
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  21  شمارة پياپي - 1392 پائيز  – مسو شماره  – ششمسال 
  
  

  ها و تصاوير چهرة معشوق در شعر شاعران زن معاصر  مشبه به
  ها و تفاوت آن با ديگر دوره

  )353 -368 ص(
  

   2مهدي رضايي، )نويسنده مسئول( 1حميده غالمي
  30/4/92 :تاريخ دريافت مقاله
  4/8/92 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  
  

 چكيده

عشق در عرفان شرقي سرچشمة همـة كائنـات  اسـت و معشـوق هسـتة ادبيـات غنـايي و        
با كاوش در ادبيات غنايي ايران و به ويژه قالب غزل، اين نقيصه بـه  .  عاشقانة هر ملتي است

ن، يك نفر بوده و جالبتر اينكه سيماي معشوق چشم ميخورد كه گويا معشوقة تمامي شاعرا
تشـبيهات  . ميباشـد دار تمـامي آن ويژگيهـا   به طبع و تقليد از مـردان، ميراثـ   شعر زنان نيز

  اي و تكراري در وصف سيماي معشوق، از شاعران، نقاشـاني سـاخته كـه بـا تقليـد و       كليشه
نقاشي، نهايتا همگي يك  برداري از دست هم در ترسيم سيماي معشوقگان خود بر بوم كپي

 . زن را به تصوير كشيده بودند

اولين جهشهاي حركتي در خلق سيماي معشوق  معاصر در شعر فارسي در دورة معاصر 
اين پژوهش بر آنست تا نشان دهد زنان شاعر معاصر در مقايسه با شـاعران زن  . شكل گرفت

  .، موفق بوده اندهپيشين، تا چه ميزان در خلق تصاوير بديع از سيماي معشوق
  

  كليدي كلمات
  ، چشم، دست، زلف، روي، اندامه، توصيف معشوقهسيماي معشوق
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  مقدمه
گسترده است ولـي نگارنـده    بحث در مورد تحول سيماي معشوق از سنت به مدرنيته بسيار

بـا بررسـي   . ست تا در اين راستا، تنها به تحوالت سيماي معشوق شـعر زنـان بپـردازد   بر اين
و  مو ششـ  ماي در قـرن چهـار   شعري شاعران زن از رابعة عدويه و مهستي گنجـه  هاييواند

و ديگر زنان شاعر قاجاريـه و پهلـوي و   العين  و طاهره قره مجهان ملك خاتون در قرن هشت
در  هحتي شاعر برجستة معاصري چون پروين، اين حقيقت آشكار ميشود كه چهـرة معشـوق  

شعرهاي مردانه بوده است با همان چشمان شهال شوقة ، همواره متاثر از سيماي معشعر زنان
. و ابروان كمند و لبهاي لعل و قامت سـرو ماننـد و ديگـر ويژگيهـاي اخالقـي مونـث مĤبانـه       

ستمگر، بي وفا، خضاب به خون عاشق بسته، هرجايي و ديگـر خصوصـيات معشـوق سـنتي     
يد فروغ بـود و پـس از آن   نخستين كسي كه آگاهانه، خود را از اين دام رهان. ادبيات فارسي

سيمين بهبهاني و رفته رفته، بصيرت زنان شاعر در خلـق تصـاوير بـديع از معشـوق فزونـي      
اين پژوهش ابتدا بـه  . با هم خالي از لطف نيستاي كه مقايسة اين توصيفات  گرفت تا اندازه

مان كار رفته در وصف سيماي ظاهري معشوق را كه در گذر زتشبيهات ب صورت گذرا سابقة
هاي به  اند، برميشمارد و سپس با ارائة شواهد شعري از نمونه تنها به يك كليشه تبديل شده

طور ضـمني، بتوانـد تـا    اين پژوهش ب روزتر تشبيهات، اين هدف را دنبال ميكند كه خوانندة
اي با ميزان جهشهاي توصيفي در وصف شمايل جسماني معشوق در اشعار زنان آشـنا   اندازه
ذكر توصيفات بر مبناي ظاهري از سر تا پاها ميباشد و نهايتا تصـويري كلـي از    ترتيب. شود

  .معشوق تحت عنوان قد، و تن، ارائه شده است
  

  ...سر و صورت مانند زلف، گوش و ابرو و چشم و ة مجموع
هاي پيشاني كه تا سالهاي معاصر كماكان استفاده ميشود  به ترين مشبهقديمي:  پيشاني
 ماه، سپيده، محراب عبادت ، مهر نماز: عبارتند از 

ديـوان كامـل جهـان ملـك خـاتون      (جبين است مهمرا مهر رخ آن  -بشد عمري مسلمانان كه در دل

مهـر  پيشاني تو  :هاي جديد تر آن مهر، افق، عشق و قطعه شعر است و نمونه ). 50ص: ،كاشاني راد 
) 66ص:  توان بي نهايت تشـنه اسـت،قهارترس    دريا به.(سجده به مقام تو زيارت اي دوست -اي دوست عبادت

!  پيشـاني  -عشـق اي  /شـوند شاديها جاري مي /قاب بگيري /هاي چهارگوشت رااگر تمام غم
/ پيشـانيت  سـپيدة / گيرنـد بـه سـخره مي  / كه شبان تبـاه  / مرا سكوت  ).20: هاي الل، برازجاني قناري(

محـراب  كـه  / اممن ديگر قديس كوچكي شده ).78 ص: بينم، آذر به تمام زبانهاي دنيا خواب مي(بشارتي ست
ديـواري  / تپيشـاني  چيندر /  ).55ص : عريان مرطوب، خـادم زاده  (اوست ةپيشاني دست نخورد/ عبادتم
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جريان شعر امـروز از رگهـاي پيشـاني تـو سرچشـمه       .)199ص: برهوت كاهي رنگ ، نصرت (انتهاست بي
  )64:مردن به زبان مادري، چمنكار(گيردمي

تـرين دامنـة تشـبيهاتي در وصـف شـمايل       به صراحت ميتوان گفت كه گسترده :چشم
ترين بـديع  هاي آن دارند و اين تشـبيهات از جملـة   به معشوق در شعر زنان را چشم و مشبه

ز جملة مهمتـرين آنهـا مـوارد    تشبيهاتي هستند كه در آثار شاعران زن با آنها مواجهيم كه ا
آن از جمله اقيانوس، دريا، ساحل، چشمه، آبگير، بركـه،  تشبيه چشم به آب و مظاهر : زيرند

