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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
باآنکه اصطالح سبک زندگی، محصول جهان مدرن است، به دلیل اهمیت بسیار   زمینه و هدف:

زیاد آن در پیکرة اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع بشري و بازخوردهاي اساسی ناشی از آن،  
هاي گوناگون چون جامعه پردازان بیشماري به آن توجه نمودند و در حوزهاندیشمندان و نظریه

انسش روانشناسی،  و انناسی،  بررسی  مورد  را  پدیده  این  فرهنگی،  مطالعات  و  پزشکی  شناسی، 
پرداز سبک پردازان، آلفرد آدلر میباشد که او را اولین نظریهمداقه قرار دادند. یکی از این نظریه

زندگی میدانند. رویکرد آدلر به سبک زندگی روانشناسانه است. این مقاله به بررسی سبک زندگی  
زاد و سیمین بهبهانی با رویکردي به نظریۀ آدلر میپردازد. سؤال اصلی تحقیق  در اشعار فروغ فرخ 

هاي آدلر مطابقت دارد و آیا آنها  حاضر این است که آیا سبک زندگی فروغ و سیمین با مؤلفه
 اند به سبک زندگی خاص خود دست یابند؟  توانسته

اي انجام از مطالعات کتابخانه  تحلیلی و با استفاده-این جستار به شیوة توصیفی  روش مطالعه:
 شده است. 

هاي سازندة سبک زندگی از جمله تعاملهاي اجتماعی، احساس با بررسی مهمترین مؤلفه  ها:یافته
حقارت (کهتري)، خاطرات قدیمی و رؤیاها در نظریۀ آدلر، و تطبیق آن با اشعار فروغ و سیمین،  

هاي آدلر مطابقت ، تقریباً با تمامی مؤلفهبه این نتیجه رسیدیم که سبک زندگی فروغ و سیمین
اند به سبک زندگی خاص خود دست  گرا توانستهدارد و ایشان بعنوان زنانی نواندیش و مدرنیته

 یابند.
هاي اجتماعی بیشتري را مطرح  سیمین در مقایسه با فروغ، در شعر خود دغدغه  گیري:نتیجه

دارد. تیپ شخصیتی سیمین غالباً سودمند اجتماعی  کرده و بیشتر با مردم و مشکالت آنها سروکار  
ارائه میدهد. درواقع منِ   از تیپهاي چهارگانه، نمودي در خود  از هریک  است، در حالیکه فروغ 

هاي فردي در کالم فروغ و منِ اجتماعی در شعر سیمین بارزتر است. همچنین عناصر و مؤلفه
 مذهبی در شعر سیمین پررنگتر است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Although the term lifestyle is a product of 
the modern world, due to its great importance in the social, political and 
cultural body of human societies and the resulting basic feedback, countless 
thinkers and theorists have paid attention to it and in the fields. Various 
societies, such as sociology, psychology, anthropology, medicine, and cultural 
studies, have studied this phenomenon. One of these theorists is Alfred Adler, 
who is considered to be the first lifestyle theorist. Adler's approach to life is 
psychological. This article examines the lifestyle in the poems of Forough 
Farrokhzad and Simin Behbahani with an approach to Adler theory. The main 
question of the present study is whether the lifestyles of Forough and Simin 
correspond to the components of Adler and whether they have been able to 
achieve their own lifestyle? 
METHODOLOGY: This research was conducted in a descriptive-analytical 
manner using library studies. 
FINDINGS:  By examining the most important components of lifestyle including 
social interactions, feelings of inferiority, old memories and dreams in Adler's 
theory, and its adaptation to Forough and Simin's poems, we came to the 
conclusion that Forough and's lifestyle Simin fits almost all of Adler's 
components, and as modernist and modernist women she has been able to 
achieve her own lifestyle. 
CONCLUSION: Compared to Forough, Simin in his poetry raises more social 
concerns and deals more with people and their problems. Simin's personality 
type is often socially beneficial, while Forough represents each of the four 
types. In fact, the individual self is more prominent in Forough's words and the 
social self in Simin's poetry. Also, religious elements and components are more 
prominent in Simin's poetry. 
 

 
 

DOI: ١٠٫٢٢٠٣٤/bahareadab.٢٠٢٢٫١٥٫٦٣٠٧ 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 
 

NUMBER OF REFERENCES 
 
 

١٥ ٠ ٠ 

 

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: ١١ February ٢٠٢١ 
Reviewed: ١٥ March ٢٠٢١ 
Revised: ٢٨ March ٢٠٢١ 
Accepted: ١٥ June ٢٠٢١ 
 
 
KEYWORDS 
Lifestyle, Poetry, 
Forough Farrokhzad, 
Simin Behbahani, Alfred Adler 
 
 
*Corresponding Author 
 h.parsaei@Qaemiau.ac.ir 
 (+١٢٣ ٩٨) ٤٢٢٥١٣٤٠ 

http://www.sabkshenasi.ir/


 101/  بررسی اشعار فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ سبک زندگی آلفردآدلر

 

  



 117-99 صص ،73 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401  خرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  102

 مقدمه 
با ادبیات از   دیرباز شاهد ارتباط علوم مختلفی همچون نجوم، طب، ریاضی، عرفان، هندسه، تاریخ و روانشناسی 

بودیم. با مطالعۀ آثار بزرگان عرصۀ پهناور ادبیات، میتوانیم با بسیاري از اصطالحات این علوم روبرو شویم که نشان 
هاي گوناگون علوم براي انتقال و توجیه و تفهیم بهتر رصهاز اطالع بزرگان ادب در این زمینه و اهمیت ادبیات در ع

معتقد است «ادبیات کالسیک زبانی است که روانکاوي براي 1آنها است. یکی از این علوم روانشناسی است. فلمن 
مند است. ادبیات از طرفی سرچشمۀ نامگذاري مفاهیم روانکاوي است و از سوي تشریح و توصیف خود از آن بهره

 ). 1977بنیان و پایۀ مفاهیم آن» (فلمن، دیگر 
با کمی تأمل در میدان فراخ ادبیات، شاهد ردپاي علم روانشناسی و روانکاوي هستیم. باوجود نوپا بودن این علم،  

اند. اگرچه آنها مفاهیم این علم را  عالمان بزرگ ادب در آثار خود به بسیاري از نکات مهم روانشناسی اشاره داشته
وزي مطالعه نکرده بودند، گویی در ضمیر ناخودآگاه و در پرداختن شخصیتهاي انسانی آثار خود، به آن بصورت امر

پی برده و در آفرینش اثر هنري خود منعکس ساخته بودند. به عبارتی «هنر و ادبیات یکی از ابزارهاي مهم اطالعاتی 
 ). 4ت، صنعتی: ص براي روانکاوي بوده است» (تحلیلهاي روانشناختی در هنر و ادبیا

در پی ارتباط بین روانشناسی و ادبیات، و مهمترین مفهوم روانشناسی فردي، یعنی «سبک زندگی»، نگارنده بر آن 
پرداز سبک  هاي اولین نظریهشد به بررسی این مقوله در اشعار فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی با تکیه بر اندیشه

با مؤلفهزندگی، آلفرد آدلر، بپردازد و به این   هاي آدلر پرسشها پاسخ دهد که آیا سبک زندگی فروغ و سیمین 
 اند به سبک زندگی خاص خود دست یابند؟  مطابقت دارد و آیا آنها توانسته

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

هاي سبک زندگی در اشعار دو شاعر زن معاصر، فروغ فرخزاد و سیمین ضرورت انجام این پژوهش، واکاوي مؤلفه
ها در شعر این شاعران است. این پژوهش قصد ی، براساس نظریات آدلر و تبیین چگونگی مطابقت این مؤلفهبهبهان

هاي سبک زندگی آدلر را در اشعار این شاعران بررسی کند تا راهنمایی براي پژوهشگران در دارد تمامی مؤلفه 
 اي ادبیات و روانشناسی فردي باشد.رشتهزمینۀ مطالعات بین

بررس انجام با  اشعار یهاي  این رویکرد در  با  پایگاههاي اطالعاتی مشخص شد که هیچ تحقیق مبسوطی  شده در 
شاعران موردبحث صورت نگرفته است و این موضوع نوآوري پژوهش نگارنده را روشن میسازد. اما در میان مطالعات 

اند که عار فروغ و سیمین پرداختهگوناگون، چند مقاله وجود دارد که بصورت مستقل به مقولۀ سبک زندگی در اش
 به شرح زیر میباشد. 

