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تطبيق جاندارانگاري حيواني و انساني در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک المالئکه
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چکيده
تفكر و اندی شه جاندارانگاري یا آنیمی سم نوعی تلقی ه ستی شنا سانه ان سان ن سبت به دو جنبه مادي و غیر مادي نظام
آفرینش است .این باور در ادبیات حالتی را بیان می کند که در آن گویی اشیاء جان و شعور دارند .در این شیوه ،نویسنده
یا شاااعر می کوشااد تا از دری ه خیاب به ش ا پاایت ردازي عناجاار بی جان در ال جان گرایی بپردازد .جاندارانگاري
حیوانی و انسانی به مانندگی حیوان یا انسان و یا ساختن شكل واره هاي ترکیبی از آن دو ،به ب شی از آنیمی سم تعریف
می شود .در این میان ،فروغ فرخزاد شاعر نو رداز معا جر ایران و نازِک المالئكه شاعر معا جر و از ی شگامان شعر نو در
ادبیات عرب ،وظیفهي انتقاب ب شهاي مهمی از مفاهیم شعرهاي خویش را به عهدهي این جور خیاب گذارده اند .این دو
شاعر زن که هر دو از نمایندگان مطرح ادبیات زنانه در ایران و عراق هستند ،عالوه بر زبان و احساس زنانه ،روایتگر اندیشه
هاي حاکم بر روزگار خود می باشااند و مسااائلی هم ون تنهایی و غربت ،مردسااتیزي ،مظلومیت زن ،بدبینی ،مسااائل
اجتماعی و  ...را باا یوندي ظریف با جاندارانگاري در ال شعري اعتراضی به تپویر کشیده اند .در نوشتار یش رو ،جلوه
هاي دیدار شااده باور جاندارانگاري یا جان گرایی در اشااعار این دو شاااعر با روش توجاایفی -تحلیلی بررس ای می شااود.
بررس ای ه اا نشان می دهند که جاندارانگاري در آثار این دو شاعر ،از حد آرایه هاي ادبی فراتر رفته و زیرس ااخت ه ااي
ناتورالیستی اندیشه آنان را بازگو می کند .هم نین ،کاربرد آنیمیسم در طبیعت در اشعار فروغ و آنیمیسم در مفاهیم در
اشعار نازِک بیشتر دیده می شود.
اهداف پژوهش:
 -1شناسایی عناجر شعري در ال

جاندارانگاري حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک المالئكه

 -2بررسی تطبیقی جاندارانگاري حیوانی و انسانی اشعار فروغ فرخزاد و نازِک المالئكه
سواالت پژوهش:
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2
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 -1فروغ فرخزاد و نازِک المالئكه چگونه از جاندارانگاري یا آنیمیسم به منظور تاکید بر دیدگاه هاي شعر ردازانه در
اشعار خود بهره برده اند؟
 -2کدام یك از انواع آنیمیسم در اشعار این دو شاعر نمود بیشتري یافته است؟
واژگان کليدي :جاندار انگاري ،شعر اعتراضی ،فروغ فرخزاد ،نازِک المالئكه.

مقدمه
یكی از ابتدایی ترین باورهاي بشر که نقش اساسی در خلق جور خیالی داشته است ،جاندارانگاري یا زنده بینی است .در
روزگار زنده نداري یا آنیمیسم بود که اولین اشعار در ال جانب شی به اشیاء و طبیعت سروده شد .ا شعاري که عناجر
آن هم ون انسان داراي زندگی و روح بودند و همانند انسان ها س ن می گفتند و به تفكر می رداختند.
آنیمیساام4یا روح باوري «جاندار انگاري یا جانگرایی» آیینی اساات که گرایندگان به آن اعتقاد دارند که تمامی عناجاار
طبی عت داراي روح و جانند .غالبا این ارواح و جان ها به گ یاهان و حیوانات نسااابت داده میشاااو ند .سااار ادوارد

تیلور5

مردمشااناس مطرح بریتانیایی در رن نوزدهم این مفهوم را بیش از یش گسااترش داد .او در کتاب فرهنا ابتدایی این
چنین تعریفی از آنیمیساام ارائه میدهد :نظریه ایی عمومی در خپااور روح و اشااكاب م تلف موجودات روح دار .تیلور
معتقد بود آنیمی سم اولین شكل دین در تاریخ بشر است و چون این باور مبتنی بر ت یالت و اوهام بشر اولیه است ،ایه و
اساس دین به غلط گذاشته شدهاست .او عقالنیت علمی را جایگزین امروزین آن تلقی میکرد (ناس.)326 :1370 ،
آنیمیساام در ادبیات حالتی را بیان می کند که در آن گویی اش ایا جان و شااعور دارند .آنیمیساام گرایش به روح دادن به
اشیاء و طبیعت است .در ادبیات معاجر به دلیل تغییر دید انسانی نسبت به هستی و روي کار آمدن مظاهر جدید و تمدن،
جاندارانگاري نیز رنا و بوي جدیدي به خود گرفته و اجااطالحات و عباراتی متناس ا با امروز وارد عرجااه ادبیات شااده
است .فروغ فرخ زاد و نازِک المالئكه دو شاعر معاجر ایران و عراق از آن دسته شاعرانی هستند که در شعرهاي خود از این
ویژگی براي بیان اندیشه هایشان بهره برده اند .تاکنون ژوهش هاي بی شماري در باب زندگی ش پی آنان و حواشی آن
جورت گرفته با این حاب ،کمتر به تجزیه و تحلیل آثار و نحوه بیان ادبی این دو شاعر گرانقدر توجه شده است .هم نین،
به دلیل وجود شااباهت هایی که در حوادث زندگی این دو شاااعر دیده می شااود و دیدگاه زنانه و مردسااتیز آن دو ،اغل
مطالعات جورت گرفته بی شتر بر این جنبه معطوف شده ا ست .اما آن ه که در این ژوهش مورد توجه رار گرفته ا ست،
تحلیلی بر جاندارانگاري حیوانی و انسانی در اشعار این دو شاعر است .فروخ و نازِک در اشعار خود با کاربرد استعاره گونه
جنعت تش یص و جاندارانگاري ،جبرگرایی ،بی رده گی هاي اخال ی ،م اذه س اتیزي ،بدبینی و سیاه اندیشی و عینت
Animism
Edward Burnett Tylor
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گرایی را بااااا یوندي ظریف با آنیمی سم ،به ت پویر می ک شند .هم نین ،هم ذات نداري ،آ شنایی زدایی ،زبان شاعرانه،
آنیمیساام در آنیمیساام ،تغییر زاویه دید ،شااكساات روایت و در نهایت توجاایف جااحنه از مؤلفه هاي ابل بررساای در
جاندارانگاري حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک المالئكه است.
به بیان دیگر ،می توان اشعار این دو شاعر را شعري اعتراضی در جهت سر ی ی و عپیان در براباااار بیااااداد و ناروایی،
تبعیض جنسی و م الفت در برابر باورهاي سنتی جامعه خود دانست .این گونه شعر غالبا بیان رنج و سااااتم و سااااپ
اعت اراض ،خش ام و عپ ایان است که در اشعار این دو شاعر از دری ه استعاره و جنعت جاندارانگاري یا آنیمیسم به تپویر
کشیده شده است .هدف اجلی این مقاله ،بررسی ابعاد اندی شه فروخ و نازِک؛ زن شاعر در ایران و هم نین زن شاعر عرب
در البی از دری ه چشاام و احساااس و عاطفه و اندیشاه دو زن شاااعر می باشااد که جهان و مسااائل آن را در ال

