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نگارندگان در این جستار با مطالعات کیفی و در پیش گرفتن روش کاربردشناسی زبان بر آنند
تا زبان ایدئولوژیک را در سروده های سعاد الصباح شاعر کوویتی و سوینین بهبهوانیا شواعر
ایرانیا مشخص کنند .دستاورد تحقیق بیانگر این است کوه در انتخوا سوااتارها و الگوهوای
زبانیا سعاد و سینین پیرو الگوهای ااص گونه زبانی جنس اود هستند .بسامد استفاده زنوان
به این دلیل که از دسترسی به قدرت در جامعه و از پایگاه اجتناعی شایسوته اوویشا محورو
بودهاند از جنلههای تأکیدی در سرودههایشان زیاد است تا شاید سخنانشان موورد توجوه قورار
گیرد .این دو شاعر با استفاده از ضنیر متکلما قصد برهم زدن موازنه قودرت و اببوات حضوور
فعّالتر زنان را عرصههای فرهنگی و اجتناعی دارند .سعاد الصباحا «دجاجوه» را اسوتعاره از زن
معاصر عربی آورده است تا بیان کند که زن معاصرا آزادی اود را از دست داده و وطون بورای
او به زندان تبدیل شده است .سینین بهبهانی نیز با بهکارگیری استعاره «کولی» برای زن معاصور
ایرانیا بیان میکند که از سرسپردگیا ضعفا ظلمپذیریا اانهنشینی و تسلیم بیزارا و اواستار
حقوق انسانیا آزادیا عشقی پاک و دو سویه است.
کلیدواژهها :جامعهشناسی زبانا زبان زنانها شعر معاصر عربیا شعر معاصر فارسیا سعاد
الصباحا سینین بهبهانی.

 .1مقدّمه
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 -1-1پرسشهای پژوهش

الف -سعاد الصباح و سوینین بهبهوانی در شوعر اوود از چوه سوااتارهای دسوتوری-
واژگانی زنانه بیشتر استفاده میکنند؟
 چگونه این دو شاعر توانستهاند از زبان ایودئولوژیک بهوره ببرنود توا بوه ارائوهتصویری از وضعیت زنان در جامعه بپردازند؟
 -1-2پیشینه پژوهش

با مطالعاتی که نگارندگان انعا دادهاندا به این دریافت رسیدهانود کوه تحقیقوات انعوا
شده بهطور کلی مربوط به موضوع جنسیت است و بیشتر به تفاوتهای زبان مردان و زنان
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یکی از مهنترین عوامل اجتناعی که در پیدایش گوناگونیهای زبوانی موربر شنااتهشوده
عامل جنسیت است .مادینگی و مرنثبودگی در زبان حقی طبیعی و ویژگی ذاتی زبوان
است و سلب کردن این حق از راه مذکر محوری و بازگشت به اصولی فرضوی بوه نوا
«نرینگی» و مذکرانگاری صورت میگیرد .زن در ابتودا «وجوودی طبیعوی» و بوا معنوای
کامل و مطلق و هستی تا و مستقل است؛ ولوی در جریوان فراینود تنودن و تواریخ بوه
«موجودی فرهنگی» بدل میشود که حقوق وی سلب شده است و دارای معنا و داللتوی
محدود و وابسته میشود؛ بنابراین «زنانگی» نه جوهر و بنیواد بلکوه تنهوا معنوعوهای از
صفات است (غذامیا  .)16 :2006نویسندگی و نوشتن هنواره یکی از مهنتورین راههوایی
به شنار میرفت و میرود که زن با تکیه بر آن سعی میکند از ایون محودودیتها اوار
شود؛ لذا در قرن نوزدهم شاهد آنیم که زنان بیش از پیش وارد دنیوای ادبیوات شودها و
سبک ااص اود را به وجود آوردهاند و بدین ترتیب در اوایل قرن بیستم ادبیات زنانوه
و زنانهنویسی شکل گرفت.
2
سعاد الصباح 1شاعر معاصر کویتی و سینین بهبهوانی شواعر معاصور ایرانوی جوزو
شاعرانی هستند که زنانهگویی و دروننایوههای زنانوه در شوعر آنوان بوه فراوانوی دیوده
میشود .واقعیتهای فرهنگی و اجتناعی عصر دو شاعر گواه است که بوه زن بوهعنوان
جنس دو نگریستها و حقوق اجتناعی او ناچیز شنرده میشود و حق تعیین سرنوشوت
از وی سلبا و یا نادیده انگاشته میشود.
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 -5کبری روشنفکر و هنکاران ( 1392ش) در مقالهای با عنوان «بررسی گونه
کاربردی زبان زنانه در مربیه معاصر با تأکید بر مربیههای سعاد الصباح» با پیوند میان
زبان و جنسیتا مرابی سعاد را از این زاویه مورد بررسی قرار داده اند.
 -6مهدی شریفیان (بهوار و تابسوتان  1384ش) در مقالوهای «نقوش زبوان در شوعر
سینین بهبهانی» به بررسی حوزه زبان شعری سینین پردااته و برای از ویژگیهای زبانی
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اشاره دارد که در ذیل به مهمترین آنها اشاره میشود.
احند عنر مختار ( ) 1996در کتا «اللغو و ااوت ا العنسوین» از توأبیر عوامول
اجتناعی در ایعاد اات فات زبانی بین دو جنس سخن میگوید.
عبداهلل غذامی ( ) 2006در کتا «اللغ و النرأة» میکوشد ویژگیهای مردانه زبان و
پیکار فرهنگی زنان را برای ورود به سااتار زبان بررسی کند.
از جنله پژوهشهایی که در زبان فارسی به بررسی اشوعار سوعاد الصوباح و سوینین
بهبهانی پردااتهاستا میتوان به پژوهشهای ذیل اشاره کرد:
 -1پایاننامه «پژوهشی در اد سعاد الصباح»ا مریم فرهنند دانشگاه فردوسی مشهد
سال ( 1387ش) که شامل چهارفصل است :فصل اول نگاه کلی به تاریخ کویتا فصول
دو ا زندگینامه شاعرا فصل سو جلوههای شعریا فصول چهوار ا زبوان شوعری سوعاد
است.
 -2پایاننامه «زن در شعر سعاد الصباح» ،محسن اودادادی دانشوگاه اصوفهان سوال
( 1388ش ) که نویسنده ابتدا شرح مختصوری از زندگیناموه شواعر را آوردها سوپس بوه
محور اصلی آن آشکار کردن نقش زن و تصوویر زن در شوعر سوعاد الصوباحا پردااتوه
است.
 -3کبری روشنفکر و هنکاران ( 1391ش) در مقالوهای بوا عنووان «جامعوهشناسوی
تطبیقی زبان شعری در مربیههای ابن رومی و سعاد الصباح با توجه به متغیر جنسیت» با
استفاده از آرای محققان جامعهشناسی زبانا اشعار مربیهای ابن رومی و سعاد الصوباح را
در سه سطح واژگانیا نحویا ب غی مورد بررسی قرار دادهاند.
 -4نورالدین پروین و امیر جهانگیری( 1392ش) در مقالهای با عنووان «دور النونه
األسلوبی فی تعلیم النص األدبی النعاصر «قصیده إلیک یا ولدی» به سبکشناسی قصیده
(إلیک یا ولدی) سعاد الصباح پردااتهاند.
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 -1-3روش پژوهش

