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  چكيده
شعر را به عنـوان روايتـي از زبـان در نظـر مـي گيـرد و براسـاس نظريـات         مقالة حاضر، 

بـه تحليـل سـطح     سازي ادبي و هنجارگريزي زبـاني)  (برجسته فرماليست هاي روس در
معاصر  ،واژگاني و معنايي شعر زنان شاعر در دوره هاي پيش از معاصر (پروين اعتصامي)

(فروغ فرخزاد) و دوره  انقالب (فاطمه راكعـي) پرداختـه، سـپس  متغيـر جنسـيت را در      
: واژگان نتايج به دست آمده، چنين است كند. انتخاب واژگان و معناي شعر آنان بررسي مي

به طور مستقيم داللت بر ديدگاه زنانة وي دارند، گرچه  به كاررفته در شعر پروين ، عموماً
انه وي هم به لحاظ واژگان و هم به جهت معنا حاكي از زن بودن و مـادربودن  اشعار مادر

اوست .فروغ از واژگان داراي بارجنسيتي استفاده مي كند و به لحـاظ معنـايي تحليـل دو    
مرد در شعر وي مطرح است .تاثير زنانگي در شعر راكعي را در واژگان  زنانـه و  -گانة زن

به لحاظ معنايي ، وجه غالب شعرهاي او مادرانه هاي اوست توان ديد .و  نام هاي زنانه مي
راكعي اين بعد را توسعه داده وحس مادري را در مقياسي جهاني مطرح كرده است. روش 

و تاثير زنانگي عـالوه بـر    تحقيق در اين مقاله روش كيفي از نوع تحليل محتوابوده است.
  ثابت شد. زبان معيار، بر زبان ادبي نيز
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  . مقدمه1
با رشد و گسترش شاخه هاي مختلف رشته زبان شناسي و افزايش شواهد و مدارك زبـان  
شناختي كه انسان شناسان از نقاط مختلف جهان جمع آوري كردند، تفـاوت هـاي زنـان و    

گرفت. اين مدارك و شواهد همگي بر اين مردان در استفاده از زبان كم كم مورد توجه قرار 
نكته تاكيد داشتند كه زنان و مردان زبان را به شيوه اي متفاوت به كـار مـي گيرنـد. جامعـه     
شناسي زبان از رشته هايي است كه كاربرد زبـان را تحـت تـأثير متغيرهـاي اجتمـاعي و از      

اي است كه حـدود   جمله جنسيت بررسي مي كند. اين رشته از جمله رشته هاي بين رشته
) در آمريكا و ترادگيل 1972چهار دهه قدمت دارد و پيدايش آن به زمان پژوهش هاي لباو (

) در انگلستان بر مي گردد. زمينه اصلي پژوهش هاي لباو گونـاگوني هـاي زبـاني و    1980(
گر توجيه آن بر پايه ي متغيرهاي اجتماعي بود. در كنار اين مطالعات به تدريج جنبه هاي دي

زبان كه در ارتباط با عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و تاريخي بود، مورد توجه و بررسي 
). از ديدگاه اين متفكران زبان يك واحد ثابت و بدون تغيـر  13:1368قرار گرفت (مدرسي 

نيست كه تنها با بررسي شكل انتزاعي آن بتوان به شناخت آن نائل شد. اين دسته از پژوهش 
ر از آن كه به زبان در شكل انتزاعي و ايده آل آن بپردازند، زبان را در سطح گفتار گران، بيشت

واقعي آنچه كه در جامعه تحت تأثير متغيرهايي چون جنسيت، طبقه، نژاد، مذهب و... شكل 
مي گيرد، بررسي مي كنند و يكي از اين عوامل كه در پژوهش هاي زبان شناختي به عنـوان  

ن مطرح مي شود، متغير جنسيت است؛ و پژوهش هايي در اين زمينـه  يك عامل مؤثر بر زبا
در سطح زبان خودكار صورت گرفته است. اين پژوهش سعي دارد تأثير عامل جنسيت بـر  
زبان شعر را مورد بررسي قرار دهد.و برآن است كه نشان دهـد  جنسـيت  شـاعر توانسـته     

سي شـعر زنـان در سـه دوره ي شـعري     برر است بر زبان شعر او تأثير بگذارد. بنابراين به
مختلف پرداخته تا با استخراج واژگان و معناي شعر آنان به پاسخ اين پرسش برسد  كه 
آيا جنسيت شاعران زن بر زبان شعر آن ها از لحاظ واژگان و معنا تأثير داشـته اسـت و   

 را در شـعر خـويش خلـق كننـد و     آيا شاعران زن توانسـته انـد زبـان و جهـاني زنانـه     
  بخشند.    تحول

) بـه  1375آثار انتخاب شده عبارتند از: مجموعه اشعار پـروين اعتصـامي (ديـوان شـعر    
ــان پــيش از دهــه ي   ــده شــعر زن ــوان نماين و مجموعــه شــعرهاي فــروغ فرخــزاد   30عن

)، و ايمان بياوريم بـه آغـاز   1341)، تولدي ديگر(1336)، عصيان(1335)، اسير(1331ديوار(
تا قبل از پيـروزي انقـالب    30زنان پس از دهه ي ) ، به نمايندگي از شعر 1342فصل سرد(
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) 1387)  رويـاي رنگـين (  1369اسالمي و مجموعه شعرهاي فاطمه راكعي ( سفرسوختن (
) نماينده شعر زنان، پـس  1385)، ناخنكي به زندگي(1387)، مادرانه ها(1387،سنجاقك ها(

  .از پيروزي انقالب اسالمي مورد بررسي قرار گرفتند
  

  نظري. مالحظات 2
آيا اصوالً زبان ادبي داراي جنسيت است و ما با چيزي به نـام زبـان مـذكر و زبـان مؤنـث      
مواجه ايم؟ در مواجهه با اين مسأله چند روايت گوناگون وجود دارد. برخي از نويسـندگان  

به تقسيم بندي ادبيات زنانـه و مردانـه قائـل     ) Natali Sarootو ادبيان مانند ناتالي ساروت (
د. ادبيات، فقط ادبيات است و جنسيت نويسنده الزاماً در آن دخالت ندارد. وي در اين نيستن

ادبيات زنانه به معني دقيق كلمه ي آن وجود ندارد. همان گونه كه نمي توان «باره مي گويد: 
» از موسيقي زنانه يا فلسفه ي زنانه سخن گفـت. بـه نظـر مـن فقـط ادبيـات وجـود دارد.       

يسندگان زيادي در اين ديدگاه با ساروت شريك اند. بـه نظـر ايشـان    ). نو1364(ساروت، 
ادبيات به مثابه يك هنر، الزامات هنري خود را دارد و از عواملي بيرون از خود متأثر نيست. 
اما در مقابل اين نظرات، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه ادبيـات را تحـت تـأثير مسـتقيم     

اجتماعي خالقان را در كيفيت و محتواي آثار پديد آمـده   شرايط اجتماعي مي داند و شرايط
هاي  مؤثر مي داند. اين عده از متفكران و نويسندگان بر اين عقيده اند كه ادبيات جز در سال

اخير تنها در اختيار مردان بوده و به همين سبب دچار الزامات و ساختاري مردانه است. بنـا  
بي هم داراي جنسيت است ؟ و آيـا جنسـيت برزبـان    براين با طرح اين سواالت كه زبان اد

  شعر زنان تاثير  دارد ؟ با دو رويكرد در حوزه ي زبان شناسي و ادبيات مواجه ايم ؟
  

  رويكرد توصيفي نسبت به زبان زنان 1.2
گرايش هاي زبان شناسي انتقادي و زبان شناسي اجتماعي اغلب با پيش فرض گرفتن ايـن  

ي، نژادي، طبقاتي و... در شـيوه ي اسـتفاده از زبـان گوينـدگان     مسئله كه تفاوت هاي جنس
مؤثرند، به بررسي اين تفاوت ها در متون، گفتار و... مي پردازند. اين گرايش نظري بر ايـن  
باور است كه زبان تابع شرايط بيروني خود است و از سوي گروه هاي مختلـف اجتمـاعي   

