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مضامین تغزل اجتماعی در اشعار نزار قبانی و احمد شاملو


سهیال صالحی مقدم
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مرضیه اصغرنژاد فرید

تاری پذیر 46/0/7 :

چكیده
تغزل در ادبیات معاصر جلوهای دیگر یافته است .زنان از موضوعات زیباییشناختی
به موجوداتی فعال بدل شدهاند و در عرصة ادبیات هم آثار زندگی فعال و خالقشان
همهجا مشهود است .در شاخهای از مطالعات ادبی با عنوان «ادبیگاتمقایسگهای» بگه
مطالعة مشترکاتی در ادبیات ملل می پگردازیم کگه حاصگل تگأثیر و تگأثر ادبگا از آثگار
یکدیگر نیست بلکه حاصل اشتراک در موقعیت و شیوة تفکر است.
در این مقاله ده مفهوم مشترک در توصی

زن در شعر نزار قبانی شگاعر معاصگر

عرب و احمد شاملو بررسی شده است .در دورههایی از شعر هر دو شاعر ،تغگزل و
مفاهیم سیاسی و اجتماعی با هم درمیآمیزد و عشق با دغدغههگای دیگگر شگاعر در
نوعی از توازن قرار میگیرد.
دو رهیافت اساسی در شعر هگر دو شگاعر وجگود دارد .در رهیافگت اول ،شگور
مبارزه و دغدغه اجتماعی شاعر ،او را از تغزل بگازمیدارد .در رهیافگت دوم ،عشگق،
به شاعر امید مبارزه میبخشد .معشوقه در لباس زنی کامل و پیامبرگونه منشگأ نیکگی
و زیبایی در جهان شاعر است و همراه شاعر روزهای پیروزی را جشن میگیرد.
کلیدواژهها :ادبیاتمقایسهای ،احمد شاملو ،نزار قبانی ،زن ،تغزل اجتماعی.

 عاو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) (استادیار).

 دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا

(س)

(نویسنده مسئول)marzieh1024@gmail.com .
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مقدمه
در ادبیات ملل گوناگون ،مفاهیم مشترکی یافت میشود که مبتنگی بگر مشگابهت نهگاد
انسانها و ارز های واالی مشترک بین آنهاست .ادبیاتغنایی از عشق مایه میگیگرد
که لطی ترین و زیباترین وجه مشترک بین انسانهاست و چه بسا حتی عشق اسگت
که انسانیت را تعری

میکند و میسنجد .زنان همواره سرچشمة جوشگان زیبگایی و

احساس بوده و هستند و تغزل بخش بزرگی از ادبیات غنایی را تشکیل مگیدهگد .در
ادبیات معاصر جهان جایگاه زن دسگتخو

تغییگرات فراوانگی شگده اسگت .زنگان از

موضوعات زیباییشناختی به موجوداتی فعال بدل شدهاند و در عرصة ادبیات هم اگر
حتی خود دست به خلق ادبی نزنند ،حتی در جایگاه موضوع ادبیات آثار زندگی فعال
و خالقشان همهجا مشهود است.
در این مقاله کوشیدهایم برخگی مشگترکات در توصگی

زن را در شگعر دو شگاعر

معاصر ،یکی نزار قبانی شاعر معاصر عرب و دیگری احمد شاملو بیابیم .انتخاب ایگن
دو شاعر بر اساس مشابهتهایی است که در زندگی و آثار و روزگار هگر دو هسگت.
مهمترین مشترکات ،حاور زنی یگانه و بیهمتا در جایگاه همسر در کنگار هگر دوی
ایشان بوده است .اگرچه احمد شاملو تا آخر عمر در کنار آیدا زیست و آرام گرفگت؛
اوضاع متشنج جهان عرب فرجامی نه چندان دلخواه را بگرای نگزار قبگانی رقگم زد و
همسر

بلقیس الراوی را از او گرفت .بگههرحگال ،در فگراز و نشگیبهگای زنگدگی

اجتماعی و ادبی هر دو شاعر وجوه اشتراک فراوانی هسگت؛ کگه در ایگن جسگتار ،ده
مفهوم از مفاهیم مشترک در شعر آنان بر اساس شگواهد مثگالی از اشعارشگان بررسگی
شده است .در دورههایی از شعر هر دو شاعر ،تغزل و مفاهیم سیاسی و اجتمگاعی بگا
هم درمیآمیزد و عشق با دغدغههای دیگر شاعر در نوعی از توازن قرار میگیگرد .دو
رهیافت اساسی در شعر هر دو وجود دارد .در رهیافت اول ،شگور مبگارزه و دغدغگه
اجتماعی شاعر ،او را از تغزل باز میدارد و شاعر ناامید در عشگق بگه جسگتوجگوی
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تسالیی است؛ در رهیافت دوم ،تغزل به شاعر امید مبارزه میبخشد .معشوقه /همسگر
در لباس زنی کامل و پیامبرگونه منشأ نیکی و زیبایی در جهان شاعر اسگت و همگراه
شاعر روزهای پیروزی را جشن میگیرد.
احمد شاملو
نام «احمد شاملو» برای کسانی که در زمان ما به نحوی با شعر و ادب فارسگی سگر و
کار دارند ،نامی آشناست .شاملو از سال  7062شمسگی کگه اولگین مجموعگة نظگم و
به نام «آهن های فرامو

نثر

شده» منتشر شد ،تا زمان انتشگار آخگرین مجموعگه

شعر  ،در ادبیات معاصر ایران حاوری دائمی داشگته اسگت .او در سگال  7039در
تهران متولد شد و تحصیالت کالسیک خود را در شهرستانهای مختل

ادامه داد .در

سال  7060پس از آزادی از زندان متفقین برای همیشگه از تحصگیل دسگت شسگت و
قدم در مدرسه اجتماع گذاشت .ازاینپس ،بیشتر وقت او صگر

خوانگدن و نوشگتن

شد که حاصلش آثار متعددی در زمینه مقاله ،ترجمگه ،داسگتان ،و از همگه مهگمتگر و
مشهورتر ،شعر ،و تحقیق و مطالعه در فرهن