بیانی

آنیمی سم به ت پویر ک شیده اند .لذا ،این نو شتار که از طریق روش تو جیفی – تحلیلی انجام شده ا ست ،سعی بر این دارد
که ضمن برر سی ا شعار این دو شاعر و مقای سه جاندارانگاري حیوانی و ان سانی به کار گرفته شده در ا شعار یكدیگر ،ارائه
دهنده این نتیجه باشد که هر یك از این دو ش ااعر چگونه در انتقاب م اضمون خود برجسته تر از دیگري عمل کرده است
و با شیوایی بهتر توانسته است درد و اندوه را در اشعار خود از مدخل آنیمیسم بیان کند.

مختصري از زندگي نامه دو شاعر
فروغزمان فرخزاد (زاده  ۸دي  ،1313تهران -درگذشااته  24بهمن  ،1345تهران) ،معروف به فروغ فرخزاد و فروغ ،شاااعر
نامدار معا جر ایران ا ست .وي نج دفتر شعر منت شر کرد که از نمونههاي ابل توجه شعر معا جر فار سی ه ستند .فروغ
فرخزاد در  32سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذ شت .فروغ با مجموعههاي ا سیر ،دیوار و ع پیان در ال
کار خود را آغاز کرد .سپ

شعر نیمایی

آشنایی با ابراهیم گلستان ،نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی ،و همكاري با او ،موج تحوب

فكري و ادبی در فروغ شد .وي در بازگشت دوباره به شعر ،با انتشار مجموعه تولدي دیگر ،تحسین گستردهاي را برانگی ت.
سپ

مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز ف پل سرد را منت شر کرد تا جایگاه خود را در شعر معا جر ایران بهعنوان شاعري

بزرگ تثبیت کند .آثار و اشااعار فروغ به زبانهاي انگلیساای ،ترکی ،عربی ،چینی ،فرانسااوي ،اسااپانیایی ،ژا نی ،آلمانی و
عبري ترجمه شدهاند.
نازِک جااادق المالئكه مشااهور به نازک المالئكه (زاده  23اوت  / 1۹23محرم  1342در بغداد  -درگذشااته در اهره 20
ژوئن  )2007شاعر عرا ی ا ست .معموالً وي را در کنار بدر شاکر ال سیاب و عبدالوهاب البیاتی یكی از بنیانگذاران شعر نو
عربی میدانند .برخی شااعر مشااهور وي «کولیرا» (وبا) را ن سااتین شااعر آزاد در ادبیات عربی میدانند .اگر چه وي خود
بعدها در یكی از کتابهاي خویش این م سئله را رد کردها ست .معموالً نازک المالئكه را در ایران از لحاظ ابداع شعر نو در
برابر افرادي هم ون نیما یوشیج و از لحاظ مضامین و احساسات شاعرانه در برابر فروغ فرخزاد میدانند.
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بررسي تطبيقي زندگي فروغ فرخزاد و نازِک المالئکه
برر سی زندگی هر دو شاعر بدون توجه به مولفه هاي زمان و مكان و تاثیر متقابل محیط و شرایط خانوادگی آنان امكان
ذیر نیساات .تاثیر متقابل فرد و جامعه و رویكرد این دو عامل در روند حرکت و توسااعه فردي و اجتماعی امري اجتناب
نا ذیر ا ست .ژرف ساخت اندی شه هاي شاعر با انگاره هاي ذهنی و عاطفی و اجتماعی او شكل می ذیرد و در نهایت این
اندی شه ها در فرم هاي هنري و ادبی بروز و نمود می یابد .فروغ و نازِک در آفرینش ت پاویر زیبا و جذاب از محیط اطراف،
از واژه هاي معموب و ر سا ،تعبیرات و ا جطالحات ویژه دوره خود بهره گرفته اند .میزان دانش اندوزي ،دو ستان ،خانواده و
تحوالت اجتماعی زمان ،مواردي تاثیرگذار بر تفكر و اثر شاااعر می باشااد .تولد نازِک با فاجااله زمانی یازده ساااله مقدم بر
فروغ ا ست .نازک شاعري شهرن شین و از طبقه مرفه ا ست .او از خانواده ایی برخا سته ا ست که همه اهل علم و ادب به
شمار می آیند .نازِک مدت ها در غرب و در ارتباط با فرهنا بیگانه زی سته ا ست .فروغ نیز شهر ن شین ا ست اما از طبقه
متوسط برمی خیزد .هر دو شاعر از طبیعت بهره فراوانی جسته اند .مذه و گرایش هاي مذهبی هر دو شاعر همسو و هم
جهت ا ست .هر دو شاعر م سلمان ه ستند ولی هیچ کدام از آن ها جز د سته ،حزب و گروه خا جی نی ستند .هر دو ،شاعر
اندیشه و حیرت و ژرف اندیشی هستند و نسبت به انسان ،زندگی و طبیعت نگرشی عمیق را در اشعار خود منعك

کرده

اند .همان طور که درد و اندوه این دو شاااعر نساابت به مسااائل اجتماعی به گونه ایی اعتراض آمیز در ال شاایوه حدی
س ن بیان شده است.
وجود مشكالت اجتماعی و خانوادگی در زندگی نازِک المالئكه و فروغ فرخاااازاد که به غم و اندوه منجر می شود ،از یك
سو و اح سا سی بودن مكت رمانتی سم حاکم در دوره آنان از سوي دیگر و هم نین روح ح ساس زنانه در آن دو ،منجر
شده که هر دو شاعر براي بیان عقاید و افكار و ژرفاي احساسات زنانه خود به به جورت نمادین از ال حدی نف

بهره

گیرند .هر دو شاعر مشكالت و سنت هاي موجود در جامعاه را ماانع تحقاق آرزوهااي خاود می دانند ،رداختن به غم و
اندوه ،بدبینی ،گرایش به دوران بی ریاي کودکی ،ناه بردن به طبیعت ،گرایش شاادید به خیاب که از مهمترین مضااامین
رمانیتاسم رایج دوران زندگی این دو شاعر اسات که در شاعر آن ها دیده می شود .نازِک و فروغ ،افزون بر بیان احساسات
فردي خود ،باه رمانتیاسم اجتماعی نیز رداخته اند .هر دو با زبانی غیر از زبان خود آشنا هستند و این آشنایی را در شعر
خود تاثیر داده اند.
این بیان اعتراض آمیز اجتماعی در ال شاااعري را می توان به جاااورت جاندارانگاري در نتیجه جبر اجتماعی حاکم بر
جامعه روزگار آنان تعریف کرد .جامعه ایی با خپلت مردانه ،اجتماع سنتی ،محدودیت نسبی براي زنان ،نگاه جنسیتی به
زنان و  ...از خ پایل جامعه نازِک و فروغ ا ست .تاریخ تولد این دو شاعر م پادف با اولین تحوب هاي اجتماعی و سیا سی
ک شور شان ا ست .فروخ در دي ماه  1313ش به دنیا آمد و ک شف حجاب به د ستور ر ضاخان در در همین تاریخ به اجرا
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درآمد .تولد نازک در ساب  1۹23م رخ می دهد که این یعنی در ست سه ساب

از فرو ا شی امپراتوري عثمانی ا ست.