بندرگاه، تشبيه چشم به آسمان و رنگين كمان و نيران از جملـه خورشـيد، آفتـاب، سـتاره،     
آينه، تيله، چراغ، فانوس، المپ، آتش، شعله، تشبيه چشم بـه كوهسـتان و بهشـت و بـاغ و     

جملـه نـرگس شـهال و نـرگس عبهـر،      چمنزار و تاكستان، از ميان گلها بيشتر به نـرگس از  
شقايق، به سنگهاي قيمتي از جمله گوهر شبچراغ، مرواريد سياه، عقيق، يشم، زمرّد، گـوهر،  
الماس، كهربا، به مقدسات از جمله خداي متعال، كتاب مقدس، كعبه، قبله، دارالشفا، حـرم،  

پرندگاني همچون ضريح، مسجد، آيه، معجزه، تشبيه چشم به جانوران از جمله آهو، گرگ و 
سيمرغ و عقاب و كالغ و پرستو و ابابيل كه شايد وجه شبه اين سه مورد آخر در رنگ چشم 

تـرين آن   عنـوان شـاهد بـه تعـدادي از برجسـته     كه در اينجـا سـعي ميشـود ب   معشوق باشد 
ترين تشبيه چشم كه همان نـرگس اسـت آورده    اي ابتدا شاهد كليشه: تشبيهات اشاره شود 

: هاي چشم با يكديگر، خالي از لطف نيست  به از آن مقايسة نحوة تحول مشبه ميشود و پس
ديوان كامل .(يكتا شدم تا ديدم آن زلف دو تادر جهان  -رعناي تو بربود از من جان و دل نرگس

مجموعة سـروده هـا،   (باردميديدة تو، روي شعرم ستاره  آسمانامشب از ). 10ص : جهان ملك خاتون،كاشاني راد

اش، اين  از آشتي نبود فروغي به ديده. )24ص: همـان (من چمنزاراناي دو چشمانت  ).104ص : زادفرخ
طلـوع،  چشمهاي تو در لحظة خورشيد  ).149: مجموعه اشعار، بهبهاني(دريغ ز هر سو سياه بود آسمان

و ... ه اممن آسمان يك شب يخ بست ).65: خوش به حال آهوها، صفايي بروجني(تاريك كرد سابقة آفتاب را
چشـمهايت را بـرايم    چـراغ  ).53: از ماه تا مـاهي، صـفايي  (ستاره ايقطبي تر است چشم تو از هر / باز

هـاي   بركـه از  ).66: عشق قابيـل اسـت، زارع  (پست كن ديگر، نگاهم فرق شب با روز روشن را نميفهمد
 ).16: ر، كاشـاني گزيـدة ادبيـات معاصـ   (رويد آفتاب، يك شب ستاره باش به شـبهاي تـار مـن   چشم تو مي

. )10:بهارپشت در اسـت، افشـار  (خوانم نكوستكز نگاهش هر چه مي/ ز چشمان دوستي دارم اشبچراغ
     سخاوت دانه فشاندن زمانه نـداده نشـانم  / دو چشمت كه با همه دانه كه دارم عقيق قسم به

ادره با يك نگـاه خـواهم   هزار ن/ هاي زمرد در آن دو حقـّة يشم ز طرفه). 813:مجموعه اشعار، بهبهاني( 
هـا،  ترانة ماهي(از جنس چشمهاي تو الماس آفريد/ را به شكل لبانت تراش داد ياقوت ).537:همان(برد

-ي چشـمانت خـدا مرا به چشم كـه بيـنم   / اگر كه كفر نباشد بگو شود پيدا ). 39:موسوي قهفرخـي 
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نديـده ديـدة ادراك   -تچشمان دارالشفايبه يك نگاه به / بال ترينم بخوان دوباره مرا شكسته
چشمان  )75ص: به درك عشق رسيدن، وحيـدي (هاي چشمانت آيهام از  كه درك كرده/ اين چنين وجدي

اسـت و   سـياه يـك روز   -است افسون خدايان فراسوي زمين -است افسونگر آيينه نشينتو 
  )122ص: زنان هميشه،فرخزاد (است ترين عابد محراب نشينرنگيك -است و دگر روز گناه

  :هاي معاصر تشبيه عبارتند از نمونهو 
هـا و خوراكيهـاي    تشبيه به مأكوالت از جمله شراب و چاي و قهوه و معجون، بـه ميـوه   

هاي دارويـي  نـان و سـبزي، عسـل، انگـور، بـه مسـكن      له بادام و امختلف از جمله بادام و چغ
چـون   همچون آسپرين، به منسوجات از جمله مخمل و حريـر، بـه مفـاهيم علـوم متفـاوتي     

نفوذ از جمله عين القضـات، پيـر هـرات، ارسـطو،     ي، فلسفه، تشبيه چشم به اشخاص بارياض
بـه كشـورها، شـهرها و مكانهـاي خـاص جغرافيـايي از جملـه آفريقـا، مصـر،          ... تموچين، و 

هـا و   ، شهر آهني، تشبيه چشم به رودخانهبمازندران، اصفهان، مثلث برمودا، سرزمين عجاي
رود، درياي خزر، درياي مديترانه، به اشـيا و عناصـر منفـي از     له زايندهدرياهاي خاص از جم

هـاي پراكنـده از جملـه     بـه  جمله، تور، سنگ، شالق، تيشه، طناب دار، صليب، و ديگر مشبه
در مورد رنگ چشم ... .هاي سياه، زغال، و  پوتين، قاليچه، آونگ، دكمه سوغاتي، گاوصندوق،

اي سبز و ميشي نيز سـتوده   اي، الجوردي، قهوه ، فيروزههرچند چشمان آبي، كبودمعشوق، 
تر ياه در شـعر از بقيـه ممتـاز   اند و مصاديق آنها آورده شده است ولي حضور چشمان س شده
 هاي معاصـر چشـم   به ترين مشبهدر زير تعدادي از بديع .ندرت، خاكستري و طوسيو ب است

  .شودآورده مي
دختران بومي / چشمانت آفريقايدر  :يتشبيه چشم به مكانهاي متفاوت جغرافياي

نـت چـون   انحناي تدر گسل بي/ و/ انتهاست  ديواري بي/ تدر چين پيشاني/ عريان ميرقصند
خـودم را در  / شكسـتند هـا مي  اگر آيينه ).199ص: برهوت كاهي رنگ، نصـرت  (كنمسقوط مي/ ايسنگريزه

