
 

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

  پژوهشي-علمي

  22شماره پياپي-1392زمستان-شماره چهارم-سال ششم

  

  شعر زنانة ايران و سبك و گويشي زنانه

 )225-244(ص

  19، معصومه بخشي زاده18(نويسنده مسئول)حميده غالمي
  18/9/92تاريخ دريافت مقاله:
  26/11/92تاريخ پذيرش قطعي:

  چكيده

نويسي، جنبشي است سبك زنانه، نوشتار زنانه، گويش زنانه و به طوركلي نهضت زنانه
خودآگاهانه كه ميكوشد زنان را ترغيب نمايد كه خود را از زير سيطرة نظام فكري و زباني مرد 
محور جامعه بيرون بكشند و از آنان ميخواهد كه از خود و اميال و اميد و آرزوهايشان به عنوان 
يك نيمة فعال از جامعة بشري، بنويسند و بسرايند. اين جنبش سعي دارد با مقايسة بين ادبيات 
توليد زنان با مردان به تمايزات زبان زنانه يا سبك نوشتاري زنانه نسبت به زبان مردان كه همان 

نكاش ك نگارنده، تالش نموده است بازبان مسلط و هنجار جامعه ميباشد، پي ببرد. در اين پژوهش 
در آثار زنان شاعر ايران نشانه هاي موجود در اشعار ايشان را، كه موجب وجه تمايز اشعار زنان از 

  مردان ميشود و آن آثار را به سبك نوشتاري ِ زنانه متمايل ميكند، شناسايي و معرفي نمايد.
  

عر ، شاكله هاي شسبك شناسي، نقد ادبي، زبان زنانه، نوشتار زنانه، سبك زنانه  :كليد واژه ها 

  شعر معاصر،زنان

  

  

                                                 

  )hamidehgolami@yahoo.com( دانش آموختة كارشناسي ارشد ادبيات فارسي از دانشگاه شيراز .١٨ 

  كارشناسي ارشد ادبيات فارسي از دانشگاه شيرازدانش آموختة .  ١٩    
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  مقدمه:

شعر، متعاليترين نوع كاربرد زبان در ادبيات است و از آنجا كه تمدن بشري غالبا مردساالر 
اي، تن به اقتدار زبان مردانه داده است و ز رفته رفته متأثر از چنين سيطرهبوده ، زبان ني

اند اسب سركش زبان را آنگونه كه درخور اند؛ نتوانستهزنان كه خود هميشه در حاشيه زيسته
رانه تقليدي محض و كوركوهاي زنان به است راه ببرند و رفته رفته نوشتهعاطفة ممتاز خويش 

اي براي ات و ديدگاهها بدون هيچ حرف تازههاي مردانه مبدل شد با همان تفكراز نوشته
 صر و باالخص پس از نوشتنگفتن يا شنيدن. ولي به دنبال روشنگريهايي كه در قرون معا

اثر سيمون دوبووار در انگلستان » جنس دوم«اثر ويرجينيا وولف و » اتاقي از آن خود« كتاب
و فرانسه اتفاق افتاد، زنان سعي نمودند خود را از زير يوغ سلطة فكري و زباني مردانه، بيرون 

اسات رقيق زنانة شان بكشند؛ از خود به عنوان نمايندة نوع زن و مشكالت و معضالت و احس
را در سر » انهزباني زن«ه بگويند و بنويسند و حتي تا جايي پيش رفتند كه روياي دستيابي ب

  دند. پروران
 هاي ادبيات را واكاويدند تا با كاوشي دوباره درونمايهدرهمين راستا منتقدين زن برآن ش

مري «هاي ميدانند كه با بحثو از آمريكا  1968شروع اين نقد جديد را در سال «نمايند. 
اين «). 789نقد ادبي فمنيستي، واصفي:»(آغاز شد» انديشيدن دربارة زنان«در كتاب » المان

انقالب كه نقد فمنيستي نام دارد بررسي و شناخت تاريخي اجتماعي حركت زن است به 
ضور منزلة يك جريان فكري موجه در تضاد با گفتمانهاي غالب مردمدار و نشان دادن ح

). 19اتاقي از آن خود، وولف : »(ناديده گرفته شدة زن و نقطه نظر پنهان و حذف شدة او
نيوتون آن را برجسته ترين اتفاق در مطالعات ادبي « دكترشميسا نيز در اين مورد مينويسد:

بعد از جنگ دانسته است. به نظر من هم نقد فمنيستي نگاه و ابزار كارآمدي است و با آن 
 نقد ادبي، شميسا:»(و ادبيات فارسي ميتوان به مطالعات گسترده يي دست زد در فرهنگ

329( 

  تعاريف متفاوت نوشتار زنانه

به ادبياتي گفته ميشود كه در مورد زنان مينويسد و بيشتر دغدغه هاي » ادبيات زنانه«پس 
  زند.مشكالت زندگي زنان را دارد و به نوعي به مسائل، روحيات و گفتار زنان دامن مي
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در شعر ايران طاليه داران سنت زنانه نويسي فروغ فرخزاد، سيمين بهبهاني و عالم تاج قائم 
مقامي هستند. در واقع اولين شاعري كه در تاريخ معاصر از خودش مينويسد فروغ است پس از 
 فروغ نيز اشعار سيمين بهبهاني هرچند در قالب سنتي ولي با نوآوريهاي متعدد در فرم و وزن و

ارهاي اولية زنده محتواي غزل ، بارزترين صداي شعر زنانه در ايران است و همينطور تعدادي از ك
 زاده.ياد طاهره صفار

ه هاي شاكل«اين پژوهش برآن است با الهام از تعاريف فوق، و با برداشتي آزاد از مقاله اي با نام 
دهندة شعر زنان را به ديدي نو  از دكتر بيژن باران، شناسه ها و شاكله هاي تشكيل» شعر مونث

نظري افكنده و به گونه اي تفكيك نمايد كه ضمن اينكه بازتاب دهندة تعاريف و ديدگاههاي فوق 
  باشد بتواند به كشف دستĤوردهاي تازه اي نيز در اين راستا، نائل آيد.

 هاي شعر زنانها يا شاكلهشناسه

خصوصيات و ويژگيهايي كه يك شعر را به ي شعر زنان يعني تمامي هاها يا شاكلهشناسه 
اين نشانه ها كه راوي ادبيات زنانه از خود در متن  .نوشتار زنانه سوق ميدهد يا سمت شعر زنانه و

اثر به جا ميگذارد، خواسته يا ناخواسته، جنسيت او را تلويح نموده و متن را به سمت و سوي 
ا هراي رسيدن به اين هدف اين سرنخها يا نشانهب گويش زنانه سوق ميدهد. در اين پژوهش نگارنده

را به چند گروه شامل نشانه هاي كنشي، نشانه هاي محتوايي ، نشانه هاي نحوي و نشانه هاي 
تر شدن مطلب و درك و شناخت بيشتر، در زير به بسط غي تقسيم نموده است كه براي روشنبال

  و توضيح هر كدام از آنها پرداخته ميشود: 

بعضي از كنشها( گفتارها، رفتارها و كردارها)، كه از راوي سر ميزند و هاي كنشي : نشانه -1

