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 مقدمب -1

 مناسبتبحث از مقایسۀ آثار دو ادیب ایرانی و سوری مطرح است، بی ،چون در این مجال

ید که اصطالح آگویند، این نکته گفتهابتدا در باب آنچه امروز ادب تطبیقی می که نیست

آهنگی برای مقایسۀ معانی و مضامین آثار شاعران ترکیب رسا، دقیق و خوش ،ادبیّات تطبیقی

و نویسندگان ادبیّات ملل نیست زیرا قلمرو ادب تطبیقی فقط به تحقیق در مناسبات و روابط 

ه معطوف به آن است ک ،توجّه ویژه»وام و ادبیّات ملل جهان اکتفا دارد و بین آثار ادبی اق

کرده یا از یکدیگر منشعب و یا با هم های تفکّر ادبی چگونه در هم نفوذها و روشموضوع

رو ( از این1: 1357)صفاری، « اند.وجود آوردههای بزرگ فکری را بهشده و نهضت ادغام

      اند. تر دانستهرا برای این مبحث مناسب« موازنۀ ادبی»کوب اصطالح است که زرین

 (181: 1383کوب، )زرین

ط اصر مسلّعنوان عنبه ،ای برای مقایسۀ نگاه زنانهعنوان وسیلهبه ،موازنۀ ادبی در این جستار

و ها رش مدلجای پذیبه ،است. این نگاهشدهکار گرفته، دانشور و السّمان، بهفکر دو نویسنده

عنوان ا بهه، براساس تجربیّات آنهای نقد ادبیّات مردانه، به بررسی آثار زنان نویسندهتئوری

ای هپردازد که دربردارندۀ ماهیت نگارشمی صاحبان این نوع از ادبیّات، یعنی ادبیّات زنانه،

 داری وی را در بازآفرینی موضوعاتاثر سیمین دانشور، طالیه ،سووشونزنانه است. رمان 

اجتماعی، قدرت پردازش ذهنی قلم نویسنده و سهم بسزای او در گسترش ادبیّات زنانه در 

 ،نهکه مانند ساقۀ لطیف بابو مان زنی است شاعر، با هویت زنانهالسّشود. غادهایران یادآور می

د و با زنلبخند می« العربیوطن»ت عربی، به آفتاب گرم های سترگ رجولیّاز میان تپه

خواند. او هویت زنانۀ خویش را به رسمیت نور و خاک را می ،اشمعصومانه فریادهای

 اه زنانۀکر شواهد مثال، مطابقۀ نگاست تا با ذاست. در این جستار، راقم سطور کوشیدهشناخته

 دو ادیب را به مسائلی چون جنگ، زن، عشق، جامعه و... به تصویر بکشد. 

 بئلبیان مس -1-1

یها، منهاست زیرا صدای مشترک بین انساتیافتن وحد ،تطبیقی یکی از اهداف ادبیات

این پژوهش  ،روازاین ؛هم نزدیک کندصلح و درد مشترک باشد و بشریت را به آورپیامتواند 
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 .رانی و سوری را مورد واکاوی قراردهدهای دو ادیب روشنفکر ایهسعی دارد تا افکار و اندیش

ن هستند ز ،دوباشند زیرا هرداشته هم بااشتراکات بسیاری  ،رسد که این دو ادیبیبه نظر م

های یها برای بیان عقاید خود، دشوارن. آاندشده متولدشرقی،  مردساالردو در جامعه و هر

زندگی  ساعدنامکه ناشی از شرایط  اند بوده روروبهاند و با مشکالت فراوانی هبسیاری کشید

 ،هلئکند. ضرورت پرداختن به این مسیها تعریف منرای آب مردساالر ۀو رفتاری است که جامع

 ۀجامع هایها و کلیشهشود که علیه سنتیاز شهرت و اهمیت دو ادیب و روشنفکری ناشی م

کردن زدیکاین اشتراکات و ن برشمردن با هدف ،. ادبیات تطبیقینداهبرافراشت سنتی خود، قد

آزادی زن، جامعه، عشق،  چون ،شترک و واحدیهای ما با پیامها، سعی دارد این دو رتملّ

به  ،های آن و بیان زندگی خصوصیجنگ، مظاهر طبیعت، زبان نرم و روان، مرگ و نشانه

 نمایش گذارد.

 پیشینة پژوهش -1-2

 برجسته و پیشگام در ادبیات معاصر فارسی و عرب ۀالسمان، دو نویسندسیمین دانشور و غاده

ها نامهها و پایانهای متعدد موضوع پژوهشممتاز و از جنبه ،هستند. درخشش آثار آنان

را بر « نقاش با نقش جدال»عنوان  ،(1376جهت نیست که هوشنگ گلشیری )است. بیبوده

در رسالۀ دکترای خود با  ،(1385گزیند و مدنی )مید، برنویسکتابی که در مورد دانشور می

 ررسیب به« عرب شاعر السمانۀغاد و فرخزاد فروغ: معاصر شاعر دو آثار تطبیقی نقد»عنوان 

 فارسی و عرب ادبیات نامدار ۀچهر دو شعری لحن و هاتفاوت ها،شباهت ها،مؤلفه بین تطبیقی

ترین افراد به مسائل زنان عرب السَّمّان از آگاهرغم این مهم که غادها علیامّ استپرداخته

سراید و رمان برجستۀ سووشون نیز که نخستین مینویسد و ای که زنانه میاست، نویسنده

رمان فارسی به قلم یک زن ایرانی است و سهم بسزای دانشور را در گسترش ادبیات زنانه در 

تحقیق در این پژوهش، هیچ پژوهش مستقلی انجام  زمینۀ مورد در ،شودایران یادآور می

 است.نشده

 بحث -2

ایش و در ههایش، مصیبتت که به معرفی زن، شادیازجمله نویسندگانی اس ،سیمین دانشور

ویت جعل ه ،هایش برای زنتنها در نوشتهنه پردازد ویت اجتماعی او در کشور میوضع ،کل
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ن و بودهرگز زن از زن ،است. در کارهای دانشوربلکه این هویت را جسته و یافته کردهن

