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 دهيچک
و  يپدرسالار که دهديل ميسم را تشکينيمرتبط با جنبش فم يهايدئولوژياز ا ياريبس، يمردسالار

 يگرشه در سلطهين اقتدار مردانه ريگيرند. ايم ين مجموعه جايل هميذدر ز ين يسلطه و اقتدارِ دودمان

م و ي، خود را تنها قيو سنت يفرهنگ يزن دارد؛ بدين معنا که مرد بر پاية باورها يريپذرد و سلطهم

 امروزه ،نددانست يخود را تابع مرد م چندان دورنه ةکه تا گذشت يانزن، يکند. باريم يدار زن معرفعهده

شاعر  . ندخود و مردان قرار داد يتحقق آرمان برابر ةيخاصه شعر را دستما و اتيادب

در شعر خود از اين درونمايه بهره  يرسيدن به چنين آرمان يبرااست که  ي، از زنان شاعريمعاصر لبنان

به دنبال پرداختن به  ، از رهگذر شعر يليتحل-يفيکرد توصين پژوهش با روياگرفته. 

آنان دارند  ياشهيزنان و نقش کلمردسالار نسبت به  يجواست که جوامع سلطه ينگرش و باور

ها، يمردان و نابرابر يو خودبرتر بين يجويکه سلطه است ياستيزانهزن يهانقد مؤلفه يدر پهمچنين 

 يهاافتهيند. يآيشمار مها بهدر حق زنان از آن مؤلفه يو عاطف يقانون ،يتيجنس يزيستزنرها و يتحق

زنان  ها در حقّو نابرابري يتيجنس يهااز تبعيض يارير بس، بستيدهد که مردسالاريپژوهش نشان م

، خواستار يزن دارد و از ديگر سو يت سنتيبه هو يمنف ياست. از آنجا که شاعر از يک سو نگاه

 داند.يت زنان ميهو ينو برا يچاره را در جستن طرح ،است ياز آداب و رسوم سنت ياصلاح  شمار
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مقدمه

 انين ميدر ا مردان و زنان استوار است و ةمشارکت دو جانب ةيبر پا يجوامع بشر

ن صورت که نقش يکند؛ بديم يرا نف يکيولوژيب بر صفات يمبن يهرگونه ارتباط انسان

 ياجتماع يستمرار زندگتداوم و ا ةيگر را مايکديرگذار زن و مرد در کنار يفعّال و تاث

بر  يسند پوچ فرادستبر مَ انسان را ،يطلبادتيو س يگرل به سلطهيکن ميل داند؛يم

مردان بر  ينيگرفته از خود برتربن خصلت که نشأتيش نشانده است. اافينوع ضعهم

دار رنسبت به مردان برخو يکمتر يزنان، از حقوق و آزادسبب شد تا  باشد،يمزنان 

تدا حکومت دهند. جوامع مردسالار اب يتن به زندگ ،مردمحور يادر جامعهباشند و 

و نفوذ  يرگيسپس چ ،کردند يگذارهيپا يعنوان پدرسالارخود را در خانواده تحت

و دفاع از حقوق زن  يبرابر ياجرا يز برايسم نيني. جنبش فمافتيآنان در جامعه رشد 

 وارد صحنه شد.

از  يکي بعنوان يمردسالارسم، ينيفم يفکر يهاانيجراهداف  با وجود تعدّد

گر بازتاب يد يي. از سوديآيشمار مهن جنبش بياو تداوم  يريگل شکلين دلايترعمده

را در اذهان  يو آگاه يداريدر سراسر جهان، بذر بطرفداران حقوق زن  يهادگاهيد

از  ياريان بسين مياند. در اينداشتند، رو يار از سکوت اندوختهيکه غ يزنان سنت يبرخ

تا با نوشتن از خود، قدرت قلم  افتندي يفرصت، يبه شعر و شاعرآوردن  يها با روآن

ن شاعران است که در يا ةاز جمل يشاعر لبنان ش بگذارند. يزنانه را به نما

، مورد مطالعه و يليلتح-يفيکرد توصيرا با رو يو ية شعرمجموعرو سه شيپژوهش پ

 . قرار خواهد گرفت يبررس

سم ينية جنبش فمدهندبارز شکل يدئولوژيعنوان اهب يمردسالاردگاه يدپرداختن به 

اد، يبنيآداب و رسوم ب يأت گرفته از برخنش ةانزيستزن يساختن نمودهاو برجسته

تازه مربوط به  يهاپرده برداشتن از نگرشو  کشدير مين پژوهش را به تصويت ايماه

شاعر، اهداف  يستينيفم ةيساختن روحآشکار و مردان يزيستزنو  ييجوسلطه

، يتيجنس يزيستزنچهار محور  ةن پژوهش دربردارنديا کند.يان ميموردنظر را ب

 باشد.يم يو عاطف ي، قانونمردانه
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 سؤالات پژوهش

