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Abstract  
Human beings today, due to the growth of industry and technology, have departed from 

ethical standards and values, so they need to do everything in their power to promote this 

vitality. Erich Fromm does not consider psychology to be separate from ethics, so he views 

human nature and personality in life as a combination of non-fertile orientations, including 

recipient, exploitative, market-oriented, and fertile and spontaneous. He extensively values 

human dignity because he believes in the principle of humanity in the life of humanism. 

Man has a high place in Behbahani's poetry because he believes in the existence of the 

Necessary Being and believes in it as a source of power beyond man. The purpose of this 

essay is to analyze the orientations of personality (fertile and non-fertile) in the psycho-

sociological approach of Erich Fromm in Simin Behbahani's poems in order to understand 

his personality and thoughts more and more. The research method in this study is 

analytical-descriptive. Behbahani and Fromm consider man's place in existence, his 

evolution, prosperity, and achievement of goodness and transcendence, but the obvious 

difference between them is the man-centered forum and religion-centered behavior. 
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 اریک نظریة ةپای بر بهبهاني سیمین اشعار در انسان شخصیت تعالي
 فروم

    زهرا قنبرعلی باغنی
ناسی شآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسییی، مرکز تحقیقات زبانانشد

 کاربردی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران
a.   

b. 0زادهشهین اوجاقعلی*  
شییناسییی  اسییتادیار، گروه زبان و ادبیات فارسییی، مرکز تحقیقات زبان 

 رانکاربردی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ای
c.   

 چکیده

هاي اخالقي فاصله گرفته است،  رشد صنعت و تکنولوژي از معيارها و ارز  انسان در عصر حاضر به دليل
تواند به تاویت این مهم یاري رساند،  بهره بگيرد. اریک فروم بنابراین، براي تعالي نياز دارد از هر آنچه مي

این رو، منش و شخصيت انسان در زندگي را ترکيبي از داند؛ از شناسي را جدا از اصول اخالقي نميروان
خته گيري بارور و خودانگياندوز و جهتهاي غيربارور که شامل گيرنده، استثماري، بازاري و مالگيريجهت
نهد، زیرا تحت تفکر اومانيسم به اصالت و اي افراطي به ارز  و ماام انسان ارج ميداند. وي به گونهمي

ر زندگي معتاد است. انسان در اشعار بهبهاني جایگاه واالیي دارد، زیرا وي به وجود محوریت انسان د
هدف از این جستار  الوجود ایمان داشته و به آن به عنوان مرجع قدرتي فراتر از انسان معتاد است.واجب

یک فروم شناختي  ارجامعه -شناختيهاي شخصيت )بارور و غيربارور( در رویکرد روانگيريتحليل جهت
در اشعار سيمين بهبهاني براي شناخت هرچه بيشتر شخصيت و افکار اوست. رو  تحايق در این پژوهش 

 تعالي و خير هب و رسيدن او تکامل، سعادت هستي، در انسان جایگاه توصيفي است. بهبهاني و فروم -تحليلي
 . محور بودن بهبهاني استدین محوربودن فروم وها انسانتفاوت بارز ميان آن اما در نظر دارند، را

 غيربارور، و بارور هايگيريجهت بهبهاني، سااايمين انساااان، تعالي فروم، اریک ها:کلیـدواژه 
 .اقتدارگرایي محور،انسان
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 مقدمه
 مسائل ینترو پيچيده ترینمحوري از هستي نظام در او و جایگاه انسان واقعي سرشت شناخت
 حيات ختاری بلنداي به انسان، تاریخي ماهيت و حايات ختتال  براي شنا .است بشر اندیشة
ل کرده تبدی هستي به معماي را او بلکه نشده، منتهي او کامل شناخت به تنها نه اما دارد، او

دارد،  ايجایگاه ویژه ،انسان تعاليشخصيت و ناش آن در  همطالع شناسيدر علم روان .است
 دانند.د را مطالعه روان، شخصيت و رفتار انسان ميشناسان محور اصلي فعاليت خوزیرا روان

 ها به معنيهاي شخصيت در این است که عدم توافق در بين نظریهارز  مطالعه نظریه
نگيزي را اهاي شخصيت بينش و فهم شگفتهر یک از نظریه، بلکه ها نيستناکارایي آن
شناساني که به نمودهاي روان از جملهدهند. انسان به دست مي ، رشد و تعاليدرباره ماهيت
 است.  6کنند، اریک فرومشناسي انسان به صورت ویژه توجه مياجتماعي وروان

اختي، شنشناسي، روانانسان کاوي اجتماعي،پردازي است که در رواناریک فروم نظریه» 
نده، آی گرايشناسي انتاادي به ویژه در زمينه تغييرات اجتماعي وساخت جوامع انسانجامعه
است، یک  2(. وي در عين حال که یک اومانيسم6871)آرون، « گرار بوده استبنيان

محور بودنش بيشتر تأکيد دارد، اما از آنجایي که نيز است. خود فروم بر انسان 8اگزیستياليسم
دم وجود شناسي شده و اعتااد وي به تاشناختي بر پایة رواننگر  او به انسان منتهي به انسان

شناسانه فروم بارز است، موجب ا بات هاي روانن و خواست وي بر ماهيتش در تحليلانسا
 رخيب اگزیستانا، متفکران ميان اختالفات تمام با»این نام براي او شده است. در واقع 

 که هفالسف این مشترک هايویژگي این از وجود دارد. یکي هاآن ميان مشترک هايویژگي
 بر انسان وجود معتادند هاآن همه که است شود، اینمي تلاي نيز آنان گرارينام علت
 برحسب انانس فاط که است این ایده، این از است. منظور فالسفه اگزیستانا مادم ماهيتش
 (. 6866)دهاان سيمکاني، « سازدمي را خود  خود  ماهيت انتخاب و عالقه

د، بلکه هاي این مکتب ندارندیشهمحور بودن و اسيمين بهبهاني نه تنها گرایشي به انسان 
الوجود ایمان داشته و به آن به عنوان مرجع قدرتي فراتر از انسان، وابسته به وجود واجب

وجب اندک تابد، ماست. اندیشة استبدادستيزي وي که اقتدارگرایي مستکبرین را برنمي
نه اقتداري که ا هرگوتشابهي ميان اندیشة او با تفکرات اریک فروم است، چنان که فروم نيز ب

                                                            
1. Fromm, E. 

2. Humanism  

3. Existentialism 
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 تي،هس در انسان جایگاه کند، مخالف است. بهبهاني و فروماختيار را از دیگران سلب مي
ا هتفاوت بارز ميان آن اما در نظر دارند، را خوبي و خير به و رسيدن او تکامل، سعادت

 نمحور بودن بهبهاني است. رو  گردآوري اطالعات در ایمحور بودن فروم و دینانسان
 توصيفي و با سود جستن از منابع و مأخر -اي است که با رو  تحليليپژوهش کتابخانه

 شناسي به بررسي این عوامل پرداخته شده است. مکتوب در زمينه ادبيات و روان
انسان  منش بارور و خودانگيخته و غيربارور هايگيريهدف از این جستار، تحليل جهت 

اندوز براساس نظریة فروم در دیوان سيمين ثماري، بازاري و مالکه در چهار بعد: گيرنده، است
بهبهاني است که از این طریق بتوانيم به شناخت برخي از خصوصيات شخصيتي ورواني 

فروم و  شناختيمدارانه در رویکرد روانیابيم. همچنين بررسي اندیشة انسانبهبهاني دست 
با  ين بهبهاني پيرامون اندیشة فروم و تاابل آنها با افکار سيمتشابه و تفاوت این اندیشه

چه که  هاستاین جستار در پي پاسخ به این پرسشاقتدارگرایي و تحکم بر انسان است. 
سيمين بهبهاني  اشعاردر ماایسه با  فروممراحل تعالي شخصيت در دیدگاه تشابه و تفاوتي ميان 

چه نمودي ر نظریة اریک فروم هاي بارور وغيربارور دگيريجهتهمچنین  وجود دارد؟
 در اشعار بهبهاني دارد؟

 . بیان مسأله9
انسان امروز به دليل اشتغال بيش از حد در زندگي صنعتي، ماشيني و دیجيتالي به شدت از 

طور که در غرب روزگاري افراط رواني خود فاصله گرفته است؛ همان -مسير تکامل روحي
ور اومانيسم شد، امروزه خردگرایي محض و مادي در امور مرهبي و ایدئولوژیک باعث ظه