ت تنگ باشد، زنجیری بر دسدل ممکن است از زمانه ،زنانگی خویش شرمنده نیست. این زن

امل صورت عوها همه بهحساب نیاید، بترسد امّا این، بهو پای خود حس کند، در سایه باشد

 شود. میتماعی نشان دادهبیرونی و رفتار اج
ل و کند، گداری میزن داستانی دانشور، همان زن ستمدیده و فداکار ایرانی است که خانه»

داند کند. او میهای اجتماعی شرکت میدر فعالیت ،وقتپرورد و بهکارد، بچه میگیاه می

مبارزان نیز احتیاج به خوراک دارند و خوراک  ،هرحالکه سیاست، کل زندگانی نیست و به

را کسی باید طبخ کند و زمانی که مبارز از پا افتاد، کسی باید او را بپاید و پرستاری کند و 

 ( 6: 1382)دستغیب،« از مرگ نجات دهد.

ترین یادماندنیاست کـه یکی از به ،«سـووشـون»قهرمانِ  ،«زری»دانشور، خالقِ 

در انتخاب بین زندگی آرام  در ادبیّات داستانی معاصر است. زری های زنشخصیت

قت، در حقی ،خانوادگی و فعالیت خطرآمیز سیاسی و اجتماعی در تردید است. این تردید

آسایش و  به ،سواند و از یکنشده ماست که هنوز موفق به انتخاببیانی از تردید زنان نسل 

ای هآگاهی ،سو اند و از دیگربستههای سیاسی دلرفاه زندگی در خانه و فارغ از دسیسه

د. گذارآورند، آرامشان نمیدست میسوی جامعه به سو و آن ای که از اینوگریختهجسته

وخم یچها و پف ظرافترا عامل اصلی موفقیت او در توصی بودن دانشوربسیاری از ناقدان، زن

 اند. هایش دانستهداستان زندگی زنان

راوی سـوم شخص است.  ،شود و زاویـه دیـد آنبه قلم یک زن روایت می ،سـووشـون

هرچند مـاجراها و حـوادث داستان بر محور یوسف،  هم یک زن است و قهرمـان داستان آن

 توان نگاه و احساس زنانه را بازیافت. جای این رمان میدر جای چرخد،یک مرد، می

های او را در است از نگاه یک زن به جامعه بنگرد و ذهنیت و اندیشهدانشور خواسته

سیار در سنت ادبیّات فارسی ب ای کهبه نمایش بگذارد و در مقابل دید مردانه ،مواضع مختلف

ه حال ککوشد زری را درعینباشد. دانشور میداشتهگیر است، دیدی زنانه به جهان چشم

العاده، متفاوت و منتزع از جامعۀ ایرانی و زنانش صورت شخصیتی خارقزنی ممتاز است، به

راستین  نمایاندن شخصیت و هویت صورت زنی وصف شود که میانۀتاً بهتصویر نکند و طبیع
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نوآیین و دارای اهمّیّت اجتماعی بود، خویش است. این رویه که در زمان نگارش اثر بسیار 

سرگردانی جامعۀ  بستۀ آن است؛ای است که دانشور سخت دلایهمنمادی از درون منزلۀبه

ه ایرانی در عصری است ک سرگردانی زن ،های آنترین جلوهایرانی که مسلماً یکی از اصلی

 !دهند و شهر خالی است از مردانکس را به دست او میستارۀ هر

با حضور فعال و پویای خود در عرصۀ نویسندگی و شاعری  ،السّمانشاعر سوری، غاده

 ،ناست. زهای راکد اعراب کشیدههم زن عرب، خط بطالنی بر اندیشه آن ،عنوان یک زنبه

گمارد امّا شعرهای تر به بیان آن همّت میاست که رازی دارد و کم همچون صدفی بسته

 کنند:این راز را افشا می ،رت زنانهبا جسا ،السّمانغاده

موءودۀ  رغم ان بشرتی بیضاء/ اال اننی امراۀ زنجیۀ فی مفهوم معین/ ألننی امرأۀ عربیۀ/ کنت»

 االحتقار تحت رمال الجاهلیۀ/ وفی عصر السیر على القمر اصبحت/ موءودۀ تحت رمال

 (83: 1996السمان، غاده« )وباالدانۀ المسبقۀ لی .../ المنتقلۀ بالوراثۀ
 هایمعنایی من زنی زنگی و سیاهم/ زیرا من زنی عربم .../ در زیر صحرا باآنکه پوستم سپید است/ به»

گورم/ در زیر بهرفتن بر سطح ماه/ من همچنان زندهام/ و در عصر راهگور بودهبهدهجاهلیت/ زن

: 1387السمان، غاده)« .استهای حقارت موروثی/ و محکومیتی که پیش از من/ صادر شدهریگزار

65) 

او از درد مشترک زنان سخن  ؛تنها محدود به زن عرب و سرزمین عربی نیست ،افق دید او

مژگان را  ،دهد. زنی که از وضع خود غافل استاز انحطاط جامعۀ زنان خبر می و گویدمی

و جهالت بر غبار غفلت  که دهدپردازد و اجازه میآالید و تنها به ظاهرش میبه سرمه می

اهی ستیزد، زن را به یک نوع خودآگکند و نه میبا لحنی که نه امر می ،وجودش بنشیند. شاعر

وردن آپایین منزلۀبه ،زمینیرساند، خردکردن حروف و تشبیه آن به خـردکردن سیبمی

 است:پاافتاده دانش او به سطحی مبتذل و پیش

 عاشقۀ تطیر مع بوم الدهشۀ»

