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  چكيده
هـاي زنانـه در زبـان شـعري عـرب      عبداهللا غذامي منتقد معاصر عرب، به بررسي ويژگي

 كـه  اسـت  م)، معتقـد 2005( "تأنيث القصيده والقارئ المختلف"پرداخته است. او در كتاب 
ي ايـن  غلبـه مردغالبي پيوسته رويه مسلطبرفرهنگ عربي قـديم بـوده اسـت وبـه سـبب      

زيرساخت مردساالر در فرهنگ عمومي، شعر عربي نيز از ابتدا تا دوران معاصر، تقريبـاً از  
هاي زبان زنانه خالي بوده است.ظهور شاعر عراقي،نازك مالئكـه در شـعر معاصـر    ويژگي

عربي و ابداع شعر نو توسط وي،به سختي و كندي شعر عربـي را دسـتخوش دگرگـوني    
، ابداع شعري او به كمك ديگر شاعران نوگرا قوت يافت. اين رونـد  نمود.با گذشت زمان
ي هاي مذكر و مسلط بر شعر قديم عربي را به چالش كشيد كه نتيجهنوگرايانه،زيرساخت

بود.اين پژوهش كـه   و برخودار از لطافت زباني آن، رشد و شكوفايي شعري با زباني زنانه
آراء نقدي غذامي را كه در جهان عـرب   به روش توصيفي و تحليلي صورت گرفته است،

پيشرو است، مورد بررسي قرار داده است. نتيجه اين كه غذامي تنهـا راه بازگشـت زن بـه    
جايگاه درخور خويش را هم در ادب و هم در اجتماع، دستاورد آگاهي زنـان نسـبت بـه    

زباني جديد و ي ي ويژگي زنانه بود. اين شيوهداند كه انعكاس دهندهزبان و نوشتاري مي
  كرد.هاي زبان زنانه را در مقابل زبان مردانه مطرح مينوآور، ويژگي

  هاي زباني. زيرساخت ،عبداهللا غذامي، ادبيات زنانه ،شعر عربي :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
شـوند. از  پذيري آموخته ميها، از طريق فرايند جامعههمانند ساير نقش  هاي جنسيتي،نقش

دهدكـه نـابرابري همـواره    تاريخ تمدن و فرهنگ جوامع بشري نشـان مـي   بهنگاهيطرفي، 
ها، نابرابري ميـان زن و مـرد از جملـه    ناپذير بوده است. در ميان اين نابرابريواقعيتي توجيه

هـاي  مواردي است كه در طول تاريخ بشر بـه طـور مسـتمر وجـود داشـته اسـت. تفـاوت       
شود، و امتيازهايي كه جامعه براي افراد قائل ميها ي زندگي، فرصتاجتماعي از قبيل شيوه

  اند.موجب پيدايش نابرابري
در جامعه، بيش از هر چيز به  "مردانگي"و  "زنانگي"القاي وجود تفاوت ميان فرهنگ 

هـاي  ضرر زنان تمام شده است، چرا كه دو اصطالح متضاد مردانگـي و زنـانگي بـه شـيوه    
شود و انفعال، وابستگي و ضعف را در نزد زنان بوط ميرفتاري متمايز بين زنان و مردان مر

حتـي زنـان نيـز    «و قدرت و استقالل را در نزد مردان متداعي كرده است. بايد پذيرفت كه 
ي مـردان بـه طـور خـاص،     خود را با واقعيت مردساالر جهان به طور كلي و روابط سـلطه 

). ايـن مسـأله نـه تنهـا در     60: 2009(بورديـو،  » بيننـد اند و خود را اسير آن مـي تطبيق داده
  شناسي، بلكه در علم روانشناسي نيز قابل پيگيري است، تا جايي كه جامعه

كند و حتـي  به اهميت نقش جامعه در پايندگي اعتقاد برتري مرد بر زن اشاره مي "آدلر
هاي رواني بين زنان و مردان بـه طـور كامـل    از آن فراتر رفته و معتقد است كه تفاوت

ي باورهاي فرهنگي است. او معتقد است كه اين باورهـا، رشـد روانـي زنـان را     يجهنت
دهـد  شان سـوق مـي  ها را به سمت خشم نسبت به نقش اجتماعيكند و آنمتزلزل مي

  ).109: 1991(انجلر، 

از طرفي ديگر، زبان نيز كه سرچشمه خلق آثـار ادبـي اسـت، همـواره از ايـن تفـاوت       
. اما از آن جايي كه زبان فراينـدي زنـده و پويـا اسـتكه در خـالل      جنسيتي متأثر بوده است

هاي ي ويژگيتواند يكبار و براي هميشه زير سلطهيابد، نميهاي اجتماعي تحول ميجريان
دهد. به عبارت ديگـر، زبـان   هايي رخ ميجنسيتي بماند. بلكه هميشه در جريان آن مقاومت

دهد اي از داد و ستد و كنش متقابل رخ ميدر عرصهي اجتماعي ديگري نيز مانند هر پديده
كوشد كه خود را در نبردي هر روزه بازتوليد كند و جريان و جريان سلطه بايد بكوشد و مي

كوشـد كـه در ايـن نبـرد هـر روزه، از زيـر بـار ايـن سـلطه خـود را           تحت سلطه نيز مـي 
  بخشد. رهايي
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ي كه در آن رشد و تكامل  يافته است، ادبيات عربي با توجه به شرايط محيطي و اجتماع
 1شايد بيش از هر ادبيات ديگري از اين تفاوت جنسـيتي متـأثر بـوده اسـت.عبداهللا غـذامي     

پـردازان نقـد فرهنگـي در    نظر و منتقد ادبيِ معاصر عرب، يكي از نظريـه م) صاحب1946(
آن را در  ي مردانگـي بـر  و سـلطه  2ي زبـان رود كه مسـئله جهان معاصر عرب به شمار مي

شايسته نيست تصور كنيم كه اصـل  «گويد: ي شعر و ادب واكاوي كرده است. او ميعرصه
طبيعي در زبان، مذكر بودن است و همچنين پذيرفته شده نيست كه فرض كنـيم، از همـان   

ي زبان و صاحب آن بوده است. بلكه حالت معقوالنه اين اسـت  آغاز، مرد به تنهايي سازنده
انـد و  هم مذكر و هم مؤنث در توليد و كاركرد زبان با هم مشاركت داشته كه جنس بشّري،

  ).26: 2006هر دو در اين حق طبيعي و استعداد فطري برابرند (غذامي، 
)، ديگر اثر عبداهللا غذامي در اين زمينـه بـه   2006("المرأة واللغة"الزم به ذكر است كتاب

، در حـوزه  "نيث القصيده والقـارئ المختلـف  تا"رود. اين كتاب اگر چه مانند كتاب شمار مي
زبان زنانه به تأليف درآمده است، اما از لحاظ پـردازش موضـوع و وحـدت و انسـجام در     

بـه شـكل تخصصـي و     ".... تأنيـث القـارئ  "رسد. از طرفـي ديگـر،   بحث، به پاي آن نمي
ي زبـان شـعري   شناختي و فنّي در حوزهپردازد و پژوهشي زيباييكاريردي به زبان ادبي مي

كنـد و  بيشتر ارتباط زبان با زنان را مطرح مـي  "المرأة واللغة"شود. كتاب زنانه محسوب مي
همچون توصيف زنان به آهو و گاو وحشي و غيـره   –سير تحول زن را از موضوعي زباني 

  كند.هاي زنانه است، بررسي ميبه ذاتي فاعل كه داراي زباني با ويژگي –
اثر عيداهللا غـذامي متمركـز    "تأنيث القصيده والقارئ المختلف"اب اين پژوهش كهبر كت

  است، در تالش است به اين سوال پاسخ دهد كه: 
هاي زبان شعريِ زنانه از ديدگاه غذامي، در تاريخ شعري عرب چه نمودي داشته ويژگي

  و چه تحوالتي را پشت سر گذاشته است؟
  

  تحقيق ة. پيشين2
هاي مختلف ادبي، سياسي و اجتماعي زنان صورت گرفته ن جنبههاي فراواني پيراموپژوهش

