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 با رویکرد اکوفمنیسم اجتماعی و فرهنگی سیمین بهبهانی گاهی به اشعارن

 ، استادیار دانشگاه شاهدمقدمدکتر فریده داودی
 شاهد دانشگاه، دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات پایداری پورربابه قلی

 چکیده

 پست طبقات و پوستان رنگین زنان، رفتار میان مهمی روابط ،«اکولوژیکی فمینیسم یا اکوفمینیسم» های آموزه اساس بر
 و ،طبیعت زن رابطه ویژه به روابط، این تبیین. دارد وجود دیگر طرف از غیرانسانی طبیعت رفتار و طرف یک از اجتماعی

 بر گفتار این. است اکوفمینیسم فلسفه طرح ترین اساسی شود، می غیرانسانی طبیعت و زن رهایی موجب بالقوه آنچه تعیین
 .دارد تکیه طبیعت و زن میان تجربی و عملی روابط

 و زبان و ها اسطوره در که  آن قدیمی بسیار هایریشه و زمین و زن میان پیوند استحکام با هستند صدد در هافمنیست اکو
 تجسم توان می را طبیعت از انسان کشیبهرهبه اعتقاد ایشان،  .بکاهند هابحران ادامه از نیست، سابقه بی جهان ملل اکثر ادبیات

 فرهنگ توسط قبالً که است مؤنثی جنس و طبیعت ساختن مرتبط نتیجه امر، این که معنی این به دید؛ زنان بر ستم دنباله و
 .بود شده واقع وستم تحقیر مورد مردساالر

 با را زنان انۀشناسهستی و اجتماعی هایدغدغهاست که پردازانیاز جمله سخن بهبهانی سیمین ایرانی، معاصر شاعران میان در
قهر آمیز  فرهنگ طتسل به توجه کند ومی مطرح مؤثر و عمیق شکلی به زیست محیط و طبیعت حوزۀ تشبیهات و استعارات

 باشدمی وی شعری هایموتیف بارزترین از ، هشناسانهستی هایوکنکاش تأثیرگذار و شاعرانه توصیفات همراه با مردساالرانه
  .شودمی اشاره آن از هایینمونه به پژوهش این در که

 فرهنگ. ،اجتماعی اکوفمنیسم گرا،، نقد بومبهبهانی سیمین واژگان:کلید

 

  مقدمه
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های کنونی انسان است. ابعاد وسیع غههای زیست محیطی از بزرگترین دغدبا بحران بیست و یکممواجهه بشر قرن 
ای خود را نمایان کرده است. کره زمین با صنعتی شدن انسان صورت فزایندهای است که به د دههاین بحران ها چن

غفلت  رود و تنها چند دهه است که انسان  ازخوابنی به سمت تخریب و نابودی پیش میمدرن با سرعت باور نکرد
حمایت از  اندیشی برآمده است. در این راستا انواع گوناگون علوم بشری رنگ سبزبه پا خاسته ، در صدد چاره

مردمی داعیه طرفداری از کره های ان و مهندسان محیط زیست تا جنبشدانشمند و از اندمحیط زیست را برخود زده
 گرا و یکی از شاخه های اجتماعی و فرهنگی آن؛ اکوفمنیسم است.ها، نفد بوماز جملۀ این جنبش را دارند. زمین

 رفتار میان همیم روابط و است فمینیستى مقوالتىو آب  جنگلبانى و هاجنگل درختان، هااز دیدگاه اکوفمنیست
  . دارد وجود گردی طرف از غیرانسانی طبیعت رفتار و طرف یک از اجتماعی پست طبقات و پوستان رنگین زنان،

ها و مایهاز بن اسانۀشنهستی هایکنکاش و آن تأثیرگذار و شاعرانه توصیفات و مردساالرانه فرهنگ تسلط به توجه
.شودمی اشاره آن از هایینمونه به پژوهش این در کههای شعر سیمین بهبهانی است شاخصه  