در شعر متجلي ميشوند، مهرجنسيتي دارند. شاعر در روايتهاي شعر به اعمال يا كنشهايي اشاره 
ميكند كه ميتوان آنها را به سه مقولة كنشهاي كرداري، گفتاري و رفتاري تفكيك نمود. در 

ري شاعر مستقيما به انجام اعمالي اشاره مينمايد كه در اولين وهله زنانه بودن اين كنشهاي كردا
-اعمال به ذهن متبادر ميشود و همينطور در مقوله هاي كنشهاي گفتاري و رفتاري، شاعر نشانه

ي از خويش در متن اثر به جا ميگذارد كه ذهنيت خوانندة شعرش را متوجه جنسيت او هائ
  شانه هاي فوق را بطور كلي ميتوان به موارد زير تفكيك نمود:مينمايد. تمام  ن

انجام دادن اعمالي زنانه از قبيل شستن، پختن، كنشهاي كرداري : اشاره به  -الف  

  دوختن، بافتن، زايمان كردن، آرايش كردن و ... در شعر و فاش شدن جنسيت راوي مانند:
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/ و شيشه هاي پنجره را جارو كرده ام من پله هاي پشت بام را: «جارو كشيدن و گردگيري

چرا هر چه كانالهاي اين تلويزيون لعنتي را ). «360مجموعة سروده ها، فرخزاد:»(هم شسته ام
/ رد اشك از صورت دستمال ميكشمعوض ميكنم/ جنگ تمام نميشود/ و هر چه روي شيشه اش 

  ) 107گير، كردبچه : صدايم را از پرنده هاي مرده پس ب»( مادران بي فرزند پاك نميشود

من سردم است/ و تمام رنگهاي گرم دنيا را/ زنان ديگري شال گردن «بافتن و دوختن: 

خاطره چشمانت را/ ميخواهم/ با نخي ). «11حرفي بزرگتر از دهان پنجره،كردبچه : .»(اندبافته
/ بدوزمتفرض كن نخم كه نامرئي، بايد ). «10(برهوت كاهي رنگ، نصرت :  »ببافمسپيد/ شالي 

من از كنار برج »(بدوزمت به جهان كه ناگهان نكني/ كه گم نشوي/ زير اين همه پاهاي ناشناس
  ).59ام، زرين : بابل آمده

هاي كور/ زير قلبم و در درختان بي تجربة يائسه، اي پنجرهاي « آبستن شدن و زايمان :

اعماق كمرگاهم، اكنون/ گل سرخي دارد ميرويد/ گل سرخ/ سرخ/ مثل يك پرچم در رستاخيز/ 
 299-300(مجموعة سروده ها، فرخزاد: »آبستن. . آبستنهستم آبستنآه من 

سرمه كشيدن، ناخن بلند كردن، زيور بستن و ساير اعمالي از اين دست همه  آرايش كردن:

  ره به چنين اعمالي شعرش را زنانه جلوه ميدهد:اند. زن شاعر با اشااعمالي زنانه
گوشواري به دو گوشم مي آويزم/ از دو گيالس سرخ همزاد/ و به ناخنهايم برگ گل كوكب «

سرمه ميكشم/ دور چشمهاي احمقم/ تا درشت «).326مجموعة سروده ها ،فرخزاد:»(ميچسبانم
 ناخنهايم را). «46، چمنكار: سنگهاي نه ماهه»(شوند/ دهان باز كنند/ و درسته قورتت دهند

  ). 71براي سنگها، محمدي اردهالي : »( سوهان ميزنم/ يك مدل ديگر

  كنشهاي گفتاري:  -ب

شاعر در قسمتهايي از متن شعرش با ارجاع دادن مستقيم به زن بودن خود، و يا مخاطب قرار 
دادن جنسيت طرف خطابش، مستقيما يا تلويحا بر هويت خود انگشت ميگذارد. بعضي مواقع 
دست شاعر در استفادة شاعر از وسايل و پوشاك خاص خود يا مخاطبش رو ميشود و همچنين 

  پيرامونش:  در وصف وسايل محيط 

 در اين مورد شاعر مستقيما به زن بودن خود اشاره ميكند : ارجاع به خود: -1-ب

در زهدانم/ و گيسواني كه » كََشف رود«،/ دختر ساسان/ با نطفه اي ديرينه تر از پروينممن «
مرا . «)93صدايم را از پرنده هاي مرده پس بگير،كردبچه:»(بر شانه هاي بيگانه نخواهند ريخت
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/ كه سالهاست / صداي قدمهايش در من/ تير من زن يك دالور جنگيمرك كن ارميا!/ ت
  ).63مشق آبها را مينويسم، جعفري : »(ميكشد!

 دادن معشوقش با اساميبا خطاب قرار  در اين گونه موارد شاعربه مخاطب :  ارجاع -2-ب

جنسيت خود، مقام او را وغيره، عالوه بر فاش نمودن  مذهبي تاريخي، اي، اسطوره مردان بزرگ
نيز در نظر خواننده شامختر و پررنگتر ميكند. مثل استفادة مستقيم از كلماتي مانند مرد، آقا، 

پادشاهان يجناب،اسامي پيامبران مانند آدم،موسي،مسيح..،اسامي پسر،عال
 شقانمانندخسروپرويز،فرعون... اسامي پهلوانان مانند رستم دستان ، شاعران مانند حافظ، و عا

  مانند قيس و مجنون و... :
 است من احساس شعلة من / شعرمرد اي كردي خاطره از پر تو مرا خاموش و خالي خلوت«

 عقيقي /تو ازچشمان عتيقه تر). «54(مجموعة سروده ها، فرخزاد : »مرد اي كردي شاعره مرا تو

(برهوت كاهي رنگ، »تويي /اژدهايش و قارون /هست اگر گنجي /است مدفون سينه ام در كه ست
» مصر«انتظار، خون جاري است/ و » نيل«و امروز باز گشتيم با خاطره اي دور/ و از ). «48نصرت : 

ميان ياخته هاي »(هرمس«وجودم از نگاه تو خالي است/ آخر چرا در اهرام دلم/ بازت نمييابم
 چنگيزخانيد/ لبخند چون پلنگي/ از البه الي درختچه ها/ بيرون خرام). «30كوهستان، خوشدل : 

  ).19-20براي سنگها، محمدي اردهالي : »(بر لبش

ارجاع  به نام اعضا، پوشاك، وسايل مخصوص خود يا مخاطب يا وسايلي كه  -3-ب

  در دايرة فعاليتهاي روزانة شاعرند:

ي من از عريان گيسوانم را ميپوشاندي/ وقتي كه گيسوانتو الله ها را ميچيدي/ و «نام اعضا:

كافي ست خوابم ببرد/ فردا/ دلفين هاي آبي/ از ). «332فرخزاد :  مجموعة سروده ها،»(يدندميلرز
). / وقتي كه 27با خودم حرف مي زنم، چمنكار : »(براي خودشان/ دريا ساخته اند شالل موهايم

قسم مي خورم ارميا/ از ). «322مجموعة سروده ها، فرخزاد:»(من ديگر/ چيزي نداشتم كه بگويم
   ).67مشق آبها را مينويسم، جعفري: »( / صداي تبر ميĤيدزهدانمعمق 

بعضي مواقع احساس شاعر و نوع استفاده از مشبه به هايي كه او براي توصيف اعضاي معشوق، 
به كار ميبرد فاش كنندة جنسيت راويست. مثال شاعران مرد آغوش معشوقان خود را به باغ، 

