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استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ 

 اریک فروم

 2شهین اوجاق علیزاده،  1باغنی زهرا قنبرعلی

 چکیده

ین خود سرزم ها با ایجاد پایگاه و گسترش فرهنگ در خارج ازاز دوران باستان تاکنون، حکومت

ت و ات مقاومهای ادبی معاصر، ادبیّاند. یکی از جریانها بودهدر پی نوعی استعمار بر انسان

ه بردم را مضدآزادگی و ستم حاکمان خودکامه های استثمارستیز است که شاعران در مقابل جریان

ه و بر جامع ر تسلّطتوانند دگان و استثمارگران میکنند. از دیدگاه فروم خودکامهایستادگی تشویق می

نابراین باشند؛ ب توانند مانع ظهور واکنش در مقابل رفتار غیرانسانی خودها موفّق شوند، امّا نمیانسان

 ز شاعرانانی، اواند باعث فروپاشی دستگاه استثمارگران گردد. سیمین بهبهتواکنش افراد جامعه می

ود اشعار خ اده ازداند و با استفمعاصر ایران، سکوت را در مقابل حکومت دیکتاتوری پهلوی جایز نمی

شعار شناختی در اخیزد. هدف از این پژوهش تحلیل استثمارستیزی جامعهدر مقابل آنان به پا می

توصیفی  -یهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم است. روش تحقیق در این جستار تحلیلسیمین بهب

انی وجود دهد که میان نظریۀ فروم و اشعار بهبهانی اشتراکات فراوهای پژوهش نشان میاست. یافته

دهد. وی در ی( به بعد نظام پهلوی را مورد نقد قرار م1352دارد. بهبهانی از مجموعۀ رستاخیز )

 ای دارد.های حاصل از استثمار حکومت در جامعه توجّه ویژهعارش به ناهنجاریاش

 کوکی،تی، آدمکشناخسیمین بهبهانی، اریک فروم، استثمارستیزی، جامعه: های کلیدیواژه

 تعهّد.
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 مقدمه -1

های اجتماعی و موضوعات در عصر معاصر مقابله با استثمارستیزی یکی از آرمان

ها در فرایند زندگی با یکدیگر ارتباط متقابل پیدا جهان است. انسان مهم در ادبیّات

کنند؛ این ارتباطات انسانی برای زندگی اجتماعی آنان از چنان اهمّیتی برخوردار می

ها به صدها شیوه افراد و گروه»است که بدون آن فرد، گروه و جامعه خواهد پژمرد. 

انی در جامعه مفاهیم و معانی متفاوتی مانند با هم ارتباط متقابل دارند. ارتباط انس

کند. دوستی، عشق و محبّت یا دشمنی، رقابت و تقابل و مانند آن را منعکس می

اش با فرد یا افراد دیگر است که در زندگی به معنا و مفهوم و هدف هرفرد در رابطه

ی هاسیمین بهبهانی در کنار غزل (.100: 1382)ستوده،« یابدخاصّی دست می

احساسی و عاشقانۀ خویش، به مسائل اجتماعی و استثمارستیزی نیز پرداخته است؛ 

اش، سطحی و فاقد نوآوری و ابداع است، اّما همین هر چند اشعار اجتماعی اوّلیه

رسد و با زبانی پوید ودر دهۀ شصت به پختگی میاشعار، به تدریج، سیر کمال را می

پردازد؛ در واقع، ارتباط این زبان از خود می تر به مسایل بیرونتر ومنسجمصریح

شعر بهبهانی از  (.64: 1380)ابومحبوب، مجازی )شعر( با بیرون را، باید تعهّد دانست 

افرازد های جامعه قد برمیاو در مقابل نابسامانی»لحاظ اجتماعی جایگاه واالیی دارد. 

