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  در اشعارو واكاوي زبان جنسيتي  تطبيقي سبك زباني و فكريبررسي 

  1و نازك المالئكهپروين اعتصامي 

  2قاسم مختاري
، ايرانعربي دانشگاه اراك ادبياتدانشيار گروه زبان و   

  ٣معصومه درخشان
، ايرانعربي، دانشگاه اراك ادبياتكارشناس ارشد زبان و   

  چكيده
انساني است تا با شناخت آن بر غناي فكر و انديشة انسان بيافزايد و با  ادبياتدر پي يافتن جوهرة اصلي  تطبيقي ادبيات

از  پروين اعتصامي و نازك المالئكه .ها، زمينة تفاهم و صلح جهاني را فراهم سازدنزديك ساختن فكر و انديشة انسان
رهاي پژوهش حاضر با فرض بر اين اصل كه بين متغي .در ادب فارسي و عربي هستند و صاحب سبك  شاعران بنام

سعي دارد تا با تكيه بر  ،وجود دارد ندمهاي آن، ارتباطي مستقيم و قاعدههاي زباني گروهاجتماعي جنس و ويژگي
هاي عام حاكم بر رفتارهاي كالمي گروه زنان، ثابت نمايد كه پروين اعتصامي و نازك المالئكه در بيشتر گرايش

ها و الگوهاي زباني، انتخاب موضوع و ها و اقالم واژگاني، كاربرد ساختاستفاده از صورت: ات زباني از جملهمختص
توان آثار پروين اند؛ بنابراين ميات و خلق و خوي زنانه عمل كردههاي كاربردي و فرازباني، كامالً موافق با روحيويژگي

اين دو شاعر  هاي كالمي يك زن دانسته و نشان داد كه اشعاراز گزيدهاعتصامي و نازك المالئكه را نموداري واقعي 
تفاوت  .گروه جنس خود را منعكس نموده است تيهاي زبان جنسياست و بيشتر ويژگيبيانگر خلق و خوي و سبك زنانه 

اين  .نمايدمي ترتهن در اشعار پروين اعتصامي برجسارگيري مضامين زنانه است و اين مضاميكه يت بدر كم دو آناشعار
  .تطبيقي صورت گرفته است ادبياتپژوهش براساس مكتب آمريكايي 

  .، پروين اعتصامي، نازك المالئكهن جنسيتيزبا سبك زنانه، تطبيقي، ادبيات : واژگان كليدي
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  پيشگفتار .1

را مورد  ر بر آنشناسي، ساختار زبان زنان و عوامل مؤّثهاي سبكسبك زنانه به عنوان يكي از زيرشاخه
هاي زباني كند از يك جانب شعر آنان با شعر مردان تفاوتاي كه تبيين ميگونهدهد؛ به بررسي قرار مي

زنان با  .شوددستي ديده نميترة شعر شاعران زن نيز ساختار يكـو محتوايي دارد و از ديگر سو در گس
ها، اميدها و به همة مظاهر اجتماعي، آرزوها، يأسها،  انة خويش به زندگي، جامعه، انسانانداز زنچشم

در . كشانندهاي فردي و ذهني خود را به تصوير ميمشغولينگرند و دلفرهنگي و عاطفي خود مي
ها غلبة حضور مردان در صحنة شعر و ادب، نام دو زن در فضاي مردساالر حاكم و در طول قرن

از نظر (اعتصامي با پيروي كامل از شعر كهن فارسي  درخشد؛ پروينكارنامة شعر فارسي و عربي مي
  ).از نظر قالب و محتوي(هاي كهن عربي تو  نازك المالئكه با شكستن سّن) قالب و محتوي

نوشتند و اعتباري مي تي مشابه مردانقيو با موّف) يا حتي بيشتر( زنان به اندازة مردان ،در سدة هيجدهم«    
كه گزارشي بلحذف شده  ادبياتت زنان نه تنها از تاريخ قيا اين موّفام. كردندكسب  سنگ با مردانهم

 »آوردذكري به ميان نمي ،نادرست نيز به جاي آن قرار گرفته است؛ گزارشي كه از عظمت پيشينِ زنان
وااليي در ايران باستان، مقام و منزلت زنان شواهد تاريخي،  بنابر ).75: 1385 عراقي و ديگران،نجم(

شده دعاهايي كه براي دين خوانده ميدر نام زن و مرد در يك رديف نگارش يافته و ا در اوست .داشتند
ها جنبش ها نيز نخستين در ميان عرب ).15: 1386، علوي( اندزنان در كنار مردان حضور داشته ،است

، انيقب(مصر آغاز شد  در» هااز زير دندان خليفه«ها براي پررنگ ساختن حضور زنان و نجات آن
1363 :47(.   

سرا بوده است و گو و مردانهاي مردانهاز آنجا كه باور غالب بر اين است كه پروين اعتصامي شاعره    
  :ستهاگويي به اين پرسشدر پي پاسخ قالهاين م ،اندن لقب را دادهاي نيزبه نازك المالئكه برخي 

  با مردان فرق دارد؟پروين اعتصامي و نازك المالئكه واژي زبان هاي ساختآيا ويژگي .الف
 اند؟سرا بودهشاعراني مردانهراستي ه بپروين اعتصامي و نازك المالئكه آيا . ب

 گيري واژگان و مضامين حوزة زنان در شعر اين دو شاعر به چه صورت است؟كاره بسامد ب. ج

منحصر به چه مواردي سبك و زبان زنانه در اشعار اين دو شاعر وجوه اشتراك و افتراق كاربرد  .د
 است؟
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پس از بررسي و در پي آن است تا ، پردازان در اين راستاهنظرات و دالئل نظري ضمن ارائة اين مقاله    
شناسان زبان دربارة گونة جنس، نشان دهد كه هاي جامعهتحليل اشعار اين دو شاعر با استناد به يافته

ر اجتماعي به عنوان يك متغي» گونة جنس«. بوده استحاصل توانش كالمي و عواطف زنانه  شاناشعار
و  هاي مستدل ارائه خواهد شدتي در شعر اين دو شاعر با نمونهتعريف شده، و سپس تمايزهاي جنسي

المالئكه در چارچوب ا خواهد نمود تا بتوان به تحليل اشعار پروين اعتصامي و نازك زمينة بحث را مهي
  .دكرسبك زنانة اين دو شاعر را اثبات  ،اصول حاكم بر گونة جنس پرداخته و از اين طريق

از هر دو منابع موجود در آن سعي شده با مراجعه به دواوين و اي است و كتابخانهروش اين پژوهش     
العات مورد نياز بر بندي اّطدستهآوري و سپس به جمع ،العات مورد نياز براي اين پژوهشاّطشاعر، 

مورد تحليل و بررسي قرار گرفته آوري شده العات گرداد و اّطآنگاه مواقدام و  ،تحقيقاساس موضوع 
  .بيان شده استنتايج آن و 
 پيشينة تحقيق. 1-1

بديهي است كه  .پروين اعتصامي و نازك المالئكه از شاعران پر آوازة ادب عربي و ادب فارسي هستند
باشد در خصوص شعر هريك از اين دو شاعر و به صورت تطبيقي صورت گرفته  بسياريهاي پژوهش