  شود:ها اشاره مياست كه در زير به تعدادي از آن
م) اثر قاسم محمد أمين، اولين اثر در اين زمينه است. قاسم 1899، ("تحرير المرأة"كتاب 

راي تغيير دادن گرا بود، با نگرش و ديدگاهي بيدارگرايانه، بامين كه از رهبران جريان اصالح
ي مصـر آن زمـان و بخصـوص اوضـاع     هـاي موجـود در جامعـه   و متحول كردن واقعيـت 
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اي كـه  افزون بر مبارزه "تحرير المرأة"بار زنان به روشنگري پرداخت. كتاب اجتماعي أسف
بين انديشوران مسائل زنـان بـه را انـداخت، ديـدگاهي رقـابتي و رويكـردي مبـارزاتي در        

مسائل زنان را تحكيم بخشيد. اين كتاب الگويي تفسـيري بـراي تحليـل    روشمندي نگاه به 
گيري بينشي زرف و نقادانه و اهدافي واال براي اصالح مشكالت زنان و مدخلي براي شكل

ـ       ان در قـوانين مـدني و قـانون    اوضاع موجـود در آن زمـانو دفـاع از حقـوق و برابـري زن
  دارد. اساسي

خصوصـية النسـق األنثـوي فـي الخطـاب الشـعري       «ه، هاي مشابه در اين زميناز پژوهش
أغمض أجنحتي ") آن را در مجموعه شعري 2003است كه وجدان عبداهللا صائغ (» المعاصر

هـاي  اثر ريم قيس كبة، بررسي كرده است. وي در اين پژوهش بيشتر جنبه "وأسترق الكتابة
آمار گونه، كلمات و الفـاظي  لفظي و شكلي زبان زنانه را مد نظر قرار داده است و با روشي 

 هاي زنانه است،استخراج كرده است.را كه داراي ويژگي
صـداي زنانـه در   «تـوان بـه   هاي مشابه صورت گرفته در ادبيات فارسي، مياز پژوهش

) 1385، اشاره كرد. اين پژوهش كه توسط ابراهيم فياض و همكـاران ( »ادبيات معاصر ايران
تمام الزامات ادبي خود، به عنوان روايتـي از زبـان در نظـر     صورت گرفته است،ادبيات را با

كنـد.اين مطالعـه   گيرد و دو نسل از نويسندگان را با توجه به متغير جنسيت تحليـل مـي  مي
ادبي سـازي مـتن   هايدهد كه در متون مورد بررسي، مردان بيشتر از زنان به جرياننشان مي

اند؛ مردان بيشتر از زنـان  تفاوتي از زنان انجام دادهاند ولي اين كار را به شيوه منزديك نشده
اند، در حالي كه متون زنان در عين حفظ كردن معيارهاي ادبيت، به دشوارنويسي روي آورده

  تر هستند.روان
  هايي به شرح زير صورت گرفته است:در مورد آراء نقدي عبداهللا غذامي نيز پژوهش

اثر غذامي را مورد بررسي قـرار داده اسـت    "... افيالنقد الثق")، كتاب 1391حامد جابر (
شـود. ايـن   كه تنها پژوهش علمي و داخليِ چـاپ شـده در مـورد غـذامي محسـوب مـي      

كند. يكـي  گر ضمن تاييد برخي از نظريات نقدي غذامي، برخي از آراء او را رد مي پژوهش
ست، اين است كه معتقـد  مطرح ا "... النقد الثقافي"هاي نقدي غذامي كه در كتاب از مبحث

پنداري (سرآمد بودن شاعر نسبت بـه ديگـر   هاي شعري ناشي از فحوليتاست، زيرساخت
هـاي مسـتبد و   شاعران) در شعر عربي، به عنوان يكي از عيوب شعري، به توليد شخصـيت 

ي فرهنگ، اجتماع و سياست عرب منجر شده است. غذامي براي نمونه از طاغوتي در پهنه
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الشـعراء  يافتـه از خصوصـيات شـعري فحـول    كند و آن را نمونه تجلّين ياد ميصدام حسي
  كند.قلمداد مي

كند كه جـرا غـذامي   حامد جابر در پژوهش خود، ضمن اين كه اين سوال را مطرح مي
هاي مختلف ناديده گرفته است تا به صدام تمامي مستبدين و حكام عربي را در طول دوران

آورد و معتقـد اسـت،   فراواني از حكام و مستبدين را در ادامه مـي هاي حسين برسد؟ نمونه
دهد و بـه عنـوان ابـزاري در دسـت     اين شاعر است كه خود را با دربار و سياست وفق مي

  گويد.دربار قدرت است و بازبان آن سخن مي
از عبداهللا غذامي از نخستين آثاري اسـت كـه از ديـدگاه نقـد      "تأنيث القصيده..."كتاب 

نگي، زبان شعري زنان را  در شعر عربي مورد واكاوي قرار داده است وتاكنون پژوهشي فره
كه به طور مستقل به بررسي ديدگاه غذامي در اين كتاب بپـردازد، صـورت نگرفتـه اسـت.     

  چنين امري اهميت انجام اين پژوهش را دو چندان كرده است.
  

  پذيري جنسيتي در ديدگاه نقدي غذامي . جامعه3
ي مطالعاتي آثار زنانه تبديل شده ي جنسيت، به پركاربردترين اصطالح در حوزهامروزه واژه

ي رسـاند كـه زنـان، نـه بـه واسـطه      است. اين واژه با مفهوم وسيع خود، ايـن بـاور را مـي   
هـاي اجتمـاعي اسـت كـه     ي زيرساختشان با مردان؛ بلكه به وسيلههاي بيولوژيكي تفاوت

انـد. جنسـيت،   انـد و نقـش اساسـي خـود را بـه فراموشـي سـپرده       محدود و محبوس شده
هـا و  دهـد و بـه آن جنبـه از تفـاوت    را توضيح مي» زنانه«و » مردانه«بندي فرهنگي به  دسته

شناختي، فرهنگي و اجتماعي دارند. (ر. شود كه منشأ روانهاي زن و مرد مربوط مي ويژگي
  ).396: 1391، فتوحي، 175: 1374ك:گيدنز، 

تار و عملكرد زنان و مردان در زندگي فردي و خانوادگي آنان، بـيش از هـر چيـز، از    رف
پـذيري آنـان منشـأ    ي جامعههاي فرهنگي متأثر و يا به عبارتي بهتر، از نحوهجامعه و آموزه

هـا و اعتقـادات اجتمـاعي و فرهنگـي     پذيري، مكانيزم اخذ هنجارها، ارزشجامعه«يابد. مي
  ).206: 1369است. (مندراس، توسط اعضاي جامعه 

پـذيري  ي جامعهبه طور مستقيم به مسئله "تأنيث القصيده ..."هر چند غذامي در كتاب 
اشاره نكرده است؛ اما يكي ابزارهاي مهم او در پرداختن به موضوع تانيث و تذكير در شعر 

  گويد:عربي بوده است. او مي
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ايـم.  نام زبان مذكر و زبان مؤنث مواجهزبان ادبي داراي جنسيت است و ما با چيزي به 
ي زيرساخت مردانه در فرهنگ شعري عرب، باعث شده است كه صداي زنـان  سيطره

اي كـه نماينـده زنـان،    در طول پانزده قرن شعر عربي به گوش نرسد و شاعر برجسـته 
  ).12-13: 2005هاي آنان باشد، ظهور نكند (غذامي، احساسات و خواسته

ي شـعر و شـاعري منكـر    ت كه وي حضور انـدك زنـاني را در عرصـه   الزم به ذكر اس
شده در شعر عـرب تـا قبـل از شـعر     ي گمنويسي و زبان زنانه را حلقهشود، بلكه زنانه نمي

داند. غذامي معتقداست كه زنان در طول اين مـدت بـه ناچـار و از روي اجبـار     معاصر مي
ها شـعر  دادند و با زبان آننه شكل ميفرهنگي، عواطف و احساسات خود را در قالبي مردا

