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مقدمه

در تعاريف كالسيك و س ّنتي ،عموم ًا غزل را شعر كوتاهي ميدانند که حداقل ،چهار و

حداكثر ،بيست بيت است و دو مصراع ا ّول همقافيه است .اين قافيه در مصراع چهارم و
ششم و تا آخر ادامه دارد و در پايان معمو ًال شاعر ،نام خود را ميآورد كه تخلّص ناميده
ميشود .در اين تعريف ،کلمهي غزل ،در اصل به معنای حدیث عشق ،عاشقیکردن و عشق

باختناست؛ اما اين تعريف ،با آنچه در دورۀ معاصر با آن مواجه هستیم ،كمي متفاوت است.
ابيات شعر ،مالكي براي غزل بودن و يا نبودن شعري
امروزه ،بيش از آنكه قالب و تعداد ِ

حسي شعر است كه نوع آن را مشخص
قرار بگيرد ،محتوا و مضمون و فضاي عاطفي و ّ
ميسازد؛ حال آنكه ممكن است اين شعر ،حتي در قالبي آزاد و به اصطالح شعر حر يا شعر
سپيد سروده شود .آنچه در معني باعث اطالق نام غزل بر نوعي از اقسام شعر ميشود ،در

درجه اول ،موضوع شعر است نه قالب ظاهري آن؛ از این رو ،اگر قطع ه شعري از لحاظ فني
و ساختاري به صورت غزل و از لحاظ معني در موضوع ديگري غير از عشق گفته شود ،در

حقيقت غزل نيست.
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با اين تعريف ميتوان گفت :منظور از تغزل در مقاله ،شعر عاشقانه است؛ حال چه در

قالب سنتي و چه در قالبهای جديد شعري.
دامنهي اين تحقيق ،عمدت ًا دواوين و دفاتر شعري دو شاعر را در بر میگیرد؛ ضمن
اينكه از مقاالت و نقدهاي ديگر نويسندگان در رابطه با عاشقانههاي اين دو شاعر ،بيبهره

نخواهد بود.
بحث

ادبيات زنانه

ادبيات ،از جمله ميراث تمدني بشر است كه زنان تأثیر به سزايي در شكلگيري و

شكلدهي آن داشتهاند .موضوع اصلي ادبيات به عنوان شاخهاي از هنر و همراه هنر ،به
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مثابۀ شاخهاي از معرفت اجتماعي بشر ،انسان است؛ چه در وجه فردي و چه در وجه اجتماعي
آن.

آنچه امروزه به عنوان ماحصل تالش زنان براي اثبات هويت مستقل خويش در عرصۀ

هنر و ادبيات در حال رشد و بالندگي است ،جريان خاصي است با عنوان ادبيات زنانه .اين
ادبيات كه عمر كوتاهي را در ايران و سرزمينهاي عربي ميگذراند ،داستان تقريب ًا مشابهي
را از نظر تاريخي و روند شكلگيري در عرصۀ دو ادب پشت سر گذاشته است.

از مهمترين دالیل شكلگيري اين نوع ادبیات ،آشنايي اديبان و شاعران قرن نوزده و

بيست در دو زبان فارسي و عربي با نظامهاي حقوقي و مدني نوظهور در رابطه با مسائل

زنان در آن جوامع است كه در واقع ريشههاي آن را بايد در بسترهاي مناسب اين آشنايي كه

پس از انقالب مشروطه در ايران و همچنين نهضت اجتماعي و ادبي در سرزمينهاي عربي
ايجاد شد ،جستجو كرد (احمدي.)11 :1384 ،

زنانهگويي متفاوت است که در ذیل به آن اشاره میشود.

تفاوت دو مقولۀ از زنگويي و زنانهگويي با ادبيات زنانه

از زنگويي ،قدمت و سابقهاي طوالني در ادبيات عربي و فارسي دارد و ميتوان رگههاي
آن را در نخستين آثار بجا مانده در دو ادبيات مشاهده کرد؛ مث ً
ال در تغ ّزلي از امرؤالقيس به
معشوقهاش ،به روشني ميتوان گرايش به «از زنگويي» را مشاهده كرد .اين روند؛ يعني
ابزاروارگي زن ،در ادبيات كالسيك فارسي و عربي ،همواره وجود داشته و اغلب الزمۀ

ادبيات تغ ّزلي بوده است .زن ،همواره مورد تغ ّزل شاعران قرار ميگرفته و به عنوان يكي از
اصليترين موضوعات وصف ،در اشعار هر دو ادب فارسي و عربي مطرح بوده است؛ گرچه
اين حالت در ادب فارسي ،كمتر از ادب عربي است؛ چرا كه در ادب فارسي ،غزل مذكر،
رايج بود و بعد از آن ،وارد ادب عربي نيز شد؛ به طوري كه بسياري از بزرگان ادب فارسي،
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آنچه بايد به آن توجه داشت ،اين است كه ادبيات زنانه ،با مقوالتي چون از زنگويي و
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به مذكر تغزل ميكردند.

1

زن حتي در اشعار عرفاني نيز به عنوان اصليترين ابزار و نماد ،در اختيار شاعر قرار

ميگيرد و به گونهاي بين معشوق زميني (زن) و معشوق آسماني ،پيوند و امتزاج برقرار
ميشود كه هنوز نيز صاحبنظران ،بر سر تفكيك و تأويل اين نمادها از هم -به زميني بودن

و يا آسماني بودن -اختالف نظر دارند.

