویش بر میانگیزد (همان.)999 ،
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نزدیك می کند؛ بویژه به دلیل ویژگزی مبتنزی بزر اسزتعارة برخزی از فراینزدهای ذهنزی،
نویسندگان بسیاری برای نزدیك شدن به حزال و هزوای ذهزن در نگزارش تزكگزویی
درونی سعی کردهاند ،پیش از همه چیز ساز وکارهای اسزتعاری زبزان ذهزن را برجسزته
کنند (همزان 920 ،و  .)922از اینجا میتوان نوعی نزدیكی میان نثر هزدایت ،کزه بزر شزیوة
نگارش جریان سیال ذهن است با شعر پیدا کرد .او در بزوف کزور و دیگزر داسزتانهای
ذهنی خود تنها به بخشی از ذهن میپردازد که تا حدی ارتبزاط منطقزی آن را بزا دنیزای
واقعی گسسته است .در نتیجه ،داستان با تكیه بزر سزطح ناخودآگزاه ذهزن در ردة آثزار
سوررئالیستی قرار میگیرد و از فضای واقعگرایانه کامالً جدا میشود (همان.)915 ،
هدایت از اولین کسانی است که در ایزران شزیوة جریزان سزیال ذهزن و تزكگزویی
درونی را رای کرد؛ آن هم بنا بر گفتة شفیعی کدکنی تحوالت شگرف در ادبیات سزنتی
ما ،حاصل فرایند ترجمه و آشنایی با شیوه هزای نزوین نگزارش در خزارج از مرزهزای
ماست (شفیعی کدکنی :9332 ،ص )92و همان طور که گفته شد باعث نزدیزك شزدن زبزان
نثر به زبان شعر شد .شیوه های روایت در دوران مدرن بكلزی از مزرز و بزوم سزنتیاش
خارج شده است .نویسندگان مدرنیست بر این باورند کزه توصزیف واقعیزت در قالزب
داستانی منسجم ،معادل با تحمیل معانی پیشساخته به عینی است که بزه خزودی خزود
معنایی را در خود حمل نمی کنند؛ بلكه صرفاً تجربه و بیان واقعیزت ،همچزون داسزتانی
دارای آغاز و پایان و نقطة اوج ...به معنای تحمیل اندیشههای ذهنی به واقعیتی خواهزد
بود که به خودی خود نه آغاز و نزه پایزانی دارد؛ بزدین ترتیزب تزالش بزرای توصزیف
واقعی ت از راه نقل داستانی منسجم به معنای اخالل در تجربة هستی واقعی ،آن چنانكزه
هست جلوه میکند (لوید :9332 ،ص.)99
داستانهای دیگر هدایت جنبة رئالیسم مشهودتری دارد .بیشزك هنرمنزد متفزاوت از
دیگر افراد جامعه است و برداشتهای خاص خویش را از موضوعات دارد .ناچزار وقتزی
روزنة امیدی فراسوی هنرمند نباشد ،مواد خام جهل و بیسوادی و خرافه در ذهزن او بزه
معجونی تلختر و سیاهتر از آنچه در واقع هست ،بدل میشود؛ همان کاری کزه هزدایت
در انجامش موفق بود .در نثزر و بزویژه داسزتان ،چهزارچوب و قیزود بیشزتری رعایزت
میشود؛ نویسنده چندین شخصیت را گرد هم می آورد و از گفتگو و تعامزل ایزن افزراد
موضوع داستان شكل می گیرد اما شاعر کمتر خود را درگیر قید و بندها مزیکنزد؛ شزعر

بازتاب نگاه به جنس مخالف در آثار صادق هدايت و فروغ فرخزاد

رهاتر و لطیفتر است؛ مر خیال را تا اوجها پرواز میدهد و خواننده را همسفر خزویش
میسازد .انسان در برابر تنهایی عظیمی که گاه اندیشمندان به آن دچار مزیشزوند و بزه
رغم همه چیز ،تماس خود را با جهان از رهگذر خرد ،احساس ،رؤیزا ،شزعر ،هنزر و...
حفظ کرده است (مختاری :9303 ،ص.)40

هدایت سختپسند است؛ از برخوردهای او چنین حس کزردم کزه در انتظزار زنزی
نشسته است که به خاطر شخصیت هنرمندش به او عشق بورزد .صادق معتقد بزوده
همیشه زن باید به طرف او بیاید؛ چون اگر خزود پیشزقدم شزود ،ایزن طزور حزس
میکند که آن زن به خاطر چیزی غیر از خود وجودی صادق او را پذیرفته .اما اگزر
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 .1زندگي خانوادگي و اجتماعي صادق هدايت
در سال  9321نویسندهای در ادبیات ایران ظهور کرد که نهتنها در کشور خزود بلكزه در
بیرون از مرزهای آن نیز شهرت و معروفیت یافت .صادق هزدایت ،کزوچكترین فرزنزد
هدایت قلی اعتضادالملك ،نوة رضا قلی خان هدایت ،نخستین مزدیر مدرسزة دارالفنزون
بود .در بهمن  9039هنگامی که از خاب ایران ،آزادیخواهی و مشروطهطلبی میجوشید،
چشم به جهزان گشزود .هزدایت خیلزی زود پیونزد خزود را از خزانواده ،کزه از مزردان
سرشناس کشور بودند ،گسیخت .او اگر میخواست میتوانست با بهرهگیری از قزدرت
و نفوذ آنان زندگی مرفه و بی دردسری برای خود فراهم کند اما از تنآسزایی یزك فزرد
نازپرورد تنعم سر باز زد و با درآمد ناچیزی که از راه خدمت در دوایر مختلزف دولتزی
به دست می آورد ،مستقالً زندگی کرد .این وارسزتگی و آزادی بزه او مجزال داد اوقزات
خود را به کاری که دوست داشت ،یعنی ادبیات وقف کند (آرینپور :9335 ،ص.)333
مصطفی فرزانه در کتاب صادق هدایت در تار عنكبوت شناخت خزود را از هزدایت
منعكس کرده است .صادق محبوب مادر و به قدری زیر نظزر بزود کزه ناچزار ،رفتزاری
دوگانه از خود بروز مزی داد .در حضزور والزدین مبزادی آداب امزا در خفزا ،شخصزیت
سرکش خود را می پروراند .او هرگز ازدواج نكرد و عشقی نافرجام را در پاریس تجربزه
کرد که احتماالً سایة آن ناکامی بر سر نوشتههای صادق سایه گسترد (فرزانزه12 :9332 ،
و  .)31پربیراه نیست اگر بگوییم محبت زیاد و کنترل شدید مادر در زمینهسازی تفكر و
دیدگاه هدایت نسبت به زنان و انعكزاس آن در داسزتانهای وی دخیزل بزوده اسزت .در
گوشة دیگر از خاطرات فرزانه چنین بیان شده است:

زن ،اول به طرف او بیاید ،او را میپرستد» و نیز در شرح حزالش گفتزهانزد کزه بزا
مردم ،بخصوص خانمها بسیار مؤدب ،آرام و خاموش بود (همان.)350 ،
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شاید بتوان گفت ترسیم چهرهای منفی از زن ،در تجربة شخصی هدایت در شناخت
زن ریشه هایی دارد .او فردی مغرور و کمرو بود .شخ درونگرا ،میان خود و دیگزران
سدی میسازد و از هر گونه مهرورزی با جزنس مخزالف گریززان اسزت؛ اغلزب دچزار
نوعی غرور کاذب است و به دلیل اینكه نمیخواهد دیگران به ایزن ضزعف پزی ببرنزد،
کمرویی خود را در زیر پوششی از خودبرتربینی پنهان میکند .مهمتر اینكه افراد جامعزه
را از خارج گود ،نقد و بررسی میکند .این مسئله یك مزیت و یك اشكال دارد .مزیزت
آن این است که شخ با دید بازتری  -در وضعیتی که خود درگیر مشكالت نیست -
مسائل را ارزیابی میکند و بیغرضانهتر نظر می دهد .اشكال آن هم این است که از بزاال
نگریستن به مشكلی که برای فرد ملموس نیسزت ،درب صزحیحی از مسزئله بزه دسزت
نخواهد داد و برداشت او واقع بینانه و منصفانه نخواهد بود .سزیمون دبزووار بزه نقزل از
پولن دوالبار مینویسد« :هر آنچه مردان دربارة زنان نوشتهاند ،باید مشكوب تلقی شزود؛
زیرا آنها هم داورند و هم طرف دعوا» (دبووار ،بیتا .)23:
به هیچ وجه نمیتوان تأثیر اوضاع نابسامان جامعه ،که مصادف بزا دوران رضزاخانی
(9302-9322ش) و نیز واگذاری سلطنت به محمدرضا پهلوی (9350-9302ش) بود و نیزز
همزمانی با جنگ جهانی را  -که برای مردم ایران جز فقر و فالکت رهاوردی نداشزت-
نادیده گرفت .این حوادث با نوجوانی و جوانی هدایت مصادف بود .هنرمند ،حساسیت
باالتری نسبت به دیگران دارد و نمودهای متفاوتی از این تأثیرپزذیری رادر افكار،اعمزال
وآثار خود بروز می دهد .یأس وعدم اطمینان وبی ثباتی اوضزاع کشزوری درگیزر جنزگ
واشغال بیگانگان وسلطه ای که رهایی ازآن غیر ممكن مینماید،هرگونه نشزاط وخزوش
بینی به آینده را از انسان میگیرد.
در کنار دلزدگی از اوضاع اجتماعی ،فرهنگزی و دیزدار فرنزگ و پیشزرفتهای آنزان
می تزوان بزه غزرور اشزرافی و خزودبرتربینی صزادق هزدایت نیزز اشزاره کزرد .در
تاریكخانه ،هدایت رسماً خود را از مردم عادی جامعه جدا میکند و معتقزد اسزت
کار و تالش ،برای آدمهای تو خالیست که بدین وسیله میخواهنزد چزاهی را کزه
درونشان هست ،پر کنند .کار ،مال اشخاص گدا گشنهای است که از زیر بته بیزرون
آمدهاند .معلوم است ته ذهنش از اینكه در یك خانوادة سرشزناس و اشزرافی رشزد