 :باشديمر يز يهابه پرسش ييپاسخگون پژوهش يهدف از ا
 ان گشته است؟يچگونه نما  يهادر سروده يبازتاب مردسالار-
مرد  يگرزن از سلطه ييشاعر در خصوص رها يشنهاديپ يهاحلن راهيبارزتر-

 ست؟يچ
 

 نه پژوهشيشيپ

ن قشر يناپسند نسبت به ا يها و اعتقادهافرهنگ يزانه به زن و رواج برخينگاه ست

 يپدرسالار و يردسالارل مياز قب يها و مطالعاتپژوهش ينه را برايف در جامعه، زميضع

 يان به بررسين مياست؛ در ارا به خود معطوف کرده ياريجّه بسو توهموار ساخته 

به  «» از جمله کتاب ن پژوهشياز منابع و مصادر مرتبط با ا يبخش

ن کتاب ي؛ اپرداخته خواهدشد م(،1891)  ةرنر و ترجميردا ليقلم غ

ها و دگاهيد ةدارد و دربردارنديرا بر خواننده عرضه م ينظام پدرسالار از ياخچهيتار

عنوان اين کتاب بهگونه که باشد؛ همانيم يتيجنس ينابرابر يبر نف يمبن ييهانگرش

-ينيز م يدانشگاه يهانامهانيپا ةنيدر زم ،ديآيشمار مبه ين حوزه پژوهشيمرجع در ا

»با عنوان  يبه پژوهشتوان 

م( 5112) و  که توسط  اشاره کرد «

 يت پدرسالارينامه مشتمل بر دو فصل با محورانين پاير درآمده است؛ ايتحر ةبه رشت

. در باب ز داشته استيمدرن ن يدگاه پدرسالاريبر د يآن بوده و درنگ يهاوهيو ش

باعنوان  يامقالهشده در مجلات، مطالعات منتشر

ن يا؛ به نگارش درآمدهم(؛ 5112)  ةنوشت

و  ي، جسميکلام يهاآن از جمله: خشونت يو نمودها يمقاله به موضوع مردسالار

 يزنان و گفتمان مردسالار»مقالة داشته است.  ياژهيتوجّه وردان نسبت به زنان، م يروان

 يهنوشت« "کلين هيکوتاه محمد حس يهاداستان يموردکاو"مصر  يات داستانيدر ادب

گر يد ياش(، مقاله1981: 4مجلة زن در فرهنگ و هنر، شمارة ) ينيقزو يمعصومه نعمت
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کوتاه  يهاجوامع مردسالار در داستان يهاشاخصه نيبارزتر ان ساختنينما يدر راستا

، يتيشخص يهدر سه حوزها را ن شاخصهينگارنده ا. باشديم 

گاه زنان در مصر را يج که جاينتا يو به برخ قرار داده يکاووا، مورد خانواده و جامعه

 افته است. يد، دست ينمايم ميترس

ختن به کن از جهت پردايست؛ لياز لطف ن يالخ منابع مذکور يهچند که مطالعهر

 يمرتبط با شعرها يبه ندرت پژوهش يطرفاند، از بهرهيبمدنظر اين پژوهش مسائل 

ت يک مقاله با محوريو تنها منتشر شده  

مجلة لسان گران )يدو  ياصل عرب ينا غانميم ةنوشت 

 يهاشباهت يبررسن پژوهش تنها به يا و خورديچشم مبه ش(1989: 92مبين، شمارة 

رو، شيپژوهش پاما  .سم اکتفا کرده استينيعت از منظر بوم فميان زن و طبيمشترک م

 .شاعر را مورد مطالعه قرار دهد يهاگر، سرودهيد يه و نگاهيزاو ازقصد دارد 

 

مان علّوشينار

 يباشد. نقش ادبيبرخوردار م برجسته يگاهياست که از جا يلبنان يشاعر 

شده اش يشاعر ةتجرب يغنا ، موجباو يفرهنگ يهاتين فعاليو همچن يو يارسانه و 

، درآوردهر يتحرة به رشت ک رمانيو  يشعر ةتاکنون سه مجموع . است

. باشديم ""به نام  ينتشاراتر اياو مؤسس و مد ،علاوه بر آن

 ت انسانيبه هو ياست که به قدرت قلم در ارزش بخش ياز جمله شاعران 

زني هستم که  من» د:يگويم يو مان دارد.يشود، ايت زنانه ميهوکه موجب علو قلم و 

« رفعت قلمم است ةيمن ما يدگيخمکند، نوشتن کمر خم ميهنگام تنها به 

سنن ها و آداب و فرهنگ يشفاف از رنج زنان قربان يريتصو (. شعر 

ازدواج است که به اجبار  يدخترکان ةدياد نشنياز فرهاي وي سرشار دهسروغلط است، 

ن نند که از درس خوانديبيم يامدرسه يهارا گچ خود يشيهمچنان لوازم آرا و اندکرده

 در آن محروم ماندند.
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 يمردسالار