از حكومت ساالطنتی عثمانی ،حكومت جمهوري آتاتورک بر ساار کار آمد و اولین اجااالحات اجتماعی ،ساایاساای و
فرهنگی در ترکیه جورت گرفت که بر ک شورهاي چون عراق ،سوریه و فل سطین بی تاثیر نبود .ره آورد فروغ و نازِک براي
شعر معاجر فارسی و عربی ،اندیشه هاي بلندي بود که نسل معاجر شاهد تكامل آن است.
هر دو شاعر هرمان میدان نوآوري زمان خود شدند و شعر فار سی و عربی را متحوب کردند .زبان ساده و بهره نبردن از
اجااطالحات و لغات دور از ذهن و ایجاز هنرمندانه از ویژگی هاي زبان هر دو شاااعر اساات .هم نین ،یاري جسااتن از
ت شبیهات و ا ستعاره هاي زیبا و ت یل و تمثیل براي بیان مق پود نیز از م شترکات آن ها ست .مو ضوع ب سیاري از سروده
هاي هر دو شاعر به گونه ایی در جستجوي دستیابی به سعادت و خوشب تی است .هرچند که از خالب ادبیات نویدب ش،
ناامیدي و درد و غم روحی نهان نیز آشاااكار می شاااود؛ نا امیدي از بهبود اوضااااع اجتماعی .به عبارت دیگر ،همگونی و
هماهنگی بین دو شاعر ایرانی و عرا ی داللت بر نزدیكی و یوستگی افكار و اندیشه هاي این دو شاعر دارد (سالمت نیا و
خیرخواه بزرگی.)126-124 :13۹6 ،

انديشه هاي شعري فروغ فرخزاد و نازِک المالئکه
فروغ و نازِک با توجه به مپااائ و آالمی که در زندگی شا پاای خود متحمل شااده اند ،نساابت به حوادث یرامون خود
واکنش ن شان می دهند و جریان فكري خود را در شعرهای شان منعك

می کنند .هر دو شاعر از آنجا که درد جدایی و

تنهایی را متحمل شااده اند ،دیدگاه منفی نساابت به اجتماع ،مضاامون عشااق و هم نین تلقی منفوري نساابت به مردان
دارند .اگرچه معتقدیم که با توجه به حجم گساااترده مطال و مكات م تلف ادبی موثر بر افكار فروغ و نازِک در جهت
دستیابی به تفكر وا عی این دو شاعر؛ از سویی لزوم درگیر شدن با گستره ي وسیعی از داده ها و اطالعات را طل نماید،
از سااوي دیگر بر رار نمودن ارتباط معنا دار میان تحوالت س ایاس ای – اجتماعی جااورت گرفته در جامعه ایران بی تاثیر
نبوده است.
فروغ و سياست
به طور کلی در شعر فروغ نگرش م ستقیم سیا سی کم تر نمود دارد و هر زمان که به مطلبی ا شاره شده ا ست ،بی شتر به
بعد اجتماعی آن رداخته شده ا ست .در ا شعار «آیه هاي زمینی ،دلم براي باغ ه می سوزد ،دیدار در ش  ،اي مرز ر
گهر» از دو مجموعه «تولدي دیگر» و «ایمان بیاورم به آغاز ف پل سرد» این گرای شات به خوبی دیده می شود .در شعر
«اي مرز ر گهر» می سراید:
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«آغوش مهربان مام وطن /سااتانك سااوابق ر افت ار تاری ی /الالیی تمدن و فرهنا /آه دیگر خیالم از همه سااو راحت
است (فروغ فرخزاد.)326 :1347 ،
در این اشعار همان گونه که اشاره شد ،فروغ با نگاهی ژرف به اوضاع اجتماعی روزگار خود ،سیاست حاکم بر آن را به باد
انتقاد می گیرد .گویا در

ساا نانی کنایه آمیز اشاااره ایی تلخ به وضااعیت آشاافته زمانه خود دارد .انتقاد و اعتراض

سیاسی ،انتقاد و اعتراض نسبت به تباهی ارزشها ،انتقاد و اعتراض نسبت به درت سیاست و انتقاد و اعتراض نسبت به
سنت هاي سیاسی در اشعار او به چشم می خورد.
نازِک و سياست
نازک این نمود را به گونه ایی ر رنا و واضح و بی هیچ سربستگی در اشعارش نشان می دهد .وي شرایط سیاسی حاکم
در روزگار خود را علت عق ماندگی عراق می داند و تنها راه رهایی از این بند ا سارت و ا ستعمار را در مبارزه و رویارویی
با حوادث زمان و ساختن جامعه در کنار وحدت وجودي می داند و چنین می سراید:
«اتحاد القلوب افضل وس /حین ترمی ایدي الكماه السهاما» (نازِک المالئكه.)325 :1۹۸6 ،
(ترجمه :اتحاد ل ها بهترین کمان است زمانیكه دست جنگجویان تیر را رتاب می کند)
تفاوت بیانی این دو شاعر از اوضاع سیاسی دو کشور ایران و عراق را می توان در دیدگاه متفاوت آنان در آن زمان جستجو
کرد .در دوره فروغ ،حكومت ر ضاخان و

از آن حكومت محمدر ضا به شتوانه دوب غربی منجر به جو خفقانی در ابراز

عقاید در کشور شده بود .اما در کشورهاي عربی

از فرو اشی حكومت عثمانی با شتوانه انگلستان در کشورهاي تازه

ا ستقالب یافته ایی چون عراق ،سوریه و فل سطین حكومت هاي متزلزب و ضعیفی روي کار آمدند و به دلیل همین ف ضاي
سیاسی ،شاعران و نویسندگان به راحتی آراء و اندیشه هاي خود را بیان می کردند.
فروغ و اجتماع
در شعر فروخ معضالت شهرنشینی بیشتر به چشم می خورد تا زندگی روستاییان .شاید به دلیل نوع زندگی وي و ملموس
نبودن این مسائل براي وي باشد .عناجر سازنده شعر وي را غالبا متاثر از زندگی شهرنشینی است .بیان شعري فروغ را می
توان در بیان معضالت اجتماعی شهر نشینی دانست .در شعر کسی که مثل هیچ ک

