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در این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به بررسی مجموعة اشعار فرخزاد
و المالئکه برای آشنایی با افکارشان پرداخته میشود .بررسیها نشان میدهد که تعاریف
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 .1مقدمه
اگرچه مطالعه و کند و کاو دربارة هویت یعنی پاسخ به پرسش من کیستم ،سابقهای
دیرینه دارد و در آثار اندیشمندان گذشته مشهود است ،این موضوع در ابعاد
اجتماعیآن ،یکی از اساسیترین مباحث عصر مدرن و فرامدرن میباشد .به همین سبب
بسیاری از صاحبنظران معتقدند هویت به عنوان پدیدهای سیاسی و اجتماعی ،محصول
عصر جدید و بهعنوان مفهومی علمی از ساختههای تازة علوماجتماعیاست که در نیمة
دوم قرن کنونی به جای مفهوم خلق و خوی فردی و جمعی رواج یافتهاست .با وجود
بررسیها ،این مفهوم در فلسفه و فرهنگ اسالمی بارها تحت عناوین مختلفی از جمله
شاکله ,هویتاسالمی ,معرفت شناسی و مباحثی از این دست توسط ائمه اطهار,
اندیشمندان اسالمی و حتی آموزههای قرآنی مطرح شده است .آیاتی از قرآنکریم و
احادیث معصومین(ع) به وجود تفاوتهای فردی بین انسانها ناظر است که بر اساس
حکمتهایی است که هویت افراد را شکل میدهد (گوهری ،)178 :1395 ،از جمله این
تفاوتها ،که اختالف در هویت افراد است ,تفاوت در رنگها و زبانهاست .نقل شده است
که موضوع اختالف و تفاوتهای مردم در حضور امیر مؤمنان مطرح شد .حضرت فرمود:
« علت تفاوتهای میان مردم ،گوناگونی سرشت آنان است؛ زیرا آدمیان در آغاز ترکیبی از
خاک شور و شیرین وسخت و نرم بودند؛ پس به میزان نزدیکبودن خاکشان باهم
نز دیک و به اندازه دوری آن از هم دور و متفاوتند که این امر تفاوتهای فردی و هویتی
انسانها را نمایان میسازد (سید رضی )265 :1372،که نیازمند بررسیهای معرفتشناسانه
است.
هویت به معنای چیستی و کیستی است؛ به عبارت دیگر پرسش از کیستی و چیستی
فردی و جمعی ،پرسش ازهویت فردی و جمعی است (جهانبگلو .)199 :1383 ،این مقاله
درصدد است تا با روش توصیفی -تحلیلی و رویکرد انتقادی به بررسی مجموعة اشعار
دو زن شاعر از جامعه ایرانی و عرب بپردازد تا مشخص شود که آنان برای شناسایی
کیستی انسان و چیستی زندگی چه ویژگیهایی را بیان کردهاند .در همین راستا به دلیل
اهمیت موضوع ،پس از مطالعه مجموعه اشعار این دو شاعر و یافتن مصداقهای مرتبط
با موضوع در کل آثار به بررسی آن بخش از اشعار پرداخته شده که پس از بررسیهای
اولیه دارای بیشترین شاهد برای بیان مفاهیم موردنظر است تا بتوان به انسانشناسی
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اشعارش ان پرداخت و پاسخ این سؤاالت را از زبان این دو شاعر بیان کرد تا بدین
ترتیب امکان آشنایی با فضای فکری حاکم در اشعارشان بهتر و بیشتر فراهم شود؛ زیرا
این امر در خواندن جدید اشعار آنان ،افق دید وسیعتری را در برابر چشمان مخاطب
قرار میدهد .منظور از روش انسانشناسی این است که بر اساس رویکرد انتقادی
بیاموزیم؛ کارها و تجربهها ،رخدادها و پدیدههای فرهنگی را با تفکر انتقادی ببینیم و
نسبت به آن حساسیت پیدا کنیم .در انسانشناسی ،انتقادی اندیشیدن یعنی داشتن تفکر
تحلیلی نسبت به هویت ،فرهنگ و جامعه (فاضلی .)141 :1376 ،هویت ،دو نوع فردی و
جمعی دارد که هرکدام دارای تعاریف و اصول اختصاصی منحصر به فردی است که
پس از ذکر پیشینة تحقیق و ریشهشناسی هویت به تعریف هرکدام پرداخته میشود.
 1-1پیشینه ،ضرورت و هدف پژوهش
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بررسی و پژوهش دربارة مباحثی نظیر چیستی زندگی و کیستی انسان یا همان هویت و
انواع و نظریههایآن ،که بعضاً در متون روانشناسی و جامعهشناسی ریشه دارد به میزان
قابل توجهی صورت گرفته است .ماهیت زندگی یا هویت انسان از جمله مباحثی است
که از دیرباز در قرآن و نظریات ائمه اطهار و اندیشمندان مسلمان تحت عنوان مفاهیمی
چون معرفتشناس ی و خودشناسی بیان شده است .به دلیل حجم زیاد این آثار به ذکر
نمونههایی بسنده می شود؛ از جمله مقاالت و کتابهایی که به این موضوع پرداخته،
عبارت است از« :تشخیص هویت انسان از منظر قرآنکریم ،روایات معصومین(ع) و
دانش ژنتیک» که در سال  1395توسط مریم گوهری و دیگران منتشر شد همچنین
سیدرضی در کتاب نهجالبالغه به شرح و توضیح هویت انسانی از دید امیرالمؤمنین
علی (ع) پرداخته است .عالوه بر این ،مقاالت متعددی دربارة پژوهش و بررسی اشعار
و افکار فروغ فرخزاد و نازک المالئکه نوشته شده است؛ اما پس از بررسیهای مشخص
شد تاکنون در مورد بررسی هویت و یا به عبارتی کیستی انسان و چیستی زندگی در
اشعار فروغفرخزاد شاعر ایرانی و نازکالمالئکه شاعرعرب بهطور تطبیقی مقالة مستقلی
نوشته نشده است .بنابراین اهمیت و لزوم پرداختن به این موضوع همواره احساس
میشود .از جمله آثاری که به بررسی تطبیقی اشعار این دو شاعر پرداخته است ،میتوان
به این موارد اشاره کرد« :زمان در شعر فروغ فرخزاد و نازک المالئکه ،بررسی تطبیقی
دو شعر «بعد از تو» و «افعوان»» نوشته رضا ناظمیان ،عنوان مقالهای است که در آن
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 .2مفاهیم نظری
 1-2مفهوم هویت