مردم بوده است (پورنامگداریان:7019 ،

.)22
تفکر فلسفی در تغزالت شگاملو ،عاشگقانههگای او را از تغگزالت دیگگران متمگایز
می سازد .بدین معنی که اشعار او در این زمینه ،هیچ شگباهتی بگه تغگزالت نگادرپور و
توللی که سرشار از نگر های جنسیتی است ندارد .تغزالت شاملو تا حدی از شکوه
حماسی برخوردار است کگه هگم زبگان مگردم عگامی و هگم زبگان درسخوانگدگان و
روشنفکران را در بر دارد .وی درحقیقت ،این تغزالت را ادای دینی به ایثارگریهگای
«آیدا» برمیشمرد (اسدی .)81 :7047 ،خود او در معرفی خویش میگوید« :میتگوانم
بگویم آثار من ،خود شرح حال کاملی است .من به ایگن حقیقگت معتقگدم کگه شگعر
برداشتهایی از زندگی نیست؛ بلکه یکسره خود زنگدگیسگت .خواننگدة یگک شگعر
صادقانه ،روراست با برشی از زندگی شاعر و بخشی از افکار و معتقگدات او مواجگه
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میشود» (پاشایی.)047 :7018 ،
شاملو ،خود جایگاه همسر

را در شعر و زندگیا

چنین توصی

میکند« :من

به وسیلة آیدا آن انسانی را که هرگز در زندگی خود پیگدا نکگرده بگودم ،پیگدا کگردم»
(همان .)7363 :او برای من بهعنوان یک انسان که همة ایدهآلهای اخالقی و انسگانی
را در بر دارد مطرح است .از آنجاکه من خود را شاعری مورالیست میشناسم ،طبیعی
است که آیدا را بهعنوان مظهر همة اخالقیات خود مورد خطاب قرار میدهگم .نقگش
کلی او در زندگی من میتواند بدین صورت خالصه شود که من نسبت به انسگانیت،
شاعری بدبین بودم و او مرا به شاعری خوشبین مبدل کرده است (همان .)7367 :آیدا
روح مرا از یگک یگأس و نومیگدی وحشگتبگار نجگات داده بگا وجگود خگود  ،بگا
مواظبتهای خود  .من روحی ازدسترفته بودم (همان.)7360 :
اوضاع سیاسیـ اجتماعی دهة سی و چهل شمسی و آثار آن در ادبیات
مهمترین واقعة دهة سی شمسی ،کودتای  68مرداد سال  7006بود .کودتای  68مرداد
بیش از هر چیز درهم شکستن روحگی روانگی روشگنفکران ایگران را درپگی داشگت؛
روشنفکرانی که بهشتی برای آیندة نزدیک در ذهن خود رقگم زده بودنگد (لنگگرودی،
 .)70/6 :7089تا مدتی پس از کودتا ،مجالت و نشریات آزادانگه بگهکگار خگود ادامگه
میدادند .شکست نامنتظر خیز

انقالبی مردم در  68مرداد در روشنفکران و بهویگژه

هنرمندان ،نوعی بیاعتمادی گستر یابنده و عمیق نسبت به هرگونه آرمانخگواهی و
آرمانگرایی بهوجود آورده بود و چشم اندازهای آینده را در منظرشگان هگردم چنگان
مخو تر و ترسناکتر مینمود؛ که نتیجها

نگوعی احسگاس تگرسبگار بگیپنگاهی و

سرگشتگی و خودکشی بود .شعر مسل نیمة اول دهة سی شمسی ،شعری عصگیانی،
خودشکنانه ،شهوتآلود ،رمانتیک و عموماً سیاه شد :اشعاری سرکشانه و احساسگاتی
که احساس غبن و انتقامجویی از خود و جامعه و زندگی و حکومگت و سیاسگت در
آن موج میزد (همان .)63/6 :در کنار ایگن شگعر ،خگ بگاریکی از شگعر احساسگاتی
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سیاسی جامعه گرا هنوز جریگان داشگت کگه رو در روی شگعر مسگل روزگگار قگرار
میگرفت .شعر این شاعران خود از رمانتیسم شدیدی برخوردار بود .و ایراد شگاعران
رمانتیک جامعهگرای دهة سی به شعرای برهنهگرا و سیاه بین رمانتیک این دهه ،نه در
نظام زیباییشناسی ،که به موضوعات و مفاهیم شعری بود .اما تفاوت نیمگا ،اخگوان و
شاملو با دیگران در اصول زیباییشناختی ،نگاه و ساخت و زبان شگعر بگود کگه البتگه
هنوز زمینة درکَش چندان فراهم نبود (همان.)66/6 :
در نیمه دوم دهة سی ،اقتصاد ایران به کمک آمریکا به ثبات رسید ،ساواک بهعنوان
ارگانی سگرکوبگگر و مخگو

در اسگفند  7000رسگماً آغگاز بگهکگار کگرد و کنتگرل

روشنفکران و سانسور مطبوعات در دستور کار دولت قرار گرفت (همان .)60/6 :پس
از شکست قیام  70خرداد  ،7096با اندک فاای باز سیاسی که بهدنبالِ آن پیگدا شگد،
مبارزان بر سر یک سهراهه قرار گرفتند :عگدهای در اعتقگاد خگود بگه شکسگت مقگدر
استوارتر شدند و در همان فاای تیره و مسموم بگاقی ماندنگد؛ عگدهای انگدکشگمار،
دیگربار به جنبوجو

افتادند تا از طریق آشنای اقگدام مسگالمتآمیگز بگه پیگروزی

دست یابند؛ و بخش اعظم و قاطعی به این نتیجه رسیدند که پیروزی بر حکومت شاه
بدون تجهیز به سالح و مبارزات مسلحانه هیچ ممکن نیست (همان.)9/0 :
آثار شاملو در این دوره ،دو ویژگی مهم داشت .یکی تطوّر شگعر او از نیمگایی بگه
سپید یا شعر منثور و دیگر ،ماامین حماسیگ تغزلی .همْزمانیشدن این دو ویژگی بگا
واکنشهای شدیدی همراه بود .رضا براهنی مینویسد« :در بعای از قطعات آیگدا در
آینه شاملو به خطابی صرفاً عاشقانه گردن مینهد و به همین دلیل شعر