نیست:

« کساای می آید /..ساافره را می اندازد /نان را ساامت می کند /پساای را ساامت می کند /باغ ملی را ساامت می کند
و شربت سیاه سرفه را سمت می کند ( ».....فروخ فرخزاد.)35۹ :1347 ،
نازِک و اجتماع
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به دلیل فا جله زمانی اندکی که بین دوران زندگی نازک و جنا جهانی دوم وجود دا شته ا ست ،وي بی شتر به م شكالت
روستاییان و جنا چهانی دوم رداخته است.
«ما زالت القریه منذ القدم /ا پوجه ممزوجه بااللم /پت اساحا الریاح /علی شحوب الپباح /تفجري ،سیلی و غطی القمم
القی علی القپه ستر العدم» (نازِک المالئكه.)15۹/2 :1۹۸6 ،
(ترجمه :مدت زمانی اساات که یوسااته روسااتاها پااه هاي آمی ته با درد بوده اند /که بادها رنج آن ها را بر چهره رنا
ریده جبح حكایت کرده اند/

جاري شو و له ها را بپوشان /و رده نیستی را بر په ر درد بیافكن)

فروغ و عشق
زندگی فروخ را نمی توان ر از احساااس عاشااقانه و عشااق تپااور کرد چرا که
اجتماعی فراوان شده ا ست .لذا در

از جدایی از همساار ،دچار مشااكالت

این شك ست و ناکامی نوعی سرخوردگی از ع شق در ا شعار او دیده می شود .او

ع شق را وهم زندگی آرام که زاده ع شق وا عی ا ست را بی ا ساس و س ست می بیند .در ع شق هاي دوره اوب و تا حدودي
دوره دوم نیز ،مردان منفی ترین چهره و زنان ،مع پوم ترین و مظلوم ترین چهره ها ه ستند .او هم نین ،گاهی ع شق را
گناه می داند.
« لحظه ایی /و

از آن هیچ /شااات این نجره شااا دارد می لرزد  /و زمین دارد /باز می ماند از چرخش» (فروخ

فرخزاد.)30۸ :1347 ،
نازِک و عشق
نازک در جامعه ایی زندگی می کرد که زنان در برابر ابراز عشق با محدودیت هایی مواجه بوده اند و باید براي ابراز عواطف
ش پی از رمز و اشاره استفاده می کردند .از این شاعر به عنوان بانوي شاعر ر جراتی نام می برند که توانست در دیوانش
طرحی از عشق را به تپویر بكشد .او که اولین بار عشق را در دانشگاه تجربه کرد ،از دیگران نهانش کرد و سعی کرد آن
را به فراموشی بسپارد.
«مل لبی و لبك الح و الشوق و لكن نلوذ بالكتمان» (نازِک المالئكه.)555/1 :1۹۸6 ،
(ترجمه :عشق و آرزو ل من و تو را لبریز کرد ولی ما به نهان کردن (عشق و آرزو) ناه بردیم)
فروغ و مرد ستيزي
در شعر فروغ ،مردان با لفظی چون «خودخواه» مورد خطاب رار می گیرند و این را وجفی از خپلت مردانه می ندارد.
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« بیا اي مرد اي موجود خودخواه /بیا بگ شاي درهاي ف

را /اگر عمري به زندانم ک شیدي /رها کن دیگرم این یك نف

را» (فروخ فرخزاد.)36 :1347 ،
نازِک و مرد ستيزي
نازک لفظ جالد را به تمامی مردان نسبت می دهد که دو گانه زدگی می کنند .در اجتماع و خانواده متعپ و در خلوتگاه
خود چهره دیگري از خود نمایان می کنند.
«و یعود الجالد الوحشی و یلقی الناس« /العار»؟ و یمسح مدیته» (نازِک المالئكه.)352/2 :1۹۸6 ،
(ترجمه :و جالد وحشی باز می گردد و با مردم رو برو می شود .ننا؟ و چا ویش را اک می کند)
دیدگاه هاي این شاعر حاکی از درد و غم درونی و تجربیات تلخ آنان از محیط خود بوده است .اما آن ه که مورد توجه رار
می گیرد ،تاکیید این دو شاعر در بازتاب این اندیشه هاست که در ال تك گویی و از مدخل حدی نف

بیان می شود.

گویی این دو شااااعر با چنین بیانی پاااد داشاااته اند که توجه به این درد و اندوه را دو چندان کنند که آن ها با چنین
دردهایی روبرو بودند و نهایتا در ا شعار شان به حدی نف

ناه آوردند .در ادامه این مطالعه به تعریف و تحلیل این شیوه

بیانی فروغ و نازِک رداخته می شود.

آنيميسم
اجااطالح آنیمیساام از واژه التین آنیما6ا تباس شااده اساات و به معنی جان و روان اساات که در فارساای «جان گرایی یا
جاندارانگاري» ترجمه می شود .اما نوی سندگان ترجیح می دهند که به جاي «جان گرایی» همان ا جطالح آنی سم را که
کلی تر ا ست به کار برند (آریا .)26 :1376 ،از ترجمه هاي دیگري که از این کلمه موجود ا ست می توان به روان ر ستی،
روح رستی ،آیین نفسانی و زنده بینی ،روح باوري ،جاندار انگاري و جانگرایی اشاره کرد.
برا ساس آثار و متون با ی مانده از ب شر عهد با ستان تاکنون می توان جاندارانگاري را تفكري دان ست که در تمام رون و
اعپار در ذهن و ناخودآگاه بشر حضور داشته است« .در نزد همه امت هاي بدوي که در عپر حاضر نیز هنوز حضور دارند
یك نوع ح

ر ستش همه ارواح متداوب ا ست؛ یعنی معتقدند که تمام موجودات اعم از متحرک و ساکن ،مرده یا زنده

داراي روحی هسااتند که در درون آن ها م فی و مسااتور اساات و خاجااه افراد انسااانی هر یك روحی دارند که در هنگام
خواب و رویا از بدن او مو تا خارج می شود و باالخره در لمحه وا سین و در هنگام مرگ بدن را به طور طع رها می کند.
این گونه رستش را آنمیسم (آنمیزم) گویند» (ناس.)1۹ :1370 ،
anima
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از نظر روین سالجقه ،منظور از آنیمی سم « یوند وي ذهنیت ا سطوره ایی با دوره ا سطوره و بر راري ارتباط با اجزاي و
عنا جر طبیعت ا ست که زنده ندا شته شده اند و این م سأله از تفكر ا سطوره ایی شاعران بهره می گیرد و به طور معموب
در ناخودآگاهی ،ویتر و در خودآگاهی ضعیفتر ا ست .در آنیمی سم جفات و حاالت ان سانی و جاندار ا شیا و دیده ها بیان
می شود ،مثل این که آن ها «فی نف سه» جان دارند و داراي جفت هایی ه ستند» ( سالجقه .)263 :13۸5 ،وي در کتاب
امیرزاده کا شی ها می آورد« :تپور حیات براي عناجر هستی ،به طور کامل با تفكر اسطوره ایی انسان در یوند است .این
ت پور در ادبیات ،در هیأت « ش پیت ب شی یا جاندارانگاري» و تحت عنوان «ت ش یص و آنیمی سم» تجلی می کند»
(سالجقه.)7۹-7۸ :13۸4 ،
به اعتقاد سیروس شمی سا (« )13۸7آنیمی سم  -جان دارانگاري در تفكر ب شر دیم همه چیز جان دار بوده ا ست :باد می
آمد و ش می رفت یا خور شید آمد و می رفت .بقایاي این بینش کهن هنوز در زبان روزمره ه ست و چنان عادي شده
ا ست که توجه را جل نمی کند اما در زبان ادبی مواردي ه ست که توجه خواننده را به خود جل می کند .مانند :سالم
اي ش معپوم یا به ایوان میروم و انگشتانم را  /بر وست کشیده ش می کشم» (شمیسا.)61 :13۸7 ،