بازتاب نگاه به جنس مخالف در آثار صادق هدايت و فروغ فرخزاد

کرده ،راضی است و توهم برتری او بر دیگران ،یكی از عوامل و موانع کزار کزردن
او بوده است (آزاد :9330 ،ص.)53

صادق هدایت بعضزی از داسزتانهای خزود را بزه سرنوشزت نزاگوار زن ایرانزی و
محرومیتهای شدید مادی و معنزوی او در جامعزه و خزانواده پیونزد زده اسزت .در
داستانهای حاجی مراد و مردی که زنش را گم کزرد ،نویسزنده ،جهزانی تاریزك و
وحشتزا پیش چشم خواننده میگسترد؛ جهانی که زن در آن کنیزز و اسزیر اسزت.
در داستان آبجی خانم ،آنچه را به مراسم عقد و عروسی مربزوط اسزت بزا طزول و
تفصیل و با همة جزئیات ذکر میکند تا خواننزده را روبزهروی سزرانجام غزمانگیزز
آبجی خانم قرار دهد و بدین بهانه ،سرنوشت بدفرجام زن ایرانی را هرچه نمایزانتر
جلوه دهد .بدبختی زرین کاله در داستان زنی که مردش را گم کرد ،نمایانگر وضع
پر فقر و فاقة روستانشزینان و معاملزة تحقیرآمیزز شزوهران بزا زنزان ایرانزی اسزت
(آرینپور :9335 ،ص.)223

هدایت در داسزتانهایش نسزبت بزه زنزان ،نامهربزان و سزتیزهجوسزت .بیشزتر زنزان
داستانهای او تحت تأثیر محیط هستند و شخصیتی کم و بیش نزدیك به هم دارند .حال
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 .2جايگاه زن در آثار هدايت
صادق هدایت ،هرچند انسانی منزوی و گوشهگیر بود در متن جامعه کزاوش مزیکزرد و
حاصل این بررسی در آثار او به صورت دلزدگی از اوضاع جامعزه و فرهنزگ پوسزیده،
خرافات و عقب ماندگی نمایان شده است .از نظر صادق ،زنان منفور نیستند؛ هرچنزد در
آثارش ،کمتر ،زنی کامل را به تصویر کشیده است .او از اوضاعی که زنزان ایرانزی را بزه
جهل و نادانی و بیسوادی و خرافهپرستی سوق می دهد ،بیزار است .هرچند مردان را هم
به لفظ رجّاله سخیف می کند اما تیغ تیز حملة او بیشتر به سمت زنان نشانه گرفته شزده
است .شاید برای همین است که زنان فرنگی داستانهایش  -هرچند آنها هزم ضزعفهایی
دارند – به اندازة زن ایرانی منفی ترسیم نشزده انزد .عزدم حضزور زن در جامعزه و فقزر
فرهنگی ،واقعاً وضعیتی مشابه آنچه صادق روایتگر آن بوده ،پدید میآورده است؛ امزا از
آنجا که در داستان نیز مانند شعر باید بزرگنمایی باشزد تزا حادثزه جزذاب جلزوه کنزد،
اغراقهایی صورت می گیرد و موضوعات پررنگتر و با زاویزههزای تنزدتری نمزایش داده
میشود.

ممكن است یك زن ویژگیهای منفی بیشتر و دیگری جنبههای مثبت پررنگتزری داشزته
باشد ،اما اغلب اسیر حقارت است .این نگاه منفی به زن او را مجبور میکنزد بزا توسزل
به خشونت ،هتاکی ،نفرین ،حیلهگری و ...در پی احقاق حق خود باشد.
در داستان حاجی مراد ماجرا بر یك اشتباه بنا مزیشزود .حزاجی زنزی را بزه جزای
شهربانو زن خود میگیرد و کارش به نظمیه کشیده میشود و تازیانه میخزورد .زن
در داستان رخ نمینماید ،حتی حرفهایش نیز پوشیده در حجاب ذهن حاجی اسزت
و اطالع ما مشروط بر یادآوری آن ذهن حاجب است .غیبت زن و حزذف ادبزی او
از عرصة داستان ،کنایه از حذفی واقعی در عرصة جامعه است .وجزود شزهربانو از
طریق و در وجود حاجی مراد جلوه میکند و درگیری با شهربانو سزتیز و درگیزری
او با خود هم هسزت کزه مفهزوم آن تضزاد را عمزق و غنزای بیشزتری مزیبخشزد
(میرعابدینی :9333 ،ص.)922
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تسلط بر طبیعت ،تسلط بر زن نیز شناخته میشود و طبیعت حرف نمیزند؛ پس زن
هم که زمین حاصلخیز مرد است ،نباید حرف بزند .زنهای بوف کور حزرف نمزیزننزد.
بیصدا بودن زن ،تمی تكراری در داسزتانهای هزدایت اسزت .درخشزنده در «عروسزك
پشت پرده» حرف نمیزند؛ الله الل است؛ زن اثیری خاموش است؛ به جای لكاتزه هزم
دایه حرف میزند .به نظر می رسزد زن آرمزانی در آثزار هزدایت ،کزه تجلزی آرزوهزای
اوست ،زمینی و دستیزافتنی نیسزت؛ تصزویری گریزپاسزت؛ عروسزك اسزت؛ حزرف
نمیزند و اظهار عقیده نمیکند؛ به حسزادت وا نمزیداردش؛ بزه او خیانزت نمزیکنزد؛
حیلهگری نمیکند؛ همیشه خاموش به حالت سنگ در سكوت و تسلیم است.
 2-1انواع تيپهاي زنان در داستانهاي هدايت
هدایت در داستانهای خود بیشتر زنانی را تصویر کزرده اسزت کزه در حقزارت زنزدگی
می کنند و در فقر دست و پا می زنند؛ زندگیشان بدتر از مرگ و مرگشان بر اثر فالکت و
بیماریهای ناشی از فقر میرسد و در تنهایی و بیکسی در گوشهای جان مزیسزپارند .از
آن سززو زنززان فرنگززی کززه در حیززات خززود از رفززاه و نعمززت برخوردارنززد ،شززاداب و
خوشلباسند؛ مرگشان نیز باوقار است و جنازهشان با احترام بدرقزه مزیشزود( .اودت)؛
این میتواند ناشی از بیزاری هدایت از زنان ایرانزی و نزوعی خودبزاختگی فرهنگزی او
باشد .اما زنی چون «پروین ،دختر ساسان» را میستاید که با اینكه توانایی رویزارویی بزا
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متجاوز به سرزمینش را نداشته است ،برای حفظ کیان خود ،دشنه را گویی نزه بزر قلزب
خویش بلكه بر قلب بیگانهای فرو میکند که قصد تصاحب او را دارد.
زرین کاله در داستان زنی که مردش را گم کزرد ،حتزی کتزك خزوردن از شزوهر را
لذتبخش میداند؛ گویی همین قدر توجه برای او کافی است( .زن برده ) آبجزی خزانم
به علت نازیبا بودن ،خواستاری ندارد و خواهر کوچكترش ماهرخ ،زودتزر از او ازدواج
میکند .در پایان داستان ،جسزد او را در آب انبزار مزییابنزد .در آن هنگزام صزورت او
باشكوه توصیف شده ،گویی هنگام مرگ-که نوعی وصال اسزت-بزه آن زیبزایی کزه در
زندگی فاقدش بوده ،دست یافته است (زن نازیبا) .در داستان داش آکل ،زن ،شخصی از
همه جا بی خبر است ،عاشق در آتش عشق او میسوزد ولی جرقههای این عشق در دل
زن کمترین لهیبی بر نمیانگیزد (زن غافل) .علویه خانم ،زنی به ظاهر مذهبی اسزت امزا
انواع کارهای شنیع را مرتكب می شود (زن فاسد) .همسفرش حتی بزه کزودب معصزوم
هوویش هم رحم نمیکند و او را با سزنگدلی ،قربزانی حسزادت خزویش مزیکنزد (زن
قاتل) .در داستان مردهخورها ،دو هوو بر سر میراث شوهر بزا هزم سزتیزه دارنزد (زنزان
فرصت طلب و هتاب).در داستان آینة شكسته-هرچند از معدود جاهایی است که زن در
آثار هدایت ،شاداب ،آرام و محترم دیده میشود -اودت ،شخصیت زن داستان-شكسزته
شدن آینه را به فال بد میگیرد؛ تمام زندگیش به هم میریزد و از دسزتیابی بزه عشزقش
محروم می ماند (زن خرافاتی) .در داستان سهقطره خون ،رخسزاره بزه نزامزدش خیانزت
میکند (زن بیوفا) .مادر در بوف کور فرزند را رها میکند و بزه جزای نگاهداشزتن در
حضور گرم خویش ،او را به دایهای سپرده که پیر و چروکیده است؛ این تصویر کمترین
شباهتی به یك زن ندارد اما از آن سو وظیفة تر و خشك کزردن راوی را بخزوبی انجزام
میدهد .در این داستان از دیگر سو مهر مادری در زنی زیبا بااندامی موزون که مزردان را
مسحور میکند ،یافت نمیشود (زن بیمهرو عاطفه) .این شواهد دال بر این است که زن
کامل در داستانهای هدایت تصویر نشده اسزت .آیزا ایزن از تصزور «زن موجزودی ذاتزاً
ناق است» سرچشمه می گیرد یا ادامة نگرش به زن در فرهنگ و ادبیزات ایزران بزوده
است؟
صادق هدایت ،زیبایی زن را میستاید ولی در حد تصزویر؛ همچزون مجسزمهای یزا
مانند نقاشی روی گلدانی ساکن و خاموش او را رها میکند (لكاته و زن اثیزری کزه در