سگادهتگر و

قالب آن کمی ابتداییتر و پایینتر میگردد» (براهنی .)008 :7017 ،محمد حقوقی نیز
این راهیابی حوزة خصوصی به عرصة عمومی را نقد مگیکنگد« :اشگاراتی در شگعر او
هست که بهجای اینکه در هیئت مذاکرهای شفاهی یگا نامگهای خصوصگی درآیگد ،بگه
اشتباه در شعر وارد شده و بگه عمومیگت و توسگعه آن لطمگهای غیرقابگل جبگران زده
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است» (حقوقی.)761 :7092 ،
آیدا ،درخت و خنجر و خاطره ،برآینگد درخشگان مصگالح و جگوهر شگعر اسگت.
تواناییهای شاملو که در کتابهای مختلگ ا

بگهطگور پراکنگده دیگده مگیشگد ،در

مجموعة اخیر جمع میآیند تگا کتگابی جاودانگه بسگازند (لنگگرودی.)674/0 :7089 ،
شعرهای این کتاب در دو بخش بزرگ ،قسمت شدهاند؛ شبانههگا و شگعرهای دیگگر.
قسمت اول شامل شعرهایی است که صر ِنظر از یکی دو قطعة عاشگقانة خصوصگی
همچون «شبانه» دوم ،بهتمامی نتیجة تداعی دورانهای گذشتة شگاعر و بگه یگادآوردن
همة آن تال هاست .تداعی همانها که سالهای متمادی همْنفس شگاعر بگودهانگد و
اینک جزئی از «شمایان»اند که بیشتر مخاطب او قرار میگیرند .شگعرهایی کگه بیشگتر
حکایت زمان حال و خاطرة زمانی است که گذشت .خاطرة «مسگلک» و انسگانیت ،و
حکایت نامردمی و دشمنی (حقوقی.)764 :7092 ،
نزار قبانی
نزار قبانی در 7460م .در دمشق متولد شد .تحصیالت خود را در این شگهر بگه پایگان
برد و در  7490در رشتة حقوق از دانشگگاه دمشگق فگارغالتحصگیل شگد؛ سگپس بگه
استخدام وزارت خارجة سوریه در آمد و به مدت  67سال در سمتهای دیپلماتیگک
در قاهره و آنکارا و لندن و مادرید و پکن و بیروت خدمت کرد .در  7422از مشاغل
دیپلماتیک استعفا کرد و به بیروت رفت و در آنجا مؤسسهای انتشاراتی به نگام خگود
دایر کرد .پس از درگرفتن جن های داخلگی در لبنگان و کشگته شگدن همسگر او ،در
 7486نخست به ژنو و سپس به لندن رفت و تا آخر عمر در همانجگا مانگدگار شگد
(اسوار.)70 :7086 ،
هیچ شاعر سنّتی یا نوپردازی به اندازة نزار قبانی در میان عموم دوسگتداران شگعر
نفوذ نداشته است و ندارد .وسعت دایرة نشر مجموعههای شعری او بگا هگیچیگک از
شاعران طراز اول زبان عرب قابل مقایسه نیست (شفیعی .)770 :7081 ،نزار را شگاعر
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«زن و شراب» میشناسند و این حقیقتی است که او هیچگاه آن را منکر نشده است و
با کمال شهامت از این خصیصة شعر خویش دفاع میکند .اگرچه در سالهای بعد از
جن

ژوئن نزار گرایشی به شعر سیاسی نشان داد و نمونههگایی از ایگن کگار عرضگه

کرد ،اما جان و جمال اصلی شعر او همان عاشقانههاست (شفیعی.)779 :7081 ،
در برابر این پرسش که تحول از شعر عاشقانه به شعر سیاسی در شعر تو آیا تگاثیر
فشار اجتماع است؟ نزار میگوید« :من معتقدم که تحگول از شگعر عاشگقانه بگه شگعر
سیاسی ،یک تجارت سودمند نیست زیرا خواب در چشم زنگان آرامتگر از خگواب در
میان سیمهای خاردار است .تحول من به سیاسگت کگه هنگوز هگم اصگرار دارم آن را
تحول نخوانم ،نتیجة یک تحول درونی بود که تمگام الگواح بلگورین روح مگرا درهگم
شکست و از شیشه شکستههایی که جن

ژوئن بر زمین احسگاس مگن پراکنگد ،مگن

فریاد برآوردم ،فریادی دیگر» (شفیعی.)766 :7081 ،
اوضاع سیاسیـ اجتماعی جهان عرب و تاثیر آن بر شعر معاصر عرب
شعر معاصر عرب ،همچون دیگر شاخههای ادب این زبان در دوران جدید تدریجا و
به کندی شکل گرفت .این شعر نتیجة درگیگری میگان ارز هگای قگرون وسگطایی و
ارز های فرهنگی تازهای بود که ملگت عگرب از اروپگای جدیگد ،در نتیجگة حملگة
فرانسه به مصر بهدست آورده بود .حملة ناپلئون به مصر در 7148نقطة تحولی اسگت
در بسیاری از زمینههای سیاسی و اجتماعی مصر و در نتیجه بسیاری از سرزمینهگای
عربی (شفیعی .)27 :7081 ،مرحله نخستین شعر عرب ،دورة کالسیسم بگود .در ایگن
دوره عربها وجود خود را اثبات میکنند و موقعیت و شخصیت فرهنگی خود را که
دستخو

تأثیرات نیروهای بیگانه است ،احساس میکنند و بدینگونه به گذشتة ادبی

خود پناه میبرند و نمونة عالی و برجستة شعر و ارز ها را در آن دورهها میجوینگد
(شفیعی .)10 :7081 ،دورة رمانتیسم شعر عرب ،در بهترین جلوها  ،همانسگت کگه
در فاصله جن

بینالمللی اول و دوم دیده میشود .با اطمینان میتوان گفت که نسگل

 12مطالعات ادبیاتتطبیقی ،سال هفتم ،شماره  ،62تابستان 7046

شاعران رمانتیک عرب ،همگگی تحگت تگاثیر شگاعران مهجگر آمریکگایی (عگدهای از
مهاجران عرب به امریکای جنگوبی و امریکگای شگمالی) قگرار گرفتنگد .رمانتیگکهگا
شعرشان را بر اساس تجربههای ذهنی انسان قرار دادند و بر اساس موقعیت انسان در
برابر طبیعت و در برابر دشواریهای بنیادی انسان و مشکالت هستی (شفیعی:7081 ،
.)81
جن