  :نماييمها به عنوان نمونه اشاره ميجا به برخي از آنكه در اين

 جملة ،علی نظری ،»ة املشترکةينهما الشعريو مضام ملالئکة نظرة إلی اسلوما الشعريو نازک ان اعتصامي يبرو« .1
اشعار پروين اعتصامي  عشق در آيينة« .۲/ .۱۱۳ -۱۳۴صص  ،۱۶ ۀ، مشار۲۰۰۹ة سال يالعلوم االنسان

پايان . 3/ .119 -134صص  ، 34و  33 شمارة ،سخن عشق نشرية، الله احيايي،» و نازك المالئكه
پايان نامة . 4/ .1386 ،نرگس قندهاري ،»مقايسه اجتماعيات نازك المالئكه با پروين اعتصامي«  نامة

 5/ .1384 ،محسن خسروآبادي ،»نازك المالئكه و پروين اعتصاميبازتاب ملكات انساني در شعر «
تحقيقات زبان و ادب  مجلة ،1389 ،قاسم صحرايي ،»نقد اصالت زن در شعر پروين اعتصامي«

 ،»پروين اعتصامي تي و طبقاتي در انديشةهاي جنسينابرابري«. 6/.111- 124 صص، 3 ، شمارةفارسي
نقد و دراسة « .7/ .19 - 36صص ،  3، شمارةزن در فرهنگ و هنرمجلة  ،1390 ،بوالفضل ذوالفقاريا

، 17، شمارةدب المعاصردراسات األ لةمج ،1392 ،راني شالعلي پي ،»ةشعر نازک املالئک لوان يفاأل
دقي مريم صا ،»زن در شعر پروين اعتصامي تي و مدرنِيت سّنهاي هوفهتبيين مؤّل«. 8/ .9 -26 صص
شعر فمينيستي « 9/ .207 - 228صص ،  20، شمارة فارسي ادبياتپژوهش زبان و  مجلة ،1390،گيوي
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 صص،  1، دورة دوم، شمارةپژوهش زنان مجلة، 1389 ،مريم حسيني ،»اي از پروين اعتصامينويافته
تي، فرهنگي و اجتماعي از ديدگاهي هاي جنسيروين فمينيست نبود؛ نقد نابرابريپ« 10/ .5 - 22

تمايزگونگي «. 11 /.95 -118صص ،  22شمارة ،بانوان شيعه فصلنامة ،1388 ،حبيب احمدي» زنانه
-فصلنامة علمي ، دو1389، آزاده شريفي مقدم و آناهيتا بردبار، »جنسيت در اشعار پروين اعتصامي

 .126- 151صص، )س(پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا
ر پروين اعتصامي و نازك المالئكه اشعادر تطبيقي زبان جنسيتي پژوهشي به بررسي اما تاكنون     

و زبان جنسيتي واكاوي موضوع در هايي مرتبط با تفاوت اين پژوهش با ديگر پژوهش .نپرداخته است
در اشعار اين دو شاعر ها تحليلاين مقايسة و سپس زنانه  و سبك فكراثبات و تحليل اشعار اين دو شاعر 

  .باشدمي
 پردازش تحليلي موضوع. 2

١شناسي و سبك زنانهسبك. 2-1
 

ها سبك در واقع سامانِ حركت تفكر آدمي دربارة چيز. اند سبك را شيوة بيان در گفتار و نوشتار دانسته
يعني گفتن و نوشتن آنچه به خوديِ خود در انديشة آدمي  ،رو، سبك داشتن هاست؛ از اين و پديده

راستي احساس و انديشه شده است و چون رفتار و كردار آدمي از ه چنان كه ب گذرد و يا بيان امر آن مي
: 1368عباديان، (گردد  زند، سبك انديشه در اخالق و سلوك اجتماعي انسان پديدار مي مي ر او سرتفّك

9.(  

. بينيممي) م1995(2هاي سارا ميلزرا نخستين بار در نوشته يناسي فمينيستـشاصطالح سبك    
ستي، بنيادي ايدئولوژيك دارد كه در واقع يشناسي فميناساس ديدگاه سبك هاي سبك بر پژوهش

پس كار . وژي در سخنـولئدـت يك ايررسي وضعيـن و بـاعي متـخوانش اجتم ،عبارت است از
ت انداز باورها و عقايد مربوط به موقعيبررسي سبك از چشم :است ازشناسي زنانه عبارت سبك

  ).395: 1390 ،فتوحي( اجتماعي و حقوق زن
اند و در از مردان رتاساند كه زنان نسبت به رفتارهاي زباني خود و ديگران حسشناسان برآنزبان    

ت ايشان نسبت به اسيند؛ زيرا حسيك بافت رسمي، بسيار بيش از مردان به زبان معيار پايبندتر هست

                                                           

1 . Feminine 

2. Sara Mills 
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هاي معتبر زبان استفاده كنندتر و گونهشود كه از الگوهاي رسميشان سبب ميت اجتماعيموقعي .
زنان از آن جهت نسبت به  .برخورد زنان با زبان به مثابة رفتار اجتماعي بسيار متفاوت با مردان است

400- 401: همان( كنندتر احساس امنيت ميتار، كماند كه در هنگام گفاسدرستي گفتار خود حس(. 
كنند؛ تر زبان استفاده ميهاي بهتر و درستاز صورت اصوالً كاربران مؤنث در قياس با جنس مذكر

 ترنداسرهاي زباني مربوط به طبقة اجتماعي خود حسييت اجتماعي متغها نسبت به اهمزيرا آن
   ).115-116: 1376ترادگيل، (

اي نظام يافته زبان به گونه ،معتقدند پردازان اين رويكرده، نظري2و ژوليا كريستوا 1لوس ايريگاري    
نگرد كه در آن وضع زن در قلمرو نمادين ايريگاري به شرايطي مي. كنداست كه وجود زنانه را نفي مي

ر از تعريف متأّث اين. انداو معتقد است مردان زنانگي را تعريف كرده. دگرگون شود ،ممكن است
ضادي است كه هميشه در مقابل وجهي حاكم بر انديشة غربي و فرض دوگانگي مّت بندي دوتقسيم

 ).392: 1383مكاريك، (گيرند همديگر قرار مي

  هاي مربوط به گونة جنسديدگاه. 2-2

شناسان به گونة جنس زبان شناسان و نيز غيره از سوي زبانوجهاي مختلف زبان، بيشترين تاز ميان گونه
هاي صوري و ساختاري زبان، در حاشيه گرايان، تأكيد بر جنبهت صورتحاكمي. معطوف بوده است
هاي شناسان در ثبت دادهر بر زبان و نيز شيوة مردمدارانة گويشهاي اجتماعي مؤّثقرار دادن ويژگي

تي دره جدي به مطالگويشي، از جمله موانع توج1381نهاد جبروتي، پاك( زبان بود عة تمايزهاي جنسي :
36 -35.(  

ي بوده است كه داراي ترتيب ر از دو ديدگاه كّلمطالعاتي كه در زمينة گونة جنس انجام گرفته متأّث    
 است شناس مشهور، انسان3لين ديدگاه تحت تأثير نظرات ادوارد ساپيراو. تاريخي نسبت به يكديگرند

دهندة درك ما از جهان زبان شكل«از ديدگاه ساپير . تاس هكه معتقد به نوعي جبرگرايي در زبان بود
طوري كه زبان حاكم در جامعه، باشد؛ به ت تأثير زبان اجتماع ميهاي فكري تحنظام. خارج است

578 :1391ساپير، ( »دهدت شكل ميانديشة ما را در مورد واقعي.(  

                                                           

1 . Luce Irigaray 

2 . Julia Kristeva 

3 . Edward Sapir 
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در انگليسي و  manدر فارسي و » مردم«و » مرد«، »آدم«ها همچون ه به برخي واژهنظريطرفداران اين    
و در معناي عام » رمذّك«خود، به معناي  كنند كه عالوه بر مفهوم خاصدر عربي اشاره مي» رجل«واژة 
  . روندنيز به كار مي» بشر«يعني 

    در انتقاد به نظريله را مسأ ،استناد به شواهد تاريخي و تغييرات در زمانياند با اي كوشيدههة فوق، عد
در انگليسي  manدهد كه واژة هايي از متون باستان توضيح مي، با نمونه1مالمك جار. توضيح دهند

، مالمك جار( رفته استكار ميب» بشر و انسان«باستان، از جهت مقولة جنس خنثي بوده و به معناي 
2000 :259(.  