 (.199: 1389سام خانیانی، اقتصادی؛ )« داندای جایز نمیو سکوت را در چنین جامعه

 کند. داند که منتقدان را خاموش میآور میوی فضای جامعه را، فضایی خفقان

کاوی است که کاو اجتماعی است، امّا روانکه یک روانبا آندر مقابل اریک فروم 

ای را که با تمام وجود بدان گرایانهپرداز هم باشد و تمدّن انسانخواهد یک ایدهمی

او مدّعی است که نظریّاتش در خصوص  بسته است، نجات بخشد.ه و دلوابست

های عملی حلگرا راهسوگیری ثمربخش، ضدّ استثماری، عشق بارور و اخالق انسان

های اخالقی، ها در زمینهتمدّن جدید برای رهایی از بحران است و اگر این راه حل

وند، جامعۀ صنعتی، شکوفایی اجتماعی و سیاسی محقّق ش -شناختی، اقتصادی روان

دهد. او اعتقاد دارد که و توانایی خود را باز یافته و به بسط و گسترش خود ادامه می

کاوی، حل و فصل بحرانی است که جامعه را فرا گرفته است؛ زیرا رسالت روان

های بیمار، محصول جامعۀ بیمار و استثمارزده هستند. او در مقایسه با فروید، انسان



 119  /   استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم

دهد و بر نقش عامل تری از مسائل را مورد بررسی قرار میرۀ وسیعگست

 شناختی تأکید بسیار دارد.جامعه

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

اراده، ترسو و تواند انسان را به فردی بیفروم معتقد است که جامعه و فرهنگ می

ستثمارپذیری و تبدیل کند که توانایی ا« آدمک کوکی»بدگمان و به اصطالح فروم 

سرخوردگی را دارد، اّما تاریخ نشان داده است که چنین جوامع استثمارپذیری 

تواند ظلم و ستم آنان را بپذیرد و در مقابل توانند زیاد دوام بیاورند؛ زیرا بشر نمینمی

نهد. این مقاله در پی پاسخ به این آنان واکنش نشان داده و سر به شورش و طغیان می

که آیا واکنش بهبهانی در اشعارش برای مقابله با حکومت پهلوی  هاستپرسش

توانسته است در فروپاشی آن نقش داشته باشد؟ همچنین آیا میان اشعار بهبهانی و 

 نظریۀ اریک فروم در ارتباط با استثمارستیزی اشتراک و انطباق وجود دارد؟

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

تحلیل استثمارستیزی اشعار سیمین بهبهانی بر هدف از این جستار بررسی و 

 هاست.اساس نظریۀ اریک فروم و تعیین میزان اشتراک و انطباق میان آن

 پیشینۀ تحقیق -3-1

پیش از پژوهش حاضر به دلیل دیدگاه تطبیقی نظریۀ اریک فروم با سیمین 

تاب برخی باز»در مقالۀ های دیگری در این زمینه انجام شده است. بهبهانی، پژوهش

از عاطفه اقتصادی و علی اکبر سام « های اجتماعی در اشعار سیمین بهبهانینابسامانی

های اجتماع در (، نویسندگان با ذکر شواهد شعری بازتابی از نابسامانی1389خانیانی )

های نشانه»کنند. مقالۀ شناختی را بیان میاشعار بهبهانی و تبیین و اطّالعات جامعه

فام و از حسین زری« ی در شعر سیمین بهبهانی براساس نظریۀ اریک فرومرشد و تباه

کاوی شعر سیمین نماد مختصات رشد و تباهی (، با روان1393دکتر علی دهقان )

متبلور در روان ناخودآگاه فردی و جمعی دیوان وی را برجسته کرده است. همچنین 
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از ابراهیم ابراهیم « سیمین بهبهانی های ادبّیات پایداری در اشعارتحلیل مؤلّفه»مقالۀ 

مقاومت در برابر دشمن  های ادبّیات پایداری مانند:(، که در آن به مؤّلفه1396تبار )

در شعر سیمین خارجی، انزجار از جنگ و عوامل دشمن درونی آن، مبارزه با فقر 

که دهد وجوها نشان میهای به عمل آمده، جستبا توجّه به بررسیپرداخته است. 

استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با »تاکنون هیچ پژوهش مستقلّی با عنوان 

 صورت نگرفته است. « تکیه بر نظریۀ اریک فروم

برداری توصیفی است. در این جستار با فیش –روش کار در این پژوهش تحلیلی

ینۀ از اشعار بهبهانی )جلد اول( و با سود جستن از منابع و مآخذ مکتوب در زم

استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی شناسی به بررسی و تحلیل ادبیّات و جامعه

 ، پرداخته شده است. با تکیه بر نظریۀ اریک فروم

 های تحقیقبحث و یافته -2

های تنها دلیل وجودی جامعه»بر حسب نیازهای انسان است.  1تطبیق جامعه

: 1376)قنادان و دیگران، « هایشان استنیازمندیها به رفع انسانی قادر ساختن انسان

شود که انسان طبق خصوصیّات و قوانین طبیعت سالمت روان زمانی تأمین می (.62

آدمی به بلوغ نایل شود. بیماری روان نتیجۀ شکست در نیل به بلوغ است؛ بنابراین، 

بلکه یک خصوص نیست، رنگی فرد با یک نظام اجتماعی بهمعیار سالمت روحی، هم

جانبۀ معتبر برای کلیۀ افراد جامعۀ موجود است که پاسخ معیار کّلی و همه

کنیم که امروزه به فردی برخورد می»کننده به مسئلۀ هستی آدمی را دربردارد. قانع

 (؛36: 1394)فروم، « اراده و به اصطالح مانند آدمک کوکی استکردار و احساسش بی

تواند فرد را به آدمک کوکی تبدیل کند و انسان با هر که جامعه و فرهنگ میبا این

ای با کند، ولی تاریخ نشان داده است که چنین جامعهشرایطی خودش را سازگار می

 تواند زیاد دوام بیاورد. وجود نقص و عیبی که خود ایجاد کرده نمی

به  تقریبًا هیچ نوع شرط روانی وجود ندارد که بشر نتواند آن را تحمّل کند و»