مورد  يخاص تيکدام در موقعاست که هر يابرگرفته از دو واژه ياصطلاح يمردسالار

 يو بررس فيدو مفهوم مورد تعراين است ابتدا  ستهيشا نيبنابرا رد،يگياستفاده قرار م

 داده شود. قرار

 

 مقتدرانه ةسلط

قابل مشاهده  يو اجتماع ي، اقتصادياسيس يهانهيسلطه و حکومت، در زم يپاردّ 

ن مفهوم ارائه يا ةدربار ياريبس يهافينه تعرين زميپردازان متخصّص در اهياست. نظر

پرداز اصطلاح سلطه و هين نظريرا به عنوان اول «1يو گرامشيآنتون» ياند و همگداده

ز در کتاب ينکنند. يم يمعّرف يهژمون

شتر است تا بتواند منافع يدنبال کسب نفوذ ببه 5يگرسلطه د:يگويم

 ل کنديت تبديش را به واقعيخو ياهايخود را محقّق سازد و رو يا جمعي يشخص

 يدور از صفات برابردر اغلب مواقع به يگرن اساس، سلطهيبر ا

به سلطنت و » ،« يب لبنانياد ةر واقع سلطه بر اساس گفتداست. و عدل 

 شودياطلاق م« با هدفِ کسب سود و منفعت يگريبر د يحکومت فرد

و  ينتعام، س ييمعنا دگاه، آن را در سه سطحين ديروان ايحال آنکه پ 

اند دادهقرار يمورد بررس يستيمارکس
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 يهاو جنبش يمعاصر همچون پدرسالار يفکر يهاانياز جر ياريلطه همواره با بسس

اين مسأله  ن در کتاب ي؛ همچناست همراه بوده يستينيفم

 يگرگر از سلطهيد يکه صورت يتيجنس ةدر خصوص سلط يکه موضوعات مطرح شده

 يمعنا ،ن راستايدر ا اماشده است عيشاد، يآيساب محبه

قرار  يمورد بررسبه موضوع پژوهش  يکيسلطه را از جهت نزد ي/ غربيستيمارکس

 .خواهد گرفت

 

يمحورمرد

 يزيامّا چ ،افتهي شيحقوق زنان افزا يحام يستينيفم يکردهايتاکنون رو نکهيبا وجود ا

-دهيبا برچ ياست. مرد محورنشدهه کاست يتابع نظام مردسالار مردان ةاز نفوذ و سلط

ظهور کرد و آداب و رسوم و  ،يآوردن به نظام پدرسالاريو رو يشدن نظام مادرسالار

 يتاکنون زن ييگو»دا کرد که يچنان رواج پو آن کردند تيآن را تثب ،پوچ يهادگاهيد

زنان تا شد سببامر  نيا ،« نکرده باشد يت مرد زندگيبدون حما

ن يترييرند و از ابتدايبپذ در برابر مردانرا خود فرودست  تيو موقع ينقش منزو

آمد، يمردان به شمار م يبرا يديت که تهديم و تربيتعل حقوق خود از جمله حقّ

ة ديحال آنکه زنان به عق»ملازم آنان باشد؛  يمحروم گردند و برچسب ناقص العقل

و  « برابر هستندبا مردان  يعقل يين دانشمندان از لحاظ توانايربزرگت

و محدود د اقتدار مردان بر زنان يين، تأب قانويجز تصو يزيده، چين عقيخلاف ا

 ست. ين يزن به خانه، همسر و فرزندآور يهاييساختن توانا

مرد  ةمجموع ريز»که  ي. پدرسالار1 :است ميبر دو بخش قابل تقس يمحورمرد

از جمله  خانواده يمرد بر اعضا يگرو سلطه (211: 1981، ينيقزو ي)نعمت «است يسالار

 ةدو واژ»که متشکّل از  9ارکياترپ .5، شوديرا شامل م مادر، خواهر، همسر و دختر

هر دو اصطلاح مرتبط   «است حکومت پدر يبه معنا يوناني

 تفاوت که نيبا ا ؛شونديکار برده مهمعنا ب کيدر اکثر اوقات به  و ندگريکديبا 

د قوم به منظور يش سفيا ريخانواده  يمرکزة بعنوان هست ،پدر تياز موقع يپدرسالار
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 ميدر تعال شهير ارکيپاتر حال آنکه کندياستفاده م سوء، يگرياش بر دت سلطهيتقو

نکه به يل منتقل شد تا ايز متن تورات به متن انجن مفهوم ايا»ن معنا که ي؛ بددارد سايکل

ا پدرانه نسبت ي ،نسبت به زن مردانه يد؛ اّما همواره تعصبيسا اطلاق گردياز کل يامرتبه

و طمع  يگرسلطهل به ي. م« دهديم يبه مادر را در خود جا

ه و يد، پانشويده انگاشته ميدزنان نا ةآن حقوق شناخته شد ةکه بواسط يگريلا بر دياست

به منظور ز ين يستينيمتفکّران فم»دهد. اکثر يل ميپدرسالارانه را تشک يدئولوژياساس ا

 «اندمردانه بر زنان، بهره برده ةسلطجوامع از  يا ساماندهياشاره 

و  يستينيلعات فماز مطا ياريبس ةعنوان شالودهتوان آن را بيرو مني؛ از ا

 يهاج فرهنگيکه موجب ترو يسنت يهاارزش يمردان و بقا ةظهور سلط يمحور اساس

 کهن است، در نظر گرفت.

