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به فارسی  غادة السمّانررسی تغییر زبان زنانه در ترجمة شعرهای ب

علیه »و « هاای برای ياسمنغمنامه»)مطالعة موردی؛ دو ترجمة 
  از عبدالحسین فرزاد(« دهمتو اعالن عشق می

 رانيا گلستان، گنبدکاووس، دانشگاه فارسي، اتيادب و زبان گروه استاديار،  محمدی اويس

 
 چکيده

بره  -ها مطرح شده اسرت. براسراس آن، نگرارش زنران     هاي بسياري از فمينيستمسألة زبان زنانه در نظریه
پردازان فمينيست، تالش كردنرد  با نگارش مردانه متفاوت است. به همين منظور، نظریه -شالی  وهري

پرورند و در این مورد، آراي پراكنده و متاثري را بيان كردند. با گسرترش  كه سبک زنانه را در نوشتار ب
هاي نقدي فمينيستی، بسياري از زنان نویسنده و شاعر از آن تأثير پذیرفتنرد و آثارشران را برا زبرانی     نظریه

بره سربب تحصري  در غررب و آشرنایی برا       غادة السمّان زنانه نوشتند و سرودند. شاعر و نویسندب سوري، 
هایش خلرق كنرد. برخری از شرعرهاي او بره      اي را در نوشتههاي زنانه، توانست نگارش زنانة یگانهنبش 

« دهرم عليه تو اعالن عشق مری »و « هااي براي یاسمنغمنامه»اند. عبدالحسين فرزاد در فارسی تر مه شده
ترا برا اسرتناد بره      اي از شعرهاي او را به فارسی تر مه كرده است. در پژوهش حاضرر سرعی شرده   گزیده

هراي فروق نقرد شرود. برراي ایرن منظرور، ابتردا آراي         آراي ارائه شده درخصوص نگارش زنانه، تر مره 
اند، فهم و استخراج و برا در نظرر گررفتن    متاثري كه ناقدان فمينيست در مورد نگارش زنانه مطرح كرده

هراي مرورد   اسرت كره در تر مره   هاي تحلي  بيانگر ایرن  هاي مدنظر بررسی شده است. نتيجهآن، تر مه
بحث به مواردي  ون واژگان زنانه، سياليت، انحراف از سراختارهاي حراكم برر  ملره، شريوب نگرارش،       

 .هاي مردانه دقت نشده استسازي ارزشساختارشانی و وارونه

 .سمینیفم ،السمّان غادة زنانه، زبان زنانه، نگارش شعر، ةترجم واژگان کليدی:
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 مقدمه

اند. یاری  هاي مختلف طرح كردهها و نظریهزان فمينيسم، مسألة زن را در اندیشهپردانظریه
ها بدان پرداختند، زبان بود؛ به باور ایشان، زنان براي هایی كه فمينيستترین زمينهاز بنيادي

دستيابی به  ایگاه مطلوب خویش باید با زبان خویش سخن بگویند و از زبانی كه تراریخ  
شان امال كرده است، فاصله بگيرند؛ زیرا در نظر ایشران زبران   هن و اندیشهمردساالري به ذ

شرود. از همرين رو، ایشران    ساز برا ذات زنران نيسرت و زنرانگی در آن مسرخ مری      مردانه هم
همواره زبان مردانه را مانعی بلند در سرر راه اسرتقالل و آزادي فارري، ا تمراعی و ادبری      

اي نراب،  زدن زبان مردساالرانة حاكم براي خلق زبان زنانه اند. از این رو، كنارزنان دانسته
هاي بسرياري از  هاي فمينيستی شد. این رویارد، بر نوشتهیای از رویاردهاي اصلی نظریه

 تأثير گذاشت.  -در سراسر دنيا-نویسان زن شاعران و داستان
ر از نظریات از حيث اندیشه و زبان، متأثغادة السمّان در ميان نویسندگان زن عرب، 

هراي فمينيسرتی در اولرين مجموعرة داسرتانی او،      فمينيستی اسرت؛ مسرألة زنران و اندیشره    
هاي بعدي السرمّان،  (. زن در نوشته1863( مطرح شد ) زراوي، 6611« )عيناك قدري»

محرور را مطررح كنرد و روحری     هرایی زن  ایگاهی واالتر پيدا كرد و او توانست اندیشه
مد و زبرانی ماالمرال از زنرانگی را خلرق كنرد. بيشرترین شرا  از        زنانه را در كالمش بد

زنررانگی را در اشررعار او مرری بينرريم كرره روانرری و سررياليت، سررادگی و صررميميت و         
هاي آن است. نروآوري السرمّان در خلرق زبرانی زنانره و      ساختارشانی بارزترین ویژگی

محرور  دبيات زنانره هاي اصلی امحورانه، سبب شد كه یای از ضلعهایی زنطرح اندیشه
فررد و اثرگرذار   هرایش بيرانگر ابردات زنانرة منحصرربه     شمار رود و نوشتهدر منطقه شام به

 (. 1863اوست )بدر یوسف، 
نویسی به سرایش شرعر نيرز پرداختره اسرت. عبدالحسرين فررزاد       السمّان در كنار داستان

عليه تو اعالن عشرق  »و « اهاي براي یاسمنغمنامه»هاي اي از شعرهاي او را با عنوانگزیده
هرا برا در نظرر    به فارسی برگردانده است. در این پژوهش سعی شرده ایرن تر مره   « كنممی

هایی از سبک نگارش زنانه تحلير  و  گرفتن سبک زنانه بررسی شود. در این  ُستار،  نبه
هایی هشود و به این ترتيب، خوانندگان،  لوراز و رمزهایی از آفرینش ادبی زنان ارائه می

هررا و یابنررد و متر مرران نيررز بررا برخرری از ظرافررت   از دنيرراي شرراعرانگی زنانرره را درمرری  
شوند. براي درك بهتر زنانگی شعرهاي السرمّان،  هاي تر مة آثار زنانه آشنا میكاريریزه
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نخست آراي گوناگون و فراوانی را كه ناقدان فمينيست درخصوص نگارش زنانره مطررح   
نویسری اسرتخراج شرده اسرت. سرپس      م شده و عناصر مختلرف زنانره  اند، قرائت و فهكرده
هاي مورد بحث براساس این عناصر بررسی شرده اسرت. طبيعری اسرت كره تمرامی       تر مه

نيست و تعردادي از آن در   غادة السمّاننویسی در شعرهاي آراي طرح شده در مورد زنانه
هرا براسراس آن   وصيف و تر مهخورد. از این رو، در اینجا، این آراء تشعر او به  شم می

 نقد شده است.

 و فرضيۀ پژوهش . پرسش0
بره   السامّان غاادة  ي شعرهاي در روند تر مه»ترین پرسش این پژوهش این است كه مهم

برا تو ره بره    « نویسی او به متن فارسی راه نيافته است؟هایی از سبک زنانهفارسی،  ه  نبه
هراي زبرانی بسرياري    هرا و ابردات  ز ساختارشرانی نروگرا اسرت و ا   السامّان غادة ایناه شعر 

رسرد، بسرياري از   بره نظرر مری   »شرود كره   برخوردار است؛ بنابراین این فرضريه مطررح مری   
 «. هاي ظریف زبانی او به متن تر مه راه نيافته باشدنوآوري

 . پيشينۀ پژوهش3
برره  ربررط دارد. در ادامرره«  نسرريت و تر مرره»و « فمينيسررم»پررژوهش حاضررر برره دو حرروزب 

 شود.یمها اشاره ین آثار مرتبط با این حوزهترمهم
« المرأة بین فروغ فرخزاد و غادة السمّان»اي با عنوان ( در مقاله6589علی پيرانی شال )

پرداختره اسرت . حروزب    غاادة السامّان   به بررسی تطبيقی زن در شعرهاي فروغ فرخرزاد و  
 ن بررسی نشده است.مطالعة این پژوهش، مضمون است و سبک و زبان در آ

هاي مفهومی زنانه در شعر فرروغ  استعاره»( در 6867وند و حسين  بارپور )سعيد زهره
هاي مشترك و نو در شرعرهاي فرروغ و السرمّان    به بررسی استعاره« غادة السمّانفرخزاد و 
رد اند. هر ند در این مقالة به بررسی عنصري زبانی )استعاره( تو ه شده، اما رویاپرداخته