 نند در حاليكه با نگاهي گذرا به شعر زنان شاعر، در مييابيمگلستان، بوستان و امثالهم تشبيه ميك
كه آغوش مرد، نزد زن حكم كوه، قلعه، دژ، آشيانه، چتر و...، دارد. مشبه به هايي كه همه نمادهايي 
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از مأمن و سرپناهند. پس ميتوان گفت هرچند لغات دست، شانه، آغوش و امثال آنها نامي مشابه 
ارند ولي نوع كاربردي كه شاعر از آن عضو ميكشد ميتواند جنسيت راوي در اندامهاي زن و مرد د

عر به ش» ماوا گرفتن در دستهاي او«به معشوق و » تكيه كردن«را فاش نمايد. پس در اينجا حس 
  از نقطه نظر زنانگي تشخص داده است:

ه / موج گيسوان من در اين نشيب/ سينصخره هاي سخت و پر غرورشانه هاي تو/ همچو «
مجموعة سروده ها، / ...»(حصارهاي قلعه اي عظيمميكشد چو آبشار نور/ شانه هاي تو/ چون 

گلهاي پيراهن مرا از  پناهي استدستانت شاخه هاي ابريشمين گياهي است و ). «210فرخزاد : 
 قلعه هاي امناين  -در بازوان گرم تو من زنده ميشوم،). «87غروبيها، كبيري:»(بادهاي تند مهاجم

شانه و تكيه كرده سرم انگار به ) «79آهسته كه آسمان نيفتد، حقوقي : »(ه بر من كشيده ايك
تذكرة زنان شاعر فارس، نجاتي: »(ت آي/ شبيه كوه بلندي كه ...قرار نيست فرو ريزيهاي ستبر

بازوانت را بگشاي/ من دوست دارم / هميشه امن ترين سايه بان را انتخاب  چتر« .)28
  ).79ي كه باد ميبرد، نبوي : كاغذهاي»(كنم

  حضور نام اشيا

شايد زماني كه هنوز از روياي دستيابي به زباني زنانه هيچ اثري نبود، صحبت از سوزن و نخ و 
شاعري كه در اين عصر به خاطر زبان مردانه اش، مورد  -ماش و عدس و سير و پياز و ... پروين

و ...در ديوان عالمتاج قائم مقامي خود دليلي  و حضور آينه و سماور و چرخ خياطي -انتقاد است
ت بوده است. در ادبيا» خانه«است بر نگاه زنانة آنها به اشيا و عناصر محيط پيرامونشان كه همانا 

مرا «قابل تأمل است :  جديد نيز حضور پررنگ اشيا و لوازم خانه و آشپزخانه در آثار زنان شاعر
در سياهكاري  ظرفهاي مسين/ و اي سرود -لهاي خوشبختياي نع -اجاقهاي پرآتشپناه دهيد اي 

 مجموعه اشعار،.»(جاروهاو  فرشها/ و اي جدال روز و شب چرخ خياطي/ و اي ترنم دلگير مطبخ

گم، »(آمد؟ خواهد آيا جواب/ را ميسازند بدون سؤال يك شكل خانه اثاث ميروي/ و).«294فرخزاد:
هاي  قندكلكته دم ميكنم/ و  چايروسي/  كتريامروزهم/ سوت كه ميزند ). «43ارسطويي : 

). 58من از كنار برج بابل آمده ام، زرين : ».(هاي انگليسي انتظار ميكشندفنجانبلژيكي/ كنار 
روشن است/ پيراهن آبيت / البه الي لباسهايي كه فصل عوض ميكنند/ صداي كبود  سماور«

 ة سوپقابلم/ پا گذاشته/ قاليوي گلهاي / مثل زنبور عسل/ رجاروبرقيرا/ زيبا كرده/  لباسشويي
روي اجاق .../ بوي زندگي در خانه پيچيده است/ دروغ گفتم بئاتريس!/ صبر از كاسه ام سر رفته/ 

/ هفت بار/ ميشويم« .)138-139مشق آبها را مينويسم، جعفري : »(سنگ شده ام تا بنويسم مرگ.
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). 30محمدي اردهالي:  براي سنگها،»( را/ چقدر جان دارد اين شب قابلمه هاو بشقابها و/  ليوانها
با »(!ام/ و لطفا مواظب خوني كه در رگهايتان جريان دارد باشيدفنجاني لب شكسته درست مثل «

ها/ شايد توبرگشتي و گلدانلب تشنه خوابيدند پاي حوض ).«18خودم حرف ميزنم، چمنكار: 
 -و شهريور خنك تر شد/ دنيا كمي آرام شد، خوابيد توفانهاشايد تو برگشتي  -برگشتند بارانها

 رهسف آن وقت دور -شايد تو برگشتي و مثل صبح روز عيد/ پر كرد ذهن خانه را تبريك مهمانها
و  عطر چاي الهيجانآن وقت  -چنگال و قاشقها، نمكدانها، بشقابهاميگويند و ميخندند/ 

 نيز خاموشند/ اي كاش استكانهاها.../ تو نيستي و نقنداليموترش.../ آن وقت رفت و آمد شيرين 
  )48از ماه تا ماهي، صفايي: »(فنجانها...بودي تا تمام روز 

  كنشهاي رفتاري: -ج

منظور از كنشهاي رفتاري، نشانه هايي است كه شاعر از خود در اثر به جا ميگذارد و ما را به 
يكند؛ رفتارهايي مانند گريه، ترس، حسد، رفتارهايي كه به نوعي زنانه محسوب ميشوند رهنمون م

شرم، شدت عاطفه وغليان احساس و ديگركنشهايي كه به نوعي ناشي از غليان احساس و جوشش 
  عاطفة زنانه اند:

شرم و حيا و عفاف از رفتارهاي فطري و غريزي زنانه اند كه در شعر آنان متجلي شرم داشتن: 

بگذار نيمكتي روي غروب بگذارم/ با دو فنجان چاي ميخك/ روبرويم بنشيني/ و من در «است: 
مشق آبها را مينويسم، »(/ گنجشكهاي آبي را/ در آينه/ به پرواز در آورممسير شرم گونه هايم

  ).99جعفري: 

از ديگر نشانه هاي رفتاري كه در شعر زنان به وفور يافت ميشود نمودهاي متعدد دن: ترسي

و فراوان از مظاهر ترس است. اين ترس به طرق مختلف و طي هيجانات عاطفي متعددي بر دل 
شاعر مستولي ميشود و در نوشته هاي زنان شاعر به عنوان يك خصلت ويژه و مشخص خود را 

  نشان داده است:

/من از تصور بيهودگي اين همه دست/ ميترسماز زماني كه قلب خود را گم كرده است من « 

 ترسميبيني/ ). «335(مجموعة سروده ها، فرخزاد: »ميترسمو از تجسم بيگانگي اين همه صورت 
نبودنت چه به روزم آورده است؟/ و وحشت گم كردن دستي گرم/ چگونه تا مغز استخوانم نفوذ 