آخر هر دو یكی میشوند) یا جسم او را به خاب میسپارد .او از سادگی و عشزق پزاب
زن سخن گفته ولی منظور او بیشتر نشان دادن حماقت زن بوده نه عالقه و وفزاداری او
(درخشنده) یا از مظلومیت او گفته اما او را الیق شكنجه و ظلم مرد میداند کزه پزس از
جدایی از همسر با درشكه چیِ شالق به دست میرود و در این فكر است که ایزن مزرد
نیز چون دیگری او را شالق خواهد زد (زریزن کزاله) در گجسزته دژ هزم بایزد خزون
دختری ریخته ،و یا قربانی شود تا مرد به کیمیا برسد.
وفاداری همراه با سادگی و ناآگاهی زن به ارزشهای وجودی خزویش هزم مطلزوب
صادق هدایت نبوده است .در داستان عروسك پشت پرده ،درخشزنده دختزری سزاده و
وفادار به عشق خویش ترسیم ،و حاضر میشود برای جلب توجزه محبزوبش در هیئزت
مجسمهای ظاهر شود که معشوق موهوم مردش است که ترس از جامعزه و زن او را بزه
عشقبازی با مجسمهها می کشاند .اما او نیز با وجود پزاکی ،سزادگی و آگزاهی از عشزق،
بازیچززهای بززیش نیسززت و سززرانجام دردنززاکی در پززیش روی اوسززت (زن بززیاراده و
عروسكی).
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 2-2جايگاه مردان در داستانهاي هدايت
نگاه حاکم و مستبدانه در داستانهای هدایت حتی مردان را هم تحت سزلطه دارد و آنزان
هم حرفهای نویسنده را تكرار می کنند .در داستانهای هزدایت کسزی مخزالف نیسزت و
هیچ عملی برخالف روند یكنواخت داستان صورت نمیگیرد .همة عوامل گزویی خزود
را به تقدیر سپردهاند و حاکم تقدیر هم کسی جز نویسنده نیست.
شخصیتهای داستانهای هدایت چون در جایی نق دارند یا قدرتمند نیستند یا مزال
و مقام ندارند ،دچار مشكل میشوند؛ مثالً افراد-غیزر از رجالزههزا  -عمومزاً در روابزط
جنسی با زنان به گونهای مشكالتی دارند .محسزن در داسزتان بزنبسزت ،فزردای شزب
عروسی به دلیل خندهای بیجا از زنش جدا میشود؛ در زنده بزه گزور ،روزی کزه راوی
قرار است دوستش را به اتاق خود ببرد ،پشیمان میشود.
در بعضی از داستانها زن بدون مرد ،سرگردان ،تنها ،بیپناه و آسیبپذیر ترسیم شزده
است ،اما مردان داستانهای هدایت نیزز دچزار انزواع فریبهزا ،رذایزل و کاسزتیها هسزتند.
درست است که هدایت زن را در بیشتر موارد محكوم میکند و حتی در جایی کزه او را
می ستاید ،فوراً نوب قلم انتقاد و تحقیر را بزه سزمت کاسزتیهای او نشزانه مزیگیزرد در
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داستان سه قطره خون ،مرد نیز موجودی ناق  ،شریر و دیوانه است که هم مزیخواهزد
همة زنها را به قتل برساند؛ چون زن را باعث خرابی دنیا میداند و هزم عاشزق صزغری
سلطان (سمبل زن عامی و نازیبا ) میشود (هدایت :9333 ،ص.)2
به نظر می رسد این دید مرد ساالرانه در الیة درونی خود ،زنساالر است .مزرد راوی
بوف کور به دلیل برخوردار نبودن از گرمای عشق یك زن (دوری از مادر  -بیتزوجهی
زن یا همان لكاته -مردن زن اثیری) در درون خود احسزاس پزوچی ،تنهزایی و کمبزود
شدید عاطفی دارد تا آنجا که نزدیكتر از سایهاش کسی را ندارد که برایش درد دل کنزد.
در داستان محلل دو مرد از زنی مینالند که ،هم از او گریزانند و ترکش کردهانزد و هزم
در پی او آواره و سرگردان کوه و بیابان شدهاند .گویی صادق ،زن را در آثار خود در هم
می شكند ولی خود ،اسیر تارهای نامرئی اوست و بیهودگیش ،به دلیل نداشتن و نرسیدن
به آن کسی است که به دست خویش نابودش کرده است .او تالش میکند زن اثیزری را
که در حال متالشی شدن است به صورت تصویر در آورد ،شاید تالش او به ایزن دلیزل
است که تنها راهِ داشتن زن این است که او را به صورت شیء تبیین کند و این شزیء را
یا در تاقچة اتاقش قرار دهد (زن به عنوان شیئی تزیینی) یزا بزا چزال کزردنش در نقزش
نمادین گلدان و زیر خروارها خاب (که میتواند نمادی از رحم مزادر باشزد) مالزك آن
شود .در این وضعیت ،زن هویت خود را هنگام متالشی شدن از دست میدهد و دارای
هویتی جعلی میشود که مرد با کشیدن چهرة زن به وی بخشیده اسزت .تصزاویری کزه
راوی بوف کور میآفریند همه یك شكل و یكسان هستند و این مزیتوانزد مصزداقی از
یكسان انگاشتن زنان و ندادن هویت متفاوت و مستقل به آنهزا باشزد .از اینجزا بزه بعزد
دیگر او ،آن زن آرمانی نیست؛ زنی است که در حال تجزیه شدن است ،نه زنزی کزه بزا
یك نگاه میتواند تمام مشكالت فلسفی مرد را درمان کند .چنین زنزی ،بزاز هزم عامزل
رن جسمی و روحی مرد است و باز هم این سزایة اوسزت کزه شزنوای دردهزای مزرد
می شود .سایه یا قسمت مادینة روح مرد برای او از واقعیت زن محرمتر و قابل اعتمزادتر
است.