ر جنس و زبان قائل بوده و آن را حاصل مند بين متغيمعاصر، نوعي رابطة مستقيم يا تأثير نظامديدگاه     
در . گيردمي ط اهل زبان صورتد كه توسدانان ساختارهاي زباني موجود ميانتخاب آگاهانه از مي
و نه محصول باشد ت آگاهانه و اجتماعي اهل زبان ميالييندي است كه حاصل فعاينجا گونة جنس، فرا

  ).302: 1990واردهوق، ( هاي از پيش تعيين شدهساخت
  هاي گونة گفتاري زنانويژگي. 2-2

متفاوت و متمايز از يكديگر گونة زباني  از د نشان داده است كه دو گروه زنان و مردان،مطالعات متعد
مختلف زباني، به صورت ه به سطوح توان با توجزباني زنان را ميگونة  هاي عام ويژگي. برخوردارند

  :بندي و خالصه نمودزير طبقه
 ،هاي جنس در انتخاب برخي اقالم واژگانيبراساس تحقيقات انجام گرفته، گروه« :واژگان. 2-3-1

زنان دايرة لغات محدودتري داشته و از معتقدند  3»شاتل ورث«و  2»كيت«. كنند متفاوت عمل مي
ها و وقايع نيز كنند؛ به عالوه، دو گروه در توضيح و توصيف صحنهكلمات تكراري بيشتري استفاده مي

 .كنندتر از زنان عمل ميقو موّف تربه اعتقاد آنان مردان در توضيح، دقيق. كنندمتفاوت عمل مي
  :داندنيز حوزة واژگان دو گونة جنس را در موارد زير متمايز مي 4»ليكاف«
آنان از . تر استها وسيعدايرة لغت رنگ در گروه خانم :گل واژگان مربوط به رنگ و. 2-3-2

هاي رنگ. ن معمول نيستياكنند كه در ميان گروه آقااتي استفاده مياصطالحmauve  وbeige 

                                                           

1 . Malmkjar 

2 . Kate 

3 . Shuttleworth 

4 . Lakoff 
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در زبان » نخودي، عدسي، موشي و فيلي«هاي در زبان انگليسي و رنگ) ارغواني روشن و نخودي(
ها  دهد؛ به عالوه كاربرد اسامي گلان ميـاست، اين تفاوت را نشكه در گونة زباني زنان معمول  فارسي

  ).134: 1389شريفي مقدم و بردبار، ( »تر استجيدر مفهوم ارجاعي و غير ارجاعي در گونة زنان را

در زبان فارسي » طفلك، ناز، موشي، حيووني«هايي چون واژه :عاطفي) وصفي(هاي صورت. 2-3-3
در زبان انگليسي، كه داراي بار ) داشتنيبانمك، الهي، ناز و دوست( sweet divine, lovelyو 

دهد، در گونة نمايانگر حس و احساس فرد بوده و نوعي همدردي را نشان مي احساسي و عاطفي بوده و
 ).همان( تر استگفتاري زنان معمول

ندارند؛ بلكه بيشتر جنبة رساني العدر زبان، عناصري وجود دارد كه جنبة اّط :دعناصر مؤّك .2-3-4
. متفاوت است ،ها نيز در دو گروهكاربرد اين دسته از واژه. هاها و نفرينقسم: مانند ؛تأكيدي دارند

ها گونة زباني مردان بوده و برخي قسم خاص فاً، عمراً، به موال و خدا وكيليهايي چون انصاساخت
 ).135: همان(معصومين در گونة زنان معمول است  همچون قسم به

هاي چهره، كالمي همچون حالتهاي غيركاربرد نشانه :هاي كاربردي و فرازبانيويژگي .2-2
اين حركات در گروه زنان . ها هنگام صحبت كردن نيز در دو گروه متفاوت استها و چشمدست
 ).137: همان( دهدي از نظام ارتباطي آنان را تشكيل ميتر بوده و بخش مهمشايع

تفاوت ديگري كه ميان رفتارهاي كالمي زنان و مردان وجود دارد، انتخاب موضوع  :موضوع. 2-4-1
مسائل  :هايي چون طرح مسائل اجتماعي هماننددهند دربارة موضوع ها ترجيح مي خانم. گفتگو است

هاي شخصي سخن گويند؛ ولي گفتگوي مردان مربوط به خانه و خانواده، افراد، آشپزي، مد و تجربه
مردان . باشد تر پيرامون ابزارآالت، اتومبيل، سياست، ورزش و انتقاد از شرايط اجتماعي حاكم ميبيش

هاي شخصي ديگران عالقه دارند، كمتر به طرح مسائل شخصي و خصوصي خود و نيز ورود به حوزه
  ).همان(اما از بيان موضع مخالف و ايجاد بحث ابائي ندارند 

- ه در جمع همت بيشتر به ويژصميمي. شودبه لحن گفتار مربوط ميتمايز ديگر  :لحن گفتار. 2-5

هاي خاص در گرايش آنان به كاربرد برخي اسم. ديگر گونة زباني زنان استهاي جنسان، از ويژگي
  ).همان( ت استهاي اين صميميجمع و حتي ورود به حوزة شخصي ديگران، از نشانه
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و وسيلة ارتباط ساده در ت است شناختي شخصيت و روانشخصيبخشي از ، ان، زبان رم ادبياتدر    
زبان خراساني، زبان تاريخ، زبان مرد، زبان زن و زبان كودك باشد  :تواندپس زبان مي. است اين مقوله

تو ارتباط بين شخصي276: 1374براهني، ( شناختي استان رواناي ارتباط زببه معن ،انهاي رم.(  
، از اعتقاد به اينكه توان انها يا غير آن، اعم از فمينيستادبياتپردازان هنظران و نظريامروزه صاحب    

است و يا » مردانه«هاي تها، كيفيگيري غريزهگر و چگونگي شكلحياتي ذهن، همة نيروهاي آفرينش
پس از هزاران سال . اندتوصيف شود، دست كشيده» مردانه«بايد  ،نمايدكه در زنان رخ مي هنگامي

هاي ذهني مردان ر بر پاية عادتانديشه و هم فرايندهاي تفّكفرهنگ مردساالري، كه در جريان آن، هم 
مايلز، ( رودكار ميي دوران ستيز زن و مرد همچنان بهاشكل گرفته بود، جاي شگفتي نيست كه واژه