  ).15گشتند(همان: سرودند و همواره در حاشيه ديوان شعري عرب متواري ميمي
  

  هاي زباني غذامي و جدال زيرساخت. 4
به گفته ابوالنجم  –كند كه معتقد بودند، شعر شيطاني مذكر او به باور مشهور عرب اشاره مي

هـاي  اسـت، بنـابراين مخصـوص غـول     –گفتة فرزدق به  –و شتري فربه و كامل –عجلي 
است و چنان كه در تاريخ ذكر شد است، اين شاعران » ءالشعرافحول«شعري و به تعبير آنها 

گيرد بندي قرار مياند، كسي در رأس اين طبقهدر بين خود درجات و طبقات متفاوتي داشته
تـر قـرار   تر و در درجـه پـايين  تر است و هر كس كه متأخر است ناقصتر و مقدمكه كامل

ي شعر عربي استمرار داشته اسـت؛  بندي، از گذشته تا به امروز در عرصهگيرد. اين طبقه مي
ايكه اين باور شكل گرفته است كه متأخرين هيچ فضل و برتري نسبت به پيشـينيان  به گونه

سـرايي  انـه ندارند. بر اساس اين باور كه بخشي از زيرساخت فرهنگ عربي شده اسـت، زن 
ي شـعر و شـاعري شـود، بـه     هيچ جايگاهي در اين طبقات نداشت. و اگر زني وارد عرصه

هـا بـه شـاعر بـودن او     هاي شعري مذكر شعر بسرايد و يكي از آنناچار بايد مثل اين غول
هـاي  و غـول  3ي ديگـر فحـول  شهادت دهد تا در حاشيه صفحات ديوان عرب و در سـايه 

نمونه براي اثبات اين مسأله، خنساء شاعر عصـر جـاهلي اسـت.    شعري جاي گيرد. بهترين 
ي شـعر عـرب، ظهـور كـرده اسـت و تنهـا رخـداد        تنها زني كه در طول پانزده قرن تجربه

  )  در شعر رخ داداه است.1947اي است كه قبل از نازك مالئكه (فرهنگي و زنانه
ير در فرهنـگ و ادب  نظغذامي معتقد است،ظهور نازك مالئكه حركتي در نوع خود بي

؛ 4رود تا يك نوع تحول شعريعربي معاصر است كه بيشتر يك حادثه فرهنگي به شمار مي
ي شعر نبود؛ اگر اين چنـين بـود،   آنچه نازك مالئكه به آن دست زد، تنها تغيير فنّي در پهنه
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ب، در داد وشبيه به هر تغييري بود كه در تـاريخ اد كار او ارزش واقعي خود را از دست مي
سـرايي و بيـان   افتاد. طرح نازك مالئكه، طرحي است در جهت زنانـه ي شعر اتفاق ميدايره

هاي زنانه در قصيده.اين كار، جز با شكستن عمود شعر كـه عمـود مـذكر و عمـود     ويژگي
فحولت هم بود، امكان پذير نبود. بنابراين؛ او با آگاهي و هوشياري كامل پاي در اين عرصه 

ه براي اين كار، نصفي از تعداد بحرهاي شعري را برگزيد، بحرهـايي كـه نـازك    نهاد؛ مالئك
برگزيد، شامل رجز، كامل، رمل، متقارب، متـدارك، هـزج، سـريع و وافـر بـود. ايـن اوزان       

هاي زنانه و لطافت در بيان برخوردارند و با روحيات زنانه بيشتر سـازگار  شعري، از ويژگي
كوتــاه و بلنــد شــدن و امتــداد يــافتن را دارنــد.  هســتند و همچــون جســد زن، خاصــيت

  ).17-11 :(همان
  
  اصل زيرساخت/ 1.4

اي فرهنگـي قلمـداد   كنيم و آن را حادثههرگاه درباره حركت شعر آزاد (تفعيله) صحبت مي
اي جديـد از شـعر   كنيم؛ بدين معنا است كه اين نوع حركت، باعث به وجود آمدن رويهمي

هاي زبان زنانه نمود بيشتري دارد. شـعر عربـي و در   ها و ويژگي هگشته است كه در آن جنب
كنار آن فرهنگ عربي، پيوسته بر زيرساخت مردانه كه زيرساختي مسـتبد و مغـرور اسـت،    

اي رنـگ و حاشـيه  استوار بوده است. در اين نوع فرهنگ غالب، زنان حضوري بسـيار كـم  
ا ضعف و نقص بود و هرگاه زبان شـعري  يمؤنث در گفتمان مردانه، مترادف بداشتند؛ كلمه

هـا  ي آنشـد و بـه عقيـده   كرد، محكوم به سستي ميبه سمت نرمي و لطافت سوق پيدا مي
بـه   "قضايا الشعر المعاصـر "داد.نازك مالئكه در كتاب ي خود را از دست ميصالبت مردانه

ركت شعري جديد بهترين دليل براي اثبات اين كهح«گويد: كند و مياين موضوع اشاره مي
اي كه ي عصر ما است؛ مخالفت اكثر خوانندگان و مخاطبان شعر با آن است، به گونهزاييده

  ).27: 1962(مالئكه، » كنندآن را نثري عادي و ضعيف تلقي مي
  آورد:هاي فراواني در ارتباط با اين موضوع ميغذامي نمونه

 سرايد:الرقيات كه چنين ميقيس عبدالملك مروان خليفه اموي در مورد شعر ابن

ــه إنَّ الحـــوادثَ بِالمدينـــةِ قـــد ــن مروتي ــر ع ــي وق أوجعنن
ــم ــنام ول ــي جــب الس يتــركن ريشــاً فــي مناكبــه وجببنن
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هاي سنگين مدينه مرا به درد آورد و همچون كوهان شتر مرا قطعه قطعه كرد و (مصيبت
  هيچ ناي و تواني در من باقي نگذاشت).

بـه   "تخنّـث ")،345: 1904(ابـن قتيبـه،   » أحسنت لوال أنك خنثت في قوافيك«گويد:مي
معناي آراسته شدن به صفات زنانه و با نرمي سخن گفتن اسـت.او هرچنـد نكـويي ابيـات     

شمارد.اين داوري ستايد، اما در ادامه لطافت و زنانگي آن را نقصي براي شعر ميشاعر را مي
گر يك نوع فرهنگ و رويه غالـب  ي او نيست؛ بلكه بياني شخصعبدالملك، ناشي از ذائقه

بر زمان اوست كه جنس مونث در آن به عنوان يك فرهنگ عمومي به حاشيه رانـده شـده   
ضرار نيز ). چنان كه شاعر ديگري در عصر جاهلي، به نام مزرد بن39: 2005است. (غذامي، 

 ).1/352: 1997كند: (تبريزي، در مباهات به صالبت قافيه شعر خود، آن را مذكر وصف مي

ــد ــه بِأوابــ ــيم لمــــن قَاذفتــ / يغني بها الساري و تحـدي الرواحـلُ   زعــ
ضواح لهــا فـي كــل أرضٍ أزامــل     مــــذكرة تلقـــي كثيـــراً رواتهـــا

كند، فرمانبردار است. كسي كه ها سفر ميهاي من، براي كسي كه در ناشناختهاين قافيه( 
هاي من از جـنس  خواند. قافيهگردد، آن را با آواز ميبرمي كند و شامگاهانبامدادان سفر مي

  كنند).هاي مختلف روايت ميمذكر هستند كه راويان آن را در سرزمين
اين گفته مزرد، در جواب ابوالنجم العجلي است كه در بيان مباهـات بـه تـوان شـعري     

  لمداد كرده بود:خويش را مذكر و شيطان ديگران را مؤنث قخود، شيطان 
 شَيطانُه أنثَي وشَيطاني ذَكَر  إنِّي وكلُّ شاعرٍ من البشَـرِ

  ).103: 1981(عجلي، 

(همانا شيطان من مذكر است و اين در حالي است كه هر شاعري ديگري از جنس بشر 
  داراي شيطاني مؤنث است).