از آنعا که زبانا ایدئولوژیا جهانبینوی و قودرت از جنلوه مفواهیم بنیوادی در تحلیول
گفتنان انتقادیاستا نگارندگان در این مقاله برآنند که با در پیش گورفتن روش کواربرد
شناسی زبان با تنرکز بر شش سروده از سعاد الصباح با عناوین «فتافیت امورأةا لألنثوی
قصیدتها ...و للرَّجُلِ شهوةُ القَتل -...حق الحیاةا العودة إلی الزنزانو ا فیتوو ...علوی نوون
النسوةا الحب ...علی نار الفحما قصیدة الحب» و شش سروده از سوینین بهبهوانی بوا
عناوین «ای هنچو تندیس روموی»ا «ای شاهسوواران» ا « کوولیوارههوا» ا « وقوت درو
کردن گل شد» ا « کنیزک مطبخ زاد» و «در اانه نشسوتیم ای مورد» بوه بررسوی زبوان
ایدئولوژیک در این سرودهها بپردازند.
قبل از ورود به اصل موضوع الز است که مسئله «ایدئولوژی» و «زبوان» و ارتبواط
میان آن دو برای اوانندگان تشریح شود؛ آنگاه از طریق سااتهای زبانیا ایودئولوژی و
باورهای جامعه مرد ساالر عربی و پارسی و نگاه شاعر معاصر کوویتی و شواعر معاصور
ایرانی به زن و جایگاه وی در جامعه معاصر عربی و پارسی تبیین گردد.
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اشعار او (دایره لغاتا ترکیباتا کهن واژهها) را مورد بررسی قرار داده است.
 -7ستاره عرفانیراد( )1391در پایاننامهای با عنووان «بررسوی سبکشونااتی شوعر
سینین» به بررسی عناصر سبکی (زبانیا بیانی) در اشعار سینین پردااته است.
 -8سروناز ملک و قدسیه رضوانیان ( 1392ش) در مقالهای با عنوان «بررسوی توأبیر
جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر» جنسیت را در زبان ده شاعر معاصر بررسی کورده و
آنگاه شعرشان را در سه سطح آواییا واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار داده است.
با نگاهی به تحقیقات دراواهیم یافت که پژوهشگران بیشوتر و بهصوورت کلوی بوه
ویژگیهای سااتاری و محتوایی اشعار سعاد و سینین پردااتهاند؛ آن هوم در تحقیقوات
مسووتقل و جوودای از هووم .در زمینووه پیونوود جنسوویت و زبووان بووا توجووه بووه رویکوورد
جامعهشنااتی -زبانشنااتی در سرودههای ایون دو شواعرا پژوهشوی صوورت نگرفتوه
است .این تحقیق از این نظر که در نوع اود جدید و بدیع است به بررسی اشوعار ایون
دو شاعر با تکیه بر ایودئولوژیا زبوان و جنسویت بوهمنظور تعیوین جایگواه فرهنگوی و
اجتناعی زن معاصر عربی و فارسی پردااته استا.
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 .2ایدئولوژی و ساختهای زبان
یکی از عرصه هایی که در طول تاریخ به زنان و مردان نگرش جنسیتی داشتها زبان
است .نوگرش به زن به عنوان جنس دو و بیارزش شنردن حقوق اجتناعی او در
کنار نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت از مشک تی است که تنها گریبانگیر زنان در
جوامع جهان سومی هنچون ایران و کویت نیست .باید اذعان کرد« :مرنثبودگی در
زبانا حق طبیعی و ویژگی ذاتی زبان است و سلب کردن این حق از راه مذکر محوری
و بازگشت به اصلی فرضی به نا نرینگی و مذکر انگاری صورت میگیرد .زن در ابتدا
وجودی طبیعی و دارای معنای کامل و مطلق و هستی تا و مستقل است؛ ولی در
جریان فرایند تندن و تاریخ به موجودی فرهنگی بدل میشود که حقوق وی سلب
شده است و دارای معنا و داللتی محدود و وابسته میگردد» (غذامیا  .)16:1387امروزه
ایعادا گردش و تقویت ایدئولوژیهای جنسی از طریق گفتنان یکی از مسائلی است که
نظر زبانشناسان را به اود جلب کرده است .با توجه به آنچه بیان شدا میتوان نتیعه
گرفت که در سه حوزه فننیستی و زبانشناسی اجتناعی و جامعهشناسی زبانا نظریه-
پردازان و منتقدان سعی میکنند نشان بدهند که جنسیت چگونه بر زبان معیار تأبیرگذار
است و بر زمینهی الق آبار ادبی تأکید میکنند که شاعران و نویسندگان زن به نوعی از
زبان ادبی در آبارشان استفاده میکنند که با مردان متفاوت است« .لیکاا با طرح نظریه
سلطها نابرابری در موقعیت و نقشهای اجتناعی را موجب تفاوت در گونههای زبانی
زنان و مردان می داند .او معتقد است زنان از آن رو که در اجتناع جایگاه فروتری
دارندا زبان نازلتری به کار میگیرند» (فیاض و رهبریا  .)38 :1385این فرض زبانشناسانا
که معتقد بودند زبان زنان از موقعیت فروتر اجتناعیشان تأبیر پذیرفته است در رویکرد
دو (رویکرد فننیستی) که اغلب فننیستهای تندرو بر آنندا نقطه شروع است .با
توجه به نظر این دسته از نظریهپردازانا زبان در شکل کنونیش نه فقط مردانها بلکه
مردساالر است و به طور منظم و قاعدهمند به سرکو زنانگی دست زده است؛ از این
رو زنانگی در زبانارسرکو شدها و به حاشیه رانده و فراموش شده است .برای زنانه
شدن زبانا باید آنچه زبان مردساالر به حاشیه رانده به متن آورد و این جز روایت
زنانگی نیست؛ چرا که فرهنگ دیروز تا آنعا که توانسته است زنان را موجوداتی
اندامیا بیزبان و وابسته میداند و تا آنعا که توانسته به حاشیه رانده است .براساس
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رویکرد تسلّطا زنان باید بتوانند به اتکای زبانا حنایت نداشته اجتناعی را به سوی
اود جلب کنند.
در رویکرد تحلیل گفتنان انتقادیا زبان به مثابه عنلی اجتناعی است که با
ایدئولوژی پیوند اورده است و گفتنانها با توجه به روابط قدرت و ایدئولوژی شکل
می گیرد .ایدئولوژیا گفتنان را و گفتنانا اجتناع را میسازد .همچنین ایدئولوژی ابزار
ایعاد و حفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه است و این کار به کنک زبان صورت می-
گیرد .ایدئولوژی از نظر فرک ا؛ معنا در ادمت قدرت است؛ به بیان دیگرا ایدئولوژی
از نظر او برسااتهایی معنایی است که به تولیدا بازتولید و دگرگونی مناسبات سلطه
کنک میکند .ایدئولوژی با وساطت زبان به جریان میافتد« .بازتا ایدئولوژی در
عناصر زبان در هنه سطوح قابل بررسی است؛ از نظا آوایی گرفته تا واژگان و
سااتهای نحوی و عناصر ب غی؛ چرا که ایدئولوژیا نظامی از عقاید است که تلقی
کلی از زندگی و «زاویه دید» را شکل میدهد؛ بنابراین بر هنه جنبههای زبان تأبیر
میگذارد؛ آن را باز تولید میکند و براساس آن به گروهبندی نشانهها نهایتاً تبیین
موقعیتهای ایدئولوژیک جامعه میپردازد» (فتوحیا .)354 :1390
گفتنان به مثابه کنشی اجتنواعیا رابطه ای دیالکتیکی با دیگر وجوه اجتناعی دارد.
وداک رابطه گفتنان و دیگور کونشهوای اجتناعی را دوسویه تلقی میکند و بر این
عقیده است کوه رابطوهای دیوالکتیکی میوان کنش گفتنانی و حوزههای عنل هنچون
موقعیتهوا و سوااتارهای نهوادی و اجتنواعی وجوود دارد(جلیلیا )113 :1395؛ به این
شکل که شرایط موقعیتیا نهادی و اجتناعی گفتنان را تشکیل مویدهود و آنهوا را
تحت تأبیر قرار میدهد و گفتنان نیز به نوبه اود بر کنش و فرایندهای اجتناعی تأبیر
میگذارد؛ یعنی اینکه گفتنان به مثابه کنشی زبانی اجتناعی هم سازنده کونشهوای
اجتنواعیاست و هوم برسااته آنها .موضوع زن به منزله یکی از موضوعات اجتناعی
مهم از محورهای بااهنیوت گفتنوان معاصورا به منزل کنشی اجتناعی است .گفتنان
معاصر که به موضوع زن و مناسبات نوابرابر قودرت زن و مرد میپردازد در پی آن
است که با ارائ دیدگاههایی جدید و ایدئولوژیهای نوین در پوی برقراری توازن در
جامعه در موضوع زن و مرد و با بر هم زدن مناسبات نابرابر قودرت بوین ایونا تساوی
و توازن را بین این دو برقرار سازد و اجتناع را از این بیناری فرهنگی اجتناعی رها
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کند و درواقع با طرح ایدئولوژیهای جدیود در پوی بورهم زدن مناسوبات قودرت زن و
مورد در اانواده و جامعه است.
سعاد الصباح و سینین بهبهانی دو شاعر اجتناعی و با گرایشهای زنانه و فنینیستی
توانستهاند با استفاده از زبان به گسترش اقتدار و قدرت اود در جامعه مرد ساالر
بپردازند .سعاد و سینین با گذشت زمان توانستند به زبان شعری ااص اود دست
یابند و آباری را پدید بیاورند که روح زبان زنانه در آنها پدیدار است .برای اینکه به کنه
ایدئولوژی و باورهای این دو شاعر معاصر کویتی و ایرانی در ارتباط با جایگاه فرهنگی
و اجتناعی زن معاصر عربی و پارسی دست یابیما بهتر است که مبحث ایدئولوژی
دنبال شود که در سااتهای زبانی و الیههای صوری نهفته است.
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 .3نشانههای ایدئولوژیک در سرودههای سعاد الصباح و سیمین بهبهانی
هنانطور که می دانید واژگان در زبان انثی نیستندا بلکه از لحاظ تاریخیا فرهنگی و
ایدئولوژیکیا مفاهیم و داللتهای ضننی متعددی دارند« .واژه در مقا نشانه ایدئولوژیک
با انبوهی از تار و پودهای ایدئولوژیکی درهم تنیده شده است و شناسنامهای
ایدئولوژیک دارد؛ یعنی متعلق به بافت یا رمزگان جنعی و حاصل توافق جنعی گروه
ایدئولوژیک است و در گفتنان ایدئولوژیک بر معانی روشن و مشخصی داللت میکند.
گفتنان گروه ایدئولوژیک بهطور اجتناعی سازمان یافته است؛ از این رو نشانهها تابع
ارزشها و عقاید یک گروه اجتناعی سازمان یافتهاند و معنای آنها در چارچو تفسیر و
اوانش توافقی ایدئولوژیک محدود میشود» (فتوحیا « .)356 :1390ایدئولوژی نه تنها
«چه گفتن» را تحت کنترل اود داردا بلکه «چگونه گفتن» را سازماندهی میکند و نظا
واژگانی مربوط به تفکر مسلط بر سااتار فکری شاعر را شکل میدهد» (هنان .)345 :به
شکل متعاراا شنااتهشدهترین راه مطالعه ایدئولوژی و زبانا تحلیل واژگان است؛ چرا
که انتخا هر واژه به طور کلی یا از نظر بافتی بیانگر ارزشها و هنعارها است .با توجه
به گفته «میخاییل بااتین»3ا «سرنوشت و عاقبت واژگان هنان سرنوشت و عاقبت
جامعه است .این واژگان است که کشاکش و جدال میان افراد جامعه را بیان میکندا
مدا در حال تغییر است و با امانت کامل تغییرات و تحوّالت جامعه را منعکس میکند»
(بااتینا .)213 :1989

 -3-1سعاد و سیمین و واژگان ایدئولوژیک
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ترجنه:میگویند هنانا سخن امتیاز مردان است .تو ای زنا دیگر حرا مزن.