مادری خود را در تنگ شرابی آغشته به زهر برای فرزندش به یادگار مزیگزذارد .عشزق
راوی به لكاته و زن اثیری هم منجر به مرگ میشود (هدایت :9354 ،ص.)93
در داستانهای هدایت این فكر پرورانده شده که هر کسی حق دوست داشتن ،عشق
ورزیدن ،خوشبخت زیستن و تمتزع از موهبزات زنزدگی ایزن جهزان را دارد ولزی
بدبختانه نس اجتماعی جوامع بشری چنان است که هم خوشزی و سزعادت و هزم
عشق و دوستی تنها برای کسانی میسر است که قدرت و مال و مقام هزر سزه را در
دست گرفتهاند (آرینپور :9335 ،ص.)22
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گمشدة صادق ،یگانگی روحی است نه جسمی .چون هر جا در داستانها وصزالی در
کار بوده ،فرد به فنا محكوم شده است؛ حتی سگ ولگرد که مجذوب بوی سگ مزادهای
میشود و صاحبش را رها می کند ،پس از وصال ،فقط لگد و سنگ و گرسنگی و تنهزایی
و در انتها مرگ ،نصیب سگ بیچاره است( .هدایت9333 ،الف :ص .)41معشوق نازی ،گربة
سیاوش در سهقطره خون پس از اینكه به وصزال جفزتش مزیرسزد بزا ششزلول کشزته
میشود (هدایت9333،ب:ص .)99
آدمهای داستانهای هدایت از ابراز عشق خودداری میکنند؛ چون هرگاه کزه قهرمزان
داستان به عشق نزدیك میشود در پرتو آن به بدبختیهای خزود پزی مزیبزرد؛ در عشزق
شكست می خورد و غم و تنهایی به نومیدی و خودکشی راهبرش میشزود .هزدایت در
بسیاری از داستانهایش به روان بیمار انسانهای شكستخورده در عشق میپردازد.
موضوع عشق و خیانت در داستان صورتكها ،زندگی مالك زادة از فرنگ برگشتهای
را در هم میریزد .در داستان آخرین لبخند ،سردار داستان به دلیل شهوتی که به زن
خدمتكار در خود احساس میکند ،خود را میکشد و تمام نقشههای جنگی را عقیم
میگذارد .میبینیم که حتی این سردار نیز ،خشم ویرانگرش را بر ضزد خزویش بزه
کار میگیرد .در داود گوژپشت نق عضو باعث شكست میشود .در اللزه و آینزة
شكسته عشق می آید و زندگی آرام آدمهای داستان را به هم مزیزنزد ،در آغزاز بزه
زندگیشان مفهوم میبخشد اما عاقبت بر بزاد مزیرود و یزأس و حرمزان بزر جزای
مینهد (میرعابدینی :9333،ص .)925

در انتهای این قسمت یادآور میشود جهانی که صادق پیش روی خوانندگان نمایزان
می کند ،جهانی تاریك و سرد ،بیرحم و نازیباست و زنان به عنوان نیمی از ایزن جهزان،
که بیش از مردان در عقب ماندگی نگه داشته شدهاند ،نقزشآفرینزانی نازیبزاتر از مزردان
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تصویر شدهاند .هدایت در نگرش منفی به زن ،دنبالهرو نگاه غالزب جامعزة زمزان خزود
است و به نوعی میتوان گفت او پرچمدار زنسزتیزی در ادبیزات معاصزر بزوده اسزت؛
هرچند پس از او کسی دیگر با اقتدار این پرچم را برنیفراشزت .او را همچنزین نماینزدة
ادبیات شهری و پایتخت نیز میتوان خواند.

فشار زندگی و فشار محیط بر من سنگینی میکرد و خسته و پریشانم میکزرد .مزن
میخواستم یك زن زمینی ،یعنی یك بشر باشم .میخواسزتم بگزویم مزن هزم حزق
نفس کشیدن و فریاد زدن دارم و دیگران میخواستند فریادهای مرا بر لبانم و نفسم
را در سینهام خفه و خاموش کنند (جاللی :9305 ،ص.)40

احساس خفقان ،آدمی را به واکزنش وا مزیدارد ،فزرو نیزز اعتراضزات خزود را بزا
اشعاری تند و تهاجمی بروز میداد؛ از واژگانی استفاده میکرد که نقزادان را علیزه خزود
برمیانگیخت .او به عنوان عضوی از این جمعیت مزورد سزتم واقزع شزده در اعصزار و
قرون ،سخنگو و تصویرگر دنیای زنان جامعه خود شد؛ چنانكه شمیسا گفته :شعر فرو
را میتوان زندگینامة او دانست (شمیسا :9333 ،ص .)350فرو هم مانند هدایت نزوعی زن
عروسكی را وصف میکند که از خود ارادهای ندارد و هویت خزود را باختزه اسزت؛ او
چنین زنی را به زیر رگبار انتقاد میکشد.
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 .3زندگي خانوادگي و اجتماعي فروغ فرخزاد
فرو فرخزاد در دی ماه  9393ش .در تهران به دنیا آمد .پدرش نظزامی بزود و بزهرغزم
خشونت در گفتار و رفتار به ادبیات فارسی قدیم عالقزه داشزت و ایزن عالقزه تزا حزد
زیادی به دخترش فرو نیز انتقال یافت .مادر او نیز زنی خانهدار و برخالف پدر بسزیار
مهربان بود (عابدی :9300 ،ص.)93
فرو هرگز نتوانست با پدر راحت و صمیمی باشد .چون پدر او را نشناخت و بزه-
خاطر شعرهایش او را نبخشید .ارتباط پدر با او هرگز دوستانه نشزد و شزاید بزه همزین
دلیل دوری از پدر در نوجوانی با اولین مردی که آشنا شزد ازدواج کزرد .زنگهزای انشزا
برای او عذابآور بود؛ چون خوب مینوشت ،کسی باور نمیکرد که نوشتههای خودش
باشد و تراوشهای ذهنی دختری نوجوان ،این گونه بر کاغذ روان شود .از قول فزرو در
کتاب جاودانه زیستن آمده است:

ماهیت حكومت شبهمدرن آن زمان حضور زن در مجامع رسمی و ادبی را میطلبید
و صززالی آزادی زن را در مززیداد .او ]فززرو [ در یكززی از آخززرین شززعرهایش بززه
توصیف چهرة زنان در جامعهای غیرآرمانی پرداخت که در پناه مظاهر سیاسی وقت
تغییر هویت داده اند؛ زنانی مصرفی در نظام سرمایهداری که بزه یزاری ظزاهر زنانزه
ادعای زن بودن دارند .تعمیم مسائل به ظاهر شخصی در جمع ،نشاندهندة شناخت
ژرف اجتماعی فرو از حضور زن در جامعزه پیرامزونش بزود« .او خانزهاش در آن
سوی شهر است» (کراچی 30 :9304 ،و .)34
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در دورهای که فرو می زیست ،آزادیهای فردی و اجتمزاعی زنزان بیشزتر بزود و زن
میتوانست سخنش را به گوش دیگران برساند ولی سخن فرو از آن نوع سخنانی بزود
که بهطور معمول ،زنان نباید بیپروا از آن می گفتند .اما به نظر نگارنزدگان ،فزرو همزة
زنان را همدالن و همدردان خود می دانسزت و بزه همزین دلیزل از تمزایالت ،تمنیزات،
عشقها و شكستهایش برای همه و به جای همه سخن گفته است؛ حال اگر مزردان هزم،
خواندند و نپسندیدند ،شاید اصالً مخاطب ،آنان نبودهاند.
فرو شعر برای تو را خطاب به پسرش گفت و از اینكزه بزدگویان در مزورد او بزه
پسرش چه خواهند گفت ،نگران و آشفته بود .فزرو پزس از جزدایی از همسزر ،دیگزر
اجازه نداشت فرزندش را ببیند و این برایش درد عظیمی بزود .مقصزر را هزم جنسزیت
خود می دانست که از یك سو ،زن بودن بر پایش زنجیر نهزاده اسزت و از سزوی دیگزر
براحتی زن را می توان محكوم کرد .بدگویی در مورد زنی که سنتشكن بزود و پزس از
انتشار اشعارش با حرف و حدیثهای بسیاری روبهرو بود.
بر طعنزه هزای بیهزده مزن بزودم
آن دا ننگ خورده که می خندید
گفتم که بانگ هستی خزود باشزم

امززا دریززغ و درد کززه زن بززودم
(فرخزاد)932:9333،

 .4دفترهاي شعري فروغ
فرو هرچند زبان شعرش «من» است و گویی از خود و برای خزود مزیگویزد ،نگزران
پیرامون خویش است .او در مجموعه های اول سرکش و عاشق است و مرد را بزه دلیزل
امیال زودگذر و بازیچه قرار دادن عشق پاب زن محكوم میکند و بدبینانه و با حسزرت
بر سادگی خویش افسوس میخورد.