 در باب اکوفمنیسم

گی طبیعت و اکوفمنیسم یا فمنیسم بوم گرا جنبشی عملگرا و دانشگاهی است که به بررسی رابطه منتقدانه میان چیر"
  Francoise، فمنیست فرانسوی، فرانسوا داابون ) 4791سال برای اولین بار در  پردازد.بهره جویی از زنان می

dEaubonne  شود. فمنیسم ( واژه اکوفمنیسم را به کار برد ، اتفاقی که آغاز سومین موج فمنیسم نیز شناخته می
-پرداخت اطالق میهایی که به حمایت از محیط زیست با رویکرد فمنیستی میریهگرا به طور کلی به همه نظبوم 

 (.97:  4971)پارساپور، "د.ش
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کشی انسان از طبیعت را می توان تجسم و دنباله ستم بر زنان دید؛ به این معنی که این امر، نتیجه مرتبط ساختن بهره"
واقع شده بود؛ اما از جمع دیدگاهطبیعت و جنس مؤنثی است که قبالً توسط فرهنگ مردساالر مورد تحقیر وستم 

( ستم بر زنان را تنها یکی از اشکال متعدد 4779دیگر از نویسندگان مانند  وال پالم وود )های فمینیستی، برخی 
گیرد؛ ساختاری مشترک بوده و مورد حمایت قرار میداند که در یک ساختار ایدئولوژیکی غالب موازی ستمی می

ابزار بالغی و مفهومی استفاده  پوست یا انسان( از تعدادیسفید خواه مرد، که در آن یک حزب و گروه )استعمارگر:
)مستعمره: خواه زنان، مردم رنگین پوست یا حیوانات( برتری  کند تا منافع خود را بر منافع حزب و گروه دیگرمی

بالً یکدیگر را تقویت توانند متقامندی از یک ساختار حاکم، اشکال به ظاهر متفاوت از ظلم وستم میدهد. با بهره
 4971)پارسا پور، "(.Plumwood,1993;Warren,1987,1990,1994;Cheney  ,1989کنند. )

:451 .) 

که  اگر پایه و اساس « منطق سلطه »، تفکر سلسله مراتبی و «دوگانگی» های اصلی این ساختار عبارتند از :مشخصه"
کنند که این پردازان فمینیست استدالل مینباشند، خصوصیت بارز آن هستند. بسیاری از نظریه« تعصب به مرد»

الگوهای فکری و ادراک جهان باعث پرورش. تداوم دیگر اشکال تعصب از جمله تعصب به انسان )انسان محوری( 
فمینیسم "(. 459: 4971)پارساپور، "انسان از طبیعت است.های کشیها و بهرهگردند که مسئول اغلب تخریبمی

می دهد. فمینیسم  اجتماعی قرار –های سنتی اخالقی اهچالشی اساسی فراروی تفکر زیست محیطی، سیاست و دیدگ
تر اجتماعی درباره انواع مختلف تبعیض و استثمار و تحقیقات از رابطه بین مسائل زیست محیطی و مشکالت وسیع

 (.457)همان:"دهدشناسی انسان خبر میاساسی روان

مدعی بود همچنان که زن باید تحت سلطه مرد  بیکن علم را همانند مرد و طبیعت را همانند زن تصور می کرد. وی"
باشد، طبیعت نیز باید تحت سلطه علم در آید. در واقع این دگردیسی معرفتی از طبیعت به عنوان مادری زنده و 

ار موجود در حال رشد های فکری استثمکاری با چارچوبای بی جان ، مرده و قابل دستادهپرورش دهنده به م
یداد می گوید مرچنت از اندیشمندان اخالق زیستی با اشاره به همین رو همخوانی داشت. کارولینداری نظام سرمایه

)بیدهندی و همکاران به  "تواند مادری را بکشد، درون او را بکاود ویا بدن او را تکه تکه کند.کسی به آسانی نمی "
 (.    Merchant , 1980,182;Merchant,op.cit,193نقل از()
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 با مردان رابطه در بازبینی آن هدف که است سیاسی ایپروژه اکوفمینیسم یا زیست محیط طرفدار مینیسمف واقع در
 بر و طبیعت بر مردان ستم و سلطه میان شباهت بر تاکید نیز آن عزیمت نقطه. است زنان با آنها رابطه نیز و طبیعت