  آن تطبيقی بوده و سبک نگارش زنانه تحلي  نشده است.
 هررراي ترررأثير زبررران زنانررره و نگررررش »( در 6861مسرررعود شرررریفی و فاطمررره زنرررد ) 

داستان كوتراه   6 گونگی تر مة دو متر م زن ایرانی را از «  نسيتی بر تر مه -فرهنگی
د كره زنران مترر م،    انر و نتيجه گرفتره  آمریاایی بررسی كرده-الهيري نویسندب زنِ هندي
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 هراي  شان متأثر از نگرشاند، اما تر مهزبان زنانه نویسنده را به خوبی به فارسی انتقال داده
 شان بوده است.فرهنگی - نسيتی

 . چارچوب نظری2
هاي نظریرة فمينيسرم،  نردگانگی آن اسرت. فمينيسرم اندیشره و       ترین ویژگییای از مهم

ها است كه نویسندگان مختلرف  اي از آراء و اندیشهرویارد واحدي نيست، بلاه مجموعه
توان آن را یک اصر   نمی»اند. از این رو، هاي  نسيتی، بيان كردهبراي كنار زدن نابرابري

 (. 6861كوب، )زرین« واحد فلسفی یا دربردارندب یک طرح سياسی مورد وفاق دانست
اند. مينيست به آن تو ه كردههایی است كه ناقدان فیای از نظریه 6مسألة نگارش زنانه

یای از نخستين نویسندگان فمينيستی است كه در این مرورد سرخن گفتره     1ویر ينيا ولف
 و هرولمز تر نياز دارند )است. در نظر او، نوشتار مردانه، فخيم است و زنان به زبانی منعطف

هاي مينيست(.  ند دهه بعد از ولف؛ یعنی در دهة هفتاد ميالدي، برخی ف1888، 3رهوفيم
بره شرالی خراص بره      1و ژوليرا كریسرتوا   9، لروس ایریگراري  5 ون هلن سياسرو  فرانسوي

هراي  اي  ون تفاوتنگارش زنانه تو ه كردند. ایشان معتقد بودند كه مفاهيم مردساالرانه
 نيسيتی به واسطة زبان تعریرف شرده اسرت. از همرين رو، اولرين گرام را برراي رهرایی از         

شرمار آوردنرد   زبان سرنتی مردانره و رسريدن بره زبرانی زنانره و نرو بره         مردساالري، گذر از
 (. 1881، 7)تایسون

هلن سياسو معتقد اسرت كره زنران برراي گرذر از تفارر سرركوبگر مردانره مبتنری برر           
آميز( به زبانی زنانه و نو نياز دارنرد. او بهتررین شرا  ایرن زبران را در      هاي )تبعيمدوگانه

نامد. لوس ایریگاري نيز به مانند سياسو تنها وسيلة نگارش زنانه میبيند و آن را نوشتار می
داند،  راكه زبران، زنران را در بنرد مردسراالري قررار داده      گذر از مردساالري را زبان می

هرایی برراي تفارر و سرخن گفرتن باشرند كره        است. به باور او، زنان باید به دنبال خلرق راه 

                                                                                                                                         
1- écriture féminine 

2- Woolf. V. 

3- Holmes, J. and Meyerhoff, M. 

4- Cixous, H. 

5- Irigaray, L. 

6- Kristeva, J. 

7- Tyson, L. 



 11 |محمدی 

 

(. ژوليرا  1881نامرد )تایسرون،   مری  6«گفتار زنانه»زنانه را مردمحور نيستند. او این نوت زبان 
آن  8ايِزبران و رسريدن بره بُعرد نشرانه      1كریستوا نيز مردان و زنان را به گذر از بُعد نمرادین 

-ها افادهزبان دو بُعد دارد؛ یای بُعد نمادین است كه در آن واژه»خواند. در نگاه او فرامی

تواند اي آن است كه میشوند و دیگري بُعد نشانهداده می گر معنایند و به معناهایی نسبت
در عناصري  ون لحن )صدا، حجم صدا و عنصر موسيقایی زبران(، آهنرگ و زبرانِ بردن     

-هاي سهاي و نمادین را با تأثير از نظریة ساحت(. او مرحلة نشانه688)همان: « پدیدار شود

نمرادین، مرحلرة ورود فررد بره زبران      مطرح كرده و منظورش از مرحلرة   4گانة ژاك الكان
هایی  ز واژگرانِ نمرادین برا    ي پيشازبانی است كه فرد با رسانهاي نيز، مرحلهاست و نشانه

 كند. دنيا ارتباط برقرار می

 . بخش تطبيقي4
نگارش زنانه،  در بخش تطبيقی، كيفيت تر مة زبان زنانة السمّان در حوزب واژگان، سبک

 شود.هاي فمينيستی بررسی میشانیسياليت متن و ساختار

 . واژگان4-0
پردازان فمينيست معتقدند كه از گذشرته، زنران واژگران خراص خرود را در نوشرتار       نظریه 

ترر و  ترر(، منعطرف  عبرارات زنانره، )نررم   »كنرد كره   اند. مثالً ویر ينا ولف عنروان مری  داشته
  b6668)ولرف،  « ارنرد هرا را د تررین حرروف و رمزآميزتررین قالرب    و ظریف دارترندكش
هراي زنانره،   ( یا ایناه عنروان شرده در نوشرته   1865و همااران ) 5{ به نق  از ارليخ6666}

(. 1888ها، خانگی است و مرتبط با فضاي درون منزل اسرت )هرولمز و ميرهروف،    عبارت
هراي  دیرد، نویسرندگان زن را بره ساختارشرانی در      هرا، فمينيسرت  سواي از این ویژگری 

واژگان فراخواندند. به براور ایشران، زنران بایرد تجربرة  سرمانی خرویش را در         استفاده از
كثيرف، نرامنظم،   »نوشتار، بيان كنند و به نوعی با ذهنيت مردمحور كه همواره پيارر زن را  

( مقابلره كننرد. سريمون    1888دانسرته اسرت )هرولمز و ميرهروف،     « سراز آگين و مسألهشرم

                                                                                                                                         
1- Woman Speak 

2- Symbolic 

3- Semiotic 

4- Lacan, J. 

5- Ehrlich, P. 
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شران )درد و  هراي  سرمی  هاي زنان، تجربهدر نوشته» در این مورد گفته است كه 1دوبوآر
-اي بيران مری  كنند( به گونهشرمی كه ایشان در نتيجه تغييرهاي طبيعی بدنشان احساس می

به نقر  از   6636)دوبوآر، « شان با دیگران شده استشدنشود كه گویی آن، سبب بيگانه 
د از او، عقيررده دارنررد كرره هرراي بعرر(. برره بيرران دیگررر، دوبرروآر و فمينيسررت 1881، 2رونرری

مردساالري از دیرباز نوعی شرم از پيار را به زنان تحمي  كرده است و بره همرين خراطر،    
خواستار شاستن  نين تابوهایی شدند و بيان كردند كه در نگارش زنانره بایرد بره تمرامی     

تو ره شرود    -از نخستين قاعردگی ترا برارداري و زایرش و یائسرگی     -حاالت  سمانی زن 
هاي پس از دوبوآر، بيشتر به این مسأله پرداختند؛ در (. فمينيست1888مز و ميرهوف، )هول

از لرزوم حضرور    8نظریة فمينيسم فرانسوي، نویسندگانی  ون هلن سياسو و شانتال شواف
-پيار زنانه در نگارش، سخن گفتند. شواف این پرسش را براي خوانندگانش مطررح مری  

و سياسو نيرز اینچنرين عنروان    «  ز بازگویی پيار دارد؟ نگارش زنانه، هدفی»كند كه آیا 
بنویس! نگارش براي توسرت. ترو برراي ترویی! پياررت خرود توسرت، آن را        »كند كه می

 (.657)همان: « برگير!