ر نظر ايـن متفكـران، زبـان زنانـه و مردانـه از      به شيوه اي متفاوت به كار گرفته مي شود. د
يكديگر قابل تمايز هستند. (يعنـي زنـان و مـردان بـه شـيوه ي متفـاوت، زبـان را بـه كـار          

گيرند). و معتقدند كه: زنان از واژه ها و صورت هاي نحوي ويژه ي خود اسـتفاده مـي    مي
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ح زبان جنسيتي را بـه كـار   كنند. اين زبان شناسان براي گويش ويژه زنان و يا مردان اصطال
مي گيرند. بنابراين تعريف، زبان جنسيتي گونه خاصي از زبان است كـه يـك جـنس از آن    
استفاده مي كند. زبان جنسيتي اصطالحي است كه نظريه پردازان فمينيست از آن در حـوزه  

گوينـد  زبان شناسي استفاده مي كنند تا هويت متمايز زباني زنان را توصيف كنند. آن ها مي 
هر دو جنس، نظام ها يا كدهاي ساختاري ويژه خود را دارد كه گاه يـك زبـان ناميـده مـي     

) در صــورت هــاي مختلــف ادات، عنصــر Lakoff ) (1975شــود.. بــه عقيــده ي ليكــاف (
دستوري، معني و مصداق خارجي ندارد و فقط موقعيـت اجتمـاعي و رابطـه ي گوينـده و     

ي ادات زبان همان صورت هاي ضـعيف و مؤدبانـه تـر    شنونده را بيان مي كند. صورت ها
اداتي قوي هستند كه مردان به كار مي گيرند. زنان بيشتر از مردان از جمله هاي پرسشـي و  
تأكيدي استفاده مي كنند؛ در حالي كه مردان اغلب جمله هاي خبري به كار مي برند. زنـان  

و... شـروع  » ايـن طـور نيسـت؟   «، »كـه؟  مي دانيد«غالباً جمله هاي خود را با عباراتي مانند 
) اين رفتار زنان را ناشي از عدم اعتماد به نفس آنان مي دانـد. البتـه   1977كنند. فيشمن ( مي

فمينيست ها با اين تحليل مخالفند و ساخت زبان را ساختي مرد محور مي دانند كه زنان در 
زه كنترل ندارند و به جاي آنكه آن احساس راحتي نمي كنند. به باور ايشان زنان در زبان اجا

زبان در خدمت ايشان باشد مايه رنج و نا امني شان است. در زبان مرد محور عالقـه هـا و   
تجربيات مردان معيار و مثبت شمرده مي شود و واژگان يا كدهاي مربوط به زنان، منفـي و  

  خنثي به حساب مي آيد و بار تحقير آميزي دارد. 
  

  بت به زبان زنانرويكرد تجويزي نس 2.2
اغلب توسط فمينيست هاي تندرو اتخاذ شده است،  وآن ها معتقدند، زبـان در  اين رويكرد 

شكل كنوني اش نه فقط مردانه، كه مردساالر است و به طور منظم و قاعده مند به سركوب 
زنانگي دست زده است و از اين رو زنانگي در اين امر سركوب شده، فراموش شـده و بـه   

رانده شده است. اين زبان نمي تواند چيزي را كه سركوب كرده و به حاشيه رانـده   حاشيه 
بازنمايي كند (يعني اين زبان نمي تواند زنانگي را ابراز كند) زبان براي زنانه شدن بايد آنچه 
را كه اين زبان به حاشيه رانده، به متن بياورد و اين چيزي نيست به جز روايت زنانگي. بـر  

ظريه، يك نوشته نمي تواند زنانه باشد مگر اينكه بـا بـه رسـميت شـناختن ايـن      طبق اين ن
موضوع (مذكر بودن زبان) براي نفي آن (ابراز زنانگي) آشكارا تالش كند.. هلن سيكسو در 

) مـي گويـد كـه    1975) و زن تازه تولـد يافتـه (  1976نوشته هاي خود نظير خنده مدوسا (
زبان زنانه) توليد كند. وي بر اين عقيده است كـه زبـان   خواهد نوشته اي از اين دست ( مي
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زنانه تنها از طريق ابراز تجربه هايي مي تواند خلق شود كه در زبان مردانه نفي و انكار شده 
) اين تجربه روايت تن زنانه به عنوان محمل همه طرد و نفي هـا  1976اند. به نظر سيكسو(

تـن زن، روايتـي تـك جنسـي از زبـان ارائـه       ست. مردان و زبـان مردانـه از طريـق انكـار     
دهندايريگاري به شرايطي مي نگرد كه تحت آن وضع در قلمرو نمـادين ممكـن اسـت     مي

)توجه اش معطوف بـه تظـاهرات   Krissteva ) (1941دگرگون شود. در حالي كه كريستوا (
اديپي به  ناخودآگاه عشق مادرانه است. وي ورود كودك به قلمرو زبان (گذر از مرحله پيشا

فرزنـدي قلمـداد مـي كنـد      –مرحله زباني) را به مثابه محروميـت از روابـط پايـدار مـادر     
) نيز بر اين عقيده است كه مردان زنانگي را تعريف كـرده انـد.   irigary  ()1977ايريگاري (

اين تعريف متأثر از تقسيم بندي دو وجهي حاكم بر انديشه غربي و فرض دوگـانگي هـاي   
كه هميشه در مقابل همديگر قرار مي گيرند. ايريگاري با نقد تحليل فرويد از  متضادي است

تضاد دو جنس و با تكيه بر شالوده شكني دريدايي نشـان مـي دهـد كـه زن و مـرد ماننـد       
دوگانگي هاي متضاد، اساساً ضد هم نيستند؛ زيرا نمي توان يكي را بدون ارجاع به ديگـري  

سبت و ارتباط با يكـديگر اسـت. در واقـع زن آنچـه مـرد      تعريف كرد و معناي آن دو در ن
نيست، نيست. زنان با مردان متفاوتند اما نقطـه مقابـل يكـديگر نيسـتند و تفـاوت زيسـت       
شناختي به معناي تضاد مفهومي نيست. اين دسته از نظرات، زبـان زنانـه را جـز در حـالتي     

در شكل كنوني اش، مردانه مي دانند انقالبي و عصيانگرانه باز نمي شناسند، چرا كه زبان را 
و چنين فرض مي گيرند كه اگر قرار باشد زبان زنانه اي خلق شود، اين زبان بايد از قواعـد  
و چارچوب زبان (منطق) مردانه خارج شود. زبان مردانه به اين دليل كه به صورت منظم و 

زنانگي ندارد. بـر طبـق   پيوسته به سركوب زنانگي دست زده، اصوالً امكاني براي بازنمايي 
رايج پيروي كند؛ چـرا كـه ايـن     اين نظريه، زبان زنانه هيچ الزامي ندارد كه از قواعد منطقي

قواعد منطقي همه تك جنسي و مردانه اند. زبان زنانه بايـد از تـن زن و روايـت زن بـودن     
ه برعكس، بـا  شروع كند. اين روايت الزاما مانند روايت مردانه منظم، منطقي و... نيست؛ بلك

معيارهاي اين زبان، پريشان و غير منطقي به نظر مي آيد؛ چرا كه اين روايت، نظم سـابق را  
نفي مي كند تا نظمي نو در اندازد. به عقيده ي اين دسته از نظريه پردازان، اين روايت فقـط  

ان فراگير با نوعي خودآگاهي و تمايل به ابراز ناگفته ها ممكن است؛ چرا كه زبان مردانه، چن
و عام است كه در چارچوب خود و در افق انديشه اي كه مي گشايد، مجال يا امكان جزآن 
انديشيدن را نمي دهد (البته اين ويژگي كلي هر زبـاني اسـت و گويشـوران هـر زبـاني در      