/ و عشق در تمام خوابهايم ميترسيدم). «22زرگتر از دهان پنجره،كردبچه : حرفي ب»(كرده است؟
صدايم را از پرنده هاي مرده پس بگير، »(/ و مالفه ها حالت تهوع داشتندميترسيدمميغلتيد/ 
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/ مرا ببوس/ نفسهايت امنيت است/ و ميترسمبيدار شو/ بيدار شو عزيزم/ من ). «74-75كردبچه: 
از چشمهايم ). «38مشق آبها را مينويسم، جعفري : »( نت را دوست دارم...من هنوز هم/ طعم لبا

خون ميبارد/ نميتوانم ترس را از پيراهنم بتكانم/ و ترس آنقدر در تنم ميماند/ كه دشمنم 
  )121مشق آبها را مينويسم، جعفري:»(ميشود

  است: حسادت ورزي نيز از ديگر رفتارهايي است كه بيشتر زنانهحسد(ترس و حسد): 

خوش به »(باشد ديگري دست در تو دستهاي كه است/ سخت تحملش اما نيستم حسود«
حسودم،/ به انگشتهايت/ وقتي موهايت را مرتب ميكنند/ ). «68حال آهوها، صفايي بروجني : 

به زني كه رد شدن از لنزهاي حسودم،/ به چشمهايت/ وقتي تو را در آينه ميبينند/ و حسودم/ 
اهنت را عوض ميكند/.../ حسودم/ و هي ميترسم از تو/ از خودم/ از او/ ميترسم و ش/ رنگ پيررنگي

  ) و ديگر رفتارهاي زنانه به قرار زير:18كالغمرگي، كردبچه: »(هي شماره ات را ميگيرم

مجموعة »(و من چقدر دلم ميخواهد/ كه گيس دختر سيد جواد را بكشم«گيس كشيدن : 

  ).359سروده ها، فرخزاد : 

  نشانه هاي محتوايي -2

نشانه هاي محتوايي اصلي ترين وجه مميزة زنانه نويسي دراشعار زنان شاعر ايراني است. 
اشاره شد نظريه پردازان پيرو ويرجينيا وولف و سيمون دوبووار، محوريت پيشتر همانطور كه 

  . يافتن هويت زنانه را در روايت نشانه اي از توليد نوشتار زنانه ارزيابي ميكردند
در اين قسمت از پژوهش سعي بر اين است كه به درونمايه هاي ادبيات زنانه، نقبي زده 
تا روشن شود نشانه هاي محتوايي ادبيات زنانه را بيشتر چه موضاعاتي تشكيل ميدهند. در 
اين گونه نشانه ها شاعر با وضع پيامهايي محتوايي درشعرش ميخواهد تريبوني باشد تا بتواند 

و مشكالت جامعة زنان بگويد و بسرايد. در تاريخ ادبيات ايران اين اعتراضات به  از معضالت
طور مشخص در ديوان عالم تاج قائم مقامي معاصرقاجاريه، مشاهده ميشود. مشخصة ويژة 
اشعار عالمتاج مضمون اعتراضي اشعار او نسبت به مردان و به ويژه شوهرش، ميباشد اين 

  )1386لمتاج به چشم ميخورد.(عالمتاج قائم مقامي، كراچي: مضمون جابه جا در ديوان عا
همزمان با او و با پي ريزي جنبش زنانه نويسي در ايران توسط فروغ، صداي اعتراضات  

و جاي پنج شاخة انگشتهاي تو/ كه مثل پنج حرف حقيقت «او اينگونه شنيده ميشوند : 
). در ديوان سيمين 340ها، فرخزاد :بودند/ چگونه روي گونة او مانده است(مجموعة سروده 
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تر از همه جا، شاعر، قسمت آخر اند ولي پررنگبيشماري از اين مورد، قابل ارائهنيز نمونه هاي 
را به اين مقوله اختصاص » زهره سازي خوش نميسازد«، فصلي به نام»يك دريچه آزادي«دفتر

، اجحافهاي روا شده بر زن »نايلخا«داده است. در اين مجموعه، راوي با مخاطب قرار دادن 
  ).929-942را به طنزي تلخ و اجتماعي بازگو مينمايد(مجموعه اشعار،بهبهاني :

  هاي ديگر:نمونه
اي/ شايد دندة از گسلهاي مغز من اين گسست آغاز خواهد شد/ يك تخته كم آورده«

دة چپش ساخته مرا از دن). «17به وقت البرز، قربانعلي : »(چپي باشد كه نخواستي من باشم
اند/ براي همين سرنوشتم از دندة چپ بلند شده است/ و پيراهنش را كه پاره كردم/ بيشتر 

 ).54يوسفي كه لب نزدم، گله داران : ...»(براي اين بود تا جاي خالي خودم را ببينم/ 

اي به نام هيچ زني نيست/ و هيچ خياباني/ بن بستها اما/ در سرزمين من/ هيچ كوچه«
نها را ميشناسند/ در سرزمين من/ سهم زنها از رودخانه ها/ تنها پلهايي است/ كه پشت فقط ز

اند/ در سرزمين من.../ نام هيچ بيمارستاني مريم نيست/ تختهاي سر آدمها خراب شده
اي است/ كه هيچ كدام مسيحي را آبستن ها اما/ پر از مريمهاي درد كشيدهزايشگاه
  ) 65ت، شاه حسين زاده : قرمز ديگر انار نيس»(نيستند

اند و عرف جامعه اجازة بيان مافي ضمير را به همواره احساسات خود را فرو خوردهزنان 
 نسوري هستند: ت. لذا آنها همواره در معرض خودسازنان نداده اس

راست ميگفتي/ درختهاي شهر من زنند/ و زنهاي شهر من درختاني بي سر/كه هر روز/ «
من از برم/ سپيدي بين « ).38همان: »(انگشتهايشان/ حرفهايشان/ عشقهايشانهرس ميشود/ 

يكي «گير و قيچي و غمباد ميكند/ همين كه ميگويياي كه خودش را/ تسليم غلطخطوط قصه
ر سپيدي بين هي بغض ميكني/ من از برم تو را كه خودت را/ هميشه د»/ نبود و يكي بود

من از كنار برج بابل آمده ام، »(و غمباد/ خاموش ميكنيگير و قيچي متن قصه/ به ضرب غلط
   )19زرين: 

زن شاعر از اينكه دوشادوش مردان ميهنش به رسميت شناخته نميشود گاليه دارد. حتي 
ميزنند و سهمي از آسمان شهرش را به او نميدهند.  ه ها مسير نگاه او را در آسمان نوكپرند

ا در حصار خانه است كه شايد آن هم به واسطة پنجره اش او بايد به خانه برگردد. چرا كه تنه
به رسميت شناخته شود. او حتي اگر به باالترين جايگاههاي اجتماعي هم برسد محكوم به 
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پختن و زاييدن در كنج آشپزخانه هاست بدون اينكه كسي كوچكترين توجهي به زحمات او 
 داشته باشد : 

نميفهمد/ و پرنده ها به مسير نگاهم در  چشمهايم را اين سرخي دوردست دير وقت«
ها/ ادي از اين آسمان ندارم/ و پرندهآسمان نوك ميزنند/ بايد به خانه برگردم/ من سهم زي

 رفهايي بزرگتر از دهان قرصبدون پنجره به رسميتم نميشناسند/ من / شاعري خانگيم/ با ح
حرفي بزرگتر از دهان پنجره، »(دها/ ادامة منطقي استخوان دستهاي مننهايم/ و ميلهپنجره