«عارفان عقل را ،كه عنصري است مردانه ،در راه شناخت حق ،هزاران بار بيكاره و

ناتوان خواندهاند و همه جا عشق را ،كه عنصري است زنانه ،راهياب به بارگاه دوست به

شمار آوردهاند كه اين خود حكايت از اهميت اين جنس در تحقق معرفت حق دارد» (يزداني،

.)22 :1386

اهميت اين موضوع ،تا اندازهاي است كه شيخ االسالم عهد صفوي ،كسي را كه زن را

دوست نميدارد ،انسان نشمرده و از عشق و محبت خالي ميداند (كاسب.)187 :1375 ،

با تمام اين احوال ،زنگويي ،در بيشتر موارد در ادبيات فارسي و عربي ،دستاويزي بود

براي تحقير و نكوهش جنس زن .ريشۀ اين انديشهها را بايد در فرهنگ كهن سرزمينهاي
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عربي و ايراني جست كه همواره زن ،در آن موجودي پاييندست و فروتر از مرد بوده است؛
مث ً
ال فردوسي اينگونه از زن سخن ميگويد:
«زن و اژدها هر دو در خــــاك به

جهان پاك از اين هر دو ناپاك به»

(فردوسی ،1370 ،ج)482 :2
در شعر و ادبيات عربي نيز چهرۀ بهتري از زن را شاهد نيستيم؛ مث ً
ال  ƨǸǬǴǟالفحل ،يكي

از اين شاعران جاهلي ،با نگرش منفي در رابطه با زنان ،از بيوفايي آنان دم میزند و آنها

را به ناپايداري در عشق ،متهم ميكند و ميگويد:

 .1براي اطالعات بيشتر در اين زمينه رجوع شود به كتاب «شاهدبازي در ادب فارسي» تاليف سيروس
شميسا.
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(شيخو ،1998 ،ج)172 :1
«اگر از من درباره زنان بپرسی ،من ،طبیب دردهای زنان هستم و نسبت به زنان ،بینا

هستم .هنگامی که مردی موی سرش سفید میشود و یا اموالش کم میشود ،از عشق زنان،
بیبهره میماند».

عرب جاهلي ،اغلب از زن ،به عنوان موجودي فريبكار و دلربا ،كه همواره در پي خدعه
و نيرنگ مردان است ،ياد ميكند؛ مث ً
ال مهلهل به طور مستقيم به مكر و حيلۀ زنان اشاره
میکند و جامعۀ مردان را به بر حذر بودن از مكر آنان دعوت ميكند (مهلهل.)22 :1894 ،

«تو را سفارش میکنم که بعد از من ،از فریب و حیلۀ زنان ،در امان باشی .از زنان بپرهیز

و از ایشان ایمن مباش؛ اگرچه فاصلۀ تو با آنها زیاد باشد .در طول عمرت به زن اعتماد
ا ّما آنچه تأ ّمل و تفحص بيشتری را میطلبد ،اين نکته است كه زن ،در بعضي از متون

مذهبي منتسب به بزرگان ديني نيز چهرۀ بهتري از آنچه در ادبيات كهن عربي و فارسي
آمده ،نداشته است و نوع ّ
تفكر و تلقّي نسبت به او تغيير نكرده است .علي رغم اينكه اسالم
و تعاليم آن ،مالك برتري انسانها را تقوي قرار داده و ارزش زن در اين مكتب تا اندازهاي

بوده كه پيامبر ،دختر گراميشان را «ا ّم ابيها» نام نهادند.

از طرف ديگر ،نميتوان حتي به بسياري از آثار خلق شده توسط زنان ،عنوان ادبيات زنانه

را اطالق كرد؛ چه بسا آثاري كه اگر نام نويسنده و يا شاعر زن بر روي آن نباشد ،خوانندۀ

آن به هيچ روي درك نكند كه خالق اين اثر يك زن بوده است؛ به عبارت ديگر ،احساس،

زبان و زاويهي ديد زنانه ،الزام ًا در همۀ نويسندگان زن وجود ندارد.
بنابراين ،اطالق نام ادبيات زنانه ،به اثري كه صرف ًا خالق آن يك زن باشد ،امكانپذير

نيست .در ادبيات دو زبان ،تعداد اين شاعران زن كه نميتوان نام آنها را در حيطۀ اين

مطالعات ادبیات تطبیقی

مکن؛ اگرچه بگوید من از آسمان آمدم».
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ادبيات گنجاند ،بيشمارند؛ مث ً
ال در ادبيات فارسي ،پروين اعتصامي را ميتوان از جملۀ اين
شاعران نام برد .اگر برخي از اشعار پروين را استثنا كنيم ،اغلب اشعار او روح و حتي زباني

مردانه دارد و كمتر ،آن زبان و زاويۀ ديد مشخص زنانه ،در آثار او به چشم ميخورد .اين

نكته را ميتوان در آثار شاعران و اديبان زن قبل از مشروطه ،به نحو بارزتري مشاهده کرد
كه حتي در شعرشان همچون مردان ،به وصف خال و ابروي كمان و گيسوي كمند معشوق

مرد خود ،ميپرداختند .در واقع ،تصور چنين ويژگيهایي براي معشوق مرد ،چيزي جز سلطۀ
زن شاعر ،به خودش
محض انديشههاي مردساالرانه در ادبيات نبوده است؛ تا اندازهاي كه ِ

جرأت وصف معشوق خود را از منظر يك زن نميدهد.