بازتاب نگاه به جنس مخالف در آثار صادق هدايت و فروغ فرخزاد

فرو اسیر احساسات و هیجانات دختری نوجوان در جامعهای سنتی بود کزه عشزق
به او شهامت سنتشكنی داد .در سال 9339فرو با انتشار نخستین مجموعه شعر خزود
حادثه ای در شعر زن ایرانزی پدیزد آورد .او ارزشزهای سزنتی اجتمزاعی و مرزبنزدیهای
جنسیتی را نادیده گرفت و با ذهنی سرکش از عشقی ممنوع و تجربههای عزاطفی زنانزه
سخن گفت .او علیه ارزشهای تحمیلی جامعه اعترای کرد؛ زیزرا نمزیخواسزت دختزر،
همسر و مادری آرمانی در جامعهای مردمحور باشد .همین بیان غیرمتعزارف هزم باعزث
شهرتش شد هم تاوان آن را در زندگی خود پرداخت.
آن کس که مرا امید و شادی بود
آن کس که مرا نشاط و مستی داد
هرجا که نشست بیتأمل گفت

او یك زن ساده لوح عزادی بزود
(فرخزاد)00:9333،

اسیر هرچند فریاد زنی در اسارت همسر به نظر آید ،اما شزاید بتزوان بزه آن گسزترة
وسیعتری بخشید و آن را به زندگی زن در ایران آن روزگار تعمیم داد که زن در اسارت
مرد است و اگر هم بخواهزد بزال و پزر بگشزاید ،دگزر از بهزر پزروازش نفزس نیسزت
(همان.)32،

( فرخزاد)932:9333،

اشعار تولدی دیگر نشانگر یافتن راه تازه و جهش از دنیای محدود فردی بزه عرصزة
وسیع اجتماعی است .فرو در این مرحله تصویرگر واقعیتهایی شد که دریافته بزود .در
این مجموعه شاهد پیوندهای عمیقی هستیم که شاعر و زندگی را به هم پیوند میدهزد.
البته باید در نظر داشت که زنان بیش از مردان و عمیقتزر از آنزان بزه زنزدگی مربوطنزد
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دیوار دومین مجموعة شعر فرو  ،باز هم از تجربههای خصوصی زنی میگویزد کزه
در خلززوت خززویش ،سززاده و صززمیمی صززحبت و درد دل مززیکنززد و مخاطززب را در
وضعیتهای زندگی و تجربههای عشقی خود شریك میسازد (کراچی :9304 ،ص.)12
مضمون بیشتر اشعار مجموعة دیوار ،عشق و مبارزه با دورویی و ریا است .گناه در شعر
او توجیه کاری احساسی بر عملی عقالنی است .او از وصل میگوید یا از جزدایی نالزه
سر میدهد:
هرگز نبوده باده به جام من
اما دریغ و درد کزه جزز حسزرت
کو تاج پر شكوفة نام من؟
افسززوس ای امیززد خزززان دیززده
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(عابدی :9300،ص .)44ا و بر این باور است که زنان باید بر این نظام مردسزاالر بشزورند و
فرصت مطرح کردن خود را بیابند.
آیا زمان آن نرسیده است که این دریچه باز شود ،باز ،باز ،باز
که آسمان ببارد و مرد بر جنازه مردة خویش زاریکنان نماز گذارد
(فرخزاد :9333،ص)012
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در اینكه فرو  ،اسارت را با تمام ذرات وجود احساس کرده و آرزوی بهبود اوضزاع
را داشته است ،هیچ شكی نیست اما در اینكه مقصر اصلی (مزرد) را بدرسزتی یافتزه یزا
مسیر مبارزه اش هدفمند و با بینش واال و متعالی بوده جای حرف و سخن بزاقی اسزت.
سومین دفتر او عصیان ،تالشی برای گریختن و یافتن است .در این دوره اندیشة بلنزد و
تفكرات شاعرانه ،کاستیهای دورة اول شاعری او را که در آن اندیشه کمرنگ مزینمزود،
جبران کرد؛ در نتیجه شعر او آمیزهای از اندیشه و احساس شد .در مجموعههزای اول و
دوم ،مردان ستمگر و زنان ستمدیده طراحی شدهاند و نیز گاهی عشق گناه دانسته شزده
اما در دوران کمال نگری شعری ،مردِ پرغرور و بیرحم و بیدرب به ناشناسی که معشوق
اساطیری میخواندش ،بدل میشود:
لحظهای و پس از آن هیچ /پشت این پنجره شب دارد میلرزد /و زمین دارد باز میماند
از چرخش /پشت این پنجره یك نزامعلوم /نگزران مزن و توسزت /ای سزراپایت سزبز/
دستهایت را چون خزاطره ای سزوزان /در دسزتان عاشزق مزن بگزذار (فرخززاد:9333 ،

ص.)031
فرو در سه مجموعة اول بیانی سزاده و صزمیمی و صزریح دارد؛ گزویی اشزعارش
بازنمایی از شخصیت خود اوست .او هنوز بزا امیزدی گزرم و شزادیبخزش در آرزوی
شهزادهای واالست که نیم شبها خواب آمدنش را میبیند و خرسندیش از این اسزت کزه
شهزاده خواهان اوست وعاقبت این دختر خوشبخت را بزا خزود از ایزن شزهر غمگزین
میبرد (همان.)909،
اغلب داستانهای ایرانی با پایان خوش به انتها میرسد؛ برعكس داستانهای عرب ،کزه
عاشق همار ه بر اطالل و دمن بر جزا مانزده اسزت از یزار رفتزه بزا افسزوس و حسزرت
می گذرد و سرانجامی ناخوش دارد وگویی پایان خوشزی جزز وصزال بزرای داسزتانها و
بویژه قهرمان مؤنث قصه نمیتوان متصور شد .فرو هزم دخترکزی بزود کزه در فضزای
خانة پدری به دنبال آزادی بود و سوار بر ترب اسب سفید اولین مردی که به چهزرهاش

بازتاب نگاه به جنس مخالف در آثار صادق هدايت و فروغ فرخزاد

لبخند زد ،رو به سوی سرزمین رؤیاهایش رفت؛ غافل از اینكزه گزاهی واقعیزت بسزیار
بیرحمتر از تصورات انسانهاست .فرو با گذر زمان و تجربزة شكسزتها ،آن هنگزام کزه
رؤیای یافتن مردی حمایتگر به آرزویی دستنیافتنی بدل میشزود بزه دختزران توصزیه
میکند با سوزنِ برودری دوزی ،چشمان زود باور خود را از هم بدرند (همان.)031 ،
در مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ،که پس از مزرگ فزرو منتشزر شزد و
شامل پن شعر نسبتاً بلند از اوست ،شزاعری مترقزی ،آگزاه ،اجتمزاعی و در اوج کمزال
شعری خویش را می بینیم .او در این دفتر اعتراضات خود را مهار و جایگاه و شكل آنها
را بنیادی می کند .شگفتی در این است که در بیشتر این شعرها میل و کششی پنهانی بزه
سمت مرگ به چشم میخورد؛ این میل و کشش در تولدی دیگر نیزز جلزوههزایی دارد.
گویی شاعر به گونه ای مبهم احساس ناخودآگاه خودرا در رهسپاری به سوی مزرگ بزه
شعرهایش منتقل کرده است:
به مادرم گفتم دیگر تمام شد /گفتم همیشه پیش از آنكه فكرکنی اتفاق مزیافتزد /بایزد
برای روزنامه تسلیتی بفرستیم( ...همان.)330،
 4-1ستيز آشكار
فرو زمانی که در اهواز بود در یكی از نامههایش این گونه نوشته است:

یكی از ویژگیهای اجتماعی آغاز دوره شاعری فرو  ،تسلط فرهنگ مرد محورانزه از
یكسو و روحیة ستیزه جویانة زنان شاعر در برابر مردان از دیگر سزو بزود .اعتزرای بزه
رفتارهای مردانه و سنتهای بازدارندة اخالقی اغلب در اشزعار زنزان شزاعر وجزود دارد.
مقایسة شعر زنان شاعر در آغاز دهة سی تشزابه نگزرش آنهزا را نسزبت بزه مزرد نشزان
میدهد:
بیززا بگشززای درهززای قفززس را
بیا ای مرد ای موجزود خودخزواه
رها کن دیگرم این یك نفزس را
اگزر عمزری بززه زنزدانم کشززیدی
(فرخزاد)23:9333،
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آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آنان با مردان است .من به رنجهایی
که خواهرانم در این مملكت بر اثر بیعدالتیهای مردان میبرند ،کامالً واقف هسزتم
و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آالم آنان به کار میبزرم....آرزوی مزن ایزن
است که مردان ایرانی از خودپرستی دست بكشند و به زنها اجازه دهند که استعداد
و ذوق خودشان را ظاهر سازند (جاللی :9305 ،ص .)51
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فرو اسارت خود را به اسارت زنان جامعة خود تعمیم میداد و این احساس ،او را
به عصیان وا می داشت .او تظاهرات این اعترای را با خشم و پرخاش و احساسات تند
عاطفی بروز می داد نه مبارزة اجتمزاعی و فرهنگزی علیزه سزنت مردسزاالر؛ امزا همزین
بی اعتنا نبودن و اعالم نارضایتی ،خود امتیازی است بر اقران خاموش او؛ چون بزه گفتزة
محمد حقوقی« :شاعر معاصر در وهلة اول کسی است که ذهن و زبان و حس و شزمّ او
امروزی باشد؛ همان که بزیش از همزه در شزعر فزرو دیزده مزیشزود» (حقزوقی:9300 ،
ص.)935
منظومة چارپاره به خواهرم را شاعر به تمام زنهایی که آرزوی آزادی دارنزد ،تقزدیم
کرده است.
خواهر من از چزه رو خاموشزی
خیززز از جززا پززی آزادی خززویش
خیزز از جززا کززه بایزد زیززن پززس