كـه حتـي    كابـل چشميست چـون   ).25ص : مرا از نيلوفر ياد است، خوشدل( نگريستمچشمانش مي مصر
 مازنـدران  ) 44ص : از مـاه تـا مـاهي، صـفايي     (در رونـق بـازار تريـاكش نخواهـد كـرد     / جنگ تاثيري

تا / معصوم پلك هامةزند پرندپل مي ).55ص : خوش به حال آهوها، صفايي بروجني ( خنددچشمهايت سبز مي
/ دو تا چشم و لبخنـد شـيرين تـو    ).40: وهوا هستم، سـرخانل ةآخرين نسخ( چشم تو زاينده رودتراصفهان 

هـاي تـري    چشمانت ترانه مديترانة ).77ص : آهسته كه آسمان نفهمد، حقوقي(تسي منبرمودا مثلث ترين
  ).43ص:زير پوست شهر، نجاتي(هواي موسمي بندر، شكوه بيشتري دارد/ دارد

مجموعـه  (ن نشين مـ  خلوت ةساد صوفيان آن/ آن تيره مردمكها آه :تيپهاي مختلف مردم

سروده
 

 القضـات  عـين هاي تـو  تـا اينكـه چشـم   / مت شراب شـد چشة انگور در پيال ).240: ها، فرخزاد 
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ي اسـت  موچيندلش نازكتر از چيني و چشمانش ت: ليال صبوحي ).11: ها، موسوي قهفرخيةماهيتران(شد
  )49-50: 1384دفتر شعر جوان آذربايجان شرقي،(

هـاي جديـدتر آن    اي آن شراب بـود و نمونـه   ليشهخوراكيها كه نمونه هاي نخستين و ك
  ...عبارتند از چاي و قهوه و 

/ پياده كرده حجـم اسـتكان را   -خوردبه قد و قامتت سوگند مي/ دلي با آتشت پيوند ميخورد
دو  قهوة تركمرا به  ).16ص : زمين با چرخش چشمت قشنگ است، رسولي(خوردچشمت قند مي چايكسي با 

از / همين سـياه / هايتچشم: عصمت احمدي ).31ص : نسخة حوا هستم، سرخانلو آخرين(چشم مهمان كن
نان و سـبزي  گير  عاقبت نمك:ميترا مقيمي، )573: 1388تذكره زنان شاعر فارس، (ترخوشمزهچغله بادام 

و قاف آخرين چشم / نوشته عين و شين چشم خود را ).390ص: شاعران امروز، زارع (: هايت شدمچشم
زمين با چرخش چشمت قشنگ است، .(خود را چشم آسپريندوباره / نام قلب من تجويز كردهبه  -خود را

از (هاي جهان پر است از چاي و قهوه مزرعه/ ها بريزي از آن چشمشراب پلكي بزن،). 58ص : رسـولي 

 /شـوند خـوش حالـت مي  / موهايم را شـانه ميكـنم  / ه به بازوانشخير ).100: ماه تا ماهي،صفايي بروجني 
روباه سفيدي كـه عاشـق   ( عسلة ،كوزاش چشمان بسته /.../آيد بگويم چگونه از دستم برنمي/ بيدهخوا

زيـر  / سـياه ة دو حبه انگور مي خوش و در هر كدام يك هست .)76-77ص: موسيقي بود، محمدي اردهالي 
 !نرمتر از ابر شلوارپوش مايوكوفسـكي / چگونه مردي هستي/ زنندچشمك مي/ برگ پلكهايت

 ةترين ميـو درشتهايت چشم/ هاي دريايي پنج پر دستهايت ستاره ).33ص:كه لب نزدم، گله داران يوسفي(
بـر قلمـرو هميشـه در صـلح اقيـانوس      / اي فارغ از كليـد و سـكه   شاهزاده/ و رفتارت/ شراب
  ).33ص:همان.(آرام

ي هاي ديرياب و گاه دور از ذهن دارند ولي در عين حال هنر شبه هايي كه وجه به و مشبه
/ گردنـد ايي كـه از پادگـان برمي  پوتينهـ شـبيه  / هاي تـو چشم«: و زيبا به نظر ميرسند مانند 

/ پيش از آنكـه پلكـي بـه هـم بزنـي     / و برف/ شوندنمي/ صداي استخوانهاي پرنده را / پوتينها
هـايي كـه غبـار     به و ساير مشبه )44: هاي كوچك رنگي، بهرامي نقل(. »ردپاهاي قرمز را محو خواهد كرد

هاي موفق زير، سـپيده   الخط سيماي معشوق ميزدايند مانند نمونه ترت و كسالت را از رسمف
 ).302: شـعر امـروز زن امـروز، بابـا چـاهي      (م در آسمان خالي/ يكالغ/ كاش چشمهايت سياه بود«:جديري

/ هـاي مـرا   كنند لحظـه دود مي/  تنباكوة دو برگ تير/ ت يهاتوي چشم/ زني و دوبار پلك مي
  ).72-75ص: مردن به زبان مادري، چمنكار (ام هاي خشكيده روي شانه/ ه پا ميكنيتش بآ

تشبيهات نگاه معشوق معموال با تشبيهات چشم مشتركند دراينجا يـك تشـبيه از   : نگاه
/ نگاهـت : شودميتشبيه شده است آورده  ،خانم فريفته فريد كه در آن نگاه به چند مشبه به
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./ كشـد بـه انتظـار مي  / ة جالداندر دشن/ كه مرگ را/ گام وداعبه هن/ است ترين بوسهطوالني
پنـاه  / در آالچيـق مژگانـت  / م راكه پرندگان سرگردان نگاه/ هاست سبزترين مزرعه/ نگاهت

/ نگاهت/ براي عزلت/ است بلندترين حصارو / براي گريز/ است ترين جادهامن/ نگاهت/ دهدمي
پنـاه  / در عمـق دريـاي چشـمانت   / اهايم رشمكه ماهيهاي رنگين چ/ است آرامترين رودخانه

بـراي  / اسـت  بـان  ترين سايهو وسيع/ براي اميدواري/ ترين زمان استكوتاه/ نگاهت/ دهدمي
 ةبه حجله خان/ نگاه نرم تو را  اطلس سبز هطاقدو  ).698-699ص: فرهنگنامه زنان پارسي گو، مهاجر (فراغت 