تابـد و و آن را قـرين   چنين ذهنيت فرهنگي، گفتمان مبني بر لطافت و نرمـي را برنمـي  
هاي چنين ذهنيتي در گذشته شـعر عربـي بـه وفـور     كند. نمونهپندارد و تحقير ميمؤنث مي
شود و حتي به شعر معاصر نيز راه يافته است؛ چنان كه در مخالفت با ديدگاه هاي يافت مي

يـن  ) ا69تـا:  (مندور، بي5نقدي محمد مندور منتقد معاصر عربي و دعوت وي به شعر نجوا
گردد.؛ آن گاهكه رويكـرد نقـدي او رابـه زنـانگي     زيرساخت فكري به وضوح مشاهده مي

گونـه كـه در برابـر شـعر آزاد بـه سـبب نرمـي و دارا بـودن         (تخنّث) وصف كردند، همان
  ). 108-87: 1971هايي برپا شد(أمين، هاي زنانه مخالفت ويژگي
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ه باعث شده كه زنان در عرصه شعر غذامي در ادامه معتقد است كه اين رويه مردساالران
ايي نداشته باشند و شعر، فقط فحولي و مردانه باشد؛ تا جايي كه اگر و شاعري جايگاه ويژه

سرودند؛ همان كاري كـه خنسـاء   پرداختند، به ناچار بايد مردانه ميزنان به سرودن شعر مي
گويـد: (أبوتمـام،   ميطـور كـه ليلـي أخيليـه ديگـر زن عصـر جـاهلي       داد و همـان انجام مي

1955: 2/393.(  

ي او بر سـر  شود، نام و آوازهو غالم ما تا زماني كه پير  (ما  سواراكاراني هستيم كه برده
ي شمشيرها جدا شوند، شمشيرها به خاطر ايـن  هايمان از قبضههر گاه دستها است. زبان

  دهيم).افتند و به همراهان خود بخشش و كرم ياد ميجدايي به گريه مي
هـا اگـر چـه توسـط زنـان سـروده شـده امـا سرشـار از حـس           اين ابيـات و امثـال آن  

حكم و پرصالبت دارد خودمردپنداري سرايندگان آن است، چنان فضايي حماسي و زباني م
هاي شعر شاعران مرد هيچ تفاوتي ندارد و كامال مردانه است؛ و خواننده هـم بـا   كه بانمونه

ي آن زن است. زبان و فرهنگ تواند به اين مسئله پي ببرد كه سرايندهخواندن اين شعر نمي
  ) .40: 2005كرد. (غذامي، غالب، چنين سرايشي را ايجاب مي

  
  ها كننده زيرساخت ديكتهفرهنگ عامل  2.4

هاي رايج خود دفاع غذامي معتقد است،فرهنگ داراي ابزارهايي است كه با آن از زيرساخت
هاي غالـب در فرهنـگ قـديم    كند. به باور او فحوليت و مردساالري يكي از زيرساختمي

هاي فرواني در جهت جلوگيري ي اين زيرساخت غالب، تالشعرب است. به سبب سلطه
د زيرساخت مؤنث در اجتماع و بخصوص شعر عربصورت گرفته اسـت. اكثـر ايـن    از رش
ها اگر چه خودآگاهانه نبوده است، اما به طور غريـزي از زيرسـاخت غالـب و رايـج     تالش

هاي شعريِ مردانه را علو و بزرگي قلمداد حمايت كرده است؛ بدين معنا كه از طرفي، نمونه
يد و از طرفي ديگر، شعر زنانه و زنانگي در شـعر را بـا   نامكرد و صاحب آن را فحل ميمي
  ).74(همان: 6نگريستي حقارت ميديده

و قـدرت   قاسم امين، آنچه را گفتمان مردساالر و سنتي مصري در جهت حفـظ سـلطه  
  كند:كند، اين گونه تقسيم ميمرد بر زن معرفي مي

 نحن األخايلُ ال يزالُ غالمنا / حتـي يـدب علـي العصـا مـذكورا     
ــا / جزعــاً وتعلمنــــا الرفــاقَ بحــوراً   تبكــي الســيوف إذا فقــدنَ أكُفُنَ
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  د.كنخرد، مكار و خرافاتي معرفي ميالف: زن را موجودي بي
  داندب: ورود زن به اجتماع و آموزش ديدن وي را عامل فساد در اجتماع مي

  ).134: 1394داند. (ياري، ج: مذهب، آموزش بانوان را شرعي نمي
  اكنون اين سوال مطرح است:

ها را از اين كه شـعري بسـرايند كـه    هنگامي كه زنان شاعر ظهور كردند، چه چيزي آن
  كرد؟باشد، منع ميهاي زنانه داراي ويژگي

آورد. وي ابتـدا دو  هاي متعـددي مـي  غذامي در پي پاسخي مناسب به اين مسئله، نمونه
  كند:خرده فرهنگ رايج در اجتماع عرب را بررسي مي

  
  فرهنگ كنيز فرهنگ زن اصيل/ 3.4

غذامي معتقد است در فرهنگ عربي قديم،بين زنان اصيل و كنيزان،تفاوت و تبعيض فراواني 
اي روشـن از  گرفـت، نمونـه  الرشيد صورت ميبندي كه در دربار هارونداشت. طبقه وجود

ي يـك  اين تفاوت است. در آن جا سه دسته از زنان رسميت داشتند، كه هر كـدام نماينـده  
  شدند: ) محسوب ميcastي اجتماعي (طبقه

  شراف. ي االف: زبيده، زن هارون رشيد به عنوان نماينده زنان با اصالت و طبقه
  ب: تودد، نماينده كنيزان.

ج: علية، خواهر هارون رشيد، از آن جا كه دختر يك كنيز بود، جمع بين هر دو طبقه به 
  آمد.شمار مي

آمد كه خود را از همه چيـز مصـون   ي زنان اصيل و اشرافي به حساب ميزبيده نماينده
دامنـي و در  عفـاف و پـاك   داشتند و براساس آداب متداول در آن زمان هر چه بيشتر درمي

شـد. امـا تـودد    ها نيز بيشتر مـي كردند، به همان اندازه قدر و منزلت آنپرده بودن مبالغه مي
كنيزي بودكه هر چند خود را از لحاظ زيبايي ظـاهري و صـوتي بيشـتر بـه مـردم عرضـه       

جا در اين كرد، از ارزش بيشتري برخوردار بود. علية نيز بين اين دو طبقه در تعاض بود. مي
دو گونه رفتار متفاوت شكل گرفت؛ مبالغه در إخفاء و مصون داشتن خود از چشـم عمـوم    
و مبالغه در اظهار و عرضه كردن خود به همگان كه هر دو مقوله، براي هر دو دسـته ارزش  

شـد، امـا   اي عـادي تلقـي مـي   شد.اين دو زيرساخت كامال متفاوت و مجزا، مسألهتلقي مي
كـرد. بـه عنـوان نمونـه، زن     آمد كه يكي از دو گروه هنجارشكني ميپيش ميمشكل زماني 
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اصيل بخواهد خود را در بين مردم نمايان كند و با شعر و يا صوت خود هنرنمايي كند؛ چرا 
كه وي كنيزي نيست كه مثل كنيزان با او برخورد شود و فرهنگ غالب اين امكان را براي او 

  . )77آورد. (همان: فراهم نمي
زد و آواز گفـت، دم از عشـق مـي   الرشيد كه شعر مـي به عنوان مثال، علية خواهر هارون

الرشيد كه طرفدار شعر و طرب بود، ديگـر  خواند، دست به هنجارشكني زده بود. هارونمي
ها را بپذيرد و فرهنگ درونـي  كرد؛ چراكه او قادر نبود تداخل زيرساختاز آن استقبال نمي

داد كه هنجارشكني خواهرش را بپذيرد و  شاهد رفتاري باشد كـه در  ه نميي او، اجازشده
  ).9/90تا: فرهنگش از اعمال كنيزان است. (ر.ك: اصفهاني، بي

دانـد،  ي ديگر كه غذامي آن را از عوامل بازدارنده رشـد و شـكوفايي زنـانگي مـي    نكته
عنـوان يـك موجـود    وجود روايت و راويان و انحصار آن توسط مردان است. روايـت بـه   