و در جایی دیگر چنین میگوید:
«و أعرفهم أنّهم زائلون
و أنّی أنا الباقیة ( »...الصباحا .)17 :1986
ترجنه :و میدانم که هنه اینها در آستانه زوالند و آن منم که باقی میمانم.
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زنان از دیرباز با موضوعات اجتناعی در ارتباط بوده اند.از موضوعات مهم اجتناعیا
که بخش گسترده ای از شعر شاعران را به اود ااتصاص دادها زن و جایگاه اجتناعی -
او است .زن از دیرباز حضور محوری و پر رنگ در شعر عربی داشته است؛ اما با اینکه
در تنا جوامع از جنله جهان عر ا این مسئله مشهود است که زنان نینی از جامعه را
تشکیل میدهندا کنتر این اجازه به آنها داده شده است تا در زبان و ماهیت آن داالتی
کنند .زنان در فرهنگ جوامع عربی به طور عا و در جوامع سنّتیتر به طور ااصا
«ضعیفه» به شنار می آیند و باید در اانه بنانند و از حضور در جامعه منع میشوند.
فرهنگِ دیروز تا آنعا که توانست زنان را موجوداتی اندامیا بیزبان و وابسته دانست و
آزادی ک زن را محدود کرد؛ چرا که آزادی ک به آزادی اندیشه منعر میشد و
آزادی اندیشها آزادی عنل در پی اواهد داشت و این اطری بزرگ برای جامعه
مردساالر به شنار میآمد(السعداویا  .)354 :1990در طول تاریخا مرد بر زن مسلط بوده و
رابطه این دو با کشاکش هنراه بوده است .مردان جز برتریهایی که از نظر جسنیا
مادیا قدرت اقتصادی و اجتناعی در جامعه داشتهاند از موهبت آموزش و تحصی ت
نیز براودار بودهاند .از آنعا که اکثریت باسوادان جامعه را مردان تشکیل میدادندا
تاریخ و ادبیات نیز به قلم آنان نوشته شده و بدین ترتیب با باورمندیهای زنستیزانه و
مردساالرانها طبیعی است که تواناییها و جایگاه زن را نیز مردان در ادبیات مشخص کنند
و در جایی بنشانند که اود میاواهند یا بر آن باور دارند .به این سخن سعاد الصباح
بنگرید:
یقولون:
إنّ الک امتیا ُز الرّجال ...
ف تنطقی (الصباحا .)12 :1986
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ضنیر در تحلیل گفتنان نقش مهنی را در تحلیول موتن ایفوا موی کنود .ضونایر اول
شخص مفردا نشاندهنده فردیتگرایی است و نقش تأکیدی دارد .تأکید بور «مون» تقابول
میان گروه اودی یعنی زنان را با گروه غیر اودی (موردان) نشوان مویدهود .سوعاد در
ورای دو ضنیر متکلما صفت «الباقیة» آورده است توا ضونن نفوی کیوان موردا حضوور
پیوسته اود را بیان کند و اینکه زن به ذات و گوینده مستقلی تبدیل شده اسوت .شواید
استفاده شاعر از این نوع جن ت به این علت بووده کوه صودای زنوان در طوول تواریخ
هیچ گاه شنیده نشده است .زنان هنواره از سوی موردانا دسوت کوم گرفتوه شودها و از
پایگاه اجتناعی اویشا محرو بودهاند؛ از این رو بر آنچه میگویند تأکید میورزند توا
شاید سخنانشان مورد توجه قرار گیرد .امروزه کلناتی که برای زن آورده میشودا نشوان
از دو وضعیت متقابل دارد و بیانگر تغییر جایگاه اجتناعی و جابوهجایی نقوش زنوان در
موازنه قدرت است.
زن به وسیله قلم (ابزار نوشتن) به زبان درآمد و به بیوان اوویش و تعریوف هسوتی
اود پرداات .آن گاه که میدان در برابر زن گشوده شد تا به آوای زنانه سوخن بگویود
در واقع آوایی جدید به زبان افزوده شد که با آوای نخستین تفاوت داشت .به هور روی
زن نوشتن را آغاز کرد و وارد حوزه زبان شد و آن را اشغال کرد و بوه کشوف اسورار و
رموز آن پرداات .او فرهنگ و تندن را محکو کرد و نشان داد که این تندن کذایی نه
تندن است؛ نه ابری از پیشرفت در آن میتوان دید (غوذامیا  .)9 :2006زن از ایون نکتوه
پرده برداشت که دشنن واقعی او فرهنگ است و فرهنگهای جهان هنگی در جهت بوه
حاشیه راندن زن حرکت کردهاند .او قلم را از دستان مردان ربوود و بوه عنووان «کاتبو »ا
«مرلف » و یک «ذاتِ» الّاق و مبدع وارد زبان شد .او دیگور «موضووع» لغووی و «رموز»
شعری نبود .او در پاره گفتی چنین آورده است:
«أریدُ أن أکتب ...
ألدافعَ عن کلِ شبرٍ من أنوبتی ...
أقا به اإلستعنار
و لم یخر حتی اآلن ...
فالکتاب ُ هی وسیلتی
لکسرِ ما ال أستطیعُ کسره ...

من ق عِ القرونِ الوسطی
و أسوار الندنِ النحرم ِ ...
و مقاصلَ محاکمِ التفتیشِ ( » ...الصباحا .)21 :2055
ترجنه :میاواهم بنویسم  ...تا از هر وجب از زنانگیم دفاع کنم ...ا اسوتعنار کوه در آنعوا سوکنی
گزیده است و ایال رفتن هم ندارد...ا پس نوشتن تنها وسویلهای اسوت بورای شکسوتن آنچوه توانوایی
شکستن را ندار ...ا از قلعههای قرون وسطی و حصارهای شهر مننوع ...ا و گیوتین دادگاههای تفتیش
عقاید . ...

68



68

ترجنه :میگویند نوشتن گناه بزرگی است ...ا دیگر منویس ...ا نناز در برابر حرفها  ...حرا است؛
به آن نزدیک مشو .مداد قصیدههاا زهرآگین است ...ا زنهار که آن را بنوشی.

سعاد از وضعیت زنان سرزمینش ناراضی است و چنین میگوید کوه مون هوم موی-
توانستم اشنگین نباشم؛ در برابر این ظلم نایستم؛ فریاد اعتراض برنیواور و تحقیور را
بپذیر ؛ هنچون زنان اسیری که در چهار دیواری اانه محصورند و به جوای اعتوراضا
سکوت در پیش گرفتهاند .سعادا رکود و ایستایی زن را در برابر این ظلم ننویپوذیرد و
می اواهد جسورانه با س ح کلنات در برابر نابرابری و تبعیض بوه پوا ایوزد .سوعاد از
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سعاد برای دفاع از حقوق زنا که سلب شده استا مینویسد و نوشتن را تنها وسیله
اص ح عقاید بیپایه و اساس میدانود کوه در تنوا جامعوه روا یافتوه اسوت و بورای
محدودیت و حصاری رها شود که بر اندیشه و عقل او تحنیل کردهاند.
واژگان در گفتنانا بار ایدئولوژیک دارد و منعکس کننده تصوراتی از واقعیت است.
قدر مسلم از این روست که سعاد الصباح در قصیده «فیتو  ...عَلی نوُن النِسْوَة» با استفاده
از کلناتی هنچونا «إبم» و «حرا » و «سم» ت ش کرده است وضعیت علم آموزی زنوان
را در جامعه عربی آن روز به س حی نقد بکشد.
«یَقُولونَ:
إنَّ الکتاب َ إ ْثمٌ عظیمٌ ...
ف تَکْتُبی.
حرَامٌ
و إنَّ الص ةَ أما َ الحرواِ َ ...
ف تَقْربی.
و إنَّ مِدادَ القصائدِ سُ ٌم ...
فإیّاکِ أن تَشْرَبی» (الصباحا .)10 :1986
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واژگانی استفاده میکند که بر او بیرحنی و قساوت مردان جامعه علیوه زنوان داللوت
میکند؛ از جنله این واژگان دیکتاتور و فرعون و ه کو است.
یا هوالکُو األوَّلُ ...
یا هوالکُو الثانی ...
یا هوالکُو التاسعُ و التسعینْ
لَنْ تُدْاِلَنی بیتَ الطاع ِا
فأنا إمرأةٌ ...
ی ...
تنفُرُ مِنْ أفعالِ النَهْ ِ
تنفُرُ مِنْ أفعالِ األمرْ( ...الصباحا .)30 :1997

ترجنه :ای هوالکوی نخستین...ا ای دومین هوالکو...ا ای نود و نهنین هوالکووا توو ننوی-
توانی مرا به زیر اطاعت اود در آوریا من زن هستم؛ از افعال نهی...ا و از افعال امر متنفر .