شخصی1

مجموع تمایالت ،عادات ،رسوم و طرز تلقیهای فرد از هر موضوع را هویت فردی
گویند (میرمحمدی .)173 :1383 ،سبک زندگی نیز با هویت شخصی و یا فردی ارتباط
دارد؛ زیرا روایت خاصی را که فرد برای هویت شخصی خود برگزیدهاست در برابر
دیگران مجسم میسازد و مستلزم تصمیمگیریهای روزانه دربارة چگونگی پوشش،
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دارابودن دیدگاه انتقادی نسبت به مسائل اجتماعی و برجستگی عامل زمان در شعر این
دو شاعر مورد تحلیل قرارگرفتهاست .مقالة دیگری نیز تحت عنوان «بررسی سیمای زن
درآثار دو شاعر معاصر عراق و ایران ،نازک المالئکه و فروغ فرخزاد» در همایش
پژوهشهای ادبی به چاپ رسیدهاست .دستاوردهای این پژوهش حاکی از وجود
مشابهت در نگرش این دو شاعر به مسائل زناناست« .بررسی زمینههای نوستالژی در
سرودههای نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد» از دیگر مقالهها در این زمینه است که توسط
روحاهلل صیادینژاد و همکاران به چاپ رسیدهاست که در آن نگارندگان برآنند تا به
بررسی این پدیدهروانی در سرودههای «نازک المالئکه» و«فروغ فرخزاد» بپردازند .مقاله
دیگری تحت عنوان «بررسی تطبیقی تصویر مرگ در شعر فروغ فرخزاد و نازک
المالئکه» از علی نوروزی و یسرا رابحی است که هدفِ این مقاله را بررسی تطبیقی
استعارة مفهومی مرگ در دیوان فروغ فرخزاد و نازکالمالئکه میداند« .آرمانشهر در
اندیشة فروغ فرخزاد و نازکالمالئکه» نوشتة محمود حیدری و صمیه زارع بیانگر این
است که آرمانشهرهای شاعران صرفنظر از ملیتشان ،میتواند ویژگیهای مشترکی داشته
باشد .عالوه بر این مقاالت ،پایاننامههایی تحت عنوان «بررسی مضمونهای مشترک
اشعار فروغ فرخزاد و نازکالمالئکه» نوشتة احمد احمدی با راهنمایی عبداهلل رسولنژاد
در دانشگاه کردستان دفاع شده که در آن به بیان همانندیهای محیطدرونی و بیرونی آنها
پرداخته است .همچنین پایاننامة دیگری تحت عنوان «بررسی تطبیقی رمانتیسم در شعر
نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد» نوشته حسن جوهری و راهنمایی استاد حجتاهلل
فسنقری از دانشگاه سبزوار است که در آن به بررسی تطبیقی مضمونهای رمانتیسم در
شعر این دو شاعر میپردازد .همانطورکه مشاهده شد ،مقالة مستقلی نوشته نشدهاست
که به بررسی هویت فردی و جمعی در شعر این دو شاعر بپردازد.
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مصرف ،کار و فراغتاست (گیدنز .)121 :1394 ،عالوه بر اینها یکی از سؤاالت سنتی و
بسیار ریشهدار در فلسفه ذهن ،سؤال از هویت شخصی است .اینکه من کیستم؟ (شیخ
رضایی)134 :1389 ،؛ به عبارت دیگر میتوان گفت :کانون اصلی تعریف هویت بویژه از
نوع فردی آن سؤال از کسیتیبودن است و یافتن پاسخ این پرسش میتواند راهگشای
فهم هویت فردی و پس از آن نقطه آغازین شناخت هویت اجتماعی خود باشد؛ زیرا
خودشناسی مقدمه و اساس هویت افراد را شکل میدهد.
 2-2مفهوم هویت

اجتماعی2

 3-2مفهوم هویت اسطورهای

قدمت مطالعه و تفکر در باب «اسطوره» تقریباً به قدمت تاریخ تفکر است .اسطوره در
تمام تاریخ بخش مهمی از ذهنیت انسان را شکل داده و حتی هر اسطورهزدایی همراه با
اسطورهپردازی و اسطورهزایی بوده است؛ زیرا انسان به اسطوره نیاز دارد بیش از اینکه
اسطورهها به او نیازمند باشد .ما به اسطورههایمان نیازمندیم؛ زیرا هویت ما در گرو
اسطورههایمان است .کمتر نشانه و نمادی به اندازه اسطورهها روحجمعی هر قوم و
ملت را می شناساند .جامعه بدون اسطوره از نظر هویتی پراکنده و آسیبپذیر است.
قدرت و ضعف ،حاالت و تمایالت و گرایشهای باطنی ملتها را میتوان از طریق
اسطورههایشان شناسایی کرد (خسروپناه )20 :1389 ،و لذا بین هویت اسطورهای و هویت
فردی یکایک انسانها ارتباط عمیق و ناگسستنی وجود دارد.

 1-3فروغ فرخزاد

با توجه به این اصل ،که انسان با گذشت زمان درصدد تغییر هویت خود برمیآید و در

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

 .3بررسی زندگی و مجموعة اشعار فرخزاد و نازک المالئکه

55

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،2شماره ،4پاییز و زمستان 1396

هویت اجتماعی ویژگی همة انسانها بهعنوان موجوداتی اجتماعیاست و از این لحاظ
سرچشمة معنا و تجربه مردم است .هویت اجتماعی درک ما از این مطلب است که چه
کسی هستیم و دیگران کیستند و از آن سو ،درک دیگران از خودشان و افراد دیگر
چیست .از اینرو هویت اجتماعی نیز همانند معنا ذاتی نیست و محصول توافق و
عدمتوافق است و میتوان در باب آن نیز به چونوچرا پرداخت (جنکینز.)8-7 :1381 ،
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 2-3نازک صادق المالئکه