آنيميسم و انواع آن
از دیدگاه سالجقه« ،آنیمی سم را در سه محور می توان مورد برر سی رار داد :نوع اوب ،آنیمی سم در موجودات زنده که
تپور نوعی شعور ذاتی در آن ها ممكن است ،مانند گیاهان و جانوران .نوع دوم آنیمیسم در دیده ها و عناجر طبیعت و
نوع سوم ،آنیمی سم در ا شیا و ابزار ساخته د ست ان سان» ( سالجقه .)260-25۹ :13۸5 ،اما با اطمینان می توان گفت که
تقریبا تمام کابرد آنیمی سم در ا شعار فروخ فرخزاد ،نوع چهارمی هم دارد که آن آنیمی سم در مفاهیم ا ست.

می توان

این گونه بیان کرد که تمام موارد جاندارانگاري در ا شعار این شاعر از نوع زنده 1ا ست که بر ساخته او ست و اولین بار در
ا شعار این شاعر زن دیده می شود .این موارد کاربرد جاندارانگاري ابلیت زیادي در تعلیق و تكثر معنی و گریز از وا عیت
دارند و به همین سااب  ،اغل با ی یدگی هایی در دریافت مفاهیم همراه هسااتند .بنابراین ،این نوع از کاربرد آنیمیساام
براي م اط جذاب تر و مطلوب تر است.
تاثير آنيميسم بر اذهان جامعه در جهت هدايت اعتراضات اجتماعي
یكی از زیباترین گونه هاي جور خیاب در یك اثر ،تأثیري ا ست که ذهن شاعر یا نوی سنده در ا شیا و در عنا جر بی جان
طبیعت می گذارد و با نیروي ت یل خویش به آن ها حرکت و جنبش می ب شد و در نتیجه هنگامی که از دری ه چ شم
او به طبیعت و اشیا مینگریم ،همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات می شود .زندگی ب شیدن به اشیا،
دیده هاي طبیعت و مفاهیم انتزاعی را «آنیمیساام» می گویند که از طریق اعطاي ویژگی هاي فیزیكی یا روانشااناختی
حاجل می شود .درون مایه این جاندارانگاري می تواند در جهت هدایت اعتراضات اجتماعی باشد .بیانی جامعه ستیزانه از
عنوان مقاله :تطبيق جاندارانگاري حيوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک المالئکه

248

نشریه علمی -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال پانزدهم ،شماره  34فصل تابستان 98

ناعدالتی ها و نابرابري هاي اجتماعی که شاعر در

چیدمانی از نسبت دادن حاالت انسانی به اشیاء ،جانداران سعی در

انتقاب این مفاهیم اعتراضی به م اط دارد.
در این بین ،زنان شاعري از جمله فروغ فرخ زاد و نازِک المالئكه را می توان جزء محدود شاعرانی دانست که سهم مهمی
در بیان اعترا ضات اجتماعی علیه و ضعیت ناب سمامان جامعه در برخورد با حقوق زنان از طریق جاندارانگاري در شعر ایفاء
کرده اند .این دو شاااعر ایرانی و عرا ی (فروغ و نازِک) از این شاایوه تاساای جسااتهاند و براي اعتراض خود بر گفتمانهاي
اجتماعی به آنیمیسم ناه برده اند .مهمترین ویژگی هاي اشعار فروغ ،جداي خار زنانه است .با اینكه فروغ براي ن ستین
بار تجربه هاي اندوه بار یك زن ،اعتراض ها و شكوه هایش را به زبان شعر سرود .ولی انتساب فروغ به فمینیسم ،انتسابی
غیر علمی اساات .از طرفی دیگر ،ویژگی هاي زمانی دوران زندگی نازِک المالئكه ،مسااائل ساایاساای و اجتماعی عپاار او،
خپوجیات ش پی و توان علمی و ادبی اش باع

شده است تا او به موضوعات خاجی توجه بیشتر نشان دهد .مهمترین

مضامین شعر او شامل غم و اندوه ،مسائل سیاسی زمان شاعر ،نگاه گذراي او به مسائل اجتماعی ،عشق انسان و زندگی،
مرگ در ج ستجوي سعادت و دنیاي آرمانی ،بازتاب درت و برر سی عن پر زمان در شعر او ست ( سالمت نیا و همكاران،
.)131 :13۹۸

جايگاه آنيميسم در آثار فروغ
جاندارانگاري در عاشقانه هاي فروغ بسیار گسترده است .زیرا او با طبیعت بسیار مأنوس بوده است و دوست داشته که به
دیده هاي بی جان ش پیت انسانی بب شد تا نزدیكی خود به طبیعت را بهتر به تپویر بكشد و با این شیوه او شعر خود
را ایا و ویا ساااخته اساات .یكی از نقاط وت شااعر شاااعر بهره گیري از اساانادهاي مجازي اساات .مانند« :در آن دریاي
م ضطرب خون سرد  /از آن جدف هاي ر از مروارید( »...فرخزاد )275 :13۸2 ،و دوم این که جفت هایی را به مو جوف
ن سبت می دهد که براي خواننده تازه و غری با شد و با ترکی آرایه هایی چون ح