این

ارابه

دودآباد

اودا مزار تو اواهد شد

چند از این به سرا ماندن

برافشاندن

سهم

شعر

تو

کوریها

گرد

اانه

از غبار تو اواهد شد
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یکی از عرصههایی که زن ایرانی در آن اووش دراشویدها ادبیوات اسوت .ادبیوات
سینینا عرصهای برای زن ایرانی فراهم آورد تا موقعیت اجتناعی و اواستههوای اوود
را مطرح کند .سینین بهبهانی اواهان داالت زن در سرنوشوت اوویش اسوت و از او
میاواهد که با وارد شدن در عرصههای مختلف زندگی بوه اسوتق ل اجتنواعی دسوت
یابد .سینین دوستدار تحول در زندگی زنان است؛ تحولی که به زنان تحورک بیشوتر در
جامعه میبخشد .هدا شواعر از وارد شودن زن در جامعوها پویوایی حقیقوی اجتنواعی
است .سینین در غزل «کنیزک مطبخزاد» با اطا قرار دادن زنان از آنان میاواهود کوه
از پستوی اانه بیرون ازند و رو به اامه و دفتر کنند و به تحصیل و آموزش بپردازنود
که یکی از حقوق مسلم انسانی است و این ننادی از هنه داتران و زنان گذشته اسوت؛
چرا که در کن اانه ماندن هیچ سودی برای آنان نخواهد داشوت .تحصویل و آمووزش
یکی از عواملی است که فننیستها بر آن تأکید میکردند.
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رو به اامه و دفتر کن!

گریهگون غزلی سر کن!

کز پی تو هنین غنگین

یادگار تو اواهد شد.

(بهبهانیا )539 :1385
سینین بهبهانی در شعر «در اانه نشستیم»ا که به اسارت زنان در اانه اشاره میکنود
و حصاری که زن را با قوانین دست و پا گیر به ماندن در اانه معبور میکندا با استفاده
از کلنه ابلیس این را بخوبی بیان کرده است که زن در گذشوته هنچوون ابلویس بوود و
مورد تنفر واقع میشد:
در اانوووووه نشسوووووتیم

بووووا روی پووووریوووووار

ابلیس

دیوار

هنسایه

این اانه درش نیست
70

ما



گذرش

راه
بستند

نیست
پریوار

هنه

تردید

هنه

آوار

بامش:

(بهبهانیا )522-521:1385

در طول تاریخ بشریا آنگونه که باید و شاید به مقا واالی زن بها داده نشده است.
محیط مردساالری برای زن از آغاز تاریخ چندان تنگ و توار بووده کوه در برابور صودها
قهرمان مثبت و منفی مرد از زنان جز چند نا بیرنگ و رونق چیزی ننانده است.
در فرهنگ گذشته عربی چون زن محدود بود و در پستوی اانه حبس بودا اگور بوه
عشق متصف میشد برای عر ننگ و عار بود .این صفت یعنی عشق ورزی به موردان
منحصرا و ورود زنان به عرصه و حوزه « عشق» قدغن شده بود؛ امّا زنان امروز آشوکارا
به بیان عشق میپردازند .یکی از ویژگیهای سعاد این است که او بیشترین توجه اود را
به زنان معطوا میدارد .چرا که زنانی که تا قبل از چنودین سوال از بوی عودالتی رنو
میبردندا سعاد الصباح در قصیده «الحبُّ  ..علی نار الفحم» با بهکارگیری واژه «عاشققة»
به این نکته توجه میکند که صدای زنان هم باید شنیده شود.
«الفرقُ بین العاشقة األوروبیَّهْ
و العاشقة العربیَّهْ ...
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این اانه سپن

است

ااکش هنه رن

است

اشتش:

70
70

را

به

ترنعی

دیوار

به
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أنّ األولی تتناول الوجبات السّریعًهْ
واألطعن النث ّلعهْ ...
والحبّ النثلّ ْ ...
فی حین أنّ العاشقةَ العربیَّهْ ...
تُشوی ...
علی نار الفحْم ( ...الصباحا )121 :1997
ترجنه :فرق میان زن عاشق اروپایی و زن عاشق عر ...ا آنست که اولیا غذای حاضر و
آماده سریع و غذاهای یخزده ...ا و عشق یخزده میاورد ...ا در حالیکوه زن عاشوق عور ...ا
روی آتش زغال ...ا کبا میشود.

ای هنچو تندیس رومی
رمز

بهار

و

جوانی

سر در کنند تو دار

نقش

کدامین

مریخ جنگ آزمایی ...
این نقض رسم شکار است

بر روی آهوی بندی

آتش

چرا

تقوا

چون

بوریا

در کن

محرا

ادایی

میگشایی؟
پاک بود

سر در کنند تو دار ...

آه! ای اداوند نخعیر

در من بپا کز کنندت

هرگز

مباد

رهایی

ای هنچو تندیس رومی

از

آرمان

آفریده
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مشروطیت در شصت – هفتاد سال اایورا زنوان ایرانوی توانسوتند توا
پس از انق
اندازهای اود را بشناسند و از پشت پستو بیرون بیایند و ریگ از زیور زبوان بردارنود و
سخنی بگویند .هر دو شواعر در موورد عشوق و عشوقورزیا آشوکارا و بویپوروا شوعر
سرودهاند .سینین اینکه در جامعهای مردساالر زندگی میکردا که در آن زن حق سوخن
گفتن نداشت بروشنی و آشکار عشق اود را بیوان کورد .سوینین در یکوی از شوعرهای
اود تحت عنوان «ای هنچو تندیس رومی» به بیان چگونگی رابطه زن و مورد در مقوا
عاشق و معشوق میپردازد.

در
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(بهبهانیا )854 -853 :1385
«معشوق مرد در این شعرا هنان موردی اسوت کوه آرموان سونتی جنسویت موذکرا او را
سلطهگرا و اشونتگراا مریخ جنگآزما و هنزاد نخعیر و اسب میاواهد و عشق را بوا
تصاحب و تنلک تعریف میکند و معشوق را در نقطه روبهروی باور آرموانی از اوودا
یعنی ضعیف و ناتوان و سر در کنند میاواهود و ایون تعریوف از عشوق و معشووق و
عشقورزی را با چیرگیش بر هنه حوزههای زندگی بشرا فرهنگی و اقتصوادی پیوسوته
ژرفا میبخشد و بازتولید میکند» (بهفرا  .)469 :1383شاعر با بهکارگیری واژگانی بوا بوار
معنایی مثبت برای زن(گروه اودی)ا دیدگاه اود را نسبت به جایگاه نابرابر زن و مورد
در جامعهای بازگو میکند .که مردان(گوروه رقیوب) ننیاواهنود بورای زنوان امتیوازاتی
وجود داشته باشد و این امتیازات فردی و اجتناعی را بر اود سنگین میدانند.
 -2-3نحو ایدئولوژیک در سرودههای سعادالصباح و سیمین بهبهانی

سووااتارهای نحوووی جنلووهها در سووخن ایوودئولوژیک اهنیووت ااصووی دارد .در واقووعا
ایدئولوژیا اود را بر روابط نحوی کلنات تحنیل میکنود و نووع ااصوی از سواات
زبان را نیز بر میگزیند؛ به بیان دیگورا نشوانگرهای فرهنگوی در سوااتارهای نحووی و
ساات واژی زبان ظهور مییابد« .جنسیّت» یکی از بارزترین موضوعات زبانی است که
در دستور زبوان عربوی از جایگواه ویوژهای براووردار اسوت .نحویوان عور بورای آن
جایگاهی باالتر از جایگاه «إعرا » قائل هستند تا آنعا که شوناات «تأنیوث» و «توذکیر»
در اسناا افعالا نعتا قیواس و  ...را اول فصواحت و تنوا نحوو بوه شونار مویآورنود
(فندریسا .)127 -126 :1950
ذهن زنان از ذهن مردان نظامپذیرتر است و زنان نسبت به مردان از صورتهای زبانی
قاعدهمندتری استفاده میکنند« .شاید علتش این باشد که فشارهای اجتنواعی -فرهنگوی
در هر جامعه بر زنان بیشتر است و هنین امر آنوان را نسوبت بوه رفتوار زبوانی اوود و
کاربرد ویژگیهای زبانی معتبر حساستر میکند» (مدرسویا  .)169 :1368به هرحال برای از
شاعران تنایل بیشتری دارند که به زبان معیار سخن بگویند و از جنلوههوای دسوتورمند
استفاده کنند؛ زیرا از یکسوا ذهن زنان از ذهن مردان نظا مندتر و مونظمتور اسوت و از
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بیکران

ایالم

شهزاده

ناکعایی؟
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سوی دیگر ت شی است تا حضور رسنی اود را در موقعیتهای اجتناعی تثبیت کنندا
به هنین دلیل از زبان معیار به عنوان ابزاری استفاده میکنند تا پایگاه اجتنواعی متزلوزل
اود را ببات بخشند؛ امّا از آنعا که قواعد نحوی سااته و پردااته ذهن مرد استا زنان
در برای مواقع هنانگونه که هنعارهای اجباری مردان را ننیپسندند در دسوتور نحوو
نیز به هنعار شکنی دست میزنند؛ به عنوان مثال به این پاره گفت زیر توجه کنید:
أیّها المحتلّنی شِبراً فشّبرا ...
أیّها الحاکمنی من غیر قانونٍ ...
و من غیر شرائع ...
أیّها المالکنی ...
من غیر أوراق ...
و من غیر شهود (الصباحا .)32 :1997
ترجنه :تویی که مرا وجب به وجب اشغال کردهای /ای که برا ا قانون و بدون مقررات  /...بور
من حکومت میکنی /ای که مالک منی  /...بدون سند  /...و بدون گواهان . ...