 بر برخی و شناختی زیست مبنایی بر را نزدیکی این اکوفمینیستها از برخی. است طبیعت با زنان نزدیکی نیز و زنان
 (111:4975مشیرزاده،. )دهند می توضیح اجتماعی تفاوتهای مبنای

 

 اجتماعی و جنسیتی زنانفرهنگی ،بازتاب مسائل 

و رهای جهان سوم  به دالیل فقر اقتصادی و اجتماعی کشودر اکثرجوامع و بیشتر که دراز جمله ناهنجاریهایی 
در  اجتماعی است . ن جوان است که ا ز دردهای ناگوارفروش دختران و زنا ،مورد زنان دیده می شود درفرهنگی 

اندیشند ونابودی روان و جسم زنان و دختران شکار شده می این بین سوداگران و واسطه ها به منافع مادی خود
 هایی به این موارد شده است:برایشان اهمیتی ندارد در شعر سیمین اشاره

 زانگشت پای تا به سرش بود                                  یک باغ لطف و گرمی و خوبی

 هرگز چنین شکار ندیدی                                  ببین که در همه ی عمر گفتم:

 (.19: 4977)بهبهانی، سان گل شکفته نچیدی  این                                 از هیچ باغ و هیچ گلستان

ها در تناظری پنهان با ها به منظور بهره بردن از بوی و زیبایی گلدر این اشعار؛ بهره برداری انسان  از باغ و گلستان
تمتع جستن از لطافت و مهر و جمال زنان و دختران بیان شده است و با اشکال مخرب بهره کشی از طبیعت توسط 

 خورده است. نیروهای مسلط و مقهور ساختن آنان پیوند 

حسرت نشاط و  ،گوید که با وجود ظاهر فریبنده و دلرباسخن میاز زنی   "رقاصه"درشعری با نام همچنین بهبهانی، 
 :دلبر واقعی بودن را دارد شور واقعی و 

 لیک دلش شادمان، دمی نتپیده               اوست که شادی به جمع داده همه عمر
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 (.59)همان :ود ولی افسوس جرعه یی نچشیدهخ                    اوست که عمری چشانده باده لذت

ها دمساز است و با دل زار در انتظار آزادی است و موقعیت کنونی اش چون زندانی است. اگر زمانی هم او با ناله
نگرفتن احوال اینگونه نگاه به شرایط فیزیکی زن و در نظر  ناراحتی اش را ابراز کند جوابی جز قهقهه نخواهد شنید.

در ارتباط میان روحی و عواطف و احساسات او یعنی کتمان طبیعت زن که از مباحث مهم در نقد اکوفمنیستی 
 و کتمان محیط زیست و طبیعت اطراف ماست. زن طبیعت کتمان

گذاشته تا که از فقرو نداری فرزند نامشروع را بر پشت دری گوید میاز زنی شرمگین و بدبخت و بینوا وقتی که یا 
 شاید قنداق و جامه یی نو بر تنش کنند اما کودک خوراک سگان می شود:

 لرزه بر اندام من، سیماب وار                                از صدای پای سنگینی فتاد

 دل پر از غم ، شانه ها خالی ز بار                                 طفل را افکندم و بگریختم

 می کشید از عمق جان فریاد را                         ودکی بارش خبرروز دیگر ک

  (.11)همان:خوردن سگ کودک نوزاد را!                      : آی فوق العاده،آیداد می زد

زن بیماری که سراسر عمرش رنج ودرد و تن دادن به هر کاری بوده از خطاب نام مادر از زبان فرزندانش خجل یا  
 حسرت و غمگینی سراپایش را فرا گرفته و اجتماع ویرانگر را در بدبختی های خود سرزنش می کند: است و

 محکوم این نظام فراوان است.                       زین رنج می برم که چرا چون من

 (77)همان:دیگر سرش به گردن ایشان است!                       بندی که من به گردن خود دارم

 آورد تا مایه تسکینش باشد:یای عمیق دارد پیوند خود را با زمین به یاد ماین حال چون درختی که ریشهبا 