  .)39:1385چارچوب مرزهاي آن زبان قادر به انديشيدن هستند). (فياض، رهبري، 
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ندارند)، با استخراج واژگان واژگان تابو ( واژگاني كه زنان به راحتي امكان استفاده از آن را 
كاربرد اشيايي كه در پيرامون زن قرار دارند و واژگان و مفاهيمي كـه  زنانه و نام هاي زنانه (

به طور كلي در ارتباط با زن، معناي بيشتري مـي گيرنـد و قـرار داد هـاي فرهنگـي، آن را      
ـ    ويژه واژگـان  قـش جنسـيت در انتخـاب    د) و پـس از تجزيـه وتحليـل ،ن   ي زنـان مـي دان

  شود. مي بررسي
  

 شده تعداد آثار بررسي 2.3

  اشعاربررسي شده   نام كتاب  شاعر

  160  )1357ديوان شعر پروين (  پروين

)، و 1341)، تولدي ديگر(1336)، عصيان(1335)، اسير(1331ديوار(   فروغ
  100  )1342ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد(

)، 1387) ،سنجاقك ها(1387()  روياي رنگين 1369سفرسوختن (  راكعي
  100  )،1387مادرانه ها(

  
  هاي پژوهش در حوزة واژگان بررسي يافته 3.3

  فاطمه راكعي  فروغ فرخزاد  پروين اعتصامي  نام شاعر

  --------------  -----------  65  تعدادواژگان
  

مكمـن،   پروين توجه و عالقه ي بسيار به استفاده از واژگان قديمي ماننـد: (زلـيفن، سـپنج،   
ادكن، ديبه...) دارد. واژگاني كه حتي در آن دوره، در زبان معيار مورد استفاده نبـوده انـد. و   
اين امر نشان دهنده ي آن است كه شاعر مطالعـات بسـياري در زمينـه ي ادبيـات سـنتي و      
كالسيك داشته است. گرچه اين نوع كاربرد واژه هاي قديمي و عدم تطابق شعر پـروين بـا   

ري ميان مخاطبان و عدم انعكاس ويژگي تپنده ي زبان در شعر وي، برخورد ذهـن  زبان جا
واژه ي قديمي وجود نـدارد؛ اگـر    فروغ مخاطب را با شعر او دچار تعقيد مي كند. در شعر

هم بندرت واژگاني قديمي هستند، ديگر از قوالب قرارداديِ خود بيرون آمـده انـد؛ و ايـن    
يروي جاذبه ي نگاه تازه ي اوست كه آن ها را در مـدار  نشان جسارت و شهامت شاعر و ن
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در شعر راكعي واژ گان قديمي وجود نـدارد. و  شعر پوياي خود به حركت در آورده است. 
اين نشان مي دهد كه شاعر به انطباق زبان خود با زبان معيار توجه دارد و از نقش رسانه اي 

اژگان شعر راكعي امروزي اند و مخاطـب  زبان استفاده كرده، به مخاطب خود مي پردازد. و
  براي دريافت معنايي كه از طريق داللت واژگانش به دست مي آيد، دچار تعقيد نمي شود.

  
  تركيبات واژگاني جديد 4.3

  فاطمه راكعي  فروغ فرخزاد  پروين اعتصامي  نام شاعر

  63  100  24  تعدادواژگان
 

زياد نيست و او همچنـان در سـاخت ايـن    بسامد واژگان و تركيبات جديد در شعر پروين 
تركيبات نيز از واژگان قديمي استفاده مي كند. مثل دوك امل، نقاد چرخ، بحر مواج ازل، نرد 
كرم، سگ پندار و... اين تركيبات شايد در شعر شاعران ديگر ديده نشـده باشـد، امـا چـون     

ي شـوند و اثـري در زيـر    واژگان مورد استفاده قديمي اند، نتوانسته اند سبب برجسته سـاز 
ا     واژگـان و تركيبـات جديـد،     ساخت مفهومي و چند اليگي معنـايي نخواهنـد داشـت. امـ

بيشترين بسامد واژگان فروغ را تشكيل مي دهنـد. ماننـد: (چشـم پـرآتش، سـكوت سـپيد       
تركيب هايي كه شعريت كاغذها، شبنم لرزان يقين، كشاله ي طوالنيِ طلب، اعصاب كبود...) 

اعتبار حضور آن هاست و تركيب هاي نوي كه نشان مي دهد ذهن خالق و پوياي  اشعار به
فروغ از همان آغاز، اجازه ي توقف و نمونه برداري از تصوير ديگـران را بـه او نمـي داده    

بر خالف ديگر شاعران آن ايام، از همان زمان با دنياي بيرون خـود كمتـرين   » فروغ«است. 
ا همواره در آينه ي درون وي منعكس بود و او هر تصـوير را  فاصله اي نداشت، بل اين دني

در انتخاب واژگان و  راكعي از اعماق وجود خود بيرون مي كشيد و به نمايش مي گذاشت.
تركيبات جديد مانند: (شيراز چشم، دوردست رهايي، بغض نارس، شانگهاي قلـب، طـرح   

آرامشي كه ذهـن او در گـزينش   آشوب، ناز وحشي و...) بسيار سيال و روان عمل مي كند. 
واژگان و تركيبات دارد، نشانه انطباق روحي و ذهني شاعر با جهان واژگاني خويش اسـت.  
شاعر براي تركيب سازي تالشي ندارد، بلكـه واژگـان درجهـان شـاعرانه ي او يكـديگر را      
جذب مي كنند و با كوچكترين عكس العمل از ناخودآگـاه شـاعر بـراي سـرايش سـاخته      

وند. البته واژگان و تركيبات ساخته شده در شعر راكعي، بيشتر بار عاطفي و حسي بـه  ش مي
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وجود مي آورد و چند اليگي معنايي ايجاد نمي كند. در شعر راكعي تركيبات سـاخته شـده   
باعث به وجود آمدن ترافيك آزار دهنده تخيل و ازدحام معنايي نمي شود، بلكـه بـه دليـل    

  ست و رواني خاصي در اشعار او به وجود مي آورد. حسي بودن، تركيبات سال
 

  واژگان تابو 5.3
  دكترراكعي  فروغ فرخزاد  پروين اعتصامي  نام شاعر

  ------  48  ------  تعدادواژگان
  

پروين در اشعار خود از هيچ گونه واژه اي كه بار جنسيتي داشته باشد،استفاده نكرده است؛ 
اشعار پروين منوط به احساسات مادرانه است. به لحـاظ  و تنها نوع جنسيت گرايي زبان در 

روانشناسي، پروين به سبب حجب و كمرويي، در اشعارش از واژه هايي كـه جسـم زن را   
وصف مي كند، استفاده نكرده و گردن، چهره، رخ، پا، سر، دل، دست، ديده، جـان و امثـال   

 باشـد. امـا واژه هـايي چـون    آن، واژه هايي است كه به هر دو جنس مي تواند تعلق داشته 

گوشواره، قبا (پيرهن)، خلخال، شانه، گلوبند گهـر، چـادر، دامـن، نقـاب، يـاره واژه هـايي       
يكي از ويژگي هاي زبـان فـروغ، جنسـيت    اند كه با زن و جنسيت او معنا مي گيرند.   زنانه

ت او گرايي در زبان و كاربرد واژه ها و اصطالحات جنسيتي است كه به نـوعي بـه جنسـي   
مربوط مي شود (هماغوشي، بوسه، حس خواستن، بستر، هوس، شهوت، آغوش، پستان) كه 
گويي در كاربرد آن ها عمد داشته و يا بازتابي از بينش جـنس گرايانـه ي او بـوده، كـه بـا      
ارزش هاي فرهنگي جامعه متناسب نبوده و به گونه اي سـتيز شـاعر را بـا فرهنگـي نشـان      

واژه ها نيز محدوديتي جنسي را اعمال مي كند؛ و در كـل، بازتـابي از   داده كه در كاربرد  مي
راكعي در شعر خود واژگان تابو ندارد. و اين ستيز با ساختار نظامي مرد ساالرانه بوده است. 