محور بودن طبق یا انسان 6موجب فاصله گرفتن انسان از هویت خود شده است. اصل اومانيسم

                                                            
در  اژه اومانيسم(: ریل و6832)معين،  «به معني انساان اسات.   (Homoبرگرفته از واژۀ التين هومو)» . واژۀ اومانيسام  6

، ریل 6861)باطني «انسان گروي، انسان گرایي، انسان باوري و اصالت بشر»هاي فارساي واژه  –لغت انگليساي   فرهنگ

 Humanismریل لغت  هاي این واژه آمده است. در فرهنگ انگليسي آکسفوردبه عنوان معادل (Humanismلغت

 آورده است:

A system of beliefs that concentrateson common human needs and seeks ways of 

solving human problems bassen on reason rather than on faith in god.(sterenson 2010, 

Humanism) .  
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خواهانة انسان از وابستگي و مرجع قدرت است و اي دیگر از عااید آزادينظر فروم گونه
ز خالقي براي تبيين تکامل بشر امدار بودن شامل پرداز  اصول بارز ارویکرد او به انسان

-هایي ميشناسانه است. در این گرایش، فروم به بحث دربارۀ هنجارها و ارز منظر روان

ي کند. پرداز  فلسفه و اصول اخالقهاي انسان کمک ميپردازد که به درک نفا و توانایي
براي  ي بيشترانسان امروز در راستاي تحليل علت اینکه با وجود فراهم آمدن شرایط رفاه

انسان و اندیشة تملک در بسياري از امور، چرا انسان امروز هنوز دچار سرگشتگي و احساس 
ترین مسألة هستي انسان که همان هنر بيهودگي است. به نظر فروم انسان عصر حاضر از مهم

زیستن براي خود انسان است، غافل مانده است. به تعبير دیگر، آنکه انسان با پيشرفت در 
اما در واقع  کند.زندگي مادي به ظاهر بر ماشين و زندگي ماشيني تسلط یافته و حکومت مي

کند و او را در بند هنجارهایي چون عااید این زندگي ماشيني است که بر وي حکمراني مي
زیستي گرفتار کرده و آزادي و رهایي واقعي را از نفا او ربوده عمومي، وابستگي و هم

 است. 
هدف انسان این است که خود  باشد و شرط رسيدن به آن هدف »اد است: فروم معت 

(. فروم براي گریز از این 6878)فروم،  6«نيز در این است که انسان براي خویشتن باشد
خواند که براساس آن به پيروي از هنجارهاي احساس ناخوشایند بشر را به مسيري فرا مي

داند و معتاد است انسان ها ميانسان را منبع ارز شود. وي محور رهنمون مياخالقي انسان
 2ندکبرد یا خود را در لرت و شادي زندگي غرق ميبراي گریز از مرگ یا به مرهب پناه مي

 آورد که باعث ایجاد خالقيت و نوآوري درو یا به زندگي بارور و خودانگيخته روي مي

                                                            
از »ت عبارت اس« محوريانسان»یکي از اصاول اصايل مدرنيته، به معناي   اومانيسام به عنوان یک نظام فکري و  در واقع 

 فکر شيوۀ و حالت این با موافق عمل نيز و او کامل شکوفایي و شاخصيت انسان  که ايروحي حالت و فکري شايوۀ 

 (.6868)مشکات، « شمارد.مي مادم چيز همه بر را

ود  را تواند هر چيزي را ببيند، اما هرگز خکند که ميرا به توانایي چشم انسان تشبيه مي« فرا رفتن از خود»فرانکل . 6

 (6838ر آنکه به بيماري آب مروارید مبتال شده باشد. )فرانکل، بيند، مگنمي

رانکل ها که با نياز به تعالي خویشتن در نظریة فنياز به تعالي، رشاد و شاخصيت انسان در نظریة فروم با وجود تفاوت  . 2

هر  نيستند و یک هدف زندگي و معنابخش آنلرت و قدرت هيچ»فرانکل معتاد اسات:   هایي دارد.دارد با آن شاباهت 

سان هاي انشویم. لرت، محصول فرعي تال ها را بيشاتر هدف قرار دهيم سرخورده شده بيشتر از آن دورتر مي چه آن

 (.6836)فرانکل، « براي رسيدن به معنا و قدرت وسيله رسيدن به هدف است.
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ر اجتماع هاي بالاوۀ خود دگرفتن توانایي کارشود. در این مفهوم انسان با بهتکامل انسان مي
 تواند خویشتن خود را تعالي و کمال ببخشد.مي

 . پیشینة پژوهش6
-پيش از پژوهش حاضر به دليل دیدگاه تطبياي نظریة اریک فروم با سيمين بهبهاني، پژوهش

شد هاي رنشانه»توان به ماالة به عنوان نمونه، مي هاي دیگري در این زمينه انجام شده است.
( که 6868فام و دهاان )از زري« و تباهي در شعر سيمين بهبهاني براساس نظریة اریک فروم

نمودهایي از رشد مانند عشق به زندگي و انسان وتاابل آن با تباهي مانند عشق به مرگ 
-سانبررسي مباني ان»وخودشيفتگي مورد واکاوي قرار گرفته است، اشاره کرد. در ماالة 

شناسي ( مباني انسان6836اردکاني )از مصباو و محيطي« هاي اریک فرومدگاهشناسي دی
مانند اومانيسم، ماهيت انسان، دین و از خودبيگانگي را با توجه به معارف اسالمي مورد ناد 

( به 6865از نظري و کمالي )« عشق از دیدگاه سعدي واریک فروم»قرار گرفته است. ماالة 
به عمل  هايبا توجه به بررسي ورزي و ماهيت آن پرداخته شده است.هاي عشقبررسي انگيزه
شخصيت انسان در تعالي »دهد هيچ پژوهش مستالي با عنوان وجوها نشان ميآمده، جست

 تاکنون صورت نگرفته است. « اریک فروم نظریة اشعار سيمين بهبهاني بر پایة

 های شخصیتگیری. اریک فروم و نظریة منش و جهت3
-انانسوي اندیشة شاخص مهم دیدگاه  است. شناس آلمانيشناس و جامعهیک فروم، روانار

ند انسان در فرآیشخصيت شناخت ناش و اهميت  او مداريگرایانه اوست و وجه خاص انسان
انسان  برايسالم اي در پي برپاسازي جامعه این دیدگاهتشکيل جامعه و تاریخ است. او در 

اریک  ردازد.بپوکمال  ، تعالي، رشده کشف هستي بزرگ بشري، عشقاست تا در آن انسان ب
اني و انس -متعالي یابارور  گيريجهت گيرد؛راي منش انسان در نظر ميب دیدگاهدو  فروم
 سان است،تعالي شخصيت انگيري بارور که متعلق به در برابر جهتوي غيرباور.  گيريجهت

 ندوزمال ا ،استثماري ،گيري گيرندهجهت جمله:از  گيري غيربارور یا انحطاطيچهار جهت
 . 6شماردرا برمي بازاري و

                                                            
گري جایي در ميان طهمنش ویرانگري، جنگ، شاااکنجه، ساااادیسااام و سااال   توان گفت کهدر ناد نظریة فروم مي . 6

 افتد.یابد و از قلم ميهاي انحطاطي نميگيريجهت
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 «يکگرایي دیالکتانسان»به  «به خير و شر شدل آدمي و گرایش»اریک فروم در کتاب  
که  تاس این اصلو معتاد به  کنداشاره مي ها( از نظر ساختار شخصيتي انسان6837فروم، )
 «سازدها را ميد، بلکه این اجتماع است که شخصيتها سازنده اجتماع نيستنشخصيت»
ات بشري عها ناشي از اختالفات اجتمابه عبارت دیگر، اختالف شخصيت. (6867سياسي، )

یعني اصول و موازین اخالقي که زاده ؛ است. نوع عمل اشخاص را هميشه احکام ارزشي
نبال دارد، ر اخالق را به دچنين نگرشي نسبيت دکنند. بنابراین، اجتماع هستند، تعيين مي

تأ يرات  که در ماابل شودميدر این نظریه، انسان موجودي تأ يرپریر و منفعل معرفي  چراکه
گونه خاصيت تأ يرگرار بر نهاد انسان آورد و هيچمحيطي و ار ي، سر تعظيم و تسليم فرود مي