آمیزي و تنا ض ت پویرهاي ب سیار

بدیع و نا آشنایی ایجاد می کند که باع تحیر خواننده می گردد که همین عامل براي او سبك ش پی ایجاد کرده است.
مانند« :گل با اال اعپاب کبودش را در سكر نسیم  /می سپارد به رها گشتن از دلهره گنا دگرگونی( »...فرخ زاد:13۸2 ،
 .)245استفاده از جانب شی در دوره هاي م تلف شعري او با شدت و ضعف به کار گرفته می شود .یعنی در اسیر تعداد
ت ش یص ها ب سیار می با شد اما در ع پیان کاهش مح سو سی دارد .ولی در تولدي دیگر ا ستفاده از ت ش یص به اوج خود
می رسد ولی در ایمان بیاوریم به آغاز فپل سرد باز هم از تعداد تش یص ها کاسته می گردد.
آنیمی سم در اکثر شعرهاي او به زیبایی تمام به کار گرفته شده است که نشان از این است که او تسلط بر طبیعت درون و
بیرون خود داشااته اساات و کامالً با طبیعت بیرون مأنوس بوده اساات .مانند« :در آساامان ملوب سااتارهاي می سااوخت /
سااتارهاي می رفت  /سااتارهاي می مرد» (فرخزاد« .)215 :13۸2 ،چون سااتاره با دو باب زرفشااان  /آمده از دور دساات
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آ سمان( »...همان .)217 ،البته جان دارانگاري در ب سیاري موا ع در شعر فروغ با ش پیت ب شی به هم آمی ته شده
ا ست که تفكیك این دو کار آ سانی نی ست و نیاز به د ّت ب سیار دارد .مانند « :سالم اي ش مع پوم  /سالم اي شبی که
چشم هاي گرگ بیابان را  /به حفره هاي است وانی ایمان و اعتماد بدب می کنی» (همان .)314 ،اما آن چه مسلم ا ست
و از اشاااعار فروغ بر می آید هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی با رشاااد و بلوغ فكري شااااعر این جان دارانگاري ها نیز
گسترش یافته است و به کماب رسیده است.
هرگاه شاعر یا نوی سنده ب واهد هیجانات و اح سا سات درونی خود به باالترین درجات ر سانده و ظهور و بروز دهد نیاز به
ابزار هنري دارد که یكی از این ابراز آنیمی سم است که فروغ و نازِک از آن به بهترین نحو استفاده کرده اند .هر چند نوع و
چگونگی ا ستفاده از آن در دوره هاي م تلف شعري آنان گوناگون می با شد .فروغ از جمله شاعران معا جري ا ست که در
به کارگیري از آنیمیسم جاح سبك خار و ش پی می باشد .یعنی ابل یاس با بهره گیري دیگران از این ابزار نیست
به وب سیروس شمی سا « :سبك ش پی یعنی سبك خار یك شاعر یا نوی سنده که اثر او را از هر اثر دیگري متمایز می
کند .الزم به توضیح نی ست که در عالم هنر ،همه جاح

سبك فردي نی ستند ،یعنی بسامد م تپات و ویژگی هایسبك

آفرین ،در آثار آنان به دري نیست که باع تش ص فردي شود» (شمیسا.)۹4 :13۸7 ،
و تی فروغ می گوید« :سالم اي ش معپوم» آیا می توان گفت که ش را به انسانی تشبیه کرده و سپ

یكی از جفات

او را که معپوم بودن باشد با مشبه ذکر کرده است؟ در این گونه موارد بهتر و ذیرفتنی تر آن است که بگوئیم خود ش
جانداري مستقل انگاشته شده است که می تواند فی المثل معپوم یا دژ آیین باشد.

بررسي نوعي اشعار فروغ فرخزاد
آنيميسم در طبيعت
فروغ در طعه زیر ،عالوه بر ارائه تپویري وجفی و خیاب انگیز ،در عین حاب ابهام شعر را به نهایت رسانده است و معشوق
را به موجی ت شبیه کرده ا ست که خ پو جیاتی چون سرک شی دارد .عالوه بر این به نوعی خ پو جیات ان سانی از جمله
سرکشی و ناشكیبایی را به موج نسبت داده است:
«تو در چشم من هم و موجی /خروشنده و سرکش و ناشكیبا( » ....فروغ فرخزاد.)356 :1347 ،
در این طعه نیز گ شودن چ شمان ب سته را به شكوفه ن سبت داده ا ست .شكوفه نیز به نوجوانی ت شبیه شده و به نوعی
خپوجیات انسانی یك نوجوان به شكوفه ایی در حاب باز شدن تشبیه شده است.
«بر شاخ نوجوان درختی شكوفه اي /با ناز می گشود دو چشمان بسته را» (فروغ فرخزاد.)46 :1347 ،
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در این طعه نیز ،طلوع خور شید به جحنه ایی از خندید خور شید ت شبیه شده که بیان کننده ت پویري زیبا از برآمدن
آفتاب می باشد.
«خورشید خنده کرد و ز امواج خنده اش /بر چهر روز روشنی دلكشی دوید» (فروغ فرخزاد.)۸6 :1347 ،
در این ابیات فروخ سعی کرده که احساسات خود راجع به عشق را در البی توجیفی و با جنعت جاندارانگاري به طبیعت
بیان کند .گویی نسیم راز نهانی عشق را در گوش موج می سراید:
«موجی سبك خزید و نسیمی به گوش او /رازي سرود و موج بنرمی از او رمید» (فروغ فرخزاد.)۸7 :1347 ،
در جایی دیگر ،فروغ استعاره ایی از نشستن خورشید در مجمري از خون را بیان می کند:
«خورشید تشنه کام در آن سوي آسمان /گویی میان مجمري از خون نشسته بود» (فروغ فرخزاد.)41 :1347 ،
این تو جیفات ا ستعاري گونه فروغ از طبیعت ،به نوعی بیان شور و اح ساس درونی این شاعر ا ست .در جایی این لیالن
احساسات را به ر پیدن ماه در آسمان ش می انگارد:
«شبانگاهان که مه می ر پد آرام /میان آسمان گنا و خاموش» (فروغ فرخزاد.)۹3 :1347 ،
در نمونة زیر ،فروغ با کاربرد آنیمیسم ،اندیشههاي ذهنی خود را درباب تنهایی به نمایش گذاشته است.
«من فكر میکنم که تمام ستارهها /به آسمان ِگم شدهاي کوچ کردهاند» (فروغ فرخزاد.)6 :1347 ،

آنيميسم در موجودات زنده
در ا شعار فروغ نمونه هایی از ان ساندی سی موجودات زنده دیده می شود .از جمله ن سبت دادن جفات ان سانی به رندگانی
چون کالغ و درختان که در دو مورد از نمونه هاي زیر به خوبی به تپویر کشیده شده است:
«به دسته هاي کالغان /که عطر مزرعه هاي شبانه را /براي من به هدیه می آوردند» (فروغ فرخزاد.)73 :1347 ،
«به رشد دردناک سپیدارهاي باغ که با من /از فپل هاي خشك گذر می کردند» (فروغ فرخزاد.)۸0 :1347 ،

آنيميسم در مفاهيم
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هم نین ،در ا شعار فروغ می توان ت پاویري وا ضح از روح ب شی به مفاهیم دید .در طعه زیر ،رفتن روز که نوعی بیان
استعاري به اتمام روز است که با بیا جاندارانگاري بر آن تاکید شده است.
«می رفت روز و خیره در اندیشه اي غری  /دختر کنار نجره محزون نشسته بود» (فروغ فرخزاد.)4۹ :1347 ،
در جایی دیگر خیاب را به انسانی تشبیه کرده که داراي چهره ایی بی رنا و روح است:
«باز در چهره خاموش خیاب /خنده زد چشم گناه آموزت» (فروغ فرخزاد.)23 :1347 ،