هاي  ) در مقالۀ «نمودهاي تفکر زنانه در شعر فروغ فرخزاد» براي بررسی نمود1392االسالمی ( واحددوست و شیخ
قرار داده، سپس در راستاي   را مورد مطالعه  تاریخی عصرشاعر  ابتدا وضعیت زندگی شخصی و  زنانۀ فروغ  تفکر 

هاي روانشناسی مانند نظریات فروید و  اي نظریهتوجیه ویژگیها و موضوعات معمول در شعر فروغ، از پارهتحلیل و  
 اند.یونگ استفاده کرده

) در مقالۀ «بررسی عناصر زندگی معاصر در شعر سیمین بهبهانی» ضمن بررسی عناصر 1385لی و حیدري ( حسن
هاي مربوط به آن در  هاي زندگی امروز و پدیدهاند که جلوههزندگی در شعر سیمین بهبهانی به این نتیجه رسید

بگونهسروده بیشتر  و  دارد  کمتر  حضوري  شاعر  نخستینِ  شدههاي  بیان  سنتی  و  خام  سطحی  در اي  اما  اند 

 
۱ . Shoshana Felman 
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با ساختاري استوار، جلوهمجموعه او پخته و  اشعار  به درستی و شیرینی هاي آخر  را  امروز  هاي گوناگون دنیاي 
 بند. بازمیتا

 
 روش مطالعه  

اي است. به این صورت که تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه-روش تحقیق در این مقاله، به شیوة توصیفی
با مراجعه به منابع موجود و مرتبط با سبک زندگی، احوال و نظریات آلفرد ادلر و اشعار و زندگی فروغ فرخزاد و 

ها ابتدا در جستجوي نظریات آلفرد آدلر دربارة سبک زندگی، مهمترین مؤلفه سیمین بهبهانی انجام پذیرفته است.  
ها در اشعار این بانوان شاعر استخراج شد، و بعد با کنکاش در تمامی اشعار فروغ و سیمین، به بررسی این مؤلفه

 پرداخته شد. 
 

 بحث و بررسی 
 مفهوم سبک زندگی  

روش زندگانی و شیوة رفتار، کردار، طرز    بتوان گفت  دیشابه دلیل گستردگی مفهوم «سبک زندگی»، بطور خالصه  
پوشش، غذا خوردن، ارتباطات، تفریح، سلیقه، حتی طرز تفکر، جهانبینی، اعتقادات و تمامی مواردي که انسان در 

ممکن است اغلب تحت تأثیر نوع فرهنگ حاکم  طی حیات خود با آن سروکار دارد، سبک زندگی نامیده میشود که  
اي نسبتاً هماهنگ از بر جامعه، دین و حکومت دستخوش تغییر گردد. در نظریۀ گیدنز، «سبک زندگی، مجموعه

اي از عادتها و جهتگیریها همۀ رفتارها و فعالیتهاي یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است که مستلزم مجموعه
ار از نوعی وحدت است» (تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، گیدنز: ص و بنابراین برخورد

حوزه121 از  بسیاري  در  که  است  آنجایی  تا  مقوله  این  اهمیت  جامعه).  جمله  از  علوم  پزشکی، هاي  شناسی، 
ک زندگی جنبۀ  شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سبروانشناسی، مطالعات فرهنگی، سیاسی، و انسان

 فردي و اجتماعی فرد را دربر میگیرد. از این گذرگاه امور مادي و معنوي را نیز شامل میشود. 
 

 آدلر و دیدگاهش
اي از طبقۀ متوسط متولد شد. در حومۀ شهر وین، در خانواده  1870آلفرد آدلر، روانشناس مشهور اتریشی، در سال  
پزشکی، در روانشناسی نیز تخصص گرفت و گاه وین در رشتۀ چشماو ضمن دریافت درجۀ دکتري پزشکی از دانش

درمانی تعقیب کرد. او برخالف فروید، که اعمال بشر را نتیجۀ جهتگیري اجتماعی را در زمینۀ روانشناسی و روان
ة کنشهاي  غرایز میدانست و یونگ که رفتار انسان را ناشی از طرحهایی ارثی میپنداشت، اعمال و رفتار انسان را زایید

اجتماعی میداند. رویکرد آلفرد آدلر، به سبک زندگی، روانشناسانه است. او میپنداشت فرد در اوایل زندگی، مجموعۀ 
منسجمی از ارزشها و اصول راهبردي را در درون خود میپروراند که در تمام طول زندگی راهبر او خواهند بود.  

اي که بدان طریق فرد به جهان پاسخ میدهد» (مصرف شیوهبراي آدلر «سبک زندگی همان شخصیت مرکزي است.  
 ).66و سبک زندگی، فاضلی: ص  

بااراده و خالق است، این نتیجه بدست می انسان آدلري، موجودي کمالجو، منعطف،  آید که «سبک  از آنجا که 
الق، با قدرت خالقۀ  زندگی» او نمیتواند محدود به عوامل وراثتی و یا محیطی باشد، بلکه این انسان منعطف و خ

موانع محیطی کنار می و  وراثتی  تمامی محدودیتهاي  با  پیشرفت، هموار  خود،  و  بسوي هدف  را  راه خود  و  آید 
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میسازد. او معتقد است سبک زندگی، همۀ رفتارهاي انسانی را در یک جهت واحد هدایت میکند (دین و سبک  
واردي که در نظریۀ آدلر، سبک زندگی را میسازند، ). از جمله مهمترین م123-122زندگی، مهدوي کنی: صص  

 عبارتند از: 
 تعاملهاي اجتماعی   -1
 احساس حقارت (کهتري)   -2
 خاطرات قدیمی  -3
 رؤیاها   -4
 

 تعاملهاي اجتماعی 
اجتماعی در فرزند: ماهیت سبک زندگی به تعاملهاي اجتماعی بستگی دارد. ریشۀ تعاملهاي  -خانواده و رابطۀ والد

والد رابطۀ  از  میتوان  آن  نمودهاي  از جمله  که  میگیرد  خانواده شکل  هوتن-نهاد  ون  برد.  نام  میگوید:   1کودك 
«بهترین جا براي دیدن گوناگونی سبکهاي زندگی در خانواده و در کار است. اگرچه نوگرایی تغییرات زیادي را در  

). از آنجا که آدلر شروع تعامل اجتماعی را 131این دو ایجاد کرده، اهمیت آنها همچنان پابرجاست» (همان: ص  
ودك را در شکلگیري شخصیت و سبک زندگی او بسیار مهم میشمارد. از بدو تولد میداند، نقش رابطۀ مادر و پدر با ک

پس کانون خانواده از نظر او بسیار پراهمیت جلوه میکند. در نظر آدلر نقش پدر و مادر در شکلگیري همکنش 
 اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

ولین نهاد مهم، دخیل میداند و دو رکن اساسی برابري مرد و زن: آدلر در بحث تعامل اجتماعی خانواده را بعنوان ا
اي قائل است. اما او هرگز به نظام مردساالري  این نهاد را پدر و مادر معرفی مینماید و براي هریک وظایف جداگانه

جاي آثار خود قاطعانه براي تفهیم برابري زن و مرد به جنس زن، معتقد نیست. آدلر در جاي و برتري او نسبت
اي دوسویه قائل است؛ یکی اینکه مادر مینماید؛ تا جایی که از نظر روانشناسی فردي، براي مادر وظیفهاظهارنظر  

باید تمایل و احساس تعاون و همبستگی کودك را به خویشتن جلب کند که این وظیفه را براي او با ابزار محبت  
باید عاملی شود که فرزند، رشد این احساس شدنی میداند. از طرف دیگر معتقد است مادر  آسانی انجاممادرانه به

آید.  همبستگی را از خویشتن به دیگر اعضاي خانواده منتقل کند که این مهم، تنها از عهدة زنی مهربان و توانا برمی
آدلر به همین دلیل، قاطعانه براي اثبات تساوي حقوق زن فعالیت میکرد و معتقد بود که فرهنگ با پیشداوري 

به زن، زن را در احساس زندگیش حقیر میشمارد و با چنین بارة برتري مرد و ارزش فزونترش نسبتآمیز درتوهم
اي است که فرهنگ به خودش میزند داوري سنتی، عالئق و وابستگیهاي او را میرباید، اما این در واقعیت امر، لطمه

بنابراین رد مردساالري در روانشناسی128(روانشناسی فردي، آدلر: ص   تعاملهاي    ).  از مهمترین اجزاي  فردي، 
اجتماعی در نظریات آدلر است که مهمترین زیربناي ساختمان سبک زندگی اجتماعی میباشد. آنجا که آدلر، زن  
را یکی از عناصر پراهمیت در نظام خانواده قلمداد میکند، میگوید: «باید براي همیشه بپذیریم که تنها یک زن 

است در برابر مسائلی که مربوط به ایفاي نقش مادرانۀ اوست، با ادراك و ایثار   خوشبخت با رضایت درون قادر
 ).130محبت ایستادگی کند» (همان: ص  

 
 

 
۱ . Van Houten  
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 احساس حقارت (کهتري)  
آورد. او معتقد است کودکان آدلر براي توجیه و تفسیر سبک زندگی به مفاهیم احساسهاي حقارت و جبران روي می

انگیزد. در تالشهایی هستند که آنها را براي جبران کردن درماندگی و وابستگی برمیبه احساسهاي حقارتی مبتال  
اي از رفتارها را فرامیگیرند. این رفتارها بخشی از سبک زندگی که براي جبران صورت میگیرند، کودکان مجموعه

الگوي رفتارهایی که براي جبران کردن یک حقارت، ترتیب داده شده است.   انجام میشوند، یعنی  هر کاري که 
). به  143هاي شخصیت، شولتز: ص  میدهیم، بوسیلۀ سبک زندگی بینظیر ما شکل گرفته و توصیف میشود (نظریه

باروبنه با  نه  انسان  این عقیدة آدلر «کودك  به زندگی مینهد.  پا  با احساس «کاستی»  بلکه  امیال و غرائز،  از  اي 
دة مشی تالشهاي آدمی است. احساس کاستی نیروي مقابله کننتجربی است که تعیین-احساس موضوعی منطقی