نوعي پرده پوشي و محافظه كاري را در برخي مقوله ها نشان مي دهد. شايد به دليل ويژگي 
و رسالت آن تغيير يافت. شعر پس از انقالب، باري دينـي  شعر انقالب است كه نقش شعر 

را وارد شعر كرد كه شاعران اين دوره را بيشتر درگير ايدئولوژي و تفكرات انقالبي، جنـگ  
تحميلي، شهدا و... كرد و يكي از داليـل گريـز شـاعران از پـرداختن بـه مسـائل شخصـي        

  وخصوصي شد. 
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  هاي زنانه واژگان و نام 6.3
  دكترراكعي  فروغ فرخزاد  پروين اعتصامي  نام شاعر

  37  ..........  52  تعدادواژگان
  

پر بسامدترين واژه هايي  كه پروين در حوزه ي اشيا و مفاهيمي كه شاعر بـه طـور مرتـب    
وجود و اثر آن ها را حس مي كرد، همه حكايت از فضايي تكراري و محيطي بسته دارد كه 

با آن ها قرار داشته است. كاربرد اشيايي كه در پيرامون زن به ناگزير او در ارتباطي تنگاتنگ 
قرار دارند و واژگان و مفاهيم، كه به طور كلي در ارتباط با زن معناي بيشتري مي گيرنـد و  
قرار داد هاي فرهنگي آن را ويژه ي زنان مي داند. در هيچ يك از اشـعار شـاعران فارسـي    

ي شعر پروين نيست: سـوزن، نـخ، رفـوگر، وصـله،      زبان بسامد اين گونه واژه ها به اندازه
جامه، پيرهن، قبا، درزي، مطبخ، هيزم، بره، مرغ، ديگ، تاوه، لوبيا، نخود، سير، پيـاز، مـاش،   
عدس، كشك، نان، سفره، دختر، مـادر، جـاروب، دلسـوزي و تيمـار داري و... واژه هـايي      

ني كه زنان خانگي را محصـور  ملموس و مفاهيمي آشنا در نزد شاعرند همان دايره ي واژگا
كرده است. استفاده از واژگاني اين چنين خاص، يكي از عوامـل تشـخّص شـعري پـروين     

) بـه اسـتناد همـين بخـش از     61:1383است. روح انگيز كراچي در كتاب پروين (كراچي، 
توجـه بـيش از    كاربرد زبان است كه ادعاي زنانه بودن زبان شعر پروين را مطرح مي كنـد. 

زه ي شاعربه اين نام هاي زنانه را مي توان نشان دهنده ي تجربه هاي زنانه و رابطـه ي  اندا
غير مردانه با جهان در شعر پروين دانست. كمتر اسم مردانه اي را مي توان در  اشعار پروين 

مـي توانـد    نـام هـاي زنانـه،    ديد. مي توان در نظر گرفت كه به كار بردن اشياي خـانگي و 
گريز شاعر از پرداختن به روابط انساني يا زندگي زيستي شاعر باشد تا مبـادا  ي همان  نشانه

من شخصي يا خصوصي او برمال شود. وقتي مرد و زن، خود را به عنوان فرد تجربه كردند، 
من شخصي خود را زندگي كرده اند. بنابراين تفاوت هاي گفتمان زنانه و مردانـه مشـخص   

) از زنانگي و مردانگـي دارد، انديشـه را وجـه    1982يونگ(مي شود. با توجه به تعريفي كه 
غالب در مرد و عواطف را وجه غالب در زن مي داند. آيا مي توان گفت شـعر پـروين بـه    
دليل غالب بودن وجه انديشگي، شعري مردانه است؟ بنابراين حاال كه يـك زن انديشـيده،   

زند و حرف هاي جهـان مـرد   مرد است؟ پروين معموالً از موضع زنانه ي خود حرف نمي 
» ها مادرانه«در شعر راكعي استفاده از اين واژگان در دو مجموعه ي  ساالر را تكرار مي كند..

بيشتر ديده مي شود. (واژه هايي مانند: آشپزخانه، كفگير، ماهي تابـه،  » ناخنكي به زندگي«و 
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وان داللت هـاي صـريح   شنل قرمزي، سيندرال، مامان و...) در انتخاب اين نوع واژگان مي ت
جنس را ديد. هر وقت شاعر منِ شخصي و خصوصي خود را مي سرايد، اينگونه داللت ها 
در شعر او ديده مي شود. وقتي منِ اجتماعي و سياسي خود را مي سرايد داللت هاي وسيع 
تر و گسترده تري در شعر او ديده مي شود. در شعر راكعي اين نام ها هست و توجه او بـه  

ن، دنياي آنها، روابط خود با آنها در شعر او ديده مـي شـود. مـثالً توجـه وي بـه زهـره       زنا
دانشجويش يا ارادت به حضرت فاطمه زهرا، مادر، فرزند دختر و اما اين نام ها نه تنهـا در  
جهان شاعرانه ي راكعي، بلكه مصاديق مورد توجـه او در دنيـاي خـارج از شـعر اوسـت؛      

ضي از اشعار او با تم زنانگي هستند. شعر راكعـي فـارغ از مسـائل    كساني كه الهام بخش بع
سياسي و اجتماعي نيست؛ اما نه به عنوان منتقد، بلكه به عنوان كسي كه بخشي از وقايع در 
شعر او نمود دارند و او به عنوان يك روح حساس كه درگير مسـائل سياسـي اسـت و بـه     

  ،به بازتاب ديدگاه خويش مي پردازد.عنوان يك زن كه در عرصه ي سياست حضور دارد
  
  معنا ةهاي پژوهش درحوز رسي يافتهبر .4

  كنايات  استعارات  نام شاعر

  23  63  پروين اعتصامي
  36  41  فروغ فرخزاد
  32  106  دكتر راكعي

  
رابطه ي ميان زبان و ذهنيت در حوزه ي زبان شناسي شعر، موضوعي در خور توجه اسـت  

اگر بر اساس تجزيـه و تحليـل زبـان شناسـي و تـأثير دو جانبـه ي       كه هر يك از آثار ادبي 
انديشه و زبان بر يكديگر ارزيابي شوند، شناخت دقيق تري از نظام معنايي و بالغي اثـر بـه   
دست مي دهند كه بررسي و نقد شعر بر پايه ي آن عملي تر خواهد بود. باتوجـه بـه نظـر    

سـطح معنـايي زبـان بـا     "ت هاي روس است ) كه ازنظريه پردازان فرماليس1966ياكوبسن(
به دست مي آيد . و اهميت اين آرايه ها را در ايـن مـي   "بررسي آرايه هاي كنايه و استعاره 

داند كه سبب جابجايي اجزاي معمول بين اجزاي كالم مي شود و عناصر معنايي را در بافت 
  .)94:1383كالم ايجاد مي كند .(قويمي،
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  رفته در شعر پروين كار ههاي ب استعارهةنمون 1.4
گنج (استعاره از فرزند)  نگهبان  (استعاره از پدر و مادر)  دفتر (استعاره از عمر ) ، شـبگرد  
چرخ استعاره  از روزگار و...... نمونه هاي كنايات به كاررفته در شـعر پـروين عبارتنـد از :     

به دنبال هوي و هوس بـودن  بد اختري كنايه از  بداقبالي ، خنگ آز و هوس راندن كنايه از 
و.......... در اين مقاله سعي شده از طريق معنا شناسي اين دو آرايـه در شـعر ايـن شـاعران       
تفكر و انديشه ي جاري در آثار آن ها به دست آيد. اين معنا ها در شعر پروين  عبارتند از: 

اعتبـاري دنيـا، بـي     توجه به خرد و عاطفه توأمان، توجه به مهر مادري، تفكر عرفـاني، بـي  
توجهي به جريان هاي تاريخي، بيداري و هوشياري فكري، مسـائل بنيـادين هسـتي آدمـي     
(ايمان به وجود خداوند و اعتقاد به رحمت الهي)، انتقاد از فساد دستگاه زورمندان، انتقاد از 