وار زندگی کند؛ زندگی تواند هم آزاد و هم بندهزندگی خود ادامه ندهد. بشر می

جو و تواند جنگگرسنگی، با هر دو سازگار است. میمجلّل و مرفّه یا فقر توأم با نیمه
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دوست یا استثمارگر و راهزن باشد یا به عضویّت مؤسسات تعاونی و خیریّه صلح

ضع روحی نیست که بشر نتواند آن را تحمّل نکند، ولی گونه ودرآید، تقریباً هیچ

که ما یک حقیقت را ندیده  دهدرغم تمام این شواهد، تاریخ بشر نشان میعلی

ها کشی از انسانتوانند در تسّلط و بهرهگان و گروه حاکم میایم. خودکامهگرفته

رانسانی خود توانند مانع ظهور واکنش در مقابل رفتار غیموفّق شوند، ولی نمی

شوند و اگر عوامل خارجی پناه مییار و بیشان ترسو، بدگمان و بیباشند. زیردستان

ریزد؛ زیرا ترس، ای فرو میالجرم از نقطه ایمانع نشود، چنین دستگاه خودکامه

توان سازد. میاثر و خنثی میکسی سرانجام بیشتر اقدامات دولت را بیبدگمانی و بی

های اجتماعی را مدّت زیادی تحت انقیاد درآورد و استثمار کرد، وهیک ملّت یا گر

کاری هوشمندانه، دهند؛ واکنش یا با خونسردی، خرابولی آنان واکنش نشان می

شود و مردم به تدریج از انجام تکالیفی که برای ابتکار و مهارت نشان داده می

نفرت آکنده از ویرانگری زنند و یا با خدمت به گروه حاکم الزم است، سرباز می

جا نابود خواهند خود، اربابان و سیستم را یکگردد که گویی مردم مینمایان می

چنان استقالل و اشتیاق به آزادی بارآورد که کنند. همچنین واکنش ممکن است آن

های سازندۀ آن بنا شود. وقوع هر کدام از یک جامعۀ بهتر بر مبنای انگیزه

بسته به عوامل متعددی است: عوامل سیاسی و اقتصادی و عامل های باال واواکنش

  (.39: 1394)فروم، « روحی مردم

( به بعد نظام پهلوی را با صراحت بیشتری 1352سیمین از مجموعه رستاخیز )

داند که حتّی هوایی برای آوری میکند. او فضای جامعه را فضای خفقاننقد می

نشینی را اختیار و گوشه ناچار سکوتو افراد به شودتنفّس ندارد. صداها خاموش می

را نماد « نی»داند و می جامعه نمادرا « نیزار»کنند. بهبهانی در یکی از اشعارش می

 کند:های آنان جامعه نام و نشان پیدا میافراد اجتماع که با ناله

 اندنهنشاا هاانی ناله ز نیزارها
 

 اندزمانه دست به نوشته موسیقی 

 (369 :1394)بهبهانی،  

های در این جستار به واکاوی شورش در برابر استثمارگران، تعهّد به آرمان



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 122

 پردازیم.اجتماعی و خانوادۀ کارگزار روانی اجتماع می

 شورش در برابر استثمارگران -1-2

سراسر  ایجامعه با مدارا برای راهی یافتن دنبال به که شاعری است بهبهانی

به  نسبت او که دریافت توانمی سیمین آثار در ساده نگاهی بانابسامان است. 

جامعۀ  مسائل با همراه و خاص داشته توجّه آن هایجامعه و ناهنجاری دردهای

 خویش حسّاسیت تواندنمی که است حسّاس شاعری او. است کرده حرکت خویش

خود  درون از تنهانه رواین از و کند پنهان مردم تودۀ هایرنج و دردها به را نسبت

 دردها، انعکاس را و شعرش آوردبرمی فریاد دیدهرنج مردم وجود درون از بلکه

 از بیرون بیدار وجدانی همچون خواهدمی سازد. اومی و نبودها ها، کمبودهارنج

او رنج و  چشم نپوشد. خویش گیری جامعۀخرده از و بایستد زمانه هایمرزبندی

ها را دربرگرفته است و از مقابل چشمانش عبور عذاب مردم را که سراسر زندگی آن

 نشیند:کنند، به تماشا میمی

 هااا کااه ملّاات مااندیاادم آن رنااج
 

 کشد روز و شب ز دشمن خویشمی 
 

 دیاادم آن نخااوت و غاارور عجیااب
 

 کااه نیااارد فاارود، گااردن خااویش 
 

 (31)همان: 