 

 يزيستزندر قالب  يمرد سالار

شه در يگرفته از جانب مردان نسبت به زنان، رصورت يرهاياز تحق ياريبس

نظر و اعتراض که اظهار ،الاران به جوامع مردسيپدرسالار دارد که در پا يهاخانواده

 يتيشخصزن »گردد. در واقع يم يدهد، منتهيخود را به سکوت و سرکوب م يجا

تنها با وجود آن دو کامل  ياست که زندگ ين در حاليشده از جانب مرد است و اريتحق

-گاه و قدرت مردانه، موجبيدادن جااز دستترس کن ي؛ ل «گردديم

تا قشر زنان را در  واره بکوشندمو ه نشوند يتيجنس يم برابريردان تسلشده تا م

و  ي، مردانه، قانونيتيجنس يتر از خود و در معرض انواع فشارهانييپا يگاهيجا

 .، قرار دهنديعاطف

 

 يتيجنس يزيستزن

 يبرتر يمّدع يهافرهنگ يشدن برخنهيبرگرفته از نهاد ي، مفهوميتيجنس يزيستزن

در » 4تيجنس باشد. اصطلاحيان آنها ميک ميولوژيب يهازنان به لحاظ تفاوتمردان بر 

ور منظ، بهکرديرون يپردازان اهينظرگر يو د «2يآن اوکل»، توسط يلاديهفتاد م ةده
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-ستيز يهايژگيو مرد در مقابل وزن  ةشدمشخص ياجتماع يهايژگيف ويتوص

گاه و يمردان از جا ،هان تفاوتيابراساس   «افتي، رواج يشناخت

را  يو صاحب نظر يها، برترنهيکه در تمام زم ياگونهبه ؛بودند برخوردار ييمنزلت والا

از  ينمود از  يشعر يبا بررسان ين ميدر ا. نستنددايمنحصر به خود م

 خواهد شد:  يمردسالارانه بررس ينمودها

 رادآويرا  "بووارمون دويس" يست فرانسوينيفم مشهور ة، جمليشعر ةن قطعيا

« شوديل به زن ميشود: بلکه تبديانسان زن زاده نم»شود؛ آنگاه که نوشت يم

ان يبن چند سطر کوتاه يقصد و غرض شاعر را، در ا يخوبن عبارت بهيا .

ن مردان يندارند بلکه ا يت مستقليگر، در جوامع مردسالار، زنان هويد يانيبه ب کند.يم

که گونه آنان را آن يهاف و نقشيتحت کنترل دارند و وظاهستند که زنان را 

چرا که  ؛م شوديامّا عزم و اراده زن بالاتر از آن است که تسل .زننديرقم م ،خواهنديم

 خواهد بود. يآزاد يجوهمواره در جست خود، تحقّق خواستة يبرا يو

را  يردسالاراز م يانمونه ،شيهاگر از سرودهيد يادر قطعه 

 کشد:ير ميان مرد و زن به تصويم ييگفتگوش گذاشتن ينماة بهبواسط
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(199 همان:)

ن اجازه را به ياند اا آمدهينکه مرد به دنيل ايان فقط به دلدر جوامع مردسالار، مرد

 ياز رفتارها ياريخواهند با زنان رفتار کنند. آنان بسيدهند که هر طور که ميخود م

ه يتوج ،مرد بودنشانک از جمله يولوژيب يهاتفاوتزشان را براساس يآمنيناپسند و توه

برخوردارند که  يمستبد و خودرأ يتيگر مردان از شخصيد يبه عبارتکنند؛ يم

دفاع، يکه زنان بيدانند در صورتيخود م ان و سرزنش کردن را حقّيت، عصيعصبان

اساس آنان که برگرفته از اعتماد به يب يگرشاعر سلطهجز سکوت ندارند.  ياچاره

ل اوّ  يهار و فعليشان است را در شعر خود مطرح ساخته، و با تکرار ضمنفس کاذب

ر و آزار يجز تحق ياجهير مردانه است که نتان ساختن غرور و تکبّيخواهان نما شخص،

 ت زنان ندارد. يو اذ

 يهانسبت به رنج يدگاه مخالف ويد يبازگوار در اشعار شاعر، يشواهد بسوجود 

شاهد  ي. با بررسکننديم يشرفته و روشنفکر زندگيکه در جوامع پاست  يزنان امروز

   رد: يگيقرار م يمورد بررسن محور ياز ا ياتازهگر، نمود يد يمثال

داند يم يو ؛رو استگر روبهاز جانب شخص سلطه يدينوشتار شاعر با شک و ترد

آنان، نوشتار زنانه  ةديکه به عقست چراي)مرد( ن يگريمورد قبول دش هنوز يهاتهکه نوش
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ر يحال آنکه شاعر نه تنها تحت تأث ؛دور استبه يهمچون اخلاص و وفادار يميفاهاز م