1380 :289.( 

چهار طرح در ارتباط با بررسي » محورانه در برهوتنقد زن«فمينيست در مقالة  منتقد 1»لين شوالترا«   
  :دهدآثار نويسندگان زن ارائه مي

طرح بيولوژيكي كه معتقد به تأثير جسم زن بر متن ادبي به وسيلة ارائة تشبيهات خاص و لحن  -
  .شخصي آنان است

  .ورزدآثار نويسندگان زن و مرد تأكيد مي شناسانه كه بر تمايز كاربردي عنصر زبان درطرح زبان -
 .رِ زنانه در آفرينش آثار داللت داردكاوانه كه بر اثر رواني تفّكطرح روان -

هاي ها و نظريهها، واكنشگيري هدفطرح فرهنگي كه بر تأثيرگذاري جامعة زنان نويسنده، بر شكل -
 . )36- 37: 1378مقدادي، ( »زنان تكيه دارد

عنوان  ترپيشطبق آنچه  .باشدشناسانه ميزبانبيولوژيكي و حليل و بررسي اين تحقيق براساس طرح ت    
اين تفاوت را . ايز استـردان متمـاني مـونة زبـمند از گم و قاعدهشد، گونة زباني زنان به طرزي منّظ

ده و ـان مشاهـگفتمو  قواعد زبانيلحن، حوزة واژگان،  :توان در سطوح مختلف زباني از جملهمي
تر باشد، تمايزهاي گونة عالوه بر اين، هرچه كاربرد زبان به گونة گفتاري نزديك .بندي كردطبقه

حال آنكه گونة كالمي پروين اعتصامي و نازك المالئكه به دليل انتخاب نوع  .جنس آشكارتر است
خش فرض ـن بـدر اي .باشدنزديك ميعناصر واژگاني و نيز ميزان ارتباط با مخاطب، به گونة گفتاري 

بيانگر خلق و  نشان دهيم كه اشعار آنانهاي جنسيتي مستند زهتوان با استناد به مميبر اين است كه مي

                                                           

1. Elaine Showalter 
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ود را منعكس نموده استـروه جنس خـهاي گونة زباني گات زنانه بوده و بيشتر ويژگيخوي و روحي. 
هاي زباني، ارائه و توضيح خواهيم تفكيك سطوح و حوزه هاي گونة جنس را بهدر ادامة بحث، ويژگي

  .داد
هابحث و تحليل داده. 2-6  

حوزة واژگان. 2-6-1  

اين ويژگي كه خود امكان ارتباط بهتر و بيشتر اين شاعر . است گوييدهسان، ويژگي بارز اشعار پروي
هاي راحت پيچيده، توصيفرا با مخاطب فراهم نموده است، حاصل كاربرد ساختارهاي دستوري غير 

 ؛شودهاي توصيفي وي در قالبي قابل فهم ارائه مي صحنه .عام و حتي تكراري است و نيز اقالم واژگاني
  : هاي زير از آن جمله استنمونه

  فرياد شوق بر سر هر كوي بام خاست    روزي گذشت پادشهي از گذرگهي

  )182: 1387اعتصامي، ( 
  دل از تـيمار كار آســـوده كـردي    كــرديبه وقت غلّه خــرمن توده 

  )124: 1387اعتصامي، (
ات به واژگان برخوردار نبوده و به كرّزيادي ع كار رفته در اين ديوان، از گستره و تنوب دايرة واژگاني
  .خوريمتكراري برمي

باغ و  خاك هنر مور كودك چمن مادر اشك طفل
 باغبان

مرغ و 
 مرغك

گل و 
 گلشن

 واژه

 تعداد 415 117 134 126 90 67 61 69 54 54 53

  سامد واژگان تكراري در ديوان پروين اعتصاميب. 1ة رجدول شما                        

نازك المالئكه نيز همچون پروين اعتصامي در مجموعة اشعار خود از واژگان تكراري بسياري     
دهندة اين است كه ذخيرة لغات شاعران زن اين ويژگي در آثار اين دو شاعر نشان. استفاده كرده است

در دو شاعر  نبسامد اين واژگان در ديوان اي .ع كمتري برخوردار بوده استگستردگي و تنواز 
گل  «بار در واژة  415باالترين تعداد تكرار در ديوان پروين اعتصامي هاي مختلف بررسي شده و  واژه

ه به اين توجبا . است »ليل «در واژة بار،  237 نازك المالئكه است و باالترين آن در ديوان »و گلشن
  .تر استبسامد واژگان تكراري در ديوان پروين برجسته ،بررسي
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و  وردة قمر ليل نجم مساء طفل لون موت قبر مطر عطر

 زهرة

 واژه

 تعداد 171 65 237 80 101 32 76 168 61 46 190

  بسامد واژگان تكراري در اشعار نازك المالئكه. 2جدول شمارة                  

هدف از تكرار،  .است پيامتر كردن تكرار در شعر معاصر ابزاري براي رساندن زيباتر و شاعرانه    
اين تكنيك در شعر معاصر، در خدمت زيبايي ساختار، تبيين عاطفي و  .باشدمي تحريض تأكيد و

توان يكي از تكرار كلمات را مي. )٢٥٧: ١٩٩٢، هارعمفخري(احساسي روح شاعر، نيز قرار گرفته است 
از  ،بر تكرار كلمات نازك عالوه .شودبسيار ديده ميهايي دانست كه در شعر اين دو شاعر زن ويژگي
 .داردتبيين افكار و  تأكيد بر مضامين، اصرار در رساندن پيامبا كه  كندعبارات نيز استفاده ميتكرار 

 :گويدچنين مي »صراع«وي در شعر . است تكرار هاياز جمله انگيزهنيز احساسات شاعر 

أحب…ليبقَفَ...أحب وسورةُ/ نونج حب و /دىاملَ ميقِعأكره أكرهيبلَ ليبقَ ه /ُبريكَ بريكَمقت  وسورة/ أحب وأكره 
…ي شقاءحب /أحب وأكررهي أملكُ…ه /وأبكي وأضحك…دماءمعي د /وأبكي وأضحك…حكي ندمض ) ،املالئکه

٤٨: ١٩٧٧(  
يان عشقي كه بسيار َلديوانگي است و َغ؛ زيرا دلم گرفتار دارمدوست مي ...دارمدوست مي: ترجمه

 دوست. بيزارم، دلم زبانة آتش است و جوشش خشم من بسيار عظيم و گسترده...بيزارمژرف است، 
گريم و مي .نفرت من درد است... م و بيزارمدارمي بختي است، دوستمن تيره عشقِ... دارم و بيزارممي
  .ام پشيماني استخنده... خندمگريم و مياشك من خون است، و مي... خندممي

  ق به حوزة زنانتعّلواژگان م. 2-6-2

خوريم كه داراي بار معنايي يا ات به كلماتي بر ميكار رفته در ديوان پروين، به كرّدر ميان واژگان ب    
بار،  54» مادر«هاي كاربرد مكرّر واژه. اندهاي معنايي حوزة زنانعاطفي زنانه بوده و يا حاوي ويژگي

بار، نمايانگر احساس زنانه و ديدگاه عاطفي وي به جنس زن  6» بانو«بار،  14» پيرزن«بار،  15» دختر«
  : دهدهاي زير اين گرايش را نشان مينمونه ؛است

  دخـتركي بـه سـر خـاك پـدر
  دارم مــادر كـه نه پـيوند و نه

  