 .متصور نيست
واقع اشکال و صور مختلف کند در هاي مختلف مطرو ميگيريآنچه فروم تحت جهت 

تحاق نفا فردي است که هر یک حول یکي از صفات خاص نفساني متمرکز شده است. 
صورت غالب منش قرن بيستم منش بازاري است »سالم، معتاد است که  ةاو در کتاب جامع

که بر مبناي آن شخصيت هر انساني به عنوان کاالیي براي مبادله در بازار شخصيت مطرو 
 (.6865)فروم،  «شودمي
کند تنها صورت سالم شخصيتي است فروم مدعي است که منش بارور که او مطرو مي 

او کوشيده  .آیدگرایانه و عشق بارور پدید ميو به واسطه پيروي از اخالق و وجدان انسان
بينانه به انسان ارایه کند و او را براي تال  بيشتر در جهت پرهيز از است دیدگاهي خو 

اهم انسان حرکت به سوي عشق و فر وابستگيمين امنيت و أت، طلبيلرت ،گرایيفردیت
شنهاد را پي سالم نيازهايرسيدن به  کردن شرایط اجتماعي مناسب و ایجاد جامعه سالم براي

یند و مرگ فرصتي را براي آفرینندگي بيفر و تولد فاصلة مياندر کند تال  ميفروم  کند.
هاي فروم به بنديدر این نوشتار براساس الگوها و تاسيم. کندميمطرو آن را با نياز به تعالي 
-اشعار بهبهاني پرداخته شده است. تا طبق منش و جهت -هرچندمختصر-تحليل و واکاوي 

 هاي بارور و غير بارور به شکوفایي و تعالي  شخصيت انسان پرداخته شود.گيري

 . بحث و بررسي0
گرا و قي به تفاوت موجود در معيارهاي اخالقي قدرتفروم در بررسي هنجارهاي اخال

-تداند؛ در آیين قدرها را جبرگرایي و اختيار ميگرا اشاره دارد و تفاوت بارز ميان آنانسان
شود، اما در اصول اخالقي گرایي هنجارها و بایدها و نبایدها توسط مرجع قدرت تعيين مي



 0010بهار |  90شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 606

 

 و تابع هنجارها خود انسان است. در نظاماست، واضع  محور که بر پایة انسانانسان
ر ظلم و تاقتدارگرایي استبداد، استثمار، عدم انتاادپریري، قدرت و ترس و به عبارت واضح

صي هاي دیکتاتوري و مستبد در اقخفاان حاکم است. بهبهاني در اشعار  به گستر  نظام
 کند:اشاره مينااط جهان که بر پایة آیين اقتدارگرایي بنا شده است، چنين 

 مااان با تاااوام اي رفيااااااق! با تااااااو!   
 اي زغااوالنرنااجااي کااه تااو باارده  
 اي ز دیوانزخاماي کااه تاو خورده   

 تو یک نفاااااااااار... نه! بيشاامااااااري:
 یااک جماااااااع بااه هم گرفتااه پيونااد
 زردي؟ ناه! سااافياد؟ ناه! ساااياه؟ نه!     

 

 سااااااات که با تو عهاااااد بسااتم  دیري 
 بر چهر من اسااااااات ناش بسااتااااااااااه 

 من نشااسااتااااااااااه!  بنگر که به قلاااااب
 هاااارسااااو نظاااار کناااام، تو هستااااي! 

 شاااکساااتي! ي ساااخت بيیاک جبهه 
 بااالتري از نژاد و از رنااگ و ز هر کجااایي 

 

 (6865)بهبهاني،                       

سلطة این اقتدار و رنج حاصل ازآن چنان است که بهبهاني زندگي را قفسي تنگ و 
اند. داند که عرصه را بر انسان تنگ کردهادي ميتاریک و اقتدارگرایان را غوالن ودیوان بدنه

طلبي خودکامگان واستثمارگران را به وسعت شرق تا غرب وي در ادامة گستره و دامنة قدرت
هان ها از سرتاسر جداند و با اشاره به سه رنگ زرد، سفيد و سياه به تفاوت نژادي انسانمي

ني اند، اشاره کرده است. شاید دليل بدبيکه در طول تاریخ مورد ظلم مستبدین قرار گرفته
و بعد از آن است که نابسامان وآشفته  28هاي دهة بهبهاني به حاکمان، اوضاع کشور در سال

اي شامل خدمتکاران، شبگردها، کارگران ترین طباة شهري، جمعيت حاشيهمحروم»بود. 
هرها ترین مردم شتهيدست وقت، گدایان و روسپيان و دزدان بود. اینان که از قبل نيزنيمه

رو شدند. در دورۀ رضاخان، زنان از حق رأي برخوردار نشدند بودند با کاهش درآمد روبه
ي، )حسن ل« هاي زنان از خودجوشي و فعاليت و سرزندگي چنداني برخوردار نبودو جنبش
حاصل  (. وي اولين اشعار  را در این دهه سرود. بنابراین، اوضاع جامعه در نااميدي6839

 . 6هاي وي تأ ير بسزایي داشتطلبي حاکمان آن دوره در سرودهاز قدرت

                                                            
با تکيه  بررسي مفهوم اميد در شعر سيمين بهبهاني»ر.ک  بهبهاني . براي توضيحات بيشتر دربارۀ جایگاه اميد در اشعار 6

 (.6861) «بر نظریات اریک فروم
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در مکتب اومانيسم دغدغة اصلي عمل به خواست انسان است، نه خواست خداوند. این  
بت به داند، اما بهبهاني نسگرایان مستبد و استثمارگر ميمکتب خداوند را چون دیگر قدرت
نين دیدگاهي ندارد. در واقع اگر بخواهيم وجه اشتراکي در ماام خداوند و جایگاه انسان چ

تبدین روي ستيزي وي در برابر مسعايدۀ سيمين با فروم بيابيم این اشتراک تنها در استبداد
گيرد، زیرا خواه و بشر دوست وي سرچشمه ميهاي روو آزاديزمين است که از ویژگي

چنان که در نمونة پيشين به مخالفت او با  داند.که خداوند را مرجع اقتدار غيرمنطاي نمي
گر استبداد در سرتاسر جهان اشاره شد. در شعر زیر بيان خلوت عارفانة سيمين با معبود  بيان

 مداري و اعتااد وي به قدرت برتر است: ایمان او به رات الهي و گویاي دین

 رفااايق اهااال دل و یار محرماااي دارم
 همخواکنار جو، چمن شااسااته را نمي
 انددگرشتم از سر عالم، کسي چه مي

 

 بساااااط باااااده و عيااااش فراهمااااي دارم 
 کاه جوي اشاااکي و مژگااان پُرنَمي دارم 

 ي خلوت چه عالمي دارمکه من به گوشه
 

 (6865)بهبهاني،    

ا افکار و شباهت نيست. او نه تنهنظر بهبهاني در مخالفت با اقتدارگرایان با نظر فروم بي 
ن قدرت و سلطه را فریب و یاوه، وجودشان را بيزار از گرماي آفتاب عشق و آرا سردمدارا

مهر بر نوع انسان و خواستشان را هواي خيا )که کنایه از هواي ابري و باراني که رمز غم و 
 داند وداند، بلکه رسالت آنان را ضاللت و گمراهي انسان از خودباوري ميرنج است( مي

این مدعيان از انسان دوستي و تمایل به قدرت و استبداد بر مردم  این دیدگاه به معناي دوري
 است:

 ايِ شاااب تاب بيناواي فکااارتان زبوني
 گااارداي پُر فریب یاوه فروشاااان دوره

 گفتي رسالت است؟دریغا ضاللت است
 

 بيزار از آفتاب و ملول از هواي خشک 
 انباشته به دامن تر، عال و راي خشک...

 هدف نارساااي خشکاین چند لفظِ بي
 

 )همان(

داند که نشان از گرایي را زوال شکفتگي و خار و خا ميشاعر در اینجا هدف قدرت
محوري؛ یعني شادکامي است. هاي عايدۀ انسانعدم باروري فرد و دوري از یکي خاستگاه
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 مگرایي و جایگاه و احترام انسان منطبق بر دیدگاه فرودر این شعر، تاابل خاستگاه قدرت
 است.

