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خديجه صالحی

3

ماجستیة يف اللغة العربیة وآداهبا جبامعة زابل ،ایران

المل ّخص

یقع البحث عن جوانب التقاء اللغة النسویة على اللغة املنطوقة واملكتوبة يف جمال اللسانیات االجتماعیة من جانب ومن جانب آخر يف
یعب البع من النقاد النسویة أسلوباً خاصا للکاتبات .وهلذا األسلوب میزاته اخلاصة برزت يف ثنایا جمموعة
جمال النقد النسوي ،حبیث ّ
«حلظة الختالس احلب» القصصیة لفضیلة الفاروق ( )7691القاصة اجلزائریة وجمموعة «ثالثة كتب» القصصیة لزویا بیزاد ()7691
القاصة اإلیرانیة .تسعى هذه الدراسة البحث عن میزات الكتابة النسویة لبنیة القصص القصیة للفاروق وبیزاد وذلك وفقاً للمنهج الوصفي
التحلیلي .تعتمد الدراسة علی نظریة روبن الكوف األلسنة االجتماعیة بوصفها نظریة أکادميیة تدرس عن أثر اجلنس على العالقات
القاصت ن
خطاهبما السردي توظیفاَ یناسب مسات اجلنسیة النسویة .أما املستوى اللغوي ،فتشمل
االجتماعیةّ .
ي قد وظّفتا َ
تدل النتائج علی أن ّ
القاصت ن
ي علی کلمات متلطّفة مزجية بعامل املرأة العاطفي مع خلیط من اللغات الدالة علی األلوان النسویة .ويف املستوى
غالبیة كلمات ّ
تدل
ختتص واألسلوب النسوي ،وذلك عب استخدام مجل وصفیة ،واملؤكدات ،وعبارات ّ
النحوي ،فتنتمي ّ
القاصتان إلی توصیفات جزئیة ّ
علی التشكیك ،واالستفهام.

الكلمات ال ّدليليّة :األدب املقارن ،القصة القصیة ،اجلنس النسوي ،فضیلة الفاروق ،زویا بیزاد ،روبن الکوف.

 .1تاریخ الوصول1348/8/71 :
 .2العنوان اإللکرتوينali_ahmadi@uoz.ac.ir :
 .4العنوان اإللکرتوينali_habibi@uoz.ac.ir :
 .3العنوان اإللکرتوينkhadije salehi@ymail.com:
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 .6المق ّدمة
 .6-6إشکاليّة البحث

تدخل اللغة واجلنس يف عالقة جدلیة مع اللسانیات االجتماعیة اليت تری أن اللغة ظاهرة اجتماعیة تتوافر فیها خصائص الظواهر
االجتماعیة علی وجه االستمرار ومع النقد النسوي مابعد البنیوي الذي یُعرف باملوجة النسویة الثانیة .مل یقتصر االهتمام مبسألة
فاعلیة اجلنس واخلطاب علی حقبة الثمانیات فقط ،بل ظل هذا اجلهد لللغوین موصوالً إلی الدراسات النسویة والنقد النسوي
قدمياً ،فبذل السابقون الوسع کله ملدارستها حبیث الميکن التمییز بي اجملال ن
ي :علم اللغة والنقد النسوي« .مع أن النقد النسوي
ُ
یعتمد علی عوامل النسویة وتصورات و مبادی هذه احلرکة يف األدب ،أما الدراسات اجلنسیة فتهدف إلی الکشف عن العالقة
نظري املوجة النسویة
بي الثقافة واجلنس» (هرمن وآخرون .)796 :7969 ،برزت تأثّرات اخلطاب النسوي من اجلنس لدی ُم ّ
الثانیة وذلك يف أواسط الثمانیات من القرن العشرین .فهم یرون أن اجلنس یؤثّر تأثیا مباشراً علی أسلوب املرأة املکتوب أو
املنطوق به .تُعد نظریتا الکتابة النسویة 1للمنظّرة الفرنسیة هیلي سیکسو واخلطاب النسوي 2للوسي إیرجياري الکاتبة النسویة
الشك فیه أن
الفرنسیة من أشهر النظریات للتیارات النسویة اليت تعتمد علی أصول الکتابة النسویة (املصدر نفسه .)799:ممّا
ّ
ثنائیة الذکورة واألنوثة من أکثر القضایا إحلاحاً يف التفکی واملثاقفة ،وستظل متأل الدنیا .ومن هذا املنطلق أصبح جمال اللسانیات
االجتماعیة والنقد النسوي ُمنطوی ن
ي علی احنیازات نسویة تؤّکد علی قضیة التحیّز اجلنسي اليت تعرتف باالستیالء الذکوري علی
اللغة وذلك بسبب احلَیف الذي أعقبته بیولوجیة املرأة واملناسبات االجتماعیة ُُتاهها .ومن الصعوبة أن جند کتابة نسویة مل تتن ّکر
ف يف متنها بع األسس الذکوریة .تؤدي هذه الدوافع إلی ظهور النقد النسوي مابعد البنیوي الذي
السمات النسویة بل توظّ ُ
یسعی إلی تعریف أسلوب کتايب خاص باملرأة وتبیي مؤلفاته وأبعاده تناسب وجنس املرأة .فیعتقد علماء اإلناسة أن هذا هو
عامل اللغة حیث «كان الرجل هو منتج املعرفة ومستهلكها ،وكانت املرأة على هامش الثقافة وخارج دائرة الفعل» (الغذامي،
سمى بالنقد النسوي ،إذ «یصف طرق تصویر املرأة يف النصوص
 .)16 :1009وهكذا یكشف نوع من النقد طبق هذا الفكر یُ ّ
اليت یكتبها الرجل ،أو حذف هذه الصورة منها» (بعلي.)90 :1006 ،

 .8-6الضرورة و اإلهميّة و الهدف
یبدو من هذه البیانات أن مفهوم الكتابة النسویة هو حتدید نوع اجلنس لألدب على أساس الرؤیة النسائیة؛ حیث «تسعى
بإصرار أن ختلق شكالً وصوتاً ومضموناً نسائیاً متفاوتاً عن صوت الرجال ،كما تتطرق إىل حتلیل احملتویات والتطبیقات اخلاصة
للغة النسائیة ودراسة االختالفات الصوتیة والكالمیة والنحویة بي اللغة النسائیة والرجولیة» (فتوحي .)302 :1411 ،جاءت
الكتابة النسویة لیعب عن األزمات اليت تعانیها الذات األنثویة يف اجملتمع الذكوري بلغة جدیدة تناسب روح املرأة وذاهتا؛ إذن
نستطیع القول أن الكتابة النسویة یدل على االرتقاء باملرتکزات اخلطاب الذكوري الذي سیطر على الكتابه طیلة قرون طویلة .إن
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اليت تفی جرأة .بطلة قصصها «تبدو كأهنا تعیش يف عامل خاص يف جزیرة معزولة ،وأهنا المتر مباحوهلا إال من خالل تداعیات
متحكمة يف الفكرة والنص» (الفاروق :1112 ،املقدمة) .ترسم الكاتبة يف قصصها مالمح اجملتمع الشرقي ،واملرأة املقموعة
والرجل السید املستبد وتطرق بعالقة املرأة مع الرجل ونظرة اجملتمع للمرأة وقضایا تَ ُه ّم املرأة كالزواج والطالق واخلیانة واألسرة
واحلرمان من احلقوق .أما أسلوهبا فیختلط فیها الشعر بالبكاء ،إذ تسعى من خالله مشاهدةَ الوقائع من وجهة نظر النساء ذاهتا
وتوصیف األحداث والنقاط عب رؤیتها النسائیة إىل إیصال املخاطب إىل عامل نسائي حقیقي.
وزویا بیزاد يف جمموعة «ثالثة كتب» استطاعت أن ُتسد خصوصیة التجربة األنثویة عب خطاب یسعى للتمیز بلغة أدبیة
ادهتا .فتفصح عن التزامها بقضیة املرأة اإلیرانیة ،وعن الدور النضايل الذي قام به الرجل وكل أشكال
خاصة متنح القصة فر َ
اإلضطهاد اليت التعرتف حبقوقها االجتماعیة ،يف حماولة إلبراز دورها الذي الینبغي أن یكون أقل حظاً وأمهیة من دور الرجل.
«ومن مجلة املشكالت اليت تواجهها املرأة اإلیرانیة يف اجملتمع وميكن مشاهدهتا يف أعماهلا هي الزواج القسري ،الطالق والقهر
على املرأة» (شام بیايت.)182 :1421 ،أما عن أسلوهبا ،فقدمتكنت القاصة عب توظیف كلمات قلیلة من عرض حیاهتا ونقل
أحاسیسها ،وتناسقت لغتها السهلة تناسقا تاما بي الكاتبة والقارئ بأسلوب شعري مزیج بالنثر.