خززون مززردان سززتمگر نوشززی
(به نقل از حائری :9322 ،ص)32

102

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،10شماره  ،42زمستان 1392

102
102

فرو در آن وضعیت قادر به درب کامل مسائل مربوط به زنزان نبزود و تنهزا مزرد را
مسبب اسارت زن میدانست:
مرا یارای رفتن زین قفس نیست
در این فكرم من و دانم که هرگز
دگر از بهر پروازم نفزس نیسزت
اگززر هززم مززرد زنززدانبان بخواهززد
(فرخزاد :9333 ،ص)01

سید مهدی زرقانی در کتاب چشماندازی به شعر معاصر ایران مینویسد:
فرو برای زنان نیز همان آزادی را خواستار بود که در جامعة آن زمان ،مردان از آن
بهرهمند بودند؛ پس در برخی آثار زنانهاش جسارت و بیپروایی تمام از خود نشان
داده است .درگیری فرو با سنت مردساالر چنان بر ذهن و زبزان او سزایه افكنزده
است که بیش از اینكه به بیان هنزری توجزه داشزته باشزد درصزدد القزای منویزات
خویش است .در این دوره برای او چزه گفزتن مهزم اسزت نزه چگونزه گفزتن .در
مجموع زبانی برهنه ،صریح و جنسیتگرا دارد( .زرقانی :9332 ،ص.)291

از قول رضا براهنی در کتاب جاودانه زیستن در اوج ماندن آمده است:
مرد از جمله عناصر شعرساز و تقریباً ضدقهرمان دورة نخست فرخزاد است اما در
دورة دوم شعر او ،زمانی که فرو به تعدیل و تعادل فكری و عقیدهای میرسد بزه
حقیقتی صبور و سنگین تبدیل میشود .فرو فرخزاد ،بدون شك بنیانگذار فرهنگ
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مؤنث شعر فارسی است؛ پیش از او هیچ شاعرهای عاشزقانه از مزرد نگفتزه اسزت؛
یعنی شعر فارسی به علت تاریخ مذکری که در فرهنگ و اجتماع حاکم بزود ،پزیش
از فرخزاد شاعرة عاشق به خود ندیده است (جاللی :9305 ،ص.)235

شعری از فرو در ماهنامة نبرد زندگی در سال  9332با ایزن مضزمون چزاپ شزده
است:
در بند ظلم و نكبزت و بزدبختی
تنهزززا تزززو مانزززدی ای زن ایرانزززی
خواهی اگر که پزاره شزود ایزن بنزد

دستی بزن بزه دامزن سرسزختی

سیلی بشو ز نفزرت و خشزم و درد

کو مرد پزر غزرور بگزو برخیززد

کاینجا زنی به جنگ باتو بر میخیزد

از روی ضعف اشك نمزیریززد
(به نقل از همان)934 :

هززر دو در بززیم و هززراس از یكززدگر

تلخكام و ناسپاس از یكدگر
(فرخزاد :9333 ،ص)000

گاهی به دنبال مرد است و میداند او نیز تنها و غریب است ،گویی از بزا هزم بزودن
گریزی نیست .در این شعر ،نسیم همدلی و همراهی مرد و زن احساس میشزود .دیگزر
آن اعتراضات شدید با لحنی پرخاشگر مشاهده نمیشود .مرد برای او گاه انگیزة سرودن
است:
خلوت خاموش مرا  /تو پر از خاطره کردی ای مرد  /شزعر مزن شزعلة احسزاس مزن
است  /تو مرا شاعره کردی ای مرد (همان)52،
او از ناتوانی خود در تغییر وضعیت در رن بود و این ناتوانی را با زن بودن یا نمزاد
آن ،کوچك بودن در مقابل مرد (پزدر) تعریزف مزی کزرد .او از اینكزه چزرا مزردان کزه
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این شعر ،که فرو پس از دیدار و آشنایی با فرهنگ اروپا سروده ،بیزانگر آمزادگی
او برای نبرد است اما او به تمامی از همراهی مرد قطع امید نكرده بود و همة مردان را با
یك تازیانه نمینواخت .فرو هنوز امیدوار بود گمشدة خویش را بیابزد؛ عقیزده داشزت
که مرد نیز چون او تنهاست و این نیزاز بزه یگزانگی ،دوطرفزه اسزت و هزر دو بزه هزم
نیازمندند:
میدود معتاد بوی جفزت خزویش
کو به کو در جستجوی جفزت خزویش
جفززتش امززا سززخت تنهززاتر از او
جویززززدش گهگززززاه و نابززززاور از او

میتوانند وضعیت را بهتر کنند ،حرکتی نمیکنند ،رن میبرد؛ گویی به قدرتمند بزودن و
توانایی مردان اعتراف دارد و نیاز به همراهی و کمك آنان را احساس میکند.
چرا من که این همه کوچك هستم که در خیابان ها گم میشوم  /چرا پدر که این همه
کوچك نیست  /و در خیابان ها گم نمیشود
کاری نمیکند که آن کسی که به خواب من آمده اسزت /روز آمزدنش را جلزو بینزدازد
(همان)350،
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مدینة فاضله فرو دنیایی خالی از مردان نبود؛ او خواستار جامعهای بزود کزه مزرد و
زن با درب متقابل هم و با ارزش گذاشتن به هویت و احساسزات یكزدیگر در صزلح و
مهر زندگی کنند.
همه میدانند که من و تو از آن روزنة سرد عبوس با را دیدیم  /و از آن شاخة بزازیگر
دوردست  /سیب را چیدیم ،همه می ترسزند امزا مزن و تزو  /بزه چزرا و آب و آینزه /
پیوستیم و نترسیدیم (همان)014،
فرو فرخزاد پس از گذراندن دورة اشك و آه و ناله و نفرین به وادی روشزنتری بزا
گسترة وسیعتر پای نهاد .او با اینكه هنوز در پی محكوم کزردن مزرد بزود نزاگزیر بزه او
هویت باستانی و اساطیری نیز میبخشد و بناچار موجودیت او را میپذیرد.
معشوق من هم چون خداوندی در معبد نپال  /گویی از ابتدای وجزودش بیگانزه بزوده
ست /او مردیست از قرون گذشته ،یادآور اصالت زیبایی (همان)043 ،
و در جای دیگر ،گویی می خواهد طومار حاکمیت و نیز هستی مرد را در هم پیچد،
ولی از او به موجودی صبور و سنگین و سرگردان یاد میکند که خود نیز ره گزم کزرده
است و نیازمند راهنماست .در این قطعه نوعی برائت از گناه برای مرد در ذهن تزداعی
می شود .اما گویی چاره نیست و به هرحال این ذهنیت باید برود؛ چوناندیشة غالب بزر
تاروپود سنت و جامعة ایرانی ،که مرد را برتر میدانزد و موجزودی مقتزدر مزیشناسزد،
مردود است و سلطه و حاکمیتش بر زن وهم و خیالی بزیش نیسزت .آن شخصزیتی کزه
خود را حاکم و نیمه خدا میپندارد ،گویی هرگز نبوده است.
چگونه میشود به آن کسی که میرود این سان صبور ،سنگین ،سرگردان  /فرمان ایست
داد؟ /چگونه میشود به مرد گفت که او زنده نیست /او هیچ وقت زنزده نبزوده اسزت؟
(همان)333 ،
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 2-0سنتشكني فروغ
در جامعة سنتی اغلب رسم بر ایزن بزوده اسزت کزه زن بزه امزور خانزه و بچزهداری و
همسرداری مشغول باشد یا اگر شعر میگوید بسیار منززه و در پوشزش و لفافزه عرضزه
شود (مانند شعرهای پروین اعتصامی) ،نه عریزان و بزیپزرده .ایزن مسزئله را مزیتزوان
خوشبینانه هم نگریست .به این صورت که جامعه زن را غیر قابل دسزترس مزیدانزد و
برای او حرمت قائل است و این گونه بیپرده و بزیپزروا سزخن گفزتن را در شزأن زن
نمی داند .زن چون گنجینهای در بسته باید مكنونات قلبی خود را محافظت کند .تردیدی
نیست هر زن و مردی در خلوت خویش از معشوق با طیب خاطر مزیگویزد .فزرو از
اولین زنانی بزود کزه تزابوی عشزقهای دنیزوی و مسزائل جسزمانی را شكسزت و مزوم
هزارسالة سكوت را در این حوزه ذوب کرد .بنا به اعتقاد زرقانی:
فرو از آن شاعرانی است که ذات شعرشان بزر کزانون مبزارزه بزا سزنت فرهنگزی
مردساالر میگردد .اگر نیما یك سنتشكن ادبی است ،فرو یك سنتشكن بزرگ
فرهنگی است که می خواهد یك تنه در برابر سنت مردساالر هزارساله ،قد علم کند
و همة شعرش در خدمت همین است و بس (زرقانی :9332 ،ص.)221
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سادگی و روانی شعر نیمایی ،بستری فراهم مزیکزرد کزه فزرو از خزود ،از هزراس
تنهایی ،از عاطفه ،از دلتنگی و از عشق با زبزانی سزاده و بزیطمطزراق صزحبت کنزد و
دیگران را نیز در احساس خود شریك سازد .او از خود ،خواهر ،مزادر ،زن همسزایه ،از
همة کسانی که می شود دید و شادی و غمشان را لمس کرد ،نوشت .زنِ جوان در شزعر
او دیگر فتان یا ساده لوح و زنِ پیر ،جادوگر و عفریته نبزود .زن پیزر مزیتوانسزت پزای
سجاده همیشه نگران باشد و منتظر ظهور و بخششی که بزرای دعزای مادرانزهاش نزازل
خواهد شد ،بماند (فرخزاد :9333،ص .)353مرد جوان هم همه جا عاشق و پاکباز نبزود؛ او
خودخواه ،جفاکار و ستمگر بود:
ولی ای مرد ای موجود خودخواه  /مگو ننگ است این شعر تو ننگ است
بر آن شوریده حاالن هیچ دانی  /فضای این قفس تنگ است تنگ است
(همان)21،
مرد پیر ،همه جا مرشد و راهنما نیست؛ او شاهنامه میخواند؛ بزه افتخزارات قزدیم
می چسبد و عصر جدید را در گوشة کتابخانهاش نادیده می گیرد؛ کاری با باغچه نزدارد؛
چه پس از او باغچه هم نباشد ،مهم نیست.