تا عمق هفتصد متري و/ ارتفاع چهار هزار  متري هم كه بروي/ پيدايت ). «52-53كردبچه : 
ميكند/ مردي كه همراه گروه نجات آمده/ تا پرنده هاي لبخندت را / زنداني كند/ سيلويا پالت 

نفش/ ن فلفل قرمز و پياز بهم كه باشي/ به كنج آشپزخانه پناه ميبري/ تا بفهمي/ زندگي بدو
معنايي ندارد/ توي آشپزخانه/ بچه هايت را به دنيا ميĤوري/ برايشان قصه ميخواني/ و همان 
جا ميميري/ هيچ كس تو را نميبيند/ برايت دست تكان نميدهد/ و دستكشهايت/ تيتر هيچ 

دا به فر»(داري!روزنامه اي نميشود/ آقاي هيوز/ براي رصد خورشيد/ به تلسكوپ قويتري نياز 
  )32خواستگاري ماه ميرود، نيكو: 

سابقة اعتقاد به مستور ماندن زن در عرف و باور جوامع بشري ، نيازي به يادآوري و اثبات 
ندارد. جامعة مردساالر سنتي حضور زنان را در جامعه برنميتابد و خواستار مستور ماندن و در 

ه هاي آويخته هميشه آنان را از تماشاي افقهاي دوردست پرده ماندن آنهايند. اين زنان از اينكه پرد
  آسمان باز ميدارند، مينالند:

سهم من اينست/ سهم من اينست/ سهم من، آسمانيست كه آويختن پرده اي آن را از من «
باز ميگيرد/ سهم من پايين رفتن از يك پلة متروكست/ و به چيزي در پوسيدگي و غربت واصل 

). و همين مضمون به زيبايي در شعر زير از خانم 325ها، فرخزاد:مجموعة سروده »(گشتن
خورشيد دارد غروب ميكند/ نشاني از بادبادكهاي من در «صفارزاده خود را اينگونه نشان ميدهد: 

آسمان نيست/ حاال كه ميتوانم آنها را به همة شبهايم وارد كنم/ حاال كه در پاشنة كفشم رشد 
دارم.../ هميشه صدايي بود كه نميگذاشت/ كه فرمان ميداد/ بيا پايين كرده ام/ حاال كه امضايي 

). .و 77طنين در دلتا، صفارزاده: »( دختر/ دم غروبي/ از لب بوم/ بيا پايين/ پايين/ پايين/ پايين
همچنين تلميح بسيارزيباي زير از قالي سليمان و طنز و كناية تلخي كه دراين قطعه شعر اينگونه 

آه ... من هميشه/ در رويا راه رفته ام/ وسعتي را كه فتح كرده ام/ به « ا مينماياند: برجسته خود ر
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). بعضي مواقع 86برهوت كاهي رنگ، نصرت : »(است/ كه پرواز نمي كند» سليماني«اندازة  قالي 
  صداي گاليه ها بلندتر به گوش ميرسد:

ملك پدري را يك جا به ارث شيطان و خدا/ خدا و تنهايي/ تنهايي و مرگ/ البته كه ما ي«
نميبرم/ چه خوب كه برادري هم هست/ كه دو قسمت از سه دنگ دلتنگيمان را/ عادالنه 

ميĤيد همه چيزمان به هم/ دست تو به ). «32من از كنار برج بابل آمده ام، زرين: »(بردارد
ري/ را داگلوي من/ و قانون نصفه نيمه اي كه زير دستهاي تو خفه ميشود/ گاهي كه جرأتش 

مي خواهم بچه هايم را قورت بدهم، زرين: »(گاهي كه آرزويي ندارم/ جز اينكه تمامش كني
گونة چپ را پيش ببرم؟/ اگر اين زنانه است بعد از راست نواخته/ پس به كليسا ببريد ). «80

و تعميدم دهيد/ وگرنه/ چرا چشم در برابر چشم/ دست در برابر دست/ شامل حالم 
هم نبودم » يك دوم قانون« و من كه ).« 46سفي كه لب نزدم، گله داران : يو»(نميشود؟

گفتم/ پشت سرم آب ميپاشيد./ يا/ خاك؟!/ آه پسرم/ اين تاريخ قوم من است/ آنگاه كه تمام 
مشق آبها را »(پرده ها كنار ميروند/ و جهان خالصة نهنگهاي مادينه است/ در تنگي كوچك

   ).137-136مينويسم، جعفري : 

 نشانه هاي نحوي -3

از ديگر مسائلي كه در عصر حاضر به شدت مورد توجه زبان شناسان قرار گرفته است پي بردن 
به تفاوتهاي نحوي بين زبان مردان و زبان زنان است. به بيان ديگر همواره اين پرسش متوجه 

ي انحوي قابل مالحظهوتهاي ذهن زبانشناسان است كه آيا در ساختار جمله هاي زنان و مردان تفا
ها در اساس تفاوتي ندارد بلكه تفاوت در ميزان نوع جمله«دارد يا خير؟ و پاسخ : وجود 

). دكتر فتوحي در كتاب خود برخي كاربردهاي نحوي 406سبك شناسي، فتوحي: »(كاربردهاست
وجه عاطفي،  جمله هاي ساده، جمله هاي هم پايه،« پربسامد در گفتار زنان را چنين برشمرده اند:

همان). و موارد زير نتيجة تحيق در الية نحوي زبان شعر زنان است ...»(حذف، قطع جمله ها و 
كه از دستĤوردهاي اين پژوهش محسوب ميشود. منظور از نشانه هاي نحوي، نشانه هايي است كه 

رين ه اند. غالبتبه علت كثرت استفاده در اشعار زنانه تا حد يك قاعده و قانون، خود را باال كشاند
  و مشهود ترين نشانه هاي نحوي حاكم بر اشعار زنان در اين پژوهش موارد زيرند:

  : تكرار

  ود.ميش تكرار، از مشخص ترين و بارزترين قاعده هاي نحوي است كه در شعر زنان به وفور يافت
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شعر  اند درتكرار صفت، اسم، فعل، جمله و... كه به نوبة خود به عنوان يك خصلت برجسته ميتو
  زنان قابل بحث و تأمل باشد.

/ و معريانم/ مثل سكوتهاي ميان كالمهاي محبت، ريانم، ععريانم، عريانمن «تكرار صفت : 

  ).335مجموعه اشعار، فرخزاد: »(زخمهاي من همه از عشق است/ از عشق، عشق، عشق
و خواهرم كه دوست گلها بود/ و حرفهاي سادة قلبش را / وقتي كه مادر او را ميزد/ به جمع «

/ با مصنوعيشمهربان و ساكت آنها ميبرد./.../اوخانه اش در آنسوي شهر است/ او در ميان خانة 
/ و زير شاخه هاي درختان سيب مصنوعيش/ و در پناه عشق همسر شمصنوعيماهيان قرمز 
/ سفيدمينارت ). «354همان :»(ميخواند/ و بچه هاي طبيعي ميزايد. مصنوعي زهايمصنوعي/ آوا

/ سفيدگاو  / شيرسفيد / موج درياسفيد/ آدامس توي گلويت سفيد/ اشكهايت سفيد پيراهن گلدارت
  ).43-44سنگهاي نه ماهه، چمنكار: »(بختت!/ نميدانم.