اگر به اشعار زنان دیروز عر نگاهی بیندازیم به این نتیعه اواهیم رسوید کوه آنوان از
اسم بیش از فعل استفاده میکرند که این اود بیانگر نوعی سکون و عود پویوایی آنوان
در عرصههای مختلف اجتناعی بود .چون زنوان گذشوته اانوهنشوین بودنود و فعالیوت
اجتناعی ننیکردندا بیشتر از سااتهای زبانی هنچون جنله اسنیه استفاده میکردند که
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در این اشعارا شاعر در کلناتی نظیر« النحتلّنی»ا «الحاکننی» و « النالکنی» به هنعار
گریزی نحوی دست زده است و آن اینکه شاعر به اسما که « أل» دارد «یوای موتکلم» را
اضافه کرده و همچنین به اسما «نون وقایه» چسبانده است کوه ایون بور او ا قاعوده
نحوی است .شاعر با نادیده گرفتن قواعد دستور زبانا که سااته و پردااتوه ذهون مورد
است و حکایت از تسلط مردان بر دستگاه نحو در طول زموان داردا قصود بور هوم زدن
قوانین و هنعارهای مردساالرانه جامعه را دارد.
در اینعا برای پیشبرد هر چه دقیقتر بحثا بهتر است بوه عناصور دسوتوری دو زبوان
عربی و فارسی مراجعه شود تا به الیههای فرهنگی و اجتناعی و میزان نقشپوذیری زن
در جامعه دست یابیم:
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در زبان عربی بر ببوت و ایستایی داللوت میکنود(صویادی نوژادا )233 :1395؛ امّوا بسوامد
استفاده زنان امروزین از فعل بیش از اسم است؛ چرا که فعل بر پویایی داللت میکنود و
هنین از فاعلیّت زنان در عرصههای مختلف جامعه پرده بر میدارد.
یکی از وجوه مهم در تحلیل گفتنانا بررسی وجوه افعوال اسوت .هنوانگونوه کوه
مشاهده میشود دو شاعر معاصر برای نشاندادن حضور پویا و فعّال زنوان در جامعوه از
آن بهره بردهاند؛ چرا که با توجه به محدودیتهایی که جامعه گذشوته بورای زنوان ایعواد
کرده از زن به عنوان جنسیت دو یاد میشده است.
سعاد در سروده «لألنثی قَصیدَتُهَا ..وَ للرَّجُلِ شَهوَةُ القَتلِ »..با بهکارگیری هفت مرتبوه
فعل مضارع« أتحدی» در ا ل اشعارش آشکارا بیان کرده است کوه هرگوز از مبوارزه
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َ
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بْْ...وْاس ه َ ْ
أف واْمذبحْاسش مع ْ ّياْْ/...وْمذبحْاسش َع اْ/...ْ/أتحدىْْْ/كَّْم منْيحَت
م
َ ّ ُ
َ م
ُ ُ
ُ
َ َ َ
ل
ج
ت
خللاااْرل الْاس ْلح اْ/...ْ/أتحلداهِْعل ملع /ْ...ْ.وْيللْ/...ْ..وْيل اخحْْ/...وْا ا ا ْ/مللا ْْ/...
َ
َ
ُ َ
َم َ
َّ
م
َ َ
أتحدىْأسفْف م ع مونْیلعْاأل ض ْ/وْأنض السْلحزبْاسِق ا( ...ْ/الصباحا .)138 -137:2005

ترجنه« :با هنه به مبارزه بر میایز  .با هنه ااندانهایی که بر ما حکومت میکنندا مبارزه میکنم.
به نا آسنانا علیه آنان که سلطه را از ملوت مون گرفتنودا مبوارزه مویکونم و نیوز بازرگانوان امو ک و
بازرگانان زنان؛ دزدان آزادی اندیشه را به مبارزه میطلبم و نیز علیه کسوانی کوه فتووا دادنود «شوعر» را
قربانی کنند و زنده زنده بکشند  ....و شاعران را نیز ذبح کندا مبازه میکنم .بوا هور کوس کوه غوارت و
چپاول را پیشه اود کرده است  ...و آنان که به میراث بیابانی ایانت کردندا با شعر و نثر اود بوا آنوان
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دست نخواهد کشید و در فکر آزادی اواهد بود؛ چرا که فعول مضوارع بور اسوتنرار و
پیوستگی داللت میکند .در نتیعه اگر این فعل چند مرتبه تکورار شوودا ایون پیوسوتگی
بیش از پیش ننود مییابد .هر انسانی آزاد به دنیا میآید و کسی ننیتوانود او را بورده و
بنده اود قرار بدهد و یا او را پست و ذلیل کند و تحت سلطه شخصی اود قرار دهود.
هیچ بندگی جز برای اداوند سبحان وجود ندارد .محرومیّوت از آزادی و تحوت سولطه
استبداد بودنا گاه سبب میشود نیروهای درونی فردی که تحوت شوکنعه و محورو از
برایزد.
استا یکباره به شورش درآید و علیه استبداد به مبارزه
َآزادی واقع
َ
َ

بررسی زبان ایدئولوژیک در شعر سعادالصباح و سیمینبهبهانی با رویکرد جامعهشناسی زبان

مبارزه میکنما و با فریاد اویش و منفعر شدن اونما علیه هزاران فرعون زمینی به مبارزه برمیایز و
به حز مستضعفان میپیوند ».

سعاد در البهالی اشعارش به محور زن و وطن در راستای هم توجه میکند .ملوت و
سرزمین را برای دفاع از زمین و ااک وطن بوه بیوداری و انسوعا دعووت مویکنود و
هنزمان از آنان برای دفاع از آزادی و حقوق زن کنک میاواهد که پایهگوذار وحودت
سرزمین است .شاعرا حق طلبی و پیکار در این راسوتا را چنوین آورده اسوت .در اینعوا
سعاد الصباح با به کارگیری افعوال مضارعا که بر مشارکت و استنرار داللت میکنود بور
ضرورت توازن و تغیور نگرش حاکم تأکید میکند .هنانگونه که میدانیدا فعل مضوارع
بر تثبیت و تأکید در زبان عربی داللت میکند؛ افزون بر آنا دو کلنه «لَونْ نوذلّ» و «لَونْ
نهون» در یک حوزه معنایی قرار میگیرد و این هم اود تأکیدی است دوچندان بر عد
سر سپردگی زنان.

وای بر زنان که مردان به آنان ظلم میکنند و آنان را وسیله سورگرمی میاواهنود و آنوان را بورای
فرزندآوری میاواهند تا حب بقای آنان را پاسخگو باشد .اوداواهی مردان مرا تحریک میکند؛ گویا
آنان پروردگار آسنانها هستند؛ هنواره به زنان جیره و ق ده و لباس میدهند .هرگز تن به ذلّت نخواهیم
داد و هرگز اواری را نخواهیم پذیرفت ...ا این عصر سپری میشود و دوره بزرگوی میآیود  ...و حوق
زندگی برای ما آشکار میشود و هنه یکسان هستیم . ...
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با توجه به این اشعارا سعاد به این باور رسویده اسوت کوه دوره سوراوردگی زنوان
بزودی به پایان اواهد رسید و دوره بزرگی و عظنت زن اواهد رسید و برابوری زن و
مرد ایعاد اواهد شد .وی با به کار بردن افعال «لَنْ نَذِلَّا لَونْ نَهوونَ و لَونْ نفورِّطَ» و بوا
نشاندن حرا «لَنْ» که بر نفی ابد داللت میکند بر سر فعل مضارع که معنای فعل را بوه
مستقبل منفی میکند (أبوغالیا )141 :2003ا به عد سرسوپردگی و تسولیم شودن آنوان در
برابر رفتارهای ظالنانه مردان تأکید میورزد .وی بیان میکنود کوه زنوان هرگوز بوه ایون
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ْج

اواری تن نخواهند داد و این عصرا که مردان در رأس هسوتندا سوپری اواهود شود و
حق اویش را اواهند گرفت و به آن امید دارند.
«گفتنان ایدئولوژیک برای تأکید بر حقیقی بودن نگرگاه «اودی» و تحقیر ارزشهای
رقیب از عناصر نحوی شدت بخش سوود مویبورد» (فتووحیا  .)359 :1390یکوی از ایون
عناصر شدت بخش در نحو ایودئولوژیکا اسوتفاده از عناصور تأکیودی ماننود تکورار و
بهکارگیری صفات است .سعاد با بهکارگیری صیغه متکلم وحده و تکورار آن «أضوحکا
أرفضا أبقیا أعرا» جرأت و شعاعت و جسارت زن را نشوان میدهود و بیوانگر ایون
است که زن میتواند موجودیت اود را به هنگان اع کند .سعاد در ورای دو ضونیر

متکلما صفت «الباقی
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کندا و اینکه زن به ذات و گوینده مسقلی تبدیل شده است .شاید استفاده شواعر از ایون
نوع جن ت به این علت بوده که صدای زنان در طول تاریخ هیچگاه شنیده نشده اسوت
و زنان هنواره از سوی مردانا دست کم گرفتوه شودها و از پایگواه اجتنواعی اوویشا
محرو بودهاند؛ از این رو بر آنچه میگویندا تأکید میورزند تا شواید سخنانشوان موورد
توجه قرار گیرد.