و جهل و بي خبري، اعتقاد به جبر و عدم اختيار انسـان، توجـه بـه كـار و ايمـان، دوسـتي       
تسامح ميان انسان ها، توجه به ميراث زباني و ادبي قدما، آگاهي از رسالت شـاعرانه، توجـه   
به مرگ و تزلزل حيات آدمي، مبارزه با بي عدالتي در سطح جامعه و... زبـان پـروين زبـان    
خاصي نيست. اين محتواي شعر اوست كه تشخصي به اين زبان مي بخشد و شك نيسـت  

مضمون و شكل و محتوا، زبان شعر را به وجود مي آورد. طرز بيان كه در آميختگي قالب و 
پروين همان طرز بيان قدماست، با همان واژه هاي معمول. براي شخصيت هـاي متفـاوت،   
زبان متفاوتي به كار نمي برد. با ساخت دراماتيك به كلي بيگانه است. يتيم و پيرزن و پادشاه 

سخن مـي گوينـد و در انتخـاب واژه و شـيوه ي      و دهقان و ديگ و تاوه همه به يك زبان
محاوره با هم يكسانند. اما در مجموع، كالم پروين با همان شيوه ي كهن، بسـيار روشـن و   
نزديك به ذهن است و هيچ تعقيدي در آن مشاهده نمي شود. . در واقع در شعر پروين، من 

، دردمنـدتر از خـود را   گوينده چهره نمي نماياند. هر جا كه خواسته سخن از خـود بگويـد  
  يافته و از او گفته است .

  
  رفته در شعر فروغ كار هاي به استعارهنه نمو 2.4

قفس ( استعاره از زندگي خانوادگي ) چراغ ( استعاره از شناخت و آگاهي ) آيينه ( استعاره 
از درون شاعر ) و......... كنايات به دست آمده در شعر فـروغ : مـردن خورشـيد ( كنايـه از     
پايان روشنايي و حقيقت ) سردي و ظلمت زمستان ( كنايه از خفقان حاكم ) جفـت شـدن   

از آمدن كسي ) و........ پس از تحليل اين دو آرايه در شعر فروغ دريـافتيم  كفش ها ( كنايه 
كه. معنا هاي شعر فروغ عبارنتد از: مخالفت با انديشـه ي مـرد برتـري، مبـارزه بـا دروغ و      
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تظاهر و فساد، توجه به مسائل اجتماعي و هستي، توجه به نوع بشـر، جهـان بينـي پويـا و     
ان از منظر عشق، آشنايي زبان با طبيعت گفتار، توجه به آزادي استقالل انديشه، توجه به عرف

زنان و تساوي حقوق آن ها، بي توجهي به جامعه ي سنتي، توجه بـه مباحـث و تحـوالت    
سياسي و اجتماعي، بيان بي پرواي احساس هاي جنسي و عاطفي، اعتراض به تفكرات ضد 

الم)، آشنايي با كتاب مقـدس و...  اجتماعي و انساني، استقالل ظاهري و معنايي (صداقت ك
كه شناخت زبان و ذهن ما را به درك ماهيت وجودي شاعر مي رساند. و مي توان گفت كه  
فروغ روش خاصي را در شعر فارسي به كار گرفت. براي نخستين بار احساس هاي نهـاني  

د و زنان را براي همه باز گفت. هويت دگرگونه اي از زن را در شـعر فارسـي متجلـي كـر    
صداقت زنانه اش را چنان صميمانه به نمايش گذاشت كه آن بينشِ مسلط فرهنگي و اعتقاد 
به حيله گري و حماقت زن را زير سئوال برد. مسير تحولي هنرمندانه از احساس گرايي بـه  
انديشه گرايي را به سرعت طي كرد و جهان بيني بديعِ زنانه اي را در قالب شعر ريخـت و  

  يير شيوه ي شعر زنانه ي فارسي نقشي مؤثر داشت.عمالً در تغ
با اين توضيح، مباني فكري  راكعي را بيان مي كنيم تا با استخراج استعاره ها و كنايـات  

  شعر او به زير ساخت هاي معنايي شعرش  دست يابيم.
  
  رفته در شعر فاطمه راكعي كار هاي استعارات به نمونه 3.4

ام خميني) كوچه ( استعاره از ذهن مردم)شكارگاه ( استعاره خوب و بخشنده (استعاره از ام
از زندگي مدرن امروز ) سيب سرخ (استعاره از عشق ) و كنايات به كاررفته در شعر فاطمه 
راكعي : خنديدن به مرگ (كنايه از بي توجهي به انسان) بـه حـراج بـردن عشـق (كنايـه از      

ن بـه آسـمان (كنايـه از پـاكي و     غارت شدن سرمايه هاي عاطفي شخص) دسـتمال كشـيد  
معنويت در دل شاعر) پس از تحليل آرايه هاي استعاره و كنايه در شعر هاي فاطمه راكعـي  
مي توان گفت كـه : زيـر سـاخت هـاي معنـايي شـعر راكعـي عبارتنـد از: سـتايش زن و          

ر هاي مادرانه: تأكيد بر ارجمندي مقام زن، سـتايش از مقـام زن، سـتايش از زنـان د     ويژگي
سراسر جهان و يافتن زبان مشترك زنانه، نكوهش غفلت، نا آگاهي و كاسـتي هـايي رفتـار    
زنان، مقابله بازمينه هاي ضعف وستم پذيري زنان وعوامل پذيرش سلطه ناعادالنـه مـردان،   
محدود نشدن شخصيت انساني و ابعاد وجـودي يـك زن در زيبـايي، جـواني و آراسـتگي      

مردانه به عنوان شيوه مسلط بر زندگي و تاريخ، نگاه و رفتار  ظاهري، نكوهش رفتار و پندار
زنانه در جهان، نگاه زنانه به هستي و عشق، ستايش خانه به عنوان پناه امن وتقبيحِ خانه بـه  
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عنوان قفس و اسارتگاه زن.  در توضيح بايد گفت كه اگـر چـه جنـبش فمينيسـم، حاصـل      
هاي  ي مانده از سنت اروپايي است اما در دههواكنش زن غربي مدرن در برابر فرهنگ به جا

اسالمي به ادبيات اسالمي راه يافتـه اسـت. (سـر افـراز، ماهنامـه       »فمينيسم«اخير، اصطالح 
). و خانم دكتر راكعي از جمله شاعران نو انديشي ست كه توجه به اسـالم  1388اطالعات، 

گ غرب چون انسان گرايي و را به عنوان سياستي راهبردي براي توسعه مفاهيم مدرن فرهن
آزادي به خصوص حقوق بشر و گاه بـه عنـوان مقابلـه بـا جريـان سـنت گرايـي اسـالمي         

اند. و آشنايي با فرهنگ مدرن و توجه به چالش ميان سنت و تجدد وي را بـر ايـن    برگزيده
داشته تا دست به قرائت هايي نو از جهان زنانه در شـعر خـود بزننـد.جهان زنانـه در شـعر      

كعي توليد  نقش زن به عنوان يك انديشمند مسلمان ، نقش مادري و مقابله با نـا آگـاهي   را
  در برابر تفكرات كوته بينانه نسبت به مقام زن در اسالم ، جامعه و خانواده است.