خرورد. بسرياري از   بسرياري از تعبيرهراي زنانره بره  شرم مری      غادة السمّان در شعرهاي 
زل است و برخی دیگر، عباراتی است كره در  واژگان او برگرفته از تجربة حضور او در من

غاادة السامّان   نویسری  زندگی روزمره كاربرد دارد. این واژگران، بخشری از سربک زنانره    
 آیند كه باید در تر مه به آن دقت شود.شمار میبه

به ویژگی زنانة واژگان تو ه نشده اسرت.   غادة السمّاندر برگردان برخی از شعرهاي 
كار رفته است؛ ایرن  شعر زیر  ند واژب مهم مرتبط با پوشاك زنانه بهاهبه عنوان مثال، در ت

 اند:«وشاح»و « عباءة»، «قنات»واژگان، 

 أرتدی قناع الصمت
 عباءة الریح الغامضة
 (6661)السمّان،  و وشاح شارزاد

                                                                                                                                         
1- De Beauvoir, S. 

2- Rooney, A. F. 

3- Chawaf, C. 
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 نهمنقاب ساوت بر  هره می
 پوشمبادهاي ناشناخته می ةو  ب

 (6868السمّان، و وُشاح شهرزاد را )

به معناي روسري، نقراب و روبنرد   « قنات»هاي گفته شده بدین ترتيب است؛ معناي واژه
گفتره  « عبااءة »(. در تعریرف  6831؛ ابراهيم انيس و دیگران، «قنات»است )المعجم الوسيط: 

ها پوشيده شده پوششی است كه از  لو شاافته شده است، بدون آستين بوده و روي لباس
(. به تعبير دیگر، پار ره و روپوشری بلنرد اسرت كره      6661؛ مسعود، «اتقن»شود )الرائد: می

(. در واقرع،  6831؛ ابراهيم انيس و دیگرران،  «العباءة»روي دوش اندازند )المعجم الوسيط: 

هاي مختلفی دارد كه  ادر، عبا، ردا و  به )قاموس المعانی عربی فارسری:  مصداق« عباءة»

حمای ، پار ة رنگرين و زینرت   نيز به صورت كلی به  «وشاح»از  ملة آن است.  6«(عباءة»
در معناي كلی زینتی اسرت  « وشاح»شود، اشاره دارد. حمای  میي كه به شانه و پهلو اشده

پوشند، اما در معناي خاص بر نوعی زینتی زنانره داللرت دارد و   كه آن را مردان و زنان می
-ميانِ سر دوش و دو پهلوي خود میاي است پهن و مرصع نشان كه زنان پار ه»به معناي 

« وشراح »( و ازآنجرا كره   6831ابراهيم انيس و دیگران،  ؛«الوشاح»)المعجم الوسيط: « بندند
كرار رفتره،   اي( اضافه شده و در سرودب شاعري زن بهدر شعر فوق به شهرزاد )زنی اسطوره

هاي زنانره  اشاره به لباس اشاره به زینتی زنانه دارد. با تو ه به آنچه ذكر شده، این واژگان،
معناي « وشاح»و « قنات»ها باید به این مسأله دقت شود. در تر مة یابی آندارند و در معادل

تر مه شده است. با تو ه به بافرت بيران   «  به»با « عباءة»زنانه در نظر گرفته شده، اما واژب 
 تري براي این واژه است. معادل مناسب«  ادر»شده، 

 كار برده كه از لوازم منزل است:را به« الهاتف»شعر زیر واژب السمّان در 

 تا()السمّان، بی ربيرع  نفاسک عبر الهاتفیَهُبُّ  و حين

 هایتآنگاه كه نسيم نفس
 (6868السمّان، وزد )گو میواز فراسوي گفت

                                                                                                                                         
 است. « العباءة»هاي واژب در اینجا، ذكر دقيق و كام  مصداق« قاموس المعانی»علت استفاده از  -6
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تلفرن اسرت   « الهراتف »تر مه شده است؛ معادل « وگوگفت»با واژب « هاتف»در اینجا، 
شرمار  وگو تعبيري مجازي براي آن بهملزومی دارد و گفت -رابطة الزم« وگوگفت»ا كه ب
رسرد مترر م برراي خرودداري از كراربرد واژب      آید و معادل دقيق آن نيست. به نظر میمی

استفاده كرده است. این امر سبب شده كه سربک زنانرة شراعر    « وگوگفت»از « تلفن»التينِ 
بهترر اسرت   « الهاتف»نزل به درستی برگردانده نشود. براي تر مة در استفاده از ابزارهاي م

كار رود. این واژه، التين نيست و مناسب متن ادبی است و همچنرين  به« گوشی»كه معادل 
 كند. زئی از تلفن است و فضاي داخ  خانه را تداعی می

نيسرت، بلاره   برد، تنها محدود بره لروازم خانره    كار میاي كه السمّان بهواژگان روزمره
آینرد.  دهند و در گفتار روزانه به زبان میاند كه معموالً در خانه رخ میهاییگاهی، كنش

كنرد كره برا حررف  ررّ      استفاده مری «  خلع»به عنوان مثال، او در شعر زیر،  ند بار از فع  
 رود. ایرن فعر  بره دو   كار مری به« هاكندن لباس و پوشيدنی»آمده است كه براي بيان « عن»

برا  «  خلرع »هاي حقيقی )غير استعاري( كه در آن  مله -6كار رفته است؛ شا  در شعر به
هاي  مله -1 وار شده است. )تعویذ( هم« تعاویذ»)پيراهن( و « قميص»ها(، )لباس« ثياب»

، «باراء »، « ردران »، «قروارب »هرایی  رون   ها با مفعرول در این  مله«  خلع»استعاري؛ فع  
 ده است: و... آم« حرائق»

 ها أنا أخلع عنّی قوارب الارب،
 ...و ییاب الحرب

 ...و أحاول أن أطوی دفاتر عینیک
 ...ها أنا أخلع الجدران المثقوبة بالصواریخ

 ...أخلع قمیصی المضاد للرصاص و تعاویی جدتی
 أخلع بکاء األطفال و صفیر القییفة من أذنی،

 تا()السمّان، بی ...أخلع حرائ  البیوت و القمامة

 هاي گریز راهان من زورق
 كنماز خود دور می

 هاي  نگ راو  امه
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 كوشم تا دفتر  شمانت را درپيچمو می
 هان من دیوارهایی را كه با موشک سوراخ شده

 كنماز خود  دا می
 پيراهن ضد گلوله و تعویذهاي مادربزرگم را

 كنماز خود دور می
 كودكان و صفير نارنجک را ةگری

 كنمدور می هایماز گوش
 (6868السمّان، ) كنمهاي سوخته را از خود  دا میخانه

استفاده شرده اسرت كره    «  دا كردن»و « دور كردن»از دو فع  «  خلع»در تر مة فع  
 ها در وهلة نخست، داللرت عاميانره و روزمررّب فعر  را     هاي دقيقی نيستند؛ این معادلمعادل

كننرد.  هاي نوت دوم را منتق  نمین استعارهكنند. همچنيرنگ میكم -در شا  نخستش-
 كار رود. به« كندن»هاي این شعر معادل « خلع»به همين خاطر بهتر است كه براي تمامی 

« وارونه و بررعاس »آمده است كه به معناي « ر ساً علی عقب»در شعر زیر اصطالح 
ر دعرواي دو  همراه شده است كره در بافرت شرعر بر    « نتشا ر»است. این اصطالح با فع  

آیی این دو اصطالح، لحنی عاميانره و خودمرانی بره    همسر یا دو دلداده داللت دارد. هم
 شعر داده است:

 و حين نتشا ر  صير خفاشاً
 تا()السمّان، بی یرى الدنيا ر ساً على عقب

 ستيزيو آنگاه كه با من می
 شومبه خفاشی بدل می

 كه  هان را
 سري به عقب برگشته

 (6868السمّان، انگارد )می

ر سراً  »در تر مة شعر باال، لحن روزمره و عاميانه تا حد زیرادي كاسرته شرده،  راكره     
را نردارد.  « سري به عقب برگشرته »است و معناي « وارونه و برعاس»به معناي « علی عقب
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رود و معادل بيان شده كار میبسيار در گفتار عاميانة روزمره به« ر ساً علی عقب»اصطالح 
« نتشرا ر »نيز معادل مناسربی برراي   « ستيز كردن»ر مه، داللت عاميانگی آن را ندارد. در ت

در بافرت براال، داللرت و لحنری امرروزي و      « تشرا ر » - نانچره گفتره شرد   -نيست،  راكه 
تا حد زیادي لحن و داللت عاميانه و روزمرب « ستيزيمی»خودمانی دارد؛ معادل آركائيک 