 (77)همان:تا ریشه هست، ساقه نمی میرد                    گیرم درخت رنگ خزان گیرد

.اشدبها می ه ای از خطوط اصلی تفکر اکوفمنیسماین نوع تلقی بهبهانی از زن و زمین در  نگاهی اسطور  
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 و ها اسطوره در که  آن قدیمی بسیار هایریشه و زمین و زن میان پیوند استحکام با هستند صدد در هافمنیست اکو
 به جنسیتی نگاه نوع نایالبته باید توجه کرد، . بکاهند هابحران ادامه از نیست، سابقه بی جهان ملل اکثر ادبیات و زبان
 ناصرع و دارند جنسیت که خدایان و هاالهه انواع. دارد زمین کره در انسان سکونت قدمت به رواجی ها پدیده همه

 گوناگون قواما مثال. هستند مطلب همین مبین هستند، زن یا و مرد گاه که باد و خاک و آتش و آب قبیل از طبیعت
:سراید مینیز  مولوی. اند دانسته مونث را زمین و مذکر را آسمان : 

دپرور می این انداخت آن چه هر                        خرد در زن زمین و مرد آسمان  

( 501:سوم دفتر ،4997 مولوی، )          

 عنوان به ، یابدزن که در رهگذر زمان و پس از بهره جستن مردان زوال می ناز بهبهانی از شادابی و زیر نیز، شعر  در
است.  کرده یاد و باغ خزان زده بر  بی ایشاخه  

 مقایسه بیعتط و زمین با را زن باروری و درختان و طبیعت به مونث جنس و دختر و زن تشبیهبینیم، چنانکه می 
 فراهم مخاطب و هگویند بین را بهتری مفاهمه همواره و گیرد نمی تکرار و گردکهنگی گاههیچدر سنت ادبی  کردن

آورد:می  

منم؟ بر بی شاخه این منم، کاین!                               دوستان ای کنید می باور هیچ  

 (411:همان)منم؟ اختر بی شام این منم این                                خزان روح بی باغ این منم این

 :ای دیگر از این پیوند اساطیری و معناداراین هم نمونه

بیفشانم؟ کس چه بر دارم، زگل دامنی           جانم شد شکوفه پر فروردین، درخت چون  

 (171:همان)مانمنمی سحر تا گل پر چنین این ورنه           بگذر برم از امشب پرور، جان نسیم ای
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است مردان کاخ نشینی  از  زنان گرحکایت نامی مناسب است برای شعری از سیمین است که "زن در زندان طال"
مرکب و ماشین زن آگاه است که ارزشی بیش از  .مرد در خواهش دلبری دیگر او را براندکه هر دم ممکن است دل 

 داند.ال و پر بسته می. او خود را چون مرغکی در قفس ببرای چنین مردی ندارد

 دمادم با تجمل آشناتر                                      مرا خواهد اگر همبستر من

 (74 :4977 بهبهانی،) مرا از مرکب او پربهاتر                               مپندار -ای زن عامی -مپندار

 که زرین، قفل او یا آهنین است                                  اند اندیشه ام نیستلبم را بسته

 (71)همان:استکه بند پای من، ابریشمین                                  نگوید مرغک افتاده در دام

در ابیات باال، این همانی شاعرانه و در عین حال ژرفی میان اسارت زن و اسارت پرنده برای استفاده از زیبایی ها ی 
هرگز شود، آنها آورده شده است. دلتنگی فراگیری که قفس زرین مرغ و تجمالت و ثروتی که به پای زن ریخته می

 تواند آن را مرتفع سازد.نمی

چشم انداز زندگی اکثر دختران  جوان بهانی، در رویکردی اجتماعی و در عین حال کامال شاعرانه، بهسیمین 
خوشبخت را چنین ترسیم می کند که از گلی خوشبوی و زیبا به زنی سرد و گرم چشیده وخاموش وسنگین تبدیل 

ی شب افروز  هر روز آب می شده اند و با داشتن چند پسر و دختر برای خود هیچ نمی خواهند و تنها  چون شمع
 د تا روشنی بخش محفل آنان باشد.نشو

 های چون گل نسرینشبا گونه                                         آنجا نشسته دخترکی شاداب

 انبوه گیسوان پر از چینش                                            لغزیده بر دو شانه او آرام

 کز سرد و گرم دهر خبر دارد                                  مش و سنگین دلست خااینجا زنی