با خود را دارد و در پویایی این نیروست که «تالفی» (جبران) طرح خود را کامل میکند» (روانشناسی فردي، آدلر: 
). درواقع این انسان ضعیف باید در رویارویی با طبیعت ناسازگار و محیط اجتماعی، خود را وفق دهد و در 25ص  
 بر احساس ناامنی خود ایستادگی نماید تا به برتري و قدرت برسد.  برا
 

 خاطرات قدیمی  
-از جمله مواردي که در نظریۀ آدلر، سبک زندگی را میسازد، خاطرات قدیمی میباشد. به عقیدة آدلر، اولین خاطره

اوست. همچنین تأثیر   هاي یک فرد، شارح خصوصیت نوعهاي دوران کودکی، قابل تعبیر هستند. در نظر او خاطره
اي  آور یا اخطار و هشداردهنده دارند. خاطرات، مؤید شیوه زندگیخاطراتی را بیشتر میداند که خاصیت هیجان

هاي فرد است. از نظر آدلر، انسان فقط  کنندة تجربهمیباشند که فرد زمانی براي خود برگزیده است. حافظه، هضم 
اش، نگري کند و آنچه را که براي او در رابطه با آیندهي آیندة خود را پیشبوسیلۀ موجودیت خاطره میتواند نیازها

آگاه یا ناآگاه، حائز اهمیت است، در حافظه نگه دارد. آدلر معتقد بود همیشه در خاطره، طرحی براي زندگی وجود  
 ).91-90هاي زندگی، نماد شیوة زندگی است (همان: صص دارد و اولین بیادمانده

 
 رؤیاها 

تخیل و رؤیاها از دیگر موارد تجلی سبک زندگی در روانشناسی آدلر میباشد که مسیر زندگی فردي را مشخص 
دهی به سبک زندگی کودکانه است، مشارکت اي که مسئول شکلاي آشکار در نیروي خالقهمیکند. «تخیّل بگونه

). آدلر تخیل و رؤیا را 310رنگري، دادستان: ص دارد و خود نیز براساس سبک زندگی هدایت میشود» (آدلر و آدل
به نوعی حل مسائل زندگی میداند. او زبان رؤیا و تخیل را، زبان استعاره میداند و معتقد است آنچه فرد میبیند، از  

). 125میان هزاران تصویر ممکن، تصویري است منطبق بر سبک زندگی او (دین و سبک زندگی، مهدوي کنی: ص  
عتقد است «رؤیا اصوالً جز بیان فکر، احساس، رفتار و قدرت خیالپردازي شخص در بیداري نیست» او همچنین م

 ).  100(روانشناسی فردي، آدلر: ص 
بر   میتوانیم  که  معتقدیم  رؤیاهایمان  خیالپردازیهاي  در  که  است  این  است،  معتقد  بزرگ  روانشناس  این  آنچه 

ئله را آسان کنیم. هرگز نباید رؤیاها را بدون شناخت از شخص و ترین مسدشوارترین مانع غالب شویم یا پیچیده
موقعیت او تعبیر کرد. با وجود این آدلر تعبیرهاي مشترکی را براي برخی از رؤیاها یافت. بنابر نظر او، رؤیاي سقوط  

ماد به نفس یا  بیانگر آن است که نظر هیجانی فرد، تنزل درجه یا باخت را در بر دارد. مثل ترس از دست دادن اعت
اي که در آن شخص دوست دارد  طلبانهمقام. رؤیاي پرواز، بیانگر احساس تالش صعودي است؛ سبک زندگی جاه
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). آدلر خاطرات را نگاهی به گذشته، و خیالپردازي و رؤیاها را نگاهی 153باالتر یا بهتر از دیگران باشد (همان: ص  
ن حال بعنوان سبک زندگی، براي خود برگزیده است (دین و سبک  به آینده، از منظري میدانست که فرد در زما

 ).  118زندگی، مهدوي کنی: ص 
 

 انواع سبک زندگی در نظریۀ آدلر 
اند؛ ما آزادیم تا  آدلر تأکید داشت که سبک زندگی ما، برایمان تعیین شده است، اما جزئیات آن را روشن نساخته

م. او چند مشکل را، که همگی با آنها مواجه میشویم، شرح داد و آنها را خودمان آن را انتخاب کنیم و بوجود آوری
به دیگران میباشد، مشکالت شغل، و مشکالت بندي کرد: مشکالتی که شامل رفتار ما نسبتدر سه طبقه گروه

فی عشق و محبت. او چهار سبک زندگی اساسی را که میتوانیم براي پرداختن به این مشکالت اختیار کنیم، معر
 تیپ سودمند اجتماعی.  -کننده؛ د تیپ اجتناب -تیپ گیرنده؛  ج  -گر؛  ب تیپ سلطه -کرد:  الف 

گر یا حاکم را با آگاهی اجتماعی کم نشان میدهد. چنین شخصی بدون توجه کردن به  تیپ اول، نگرشی سلطه
میشود. تیپ گیرنده، که آدلر، آن را از  ستیز  دیگران، رفتار میکند. نوع افراطی این تیپ، آزارگر، بزهکار و جامعه

تیپ  میشود.  وابسته  آنها  به  رو  این  از  و  کند  را جلب  دیگران  دارد که خشنودي  انتظار  میدانست،  رایجتر  همه 
از  اجتناب با اجتناب کردن از مشکالت،  با مشکالت زندگی تالش نمیکند. این اشخاص  کننده براي روبرو شدن 

یکنند. این سه تیپ براي مواجه شدن یا کنار آمدن با مشکالت روزمرة زندگی هرگونه احتمال شکست دوري م
با دیگران نیستند و برخورد بین سبک زندگی آنها و دنیاي واقعی  آمادگی الزم را ندارند. آنها قادر به همکاري 

نچه آدلر «عالقۀ  پریشی آشکار میگردد. آنها فاقد آرنجوري و روانموجب رفتار نابهنجار میشود که بصورت روان
 اجتماعی» میخواند، هستند. 

تیپ سودمند اجتماعی، با دیگران همکاري میکند و طبق نیازهاي آنها عمل مینماید. اینگونه اشخاص، در چارچوب 
 ). 114هاي شخصیت، شولتز: ص آیند (نظریهاي با مشکالت کنار می عالقۀ اجتماعی کامًال رشدیافته

زجمله مهمترین موارد در روانشناسی فردي آدلر میباشد که درحقیقت بخشی از سبک مفهوم عالقۀ اجتماعی هم ا
آید. آدلر باور داشت که «رابطه داشتن با دیگران، اولین تکلیفی است که در زندگی با آن مواجه زندگی بحساب می 

با   ما  برخورد  بر  از سبک زندگی ماست،  ما، که بخشی  بعدي  اجتماعی  تمام مشکالت میشویم. سطح سازگاري 
با دیگران،  او مفهوم عالقۀ اجتماعی را بصورت استعداد فطري فرد، براي همکاري کردن  تأثیر میگذارد.  زندگی 
جهت دستیابی به هدفهاي شخصی و اجتماعی تعریف نمود. آدلر جبرگرا نیست و به آزادِي انتخاب مسئولیت و 

القۀ اجتماعی از نظر آدلر همان سازگاري اجتماعی و بامعنی بودن مفاهیم در طرح زندگی انسان معتقد است. ع
همکاري با دیگران است، که برابر است با دیدن با چشمان دیگران، شنیدن با گوشهاي دیگران، یا احساس کردن 

 با قلب دیگران. عالقۀ اجتماعی، شاخصۀ اصلی سالمت روان است. 
 

   سبک زندگی در اشعار فروغ و سیمین بر پایۀ نظریات آدلر 
بینی متفاوت آنچه اشعار فروغ را از سایرین متمایز میکند، عدول از هنجارهاي حاکم بر جامعه است. اندیشه و جهان

او باعث سرودن اشعاري شد که از احساس درونش نشئت میگرفت، اما روح حاکم بر جامعه قابلیت هضم آنها را 
در پی بنا نهادن سبک زندگی خاصی بود که بتواند براحتی نداشت و به مخالفت با آنها برمیخاست. او از همان ابتدا  
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هاي درونش را اظهار نماید و هویت مستقل داشته باشد. این تالش در تمامی سالهاي کوتاه عمرش ادامه خواسته
 داشت.

نشان دادن هاي فردي و اجتماعی در  ، بعنوان تبلور اندیشهزندگیسبک    در قلمروِ  هاي اجتماعی سیمیناما سروده
و اجتماعی جامعه    وضعیت اوازیرا  ،  دارد  تري بسزا  نقشفرهنگی  انجام رسالت خود  شعار اجتماعی    ۀ ، گنجین در 

درواقع    .تحوالت اجتماعی جامعه محسوب میشود  تاریخی و  ۀرسوم و پیشین  ، ارزشها، آداب وارزشمندي از رویدادها
 -بیشتر و از سر گذراندن جریانات سیاسی و اجتماعی گوناگون  شاید به دلیل طول عمر   -سیمین در مقایسه با فروغ

هاي روشنفکرانه هاي فروغ بیشتر حول محور اندیشههاي اجتماعی و سیاسی بیشتري است. دغدغهداراي دغدغه
هاي واقعیتر و ملموستري مانند حقوق زنان یا جامعۀ در حال گذر از سنت به مدرنیته میگردد اما سیمین دغدغه 

ه تصویر میکشد. او بارها از فقر، نابرابریهاي اقتصادي، فساد، جنگ، جریانهاي سیاسی و مسائلی از این دست را ب
سخن میگوید و در مقایسه با فروغ گویی بیشتر با درد و رنجهاي اقشار مختلف مردم جامعه و حوادث روز کشور و 

 جهان آشناست. 
 