 شود:ین رو، تر مة زیر پيشنهاد میاین فع  را كاسته است. از ا

 شومكنيم، خفاشی میوقتی دعوا می
 بيندكه دنيا را وارونه می

هراي  سرمی ایشران    هاي شعرهاي السمّان، مربوط به پيارر زنران و ویژگری   برخی واژه
-ها از معادلاست. این واژگان در گفتمان مردانه تابو است و به همين خاطر در تر مة آن

ترر اسرتفاده شرده اسرت و زبران بره گفتمران        هایی با داللت كلییا مترادف هایی آركائيک
تر شده و سبک زنانه، تغيير كرده است. به عنوان مثال، السمّان در شرعر زیرر   مردانه نزدیک

كراربرد  كار بررده كره مترر م در تر مرة آن از معرادل آركائيرک و كرم       را به« رَحفم»واژب 
 تري برراي ایرن واژه  هاي رایومعادل« رَحفم و زهدان»اژب استفاده كرده است. دو و« مشيمه»
 ترند:خوانآیند و با سبک زنانة السمّان همشمار میبه

 و سيجیء الموت عذباً
 (6661السمّان، و یضمنی كرحم الفرح المنسی )

 تا مر، بر من گوارا گردد
 ي شادمانیي از یادرفتهو  ونان مشيمه
  (6867)السمّان، مرا دربرگيرد 

كار برده و یک برار نيرز از   )پيار و  سم( را به«  سد»السمّان در شعر زیر، دو بار واژب 
دوم در تر مره حرذف شرده    «  سرد »ها( استفاده كرده است؛ واژب كردن )لمس« لمسات»

به شالی آركائيک )دست بسودن( تر مه شده اسرت. ایرن   « لمسات»است. عالوه بر این، 
 را كاهش داده است:دو مورد، زنانگی نوشتار 
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 و ترح  داخ   سدي
 كاأللعاب الناریة
 و حين تمضی

  روح  حصی فوق  سدي
 ( 6661السمّان، ) آثار لمساتک

 كنیبه درون پيارم سفر می
 هابازي ونان آتش

 رويو هنگامی كه می
 (6867)السمّان، كنم  و میوبسودنت را  ستهاي دستمن نشانه

 شود: ادي میبنابراین تر مة زیر پيشنه

 رويو هنگامی كه می
 بر تنم
 شمارم. هایت را میهاي لمسنشانه

 كار رفته است:است كه در شعر زیر به« مخاض»مثال دیگر، واژب 

 (6661السمّان، ) و  نا  عانی مخاض حبّک

 (6867)السمّان، كشم كه من براي به دنيا آوردن عشقت رنو میدرحالی

در نظر گرفته شده است. ایرن در اصر    « به دنيا آوردن»ادف براي تر مة این واژه، متر
درد »( اسرت كره بره معنراي     6661؛ مسرعود،  «المخراض »)الرائرد:  « وجع الاوالدة »به معنراي  
و فرهنرگ   6831؛ ابرراهيم انريس و دیگرران،    «المخراض »است )المعجم الوسريط:  « زایمان

المخراض، افرزون برر ایرن     (. 6836؛ البسرتانی،  «المخراض ») دید( تر مة منجرد الطرالب:   
)حالت وضع حم ( نيز است )قاموس المعانی، عربری بره   « حالة الوَضْع»ها به معناي تعریف
« درد زایرش یرا زایرش   »، «مخراض »با تو ه به این تعریف، معادل دقيرق  «(. مخاض»عربی: 
« زایرش »مترادف مناسبی براي آن نيست،  راكه در وهلة نخسرت  « به دنيا آوردن»است و 
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توان برراي  تري دارد و این فع  را میداللت گسترده« به دنيا آوردن»زنان است، اما خاص 
كشرم،  )رنو می«  عانی»، همراه با «مخاض»كار برد. دوم ایناه خداوند و پدر و مادر نيز به

متناسرب برا   « زایرش یرا درد زایرش   »نشينی، كار رفته است و بنابر اص  همكشم( بهدرد می
« بره دنيرا آوردن  »است و سومين دلي  این است كه متررادف  « د كشيدنرنو كشيدن و در»

، حشو دارد و كاربست آن در متن، موسيقی  ملره را  «مخاض»طوالنی است و در قياس با 
 شود:زند. از این رو، براي تر مة این عبارت، متن زیر پيشنهاد میبر هم می

 كشمزایش عشقت را رنو می
 رم.باز درد زایش عشقت رنو می

 نگارش. 4-3
یای از مسائلی كه نویسندگان فمينيست مطرح كردند، ناكارآمدي زبان مردانه براي تعبير 
تجربة زنانه است. پيشتر گفته شد كره ویر ينيرا ولرف نگرارش مردانره را فخريم و سرنگين        

كرد. بره  توصيف می« منعطف»و « نرم»دانست و در مقاب ، زبان زنان را با صفاتی  ون می
هاي فرانسوي هاي خود ایشان كرد. در ادامه، فمينيستمنظور، زنان را متو ه تواناییهمين 

دهی زبان زنانه تأكيد كردند. لوس ایریگاري از افرادي است كره  به توانایی زنان در شا 
داند. به باور او، زبان زنان  ندو هی است و از زبان تر از زبان مردان میزبان زنانه را غنی

(. او در 1881ترر اسرت و دقرت، ظرافرت و لطافرت بيشرتري دارد )تایسرون،        نروت مردان، مت
« پرذیرد  مرود مری  بنردد و نره   د كه نه یخ مری خوانسيالنی می»را تعریفی دیگر، زبان زنانه 

 (. 1881)رونی، 
هرا، ناقردان فمينيسرت بره ایجراد زبرانی زنانره و مسرتق  از مرردان،          افزون بر این ویژگی

براي ایجاد نگارشی زنانه، موضوت شاستن ساختارهاي زبرانی رایرو را    فراخواندند. ایشان
پردازان فمينيست در فرانسه، ساختارهاي زبرانی حاضرر را نيرز مردانره     مطرح كردند. نظریه

(. ایشران  Coates, 2013دعروت كردنرد )  نحروي  دیرد و زنانره    خواندنرد و زنران را بره    
ه ناردنرد؛ هلرن سياسرو كره خرود      راهاار مشخصی براي رسيدن به نگرارش زنانره عرضر   

شرود  عمر  نگرارش زنانره را نمری    »كره  را مطرح كرد، معتقد برود  « نگارش زنانه»اصطالح 
و كدگذاري كرد. اما این بدان معنرا نيسرت كره نگرارش زنانره       مشخصتعریف، تئوریزه، 
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 دهرد، محور زبران را نظرم مری   و ود ندارد. نگارش زنانه همواره از گفتمانی كه نظام نرینه
 (. 1881)رونی،  »كندگذر می

توان تعریف كرد،  راكه به تعداد زنان زنانگی را نمی»ژوليا كریستوا نيز معتقد بود كه 
(. آنچه در نظریة او مهم است، تأكيد 1881)تایسون، « براي این مفهوم تعریف و ود دارد

اسرت. بره نظرر او،     اي )پيشرازبانی( آن به گذر از مرحلة نمادین زبان و رسيدن به بعد نشرانه 
، ممارن اسرت   این امرر  .زنددستور قراردادي، نظام معنایی را بر هم می انحرافی ازنوت هر »

 اي را تنهرا در بُعرد نشرانه   كریسرتوا . در شعر  دیرد بره شردیدترین شرالش، پدیردار شرود      
لحرن و حجرم   ، آهنرگ آن در  كه بلاه معتقد است ،داندهاي معنایی و زبانی نمیانحراف
(. بره  6666، 1)سريلرز « شرود نمایان میحتی در مسائ  نگارشی و طراحی صفحه نيز و  صدا

كه سراختار رایرو مرتن را     آهنگیقاعدگی، تغيير و هرگونه بیبيان دیگر، در نظر كریستوا 
نزدیرک   ايبعرد نشرانه  را بره   آنبشاند یا فرم زبانی، معنایی و نوشتاري آن را تغيير دهرد،  