األبجدیۀ، فی بیت المرأۀ الشرقیۀ/ فی مذبحۀ التفاصیل الصغیرۀ الیومیۀ../ هل لَعتِ تموت 

األوانی الفضیۀ بدل حروف األبجد؟/ هل مسحت الغبار عن األرائک/ و ترکته یغطی أهدابک 

 (59: 1995، السمان)غاده« تحت الکحل؟



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     66  

 زنی عاشق که با جغد دهشت در پرواز است»

رق ای را/ بهای نقرههای حقیر.../ آیا ظرفمیرد/ در قربانگاه روزمرگیمیدر خانۀ زن شرقی/ الفبا 

ای که شتهاای/ و گذها را/ گردگیری کردهپشتیو ها جای حروف الفبا؟/ آیا فرشای/ بهانداخته

ای/ روی اجاق/ و کردهها را سرخزمینیات را/ غبارآلود کنند؟.../ آیا سیبمژگان سرمه کشیده

 (56: 1387السمان، غاده)« ای؟ا خردکردهحروفت ر

ا هآید و با رهایی و حضور در میان قصهدنیای این زن به تنگ می تنگیشاعر از دل ،در پایان

 از تصنع، آزادی دوربه ،چیز معنای واقعی خود را داردبردن به جنگل، جایی کـه همهو پناه

 است:جامانده در ذهنیّت او همچنان به ،های زن شرقیکند امّا ادراک غمرا تنفس می

و أقفز منها هاربۀ إلی الغابۀ/ ألنشر أجنحتی قبل أن یأکلها الصدأ و العث/ و أطیر مع بوم »

غاده) «الدهشۀ إلی أرض السرّ.../ بعیداً عن مقبرۀ األبجدیۀ/ فی دهالیز مطبخ األحزان الشرقیۀ...

 (60: 1995السمان، 

ها را ازآنکه زنگار و بید/ آنهایم را بگسترانم/ پیشجهم/ تا بالو گریزان، به جنگل می»

های حروف/ در دوراز مقبرهکنم/ بهسرزمین رازها پرواز می بخورند/ و با جغد دهشت/ به

 (58: 1387السمان، غاده« )های شرقی...قربانگاه غمهای دهلیز
  نگ -2-1

در  ویژه مردم شیراز،اخالقی ایرانیان و بیاسی، اجتماعی و که نمایانگر اوضاع سسووشون 

جنگ جهانی دوم است، در مرحلۀ اوّل یعنی عصر مشروطه، به مبارزه با استبداد داخلی 

 ،سووشون. »استهداد و در مرحلۀ دوّم به مبارزه با استعمار خارجی توجّه نشان هپرداخت

 و در دوران جنگ جهانی ترین داستان دانشور است که مایۀ سیاسی و مبارزاتی داردمعروف

، یوسف ترین قهرمانان این رمان( از مهم73: 1378)عبداللهیان، « و اشغال شیراز جریان دارد.

استعماری دارد. همسرش، زری، قهرمان اصلی داستان، با جـنگ، است که روحیۀ ضدِ

یوسف از بین برود و زندگی  که خواهدترسد. او نمیمخالف است و از عواقب آن می

 ،دانشور سیمینبه یُمنِ قلم  ،اش آشفته شود. با همۀ جذابیتی که سیمای یوسفنوادگیخا

لکه ب ای نیستای ریشهت، مبیّن مبارزهراست و حاکمی و است، جدال او با عوامل چپیافته

 ای است واقعیچهره ،دهد و یوسفای صادقانه است که نام کتاب را نشان میادامۀ راه مبارزه
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 یادر این است که تأثیر مبارزه ،شود. هنرِ نویسندهمیز زاویۀ دید زنی ایرانی دیدهکه ا زیرا

رحال در جهان سوم خطرآفرین است، در متن زندگانیِ خانواده و زن ایرانی نشان هکه به را

یرد مگناه به دست بیدادگران و زورگویان است. یوسف میشدن بیدهد. سووشون، کشتهمی

افتاد، در پایان با شنیدن اسم خون و جنگ به هراس می ،یوسف مرگ ازو زری که پیش

کند و آن را دیق میشناسد و تصشود و درستی اهداف شوهرش را میداستان متحوّل می

  :دهدادامه می

کنم. امّا حاال با کینه بزرگ می رام بزرگ کنمهایم را با محبّت و در محیط آخواستم بچهمی»

 (252: 1349)دانشور، « دهم.میبه دست خسرو تفنگ 

ی است. در هنگامۀ بحرانی، حتّ بنیاد خانواده دهد،که سیمین دانشور نشان میزری، چنان

زندگانی، خانواده زمان در اندیشۀ امّا در همان  بدهد شود تفنگ دست خسروحاضر می

 است.  وکودکان

همۀ شاعران عرب است. شده در اشعار های مطرحین و جنوب لبنان، از تمفلسط

های پرآشوب بیروت را با تمام وجود لمس السّمان از دیگر زنان شاعری است که سالغاده

شاعر رسوخ  ۀدر خاطرات روزمر ،عشق خونین بیروت ورزد؛است و به آن عشق میکرده

 ت این سرزمین را با خاطرات خرابیخواهد تمامیرسی ندارد. شاعر میکرده، بیروت فریاد

به  و ، برودجایی که سرزمین صلح، آرامش و آشتی است، جای بگذارد و به پاریسبه آن

 واند عشق او را به بیروت پاکتشویی او نمیامّا تن استحمام )نماد التیام و رخوت( بپردازد

  ه امّا روح آن زنده و سربلند است:شد های دشمنان مسلح پایمالتنی که با کفش کند؛
انم/ خونام بیروت را می ،کند/ و بر آنام آشکار میکه/ در برابر چهره با پارچۀ خونینی»

آستانۀ  ،شکنند.../ عشقتکنند و میبینم/ که آنجا در هاویه/ سقوط میام را میرؤیاهای کهنه