 .9-8دراسة المجموعتين وفقاً لمنهج لکوف
بذل الباحثون مساع لتوضیح خصائص الكتابة النسویة وقدموا إیضاحات له .وبع هذه اخلصائص اليت سنشی هلا ،من املمكن
أن تبز يف أعمال الكتّاب الرجال .باإلضافة إىل ذلك هناك الكثی من هذه اخلصائص اليت تلعب دورا هامشیا يف أعمال النساء
القصصیة ،لكن یبز يف بنیات النص بنوع من الشدة ،حبیث ميكن أن یشكل حداً ميیز بي أعمال النساء والرجال .كذلك ميكن
لعدد من هذه اخلصائص أن ترتبط باملضمون واجلوهر ،ولكن تنساب يف قالب السرد بسبب حضورها داخل اللغة فتلبس لونا
مکونات منهج الکوف األکثر استعماال
أسلوبیا متمایزا ،وهذا یؤكد أن القاص استخدم أسلوب الكتابة النسائیة .واآلن ندرس ّ
القاصت ن
ي.
لدی ّ
 .6-9-8اللغات الخاصة بعالم المرأة
الحظت الکوف وجود اختالفات بي الرجال والنساء يف استخدام األلفاظ والتعبات ،ممّا مسح هلا أن تطلق علی بعضها أنه من
ألفاظ الرجال ،أو من ألفاظ النساء .ومن جمموع ما تناولت إلیه الکوف عن خصائص املفردات والتعبیات يف لغة املرأة هي
اللغات الدالة علی األلوان والزینة والدیکور ( .)Lakoff, 1973: 53من املمكن أن تتجلى هذه التعابی يف قصص الرجال
تدل
أیضاً ولكن تبدو هذه االستخدامات يف قصص الكاتبات جلیة بالنسبة إىل قصص
بی ّ
َ
الكاتبي .تستخدم فاروق وبیزاد تعا َ
تدل علی انفعاالت نسویة منها :التأمل ،والبكاء،
علی األلوان ،واملشاعر ،واملیول وأثاث املنزل ،وتستخدمان قسماً من األفعال ّ
واحلسرة ،واآلهات .هنا نبحث عن بع الكلمات اليت تناسب وعامل املرأة وهي األكثر استخداما يف قصص فضیلة الفاروق
وزویا بیزاد.

اللغة و اجلنس يف القصص القصیة الفضیلة الفاروق وزویا بیزاد علی ضوء آراء روبن الکوف 21/

 .6-6-9-8األلفاظ الدالة علی األلوان
إن دالالت األلوان لدى اإلنسان عمیقة اجلذور ،تواکب حیاته يف البیئات املختلفة وتسایر متطلباته احلضاریة عب تارخيه الطویل.
متثل األلوان ملمحاً مجالیاً لدى املرأة وأن أقواهلا جاءت حافلة بالدالالت اللونیة؛ لذا عنت املثقفات الکاتبات عنایة فائقة
باأللوان ولذك یظهرهنا على ألسنة بطالهتن .تری الکوف أن «االختالف بي ذاتیات املرأة والرجل یؤثر مباشرة يف رؤیة كل
منهما لأللوان» ( .)Lakoff, 1973: 61وهي تعتقد أن «النساء أكثر قدرة على معرفة الفروق الدقیقة بي األلوان
املختلفة» (املصدر نفسه) .متیز املرأة األلوان متیّزا دقیقاً أكثر من الرجل ،فتشیع على لساهنا األلوان احلمراء ،والعنّابیة ،والبصلیة،

واألرجوانیة والطحینیة وغیها؛ «یعز بع الرجال اهتمام املرأة بالتفریق بي األلوان إىل سذاجة املرأة وتفاهة هذا الصنیع فالیتوقّع
من املرأة أن تتخذ قرارات يف األمور املهمة» (برهومة)791 :1001 ،؛ بینما «الرجال هم األفضل يف الرتكیز على األلوان
األصلیة فقط» (حممودي خبتیاری ودهقانی .)9۱1 :7961،لداللة اللون تأثیه السحري يف کتابات النساء ،األمر الذي شغل
فکر فضیلة الفاروق وبیزاد الت ن
لتعبا عن ُتارهبما اخلاصة
ي وظّفتا داللة اللون الثابتة واملتغیة يف جمموعتیهما القصصیةّ ،
وإحساسهما إزاء تلك التجارب ومدى رقتهما وعوطفهما ونوازعهما الوجدانیة؛ ألن «جسد اللون داللة اإلحساس ال داللة
البصر يف نصوص املرأة ،فضال عن کونه لغة تعبییة هلا سحرها األخاذ يف عامل املرأة املتأزم من قیود اجملتمع الشرقي» (صاحل،
.)۱۱9 :1079
مارس اللون سحره يف عامل فضیلة السردي ،بوصفه مرایا لألحاسیس اليت تشعر هبا ،فتستخدم كلمات ترتبط بألوان خاصة
بالذوق النسائي ،فهي كلمات تنطوي على نوع من التضامن« :لیت لون عینیك أخضر ،للخضرة سحر على عیين ،وعلى قليب»
(الفاروق« .)۱1 :7661 ،ككل العیون الساحرة كانت عیناه أمسرّ ،لونه البحر مبزید من السمرة ،بشيء من احلمرة» (املصدر
نفسه« .)9۱:وجاء صمتك أنت ،أسود قائماً ،كتلك اللیايل اليت الحتسن أن مشاعرك» (املصدر نفسه.)1۱:
وهذا االستخدام لأللوان ملسناه يف جمموعة «ثالثة کتب» لبیزاد ،حبیث احتلت داللة اللون مساحة مفتوحة احلدود يف
صفحات هذه اجملموعة يف تلوین صورها السردیة« :مسحت بیدها على قماش الكروشیة الصفراء ،مث الكروشیة الرمادیة ،قالت:
الصفراء أم الرمادیة؟ أخال أن الصفراء تلیق أكثر بالتنورة الكحلیة» (بیزاد« .)83 :2002 ،ابتاعت «ترانه» لنفسها ثوب
تریكو أخضر اللون الفاتح» (املصدر نفسه« .)168:ارتدى طقماً كحلي اللون وقمیصاً أبی ذویاقة ووضع نظارةً مشسیة ذات
هیكل معدين» (املصدر نفسه.)101:

 .8-6-9-8الحب
احلب من أمجل املشاعر اليت قد یشعر هبا الشخص خالل حیاته .ختتلف مشاعر احلب من شخص آلخر ومن جنس آلخر،
ّ
َ
التصرفات اليت تتشابه عند الرجل واملرأة عند الوقوع يف احلب .تعتقد ماري وولستونكرافت
ولكن هناك بع الصفات و ّ
(1212م )7196-الناقدة النسویة أن وجوه التمایز بي مشاعر احلب لدی املرأة والرجل ترتبط باملوقف الرومانسي للمرأة ،وهذا
بقوة املشاعر وتؤکد علی أهنا تسیطر علی
األمر یؤدي إلی انفعالیة املرأة (رابینزّ .)۱6 :79۱6 ،
تسمی الكوف هذه املیزة ّ
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أعمال غالبیة الکتابات (الکوف .)21:یؤكد نقاد النسویة أن الرجل یكتب بعقله ،أما املرأة فتكتب بقلبها« :العامل هو حمور
اهتمام الرجل أما املرأة فمحور اهتمامها الذات ،حیث تستمد مجالیة الكتابة يف املقام األول من ثراء العواطف وزخم
األحاسیس» (طرابیشي.)77 :76۱7 ،
إن احلب يف القصص النسویة ،فهي تُعرف كحالة عاطفیة غیمرتبطة بشهوة أو ممارسة جنسیة لدى القاصات ،كما نراها يف
قصص الفاروق وبیزاد؛ حبیث تشكلت غالبیة قصصهما حول حمور هذا النوع من احلب .إن دراسة العالقة بي املرأة والرجل يف
تم
قصص
ّ
القاصتي یسلط الضوء على عالقات السلطة يف العائلة ومكانة املرأة يف العالقات الشخصیة والعاطفیة كذلك ،ف ّ
تصویر احلب يف بع القصص على أنه مبثابة العمود الفقري لعالقة املرأة والرجل .كلما تستخدم القاصتان كلمات تدل علی
تبي أن املرأة ختلّت عن حقوقها يف هذا الصدد .أشارت فضیلة يف
احلب ومشتقاته تلبس التعابی واجلمالت صبغةً عاطفیة ّ
قصصها إىل مجل حتمل يف مضموهنا احلب ،ولكنها تعتقد أن احلب مات يف العالقات األسریة« :لنأستطیع العیش بدونه»
بعد كیف سأعیش بدونه ،بدون زجمراته ،بدون قهره( »..املصدر نفسه« .)79:لكين
(الفاروق« .)7۱ :7661 ،ملأتصور ُ
أحبك ..أحبك ..أرغب يف مواصلة احلیاة معك» (املصدر نفسه« .)99:أحببت عقابه رغم بكائي ،أحببت رحیله رغم الشوق
إلیه ..أحببته رغم ارمتائه يف حضن زوجة جدیدة» (املصدر نفسه« .)90:العشق أمنیة متبورة اجلوهر حي حيل اخلوف يف
ضلوعنا بدل اللذة» (املصدر نفسه.)۱9:
أما يف قصص بیزاد ،فیُعد احلدیث عن احلب من القضایا املهمة يف كتابتها ،إذ تولیه القاصة الدرجة الكبیة يف قصصها،
حیث یُ ُّ
عد العصب األساسي لبطالهتا .تتحدث بیزاد عن احلب يف جمتمع ذكوري ینظر بارتیاب إىل أحادیث رومانسیة« :م ّد
أمیي باُتاهي باقة من أزهار النرجس ،كانت عیناه مثلة وشرع یقول :آه ..یا صغیيت ،أحبك( »..بیزاد« .)26 :2002 ،يف
هز فرامرز رأسه ،ومجع شفتیه وفمه اللذی نن لطاملا اعتقدت مهناز أهنما
أحد املرات عاد فرامرز من مهمته ،اعرتفت مهناز بفعلتهاّ ،
أمجل شفتي وفم يف العامل وقال :عزیزيت أنت غیمبالیة للغایة ،ومسح بیده عدة مرات على شعر مهناز» (املصدر نفسه.)112:
«فابتسم زوجي ،وضغط على مرفقي وقال :اهدئي» (املصدر نفسه.)28:
 .9-6-9-8المنزل

من الكلمات األكثر شیوعاً يف آثار النساء كلمة املنزل ،حیث ترتبط صورة املرأة يف تفكی الرجل السلطوي التقلیدي إىل حد ما
مبفهوم املنزل .تتمحور مواضیع احلدیث بي الرجال حول السیاسة ،وتشریع القواني ،واملنافسة ،والریاضة واملزاح فیما «تتمحور
مواضیع النساء مع أقراهنن أكثر حول أحاسیسهن ،والعالقات واملنزل والعائلة» (آذري .)44 :2012 ،تعتب جیلبت وجوبار
ومها من النقاد النسویة أن البیئة املنزلیة بیئة تناسب والتفكی الذكوري ،ألن الرجال يف اجملتمع الذکوري یعتقدون أن املرأة املثالیة
هي اليت تعمل يف املنزل ،ألن الوظائف خارج املنزل غالبا ما یكون هلا تعاریف ذكوریة (رابینز .)799 :79۱6 ،ففي اجملتمع
التقلیدي یتم على نطاق واسع إطالق التسمیة على املرأة باستخدام كلمة منزل ،كما أن النساء ُجيربن أغلب أحداث حیاهتن يف
ئ ،فالنساء یربي أوالدهن يف املنزل ویبادلن أزواجهن احلب ،فاختیار هذا احملیط یشی إىل االرتباط
أمن وهاد ٌ
املنزل .فاملنزل مكان ٌ
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باحلرمان وهواجس حیاة النساء .فكلمة منزل يف قصص كليت القاصتي هو مكان للسكینة واهلدوء ،وحيظى برتدد مرتفع للغایة.
تشی فضیلة إىل هذا التوظیف لكلمة منزل يف «حلظة الختالس احلب»« :باردة ،الفرق بینها وبي قطعة أثاث من هذا
البیت( »..الفاروق« .)71 :7661 ،ماتت یداه ،مخد صوته لألبد ،وانطفأت شعلة عینیه من هذا البیت القدمي القدمي»
(املصدر نفسه« .)7۱:ماز ن
لت فتاة مهذبة يف نظري ،فعن أي عامل كان یتحدث؟ أشیاؤه مرتبة ،البیت هادئ وأنا مطیعة وجميء
األطفال مشیة إهلیة» (املصدر نفسه.)۱6:
وزویا بیزاد كمثیلتها يف استخدام كلمة منزل؛ ففي قصصها نرى هذا النوع من االستخدام كثیا« :كان الذهاب إىل منزل
اجلدة یشكل أحد أمجل األوقات اليت ميكن ملارتا أن تقضیها» (بیزاد« .)222 :2002 ،يف وقت الظهیة كان یقبل زوج
طرف الزقاق الضیق جنباً للمنازل یلتصقون هبم
جاريت وولدها من املدرسة إىل املنزل» (املصدر نفسه« .)6:یتساقط الثلج ،وكانوا َ
لیفرحوا هبا قلبهم احملزون» (املصدر نفسه.)16:

 .3-6-9-8البكاء

البكاء خبة مير هبا كل إنسان ىف لمتلف مراحل حیاته « .یؤكد العلم احلدیث أن املرأة أكثر بكاء من الرجل بسبب زیادة عدد
الغدد الدمعیة لدیها وغزارة إ فرازاهتا عن الرجل ،فاملرأة عندما تبكى فإهنا ختفف من توترها العصىب وترتاح بدموعها» (القوصي،
 .)413 :1161لذلك فالدموع هلا نعمة ،ألن الغلیان داخلها فیتحول إىل قطرات دموع تنفس هبا عما بداخلها من غلیان،
لذلك تنفجر بالدموع .مبا أن البكاء مسة مشرتكة تالئم وعامل املرأة فهي تتکرر مع مشتقاهتا يف القصص النسویة أکثر منها يف
القصص الذکوریة .أما فضیلة الفاروق وبیزاد ،فهما من القاصات الاليت استخدمن البكاء بوصفه نوعا من التفریج النفسى الذى
یریح أعصاهبما وجيعلهما أصح وأسلم من الرجل الذى اعتاد أال یبكي .استخدام هذه احلالة العاطفیة يف قصص فضیلة حيظى
ت ما كنت أمتسك به من تقالید
بكلمات شائعة االستخدام أكثر حبیث أن أكثر قصصها تبدأ بفعل البكاء« :بكیتك ..بكی ُ
اهلباء» (الفاروق« .)16 :7661،أذكر أنين بكیت» (املصدر نفسه« .)19:أبكي بغزارة ،وأرمتي على صدرك للمرة األوىل،
وأمهس لك للمرة األوىل أیضاً ..أحبك» (املصدر نفسه.)90:
واستخدمت بیزاد أیضاً هذه األفعال يف قصصها« :أغلقت الباب وجلست يف أحد الزوایا على األرض ،فبكت وحزنت
وبكت» (بیزاد« .)126 :2002 ،وأنا كنت واقفة يف إحدى زوایا املنزل ،كاظمة غیظي ،كنت أبكي ملويت يف سن
الثانیةعشرة» (املصدر نفسه « .)228:يف نفس ذلك الوقت رن جرس اهلاتف وأعلنوا خب موت سیادة العقید ،فسقطت
الكأس من ید مهناز ،وأجهشت بالبكاء» (املصدر نفسه.)112:
 .8-9-8األلفاظ المؤدبة
یتبي أنه یتعلم الفتیان والفتیات منذ البدایة أن
يف سیاق دراسة االرتباط بي اجلنس والكفایة التّواصلیّة اليت قامت هبا الکوفّ ،
الرجال من وجهة النّظر التأدبیّة وأثبتت
لدیهم سلوكي لمتلفي .وقد تناولت الکوف ع ّد َة لغة النّساء باعتبارها متمیّزة عن لغة ّ
اليت یغلب علیها
الرجال ّ
استعمال النّساء لقدر من أفعال دالة علی التلطّف منها االلتماس واالستفهام أكب ممّا تستعمله لغة ّ

السابعة ،العدد  ،28شتاء 1416
لسنة ّ
 /42حبوث يف األدب املقارن ،ا ّ

األمر والنّهي واإلقرار .)Lakoff, 1973: 53-55) .وفقا ملا قاله النقاد النسویة أن الرجال لدیهم هذا القلق أنه جيب أن
تکون کالمهم مصدراً للقوة والسلطة ( رابینز)79۱ :79۱6 ،؛ وهلذا السبب ینبغي أن منیّز بي لغة املرأة والرجل« .املرأة حینما
جنسها إىل التلَطُف والتهذیب ،إذ التلَطُف يف هذا اجملال من باب التحرز عن ذكر األلفاظ احملظورة أو التصریح
تتکلم ُ
یدفعها ُ
هبا ،فتعدل املرأة إىل الكنایة» (هبمين مطلق ومروي .)79 :7969 ،أما الرجل فالیراعي املوقف ،بل یستخدم يف حماوراته
كلمات مفضوحة ینفر منها الناس ،وذلك لتشویهه املخاطب.
ن رى يف قص ص فض یلة الف اروق القص یة أن الرج ال عن دما خياط ب امل رأة فه م ینزح ون ع ن اللّغ ة املعیاریّة ال يت ه ي لغ ة الطّبق ة
املث ّقف ة ،ب ل یس تخدمون احملظ ورات والتابوه ات ص رحية دون ّ
أي م ن التل ویح والتع ری « .خ ذي ی ا أم اللع ي ،واص نعي ل ی عش اءَ
کعش اءات املل وك ،واطعم ي نفس ك ،إن ك تش بهي فزاع ة الطی ور ..ویص رف فین ا مجیع ا :ت ت نفقن عل ی بالش ر ی ا حطب ات جه نم..
ت تفقن عل ي ی ا ض رات ال نحس» (الف اروق« .)14 :1112،الميك ن أن تك وين إم رأة م ن حل م دم ،أن ن
ت دمی ة س خیفة الميک ن أن
تسلى رجالً» (املصدر نفس ه« )20:ح ي تتح دثي ع ن ال زواج تب دین غبی ة مث ل ک ل النس اء ح ي تس یطر عل یهن فک رة ال زواج»..
(املصدر نفسه .)42 :ولكن النس اء فه ّن یأخ ذن احلی اء يف حم اوراهتن؛ ألن الرق ة واألنوث ة ترتبط ان دائم اً بالته ذیب .امل رأة يف ه ذه
القص ص إم ا تص مت و إم ا تنح و إىل اس تعمال كلم ات مث ل «م ن فض لك»« ،إذا مسح ت»« ،ش كراً ل ك» ،فه ي ت رتك انطباع اً
لدى الرجال الذین یتعاملون معها معاملة سیئة .فهذا ما نراه حینما ختاط ب فت اة أبی ه الغض وب مل ا ت أخرت يف الع ودة إل ی البی ت:
ّ
«أری د أن أش تم ه ذا اجملتم ع األع رج ال ذي ی دین فین ا ک ل م ا حن ب ..کن ا نلتق ي وکان ت نظ رات ه ذا الش ارع تالحقن اُ ،تس د يل
نظرات والدي حي أتاخر عن موعد الدخول إلی البیت ،بألف هتمة يف عینیه ،تلك التهم الثقیلة ،اليت الختتلف عن اخلطای ا ال يت
وتتحمل« :کانت
ال تغتفر» (املصدر نفسه .)26:وامرأة أخرى تتعلق بزوجها تعلقا عاطفیا ،فهي تصمت أمام سلوكه السلطوي
ّ
رجل ي» (املص در نفس ه .)90-۱6 :ويف
یبدو يل والداً حیناً ،وحیناً أخاً أکب ،وحیناًکنت أهواه ألنه زوجي ،وکنت أشتهیه ألنه ُ

قصة أخرى نری إمرأة خاضعة لسوء معاملة زوجها وهي تعاين من اإلی ذاءات اجلس میة م ن قب ل زوجه ا .فه ي تص ف الس وط حبی ة
رقطاء تلمس جسمها« :باردة ،ال فرق بینها وبي قطعة أثاث من هذا البیت ..باردة ،ال فرق بینها وبي سوطه الذی أحضره من
ترکی ا خصیص اً لتأدیبن ا .ک ان مق ب ه ذا الس وط یش به حی ة رقط اء ،وکان ت قبض ته ک املوت» (املص در نفس ه .)12 :ويف قص ة
ت إلی ك ،وج دتك شرس اً ،ولمیف اً ،والش رفة
أخ رى ،تص ف امل رأة زوجه ا بأن ه لمی ف وشرس ا ،ألن ه یؤذیه ا إی ذاء جس میا« :التف ُ
أصبحت ضیقة فجأة ،ویداك كبیتان ،القیت القب على عنقي ،مث مهس ت يل واحلم رة حتت ل وجنتی ك ..أری د نك اللیل ة» (املص در