  
  گيري . نتيجه5

سواالتي كه در ابتداي ايـن  ديد ابتدا بايد  .پس از بررسي و تحليل به نتيجه گيري مي رسيم
جنسـيت بـر    -1هش مطرح شده چيست؟ ما در اين پژوهش به دنبال اين بوديم كه آيـا پژو

آيـا جنسـيت توانسـته در انتخـاب واژگـان و      -2 ثير گذاشته است؟أزبان ادبي شاعران زن ت
توانسته اند زبان زنانه و جهاني زنانـه   شاعران زن آيا-3ثر باشد؟ ؤشاعران زن مشعر معناي 

  را در شعر خود بيافرينند؟ 
  

  پروين اعتصامي 1.5
  واژگان ةحوزدر 1.1.5

زنانگي شعر  ،ديدگاه زنانه معنا مي يابند تخاب واژگاني كه در حوزه ي زندگي ونپروين با ا
غير مردانه  ه ي واژگان نشان مي دهد. زبان پروين در اين حوزه از يك نگاهزخود را در حو

دوره  او با واژگان پيرامون خود كه برگزيده از فضاي زيسـت زنـان آن   سرچشمه مي گيرد.
مانند رضا براهنـي در طـال در مـس     بعضي از منتقدين -2 با هستي سخن مي گويد. ،است

 ،خاب واژگان زنانهتم اندرا نه ع دليل آن نگارندهشعر پروين را مردانه مي دانند كه  )،1358(
و عدم تناسب اين بخش از واژگان پروين با زبان معيار  ددان انتخاب واژگان قديمي مي بلكه

مخاطـب  به نحوي كـه   شود؛مخاطب باعث ايجاد شكاف دريافتي ميان معنا و مخاطب مي 
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زيرا استفاده از اين واژگان براي بسياري  ؛گمان مي كند دليل آن زبان مردانه ي پروين است
ادب در نظر گرفته مي شد. انتخاب واژگان كهن كـه   نشان فضل و ،هاز شاعران مرد آن دور

باعث عدم انطباق زبان شعر او با زبـان معيـار    ،گيرد بخشي از شعرهاي پروين را در بر مي
شـعري روبروسـت كـه از هسـتي شـاعر       ه بـا كـ مخاطب را به اين گمان مي اندازد و شده 

گونـه واژگـان    ك ما سرشار از ايـن سرچشمه نگرفته است. بخش عظيمي از ادبيات كالسي
خواه نا خواه در گير  ،قديمي است و پروين كه با تكيه بر ميراث ادبي گذشته شعر مي سرود

   اين گونه واژگان شده است.

  معنا ةدرحوز 2.1.5
شخصـي و   شخصي و خصوصي خود نگفت. فروغ ابتـدا از مـنِ   پروين هيچگاه از منِ -1

 مـنِ  ،ي دنيـاي شـاعرانه و جهـان بينـي اش    سـپس بـا توسـعه     خصوصي خـود گفـت و  
 مـنِ گفـت،  اجتمـاعي خـود    اما راكعي ابتدا از مـنِ  اجتماعي بدل شد. اش به منِ خصوصي

مني كه چون آيينه اي بازتاب وقايع انقالب است. ؛ اجتماعي ست - سياسي اجتماعي او منِ
 مانند: .يده مي شوددر حوزه ي معنا مي توان به مفاهيمي اشاره كرد كه در شعر پروين د -2

گرسـنه و   حقيقت بينـي، حمايـت از بيچارگـان و درمانـدگان     احساس مادري، يتيم نوازي،
يكي از معدود شاعراني ست كه  مسكين،... مفاهيم و معناهاي شعر پروين نشان مي دهد او

طرح مناظرات خـود   هاو همچنين ب بر معاني و مفاهيم بشر دوستانه درنگ فوق العاده دارد.
انتقاد به اوضاع سياسي و اجتماعي خود مي پردازد و اربابـان زور و زر را بـه اسـتفاده از     به

آيـد كـه آيـا پـرداختن بـه ايـن        اين سوال پيش مي -3دسترنج بيچارگان هشدار مي دهد. 
دغدغه ي بشري  ند،زتوانند به تفكر بپردا مقوالت فقط مختص مردان است و تنها مردان مي

ايـن حـوزه قـدم گذاشـت و چـون       اگـر زنـي در   و... و انـدرز دهنـد   داشته باشند، پنـد و 
 شعر مردانه سـروده اسـت؟   ،ي و فلسفي خود اقدام كرداجتماعانديشمندي به بيان تفكرات 

اگر زني نخواهد احساسات و عواطف خود را نسبت بـه مـردان بسـرايد و تمنـاي آنـان را      
را به  يا شعر او و .آن را مردانه انگاشت ،كردهرا مردانه قلمداد  شعر او ، آيا بايدنداشته باشد

ش زني انديشمند و گفتـاري خـرد مـدار از    ربه پذيكرد؟ اين نوع نگاه، مردي ديگر منتسب 
. پـروين در  دارد نشـان از تسـلط مردسـاالرانه در ادبيـات مـا      ،اينو  جانب يك زن نيست

خـود را از  اسـت،  رانسوي توصيه ي فمينيست هاي ف آن گونه كه نتوانسته اگري معنا  حوزه
مهـر و مـوم   در سانسور رها كند و تمناها و شايستگي ها و قلمرو پهناور هستي خود را كه 
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تـوان  اما اين را نشانه ي عدم حضور يك زن در اشعار پروين نمي  ،بسرايد ،نگه داشته شده
ديگري ديوان پروين شبيه ديوان حافظ يا سعدي يا ناصر خسرو و هيچ مرد دانست؛ چرا كه 

شـيوه ي   دان متمايز مي كنـد. ررا از م زيرا در گفتار او رقت قلبي هست كه شعر او ؛نيست
برخورد عاطفي عميق و فراگير او در شعرهايش با يك پرنده، يك گربه، با كودك يتيم و بـا  
مسائل اجتماعي كه ناشي از ظلم حاكمان و اربابان زر و زور است، جز از يك زنِ شاعر بر 

تجربـه ي مـادري پـروين    ه ي اما اين نشـان  روين اشعار مادرانه ي زيادي داردپ –4نمي آيد
مادري را مكمل يك زن مي داند و در اشعار خود از اين نقـش غافـل    نيست. پروين  نقش

عميق به نقش مادري و  قدر زيبا و كدام از مردان زمان پروين اين نيست. چرا در شعر هيچ
اين نگاه زنانه ي پروين اسـت   و؟! ه نام مادر نپرداخته اندب وظايف آن و فقدان حضور زني

  مادري در ادبيات ما بپردازد. نقشبه او اين امكان را داده كه اين گونه مؤثر به ترسيم كه 
 
  فروغ فرخزاد 2.5

  در حوزة واژگان 1.2.5
بسامد بسياري از واژگان فروغ واژگاني بـا   جنسيت گراست. ،فروغ در حوزه ي واژگان -1
حوزه ي شـعر ايـران نشـده     يش از اين با اين بار معنايي واردپواژگاني كه  جنسيتي اند. بار

ا از ديگر شـاعران  رشعر او  واژگاني چون زهدان، بكارت، بوسه، هم آغوشي، هوس... بود.
را فـروغ  مـي تـوان    -2و تأثير جنسيت در انتخاب واژگان او را ثابت مي كند.  جدا مي كند

ت كه مرزهاي واژگاني زبان مرد ساالر را در مي نوردد و واژگاني را كه فقط اولين زني دانس
مـي بخشـد و    با نگاهي زنانه در شعر خود تشخصي ديگر ،در اختيار مردان و شعر آنان بود

را به خوبي مي بينيم. اين توجه فروغ را به زنانگي  ثير جنسيت اوأت ،در اين حوزه از واژگان
اطفي مي رساند.عد جنسي و عخويش از ب   

ذهن او در جذب واژگان  دستي توانا دارد. ،فروغ در ايجاد واژگان و تركيبات جديد -3
 تركيبات جديد تواناست و حتي مي توان آن را از بسياري از شاعران مرد ممتـاز دانسـت.   و

ن جديد قادر به ساخت تركيباتي نو و جديد است و ايـن نشـان از   افروغ در حوزه ي واژگ
دايره ي واژگاني  زاستفاده ادر و توانسته است ا -4 .داردبر جهان واژگاني خويش  اوتسلط 

ي يـ اين به خاطر ويژگي جز ند وكخالق و هنرمندانه عمل  بسيار جاري در محيط اطرافش
  كه در زبان و دنياي زنان وجود دارد. ،ثرگرايي زنانه استكنگري و ت



 63و ديگران   فاطمه راكعي 

  معنا ةدر حوز 2.2.5
جـز   و زدمـي پـردا   تاخانه و آشكارا به بيان حرف هاي ضد سـنت فروغ زني است كه گس–1

تا آنجـا كـه    رد؛همان مني كه درهمه ي آثار او تجلي دا ردد؛خاص خود نمي گ» منِ«برمحور 
و شـعرهايش جـز در جهـت    سـت  سرا» من«از همان آغاز، يك شاعر » فروغ«مي توان گفت 