داند که مردم چون فرشتگانی در جامعه را دیوانی می سیمین مستبدان حاکم بر

اند. مّلتی که صبرشان لبریز شده است رحم و خشمگین اسیر شدهپنجۀ این دیو بی

 و از ترس این دیو خواب و آرامش ندارند:

ها پیش از این، فرشتۀ من/ بند بر دست و مُهر بر لب داشت/ در نگاه غمین سال»
ها پیش از این فرشتۀ من/ بود ناالن میان داشت/ سال« شب»سیاهی ها از دردآمیز/ گله

رحم و اش خسته از شکنجۀ دیو/ دیو، بیپنجۀ دیو/ پیکرش نیلگون ز داغ و درفش/ چهره
خشمگین، او را/ نیزه در سینه و گلو کرده!/ مشتی از خون او به لب برده/ پوزۀ خود در آن 

ست!/ وه که این درین خون، چه نشئۀ مستی»که  فرو کرده!/ زوزه از سر خوشی برآورده/
سوز/ های سخت طاقتزان ستم«/ ست!جان و مایۀ هستیخون گرم و سرخ، مرا/ راحت
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آلود/ تیغ بگرفت و در خروش آمد:/ جوی و خشمخون آزادگان به جوش آمد/ ملّتی کینه
خاک افتد،/ مردمی، بند صبر بگسسته/ صف کشیدند پیش دشمن خویش/ تا سر اهرمن به 

جا فتاده الشۀ دیو/ ناله، از فرط ضعف، ای بسا سر جدا شد از تن خویش./ اینک این
 (. 82 -80: 1394)بهبهانی، « برنکشد/ لیک، زنهار! ای جوانمردان/ که دگر دیو تازه سر نکشد

نتیجۀ سلطۀ پادشاهان مستبد چنین نیست که تنها در کاهش قوای مادّی 

ستن قوای معنوی مردم نیز دیده دهد، بلکه آثار آن در کامملکت خود را نشان 

کاری و پرستی، طمعفضای استبدادی پر از پستی، خیانت، شهوت»شود. می

خواری است و چنین فضایی فرصت بسیار مناسبی برای نفوذ بیگانگان و انجام رشوه

 (.250: 1376)نجفی، « های استعماری پدید آورده استفعّالیّت

بزرگترین »فرماید: البالغه است، مینهج 26ای که در نامۀ در جمله )ع(نینامیرالمؤم

« ها، خیانت به جامعه است، خیانت به فرد هرگز در حدّ خیانت به جامعه نیستخیانت

کند؛ اگرچه این استعمار بنابراین اسالم با استعمار هم مبارزه می؛  2(528: 1379)دشتی، 

که چنانمبارزه بر ضدّ استعمار آن)ع(مان امیرالمؤمنیندر ز»در آن زمان نبوده است. 

های اسالم چیزهایی که ها وجود دارد، وجود نداشته ولی در برنامه و طرحدر این زمان

شامل مبارزه با استعمار هم بشود، به نحو اکید و شدید وجود دارد، اصول کلّی هست 

 (.28: 1387)مطهری،« که این اصول کلّی در همه جا وجود دارد

 درد و و مردم جامعه از که دهدمی نشان خود اجتماعی اشعار سرودن با سیمین

احساس  خویش وجود تمام با ها راآن هایناگواری ذرّه ذرّه و جدا نیست هاآن

نماید، امّا می همدردی ابراز و داندمی شریک را خود هاتمامی غم در و کندمی

طعم  که دهدمی نشان طور ضمنی به اشعارش برخی در خود یابد. اوهمدردی نمی

نظر  به گونهاین بسیاری موارد و در است چشیده را های اجتماعیبحران تلخ

از  انسانی و ندای است اجتماعی شرایط قربانیان از یکی او خود گویا که رسدمی

 آید:می بر او وجدان هایالیه ترینعمیق

 یاابموه! که یک اهال دل نمای
 

 شرح حال خود گاویم:که به او  
 

 محرمی کو که، یک نفس، باا او
 

 قصااۀ پاار مااالل خااود گااویم؟ 
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 نگارمهر چه سوی گذشته مای
 

 جز غام و رناج حاصالم نَباوَد... 
 

 دوزمچون به آیناده چشام مای
 

 جااز ساایاهی مقااابلم نَبااوَد... 
 

 سر به کوه نهام -گاه گویم که: 
 

 آساااا خاااروش باااردارمسااایل 
 

 ببُاارمرشااتۀ عماار و زناادگی 
 

 باااار محنااات ز دوش باااردارم 
 

 (73 -72: 1394)بهبهانی، 

سزایی در آیندۀ کنند و این سکوت تأثیر بهبسیاری از مردم سکوت اختیار می

ها و انحطاط ایران را در همین سلطنت کشور دارد و بهبهانی ریشۀ تمامی خرابی

 داند:ای جز نفرت و نفرین نمیداند و رهایی از آن را چارهمطلقه می

 چه ساکوت سارد سایاهی!
 