101


وقتی که من بمیرم دیگر چه فرق میکند که باغچه باشد یزا باغچزه نباشزد  /بزرای مزن
حقوق تقاعد کافیست( ...همان)350 ،
این دید ،برداشتی فرهنگی و ذهنیزت جمعزی اسزت کزه بزر طبزق عزادت زن را در
محدودة سنتها گرفتار میکند و آنچه را خود میخواهزد از آنهزا انتظزار دارد؛ نزه آنچزه
خودشان طالب آن هستند .پیامد آرمانهای اجتماعی فرهنگی جامعه ،اعترای و عكزس-
العمل شدید در برابر نوشته های زنی است به نام فرو کزه بزا اشزعار خصوصزی خزود
چارچوب سنتها را برخالف انتظار جامعزه شكسزت و از زبزان یزك زن بزیپزروا و بزا
جسارت سخن گفت اما جامعه در برابر مردانی که نوشزتههزایی صزریحتر و بزیپرواتزر
دارند سكوت میکند .نمونه های بسیاری هست از هجویزات سزعدی ،سزنایی ،سزوزنی
سمرقندی که با برخوردی بزرگوارانه روبهرو شدهاند .سنایی خود هزلیات گاه رکزیكش
را تعلیم خوانده است:
بیت من بیت نیست تعلیم اسزت
هزل من هزل نیست تعلیم اسزت
(سنایی :9330 ،ص)012
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این شیوة قضاوت پس از قرنها هنوز هم الگوی داوریها و حكمهایی است که در آن
جنسیت هنرمند مطرح است.
ما مردان این نسل هرقدر هم که از نظر بینش واندیشزه و برداشزت و خالقیزت و
سایر چیزها با یكدیگر تفاوتهایی داشته باشیم ،باز هم با فاصلههایی کم و بیش بزا
هم قابل مقایسه هستیم .ولی فرخزاد به دلیل موقعیت خاصی که داشت با هیچ کس
قابل مقایسه نیست؛ زیرا اگر شاعران مرد هر یك سهمی از ظرفیت مردانگزی خزود
را نشان داده ،نقشی بر دوش داشته اند ،فرخزاد به تنهایی زبزان گویزای زن صزامت
ایرانی در طول قرنهاست .فرخزاد انفجار عقدة دردناب و به تنگ آمدة سزكوت زن
ایرانی است (براهنی :9353 ،ص.)292

در مقدمة کتاب زن و شعر به نقل از قدمعلی سرامی آمزده اسزت :مزردان در جامعزة
ایرانی نسبت به زنان ،بسیار دور از مزروت عمزل کزردهانزد؛ چزون کزه ایزن جماعزت،
جسارت بازگفت عواطف خویش ،نسبت به مردان را نداشتهاند (یزدانی :9334 ،ص.)33
قبل از فرو  ،رابعه دختر کعب در شزعرش جمزال مزرد را وصزف کزرده و مهسزتی
گنجوی د ر شهرآشزوبهای خزود صزاحبان مشزاغل گونزاگون را در قالزب شزعر بیزان و
توصیف کرده که او هم مورد اتهام معشوقة این و آن بودن ،قرار گرفته اسزت .بزا اینكزه
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الفاظ و واژگان به کار رفته خود بحث برانگیز هستند ،تعبیراتی هم در شعر فرو هسزت
که بنا بر سابقة معهود ذهنی که از او داشتند ،ناشایست تصور میشد.
احمد شاملو در کتاب جاودانه زیستن در اوج ماندن این گونه اظهار نظزر کزرده کزه
«اگر شعر نوعی توطئه گری است ،شاید بشود گفت زنان شاعر چیرهدستترند ،فرو آن

قدر زن است که من هرگز نتوانستهام شعرش را به صدای بلند بخوانم ،وقتی این کزار را
میکنم به نظرم میآید لباس زنانه تنم کردهام» (همان .)039،باید از او پرسید آیا هیچ زنزی
هنگام خواندن اشعار مردان احساس شرم کرده ،یا خود را ملززم دانسزته اسزت شزعر را
آهسته بخواند؟! شاید مردان چندان مردانه نسرودهاند یا زنان از اینكه مزرد باشزند ،شزرم
نداشتهاند .شفیعی کدکنی دربارة نگرش فرو نسبت به زن و مزرد و معشزوق و تفزاوت
آن با سنتهای گذشتة شعر فارسی مینویسد:

در این میان نگاه و نظر زرینکوب به شعر فرو در خور توجه است:
غزلهای بسیاری هست مشحون به عشق زنانه ،عشق طبیعی .شور و التهاب عاشقانه
زن نسبت به جنس مخالف در شعر قدیم یا نیست یا نادر است؛ زنان شاعر هم کزه
غزل سرودهاند در واقع عواطف جنس مخالف را ترجمه کردهاند .با این همه فزرو
رنگ زنانة عمیقی به شعر امروز فارسی میدهد و ادب فارسی را هم مثل ادب تمام
اروپا سوق میدهد به سوی احساسات زنانه .در این غزلها نوعی عشق افالطونی یزا
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فرو همه جا یك زن است اما مرد را در مفهوم انسانی خود بخوبی فهمیده است و
برای همین است که مرد در شعرهای نخستین او با شزعرهای دورة دوم جایگزاهی
کامالً متفاوت دارد .ضمن اینكه حرف او صرفاً زن شرقی نیست بلكه به زن جهانی
می اندیشد؛ زنی که در رقابت با فرهنگ مردساالری پیروز گشزته و توانسزته اسزت
حق خود را بگیرد .شاید این حق گرفتنی نباشزد ...در ادبیزات مردسزاالرانة گذشزته
چهرة موهوم معشوق خود گواه بر این مدعاست .چهرة واقعی معشوق ترجیحزاً بزه
گونه ای توصیف شده است که بیشتر به چهرة مردان شبیه است :گفتند خالیزق کزه
تویی یوسف ثانی  /چون نیك بدیدم به حقیقت به از آنی؛ فرو تمام این چند قرن
رودربایستی را کنار گذاشت و با تمزام شزهامت چهزرة معشزوق خزود را در شزعر
مشخ کرد و توانست این ساختار مكزر و توصزیفی دو پهلزو را در هزم بشزكند:
«معشوق من با آن تن برهنه بیشرم بر ساقهای نیرومندش چون مرگ ایسزتاد ».ایزن
معشوق کجا و آن معشوق ازلی و قدسی پنهان در پردههزای حزریم سزتر و عفزاف
ملكوت کجا؟ (شفیعی کدکنی :9312،ص.)09