 های شخصیت انسانگیری. انواع منش و جهت5
با آهنگ صنعتي شدن زندگي، آزادي افراد نيز دچار دگرگوني شده و استاالل و آزادي 

در چنين جوامع پر از  انسان در اسارت ماشيني شدن نوع زندگي وتکنولوژي جدید درآمد.
د را از دست ندهد تا بتوانانسان باید اعتماد به نفا وسالمت روحي خود »تنش و اضطراب 
هاي توتاليتر وضد آزادي مااومت به خرج دهد و در کار مبارزه تصویر در برابر رشد نظام

م، )فرو« سازگاري از جهان بسازد که با خرد وعشق به زندگي وآزادي انسان عجين باشد
د و در ابتداي امر، هدف انسان جدید از جامعة جدید کسب شادکامي و سعادت بو(. 6838
ليث شود. تثفرض بر این بود که رفاه مادي وآسایش همگاني سبب شادکامي عمومي مي»

توليد نامحدود، آزادي مطلق و شادکامي همگان، هسته مرهب جدیدي را تشکيل داد. 
رفت تا جاي بهشت موعود خداوند را بگيرد... این رؤیا که ما مي« بهشت خاکي پيشرفت»

ساالري تيم، هنگامي پایان یافت که دریافتيم در ماشين دیوانحاکم مستال بر زندگي خود هس
(. در این عصر انسان اسير وگرفتار زندگي ماشيني 6833)فروم، الف « اي بيش نيستيممهره

شده و با تملک هرچه بيشتر در صدد تأمين رفاه، شادي وسعادت خود برآمد، غافل از آنکه 
 ده است، حال آنکه زندگي عصر حاضر و حاکميترا فرامو  کر« هنر زیستن»به تعبير فروم 

صنعت و تکنولوژي مانع از زیستن انسان براساس طبع و منش بارور انساني شده است. فروم 
آگاهي، اراده، تمرین، تحمل ترس و تجربه جدید براي تغيير انسان و کسب »معتاد است 

 (.6868)فروم، « موفايت در زندگي، ضرورت دارند
اي شخصيتي هگر بخش بزرگي از ویژگيخصوصيات رفتاري افراد بيانطبق نظر فروم، 

او است و این رفتارها طي فرآیند برقراري ارتباط انسان با دیگران و چگونگي تأمين رفاه 
پایة بنيادي منش بر انواع مشخصي از وابستگي »یابد. خود از طریق اصل مالکيت نمود مي

 کند:ن خود را به دو طریق با جهان مربوط ميشخص به جهان است. در روند زندگي انسا
 (.6868)فروم، « با ارتباط با مردم و )خود ( -2با به دست آوردن و جرب اشيا و  -6

شناسانة رفتارگرا به بررسي رفتار انسان وتحليل خصوصيات فروم با بررسي روان
و نوعِ پردازد. در این عملکرد، منش انسان را از دهاي شخصيت وي ميگيريجهت
 داند:گيري بارور خارج نميگيري غيربارور و جهتجهت
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 های غیربارورگیری. جهت5-9
انسان براي برآورده کردن نيازهایش به توليد و براي دوري از تنهایي وتجرد به ارتباط با 

 ستا فرهنگي -اجتماعي یادگيري از متأ ر حدودي تا منش او»آورد و دیگران روي مي
 عاملي،ت دستگاه یک در منشي و سرشتي ابعاد از یک هر. کندمي رشد زندگي طول در و

(. فروم در 6868)عزیزي و دیگران، « کنندمي هدایت و اندازي راه را زندگي هايتجربه
هاي غيربارور منش انسان را بر پایة برقراري ارتباط با دیگران و گيريمدل خود، جهت

 فروم اورب بهکند. استثمار و بازاري تعریف مي اندوزي،تملک در چهار بعد گيرنده، مال
 دستغيربارور به گيريجهت چهار از یکي طریق از را چيزهایي توانندمي هاانسان
 ةنبهرکدام جبلکه منفي نيستند،  کامالًغيربارور هاي گيري. با این حال، جهتآورند

 است، اما معموالًگيري اي از چندین جهتآميزه انسانمثبت و منفي دارند. شخصيت 
ع انوایکي از  خویش،در جهت از بين بردن تنهایي  انسانگيري غالب است. یک جهت
ست. در رو  داراکند که هریک مختصات خاص خود را را انتخاب مي هاگيريجهت
طور انفعالي متکي بر حمایت عوامل خارجي مثل دولت، والدین، ه فرد ب گيرنده،

فرد با مهارت و زیرکي دیگران را مورد ي، در رو  استثمار .شودهمکاران یا دوستان مي
دهد. در چنين فردي خصومت، بدگماني، رشک و حسادت متداول استثمار قرار مي

 چيزکا و همهداند و همهفرد امنيت را با مالکيت مساوي مي منش مال اندوز،است. در 
گيري، ارز  جهتاین گيرد. از نظر را حتي همسر  را به عنوان یک شي در نظر مي

ي دیوان با بررس. شودتعيين مي ،یا   روتي که دارند افراد براساس مادار پولشخصيت 
که  اي از اشعار یافت شدسيمين بهبهاني براساس طرحي که از فروم در دست داریم، پاره

 هاي غيربارور منش شاعر است. گيريگویاي جهت

 گیری گیرنده. جهت5-9-9
در بيرون است و « هامنبع همه خوبي»کند که رنده، شخص احساس ميگيري گيدر جهت

در »ها از منابع خارجي است. هایش به دست آوردن آنمعتاد است که تنها راه تأمين خواسته
 است نه عشق ورزیدن. این« محبوب واقع شدن»گيري، عشق منحصراً به معناي این نوع جهت

توجهي شخص مورد عالقه و عشق خود بسيار حساسند... مهري و بيدسته از مردم در برابر بي
ي اهستند. اینان بسيار وفادارند و به طور فزاینده« گرمعجزه»وجوي یک همواره در جست
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توان ، ميکنند. به طور کليشوند و در تنهایي احساس سرگشتگي ميوابسته به دیگران مي
هاي مثبت افراد از ویژگي (.6878)فروم، « بين و مهربانندگفت این قبيل اشخاص خو 

اس بودن پریري، حسگيرنده وفاداري، پریرفتن و اعتماد است؛ در عين حالي که باعث سلطه
واند تارتباط شخص با بيرون مي شود.هاي منفي( شخص ميو فادان اعتماد به نفا )ویژگي

هاي اخهو تشبيه ش« اهاي وفرسن»از طریق عشق، محبت، دانش و... باشد. در شعر زیر، شاعر با 
درخت تاک به رسن در پي مفاهيمي چون وفاداري و وابستگي )ویژگي مثبت( است. 

رسد این شوق از سر اي در مصراع آخر وجود دارد که به نظر ميهمچنين اشتياق پوشيده
 وي از ميان دیگران در نظر محبوب باشد:« محبوب واقع شدن»

 ادمببن هاي وفاااا، پااي گریاز تاوبه رسان
 ومرنجان دل آن دوست بدست آر سيمين!آه

 

 ها ي او رُسته رسنهمچو تاکي که ز هر شاخه 
 زان که آمد ز همه خلق جهان، سوي تو تناها

 

 (6865)بهبهاني، 

وار از ماجراي زن و هووي او به حساس بودن شاعر در جاي دیگر با شرو شعري داستان
 :کندمهري همسر  چنين اشاره ميهي یا بيتوج)ویژگي منفي( آن زن نسبت به کم

 طفل من بيمااااااار بود امااااااا پاااااادر  
 مان بااه ساااختي ساااااختم تااا بهر او   

 

  نااااال و شااايااریاانااي پااي این زن خریااد!  
 دسااتبنااااد و جامااااه و داماااان خریااااد!    