  (401)همان:یک ناز دختر و دو پسر دارد                                 اینک، او خود را ز یاد برده که
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بودن و شادابی و زند که سبب گشته زن، حتی طبیعت زن ای حرف میدر ابیات فوق، شاعر از نگرش مسلط جامعه
بهره گیری از مواهب هستی خویش را به فراموشی بسپارد. در رویکرد های فلسفی نقد بوم گرا و اکوفمنیسم، هستی 

 شود.نادیده گرفته میعمال توسط انسان اشرف مخلوقات  ؛طبیعت مقهور

  

 

 زن مورد در طبیعت از برگرفته استعارات و تشبیهات

های بهبهانی، استعارات و تشبیهات برخاسته از عناصر طبیعت و محیط زیست است که وی در از مؤثرترین شاعرانه
مایه های نگرش اکوفمنیستی ساخته است. چنانکه در ابیات زیر، همانند برگ پیوند با معضالت اجتماعی و بن 

 نمایاند:یشود و تلقی فرهنگی از تقدیرش را باز مپاییزی و باران در چنگ جبر روزگار توصیف می

 امخوار در جوالنگه باد خزان افتاده              امبرگ پاییزم، ز چشم باغبان افتاده

 امام                  واژگون بختم، زچشم آسمان افتادهاشک ابرم کاینچنین بر خاک ره غلتیده

 (119)همان:امان افتادههای اوراق زمبر سپیدی             -رو سیاه –ایی بر خامه  تقدیر بودم قطره

گل ومرد به دریا ودر این شعر زن به  .وفایی همسران خویش راچشیده و تحمل کرده اندزنان زیادی طعم تلخ بی
کند. در تشبیه مرد به طوفان از خشم و قهر و تسلط وی میتشبیه  ،وزدنسیمی که مدت کوتاهی بر او میتوفان و 

 کند و سرنوشتش را بپذیرد. تلخی جدایی را به این طریق تعدیلو در تشبیه دوم گویی قصد دارد کند شکوه می

 ایای دل، ای دریای خون! آشفته

 کند،موج غم ها در تو غوغا می

 های یارت با تو کردبی وفایی

 (199کند...)همان:ها به دریا میآن چه توفان
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 (191واو نسیم دلکش است...)همان  تو گلی

 بیه زن از نظر زیبایی و لطافت به گل وباغ وبوستان:تش

 گویی گل شکفته دنیایی                          ای زن، چه دلفریب و چه زیبایی!

  (79)همان: گل را کجاست چون تو دالرایی؟                           گل گفتمت، زگفته خجل ماندم:

گوهرو داغ و نفش الله در انعکاس درد و اندوه زن به زیبایی آن بسیار های اشک و تشبیه آن به در شب صحرا قطره
 افزوده است.

 های اشکم،فلک، چون دامن نیلین پر زقطره

 نسفته گوهر غلتان آبدار ندارد.

 طبیعت از چه کند جلوه پیش داغ دل من؟

 (450)همان:دلسرد او، شرار ندارد که نقش الله

را نیز جزیی از طبیعت به شمار رفته و شاعرغالبا خود رساتر شدن مفهوم به کا  زیبایی و عناصر طبیعت به وفور برای
های مهم پژوهشگران فمنیست بحث و جدل در مورد این است که آیا طبیعت  یا جزیی از است. یکی از بحث آورده

ای گوناگون فمنیستی در این طبیعت دانستن انسان و به خصوص زن آیا او را به بند سلطه درآورده یا خیر و گروهه
 مورد آراء ضد و نقیض فراوانی دارند.

اند به آتش فکندهاند.                  اند                     آنان که از کفم دل و دامن کشیدهامروز سربه دامن دیگر نهاده 
های با ساقه بلند خود این الله           اند          نزل به خرمن گل و سوسن کشیدهم               خرمن مرا و، خویش

  (451)همان:اندبهر مالمتم همه گردن کشیده               سرخ

 چه گویم؟ چه گویم زغم ها که دوش                 من و آسمان، هر دو، شب داشتیم

 ( 494)همان:من و تیره شب، جان به لب داشتیم به امید مردن به پای سحر                       
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 نمونه های دیگر از همین موارد:

 (451)همان:"اما کسی نگفت که خاکستر تو کو؟     پاک سوختی شده سیمین! درخت عشق

  چون گل نشسته به خون و چو غنچه بسته دهانم"

 (457)همان:بر دل خود، داغ از جفای تو دارم چو الله

 یا این تشبیهات که بسیار دلنشینند.