و شخصي و ايراني يي كـه بعـدها در   فردي » من. «ودبه پيش نمي ر» من«تبيين و تعريف اين 
 -2د. شاجتماعي و عمومي و جهاني او مبدل » من«يافت و به  هدوره ي دوم شاعري او توسع

 ييعني نمي شود مخاطب ؛ثير جنسيت فروغ بر سطح معنايي اشعار فروغ غير قابل انكار استأت
سـت كـه    شـاعري  اولينفروغ  –3زن بودن شاعر نبرد. شعر فروغ را بخواند و پي به زنانگي و

در شعر خود همان قطب زنانـه   او .مرد را در شعر خود مطرح مي كند – تحليل دوگانه ي زن
 همان گونـه كـه هلـن سيكسـو در خنـده ي مدوسـا       ؛ست كه از تمناهاي خود مي گويد اي
)medusa (فقط در اين صورت اسـت   خودت را بنويس. تمناي تو بايد شنيده شود.« :مي گويد

بود كه فروغ كرد و خود را از  يو اين كار؛ »دخواهد كر انع پايان ناپذير ناخودآگاه فوركه مناب
باورهـاي   فرهنگي و  هاي نتل سخود را در مقاب ،اسارت ناخودآگاه خود رهانيد. او با اين كار

ادبـي   –اين رفتار زباني  -4 اجتماعي قرار داد و شالوده ي نظام مرد ساالر را به چالش كشيد.
اما ايـن  . را اثبات مي كندي شعر و ثير جنسيت برأكه شعر او را زنانه مي سازد و ت استغ فرو

عد زنانگي در شعر ب تنهاگرايي در زبان و معنا  يتكه آيا جنس نگارنده مطرح است سوال براي
آيا سرودن تمناها و عقده هاي سركوب شده به معنـاي خلـق جهـاني زنانـه در شـعر       است؟

 ،ست تا حد شـعر زنـان را  ا نظام مرد ساالر در تعريف زنانگي باز هم اين تلقيخواهد بود؟ يا 
زن زماني مي تواند بـه فاعليـت در زبـان     گارنده،به نظر ن -5خصوصي آنها پايين آورد؟ تا منِ
و جنسيت او بخشي از تلقي انساني اوست.  ؛بسرايد رااز هستي تلقي انساني خويش كه برسد 

يكي و غريـزي از مـرد   ژكه او را از لحاظ بيولـو ، ه ي ضمني ستلفؤجنسيت براي زن يك م
 همعـ اج ريشه در فرهنـگ و  ،آنچه باعث ايجاد گفتمان زنانه و مردانه مي شود و جدا مي كند.

جهـان   ،جامعـه اي متفـاوت شـود    رجا كه نقش و معناي زن د دارد كه قابل تغيير است و هر
  بود.  هنري او متفاوت خواهدشاعرانه و 

 
  راكعيفاطمه  3.5

  واژگان ةدرحوز 1.3.5
مي توان ديد كه نگـاه   ثير جنسيت راكعي را در حوزه ي واژگان زنانه و نام هاي زنانهأت –1

بـه  و  من زنانه ي خـويش نمـي گويـد    را به هستي نمايان مي سازد. او از مردانه ي او غير
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راكعي در شعر خود  –2 متفاوت.مقوله ي زن به معناي عام توجه دارد. زناني با كاراكترهاي 
او عـادي تـرين و    د با بار استعاري متفـاوت. نواژگان تابو ندارد و واژگان او واژگاني متعارف

ولي در محور همنشيني معناي خاص ذهني خـود را   ،مي گزيند پركاربردترين واژگان را بر
معنـايي   هـاي به آنها تزريق مي كند. او بـه مخاطـب فكـر مـي كنـد و او را دام پيچيـدگي       

بيشـتر بـه المـان هـاي      توجـه شـاعر   ،درحوزه ي واژگان و تركيبات جديـد  -3افكند.  نمي
اسـت و يـا المـان هـاي حسـي و       دريا، ساقه، آسـمان...  بركه، مرداب، :واژگاني در طبيعت

مي دهد كه زبان شاعر در انتخـاب   اين نشان گريه، تبسم، بغض، مهرباني... و :عاطفي مانند
مي از روح زنانه را يبخش عظ .ستاحسي و عاطفي  ها كامالً آن گان و تركيباين نوع واژ

عد از ثير اين بأهمين حس و عاطفه ي ارزشمند انساني تشكيل مي دهد و اين نشان از ت نيز
   .جنسيت شاعر بر زبان شعر او دارد

  معنا ةدرحوز 2.3.5
قابـل   خمينـي (ره)  به امـام رابطه ي مريد و مرادي او نسبت در شعرهاي انقالبي راكعي –1
را تشكيل مي دهد. بسياري از استعارات و كنايات  است و بخشي از معناهاي شعر او وجهت

فـروغ   »كسـي مـي آيـد...   «و اين را مي توان ادمـه ي تفكـر    حضور امام دارند او داللت بر
انقـالب و  نگاه به تـاريخ   –2 مي سرايد. و براي او ،كسي آمده است و راكعي از او دانست.

با اينكـه دوره ي پـروين    بارز دارد. يمبارزات مردم در جنگ تحميلي در شعر راكعي نمود
اما  ،دوره ي مبارزات مشروطه خواهي و دوره ي فروغ دوره ي مبارزات مردم عليه شاه بود

بازتـاب نـداده   در شعر خود اوضاع سياسي و مبارزاتي كشور را  ،هيچ كدام به اين صراحت
ي شاعرانه را در كنار ااو مبارزه و  راي راكعي كاركرد سياسي و مبارزاتي داشتهشعر ب است.

اجتمـاعي   ا منِدابت ،غالب در شعر راكعي »منِ« -3استرزمندگان جنگ تحميلي آغاز كرده 
شاعر فرصتي براي پرداختن به خـود   ،اتمام جنگ و تثبيت انقالب زپس ا، كه او بوده است

دو مجموعـه شـعر    ،نتيجـه ي آن  و ي خصوصي او مـي شـود.  مي يابد و شعر وارد حوزه 
 دهد نشان مي اكه نگاه ديگر گونه ي او به هستي ر، ستا »دگينناخنكي به ز«و  »مادرانه ها«

ـ  –4 بوده اند.مقاله بيشتر منبع بررسي اين  ،و اين دو كتاب ثير أدر اين دو مجموعه ي آخر ت
گويا او در اين مجموعه ها از كليت خويش  .بينيم جنسيت راكعي را در اشعارش بيشتر مي

  ت بيشتري به محيط مي پردازد.اجزئيبا بيرون آمده و 
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آن را ه و بخشيد هعد توسعاو به اين ب ست.اومادرانه ي  منِ راكعيوجه غالب اشعار  -5
در مقياسي جهاني مطرح مي كند. او مادري را از اتاق خواب كودك خويش آغاز مي كند و 

مـادرانگي   ويمـي دهـد. در شـعر     آن را توسعه سطيني و مادر مجرم اعدامي...تا كودك فل
محتاطانه برخـورد   ،در سطوح زبان تراكعي با مقوله ي جنسي –6ست. نفس غالب زنانگي

زيـرا  ، گويي نوعي پرده پوشي و محافظه كاري را در اين حوزه رعايت كرده است؛ مي كند
ين گونه معناهـا را در دايـره اي از داللـت هـاي     ست و ااشعر او از واژگان جنسيتي عاري 

شاعر با اينكه فعاليت هاي اجتماعي با ديدگاه هـاي فمينيسـتي    -7ده استكرچندگانه نهان 
زنـان را   ،اما ستيزي با فرهنگ مذكر و زبان مرد محور نـدارد. او در اشـعارش بيشـتر    ،دارد
... در جهان شاعرانه ي او زنان عاشق و ،يژگي هاي صبوري و استقامتو ازناني ب ؛ستايد مي