  خستصورت و سينه به ناخن مي  
  پيــوستكاش روحـم به پدر مي

  )185: 1387اعتصامي، ( 
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  چند خزيد دختركيدر صف     خرد به مـهـمــاني رفـت دخـتري
  

  )217: همان(
  خُرد شكايت سـر كــرد دخـتري

  

  اش نور از تــوخوشـست ار كلبه  

  )115 :همان(
  با قـباد گــفت پـيـرزنيروز شكار 

  

  كزآتش فساد توجزدود آه نيست  

  )199 :همان( 
  سكوت كني ايراه تجربه،گرهفته ز

  

  ، نه َشكّر وانبانبانوو نه خواجه ماند  

 )253: همان(

ق به حوزة زنان در اشعار نازك المالئكه نسبت به اشعار پروين اعتصامي از بسامد هاي متعّلذكر واژه    
يف الظَّالمِ / اُنظُري تلمسي/ ديرجع لَحنٍ سع/ مإنَّ يف کَونِهِ/ ديصالقَ تاةَفَیا / ناحدقی ها ه :كمتري برخوردار است

 نگاه كن،اينجا را ! اي بانوي شعر :ترجمه )۱:۴۴۷ج: ۱۹۹۷املالئکه، ( ديالنشقلب هذا / غلَّفت نشوةً/ دياملَد
اي را جذبه ،تاريكي گسترة درتا پژواك يك آواي خوشبخت است، نگاه كن ) ءشعرا(در عالم آنان 

  .است، لمس كني كه قلب اين ترانه را در برگرفته
ث در زبان ها و ضماير مؤّنها در شعر نازك المالئكه به دليل كاربرد فعلاين واژه استفادة كمتر از    

مخاطب نازك در اين  ،»هلا مةَية إمرأة ال قيمرث«باشد؛ مانند شعر عربي به جاي استفاده از خود واژه مي
واژة  خود و ث استفاده كرده است؛ولي به جاي ذكر واژة زن در شعر از ضماير مؤّن ،شعر زنان است

  :در عنوان شعر ذكر شده است فقط »إمرأة«
 جف شفاهترم تلَدّ وخ هام يشحب لَلَو تبهذَ
  )۲:۱۹۵ج :۱۹۹۷املالئکه، (تروى وتروى ها وتةَ مصاألبواب ق م تسمعِلَ

مرگش را كه  ةقص ،درها. لرزيد هايش نمي هايش رنجور نبود و لب در حالي كه گونه ،رفت: ترجمه
  .شد، نشنيدند بارها و بارها روايت مي
  .گردندميباز  »إمرأة« به »ذهبت، هلا و موا«در اين بيت ضماير در 

  ر از واژگان مربوط به رنگ و گلاستفادة مكرّ. 2-6-3

 يهاواژه. ها در آن استها و نام گلهاي ديوان پروين اعتصامي، حضور مكرّر رنگاز ديگر ويژگي
نسرين، ريحان، بنفشه، ياسمين، «بار و  9» گل سرخ«بار،  10» سوسن«بار،  9» نرگس«بار،  72» الله«
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بار،  34» سرخ«بار،  38» سبز«بار،  59» سياه«بار،  82» سيه«. بارها در ديوان پروين تكرار شده است» سنبل
  :له در ابيات زيرده شده است؛ از جمابار، در شعر اين شاعر استف 7» سفيد«بار،  8» زرد«

  اندرگس چه فرق، هر دو خوشـان الله و نـمي                       
  گريستبه طرف چمن هرچه هست عشوه گلِكه                                                            

  )187 :1387اعتصامي، ( 
  دل ز نسرين سر شكستند نرگسز 
  

  تندــشكس رــل پــمري پا ز بلبـز ق 
  )105 :همان(   

  چــهر چــمن زرد شــد از تــندباد
  

  
  فتاد گل گلشنغنچه ز  گل برگ ز 

  
  )75 :همان( 

صنوبر، ياسمين، زنبق، سنبل و (ها و انواع گل »زهرة و وردة« گانواژ ،در اشعارشنازك المالئكه نيز     
ميزان ا ام ،ها كمتر استاستفادة پروين از اين واژه گرچه از ميزان. كار برده استبار ب 171 را )بنفسج

هي استقابل توج:  
مين خوط يتيأرد وِءالض /و هاثُلَ/ ألواين األزهارِن م الوفا/ يتيأغن ردا و عالَيو خم  ۳۵۰: ۱۹۷۷ الئکه،امل(ثان(  

هاي گل سرودم و پنهانيحرارت و تشنگي ، هاهايم از گلد نور است و رنگلباسم از تار و پو: ترجمه
  .چيز ديگري است ،جهان

  هاي زبانيساخت الگوها و. 2-7

  و حسرت الگوهاي شگفتي و حيرت. 2-7-1

هاي گونة زباني بر انتخاب واژگان، پروين اعتصامي به لحاظ كاربرد ساختارهاي زبان نيز گرايش عالوه
بي تعج يهابه كاربرد نسبتاً زياد جملهتوان د كه از آن جمله ميكنگروه جنسيتي خود را منعكس مي

وي از اين طريق ضمن انعكاس احساسات و عواطف زنانة خود، سعي در همسوسازي . دكراشاره 
شنود و يا آنچه بر او بيند و يا ميپروين شگفتي و حيرت خود را از آنچه مي. خواننده با اين حس دارد

  :دهدنشان مي» عجباي «هايي چون بار تكرار ساخت 57گذرد، با مي
  تا تو خاكي را منظّم شــد نفــس

  
  خود را پرستيدي و بس! اي عجب 

  )81: 1387اعتصامي، (    
  ديروزهـا امروز شــد !اي عجب   دي شكفت از گلبن و امروز شد
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  )137: همان( 
واژگان پركاربرد حوزة كه از  بار استفاده كرده است 49 »آه«نازك در اشعارش از واژة حسرت      

  :يكسان است تقريباًتعداد  بكارگيري اين الگوها در شعر اين دو شاعرباشد، زنان مي
  )۱:۳۳ج ،۱۹۹۷املالئکه، ( دوسي املفقوداأرجع فرف/ تثلما کُنا تلُّ، ها أنا مي آه

  .گردانبازبه من ام را ام هستم، بهشت گمشدهاينك من مانند گذشته !سارهآه اي تپ: ترجمه
  :كار برده استه را نيز بسيار ب »تيل« واژة ،»آه«بر  وي عالوه    

صوراً قُ الرمالِلی و أبين ع/ أبداً أصرف النهار علی التلِ/ ها إلَّا السنا و التقاءيس فيلَ/ لَم أزل کَما کُنت قلباً تينيلَ
  ) ۱:۳۳ج ،۱۹۹۷املالئکه، (

 ،ههمواره روي تپنيست،  لبي باشم كه جز نور و پاكي در آنگذشته همواره قكاش همچون : ترجمه
  .هاي رويايي بنا كنم روز را سپري كنم و بر روي آن، كاخ

  الگوهاي پرسشي. 2-7-2

ات زنانة خود، به ايجاد فضاي پروين اعتصامي و نازك المالئكه در مقام يك زن اديب و بنا به روحي
  .دهند ميهاي مختلف نشان مخاطب گرايش داشته و آن را از راهارتباط و مشاركت با 