 با من آمیختنت مشکل چندانی نیست                   آمیخت به کوتاهی خاکآسمان در افق 

 ریانی نیست.جز گل ریخته و شاخه ع           همچو مهتاب خزانم که به بزم شب من 

 (497)همان:یدم که مرا همچو تو دامانی نیسترو سف           ننگ بادت زچنین دامن نیلی، ای کوه!

 ت:دل دریایی در این ابیا

 آه، ای دل! تو ژرف دریایی                            کس چه داند درون دریا چیست.

 ( 470)همان:وز برون تو هیچ پیدا نیست.      بس شگفتی که در نهان توهست              

 آید؟کس چرا سوی او نمی              خون شد این دل زدرد تنهایی؛ 

 (474)همان:آید؟...کس پی جست و جو نمی             آه! دریاست دل، چرا در او      

ها و اندوه گذشته افتادن هم موارد فراوانی را در اشعار ه های طبیعی به یاد دردها و حسرتیدبا مشاهده عناصر و پد
 شود.او شامل می

 فی به هم فشرده و زیبا نشسته است،در پهن گشت خاطر اندوهبار من                       بر

 (497)همان:ه استبرفی که همچو مخمل شفاف شیرفام                  بر سنگالخ وی، ره دیدار بست
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 (109)همان:های کوهسار.ا           بویم چو بوی وحشی گلهرنگم به رنگ الله خودروی دشت

  

 مرا دل سیاه و ورا چهره تار  من و آسمان، هر دو شب داشتیم                      

    (494)همان:"اختران، سوی راه                       مرا اختر دیدگان ، اشکبار ورا دیده

 ترنج نمونه دیگردر شعر دختر

 من دامن سیاه شبانگاهم                             تو شعله سحرگه خورشیدی

  (479)همان:خندیدی؟خورشید من! به من زچه            از من به غیر دود نخواهد ماند              

 کند.توصیف طبیعت و تاثیرآن برروان انسان، شورعشق حقیقی را دل انسان به پا می

 ریزد          سکوت کوه گران، شوق یارمی پاشدخروش رودِ دمان، شورعشق می

 (911)همان:بُخورِ می به لب جویبارمی باشد  بخش          بیا که پونه وحشی زعطر مستی

 

 وجاندار پنداری با طبیعت همذات پنداری  

همذات پنداری با طبیعت در اشعار بهبهانی با فراوانی یافت می شود اصوال ارتباط خاص ادبیات و به خصوص شعر و 
اصلی های پیرامون خویش شالوده یدهبه پد الهام از عناصر طبیعت پایه و اساس ادبیات ملل جهان است. شاعر با نگاه

 کند.می ریزیفکر خود را پی

 ای نهال شعر سیمین، برگ و بارت سرخ بود  "

 (141)همان:"زان که در پایت بسی خون جگر افشانده ام.

 تشبیه  زن  و دختر به مرغ شکسته بال و پر 
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شناسی تاثیر زیادی بر از نظر روان ترین بخش محیط زیست به انسان استکه نزدیکمحیط فیزیکی اطراف انسان 
بخش باشد. حال اگر این محیط از نوعی زا ویا آرامگذارد. محیط میتواند استرسروح وجسم انسان برجای می

 ای برروان انسان دارد.العادهمعنویت هم برخوردارباشد ،تاثیرفوق

-ا به یاد عشق واقعی و آسمانی  میه ربینندهای مقدس معنوی و خوش مشاهده مناظر و مکاندر شعر اذان حالت 

یی جز عشق و سریان آن در هاشکوه وزیبایی و دلبری طبیعت و آسمان و زمین به همراه مشاهده  چنین مکان اندازد.
  تواند باشد.تمام هستی چه می

 می فروشد نازها بر مشتری                         کارزهره همچون دختران عشوه

 می کند با دلبری خنیاگری.                               ماجرای آسمان،بی خبر از 

 ایستاده در شعاع سرخ رنگ                             های سبزگون سروها و کاج"