هزار نـادره بـا يـك نگـاه     /يشمة دو حقر آن هاي زمرد د ز طرفه –خورشيد و ماه خواهم برد 
كـه دختـران مـن ايـن     / انـد  نگاهت دوباره آمـده  كاهنانو  ). 534:مجموعه اشعار، بهبهـاني  (خواهم برد

از مـاه  (آيد ببند پنجره را  چقدر باد مي/ كنار معبد يك عشق تازه سر ببرند -شعرهاي باكره را

  )82ص : تا ماهي، صفايي

هاي مرسوم عدول كرده باشـد  معشوق چيز زيادي كه از هنجاران در وصف مژگ: مژگان
هايي نظير خنجر و تير و خـدنگ   به مشبه    مشبه مژگان همانند گذشته به. سروده نشده است

و دشنه و ناوك و ديگر وسايل شكار و جنگ و گـاه نيـز كـل لشـكر و اردوي جنگـي طـرف       
  .مقابل تشبيه شده است

ديـوان  (به جان سوگند در راه وفاي خود شهيدم من/ شتمگمژگان آن بيدادگر  خنجرقتيل 

كه من در نظـره اول  / مژگانت هدف كردم دل و جان را  تيربه پيش ).  76ص: مستوره كردستاني،كرمي
  :هاي معاصر آن عبارتند از و نمونه  )46ص: ديوان مستوره كردستاني،كرمي( ز بهرت دين و دل كردم

/ نگاهـت  )533: مجموعـه اشـعار، سـيمين بهبهـاني     (چشـم  مژگان مشكين ميكشـي بـر دوش   مخمل 
 دهـد پنـاه مي / مژگانـت  آالچيـق در / كه پرندگان سرگردان نگاهم را/ هاست سبزترين مزرعه

/ ام هايـت بـاال آمـده    از مـژه / انـد  ها را به رويم بسـته راهتمام  )699-698: زنان پارسي گو،مهـاجر ة فرهنگنام(
از طـرز  / هاي تو معلوممـان شـود   تا قدر عشوه ).15ص : دري،چمنكارمردن به زبان ما( هايت را نبندچشم
  )40: ترانه ي ماهي ها، موسوي قهفرخي(  آفريد مقياسهاي تو  مژه

  .تشبيهات در وصف پلك بسيار محدودند: پلك  
/ من هويت و/ شوماز خداي سبز آغاز مي/ آيم شيد ميمن از مادرِ خور«: سعيده خيرآبادي

هاي نقرهپلكان( »ستتو ةهاي تاخورد پل
 

  )697ص: اي،جعفري فسايي
  !    خود قابل تأمل استة در وصف بيني شاهدي يافت نشده است و اين به نوب: بيني 
طعم لب هميشه شهد و شـكر و  . ستها معموال تكراري به گونه توصيفات مشبهدر اين: لب

بـه  . داردقند و عسل و مـي و نمـك اسـت و جانبخشـي آب حيـات و طهـارت آب كـوثر را        
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. خوشبويي بوي باغ و الدن و تمام گلهاي ديگرست و به قرمزي عقيق و لعل و يـاقوت احمـر  
  . ها را در يك غزل يكجا براي لب ذكر كرده است به بيشتر اين مشبه »عشرت قهرمان«

را بـا   بـوي بـاغ  آورد  -اسـت لبـت   شـهد و شـكر  خوشتر از / است لبت  آب كوثربهتر از 
 -ست لبتاحمر ياقوتيا كه /  لعلبود يا  عقيق يمنيا  -طرست لبتمع الدنهمچو / خويش

 مـي گـاه در  / شـكر گهـي   نمكگاه دارد  -تا برابرست لبت عسلبا / نشود وا ز فرط شيريني
اش ميشـود   جلوه -لبست ترست مخزن لولو/ سي و دو گوهرت دروست نهان-شناورست لبت
يـاقوت  ايكـه  / ي بر نكيسا كـن  يكنفس رو -ست لبتعنبرو  مشكغرفه در / فزون زان خط

  ).90ص : كهكشان، قهرمان(. ست لبتاحمر
هاي كمي جديدتر در مورد لب موارد زيرند به مشبه:  

 سـيب سـرخ  ، لبانـت  ) 35: مثـل آوازهـاي عاشـق تـو، عباسـلو     (انگورهاي نچيده -ياقوت لبهايش انگار
 سـيب  جغرافيـاي سـرخ  لـبش   ). 35ص: دختري مينيـاتوري بـودم، شاهسـواران احمـدي    (بود در شعرم آسماني

: پيغام گير خاموش،سـاالروند (ارديبهشت تازه شيراز اي لبت  ).36ص :زمين با چرخش چشمت قشنگ است،رسولي(است

بـر   لبخنـد چنگيزخـان  / بيـرون خراميـد  / از الله به الي درختچـه هـا  / چون پلنگي).47-48ص
  )19ص :براي سنگ ها،محمدي اردهالي (لبش

هـا، موسـوي   ترانـه ماهي !(نت تراش داد، از جنس چشمهاي تو المـاس آفريـد  شكل لبا را به ياقوت

هـاي   پنجـره / در برهـوت / هاي خواب عميقي بـوديم انگار ستون/ چشم كه گشوديم ).40: قهفرخي
به فشردن / ة من،كه دنيايي داشته، بزرگتر از اشتياق زنان/ زني دوووووووور/ چوبي زني هندو

  ).41: نويسم، جعفريمشق آبها را مي( است انگورة شيركه / ي تشنه اتهابوسيدن لب/ اي گندميتهانگشت

  
  بوسه

آن شب به كام مـن افشـاندي، زان    -آن شب من از لبان تو نوشيدم، آوازهاي شاد طبيعت را
هاي تـر   در بستر سبزه/ داندبر ما  چه گذشت كس نمي ).201: 1383فرخزاد، (را  ابديتة قطربوسه، 
شـراب   بايـد  ).172: همـان (سـوزان ة هزار بوسـ  الماس/ به گردنم آويختگويي كه لبش   -دامان

). 71: همـان (آتشـين او خوشـتر  ة بگـرفتن، از بوسـ   جام زهريك بوسه ز  ).18: همـان (بوسه بياشامد 

خوشـبخت مـن    يسـو گيسخن از  )114: همـان  (بوسه، ويران گشتند روي لبهام سالملبهايت با 
و لبانـت   ). 23ص : همـان (ات بوسه ريحردر  چيمرا بپ ).297: انهم(وت ةبوس ةسوخت يهاقيشقا با است،