ُ
ََ م
ََ م
ُ
ُ ّ
ّ
َ
ُ ُ
«ْوْأضحکْمنْكَّْماْ يَّْعّنْْ /وْأ فضْأفُا َ ْعص ْاس کْ/وْم طقْعص ْاس کْْ/وْأمیقْأغّنْ
َ
َ م
َّ
َّ
ُ َّ
َ
َ
ْاسعاسيهْْ/وْأع فْأنْاس عو ْ/اضحْْ/ْ...وْأنْاسزوامعْمتضحْْ/ْ...وْأنْالخِافيشْمتضحْ
یلعْ ّا ح
ّ
ّ
م
ْ/ْ...وْاع فهسْأّنْزا لونْْ/وْأّنْأناْاسبا َيهْ( ...الصباحا .)17 :1986
ترجنه :از آنچه درباره من گفته شده استا اندها میگیرد و افکار عصر پیت حلبی را ننیپوذیر
و نیز منطق عصر پیت حلبی را و میمانم و در باالترین قلهها آواز سر میدهم و یقین دار که تندرها از
بین میروند  ...و طوفانها  ...و افاشها  ...و میدانم که هنه اینها در آستانه زوالنود و آن مونم کوه بواقی
میمانم . ...

جنله فعلیه بهطور طبیعی جزو ساات زبان فارسی نیست؛ بوا ایون حوال سوینین از
افعال در جهت بیان مسائل زنانه استفاده کرده است .سینین هم مانند سعاد با اسوتفاده از
ساات زبانی (کاربرد افعال) به حضور پویا و فعّال زنان در جامعه اشاره مویکنود؛ چورا
که با توجه به محدودیتهایی که جامعه گذشته برای زنان ایعاد کرده بود و اینکه زنان در
گذشته و ادبیات گذشته ما چندان مطرح نبودهاند از زن هنواره به عنووان جنسویت دو
یاد میشده است.
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» آورده است تا ضنن نفی کیان مردا حضور پیوسته اود را بیوان

بررسی زبان ایدئولوژیک در شعر سعادالصباح و سیمینبهبهانی با رویکرد جامعهشناسی زبان

در " کولی وارهها" از معنوعه دشت ارژنا سینین بهبهانی به سکوت زن اعتوراض
میکند و با استفاده از ساات زبانی (کاربرد افعال زمان حوال) از او اواسوته اسوت کوه
برای رهایی اود حرکتی کند و از ماندنا او را بر حذر میدارد :کولی واره 13
کووولی! بققه حرمققد بقققودن

بایووووود ترانوووووه بخوووووووانی

شووووواید پیوووووا حضووووووری

تووووووا گوشووووووها برسووووووانی

کوووولی! بوووه شووووق رهووواییا

پووایی بکوووو

و بووه ضوووربش

بفرسووووت پیووووک و پیووووامی

توووووا پاسووووووخی بسووووووتانی

کوووووولی! بووووورای ننوووووردن

بایووووود هووووو کِ انوشوووووی

یعنوووی بوووه حرموووت بوووودن

بایووووود ترانوووووه بخوووووووانی
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(بهبهانیا )663 -662 :1385
سینین در انتخا سااتارها و الگوهای زبانیا پیرو الگوهوای اواص گونوه زبوانی
جنس اود است .یکی از این سوااتهای زبوانی کواربرد افعوال اسوت کوه شواعر بورای
نشاندادن حضور پویا و فعال زنان در جامعه از آن کنک گرفتوه اسوت« .وی هنوواره از
حقوق زن سخن گفته است و از نظر اوا جنسویت نقوش تعیوین کننودهای در اجتنواع و
حقوق اجتناعی نباید داشته باشد» (ابومحبو ا  .)63 :1382سوینین بهبهوانی در شوعر «ای
مرد» از معنوعه اشعار مرمرا اواستار تغییر زاویه دید نظا مرد محور به جونس مرنوث
است .شاعرا زنان را بال و پری برای پیشرفت و او گرفتن مردان و در واقوع پیشورفت
مردان را مستلز وجود زنان میداند .نقش مرد در فعالیتهای اجتناعی بدون حضوور زنا
ناقص و بینتیعه است .سینین معتقد است که زندگی زنان نوه تنهوا در اانوه محصوور
ننیشود بلکه او برای مرد هنراهی اردمند در اندیشه و کار اجتنواعی اسوت« .سوینین
بهبهانی به نقش اجتناعی و احقاق حقوق زنان تأکید میکند و در بسیاری از گفتهها بور
این نکته اصرار میورزد؛ در دنیایی که زن و مرد مثل هم میتوانند بیندیشند و تحصویل
کنندا نباید تنایزی میان زن و مرد باشود» (ابومحبوو ا  .)56 :1382سوینین بوا اسوتفاده از
ساات زبانیا یعنی با کاربرد فعل «شد »ا که زمان فعل (زمان حال) ننایوانگر بوه پایوان
رسیدن تفکرات جنس دو و زیر دست بودن جنس مرنث را به اوبی بیان میکندا این
تفکرات اشتباه و پلید را به زمان گذشته مربوط میداند.

 -3-3ایدئولوژیهای بالغی در سرودههای سعاد الصباح و سیمین بهبهانی
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ل /و تحسو الناءَ من النوافیر /و تُطعم بیدها بطَّ البحیراتْ ... /و فی طریق
ترفرا فوق التنابی ْ
العودة  /...عندما یطلبُ قائدُ الطائرة ربطَ األحزمهْ  /و االمتناع َعن التداینْ /یتبدَّد الحلُمْ  /...و
تعفُّ موسیقی النوافیرْ /و یتنابرُ ریشُ البطّ األبیضْ  /و تدالُ مع بقیَّ الدَجاجاتْ  / ...إلی قُ ِنّها
( »...الصباحا .)104 :1997
ترجنه :وقتی زن عر به پاریس  ...یا لندن  ...یا رُ سفر میکند ...ا فووراً قیافوه کبووتر بوه
اود میگیرد که روی معسهها به پرواز در میآید و آ فوارهها را مینوشد و بوا دسوت اوود
قویهای دریاچهها را غذا میدهد ... .در بازگشت ...ا هنگامی که البان از مسافران میاواهدا
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هر الگوی ایدئولوژیکا آرایههای بیانی و گونههای ادبی ااصی را به اودمت میگیورد
که متناسب با محتوا و اهداا آن است« .ب غت بیش از اینکه بوه بازننوایی «چوه چیوز»
بپردازد به این توجه میکند که کارها «چگونه» بازننایی میشود .ایدئولوژی و صوناعات
ب غیا غالباً تابعی از محتوای متن است؛ امّا هنین صناعات با اینکه تابع است عنیقواً در
شکل دادن به واقعیّات داالت دارد» (فتوحیا « .)360 :1390طبق نظر وندایوک4ا یکوی از
مهنترین و پرکاربردترین کارکردهای ایدئولوژیکی زبانا استفاده از راهکوار مثبتننوایی
ویژگیهای "اود" و منفیننایی "دیگوران" اسوت» (غیابیوانا  )207 :1386کوه ایون اوود
سطوح مختلف گفتنان هنچون واژگان و نحو و ب غت را در بور مویگیورد .زموانیکوه
نویسنده ایدئولوژیست بخواهد اط عواتی را بیاهنیوت جلووه دهود کوه بورای «گوروه
اودی» نااوشایند است و بر اوصاا منفی «گروه رقیب» تأکید کند به ب غوت متوسول
میشود .تحقیق نشان میدهد که کنایه و استعاره با الگوهوای ایودئولوژیک و اعتقوادات
اجتناعی رابطه نزدیکتری دارد؛ از این رو در زبان هنواره از این ابزارها برای تحقیر زن
استفاده شده است .برای درستی مدعای اود به ایون سوروده از سوعاد الصوباح تنسوک
میجوییم.
شاعران با نبوغی هنچون سعاد الصباح با سااتهای ایدئولوژیک به لحاظ معناشناسی
و از طریق کاربرد استعاره در متن به دنبال آن هستند که در ذهن اوانندها دانوش پویش
زمینهای را فعّال کنند .وی با کنک استعارههای ذهنیا معانی ااصی را تداعی یوا ایعواد
میکند و اساساً استعارههای وی کارکردهای ترغیب کنندگی ویژهای دارد؛ به عنوان مثال
به قصیده «العودة إلی الزنزان » از دیوان «فی البَدْء کَانَتْ األنثی» بنگرید:
«عندما تسافرُ امرأةٌ عربیَّ ْ /إلی باریسَ  ...أو لندن  ...أو روما  /...تأاذُ علی الفور شکلَ حنام ْه/

بررسی زبان ایدئولوژیک در شعر سعادالصباح و سیمینبهبهانی با رویکرد جامعهشناسی زبان

کنربندهای اود را ببندند و از سیگار کشیدن اودداری کنندا تنا آرزوهوا بور بواد مویرود...ا
موسیقی فوارهها اشک میشود و پرهای قوی سفیدا میریزد و با بقیه مرغها  ...به آشیانه اوود
میرود. ...

ترجنه« :براستی که من فاطنه هستم؛ هنچون گرگ در شب زوزه میکشم».

من درات ارمای عربی اصیل هستم و زنی که راههای مسالنتآمیز را رد میکند؛ پس به شورش من
تهنیت بگو.