فرهنگي، پل ارتباط مردم با شاعر بوده است به طوري كه اشعار را در طول فاصله زمـاني و  
مكاني منتقل و پاسدار فرهنگ عمومي بوده است. شعر زنان نيز تحت تصرف راويان بـوده  

هاي فراواني وجود دارد اند. نشانههاند در آن دخل و تصرف كرداست و آن طور كه خواسته
كند و راويان خود را از آن به تغافل زدند. زهيـر بـن أبـي    كه به وجود زنان شاعر اشاره مي

). همـان طـور خنسـاء    9/150سلمي داراي دو خواهر بود كه هر دو شاعر بودنـد. (همـان:   
). اين بدين معنا است كه روايـت بـه عنـوان يـك     317: 1969دختري شاعر داشت.(فروخ، 
هاي خود را بر راويـان  رهنگ غالب بوده است و زيرساختي فعمل فرهنگي تحت سيطره

هـا صـورت   ديكته كرده است. از طرفي ديگر چون روايـت بـراي  مخـاطبين و جـذب آن    
كرد؛ مجالي براي هاي شعري فاخر و مردانه استقبال ميگرفت و فرهنگ عمومي از نمونه مي

  ).81: 2005، هاي زباني زنانه باقي نماند (غذاميرشد و شكوفايي زيرساخت
  
  هاي تأنيث نشانه شكستن زيرساخت/ 4.4

در دوران معاصر و با افزايش درك و شعور اجتماعي و الگويرداري از تمدن غـرب، زمينـه   
هاي زباني واقف ي زبان و نوشتار فراهم آمد و بر اسرار و پيچيدگيبراي ورود زنان به دايره

ها كرده است، پرده برداشـتند و  در حق آن شدند. بنابراين زنان از ظلمي كه فرهنگ و تمدن
آن را محكوم كردند و در جهت احقاقِ حقوق اجتماعي خويش به روشنگري پرداختند و از 
ــد.    ــين جايگــاه خــود در اجتمــاع بهــره بردن ــراي تبي ــون دينــي و شــريعت اســالمي ب  مت

  گويد: مي زياده مي
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حـق طبيعـي خـويش را    دين اسالم به عنوان وحي منزل و دين فطرت و كمال، به زن 
ي دست بشـر و بخصـوص جـنس مـذكر بـوده      عطا كرده است، اما فرهنگ كه ساخته

است، حق زنان را پايمال كرده است و او را موجود فرهنگي ضعيفي به بار آورده است. 
  ).32: 1975ي زن گواهي بر اين مسأله است (زياده، تاريخ جند هزار ساله

كردند، در عصر جاهليت دختران را زنده به گور مي بنت الشاطئ معتقد است، كساني كه
كننـد. مؤرخـان در   در عصر حاضر از لحاظ فرهنگي جـنس مؤنـث را زنـده بـه گـور مـي      

هـا را در حاشـيه قـرار    هاي گذشته به طور عمد، ادب زنان را ناديده گرفتند و آثـار آن  زمان
  ).11: 1965دادند. (الشاطئ،  مي

ي شعر معاصر توصيف كـرده اسـت و معتقـد اسـت،     نهغذامي اين روشنگري را در په
اشعاري كه در قالب مكتب رومانتيسم در شعر معاصر سروده شد، مقـداري از آن هيبـت و   
فخامت مردانه و فحولي زيرساخت شعري رايج شعر عربي قديم كاسـت و باعـث شـد تـا     

سـياب شـاعر   زبان شعري تا حدودي به نرمي بگرايد. با ظهور نازك مالئكه و بـدر شـاكر   
هاي زباني به تبع اين تغييرات، زيرساخت .7تري شدعراقي، شعر عربي دچار تغييرات بنيادي

هـاي  زنانه مجالي براي ظهور در شعر پيدا كردند. با آمدن نازك مالئكه، از همان ابتدا، نشانه
د، گويي داپنهاني در نزد او وجود داشت كه از ميل دروني او نسبت به تغيير در شعر خبر مي

وي در تعارض بين انقالب جديد و ترس از آن وجـود داشـت. نـازك مالئكـه در كتـاب      
شظايا "م)از اين تعارض پرده برداشته است و در مقدمه ديوان 1962("قضايا الشعر المعاصر"

دهـد. در ايـن جـا    بيشتري نسبت به اين مسأله از خود نشان مـي  شجاعت م)1971("ورماد
كنـد.  مورد رهايي از بند قافيه و شكسـتن قواعـد آن صـحبت مـي     شاعر به جرأت تمام در

كننده شعر عمودي اشـاره دارد  مالئكه پيوسته به الفاظ مرده و قافيه واحد و يكنواختي كسل
كند كه بايـد بـر   ي غرور توصيف و آن را بت و وهم قلمداد ميو اين حالت شعر را به الهه

معاني نهفته در دل الفـاظ و احساسـات سـركوب    عليه آن قيام كرد. نازك مالئكه به كشف 
كنـد. اسـتفاده مالئكـه از    شده شعري كه همان معاني و احساسات مؤنث است، دعوت مي

(زنـده بـه گـور شـده)،      "وأد"و لزوم ظهور و بيـان آن،   "ذات و باطن"اصطالحاتي چون 
اي هايي از طرح زيرساخت جديدي است كه در گذشته سـركوب شـده و راهـي بـر    نشانه

  عرض اندام نداشته است.
  شمارد:اوداليل انقالب خود را بر عليه زيرساخت عمودي شعر، چنين مي

  ميل و گرايش به سوي واقعيت ـ
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  رسيدن به استقالل ـ
  آل و دور از واقعيت گذشته.هاي ايدهتنفر از نمونه ـ
  ).44: 1965ترجيح معنا و مضمون بر شكل و هيكل قصيده (مالئكه،  ـ
  
  شعر نوهاي  ويژگي 5.4

تـوان  كند كه در شعر عمودي نمـي هايي را براي شعرنو (شعر تفعيله) بيان ميغذامي ويژگي
خواني دارد، به بـاور  هاكه با خصوصيات زبان زنانه كامالً همآن را مشاهده كرد. اين ويژگي

ي حـزن، وصـف قصـيده بـه     هگونه بودن قصيده، پديدها عبارتند از: حكايتاو اين ويژگي
  مداري.هاي فردي و انانيتهاي انساني به جاي ويژگيمادر و دارا بودن ويژگي عنوان

  گردد.از آن بسنده مي در اينجا به ذكر دو نمونه

  بيان روايي درقصيده 1.5.4
استفاده از عنصر قصه و حكايت در شعر، يكي از رويكردهاي جديد در شعر معاصر عرب 

ست، رواي يك داسـتان نيـز هست.شـاعران بـا     است. شعر قصصي عالوه بر اين كه شعر ا
ي هاي اجتمـاعي و سياسـي جامعـه   ي دردها و رنجگونه، به روايت قصههاي داستانسروده

گيرنـد و بـه شـكلي سـمبليك     ها براي اين كار رمز و نماد به كار ميپردازند. آنخويش مي
-ياسي حاكم، ايـن هاي سنظر از محدوديتپرده شعر گفتن صرفزنند. چرا كه بيحرف مي

  تواند باشد.گونه تاثيرگذار نمي
گويد، هم نازك مالئكه و هم سياب، از روايت به عنوان يك كاركرد شـعري  غذامي مي

 "اكـولير "در شعر آزاد استفاده كردند و آن را با موسيقي آزاد و آهنگين پيوند دادند. قصيده 
رسيد، اما در عين حال، در به نظر مي از نازك مالئكه، اگر چه در ابتدا متني ساده و معمولي

شد؛ وي عالوه بر اسـتفاده از موسـيقي   )، فتح شعري بزرگي محسوب مي1947زمان خود (
هاي دوگانه و متضاد به خوبي بهره بـرده اسـت.   گيرا و جذاب، از روايت و همچنين داللت