 تعاملهاي اجتماعی در شعر فروغ و سیمین 
دار سنتی به دنیا آمد. در چنین اي با پدر ارتشی مستبد و مادر خانهفرزند: فروغ در خانواده-ه و روابط والدخانواد

کنندة سبک زندگی بود، پدر و مادر نمیتوانستند بعنوان دو قطب محیطی که قوانین خشک پدرساالري، تعیین 
تماعی قرار گیرند. به همین علت آنجا که تأثیرگذار الگوي شناخت و تکامل هویت فردي و متعاقب آن هویت اج

مند نشد و همواره سعی فرزند میداند، فروغ هیچگاه از آن بهره-آدلر، ریشۀ تعاملهاي اجتماعی را در رابطۀ والد
هایش بهره گیرد اما هرگز از جانب خانواده حمایت نشد: میکرد از گسستن زنجیر سنتها، براي رسیدن به خواسته

همه کوچک نیست/ و در خیابانها گم نمیشود/ کاري نمیکند که آن کسی که به خواب من آمده «چرا پدر که این
 ). 257است روز آمدنش را جلو بیندازد» (دیوان شعر، فرخزاد: ص 

بطور   "دلم براي باغچه میسوزد"کانون خانواده براي فروغ همانقدر اهمیت دارد که باغچۀ حیاط منزلش. در شعر  
هاي آنان پرده تک اعضاي خانواده را بیان میکند و از رابطۀ خود با آنان و طرز فکر و اندیشهضمنی روایت تک
تنها حامی آورد. او برادر را نهدر این شعر سخن به میان می  بر پدر و مادر، از خواهر و برادرش هم برمیدارد. او عالوه

وپنجه نرم میکند: «برادرم... بسیار دردمند و خسته و خود نمییابد، که مست دردمندي میداند که با ناامیدي دست
وي ). و خواهر، که روزي میتوانست به او امید بندد، حاال در پناه همسرش در آن س252مأیوس است» (همان: ص  

شهر سکنی گزیده و بعنوان زنی وابسته، تنها فرزندآوري را وظیفۀ خود میداند: «و خواهرم که دوست گلها بود/ ...  
 ). 253آید آبستن است» (همان: ص هر وقت که به دیدن ما می

و اش با تمام وجود حس میکند که چگونه در عمق جان و روح مادر  فروغ تسلط روح مردساالري را در خانواده
است. فروغ میخواهد و تسلیم ارادة جامعه ساخته    خواهرش و در پی آن زنان جامعه، نفوذ کرده و آنان را مسخ نموده

به زن ارزش داده شود تا در سایۀ استقالل هویتی خود هم همسر خوبی باشد و هم مادري آگاه؛ نه فقط نمایندة 
نواندیش براي جامعۀ مردمحور. فروغ،  باشد  اما و مدرنیته  ازدیاد نسل  بود که در خانوادة سنتی میزیست  گرایی 

 همواره، چارچوب و قوانین آن را به چالش میکشید و سعی میکرد خود را از بند آن رها سازد. 
سیمین نیز مردساالري را سرزنش میکند و میگوید: «مردساالري در کشورم دیرینه است. زنان شاهنامه را بنگرید.  

از   حدیثی  کجا  هر  تهمینهبه  حدیث  است؛  درد  سراپا  است،  منیژهزن  که اي،  آنجا  و  کتایونی  فرنگیسی،  اي، 
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اش میدرخشد، از گردآفریدي هست، تن در جامه و گیسو در کالهخود مردان نهان میدارد و آنگاه که سیماي زنانه
نمانده است و در ناگریزي شرم میگریزد و آنجا که پوراندخت و آذرمیدختی بر تخت مینشیند، آنگاهست که مردي  

 ).13ایم و هنوز میدویم، بهبهانی: ص و ناچاري، وجودشان غنیمتی است بازیافته به اکراه» (دویده
آید که سیستم تربیتی در خانوادة او استبدادي بوده با شواهدي که از زندگینامۀ فروغ در دست است، چنین برمی

نتظاري که فروغ از پدر دارد، این است که حواسش به باغچه و  است؛ چراکه پدر، سرهنگی است تندخو و خشن. ا
طراوت آن باشد تا از زوال آن جلوگیري نماید و نقش بزرگی در سرسبزي باغچۀ حیاط ایفا کند. اما پدر به تمام 

ان: اعتناست و میگوید: «وقتی که من بمیرم دیگر/ چه فرقی میکند که باغچه باشد/ یا باغچه نباشد» (هم اینها بی
 ). 251ص 

خواهانه، که در تجهیز روانی او براي مندي از محبت پدرانه و همزیستی آمیخته با عواطف نیکفروغ بجاي بهره
تعیین وظایف زندگی، مهم است، شاهد سختگیریهاي خودمحورانۀ پدر بود: «چرا پدر فقط باید/ در خواب، خواب 

 ).258ام» (دیوان شعر، فرخزاد: ص هاي پنجره را هم شستهیشه ام/ و شبام را جارو کردههاي پشتببیند/ من پله 
هاي مدرن شاعر است وابسته و مذهبی با تفکرات سنتی و خرافی که با اندیشه  در توصیف فروغ از مادرش، او زنی 

شکنی بزند و تا رسیدن جوان همخوانی ندارد و او مجبور است براي رسیدن به سبک زندگی دلخواه، دست به سنت 
باغچۀ خانه باغچه به استقالل، مانند  انزواي  انگار/ چیزي مجرد است که در  باغچه  برد: «حس  انزوا بسر  اش در 

). در حالیکه آدلر، مادر را کلیدي براي گشایش مسائل 150پوسیده است/ حیاط خانۀ ما تنهاست» (همان: ص
و میتواند عالقۀ اجتماعی را در او پرورش   تربیتی میداند که باعث رشد احساس همبستگی و تعاون در فرزند میشود 

دهد، اما اندیشۀ مدرنیته در فروغ موجب شده بود که او مادر خود را، زنی اسیر چهاردیواري سنت بداند. او حتی 
پایبندي مادرش به سنتها را به چالش کشیده و او را براي دعاهاي زیاد جهت بخشایش، گناهکاري طبیعی میخواند  

ایست گسترده/ در آستان وحشت دوزخ/ ...  خ، روزگار میگذراند: «مادرم تمام زندگیش/ سجادهکه در وحشت دوز 
 ). 251مادر تمام روز دعا میخواند/ مادر گناهکار طبیعی است» (همان: ص 

سیمین اما بیشتر در جریان حوادث سیاسی و اجتماعی، به مقام و شخصیت مادر اشاره دارد. او در شعر «مردي  
ندارد»، درد مرد جانباز را در درون خویش احساس کرده و مادرانه برایش آرزو میکند در باقی زندگیش که یک پا 

با  از دفتر «یک دریچه آزادي»، همدردي  از رنج باشد. همچنین در شعر «به شب که هر مرغ و ماهی»  آسوده 
مرده عقل از کف بداد و بر سنگ و دیدگان زلزلۀ رودبار او را به سرودن واداشته است؛ آنجا که زنی فرزندآسیب

 خاك به جاي زخم فرزند مدفونش مرهم مینهاد.
آلود با دردي عمیق مینالد: «میرفتم ، همچون مادري اندوهگین و بغضاو براي جانبازان جوانی در نمایشگاه کتاب

هقی از بغضی/ صد م/ با هقو میخواندم/ الالیی و شعرم را/ بیگانگان با سودا/ من مانده سوداییشان/ میرفتم و آواز
 ). 881بوسه میزد از پی/ بر پاي بی پاییشان» (دیوان شعر، بهبهانی: ص 

سیمین بارها بر اهمیت نقش نظام خانواده در تربیت فرزندان در جامعه تأکید دارد و به جایگاه پدر از زاویۀ مشکالت  
هاي سبک زندگی سنتی در خانواده نیز به جنبهو گرفتاریهاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مینگرد. این نگاه وي  

بر داستان زندگی او را روایت میکند و به دزدي بعنوان یک  بر» از زبان جیبمثًال شاعر در شعر «جیب  اشاره دارد.
: «هیچ دانی ز چه در زندانم؟/ دست در جیب جوانی آسیب اجتماعی ناشی از سطح خانوادگی افراد نگاه میکند

سختی خوردم!/ من ندانم که پدر کیست مرا/ یا کجا دیده گشودم   تی نه به چنگ آورده،/ ناگهان سیلیبردم/ ناز شس
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به جهان/ که مرا زاد و که پرورد چنین/ سر پستان که بردم به دهان!/ هرگز این گونۀ زردي که مراست،/ لذت بوسۀ 
 ).  37(همان: ص مادر نچشید/ پدري در همۀ عمر، مرا/ دستی از عاطفه بر سر نکشید!» 