 چه ساکوت سارد سایاهی! 
 

 نااه فااراغ ریاازش  اشااکی
 

 ناااه فاااروغ شاااعلۀ آهااای 
 

 نااه بااه چهاارۀ تااو خراشاای
 

 ز درون خسااااته، نشااااانی 
 

 نه باه ساینۀ تاو، خروشای
 

 ز دل شکسااااته، گااااواهی 
 

 چه به جز دمیادن  سارخی
 

 که شکفته از گُل زخمای؟  
 

 چه باه جاز دویادن سُاربی
 

 در خاام  راهاای؟کااه نهفتااه  
 

 بااه نساایم کااوی شااهیدان
 

 نفرساااتی از چاااه درودی؟ 
 

 که غمین گذشته ز دشاتی
 

 نه گُلای در او، ناه گیااهی... 
 

 من و بانگ نفارت و نفارین
 

 که نمانده چاره به جاز ایان 
 

 ،«آمااین» تااو و همنااوایی
 

 «االهی...»چو فغان کنم که  
 

 (584-583)همان: 

کند و اگر در مسایل آزادی خود پاسداری میادبیّات همواره از سرشت و 

کند، تنها از ارادۀ اجتماعی، رویدادها و انکار عقاید موجود در جامعۀ خود شرکت می

 گیرد:آزاد و احساس اصیل آن سرچشمه می

 امساااااااال فاااااااروردین
 

 شااااااید تاااااوانم دیاااااد 
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 باااااغی کااااه آذیاااانش
 

 هاااای پرپااار نیساااتگااال 
 

 ساااتایااان عطااار آزادی
 

 آیااااادکاااااز راه مااااای 
 

 ساااانآری، نسااایم ایااان
 

 هرگااااز معطّاااار نیساااات 
 

 (594)همان: 

 های اجتماعیتعهّد به آرمان -2-2

های به آرمان« تعّهد»های بهبهانی در دوران پیش از انقالب آثار در سروده

گوید که بخش مهم و جالب کارهایش به شرح اجتماعی مشهود است. او خود می

داشته و از همین روست که هم منتقدان های مردم اختصاص دردها و ناخشنودی

جامعه، به « طبقات مظلوم و محروم»ویژه ادبی و هم خوانندگان عادی اشعارش، به

و  داشت گرایانهواقع ایصبغه»سیمین از ابتدا  اشعار اند.هایش رفتهاستقبال سروده

 )حسین« اددمی نشان توجّه اجتماع آورنفرت و حّتی انگیزغم تلخ، واقعیّات به شاعر

(، که به شرح زندگی 1335« )جای پا»دغدغۀ اصلی او در (. 103: 1384پورجافی، 

پردازد، بیان می 3ها، کودکان بیمار و دانشجویان فقیرها، رّقاصهشویها، مردهفاحشه

کنند. در های اجتماعی است که زن و مرد را به یکسان قربانی خود میعدالتیبی

 گوید: می« برجیب»شعر 

 من ندانم که پدر کیست مارا
 

 یا کجا دیده گشودم به جهان 
 

 که مرا زاد و که پرورد چناین
 

 سرپستان که بردم باه دهاان 
 

 خفتاااه، باااا حسااارت ناااان
 

 گوشۀ مسجد و برکهنه حصیر 
  

 (37)همان: 

بینوایان و گونه اشعار، زبانی نمادین و معطوف به زبان بهبهانی در این

عدالتی دیدگان جامعه است که همچون مبشّر انقالب سیاسی به مخالفت با بیستم

کمان را در من خندۀ رنگین»نویسد: هایش میپردازد. در مقدمۀ یکی از مجموعهمی

ام، تغییر ام. من رازهای مگو را در کتاب سبز بهار خواندههای باران دیدهذرّه ذرّه

 (.127: 1367)بهبهانی، « هاردن و رسیدن میوهفصل سترون، به گل ک
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های رمزی ادبّیات متعهّد او مانند دیگر شاعران و نویسندگان پیش از انقالب، نشانه

هایی مانند سترون، سرد و سکوت برای اشاره به خفقان، گیرد و از استعارهرا به کار می

آفتاب و خنده برای کمان برای بازآفرینی احساس انقالب و از از بهار و رنگین

 گذرد.کند و بدین ترتیب، از چنگال سانسور نیز میبرکشیدن آزادی استفاده می

 او. است بخشیده خاص جایگاهی آن به و دارد ویژه نگاهی مردم و جامعه به سیمین

جامعه  محروم طبقات دردهای و هارنج که دهدمی نشان جامعه هاینابسامانی بیان با

 سروده شده است، 1357که در آبان « پرواز توانی آیا؟»کند. شعرمی حس خوبی به را

گمان و بیمحرومیّت  و فقر به خلقی مبتال گداز و سوز پر نهاد از برآمده دردناکی آوای

شاعر در نخستین . ای به یک رویداد محسوس اجتماعی )آزادی زندانیان( دارداشاره

تواند پرواز کند؟ و زندانی شده هنوز میای که پرسد که آیا پرندهبیت، فیلسوفانه می

 آیا شیر در زنجیر به سر برده هنوز به معرکۀ جنگ و شکار تواند اندیشید:

 پرواز تواناای آیا 
 

 ای طایر بند آمُخته؟ 
 

 پیکار پسندی آیا 
 

 ای شیر کمند آمخته؟ 
 

 (587: 1394)بهبهانی،

پر پرسش بنیادین دیگر این است که آیا زندانی آزاد شده یا هرکسی که زندگی 

بند های بزرگ خویش پایکه به ایدهتنگنا گذرانیده باشد، برای آنرنجی را در بند و 

 بند باشد:های خویش در جامعه پایآلتواند به ایدهبماند، همچنان می

 افااارای تنااااور باااودی
 

 پرشاااخۀ بااارور بااودی 
 

 ستاده به معبار باودیای
 

 صاادگونه گزنااد آمختااه 
 

 ( 587)همان: 

های فردی فراتر رود و چیزی را در ها و احساستواند از آستانۀ اندیشهشعر می

تنها شیوۀ درک شاعر از دوران را نه« پرواز توانی آیا؟»جهان واقعیّت دگرگون سازد. 

زشتی جامعه و زمانه را به های بهبهانی نسبت به نگرانیکند، بلکه دلپدیدار می

 کشد. تصویر می



 127  /   استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم

 خانواده کارگزار روانی اجتماع -3-2

کند و نیروهای از نظر فروم هر فرد تحت تأثیر شرایط اجتماعی خویش عمل می

درونی او وظیفه دارند تا این انطباق را انجام دهند. در مبحث تعلیم و تربیت ضمن 

گوید: داند، میکنندۀ این وظیفه مینهادهای تسهیلترین  ّکه خانواده را یکی از مهمآن

: 1366)فروم، « را عامل یا کارگزار روانی اجتماع دانست 4توان خانوادهبنابراین می»

است  اجتماعی هایو خواست اهداف کردن مطرح پی در تردیدسیمین بی شعر (.278

 سیمین»است.  مشهود آن در انکاری قابل غیر طور به او خانوادۀ و که تأثیر محیط

کرده،  رشد و زندگی بوده نشدنی جدا آن از سیاست و ادبیاّت که ایدر خانواده چون

 که او شغل علّت به همچنین و است آمده بار سیاسی و اجتماعی ناخواه شاعری خواه

 مردم زندگی کمبودهای این و ساخته آشنا جامعه محروم تودۀ با او را بوده تدریس

 جای ورزد، درمی 5عشق هاآن به سیمین که او شاگردان و آموزاندانش مخصوصاً 

 (. 375: 1383)دهباشی،« خوردمی به چشم سیمین آثار جای

تواند انسانیّت را از بردگی به رهایی برساند. به ادبیّات نیروی فّعالی است که می

اش هوشمندانههر روی سیاست و ادبیّات، نشان اندیشمندی را با خود دارد که آثار 

 گشای مطالعات فرهنگی در جهان معاصر بوده است:راه

 آری حکاااااایتی باااااود
 

 ساارب از دهااان پااوالد 
 

 تکبیاار گااو بااه هاار سااو
 

 فریاد خاوان باه هار کاو 
 

 عااارش خااادا روان باااود
 

 هاااای فریاااادبااار ماااوج 
 

 ایاان تیاار بااود و آن، هاام
 

 تن را گرفت و جان، هم... 
 

 وحشاات فاازا شاابی بااود
 

 هاار لبای بااودنفارین باه  
 

 کای مرگ و ننگ و نفرت
 

 
 

 بااار آیااات ساااتم بااااد!
 

 (590 -589: 1394)بهبهانی، 

مانند بسیاری از دیگر از فعّالین  -طور که بارها اعالم کرده است همان -بهبهانی

های مشروطه های دیکتاتوری و آرمانحوزۀ سیاست و ادب اعتقاد دارد، وجود نظام

گاه به وقوع نپیوستند، شاعر اکنون بر گور آن آرزوها ایستاده و نیروهای اهریمنی هیچ



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 128

 طلبد:ای را که سدّ راه مردم و آرزوهای دیرین آنان است، به مقابله میهزار ساله

 اماگر چه صاد سااله مارده
 

 به گور خود خواهم ایساتاد 
  

 کااه بااردَرَم قلااب اهاارمن
 

 چنااان خااویشآنز نعاارۀ  
 

 را  "عظام رمایم"کسی که 
 

 دوباره انشاا کناد باه لطاف 
 

 بخشادم شاکوهچوکوه مای
 

 به عرصاۀ امتحاان خاویش 
 

 (711)همان: 