وره را بـه عنـوان   سياب بيشترين دستاورد را در اين زمينه داشته است؛ وي استفاده از اسـط 
مبحثي جديد در شعر، رواج داد و آن را به شكلي جديد در خدمت شعر درآورد و از همان 

اند كه شـاعر را در  احساسآغاز اين نكته را دريافت كه اوزان شعري عمودي، خشك و بي
گيرنـد و او را در قفـس   دهند، روحيه بلنـدپروازي را از او مـي  يك چارچوب تنگ قرار مي
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هـاي درونـي شـاعر راهـي بـراي      كشند كه در نتيجه، درگيريود شعري، به بند ميتنگ عم
 گويد:كنند. او در اين باره ميفوران پيدا نمي

 جنازتي في الغرفة الجديدة
 تهتف بي أن أكتب القصيدة

 فأكتب
 ما في دمي وأشطب

 .حتي تلين الفكرة العنيدة

   ).303: 1971(سياب، 

آورد كه اين قصيده را بسـرايم،  كالبد جديد، بر سرم فرياد ميجان من در اين (جسم بي
زنم تا زماني كه اين فكر سركش نرم نويسم و خط ميپس آن چه در رگ و خونم است مي

  و رام شود).
اين فكر سركش، همان زيرساخت جديد شعري است كه راه خود را از طريق حكايـت  

 ان اتاق جديد است: اسطوره، پيدا كرده است و براي سياب اين همو 

 وغرفتي الجديدة
  واسعة، أوسع لي من قبري

  (همان).

  تر است).(كالبد جديد من از قبرم فراخ
  گونه نوشته است:ي كاربرد اسطوره و رمز در شعر اينسياب درباره

گاه تاكنون شـعر تـا   يكي از مظاهر شعر جديد، پرداختن به اسطوره و رمز است و هيچ
كنيم كه در آن اسطوره و رمز نبوده است. زيرا ما در دنيايي زندگي مي اين اندازه نيازمند

هاي شـعري نيسـتند ... و   هايي كه بر آن حاكمند، ارزششعر وجود ندارد، يعني ارزش
گونه سخن گفتن مستقيم از غير شعر، شعر نخواهد شد. پس ناگزير شعر بايد بـه   بدين

ها عوالمي بيافرينـد  استفاده كند و از رهگذر آنها به عنوان رمز اساطير بازگردد تا از آن
  ).143: 1359شفيعي كدكني،  كه با منطق طال و آهن بتواند درگيري نشان دهد

هـاي زنانـه روا داشـته    سياب ظلمي را كه گفتمان مردساالرانه و فحولي بر عليه ويژگي
  كشد:است، در قالبي روايي به تصوير مي
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 لمصطلينتنّورنا الوهاج تزحمه أكف ا
 وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين

 ووراء باب كالقضاء
 -أيد تُطاع بما تشاء، ألنها أيدي رجال 

 كان الرجالُ يعربدون ويسمرون بال كالل
 أفتذكرين؟
 أفتذكرين؟

 سعداء كنا قانعين
 بذلك القصصِ الحزين ألنه قصص النساء

 )319(همان: 

گرماگيران گرداگرد آن را فرا گرفتـه اسـت، مـا را گـرم     هاي (آتش برافروخته كه دست
كنـد. در پشـت در،   ي پادشاهان گذشته كه در گوش نجوا ميام دربارهكرد و داستان عمه مي

شود، چرا كـه دسـتان مـردان اسـت.     دستاني وجود دارد كه آن چه را بخواهند، برآورده مي
كننـد. آيـا بـه يـاد     سـرايي مـي  تانكشند، شـبانه داسـ  اي عربده ميمردان بدون هيچ خستگي

هاي سوزناك قانع بـوديم و دل خـوش   آوريد؟ ما پيوسته به آن قصهآوريد؟ آيا به ياد مي مي
  ي زنان بود).كرديم؛ چرا كه قصه

داند كه به دست مـردان سـركوب شـده    اي زنانه ميشاعر در اين جا حكايت را ويژگي
ي، كـودكي و حكايـت، ارزشـي معنـوي     است.به همين خاطر در تالش است كه بـه زنـانگ  

  ببخشد و آن را در زيربناي ساختمان جديد شعري به كار ببرد.
هـايي از زيرسـاخت جديـد    بنابراين غذامي رويه داستاني بودن قصايد شعر نو را نشـانه 

المـرأة  "داند؛ چرا كه او در كتاب هاي زبان زنانه ميكند و آن را از ويژگيشعري قلمداد مي
داند و معتقد است كه زنان بيشتر بـه حكايـت روي   ي مردان ميكتابت را در سيطره "واللغة
ي شـعر معاصـر،   ). وي معتقد است با آمدن زنان به عرصه8-9: 2006آوردند. (غذامي، مي

  تري به خود گرفته است.اين ويژگي زنانه در شعر، شكل پررنگ

  حزن 2.5.4
مساعد سياسي و اجتماعي عصر خويش، سرشار شعر معاصر به لحاظ رويارويي با اوضاع نا

ترين علل افزايش حزن واندوه در شعر معاصـر، در كنـار   انگيز است. اصلياز مضامين حزن
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هاي حاكم در كنترل درست امور و اجراي مشكالت شخصي، ناشي از ناكارآمدي حكومت
سـي آگـاه و   به حقّ عدالت اجتماعي و اقتصادي در بين مردم است. شـاعر كـه داراي احسا  

اي لطيف است، بيشتر از عموم متأثر است. شاعران معاصر عربي هر كدام به نحـوي  روحيه
  اند.ي جديد شعري، پرده برداشتهاز اين پديده

خـود را در   "أحـالم الفـارس القـديم    "ي به عنوان مثال صالح عبدالصـبور در قصـيده  
كنـد،  و سطح زنـدگي آرزو مـي   جهاني متفاوت با آن چه كه از لحاظ تفكر، دانش و آگاهي

 شود:بيند. اين مسأله باعث شكاف عميقي بين او و اجتماع ميمي

 يا من يدل خطوتي علي طريق الدمعة البريئة
 يا من يدل خطوتي علي طريق الضحكة البريئة
 عطيتك ما أعطيتني الدنيا من التجريب والمهارة

 لقاء يوم واحد من البكارة.

  ).248: 1972(عبدالصبور، 

كني، اي كسي كه مـرا بـه سـوي    هاي پاك راهنمايي مي(اي كسي كه مرا به سوي اشك
كني. آن چه دنيا از تجربه و مهارت به مـن بخشـيده اسـت، در    هاي پاك راهنمايي ميخنده

  دهم).نخورده به تو هديه ميعوضِ يك روز پاك و دست
كند معاصر عربي تلقي مي ي حزن را به عنوان رويكردي جديد در شعرغذامي نيز مسأله
بيند. وي معتقد است در فرهنگ شـعر  هاي زبان زنانه همگام و همسو ميو آن را با ويژگي

رفـت كـه از خصوصـيات آن قـدرت،     عمودي و سنتي، فحل بـودن ارزش بـه شـمار مـي    
هـاي سـاختگي را   فردگرايي و ذات برتر بود. بدون شك چنين زيرساختي كه ايـن ويژگـي  

گرا بود. تا جايي كـه يكـي از مستشـرقين بـه نـام      ، غير واقعي و كامال آرماندادپرورش مي
كـه   -)در توصيف شعراء رثاء، در چارچوب شـعراء شـعرِ فحـولي    1909-1972گرانباوم (

شود. و آن را هنـري مخصـوص زنـان    دچار حيرت مي –خصوصيات متضاد با رثا داشت 
ت تأثير زيرساخت عمـودي، هـر آن چـه    ). گويي كه وي تح137: 1959داند. (گرنباوم، مي

كنـد. او  وجداني و انساني و غير مادي است، غير فحولي و در نتيجه غير انساني قلمداد مـي 
كنـد.  آورد و از مثال خنساء براي اثبات دليل خود استفاده ميرثاء را هنري زنانه به شمار مي