او  ،بره عنروان مثرال   توانرد رخ دهرد.   در مسائ  نگارشی هم می این انحراف، حتیكند. می
، 2فرانسوي سرلين درپی را در متن نویسنده هاي پیاستفاده فراوان از عالمت تعجب و نقطه
  (.681داند )همان: اي میتالشی براي گذر از بُعد نمادین به نشانه

-زبران و نگرارش مری    به نظر كریستوا، گذر كردن از زبان نمادین بره نروعی ابردات در   

زنرد، معناهراي   هاي زبان را برهم مری فرم»اي انجامد؛ زیرا، تالش براي رسيدن به بُعد نشانه
متعددي را در متن ایجاد خواهد كررد و معناهراي واژگران، عبرارات، واحردهاي زبرانی را       

زبرران برآمررده از  نسرريت زنانرره را بررا  )همرران(. لرروس ایریگرراري نيررز   كنررد نرردبرابر مرری
 (. 667)همان:  كندهایی  ون انفتاح،  ندگانگی و سياليت توصيف مییویژگ

و ررود دارد و بخشرری از غااادة الساامّان بسررياري از مرروارد مطرررح شررده در شررعرهاي 
شعروارگی متن او است. شعرهاي او سيالند و انعطراف و لطافرت دارنرد. او در بسرياري از     

بزنرد و   -امرا داللتمنرد  -ایی  زئی ها سعی كرده از ساختارهاي نحوي عربی، گریزه مله
كاركرد نيست و سبب زیبایی فرم هاي او بیتغييرهایی در ساختار  مله خلق كند. انحراف

 شعري شده است.  و نوآوري مضمون و غناي داللت

                                                                                                                                         
1- Sellers, S. 

2- Celine, L. 
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بخشرند. در موسريقی   هاي السرمّان،  رون  ریرانِ  رویی كو رک، روان و آرام     نوشته
خرورد و همگری در كنرار هرم،     اي بره  شرم نمری   افییا حررف اضر   هاي او هيچ واژه مله

اند. به همرين منظرور، انسرجام موسريقایی     نظيري را خلق كردههارمونی و زیبایی صوتی بی
هاي اصلی شعر اوست كه سربب روانری و سرياليت شرعر شرده اسرت. ایرن        یای از ویژگی

تروان بره تر مرة    میها از بين رفته است. به عنوان مثال، سياليت در تر مة برخی از عبارت
 عبارت زیر اشاره كرد:

 تا()السمّان، بی حینما أکتب عنک تصیر الورقة بحرا

 نویسمي تو میآنگاه كه درباره
 (6868السمّان، شود )كاغذم دریا می

 ملرة  « حینما أکتُبُ عنک»عبارت عربی باال، دو بخش یا دو  مله دارد؛ بخش نخست 

آیرد. برا مقایسرة مرتن      ملة پيرو به حسراب مری  « ة بحراًتصیر الورق»است و بخش دوم  پایه
شود كه در تر مه، روانی موسيقایی متن به هرم ریختره و   عربی و متن فارسی، مالحظه می

انرد؛  ملرة نخسرت،    سبب آن نيز، كاربرد واژگانی است كره سربب حشرو در كرالم شرده     
اي از واژگران طروالنی   توان به  اي اسرتفاده تر از اص  عربی است. در تر مه، میطوالنی
بهره برد. همچنين در  ملة دوم، حرف « از تو»و « وقتی»از « دربارب تو»و « آنگاه كه» ون 

آمرده  « الورقة»حشو است و نيازي به ذكر آن نيست،  راكه در متن عربی « كاغذم»در « م»
غذ دریا نویسم، كاوقتی از تو می»است. بنابرآنچه گفته شد، بهتر است  ملة فوق به شا  

 تر مه شود و اینچنين، روانی موسيقایی متن حفظ شود. « شودمی
شعر زیر نيز سرشار از زنانگی است؛ در ابتداي سطر، صدا به رشتة مروارید تشبيه شرده  

 زنانه است. افزون بر این، متن در عين سادگی، سيّال و روان است.  است كه زینتی

 مثل خیطٍ من الآللیء
 یقود إلی غابة

 أرکض فی الغابةو 
 (6661السمّان، ) أعرف أنّک مختبیء خل  األشجار
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 اي مروارید است)صدایت( ... مانند رشته
 دهدكه راه  نگ  را نشان می
 دومو من در دل  نگ  می

 (6867السمّان، اي )دانم پس درختان پنهان شدهدرحالی كه می

وي است كره در مرتن تر مره    تر مه، روانی متن اصلی را ندارد. این امر، به خاطر حش
شود. آنچه سبب حشو در تر مه شده، تغيير  ملة فعليه به اسميه و  ملة اسميه به دیده می

براي بيان  ملة حاليه است. در تر مرة  « در حالی كه»فعليه و همچنين اصرار به استفاده از 
را به همان شا  اي فعليه بوده و بهتر است آن  مله« وأرکض فی الغابة»ارائه شده، عبارت 
« مرن »شود كه ضمير به اسميه، سبب می دوم( تر مه كرد. تغيير این  مله)و در  نگ  می

در ابتداي  مله بياید و نظم موسيقایی  مله را برهم بزند. افزون بر این، در این  مله واژب 
، « عررف »نيز اضافی است و در متن عربی نيسرت. همچنرين در تر مرة  ملرة حاليرة      « دل»
نيسرت،  راكره بردون ذكرر آن نيرز حرال برودن ایرن  ملره،          « در حالی كره »يازي به ذكر ن

تر مره شرود برر معنراي  ملرة      « دانرم كره...  و می»مشخص است؛ یعنی اگر  مله به شا  
اي اسرميه اسرت. ایرن  ملره بره       ملره « أنَّک مختبیءٌ»حاليه داللت دارد. همچنين، عبارت 

شده است. این ذكر نظرام  ملره را   « ايشده»فع  شا  فعليه تر مه شده كه مو ب ذكر 
 تغيير داده است. بنابر آنچه گفته شد، تر مة پيشنهادي اینچنين است:

 دومو در  نگ  می
 دانم كه در پس درختان پنهانی. و می

هرایی  شعر زیر، سر شمه گرفته از دنيایی زنانه است. نخستين ویژگی زنرانگی در واژه 
اي زنانره در  بينريم كره برخاسرته از تجربره    می« فرسوده و صندوق كهنه، لباس، لباس» ون 

محيط خانه است. افزون بر این، زبان آن نيز ساده، صميمی و روان است و همچون سيالنی 
 شود، بلاه به نرمی  ریان دارد: ایستد و نه خروشان میآرام است كه نه از حركت بازمی

 کل الکلمات ریة
 ...و حبّک جدید جدید
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 لمات کأزیاء نص  ماترئةالک
 تخر  من صنادی  اللغة الملیئة بالعت ،

 (6661السمّان، ) و حبک نضر شرس و شمسی

 اندها كهنه و فرسودهاما تمامی واژه
 درحالی كه عشق تو تازه است، تازه...

 انددار و كهنههاي نيمها مانند لباسواژه
 هاي زبانِ سرشار از كهنگیكه از صندوقچه

 آیندیبيرون م
 (6867السمّان، كه عشق تو باطراوت است و سرسخت است )درحالی

روانی و سيالن متن السمّان به متن تر مه منتق  نشده است. این امر،  نرد علرت دارد؛   
در »حاليه با معادل طروالنی و بردآهنگ   « واو»نخست ایناه در دو  اي متن سعی شده كه 

هرایی از دو متررادف اسرتفاده شرده     تر مة واژه تر مه شود. دلي  دوم ایناه در« حالی كه
نص  »كار رفته است یا براي معرادل  به« كهنه و فرسوده»دو مترادف « ریَّة»است. مثالً براي 

كار رفته است. این امر سبب حشو در كالم شده اسرت.  به« دار و كهنهنيم»دو واژب « ماترئة
اسرت. در ایرن   « عشرق ترو  »تركيرب   علت سوم، اصرار بر استفاده از ضميرهاي  ردا در دو 

كرار بررد و در نهایرت در    را بره « عشرقت »شود، ضرمير پيوسرته آورد و معرادل    تركيب، می
ي «امرا » اهایی نيز اماان حذف و ود دارد، امرا در تر مره اینچنرين نشرده اسرت. مرثالً،       