نازک صادقالمالئکه مشهور به نازک المالئکه شاعر زن عراقیاست که وی را در کنار
بدرشاکر السیاب و عبدالوهاب البیانی ،یکی از بنیانگذران شعر نوی عربی میدانند.
برخی شعر مشهور وی (کولیرا) (وبا) را نخستین شعر آزاد در ادبیات عربی میدانند؛
اگرچه وی خود بعدها دریکی از کتابهایش این مسئله را رد کرده است .معموال نازک
المالئکه را در ایران از لحاظ ابداع شعر نو در برابر افرادی همچون نیما یوشیج و از
لحاظ مضمونها و احساسات شاعرانه در برابر فروغ فرخزاد میدانند .نازک از حیث
اندیشه سیاسی ناسیونالیست مشرب بود و از نظر شعر ،رمانتیست بهشمار میآمد .دکتر
شفیعیکدکنی دربارة شعر او ،معتقد است که شعرش ،رقیق و تا حد زیادی رمانتیک
است .وی در سال 2007درقاهره درگذشت .آثار نازک المالئکه تصویر درخشانی است
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پی ساختن هویت و کیستی تازهای برای خود است ،می تواند در هر دورهای از زندگی
شخصی و اجتماعی خود با تغییرات و دگرگونیهایی در کیستی خود و معرفی خود به
دیگران روبه رو شود که در برخی موارد حتی می تواند در تضاد باهم باشند .در همین
زمینه در مجموعة اشعار فروغ نیز شاهد این تکاپو در راستای ایجاد تغییر و ساختن
دیگری جدید هستیم« .دنیای سایهها» درمیان اشعار فروغ ،شعری متفاوت است .زن در
این شعر دیگر عاشق نیست؛ در واقع فروغ در این شعر بیش از دیگر اشعار خود در
صدد پاسخگویی به سؤاالتی است که ناشی اندیشیدن به فلسفه وجودی و چیستی
زندگی است .این اشعار نقطه عطفی است که شعر فروغ را به اشعار نازک المالئکه
پیوند میزند .این شعر یادآور شعر «مَن اَنا» از نازک المالئکه است که در آن در پی
پاسخگویی به هویت انسان و کیستی روح آدمی است بهگونهای که این هدف از طریق
سؤاالتی به آن پاسخ داده میشود که از زبان روح و غیره مطرح میشود؛ با این تفاوت
که پاسخ فروغ به چیستی هویت آنگونه که از اشعارش پیداست ،بیشتر بیان تجربیات
شخصی خود و به عبارتی دیگر خودشناسی است که از خالل زندگی اجتماعی به آن
دست یافته است .بنابراین در این شعر و در بیشتر اشعار فروغ با من فردی سروکار
داریم؛ به عبارتی دیگر هویت فروغ در قالب زن و از زنبودن به خود خالصه میشود؛
به بیان دیگر من در شعر فروغ نمونهای از هویت انسانها است که از زبان زنی تنها بیان
میشود که گاهی دچار یأس و ناامیدی میشود.

هویت انسانی و ماهیت زندگی در اشعار نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد
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برای بیان احساسات او و آشکارکردن درون مضطرب و سرگردانش .آثار او به دو دستة
ادبی و نقدی تقسیم میشود .مجموعههای شعری او شامل  -1عاشقة اللیل در سال
 -2 1947شظایا و رماد در سال  -3 1949قرارالموجة در سال  -4 1957شجرةالقمر در
سال  -5 1968مأساةالحیاة و اغنیةلالنسان(1945-1965م) -6یغیّرالوانه البحر در سال
 -7 1977للصالة و الثورة در سال  1978آثار نثری و نقدی او -1 :کتاب قضایا الشعر
المعاصر در سال  -2 1962الصومعة و الشرفة الحمراء در سال  -3 1965سیکولوجیة
الشعر در سال  -1993 4التجزیئیّــة فی المجتمع العراقی.
 .4انواع هویت در شعر فروغ فرخزاد و نازک المالئکه
با بررسی اشعار فروغ میتوان سه نوع هویت را از خالل اشعارش شناسایی کرد که با
شیوههای مختلفی به بیان آنها میپردازد .که عبارت است از هویت فردی ،هویت
اجتماعی ـ ملی و هویت اسطورهای -دینی .اشعار او از نظر درونمایه و مضمون به دو
دوره تقسیم می شود .بنابراین هویت فردی او در این دو دوره براساس اصل نسبیبودن
هویت ،متفاوت و متغیر است .انواع هویت در شعر فروغ در شکل شماره( )1نشان داده
میشود.

نازکالمالئکه در اولین مجموعة شعرش کامال ًرومانتیست است بهطوریکه در
بررسی اشعار نازک به مجموعهای از عواطف و احساسات بر میخوریم که آنها را دقیقاً
نمیتوان تحت عنوان عشق مطرح ساخت؛ ولی میتوان عشق را تنها عامل برانگیزانندة
آن احساسات به شمار آورد (کفراوی .(29 :1964 ،در شکل شمارة ( )2انواع هویت و
ویژگی آنها در شعر نازک المالئکه نشان داده میشود.
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شکل شماره( )2ویژگی انواع هویت در شعر نازک المالئکه

 1-5کاربرد واژگان در بیان ویژگیهای هویت

فروغ در دو دورة شعری خود ،نخست زنی عاشق و سرکش را تصویر کرد که در جامعة
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-. 5مفهوم هویت فردی در شعر فروغ فرخزاد (دوره اول شاعری) و نازک المالئکه
هویت در شعر فروغ جنبة فردی دارد .وی کیستی انسان را با کیستی زنان جامعة خود و
به عبارتی دیگر با کیستی خود بهعنوان فردی از جامعه بیان میکند .فروغ برای بیان
هویت خود از تعابیری مانند شعلة رمیدة خورشید ،غنچة شکفتة مهتاب ،استفاده میکند.
نازکالمالئکه نیز در اشعارش با کاربرد واژگانی نظیره «وحده» و«متمرد» تنهایی و میل
به طغیان را بهتصویر میکشد.

هویت انسانی و ماهیت زندگی در اشعار نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد

اخالقی با تکفیر و تحقیر روبهرو شد و سپس تصویری از زنِ اندیشمند ارائه کرد که
هویت خویشتن را میشناخت و پیرو الگوهای متعارف نبود .با مطالعة گذرای دفترهای
شعری او ،که در برهههای زمانی مختلف نوشته شدهاست بخوبی میتوان به این تالش
و تغییرات پی برد .وی با استفاده از واژگان مختلف با بار احساسی متفاوت به توصیف
هویت و معرفی خود میپردازد.
 1-1-5در بند و اسیر

وکانت اقصوصه لن تعودا (المالئکه :)263،1997:من در خلیج وجود هستم /زندان و بند
سالیان درمقابلم صف کشیدهاند /ما غریبانی سختی دیدهایم /واین حکایات را بازگشتی
نیست.
وی همچنین از طریق کاربرد واژگان ،میل به رهایی و طغیان را بهتصویر میکشد،
سکوت او حکم آرامش قبل طوفان را دارد .کاربرد "صمتُهُ المتمرِّدُ" این سرکشی و
عصیان از بند و میل به رهایی را در او بازگو میکند.
اللیلُ یسألُ من أنا /أنا سرُّهُ القلقُ العمیقُ األسودُ /أنا صمتُهُ المتمرِّدُ /قنّعتُ کنهی بالسکونْ
(همان :)108 :شب از من میپرسد کیستم /من همـان راز نگـران تـاریکی اویـم /مـن
همان سکوت طغیانگر اویم /اعماق درونم را به سکون نقاب بستم.