مام به ت فوت ميكندد به تمام گلها/ و ميكن فوتمادر تمام روز دعا ميخواند/ و «تكرار فعل : 

به خودش/ مادر در انتظار ظهور است/ و بخششي كه نازل خواهد  فوت ميكندماهيها/ و 
/ و زني انگشتان سوخته اش را از خانه بيرون مينويسم).«353مجموعه اشعار، فرخزاد : »(شد

گر  / و دستهاييمينويسمد/ / و زباله هاي شهر را/ دنبال نسخه هاي قديمي ميگردمينويسمميبرد/ 
و اين كابوس/ هر شب  مينويسم/ مينويسمگرفته درد هاي مچاله اش را / از شهر دور ميكنند/ 

  )72(حرفي بزرگتر از دهان پنجره، كردبچه : » هزار و صد مرتبه تكرار ميشود

اين شهر تو ميداني كه اين ماه/ به آسمان مزخرف «تكرار جمله  و قسمتي از جمله:

Ĥيد/كه اين درخت/ كه هزار دستي به ديوارمان چسپيده/ به رنگ دودي يدنميĤه / كاين شهر نمي
/ {...}/ دست كشهاي اين شهر نميĤيدفال فروش كوچك پل شهيد دستگردي به آرزوهاي كوچك 

ه ب/سرزمين از دست رفته/ به دستمان ميĤيد/ دروغهاي دم دستي/ به دستمان ميĤيدساكت سياه/ 
  ). 16-18مردن به زبان مادري، چمنكار: ».(به دستمان ميĤيددسته هاي چاقو/  /دستمان ميĤيد

 در حفره هايو خون/  پلك ميزدند/ در حفره هاي معلقشان ميپيچدو باد/  پلك ميزند« 
صداي  و پلك ميزدند/.../ در حفره هاي معلقشان ميپيچيدو دود/  پلك ميزدند/ معلقشان ميپيچيد

در حفره هاي معلقشان /.../ رگي داشتند/ و ميزدند و خون/ معلقشان ميپيچيددر حفره هاي تو/ 
 ). 20-23همان : .»(ميپيچيد

  پرسشهاي مكرر و متوالي:
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يكي ديگر از تفاوتهاي زباني مرد و زن كه زبانشناسان به آن پي برده اند كميت جمالت سوالي 
تمايل زيادي به پرسيدن دارند. آنها سه زنها « در صحبتهاي زنان است. آنان ثابت كرده اند كه

). اين مسئله در اين پژوهش نيز مورد 400سبك شناسي، فتوحي: ...»(برابر مردان سوال ميكنند 
  واكاوي قرار گرفته است و به عنوان يك مشخصة ويژة ديگر در شعر زنانه جلب نظر ميكند:

ره باغچه ها را بنفشه خواهم كاشت؟/ و / آيا دوبا؟دوباره گيسوانم را در باد شانه خواهم زد آيا«
 آيا د؟/دوباره روي ليوانها خواهم رقصي آياشمعدانيها را/ در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟/ 

زني  آيا). «337(مجموعة سروده ها، فرخزاد:»؟دوباره زنگ در مرا به سوي انتظار صدا خواهد برد
دوباره من از پله هاي كنجكاوي  آيا بود؟/كه در كفن انتظار و عصمت خود خاك شد/ جواني من 

همان : »(خود باال خواهم رفت/ تا به خداي خوب، كه در پشت بام خانه قدم ميزند، سالم بگويم؟
دليل دلتنگي كوچه هاي اصفهان/ تو نيستي كه نيستي؟/ و تمام اين پنجره ها  آيا). «350-349

دهان  (حرفي بزرگتر از» / قابهايي تهي نيستند كه به اشتباه به ديوار كوچه آويخته شده اند؟ آيا
). شواهد اين مدعا چنان زيادند كه خود در مقوله اي مفصل و جداگانه ميگنجد 47پنجره،كردبچه : 

 و به دليل تنگناي كالم در اينجا به همين موارد اكتفا ميشود.

  :بهم ريختن هنجارهاي نحوي

در موارد فوق ما تنها با شاكله هاي نحويي سر و كار داشتيم كه به وفور در اشعار زنان يافت 
ميشوند ولي موارد فوق هيچكدام نحو زبان را به هم نميريزند و آسيبي را متوجه آن نميكنند ولي 

ا الهام از در شعر بعضي از شاعران زن كه همانا همانطور كه در باال اشاره شد نوشتارهاي خود را ب
و » اريلوس ايريگ« تعريف نوشتار زنانه كه به كارهاي تئوريك نظريه پردازان پساساختارگرا چون

باز ميگردد نوشته اند، خروج از نحو زبان به نحو چشمگيري » هلن سيكسو«و » ژوليا كريستوا« 
ستين بار نه را نخجلب توجه مينمايد. به گفتة عليرضا بهنام منتقد ادبي اين تعريف از نوشتار زنا

دكتر رضا براهني در درس گفتارهاي خودش وارد ادبيات ايران كرد و هم او براي نخستين بار 
شعري بلند در سوگ غزاله عليدوستي به اين شيوه نوشت. در ايران از نخستين زناني كه از اين 

. »گم «ند در كتاب ر ارسطويي ميباششيوة نوشتار زنانه، در اشعار خود استفاده نمودند خانم شيوا

به بار ادبي متن نمي افزايد بلكه بشدت باعث سقوط زبان شعر  ،شيوه اي كه هر چند

براي خود طرفداراني  "هنجارگريزي "ميشود ولي در پس نام فريبنده و مبهمي به اسم 

ند: راز ديگر زنان شاعري كه در نوشته هاي خود اين رويه را تجربه كرده اند، به قرار زييافته است.
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گراناز موسوي/  پگاه احمدي/ آفاق شوهاني ، عاطفه چهارمحاليان، فرخنده حاجي زاده، رزا جمالي، 
 رويا تفتي، پروشات كالمي، سپيده جديري، ليلي گله داران ، روجا چمنكار. 

كاش كنار جيبم باز/ انار تلخي بود/ در بسترت كشاله ميرفت و من/ باز نزديكتر ميشدم/ «
فتاد ضربه را/ تا هي زن تر شوم كنار سنگ ها/ بزن باران/ واي/ گفت : بزن كنار!/ به زن/ بزن ه

گفتم : كنار رابطه خيس ميشوم/ نزن! ميزنم/  پيش از آنكه هفتاد رد قرمز جوانيم را خط خطي 
كند/ مرا زن تر/ ميزنم/ پس زنم/ و هستم تا آخرساران  بنگ/ باران  سنگ/ ديگر سر از خودم 

واي تنم پر از انار ميشود/ سرم به سنگ نميخورد/ بزن دنگ دنگ/ زمان نميايستد/ نيست/ بزن 
.( »كنار ايستهاي در جيبهامان كه ميگردند/ جز آفتابي كه از پرده بيزار است/ خيالي نيست

  ). و قطعه شعر ديگر زير باز هم از همان كتاب:40-1387:42آوازهاي زن بي اجازه، 
آبي كه اگر همين حاال/ نروي باال/ زني كه تلو ميخورد/ اهل از من / باقي ميم است و «