او براي آنها دلسوزي مي كند و آنها را به نقـد  ؛ ظاهر پرست و خالي از تفكر ارزشي ندارند
 -8باوري فرهنگي و اجتماعي آنان اسـت.   عدم خود ،ل زنانئاز نظر او دليل مسا .مي كشد

متكي برسـنت هـا و كليشـه هـاي      ،جهان زنانه را جهاني متعارف ،در شعر راكعي مخاطب
رفيات و اخالقيات بـه دنبـال حقـوق قـانوني از     چوب ع زناني كه در چار ؛زنانگي مي بيند

بنـدي  زاخالقيات مر و رفياتدست رفته اند. اما همين حقوق از دست رفته در چارچوب ع
يال و اكعي شاعري با ذهـن سـ  ر -9 شكل گرفته اند. ومعنا يافته  رشده ي جوامع مرد ساال

دسـتان شـعر او بـه راحتـي بـا       واژگـان در  روان است و مخاطب را به خوبي مي شناسد و
  مد.هاي معنا پيوند مي خورد و به حادثه ي زبان (شعر) مي انجا حلقه
  
  ها نوشت پي

  نوع هنجار گريزي را برمي شمارد كه عبارتند از: 8) 1996( 1ديويد ليچ
):  شاعر بر حسب قياس و گريز از قواعد سـاخت  46هنجار گريزي واژگاني (صفوي ،   –1

واژه ي زبان هنجار، واژه اي جديد مي آفريند و به كار مي بندد. با آنكه شب شـهر را ديرگـاهي   
است/ با ابرها و نفسدودهايش/ تاريك و سرد و مه آلود كرده است. س(سپهري ) بـه كـارگيري   

شـان دهنـده ي هنجـار گريـزي     كه در زبان هنجـار بـه كـار نمـي رود، ن     دودنفس واژه اي چون
  است.  واژگاني

): شاعر مي تواند در شعر خود بـا جـا بـه جـا كـردن      46هنجار گريزي نحوي (صفوي، –2
عناصر سازنده ي جمله، از قواعد نحوي زبان هنجار عدول كرده، زبان خـود را از زبـان هنجـار    
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هيب تيغ هامان، تيز/ غرش زهره دران كوس هامان، سهم/ پرش خـارا  متمايز كند.  با چكاچاك م
  ».  مهدي اخوان ثالث« -شكاف تيرهامان، تند 

هنجار گريزي آوايي: (همان) در اين نوع هنجار گريزي، شاعر از قواعد آوايي هنجـار گريـز   
دو دهان داريم  مي زند و صورتي را به كار مي برد كه از نظر آوايي در زبان هنجار متداول نيست:

  »مولوي«گويا همچو ني/يك دهان پنهانست درلبهاي وي   
): شاعر شيوه اي در نوشتار به كار مي برد كه تغييري 47هنجار گريزي نوشتاري (همان،  –3

 در تلفظ واژه به وجود نمي آورد، بلكه مفهومي ثانوي به مفهوم اصلي واژه مي افزايد. 
): حوزه ي معني به عنوان انعطاف پـذيرترين سـطح   47هنجار گريزي معنايي (صفوي ،  –4

زبان، بيش از ديگر سطوح زبان در برجسته سازي ادبي مورد استفاده قرار مـي گيـرد. همنشـيني    
واژه ها براساس قواعد معنايي حاكم بر زبان هنجار، تابع محدوديتهايي خاص است: اي درختان 

ر خاك هاي هرزگي مستور/ يك جوانه ي ارجمند در هيچ جاتان/ رست نتواند عقيم ريشه تان د
  »اخوا ن ثالث« -

): شاعر ساخت هايي را از گويشي غير از زبان هنجار 49هنجار گريزي گويشي (همان،  –5
وارد شعر مي كند: و ما بر بيكران سبز و مخمل گونه ي دريا/ مي اندازيم زورق هايمان را چـون  

  ) )49(كُل در گويش يزدي به معني پوست است. (صفوي ، » اخوان ثالث«  -بادام كُل
) : اين امكان براي شاعر وجود دارد كه از اليه ي اصلي 49هنجار گريزي سبكي (همان، –6

شعر كه گونه ي نوشتاري معيار است، گريز بزند و از واژگان يا سـاخت هـاي نحـوي گفتـاري     
عظيم انساني/ بـه دهـان كـوره هـا مـي رفت/وحاالاگـه دلـت        استفاده كند: هنگامي كه گلّه هاي 

  » احمد شاملو« -خواست/ مي تواني به يه فرياد/ گلويم پاره كني/ ديوار از بن مسلحن 
) : شاعر مي تواند از گونـه ي  50هنجار گريزي زماني (كاربرد واژگان قديمي) (صفوي،  –7

رد كه پيشتر در زبـان متـداول بـوده انـد و     زباني زبان هنجار بگريزد و صورت هايي را به كار بب
امروز ديگر واژگان يا ساخت هاي نحوي مرده اند. اين دسـته از هنجـار گريـزي هـا را باسـتان      

  احمد شاملو« -... بي قراردر آبگينه ي  باژگونهگرايي مي نامند. غبار آلوده، از جهان/ تصويري 
  
  نامه كتاب

 تا امروز، نشر چشمه، تهران . ) شعر زن از آغاز...1383احمدي، پگاه (
) تذكره ي اندروني، شرح احوال و شعر شاعران زن در عصر قاجـار تـا پهلـوي    1382( حجازي ،بنفشه

 اول، تهران، قصيده سرا .تهران 
  نشر فرهنگي رجا .تهران  ) ، سفر سو ختن (مجموعه شعر)1360( راكعي، فاطمه
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 ر) نشر اطالعات .تهران) مادرانه ها (مجموعه شع1382.،(راكعي ، فاطمه
  ).آواز گلسنگ (مجموعه شعر) نشر اطالعات. تهران1385.،(راكعي ، فاطمه
  )سنجاقك ها (مجموعه شعر هاي سپيد و نيمايي)، نشر علم.تهران. 1387.،(راكعي، فاطمه
 ) روياي رنگين (مجموعه شعر هاي كالسيك)،  نشر علم. تهران. 1387.،(راكعي، فاطمه
  .،ترجمه ي مادرانه ها به انگليسي، مترجم: دكتر مهدي افشار، نشر واژه آرا .تهرانراكعي، فاطمه
 .،ترجمه ي ناخنكي به زندگي به انگليسي، مترجم: دكتر مهدي افشار، نشر واژه آرا.تهرانراكعي، فاطمه

  )،ديوان پروين اعتصامي براساس طبع ابوالفتح اعتصامي، نشر ني.نهران1384دروديان، ولي اهللا (
  )، پريشادخت شعر ، جلد دوم،  نشر ثالث.تهران 1384م ، آزاد (

)، خوانشي از گفتمان فمنيسم اسالمي، ماهنامه اطالعات حكمت ومعرفت، نشـر  1388سر افراز، حسين(
 اطالعات، تهران

 )، نگاهي تازه به بيان و معاني، فردوس ،تهران.1374شميسا ،سيروس(
 )، درآمدي بر معني شناسي، سوره ي مهر، چاپ دوم.نهران  1386صفوي ،كورش (
)، از زبان شناسي به ادبيات، جلد اول. پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسـالمي. چـاپ   1383صفوي ،كورش(
 دوم.تهران 

، شماره ي 4)، صداي زنانه در ادبيات معاصر، پژوهش زنانه، دوره ي 1385فياض ابراهيم، رهبري زهره(
 . تهران4

 )، آوا و القا ،رهيافتي به شعراخوان ثالث  ،هرمس ،تهران1383قويمي ،مهوش(
  )، فروغ فرخزاد، انتشارات داستان سرا،شيراز . 1383كراچي، روح انگيز(
 )، انديشه نگاران زن در شعر مشروطه، دانشگاه الزهرا (س)،تهران1380كراچي ،روح انگيز(
 اعتصامي، همراه با كتابشناسي توصيفي، داستان سرا،شيراز. )، پروين 1383كراچي، روح انگيز(

  )، جامعه شناسي زبان، ناشر آگه، چاپ اول.تهران.1368مدرسي ،يحيي(
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