 

 )همان(

وجوي تعالي خویشتن یکي از نيازهاي روحي انسان است، زیرا انسانيت انسان در جست 
در  ها بایدوجوي معنا و خوبيیابد. جستبه یک معنا و هدف، مفهوم مي او براي دسترسي

رو، فرد نياز دارد تا این معنا را در شخص یا چيزي غير خارج از وجود فرد محاق شود. از این
از خود پيدا کند. در این مسير هر چه از خویشتن فاصله بگيرد و به معناي مورد نظر نزدیک 

شناس سازد. در این رابطه فرانکل، رواني خود را بيشتر محاق ميهاي انسانشود، قابليت
( و انسان را 6836داند )فرانکل، مي« از خود برگرشتن»مشهور، گوهر هستي انسان را در 

ام آنچه من آن را تعالي وجود خویشتن ناميده»کند. معرفي مي« فرارونده»موجودي از خود 
سان بودن به معناي وابستگي به شخصي یا چيزي به معناي این حايات اساسي است که ان

دیگر سواي خود است. حال چه این وابستگي، تحاق بخشيدن به یک معنا باشد یا رویارویي 
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ند و از بين کها و اگر این تعالي خویشتن تحاق نيابد، گوهر وجود ساوط ميبا دیگر انسان
 (. 6838)فرانکل، « رودمي

 اندوزگیری مال. جهت5-9-6
آورند، اعتماد کمتري چه از دنياي خارج به دست ميگيري، اشخاص به آندر این جهت 

انداز کردن است و خرج کردن را تهدید اندوزي و پاها در مالدارند. امنيت و ایمني آن
ند. هستکنند. این اشخاص حتي در احساسات، عواطف، افکار ومادیات خسيا تلاي مي
 بلکه سعي دارند از طریق مالک شدن به محبوب خود دستکنند، ورزي نميها عشقآن

ود که شاحساساتي بودنشان سبب مي»یابند؛ بنابراین، عشق از نظر آنان یک تملک است. 
هایي طالیي بدانند و در حسرت تجربيات و محسوسات سپري شده ها را خاطرهگرشته

(. از 6878)فروم، « حايات داردباشند... از نظر آنان مرگ و نابودي بيشتر از زندگي و رشد 
-مي هاي منفيتوان به نظم و خو  قولي و از ویژگيگيري ميهاي مثبت این جهتویژگي

 توان به شخصيت محتکر، وسواس و فادان خالقيت اشاره کرد.
ضر مآبانه انسان عصر حاگر اندیشة تملکدر اشعار بهبهاني مواردي وجود دارند که بيان

ر باالترین سطح آن، که مالکيت بر انسان است نه اشيا و سایر جانداران، است. این اندیشه د
 کند:نمود پيدا مي

 ناااه تناااها مرکاااب و کاااااااخ توانگااار
 و این ملک زن اشاراف هم ملک است 

 

  ميااان دیگاااااااران ممتاااااااااز بااایااااااااد: 
 باااایاااد وطااانااااز ودلاااکاااش ظاااریاااف

 

 (6865)بهبهاني، 

اشراف و توانگران است که در آن زن  یعني در این شعر سخن از طباة باالي جامعه؛ 
انه، عاشا ةها در رابطآنگيرد. مانند ملک در تملک توانگران )ویژگي منفي( قرار مي

 ،جاي اینکه اجازه دهند این رابطهه کنند معشوق خود را به تصرف درآورند و بسعي مي
کيت و شادي را در مالفروم باالترین لرت دارند. تغيير و رشد کند، آن را محفوظ نگه مي

شاید باالترین لرت در مالکيت بر موجودات زنده باشد نه مالکيت بر »داند؛ بر انسان مي
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ند مالک توانترین مردان در فايرترین طباه ميحتي تنگدست 6اشيا. در جامعة پدرساالري
ا تسلط هباشند و مایملکي داشته باشند؛ در رابطه با همسر، فرزندان و حيوانات که بر آن

(. در شعر اخير نيز شاعر زن را در ميان توانگران مانند 6833)فروم،  الف« مطلق دارند
ت هاي مثبت( اسهایي مانند طنازي، دلکشي و ظرافت )ویژگيملکي که داراي ویژگي

 کشد.به تصویر مي

 گیری استثماری. جهت5-9-3
که منبع  ده بر این احساس استگيري گيرنگيري استثماري نيز مانند جهتپایه و بنياد جهت

د شخص توقع ندار»گيري استثماري با این تفاوت که در جهت .ها در بيرون استتمام خوبي
ه زور ها را بهاي خود را به عنوان هدیه و عطایا از سایرین دریافت کند، بلکه آنکه خواسته

 ها وابستگي بهنآورد... شرط مورد توجه بودن از نظر آیا نيرنگ و زرنگي به دست مي
 شوند... در نظر آنان هر کسيشخص دیگر است، آنان عاشق شخصي غير وابسته وآزاد نمي

هدفي براي استثمار است و بر حسب ميزان مفيد بودنش براي این منظور مورد قضاوت قرار 
 (.6878)فروم، « گيرد. اینان بدبين و بدگمان و حسود هستندمي
اي هني به وفاي محبوب، همراه با اغواگري و تکبر )ویژگيدر شعر زیر بدبيني و بدگما 

 گر منش استثماري است: منفي( به وضوو بيان

 مگر هنوز به خاطر، تو را خيال من اساات
 ي قلب تو، که در آن ناشعجب ز آینه

 

 که هر کجا به زبان تو شرو حال من است؟ 
 ز بعد رفتن مان، بااز هام خياال مان اسات

 

 (6865)بهبهاني، 

سيمين در جاي دیگر حا حسادتش را به ابر تيره تشبيه کرده که از سر خودخواهي  
 دهد:هاي منفي( اجازۀ رفتن به بام دیگري به چرخ نمي)ویژگي

                                                            
و منفي را در جامعه از خود به جاي گراشااته اساات. از   . فروم معتاد اساات که رنسااانا پدرساااالري ا رات مثبت   6

( اشاره 6865)فروم، « گرایش به منطق و رشاد وجدان اجتماعي و فردي »توان به هاي مثبت جامعه پدرسااالري مي جنبه

 (.6833کرد. براي اطالعات بيشتر دربارۀ پدرساالري و مادرساالري ر.ک: زبان از یاد رفته )فروم، ب 
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 چاو ابار تيره حساااودم، روا ناادارم چرخ  »
 بااااه خانااااه گاااارچااااااااه اسياااااااارم،   

 

 ز بااام غااياار تااو را هاامااچااو اخااتاار آویاازد  
 خيااااااااااال مااااان باااااا تاااااوساااااااااااات   

 

 (6865بهبهاني، )

 مندي به معشوقي که چون مرغ شکسته بال در دام او است و از سر غرور )ویژگيو یا عالقه 
بایي دهد که وي را با دلرهاي منفي( به او ترکر ميمثبت( و تکبر،  پرخاشگرانه )ویژگي

 مثبت( به چنگ آورده است:  )ویژگي

 حيااااف و هميشااه ايخفتااااه دلم به آرزو چو
 دگر که! مکن من، طبع این کشاايساار هواي

 

 مناااااااي محااال و فااریااباانااده آرزوي کااه 
 مني بال شاااکساااته  مرغ و عشااااي اساااير

 

 (6865)بهبهاني، 

هاي استثماري خودخواهي، تکبر و اغواگري است و هاي منفي منشاز جمله ویژگي  
 هاست.هاي مثبت آناعتماد به نفا، غرور، دلربایي و.. از ویژگي

گيري گيرنده، مال اندوزي واستثماري با هم در منش یک فرد جهت در نمونة زیر سه 
هاي یار را فرامو  کند، اما در تواند خاطرهمشهود است. شاعر در ابتدا مدعي است که مي

داند؛ وي در و دیوار را استعاره از لوو دل و جان خود اصل این کار را غيرممکن مي
اندوزي(، ترس از تنهایي و سرگشتگي )مال داند که خاطرۀ یار برآن ناش بسته استمي

شود )گيرنده(، حسادت به آن دیگري نيز از دردمند بودنِ به دليل دوري یار استنتاج مي
که معشوق او را برگزیده است )استثماري(، زندگي و هستي انسان توسط ایام به تاراج رفته 

گر ي(، همگي بيانرود و توجه به حايات مرگ و نابودي )مال اندوزو از دست مي
 اند:هاي غير بارور منشگيريجهت

 گاافااتاام کااه خاااطااراتاااااااااات را     
 ساااات باار در و دیااااااااااوار  مااانااده

 ایاان درد بااا کااه بااایااد گاافاات؟     
 

 تااااااا دیگااااااااااااري به باااااار دارد   
 تاراجگاااااااااااااه ایااااااام اسااااااااات   

 تاااواناااااااااااام باااااااااااارداز یااااد ماااي 
 صاااادهااا نشااااااااااااان یاااااااااااد آور...  

 ر از باااارم گااااریاااازان شاااااادیااااا
 دیاااگااار ناااگاااياااردم در باااااااااااار...  