گري، عالوه بر ارتباط مستقيم با پروين از طريق پرسش هاي پرسشي؛ت از طريق كاربرد جملهنخس     
، شعار پروينپس از بررسي ا. كندتشويق مي ،مخاطب، او را به ادامة مطلب و دنبال نمودن پيام خود

  :بار تكرار شده است 576 »چه«بار و  23 »چگونه«بار،  134 »چرا«هاي كلمهمشاهده گرديد كه 
  جمله را ديوانه ناميدم چو بگشودند در

  

  
  اند؟ناميده چرا گر بد است، ايشان بدين نامم 

   
  )222 :1387اعتصامي، ( 

  بايد چنيـــن خــودكام بودن؟ چــرا
  

  اســـيـــر دانـــــة هـــــر دام بـــــودن؟  
  )92 :همان(   

  گشت ز سود و زيان خويش چگونهآگه 
  

  
  سوداگري كه فكر سود و زيان نـداشت  

  

  )310 :همان( 
  چو گوي از دســت مـا بردند فــرجــام

  
  فــرق ار اسب توســن بود يا رام؟  چــه 

  )70 :همان(   
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شد كه چهره ز درماندگان  چهدولت 
  بتافت؟

  ز بــيــچارگان رميــد؟  چــهاقــبال از  
  )217 :همان(   

كار بار ب 73 را  »فيک«بار و  70 »ماذا«بار،  57 »نيأ«هاي نازك المالئكه در مجموعة اشعارش، كلمه    
بسيار استفاده كرده و با  ،او نيز همچون پروين از طريق پرسشگري كه يك روش زنانه است. برده است

استفاده از اين روش سعي در برابرپنداري با مخاطب داشته و به تشويق مخاطب براي ادامة سخن 
  :بيشتر است؛ هرچند بسامد اين الگوها در ديوان پروين اعتصامي پرداخته است

الئکه، امل( جان شاده يف العراء أولُ/ بيئکَ حيرإلّا ض نهس ميل/ ؟انيالود و قولِيف احلُ/ طی أغنامهوقَع خ نيأ؟ لُين هابيأ
۱۹۷۷ :۴۱-۴۰(  
  ها كجاست؟هها و دركجاست هابيل؟ رد پاي گوسفندانش در دشت: ترجمه

  .آن را در بيابان برافراشته است ،جنايتكار نخستينكه  جاي نماند آلود از او بهگاهي غمچيزي جز آرام
ثحهِيدن ذلک املَم عليک) داسيم( بِرالغا کف يأ/ ه؟ريصکان من ش ساقَتهماذا/ اُءيالذهبِ العم ةُهو يلَجنی عغُ ههرور /

  )۳۵۵: ۱۹۷۷املالئکه، ( ...ناهه سـإلّا إن أذکرت/ ماألجنُ عشقيد عيم لَ ربِتجن بال
 هوسِ ها سخن بگو كه سرنوشت او چگونه بوده است؟آن با »ميداس« دربارة آن پادشاه كهن: ترجمه
طال شد و مجنون او  ؟غرورش به او چه جنايتي كرد ؟افسار گسيختة طال او را به كجا كشاند كور و

  .يادش بياوردد؛ مگر اينكه درخشش طال را به يورزبه ستارگان عشق نمي ديگر
  مدارانهالگوهاي جمع. 2-7-3

 به مسائل دارد؛» مدارانهجمع«در واقع او ديدگاه . نده استروش ديگر، برابرپنداري پروين با خوان
نشانة ايجاد فضاي مشاركت  ،كاربرد ضمير جمع. ، درد ديگران استدرد اوو  مسألة او، مسألة ديگران

به تعداد » ما«در اشعار وي تنها ضمير جمع . باشددر گروه زنان مي» انسجام«بوده و همسو با استراتژي 
  :بار استفاده شده است؛ از جمله در موارد زير 490

  ايـــمن مــا و مــا تــو پـــريشـان
  

  آزاد  مــا و مــاتــــو گــــرفـــتــــار  
  )317: 1387اعتصامي، (  

  بـه سـوزني ز ره شـكوه گفـت پيرزنـي    
  

هـا بـه تـن    چـه زخـم   مـا ببين ز جور تو  
  )172 :همان(  است
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بارز ديده اي  گونه نيز بهعار نازك المالئكه ـويژگي برابرپنداري و ديدگاه جمع مدارانه در اش    
كار رفته بار در مجموعة اشعار وي ب 500 به صورت ضمير بارز و مستتر »نحن«شود؛ طوري كه ضمير  مي

  :برخوردار استبرابري با اشعار پروين  تقريباً از ميزانكه  است
نحن و ناه ال لَو ،وناًمهان /ال ص۱:۶۶ج: ۱۹۹۷املالئکه، (و ال شکالً  وت.(  

  .شكلصدا و بينگ و بيرداريم، بيما و اينجا دو ترس : ترجمه
/ د؟ين السعين أيرأسألُ العابِ/ الًيوطَ  القُصورِنيب يرت وحدس/ سحورِبِکوخها املَ ناما عثَر/ نعنِ السعادة لکنا کَم بحث

  )۳۹۷ :۱ج: ۱۹۹۷املالئکه، (لرضا و األمنا فَقَد نلتقی ا/ رِيحو محی الدق نيرا طَي ناسر بِ
تي طوالني در مد ،تنهايي .يم اما كلبة سحرآميزش را نيافتيمچه بسيار به جستجوي سعادت رفت: ترجمه

ما را به سوي دير ! اي راه كو خوشبخت؟ :پرسيدم مياز عابران  در آن حال كه ،فتمر راه مي هابين كاخ
  .ميرهنمون شو، شايد خشنودي و آرامش را بياب

نشانة سبك كامالً زنانة اين دو  ،هاي زباني در اشعار پروين و نازكالگوها و ساختگونه كاربرد اين    
ات سبكي پروين هاي پرسشي، داشتن زباني سهل و ممتنع از خصوصيفراواني جملههمچنين  .شاعر است

  .و نازك است
  هاي كاربردي و فرازبانيويژگي. 2-8

  انتخاب موضوع در اشعار پروين اعتصامي. 2-8-1

وي . ت زنانه عمل كرده، انتخاب موضوع استكه وي در آن به شد هاي شعر پروينديگر ويژگي از
ائل اجتماعي، خانوادگي و موضوعات عاطفي عالقه داشته و ـهمچون ساير زنان به موضوعات و مس

  . گذاردها را به بحث مي نآ

آن، در اشعار پروين بسيار  پذيرينقش گل به داليلي چون لطافت، زيبايي، عمر كوتاه و آسيب    
گل و «، »گل و خاك«شعر خود را به گل اختصاص داده است؛ از جمله  10او بيش از . نمايان است

  ...و » گل خودرو«و » گل سرخ«، »خار
  :اند ازدهد، عبارتهاي ديگري كه ديدگاه زنانة وي را دربارة مسائل مختلف نشان ميموضوع    

  ...)گشاي، عشق حق، نغمة صبح، شوق برابري و لطف حق، گره :در اشعار(اميد 
  ...)بهاي نيكي، خاطر خشنود، حديث مهر و :در اشعار(مهرورزي 

  ...) بخت، خون دل، سفر اشك وقلب مجروح، فرياد حسرت، شكسته، تيره :در اشعار(رنج روزگار 
  ...)چند پند، بهاي نيكي و :در اشعار(پند و نصيحت 