به طور كلي« ،در شعر فارسي چهرۀ واقعي زن ،نخستين بار در شعر فروغ فرخزاد تصوير

ذهنيت و زبان
شد .او بيآنكه خود بخواهد ادبيات زنانه را پي ريخت و با تكگويي دروني و ّ

زنانه ،جهان فردي خود را در شعر معنا بخشيد .اگرچه پيش از فروغ ،در شعر ژاله عالمتاج
قائم مقامي نيز چهرهاي متفاوت از زن ايراني تصوير شده بود؛ ولي بايد در نظر داشت كه
مهمترين ويژگي اشعار فروغ ،زنانه بودن آن است .زني شاعر براي نخستين بار ،تجربههاي
174

اندوهبار يك زن ،درددلها ،اعتراضها و گاليههايش را به زبان شعر سرود» (كراچي:1383 ،

.)111

بعدها ،شاعران دیگري از جمله سيمين بهبهاني راه او را ادامه دادند .در ادب عربي نيز

بايد نازك المالئكه را از پيشگامان اين نوع از ادبيات برشمرد؛ اما سرآمد اين نوع از ادبيات را
السمان نخستين شاعري
السمان سوري دانست« .در ميان شاعران عرب خانم غادّ Ƨ
بايد غادّ Ƨ

است كه از اصطبل جانوران اهلي عرب بيرون آمد و اسب سركش عربي را در صحراي
گسترده و پرنور عرب رها كرد» (السمان.)17 :1385 ،
زندگي و آثار سيمين بهبهاني

سيمين خليلي معروف به سيمين بهبهاني ،در سال  1306در محلۀ همتآباد تهران ،پا به

تغزلهاي...
بررسي مقايسهاي ّ

CLQ

عرصۀ حيات نهاد (يوسفي.)20 :1385 ،

با اينكه سيمين تحصيالتش را در رشتۀ حقوق قضايي به پايان رسانيد؛ اما به خاطر عشق

وافرش به تدريس ،به شغل معلمي روي آورد (بهبهاني.)29 :1370 ،

پس از بازنشستگي ،به چاپ و نشر آثار خود همت گمارد .مهمترين آثار او عبارتند از:

«جای پا»« ،رستاخیز»« ،سه تار شكسته»« ،چلچراغ»« ،دشت ارژن»« ،يك دريچه آزادي»

و ...

السمان
زندگي و آثار غادّ Ƨ

السمان ،رئيس
السمان در  1942در دمشق متولد شد .پدرش ،مرحوم دكتر احمد ّ
«غادّ Ƨ

السمان تحصیالت دانشگاهی را در
دانشگاه سوريه و وزير آموزش و پرورش بود .غادّ Ƨ
رشتۀ ادبیات انگلیسی از دانشگاه سوریه به پایان رساند و فوق لیسانس خود را در دانشگاه

السمان» را تأسيس كرد و تنها آثار خود را در آن چاپ ميكند و جز
مؤسسۀ انتشارات «غادّ Ƨ
اين فعاليتي تجارتي ندارد» (فرزاد.) 203:1380 ،

از مهمترين آثار او ميتوان «البحر يحاكم سمكه»« ،الرغيف ينبض كالقلب»« ،أشهد

عكس الريح»« ،الحب من الوريد الی الوريد» را نام برد.

بررسي ويژگيهاي ساختاري و زباني عاشقانههاي سيمين و غاد:Ƨ

قالب و وزن :تح ّول ،ويژگي بارز كار بهبهاني است« .او با ابتكارات خويش ،قالب
كمابيش محتضر و به اصطالح «مردۀ» غزل را چنان زنده ميكند و به آن چنان اعتاليي
ميبخشد كه با شعر نيمايي پهلو ميزند» (دهباشي.)189 :1383 ،

مهمترين تحول او ،توليد و به كارگيري اوزان جديد غزل فارسي بوده است .سيمين اين

فرايند را به صورت بسيار ساده و در دو مرحلۀ اساسي شكل ميدهد:

مطالعات ادبیات تطبیقی

آمریکایی بیروت و دکترای ادبیات انگلیسی را در دانشگاه لندن گذراند .در سال 1977
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 -1گرفتن يك پاره از كالم عادي و روزمره
كميت و كيفيت آن پاره
 -2تكرار ّ

در رابطه با غادة بايد گفت :مهمترين و بارزترين ويژگي عاشقانههاي وی از نظر «قالب»،

اين است كه او شاعري است كه در قالب شعر سپيد ،شعر ميسرايد .در رابطه با «وزن» نيز

آن چيز كه در عاشقانههاي غاد Ƨبارز و روشن است ،اين است كه عاشقانههاي او در وزني

آزاد و فراتر از اوزان «شعر حر» در عربي سروده شده است.

واژگان سیمین و غاد :Ƨمهمترین ویژگی واژگان سیمین ،سادگی و روانی و غیرمهجور

بودن؛ همچنین آشنایی شنوندگان شعر او با واژگان به کار گرفته شده است؛ همانگونه که
ابومحبوب معتقد است« :واژگان سيمين اغلب واژگان عادي و بسيار رايج زبان است .وي

هيچ تمايلي به واژههاي نامأنوس و بيگانه و ناآشنا نشان نميدهد .به همين دليل است كه
زبان خود را به كالم عادي نزديك كرده است و حتي اغلب با گزينش واژگان ،از نظر نحوي

به عاميانهگويي متمايل ميشود» (ابومحبوب.)341 :1387 ،
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براي مثال ،به رواني و سادگي واژگان اين بيت اشاره میکنیم:
قهر ز من چه ميكني؟ بهر تو همچو من كجا؟
خرمن زلف من كجا؟ شاخۀ ياسمن كجا؟

(بهبهاني)345 :1385 ،
السمان بايد گفت :واژگانی که وی در عاشقانههای خود به کار
در مورد واژگان شعر غادّ Ƨ

میگیرد ،واژگانی امروزی ،روزآمد و گاه مدرن است و بخش عمدهای از واژگان ،در معانی

اصلی خود به کار رفتهاند و در این میان شاید واژگانی وجود داشته باشد که استعاره از چیزی