اي بتصویر میکشد شعر «افسانۀ زندگی» ظاهراً روایتی از زندگی خود شاعر است. او کودکی خود را در فضاي ویرانه 
: «خیرگیهاي مادر و پدرم/ آن دو را فتنه در سر افکند/ کودکی بودم و، مرا ناچار/  که پر از تنش و اضطراب است

خویش/    گونه بسی/ در دل رنجدیدة سردم/ گاه از بهر نامرادي ها خفته گونهینهگاه از این، گاه از آن، جدا افکند/ ک
 ).30گه پی دوستان همدردم» (همان: ص 

اش (پدر و مادر) العاده» داستان و زندگی کوتاه نوزادي را روایت میکند که قربانی خانوادهسیمین در شعر «فوق
اي،  نامشروع است و به همین خاطر مادرش از ننگ چنین رابطه  میشود، او بدون اینکه مقصر باشد، حاصل یک رابطۀ 

کودکش را در خیابان میگذارد تا شاید کسی او را با آبرو و حرمت بزرگ کند، اما این نوزاد طعمۀ سگ میشود:  
العاده، آي!/ خوردن سگ، کودك «روز دیگر کودکی بارش خبر/ میکشید از عمق جان فریاد را/ داد میزد: آي! فوق

 ). 62وزاد را» (همان: ص ن
هاي شعر فروغ، بیان درد زن بودن در جامعۀ مردساالر است. فروغ درونمایه  برابري زن و مرد: یکی از مهمترین

دردهاي زن روزگارش را با دل و جان لمس کرده و سعی کرده برخالف موج مردانۀ حاکم، در اشعارش سبکی زنانه  
خواه/ بیا بگشاي درهاي قفس را .../ اگر بگذاریم پرواز کردن/ گلی خواهم پی گیرد: «بیا اي مرد، اي موجود خود

). او خواهان بیداري همجنسانش است و از اینکه زنان را تنها 32شدن در گلشن شعر» (دیوان شعر، فرخزاد: ص  
ندیدند/ به    بازیچۀ عیش مردان بحساب بیاورند رنج میبرد: «به او جز از هوس چیزي نگفتند/ در او جز جلوة ظاهر

 .(٦:www.parsBook.irg)هرجا رفت در گوشش سرودند/ که زن را بهر عشرت آفریدند» 
فروغ در جامعۀ مردساالري میزیست که زن باید در خانه میماند. اما خانه براي فروغ، یعنی محدودیت. روح سرکش 

طلب فروغ این محدودیت را تاب نیاورد و در برابر این بی عدالتیها ساکت نماند: «من از نهایت شب حرف و آزادي 
میزنم/ اگر به خانۀ من آمدي براي من اي مهربان چراغ بیاور/ و یک دریچه که از آن/ به ازدحام کوچۀ خوشبخت 

 ). 195بنگرم» (دیوان شعر، فرخزاد: ص 
روانشناسی فردي، از مهمترین اجزاي تعاملهاي اجتماعی در نظریات آدلر است، فروغ   از آنجا که رد مردساالري در

براي خود   را  بود، سبک زندگی متفاوتی  قائل  براي جنس مؤنث  هم در وراي حصار تنگی که جامعۀ روزگارش 
از آزاداندیشی و بی زنی هنرمند و  پروایی و تالش براي ارج نهادن به مقام زن،  برگزید. نقشۀ زندگی او حکایت 

تنها جنس مرد بر جنس زن برتري ندارد، بلکه برعکس، زن را منشأ محابا، دارد. او به این جهانبینی میرسد که نهبی
رشد و باروري میداند که زندگی و بقاي مرد به او وابسته است: «مرا پناه دهید اي زنان سادة کامل/ که از وراي 

 ).204آور جنینی را/ دنبال میکند» (همان: ص کیف  پوست سرانگشتهاي نازکتان/ مسیر جنبش
رضا براهنی میگوید: «فرخزاد بتنهایی زبان گویاي زن صامت ایرانی در طول قرنهاست» (فروغ جاودانه، به نقل از  

). آنجا که میخواهد قفل سکوت را از لبان بانوان سرزمینش بشکند، تا راه بالیدن را فرا راه آنان 489جعفري: ص  
ید: «به لبهایم مزن قفل خموشی/ که من باید بگویم راز خود را/ ... بیا اي مرد، اي موجود خودخواه/ بیا بگشاي بگشا

 ). 32درهاي قفس را/ .../ اگر بگذاریم پرواز کردن/ گلی خواهم شدن در گلشن شعر» (دیوان شعر، فرخزاد: ص 
برابري زن و مرد از دغدغۀ  اندیشۀ سیمین، بیش  اقتصادي و اجتماعی اقشار و گروهاما در کالم و  برابري  هاي ، 

هاي همدردي با محرومان و نیازمندان و اندوه مختلف جامعه مطرح است. درواقع محتواي اجتماعی با درونمایه 
ادبی  پذیرفته شدنم در جامعۀ  میگوید: «آغاز  اشعار سیمین هستند؛ چنانکه خود  مردم جامعه جزء جدانشدنی 

http://www.parsbook.irg:6/


 117-99 صص ،73 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401  خرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  110

اي از زندگی محرومان و واخوردگان است و هایی با محتواي اجتماعی بود که مبیّن گوشههبسبب انتشار چهارپار
پور حسینکم نیست» (جریانهاي شعر معاصر فارسی،    جاي پا، مرمر، چلچراغ و رستاخیزشمار آنها در کتابهاي  

عی نیز پرداخته است و سیمین از همان آغاز شاعري، در کنار غزلهاي عاشقانه به مسائل اجتما   ).103جافی: ص  
دهندة توجه او به زندگی و مسائل اجتماعی است. سیمین، شعر «سرود نان» را در وصف زندگی سخت این نشان

فیروزهایی که مانند دلقکها خنده بر لب دارند تا خنده را بر لبان دیگران فیروزهاي ایرانی نگاشته است. حاجیحاجی
کسته و پرتنش و اضطراب آنها، که ناشی از اوضاع بد اقتصادي در زندگیشان نیز نقش ببندند، اما کسی از درون ش 

آید/ مقدمم فرخ است و فیروز است/ است، خبر ندارد: «کودکان را بسوي خویش کشید/ که بهار است و عید می
اش میگفت/ آید/ ...این منم، پیک نوبهار منم/ که به شادي سرود میخوانم/ لیک آهسته، نغمهشادي از من پدید می

 ). 25...» (دیوان اشعار، بهبهانی: ص که نه از شادیم... پی نانم!
(همان یعنی «فرد»  ، اما فردي با یک هویت اجتماعی؛  همان «فرد» استهاي سیمین،  در سروده  اصلی   موضوع
  میپذیرد (نشان دادن درد و رنج اجتماع) را  قرار میگیرد و یک مسئولیت اجتماعی    (جامعه)   بزرگتر  ۀدر منظومشاعر)  

هاي اندیشه  تالشها و  نماي رویدادها،تمام  ۀآین   هاي سیمینتا سبک زندگی خود را در این زمینه نشان دهد. سروده
 است. یک ملت  ۀجامعه است که زبان حال و شناسنام 

هاي سیاسی را  ازمان جوانان حزب توده بود، اما بعدها حضور در این فرقه سیمین در سالهاي جوانی مدتی عضو س
کم در زمان هاي سیاسی بسختی سرخورده بودم و فکر میکردم دستموجب سرخوردگی خویش میداند: «از فرقه 

 خورده و توخالی را میخورند و به هنگام خطر سرکردگانشان و مکانی که ما هستیم، جوانان فریب کلمات صیقل
 ). 26آنها را به تیغ برّا میسپارند و خود به سایۀ امنی میگریزند» (دیوان اشعار، بهبهانی: ص 

ها محقق نشده  یک از این وعده، خاطرنشان میکند که هیچشده در زمینۀ بهبود اوضاعهاي دادهسیمین با بیان وعده
تر شود/ تر شود و تیرهنشد/ وین شام، تیره  و همۀ آنها فریبی بیش نبوده است: «گفتند: شب سحر شود؟ اما... سحر

 ). 276ها همه رنگ فریب داشت/ شاخ فریب و حیله کجا بارور شود؟» (همان: ص گفتند و گفته
» از دلیریهاي هموطنانش سخن میگوید که چگونه دست به  شاعر در بیت زیر از شعر «بنویس! بنویس! بنویس! 

تا پاي جان رفتند: «نستوه نستوه مردا!/ این شیردل این تکاور/ بشکوه،  دست هم داده و از وطن پاسداري کردند و 
شکوه، مرگا!/ این از وطن پاسداري/ بنویس از آنان که گفتند/ یا مرگ یا سرافرازي/ مردانه تا مرگ رفتند/ بنویس!/  

 ). 619بنویس! آري» (همان: ص 
د که حماسۀ شهادت را رقم میزنند: «حماسۀ دوستی، اشارات خود را بر سربازان وطن میبرشاعر در حوزة وطن

 ). 620اي چنین بر خاك» (همان: ص شهادت را/ به حرف حرف جان بنوشت/ بلندقامت سرباز/ قصیده
 

 احساس حقارت  
در زندگی فروغ، عواملی مانند تعصب و سختگیري خانواده، بخصوص پدر، طالق، و جدایی از تنها فرزندش، این 

شکنیهاي عریان ه باعث سرخوردگی و انزواي او گردید. این تأثیر منفی باعث شد با سنتاحساس را قوت بخشید، ک
به اظهار تمایالتش بپردازد و به عالقۀ فردي بجاي عالقۀ اجتماعی کشیده شود. این امر درنهایت موجب طرد او و 

ولی آن دم که در خلوت   /بدبینی اطرافیان شد: «گریزانم از این مردم که با من/ بظاهر همدم و یکرنگ هستند
 اي بدنام گفتند». نشستند/ مرا دیوانه
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عصیانهاي  مجموعه و  دیوار  و    اسیر،  و سرخوردگی  ناامیدي  تنهایی،  از  نشان  شاعر،  بانوي  این  زندگی  آغاز  در 
پر از آیم/ و این جهان  درنتیجه بدگمانی او به اطرافیان دارد: «من از جهان بیتفاوتی فکرها و حرفها و صداها می