بـه رخـم    )239ص: همان(هاي گرم عاشق من بسپاربه نوازشهاي لب/  حسي گرم از هستيرا چون 
مجموعـه اشـعار سـيمين    (چه ثمر ز عودسـوزي كـه در او شـرر نباشـد    / بوسة لبت گل آتشكند نمي
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صد پاره وز بوسه  )137:همـان (شكوفد چو الله گرم نيازمي/ تو بوسة هاي شعلهبر لبم ) 322بهبهاني،ص 
بايـد  / توانم با مشتي خـاطره سـر كـنم   من نمي/ نه. )649:همـان (بر بازوي ديگرت ريخت/ مرجان
ام  ز تصـوير تـازه  من ا/ هايم را بزدايي زنگار مژه/ بوسه، گل بهي كنية فرچام را با  گونه/ بيايي

بارورتر از (شب را سحر كنيم/ بوسهة ترانكه با / با من بمان )66ص: اندوه زن بودن،حجازي(ترسمدر آينه مي

   ).137ص : پور بهار،سليماني
كلي در اشعار زنان به دليل حجـب و حيـاي مخصـوص زن ايرانـي و اقتضـا و      ولي بطور 

فرهنگ جامعه، از بوسه كمتر سخن رفته اسـت و نـوآوري در تشـبيهات آن نيـز بـه همـان       
  .نسبت كم ميباشد

  خند معشوقلب -
هـايي ماننـد گلهـا و     به در اشعار زنان لبخند معشوق نيز همواره ستوده شده است و به مشبه

در ... ها و ديگر عناصر مشابه، توصيف ميشود و از اوصافي همچون شكرين و نمكين و گلبرگ
 .وصف آن بهره ميگيرند

هست / عشق و اميدبر كتاب خنده نه  -خفته لبخند گرم زيبايي/ بر لب يار شوخ دلبندم
ة محرمانه اي قص -بهر آغوش آرزومندي/ دعوتي است عقل فريبخنده نه  -فريبايية ديباچ
هـوس انگيـز و تشـنگي    / به جام بلور شراب خنكچون  -هاي وصل و پيونديز خوشي/ دارد

  ) 134: مجموعه اشعار، بهبهاني (هاي دوباره بايد خواستجام/ ته تهيجام اول ز مي نگش -افزاست

در و مرواريد و صدف و در كل  دندان معشوق در نظر شاعران همواره به: ندان معشوقد
  .هاي قيمتي سفيد رنگ تشبيه شده استسنگ

ديـوان  ( است يا لعـالي دنـدان   در ثمينبگو كه / نيافتم به حقيقت كه در دهن تو چه داري

ديوان كامـل جهـان   (ت گهر بشكستدر عدن قيم/ دهنت ة دندان و حقّ در). 80ص : مستوره كردستاني، كرمي

زبان امروزي چنـين توصـيفي از دنـدان ديـده     و در جهشي به سمت ) 73ص : ملك خاتون،كاشاني راد 
  )66ص : اندوه زن بودن،حجازي( »هايت به سرود سالمدندان پيانويو نواختنم با «: شودمي

ه كالبـد عاشـق دميـد    صداي معشوق همچون جاني تازه اسـت كـه در  : صداي معشوق
هاي  ست كه صداي او در نظر عاشق به صداي موسيقي و الي الي مادر و آيهميشود و همين

صداي معشوق از صد قرنها گذر ميكند . كتاب مقدس و دم مسيحا و ترنم باران شباهت دارد
اي گوارا ميشود كه عاشق در آن تن و جانش را شستشـو خواهـد داد و در    و به مثابة چشمه

صداي معشوق سبز اسـت و جـاري و لهجـة بـارانيش موجـب      . د شدبهشتش جاودانه خواه
پرنـد  . گرمسـت و جـاري و زالل و خـيس   . ميشود كه درختان با او احساس محرميت كنند

  :آذين و شكوفا گراست
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 ).1020ص : مجموعـه اشـعار، بهبهـاني   (غل كنان در سينه شـاريد  غل/ شيشه مي پر نشئه و گرميك 
طرحي براي سنگ، شـرحي بـراي سـار،    (م در كرتهاي پشت زندگي/ بود پرطراوت نعنا ةدستيك / صدايش

هاي شناور، مشرف ساحل(بود  سوخته/ نرمي كه بر آتش گذرد مخمل همچون/ و صدايش ).70ص : كبيري

ص : كشد،دسـتغيب  ماه شكسته كوه هـا را آه مي (شود مي آفتابو / گذر ميكند/ از سد قرنها/ صداي تو ).21ص:  

 آسـتانه ايسـت  و صدايت / .../ هاي پيش از اينگشاده بر مجال/ است آستانه انگار صدايت  ).25
  )50ص : كنم تقويم را برگردان،مير صادقي خواهش مي(گشاده بر ساعت روز 

  
  و زنخدان گونه و خال

تشـبيهات بسـيار   . انـد  هاي معشـوق چيـز زيـادي نسـروده     زنان شاعر در وصف گونه: گونه 
گونـه  دسـتي ب / هر سيب نارسي كه سر شاخه مانده بـود : حد سيب و گيالسست در محدود

   بـر  / هـاي لطيفـت كشـيد و بعـد     گونـه دسـتي ب  ). 70ص: از ماه تا ماهي، صفايي (انار شدهات كشيد و 
  ).40ص : ها، موسوي قهفرخيماهي ترانة(آفريد گيالسة شكوفشاخه ها 
  .شوديبه دانه و دام و اسپند تشبيه م كه همواره: خال

خـال   ).37ص : ديـوان كامـل جهـان ملـك خاتون،كاشـاني راد      (بر روي همچو آتش خاليست چون سپندت
  ).87:همان(سيه كار تو دانه و دام منست

دل مـن در  / جدا افتـاده از كنعـان چـو يوسـف    : اي زنخدان و مشبه به تقليدي و كليشه
  )93ص:همان(زنخدانت به چاه است
ن شاعر نيز به تبع از معشوق شاعران مرد، به موارد زير زلف معشوق زنا: زلف و بناگوش

كمند و چوگان و كژدم، ابريشم و اطلس و ديبا، مشك و عبير و عنبر سارا، : مانند شده است
بيد مجنون و سوسن و سـنبل و پيچـك و گـل گنـدم و هميشـه يـادآور سـياهي شـبهاي         