نفسه .)64-62 :
يف قصص بیزاد القصیة ،عندما یتحدث الرجال مع النساء يف هلجة هجائیة ،کانت ردة فعل النس اء انفعالی ة دون أیّة هجم ة
وهجاء .فعلى سبیل املثال ،عندما یستهزء الزوج أعمال زوجته املنزلیة فهو یهجم إلیها بلهجة مهین ة ختل و م ن األدب ،أم ا الزوج ة
فه ي تص مت أم ام هجم ات زوجه ا (ب یزاد .)112 :1482 ،ويف قص ة أخ رى یس ّمی جمی د عش یقته ال يت خجل ت م ن عالقته ا
ب الفتی اس م الطم اطم ،أم ا الفت اة فب دالً م ن أن تغض ب وُتادل ه فه ي ال يت تق ول بنفس ها« :أن ا متأك د م ن أن ه حيبّ ين فس ّماين
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بالطم اطم» (املص در نفس ه .)121 :ويف قص ة أخ ری ن ری إم رأة تعام ل زوجه ا معامل ة حس نة عل ی ال رغم م ن أن الرج ل ی زدرئ
أي فتیة تطم ع إل ی أم یي املتع ب واملض طرب؟ » (املص در نفس ه .)26:ويف قص ة أخ رى ،تتح دث امل رأة
زوجتها طوال حیاهتا« :و ّ
ُ
ع ن س وء معامل ة زوجه ا متواض عةً مه ّذب ة دون أن تتح دث ع ن احملظ ورات والتابوه ات .فه ي تق ول ألخته ا« :ف داء ل ك ی اأخيت .
ماذا أفعل؟ لیس ت العش اء والغ داء ج اهزة؟ املالب س لیس ت مرتب ة ومکوی ة؟ مل أنظّف املن زل بدق ة وحساس یة؟ ق ويل يل :م اذا جي ب
القیام به ألجعله راضیا مطمئناً؟» (املصدر نفسه.)131 :

 .3-3-2صيغ وصفية جزئية

أظهرت الکوف أن املرأة تغرق يف تفاصیلها اجلزئیة مع العامل والکون لتکشف أکثر فأکثر منها .مادامت املرأة تنظر إلی الرجل
هتتم بالتفاصیل اجلزئیة له أکثر من اهتمامها به ،وُتاهد يف معرفة ما جيهله الرجل عن نفسه لتتم ّکن من غرضها؛ أما الرجل
فإهنا ّ
فهو ینظر إلی األشیاء والظواهر نظرة کلیة عابرة .وعادة ما یكون الرجال غارقي يف املسائل التجاریة أو عامل السیاسة ،والیدقّقون
النظر حینما یصفون األفراد .وعلى العكس من ذلك ،تويل النساء اهتماما وثیقا جبمیع التفاصیل لدی توصیفهن األفر َاد
(حممودي خبتیاري ودهقاين.)991 :7961 ،
اعتب وولف ( ) 1131-1882أن أول مشكلة تعرتي النساء يف شرح وجودههن تكمن يف املشكلة الفنیة للغة ،ألن «بنیة
اجلمل املوجودة التناسب شخصیتها الوجودیة ،فعلى املرأة أن تغی تلك البنیة لتمسى شارحاً وموضحاً للشكل الطبیعي ألفكارها

وحاالهتا» (مقدادي .)909:7666 ،تدقق النساء قیاساً بالرجال بالتفاصیل أكثر وتستخدمن مجال اعرتاضیة ،ودعائیة ونداء.
«ويف العادة فإن أسلوب الكتابة النسائیة بسیط وبعید عن التصنع .وحيفل كالم النساء بشكل أكب باجلمل البسیطة واملركبة
املتناظرة األكثر استخداماً من اجلمل املرتبطة واملعقدة» (غرین ولبیهان .)68 ،2003،يف هذا املستوى یتم التأكید على اختیار
فتعامل النساء مع النساء مثل سلوكهن االجتماعي خيتلف عما
أمنوذج للجمل ،فالنساء غالباً تستخدمن أشكاالً لغویة معتبة،
ُ
هو علیه األمر عند الرجال .فهن یتقبلن بسرعة اللغة املوجهة؛ ألهنن مقابل العادات احلاكمة يف اجملتمع جمبات على الطاعة.
یرى املتتبع يف قصص فضیلة الفاروق وبیزاد مسات يف بنیة اجلمل ختتص بالكتابة النسائیة .فاجلمل الوصفیة تشبهان لماطبة
الذات وهي من اخلصائص اللغویة اليت استخدمت بدقة خاصة يف أعمال القاصتي.
من اخلصائص اللغویة اهلامة املتجلیة يف كتابات النساء هي الوصف أثناء سرد القصص .فالكاتبات النسوة ومن خالل
استخدام اجلمل التعجبیة واجلمل الوصفیة حياولن عكس عواطفهن ومشاعرهن األنثویة وكذلك جيعلن القارئ مالصقاً هلذا
اإلحساس .تستند فضیلة وبیزاد يف جمموعتیهما إىل استخدام الصفات والنعوت واألحوال للتوصیف التشخیصي اخلارجي
وتوظیف أفعال حرکیة تصف الشخصیة النسائیة .فقد جاءت اجلمل الوصفیة يف قصص الفاروق للقیام هبذا اهلدف ،وذلك على
شكل فعل التعجب:
«أعجب بك» (الفاروق« .)۱0 :7661 ،قال يل شاعر عريب كبی متخم جداً بشهرته و أمواله :ملاذا التكتب باللغة الفرنسیة،
ألیس هذا أمجل و أقرب جملتمعك؟» (املصدر نفسه« .)97:خبیثة ...أیُّنا أخبث؟ سألتك( »..املصدر نفسه.)9۱:
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أما الوصف يف قصص بیزاد ،فیُستخدم طبق أسلوب الواقعیة ويف قالب اجلمل البسیطة والقصیة؛ حیث تغلب هذه السمة على
أسلوهبا الکتايب« :یتساقط الثلج .ويف الزقاق الضیق الطویل فتاتان یافعتان تلعبان .إحدامها هلا شعر سابل وطویل ،وشاح برتقايل
یبدو کفراشة على جدیلة الشعر الثانیة ،الفتاتان تضحكان وتركضان وترتاشقان بكرات الثلج» (برهومة« .)12 :2002 ،يف
البدایات كانت خجولة ویتملكها احلیاء ومن مث أضحت لطیفة وصغیة ومن مث كبیة ومجلیة اللون وقرینة وقرینة ومث قرینة متاماً
مثل آخر أزهار جديت» (املصدر نفسه« .)38:هناك أشهر أیضاً ،ولو أن كان األمر نادر احلدث أن یكون مصروف الشهر
الفائت أقل من راتب السید «ف» ويف هذه األوقات تبتسم السیدة «ف» .كأن كأس الشاي أصبح جائزةً تناسبها ،فتتجرعه
عن آخره ،تضع یدها على كتفها وتنظر من نافذة املطبخ إىل الساحة» (املصدر نفسه.)21:
ومن ممیزات الكتابة النسائیة كذلك هو متسك املرأة بالنظرة التفصیلیة ،ألن املرأة ترید فت ح احل وار لذا طغت الوظیفة اللغویة
على السرد النسائي .والیرجع هذا لنضعف الرصید اللغوي هلا ،بل «یتمثل يف تلك املشكلة العتیقة اليت مارسها الرجل على اللغة
وعلى املرأة كذلك ،لكونه سید املرأة وصانع التاریخ ،فاللغة ستكون حكراً علیه فقط ،حمرمة على املرأة» (محراين:
 ،)2008/4/13لذا جاء رصیدها ناقصاً ،فلجأت إىل النظرة التفصیلیة ملداراة ذلك.
وهذه فضیلة الفاروق إذ تستغرق ىف الفروع والغرق ىف التفاصیل اليت تنبؤ من تشتیت أفكارها وبعثرة جهودها .توضیح
تفاصیل احلیاة العائلیة من أسالیب کتابة فضیلة الفاروق ،فلغتها تقوم يف الغالب على وصف هذه التفاصیل واجلزئیات؛ حیث
یرتبط هذا االهتمام باجلزئیات بروحها املغامرة طیلة حیاهتا« :هو بشع بالفطرة ،جاحظ العیني من كثرة التأمل ،وله أسنان طویلة
شبیهة بسور الصي العظیم ،أما شعره فهو منسكب على كتفیه منذ كان طالباً باجلامعة» (الفاروق« .)9۱ :7661 ،رجل
مخسیين ،قصی وضخم ،ق ّدمه يل زمیل على أنه رجل مهم .رجل ذوكرش كبیة وأسنان طویلة ،البد أن یكون مهماً» (املصدر
نفسه« .)96:أحبث عن خیالك يف املرآة ،عن طولك الفارع ومسرتك ،وشعرك اجلعد ،وعینیك الدامعتي ،یرتاءى يل صدرك حیاً
دافئاً» (املصدر نفسه.)90:
عكفت بیزاد يف قصیصة «الكأس ذواملقب » من جمموعة «ثالثة کتب» على وصف متجر بیع التحف القدمية بالتفصیل
الدقیق حىت أهنا وصفت الغبار فوق األشیاء .وهذه الدقة والتمحیص الدقیق یظهر يف أعماهلا االهتمام بالتفاصیل والنغم
النسائي« :كانت یوجد مقابل الرف أثاث جلدي كبی وكان الرف ملیئاً باألشیاء الصغیة والكبیة حیث ملیتعب أي أحد نفسه
يف توضیبها وترتیبها .األطباق والكؤوس الصینیة ،ونظارة الطیان الرثة ،واآللة الكاتبة السوداء اللون والثقیلة الوزن واليت تفتقد
وحلي ُمعفرةٌ بالرتاب» (بیزاد .)12 :1482 ،كذلك يف قصیصة «البُ َقع» تصف
لعدة أحرف ومزهریة ومنفضة سجائر وفُنیار ُ
بلسان لیلى ،السید َة ح.م هبذا الوصف« :امرأة یافعة حبواجب حنلیة ،تقع يف وسط اجلبي تقریباً وكانت تعطیها مظهر َمن یبدو
علیه الدهشة .ملیكن لون الشعر واضحاً ،من املرجح أنه كان كاكیاً ،مبفرق رأس انفتح من الوسط وتسرحية شعر ُجم ّعد ،وشفاه
منقبضة على شكل قُبلة .ظنت لیلى أهنا رمست خطوط الشفاه» (املصدر نفسه .)104:ويف مقام آخر« :كان الزقاق بضوضاء
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النهار وهجوع اللیل كورق القصدیر الرقیق ،یغطي هذه اجملموعة املعروفة واملستأنس هبا .حیاهتا كخط مستقیم ،مثل خیوط
مرتحنة اآلن فوق السجادة ،ثالثي عاماً استمر احلال على هذا املنوال» (املصدر نفسه.)20:
احلیاكة اليت تستلقي ّ