نخست اضافی است و هيچ كاركرد معنایی یا موسيقایی ندارد. همچنرين در مرتن،  نردین    
شرد؛ بنرابراین   تر میشد، كالم روانكار رفته؛ اگر این فع  در  اهایی حذف میبه« است»

 شود:تر مة زیر پيشنهاد می

 اندتمامی واژگان كهنه
 ي تازهاما عشقت، تازه

 اندفرسودههایی نيمواژگان  ون  امه
 اما عشقت تازه است،  موش و شيدوش.
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ت، نویسندگان زن را به گذر از نحو حاكم برر  پردازان فمينيسپيشتر گفته شد كه نظریه
نوعی ابتاار در نظام نحوي عربی به  شرم  غادة السمّان هاي زبان تشویق كردند. در نوشته

خورد. نوآوري او در نحو در حدي نيست كه بتوان آن را تغييرري اساسری در سراختار    می
معناها و تصرویرهایی   نحوي عربی ناميد، بلاه آن، تنها انحرافی  زئی است كه سبب خلق

 شود. السمّان در متن زیر در نگارش  ملة حاليه، ابدات به خرج داده است:نو می

 أقول لک نعم،
 و أقول لک ال،
 أقول لک تعال،

 و أقول لک اذهب
 أقول لک أحبک،

 (6661السمّان، ) و أقول لک ال أبالی

 ،گویم آريبه تو می
 گویم نه،و به تو می
 گویم بيابه تو می
 گویم بروو به تو می
 دارمگویم دوستت میبه تو می
 (6867السمّان، گویم مرا پرواي تو نيست )و به تو می

هاي دوم،  هارم و ششم كره  این شعر به درستی تر مه نشده است. در این شعر،  مله
اند، حال براي  ملة پيش از خودند. در تر مه، كراركرد حرالی   حاليه، شروت شده« واو»با 
ها مغفول مانده است. شاید علت غفلت، ابدات شراعر در نگرارش  ملرة حاليره و      ملهاین 

اند، بيانگر حالت  ملة هاي مورد بحث كه حالية فعليهظرافت و پيچيدگی متن باشد.  مله
 قرول  »، حرال برراي كر     «و  قول لک ال»مثالً در مورد نخست  فعلية پيش از خودند؛ یعنی

)نه گفتنم( بره معنراي   « قولی ال»ر، معناي عبارت اینچنين است: است. به بيان دیگ« لک نعم
)آري گفتنم( است. بدین صورت، در این نوشرته، یرک هيرأت بيرانگر حالرت      « قولی نعم»

 یک هيأت دیگر بوده و نوعی توازن، بين دو هيأت شا  گرفته است.
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ار نادر اسرت  ایناه صاحب حال، فع  یا حَدَث باشد در نحو عربی كاربرد دارد، اما بسي
هاي نحوي به این مسأله پرداخته و گفته شرده كره حرال، گراهی بيرانگر هيرأت       و در كتاب

حدثی است كه در فع  عام  حال است. این نوت حال باید تنها به شا  مصدر بياید. مرثالً  
حال براي بيان هيأت آمدن )مجیء( در نظر گرفته « ركضا»، « اء محمود ركضا»در  ملة 

(. بنرابراین، در  6513شود )رك: ابراهيم بركات، ن مصدر تأوی  به مشتق میشده است. ای
تواند بيانگر حالت فع  یا هيأت حدثی باشد، اما بدین شررط  نحو عربی به ندرت، حال می

 كه مصدر باشد. 
در شعر باال، صاحب حال، فع  آمده است، بدون آناه حال مصدر باشرد و ایرن  نبرة    

حاليه است كه سبب ظرافت فرم و ابدات در مضمون شده اسرت.  نوآوري در كاربرد  ملة 
 شود:باتو ه به آنچه گفته شد، تر مه زیر پيشنهاد می

 «آري»گویم گویم نه، میآنگاه كه می
 بيا»گویم گویم برو، میآنگاه كه می
 گویم دوستت دارم. ، می«نهموقعی نمی»گویم آنگاه كه می

هراي   ملره  -ن اندك انحرافی از قواعد نحوي عربری بدو-در شعري دیگر نيز السمّان 
 كار برده است:حاليه را در تركيبی بدیع به

 و أعانی سکرات الحیاة
 و أنا أفتقدک،

 و أعانی سکرات الحیاة
 (6661السمّان، ) و أنا أحبّک أکثر

 دهدو سارات زندگانی به من یاري می
 كنمكه تو را گم میدرحالی

 دهدیاري میو سارات زندگانی به من 
 (6867السمّان، دارم )تر دوستت میكه بيشدرحالی
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بعرد از دو  ملرة   « و  نرا  حبّرک  كثرر   »و « و  نا افتقدك»هاي حاليه در این شعر،  مله
انرد.  مرع   اند كه به ترتيب، پس از واو اسرتئناف و عطرف قررار گرفتره    آمده«  عانی»فعلية 
هاي حاليه، سبب ظرافت در فرم و معناي شعر لهگر بر استمرار و  مهاي فعلية داللت مله

ها از نگاه متر م مغفرول مانرده اسرت. عرالوه برر      شده است به نحوي كه حالية بودن  مله
كه معنراي  «  فتقدُك»است و فع  « رنو بردن»كه به معنا «  عانی» این، در متن تر مه، فع 

 شود:رو، تر مة زیر پيشنهاد می اند و از اینرا دارد به درستی تر مه نشده« دلتنگ شدن»

 شوددلم كه برایت تنگ می
 برماز سارات زندگی رنو می

 برم.دارم، از سارات زندگی رنو میبيشتر كه دوستت می

شرود و  ها و واژگان پدیردار مری  نوآوري شعري السمّان، گاهی در شيوب نگارش  مله
نامرد. در شرعر   دین زبران مری  این همان  يزي است كره كریسرتوا آن را گریرز از بُعرد نمرا     

السمّان، تغيير در شيوب نگارش، تنها ابداعی فرمی نيست، بلاره كراركرد معنرایی نيرز دارد،     
دهد. بره عنروان مثرال، او در     راكه او با تغيير در نوت نوشتن، داللتی نو به واژه یا  مله می

است. این تغييرر،   نوشته«   ح ب ك»دارم( را به شا  )دوستت می«  حبَّک»شعر زیر فع  
معنا نيست، بلاه بر لجا ت و اصرار در دوست داشرتن داللرت دارد. بره همرين     فرمی و بی

 منظور، این تغيير نگارشی باید در تر مه لحاظ شود: 

  یّها القریب كأنفاسی و  فااري
 (6661السمّان،  حبّک،   ح ب ك )

 ها و افاارماي نزدیک  ون نفس
 (6867السمّان، دارم )دارم، دوستت میدوستت می

 شود، تر مه به این صورت انجام شود:بنابراین، پيشنهاد می 

 ها و افاارماي نزدیک  ون نفس
 دوستت دارم، دوس تت دا رم. 
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با خطی، « صخرة»و « قلبی»بينيم كه ميان را می« الصخرة -قلبی»در شعر زیر نيز تركيب 
، امرا برا آمردن    1گرفرت صفت قلب قرار میفاصله افتاده است. اگر خط نبود، واژب صخره، 

خط فاصله ميان این دو واژه، اسمی مركب خلق شرده اسرت. ایرن تركيرب در تر مره بره       
آمده است. در تر مه، هر ند خط فاصر  آمرده اسرت، امرا     « این صخره -قلب من»شا  

واژب مركب خلق شده به هم خورده و عبارت در هيأت تشربيه آمرده اسرت. بنرابراین بهترر      
 تر مه شود.« امصخره -قلب»ت این تركيب به شا  اس

 الصخرة -لیستریح قلبی
 من کالبات الیکری

 التی تتسلقه فی عتمة اللیل، برشاقة السجناء الااربین...
 آه لو یغمی علی الیاکرة

 (6661السمّان، )« بحر الظلمات»علی شواطیء 

 این صخره -تا قلب من
 آرميدمی

 ي خاطراتهاي شبانهاز كلوب
 رودها باال میكه در سياهی شب از آن

 شداي كاش خاطره بيهوش می
 (6867السمّان، « )دریاي ظلمات»بر سواح  

اسرتفاده كررده اسرت؛    « ):( دو نقطره »در دو  ا از سطر زیر، شاعر از عالمت نگارشریِ  
ساختن خبر  مله است كه پس از این عالمت اسرت.  كاركرد معنایی این عالمت، بر سته

كارگيري ایرن عالمرت، خبرر را محصرور در مبتردا سراخته اسرت. ایرن         قع، شاعر با بهدر وا
 عالمت در تر مة فارسی در نظر گرفته نشده است:

                                                                                                                                         
تواننرد صرفت قررار بگيرنرد و آن     هاي  امد میطبق قواعد صرفی عربی، صفت باید مشتق باشد، اما برخی از اسم -6

صفت در نظر گرفتره شرود، معنراي    « الصخرة»مدي است كه برمعناي مشتق داللت دارند. در اینجا نيز اگر هاي  ااسم

 شود.)سخت( براي آن در نظر گرفته می« الصلبة»صفتف مشتقِ 
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 فالمساء، حین ال أسمع صوتک:
 مجزرة.