ب سوی شبعدازظهری است/ که به ،گشاید/ عشقتسوی خودکشی میدری است/ که به

هایی که/ دیوارها و رفت.../ از خانهبسیار دور خواهممانند عشق بیروت/  رود/غربت می

ب طعم آ ،روم/ سراسر پوستممیعلیه مایند/ و در وان مرمری فرو هایش/ جاسوسـانیپنجره

فراد ا کنم/ تنی که آن را در کفشچشد/ پاریس، در زیر پنجره/ هان تنم را خشک میرا می

به  کنم/ وبازی/ خشک میمطرز به آتش بود/ تن را با حولۀ حریر ومسلح/ پایمال کرده
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کلیدی آویخته/  ،زنم:/ آنجا در گردنما با دهشت فریاد میزنم ..../ امّعطر می ،گردنم

م در اکه گویی ادامۀ استخوان من است:/ کلید در خانهام/ چنانچسبیده به استخوان سینه

 (86-87: 1387السمان، غاده) ...«بیروت 

 نشان از اندیشۀ ژرف و واالی او دارد: ،السّمان در این زمینهدهغاو ذهن و زبان تند 

مشنوقا  فتعود /و تذهب لتتسول ماء /فتعود وقد فقدت اسنانک /و تذهب لتشتری خبزاً»

علی بوابۀ  /زقۀو تخلفها مم /و تفقد انثاک بتفاحۀفتعود  /بامعائک.../ و تذهب لتشتری نفاحاً

 (48: 1996السمان، )غاده «مستشفی یدمرها مطر النار

روی آب بیاوری/ ای/ میکردههایت را گمگردی/ دندانروی نان بخری/ چون بازمیمی»

روی سیب بخری/ چون با سیبی اند/ میگردی/ تو را با امعائت دار زدهچون بازمی

گذاری/ بر دروازۀ پاره پشت سر میای/ و او را پارهکردهگردی/ زنت را گمبازمی

 ( 17: 1387السمان ، غاده« )کند...ارستانی که باران آتش/ آن را ویران میبیم

 عشق -2-2

ساسات مقتضای احترین مسائلی است که هرکس بههمواره از بنیادیعشق  ،در عرصۀ ادبیات

واالترین نمود احساسات است. زن  ،عشق»است. آن را در آثارش به نمایش گذاشته ،خویش

شده که کلمۀ عشق، برای هر دو جنس، ابداً یک معنا  شوند امّا گفتهو مرد، هر دو عاشق می

« د.کنهای مبهمی است که دو جنس را از هم جدا میتفاهمهای سوءندارد و این، یکی از منشأ

 ،رسی شوند، در سووشونانی از این منظر برهای داست( اگر شخصیت567: 1380)دوبوار، 

ترین میل مثابه واالعشق برای زن، به»و شوهرش دارد؛ ها زری عشق بیشتری نسبت به بچه

و کند، در وجود اکه زن آن را متوجّه مردی میاست و هنگامیشدهطبیعی او در نظر گرفته

اعی و سیاسی ، ابتدا مسائل اجتمو برای یوسف (606: 1380)دوبوار، « .گرددبه دنبال خدا می

 خانواده.  ،سپس و مهم است

زنی »مجموعۀ های شعری غاده نیز هست. عشق و زنانگی را در ترین تمعشق از عمومی

او مشکالت توان دید. السّمان است، میکه منتخبی از شعرهای غاده «عاشق در میان دوات

 است:خاص خود را همراه با عشق روایت کرده
 عاشقۀ وَرَقتُها عانس»
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جئت ألکتب...کانت الورقۀ بیضاء،/ حتی البهاء المطلق للیاسمین... نقیۀ کثلوج لم یطأها حتی 

عصفور.../ و قررت أن ال ألوّثها.../ صباح الیوم التالی، تلصّصت علیها،/ فوجدتها کتبت لی: 

رقۀ و حمقاء!.../ لوّئینی کی أحیا و أحترق، و أطیر إلی العیون ... و أکون .../ الأرید أن أصبر

 (127: 1995السمان، غاده) ...«عانس! 

 های سپیدزنی عاشق ورق»

ه حتّی ها/ پاک، چونان برف/ کآمدم که بنویسم.../ کاغذ سفید بود/ به سفیدی مطلق یاسمن

دزدانه  ،بود/ با خود پیمان بستم که آن را نیاالیم.../ پگاه روز بعدگنجشک هم بر آن راه نرفته

سوی بود: ای زن ابله/ مرا بیاالی تا زنده شوم و بیفروزم/ و بهبه سراغش رفتم/ برایم نوشته

 ..«مانده!خواهم برگ کاغذی باشم/ دوشیزه و در خانه ها پرواز کنم/ و باشم.../ من نمیچشم

 (67: 1387السمان، غاده)

است. گاهی عشق معشوق  های شعری غادهترین تماز عمومیعشق به معشوق و وطن، 

 بیروت است: ،گویی که عشق بزرگ او ،روددر عشق به بیروت تحلیل می

 «وسط موقد الحمی/ رأیت جنونی بک یلتهب/ و انتظاری لهبوب ریاحک/ ال ینتهی...»

 (25: 1992السّمان، )غاده

زیدن و در میانۀ آتشدان تب/ دیدم که جنوب من با آتش تو مشتعل است/ و انتظار من برای»

 (44: 1387السمان، غاده« )های تو/ پایانی ندارد...باد

 (145: 1998السمان، غاده...« )حبک یطلقنی من سجن اللحظۀ/ ألسیر و المدی .... واحداً »

السمان، غاده« ).انتهایی/ یگانه شویمکند/ تا من و بیعشق تو مرا از زندان لحظه/ آزاد می»

1387 :96) 

شود. در عشق به معشوق، عشق ثانویه می ،تر است و لبنانپررنگ ،معشوقو گاهی، نمای 

 گوید:می است. غادههای مختلف آن نیز آمدهعواطف و حس

اال أن تحب شاعراً مبدعاً متوحشاً مثلک.../ طفولی األنانیۀ، غزیر لم یکن بوسع حمقاء مثلی،/ »

 (152 :1992السمان، غاده) «الخیانات و األکاذیب مثلک!...