حب العذری هم هست .عشق در این گونه از عشق جسمانی به عشق روحانی سیر
می کند .عشق جسمانی نیز گزاه هیجزانی دارد کزه در شزور و التهزاب آن عتزاب و
شكایت تبدیل میشود به نفرین نسبت به معشوق (زرینکوب :9339 ،ص.)030
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 .1جمعبندي نگر ،فروغ فرخزاد و صادق هدايت به جنس مخالف
فرو و هدایت هردو تنها بودند :در اتاقی که بهانزدازة یزك تنهزایی اسزت ،سزهم مزن
آسمانی است که آویختن پردهای آن را از من میگیرد (فرخزاد :9333 ،ص .)305هدایت در
بوف کور میگوید« :این دنیا برای من نیست؛ برای یك دسته آدمهای بیحیزا و پزررو و
گدامنش ،برای کسانی فراخزور دنیزا آفریزده شزده اسزت (هزدایت :9354 ،ص .)41فزرو
میگفت« :افسوس! دنیا برای دوست داشتن خیلی کوچك است .هرگز احساس کردهای
در چه غار تاریكی زندگی میکنی؟» (به نقل از جاللی :9305 ،ص.)035
گروهی از ناقدان اخالقگرا این دو را به محاکمه کشیدند و در ردة عصیانگران جزای
دادند .شاید همین کشمكشهای اجتماعی سیاسی بود که این دو را بزر آن داشزت کزه از
اوضاع ناپسند و ناخوش آن روزگار دردمندانه و نمادگرایانه سخن بگویند.
طبق نظر شفیعی کدکنی در کتاب زمینه های اجتمزاعی شزعر فارسزی بزوی مزرگ و
مضامینی که شعر فرو را گناه آلود و پروسوسه مزیکنزد ،جززو مضزامین رایز محزیط
جهانی بعد از جنگ است (شفیعی کدکنی :9335 ،ص .)311دوران تاریزك روزگزار پزس از
جنگ بر سر اندیشههای فرو و دیگر معاصرانش -از جمله هدایت -سایه افكنزده بزود
اما در نوشتههای فرو بسامد کلمات تاریك کمتر بود.
ما زندگی این دوهنرمند را به طور اجمال مرور کزردیم .بزرای فزرو عزواملی مثزل
نبودن فضای صمیمانه و نداشتن ارتبزاط دوسزتانه بزا پزدر ،ازدواج نافرجزام و دوری از
فرزند ،دیدگاه مردان جامعه کزه بزه شزعرهای او نظزر نامسزاعد داشزتند و نیزز اوضزاع
اجتماعی آن روزگار که درهای جامعة بسته به دنیای دیگر باز شده بود اما نه زنان خزود
را با این اوضاع وفق داده بودند و نه حاکمیت فرهنگ مردساالری اجازة بروز و ظهور و
شكوفایی را به زن میداد در شكلگیری بدبینی نسزبت بزه مزردان در زنزدگی او نقزش
بسزایی داشتند.
به نظر هدایت زنان منفورند و اگر ستمدیده هم باشند ،گناه از خودشان است و باید
این وضعیت را بپذیرند یا بمیرنزد .همچنزین عوامزل دیگزری ماننزد حساسزیتهای مزادر
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هدایت در شكل گیری دیدگاه او نسبت به زنان نمیتوانسزت بزیتزأثیر باشزد .شكسزت
عشقی او در پاریس ،دیدن زندگی در خارج از کشور و مقایسة آن با وضزع فالکزتبزار
مردم کشورش بویژه زنان که به عنوان جنس دوم در محرومیت بیشتر بودنزد و فرصزت
بروز و ظهور استعدادهای خود را نداشتند ،باعث ایجزاد تنزاق و تضزادی کشزنده در
وجود هدایت شده بود .او زن و مرد را در آثزارش بزه یزك چزوب مزیرانزد؛ حتزی از
خودش هم بد می گوید و معتقد است «بدا به حال آن جامعزهای کزه مزن روشزنفكرش
باشم» .او ارزش همراهی و همپایی زن و مرد را نه در زندگیش دریافت ،نزه در آثزارش
منعكس کرد .هدایت ،زنان را مسئول بدبختی دنیا و مسئول بدبختی مردان میدانسزت و
بر همی ن تصور هم باقی ماند .ولی فرو به این نتیجه رسیده بود که بزا نفزی ارزشزهای
مرد ،زنان نمی توانند هویت گمشدة خویش را باز یابند .او در آخزرین سزالهای عمزر از
حساسیتهای خویش نسبت به گناهكاری مردان کاست و واقعبینانهتر به قضایا نگریست.
فرو در اشعارش به نابرابریهای بین زن و مرد اشاره میکرد و از آن گلهمند بود و خود
و همجنسانش را زیر یو ستم میدید اما راهكاری هزم عرضزه نمزیکزرد و پیشزنهادی
برای بهبود اوضاع نداشت .شعر او اعترای او بود و بیان آرزوهایش آن چنانكه دوست
داشته باشد اما هدایت در پی اعترای هم نبود ،یا چشماندازی از دنیایی بهتزر را عرضزه
نمی کرد؛ او نه خود امیدوار بود نه دیگران را بشارت میداد .از نظر هزدایت همزه چیزز
تلخ و سیاه و متعفن بود .زنان بسیار مورد بزیمهزری او بودنزد و مزردان را هزم رجالزه
میخواند.
طلوع شاعری فرو با غروب زندگی هدایت همزمان بود .زمانی کزه فزرو فرخززاد
( )9325-9393درصدد نشر اولین مجموعة سروده هزایش بزود ،صزادق هزدایت غریبانزه،
رخت خود از این دنیا بر میداشت ( .)9332-9039تفاوت دیگر فرو با صادق ایزن بزود
که فرو میخواست به عنوان یك زن -که وظیفه تاریخیش سزكوت و فرمزانبری بزوده
است  -فریاد کند و هدایت میخواست زن خاموش باشد .به قول میرعابدینی بیگزانگی
از نیمة گمشده نتیجهاش این است« :دنیایی که زنانش اندوهگین و تنهایند زیزرا بزا مزرد
درونشان به وحدت نرسیدهاند و مردانش خنزر پنزری شدهاند چزون زن درون خزود را
کشتهاند» (میرعابدینی :9333 ،ص.)9234
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نتيجهگيري
زن در ادبیات ایران نقش واال و رفیعی نداشته است .اگر شاعری زن را ستوده عموماً بزر
پایة ارزشهای واقعی زن نبوده؛ بلكه زیبایی یا تسلیم و صبوری و یا فتانی و دلربزایی یزا
قناعت و همسرداری او مورد نظر بوده است .از سویی آثار معدود زنزان ایرانزی ،بیشزتر
بازگوکنندة لحنی مردانه از حنجرة یك زن هستند و در آن باز هم این مردانند که برترند
و زنان در درجة بعد قرار دارند؛ به همین دلیل زنان شاعر معاصر برای احقاق حق خزود
با استعانت از اشعارشان در پی رساندن صدای خود به گوش مردان و نیز به دنبال اثبات
موجودیت خود بودهاند .فرو فرخزاد و صادق هزدایت در آثارشزان نسزبت بزه جزنس
مخالف خود دیدگاه مثبتی نداشتهاند .نگرش آن دو به جنس مخزالف ،باعزث بزدبینی و
تنهایی آنها شده است .فرو از همسرش جدا شد و صادق هدایت هرگز ازدواج نكزرد.
او به پیروی از دیدگاه حاکم بر ادبیزات کهزن ایزران ،زن را موجزودی مسزتقل و دارای
شخصیتی ممتاز و هویتی اصیل نمی داند .درست است که هر شاعر و نویسندهای لزومزاً
و دقیقاً زندگی خود را در آثارش نشان نمیدهد اما وقتی تم خاصزی در آثزار هنرمنزدی
تكرار میشود ،میتوان گفت او به گونهای زندگی و عقاید شخصی خود را ترسیم کرده
است .قهرمانان داستانهای هدایت در رویارویی با زن ،ناتوان و زبونند و به همین علزت
می خواهند او را از سر راه بردارند و با او تعزاری دارنزد .فزرو فرخززاد در نیمزة اول
شاعری خود با مردان ،ستیزه جویی داشت و آنان را مقصر و گناهكار اعالم میکزرد امزا
کم کم این اشعار به سازشكاری و همراهی با مرد متمایل شد .فزرو دریافزت کزه زن و
مرد هر دو هویتی مستقل و در عین حال نیازمند به هم دارند که بزی آن دیگزری ،کامزل
نخواهند بود .او گویی میخواست به این باور برسد که خراب کردن بنیانهای پوسزیده و
ساختن دنیایی نو بدون همكاری و تعامل زن و مرد بزه عنزوان اجززای سزازندة جامعزه
انسانی میسر ن یست .فرو در نهایت مرد را هم قربانی این اوضاع شزناخت و در افكزار
سابق خویش تجدید نظر کرد .متأسفانه هیچ کدام زندگی طبیعی نداشتند و جامعة ادبزی
ایران از وجود هر دو محروم ماند؛ زیرا اگر بودند و آثار بیشتری خلزق مزیکردنزد ،چزه
بسا قضاوتها متفاوتتر میشد.
در پایان با ارج نهادن به مقام زن و مرد به عنوان دو آفریزدة بزینظیزر خداونزد ایزن
سخن را می افزاییم که هر مرد و زنی برای رسیدن به کمال و آرامش به دیگری نیازمنزد
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است و گرنه در مسیر زندگی پای به بیراهه مینهد و در تنهایی و غم غرق میشود .مرد
و زن هرگز به تنهایی ،نمیتوانند عامل بدبختی جنس مخالف خود باشند؛ چون هر یك
به عنوان انسانی جایز الخطا برای رسیدن به کمال ،نیازمند تعامزل بزا آن دیگزری اسزت.
فرو و هدایت هر دو تنها بودند و تنهاتر رفتند ،شاید به این دلیل که در شناختن مجزرم
به خطا رفته بودند .به نقل از ناپلئون بناپارت گفتزهانزد کزه «زن شزعر خزدا و مزرد نثزر
اوست».
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