السمان
باشند؛ اما کلیت شعر ،بازگشت به سوی حقیقت است و به طور کلی« ،شعر غادّ Ƨ

شعري روشن و ساده است؛ به دور از هرگونه پيچيدگي در روند كالم .در حقيقت ميتوان

نوعي ويژگي سهل و ممتنع را در آن يافت» (مدني.)73 : 1385،

السمان  ،اسامي خاص و يا عام است
عالوه بر اين ،بسياري از واژههاي عاشقانههاي غادّ Ƨ

که از این میان میتوان به اسامي مكانها همچون :غرناطه ،المناره ،كنكورد ،دمشق ...و یا
اسامي اشخاص همچون :سندباد ،هاملت ،شكسپير ،بدر شاكر ،شاطرحسن ،دون كيشوت ...و

تغزلهاي...
بررسي مقايسهاي ّ

CLQ

یا ابزار نویسندگی همچون :مرکب ،دوات ،قلم ،دفتر ،کتاب و امثال آن اشاره کرد.

تركيبات اشعار سیمین و غاده :از نظر تركيبسازي ،هنر سيمين در اين است كه گاه
تركيبات و واژگاني را كه بار شاعرانگي كمتري دارند با مهارت و استادي تمام و تسلّطي
كه بر واژگان دارد ،به نفع شعر ّيت غزلهايش به كار ميگيرد .تركيبهايي مانند :تب تب،

تيك تاك ،دنگ دنگ ،تاپ تاپ ،قول و قرار و  ...در اشعار او به وفور ياد ميشوند (يوسفي،

.)159 :1385

در مورد ترکیبات عاشقانههاي غاده نيز بايد گفت :تركيبات او در عاشقانههايش ،در يك

نماي كلي ،شاهكار محسوب نميشوند؛ اما نوع نگاه او به جهان و كشف لحظههاي شاعرانه
از وراي اين تركيبات را بايد يكي از امتيازات شعرهايش دانست .او از واژگان و تركيب آنها

با هم ،تصاويري بديع و تازه خلق ميكند كه در نوع خود بسيار جالب است .تركيبات او بار
حسي بااليي دارد؛ مث ً
ال به تركيبات موجود در اين عاشقانه اشاره میکنیم:
ّ

É ƥÊƽȂǇ
ÈơȁȅŐ
مÈ ơǞ
Ê ƥȁ
Ê ǴÈ ǳơǵȂƦǳƢÊ
ǫȁȆǸÊيnȅǁƢƬ
ƸÊ
È ȁȆǫơǁȁ
Ê ǰǳƢÊ
ō
ÈơǲƸش Ê ƥƾÉ ȀÈ
È ƫơȂƻ
È
È
ǘيÈ Ǧ
Ê ƾǳơ
È ȏ
(السمان.)7 :1992 ،
ّ

«با تو در به نور میگشایم و گواهی میدهم به سقوط خانههای سرزمینم و ترکشهای

زمانم و به شبهای غربت در کوپههای قطار .گواهی میدهم به آوارگی و به صدای ساز

تکنوازان در ایستگاهها .به کشتار گواهی میدهم و به اشک سیاهچشمان سرمه کشیده.

گواهی میدهم به جغد مهربان و به دواتم و به برگههایم و انگشترم و گیتارم».

«أكواخ وطن»« ،شظايا زمني»« ،ليالي الغربه»« ،البوم اللطيف» و نظایر آن همه تركيباتي

هستند كه در پي رنگ عاطفي اين عاشقانه ،نقش خود را به خوبي ايفا كردهاند.

جمله و نحو در اشعار سیمین و غاده :چيزی كه در بررسي غزلهاي سيمين به چشم

ميخورد ،اين است كه بيشتر جمالت اشعار سيمين ،با فعل همراه است :

مطالعات ادبیات تطبیقی

È ƥƔȂ
Èơȁش Ê ćÊ ƢÊƥƾÉ ȀÈ
ǴÈÊƥȁřيÊƨÈƥǂǤÉ ǳơȆÊǳƢ
ǗÈ ȁ
ō ƶÊ
È ȁř
شÈ ǃÈ ƢȇƢǜم È
È
È ƹơȂǯ
È ǮÊ
~É ƬÈƬǧÈơ
يÊ ÈơƩơǁƢ
È ǔǳơ
Ê ǘË ƸÈ ÈŭơȆÊǧ Ǻȇƾ
Ê ǟÈ ȁÊ
Ê
ȁ
ǬÈ ǳơǩƽƢǼǧĿ
Èơ ƩƢش Ê ǬÈ ǳƢÊƥ ƾÉ ȀÈ
È ƷË ȂÈ ÈƬÉŭơǥǄ
È ǲƬ
Èơ ƩơǁƢǘش È ƽǂŎ ǌÈ ƬōǳƢÊƥ ƾÉ ȀÈ
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بيا ،بيا كه به سر ،باز هم هواي تو دارم

به سر هواي تو دارم ،به دل وفاي تو دارم

(بهبهاني)158 :1385 ،
بيشتر افعال به كار گرفته شده در شعر سيمين ،از نوع جمالت غيراسنادي است« .جايگاه
كاربردي اينگونه جمالت عمدت ًا خيزش و حركت و پويايي است» (يوسفي.)161 :1385 ،
نکتۀ قابل توجه دیگر در رابطه با عاشقانههای سیمین ،آن است که گاهی نیز فعل بنا

بر ضرورتهای مختلف ،حذف میشود که شامل حذف افعال به قرینۀ لفظی و یا معنوی

است.