.3-9-8استخدام المؤكدات
یُعرف التوکید بکل «ما یکسب املعىن قوة ویطیده ثباتا ومتکنا يف النفوس» (الرفاعي .)1 :7619 ،والسبب الستخدام
املؤکدات يف النص یرتبط مبناسبات القول ومقتضیاته وبالعالقة بي املتکلم واملخاطب؛ ففکرة ربط الکالم بسیاقه البالغي تُعد
األساس الذي ینبين علیه تألیف الکالم .وفقا ملا ذكرته الكوف أن «املرأة حینما تتحدث تستخدم مؤکدات لمتلفة من أمثال:
جرا؛ وذلك من أجل التأكید على موضوع خطاهبا .والسبب وراء هذه االستخدامات
فقط ،وق ّ
ط ،وأبداً ،وجدا جدا ،وهلّم ّ
یرجع إلی موقفها املتزلزل ،فهي تسعی أن ترکز موقفها أكثر قوة» (حممودي خبتیاري ودهقانی.)997 :7961 ،
ومن میزات الکتابة النسویة أن مبدعتها تستخدم مؤکدات لبیان أفكارها حول األنوثة والتاكید علیها ،وتلك على اعتبار أهنا
متثل فکرة تکرار املعىن بأي صورة کانت سواء بلفظها کما هو حرفا کان أو إمسا أو فعال أو مجلة أو شبهمجلة ،وهو ما یدخل يف
التوکید اللفظي ،أو تکرار املعىن مبفهومها ولکن يف صورة لفظیة لمالفة للفظها وهو مایسمى بالتوكید املعنوي.
فقد استخدمت فضیلة يف «حلظة الختالس احلب» مؤکدات لشرح أفكارها األنوثیة والتأكید علیها« :فلمتكن مدخناً أبدا»
(الفاروق« .)99 :7661 ،وقد التكون ذكیاً جداً إذا اخرتت أن ُتیبين» (املصدر نفسه« .)۱9:كان عادیاً جداً أن تستعمل
هذا االستدراج الرجايل ألنثى تفتح شهیتك بعد وجبة غنیة بالكحول» (املصدر نفسه.)۱۱:
وكذلك بیزاد ،فقد استخدمت يف «ثالثة کتب» مؤکدات تبز أسلوب کتابتها« :ترانه حمزونة ،أبداً ملترغب بأن تستشعر
والدهتا مقصدها السيء» (بیزاد« .)130 :2002 ،كأن الباعم التشعر بالبد يف أي وقت ،تتذكر املرأة أول مرة تشاهد فیها
ط» (املصدر نفسه.)163:
الباعم» (املصدر نفسه« .)28:أخال أنه منذ احلرب العاملیة الثانیةمل یتغی هنا شيء ق ّ
 .5-9-8القيود التشکيکية