تعارف نيست/ ميروم باال/ شما هم هستي/ حاال باقي ميم است و داغ ياد نون/ و از تنوري كه 
ميشناختي/ باقي يك تن و/ زني كه يك تنه بخار و .../ ميرود باال/ شما هم هستي/ و در اين 

به جايي نميرسد/ شما هم هستي/ آب از سرم گذشت/ نونم  ميم و تن/ هر چه بخواني/ باز صدام
باش/ تا اين ميم مست/ كنار داغي ت/ دوباره من شود/ وقت باال رفتن است/ در مالء عام/ ساعت 

  )33-35همان: »(زن و ده دقيقه كم

  نشانه هاي بالغي -4

د ا مردان مواردكتر فتوحي در كتاب خود در تفاوت صناعات بالغي در سخن زنان و تفاوت آن ب
سخن زنان كنايي تر از مردان ...اغراق و مبالغه نيز در سخن زنان بايد بيش «زير را برشمرده اند: 

). اين پژوهش ضمن تأييد اين ادعا موارد ديگري را نيز كه 408سبك شناسي، فتوحي: »(تر باشد
  از نظر بالغت در شعر زنان جلب نظر مينمايد ميافزايد:

 از كنايه، تمثيل، تلميح و ضرب المثل: عالقه به استفاده

رايجترين و طبيعي ترين نوع صورخيال، كنايه است و در فرهنگ شفاهي مردم ما جايگاه ويژه 
اي دارد و به همين دليل زبان فارسي يكي از پركنايه ترين زبانهاي دنيا ميباشد. اين كنايات به 

مثال در پژوهشي مفصل بر روي اشعار طور مشخص درشعر زنان خود را نشان ميدهند. به طور 
كاربرد اين هنر پس از تشبيه، نسبت به ديگر انواع «سيمين بهبهاني نتايج زير منتج شده است:

درصد  39هنرها در صور خيال ديوان سيمين بيشترين بسامد را داشته است. تا جاييكه كنايه 
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صور خيال در شعر سيمين بهبهاني:  صور خيال اين ديوان را در بر دارد.(شميسا، بيان و جلوه هاي
  ) ديگر زنان شاعر نيز به استفاده از كنايات و ضرب المثلها عالقة وافري نشان داده اند.116

  از ديگر نشانه هاي بالغي كه دستĤورد اين پژوهش ميباشد ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

  استفاده از ايماژهايي زنانه

شاعر براي وصف يك پديده استفاده ميكند، همگي يا مونثند  در اين موارد مشبه به هايي كه
و يا حاالتي مونث مĤبانه دارند. فروغ زندگي را به خيابان درازي تشبيه ميكند كه هر روز زني با 
زنبيل از آن ميگذرد، شباهت تپه با مادرو وجه شبه آن، شبيه كردن عشق معشوق به جنيني در 

نه به دنيا ميĤيد و ديگر تشبيهات و ايماژهايي كه همگي در زهدان عاشق كه نه سقط ميشود و 
  نوع خود منحصربفردند از ديگر ويژگيهاي وصفي ادبيات زنانه اند.

(مجموعة سروده »زندگي شايد/ يك خيابان درازست كه هر روز زني با زنبيلي از آن ميگذرد«
خسته/ خواب مرگ ميبيند/  / وقتي كه طاقباز وو تپه آيا شبيه مادر نيست). «324ها، فرخزاد:

ميخواهم بچه هايم را قورت »(درست مثل من، كه آبستن كلمات نيمه روشنم در نيمه هاي تاريكم
دوستت دارم/ با تمام واژه هايي كه در گلويم گير كرده اند/ و تمام هجاهاي ). «42بدهم، زرين : 

/ وستت دارم با صداي آهستهغمگيني كه به خاطر تو شعر ميشوند/ دوستت دارم با صداي بلند/ د
دايم ( ص»خواستن تو جنيني است در من/ كه نه سقط ميشود/ نه به دنيا ميĤيد ودوستت دارم.../ 

  .)54را از پرنده هاي مرده پس بگير، كردبچه: ص 

  انتساب اعمالي زنانه به پديده هاي طبيعي:

دريا، كل ميزند و خليج هم باردار در اين قطعات، ماه دوشيزه، با شكم باال آمده آبستن ميشود؛ 
  است و سوء تفاهم هاي پشت هر واژه اي جيغ ميكشند.

آبستن كه يك هفته پيش  مريم دوشيزه بود/ دل به كدامين فريب  بسته كه ماه « 
(سنگ هاي نه ماهه، » / و زنان بندر/ ريز/ شانه ميلرزانندريا كل ميزندد). «773همان:»(است؟

 /.../ دوربين ثابتخليج باردارثابت است/ گره روي سبزه هاي سيزده به در/  دوربين). «48چمنكار: 
پشت هر واژه/ ديگر مطمئنم كه ). «69(همان : » و ماه/ با شكم باال آمده كف ميزنداست/ ميرقصم 

  ). 43من از كنار برج بابل آمده ام، زرين: ص »( سوء تفاهمي جيغ ميكشد

  نفريني:استفاده از جمالت معترضة دعايي و 

  ماايي شده است كاربرد دشنبخش خاص ديگري كه در تفكيك گويش زنانه از مردانه شناس   
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و نفرين در سخن آنان است. دشنامهاي مردان از زنان متفاوت است چرا كه روحيات آن دو 
زنان از آن رو بيشتر نفرين ميكنند كه از قدرت كمتر «در نگرشها و عواطف متفاوت است.

 )405سبك شناسي، فتوحي:»(و وجه كالمشان تمنايي و دعايي استبرخوردارند 

 كنم فغان چو» آمين«كه نمانده چاره به جز اين/ تو و همنوايي نفرين و  نفرتمن و بانگ «
به هر لبي بود/ كاي  نفرينوحشت زدا شبي بود ). «584مجعه اشعار، بهبهاني :»(االهي...«كه 

يادم رفته شاعرم/ يادم رفته جهان به فرمان ).« 590همان:»(برآيت ستم باد! و ننگ و نفرتمرگ 
از صداي شاعري كه شبيه  متنفرماز صداي پرنده اي كه در گلويم نيست/ / متنفرم من نيست

از جهاني كه لبالب از آواز پرندگان مادينه نيست/ تو نيستي/ من از  متنفرمشليك چلچله ميشود/ 
م، ميخواهم بچه هايم را قورت بده»(كه از نبودنت به فقدان مكرري ميرسمرم متنف متنفرم/نيستي 
1388 :7.( 

   حساسيت به رنگها : -

بسامد باالي استفاده از رنگ و جزئيات آن براي تشريح جزئيات عواطف، از ويژگيهاي مشخص 
  اشعار زنان است :

مجموعة »(بگذار من عاشق دستان سوزان / در خاطره اي چون را دستهايتسبز  پايت سرا اي«
تو بود/ پيچيده الي ورقهاي كتابم/ كه نگذارد از شيرازه  يشميصداي ). «239سروده ها، فرخزاد : 

شدم/.../ تصوير/ از تو آغاز ميشود/ از  فيروزه ايجدا شوم/ رقصيدم و/ شبيه سفالينه هاي ترك/ 
تا حنجره « ا باال مي آورم/). زخم هايم ر24-25: 1387چمنكار، »( دلچسپتسياه تخم چشمهاي 