در بررسي جمله و نحو در عاشقانههاي غاده ،آن چيز كه بيش از همه به چشم ميخورد،

فصاحت و بالغت كامل شاعر در عاشقانهها و آشنايي با قواعد صرفي و نحوي كلمه و

كالم است .ويژگي ديگر جمالت غاده در عاشقانههايش ،اين است كه شاعر ،بنابر اقتضاي
مضمون و هارموني اشعارش ،به تناوب در كوتاهي و بلندي و همچنين تكرار جمالت در

اشعارش كوشيده است.

عالوه بر صنعت تكرار و كوتاهي و بلندي جمالت ،حذف افعال به قرينۀ معنوي و يا
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لفظي ،از ديگر ويژگيهاي جمله در عاشقانههاي غاده است.

تخيل در عاشقانههاي سيمين قابل بيان است ،اين است كه
تخيّل :آنچه در رابطه با ّ
تخيلي نه چندان ژرف استفاده ميكند؛ به عبارت ديگر،
اساس ًا سيمين در عاشقانههاي خود از ّ

تخيل عميق و مداوم
استفاده از زبان روزمره و واژگان و تراكيب نه چندان دور از ذهن ،مجال ّ
را به شاعر نميدهد؛ براي مثال ،اين قطعه كه شاعر فقط در مصرع آخر آن ،رو به تخيل

ميآورد و صبوري را به اشتري مست تشبيه ميكند:
تركي��د دل��ت ز ت��اب د��وري ،كول��ي!
فرجام ت��و شد ز گريه ،ک��وري ،كولي!
ديدي��ش هميش��ه رام و اي��ن بار ببين

ي اشت��ر صب��وري ،كول��ي!»
بدمس��تي ِ

(بهبهاني)675 :1385 ،
تخيل كه براي رسيدن به شاعرانگي در هر متني
اكثر عاشقانههاي سيمين ،با حداقل ّ

الزم است ،همراه است؛ از اين رو ،ارتباط مخاطب با عاشقانههاي او ،ارتباطي سخت و

تغزلهاي...
بررسي مقايسهاي ّ

CLQ

تخيلي عميق و گاه تودرتو و ديرفهم
ديرياب نخواهد بود؛ گرچه در برخي موارد ،اشعار او از ّ

نيز برخوردار است.

برخالف عاشقانههاي سيمين ،اغلب عاشقانههاي غاده ،از تخيلي عميق برخوردار است؛

تخیلی که
به عبارت ديگر ،شعر او از
عنصرتخيل ،به بهترين وجه ممكن استفاده کرده است؛ ّ
ّ

در راه بیان مقصود ذهنی شاعر ،مرزهای معمول را میشکند و تا آنجا که بتواند با مخاطب

ارتباط صمیمانه برقرار کند ،پيش ميرود؛ براي نمونه ،قطعۀ عاشقانهي «حنان النسيان»
تخيل بيحد و مرز خويش ،عشق را با كوچكترين موجودات
است که شاعر با استفاده از ّ

طبيعت پيوند میزند و تصويري بديع و زيبا ميآفريند؛ تصويري كه با عشق شاعر نيز پيوند
ميخورد:

ِك /،لَو لَم َيأخُ ذ َع َ
أفع ُل ُه بَع َد فِراق َ
«ما َ
سيان
نك ُ
العناك َِب!َ /ما الّذي ُك ُ
بوت ال ِّن ِ
نت َس َ
ألط َف َ
ب ِ َيديَ /و ُي ُ
حيك َع َسلَ ُه َح َ
(السمان)21 :1999 ،
ول ُجرحي؟» ّ
نمیگرفت و با بزاغش پیرامون زخمم تار نمیتنید؟»
بررسي محتوايي تغ ّزلهاي سيمين و غاد:Ƨ

در رابطه با بررسي و تحليل محتواي عاشقانههاي سيمين و غاد ،Ƨبه عنوان دو تن از

موفقترين عاشقانهسرايان دورۀ معاصر ،بايد گفت :هرگاه سخن از عاشقانههاي معاصر به
ميان ميآيد ،بايد دامنۀ مضامين آن را عالوه بر موضوعات سنتي در عاشقانههاي پيشين،
كه لزوم ًا عاشق و معشوقي كالسيك و از جنس زميني و يا آسماني در آن مطرح بود ،در
گسترهاي وسيعتر متصور شد و در حيطههاي مختلفي چون اجتماعي ،وطني و حتي سياسي،

آن را بررسي کرد و از اين منظر ،ويژگي عاشقانههاي دو شاعر در اين حوزهها بررسی خواهد

شد.

به طور كلي ،ويژگيهاي عاشقانههاي ناب در آثار سيمين و غاده را میتوان در این موارد
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«عنکبوتان چه مهرباناند! بعد از دوریت چه میکردم اگر عنکبوت فراموشی دستم را
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خالصه کرد:

الف) روح زنانهي عاشقانهها :بهبهانی ویژگیها و خصایص انسانی را در انحصار یک

جنس یا گروه خاصی از مردمان نمیداند؛ او میخواهد زن و مرد را بیرون از قفس تنگ

تعاریف زنانگی و مردانگی ببیند و بشناسد؛ از همینرو ،نیک و بد ،زشتی و زیبایی ،وفا و
پیمانشکنی زن و مرد را در کنار یکدیگر گنجانده است؛ به دیگر سخن ،از آغاز کار شاعری

تا به امروز ،زنانگی هرگز محبس ذهنیت بهبهانی قرار نگرفته است .بهبهانی به اعتبار زن
بودنش ،طبع ًا منظر و رویکردی زنانه در عاشقانههایش دارد .او با تصرف کامل در بنیان