سرگردانی فروغ از دوگانگی است که از حس درونی و زبان شعری او ناشی میشود.
هویتی که فروغ خود را با آن معرفی میکند چهرة زنیاست که تشویش و اضطراب،
روح او را فرا میگیرد و او را از خود بیخود میکند و در دامن سکوت میکشاند.
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انسان و بهطورکلی زن در دورة نخست شاعری فروغ ،فردی اسیر است که قید و
بندهای موجود را برنمیتابد و دارای روحی سرکش و عصیانگر است.
زمن بگذر که من مرغی اسیرم /من آن شمعم که با سوز دل خویش /فروزان میکنم
ویرانهای را /اگر خواهم که خاموشی گزینم /پریشان میکنم کاشانهای را (همان.)30 :
نازک در اشعارش خود را اسیری در الیههای وجودی زندگی میداند؛ خود را مانند
غریبی میداند که بازگشتی ندارد.
اسیرُ أنا فی شعاب الوُجود /... /سدی قد جررت قیود سنین /.../نحن متعبان غریبان/

به خدا غنچه شادی بودم /دست عشق آمد و از شاخم چید /شعلة آه شدم صد
افسوس (همان)39 :
این اضطراب و تشویش در شعر نازک نیز وجود دارد .او زندگی خود را روی زمین
سراسر وحشت و تشویش میداند و افسوس گذشته را میخورد.
أنا تلکَ التی حیاتی علی االرض وحشة وحنین /آه لو کُنتَ عشت مثلکَ فیی الماضیی/
ابصرت وجهکَ العلویا (المالئکه :)197 :1997 ،من کسی هستم که زندگیم در زمـین بـا
وحشت و اندوه همراه بوده است /آه اگر مانند تو در گذشته زندگی میکـردم /چهـره
باشکوه تو را میدیدم.
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 2-5مفهوم هویت از دیدگاه فروغ (دوره دوم شاعری) و نازکالمالئکه

فروغ در این دوره از زندگی خود بیان میکند که قبل از زنبودن انسان است و خود نیز
علنا بعد از تولدی دیگر پرداختن به زنانگی را دلیل متوقف بودن زن هنرمند میداند و
پایههای اندیشهاش را بر انسان بودن استوار میکند( .مرادی.)6 :1390 ،
 1-2-5ناآگاهی وتردید

تصویری که فروغ ازهویت و کیستی خود ارائه میکند ،دچار سردرگمی است؛ حالتی
که با درون خود و بیرون در تضاد بهسر میبرد که همان جامعه و معیارهای آن است.
روزها رفتند و من دیگر /خود نمیدانم کدامینم /آن من سرسخت مغرورم /یا من
مغلوب دیرینم؟ (فرخزاد)103 :1383 ،
نازک المالئکه در پاسخ به سؤال من کیستم که از زبان تمام اجزای طبیعت از او
پرسیده میشود ،دچار تردید میشود .او دل خود را با گمان پیوند میزند و گمگشتهای
میشود در شناخت خود.
ولفقتُ قلبی بالظنونْ /وبقیتُ ساهمةً هنا /أرنو وتسألنی القرونْ /أنا من أکون؟ (المالئکـه،

 :)108 :1997و دلم را با گمان گره بستم /و حال من شتری گمگشـته در ایـن بیابـان/
خیره گشتهام و میپرسند از من اعصار /من کیستم؟
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وی گاهی خود را مانند روحی میداند که در الزمانی و المکانی مضطرب و
سرگردان است و خواهان ایجاد گذشتهای نو از دل فتنههای موجود است که بتوان
وقایع و ناعدالتیهای گذشته را تغییر داد.

هویت انسانی و ماهیت زندگی در اشعار نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد

 2-2-5پژمردگی و عدمآرامش

فروغ در اشعار خود از سختیهایی که گریبان او را گرفته است میگوید «فشار زندگی،
فشار محیط ،خسته و پریشانم کرده بود .من میخواستم یک زن یعنی یک بشر باشم و
دیگران میخواستند فریادهای مرا بر لبانم و نفسم را در سینهام خفه وخاموش کنند
(جاللی.)22 :1376 ،

من گلی بودم /در رگ هر برگ لرزانم خزیده عطر بس افسـون /مـن گـل پژمـردهای
هستم /چشمهایم چشمة خشک کویر غم /تشنةیک بوسة خورشید /تشنه یـک قطـرة
شبنم ( فرخزاد.)171 -169 :1383 ،

نازک نیز پژمردگی را در اشعار خود با استفاده از کلماتی بهتصویر میکشد که دارای
فضایی سرد و یأسآلود است:
نحیا وَال تدری الحیاة /نحیا وال نَشکو /و نجهلُ ما البُکاء /ما الموت ،ما المیعاد /ما معنی

 3-2-5کامیابی و عشق

هنجارهای جنسیتی جامعه ،شاعر را به فضای آرمانی میکشاند که درآن بتواند فردیت
زنانه خود را آزادانه ابراز کند و برای نخستین بار در شعر فارسی از احساسات نهانی
زنان سخن گوید و هویت دگرگونهای را از زن بیان کند (پورشهرام()107 :1387 ،رک:
فرخزاد.)182 :1383 ،

اما این کامیابی و عشق بهگونهای دیگر در شعر نازک جلوه میکند .نازک ،که در تب
و تاب عشق مجازیشاست ،وقتی درک میکند که روحش با این عشق آرامش نمییابد
به عشق حقیقی رو میآورد (پرتوی.)10 :1393 ،

 4-2-5زنانگی
فروغ از زنانگی خود با دریغ و درد یاد میکند .او میگوید من یک زن هستم ،تصمیم
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أنا لوالک کنـتُ ما زلـتُ سـرّاً /خافتَ اللحـنِ باهــتَ التلـوینِ /أنـتَ علّمْـتَ قلبــیَ
المُطْبق الکفِّ /سخاءَ النَدَی و بذْلَ اللهیب (المالئکه :)55 :1997 ،اگـر تـو نبـودی مـن
همچنــان رازی بــودم /بــا لحنــی خــاموش و پنهــان و رنگــی پریــده /تــو بــه قلــب
دستبستهام /سخاوت شبنم و بخشش شعله را آموختی.
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السماء (المالئکه :)29 :1997 ،زندهایم و معنی زندگی را نمیفهمیم /زندهایم و شکایت
نمیکنیم /ونمی دانیم گریه چیست /مرگ چیست ،بازگشـت چیسـت /معنـی آسـمان
چیست.
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دارم که در شعرم «همچنان زن باقی بمانم و به هیچ وجه خیال بازگشت ندارم»
(لنگرودی.)115 :1378 ،

آن داغ ننگ خورده که میخندید /برطعنههای بیهده من بودم /گفتم که بانـگ هسـتی
خود باشم /اما دریغ و درد که زن بودم (فرخزاد.)185 :1383 ،

نازک در یکی از قصایدش با نام قصیدة « غسالً للعار» به بیان ناخرسندی خود
نسبت به تحمیل سنّتهای پوسیدهای میپردازد که زنان را در بند کشیده است .مادر در
شعر او نمادی از هویت تمامی زنان جامعه اوست که بیاینکه انسانیتش دیده شود،
نابود میشود.