  1394، بهار 17نامة ادبيات تطبيقي، سال پنجم، شمارة كاوش/120

 

  ...)پدر، زن در ايران وشكايت پيرزن، مادر دورانديش، بي :در اشعار(مسائل زنان 
دست، ناتوان، شكايت پيرزن توانا و ناتوان، ريا، كودك آروزمند، تهي :در اشعار(عدالتي ظلم و بي

  ...).و
  انتخاب موضوع در اشعار نازك المالئكه. 2-8-2

اي كه بيشتر  گونهبسيار استفاده كرده است، بهنازك المالئكه نيز در اشعارش از عناصر مختلف طبيعت 
ضاء، النهر العاشق، يوردة البالشجرة القمر، إلی (عنوان موضوعاتش را به عناصر طبيعت اختصاص داده است 

لة ممطرة، يعة، ليح، علی تل الرمال، يف أحضان الطبايل، أنشودة الريشمال، ثورة علی الشمس، عاشقة الليف جبال ال
قول النهر؟، ثلج ية الرماد، ماذا يشجرة السرو، األرض احملجبة، سخر ط املشدود يفي، اخلطر، الغروب، رمادعلی وقع امل

  ).و نار
  :دهدموضوعات ديگري كه ديدگاه زنانة نازك را به مسائل نشان مي    

ة إمرأة ال يعسالً للعار، مرثاة، ين، النائمة يف الشارع، مأساة احلاف إنکسار األنثوي، أفعوايأط :در اشعار(مسائل زنان 
  ...)مة هلا ويق

خوخة، النائمة يف الشارع ية األطفال، أحزان للشباب، آالم شة إمرأة، جامعة الظالل، مأسايمرث :در اشعار( عاطفي
  ...).و

رافت زنانة آنان در انتخاب ظت و اسينشانة حس ،بررسي انتخاب موضوع در ديوان اين دو شاعر    
به مسائل زنان به عنوان يك زن در جامعة آن روز هر دو دهد و نشان مي باشدميموضوعات شعري 

انديت زيادي دادهاهم.  

  در شعر پروين اعتصامي مضامين مادرانه. 2-8-3

ترين عاطفة زنانه است كه فرهنگ مردساالر شدهت شناختهترين و به رسمياصيل ،انهمهر و محبت مادر
اعتبار زنان در طول . همواره نمود داشته است ،كرده و در شعر زنان و مرداننيز همواره آن را ستايش 

ت شناخته شده استتاريخ به واسطة اين عاطفه به رسمي .ا جاي شگفتي است كه در معدود اشعار ام
تي هماهنگ ماندة زنان تا پيش از مشروطه، اين مهر و عشق گرچه با كاركردهاي زن در نظام سّنباقي

كم «. هاي ادبي فمينيستي جديد يافتهشايد دليل اين امر را بتوان با نظري. نمودي نيافته استي ولبوده، 
ت دانستن احساسات زنانه از جانب خود آنان در طول تاريخ، در مقايسه با احساسات مردانه و اهمي

 طبيعتاً زنِسازي چون پند، اندرز، حكمت، عرفان و خود ضعيف پنداري زنان باعث شده كه فرهنگ
ط و فرهيختة اجتماع، يعني مرد، همانندسازي كند و به با عنصر مسّل خود را شاعر تمايل داشته باشد
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هاي شخصي خود بپردازد و اصالً اين نگرانيارزش زنانه يا دلاحساسات بي نسبت به  تريممسائل مه
، »رمذّك«شد؛ زيرا در طول تاريخ ميان ها شرم داشته بامسائل را قابل طرح در اجتماع نداند و از طرح آن

تقابل » خصوصي«و » شخصي«، »ذهني«، »ثمؤّن«با تجربة  ،»عمومي«و » عيني«، »طرفبي«، »غيرشخصي«
  ).255: 1384سلدن، ( »وجود داشته است

شده براي مادر و حتي شعرهايي كه به رابطة ميان مادر و فرزند  ، شعرهاي سرودهمعاصر ادبياتدر     
شعر اعتصامي، شعري مادرانه . ا كمتر شعري است كه بازتاب لحن مادرانه باشدپردازند، بسيارند؛ اممي

اي گونهگويد؛ بهنه در قالبي كودكانه با فرزند سخن مي ،است و شاعر با لحني مهربان و واژگاني ساده
گرچه پروين براي  .فت يك مادر را در كالم وي يافتها، مهر و عطوتوان نگرانيكه به راحتي مي

1389مقدم و بردبار، شريفي(ا شعر وي نمودار واقعي شعر كودك است كودكان شعر نسراييده ام :
147.(  

  فرزند ز مادر است خرسند
  

  بيــگانه كـــجا و مــهــر مـــادر  
  

  )35: 1387اعتصامي، (
  پــرچــون ديـد تـو را ضعيف و بي

  بـس رفت به كوه و دشت و كهسر
  

  پر خـويــشــتن نـــشانــدت زير  
  اي رســانــدته و مـــيوهنتا دا

  

  )39: همان(
كند تا بتواند با لحني صميمانه، ارتباط عاطفي بيشتري با اي كه به پروين كمك ميابزارهاي كالمي    

هاي آشنا و مأنوس و نيز كالم قابل فهم وي واژگان ساده، موضوع :مخاطب خود برقرار كند، شامل
اي ماندگار، لطيف و سرشار از توانسته مجموعه ،است كه همراه با حس و احساسِ انس با خواننده

  .ظرافت زنانه را ارائه دهد
  مضامين مادرانه در شعر نازك المالئكه. 2-8-4

اي است كه مادر براي خواباندن شعر الاليي گونه ؛كه شعري براي كودكان سروده استنازك المالئ
نازك در  است؛ اين به دليل تجربة مادري نازك المالئكه .سرايدقابل فهم كودكانه مي كودكش با زبان

اش به خواب تشخيص او در سروده .را سروده است »طفلية ليأغن«قالب كودكانه براي فرزندش شعر 
ماما «شعرش را با كلمات  وي. كشدبه صورت موجودي صاحب اراده به تصوير مي آن را دهد ومي
  :طور كامالً عاطفي به دنياي كودكش وارد شود و با او سخن بگويدتا مادر به  ،كندآغاز مي »ماما
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/ وترقى النجما له أجنحةٌ واحللم/ أ حلمايه راء الربوةو وموالن/ وماالن ينوي اللثغة احللوِ راقب/ ماما  ماما ماما ماما
حتب اللثما و له شفةٌ والنجم/ واللثم سوقظُي ۲:۲۲۶ج :۲۰۰۸الئکه، امل( فليط(  
 هپشت تپ ،خواب .قصد دارد بخوابد ،زندماما ماما ماما ماما، براق زيبا كه نك زباني حرف مي :ترجمه

با آن به گسترة ستارگان اوج گرفته دارد و  هايي خواب بال .رؤيايي را آماده كرده است پنهان شده و
  .كردبيدار خواهد  را كودك من ،بوسيدن .دارددوست بوسيدن را ستاره لبي دارد و  .است

    همانند ؛دهدت مينازك به موجودات شخصي دهند؛ ت ميعالم كودكان كه هر چيزي را شخصي
اندازد و مانع آيد تا حرارت خورشيد را سايه مي زند و يا ابر از آسمان فرودمثالً با درختان حرف مي