در خود نوشتن  ةت اراديدر حال تقو رد بلکه روز به روزيگيقرار نم ييهان مقولهيچن

 اّما .از قلم مردانه ندارد يدست کم يو قلم زنانة ا به همگان ثابت کند کهتاست 

حه و ذوق يقرشدن محدودمنجر به مردان نسبت به قلم زنانه،  يبرخ يالعمل منفعکس

 يسبک نوشتار»است که  ين درحاليو اباشد يم ر نوشتار زنانهيتحقمردان و به  يادب

د از يدور از تقلو  ديجد يهاهيماافته و درونير ييروز تغيزنان امروز نسبت به زنان د

 يبرا زين « دادهيرا در خود جا نوشتار مردانه

و  «» يهاش به ناميهااش دو مجموعه از سرودهيت شاعريدادن موفقنشان

 شود.يادآور ميرا در متن شعر  «»

 

 مردانه يزيستزن

م يزنان را در چارچوب خانه و خانواده ترس يت زندگيواقع ،ن محور از پژوهشيا

 يتي، همواره از شخصاشتباه د به آداب و رسوميمق يهاکند. زنان در اکثر خانوادهيم

، اندکه از حقّ اعتراض و مخالفت محروم يابه گونه ؛شده برخوردارندميف و تسليضع

 «باشديستبد مدهنده و مفرمان يتيشخص يسرپرست خانواده دارا»زيرا 

 :چون و چرا ندارند يت بيجز تبع ياچاره زنان و
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گذارد که زودهنگام يش مينمابه يدردآلود از عروسکان يرين فقره، تصويعر در اشا

رسؤال يد ظالمانه را زيبر عقا يمبن ين پدرسالاريهمچن ي، وانددر آمده يبه عقد مردان

روشن از  ين سروده نموديداند. ايم ييهان ازدواجيچن يمقصر اصلآن را برد و يم

 يبارتعبرد؛ بهياز آن رنج م يرينگام پهتا به ددو تولّ است که زن از ب ينقص و حرمان

در آن ناتمام  يکه کودکياست خودباخته، جهان يدر جهان يگر، زن محکوم به زندگيد

که  يدخترکان .ستين ياز زندگان يده و خبريبچگانه به سرانجام نرس يمانده و آرزوها

 عروس ،نداران سودجويد يختوسط بر نيکردن دبهانة کاملاند، با هنوز بزرگ نشده

 ش ندارند.يخو ياهايکردن رويجز قربان ياشوند و چارهيخود مبزرگتر از  يمردان

 ير قابل بررسيز ةن محور از پژوهش، در قطعياشکل ن يترعين و شايبارزتر

 باشد:يم

 .(198 همان:) «

)زن( درخواست  يگريد و از ددانيدهنده مگاه فرمانينجا خود را در جايدر امرد 

در  يداند که کسيم ياو عدم مخالف دارد. او خود را به عنوان پدر خانه يريپذفرمان

مات او يتصمکه چند مطيع او باشند، هرد يندارد و همه با يريگميآن اجازة تصم

 يل باطنيرغم م يعلبه ناچار و بايد زن  يتين موقعيند. در چنيخودخواهانه به نظر آ

ت کند؛ يرود، تبعيستم به زنان به شمار م يکه نوع يپدرسالار يهاش از ارزشيخو

به  ؛خواهد گذاشت يبرجا ير منفيت فرزندانشان تأثيدر ترب ن دويحال آنکه رفتار ا

د گرفت و مردسالارانه شکل خواه يت پسران براساس رفتارهايکه شخص ياگونه

 .  ح خواهند داديترج يتيد از مادران خود، سکوت را بر نارضايدختران به تقل

آور از ازدواج رنج ياهيواان زيبارز شعرش را در قالب ب يدئولوژيگر ايد بارشاعر 

 :درگذايش ميدختران به نما ياجبار
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(.44 همان:)

نقش زن  يستند، با بازيکم ن ياو در جوامع امروز يده که مانندهاين قصيدخترک ا

اش، گانهچهبه يدارد؛ حال آنکه سنِ کم و روحتلخ  يتيواقعرفتن يدر پذ يشوهردار، سع

معتقد  يمنتقد سور ""دهد. يسلب شده سوق م يکودک يسورا به يو

ن گفته، يابنابر؛ « د و فروش استيگر از خريد يازدواج شکل»است که 

املاک  ةميضم کهو فروش هستند  ديدر معرض خر ييکالا ياريبس يهازنان در نمونه

 ت از مالک خود هستند. ير به تبعو ناچاشوند يدار خود ميخر

 