غزل ،به زن ،به عنوان نیمی از جمعیت انسانی ،روح و هویتی دوباره اهدا میکند و به زبان و
احساس زنان ،مجال سر برآوردن در عاشقانهها را میدهد .از ويژگيهای خاص عاشقانههاي

سيمين ،نسبت به ديگر شاعران زن ،در حيطۀ غزل ،اين است كه او نظام مردساالرانه را در
محتواي غزل كالسيك بر هم زده است .از نمادهاي بارزي كه سيمين در جهت برونداد

اين روح زنانه در عاشقانههاي خود به كار ميگيرد ،خلق شخصيتي به نام كولي است .کولی،

این قهرمان تغزلی زنانۀ سیمین ،نماد شجاعت و جسارت زن ایرانی است .سیمین با آوردن
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کولی در عرصۀ شعر امروز ایران(بهبهانی ،)307 :1377 ،زنی در شعر پارسی میآفریند که
فعال است و با جسارت و شجاعت میتواند فریاد بزند ،جار بزند و حقوق تضییع شدۀ خود
را مطالبه کند:

در رابطه با عاشقانههاي غاده نيز بايد گفت :زن بودن و زنانه سرودن ،از مهمترين

امتيازات شعري او محسوب ميشود؛ از اين رو ،انسان آرماني او ،بيشتر در كالبد يك زن،

حلول مييابد و اين مسأله امري طبيعي ميتواند باشد.

کولی که در شعر سیمین تا اندازۀ زیادی کاربرد نمادین داشته ،در برخی عاشقانههای

غاده نیزعهدهدار همان رسالت است.

ب) از بين رفتن نظام مردساالري در عاشقانهها :سيمين نظام مردساالري در

عاشقانههاي سنتي را دگرگون كرد .او خود در اين مورد ميگويد« :من هيچ ساالري را قبول

تغزلهاي...
بررسي مقايسهاي ّ

CLQ

انسانيت است» (ابومحبوب.)61 :1387 ،
ندارم؛ خواه زن ،خواه مرد .ساالر من عشق است،
ّ

او در برابر مرد ،موضعي تند در پيش نميگيرد ،بلكه با درك عميق خود ،زن و مرد را موجب

تكامل همديگر قلمداد ميكند.

غاده نيز براي عاشقانههاي خود ،همين شيوه را پيش ميگيرد .معشوق در سنت

عاشقانهسرايي عربي ،موجودي قدرتمند ،مستغني و سنگدل است كه ناز مينمايد و شاعر در

برابرش اعالم نياز ميكند .در عاشقانههاي غاده ،اين نظام ناز و نياز سنتي ،فر و ميريزد و
ميداني فراهم ميآيد كه شاعر و معشوق ،به وحدت ميرسند.

ج) استفاده از كاركرد اسطورهها و نمادها در عاشقانهها :از ديگر خصوصيات تغزلهاي

سيمين و غاده ،استفاده از كاركرد اسطورهها در فضاي كلي شعر است.

براي مثال ،اسطورهي آدم و ح ّوا كه در عاشقانههاي معاصر كاركرد زيادي دارد ،در

عاشقانهي سيمين(بهبهاني )50 :1377 ،نيز استفاده شده است.
اساطيري ملل ،از ديگر موارد است.

غاده نيز به سبب آشنايي با ادبيات باستاني عرب و همچنين تحصيل در رشتۀ ادبيات

انگليسي و مطالعه در ادبيات جهان ،با بسياري از نمادها و اسطورهها آشنا بوده است و آنها را
در عاشقانههاي خود بازتاب داده است .با وجود اين ،در عاشقانههاي او ،در بسياري از موارد،
اسطورهها و نمادهاي شرقي و گاه ديني و عربي به كار گرفته شده است.

د) تنهايي و انزوا :اين ويژگي ،از بارزترين خصوصيات عاشقانههاي دو مجموعۀ شعري

به نام «مرمر» و «چلچراغ» است .اكثر غزلهاي او در اين دو مجموعه ،بيشتر فردي و
بيانگر روح تنهایي شاعر و حكايتگر جداييها و عزلت اوست .اين غزلها عموم ًا خواننده را

به جهان ذهني شاعر سير ميدهد.

بسياري از درون مايههاي عاشقانههاي غاده نيز حاصل احساس انزوا و غربتي است كه

او به عنوان انسان معاصري كه در تبعات منفي و غير قابل اجتناب جامعۀ مدرن دست و پا

مطالعات ادبیات تطبیقی

و همچنين ،اشاره به درخت سيب و فريفته شدن انسان در متون روايي مذهبي و
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ميزند ،كه احساس تنهايي و انزوا نیز يكي از آن است ،از خود بروز داده است.

غاده اين تنهايي و انزوا را تا اندازهاي بزرگ جلوه ميدهد؛ اين تنهايي باعث روي آوردن

انسان به درون خود ميشود؛ بهگونهاي كه شاعر خود را يكي از قربانيان اين تنهايي رنجآور

به حساب میآورد و نوشتن خود را محصول انزوايي ميداند كه او را از خود رانده و باعث
شده تا او به دنياي قلم و جوهر پناه آورد و تا پايان عمر نيز در همان دنيا باقي بماند .شاعر
محبتي اسـت .در عـاشـقانۀ
كه از اين تنهايي به تنگ آمده است ،با آغوش باز ،پـذيراي هر ّ

(السمان )67 :1996 ،شاعر به اوج اين تنهايي و نياز به يك مونس و
«إعتقال لحظة توق» ّ

همدم اشاره ميكند.