جهانی دوم نقطة تحولی بزرگ بود ،نه تنها در شعر عرب ،بلکگه در ادبیگات

عرب به طور کلی .همچنان که از نظر زندگی اجتماعی و سیاسی نیز ،در شرق عربی،
در بسیاری از موارد ،نقطة تحول بود .حادثة جن
زیرا که آغاز این تحول را پس از جن

جهانی از افول رمانتیسگم خبگر داد

بالفاصله در مصر و سپس در عراق مگیتگوان

دید .در سالهای پس از جنگ  ،جوانگان روشگنفکر در مصگر توجهشگان بگه فلسگفة
مارکسیستی جلب شد و بر میزان آگاهی نویسندگان از رسگالت اجتمگاعی و سیاسگی
ایشان افزوده گشت .یکی از مسائلی که پگس از جنگ

بگه وقگوع پیوسگت ،تگراژدی

فلسطین بود که سبب شد بسیاری از شاعران خجالگت زده شگوند از اینکگه از جهگان
انسانها با اینهمه رنجهای بی پایان و سیاستهای فاسد ،به عالم جمگال و طبیعگت و
رویا بگریزند .حتی آن دسته از شاعران که در حقیقت رمانتیگک هسگتند ،امثگال نگزار
قبانی و کمال نشئت ،نیز به معانی و موضوعاتی که با واقع گرایی اشتراکی پیوند دارد
رویآور شدند (شفیعی.)47 :7081 ،
جن

ششروزه ،یا جن

حزیران یا جن

ژوئن 7421م .نبردی بود که از  0ژوئن

تا  73ژوئن  7421میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر ،سوریه و اردن رخ داد و بگا
پیروزی مطلق اسرائیل بهپایان رسید .این جن

با حمله هگوایی ناگهگانی اسگرائیل بگه

پایگاه های هوایی مصر در  0ژوئن  7421آغاز شد و اسرائیل طگی  2روز موفگق شگد
نوار غزه و صحرایسینا را از مصر؛ قدس شرقی و کرانه باختری رود اردن را از اردن؛
و بلندیهای جوالن را از سوریه اشغال کند .این فاجعه در ادب عرب بازتاب فراوانی
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یافت و موجی از ناامیدی و یأس را در سراسر جهان عرب پراکند.
ده مضمون مشترک در شعر نزار قبانی و احمد شاملو
 .2نه وقت دوستداشتم نیست.
در غزل به شکل کالسیک آن ،معشوقه در هاله ای از زیبایی فرو پوشانده شگده اسگت.
«برج ابریشم»« ،رق

بر صحنههای عاج» «رق

شعلههای آتش روی دیوار» و «شور

آواز عابر شبگرد» در شعر شاملو بهزیبایی تداعی فاای غزلهای کالسیک است؛ امگا
شاعری که دغدغة «صد کودک به نمناک کدامین کوی» را دارد چگونگه مگیتوانگد از
همه دردهایی که او را احاطه کرده ،بهدرآید و بیخیال و آرام با محبوبش نگرد عشگق
ببازد؟ پس «نمیگرداند » و «نمیرقصاند » .نزار نیز «نمیتواند دوست بدارد» زیرا
«درد زمین و انسان و تاری عربی» او را رها نمیکند .او نیز بهزیبگایی ،بگا احتیگاط از
کنار معشوق کالسیک عرب با «موهای بلند آشگفته» و «چشگمان سگیاه» مگیگگذرد و
نمی تواند شراب بنوشد .زیرا «مردم سرزمینش خون خود را می نوشند» زیر «آسگمانی
سیاه» که انتظار «روزگار یاسمین» را میکشد.
«نمی گردانمت در برج ابریشم /نمی رقصانمت بر صـحنه هـای عـاج/
شب پاییز می لرزد به روی بستر خاکسـتر سـیراب ابـر سـرد /سـحر ،بـا
لحظههای دیرمانا  ،میکشاند انتظار صبح را در خـویش /...دو کـودک
بر جلوخان کدامیم خانه آیا خواب آتش میکندشان گرم  /سه کودک بر
کدامیم سنگ فر

سرد  /صـد کـودک بـه نمنـاک کـدامیم کـویهـا/

نمی لغزانمت بر میمل اندیشه ای بیپای /نمی غلتانمت بر بستر نرم خیـال
خام /اگر خواب آورست آهنگ بارانی که می بارد به بام تو /وگـر انگیـزة
عشق است رقص شعلة آتش به دیوار اتا مـم /اگـر در جویبـار خـرد،
میبندد حباب از قطرههای سرد /وگر در کوچه میخواند به شوری عـابر
شبگرد /دو کودک بر جلوخان کدامیم خانه با رؤیای آتش میکننـد تـم
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گرم  /سه کودک بر کدامیم سنگ فر

سـرد /صـد کـودک بـه نمنـاک

کدامیم کوی» (شاملو.)702 :7080 ،
و نزار میگوید:
«إا ااسفادقاس دت /ا أاقاالاأساحب عاأ اأحالا /ا ا ام اأُاماعاوهاعاا
االرض/اواوهعااالاسق /...اواوهعاالحاقردخاالع با /االاأساحب عاأ اأمقاقا /ا
و ابح امعاالعه اوالقه /اوال فقدقتاالس قس ه/االاأساحب عاأ اأُمشاطاعاع کا
البود /اواأااقامساحلق ه/املا اسابحاهامااالمواکا االع با االمححا !!/ا
سقمح

ادقاس دا /ا أاقاه اامعاهمااالخ ا االمال /اوامعاهمااالموتاالمال ا /ا

واالاأسحب عاأ اأ ص اسوا ام

/اماعاساوا االسامقاا ا اباِ ُ/اواالاأ ا

أ ص ازمعاالقمع/امعازمعاال قسم ع/...اواالاأ اأع

اال ال مالف اس /اوال قِا

ابِ ُ/ادش بو ا مه »...؛ «متأسفم بانوی مم /مم نمـیتـوانم دوسـتت
بدارم /در دورتریم نقطه از درد زمیم /و درد انسان /و درد تاریخ عربـی/
نمــیتــوانم تــو را در آغــو

بگیــرم /روی دریــایی از خودفروشــی و

سرکوب /و زباله های سیاسی /نمی توانم موهـای بلنـدت را شـانه کـنم/
درحالیکه دراز کشیده ای /روی سطح ایـم سـتارة عربـی سـوزان /مـرا
رخصت ده بانوی مم /مم جزئی از ایم خرابآبـاد بـزرگم /و جزئـی از
ایم مرگ بزرگم /نمی توانم ترجیح دهم سیاهی چشمانت را /بـر سـیاهی
آسمان سرزمینم /و ترجیح نمـی دهـم روزگـار توقیـف را /بـر روزگـار
یاسمیم /و اینكه شراب فرانسوی بنوشـم /درحـالیکـه مـردم سـرزمینم/