 در و پااايااااااااااااکااار ایااان بااااغِ باااي
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 آیااااااا تمااااااام شاااااااااد یاااااااري؟   
 ماارگاات رسااااايااده اسااااات اي دل 

 

 آري تاااامااااام شااااااااااااااااد، آري 
 کاااناااي باااااااااااااور... گااايااارم ناااماااي

 
 

 (6865)بهبهاني، 

 گیری بازاری. جهت5-9-0
ا  در تجربة شخصي به عنوان کاال و ارز  شخص به منزلة ریشه»فروم، منشي را که 

نامد. چون موفايت به ميزان ( مي6878)فروم، « گيري بازارياي باشد، جهتارز  مبادله
زیاد موکول به طرز فرو  وعرضه شخصيت است؛ بنابراین، شخص خود را کاال و یا 

کند. انسان نگران زندگي و رفاه خود نيست، بلکه فروشندۀ کاالي فروشي تجربه مي
راي این د و بمند به قابل فرو  شدنش است؛ زیرا در بازار شخصيت باید باب روز شعالقه

ي منش فروم این ویژگمنظور باید بدانيم که چه شخصيتي طالب و خواهان بيشتري دارد. 
بخش آزادي وماولة اسارت نفا و از دست دادن استاالل توسط پدیدۀ »انسان در 

مورد بررسي قرار  (6878)فروم، « رنگي با افکار عمومي و تسلط زندگي ماشيني بر فردهم
دارد. منشي، انسان شخصيت خود را همچون کاال در بازار عرضه ميدر چنين  دهد.مي

ش هاي منهاي شخصيتي، این عملکرد انسان امروز را از ویژگيفروم در تحليل ویژگي
مرگ آزادي را با تعبير  6داند. در شعر زیر بهبهاني خطاب به خود )با نام کولي(بازاري مي

داند، زیرا این ویژگي ني را بر خود واجب ميخوابيان کرده است و آوازه« هالکي خمو »
ندِ هاي موردپسموردپسند دیگران است و انسان امروز باید طبق خواست دیگران ویژگي

 خود را همچون کاال عرضه دارد:

 کاااولاااي! باااراي نااامااااااااااااردن   
 یاااعاااناااي: باااه حااارماااتِ باااودن   

 

 باااایاااد هاااالکااايِ خاااماااوشااااااي!      
 .بااایااااااااااد تاارانااااااااااه بااخااوانااااااااااي  

 

 (6865)بهبهاني، 

                                                            
 را وناشاد زندگي شاد هايصحنه تمام که رنگارنگي عشق» است. هزار رنگ عشق الهة فارسي ادبيات در . کولي 6

مظهر »( کولي 6862)ابراهيمي،« گرداند. شاد وهم دهد هشادار  هم بدهد، اميد وهم بترسااند  هم تا کشاد مي دو  به

 به دو  خانه اسات.  سارگرداني  در ساته ندارد. پيو خود از ايآشايانه  شاود. مي ایراني زن هايوآوارگي هادريدربه

 (6835)دهباشي، « است.
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نش داند و بهبهاني با این نوع ماین فرو  شخصيت را ناباروري و ناشادي مي فروم نتيجة
 اند به این سمتمخالف است، اما در عين حال خواست مردمي که در خواب غفلت فرو رفته

 مانند بيماري بازیچة دست قدرت شده است: روان است و روو آنان

 نه  يصفای و است چشم نه، صدایي و است گو 
 فاراماوشااي گَارد ایااان خاماااوشي، پردۀ ایاان 

 هرساو دوان و پویاان خلااي، گاران، درخواب
 

 آیة بيااااااازاري جز ناکاااااااامي، نالة جز 
 کاريتبه ساارپو  شااد سااُربي عایق چون

 ي بيماااااريروو همگي امااااا، بازیچااااه 
 

 )همان(

 متريصفات مثبت ک ي دیگرهاگيريدر ماایسه با سایر جهت گيريافراد در این جهت 
اند. هایي شوند که بيش از همه قابل عرضهمنتظرند تا مملو از ویژگي و زیرا پوچ هستند ،دارند

 ،عصبها تغييرپریرند، خالي از تهاي مثبت شخصيت بازاري این است که آنبرخي از ویژگي
  مند هستند.تدسعا و پریرساز 

 گیری بارور و خودانگیختگي. جهت5-6
وي را در گرو فعليت یافتن قواي دروني  6انسان وآزادي مثبتفروم تحاق باروري شخصيت 

داند؛ براي محاق ساختن نفا باید همة شخصيت وي در حيطة برقراري ارتباط با دیگران مي
از قوه به فعل برسد و استعدادات هيجاني و رهني آدمي هر دو بيان شوند تا به ظهور برسند و 

ان تحاق خودانگيختگي انسان است، تکامل و گيري بارور که همدر جهتشوند. حاياي 
هاي کار گرفتن توانایيرشد انسان هدف غایي و آرمان فروم است. در این مفهوم، انسان با به

بارور  وگو از منشدر گفت»تواند خویشتن خود را تعالي ببخشد؛ بالاوۀ خود در اجتماع مي
خواهم  ايکامالً تکامل یافته من در فراسوي تحليل انتاادي در جست وجوي ماهيت و منش

حال کمال مطلوب اصول اخالقي انساني است... باروري بود که هدف تکامل انسان و در عين
اوه راتي هاي بالکار بردن نيروهاي خود و پي بردن به توانایيبه معناي توانایي انسان در به

 (.6878)فروم، « خویش است

                                                            
 (6811)فروم،  «آزادي مثبت عبارت است از فعاليت خودانگيختة مجموع تماميت یافتة شخصيت.». به عبارت دیگر  6
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لم، بالغ و فعال است که حداکثر تال  خود را فردي سا ،فرد مولد گيري باروردر جهت 
  به افردي و بهبود جامعه و تعالي هاي خود براي رشديیبراي استفاده از امکانات و توانا

لة هاي بالاوه شخص به وسيبنابراین، باروري در نظر فروم، درک خصوصيت ندد.بکار مي
 هاي گوناگونيتواند در زمينهيگيري ماین بهره گيري از نيروهایش است.خود او و بهره

یرا زباشد؛ از فعاليت خودانگيختة یک کودک گرفته تا فعاليت یک هنرمند یا ادیب وشاعر؛ 
گویند افکار و احساسات کودکان متعلق به خودشان است و این خودانگيختگي در آنچه مي

ه فروم قالبي ک کنند به خوبي هویداست. دراندیشند و احساساتي که بر چهره ظاهر ميو مي
انجام »دهد، منظور فعاليت آزادانة نفا است و مراد از فعاليت فعاليت خودانگيخته ارائه مياز 

هيجاني،  هايتواند هم در تجربهاي است که مينيست، بلکه کيفيت آفریننده« دادن کاري
  فکري وحسي آدمي وهم در ارادات وي وارد عمل شود.

ویاي باروري خصلت ادیبانة وي است، خلق شخصيتي به هاي بهبهاني که گاز خالقيت
در اشعار  )متمایز با مفهوم غالب آن در جامعه( است. در فرهنگ ایراني کلمة « کولي»نام 

قيدي، آزادي، پيوسته در حرکت بودن و گریز از سکون پروایي، بيکولي مفاهيمي چون بي
ها آن را نامهار منفي دارد و لغتگري در زبان فارسي بو سکونت را در خود دارد. کولي

اما سيمين (. »6877دانند )دهخدا،مي« غرشمالي، ارقگي و داد و فریاد بيهوده کردن»مترادف 
از کلمة کولي آشنازدایي کرده و بار معنایي خاصي به آن بخشيده؛ یعني همان کاري که 

رزشي جدید کولي نماد زن انجام داده است. با این بارِ ا« رند»پير مغانم و »حافظ در مورد 
 ایراني یا خود شاعر است: 

 کولي منم، آه! آري
 جا به جز من کسي نيست؛این
 ست پيدتصویر کولي 

 ها تا هست.رویم در آیينه
 داند.کولي سيمين انساني آگاه است و آزادي را حق خود مي 

 (6836)سيد رضایي، 
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وپود نااد بهبهاني در پي شکافتن تارخلق شخصيت کولي عالوه بر داللت بر پویایي رهنِ   
هاي . تحول در ویژگي6است« جاي زن»هاي سنتي دربارۀ زنانگي به ویژه دربارۀ بسياري از ارز 

زني که پيوسته در پستوي خانه رام و مطيع، زنداني قدرتِ خانه، عااید و افکار عمومي است، این 
 سته در حرکت و نال مکان است.گر دیوار اسارت گردیده، پيوزن در شعر سيمين ویران

ات نوآوري و خالقيت خود را ا ب معاصر، فارسي شعر وزن بهبهاني همچنين در زمينة سيمين
کهن به ابداع در این زمينه دست  عروض رعایت قوانين او با ابداع اوزان جدید با کرده است.
 و وزن مواقع، از بسياري در که است این واقعيت: »گویدمي خصوص این در زده است. وي

 هم دست عصاي هبلک نيست، قيد نه تنها باشد، داشته گفتن براي حرفي که شاعري براي قافيه
 و چارچوب در کدام و بوم کدام از که داندمي خوب آشناست تکنيک که با نااشي هست.
دام ک از هک داندمي هم خوب شاعر بيافریند. را خود تا ناش کند استفاده رنگ کدام از و اندازه
« پریرد الکم شعر  تا کند کار کدام تعبير چارچوب ودر کند استفاده قافيه کدام از و وزن

سروده  6836 تا 6892هاي لدرصد اشعار سيمين که در بين سا 68بيش از (. 6873)بهبهاني، 
اگرچه در نگاه نخست به دليل مأنوس نبودن خواننده با »شده، داراي اوزان تازه و نادر است. 