 أحالمی: ةاللیل، حین ال تعل  فی شبک
 (6661السمّان، )شاقة احتضار واحدة... 

 شنوم،و  ون صدایت را نمی
 شود،كشتارگاهی میشامگاهان، 

 شويو  ون تو در دام رؤیاهایم گرفتار نمی
 (. 6867السمّان، شود... )شب به آخرین نفس احتضار بدل می

شود این عالمت در  اي خود لحاظ شود و تر مة به صورت صورت بنابراین پيشنهاد می
 انجام شود: 

 شنوم:شامگاه، وقتی صدایت را نمی
 مسلخی است.
 افتی:تور رؤیاهایم نمیشب ، وقتی در 

 كندنی است.فریادف  ان

 . ساختارشکني4-2
اي را برراي زنران ترسريم كررده     ها معتقدند كه فرهنگ مردساالر، هویرت  علری  فمينيست

است. سيمون دو بوآر از نخستين كسانی بود كه به این مسرأله اشراره كررد. بره نظرر او، در      
و زن در حاشريه قررار داشرته اسرت و  رنس       انرد تاریخ بشر، مردان همواره در مركرز بروده  

مذكر، پيوسته منشأ خالقيت، پویایی، تسلط، ما را ویی و خرد بوده است و  نس مؤنث 
(. 6839آمرده اسرت )داد،   گرا بره شرمار مری   هميشه منفع ، تسليم، ترسو، احساسی و سنت

وراي ایرن   داند و معتقد است كه ماهيت راسرتين زنران،  دوبوآر این دوگانه را درست نمی
 تعریف است. 

كنند. هلن هاي پس از دوبوآر نيز نگاه فرهنگ مردساالرانه به زنان را نقد میفمينيست
اي و رود  هراي دوگانره  سياسو معتقد است كه در اندیشة مردسراالرانه، همرواره قطرب   
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هراي عقر / قلرب،    شده است؛ او دوگانره داشته است كه یای بر دیگري برتر فرض می
دانرد. بره   فرهنگ/ طبيعت، خورشيد/ ماه، پویایی/انفعال را از این دست مری پدر/ مادر، 

هاي دوم؛ یعنی قلب، مادر، طبيعرت، مراه   نظر سياسو، در فرهنگ مردساالرانه، ویژگی
(. سياسرو ایرن معيارهرا را نقرد     1881شرود )تایسرون،   و انفعال به زنان نسربت داده مری  

هاي دروغين اشاره شده را درهم بشرانند و  كند و معتقد است كه زنان باید دوگانهمی
خواهرد  تعریفی نو از  ایگاه خویش ارائه دهند. ژوليا كریستوا نيز از تمرامی زنران مری   

اش هرایی كره فرهنرگ مردسراالرانه همگرانی و  هرانی      كه به هر روش ممان با ارزش
 (.6666داند، مقابله كنند )سيلرز، می

هراي حراكم برر    زدن دوگانره ن فمينيست برهمهاي نویسندگابنابراین، یای از هدف
اندیشة مردساالري است. ایشان، حتی در  اهایی پا را فراتر گذاشتند و ترالش كردنرد   

اي  رون  هاي منفری هاي فرهنگ مردساالري را وارونه سازند؛ یعنی ویژگیكه دوگانه
نتسرب  گرایی و عراطفی برودن را از زنران نفری كننرد و بره مرردان م       انفعال، ترس، سنت

سازند و در مقاب ، زنان را برا مرا را ویی، شرجاعت، پویرایی، خررد و دیگرر صرفات        
 مثبت، به تصویر كشند.

حاشية نظرام فارري مردسراالري را بره نقرد       -در شعرهایش دوگانة مركز غادة السمّان
آورد. نمونرة ایرن امرر را    شمار میداند، بلاه مركز بهگاه زن را حاشيه نمیكشد. او هيچمی
 بينيم:ر شعر زیر مید

 تا()السمّان، بیهل أحببت حقا ذلک الرجل ذات مرة؟ هل افتقدتُه؟ هل کدتُ أنجبُ أطفاله؟ 

ام، آیررا مماررن بررود، مررن برره راسررتی آیررا مررن آن یررار را دوسررت داشررته ام، از دسررت داده 
 (6868كودكانش را به دنيا بياورم؟ )السمّان، 

انره، رابطرة مركرز و حاشرية نظرام مردسراالرانه را       السمّان در این شعر با ظرافتری هنرمند 
هایی  ون عشرق، دلتنگری و   ها، زنی است كه كنشدگرگون كرده است. فاع ِ این  مله

به است كه با اسم اشارب دور تعبيرر شرده   شمارد و مرد نيز مفعولزایيدن را براي خود برمی
)رك: احمرد الهاشرمی،    آیرد است. اسم اشارب دور، گاهی در زبان عربی براي تحقيرر مری  

سازي داللت دارد. به بيان دیگر، تا(. در اینجا نيز اینچنين است و آن بر تحقير و دیگريبی
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اي كره برراي ایرن    دانرد. تر مره  السمّان با كاربرد این اسم اشاره، مرد را دور و حاشريه مری  
ربری از آن  ي مرتن ع هاي ساختارشرانانه كار رفته، نادرست است،  راكه داللتعبارت به

شرود. از ایرن رو، تر مرة    هاي دیگري نيز دیده مری سلب شده است. افزون بر این، اشاال
 شود:زیر پيشنهاد می

ام؟ آیرا نزدیرک برود    ام؟ آیا دلتنگش گشرته آیا ، به راستی، باري، آن مرد را دوست داشته
 كه كودكانش را به دنيا آورم؟

دهرد و آن را  لاه به او اصرالت و فاعليرت مری   داند، بگاه زن را منفع  نمیالسمّان، هيچ
)مرا( را بره كرار    « نحرن »خواند. او در شعر زیر نيز برراي زنران، ضرمير    مركز، من و پویا می

فرهنرگ  « دیگرري -من»كند؛ یعنی او معادلة یاد می« هُم»برد و از مردان با ضمير غایب می
زنانره  « فاعليرت »  شرده، امرا   سرازد. ایرن مسرأله در تر مره منتقر     مردساالرانه را وارونه مری 

گویرد و عنروان   كمرنگ شده است،  راكه در ابتداي سطر شاعر از زایایی زنان سخن می
تر مه شده و فعلی كره  « شویمما زاده می»اما این مفهوم به شا  « زایيمما می»كند كه می

 دارد به داللت مفعولی برگردان شده است:« فاعليت»معناي 

 لی أشواک الحقول،و نحن نلد وحیدتین ع
 و ننجب أطفال القبیلة

 (تاالسمّان، بی) الیین سیعلمونام فیما بعد احتقارنا!