ای است به ستیزۀ نیز که مفهومی زرتشتی دارد، اشاره 6استفاده از واژۀ اهرمن

همین مفهوم های دینی ایرانیان کهن، اّما شاعر از همیشگی نیکی و بد ی در باور

« عظم رمیم»( که در آن به مفهوم 178باستانی، گذری دارد به اسالم و قرآن )بقره/ 

  بخشد( اشاره شده است.های پوسیده را جان و روح میای که استخوان)معجزه

سیمین دربارۀ استثمارگران خارجی و هجوم آنان به وطن اشعار زیادی سروده 

و زندگی وی دارد، در شعر  7ه در عشق مادرانهاست. وی با نگاهی مادرانه که ریش

با بزرگداشت شهیدان وطن که جان خود را برای پاسداری « هاستبار بر دوش آن»

 کشد:اند، چنین به تصویر میاز سرزمین و جلوگیری از هجوم بیگانگان تقدیم کرده

 ماااا چاااه کاااردیم بااااری
 

 وارییااااای، شاااااکوهنالاااااه 
 

 شااااد وطاااان زنااااده امّااااا
 

 هااااهاااا و جاااانزان جاااوان 
 

 (721)همان: 

احساس لطیف مادرانه نقش شهدا را برای حفظ وطن »وی از شاعرانی است که 

. شاعر (128: 1384)لک، « داندها را فرعی میو هویّت ایران، نقش اصلی و دیگر نقش

وسیلۀ پیوند سمبلیک با مادر، بت، قبیله، ملّت، طبقه، مذهب، و با انجمن اخوت و به

البته »ها را گسترش دهد. تواند، ارتباط و اتّحاد میان آنای خود میفهسازمان حر

شوند و گاهی صورت وجدآور و مهیّج به خود اغلب چند شکل اتّحاد توأم می

« شودگیرند؛ مانند حاالتی که در بعضی از ادیان یا موقع جنگ در مردم دیده میمی
 (.145: 1388)فروم، الف
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 پی نوشت

شود؟ سه دیدگاه اصلی این پرسش که جامعه چیست و چرا تشکیل میدر پاسخ به  -1

 وجود دارد:

از این منظر جامعه اصالتی از خود ندارد، بلکه  ای غیرطبیعی و قراردادی:جامعه پدیده

دهند. انگیزۀ این کار امنیت خود تن به قرارداد زندگی اجتماعی می خاطر تأمین منافع وها بهانسان

ترس هر انسان از دیگری، از نظر ژان ژاک  Thomas Hobbes (1588-1679)ابز از نظر توماس ه

 John ( وحدت با دیگران و از نظر جان الک1712-1778) Jean-Jacques Rousseauروسو 

Locke (1632-1704حفظ دارایی ) هایش بوده است. این نظریه که بر فردگرایی استوار بوده

های لیبرالیستی قرن هجدهم نیز قرار گرفت، اما به مرور زمان از قوّت آن کاسته مایه نظریهبن

  شده است.

شناسی گیری جامعهاین نظریه همراه با شکل ناپذیر و ماتقدّم:جامعه یک کل تجربه

بندی شد و مسیر افراط را در جهت عکس نظریه اوّل پیمود، ای علمی صورتان رشتهعنوبه

ها تشکیل الطّبع قلمداد کرد. هر چند جامعه از افراد و گروهاصل و انسان را مدنیجامعه را 

مثابه مثابه کل، بر فرد بهوجو کرد. جامعه بهشده، ولی حقیقت فرد را باید در جامعه جست

اند. اگوست اعتنایی به فرد بودهگرایی و بیها دارای نوعی جمعارد. این اندیشهجزء سیطره د

و امیل دورکیم  (1820-1903) 1، هربرت اسپنسرAuguste Comte (1798- 1857)کنت 

Herbert Spencer (1858-1917.را باید از طرّاحان اصلی این دیدگاه برشمرد ) 
کّلی در این نظریه، برعکس دو نظریۀ قبلی، فرد به ها:جامعه حاصل تعامل بین افراد وگروه

حساب نیاید و نیز جامعه های اجتماعی بهوجه در معادلهشود تا به هیچدر جامعه مستحیل نمی

شود. این نگرش یک کّل ما تقدّم که از پیش بر اجزا و اعضای خود مسلّط باشد، تصوّر نمی

مطرح شد و در مسیر بعدی Georg Simmel (1885-1918 )توسّط جورج زیمل 

 .(17 -6: 1388زاده )نقیبشناسی در قرن بیستم تأثیر زیادی گذاشت جامعه

همانا من به » نویسد: نیز به زیاد ابن ابیه جانشین فرماندار بصره می 20وی در نامۀ  -2

خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت راستی به خدا سوگند می

: 1379)دشتی،  «چنان برتو سخت گیرم که قادر به تأمین معاش عیال خود نیز نباشیکردی، 

499.) 