ا/ چون رگر و وحشی اینکه دوست بدارم/ شاعری بدعت در توان زنی ابله چون من نیست/ جز»

 (39: 1387السمان، غاده« )/ خیانت سرشار/ و دروغ!تو/ با خودپسندی کودکانه
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شمارد،     ای مخدر میوع و مادهپذیرد و او را کودکی نامشردر شرق که عشق را نمی»

شاعرِ  ،یامنزلۀ پیروی نکردن از رسوم اجتماعی است. در چنین جامعهبهگفتن از عشق سخن

آید و اشعاری که در باب روابط گرم شمار میف بهوطنی، متخلّهای همعشق در برابر قانون

 ( 123: 1356)نزار قبانی، « گردد.رسوایی آشکار محسوب می ،و صمیمی بین زن و مرد باشد

 گوید:می غاده

للیل/ و جسدک ممدود علی طول اللیل و عرضه/ و عمقه .../ تحاصرنی تحاصرنی با»

غاده) «بصوتک، و الهواجس.../ توقظ فی نفسی التوق و الشهوات المنسیۀ،/ فأتعذب بعذوبۀ!...

 (40: 1998السمان، 
ت/ اسکنی/ و جسم تو/ در امتداد طول و عرض و ژرفای شب/ کشیده شدهمرا در شب/ محاصره می»

 های از یادکنی/ اشتیاق را/ و خواهشکنی/ و در من بیدار میوایت و نجوایت/ محاصره میمرا با آ

 (86: 1387السمان، غاده)« کشم...رفته را/ و من به گوارایی/ رنج می

ای هبا عشق کلیش هاای زنان و تقابل آنهای روزمرگی کلیشهنمودی از وسواس ،سووشون

یمین س ،هاهای بیرون از این محدوده است. بعدمردان به سیاست و تقابل آرامش خانه با دلهره

یگر رنگ د ،های زری، هویت زنانه را در خانه و اجتماعشکند و با تغییر پنداراین دلهره را می

ار کهای خود بهشقانههای بارزی که سیمین در سمت برونداد روح زنانه در عادهد. از نمادمی

ق، ا این عشورزد امّگیرد، شخصیت زری است. زری به خانه، شوهر و فرزندانش عشق میمی

ا هاست. او در مقابل رویدادهایش ضعیف ساختهگیریاو را در مناسبات اجتماعی و تصمیم

   مبادا خانوادۀ کوچکش درهم بشکند؛ تواند واکنش نشان دهد چون هراس دارد کهنمی

 شود.چنین میترسد که یوسف را از دست بدهد و می

های سراید و در عاشقانهبرای وطنش میکند؛ ل میوطن را در اشعارش تغزّ ،السمانهغاد

ا و هدارد و رمز صبر و ایستادگی در برابر رنجخویش، عشق به دمشق و بیروت را بیان می

 داند.ها را در این عشق میها و غربتآوارگی

سعی  یابند وهای خود دست مینوعی استقالل فکری و عاطفی در عاشقانهدو نویسنده بههر 

 عنوان جنس زن و نیمی از جمعیت جامعۀ انسانی دارند.به ،های خوددر انتقال دغدغه

  



 
 
 
 
 
 
 
 

السمانغاده و دانشور سیمین زنانۀ نگاه تطبیقی بررسی                                      

 
 

71 

  امعب -2-3

های زیادی در باورها و سنن جامعۀ هر دو نویسنده وجود دارد. در چنین جوامع شباهت

دید ژرف و عمیقی نسبت به مسائل اطراف  ،ندیشمندان، هنرمندان و نویسندگانا ای،سنتی

خود دارند. نیز دیدی حساس و انتقادی به جامعه و پیرامون  خود دارند. سیمین و غاده

دادن وضعیت زن در عصر جدید است. عصری که نشان مایۀ اصلی رمان سووشون،درون

شکسته و فکر آزادی را نع جوامع فئودالی را درهمو موا هابسیاری از سد ،قدرت علم و فن

خواهد کنیز مرد باشد و برآن است که در کار اجتماعی است. زن دیگر نمیپیش نما آوردهبه 

زری مهربان است امّا چون  با مشارکت جوید و قدرت گزینش پیدا کند. یوسفِ سووشون

 شود:موجب هراس زری می ،کنددر کارهای سیاسی شرکت می

 خطر دارد. اگر من بخواهم ایستادگی ،صریح هستی. این صراحت تو ،طور ترسناکیتو به»

نو! تو افتد! پس بشچه جنگ اعصابی راه می ،وقتازهمه باید جلو تو بایستم و آن اول ،کنم

 (129: 1349)دانشور، « ای...شجاعت مرا از من گرفته

پسر )خسرو( و دو دختر )مینا و  کند و یکمیزندگی اشرافی یوسف  ، در خانوادۀزری

و شرکت دادن های باغچه آببه گل ،پروردنداری، بچهمرجان( دارد و مشغلۀ عمدۀ او خانه

 خورد:روزی از یوسف سیلی می ،رغم تفاهم او و شوهرشبه در کارهای نذرونیاز است و

ه آخرین انست کدکرد. زری نمییوسف به زنش سیلی زد و این اولین باری بود که چنین می»

 (118)همان: « بار هم خواهدبود.