رد تدریج بر ا ر کارباما به ،رسدنظر نميآهنگ به ان ابداعي سيمين، اشعار او چندان خو اوز
 18سيمين،   (6868)محمدي، « شودنشيني آن احساس ميدل عادت، زیبایي و زیاد وانا و
 .استکار برده را در اشعار  بهوزن نادر  29ساباه و وزن تازه و بي

اعي مضامين انساني، اجتم با است هایيغزل سيمين، هايغزل ترینعالوه بر این، برجسته
است.  هکرد معرفي مبدع و سخنوري سبک صاحب شاعري او را هاغزل و فلسفي که این نوع

 لماتيک با مطلب را که گرفتم یاد و تمرین با ممارست»گوید: مي باره این در خود سيمين
 یجادا و تضادي تناقض و مظروف، رفظ ميان تا بنشانم غزل در و انتخاب شده خورده صيال
(. شریعتي 6892)بهبهاني، « آیند اصلي خارج نکندولطيف وخو  نرم حالت از را آن و نشود

داند که هنرمند با خلق آن در پي جبران از جمله علل خلق یک ا ر هنري را کمبود چيزي مي
ودن نب و از ودکمب از که است این براي زندمي دست هنري خلق یک به که کسي»است؛ 

 صورت و... در ساختمان نااشي خانه، تزئين برد. آرایش،مي رنج چيزي در عالم واقعيت

                                                            
هاي ونهاربردي گتفسيرک»ماالة ر.ک به . براي اطالعات بيشتر دربارۀ کولي و ارتباط آن با روو عاشق سيمين بهبهاني  6

تحليل ماهيت عشااق در اشااعار »و  (6861« )مختلف معشااوق در اشااعار ساايمين بهبهاني با تکيه بر نظریات اریک فروم 

 (6861« )سيمين بهبهاني با تکيه بر نظریات اریک فروم
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 هست، آنچه و از نماید جبران را کمبود یک خواهدمي آید. انسانمي دبه وجو کمبود
« کند جبران را آن هنر واسطة به خواهدو مي کنداحساس کمبود مي و است ناراضي
بهبهاني با احساس کمبود مضامين، وقایع و مسائل اجتماع در شعر با ابداع  (.6836)شریعتي، 

سبک جدیدي از غزل عالوه بر مضامين عاشاانه، محتویات اجتماعي و مسائل جامعه را در 
آن گنجانده است. وي با این ابداع باعث خالقيت، رشد و تعالي شخصيت خویش در این 

این خالقيت و نوآوري را دليل باروري و  توانرابطه شده است. از نظر فروم مي
شاعر  دهندۀ آزادي نفااي که در عين حال نشانخودانگيختگي وي دانست؛ خودانگيختگي

 از خواست وعايدۀ عموم شاعران پيش از وي است. 

داند و هر مدارانه، باروري و تکامل را در اعمال و احساسات ميفروم در وجدان انسان 
ه زیان و ناخشنودي شود از جانب وجدان گناهکاري است که طبق ميل عملکردي که منجر ب

هایي اعمال، افکار و احساس»هاي خير را برآورده نکرده است؛ محور خواستهوجدان انسان
دهندۀ شخصيت کلي ما هستند، یک اومانيستيک را که راهبر به کارهاي درست بوده و نشان

هایي که براي شخصيت ما زیان آورند، ل و احساسآورند. عالوه بر این، اعمابه وجود مي
دان است. پا وج« وجدان گناهکار»شوند که از خصوصيات سبب ناراحتي و ناخشنودي مي

حاياي ما است که ما را به برگشت « خود»عبارت است از واکنش ما نسبت به خودمان. نداي 
وه د؛ یعني آنچه بالاکنبه خود به زندگي بارور به تکامل گسترده و هماهنگ دعوت مي

 (. 6878)فروم، « بشویم -هستيم
مطهري در ناد این دسته از متفکرین به ظاهر روشنفکر غرب؛ یعني فروم و امثال او  
ي، ؛ یعني محسوس و ماد«واقعيت»ها چون اساس کارشان را بر این گراشتند که این»گوید: مي

 -ر؛ یعني همان سود و منفعت ماديکه خي-وجوگر خير است آمدند گفتند که انسان یا جست
 سود و»وجوگر چيزي است که هيچ چيز نيست، فاط ارز  است، همان کلمة و یا جست
(. 6836 )مطهري،« که در فلسفة اروپا آمده و چه انحراف بزرگي هست در فلسفة انساني« ارز 

نویسد: ميقلمداد کردن شخصيت انسان، « خير»یا « شر»ضمن ناد یکسر  فروم در جاي دیگر،
-واند به جهتتهر کسي مي کسي که یکسر شر یا خير است، دیگر حق انتخاب ندارد. تاریباً»

(. 6837فروم، ) «گيري کهن بازگردد یا به سوي شکوفایي کامل شخصيت خویش حرکت کند
تلاي کردن  يخنث»همان اصل « امکان و استعداد خير و شر در وجود آدمي»از  فروم هدف
این  .دشونمياجتماع و شرایط مادي حاکم بر آن، سازنده شخصيت او معرفي  کهاست « انسان
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گفت به  توانتواند از طریق منش بارور صورت بگيرد. در ناد نظر فروم ميشکوفایي وي مي
تواند موجب باروي و تکامل خود شود، چه بسا فعليت رساندن قواي دروني به هر نحوي نمي

یي شود که در مسير فضيلت و به نفع جامعه بشري نباشد، پا هااین عمل موجب بروز خالقيت
 توان موجب بارور شدن، تعالي وکمال یافتن دانست.هر خالقيتي را نمي

فروم که درصدد رفع بحران اخالقي بشر معاصر است با گنجاندن عالوه بر این،   
عي تا به نو خود برآن است «عشق بارور»مفاهيمي چون مسئوليت، احترام و... در الگوي 

 گر بشر جدیدداند که خوي ویراندر بشر نفا محور تعهد اخالقي پدید آورد، زیرا مي
ند وي در عشق نيز مان د.کشان تمدن غربي را به انحطاط خواهد ،که محصول اومانيسم است

ترین رابطه نزدیک»معتاد است. عشق بارور  6هاي انسان به نوع بارور وغيربارورسایر فعاليت
دو شخص که در آن منزلت و احترام هریک محفوظ است، پدیدۀ وفور بوده و توانایي  بين

(. 6865)فروم، « در آن نشانه بلوغ انسان است. لرت و شادي با عشق بارور مالزمه دارد

                                                            
طه ب. در ماابل عشاق بارور، عشاق غيربارور یا غيرمنطاي )همزیساتي مازوخيسام یا سادیسم( وجود دارد که در آن را     6

ا و وابستگي به شوند، زیرا توانایي اتکبين  طرفين بر مبناي احترام و منزلت متاابل نبوده بلکه دو شاخص بهم وابسته مي 

ز ا خود را نادارناد. این عشاااق، ماانند ساااایر تمایالت غيرمنطاي برپایه کمبود، فادان باروري و ایمني دروني اسااات.    