انـد؛ بلكـه   ست كه آن را زنان گفتهمنظور گرنباوم از اين گفته كه رثاء فني زنانه است، اين ني
ي شـعري مخصـوص بيـان احساسـات     صفت زنانه بودن از آن لحاظ است كه ايـن گونـه  
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). آن جـا كـه   53: 2005آلود ضـمير اسـت. (غـذامي،    سركوب شده و صداي پنهان و حزن
سخن از حزن است، معنايي اساسي از معاني زندگي مد نظر است؛ معنايي كه فحول خود را 

بينند كه به آن بپردازند. شاعر فحل، مردي قوي و نيرومند است كه هيچ وقت از آن ميبرتر 
زند، هر چه هسـت قـوت و فخامـت و    هاي وجداني نميدم از ضعف و سستي و خواسته

  مردانگي است. 
با به وجود آمدن نظام تفعيله، آن چارچوب منظم و محكم شعر عمودي در هم شكست 

هـاي  كل، مضمون نيز دچار دگرگوني شد و حـزن، يكـي از ارزش  و متناسب با تغيير در ش
رفت كه با شكستن وزن هاي زنانگي (تأنيث) به شمار ميرايج در شعر آزاد و يكي از نشانه

  همگام بود. 
و  "مقدم الحـزن "، "أغنية للحزن"كه از سه بخش  "ثالث مراث ألمي"مالئكه در قصيده 

 كند:ابتداي قصيده را با اين كلمات شروع مي تشكيل شده است، ،"الزهرة السوداء"

 افسحوا الدرب له، للقادم الصافي الشعور
 للغالم المرهف السابح في بحر أريج

 ذي الجبين األبيض السارق أسرار الثلوج
 إنه جاء إلينا عابراً خصب السرور

 إنه أهدأ من ماء الغدير
 فاحذروا أن تجرحوه بالضجيج.

  ).80: 1967(مالئكه، 

آيـد، بـراي غـالم بـا     را بر روي او بگشاييد، براي كسي كه بـا احساسـي زالل مـي    (در
كند. غالمي كه داراي پيشاني سـفيد اسـت و   احساس و ظريف كه در دريايي معطر شنا مي

تر آيد و از آب بركه آرامراز سفيدي را از برف به يغما برده است. او شادمانه به سوي ما مي
  با همهمه و غوغا او را زخمي نكنيد). است، پس مواظب باشيد كه

اين غالم چيزي جز حزن نيست كه در تجربه جديد شعري موضوع قصيده قرار گرفتـه  
ي رمانتيك و كامالً شخصي دارد و ناشي از درگيرهـاي  است. حزن در اين قصيده هم جنبه
ندو هم كاي است كه اندوهناك به بيرون فوران ميي زنانهدرون و احساسات سركوب شده

  هاي اجتماع است.ناشي از اوضاع نابسامان جامعه و واقعيت
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  وصف قصيده به عنوان مادر 3.5.4
مدار، قصـايد بـه عنـوان فرزنـدان شـاعر محسـوب       در گفتمان شعري مردساالر و فحوليت

شدند كه از لحاظ معنا و مبنا كامل و به دور از هر گونه نقص بودند. پدر قصيده نيز كـه   مي
ي شـعري جديـد كـه    رفت. اما در تجربهبود، مظهر قدرت و سلطه به شمار مي خود شاعر

گيرد، وصف قصيده به عنوان مـادر،  هاي فكري خويش را از معاني انساني ميشاعر شالوده
اي بـه خـود   پناهگاهي امن براي شاعر است. اين كلمـه گـاهي معنـايي رمـزي و اسـطوره     

(پـدر) نگهـداري از   9(مادر)بـه جـاي تمـوز   8شـتار ع "مدينة بال مطر"ي گيرد؛ در قصيده مي
توانـد نيازهايشـان را بـرآورده    ها دريافتند كه تموز نمـي گيرد؛ آنكودكان بابل را برعهده مي

 سازد، به اين خاطر به دنبال پيدا كردن مادر بودند:

 وتبحثُ عنك أيدينا
 ألن الخوف ملء قلوبنا، و رياح آذار

 تدعوناتهز مهودنا فنخاف. و األصوات 
 جياع نحن مرتجفون في الظلمة

 ونبحث عن يد في الليل تطعمنا، تغطينا
 نشد عيوننا الملتفتات بزندها العاري

 ونبحث عنك في الظلماء، عن ثديين، عن حلمه
 فيا من صدرهااألفق الكبير وثديها الغيمة

 سمعت نشيجنا ورأيت كيف نموت فاسقينا.

 ).490 :1971(سياب، 

گردد؛ چرا كه ترس تمام وجود ما را فرا گرفته اسـت. بادهـاي   دنبال تو مي(دستان ما به 
خواند، پس آورد و صداهايي كه ما را فرا ميآذار (فروردين)بسترهاي ما را به حركت درمي

ترسيم. ما گرسنگانيم كه در ظلمت شب از سرما لرزانيم. در تاريكي شب در پي دستاني مي
ي او خيـره  پوشاند. و چشمانمان را كه به ساعد برهنـه د و ميدهگرديم كه ما را غذا ميمي

ها. شـگفت  گرديم، به دنبال نوك پستانبنديم. در ظلمت شب به دنبال تو ميشده است، مي
ي ما را شنيدي و ديدي كه چگونه هق گريههاي همچون ابر او. هقي فراخ و پستاناز سينه

  ميريم، پس ما را سيراب گردان).مي
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، ر سياب و نازك مالئكه، شاعر طفلي سـرگردان و يـا غالمـي ظريـف و رمانتيـك     در شع
ي كمـال  بيند. در اين جا فحل بودن نشـانه خسته وشكسته است و خود را محتاج ديگران مي

ها را در تعامل اجتمـاعي  هاي انساني وابسته است كه آناي از ارزشنيست؛ شاعر به مجموعه
هايي باعث شده است كه شعر معاصر غذامي معتقد است چنين ويزگيگيرد. با ديگران فرا مي

ي بشـري و  اي انساني جديد قلمداد شود كه هدف از آن پرداختن به معضالت جامعـه تجربه
  ).60: 2005كنكاش در مورد راهكاري جديد براي حل آن است. (غذامي، 

با شكل روايي قصيده،  ي مادر معنايي رمزي دارد كه، كلمه"أنشودة المطر"ي در قصيده
ــ  ــدگي؛ ت ــا عناصــر اساســي در زن ــاطي تنگاتنــگ دارد وب ــاز در ارتب رس و گرســنگي و ني

 است: تعامل

 كأن طفالً بات يهذي قبل أن ينام
 بأن أمه التي أفاق منذ عام

 فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال
 -...» بعد غد تعود «قالوا له: 

 البد أن تعود
 هناك وإن تهامس الرفاق أنها

 في جانب التل تنام نومة اللحود
 تسف من ترابها وتشرب المطر.

 ).475: 1971(سياب، 

گويد: مادرش را كه سالي است بيـدار  (گويي كودكي است كه قبل از خواب، هذيان مي
پـس فـردا بـر    «شده، نيافته است. سپس آن وقت كه در پرسش پافشاري كرد، به او گفتنـد:  

گويند كه او آن جا اسـت در كنـار   دد. اگر چه همرهان درِ گوشي مي، بايد برگر...»گردد  مي
  نوشد).دهد و باران ميتپه همچون مردگان خوابيده است. خاك آن قورت مي

در اين جا مادر همان وطن شاعر است و منظور از طفل سرگردان، ابرهايي هسـتند كـه   
انـد و در غيـاب   خود را گم كردهاند، گويي اين ابرها، كودكي هستند كه مادر در حال بارش

دهد. آن به شدت گريانند. شاعر در اين جا به آزادي وطن و پايان خرابي و استعمار نويد مي
اگر چه اوج هالكت و بدبختي بغداد را فرا گرفته است و  همچون مردگان در خواب فـرو  

زنـدگي و حيـات را    اي ازرفته است، ولي اين مادر، به ناچار بايد روزي بيايد تا برگ تـازه 
  ).2015:24رقم بزند. (فهد األسدي، 
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  گيري نتيجه .5
هاي نو و بكر در آن، كاري بـس شايسـته   پرداختن به موضوعات نقدي جديد و فتح عرصه