صداي حرکت پاهاي مردمیست / که همچنانکه تو را میبوسند، در ذهن خود طناب دار تو را میبافند» (همان: ص 
237.( 

دار بود و گاهی داغ این ننگ را، سرنوشت مرقوم میپنداشت: «آن داغ فروغ همواره از ضعیف پنداشتن زن شکوه
بودم/ گفتم که بانگ هستی خود باشم/ اما دریغ و درد که زن هاي بیهده، من  خورده که میخندید/ بر طعنهننگ

 ).113بودم» (همان: ص  
اش، حرکت میکرد: «چرا توقف کنم، باکی بود که برخالف موج حاکم بر تصورات افراد جامعهبی  شکناو زن سنت
وار/ و در حدود ارهاند/ افق عمودي است/ افق عمودي است و حرکت فوها به جستجوي جانب آبی رفتهچرا؟/پرنده

 ). 260بینش/ تنها صداست که میماند» (همان: ص 
اما از آنجا که در نظر آدلر احساس حقارت منبع همۀ تالشها و پیشرفتهاست، احساس حقارت فروغ هم، بعنوان 
یک زن در برابر جنس مرد، موجب رشد و سوق دادن او بسوي دنیاي شعر و ارتقاي اشعارش گردید که با پختگی  

باري از دردها و حقارتها میگوید: «و من ولهمیرسد و به زندگی سالمی دوباره میکند و با ک  تولدي دیگراندیشه به  
در آستانه، به آنها که دوست میدارند/ و دختري که هنوز آنجا/ در آستانۀ پرعشق ایستاده، سالمی دوباره خواهم 

). یا «روزي رسد که چشم تو با حسرت/ لغزد بر این ترانۀ دردآلود/ جویی مرا درون سخنهایم/ 225کرد» (همان: ص  
 ).115د که مادر من او بود» (همان: ص گویی به خو

شده بیان میکند، انسانی آزاد و رهاست که تحقیرشدة قوانین وضع  هاوارهکولینگاه سیمین نیز به زن آنچنان که در  
ها اشاره میکند: «من فکر کردم که  وارهگیري کولیبه دست مردان در جامعۀ مردساالر است. سیمین به علت شکل

ام ام که تمام رنجهاي دوران را که بر زن ایرانی تحمیل شده است، آزمودهی باشم، یک کولی دوهزارسالهاگر واقعاً کول
ها را بسازم. با اخالص و صمیمیت، درون خودم را یعنی وارهام. همین باعث شد که من کولیو در خود جمع کرده

لطفیهایش...  ییهایش... با همۀ صبوریهایش... با همۀ کم... با همۀ رهادرون زن ایرانی را آشکار بکند با همۀ اجبارهایش
اي متولد شده که  ). کولی در جامعه98و خالصه با همۀ تضادها و تناقضهایش» (ترنم غزل، به نقل از عابدي: ص  

همواره باید در جستجوي حقوق اولیۀ خویش بجنگد و تالش کند: «کولی! براي نمردن/ باید هالك خموشی!/ یعنی 
 ). 663ت بودن/ باید ترانه بخوانی» (دیوان اشعار، بهبهانی: ص به حرم

. او معتقد است اي ایفا میکندنقش برجسته  نیآرزوي زنانی ایرا  سیمین در حوزة شعر زنان و بیان ویژگیها، آمال و
آید، شعر زن حرف دل است که لباس عقل میپوشد. کاش زن از  «شعر مرد، سخن عقل است که به زبان دل می

). او در اشعاري 3د در شاعري تقلید نمیکرد. هرچه دلش میخواست میسرود» (سه تار شکسته، بهبهانی: ص  مر
مانند «رقاصه»، «در بستر بیماري»، «زن در زندان طال»، و «نغمۀ روسپی» و بسیاري از اشعار دیگرش، دنیاي  

 پردرد و رنج زنان را بتصویر میکشد:
 گ به بیرنگی خویشتا زنم رن بده آن قوطی سرخاب مرا
 چهر پژمرده ز دلتنگی خویش بده آن روغن تا تازه کنم 

 
 خاطرات قدیمی  

به عقیدة آدلر، خاطرات قدیمی از جمله مواردي است که سبک زندگی را میسازد. در شعر فروغ هم، خاطرات  
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ت و نیست/ تا  قدیمی اغلب سازندة مسیرهاي بعدي سبک زندگی او میباشند: «من که پشت پا زدم به هرچه هس
که کام او ز عشق خود روا کنم/ لعنت خدا به من اگر بجز جفا/ زین سپس به عاشقان باوفا کنم» (دیوان اشعار، 

). درواقع معموالً یادکرد فروغ از خاطرات گذشته توأم با حسرت عاشقانه و ازدواج ناموفقی است که 55فرخزاد: ص  
دیدار/ دنبال تو دربدر نمیگردم/ دنبال تو اي امید بیحاصل/ دیوانه و بیخبر اي  داشته است: «دیگر به هواي لحظه

 ). 41نمیگردم» (همان: ص 
التیام دردهاي ناشی از تالطمهاي زندگی او  برخی خاطرات قدیمی مربوط به دوران خوش گذشتۀ فروغ، باعث 

ام به او و تو او را  میکنم/ دل بستهمیشوند: «اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت/ اي شهر پرخروش/ ترا یاد  
 ). 22عزیز دار/ من با خیال او دل خود شاد میکنم» (همان: ص 

هاي زندگی، نماد شیوة زندگی  به اعتقاد آدلر همیشه در خاطره، طرحی براي زندگی وجود دارد و اولین بیادمانده
به یاد/ مینالم از دلی که به خون غرقه    آورماست: «تا بر گذشته مینگرم، عشق خویش را/ چون آفتاب گمشده می 

 ). 43گشته است/ این شعر، غیر رنجش یارم به من چه داد» (همان: ص 
از آنجا که عشق، خط سیر حرکتی در زندگی فروغ را رقم میزند و درحقیقت نطفۀ حیاتی شعر اوست، براي نجات 

گی خویش که گویی نماد شیوة زندگی او نیز خود از تنهایی و درد، به یاد عشق نخستین و اولین بیادماندة زند
تو   یاد  .../ در دل چگونه  تو میگریم/  تو میسوزم/ شادم که در خیال  هست چنین میسراید: «شادم که در شرار 

 ). 95میمیرد/ یاد تو یاد عشق نخستین است» (همان: ص 
تند/ آن روزهاي خوب/ آن روزهاي  و او بوسیلۀ خاطرات، به تجزیه و تحلیل زندگی خویش میپردازد: «آن روزها رف

 ). 522سالم سرشار/ آن آسمانهاي پر از پولک/ آن شاخساران پر از گیالس...» (همان: ص 
جدال عقل و عشق همواره سیمین را نیز به کارزار میخواند، اما برندة میدان همچنان عشق است. عشق در این 

در مقابل شاعر قد علم کند و حتی او را بیازارد. این نوع دسته از اشعار سیمین، هویتی مستقل دارد که میتواند  
گر میشود: «و شور عشق شب و روز سنگینم/ به حالتی است که فارغ ز عشق، معموالً در عشقهاي سنتی جلوه

ز دیوانه  اگرچه عقل محال حضور میطلبد/ حذر مراست  بیداري است/  و  اشعار، خواب  (دیوان  آزاریست»  اي که 
 ).419بهبهانی: ص 

 وبویی از عشق یا سوگ عزیزانش دارد:  یادآوري خاطرات و درگیري ذهنی سیمین با گذشته نیز رنگ
 اي رفته ز دل، رفته ز بر، رفته ز خاطر! / بر من منگر تاب نگاه تو ندارم

 )101بر من منگر زانکه بجز تلخی اندوه/ در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم (همان: ص 
خاطر ساخته است: «یاد باد  همسرش، منوچهر کوشیار، اشاره میکند که شاعر را بسیار آزرده  او به مرگ ناگهانی

روزگاري/ کان سوار از ره آمد/ من نشسته پشت بر راه/ قهر کرده با سواران/ او گرفت آستینم/ خواند: «یار نازنینم»/ 
فت و دیگرش ندیدم/ ماه تیر بود و اشکم/ بود مهربانترینم/ روزها به روزگاران.../ چون شد آن سواره چون شد؟/ ر

 ). 782 -783رنگ خون و چند باران» (همان: ص 
با سوگ دادن سرودهسیمین  از دست  در  را  دوستانش غم عظیم خویش  و  خانواده  مادر، همسر،  رثاي  در  هایی 

 عزیزانش بیان میکند و اغلب یادکردهاي او از گذشته حول چنین موضوعاتی است:
 پرداز خاموشم!/  فراموشت نمیکردم چرا کردي فراموشم؟اي سخن سخن دیگر نگفتی 

 ز سردیهاي خاك تیره، آغوشت چه میجوید؟/ چه بد دیدي، چه بد دیدي، ز گرمیهاي آغوشم؟
 ) 455نه چشم بسته بگشایی نه راه رفته بازآیی/ به مرگت بار تنهایی چه سنگین است بر دوشم! (همان: ص 



 113/  بررسی اشعار فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ سبک زندگی آلفردآدلر