عاشقانههاي اجتماعي و وطني :غزل اجتماعي ـ وطني غزلي است كه گرچه مايههاي

عاشقانه را در بر دارد ،معشوق در كالبد وطن و جامعۀ انساني ،در شعر شاعر ،حلول مييابد.

سيمين در رابطه با اهميت مسائل اجتماعي و وطني در آثار خود ميگويد« :من هيچ گاه در
شعرم از مسائل اجتماعي دور نبودهام .درست است كه بعد از «چلچراغ» ديگر پرداختهاي
آنچنان صريحي از مسائل اجتماعي در شعرم نيست؛ ولي آنجا ،پرداختها هر قدر هم
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كه صريح بود باز جزئي (در مقابل كل منطقي) بود و من در تكامل ذهنيام ديگر از اين

جزئيپردازيها دور شدهام» (بهبهاني.)572 :1378 ،

بخش ديگري از عاشقانههاي وطني او ،در رابطه با مسائل جنگ و جريانات بعد از آن

شكل ميگيرد .در اين رابطه ،غزل «دوباره ميسازمت وطن»(همان )327 :1377 ،شهرتي

وسيع پيدا کرده است.

بخش عمدۀ ديگر غزلهاي سيمين را غزلهاي سياسي شكل ميدهد .او در رابطه با

پيوند غزلهايش با مسائل اجتماعي و سياسي میگوید« :از كودكي تا حال قلم را از دست

ننهادهام .شعرم هميشه دو چهره داشت :عواطف شخصي و پيوندهاي سياسي  -اجتماعي.
سالهاست كه اين دو چهره به هم درآميخته و يكي شده است» (همان)776 :1378 ،

در رابطه با عاشقانههاي وطني و اجتماعي غاده نيز بايد گفت :شعر غاده در بسياري از

تغزلهاي...
بررسي مقايسهاي ّ
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موارد ،رنگ و بوي اجتماعي و وطني پيدا ميكند .در يك ديدگاه ،ميتوان دليل چيرگي

بار اجتماعي عاشقانههاي غاده را در طبيعت شعر حر(شعر نو -شعر آزاد) جستجو كرد؛ چرا
توجهاي از عناصر
كه شعر نو ،زاده و پروردۀ اجتماع و به سهم خود ،نمايندۀ بخش شايان ّ

زندۀ فرهنگ كنوني است .غاده همواره به تعهد نسبت به اجتماع خود تأكيد ميورزد« .او

فيلمهاي مصري و لبناني و بيشتر ترانههاي عربي را به باد انتقاد ميگيرد؛ چرا كه معتقد
است آنها چيزي جز فرار از زندگي واقعي عرب نيستند» (مشكين فام.)152 :1384 ،

محور عاشقانههاي اجتماعي غاده ،انسان است .انسان اجتماعي وی ،ميتواند بازتابي از

شخصيت خود شاعر نيز باشد .اين انسان ،موجودي است كه درد بر پيكر او ريشه دوانده

است و لحظه لحظههاي وجودش را به يغما ميبرد؛ اما شاعر قصد تسليم در برابر اين ريشۀ
افيوني را ندارد؛ بلكه در بسياري از غزلهاي خود ،مقابل آن ،سر به عصيان برميدارد .در

ال»(السمان )99 :1992 ،با چنين انديشۀ معترضانهاي مواجهيم .عالوه بر اين،
شعر «أشهد بـ
ّ

مسألۀ وطن و بيان دردها و رنجهاي هموطنان ،از مهمترين تمهاي عاشقانههاي غاده
است .از مهمترين مسائلی كه در حوزۀ عاشقانههاي وطني غاده قابل بررسي است ،مسألۀ
شوم جنگ است؛ شاعر كه جنگ را با تمام وجود خود حس كرده است و سالهاي پرآشوب

درگيریها و كشتار در بيروت ،روح او را جريحهدار كرده است ،آن را نيز به عاشقانههاي خود
پيوند ميزند .در يكي از اين عاشقانهها(همان ،)23 :1998 ،شاعر ،رابطۀ جنگ و عشق را به
طور زيبايي به تصوير كشيده است.

نكتۀ مهمي كه نبايد در رابطه با عاشقانههاي وطنی غاده از آن غافل بود ،اين است كه

غاده در اين گونه عاشقانهها ،به زباني پخته دست يافته و در اين مقوله ،از قيدو بندهاي زنانه،
كه در ساير عاشقانههايش رخ مينماياند ،رها ميشود.

عالوه بر بازتاب مسائل اجتماعي و وطني در اشعار غاده ،شاعر به مسائل سياسي نيز ،هر
چند اندك ،توجه دارد .اندك عاشقانههايي كه شاعر سياست را در آن وارد كرده است ،عمدت ًا
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وطن نيز از جايگاه ويژهاي در تغزلهاي غاده برخوردار است.
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راجع به مسائلي است كه با مسألۀ اشغال سرزمينهاي اسالمي در فلسطين و لبنان ارتباط
مستقيم دارد؛ مث ً
ال در يكي از آثارش دربارهي لزوم تعهد و بيداري اعراب در مقابل دشمن
اسرائيلي كه به خوبي راههاي غلبه بر اعراب را ميداند ،اينگونه ميسرايد:
Æ ƻÊ
È ś
ǺÊ
ȀيǻȂي ƢǸÈƫ ƨÉمÈ ǯÈ ƀ
ǳơعÈ ƨÈƥȁǂ
«È Èƥ
È ȁƢǈمÈƫ Êƨع Ŏ ǥÉ ǂÊ
يÉ ǿơǂÉƫ Ǧ
يÆ ǁÈ ǖ
ơǂمÉ ȁÈ Êƨ
È ǸǴÊ
È ǰǳơ
ǧيÉ ǳ Ǟ
ō ǐǳơ

ǴÈ ǟÈي( »ÊǾهمان.)8 :2001 ،

«بین بزرگواری و عرب بودن ریسمان بلندی است برای چانه زدن .صهیونیزم به خوبی

میداند که چگونه آن را در گرو نگه دارد».