یرد امّا پس از گگیرد. البتّه زری هم تصمیم میبینیم که این یوسف است کـه تصمیم میمی

 های یوسف.گیریتصمیم

أحدّق فی الفؤوس/ و هی تمشی فی نومها إلی األعناق./ و من قاع غربتی،/ أنادی أحباء »غاده: 

غاده) «خوف./ ففی الکابوس، أیدیهم هی التی تحمل الفؤوس!األمس، و أتحسّس عنقی ب

 (200: 1999السمان، 
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اران / یروند/ از دشت غربتمگردنم راه میکه در خواب بر شوم/ درحالیبه تبرها خیره می»

 هایکنم/ زیرا در کابوس من/ دستجو میوتدهم/ و با بیم گردنم را جسدیروز را ندا می

 (84: 1387السمان، غاده« )است!ها را برداشتهتبر / کههمین یاران است

 ماندۀ خود دارد:السّمان انتقادهای تندی به جامعۀ عقبغاده

 «تائهۀ من خالیا أسالفی،/ ال تحمل غیر خصائصهم الوراثیۀ...« جینۀ»ال أرید أن أکون/ مجرد »

 (177: 1999السمان، غاده)

 هایهای نیاکانم/ که جز خصیصهمیان سلولخواهم تنها ژنی باشم/ سرگردان/ در نمی»

 (40: 1387السمان، غاده« )باشم.میراثی آنان/ چیزی را با خود نداشته

داند حتّی اگر این های خود، آزادی را در حق انتخاب میالسّمان در اشعار و نوشتهغاده

ت و سنّ تقابل کند وهای جامعۀ عرب اعتراض میانتخاب، انتخاب قیدوبند باشد. او به سنّت

 شود:مدرنیته در اشعار او دیده می
تائهۀ من خالیا أسالفی،/ ال تحمل غیر خصائصهم الوراثیۀ.../ « جینۀ»ال أرید أن أکون مجرد »

لَن أتنصّل من بذرتی األولی،/ لن أتنکّر ألسالفی،/ و لحقیقۀ حضورهم فی کیانی و خالیای 

و عمری لن یکون تکراراً لهم، بل ابتکاراً و دمی،/ شرط أن أکون ذاتی قبل کل شیء.../ 

 (177: 1999السمان، غاده) «شخصیاً،/ ال دخوالً فی عباءۀ جدی!

میراثی  هایجز خصیصه های نیاکانم/ کهرگردان میان سلولنی باشم/ سخواهم تنها زنمی نه!»

../ .آنان/ چیزی را با خود نداشته باشم/ و هرگز از نخستین بذر خویش/ دست برندارم 

ام تکرار آنان نه/ که آفرینشی از آنِ خویشتن خواهم..امّا بدین شرط/ که زندگانی..نمی

 (40: 1387السمان،غاده« )خویشم باشد/ و دیگر در زیر جبۀ نیایم به در نشوم.

نا برابر است. او مأموریت با مرد دا ،غاده معتقد است که زن جاهل، با مرد جاهل و زن دانا

 بیند: ضع زن و آزادی او را مأموریتی صرفاً مردانه و زنانه نمیکردن ومتحوّل
ه ریتی صرفاً مردانه یا زنانکردن وضع زن و آزادی او، مأموو نیز معتقدم که مأموریت متحوّل»

طور که نیمی از بدن او لمس و فلج باشد. همانتواند بلند شود درحالیزیرا وطن نمی نیست

پیشی  ،های بسیاریبال بپرد. ما در گذرگاه تحوّل از کشورتواند با یک که گنجشک نمی
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 ،کنیمدر قرون وسطا زندگی می ،در برخی از ابعاد زندگی خود ،ایم امّا ما اعرابگرفته

 (21: 1387السمان، غاده) «یکم است.وکه جهان در آستانۀ قرن بیست الیدرح

 مظاهر طبیعت -2-4

در میان گیاهان و حیوانات، موجودی بشری »ارتباط تنگاتنگی با طبیعت دارند. زن  ،زنان

ها، است. در راز جنگلها رها شدهواحد، از خانواده و نرصورت نفس آزادی. درآناست، به

« یابد.ها، چهرۀ حساس تعالی را میهای گستردۀ دشتتصویری از تنهایی روح خود و در افق

نمود فراوان دارد. زری و  سووشون در ،گری این خصیصۀ زنان( جلوه146: 1380)دوبوار، 

 با طبیعت ،سووشون شان عالقۀ فراوان دارند. زریِخانه به باغ دو دخترش، مینا و مرجان،

آن را با نگاهی  ،در لحظات شادی و سرخوشی و ارتباطی شهودی دارد ،دمخور است و با آن

 نگرد:شاعرانه می

 گذشتدادند و آب میشدند و عکس خود را به آب یادگاری میباز می هالب جوی نرگس»

های سفید و بنفش نجیبـانه با آب گـذرا شد بنفشهکرد... بهار کـه میو گمشان می

 (56: 1349)دانشور، « کردند و هیچ توقعی نداشتند.وعلیک میسالم

 گیرد:به خود میامّا همین طبیعت زیبا، در لحظات غم و اندوه زری، شکلی دیگر 

ایشان هها غبار نشسته، برگداده، بر روی همه درختبه نظر آمد باغ، شادابی خود را ازدست »

 (241)همان: « زرد کرده، سوخته...

به  ،ای نیرومند است که پیوسته در اوج غلیان عواطفاندازهبه  ،حسی زری با طبیعتهم

 مانیمثالً ز انگارد؛های طبیعت یکی میو جلوه احساسات خود را با مظاهر و افتدیاد آن می

ادادن شدن از جریان سحر و وآگاهیوسف با که داند افتد و میکه به صرافت نبودن خسرو می

. زری زندجویانه به چهره میرفت، طبیعت، ناگهان نقابی ستیزهجا درخواهد به حاکم از او

ها ها را بشنود و خواب درختباغهها و قورتواند صدای دعوا و بحث جیرجیرکحتّی می

 کند:را حدس بزند. در این لحظات زری آرزو می« لحاف سنگین آسمان»زیر 

ها را به حرکت ها و درختنهیب بزند و آدم ،توانست مثل بادآمد یا او میکاش باد می»

وراج  هایها چشم. کاش لبشد پراز میلیونشد و باغی میبرانگیزد. کاش آسمان صاف می

 (116)همان: « کردند.میها سر حرف را بازدرخت
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از مظاهری هستند که در شعر غاده با زبان  ،برف، موج، شب، آفتاب، ماه و مرداب و...