خونشان را مینوشند» (قبانی ،بیتا690/4 :؛ ترجمه فارسگی از نویسگنده
این مقاله است).
 .6بیکار از کار عشق
زمان عشق ورزیدن نیست .در شعر شاملو «ناپگاکی آرامآرام رخسگارههگا را از تگابش
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بازمیدارد و در شعر نزار «خوشة گندمی که بین دو لبش میروید» شکسگته اسگت .از
کار عشق و مهرورزی «بیکار» شده است و در شعر شاملو نیگز «عشگقهگای معصگوم
بی کار و بیانگیزهاند» .دوست داشتن برای هر دو شاعر «کاری» است که بایگد بگه آن
پرداخت؛ اما «بیدست» و «بیلب» از درخت «بیبهار» چه بر میآید؟
«کنار حوض شكسته درختی بی بهار از نیروی عصارة مدفون خـویش
می پوسد /.و ناپاکی آرامآرام رخسارهها را از تابش بازمیدارد /عشقهای
معصوم ،بیکار و بیانگیزهانـد /دوسـتداشـتم /از سـفرهای دراز تهـی

بازمیگردد» (شاملو.)030 :7080 ،
و شعر نزار چنین است:
«دقاصددقها/امقیدٌامعازمعااالعع ...اماقرُاالقادم ع/امقیادٌا و اعافق /...ا
مقیدٌا و ادددع/...اإ ّاح

االس ح ع/اکس ت /...اکس تاسا اللهاالقماحاالحا ا

ت القاب عاالشفح ع/...اهعلح ا اماقیِاماعامما االحا /ا لا اأما أام ام ا ُا
لع

/...اواالامقبلقُامصفوراا دالق/...اأوامص د »...؛ «ای دوست /بازگشتم

از زمان بی شعر ...پای برهنه /بازگشتم بدون لـب هـایم /بازگشـتم بـدون
دستهایم /جنگ دوساله /مرا شكست /خوشة گندمی را شكست که بـیم
دو لب میروید /مرا از کار دوست داشتم بیکار کرده /پـس مزامیـرم را
برای چشمانت نمی خوانم /و به گنجشك کـوچكی بـر نیـوردم /یـا بـه

قصیدهای( »...قبانی ،بیتا.)040/0 :
 .9ناامیدی درمانناپذیر حتی با عشق
در اشعار این دو تن ،شکست در مبارزه گاهی با عشق التیام مییابد؛ گاهی عشگق بگر
همة بدیها پیروز میشود .گهگاه به نمونههایی برمگیخگوریم کگه شکسگت آنچنگان
بزرگ است که هیچچیز نمیتواند شاعر را التیام بخشد؛ حتی «خدایان» قادر به نجات
او نیستند .پیوند شاعر با معشوق «ترد» است و نمیتوان به آن تکیه کرد .بدن معشوقه
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که منبع الهام و عشقورزی است «غریبه است» و سرمایی شاعر را احاطه کرده اسگت
که حاصل شکست حزیران است .شکست در شعر نزار شکست جهان عرب است در
جن

حزیران سال  7421در برابر اسرائیل؛ درحالیکه پیروزی در دستان ایشان بود.
شاملو در اینباره میگوید:
«خدایان نجاتم نمیدادند /پیوند تُرد تو نیز نجاتم نداد /نه پیونـد تُـرد
تو... /نه دست هایت /کنار مم قلبت آیینه ای نبود /کنار مم قلبـت بشـری

نبود( »...شاملو.)607 :7080 ،
و نزار دردمندانه میگوید:
«معاملل /...اع ققاافس اأم با ا اضافقی الحال اله/الا ااساحبعاأ اا عا ا
الح ی...اکمقامو تهُمق/...اکقاقاطبوطاهسمهقا داله/اکاق االسا د اباقر ا/...ا
والال اکق ابقر ا/ا...سقبقُا و اسقمدُاحال الح /اکقل ادهاالمثقوبه»...؛ «از بس
که به ستوه آمده بودم /دیـروز خـود را در بافـه هـای گیسـوی معشـوقه
حلقآویز کردم /نمیتوانستم عشق بورزم ،همچنانکه عادتم بود /خطـو
بدنش غریبه بود /بستر سرد بود /با پو

پشمیم سرد بود... /روی دست

معشوقهام افتادم /همچون پرچمی سوراخ شده( »...قبانی ،بیتا.)034/0 :

 .4قهرمان مأیوس پناهجوی آغو

عشق

شکست در نظر شاعر قطعی است .غبار میدان نبرد فرو نشسته و هر دو شاعر خسگته
از شکست به آغو

عشق میگریزند .برای شاملو «نویدی» نمگیرسگد؛ امگا تسگالیی

هست همراه با «سوز سرود اسیران» .اما اخبار جن
شکست در همة اخبار تکرار میشود .تال

نزار را خسته کگرده اسگت زیگرا

بیهوده است؛ «درختکاری در دریاست»

و «برانگیختن مردگان» .دیگر ،شاعر انقالبگی نخواهگد کگرد زیگرا آخگرین انقگالب او
معشوقهای است که «تسلی» میبخشد؛ و همین «تسالی عشق» است که هر دو شگاعر
را به فردا متمایل میکند؛ چنانکه شاملو میسراید:
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«بندم خود اگرچه بر پای نیست /سوز سرود اسیران با مـم اسـت /،و
امیدی خود به رهاییام ار نیست /دسـتی هسـت کـه اشـك از چشـمانم
میسترد /و نویدی خود اگر نیست /تسالیی هست /چراکـه مـرا /میـرا
محنت روزگاران /تنها تسالی عشقی است /که شاهیم ترازو را /به جانب

کفة فردا /خم میکند» (شاملو.)091 :7080 ،
و نزار ،خسته و دلشکسته نیز میگوید:
«الات حظ ُاع اقام /ا قاقاتع امعاأطالقرالح