شـود.  تقدير است و باعث درگير شدن هر چه بيشتر ذهن و تلنگر در خيـال مخاطـب مـي   
شعر از منظري ديگر پرداخته است. وي نقـد  عبداهللا غذامي برخالف ديگر ناقدان به بررسي 

هاي فكـري عـرب نـاتوان دانسـته اسـت و نقـد فرهنگـي را        ادبي را در تحليل زيرساخت
داند. در ديدگاه ايشان حركت شعر معاصر فقط تغييري جايگزيني مناسب براي نقد ادبي مي

هـاي  زيرسـاخت در نظام تفعيله، معنا و ساختار شعري نيست؛ بلكه انقالبي است بـر عليـه   
اي زباني مردساالر كه بر شعر عربي حاكم است. غذامي حركت شعر معاصر را بيشتر حادثه

  كند تا شاهكاري ادبي.فرهنگي قلمداد مي
  با تكيه بر تحليل آراي انتقادي عبداله غذامي، مي توان نتيجه گرفت كه:

بـر شـعر قـديم     هاي ادبي گوياي آن است كه گفتمان غالـب قرائن تاريخي و نمونه -1
اي كه اندك زنان شاعر مانند خنسـاء  عربي، گفتماني به شدت مردساالر بوده است؛ به گونه

اند و لذا شعر آنان از لطافت زبان زنانگي افراطي دچار بوده» خودمردپنداري«نيز به يك نوع 
 خالي و داراي فخامت و استحكامي مردانه بوده است كه خود نيـز همـواره بـه آن مباهـات    

هـاي  اند. به باور عبداهللا غذامي، اين آفت در شعر عربي قديم ناشي از زيرسـاخت نموده مي
شـده  نهفته در فرهنگ عمومي عربي بوده است كه در آن مؤنث تحقير و مذكر تكـريم مـي  

است. اين حس به طور ناخودآگاه و به شكلي خودكار، گفتمان شـعري مردسـاالرانه را بـر    
  زن مسلط نموده است. شعر عربي شاعران مرد و

اي نوظهور در شعر معاصر عربـي رخ داد كـه رويـه مردسـاالري در گفتمـان      پديده -2
اي كـم  شعري را به چالش كشيد و تا حدودي دگرگون نمود. اين رويكرد هرچنـد پيشـينه  

هـاي دنيـاي معاصـر، رويـه     رنگ در شعر عربي قـديم داشـت، امـا بـه تـأثير از دگرگـوني      
ر شعر عربي قديم (فحوليت) را درهم شكست. ايـن حركـت در ابتـدا    مردساالري غالب د

گذار شعرنو، شاعر عراقي نازك مالئكه وديگر شاعر عراقـي بدرشـاكر السـياب    توسط بنيان
شروع شد، اما طولي نكشيد كه رويه عمومي شعر عربي شد. در اين دگرگوني، زبان شعري 

فخامت شعري مردانه جاي خـود را بـه    تا حد زيادي رنگ و بويي زنانه به خود گرفت، آن
  هاي دروني شاعر شد.نرمي و لطافت داد و شعر بيشتر از گذشته پذيراي نجوا و درگيري
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  ها نوشت پي
  نظر است.هاي نقد فرهنگي، زن و زبان، صاحباستاد نظريه و نقد و در زمينه .1
تأنيـث  ") و 2006( "أءة واللغـة المـر "هاي نقدي خود را در اين زمينـه، در كتـاب   غذامي ديدگاه .2

  )، بيان كرده است2005( "القصيده والقارئ المختلف
جمع فحل؛ جنس نر و قوي در تمام حيوانات، ناقدان قديم به شاعراني كه نسبت به رقيبان خود  .3

سـالم جحمـي كتـاب    گفتند. به عنوان مثال ابنكردند، فحل ميها غلبه ميشاعرتر بودند و بر آن
  ».فحل«ي نام نهاده است. ر.ك: لسان العرب: ماده "طبقات فحول الشعرء"خود را 

كنم به معناي عميق فتح شعري كه به دست يك زن صورت گرفته است، گويد، گمان نمياو مي .4
در مصر و بغداد دو كوليرا به وجود آمـد كـه يكـي درد كشـنده و      1947پي برده باشيم. در سال 

اره در شعر بود. منظور از كوليرا دوم، نازك مالئكه؛ زنـي كـه تمـام    ديگري انقالب و زندگي دوب
هاي ذكوريت، يعني؛ عمود شعر را در هم شكست. ايـن سـوالي   رموز فحوليت و بارزترين نشانه

). غـذامي  12: 2005است كه هرگز متوجه آن نشديم و به ذهن ما خطور نكرده است. (غـذامي،  
  كند:در ابتدا اين سؤاالت را مطرح مي

آيد، در حالي كه در فرهنگ رايج  صرفاً موجودي الف: چگونه اين كار از جنس مونث برمي
  وابسته، ضعيف و عاجز است؟ 

  ب: بعد از اين گستاخي جسورانه، چه تحوالتي اتّفاقي رخ داد؟
منظور غذامي از كوليراي اول، بيماري ويرويسي وبا است كه با اسـهال شـديد تـوأم بـود و     

اي از نازك مالئكه به همين نام اسـت كـه   ادي گرفت. و منظور از كوليراي دوم قصيدهقرباني زي
  دانند.بعضي آن را اولين نمونه شعر آزاد در ادب عربي مي

هاي شعر ماصر و بخصوص اشعار شاعران رمانتيك را نرمـي و لطافـت و   مندور يكي از ويژگي .5
  نامد.چنين شعري را شعر مهموس مي داند. وينجوا كردن آن با روح و روان انسان مي

اي كه بايد توجه داشت اين است كه اگر زنانگي به عنوان يك موضوع شعري مطرح شود و نكته .6
ي كـامال مجـزا از همديگرنـد؛    يا به عنوان يك گفتمان فرهنگي در نظر گرفتـه شـود، دو مسـئله   

از زنان و ناقه و... سخن به ميان  داد كه در شعر خودزيرساخت غالب اين اجازه را به شاعران مي
بياورند، بلكه حتي قصائد خود را به صفات زنانه توصيف كننـد؛ همچـون توصـيف قـوافي بـه      
دوشيزگان. امـا ايـن كـه تانيـث بـه عنـوان يـك زيرسـاخت در شـعر مطـرح شـود، بـا آن بـه              

  پرداختند.  مخالفت
عر عربي و حيات دوباره بخشيدن به نظر عمومي بر آن است كه شعر آزاد براي رهايي و نجات ش .7

شعر سنتي آمده است؛ اما غذامي با اين مسئله مخالف است و معتقد است، همزمان با ظهور شعر 
آزاد، شعر عربي درخششي دوباره پيدا كـرده بـود؛ وجـود مـدارس ديـوان و اپولـو و جماعـت        
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راء عراق، باعث شكوفايي ها شعراء إحيا و بازگشت در مصر و شام و شعها و قبل از آنرمانتيك
ها و موضوعات شعري و حتي نقدي شده بود؛ بنـابراين شـعر   زمينه ي شعر عربي در همهدوباره

ي آن زمـان. هـم نـازك    آزاد، بيشتر براي احياي شاعران معاصر بود تا احياي شعر شـكوفا شـده  
آمدند، اگر اب ميمالئكه و هم بدر شاكر سياب، كه هر دو به عنوان سردمدار شعر معاصر به حس

گرفتند، شعرايي عـادي، همچـون ديگـر شـاعران شـعر      راه شعر سنتي و عمودي را در پيش مي
  ).31: 2005شدند. (غذامي، دادند، محسوب ميعمودي كه استعداد متمايزي از خود بروز نمي

 تموز يكي از نگهبانان درهاي آسمان است و مسئول چرخش فصول در تقويم بابلي اسـت و  .9و8
كند. چوپان و گاو وحشي از القـاب تمـوز   آيد و زمين را از نو زنده ميهر شانزده ماه يك بار مي

  است. تموز نقش نرينگي را در طبيعت بر عهده دارد و همسر او عشتار است.
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