هاي بنـاگوش نيـز هـيچ     به مشبهو  .اي شده اند ظلمانيست كه همة آنها از فرط تكرار كليشه
گاه چيزي فراتر از ماه منير و عاج و سيم و امثالهم نيست آنهم در شعر شاعران مقلد و فراتر 

  .از اين موارد چيزي ديده نشده است كه همگي از فرط تكرار تشبيهاتي مبتذلند
اسـت   عـاج  -سي مسـتانند خقتـه در سيمسـتان   / سي مستانو هر  سي زنگيزلفين تو 

مهستي گنجه(بوسه كم از سي مستان سيمستانزين / گوش تو يا سيم است آنبنا
 

  )36ص: اي، محرابي

نحوي به كه ب ها معموال مواردي هستند به در اين موارد مشبه: دست و شانه و انگشت
زنانگي متن، تشخص بيشتري ميدهد زيرا كه معموال اين احسـاس پنـاه جسـتن در آغـوش     

هـاي امـن، دژ، كـوه،     معموال قلعه ،هاي دست و آغوش به مشبه .معشوق، احساسي زنانه است
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ند كه در ضمن اينكه بيانگر من و مواردي از اين قبيلگاه و استراحتگاه، چتر، مأ پناهگاه، تكيه
كنندة حس امنيتي اسـت كـه زن در پنـاه آغـوش     ممدوحند به نوعي القامردانگي و صالبت 

هاي معشوق را فـروغ   ن نمونة توصيفات زنانة شانهنخستين بار، زيباتري. حمايت مردش  دارد
همچو / هاي تو شانه:  هاست ارائه داد كه در شعر زنان هنوز هم از زيباترين و موفقترين نمونه

/ كشـد چـو آبشـارنور   سينه مي/ گيسوان من در اين نشيب موج/ هاي سخت و پر غرور صخره
همچـو  / اي گيسـوان مـن بـر آن    ه رقص رشته/ اي عظيم حصارهاي قلعهچون /هاي تو  شانه

زيـر  / در خـروش آفتـاب داغ پرشـكوه   / هـاي تـو    شانه.../ نسيمهاي بيد در كف  رقص شاخه
ديدگان پرنياز  گاه قبله /هاي تو شانه/ هاي كوه قلّهزند چو برق مي/ هاي گرم و روشن عرق دانه

و پيرو فروغ با تشبيهات روبرو  )210: مجموعة سروده ها، فرخزاد (نماز من مهر سنگي/ هاي تو  من شانه
/ نام با عطري بي/ است گياهي هاي ابريشمين شاخهدستانت : اند و صميمي مواجهيم كه ساده

 بازوانـت را  چتـر  ).87ص: هـا، كبيـري   غروبي(از بادهاي تند مهاجم / گلهاي پيراهن مرا/ پناهي ستو 
: كاغذهايي كه بـاد مـي بـرد، نبـوي      (م انتخاب كن/ را بان سايهترين هميشه امن/ من دوست دارم/ بگشاي

هاي حوا، دلتنگي(است آشيانهمثال آن پرنده كه درون / ام ميان دستهاي تو چه امن جا گرفته). 79ص

از مـاه تـا   (هادر زمسـتان  كوههـاي زادگـاهم  چـون  / هايت زير پيراهن اي مهربان شانه )74ص:  نجاتي

  ).  27ص:  ماهي،صفايي بروچني 

انگشتان معشوق به گلها و گياهان و درختاني همچون ياس، گل تاج پس از آن دستان و 
       هـايي همچـون انـار و     خروس و افرا و اجزاء درخت چـون سـاقه، شـاخه، بـرگ، و بـه ميـوه      

  :اند هاي نوبرانه تشبيه شده ميوه
بگـذار بـه دسـتهات     ).244ص : به درك عشق رسـيدن، وحيـدي  (بلند و سبز افراة شاخدستان تو چون 

از / من دوست داشـتن را   ،)92ص:  معبد بنفش،خوشدل(است هاي تاكالهام برگ/ كه دستهايت/ نگرمب
از / انگشـتانش  )69ص : هـاي راگيا،حنانـه   گل( در آسـتان بهـار  / بـود  برگهاييكه دستهات / تو آموختم

 چـرا بـراي تـو دلتنـگ    (آيـد   مهمان كـم دردسـري مـي   / كنمميميز را آماده / است هاي نوبرانه ميوه

: هـا،كبيري  غروبي( نـام  بـا عطـري بـي   / است هاي ابريشمين گياهي شاخهدستانت  )65ص: نشوم،منصوري 

ميان ياختـه هـاي   (ترسم از رويا بيدار شومآه، مي/ ريزندام مي انگشتانت چه نرم بر شانه آبشار  ).87ص

داران ترسـيم  و باز در جهشي به مدرنيته اين تصوير از خانم ليلي گلـه  ) 102ص : كوهستان،خوشـدل  
هاي دريايي پـنج   ستاره/ هايتتدس/ .../ هايتست دستيئدرياة دو ستار/ نرم و مرطوب: ميشود

تـاج  با ده هالل / دو ايوان روشن، در آغوش سپيده دم / دستانت ).32: يوسفي كه دم نزدم،گلـه داران  (پر
/ دستانت/ تهاي انگشتان نردهبر انتهاي / سركشيده از ده گلدان كوچك شفاف/ خروس سفيد

ـ / اي ده شـاخه تـاج خـروس نقـره    و / با پيراهن سپيد/ دو ايوان روشن ماه و خورشيد الي الب
هاي شـناور،  سـاحل (    دستانش قديمية كوچدر امتداد / وزيدمچون باد مي ).422: سليماني،بي تـا ( گيسوانم
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/ سـتهايت را دراز كـردي  د )587: ها، بابـا چـاهي   عاشقانه ترين(هاي بي رمقچمدان: دستهايت) 80ص : مشرف 
را  هـاي متـراكم   طعـم ماقبـل تـوده   دسـتانت   )115: 1383فرخـزاد ،  ( هاي بي سـرانجام جريانچون 
  ) 60ص: نژاد  ها درواي، خسرويبرگ(دارند

در اشعار زنان، آغوش معشوق گاه به فراخي آسـمان اسـت و مرحمـت    : آغوش معشوق
ه آنقدر تنگ كه ديگر هـيچ مجـالي بـه    انتهاي آنست و گا دريغ آفتاب نشاني از وسعت بي بي

اي مه گرفته و در راز و رمز فرو رفته است  گاهي همچون ستيغ قله. ها نميدهد رويش بنفشه
ت و داغ و گهگاه نيز خيس و مرطوب و باراني و در نهايـت زالل اسـت و   رحرارو گاه گرم و پ