 

 رؤیاها 
وارد تجلی سبک زندگی میباشد. فروغ اغلب در دنیاي رؤیاهاي خود، براي رسیدن به لذت و  رؤیا هم یکی از م 

ور میشود: «در این فکرم که در یک لحظه غفلت/ از این زندان خامش پر بگیرم/ به فاصله گرفتن از حقیقت غوطه
 ).45چشم مرد زندانبان بخندم/ کنارت زندگی از سر بگیرم» (دیوان شعر، فرخزاد: ص 

آدلر در نظریۀ رؤیاشناسی با نظر به آینده، معتقد بود «یک فرد خفته در اصل همان آدم بیداري است که افکار، 
احساسات و واکنشهایش با اوست؛ با این تفاوت که فعالیتهاي آگاه در او اندکی تنزل یافته اما ارتباطش با محیط 

ر «کسی که مثل هیچکس نیست» از فروغ، مانند ). شع101کمابیش برقرار است» (روانشناسی فردي، آدلر: ص  
رؤیاي بیداري است که گرایشی تازه را در شعر او نشان میدهد و بجاي پشت سر، به جلو مینگرد: «من خواب آن 

اندازد/ و نان را قسمت میکند.../ و سهم آید.../ و سفره را میام/ کسی می ستارة قرمز را/ وقتی که خواب نبود دیده
 ). 259ام» (دیوان شعر، فرخزاد: ص هد/ من خواب دیدهما را مید

اینگونه سخن میگوید: «گفتم اي   با رؤیاي خود در بیداري  فروغ همچنین آنجا که خواهان آرامشی سبز است، 
بارت را به روي کودك گریان  خواب اي سرانگشت کلید باغهاي سبز/ چشمهایت برکۀ تاریک ماهیهاي آرامش/ کوله

 ).  62: ص من بگشا» (همان
در بسیاري از اشعار فروغ، اندیشۀ رسیدن به آرامش جاویدان و نجات از زخمهاي دنیاي واقعی، بصورت فرورفتن 
در دنیاي فراواقعی، زیبا و آرام، مشهود است: «با امیدي گرم و شادیبخش/ با نگاهی مست و رؤیایی/ دخترك افسانه 

اي مغرور/ ... میکشم همراه او زین بیگمان روزي ز شهري دور/ میرسد شهزادهشب در کنج تنهایی/  میخواند/ نیمه
 ).69-67شهر غمگین رخت» (همان: صص 

وقت به واقعیت نمیپیوندد، محرکی براي فعالیت اي میداند که باآنکه هیچآدلر هم گاهی هدفهاي تخیلی را افسانه
اند، در عالم رؤیا میخواهد اي مییابد که گردش دیوار ساخته آید. آنجا که شاعر خود را همچو زندانیفرد بشمار می

رنگ پیدا کند: «میگریزم از تو تا دور از تو بگشایم/ به شهر آرزوها برسد و آرامشی جاوید را در بستر ابري طالیی
 ). 97راه شهر آرزوها را/ و درون شهر.../ قفل سنگین طالیی قصر رؤیا را» (همان: ص 

وبوي دینی بیشتري برخوردار است، رؤیاهاي شیرین براي تحقق ما، که در مقایسه با فروغ، از رنگدر اشعار سیمین ا
بهبهانی در شعر «اذن»، با وصف مسجد و حاالت   آرزوها با دعا، مناجات و طلب بهروزي براي نوع بشر همراه است.

دوستی و یادآور الطاف خداوندي میداند: «در روحانی آن، به بانگ جانبخش اذان اشاره میکند و آن را پیغام مهر و  
انگیز شام/ بانگ جانبخش اذان آید به گوش/ این صدا پیغام مهر و دوستی است/ قاصد آرامش و صلح سکوت احترام

اي مردم بجز او کیست؟ کیست/ زآن که میجویید و پنهان در شماست؟/ هرچه خوبی، هرچه و صفاست/ گوید:  
 ).147 -148» (همان: صص ست/ آري اوست/ آري او خداست.../ اوپاکی، هرچه نور

سیمین بارها با خداي خود، در میان سختیها نجوا میکند و رؤیاي استجابت و تحقق جهانی برتر را در سر میپروراند:  
«خداوندا مگر کور است چشمم/ خداوندا مگر عقلم به خواب است/ خدایا زین معما پرده بردار/ دعاي دردمندان 

 ). 281جاب است» (همان: ص مست
عدالتی هاي اجتماعی و بشري دارد. او در پی جهانی است خالی از بیاي از دغدغهدرواقع رؤیاهاي سیمین نیز صبغه

 و سرشار از برابري براي همه.
 
 



 117-99 صص ،73 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401  خرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  114

 انواع سبک زندگی در شعر فروغ و سیمین 
گر؛  تیپ سلطه  -ی میکند که عبارتند از: الفاز چهار نوع سبک زندگی که آدلر در مواجهه با مشکالت آنها را معرف

تیپ سودمند اجتماعی، شاید بتوان فروغ را در سه تیپ گیرنده، -کننده؛ و د  تیپ اجتناب-تیپ گیرنده؛ ج    -ب
کننده و سودمند اجتماعی گنجاند. در تیپ گیرنده، فروغ را شاعري عاشق مییابیم: «درخت کوچک من/ به اجتناب

). یا «شادم 163اد بیسامان/ کجاست خانۀ باد؟/ کجاست خانۀ باد؟» (دیوان شعر، فرخزاد: ص  باد عاشق بود/ به ب
اینسان/ در عشق بی باز  تو  بعد وصل  تو میگریم/ شادم که  تو میسوزم/ شادم که در خیال  تو که در شرار  زوال 

 ). 95میگریم/... در دل چگونه یاد تو میمیرد/ یاد تو یاد عشق نخستین است» (همان: ص 
اولیه یعنی عشق است که اجتماعی میشود (فروغ جاودانه، جعفري: ص   به مدد هستۀ  با وجود  529فروغ  اما   (

)،  236دردهاي ناشی از عشق، «زخمهاي من همه از عشق است/ عشق، عشق، عشق» (دیوان شعر، فرخزاد: ص  
تفاوت نبوده است. اوج همدردي سانی، بیبه مسائل اجتماعی و ان هیچگاه از اندیشیدن به دیگران خالی نبوده و نسبت

او را میتوان از همنشینی او با جذامیان و غمخواري براي آنها دید. این عالقۀ اجتماعی در فروغ تا آنجا مشهود است 
بخش راه آنان باشد: «اگر به خانۀ من که براي دیدن خوشبختی مردم اطرافش چراغ طلب میکند، تا شاید روشنی

ي مهربان/ چراغی بیاور و یک دریچه که از آن/ به ازدحام کوچۀ خوشبخت بنگرم» (همان: ص آمدي براي من ا 
95 .( 

«فروغ زنی بود که گستاخانه و آشکارا به بیان حرفهاي ضد سنت خود ادامه میداد و جز بر محور «من» خاص خود  
ع یافت و به «من» اجتماعی و اي که بعدها در دورة دوم شاعري او توسنمیگشت. «من» فردي و شخصی و ایرانی

 ). 37عمومی و جهانی او مبدل گردید» (شعر زمان ما، حقوقی: ص 
-کننده، که نمایانگر انزوا و تنهایی فروغ میباشد. گاهی فروغ به خاطر عدم موفقیت در خواستهو اما تیپ اجتناب 

رد: «آن روزها رفتند/ و گم شدند آن هایش، از چارچوب زندگی اجتماعی فاصله میگیرد و میل به تنهایی و انزوا دا
هایش را/ با برگ شمعدانی رنگ میزد، آه اکنون زنی تنهاست/ هاي گیج از عطر اقاقیها/ و دختري که گونهکوچه

 ).148اکنون زنی تنهاست» (دیوان شعر، فرخزاد: ص 
اعی و عدم برخورد  حس انزواطلبی در سراسر اشعار فروغ احساس میشود. شاید دلیل آن محیط نامطلوب اجتم

صحیح با جنس زن باشد. آنجا که فروغ احساس میکند زن در اسارت است و محدودیتهاي جامعۀ مردساالر، مانع 
شکوفایی ذوق و استعداد زنان میشود، بناچار به سکوت و انزوا پناه میبرد: «گوش کن/ وزش ظلمت را میشنوي/ 

). یا «تمام روز نگاه من/ به  156ي خود معتادم/ (همان: ص  من غریبانه به این خوشبختی مینگرم/ من به نومید
چشمهاي زندگیم خیره گشته بود/ به آن دو چشم مضطرب ترسان/ که از نگاه ثابت من میگریختند/ به انزواي 

 ). 203آورند» (همان: ص بیخطر پلکها پناه می
اي گراست، شعرش را آیینهمفهوم مهمترین وجه شخصیتی سیمین اما تیپ سودمند اجتماعی است. او که شاعري  

براي انعکاس مشکالت و معضالت مردم پیرامون خود قرار میدهد. او نمیتواند از چنین مسائلی بدون اعتنا و بیتفاوت 
دیدة جامعه هستند بگذرد و شعرش را به شعور اجتماعی تبدیل نکند. مخاطبان اصلی او طبقات محروم و آسیب

اند. درواقع میتوان گفت دو عامل بیسوادي، بی فرهنگی، اعتیاد و بی عدالتی شده  که قربانی مسائلی چون فقر،
هاي سیمین «فقر» و «سرخوردگی عاطفی» که ریشۀ بسیاري از معضالت اجتماعی است، از مفاهیم اصلی سروده