سعاد در این شعر با بهکار گیری واژه نخلا که نناد ص بت و استواری است به
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شاعر در این پاره گفت اود را به «ذئب» تشبیه میکند .گرگ در فرهنگ عر
صفات زیادی دارد که از جنله آن صفاتا «جرأت»ا «جسارت» است .در فرهنگ
ضر النثلهای عر چنین آمده است« :أجرأ من ذئب» و «أجسر من ذئب» (قطامشا
.)323 :1988
یا در جایی دیگر چنین تشبیهی به کار میگیرد:
«أنا النَخل ُ العربی ُ األصُول
و النرأةُ الرافض ُ ألنصااِ الحلول
فبارک بثورتی» (الصباحا .)11 :2006
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سعاد در این پاره گفت میگوید که زن آزادی اود را از دست داده و وطن بورای او
به زندان تبدیل شده است؛ به هنین دلیل شاعر با بهکارگیری استعارها مفهو نبود آزادی
را برای زن در ذهن اواننده تداعی کرده است .یکی از این طرحوارههوای اسوتعاری یوا
هنان استعارههای ذهنیا واژه «حنام » است که استعاره از زنوی اسوت کوه مویاواهود
آزادانه زندگی کند و «دجاج » اسوتعاره از زنوی اسوت کوه حوق آزادی اوود راا بوویژه
"آزادی بیان" را از دست داده است.
با دقت در زبان شعری سعاد درمییابیم که وی در الق تشبیهات بشدت تحت تأبیر
افکارا اندیشههاا محیط اطرااا تعربیات شخصی و احساسات عنیق درونی است .نووع
تشبیهات سعاد ننایانگر دو وضوعیت متقابول دارد و بیوانگر تغییور جایگواه اجتنواعی و
جابهجایی نقش زنان در موازنه قدرت است؛ مث ً «سوعاد الصوباح» در قصویده «فتافیوتُ
امرأة» چنین میسراید.
«إننی فاطن
أصرخُ کالذئب فی اللیل» (سعاد الصباحا .)30 :1986

این نکته اشاره می کند که زنان در برابر ظلم و ستم جامعه مردساالری ایستادگیا و
استق ل اود را حفظ میکنند.
در مقابلا سینین بهبهانی در شعر «ای شاه سواران» از معنوعه یوک دریچوه آزادیا
زن را به شیری تشبیه میکند که شعاع و قدرتنند است تا صفت ترسو و ضعیف بوودن
را از زنان نفی کند .یکی از ویژگیهای شعر معاصر آوردن تشبیهاتی برای زنان است کوه
نشانگر جرأت و جسارت زن ایرانی است.
گفتم که بهار هنوه توارا اوزان شود

گفتی که بهشوتی توو و فوار ز ازانوی

افتوواده غزالووی بووه رهووی بووود و گفتووی

دل سخت قووی دار کوه از شویر زنوانی
(بهبهانیا )821 :1385
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و بووه ضوووربش

کوووولی! بوووه شووووق رهوووایی

پووایی بکوووو

بفرسووووت پیووووک و پیووووامی

توووووا پاسووووووخی بسووووووتانی
(بهبهانیا )663 :1385
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سینین بهبهانی در ایلی از جاها به طرح محدودیتها و مسائل و مشک ت جامعه
زنان در زمینه حقوق انسانی نابرابر با مرد میپردازد و قوانین غیر منصفانه را برننیتابد.
سینین با ایعاد استعارههای ذهنی به دفاع از حقوق زنان و رویارویی با سنّت فرهنگی
مردساالری میپردازد.
واژگان استعاریا منعکس کننده تصوراتی ایدئولوژیک و ادراکی از نویسنده اسوت و
در واقع ایدئولوژیهای نویسنده در واژگان ننود مییابد .یکی از الگوهای استعاری زنانها
که به شکل هنری در شعر سینین بازسازی مویشوودا اسوتعاره«کوولی» اسوت .یکوی از
ویژگیهای شخصیت کولیا صدای او در مأل عا است .واژه کولی در واقع بوا حضووری
پر صدا ععین است؛ صدایی که بار منفی به هنراه دارد .شاعر در کولیواره 13با کواربرد
استعارههایی برای مرد همچون «سوار» و «اواجه» و گذاشتن آن مقابول کوولی بوه بیوان
زوایای مختلف ارتباط فردی و اجتناعی زن و مرد از جنله «عشق»ا «نفورت»ا «آزادی»ا
«حضور» و «فریاد» میپردازد .کولی در این اشعار نناد زنوی مویشوود کوه دربوهدری و
آوارگی و جایگاه نابرابر زن شرقی را در برابر مرد روایت میکند؛ آزادیش را فریاد موی-
زند و مطالبه میکند؛ باید از انزوا بیرون بیاید و پای بکوبد و دسوت افشوانی کنود و بوا
آهنگ پایکوبی و دست افشانیا صدا و پیا اود را به گوش هنگان و جهانیان برساند:
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موووون کووووا پیوووورِ اسووووتوار

از روزگووووووواران یادگوووووووار

حیوووران نظووور دارد بوووه کوووار

بیوودی کووه میلوورزد ز هوور بوواد

بنیووووان کوووونِ اَکوووووان دیووووو

در شوووعر مووویتوفووود غریوووو

از هفتخوووان اووواهم گذشووتن

بوووا کولوووه هفتووواد و هشوووتاد...
(بهبهانیا )1143 :1385

وقووووت درو کووووردن گوووول شوووود

کوووووار بوووووه فوووووردا مگذاریووووود

داس بعوییوووووووود و بیاییوووووووود

اللووووه بووووه صووووحرا مگذاریوووود

دشووت بووه سووبزی گرویوودهسووت

شوای از این بویش کوه دیودهسوت؟
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سینین در شعر «وقت درو کردن گل شد» از معنوعه دشوت ارژن بوه پیونود زن بوا
طبیعت اشاره میکند و چنین میگوید:
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اگرچه اعصار تیره دیرین تن کولی را در اود فشرده و وجود او را مانند نقشی در
سنگوا ره حبس کرده و به گوشه انزوا رانده و جور قرون گذشته در استخوان کولی
رانه کرده و به دملی بدل شده است که فقط با نشتر زمانه سامان میپذیرد (دهباشیا
) 341 :1383؛ به بیان دیگر کولی در شعر سینینا استعاره از زنی است که از سرسپردگیا
ضعفا ظلمپذیریا اانهنشینی و تسلیما بیزار است و اواستار حقوق انسانیا آزادیا
عشقی پاک و دو سویه است .زنی است که باورهای مردساالرانه و نادرستی ننیپذیرد
که در طول قرونا جامعه برای به حاشیه راندن زن ایعاد کرده است؛ باورهایی که
شنیدن زن را گناه می داند و عاشق شدن را تنها برای مردان میداند و زن را به سکوت
و ااموشی سفارش می کند؛ با این حال کولی در برابر تنامی این باورها میایستد؛ با
صدای بلند آواز میاواند و عاشق میشود و عشق اود را بیان میکند و برای
نشاندادن حضورش فریاد میزند.
سینین هنانند سعاد سوعی میکنود صوفات منفوی ماننود"ضوعیفه بوودن" راا کوه از
باورهای غلط روزگاران گذشته است از باورها بزداید .صدای او صدای فریاد زنی است
که هویت و اصالت اود را دریافته است و اجازه ننیدهد جامعه آن را سورکو کنود.
شاعر در قصیده ذیل اود را به کاجی تشبیه کرده که هنیشه استوار و محکما و نشانگر
این است که زنان هیچ گاه ساکت و آرا ننینشینند:
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غنچووه بووه هوور شووااه شووکفتهسووت

شووووووادی را نهفتووووووهسووووووت

ایوووون هنووووه پیرایووووه رنگووووین

پوووووویش تناشووووووا مگذاریوووووود

سوووووی چنوووون نیشووووتر آریوووود

چشوووم گووول از کاسوووه برآریووود

تووووا نووووه ببینوووود نووووه بخواهوووود

دیوووووووده بینوووووووا مگذاریووووووود

بوویم موون آن اسووت کووه نوورگس

دسووووت بوووورآرد بووووه تبوووواهی

ایووره در ایوون سووینی شووش گوووش

جووووووا مطلّووووووا مگذاریوووووود

ایووون تبووور از بهووور چوووه داریووود؟

نووووووارون از بوووووویخ برآریوووووود

فرصوووووت آسوووووودن مرغوووووی

بووووور سووووور افووووورا مگذاریووووود

از آنعا که رویش و زایش را کاری زنانه میانگارند در توصیف زن اغلب او را بوه گول
تشبیه میکنند .شاعر در این شعر با توجه به اینکه دربردارنودهی مضونونهای فننیسوتی
(بهبهانیا )748 :1385
است به اعتراض جامعه مردساالر به پیشرفت و شناات ناشی از آگاهی زنان از اوود و
محیط پیرامونشان اشاره میکند و زنان را به حرکت به سوی پیشرفت فرا میاواند.
 .4نتیعهگیری