 توان به موارد زیر اشاره کرد:يهاي عشق غير بارور در اشعار سيمين منمونه

 «نخواهيم کسي را که سري هست...-»گفتي که:   گرارم به پاي تو سرِ تسليم»گفتم که: 

(6865)بهبهاني،     

 کند:شود، نوعي عشق ناباور را به خواننده الاا ميو یا در این ابيات که اضطراب معشوق باعث آرامش عاشق مي

 افااااااتاااااااده بااااااودم ز پاااااااي  

 ا ز جااااايباااارخاااااساااااااتاااام تاااا   

 آیاااااااا پاااااااریشاااااااااااناااااااياااااااَم   

 ایاااان اساااااات اگاااار پااااا باااايااااا: 
 

 دسااااااتاااام گاااارفااااتااااي بااااه مااااهاااار   

 نشاااااااااناااااااخااااااتااااااي دیااااااگاااااارم   

 دهااااااااااد؟ آرامشاااااااااااات مااااااااااي

 تااااااارم اکاااااااناااااااون پاااااااریشاااااااااان 
 

 

 

 

 )همان(

رانگري، در ساااادیسااام و وی»ترین نوع رفتار نيز دید؛ یعني توان در پساااتتمایل به تجربه کردن اتحاد با دیگران را مي

ر یا کند: پيوساتگي و احسااس مسئوليت مشترک برمبناي یک فک  ترین نوع رفتار نيز بروز مياليهمچنين این ميل در ع

 (.6833)فروم، ج « عايده
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رود که درد عشق براي او لرت، هيجان عشق بارور در اشعار سيمين حتي تا آنجا پيش مي
 و شادي دارد:

  دردي خاادایااا!بي دلم خون شااااد ز
 اگاار دردي در ایاان دناايااا نااباااشااااد  
 چااه حاااصاااال دارم از این زناادگاااني

 

 سااااتنااالم، مگو از ناااساااپاااساااي چو مي 
 کساااي را لاارت شااااادي عيااان نيساااات 
 که گر غم نيساات شادي هم در آن نيست!

 

 (6865)بهبهاني، 

 گیریبحث و نتیجه
عالي توجه ت و خير به يدن اوو رس تکامل، سعادت هستي، در انسان جایگاه فروم و بهبهاني به

جه وي محوربودن و عدم تودیناشعار بهبهاني با تکيه بر  مراحل تعالي شخصيت دراما  دارند،
  .استگرایانة اریک فروم از دیدگاه انسانتر تر و گستردهجامعمحور بودن به انسان
با این نوع  هبهاني نيزمحور فروم در تاابل با آیين اقتدارگرایي قرار دارد و بدیدگاه انسان 

ها در تعميمي است که فروم به تمامي اقتدارگرایي مخالف است، اما وجه اختالف ميان آن
 کند. دهد و هر نوع قدرتي را رد ميمراجع قدرت مي

منش گيرنده، از جمله  ناسالم گيريجهت جامعه معاصر چند نوع از دیدگاه فروم 
اي از اشعار در دیوان بهبهاني پاره .آوردها پدید ميسانبازاري در انو  اندوزاستثماري، مال

ها يگيرهاي غيربارور منش شاعر در رابطه با این جهتگيريیافت شد که گویاي جهت
در آن ه بلککامال منفي نيستند، غيربارور در اشعار بهبهاني هاي گيريجهتآمده است. اما 
  د دارد.ها وجوهاي مثبت و منفي منشترکيبي از ویژگي

ها و داند؛ زیرا انسان از تمام توانایيگيري بارور ميفروم تکامل انسان را در جهت 
که  هاي بهبهاني در منش باروراز خالقيت گيرد.هایش براي تعالي و تکامل بهره ميخالقيت

وآوري ، ابداع و ن«کولي»موجب رشد و تعالي شخصيت او شده است؛ خلق شخصيتي به نام 
اع معاصر، ابد فارسي شعر وزن ک خاص شعري او؛ یعني غزل و همچنين در زمينةزمينة سب

نوآوري  (وزن نادر 29ساباه و وزن تازه و بي 18کهن ) عروض رعایت قوانين اوزان جدید با
 و خالقيت خود را ا بات کرده است. 

د، اشاره شوبهبهاني مانند فروم در اشعار خود  به عشق بارور که موجب تعالي انسان مي 
 کند، اما در عين حال شاهد حضور عشق غيربارور نيز در اشعار وي هستيم. مي
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ارائة گرا و اخالق انسان هاي بارورگيريجهت هدف نهایي فروم از طرودر مجموع  
فت که توان گبا وجود این مي حلي براي هدایت انسان به سوي تکامل و شکوفایي است.راه

در نظر او باروري انسان به مفهوم تحاق خالقيت است، اما چراکه  آرا وي داراي تضاد است؛
وي از این نکته غافل شده است که هرگونه آفرینندگي و خالقيت منجر به سعادت و شادي 

 شود.نمي
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 2 ،معرفت اخالقي(. نگاهي انتاادي به مباني تفکر اخالقي سارتر. 6866دهاان سيمکاني، رحيم. )

(8 ،)77-96. 
ثبت کيفيت راهبردهاي م بيني(. ناش صفات شخصيتي منش در پيش6868عزیزي، امير و دیگران. )

 .86-83، 8(8، )مددکاري اجتماعيتنظيم شناختي هيجان زندانيان. 

https://orcid.org/0000-0001-6282-4548
https://orcid.org/0000-0002-3421-546x
https://orcid.org/0000-0001-6282-4548
https://orcid.org/ 0000-0002-3421-546x
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. تهران: انتشارات دانشگاه نظریه هاي شخصيت یا مکاتب روان شناسي(. 6867سياسي، علي اکبر. ) 
 تهران.

ن و باز(. زن در شعر پروین اعتصامي، سيمين بهبهاني و فروغ فرخزاد. 6836سيد رضایي، طاهره. )
 .67-622(، 6)6ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا، 

 . تهران: چاپخش.82 آ ار مجموعه(. 6836شریعتي، علي. )
. تهران: انتشارات کتابخانة 8. ترجمة اکبر تبریزي. چ خویشتن براي انسان(. 6878فروم، اریک. )
 بهجت.

. حميد صنعتي جامعه اومانيستي غير لعوام هاي ریشه در اميد اناالب(. 6838) .__________
 روشنگر. تهران: مروارید.

 . تهران: بهجت.7. ترجمة اکبر تبریزي. چ سالم جامعة(. 6865. )__________

 . تهران: فيروزه.68. ترجمة اکبر تبریزي. چ بودن یا داشتن(. 6833.  )الف__________
. تهران: نشر 66رجمة گيتي خوشدل. چ ت دل آدمي وگرایش به خير و شر.(. 6837.  )__________

 نو.

 . تهران: فيروزه.6ترجمة ابراهيم امانت. چ  رفته. یاد از زبان(. 6833. )ب__________

 . تهران: مروارید.5. ترجمة عزت اهلل فوالدوند. چ  آزادي از گریز(. 6811. )__________
 هران: آشيان.. ت5. ترجمة پروین قائمي. چ  هنر بودن(. 6868. )__________
 ترجمة سميه سادات آل حسيني. تهران: جاجرمي. .هنرعشق ورزیدنج(. 6833) .__________

ترجمة احمد صبوري و عباس  .انسان در جست و جوي معناي غایي(. 6836فرانکل، ویکتور اميل. )
 قصيده.-شميم. تهران: صدا
مصطفي تبریزي و علي علوي نيا. چ ترجمة فریاد ناشنيده براي معنا. (. 6838) ________________.

 . تهران: فراروان.2
هاي مختلف معشوق در (. تفسيرکاربردي گونه6861قنبرعلي باغني، زهرا و شهين اوجاق عليزاده. )

زبان و ادبيات  فصل نامة تفسير و تحليل متوناشعار سيمين بهبهاني با تکيه بر نظریات اریک فروم. 
 .868-278، (82)6، فارسي

(. بررسي مفهوم اميد در اشعار سيمين بهبهاني با 6861) ____________________________._____
 .65-13(،  6)82، زبان و ادب فارسيتکيه بر دیدگاه اریک فروم. 

(. ماهيت عشق در اشعار سيمين بهبهاني با تکيه 6861) _________________________________.
 .686-666(، 7)21، یهاضاءات ناد بر دیدگاه اریک فروم. 

ها: درآمدي بر فرهنگ واژه(. 6868مشکات، عبدالرسول )با همکاري جمعي از نویسندگان(. )
 . تهران: سمت.هاي معاصرمکاتب و اندیشه
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 ،مطالعات زباني و بالغي(. معرفي اوزان تازه و نادر در اشعار سيمين بهبهاني. 6868محمدي، داود. )
8(2 ،)666-681. 

 . تهران: نشر سرایش.فرهنگ فارسي(. 6832. )معين، محمد
 . تهران: صدرا.22. چ فطرت(. 6836مطهري، مرتضي. )
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