با حضور در مناطق جنوب شهر بیشتر این تصاویر را « جای پا»وی در شعرمجموعۀ  -3

نمایشی است از روح رنجدیده و اجتماعی »گذارد. شعرهای این مجموعه به نمایش می
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 (.383: 1383)زرقانی،  «شاعر

فروم معتقد است که رنسانس پدرساالری اثرات مثبت و منفی را در مالکیت جامعه  -4

گرایش به »توان به های مثبت جامعه پدرساالر میاز خود به جای گذاشته است. از جنبه

العات بیشتر اشاره کرد. برای اطّ (81: 1394)فروم،  «منطق و رشد وجدان اجتماعی و فردی

 .257-230: 1388ب ،«زبان از یاد رفته»و مادرساالر ر.ک دربارۀ جامعه پدرساالر 

ورزی در اشعار سیمین های عشقانگیزه»العات بیشتر رجوع شود به مقالۀ برای اطّ -5

 .(131-111: 1396قنبرعلی باغنی، ) «بهبهانی با تکیه بر نظریه اریک فروم

است و برای از بین اهریمن در اوستایی انگره مینو )بدنهاد( است. اهریمن پلید  -6

آگاه بر هر چیز  است و اهورامزدادون و پست مایه کند، ولی چون تالش می بردن نیکی

 شود و کار جهانبر او چیره می است، پس سرانجام در پایان کار اهریمن نابود شده و اورمزد

یا  از دیدگاه شهزادی اورمزد و اهریمن نزد پروردگار بد .یکسره به نیکی خواهد گرایید

خواند، ولی هنگامی که این دو نیرو را با د، بلکه الزم و ملزوم یکدیگر میبینخوب نمی

پنداریم و دیگری را بد و حتّی سنجیم، یکی را نیک میمیزان اندیشه و پندار خود می

ها صورت گسترده و مطلق ندارند و بنا به محیط و زمان و مکان هر همین نیکی و بدی

کند؛ زیرا در جایی کاری را برخالف دیگران نیک یا بد ن پندار فرق میگروهی از مردم، ای

. آغاز نبرد اورمزد و اهریمن، زمان معیّن شده برای آن، (23: 1360)شهزادی، دانند می

های پهلوی توصیف کامل آفرینش اورمزدی و اهریمنی و سرانجام  کار  اهریمن در متن

امروزه، به باور پارسیان هند، اهریمن نمودی از است. اما، های متفاوتی آمدهصورتبه

تمایالت اهریمنی است و از این رو نبرد واقعی میان اورمزد و اهریمن در روح هر انسان در 

واژۀ اهریمن در ادبیات سغدی »تمامی جهان ادامه دارد. برای اطالعات بیشتر ر.ک: مقالۀ 

 .(51-42: 1379زرشناس، )« بودایی

بیشتر دربارۀ عشق مادرانه در اشعار سیمین بهبهانی ر.ک: برای اطالعات  -7

های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات تفسیرکاربردی گونه»

 .(310-273: 1396قنبرعلی باغنی و اوجاق علیزاده، )« اریک فروم
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 نتیجه گیری -3

ای اگرچه بتوانند بر جامعهگان و گروه حاکم در هر بر طبق نظریۀ فروم خودکامه

توانند مانع واکنش شورش و طغیان افراد اجتماع شوند. مردم تسّلط یابند، امّا نمی

 این واکنش ممکن است موجب فروپاشی دستگاه حاکم و استثمارزدۀ جوامع گردد.

بهبهانی توانسته است با اشعار خود این واکنش را به جامعه عرضه کند. وی با تعّهد 

بندی به خانواده به عنوان های اجتماعی، شورش مقابل استثمارگران و پاینبه آرما

دهد، با نظریۀ فروم کارگزار روانی اجتماع که هر فرد را تحت تأثیر خود قرار می

های نخست وی بیشتر مسایل عاشقانه را به صورت انطباق و اشتراک دارد. مجموعه

یز به بعد، نگاه او به معضالت اجتماعی دهد، امّا از مجموعۀ رستاخسطحی بازتاب می

شود. شاید بتوان گفت که سیمین از سیر درونی آغاز کرده و تر میو سیاسی عمیق

به درد بشری و افکار برونی و جمعی روی آورده است. او تمام این دردها را با 

کشد. شعر سیمین شعر فریاد است؛ فریاد دردهای عواطف شاعرانه به تصویر می

 هایی که زیر تازیانۀ استبداد و ستم سکوت اختیار کرده بودند.انسان
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