من السمات البارزة يف اخلطاب النسوي استخدام قسم غیقلیل من املفردات ،والتعابی الدالة علی التشکیك وعدم القطعیة.
تعتقد الکوف أن «السبب وراء استخدام هذه القیود یرجع إلی أن النساء عدميات الثقة يف اجملتمع الذکوري وأهنن یعشن يف
مکانات متزلزلة منحطّة» ( .).)Lakoff, 1973: 53-54ومن أنواع القیود التشکیکیة استخدام األسئلة القصیة يف هنایة
اجلملة (املصدر نفسه .)22:یُع ّد االستفهام من األسالیب البالغیة اليت کان هلا حضورا الفتا يف کتابات النساء .إن أسالیب
تتنوع بتنوع أدواهتا وسیاقاهتا وتتبي بتتبع استعماالهتا .أثبت هاید،
االستفهام متعددة وإحياءاهتا يف الکتابات النسویة ّثرة متنوعة ّ
اللغوي الشهی ،أن استخدام األسئلة التصدیقیة يف هنایة اجلمل یُع ّد من میزات اخلطاب النسوي «النساء یستخدمن األسئلة
التصدیقیة أكثر من الرجال .السؤال التصدیقي هو عبارة قصیة تأيت يف هنایة اجلملة اخلبیة ،وحتوهلا إىل سؤال وهي عالمةٌ على
هواجس النساء؛ مثل :ألیس كذلك؟ ،هل توافقين الرأي؟ ،هل تعلم؟» (هاید .)128 :2004 ،متیل النساء كثیاً إىل طرح
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التسأوالت واهلدف من هذا األمر إقحام املخاطب يف حمادثة ،حیث «یستخدمن كثیاً ضمی حنن وأنتم ،ومن خالل هذه
الوسیلة یقمن مع املخاطب احتاداً وانسجاماً» (آذري.)44 :2012 ،
من مالمح کتابة فضیلة وبیزاد القصصیة هو استخدام اجلمل االستفهامیة يف قالب لماطبة النفس ،حیث أن أغلبها حيفل
بالقیود وتعدد اجلمل الرئیسیة واجلمل املتبوعة .ویبدو أن هذه السمة نابعة من هواجس النساء .وهذه فضیلة تستخدم األسئلة
مبینة عن خبایاها« :هل سیقرر الیوم وحيدد موعداً خلطوبتنا ،موعداً لزواجنا ،موعداً لنهایة مواعیدنا املسروقة كلها يف استودیو
األنوار؟ ..هل سیقرر الیوم؟( »...الفاروق« .)99 :7661 ،ملاذا أختلق األسباب دائماً ألقنع نفسي أنين أختلف عن اآلخرین؟
ُهول األمور حي أمارسها أنا ،أو حیث أتلقاها أو حي أحللها؟» (املصدر نفسه« .)91:ملاذا حنن جمبون دائماً على
ملاذا أ ّ
إسقاط أمانینا إىل األرض ألن أمانیهم تعانق السماء؟» (املصدر نفسه.)69:
وكذلك بیزاد ،فهي تعب عن أحاسیسها عن طریق اجلمل السؤالیة« :هل املرأة اليت تعمل خارجاً تقوم بواجبها بشكل جید
ُتاه زوجها وأوالدها؟» (بیزاد« .)23 :2002 ،یرمق احلدیقة ویقول لنفسه :هل سأقوم برتتب املخزن؟ هل سأضع جانباً
فكرت أي
األشیاء اإلضافیة؟ هل يف الغد سأعیطها ّحملرم؟» (املصدر نفسه« .)22:عندما أنظر إىل زوجي تتملكين ضحكة،
ُ
فتاة شابة تنظر بعي الطمع إىل أمیي املتعب وسيء اخللق واملنكسر؟» (املصدر نفسه)26:

 .9النّتيجة

بعد مطابقة رؤیة روبن الكوف على قصص اجملموعتي توصلنا على أن أسلوب الكتابة النسویة للمجموعتي تناسب ورؤیة الكوف:
القاصتان إلی
القاصتي استخدام الكلمات والعبارات اليت تبز اخلطاب النسوي؛ حبیث متایلت ّ
من أبرز أوجه الشبه بي أسلوب ّ
یتوجه إلیها الرجال يف كتابتهم.
استخدام األلوان املختلفة ،والتعابی املختصة باملنزل واألعمال املنزلیة ،والكالم الرومانسي أكثر مما ّ
كتابتهن.
وذلك بسبب جنسیتهن اليت ترتبط مباشرة بأسلوب
ّ
القاصتي تنتمیان إلی التعبی باجلُمل ذات البنیة املتلطّفة امله ّذبة يف ثنایا حوارات الشخوص النسویة  .أما
من وجوه الشبه أن
ّ
والیهمهم إسناد كلمات غیمه ّذبة من أمثال تابوهات إلی الشخوص النسویة .أما
الشخوص من جنسیة رجولیة فهم یهینون النساء
ّ
تصرفات الرجال وذلك بسبب ضرورة األنوثة االجتماعیة.
النساء –وفقاً ملا تقوله الكوفّ -
یتصرفن منفعالت أمام ّ
فهن ّ
هتتم الشخصیات النسویة للمجموعتي بالتفاصیل اجلزئیة لألشیاء ،واملشاهد ،واألفراد ،واألجهزة املنزلیة .تعتقد الكوف أن هذه املیزة
ّ
تتج ّذر يف جنسیة املرأة ألهنا متیل إلی التفاصیل اجلزیة أكثر مما ميیل إلیها الرجال.
وبالنظرة إلی حوارات الشخوص للمجموعتي نری استخدام القیود املش ّددة لدی الشخصیات النسائیة أكثر منها لدی الرجال ،وذلك
یرتبط مبكانة املرأة املتزلزلة يف اجملتمع الرجويل.
اهتن حبیث خيفن من مواضع احلكم يف اجملتمع الرجويل ،لذلك یبز
ومبا أن غالبیة الشخصیات النسائیة للمجموعتي عدميات الثقة بذو ّ
حمادثاهتن استخدام عدد غیقلیل من القیود التشكیكیة واأللفاظ الدالة علی مبدأ الالیقي .تعتقد الكوف والكثی من النقاد
يف
ّ
النسویة أن املرأة التزال تُعرف بعنوان اجلنس وذلك ممّا یؤدي إلی مكانتها التشكیكیة وعدم تأك ّدها.
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 .3الهوامش

( )1ولدت فضیلة الفاروق ببلدة آریس شرقي اجلزائر سنة  1162يف أسرة عرفت مبهنة الطب .تلقت دراساهتا األوىل يف مسقط رأسها مث
دخلت الثانویة مبدینة باتنة واستكملت دراساهتا يف قسطنطنیة .بسبب میوهلا األدبیة هاجرت إىل لبنان و تزوجت من رجل لبناين و ماتزال
متارس كتابة الروایات هناك .تعد هذه القاصة من جنوم األدب النسوي يف األدب العريب املعاصر وهلا عدة أعمال أدبیة ،منها« :حلظة
الختالس احلب» ()1112؛ مزاج مراهقة ( .)1111تاء اخلجل ()2004؛ اکتشاف الشهوة ( )2002وغیها.
( )2ولدت زویا بیزاد سنة 1122م يف أبادان من أم أرمینیة وأب مسلم ینحدر من أصول روسیة .ارتادت املدرسة يف أبادان (ملكي،
 )88 :2011وكتبت بشكل رئیسي قصصاً حول حیاة وآداب وتقالید األرمن يف إیران .عكفت يف آثارها على تناول حیاة النساء الرتیبة
الكئیبة واليت تُكرر جیل بعد جیل املصی املر ذاته (علويمقدم وحممدي .)6834 :2013 ،دخلت إىل معرتك الكتابة من خالل إبداع
ثالثة جمموعات قصصیة وهي «كل العصور» ()1111؛ «طعم العفص لکاکا» ()1112؛ «یوم واحد على حلول عید الفصح»
()1118؛ «أنا أطفئت املصباح» ( . )2001ويف عام  2002نُشرت هذه اجملموعات الثالثة يف كتاب حيمل عنوان «ثالثة كتب».

المصادر
الف :الکتب

عمان :دارالشروق.
 .7برهومة ،عیسى ()1001؛ اللغة والجنس :حفريات لغوية في الذكورة واألنوثة .الطبعة األولیّ ،
 .1بعلي ،حفناوي ()1006؛ مدخل في نظرية النقد النسوي ومابعد النسوية .الطبعة األولی ،بیوت :االختالف.
 .3بيرزاد ،زويا ()۵3۳۱؛ سه کتاب ،چاپ سوم ،تهران :مركز.
 .4رابينز ،روت ()۵3۳۱؛ فمنیسمهای ادبی ،ترجمه :أحمد أبومحبوب ،تهران :افراز.