با بررسی اشعار دو شاعر معاصر عربی و فارسی و دیدگاههای آنان در مورد جایگواه
زنان نتای ذیل به دست میآید:
 -1موضوع زن به منزله مسئلهای اجتناعی از موضوعات مهم این گفتنان اسوت .زن
در جامعه و فرهنگ گذشته موجودی وابسته بووده اسوت؛ امّوا سوعاد و سوینین بوا بوه-
کارگیری واژگان و جن ت سعی میکنندا نهاد مردساالرانه قدرت حاکم بر زندگی زنان
را در جامعه نشان دهند و نیز با توجه بوه گفتنوان غالوبا نقوش و جایگواه زنوان را در
جامعه به تصویر بکشند .نوع واژگان دو شاعر زن معاصر عربی و فارسی ا سعاد الصباح
و سینین بهبانیا که برای زن انتخا کوردهانودا نشوان از دو وضوعیت متقابول دارد و
بیانگر تغییر جایگاه اجتناعی و جابهجایی نقوش زنوان در موازنوه قودرت اسوت .سوعاد
الصباح در ا ل اشعار اود به نامهوای زنانوه تصوریح میکنود توا اعو موجودیوت و
استق ل کند؛ حال اینکه در گذشته تصریح به نا ِ زن جزء کلنات مننوع و قودغن شوده
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سوووبزه بوووه پوووا ااسوووته از نوووو

جوووز بوووه سووورش پوووا مگذاریووود!
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پینوشد
 .1سعاد الصباح در  22می  1942می دی در اانوادهای متنول در کویت دیوده بوه جهوان گشوود .وی
تحصی ت ابتدایی را در کویت فراگرفت و پس از پایان تحصوی ت مقودماتی و متوسوطه در سوال
 1973موفق به گرفتن مدرک کارشناسی در رشتهی اقتصاد و علو سیاسی از دانشگاه قاهره شود او
بوورای ادامووه تحصووی ت دانشووگاهی روانووه انگلسووتان شوود و در سووال  1976از دانشووگاه لنوودن
کارشناسیارشد گرفت (زیدانا  .)420 :1999در سال  1981از دانشگاه «ساری» انگلستان موفق بوه
دریافت مدرک دکترای اقتصاد شد او از رساله اود تحت عنوان (التخطیط و التننیوه فوی اإلقتصواد
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بود .سینین بهبهانی بیشتر کلنات اود را از فرهنوگ و زبوان عاموه مورد بوویژه طبقوه
ضعیف جامعه (زنان) برگرفته و ت ش کرده است تا تصویر جذابی را از زن ایرانوی بوه
ننایش بگذارد.
 -2زنان امروز از صورتهای ایدئولوژیکی مسلط زبان مثل فعل امرا که قاطع و سریع
استا استفاده میکنند تا فاعلیت اود را نشان دهند؛ بر ا ا زنان دیروز که بیشوتر از
اسم بهره میبردند که بیانگر نوعی جنود و سکون است.
 -3در انتخا سااتارها و الگوهای زبانیا سعاد پیرو الگوهای ااص گونوه زبوانی
جنس اود است .نشانگرها در سااتار نحوی و سااتواژی زبوان زن اموروز نشوان از
استق ل اوست .سعاد با به کارگیری سااتهای زبانی ایدئولوژیک یعنی بوا بوه کوارگیری
افعال مضارعا که بر استنرار و پیوستگی داللت میکند و همچنین بوا تکورار قیود دائنواً
نشان میدهد که در برابر مرد به مبارزه برمیایزد و اود را از اسوارت او میرهانود .در
مقابلا سینین هم با استفاده از ساات زبانیا یعنی با کاربرد فعل «شد »ا که زمان فعول
(زمان حال) ننایانگر به پایان رسیدن تفکورات جونس دو و زیور دسوت بوودن جونس
مرنث است بخوبی بیان میکند.
 -4واژگان استعاری منعکس کننده تصوراتی ایدئولوژیک و ادراکی از نویسنده است
و در واقع ایدئولوژیهای نویسنده در واژگان ننود مییابد .سوعاد الصوباح بوا اسوتفاده از
استعارههای ذهنی هنچون کلنه «دجاجه» آن را استعاره از زن معاصر عر آورده است
تا بیان کند که زن معاصرا آزادی اود را از دست داده و وطن برای او به زنودان تبودیل
شده است .سینین بهبهانیا با بهکارگیری استعاره «کولی» برای زن معاصر ایرانویا بیوان
میکند که از سرسپردگیا ضعفا ظلمپذیریا اانهنشوینی و تسولیم بیوزارا و اواسوتار
حقوق انسانیا آزادیا عشقی پاک و دو سویه است.
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الکویتی و دور النرأة) برنامهریزی و رشد در اقتصاد کویت و نقش زن در آن دفاع کورد (البوابطینا
 .)436:1995-437او بهرغم موانع و فشارهای بسیار جامعه بسته و مردساالر کویت بهعنوان اولوین
شاعر مطرح کویتی نقش ارزشنندی در پیشرفت ادبیات کویت و بویژه ادبیات زنانه کویوت داشوته
است (الفا  .)7 :1992وی مرسس انتشوارات سوعاد الصوباح در اموور نشور اسوت کوه در سوال
( ) 1985به هنت این شاعر توانا تأسیس شد و به چاپ و معرفی آبار شاعران پرداات .این شاعر
توانا به دلیل معنوعههای شعریا نوآوریهای ادبی و مقالههای سیاسی و اقتصادیش در بسویاری از
کشورهای عربی شنااته شده و مورد احترا است .از جنله آبار شعری او میتوان این موارد را نا
برد« :لحظات من عنری»ا «أمنی  :آرزو»ا «ومضات باکرة»ا «إلیک یا ولدی»ا «فتافیوت امورأة»ا «فوی
البدء کانت األنثی»ا «قصائد حب»ا و ....
 .2سینین بهبهانی به سال  1306در تهران در اانوادهای صاحب فرهنگ و قلم متولد شد .مادرش اانم
فخر عظنی ارغون یا فخر عادل العتبری از زنان فرهیخته و فاضل دوره اودا و به ادبیات فارسی
کام ً مسلط بود و با زبانهای عربیا فرانسوی و انگلیسی آشونایی داشوت و ترجنوه هوم مویکورد
(مصدقا  .)31 :1383سینین بهبهانی یکی از محبوبترین شاعران معاصر ایوران اسوت .تواکنون زن
شاعری نداشتهایم که در زمان حیات اود و در مدتی نسبتاً طوالنی از این هنه شهرت و محبوبیت
براوردار شده باشد :از جنله آبار شعری او میتوان به این موارد اشاره کرد« :جای پا»ا «چلچرا »ا
«مرمر»ا «رستاایز»ا «اطی ز سرعت و از آتش»ا «دشت ارژن»ا «یک دریچه آزادی».
3. Mikhail Bakhtin
4. van Dijk
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 ووووووووووو؛ قصائد حب؛ الطبعو الخامسو ا الکویوت :دار سوعاد الصوباح للنشور و التوزیوعا. 2005
 وووووووووو؛ إمرأة بال سواحل؛ الطبع الرابع ا الکویوت :دار سوعاد الصوباح للنشور و التوزیوعا. 2005
 ووووووووو؛ أُمْنیَة؛ الطبع الثانی عشرة ،الکویت :دار سعاد الصباح للنشر و التوزیعا . 2006 -غذامیا عبداهلل محند؛ المرأة و اللغة؛ الطبع الثانی ا بیروت :النرکز الثقافی العربیا . 2006

 -ابو محبو ا احند؛ گهواره سبز افرا؛ تهران :بالثا .1382

 بهفرا مهوری؛ گذری بر عاشقانههای سیمین بهبهانی ،زنی با دامن شعر(جشن نامه سقیمینبهبهانی)؛ به کوشش علی دهباشیا تهران :نگاها .1383
 بهبهانیا سینین؛ مجموعه اشعار؛ چ سو ا تهران :انتشارات نگاها .1385 دهباشیا علی؛ زنی با دامن شعر(مجموعه مقالهها)؛ تهران :نگاها .1383 غذامیا عبداهلل؛ زن و زبان؛ ترجنه :هدی عودهتبار؛ تهران :گا نوا .1387 غیابیانا مریم سادات؛ بازننایی ”ما“ و ”آنها“؛ فصلنامه رسانها ش4ا 1386؛ ص .213-205 فتوحیا محنود؛ سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها؛ تهران :سخنا .1390 -فیاضا ابراهیم و هنکاران؛ صدای زنانه در ادبیات معاصر ایوران؛ فصقلنامه پقژوهش زنقانا
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دوره4ا ش4ا 1385؛ ص.50-23
 مدرسیا یحیی؛ درآمدی بر جامعقهشناسقی زبقان؛ تهوران :مرسسوه مطالعوات و تحقیقواتفرهنگیا .1368
 -مصدقا حنید؛ گذری بر عاشقانههای سیمین بهبهانی؛ تهران :نگاها .1383
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 فندریسا جوزیف؛ اللغة؛ مترجم :عبدالحنید الدواالی ومحند القصاصا القاهرة :نشر مکتبأنعلو النصری ا . 1950
 -قطامشا عبدالنعید؛ األمثال العربیّة دراسة تاریخیّة تحلیلیّة؛ دمشق :دار الفکرا . 1998

 صیادی نژادا روح اهلل؛ بررسی جایگاه اجتناعی و فرهنگی زنِ دیوروزِ عور در سوااتارها والیههای صوری زبان عربی؛ فصلنامه اد عربیا دوره8ا ش1ا 1395؛ ص .235-225
 -ورگنسنا ماریان؛ فیلیپسا لووئیز؛ نظریه و روش در تحلیل گفتمان؛ ترجنو هوادی جلیلویا

تهران :نیا.1395
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