 )75همان:»( م را ميشنوي؟!كبودالو صداي »/ ام را از اين كرختي خالص كنم

  توضيح و تشريح جزئيات

جا به جاي اشعار زنان سرشاراست از تشريح جزئيات كه خود يكي از مشخصه هاي بارز رفتاري 
زنان است. مردان معموال كلي نگرترند و اين وسواسها را براي تشريح جزئيات امور ندارند. توضيحات 

  زير از وصف يك پنجره در اشعار فروغ در اثبات اين ادعا قابل تأملند: 
دن/ يك پنجره براي شنيدن/ يك پنجره كه مثل حلقة چاهي/ در انتهاي يك پنجره براي دي«

خود به قلب زمين ميرسد/ و باز ميشود به سوي وسعت اين مهرباني مكرر آبي رنگ/ يك پنجره 
كه دستهاي كوچك تنهايي را/ از بخشش شبانة عطر ستاره هاي كريم/ سرشار ميكند/ و ميشود 

عة مجمو»(ي شمعداني مهمان كرد/ يك پنجره براي من كافيستاز آنجا/ خورشيد را به غربت گلها
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فرخزاد راوي، در بندهاي متوالي »دلم براي باغچه ميسوزد«در شعر  ).347سروده ها، فرخزاد: 
شعر به توضيح و تشريح حيات خانه شان، حوض خانه شان، پدر، مادر، برادر و خواهرش ميپردازد؛ 

)، و همينطور 351-356كردن هويت هر كدام از آنها(همان : توضيحاتي متوالي و دقيق براي هويدا
، فرخزاد، در دو بند طوالني از شعر از منجيي كه »كسي كه مثل هيچكس نيست« است در شعر

گويا همه و همه آمدنش را انتظار ميكشند، تعريفهاي متوالي و دقيق ميدهد. او خواهان اينست 
تفاوت آن نجات دهنده را با بقيه مشخص نمايد: كسي  كه با توصيفاتي دقيق از آن فرد، ، ميزان

ميĤيد/ كسي ديگر/ كسي بهتر!/ كسي كه مثل هيچكس نيست، مثل پدر نيست، مثل انسي نيست/ 
مثل يحيي نيست/ مثل مادر نيست و مثل آن كسي ست كه بايد باشد...كسي كه آمدنش را 

آن «) همچنين در شعر 360-361نميشود گرفت/ و دستبند زد و به زندان انداخت...(همان :
از فروغ، شاعردر چشم اندازي به خاطرات گذشته، متواليا به توضيح و تعريف آن روزها » روزها

). و ديگر مواردي كه در ديوان فرخزاد و در بقية دفاتر شعري شاعران 223-227ميپردازد.(همان :
 زن بسيار به چشم ميخورند.

 ابراز عشق رمانتيك:

(سبك »هاي زنانه استبه تن و نيازهاي تن و توانمندي دبيات زنانه، نگاه ديگرگونهوجه تفاوت ا« 
) كه اين ويژگي براي نخستين بار در شعر ايران در اشعار فروغ فرخزاد متجلي 419شناسي، فتوحي:

است و پس از آن سيمين بهبهاني وليكن ابراز عشق رمانتيك شاعران زن داخل كشور آرام و 
زنان مهاجر، در نگارش «نطور كه برازندة حجب و حياي ذاتي زن ايرانيست اما دلنشين است هما

مسائل جنسي و حقوق و روابط نابرابر با مردان و نيز كشف مغرورانة هويت مستقل زنانه تندروتر 
از نويسندگان داخلند. در ادبيات مهاجرت، ميل به تجدد و تنكامگي با عرياني تصوير شده 

البته اين پژوهش قصد دامن زدن به ادبيات اروتيك برون مرزي را ندارد  ) كه419همان: »(است
  ولي خواندن اندكي از قطعات رمانتيك شاعران درون مرزي، خالي از لطف نيست:

لولي!/ مثل ريواسي ازلي بر من بپيچ/ ابديت باشد براي آنان كه ميترسند/ و لبخندشان «
ميخواهم به ). «37: 1389(مردن به زبان مادري، »تزريقيست/ و زيباييشان و خونشان تزريقيست

سينه بفشارمت/ چندان/ چندانكه خونم به رگانت بريزد/ و جانم چون دسته اي چلچله/ بر شانه 
آن حفره كه بادش پوشاند/ جاي خالي او « هايت نشيند./ و من دلخوش باشم به اينكه بگويي/

بار به تو فكر ميكنم... و چيزي به نبضم  هر)». «328: 1374خاطره حجازي:(شاه حسيني، » بود.
اضافه ميشود/ كه در شعرهايم نميگنجد/.../ دوستت دارم/ با تمام واژه هايي كه در گلويم گير كرده 
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اند/ و تمام هجاهاي غمگيني كه به خاطر تو شعر ميشوند/ دوستت دارم با صداي بلند/ دوستت 
تو جنيني است در من/ كه نه سقط ميشود/ نه  دارم با صداي آهسته/ دوستت دارم.../ و خواستن

  ).59-60صدايم را از پرنده هاي مرده پس بگير، كردبچه: »(به دنيا ميĤيد

  نتيجه گيري:  

ادبيات و هنر از ديرباز تجليگاه آمال، آرزوها و هيجانات راستين انسانها بوده و هست ولي به 
روابط جامعة بشري، اين ابزار، تا قرون حاضر، حاكم بر » مرد ساالر«يا » پدرشاهي«دليل فرهنگ 

در انحصار مردان بوده اند تا جاييكه خود زبان و روابط حاكم بر آن نيز در ذات خود تن به همچين 
سيطره اي داده اند. بر اساس روشنگريهايي كه در قرون حاضر و در پي احقاق حقوق از دست 

كوشيده اند تا اين ابزار توانمند را در جهت  رفتة زنان صورت پذيرفته است، زنان اندك اندك
استفاده هاي شخصي و اجتماعي خويش، به كار گيرند و در حد امكان خود را از سيطرة نظام 
مردساالر زبان برهانند و از خود و آرزوها و آمال خود به عنوان نيمه اي از جامعة بشري پرده 

اندك دل سروده هاي زنان شاعر اين مرز و بردارند. اين پژوهش كوشيده است تا در اين مجال 
بوم را بررسي نموده و معيارهايي براي شناسايي هويت شاعر مونث از روي خوانش آثارشان به 
دست بدهد. نگارنده اين معيارها را به نشانه هاي كنشي، نشانه هاي محتوايي، نشانه هاي نحوي 

شنايي با اين نشانه ها ميتوان متوني را و نشانه هاي بالغي تقسيم نموده است كه با شناخت و آ
كه دغدغة زنانه نويسي دارند به راحتي تشخيص داد. همچنين ويژگيهاي برجستة نوشتار زنان در 
حوزة نحوي و وصفي زبان زنان قابل تأملند كه ميتوان به صورت خالصه آنها را در موارد زير 

تكرار اسم، صفت، فعل، جمله و ...، پرسشهاي  تكرار كه خود قابل تقسيم به موارد زير است برشمرد :
متوالي و پي درپي، حساسيت به رنگها و استفاده از آنها براي باال بردن ظرفيت واژگاني، توضيح و 
تشريح جزئيات و عالقه به استفاده از كنايه و مجاز و ضرب المثل و كشف و خلق ايماژهايي با 

 ماهيت زنانه و ... 
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