ب/اوامعااطالقراالح /...اوا

معااطالقراببوالت /...اواأاقاتع ٌامعاتشج االالح /...اوامعاتجم االقاالح/...اوا
معاتح د ااالموات/...ادقاس دت ا/االات حظ ُاالثور ام /ا أااقاأعاع اأاا ا
آط انورات »...؛ «از مم هیچ انتظاری نداشته با  /مـم خسـتهام از اخبـار
جنگ /و از اخبار عشق /و از اخبار قهرمانیها /و مم خسته ام از درخـت
کاشتم در دریا /و زیباکردن زشتی /و برانگییتم مردگان /ای بانوی مـم/
از مم انتظار انقالب نداشته با  /مم احساس می کـنم کـه تـو آخـریم

انقالب منی» (قبانی ،بیتا.)672/4 :
 .5گریز از زشتیها به عشق
نزار قبانی در قطعهای از شعر  ،چشمان معشوق را آخرین سفر شبانهای مگیپنگدارد
که او را از فساد و زشتی میرهاند .حتی درختان نیز میخواهنگد همگراه او بگریزنگد.
درخت که سمبل پابرجایی و پایبندی است هم در این شگعر مگیخواهگد در گریگز از
زشتی های زمان و خیانت و گناه با شاعر همراه شود .شاعر با سؤالکردن از خواننگده
میخواهد بر این نکته تکیه کند که «گریز» از این زشگتی و خیانگت ،آنچنگان نگاگزیر
است که حتی درختان هم به فرار فکر میکنند .شعر با گفتوگوی شاعر بگا معشگوق
چنین آغاز میشود که« :چشمان تو ...آخرین سفر شگبانهانگد»؛ امگا روی سگخن او بگا
خواننده است که از او میپرسد« :آیا درختی دیدهاید که به فرار فکر کند؟»؛ مؤید این
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معنی است.
در شعری از احمد شاملو نیز مفهوم «گریز از زشتیها به عشق» به وضوح به چشم
میخورد .آنجاکه شاعر در گفتوگو با معشگوق اسگت و او را «هگمْسگفر گریگز» نگام
میدهد ،درمییابیم که عبارت «برویم ای یار ،ای یگانة من!»گکه دوبگار در ایگن شگعر
تکرار شده است گ ،تنها درخواست همراهی عاشقانه از معشوق نیست؛ بلکگه پگس از
رازگویی با او و افشای رنج خویش از «جراحات بهچرکنشسته» یا همگان مردمگان و
روزگار فاسد ،از معشوق میخواهد تا همراه خود از تباهی بگریزند.
«برویم ای یار ،ای یگانة مم  /دست مرا بگیر  /سـیم مـم نـه از درد
ایشان بود /،خود از دردی بود /که ایشان اند  /اینان دردند و بود خود را/
نیازمند جراحات به چرک اندر نشسته اند /و چنیم است /که چون با زخم
و فساد و سیاهی به جنگ برخیزی /کمر به کمینت اسـتوارتر مـیبندنـد/
برویم ای یار ،ای یگانة مم  /برویم و دریغا بـه هـمْپـایی ایـم نومیـدی
خوف انگیز /به همْ پایی ایم یقیم /که هرچه از ایشان دورتـر مـیشـویم/
حقیقت ایشان را آشكار /درمی یابیم  /و دریغاـ ای آشنای خـون مـم ای
هم ْسفر گریزـ /آنها که دانستند چه بـی گنـاه در ایـم دوزخ بـیعـدالت

سوختهام /در شماره /از گناهان تو کمترند!» (شاملو.)947 :7080 ،
نزار میگوید:
«م ااقک...اآطاا ارحلاا ال لاا /اواحقااقیال ا اا ااألرضات حظ الهالااو /ا
تحوس ااألعجقرابقک ا طمهقامع /...اأرأدح اعج اادفما اباقله و ؟/اهامااهاوا
ال معاالمض يابقلالشقمهباوالفضقیحباوالخ قا باوالاماو ...ا»؛ «چشمانت آخـریم
سفر شبانهاند /و چمدانهایم در زمیم منتظر وز

بادند /درختـان گریـان

التماس میکنند که آنها را با خود ببرم /آیا درختی دیدهاید کـه بـه فـرار
فكر کند  /ایم است زمانة سرتاپا پوشیده از زشتی و رسواییها و خیانت

و گناهان» (قبانی ،بیتا.)82/2 :
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 .2زنی بیشنده و پیامبرگونه
در تصویری بسیار زیبا ،نزار قبانی از «کتاب دستان معشوق» سخن میگوید کگه «نگان
فرهن » قسمت میکند .این تصویر تداعی کننگدة مسگیح و قسگمت کگردن نگان بگین
حواریون در شام آخر است .همین تصویر مسیحی در شگعر شگاملو نیگز تکگرار شگده
است .زنی که «نان و رختش» را با محکومی قسمت میکند کگه شگاعر اسگت« .لبگی،
دستی و چشمی ،قلبی که زیبایی را ...تعلیم میکند» ،شکل دیگری از معشگوق اسگت
که در شعر شاملو دیده میشود و همینطور در شعر نزار ،دستان زنگی بخشگنده« ،بگه
عاشقان درس مهرورزی میدهد» .دیگر نکتة مشترک در این دو قطعه «هگدایتگگری
معشوق» است .در شعر شاملو زیبایی بهسان «مگذهبی در گورسگتان خگدایان» تعلگیم
میشود؛ و در شعر نزار ،همان الگوی قدیمی شعر عرب یعنی ستارة هدایتگر مسافران
گمشده در آسمان شب ،در لباسی نو جلگوهگگر مگی شگود .معشگوق ،شگاعر را از «ره
گمکردگی» نجات میدهد و او را به «نور یقین» مگیرسگاند .تصگویری پیامبرگونگه از
معشوقه در هر دو شعر ترسیم میشود .کتگاب مقگدس معشگوقة نگزار قبگانی ،دسگتان
اوست .دستان معشوق بهمثابه مأمن و پناهگاه در شعرهای دیگری از این دو شاعر نیز
ستوده شدهاند .نمونههایی در ادامه آمده است .شاملو میسراید:
« لبی /دستی و چشمی /قلبی که زیبایی را /در ایم گورستان خـدایان/
بهسان مذهبی /تعلیم میکند /.امیدی /پاکی و ایمـانی /زنـی /کـه نـان و
رختش را /در ایم قربانگاه بیعدالت /برخی محكومی میکنـد کـه مـنم»