 نمادین مشهود است:

احبک/ لکنک لن تستطیع اعتقالی/ کما یفشل الشالل فی اعتقال نهر/ و تفشل البحیرۀ و »

 (3: 1996، السمانغاده« )الغیمۀ/ و یفش السد

توانی مرا دربند کنی/ همچنان که آبشار نتوانست/ همچنان که دارم/ امّا نمیدوستت می»

 (47: 1387السمان، غاده...« )دریاچه و ابر نتوانستند/ و بند آب نتوانست 

 زبان نرم و روان -2-5

تعقید  ،ندههاست. زبان این دو نویس، در زبان نرم و روان آنوجه اشتراک دیگر سیمین و غاده

ای در شعر آنان یافت شود، از مقولۀ پیچیدگی لفظی و معنوی ندارد و اگر هم پیچیدگی

 دهد.حالتی سهو و ممتنع می ،مفهوم است که به شعر آنان

هایی شخصیت ،هاای سیمین، گفتنی است کـه اغلب آنهآفرینان داستاندر باب نقش

از همان ابتدای داستان، باب دوستی با خـواننده را باز  ،هستند کـه با سادگی و صمیمیتشان

 یافتنی هستند که ماچنان واقعی و دستآن ،های سیمینهای داستانکـنند. شخصیتمی

 ها و دردکنیم، پای صحبتدرکشان میبینیم، میهرروز در اطراف خود امثال آنان را 

همچون  ،کنیم. زبان دانشورها همدردی میراحتی با آننشینیم و بههایشان میدل

که بیش از سایر عناصر، مایۀ انس خواننده چنان ،هایش، گرم و صمیمی و ساده استشخصیت

 نشین، عامیانه و گاه شاعرانه، زبانی زنده، پویا و طبیعی.شود، زبانی دلبا داستان می

ضای ن فجهت آفرید از لهجۀ شیرازی،در آثار خود دانشور ازجمله نویسندگانی است که 

 ها استفادهر اذهان مردم و تأثیرگذاری بر آنداستان، قهرمان و حوادث داستانی و نفوذ د

که نسبت به پیشینۀ موطن و لهجۀ مادری خود  سووشوناست. قهرمانان اصلی رمان کرده

 اند:گو برگزیدهوای دارند، لهجۀ شیرازی را برای گفتآگاهی کافی و شایسته
یا از این ب ،توانی. تأملی کرد و به دلسوزی گفت: رستمکه نمی دانمیوسف گفت: می»...

 اد بساز،م، یک تیره، جاوجو و اعتقای برگرد. بیا برای حداقل، یک ایشوگرفتهراهی که پیش

مام و ح های بایر من هم منتظر خانه و مدرسه وام! زمینحرفه یادشان بده. چندبار به تو گفته

 (52: 1349)دانشور، « ن هستند...شدخانه و مسجد و مرتعمریض
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دوراز هرگونه پیچیدگی در روند عادی شعری روشن و ساده است به ،السّمانشعر غاده

توان نوعی ویژگی سهل و ممتنع را در آن یافت. او در باب شعر چنین می ،کالم. در حقیقت

 گوید: می

پدر این  دوستی دارم؛ ، با آنامهای ادبیای وجود دارد که من از آغاز کارخانواده»

من  درد است. ،همسر این مرد، شجاعت نام دارد و نام کودک ، نامش حقیقت است،خانواده

م و زخم را عریان کن ،بلکه بیشتر تمایل دارم دارم با حقایق دردناک مجامله کنمدوست ن

 یکی را بعد از دیگری زیر نور خورشید و در عریانی وحشت و تنهایی درونی ،الیهالیه

در هر مکان و زمان، شبیه به هم است هرچند  ،های مابازکنم. دهشتناک این است که زخم

 (18: 1387السمان، غاده« )های ما مختلف است.ها و نیایشزبان گریه

السمان، غاده« ).اعلن انکساری أمام سطوۀ جرحک/ و أعود ألتزین بهباب حرائقک»غاده: 

1995 :95) 

  گردم تا با غبار کنم/ و بازمیبرابر نیروی زخم تو اعالن میدرهم شکستن خود را/ در »

 (30: 1387السمان،غاده« ).های تو/ خود را بیارایمحریق

 هاس آنمرگ و نشانب -2-6

صراحت ، بهدر سووشونهای مرگ جاری است. دانشور در شعر دو نویسنده، مرگ و نشانه

ـرادر دست بـ»یوسف مرده بود و خـان کـاکـا کند. درجایی کـه های مرگ اشاره میبـه نشانه

اه ی پـر از رگ و سـیهاهای گـریانش را روی دستبوسید و چشـمبود و میرا محکم گـرفته

را به معنی گور و مرگ القا  چادر و خیمهدانشور سیاه ،(213: 1349)دانشور، « گذاشتاو می

 کند:می

 است:دهالسّمان در رابطه با مرگ خود شعر سروغاده

حین أموت،/ فتش جیداً داخل هذه الورقۀ.../ أمضِ إلی قاع کلماتی،/ ترنی علی قارعۀ »

 (56: 1995السمان، غاده) «.السطور

جو کن/ به غرقۀ کلماتم برو/ تا مرا در ومیرم/ درون این ورق را خوب جستآنگاه که می»

 (71: 1387السمان، غاده« ).ها بیابیمیان سطر

 (211: 1999السمان، غاده) «للموت بحیاتی،/ فبالموت وحدۀ تزدهر أیامی. أنا مدینۀ»
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غاده« ).شکفدروزگارم می ،ام، شهری برای مرگ هستم/ و تنها با مرگمن با زندگانی»