62


62

 .6هویت اجتماعی و ملی
فرخزاد در دفترهای پایانی خود با گسست از گذشته و در پی تمایل به ایجاد تغییر در
ساختار و تمایالت خویش به بیان هویت اجتماعی میپردازد .او در آخرین دفتر خود
«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» با زمینههای سیاسی و اجتماعی پیرامونش به
ساحت زیباییشناختی ادبیات مدرنیستی و دلمشغولیهایش به انسان و انسانگرایی فراتر
از مفاهیم جنسیتگرایانه گذر میکند.
و این منم /زنی تنها /در آستانة فصلی سرد /در ابتـدای درک هسـتی آلـوده زمـین /و
یأس ساده و غمناک آسمان /و ناتوانی این دستهای سیمانی /.../و نردبـام چـه ارتفـاع
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«اُمّاهُ» و حشرجةٌ وَ دُموعٌ سوادٌ  /وَ انبجسَ الدّمُ وَ إختلَجَ الجسمُ المَطعـونُ /وَ الشـعرُ
المُتَمَوجُ عشّشَ فیها الطینُ« /اُمّاهُ» وَ لمیَسمَعهَا إلّا الجَلّـادُ /وَ غـدّاً سَـیَجیءُ الفجـرُ وَ
تَصبحُو أألورادُ /وَ العشرونُ تُنادی وَ أألملُ ألمفتـونُ /فَتُجیـبُ المَرجـةُ وَ أألزهـارُ /وَ
رَحَلَت عَنّا  ....غُسالً لِلعار /وَ سَیأتی الفَجرُ تَسألُ عَنها الفَتیّات« /إیـنَ تَراهـا؟ » فَیُـرَد
الوُحوشُ قَتَلناها« /وَصمةُ عارٍ فی جبهتِنا وَ غَسَلناها» ( المالئکه :)351 :1997 ،ای مـادر
نفس آخر ،اشک و سیاهی و خون روان شد و جسم زخـمخـورده بـیاختیـار تکـان
خورد و لرزید و موهای فِردار که گِل در آنها النه کـرده ،و صـدای « ای مـادر» کـه
کسی جز جلّاد آن را نشنید و فردا سپیده خواهد آمد و گلهـا بیـدار خواهنـد شـد و
بیست سالگی و آرزوهای شیرین او صدا میزنند ولی مرغزار و گلها پاسخ میدهند:
از میان ما رفت  ...برای شستن لکة ننگ  ....و فردا که سـپیده برآیـد دخترکـان از آن
دختر میپرسند :کجا او را دیدید؟ وحشیان جواب میدهند او را کشتیم .لکـة ننگـی
بود بر پیشانیما و پاکش نمودیم.

هویت انسانی و ماهیت زندگی در اشعار نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد

حقیری دارد  /آنها سادهلوحی یک قلب را /با خود به قصر قصههـا بردنـد  /و اکنـون
دیگر /دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهد خاست /... /دیگر چگونه میشـود بـه
سورههای رسوالن سر شکسته پناه آورد ( /فرخزاد.)35 :1383 ،

فروغ عزلت گزیده درفردیت زنانهاش به مصاف سیاست اجتماعی میرود« .دلم
برای باغچه میسوزد» تمثیلی از اوضاع اجتماعی دهه چهل ایران است (.حقدار:1395 ،
.)35

کسی به فکر گلها نیست /کسی به فکر ماهیها نیست /کسی نمیخواهد /باور کند که
باغچه دارد میمیرد (فرخزاد.)351 :1383 ،:

در شعر« کسی که مثل هیچ کس نیست» ،بازتاب مسائل اجتماعی و اخالقی جامعه
ایرانی را میتوان بهوضوح تشخیص داد.

)365

نازکالمالئکه از جمله شاعرانی است که ادبیات را در کنار دیگر کارکردهای
زیباییشناسی ،جوالنگاه بیان واقعیتهای جامعه میداند .دیدگاه نازک در برابر جامعة
خویش و مشکالت و تنگناهای آن دیدگاهی مسئوالنهاست و این مهمترین ویژگی
اجتماعی شعر اوست (صدقی .)83 :1392 ،طبع ظریف و احساس لطیف شاعر ،تنها در
برابر مشکالت جامعه خود واکنش نشان نمیدهد .وی هویت خود را در همدردی با
کشورهای اسالمی از جمله فلسطین میشناسد.
اَنا مَن غَنَّت دُموعُ اَالَشقیاء /وَ بَکَّت اَشعارَها لالَبریاء /کَم صَریع قَبرَهُ ثَلجُ الشتّاءِ /وَیَتییم