  : معطر
گـر اختـري    آسـمان در  در آغوش سـحر / خواهم در آغوشت سپارم جانبه ياد آور كه مي

كـه در خفـا   / گـرايش بـر ايـن داري   / نگريتو كه از پشت پرده مرا مي )235: 1385بهبهاني، (ديدي
كه بـاد پرهايشـان   / ها را بنگرم عبور فرشته/ سجده بر سجاده زمين برم/ اعتراف كنم هميشه

شـان  (آغـوش تـو  ة فتمه گرة قلّبه همان / برندو هودج مرا با خود مي/ از آراستهرا به آرايش پرو

 /اي تـو آغوشـت  / شوم در تو يازده شكوفه از ميخك سرخغنچه غنچه باز مي) 16ص: انديشه،بهشتي 
بـراي ماديـان   / اسـت  اي سبز عرصه/ آغوش تو هنوز )76ص : گم،ارسـطويي  ( منة باغ سالهاي شكفت

  ) 884ص: حسيني زنان شاعر ايران،شاه (: گراناز موسوي .دودبه تاخت مي/ كه زير پوست من /سركشي

هاي متداول دل كماكان همان سنگ و صخره و آهن و چوب است  به مشبه: دل معشوق
  :و امثالهم

  ز عهد دور به غايت، به دلربايي چست/ دالني به مهرباني سستسنگبه دل چو 
بـا جـادوي   ام  آن ماه ديده است كه مـن نـرم كـرده    ).57ص: ديوان كامل جهان ملك خاتون،كاشاني راد (

سرودهةمجموع(او  سنگحبت خود قلب م
 

اوفتادن و رسـتن را  / اين صداي شكستن را  ).34ها، فرخزاد، 
همـين تشـبيه درغزلـي     ).703مجموعـه اشـعار ، بهبهـاني،    ( .از بلور تنم بشـنو / ييخارااي دلت همه  –

  :معاصرتر و به روزتر اينچنين بيان شده است
ايست قاجاري كـه بـه    مادرم ناله/ گوشم من نخ ابريشمي ست در  ةاز طال نيست گوشوار

من بـه يـاد   / بود هاي سنگي صخرهعشق مردان ما پلنگي بود دلشان  -پوشميادش شليته مي
هـاي   و  نمونـه  ).14ص: دختـري مينيـاتوري بـودم، شاهسـواران احمـدي      (نوشمام چاي تلخ غزال مي زنان طايفه

   :جديدتر
 قلـب تـو   -ا مرا داري ولي آنجا كسي ديگراينج/ هر لحظه من با تو ولي تو با كسي ديگر

 ).18ص : هواي غزل آلود، هـدايتي فـرد  (يروز من بودم ولي حاال كسي ديگرد/ دانمخوبيست مية مهمانخان
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نشـاني  / دلِ تو. )21ص : معبد بنفش،خوشـدل  (را  سحرگاه شعردلش / ماند وشب فنا را مي/ گيسوانش
و در قطعة زير كه تلويحـا دل معشـوق بـه چـوب      )13ص: خنكاي راز،دستغيب ( تمشك دره سرخ/ از

تا / ات را زير ضربه بگيرمسينه/ و با بوسه/ خواهم داركوب كوچكي شوممي: تشبيه شده است
  ). 47ص: با من، حجازي (مگر راهي بيابم به قلب تو 

انـد تـا    در وصف پاهاي معشوق  شاعران مقلد و سـنتي بيشـتر سـروده   : پاهاي معشوق
بـي  . او ئيو آنهم بيشتر در وصف قدوم فيض بخش شاعر و خاك پـاي توتيـا  شاعران معاصر 

ديوان كامـل جهـان ملـك خـاتون،     (از خاك پاي خويش مرا توتيا فرست / ام روي تو غبار گرفتست ديده

   ).61: 1374كاشاني راد، كامل نژاد، 
  :اند هاي جديدتر توصيف، اينگونه و نمونه

/ افتاده بر خـاك  اي سنجاق سينهآيا / كنم تو پرواز مي تا پلكهاي/ با پيراهني خيس از نور
ميان ياخته(؟تقليدي از طالستپاهاي تو  يا

 

/ هاي سبزبادامهايت چون گام ).89ص: هاي كوهستان،خوشدل 
و  )20: همـان  (؟كه خورشيد شعله نيفـروزد / چگونه چهره به دامنت بسايم/ دودبر حاشيه دلم مي

انـدوه  : انـد  ويا پاهاي معشوق به ضريحي مقدس تشبيه شـده در شعر زير از گراناز موسوي گ
زنـان شـاعر ايـران، شـاه     (بندم دخيل مي/ من باز هم به رد پاي توو / بر پيشانيم چروكيده/ كهربايي،

  ) 884ص: حسيني 

  .تن معشوق در اشعار زنان، باغ است و بهشت :تن: تن و قد معشوق
لحظه لحظـه چـو مـوجي از گـل      -شوش گدازاندل اسفند/ آمد و من پريش و حيرانش

  :كان بلور است )68ص : موج، قهرمان .(زد از گريبانشسر ميباغ / سرخ 
چـون تيـزي    -ستفصاد سبك نشست و دستش برب/ چون دلبر من به نزد فصاد نشست 

نظـري   )26ص  :مهسـتي گنجـه اي،محرابـي    (شاخ مرجان برجسـت  كان بلوراز / نيش بر رگ او پيوست
دامنـت سـبزتر از    -پيرهنـت  ة كـه زري دوختـه بـر حاشـي    / لمـاس تنـت   داشته خياط به ا
  ).27ص : خوش به حال آهوها،صفايي بروجني (ت تنتو دل انگيزترين صبح بهشتس/ هاست سبزترين دامنه

و در تشبيهات معاصرتر چون تابستان پر از انگورهاي مستي زاست و جزيره ايست بكر   
از بـرق  / هاي رابطـه در فصـل اتصـالي سـيم   / انـدازم  ست مـي پو: پر از گياهان صد پر معجزه

آوازهـاي زن بـي  (كنـد تنـت ديگـر شمشـادم نمي    شـميرانِ و / پردچشمانم مي
 

در ) 23ص : اجـازه، موسـوي   
/ كـه در آن / اي بكـر  جزيـره و تنـت  / سـت ة آرامش تو لنگريكران/ سرگرداني اقيانوس خويش