دکتر عبدالحسين فرزاد در مورد بازتاب اين مسائل در آثار غاده ميگويد« :وقتي غادƧ
السمان در داستانهايش از رنج لبنان و فلسطين ميگويد و نزار قباني از دمشق سخن
ّ
ميراند ،من هيچ احساس بيگانگي با اينها ندارم؛ بلكه درد مشتركي را احساس ميكنم
كه از آمريكاي التين تا ويتنام و افغانستان و عراق و ساير نقاط جهان ،به وسيلۀ هنرمندان

متعهد ،فرياد ميشود» (همان.)15 :1383 ،
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در دورۀ معاصر ،حدود و مرزهای مضموني غزل و تغ ّزل و حتي شعر عاشقانه ،به كلي

دگرگون شده و گونههاي جديدي چون غزل وطني ،سياسي و ...نيز به آن افزوده شده است.
در رابطه با اشعار سيمين بهبهاني و غادƧالسمان نيز دقيق ًا با همين تح ّول مواجه هستیم.
عالوه بر اين ،ابتكارات و تحوالتي كه هر دوي آنان در حوزۀ شعر عاشقانه به وجود آوردهاند،
باعث شده است كه نگاهي ويژه نسبت به آنان ،در حوزۀ ادبيات هر يك از اين دو زبان ،وجود

داشته باشد؛ با اين تفاوت كه عمدۀ ابتكارات و تحوالت سيمين را در زمينۀ قالب و وزن و
ابتكارات غاده را در حيطۀ مضمون ميشناسند.

هر دو شاعر ،از واژگان كارآمد ،استفاده كرده و اشعار خود را در دایرۀ واژگان روزمره

سرودهاند .تركيبات نو و بديع ،از ديگر ويژگيهای عاشقانههاي دو شاعر است؛ ضمن اينكه

تغزلهاي...
بررسي مقايسهاي ّ
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دو شاعر ،به بسياري از تركيبات به ظاهر ناشاعرانه ،رنگ و جاليي شاعرانه ميبخشند.

تخيلي شاعرانه در اشعار خود بهرهمندند؛ اما به طور كلي،
عالوه بر اين ،هر دو شاعر ،از ّ

تخيل در عاشقانههاي غاده ،بسيار بيشتر و وسيعتر از عاشقانههاي سيمين
ابعاد و ژرفاي ّ
است .از طرف ديگر ،عاشقانههاي سيمين به دليل استفادۀ شاعر از افعال غيرربطي ،بيشتر
تحرك و به طور كلي فعليت را نسبت به اشعار غاده به خواننده انتقال
حالت جوشش و ّ
ميدهد.

هر دو شاعر ،از زبان و روحي زنانه در عاشقانههاي خود استفاده كرده و جز برخي از اشعار

سيمين ،كمتر شاهد اين هستيم كه روح مردساالرانهاي ،كه در ادبيات كالسيك هر دو زبان

و ادبيات وجود داشته است ،در عاشقانههايشان حاكم باشد.

علي رغم عدم ارتباط و تأثير و تأثّر اين دو شاعر از هم ،وجوه اشتراك شگرفي بين تغزلها

از جنس مرد و معشوق را از جنس زن ميدانستند ،تا اندازۀ زيادي در عاشقانههاي اين دو

شاعر و با ش ّدت و ق ّوت بيشتري در عاشقانههاي غاده شكسته ميشود.

هر دو شاعر ،به نوعي از استقالل فكري و عاطفي در عاشقانههاي خود دست مييابند و

سعي در انتقال دغدغههاي خود به عنوان جنس زن و نيمي از جمعيت جامعۀ انساني دارند.
عمدۀ اين دغدغهها شامل احساس تنهايي و انزوا ،احساس بياعتمادي و گاه ترس از جامعۀ
مردان ،ايدهآل طلبي و آرمانشهر خواهي و امثال آن است .اين ويژگيها و خصوصيات در

اشعار غاده ،بيشتر قابل لمس و درك است.

عالوه بر اين ،گرايش اجتماعي و گاه سياسي نيز از دیگر ويژگيهاي عاشقانههاي هر دو

شاعر است .در بسياري از عاشقانهها ،شاعر ضمن بيان دغدغههاي عاطفي و احساسي خود،

به بسياري از معضالت و همچنين جريانات اجتماعي و سياسي نيز اشاره دارد .به طور كلي،
نگاه اومانيستي در عاشقانههاي اجتماعي از مهمترين ويژگيهای اين اشعار است.
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و عاشقانههاي آن دو وجود دارد .تغيير نظام عاشق و معشوق ،از ويژگيهاي بارز عاشقانههاي
هردو شاعر است .سنتهاي پيشين ادبي در حوزۀ غزل و شعر عاشقانه ،كه عمدت ًا عاشق را
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موضوعات وطني هم از ديگر موضوعاتي است كه هر دو شاعر در عاشقانههاي خود به

آن پرداختهاند .هر دو شاعر ،به وطن خود در اشعارشان تغزل ميكنند و همچون شخصيتي

انساني و يك طرف مغازله ،آن را در عاشقانهها به تصوير ميكشند .عمدۀ تصاويري كه هر
دو شاعر از وطن ترسيم ميكنند ،تصوير درد و رنج و اندوه و ويراني وطن است كه جنگ

مهمترين عامل آن در هر دو سرزمين بوده است.
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