جايگاه آنيميسم در آثار نازِک المالئکه
نازِک المالئكه به معناي وا عی ،شاعر و نوی سندهاي آگاه ا ست .او م شكالت امروز جهان عرب و م سائل زن را به خوبی می
شااناسااد و از این جهت وجه اشااتراک زیادي با شاااعر نو رداز و جسااور ما یعنی فروغ فرخزاد دارد .در شااعر نازِک نیز
جاندارانگاري نمود برجسااتهاي دارد ،گاه از ساار حیرت و ساارگشااتكی به آنیمیساام می ردازد .اي شاااعر عرب با توجه به
شرایط اجتماعی روزگار خود سعی بر این دا شته که با بیانی خار نوعی اعتراض به و ضع موجود را در ا شعار خود آ شكار
کند.
جاندارانگاري در ا شعار نازِک کمی محدود تر ا ست .زیرا او با مفاهیم و محیط یرامون خود ب سیار مأنوس تر بوده ا ست و
دو ست دا شته که به ا شیاء بی جان ش پیت ان سانی بب شد تا از وراي این روح ب شی اندی شه هاي خود را را بهتر به
تپویر بكشد و تاثیر عمیقی بر م اط داشته باشد .یكی از نقاط وت شعر این شاعر نیز بهره گیري از اسنادهاي مجازي
است .هم نین نسبت دادن جفت هایی به موجوف است .استفاده از جانب شی در دوره هاي م تلف شعري نازِک همانند
فروغ با شدت و ضعف به کار گرفته ا ست .گویی او خود خوا سته سعی در به کارگیري نهان و آ شكار این روح ب شی
داشته است.
در اکثر شعرهاي نازِک آنیمیسم به زیبایی تمام به کار گرفته شده است که نشان از این است که او تسلط بر شرایط زمانه
و دریافت مفاهیم درونی و بیرونی خود دا شته ا ست .البته می توان چنین بیان کرد که جاندارانگاري در ب سیاري موا ع در
شعر نازِک با ش پیت ب شی به هم آمی ته شده ا ست که تفكیك این دو کار آ سانی نی ست و نیاز به د ّت ب سیار دارد.
مانند همان کاربرد این جنعت در اشعار فروغ ،اما بسیار محدود تر و کاربرد تنوع کمتري از جاندارانگاري .اما آن چه مسلم
ا ست و از ا شعار نازِک بر می آید هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی با ر شد و بلوغ فكري شاعر این جاندارانگاري ها نیز
گسترش یافته است و به کماب رسیده است که این نكته در اشعار شاعران دوره هاي بعدي او کامال محسوس است.
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بررسي نوعي اشعار نازِک المالئکه
آنيميسم در اشياء
در طعه زیر از شعر نازِک ،به نوعی شاهد حیرت شاعر هستیم .خسته کردن ویژگی است که در این شعر به راه ها نسبت
داده شده ا ست و هم نین ،بیزار کردن به له ها .گویی در این شعر نازِک سعی بر این دا شته که نهایت خ ستگی و آالم
خود را از طریق منسوب کردن به راه و له به تپویر کشد:
«أین امشی ؟ مللتُ الدروب /و سئمت المروج /و العدوّ ال فی اللجوج /لم یزب یقتفی خطواتی ،فاااأین الهروب؟ ( » ....نازک
المالئكه.) 77/2 :1۹۸6 ،
(ترجمه :کجا بروم؟ راهها را خسااته کردم /و لهها را بیزار کردم /و دشاامنِ نهان لجوج /همچنان در ی گامهایم میآید،
راه نجات کجاست؟)
نازِک ،درباره جنا این چنین س ن میگوید که گویی جنا به مانند انسانیست که که با چنگاب هاي خود همه جا را به
ویرانی می کشد و گویی جنا همان جالد روزگار است:
«هاااااذه األنف ُ الممزَّ هُ العمایاء ،هاذي الماااااادافن الجوفاءُ /هدَّمتها م ال ُ الحااربِ وامتپاَت /شَااااذاها الدمااا ُء
و االشالءُ» (نازک المالئكه.) 2۹7/1 :1۹۸6 ،
(ترجمه :این جانهاي اره ارة کور /این گورساااتانهاي خشاااكیده را /چنگابهاي جنا ویران کرد /و عطرخوشاااش را
خونها و الشهها مكیدند)
آنيميسم در مفاهيم
نازِک نیز ،در برخورد با وا عیتهاي بیرونی محیط یرامونش ،مساااائل عاطفی ،مساااایل سااایاسااای -اجتماعی و ذهنی
خار ِخود به جاندارانگاري رداخته ا ست ،در شعر زیر نازِک روح خود را به ت پویر می ک شد و آوارگی را به مفهوم روح
ن سبت می دهد .این ن سبت دادن جفت ان سانی نوعی تاکیید بی شتر بر بیان درد و رنج شاعر در ال

شعر اعترا ضی به

وضعیت جامعه روزگار خود است.
«ها أنا تحت دُجیه اللیل ِروحٌ  /مُستطارٌ فی هیكل ٍموهونِ ( » ...نازک المالئكه.)4۹3/1 :1۹۸6 ،
(ترجمه :این منم هم ون روحی آواره در یكري سست ،زیر تاریكی ش )
در نمونه زیر به بردا شت عینی و وا عی خود از شرایط پرهاي ثروتمندان ا شاره دارد که به جورت ا ستفهام بیان کرده
است:
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«لی

یعفو المماتُ عنهااام فهم حزنٌ  /و جمتٌ وحاااااایرهٌ وبُااااكاءُ» (نازک المالئكه.) 47/2 :1۹۸6 ،

(ترجمه :مرگ نیز آنها را نمیب شد و به دنباب آنها میآید و زندگی آنها اندوه ،سكوت ،ریشانی و گریه است).