 (83: 1387السمان، 

 بیان زندگی خصوصی -2-7

یقت حقدر ،های این دو نویسنده است. صدق عاطفهترین ویژگیصدق عاطفه، یکی از مهم

بیان به .ستتجربۀ خصوصی خود او ،آورداش میبدین معناست که آنچه نویسنده در نوشته

ان یکی شبا زندگی بیرونی ،دیگر، زندگی خصوصی نویسندگانی که صدق عاطفه دارند

 است.اساس الگوی مبارزۀ آل احمد ساختهرا بر است. در رُمان سووشون، دانشور، یوسف

ذهنیت زری، یعنی جریان سیال ذهنی در سووشون، در ارتباط با ترین بخش درواقع مهم

 است. شدهنوشته  مرگ یوسف

اریخ ایران تترین مرد پیشابارترین و مصیبتارا به مرگ زیب ، مرگ یوسفسیمین دانشور

جنازۀ  یعشباهت به تشیبی جنازۀ یوسف،کند. تشییعمرگی مربوط میهای جوانو سرآمد آیین

 ،ووشوندر س»است: گفتهاست. دانشور شگویی مرگ جالل بودهانگار زمان پی جالل نیست.

نسخۀ ثانی  ( شخصیت زری،163: 1376)گلشیری، « دم.بینی مرگ جالل را کرتقریباً پیش

شکیبایی، عشقِ وافر به نوع بشر، طبع شاعرانه، برخی از مراحل زندگی، تحوّل  شور است؛دان

ی تّدهند. حاو را شبیه دانشور نشان می ،وصافی از این قبیلپروری و ادر کنار شوهر، امید

 هایخانوادگی سیم و زر است که مادۀ نامیادآور هم ،این شخصیت ایانتخاب نام زری بر

سیمین و زری هستند. دانشور دورۀ ابتدایی و متوسطه را در مدرسه انگلیسی مهرآیین به 

متوسطه را  ،هادر مدرسۀ انگلیسیزری هم  و (155: 1376تحصیل پرداخت )گلشیری، 

گرا، شهودی با مقداری احساس عجیب من آدمی هستم برون»گوید: است؛ دانشور میخوانده

ل جال»است: دانشور گفته بینیم.هم میاین اوصاف را در وجود زری  ( و162)همان: .« شاعرانه

رمان نیز زری در کنار  ( در این8: 1366)حریری، « شوم.پخته باعث شد که من در سن جالبی

 یابد.شود و تحوّل میمییوسف پخته

 است:غاده نیز زندگی خصوصی خود را شعر کرده
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أطرق باب جدتی،/ فتفتحه لی بوجهها العتیق،/ و أبکی طویالً فوق حناء یدیها،/ بینما یاسمین »

 (88: 1387السمان، غاده) ...«شعرها یهطل فوقی 

  / زمانی دراز، بر گشایداش، در را میچهرۀ باستانی/ با کوبمدرِ خانۀ مادربزرگم را می»

« .باردبر سرم فرو می ،های گیسوانشکه یاسمن/ درحالی ریزماش اشک میهای حناییدست

 (88: 1387السمان، غاده)

غاده« ).اللیلۀ، لَن أبتلَع أقراصی المنومۀ/ کی ال یفاجئنی الموت علی حین غرۀ کلصّ ..»

 (31: 1995السمان، 

آورم را نخوردم/ تا مرگ به ناگاه مرا درنیابد/ در لحظۀ غفلت/ های خوابقرص ،امشب»

 (53: 1387السمان، غاده« )دزدانه

 گیرسنتیجب -3

یای خود تا حدی دن ،اند و اینیافتهتی تربیت دو در جوامع جهان سوم و سنّ، هرسیمین و غاده

گواه این مدعاست  خود ،شدههای ارائه است. نگاهی به نمونهآن دو را به هم نزدیک کرده

یوند پ ،در مواردی نظیر مسائل زنان، جنگ، جامعه، طبیعت و مرگ ،که مسائل و دردهایشان

 ،های خودتهالی نوشگذارد. آنـان در البههایی را به نمایش میتنگاتنگی باهم دارد و همسانی

 اند. شناخته خود بودهجوی هویت گمشده و ناودر جست

 هایخاطرات روز ،است. غادههمواره با تعریفی از زن و زنانگی همراه بوده ،شناخت خود

آبستن است از تراژدی هولناک زنانگی در جنگ. لبنان را به خاطر دارد و کلماتش، نبرد

کند و مشکالتی دارد و یم ندگیم جهانی زدر دنیای پرآشوب جنگ دو ،زریِ سووشون

 کند. را وصف میها دانشور این

زمان نسبت به زن کـه از او شعر غاده، نمایشی است از نوع نگرش جامعۀ عرب آن 

د. در یاباش با اهداف مرد معنی میدهد کـه صرفاً زندگیتصویری زیبا ولی پوچ ارائه می

دار تا مصلحی اجتماعی تحول تدریجی از همسری خانهرمان سووشون، دانشور نقش زن را با 

ارتباطی شهودی دارد و  ،با طبیعت دمخور است و با آن ،است. زریِ سووشونارتقا داده
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از مظاهر طبیعت در زبان نمادین  ،غاده و انگارداحساسات خود را با مظاهر طبیعت یکی می

 خود سود جسته. 

هاست. زبان این دو نویسنده زبان نرم و روان آن، در وجه اشتراک دیگر سیمین و غـاده

ور عشق است؛ عشق زریِ تعقید لفظی و معنوی ندارد. وجه افتراق دانشور و السمان در مح

، کندشده که آن را متوجّه خانواده می مثابه واالترین میل طبیعی او در نظر گرفتهسووشون، به

 همان عشق به معشوق و وطن است. و شعری غاده هایترین تمکه عشق، از عمومیدرحالی
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