 يقانون يزيستزن

، ياجتماع يهاباشد که در عرصهيم يگر از مردسالاريد ي، صورتيقانون يزيستزن

 ين محور از پژوهش وصف حال مردانياافته است. ي يشتريجلوه ب ياسيو س ياقتصاد

زنان و  سلطه بردر  يعس ناعادلانه يهان و دستورالعمليقوان يبرخ ةواسطهاست که ب

ن يگرفتن اکن زن با درنظريها دارند؛ لنهيمدر تمام ز يتيجنس يکردن قانون نابرابرنهينهاد

ش ياش را افزاتنگ ساخته و غارت حقوق يو يهاتيها که عرصه را بر فعالينابرابر

 ش فراخوانده است:يوخ وستن بهيرا به پگر يدباز کرده و زنان  يزبان به سرکش ،داده
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شاعر قصد  ييکند، گويشروع م ذکر نام با شعر خود را  

-انين منظور خواستار پايرا دارد و به هم بانوانان تمام يمشترک م ةرنج زنان يادآوري

ساختن يادر مه ياست که همواره ملازم آنان بوده. شاعر سع يبه سکوت و هراس دادن

 يتيش مسئولينوعان خوکدام از هملذا به هر غلط است؛ يه باورهايعل يانقلاب ةنيزم

 يرا مرگ يسکوت و خاموش يک انجامد. وين ين انقلاب به فرجاميتا ا کنديواگذار م

 داند.يانسان م تةسيشا يرا زندگان يفتن به آزادايمبارزه در راه دست و نديبيم يحتم

زانه را برجسته کرده که در ادامه به آن يستزن ينمودگر از اشعار شاعر، يد يشاهد مثال

 پرداخته خواهد شد: 

(.199-198 :همان)

مرد خود را با زد. يخيبا غرور مردانه برم همراه يگرسلطه يبو ين متن شعرياز ا

ف و ناتوان ير خود را ضعيکند و غيم يهمچون قدرت، اقتدار و خشونت معرف يصفات

ند يبياش مت مردانهيق شخصينقش سلطان و رهبر را لا يون يهمچن داند.ير ميبه تصو

ت يش تثبيش از پيت او در جامعه بيمحور ،ن صورتيداند. بديع خود ميو زن را مط

که گفتمان مردسالارانه بر  ين جوامعيدر چنشود. يم يسماً مستعمره وگردد و زن ريم

از  يحيف صحيتوان تعري، به ندرت مادت دارنديان سيو واپسگرا آن حاکم است

  قدرت و ضعف ارائه داد.
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را مورد  يسنت يهان فرهنگياز قوان يرو، نمودشيدر شاهد مثال پ يقانون يزيستزن

 دهد:ينقد قرار م

(.48 :همان)

ازدواج  ةاز جمله مسئل يسنت يگرفته از باورهان نشأتي، قوانن قسمتيدر ا 

ل يدلبه دهد. دخترکان متأهلينقد قرار م دختران کم سن و سال را مورد يراجبا

 يسنت يهااز ارزش يناش يو آشفتگ يسردرگم ي، دچار نوعيت از حقّ کودکيمحروم

رستان باورها و ن دختران در گويروح کودکانه ا يآنان هستند، به عبارتل شده بريتحم

شاعر  کند.ير ميان زندگان سيت که در مشده و تنها جسد آنان اسدفن يد پوشاليعقا

مانع ازدواج آنان  ين عرفيکه قوانيکند؛ زنانيم يرا معرف ين قربانگر از زنايد يانمونه

شان يهااند؛ حال آنکه قلبداده يجه تن به ازدواج اجباريبا شخص دلخواه بوده و در نت

ان يمع مردسالار و در مز در جواين يمشابه فراوان يهانمونه تپد.ياد محبوب ميبه 

 پرستان وجود دارد.کهنه

 

 يعاطف يزيستزن

کنون در مورد زنان که تااست  يزيستانواع زنن يتراز جمله پنهان يت عاطفياذ آزار و

دهد و احساسات و يشتر روان زنان را مورد هدف قرار مين نوع بيصورت گرفته. ا

ن يسازد. ايبه نفس آنان را متزلزل م جه اعتماديو در نت کنديعواطف آنان را اصابت م

او،  يازهايبه زن و ن يتوّجهياز مردان همچون ب يبرخ يت در رفتارهايآزار و اذ

از  يبرخ شود. يآشکار م ،انت و دروغ گفتنيخ و احساساتبه  يياعتنايب
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م يو ترس پنهان يده اجتماعين پديکردن ابه منظور فاش شيدر شعرهارا ن رفتارها يا

ادآور يدهد، يقرار م يو روان يروح يزنانه که زن را در معرض فشارها يهادرد و رنج

 شده است:

گر از يکند که ديرا نقل م يزن يدار شدهحهين شعر، احساسات جريشاعر در ا

به او دست داده است.  يمحبوبِ خود به ستوه آمده و احساس عجز و ناتوان يياعتنايب

ش ياند که خواهان رفتنِ آن مرد از زندگدار شدهخدشه يااو به گونه ةعواطف زنان

نکه يزن تحمّلِ اديگر  ،در واقع ندارد. ياهميتش يگر برايکه بود و نبود او د؛ چرا است

که روح و است  يامردسالارنه ياز رفتارها ياگوشه نيباشد را ندارد. ا مرد ةچيباز

 دهد.يقرار م يديأس و ناامياز  يروان زنان را در حالت

مورد  ريشعر ز ةانت مرد به زن، بواسطيدر قالب خن رنج پنهان يگر از ايد يانمونه

 : رديگيل قرار ميتحل



    نقد ادب معاصر عربي  421

 

است که منجر به خلق آزار و  ييهاانتين انواع خيترعياز شا يکيهمسر  انتيخ

که زن دچار  يابه گونه ؛گذارديم يبر و يمنف يريو تأث شوديدر زن م يت عاطفياذ

 يو گاه دهديگران از دست ميشود و اعتماد خود را نسبت به ديم ياختلال روان

 يليانت را با دلايمنطق مردانه، خروان يپ»که دانند؛ چرايان او را مقصر مياوقات اطراف

انت يخ « )کننديه ميتوج يو سرگرم ييپروايهمچون حسادت و ب

داند، يمرد م يدر زندگ يکند؛ زن خود را اصليور مآتش حسادت را در قلب زن شعله

ند؛ در واقع کيدا ميل پيم يگريد يسوهرد و بيگيده مياو را ناد شپس چگونه همسر

 اش است.ر عواطف زنانهين به زن و تحقيتوه يتوجّهين بيا

ان احساسات يم يمشتمل بر تضاد يمثال شاهد ،ن محور از پژوهش حاضريآخر

 :باشديم نيصادق و احساسات دروغ

ن تقابل را از زبان زن به يو ا کنديجاد ميان عواطف زنانه و مردانه تقابل ايشاعر م

ر يشهد عشق به تصو يجودر جست ياخود را پروانه ينمايد. وبيان ميمخاطب 

 يه وصف حال زنان عاشقين تشبيده است. در واقع ايمقصود نرسکشد که هنوز به يم

ن يش را به زميخو ييبايو ز يجوان يرو هستند. از طرفمردان روبه يمهرياست که با ب

 يچ تلاشيکه بدون ه کنديف مياعتنا توصي)مرد( ب يدر دست کشاورز يزيخحاصل
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 يهاتيواقع ياريرده از بسر شاعرانه پين تصاوين چشم دوخته است. اين زميا ةبه ثمر

 دارد.يکنند، برميتلخ که زنان با آن دست و پنجه نرم م

 

   يريگجهينت

ها و دگاهيگر از ديد يکي،  يهامردسالارانه در سروده يبازتاب نمودها

نظر شاعر با مدّ نسبت به زنان است. يمنف يهادر مبارزه با نگرش يو يهايدئولوژيا

را مرد  يگر، سلطهيو عاطف ي، مردانه، قانونيتيجنس يزيستچهار محوِر زن دادنقرار

 گر يد يريگمردانه را منشأ شکل يزيستان زنين ميده و در اير کشيتصومخاطب به يبرا

 داند.يمها سلطه

 دعوت يعنين هدف يبارزتر تحقّقرا در جهت ش يخو ةشاعرانقلم  

را مورد انتقاد قرار  ين رفتار زنان سنتيهمچن ي. وخدمت گرفت به، يو آگاه يداريبه ب

 مدرن يشدن به زنانليپوچ و تبد يد و بند باورهايز قآنان ا ييدهد و خواستار رهايم

 .باشديم

 يالهيساختن موضوع اجبار دختران به ازدواج، آداب و سنن قبة مطرحواسطهشاعر ب

ار يل اکه به وص يناکام زنان يهاس و عشقرنج دخترکان عرو يکند. ويرا نکوهش م

 کند.ين، منعکس ميگونه قواننياصلاح ا يبرارا در اشعارش  انددهينرس

ا کاهش يساختن حلّ برطرف زنانه، راه يو دردها ساختن رنجانيدر کنار نما 

است که از  يدر زنان يش آگاهيدنبال افزااو بهشود. يادآور ميبه زنان ز يها را نن رنجيا

در  يان و نافرمانيمعتقد است که عص و د کورکورانه ترس و واهمه دارندياز عقا ييرها

 مردان، تنها راه نجات آنان است. يگرمقابل سلطه
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معنا گشته../ يست../ بيدر آن ن ياناز زندگ يرقم خورده../ اثر يدست مرداش بهتي../ که هويزن» .6