 پرنیانی چادر سرخ قشنگ                              سبزپوشان کرده بر سر،گوییا

 (419)همان:"وه و درخت و خاک و سنگ.بر سر ک                   های شنگرف می پاشد سپهرسوده

 -چون عروسی باحیا، سرد و خموش                           مسجد و آن گنبد میناییش "

 ساقدوش همچون زیبا دختران                         هادر کنارش نیلگون گلدسته

 (419)همان:"بخش اذان آید به گوش.بانگ جان                         در سکوت احترام انگیز شام

پیک بهار ، شادی و زیبایی بهار را وصف می کند اما همین بهار برای فقرا و مسکینان هیچ شادی و زیبایی به همراه 
و تنگاتنگ  مسائل  ندارد و سوال از تناقضی است که پدیده ای واحد به همراه دارد که حاکی از ارتباط مستقیم 

 در زمینه گذشت فصول مختلف است که به نمایش درآمده است.اجتماع و فرهنگ با عناصر طبیعت 

                             -دست هر جای زنی، گل رویدپای هر جا نهی، سبزه دمد        

 (114)همان:در تنت پیچد امواج نسیم         لطف و خوشبویی و مستی جوید 
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های اجتماع و فرهنگ است و کودک و مادر سرپرست ای تکراری از فقر و نابرابریکن ماه دگر باز قصهصبر
 می شود.های رفته بر آنها را باز یادآورو زنان کارگرو ستمخانواده 

 آن دو چشم چون دو الماس سیاه.                         کودکم آمد به چشمم خیره ماند

 (199)همان:بی گناهسرکشید از آن نگاه                              زوهای سینه سوز آرشعله

مورد توجه  در آفتاب پشت پرچین نام سروده زیبایی از اوست که مخاطب سخن کبوتر است گفتگوی با حیوانات
محیط زیست دوستان است چون بخش مهمی از دنیای ما و همذات پنداری انسان با طبیعت به رفتار با حیوانات می 

های اساسی انسان امروزی است وجزء اساسی ها و دغدغهیوانات و جانوران گوناگون از بحثپردازد. انقراض ح
 بحران های زیست محیطی به شمار می آید.

 بهبهانی ان در شعر سیمینرنج های کودک

های اجتماعی و خانوادگی هستند در اشعار سیمین چندین بار به کودکان طالق و بی سرپناه که نتیجه نابسامانی
 تصویر کشیده شده اند.

 های مادر و پدرم                                       آن دو را  فتنه در سرا افکندخیرگی

 (90گاه از آن جدا افکند. )همان: گاه از این ،                                  کودکی بودم و مرا ناچار 

 کس به غمخواری ، بیدار نماند                              برسربستر بیماری من

 بی تمنایی و بی پاداشی                                    کس نکوشید پی یاری من

 ام ازگرمی تیرگاه نالیده                                  ام از سردی دیگاه لرزیده

 (97)همان:گوشه مسجد وبر کهنه حصیر        ام گرسنه با حسرت نان                    خفته

کشد که باز حاصل مسائل در شعر معلم و شاگرد شاعر درد  ورنج ناشی از فقر و نداری دخترکی را به تصویر می
 د در جوامع است که زشتی و درد و رنج ناشی از آن برکسی پوشیده نیست.اجتماعی موجو
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 دیده ی دختران بر وی افتاد                                      گرم از شعله ی خودپسندی.

 (11)همان:ه دردمندی.دخترک دیده را بر زمین دوخت                             شرمگین زین هم

 چون شد؟                                   بگذر از من که من نان ندارم! چند گویی کتاب تو

 (.15)همان:"حاصل از گفتن درد من چیست،                               دسترس چون به درمان ندارم؟

طاقت  های بیراند که زندگیش گویی بار گرانی است بر شانهمندی مادری سخن میدر شعر آغوش رنج ها از درد
 او.

 هرچه سوی گذشته می نگرم                                            جزغم و رنجم حاصلم نبود..."

 (91)همان:"چون به آینده چشم می دوزم                                           جز سیاهی مقابلم نبود.