نتيجه گيري
شاعر معاجر عرب ،مانند شعر معاجر فارسی تحات تاأثیر مكتا هااي ادبای غارب باه ویاژه رمانتیك ها ،سمبولیست
ها و ناتوری ست ها رار گرفته ا ست (ابراهیمی کاوري و جوالنیان .)23 :13۸7 ،ادبیات معا جر ایران و عرب با شت سر
نهادن سنتهاي کهن و در نتیجة تماس م ستقیم با ادبیات معا جر جهان و آ شنایی با مكت هاي جدید ،توان ست با حفظ
اسااتقالب و هویت فردي وارد مرحلة تازهاي از ادبیات شااود که یش از این ،آن را تجربه نكرده بود .نازِک المالئكه شاااعر
معاجر عرب و از یشگامان شعر نو در ادبیات عرب با تاثیر از ادبیات غرب ،بهویژه شاعران رمانتیك (بپري )67 :1۹۹4 ،و
نیز به سب تاثیر عوامل درونی و بیرونیِ گوناگون هم ون او ضاع نام ساعد سیا سی-اجتماعی ،دا شتن روحیهاي منفعل و
تاثیر ذیر (خورشااا )1۸۹ :13۸1 ،و هم نین ،بر اثر مطالعة نوشااتههاي فیلسااوفان شاارق و غرب و  ...به ساارایش نوعی
مضامین وجدانی و سلبی روي آورد .از آنجا که شاعر برجستة معاجر ایران ،فروغ فرخزاد نیز در سه دیوان اولش شاعري
رمانتیك است (آزاد )7۸ :13۸4 ،و در دیوانهاي دیگر گرایش غالباً رئالیستی دارد (روزبه )413 :13۸1 ،و از نظر عاطفی-
روانی ،شرایط مشابه با نازِک المالئكه دارد و از سویی دیگر ،برخی عوامل بیرونی مانند شرایط حاکم بر جامعه از جمله فقر
و اختالف طبقاتی و نیز نگاه تبعیضآمیز به جن

زن و هم نین عوامل درونی مانند ناکامی در عشق سب شده است که

این دو شاااعر به نوعی ،به مضااامین مشااترک مانند :غم و اندوه و یأس (روزبه )410 :13۸1 ،و عنپاار زمان و ( ...هداره،
 )47 :1۹۹4بپردازند .ضمن آنکه روابط فرهنگی ایران و عراق به عنوان ساکنان همجوار در خاورمیانه و تعامل فرهنگی،
فكري ،مذهبی و  ...آنان از دیرباز رابطهاي تنگاتنا میان آن دو بر رار کرده است.
بنابراین ،شاعران هر دو زبان ،شاعرانی با طبعی لطیف و شیرین س ن با ذو ای سرش اار و خدادادي اند که درت واالیی
در وجف طبیعت دارند ،تا جایی که توجیف ها و جور آناااان به هنگام بیان مناظر طبیعی ،چیزي شبیه کار یك عكاس یا
نقاش است که آثار ماندگاري در وجف طبیعت از خود به یادگار می گذارد .فروغ در ساب 1337به انگلستان می رود و در
رشتة سینما تحپایل مای کناد .نازِک المالئكه هم به آمریكا می رود و در دانشگاه ویسكانسین در رشتة ادبیات تطبیقی
مدرک کارشناسی ارشد دریافت مای کناد .باه نظار مای رساد مقایساة تشاابهات ظااهري اشاعار نازِک المالئكه و یك
دو شاعر زن عرب تبار دیگر با چند شاعران زن و یاك دو شااعر مارد ایرانی ایانی ندارد و به تولید انبوه رسیده است .اما
چون تحلیل ها سطحی هساتند ،نااگزیر یكدیگر را تكرار می کنند (انوشیروانی.)۸۸ :13۹۸ ،
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، بی عدالتی، هر دو شاعر فقر. بازی ااب دغدغ اه ه ااي اجتماعی دو شاعر است،می توان این گونه بیان کرد که آرم اانش اهر
شعري جاندارانگاري سعی در بیان

ناه بردن به ال

خشونت و استبداد را مانع رسیدن به آرمانشهر می دانند که در

 اما با بررساای انواع گونه هاي بیانی آنیمیساام در اشااعار این دو شاااعر در می یابیم که.این آشاافته بازار زمان خود دارند
 البته باید اشاره کرد که در این مطالعه به دلیل حجم.جاندارانگاري در اشعار فروخ فرخ زاد نمود بیشتري یدا کرده است
 اما به بیان. جرفا به ب شی م ت پر از ا شعار این دو شاعر به عنوان نمونه هاي ژوهش ا شاره شده ا ست،گ سترده ا شعار
 تنها به آرایه هاي ادبی فراتر رفته معطوف،کلی می توان چنین نتیجه گرفت که بیان جاندارانگاري در آثار این دو شااااعر
 زیرساااااخت هاااااي اندیشه ناتورالیستی آنان را به شیوه ایی بازگو می کند که تاکیدي افزون بر جلوه، بلكه،نشده است
 ا ستفاده فروغ از آنیمی سم در طبیعت در ا شعار خود، هم نین.نوعی شعر اعترا ضی به و ضعیت موجود در جامعه با شد
، اما در ا شعار نازِک.ب سیار گ سترده و ابل توجه ا ست که ن شاندهنده آمی تگی روح این زن شاعر با طبیعت بیرون ا ست
.کاربرد آنیمیسم در مفاهیم بیشتر مشهود است

Corresponding Animal and Human Animism in the Poems of Forough Farrokhzad
and Nazek al-Malaika
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Abdolreza Modareszadeh9
Abstract
The thinking of Animism is an ontological view of man in relation to both the material and immaterial
aspects of the creation system. This belief creates a feeling in literature that seemingly objects are alive
and have intelligence. In this method, the author or poet strives to add life and personality to his/her
inanimate elements through imagination. Animal and human organism similar to an animal or human
being, or by the formation of combinations of the two is considered as a part of animism. In the meantime,
Forough Farrokhzad, a contemporary Iranian modern poet and Nazek al-Malaika, a contemporary poet
and pioneer of modern poetry in Arabic literature, have taken the task of conveying important parts of
their poetic concepts through imagination. These two female poets, who are both prominent
representatives of women's literature in Iran and Iraq, are not only feminine in their language and
emotion, but also reflect on the ideas that govern their day, such as loneliness and malice, cruelty, female
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oppression, skepticism, social issues and other matters with a delicate connection to animism in the form
of protest poetry. In the present article, the manifestations of the beliefs of animism or life-oriented
beliefs in the poems of these two poets are studied through a descriptive-analytic method. Studies show
that the biodiversity in the works of these two poets goes beyond literary arrays and reflects their
naturalistic infrastructures. Also, the use of animism in nature is more evident in Forough's poems than in
the concepts of Nazek’s poems.
Research aims:
1- Identifying poetic elements in the form of animal and human organism in the poems of Forough
Farrokhzad and Nazek al-Malaika
2- A Comparative Study of Animal and Human Organism in Poems by Forough Farrokhzad and Nazek alMalaika
Research questions:
1- How did Forough Farrokhzad and Nazek al-Malaika use organism or animism to emphasize poetic views
in their poems?
2- Which types of animism are more prominent in the poems of the mentioned poets?
Keywords: animism, protest poetry, Forough Farrokhzad, Nazek al-Malaika.

پي نوشت ها
 از کثرت معنایی تهی شده است و، راردادي و کلیشه ایی شده، بیانی است که بر اثر فراوانی کاربرد در زبان، بیان مرده.1
. میزان خیاب انگیزي و زیبایی شناسی آن کاسته شده است، وا عیات گریزي خود را از دست داده است و به همین سب
 بیان زنده یا بیان نو رار دارد که به وسیله شاعري ابداع می شود و ریشه در ت یل و خال یت ش ص،در مقابل بیان مرده
.و شاعر دارد و یش از آن از سوي دیگران به کار نرفته است
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