به تمام (شوند مي  شكفته/ اند داشته د را محفوظهمچنان كه ميراث خداون/ گياهان صدپر معجزه

هـاي   شـاخه  بـه / انگورهاي سرخ را/ چينمكه مي/ تنتتابستان از ) 98ص : بينم، آذر زبانهاي دنيا خواب مي
  ).98: همان (هاي پنج پرسرمست برگ/ آويزم گيسوانم مي
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سـرو و شمشـاد و صـنوبر و    . قد معشوق معموال به اعتدال درختان تشبيه شده است: قد
  .تر آن قبله نما استة معاصرو نمون...ا و چنار و نارون و رايت و افر

ديـوان كامـل   (اسـت  رايـت گويي ز باغ خلد قد دوست / ارونو ن طوبيش چگونه خوانم و سرو

تو در آن  قبله نمايقامت / قبله پنهان شده بود از نظرم، در نظرم) 57ص : جهان ملك خاتون، كاشاني راد
  ).171ص : يدن، وحيديبه درك عشق رس(كوچه نبود

در وصف عرق معشوق نيز شـاعران زن، چيـزي فراتـر از دايـرة تعـاريف      : عرق معشوق
عرق معشوق در شعر زنان نيز همواره همچون گالب است و چيزي فراتر . اند مردانه، نسروده

ديـوان مسـتوره   (حبـاب  شـبنم يا بـه گـل از قطـرة    / گالببر عذارت خوي بود آن يا : از آن ندارد 

و لطف آن / با يك سبد بشارت ديدار/ رسياز راه مي/ د مواهب نوربا يك سب ).13: دستاني، كرمـي  كر
  )21: ترانه هاي خميده، كرمانيان(ندارد  گالبهرگز / عرق كه تو داري

  بوي معشوق 
بوي ريحان و مشك و عنبر چين، بوي نـرگس  . بوي معشوق در اشعار زنان بوي بهشت است

هـاي   پرنـده  بـوي  . بوي باران و بوي خاك باران خـورده اسـت  . است و شب بو و رز و گالب
بـوي  . بوي معشوق بوي هسـتي اسـت  . ها و اساطير است ها و افسانه بوي قصه. بهشتي است

بوي عطر بهار نـارنج و بـوي   . بوي خوابهاي كودكانه است. دشت سبز تسكين و آرامش است
ر روز حشر مفاصل دوست به بـوي  بوي معشوق بوي صبح زندگي است و د. بومي وطن است

  : پس چه شامه نواز است بوي دوست.  آورد عشق دوست است كه سر از خاك بر مي
هاي تـازه  شب بوبوي  –! دهيچين مي عنبرو  مشكبوي / دهيمي ريحان و رياحينبوي 

دشت سـبز  بوي / وا كرده پر رزهاي بوي گل -!ميدهي نسرينبوي  نرگسبوي / خورده خيس
، پـر بـوي   -دهيمي ليموهاي شيرينبوي / خاك، بوي باران، بوي فردابوي  -دهيمي تسكين

اي / دل به دريا زن بيا دسـتم بگيـر  !/.../ دهيمي شاهينبوي  قمريبوي / باد، بوي پرندهبوي 
نكهت / است ز يار نسيماست يا  خلدة نفخ ).41-42: 1387برازنـده،  ( !دهيمي ويس و رامينكه بوي 

گلشن روي تـو يـا   / است بوي بهشتتوست يا كه ة رايح -است يمز دوست شماست يا  مينو
و تشبيهات معاصرتر و نـوتر در وصـف بـوي     )23: ديوان كامل مستوره كردستاني،  كرمي (است رياض نعيم

  :معشوق عبارتند از 
هـاي   در كوچه/ عطر بهار نارنجو / خاك نمناكبوي / داديرا مي مبوي فصلهاي كودكيتو 

از / زير نور تند آفتاب /هاي گرم ه است روي ماسهداوغنو/ ب، خواب، خوابخوا...خلوت دلگير
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اش  روي سـينه / جويبار گيسـوان خـيس مـن   / كندخسته دل نگاه مي/ ميان پلكهاي نيمه باز
  )110: 1383فرخزاد، (در تنم وزان شده/ تنش بوي بومي/ روان شده

  
  نتيجه 

سـت الهـي كـه در دل آدميـان بـه      اي هرچند عشق جوهرة وجودي هر انساني است و لطيفه
 ،وديعه گذاشته شده است ولي به دليل اينكه زن در جوامع سنتي همواره در حاشيه زيسـته 

وعي براي آنان ممنوعيت و محدوديتهاي خاصـي داشـته   سخن گفتن از عشق و معشوق به ن
قرن مستور ماندن زنان در اجتماع و عدم امكان كسب دانش، باعث شده كه تا قبل از . است

معاصر زنان شاعر نامدار ايران به نسبت مردان اين مرز و بوم تعدادي قليل و انگشـت شـمار   
رو مرداننـد و جالـب اينكـه     داشته باشند و همان تعداد نيز در شعر و شاعري مقلد و دنبالـه 

گـر و   سـت عشـوه  شوق ادبيـات مسـلط مردانـه، معشوقي   معشوق اشعار آنان نيز به تبع از مع
فا و كمان ابرو و دلسنگ و خضاب به خون عاشـق بسـته و ديگـر صـفاتي كـه      ستمكار و بيو

سـت  بل از فروغ فرخزاد كه نخستين زنيهمين دليل نيز تا قب. معشوق در ادبيات مردانه دارد
كنـد،  ة خود ميكه آگاهانه اسب چموش زبان مردمحور جامعه را رام احساسات و عواطف زنان

ن تقليدي بيش از سيماي معشـوق غـزل سـنتي ايـران     سيماي معشوق در تاريخ ادبيات ايرا
ترين زنان شاعري هستند كه  فرخزاد، عالمتاج قائم مقامي و سيمين بهبهاني برجسته. نيست

شعار خود ارائه دهند و اولـين  معشوق در ا -اند توصيفات و تشبيهات جديدي از مرد توانسته
ايران بـه نمـايش    ةزنان بياتهاي توصيفي و تشبيهي را در وصف سيماي معشوق در ادجهش

از آن نيـز ايـن   هفتاد و پس ة طور مشخص در ادبيات دهپس از فروغ و سيمين و ب. ارندذبگ
هاي قابـل  وصف چشم و دسـت و آغـوش معشـوق، جهشـ    ها ادامه يافت تا جايي كه در تالش

  . تشبيهي در شعر زنان قابل رؤيتندة مالحظ
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