 .7هویت اسطورهای و دینی
اعتراضات فروغ بر اخالقیات سنتی و عرفیات مردانه ،پایههای اصلی رشد فکری و
اخالقی فروغاست که در شعر گناه (همان :ص )161از دومین دفتر شعری او بیان میشود.
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مَهدُه شوکَ العراءِ( /المالئکه :)89 :1997 ،من آنم که اشکهای انسـانهای بـدبخت را بـر
ترانه خواند و شعرهایش برای بیگناهان مویه کرد .چه بسا به زمینافتادهای که قبرش
زیر برف زمستاناست و بچه یتیمی که گهوارهاش خارهای بیاباناست.
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دلم گرفتهاست /به ایوان میروم و انگشتانم را /بـر پوسـت کشـیده شـب مـیکشـم/
چراغ های رابطه تاریکند /کسی مرا بـه آفتـاب معرفـی نخواهـد کـرد /کسـی مـرا بـه
میهمانی گنجشکها نخواهد برد /پرواز را بهخاطر بسپار پرنـده مردنـی اسـت( .همـان:
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اگرچه هویت اسطورهای از دیرباز در آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران به آن
اشاره شده ،ایستادگی دربرابر هویت دینی در شعر بهگونهای منحصر به شخص اوست
که فروغ با آن روبهرو می شود و حتی عاملی است بهمنظور تضاد با نازک المالئکه.
گذار از باورهای ارزشی و اعتقادات دینی به آزادی عمل در شعر فروغ شکل میگیرد.
گناه مفهومی دینی است که ارزیابی اخالقیات را در تقابل آن با ثواب بر عهده دارد و
فروغ با ارزشگذاری دوباره ارزشها آن را به زیر سنجش اخالقی میکشاند .از سویی
فروغ نقش حوّا در کشاندن آدم بهسوی شناخت هویت خود را هم از نظر دور
نمیدارد؛ کاری که در اسطورههای دینی ،آدم را از خدا دور و بهسوی هویت زمینی و
انسانی در واقعیت زندگی راهبر شد .این روایت از شعر فروغ و ابیاتی که او
درپایفشاری بر خواستهها آن را به مثابه نیاز طبیعی انسان میسراید در نقطه مقابل
باورهای دینی قرار دارد که زن از هویت مردانه آفریده میشود و به واسطه وجود مرد
است که وجود پیدا میکند .او زن را منشأ همه چیز میداند« .عصیان بندگی» از
رویارویی خردمندانة شاعر با باورهای دینی میپرسد؛ پدیدهای که در فرهنگ دینی
بدعت ،مذموم و گناه است(رک :فرخزاد..)179 :1383 ،
در این اشعار ،فروغ گذاری از اسطورة آفرینش به خردمندی تاریخی دارد .فروغ با
بهکارگرفتن اسطوره آگاهی که باعث راندهشدن آدم از بهشت برین و هبوط آن به زمین
در ادبیات دینی شده است ،تاریخاندیشی و اندیشهتاریخی را در پرسش جای میدهد.
وی در این اشعار با زبان سؤال گونه ارزشهای دینی و تاریخ اسطورهای وآموزههای
آخرتی را به مسلخ شیدایی و جسارتی شاعرانه میکشد؛ اما نازک المالئکه در اشعاری
که به بیان عشق خود میپردازد ،سعی میکند تا عشق مادی را به صفات الهی متصف
کند؛ به عبارتی دیگر او هویت دینی را برای خود تصویر میکند که در آن روح و عشق
خود را به عشقی پاک و خدایی وابسته میداند .وی برخالف فروغ در بیان هویت دینی
خود بر وفا و بندگی و پاکی روح و عشق خود تأکید میکند:
حبّی اإللهییُّ النقییُّ ظلیمتَه و وفاءُ روحی الشاعریِّ العابدِ (المالئکه :)522 :1997 ،به
عشق الهی و پاک من ،و به وفای روح شاعرانه و پرستشگرم ستم کردی.
نازک در برخی اشعار خود بر کلمة «المعبد» تکیه میورزد تا فضایی دینی و معنوی
بر عشقش بگستراند (عباس.)35 :2000 ،

هویت انسانی و ماهیت زندگی در اشعار نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد

وی گاه آرزوی وصال دارد و گاه آرزوی فراق .این تزلزل و عدمآرامش ،خود
بهترین گواه بر راضینشدن او به عشقهای زمینیاست .او به عشقی متمایل است که از
حسابهای مادی فراتر باشد و معشوقی که باعث رشد و تعالی او شود:
و ما کنت أعلم أنّک إن غبتَ خلفَ السنینْ  /تخلّف ظلّـکَ فی کل لفــٍ و فـی کـلّ
معنی /و فی کلّ زاویةٍ من رؤایَ و فی کلّ مَحْـنی و ما کنـتُ أعلـمُ أنّـکَ أقـوی مـن
الحاضـرینْ (المالئکه :)328 :1997 ،و نمی دانستم کـه اگـر تـو در ورای سـالها پنهـان
شوی /سایهات در هر لفٍ و هر معنایی جانشین میشـود /و پـیچوخـم دیـدگاه مـرا
میگیری /و نمیدانستم که تو از همه حاضران قویتر هستی.

 .8چیستی زندگی از نگاه فروغ ونازک المالئکه
ضرورت انکارناپذیر شناسایی معنای زندگی در جهان امروز ،که به سوی یأس و پوچی
در حرکت است ،بیش از پیش خود را نشان میدهد .این امر در جوامع مختلف و بسته
به نوع نگاهشان ،متفاوت بودهاست؛ در نتیجه معنی زندگی ،به بعضی مشغولیتهای
خوب و بد مبدل شده است و مالک خوب و بد چیزی جز اصول حاکم بر هر زمانه
نیست .درشکل شماره( )3چیستی زندگی از نگاه فروغ ونازک المالئکه نشان داده
میشود.
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در بسیاری از اشعار نازک شاهد بهکارگیری مفاهیم اسطورهای هستیم؛ از جمله
اسطورة هابیل و قابیل که هویت انسانی و اولین جنایت بشریت را بهتصویر میکشد و
بعد از آن به جنگهای جهانی وکشتار مردمان اشاره میکند .با اینکه نازک از اسطورههاى
بسیارى در اشعارش استفاده کرده باید توجّه کرد که درک آنها بسیار ساده و آسان
نیست .این شاعر بخوبى ضرورت بهکارگیرى اسطوره و نماد را براى بیان موضوعات
اجتماعى و دردهاى جامعه درک کرده و از باورها و اعتقادات ناخودآگاه جمعى کمک
جستهاست (علمداری.)10 :1390 ،
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 1-8زندانبودن هستی

این امر در شعر فروغ بخوبی نمایاناست .وی با توجه به حوادث زندگی و سختیهایی
که متحمل شده است ،نسبت به زندگی نگرشی مثبتی ندارد و بعضا کلماتی را برای
توصیف چیستی زندگی بهکار می برد که از بند و زنجیر و زندان بودن زندگی حکایت
دارد.
در این فکرم که در یک لحظه غفلت /ازاین زندان خامش پر بگیرم ... /در این
فکرم من و دانم که هرگز /مرا یارای رفتن زین قفس نیس ( همان.)29 :
قصیده «مرایا الشمس» از نازک المالئکه از عالیترین نمونههاییاست که شاعر درآن
به ماجرای فلسطین میپردازد .وی در آن با بیانی ساده ،تصویرپردازیها و جلوههای
هنری سبک خود را به نمایش میگذارد .او دنیا را در زمان جنگ و ویرانی مانند زندانی
می داند که سراسر قید و بند است و تنها راه رهایی از این قیود خون و آواز و به عبارتی
دیگر اشعار اوست.
نامی علی اهداب عینی یا خریطتا و رَفی فی دمِانی
انی نظرتُ لِکی اَکَسّر قیدِها زِمنی نَزیفُ دمی قناعی (المالئکه:)95 :1997 ،
ای نقشه (فلسطین) برمژه های چشمانم بـه خـاک و بـه خـونم آغشـته شـو .مـن
نذرکردم که قیدوبندها را با زمان و عمرم و خونم و آوازم بشکنم.
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شکل شماره( )3چیستی زندگی از نگاه فروغ ونازک المالئکه

هویت انسانی و ماهیت زندگی در اشعار نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد

 2-8پوچ و بیارزش دانستن زندگی

هراندازه معنای حیات ،عمیقتر و گستردهتر باشد ،روح نامحدود آدمی را بهتر اقناع
میکند؛ اما فروغ معتقد است که دنیا آنقدرها ارزش ندارد که بهخاطر آن به سمت
پرهیز از بسیاری رفتار و یا دوری از آنها کشیده شود تا بدینوسیله به بهشت موعود
برسد .وی بهشت را در درون خود میداند و زندگی و هستی را رؤیایی بیش نمیداند.
به سنگ تیره گوری ،شب غمناک خاموشی / .. /بیا دنیا نمیارزد به این پرهیـز و ایـن
دوری /فدای لحظهای شادی ،کن این رویای هستی را (همان.)69 :

فروغ گاهی جهان را سراسر پوچ می داند که دراین امر به اندیشه خیام نزدیک
میشود:

نازک المالئکه نیز به دلیل تأثیرپذیری از فروغ و داشتن اندیشههای مشابه در
اشعارش جهان را پوچ میداند.
نبقى نسیرُ وال انتهاءْ /نبقى نمرُّ وال بقاءْ /فإذا بلغنا المُنْحَنى /خلناهُ خاتمةَ الشیقاءْ /فیإذذا
فضاءْ!(المالئکه :)108 :19997 ،هماره میرویم و پایانی نیسـت /مـیگـذریم و مانـدنی
نیست /چون به آن بلندی رسیم /پنداریم که پایان رنجهاست /آن فضا
 3-8نامشخص بودن مفهوم و چیستی زندگی

فروغ بعد از تعاریفی که از زندگی و چیستی آن ارائه میکند ،خود نیز در فهم معنای آن
دچار تردید میشود و مانند بسیاری از اشعارش با طرح سؤاالتی از چیستی زندگی
پاسخ آن را برعهده مخاطب میگذارد.
میروم اما نمیپرسم زخویش /ره کجا؟ منزل کجا؟ مقصود چیست؟ بوسه میبخشـم
ولی خود غافلم /کین دل دیوانه را معبود کیست (همان.)126 :

وَلتجرَّعنی الحیاةُ کؤوسَ ال

حزنذ وَ الیأسذ ما یَشاءُ شقاها
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اما نازک المالئکه زندگی را مانند انسان شقی میداند که جام مرگ و اندوه را به او
میخوراند .وی با بیان این سخن که میگوید« :نمیدانم حوادثش تا به کجا پیش
میرود» ،نامشخص بودن مفهوم زندگی را بیان میکند.
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آخرین بار /آخرین لحظة تلخ دیدار /سربهسر پـوچ دیـدم جهـان را /بـاد نالیـد ومـن
گوش کردم /خش خش برگهای خزان را /گرچه در پرنیان غمی شوم /سـالها در دلـم
زیستی تو /آه ،هرگز نداستم از عشق /چیستی تو (همان.)188 :
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هَل سَتُصغی إلی رجائی المنایا

إن تَمَنَّیتُ صمَها وَ دجاها

هکذا جئت للحیاةذ وَ ما اد

ری اینَ سوفَ تمضی الحیاةُ
( المالئکه)27 :1977 ،

ترجمه :زندگی ،جام اندوه و ناامیدی را جرعه جرعه بر من مینوشـاند تـا آنجـا کـه
شقاوتش میخواهد .آیا رؤیاها به من پاسخ خواهند داد اگر آرامـش و سـکون آن را
آرزو کنم؟ این چنین به دنیا گام نهادم در حالی که نمیدانم که رو به کجا حـوادثش
پیش خواهد رفت؟
 4-8دنیای پلیدیها ،تنگدستیها و ریاکاری
68
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اینجا ستارهها همه خاموشند /اینجا فرشتهها همـه گریاننـد /اینجـا شـکوفههـای گـل
مریم /بیقدرتر زخار بیابانند /..../اینجا نشسته بر سر هر راهـی /دیـو دروغ و ننـگ و
ریاکاری /درآسمان تیره نمیبینم /نوری زصبح روشن بیداری (همان.)185 :

نازک ،ویرانی و سقوط ارزشها و کرامات انسانی را که از پیامدهای مرگبار جنگ
است بهصورت ظریفی تصویر میکند .از نظر او این دنیا ،دنیای پلیدی و جنگ ،فقر و
گرسنگیاست
لَیسَ اِلّا اَلدُنیا مِن اَلجُوع وَ اَلفَفر /علیها یذّبُ االبریاءَ /یا قُلوبُ االطفالِ التَخفَقـی اَننَ/
حنیناَ لَن یَرجَعانباءُ( /المالئکه :)53 :1997،این دنیا چیزی نیست جز گرسـنگی و فقـر
که بیگناهان را عذاب میدهد .ای دلهای کودکان از اشتیاق نتپیـد؛ چـرا کـه پـدران و
مادران هرگز برنمیگردند.
 5-8روزمرگی تعریفی از زندگی

فرخزاد در اشعار پایانی خود فارغ از تمام دغدغهها و تعاریفی که برای زندگی ،دنیا و
هستی ارائه میکند ،زندگی را حاصلی از روزمرگیهای میداند؛ رفتارهایی که در طول
روز آدمیان مختلف در ارتباط با یکدیگر انجام میدهند؛ اما در شعر نازک شاهد چنین
مضمون وتعریفی از زندگی نیستیم.
زندگی شاید /یک خیابان دراز است که هرروز زنی با زنبیل از آن میگـذرد /زنـدگی
شاید /ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه میآویزد /زندگی شـاید طفلـی
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دنیای فروغ دنیایی است که درآن پلیدی ،نیرنگ و فریب جایگزین بسیاری از
زیباییهای لذت بخش شدهاست .دیو دروغ و ننگ جهان را فراگرفته است و از صبح
روشن امیدواری خبری نیست.