 بها ندارد.ای جز راضی شدن به خوناو چاره این هم تصویر مادری فقیر که فرزندش در تصادفی کشته شده و

 مادر داغدیده، گفتی خواند                                       که چه پرسش به دیدگان زن است"

 (97همان:!«)وای! این خون بهای طفل من است »کرد دیوانه وار ناله و گفت:                            

ای از عواقب شوم دنیای مدرن  وپست مدرن است که در شعر سیمین به آن اشاره سوء استفاده جنسی از کودکان
 شده:

 به زیبنده و نازنین کودکی                                پلیدان ناکس نظر دوختند"

 (79)همان:"ربودند او را به افسون و رنگ؛                          به ناکس تر از خویش بفروختند.

 (444)همان:"ام که پای صبا را                        بر دل صدچاک من توان گذرنیست.نشکفتهغنچه "
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استفاده مردساالرانه از جسم زن همواره مورد نکوهش پژوهشگران فمنیست بوده و هست . جسم زن را چون بتی 
ت برای معشوقش تنها از نظر شود. هیچ زنی مایل نیسنمودن انسانیت زن  درنظرگرقته میستایش کردن  بی ارزش 

 جسمی مهم باشد و اشارات بسیار زیادی در اشعار سیمین به این مورد یافت میشود.

 من بت چوبین کهنه معبد عشقم                             جسم مرا موریانه خورد و خراشید"

 (441)همان:"را به خاک مپاشید.دست ازین پیکر تباه بدارید!                                قالب پوسیده 

در سنگ صبور از دخترک یتیمی یاد می کند و تیرگی و تنهایی او و اینکه تنها سنگ صبورش دایه ای است که او 
 را چون دختر خودش پرورده است.

 زان دختری که قصه ی ناکامی                            بر سنگ سخت تیره فرو می خواند"

 (415)همان:"م از سنگند.                           زین رو فسانه، در بر او می خواندیاران دل سیاه، ک

 شب دوش از گرسنگی تا صبح                      خواهر شیرخوار من نالید"

 (175)همان:"سوخت در تاب تب برادر من                       تا سحر در کنار من نالید

 ی من                      این یکی اشک بود و آن خون بوددر غم آن دو تن، دو دیده "

 (175)همان:«ه کجا رفت و حال او چون بود...مادرم را دگر نمی دانم                               ک

 

 

 نتیجه

اندیشگانی این  هایدغدغهیکی از  توان دریافت کهفمینیسم، می اکواز منظر نقد  بهبهانی سیمینبا تأمل در اشعار 
و رویکردهای قهرآمیز جامعۀ مردساالر بوده  زنان شناسانۀهستیباورهای   و اجتماعیشاعر توانای معاصر؛ مسائل 
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 کندمی مطرح مؤثر و عمیق شکلی به زیست محیط و طبیعت حوزۀ تشبیهات و استعارات بااست که این اندیشه ها را 
و  دختران و زنان جمال و مهر و لطافت از جستن تمتعکه در متن مقاله به نمونه هایی از آنها اشاره شد از جمله 
 او احساسات و عواطف و روحی احوال نگرفتن نظر درارتباط آن با بهره کشی بی چون و چرای انسان از طبیعت و 

 و زیست محیط کتمان و زن طبیعت کتمان میان ارتباط در اکوفمنیستی نقد در مهم مباحث از که زن طبیعت کتمانو
 به زن و بازتاب آن در پیوند به هویت ناپیدای وی.باشد و مواردی چون نگاه اساطیری می طبیعت

بیشتر همسو با نظریات  بهبهانی سیمینتوان نتیجه گرفت که رویکرد اکوفمنیستی در اشعار بر این اساس می
 بین نمادین و بیولوژیک روابط بر وشده است  نقد را مردساالریاست که در این نگاه  فرهنگی های اکوفمینیست

در مقاطعی همخوانی  نیز سوسیالیست هایاز سویی دیگر نیز با رویکردهای اکوفمنیست. دارند تاکید طبیعت و زنان
 شیوه تحلیل و اجتماعی عدالت مایه های شعری همراستا می شود با افکار این گروه کهکند .آنجا که در بنپیدا می

 کشند.را به بوتۀ نقد می طبیعت و زنان بردر تسلط  داری سرمایه و ساالری مرد هایی
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