 شویمما هر دو تنها زاده می
 برخارزارها

 آوریمو كودكان قبيله را به دنيا می
 كودكانی كه به زودي

 (6868السمّان، تحقير ما را به آنان خواهند آموخت )

د بر نقش مادرانگی است. این مفهروم، اشراره بره اصرالت     یای از ناات این شعر، تأكي
ها برر آن تأكيرد كردنرد. هر نرد     مادر دارد كه بعد از سيمون دوبوآر، بسياري از فمينيست

(، 1881آورد )تایسرررون، شرررمار نمررریدوبررروآر مفهررروم مرررادرانگی را  رررزء ذات زن بررره
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« قدرت و نيررو »ا سر شمه هاي بعد از او، آن را مهم دانستند؛ هلن سياسو مادر رفمينيست
(. كریستوا نيز سعی كرد دیدگاه الكان درخصروص نقرش پردر در    686دانست )همان: می

دهی زبان را تغيير دهد و اولویت را بره مرادر بدهرد،  راكره بره نظرر او، مرادر نقرش         شا 
ارد ها و تبدی  آن به نظام معنایی پيشرااودیپی یرا پيشرانمادین د   دهی رانهماناي در ساعمده

 (. 1881)رونی، 
در بسياري از شعرها بر اصالت مادر اشاره دارد. او در  ایی، واژب مادر را  غادة السمّان

-برد. به عنوان مثرال، در شرعر زیرر از مخراطبش مری     كار میمرادف با گوهر و خاستگاه به

ر ، گر  سررخ، براز گرردد. د    «مرادرش »تواند بره  خواهد تا به او بياموزد كه  گونه عطر می
ردیف برا  یاد شده است. در این تعبير مادر، هم« مادر عطر»واقع، در این متن از گ  با تعبير 

 سر شمة زیبایی و زایایی شده است. در تر مة این عبارت، مفهوم تغيير كرده است:

 کی  یعود العبر إلی وردته األم ألعود إلیک علِّمینی
 (تاالسمّان، بی)علمینی کی  یعود الرماد جمراً 

 به من بياموز
 گردد گونه عطر به گ  سرخش بازمی

 تا من به تو بازگردم
 (6868السمّان، مادر! )

 شود:بنابراین، تر مه به صورت زیر پيشنهاد می

 .6گردد تا به سویت بازگردمبه من بياموز كه  گونه عطر به مادرش، گ  سرخ باز می

هرایی از خشرونت   د. او گاه، داللرت دهالسمّان در شعرهایش زن را كامالً پویا نشان می
هراي  اي متفاوت از آنان ارائه دهد. مثالً در شعر زیرر فعر   دهد تا  هرهرا به زنان نسبت می

)صعود كردن، یورش، آترش در دادن و شراخ زدن(   « تسلّق، اقتحام، اضرام الحرائق، نطح»
و بردیهی اسرت    ها بر حركت و خشونت داللت دارنددهد. این فع را به خویش اسناد می

                                                                                                                                         
 .است دمشق شهر شود،می مشخص آن ادامة در  نانچه شعر، این مخاطب -6
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هایی  ون ما را ویی، پویرایی، شرجاعت و قردرت را بره     كه انتساب آنان به زن، ویژگی
 دهد: شخصيت او می

 ها أنا أتسلّ  شجرة الیکری...
 و أقتحم مدینة الحلم..

 و أضرم الحرائ  فی روتین الشرعیة،
 نی ریاحک...لتحتلَّ

 و أنبح صخرة الوضوح و المنب 
 (6661ن، السمّا) بخصب الشوق 

 كنم هان من از درخت خاطره صعود می
 شوم...ور میو به شهر رؤیاها حمله

 كشمو عادات معمولی را به آتش می
 تا بادهاي تو مرا اشغال كند

 ي وضوح و منطق را از برابر خودو صخره
 رانممی - ون گاو نر با شاخ
 (6867السمّان، ) با اشتياق فراوان

انرد، امرا فضراي زنانرة مرتن      د نظرر بره درسرتی تر مره شرده     هاي مرور در این شعر، فع 
 رون گراو   »با « أنبح صخرة الوضوح و المنب »تر،  ملة رنگ شده است. به بيان دقيقكم

بدون ایناه ذكرري از گراو   -تر مه شده است. در متن عربی، این فع  « رانمنر با شاخ می
فهوم زنانگی را كمتر كررده اسرت،   ، م«گاو نر»به زن نسبت داده شده است. ذكر  -نر بياید

اي نرینره قررار گرفتره    شده است. به عبارت دیگر، موضوت تشبيهف سروژه « مشبَّه» راكه زن، 
با زایایی »آید كه به معناي می« بخصب الشوق»است. افزون بر این، در انتهاي سطر عبارت 

زایرایی  »شن را برا  هاي خخواهد بيان كند كه تمامی فع است. در واقع، نویسنده می« شوق
دهد. به عبارت دیگر، در متن، خشونت )كه در فرهنگ مردسراالر كنشری   انجام می« شوق

كه صفتی زنانه است، تلفيق شرده اسرت. ایرن نروت از     « زایایی»آید( با مردانه به حساب می
شود. به عنروان مثرال، سرارا    هاي بسياري از نویسندگان فمينيست دیده میدر نوشته تركيب
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كنرد؛ در  نق  مری  8از الن گالفورد 1«برداستان واقعی مولِ  يب»، عباراتی را از كتاب 1زميل
اي  رون شريري شريدا    او صردایی  رون گراو غرّنرده و خنرده     »این عبارت آمده است كره  

كند كه شير معموالً نمادي از قردرت مردانره اسرت، امرا شرير مرتن،       ميلز عنوان می«. داشت
نظر او، نویسندب كتاب، صفت قدرت را كره برحسرب سرنت،    عاشق و احساساتی است. به 

آميزد كه از گذشرته بره زنران نسربت     مردانه است با خصلت )شيدایی و احساس شدید( می
 (.1888)هولمز و ميرهوف،  شده استداده می

 گيریبحث و نتيجه
كره در تر مرة فارسری آن مغفرول     غاادة السامّان   هاي زبان زنانة شعرهاي یای از ویژگی

انده، واژگان است. برخی از واژگران السرمّان مررتبط برا فضراي درون خانره و تجربيرات        م
هراي السرمّان،   انرد. نوشرته  زیستی خاص زنان است كه به درسرتی بره فارسری منتقر  نشرده     

انرد  نشرده  ها در  اهایی در نظر گرفتهفردي دارند؛ این ویژگیسادگی و سياليت منحصربه
 ليت و موسيقی متن به متن تر مه راه نيافته است. و از همين رو، ظرافت و سيا

دهرد و  ، گریزهراي انردكی از سراختار  ملره رخ مری     غادة السمّاندر برخی شعرهاي  
هرا و واژگران را برا شريوب     شود. همچنين او برخی عبرارت هایی در این سطح دیده میابدات

 است.  نویسد. این موارد در تر مة فارسی لحاظ نشدهنگارشی متفاوت، می
شود و زن با معيارهایی هاي مردساالرانه دگرگون میارزشغادة السمّان، در شعرهاي 

هراي او حاشريه و دیگرري نيسرت، بلاره اصر  و       شرود؛ زن در نوشرته  متفاوت تعریرف مری  
هایی از  نس ویژگی -در ضمن بيان ظرافت زنانه-سر شمة زایایی است. همچنين گاهی 

 اند. ها در  اهایی برگردانده نشدهشود. این ساختارشانیقدرت به زنان نسبت داده می
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 . بيروت: دار العلم للمالیين.السابعة. ط الرائد (.6661مسعود. ) بران، 

 منشورات دراسة.ان: . عمصورة الفلسفة النسویة فی الفکر العربی المعاصر(. 1863 زراوي، لينا. )
 . چ سوم. تهران: مروارید.فرهنگ اصطالحات ادبی(. 6839داد، سيما. )

. مقدمره و حواشری احمرد خراتمی.     گفتارهراي نقرد ادبری   درس(. 6861كوب، عبدالحسين. )زرین
 تهران: انتشارات پایا.  

 مّان. الس غادةبيروت: منشورات  .الثانیة. ط  شهد عاس الریح(. 6661)غادة. السمّان، 

 السمّان. غادةبيروت: منشورات  .الثانیة. ط  علنتُ عليک الحبّ(. 6661). __________

 السمّان.  غادة. بيروت: منشورات رسائ  الحنين إلی الياسمينتا(. )بی. __________
 . تر مة عبدالحسين فرزاد. تهران:  شمه.كنمعليه تو اعالن عشق می(. 6867). __________
 . تر مة عبدالحسين فرزاد. چ  هارم. تهران:  شمه.هااي براي یاسمنغمنامه(. 6868). __________

 .قاموس المعانی
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-fa/ 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ 

. ضربط و تردقيق و توثيرق    جواهر البالغة فی المعاانی و البیاان و البادیع   ترا(.  الهاشمی،  حمد. )بی

 .المکتبة العصریةیوسف الصميلی. بيروت: 
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