 نیز او شاعري، دورة اوایل در البته  است. او در بخش دوم یعنی سرخوردگی عاطفی، غالباً به زنان پرداخته است.
 مهم  ویژگی  نمیرسد. حلراه ارائۀ و تحلیل مرحلۀ به و میدهد سر ناله  و آه بیشتر رمانتیک، بیشتر شاعران همچون
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 زندگی چون جدید و متنوع  مضامین به گرچه  امروزیست، و  تازه فضاهاي  و تصاویر او، فقدان اول  دورة هاي سروده
 کارگري اشاره بري، وجیب طالق، ولگردي، گردي،دوره روستایی،  روسپیگري، مهاجرت خودفروشی، کارمندي،

 است.  شده
 نشان   که  خاطرنشان میسازد  را  یجمع  ةخانواد   نهاد یی از اهمیت به  هاهرگ  زین  خانواده  نظام  دادن  نشان  در  سیمین

 و  یران یا  یزندگ  سبک  دیشد  ریثأت  تحت  او  یزندگ.  ندارد  یخوش دل  انچند  تهیمدرن   عصر  اقیس  و  سبک   به  او  دهدمی
.  دییابم  سامان  خانواده  طیمح  در  انسان  اتیح  گذشتگان  سنت  طبق  که  دهدمی  نشان  یبخوباو  .  غرب  نه  است  یسنت

د  اتیحکا  از  ي اریبس  در  را   مضمون  نیا  او   در  زین   ینید  یزندگ  سبک.  است  درآورده  ریبتصو  خودهاي  استانو 
  ی زندگ   سبک  بسمت  شتر ی ب  نیم یس  یزندگ  سبک  گفت  توانی م  یکل  بطور  .کنندمی  جلوه  پررنگ  اریبسهاي  سروده

او .  است  نگذاشته  ي ریث أت  او  ي ها سروده  در  ته یمدرن  و  غرب  ی زندگ  سبک  و  شودی م  دهیکش  یسنت  و  یاسالم  و  یرانیا
  خود   خوانندگان  چشم  از  هرگز  را  یاخالق  ي ارزشها  . سیمینکرده  استفاده   یاله  اتیآ  از  و   گفته  ائمه  به  عشق  از  بارها

 .است نکرده پنهان
 

 گیري  نتیجه
در این مقاله به بررسی موضوع سبک زندگی در اشعار فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ آلفرد آدلر 

نظریه اولین  از جمله مهمترین مؤلفهپرداخته شد، که  او  هاي سازندة سبک  پرداز سبک زندگی شمرده میشود. 
، تعاملهاي اجتماعی، احساس حقارت، خاطرات قدیمی و رؤیاها میداند. با بررسی این چهار مؤلفۀ مهم در زندگی را

تعاملهاي   در  آدلر  نتیجه رسید که،  این  به  میتوان  و سیمین،  فروغ  اشعار  آنها در  تطبیق  و  زندگی  ایجاد سبک 
الگوي رفتار فردي   اجتماعی، نهاد خانواده را بسیار مهم میشمارد. همچنین پدر و مادر را  دو قطب تأثیرگذار و 

گیري همکنش اجتماعی بسیار مهم تلقی میکند. در بررسی اشعار فرزند را در شکل -آورد و رابطۀ والدبحساب می
فروغ به اهمیت خانواده و نقش پدر و مادر در شکلگیري هویت اجتماعی او پی میبریم. اما برخالف نظریۀ آدلر در  

اي سنتی در حال رشد بود و هیچگاه از جانب خانواده حمایت نشد. اما  رزند، فروغ، در خانوادهکیفیت رابطۀ والد ف
روح سرکش فروغ در چارچوب حصار تنگ زندگی سنتی نمیگنجید و همواره از گسستن زنجیر سنتها، براي رسیدن 

م فروغ، بی تأثیر نبود. اتفاقی هایش بهره میبرد. شاید سختگیریهاي خودمحورانۀ پدر در ازدواج زودهنگابه خواسته 
که تا پایان عمر شاعر دردمند و عاشق را تحت تأثیر قرار داده بود. همانطور که آدلر نقش پدر را در ایجاد سبک 

دغدغه وراي  از  بیشتر  اما  سیمین  است.  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  هم  فروغ  میداند،  مؤثر  بسیار  هاي  زندگی 
اخالقی را دو مقولۀ مهمی میشمارد که بنیان بسیاري ع خانواده مینگرد. او فقر و بیاجتماعی و اقتصادي به موضو

 ها را سست کرده است. از خانواده
از نظر آدلر، احساس حقارت، منبع همۀ تالشها و پیشرفتهاست. احساس حقارت فروغ هم بعنوان یک زن در برابر جنس  

ارتقاي اشعار او شد. انسان تحقیرشده در شعر سیمین، معموالً حقارتی  مرد، موجب رشد و سوق دادن او به دنیاي شعر و  
هاي شخصی، در مقایسه با شعر فروغ  شده و جبرهاي اجتماعی را تجربه میکند و فراتر از دغدغه ناشی از قوانین وضع 

 است. 
ود دارد و این اولین  مؤلفۀ دیگر، خاطرات قدیمی است که آدلر اعتقاد داشت همیشه در خاطره، طرحی براي زندگی وج 

هاي زندگی، نماد شیوة زندگی است. در سبک زندگی فروغ هم شاهد آن هستیم که عشق، خط سیر حرکتی  بیادمانده 
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در زندگی فروغ را رقم میزند و تا پایان، زندگی شاعر جوان را تحت تأثیر خود قرار داده است. در ذهن و زبان سیمین،  
 نیز، شاعر را به گذشته و حسرت آن پیوند میزند. رفته  جز عشق، سوگ عزیزان ازدست 

چهارمین مؤلفه که در این تحقیق به آن پرداخته شد، رؤیا میباشد که از نظر آدلر، محرکی براي فعالیت فرد و در  
اي براي تفسیر اعمال و کردار انسان بشمار میرود. فروغ هم آنجا که خواهان آرامشی سبز است،  عین حال وسیله

بخش، با نگاهی ه دنیاي رؤیاها میسپارد و از دخترك غمگین اشعارش میخواهد با امیدي گرم و شادي خود را ب
مست و رؤیایی، افسانه بخواند تا راه شهر آرزوها را بگشاید و از شهر غمگین رخت بربندد. سیمین معموالً با دعا و  

خداوند خواسته است جهانی شایستۀ وجود   نیایش در پی تحقق دنیاي آرمانی خویش است. او بارها در اشعارش از
 انسانی فراهم کند. 

همانطورکه آدلر معتقد بود ما هنگام تالش براي اهدافی که برایمان معنی دارند، سبک زندگی منحصربفرد خود را 
تشکیل میدهیم، سبک زندگی فروغ و سیمین هم با توجه به عقاید خاص و روح لطیفشان، متمایز با سایر زنان 

گرا، در پی آزادي رشان میباشد. شعر ایشان آیینه اندیشۀ آنهاست. ایشان بعنوان زنانی نواندیش و مدرنیتههمعص
تر، با خودباوري در برابر بی عدالتیها ایستاد و خود  اي سرکشزنان جامعۀ خویش بودند. در این میان فروغ با روحیه

ید سنتی خانواده و با شکستن تابوهاي جامعۀ خویش، را از اسارت سنت و تفکرات عامه رها ساخت و برخالف عقا
بنا نهاد. او با هنر شاعري خود به آفرینندگی هویت جدید    -بویژه در حوزة مسائل زنان-سبک زندگی خاص خود را  

 دست میزند و ناجی زندگی آزادانه براي جنس زن میشود. 
با مسائل روز جامعه و جهان، وظیفۀ خود میداند    خوردههاي جمعی و بیشتر و گاه گرهسیمین اما با داشتن دغدغه

ارتباط جمعی و عالقۀ   بر  تکیه  با  او  را آشکار سازد.  تبعیضهاي موجود در جامعه  و  اجتماع، زشتی  که دردهاي 
 ن ی میساجتماعی که همان همدلی با دیگران است، بجاي اینکه زنی منفعل باشد، به فعال اجتماعی مبدل میشود.  

 داده جلوه    خودهاي  سروده  در  را  خود  ملت  مسائل  همواره   و  نکرده   فراموش هایش  در سروده   را  خود  اجتماع  هرگز
 در   عشق.  دهدمی  بازتاب  خود  ي هاسروده  در  را  یاجتماع  و  یفرهنگ  حوادث  اما  دیگوینم  انقالب  و  جنگ  از.  است

وي هاي  سروده  در  زین  مدرن  یزندگ  سبک  ۀچیدر  از  عشق  شود، بلکه نمی  ختم  یسنت  عشق  به  تنها  ي و   ي هاسروده
 .  بود زین آزاد عشق به معتقد او رای ز، اندافتهی بازتاب

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
 اصلی   طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییآقاي دکتر حسین پارسایی  .  است  شده  استخراج  واحد قائمشهر

 نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  بهسرکار خانم نژادپور  .  اندبوده  مطالعه  این
 نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیزآقاي دکتر مهرعلی یزدانپناه  .  اندداشته  نقش

 بوده   پژوهشگرسه    هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در .  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور
 .است

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 این  کیفی   ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  وآزاد اسالمی واحد قائمشهر    دانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش
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 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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