هویت انسانی و ماهیت زندگی در اشعار نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد

است که از مدرسه برمیگـردد /... /یـا عبـورگیج رهگـذری باشـد کـه کـاله از سـر
برمی دارد /وبه یک رهگذر دیگر با لبخندی بیمعنی میگویـد :صـبح بخیـر /زنـدگی
شاید آن لحظة مسدودیاست /که نگاه مـن ،در نـینـی چشـمان تـو خـود را ویـران
میسازد /و در این حسیاست /که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خـواهم
آمیخت (همان.)325 :

پس از بررسیهای در این مقاله میتوان همانندیها و تفاوتهای افکار و اشعار فـروغ و
نازک المالئکه را در شکل شماره( )4بهطور کامل و خالصه نشان داد.
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 .9نتیجه گیری
خانوادة نازکةالمالئکه از خاندانهای بزرگ شیعی عراق و در تماس با فارسیزبانان
بودهاست ،زمینه و مقدمات مشابه و سوابق یکسان شعر فارسی و عربی باعث شدهاست
مضمونها و اندیشه های یکسان و مشابهی در اشعار این دو شاعر وجود داشته باشد.
آداب و رسوم حاکم بر جامعة آن روز فروغ و نازک گواه این است که مردان آن
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شکل شماره( )4همانندیها و تفاوتهای افکار و اشعار فروغ و نازک المالئکه
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پینوشت:

1. self- Identity
2. social Identity

منابع
بختیاری ،محمدرضا؛ «نگاهی به شعر و اندیشه فروغ فرخزاد» فصلنامه پژوهش های ادبی و
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جوامع ،میدانی فراختر برای بیان عشق داشتهاند؛ اما این دو بانوی شاعر با ندیدهگرفتن
موانع از عشق میسرایند .با بررسی اشعار این دو شاعر مشخص شد:
 هویت فردی در شعرفروغ نمود بیشتری دارد و به دو دوره اول و دوم تقسیممی شود .مراد از این دو دوره ،تحوالتی است که در ساختار فکری او روی داده است.
در دوره اول شاعری فروغ ،هویت فردی ویژگیهایی چون شکفتگی و طراوت ،اسارت،
تشویش و افسوس را دارد و در دوره دوم ،که تحولی در افکار او ایجاد میشود ،دیدی
انسانی و اجتماعی مییابد و هویت فردی او ویژگیهایی چون :ناآگاهی و تردید،
پژمردگی ،خداگونگی و اعمال قدرت ،کامیابی و عشق و زنانگی را بهتصویر میکشد.
همین مفاهیم در شعر نازک نیز دیده میشود با این تفاوت که شعر او به دو دوره تقسیم
نمیشود بلکه بهصورت ترکیبی در سراسر اشعارش میتوان این اندیشهها را یافت که
درخدمت شناخت هویت اجتماعیاست.
 زندگی از نظر نازک و فروغ گاهی زنداناست و گاهی پوچ و بیارزش ،سرشارازپلیدی و تنگدستی و ریاکاری .فروغ در نهایت با ادعای نامشخص بودن مفهوم زندگی
آن را مجموعهای از رفتار روزمره میداند که انسان ماشینی شده امروزی تنها باید آن را
سپری کند؛ مضمونی که در اشعار نازک دیده نمیشود.
 از مهمترین دستاوردهای این پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد .1 :قرابتهایفرهنگی ،دینی و جغرافیایی در نزدیکی دیدگاه دو شاعر نقش بارزی ایفا میکند.2 .
هرچند عوامل شکلدهنده و ویژگیهای اشعار فروغ و نازک شبیه یکدیگر است
تفاوتهایی نیز دیده میشود که بیشتر در چگونگی بیان آنهاست -4 .سرانجام با دید
مخصوص به خود تعاریفی از هویت انسانی و ماهیت زندگی ارائه میکند که به نوبه
خود متفاوت از دیگراناست.

هویت انسانی و ماهیت زندگی در اشعار نازکالمالئکه و فروغ فرخزاد

بالغی؛ س8دوم ،1393،ش. 8
پرتوی ،اعظم؛ «عشق در اشعار نازک المالئکه و نیمایوشیج» پایان نامه کارشناسی ارشد زبان
و ادبیات عربی؛ استاد راهنما :جمیل جعفری ،کردستان.1393 ،

شیخ رضایی ،حسین؛ «هویت شخصی نگاهی به چند رویکرد رایج» ،نشریه نقد و نظر؛ س
پانزدهم ،ش دوم ،1389 ،صص.152 -134
صادق المالئکه ،نازک؛ دیوان؛ بیروت :دارالعوده.1997 ،

صدقی ،حامد و یوسف فضیلت؛ «واقعگرایی اجتماعی در شعر نازک المالئکه» فصلنامه
لسانالمبین (پژوهش ادب عربی)؛ س پنجم ،دوره جدید ،1392 ،ش . 14
عباس ،احسان؛ اتجاهات الشعر العربی المعاصر؛ اردن :دارالشروق للنشر و التوزیع ،ط،3
.2000
علمداری ،گوهر و افسانه مرادی؛ «اسطوره در شعر نیما و نازک المالئکه پیشگامان شعر جدید
پارسى و تازى» فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی؛.1390
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 ،1376صص.142 -118
فرخزاد ،فروغ؛ دیوار؛ تهران :امیرکبیر ،چ .1355 ،7
کفراوی ،محمد عبدالعزیز؛ تاریخ الشعر العربی؛ مصر ،ج.1964 ،4
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پور شهرام ،سوسن؛ «پژوهشی نو در شعر فروغ فرخزاد» ،فصلنامه بهار ادب؛ س اول،1387 ،
ش دوم .
جاللی ،بهروز؛ در غروب ابدی -زندگینامه ،مجموعه آثار منثور ،مصاحبه ها و نامه ها؛
تهران :مروارید.1376 ،
جنکینز ،ریچارد؛ هویت اجتماعی؛ ترجمه تورج یار احمدی ،تهران :نشروپژوهش شیرازه،
.1381
جهانبگلو ،رامین؛ «روشنفکران ایرانی وهویت» ،فصلنامه مطالعات ملی؛ س پنجم ،1383 ،ش
.2
حقدار ،علی اصغر؛ ژرفکاوی هویت زنانه در شعر فارسی؛ تهران :باشگاه ادبیات.1395 ،
خسروپناه ،عبدالحسین؛ «هویت اسطورهای ما» ،روزنامه ایران؛ ش  4576به تاریخ.89/5/23 :
magiran.com/n2134994
سید رضی ،محمدبن حسین؛ نهج البالغه؛ تهران :شرکت سهامی انتشارات ،چ.1372 ،4

گیدنز ،آنتونی؛ تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید؛ مترجم:
ناصرموفقیان ،تهران :نشرنی.1394 ،
گوهری ،مریم و حمیدرضا بصیری و دیگران؛ «تشخیص هویت انسان از منظر قرآن کریم،
روایات معصومین(ع) و دانش ژنتیک» ،فصلنامه فقه پزشکی ،س هشتم ،ش  26و 27
 ،1395صص .194 -175
لنگرودی ،شمس؛ تاریخ تحلیلی شعر نو؛ تهران :نشر مرکز.1378 ،
مرادی ،سهیال؛ «انسانگرایی در شعر فروغ فرخزاد» پایاننامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات
فارسی؛ استاد راهنما :محمود درگاهی ،زنجان.1390 ،
میرمحمدی ،داوود؛ گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران؛ تهران :تمـدن ایرانـی (وابسـته بـه
مؤسسه مطالعات ملی).1383 ،
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