(شاملو.)911 :7080 ،
و نیز میگوید:
«دستانت آشتی است /و دوستانی که یاری میدهنـد /تـا دشـمنی /از

یاد /برده شود» (شاملو.)941 :7080 ،
نزار نیز میگوید:
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«کحق اددد /ادوزعاطال االثقق اهاکا ااهاقر/املا االجاقیع ع/...اوادعبا ا
روِاالمحالهاللعقعق ع/اوادلمعاکاقل ج با ا امحماهاالضاقیع ع/اواک اقاأااقا

ضقیعقبامث ا ُ/اإل اأ ام أتاکحق اددد /ا أ رکقااورال ق ع» (اسگوار،
)693 :7086؛ «کتاب دستان تو /هر روز /بر گرسنگان نان فرهنگ پیـش
می کنـد /و بـه عاشـقان درس مهـرورزی مـی دهـد /و در تاریـكْنـای
گم ْگشتگان چون ستاره می درخشد /و مم ،چون دیگـران ،ره گـم کـرده
بودم /تا آنكه کتاب دستان تو را خواندم /و به نور یقیم دست پیدا کردم»

(همان.)697 :
و نیز میگوید:
«دداکاس د شامعاال دب/...اا فوامل هب/اإااامقاامح ااا االحعا /اداداک/...ا
همقاالشع باعمِاوامع » (همگان)609 :؛ «دستان تو بستری است از پَـر/...
که چون خستگی به مم رود /روی آن به نیمْخواب میروم /دسـتان تـو/

خود شعرند ،در شكل و به معنی» (همان.)600 :
 .7زیبایی زیبایی آفریم
در شعر شاملو و نزار ،محبوبه مظهر خوبی و زیبایی است .و اگر «یافته» و «شگناخته»
شود همه چیز زیبا میشود .همة حر ها شعر میشوند تا آنجاکه در شعر نزار ،حتگی
«زشتی» هنگام نزدیکی به محبوب زیبا می شود .معشگوقه در شگعر ایگن دو تگن تنهگا
زیبارویی نیست که به زیبایی ستایش شود؛ بلکه سرچشمة جوشانی اسگت از زیبگایی
که پیرامون خویش را و جهان را زیبا میکند؛ چنانکه شاملو میگوید« :تگو خگوبی /و
من بدی نبودم /تو را شناختم تو را یافتم تو را دریافتم و حر هایم همگه شگعر شگد/
سبک شد» (شاملو .)677 :7080 ،و نزار نیز میگوید« :فکیگ

اتحاشگاک یگا امگرأة/...

حتی القبح اذا اقترب منک /یصبح جمیال» (اسوار)079 :7086 ،؛ «چگونه تو را حاشگا
کنم ای زن /حتی زشتی هنگام نزدیکی به تو /زیبا میشود» (همان.)070 :
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 .9عشق نیروی مبارزه میبیشد
در توصیفی خاص و منحصربهفرد ،تجلی عشق به محبوب ،تظگاهرات مردمگی اسگت
ضد مظاهر ظلم و سرکوب .در شعر شاملو به عبارت «خشم کوچه در مشت توست»،
برمیخوریم که بهروشنی به تظاهرات مردمی و اعتراض حتی مسلحانه اشاره میکنگد:
«چخماقها کنار فتیلههایی بیطاقتند» .در شعر نزار نیز بگهصگراحت واژه «تظگاهرات»
بهکار رفته است و عشق ،محبگوب دسگتمایهای بگرای راهپیمگایی جهگان عگرب ضگد
سرکوب ،کینخواهی و نظامهای قبیلهای و ...است؛ که در شعر هر دو نفر ،ایگن نگوع
تظاهرات عاشقانه به پیروزی منتهی می شود .در شعر نزار به روزگگار «آب» ،از میانگة
نمکزار و بیابان و پیروزی خواهیم رسید .در نگاه شاملو ،روشنیِ شگعر اسگت کگه در
«لبان محبوب صیقل میخورد» و «شب از ظلمت خود وحشت میکند» .خلق پیروزی
از میانة تااد بین خشکی و آب و تاریکی و روشگنی در شگعر هگر دو شگاعر جالگب
توجه است .شاملو میگوید:
«طرف ما شب نیست /چیما ها کنار فتیلهها بی طاقتند /خشم کوچـه
در مشت توست /در لبان تو ،شعر روشم صیقل مـیخـورد /مـم تـو را

دوست می دارم و شب از ظلمت خود /وحشت میکند» (شگاملو:7080 ،
.)678
نزار نیز چنین میسراید:
«تحظقه ااح عااُحال اااک االمد االع ب ه/اتحظقه اضدامصوراالقها /اواضادا
مصوراالثّأر/اواضدااالاظمهاالقالل ه/اواااقااتظقه ااح عااحال

اااضداالقاالح/اوا

ضداملوکاالملح/اواضدامؤسسهاالصح اا/...اوالسوفاا اأحال احح اداأت ا
زمعاالمقا( »...اسگوار« )706 :7086 ،وقتی تـو را دوسـت مـیدارم همـة
شعرهای تازی نشیم راهپیمایی می کنند /بر ضد دوران های سـرکوب /بـر
ضد دورانهای کیمخواهی /بر ضد نظامهای قبیلهای /مم نیزـ وقتی تو را
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دوست میدارم ـ بر ضد زشتی /راهپیمایی میکـنم /،بـر ضـد پادشـاهان
نمك شهر /،بر ضد نهاد بیابان /...و تا آنگاه که روزگار آب فرا رسد تو را

دوست خواهم داشت» (همان.)259 :
 .3عشق امیدبیش همراه روز پیروزی
«نگاه» معشوق« ،ستمگری» را شکست میدهگد« ،عریگانی روح شگاعر را جامگهای از
مهر» میکند« .شب بیروزن» اکنون کنایتی طنزآلود است؛ چراکه همهچیز در روشنایی
پایانناپذیرِ «برقی» می درخشد که زندگی شاعر را روشن کرده اسگت .او در سگینها
«چلچراغی» روشن با خود میبرد؛ تاریکی پایان یافته است« .فردا روز دیگری اسگت»
روزی که محبوب« ،دوست آزادی» شاعر خواهد بود و در گذر از طگاقنصگرتهگای
پیروزی ،او را همراهی خواهد کرد .عشگق و مبگارزه همگراه مگیشگوند و پیگروزی و
فرارسیدن روزهای آزادی همان «روز دیگگر» اسگت کگه شگاعر در کنگار محبگوب در
روشنایی ابدی آرام میگیرد.
«نگاهت /شكست ستمگری است /نگـاهی کـه عریـانی روح مـرا /از
مهر /جامه ای کرد /بدانسان که کنون ام /شب بی روزن هرگز /چنان نماند
که کنایتی طنزآلود بوده است /و چشمانت با مم گفتنـد /کـه فـردا /روز