زند و به قالب شعرش با منطق كودكانه از زبان مادر حرف مينازك در .  ...تابش خورشيد باشد و
ه، چيزي ه مخفي شده است و اشارة او به مخفي شدن پشت تپدهد كه خواب پشت تپكودكش خبر مي

فهمد مي »براق«كند و به همين دليل فرزند كوچكش م ميباشك بازي دنياي كودكان را تجسشبيه قايم
نازك در  ،عالوه بر جان دادن به اشياء. خواهد با او بازي كندكودكي مثل اوست كه مي ،كه خواب

ها در همخفي شدن خواب پشت تپ. دهدالي شعرش عشق به طبيعت را از زبان مادر آموزش ميالبه
در اين شعر . آورددنياي پهناور، نه در چهارچوب اتاق و يا پشت صندلي، عظمت هستي را به ياد مي

داند مثل پرندگان و هايي ميخواب را داراي بالتا جايي كه  ،پردازي گسترش يافته استامنة خيالد
ماما (كند شاعر اشياء را به شكل لطيفي بيان مي. مند هستندها عالقهگنجشكان كه كودكان بسيار به آن

در . كند كه اين چيزها زيبا هستندو به فهم كودك نزديك مي )وم، الربوة و احللميل الياحللوه، والکائن اجلم
و با  شتهو با زباني ساده در انديشة كودك اثر گذا كردهاي جذاب را بيان هعين حال در اين سروده قص

  . دهدذهنش را به معناي مورد نظر سوق مي ،تكرار كلمات
شايد به دليل اي در اشعارش نداشته است؛ اين پروين همچون نازك المالئكه سرودة الاليي گونه    

طبيعي . ولي به عنوان يك زن اشعارش پر از مضامين مادرانه است ؛محروم بودن او از اين تجربه است
مادرانة او  بلكه حس ات مادرانة او شخصي و خصوصي نيست؛است كه چون پروين مادر نبود، احساس

  .ي استنسبت به كل هستي و همة كودكان در اشعارش متجّل
  نتيجه. 3
ت نسبي بوده كه در زنانه داراي ويژگي محدودي مورد استفاده در اشعار پروين و نازك طبق يك گرايش عامن واژگا. 1

ها و نيز كلمات حاوي بار ها و گل، واژگان مربوط به رنگعالوه به .شودها كلمات تكراري فراوان ديده ميميان آن
 .دارند هيهاي وصفي نيز فراواني درخور توجاحساسي و صورت
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استفاده از . گونة زباني جنس خود هستند در انتخاب ساختارها و الگوهاي زباني، پروين و نازك پيرو الگوهاي خاصِ. 2
براي ايجاد نوعي فضاي مشاركت و ارتباط با » ما«بي و پرسشي، كاربرد ضميرهاي جمع به ويژه ضمير هاي تعجساخت

دهندة انتخاب زنانة پروين و نازك غير مستقيم و نيز زبان انتقاد سربسته، نشان گونة زباني مخاطب و نيز ترجيح به كاربرد
 .است

- هاي كامالً موافق و مأنوس با جنسيت خود استفاده ميگراي خود، از موضوعپروين و نازك براي بيان ديدگاه اخالق. 3

پند و اندرز، هشدار، ناله و  :ملهجسي از هاي عاطفي و احساه به مسائل خانوادگي و اجتماعي و نيز موضوعتوج. دنكن
  .است دو ات زنانة آنبيانگر روحي ،ت زنانافسوس، اميد، تقدير و سرنوشت و نيز مشكال

4 .ولي با وجود اين پروين  ؛يت بيشتر از اشعار نازك المالئكه استمضامين مادرانه در اشعار پروين اعتصامي از لحاظ كم
ولي نازك المالئكه باوجود اينكه مادري را شايد مانعي براي حفظ  ؛اعتصامي هيچگاه الاليي براي كودكان نسروده است

توانسته در شعرش به راحتي با كودكان ارتباط برقرار كند و به  ،ا چون از اين موهبت برخوردار بودهدانسته اماستقاللش مي
 .اي براي كودك اختصاص داده استهاي خود را به الالييمالً آشنا بوده و يكي از قصيدهدنياي آنان كا

تر از به كارگيري آن در ديوان نازك سبك زنانه و به كار بردن الگوهاي زباني آن در ديوان پروين اعتصامي پررنگ. 5
 .المالئكه است

6 . هاي مند برقرار است، وجود ويژگياي منظم و قاعدهزباني، رابطههاي ر جنس و ويژگينكتة آخر اينكه اگر بين متغي
در  ،هاي ذكر شدهانتظار بر اين نيست كه كلية ويژگي ،بنابراين .رود به شمار ميمند نسبي بوده و نوعي گرايش نظام ،زباني

هاي فوق را نتوان از ويژگي دامـاينگونه نيست كه هيچك شود و نيزتمام نمودهاي گفتاري و نوشتاري گروه زنان مشاهده 
هاي كالمي گروه خود گونه از گرايشاي گونة زباني جنس، نموداري تصويره الم گروه مخالف يافت؛ بلكه ويژگيدر ك

 .گردداعضاي آن گروه در مقايسه با گروه مخالف به طرز معناداري بيشتر مشاهده ميدر دهد كه را نشان مي
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  ة يل اللغة اجلنسيوحتل يلفکراو للغویاسلوب أللدراسة مقارنة 

  ١ن اعتصامي و نازک املالئکةيبرو يف أشعار
 ٢خمتاری قاسم

 أراک، إيران جبامعة آداا و العربية اللغة قسميف  مشارک أستاذ  
 ٣درخشان معصومة

  راني، ااراک جامعة من دااآ و ةيالعرب اللغة يف ةريماجست

صامللخ  
بروين  إن. ب الفکر البشرييبتقر الم العامليوالس فاهمالت روفّيی ألدب حتلسي يبحث عن اجلوهر الرئياألدب املقارن 

 املؤشر نيأن ب هذا البحث مع افتراض. يف األدب الفارسي واألدب العريبشهريات الشاعرات عتصامي و نازک املالئکة من إ
؛ة ومنتظمةباشروخصائص لغة املرأة عالقة م اإلجتماعي اجلنسي زعاتعرب اتکائه علی الن صرفات العامة املؤثرة علی الت

 من رية يف کثيسوة النيوحعتصامي ونازک املالئکة تتبعان مواصفاما الرإن يثبت أن بروياول أن حيساء يف لغة الن  الکالمیة
ق خصائص ماوراء يع وتطبيار املواضية، واختيب، واألمناط اللغوية کإستخدام الصور واملعجم اللغوي، والتراکياللغواخلصائص 

ونازک املالئکة منوذج  ين اعتصاميشعر بروأنَّ کننا القول ميإذن . متاماً األسلوب النسوي شعرمها ثلميث ياللغة يف شعرمها حب
هذا البحث . ه اللغة التابعة جلنسهمايل اخلُلق واألسلوب النسوي وتتمثل فثّميشعرمها  نأة وية نسوينتقاءات لغوقي اليحق

ة وهذه يسوالن استخدام املواضيع يف كمية أشعارمها ختالفايرجع  .ني الشاعرتنيأشعار هاتسوي يف سلوب النقارن األي
  .األدب املقارنيف درسة األمريكية امل استناداً إىل وقد مت هذا البحث. عتصاميإن يأبرز يف أشعار بروأکثر و عياملواض
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