 .2طرابیشي ،جورج ()1181؛ األدب من الداخل .الطبعة األولی .بیوت :دارالطلیعة.
 .9الغذامي ،عبداهلل حممد ()1009؛ المرأة واللغة .الطبعة الثالثة ،بیوت :املركز الثقايف العريب.
 .7گرين ،كيت؛ لبيهان ،جيل ()2004؛ نظریه و نقد ادبی ،ترجمه :بهراني محمدي ،ليال و ديگران ،چاپ اول،
تهران :روزنگار.
 .۱الفاروق ،فضیلة ()7661؛ لحظة لختالس الحب .طبعة األولی ،بیوت :دارالفارايب.
.۱فتوحي ،محمود (۵3۱۵ش)؛ سبکشناسی :نظریهها ،رویکردها و روشها ،چاپ اول ،تهران :سخن.

 .10القوصي ،عبدالعزیز ()1161؛ أسس الصحة النفسية .طبعة األولی ،القاهرة :دارالقلم.
.۵۵كليگز ،مري ()۵3۱4؛ درسنامه نظریه ادبی ،ترجمه :سخنور ،جالل .دهنوي ،الهه سبزيان ،سعيد ،تهران:
اختران.
 .۵2مقدادي ،بهرام ()۵۱۱۱؛ فرهنگ اصطالحات نقد ادبی :از افالطون تا عصر حاضر ،چاپ اول ،تهران :فكر
روز.
.۵3هايد ،جانت شيبلي ()۵۱33؛ روانشناسی زنان،سهم زن در تجربه بشری ،ترجمه :خمسة أكرم ،چاپ اول،
تهران :آگه ارجمند.

السابعة ،العدد  ،28شتاء 1416
لسنة ّ
 /48حبوث يف األدب املقارن ،ا ّ

.۵4هرمن ،ديويد ،يان ،مانفرد و رايان ،ماري لو ()۵3۱۱؛ دانشنامه نظریههای روایت ،ترجمة :گروه مترجمين،
تهران :نيلوفر.

ب :المجالّت
 .۵۱آذري ،پروا ()20۵2؛ «مشخصههاي زبان و روايت زنانه در داستان هاي نويسندگان زن» ،مجله کتاب ماه
ادبیات ،شماره ،۱۱صص .3۳-2۱
 .۵۱بهمني مطلق ،يداهلل؛ فرقاني اهللآبادي ،فهيمه ()۵3۱4؛ «بررسي تفاوتهاي زباني زنان و مردان در حوزه
ادبيات مقاومت با تكيه بر مكالمات دو رمان دا و پايي كه جا ماند» ،هشتمین همایش پژوهشهای زبان و
ادبیات فارسی ،صص.373-3۳۱ :
 .۵7شام بياتي ،گيتي ()۵37۵؛ «نقد كتاب :مثل همه عصرها» .مجله کلک ،شماره ،3۵صص.۵۳7 -۵۳4 :
 .18صاحل ،فرح غامن ()2014؛ «داللة اللون يف الشعر النسوي العراقي املعاصر» ،مجلة األستاذ ،العدد ،204صص
.318-381
 .۵۱طاهري ،قدرت اهلل ()۵3۳۳؛ «زبان و نوشتار زنانه؛ واقعيت يا توهم؟» ،مجلة متنپژوهی ادبی .شماره،42
صص.۳7-۵07:
 .10كاظم ،عبداهلل حبیب؛ حممد ،رواء نعاس)1070( ،؛ «متغیات السرد يف الروایة العربیة» ،جامعه القادسیة :مجلة
التربية .العدد  ،79صص.16-70
 .2۵محمودي بختياري ،بهروز و دهقاني ،مريم ()۵3۱2؛ «رابطه زبان و جنسيت در رمان معاصر فارسي :بررسي
شش رمان» ،مجله زن در فرهنگ و هنر ،شماره  ،4صص.۱۱۱-۱43:
ج :األطروحة
 .22الرفاعي ،داود ()1122؛ «أسلوب التوکید يف القرآن الکرمي» ،رسالة الماجستير ،جامعة القاهرة :کلیة دارالعلوم.
د :المواقع اإلنترنتيّة

 .19فتحي ،إبراهیم ()1079/71/1۱؛ «أدب املرأة يف عامل أبوي» ،موقع جريدة الحياة :آخر القراءة1071/0۱/71 :

http://www.alhayat.com

 .1۱محراين ،لیلى ()100۱/9/7۱؛ «بي الکتابة الذکوریة واألنثویة مقاربة الفن واإلبداع» ،مجلة إلکترونية الرافد ،آخر
القراءة1079/77/ :مhttp://www.arrafid.ae/195_p24.html :
ذ :المصادر اإلنجليزية
 language and woman’s place language in society vol2 no1؛)25. Lakoff robin (1973
.45-80.

کاوشنامة ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
سال هفتم ،شمارة  ،82زمستان  9316هـ .ش 9331 /هـ .ق 8192 /م ،صص 31-83

بررسی اثر جنسیّت زنانه بر زبان در داستانهای کوتاه فضیله فاروق
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و زویا پیرزاد بر مبنای آرای لیکاف
8
علی اکبر احمدی چناري
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه زابل ،ایران

علی أصغر حبيبي
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خديجه صالحی
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دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه زابل ،ایران

چکیده
مطالعه رابطه جنسيّت زنانه بر زبان گفتاري و نوشتاري از سويي در گسترة مطالعات دانش زبانشناسي اجتماعي و از سويي
ديگر در قلمرو مطالعات نقد فمنيستي قرار ميگيرد تا جايي كه برخي از ناقدان فمنيست براي زنان نويسنده قائل به
جداسازي يک سبک نوشتار خاص شدهاند .برخي از ويژگيهاي كه از آنها به عنوان خصلتهاي زنانه در نويسندگي نام
برده شده به شكل واضحي در مجموعة داستان كوتاه «لحظة لختالس الحب» اثر فضيله الفاروق ( )۵۱۱7داستانپرداز
الجزايري و مجموعة «سه كتاب» نوشتة زويا پيرزاد ( )۵۱۱2نويسندة ايراني ،قابل مشاهده است .جستار حاضر تالش
ميكند اثر جنسيت زنانه را بر سبک نوشتار در داستانهاي اين دو مجموعه بر مبناي رويكرد تحليلي– توصيفي مورد
خوانش تطبيقي قرار دهد .به اين منظور از الگوي رابين ليكاف؛ زبانشناس اجتماعي به عنوان يک مدل روشمند در مطالعه
اثر جنسيّت بر زبان ،سود برده است .نتايج نشان از آن دارد كه جنسيت زنانه آنها سبب شده ،بيشتر تعابير و كلمات
مؤدبانه و رنگواژهها و كلمات با بار عاطفي مربوط به دنياي زنان را به كار ببرند .همچنين گرايش به توصيف جزييات،
به كارگيري جملههاي ترديدآميز و استفاده از ابزار و سازوكارهاي تأكيد كه از ويژگيهاي اساسي سبک نوشتار زنانه در
انديشة ليكاف به شمار ميرود ،از شاخصههاي اصلي ،سبک داستاننويسي دو نويسنده است.
واژگان کلیدی :ادبيات تطبيقي ،داستان كوتاه ،جنسيّت زنانه ،فضيله الفاروق ،زويا پيررزاد ،الگوي ليكاف.
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