/ امّا يدلسرد هست يدن/ از خاکستر سوختن/ و انتظارين وجود../ تو همواره اصرار به/ بردميبا ا

«ماند.. ياد عشق خواهي../ زنده به ي/ همواره زنيقو يبا عزم

من مرد هستم../ نظرم/ ام../ من مَرد هستم../ امرکننده و صاحبرندهيگميمن مَرد هستم../ من تصم» .7

«عذر و بهانه... يحق دارم بخروشم/ بجوشم/ و سرزنش.. و بحث کنم/ ب

ن يقيسازم تا يدل روانه م يم شک دارند/ آنها را به سويهابه خلوص سروده يبگو چه کسان» .8

قلبم در شبنم در حال نو  يهاگشته/ امّا شکوفهام گممهيهستم که ن يازهيکنند/ من همان دوش

«د.شدن هستن

را ربودند.../  ياش بود.../ آداب و سنن ويي/ تمام دارايمه عمري/ نيمه عروسکي/ نيمه دخترکين» .9

به کمال  يمانش را../ و با ويمة اي/ که کامل گرداند نيش/ به آغوش مردياهايت روياز معصوم

 .«برسد.. 

منزل و ن ين مرا نقض مکن/ من سرپرست ايمن عمل مکن/ قوان يخلاف خواست و اراده»  .01

«ام.ن/ خانهيحاکم ا

به آغوش گرفتن/  يليش را/ که ميهاد/ لباسياش را کاوشکستهدرهم يهاعروسک يلابهلا»  .00

اش شکسته شده يداشت/ کودکيرا/ که در پسِ آن پنهان م يشيرا ندارند/ لوازم آرا يزن يپهلو

«اء به دردنخور بود.يش/ که پر از/ اشيهافيرا/ در ک

 يت خواهيهاهي/ بر رير/ اگر دهانت را ببنديدست گاد برآور،/ قلم بهيان کن،/ فريصحوا.../ ع»  .01

«ژن و هوا را...يبست،/ راه عبور اکس

از آن من است/   يخو../ سرورمن قدرتمند هستم / و تو زبون/ من پرصلابت هستم و تو نرم»  .01

« گر و توسعه طلب هستم.ادت از آن من است/ من سلطهيس

لة آن يوساش؟/ که بهگر زنانهيمة ديا نيکه در او دفن شده؟/  يکودک يهاست؟/ ساليچدنبال به .01

.«زه.. يدوش يه دهد آن را/ به زنيا هديرا/  يمة زنيل کند/ نيتکم

ست و قلبم دگر ين ياجيم را با خود ببر/ مرا به آن احتيهات به پرواز درآ و باليدر آسمان آزاد .01

/ سپس شتابان يکشيرنگ را که هنگام رفتن بر لب ميآن لبخندِ ب ست/ با خود ببريخواهان تو ن

ت و به يدن به سويدو يرا/ در آرزو رنجور و شکسته ي/ حال آنکه زنيبنديو در را م يرويم

.«يادنت، رها کردهيآغوش کش

/ يادهها شفتة آنيد شيکنند/ شا ييت دلربايبا/ به تو عشق ورزند/ و برايد فراوان باشند/ و زيشا .06

«ها..ها و ستارهارهيس يسوکند/ بهين مهاجرت مي/ از زميمي/ بسان نسياا به دنبال خود کشاندهي
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/ و در يريآن را چگونه در آغوش بگ يشهد/ ندانست يدر جستجو ياگونه بودم من/ پروانهنيا .07

خاک/ و در اعتنا به يب ين بارورم/ کشاورزيتو/ در زم ينگونه بودي/ ايت جا دهيهاان گليم

 .«وة عشق.. يفصل برداشت/ چشم دوخته به م
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Abstract 

Male domination and the patriarchal systems related to it are the 

major arguments associated with a feminist movement. Man’s 

hegemony is based on the law of the dominant and the dominated, 

which has been established by some traditional perceptions of man’s 

guardianship over women. The female was subordinate to the man 

until she found a literary device with which to give herself an 

opportunity to achieve equality with him. Among those who have 

enjoyed this opportunity is the Lebanese poetess Nariman Alloush, 

whose poetic experience deserves to be studied. The purpose of this 

study conducted through the descriptive-analytical method is to  

clarify the perception of patriarchal societies that still believe in the 

stereotyping of women and their secondary role. Also, we try to 

criticize the cases of predominance and inequality between men and 

women as a result of depreciation and sex pressures, patriarchy, and 

inequality in laws and emotions. It is concluded that patriarchy is a 

combination of all the pressures and forms of dominance. Parental 

persecution in Nariman’s poetry is a prelude to other persecutions and 

inequalities. The poet's view of feminism is a negative view that calls 

for a reform. Therefore, she criticizes the obedient traditional woman 

and offers some solutions that helps to delineate a new identity for that 

woman. 

Keywords: Androcentrism, Patriarchy, Feminism, Dominance, 

Nariman Allush. 
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