دیگری است» (شاملو.)900 :7080 ،
نزار نیز میگوید:
«أُحال ...اب مقادض اُاح اقد /اوام ادد ازداقباباداط اصادرُ/ا ماوا ا
صددق اح دح /...اواکوا اورای ابم اح وب /اواس ُامعا باتحاقاأماواِا
اص ُ»؛ «دوستت مـیدارم ...برقـی کـه زنـدگیم را روشـم مـیکنـد /و
چلچراغی داخل سینه ام /پس دوست آزادی مم با  /پشت سرم با
همة جنگ هایم /و همراه مم با

(قبانی ،بیتا.)716 /2 :

در

در گذر از طا نصرتهای پیـروزیام»
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 .24زبان مبارزه ،زبان تغزل
شاعران به معبد زنانة خویش بازمیآیند تا محبوب را ستایش کنند ولی زبان شگاعرانة
ایشان اکنون دگرگون شده است .شاملو از نخستین بوسهها سخن میگوید امگا هنگوز
«دهان سرخ زخمهای یاران» در ذهن او تگداعی مگیشگود .تگازگی خگون و آتگش در
تازگی بوسههاست و بوسهها یادبود خون و زخم و شهادت یگارانی اسگت بگر زمگین
ناسپاس .شاعر خواننده را از لطافت عشق به میدان جن

و خگون زخگم مگیکشگاند.

شاید این تکاندهندهتر از حکایتِ شعریِ سراسر نبرد خونین باشد.
«نیستیم بوسه های ما بگذار /یاد بود آن بوسهها باشد /که یـاران /بـا

دهان سرخِ زخمهای خویش /بر زمیم ناسـپاس نهادنـد» (شگاملو:7080 ،
.)900
نزار نیز به معشوقهای که میپرسد« :چرا دوستم میداری؟» چنین پاس مگیدهگد:
«گلوله در گوشت نمیپرسد از کجا آمده است؟» آنجاکه هر شگاعری در مقگام تغگزل
برمی آید ،نزار گلوله را در گوشت می نشاند تا همانند روزنامهنگاری توانا ،خواننده را
در برابر عکسی تکاندهنده در البهالی تغزل ،اینچنین میخکوب کند.
«لمقاااأُحال ؟/اإ اال صقصحها االلحا االاتحساقا اماعاأداعاهاقات/...اوا
ل سقاتقدِاأُاإمحمار/...المقاااأحال ؟...االاتسأل
ل

/...ا ل

الدُاالخ قر...اوا

الدد االخ قر» (اسوار)726 :7086 ،؛ «چرا دوستت مـیدارم  /گلولـه

در گوشت نمی پرسد از کجا آمده است /.و مم هرگز عـذری نمـیآورم/
چرا دوستت می دارم مپرس /مرا در ایم برگزیدنی نیست و ...تـو را نیـز

اختیاری نه» (اسوار.)720 :7086 ،
نتیجه بحث
در جستار حاضر ،ده مفهوم از مفاهیم مشترک در شعر نزار قبانی شاعر معاصر عگرب
و احمد شاملو بر اساس شواهد مثالی از شعر هر دو شاعر بررسی شد .در دورههگایی
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از شعر هر دو شاعر ،تغزل و مفاهیم سیاسی و اجتماعی با هم درمیآمیزد و عشگق بگا
دغدغههای دیگر شاعر در نوعی از توازن قرار میگیرد .دو رهیافت اساسگی در شگعر
هر دو وجود دارد .در رهیافت اول ،شور مبگارزه و دغدغگه اجتمگاعی شگاعر او را از
تغزل بازمی دارد و شاعر ،ناامید در عشق به جستوجوی تسالیی است که گگاهی آن
را مییابد و گاهی حتی عشق او را بسنده نیست تا آالم خگویش را تسگکین دهگد .در
رهیافت دوم ،تغزل به شاعر ،امید مبارزه می بخشد .معشگوقه در لبگاس زنگی کامگل و
پیامبرگونه منشأ نیکی و زیبایی در جهان شاعر است و همراه شاعر روزهای پیگروزی
را جشن می گیرد .با توجه به شرای خاصی که کشتهشدن همسر نزار بگرای او پگیش
میآورد ،دورانی که شاعر آسوده از جهان به آغو

معشوق پناه میجوید در شگعر او

به قوت آنچه در شعر شاملو هست به چشم نمیخورد.
نکتة جالب توجهی که باید در مجال دیگری به آن پرداخت سیر تحول هر کدام از
این دو شاعر است .شاملو شاعری است که ابتدا بهعنوان شاعری بدون گگرایشهگای
رمانتیک عرصة شعر وارد میشود و در دورهای از زندگی ادبگی بگه عاشگقانهپگردازی
روی میآورد؛ اما نزار از ابتدا به شاعر زن و شگراب شگهرت یافتگه و بعگدها مسگائل
سیاسی و اجتماعی جهان عرب را به شعر خود راه میدهگد .ایگن ویژگگیهگا باعگث
تفاوت وجه غالب در زبان هریک از این دو شگاعر مگیشگود .اگرچگه زبگان تغگزل و
اعتراض با هم درمیآمیزد و گاهی حتی شاهد مواردی از تغزل با عناصر زبانی مربوط
به فاای جن

و اعتراض هستیم؛ کماکان زبان غالب نزار تغزل اوست.

در شعر نزار ،زن با وطن عربی یگانه میشود و ناسیونالیسم نیز از مفگاهیم مطگرح
سروده های اوست .اما چنین رهیافتی در شعر شاملو نادر اسگت .سگرانجام اینکگه ،زن
برای نزار ،مفهومی عامتر و استعاریتر دارد تا شاملو؛ چراکه در شعر شگاملو عطگر و
بوی ستایش معشوقی یگانه همهجا به مشام میرسد.
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