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Abstract 

In recent years, women poets, by recognizing their feminine identity, have been able to 

establish emerging literary developments by creating currents in the field of language and 

cognition. They have also tried, by using feminine language and creative techniques in making 

their works, to influence the feelings, thoughts, personal and social concerns of a woman. 

Moreover, they have tried to work with men in various literary fields such as poetry, prose, 

novels, etc., free literature from the domination of masculine language and speech, and 

transform this ancient masculine tradition. There are well-known and famous poets in 

contemporary Iran and Oman, each of whom has played a significant role in shaping women's 

literature. Saida bint khater Al-Farsi is the pioneer of Omani women's poetry, who deals with 

women and her identity in her poems. Tahereh Saffarzadeh is an Iranian woman poet who has 

played a significant role in the literature of the Islamic Revolution. In this study, using poetic 

examples and charts, Feminine language in the poetry of two poets in a comparative way, on 

two lexical levels (Vocabulary - Compositions - Verbs and Phrases) and syntactic (question 

sentences, surprise sentences, emphatic sentences). Differences and similarities of feminine 

language were revealed in two different cultures. Al-Farsi, for example, uses feminine words 

to express sensory-emotional themes to fill the romantic dimension of her poem, while 

feminine language in Saffarzadeh's poem is a tool to convey message and thought. Both poets 

use feminine language to express social purposes such as feminism, the defense of women's 

rights, patriotism, naturalism, and so on. 
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 23/2/180یاپیپ ۀشمار، 99 پاییز و زمستان، 2 ۀشمار، دوازدهمسال (، دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی 

 

 و طاهره صفارزاده( یبنت خاطرالفارس دهیبراشعار سع هی)با تک رانیزبان زنانه در شعر معاصرعُمان و ا یقیتطب لیتحل

 ی(پژوهش)

 1( زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران، نویسنده مسئولدکتری  ۀ)دانش آموخت ابوذر قاسمی آرانی

 (زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران گروه )استاد یحیی معروف

Doi:10.22067/jallv12.i2.76399 

 76-96صص:

   چکیده

 ،و اندیشهی زبان اند با جریان سازی در حوزهی خویش، توانستههای اخیر، با شناسایی هویت زنانهزنان شاعر در سال

احساسات،  ر آفرینش آثار هنری خویش،دو شگردهای خلّاقانه زبان زنانه  با کاربستادبی باشند و  گذار تحوالت نوظهورپایه

های مختلف ادبی چون: حوزه ردگام با مردان شخصی و اجتماعی یک زن امروز را ترسیم کنند و هم هایدغدغهتفکرات، 

دگردیسی این سنّت  و موجب زبان و سخن مردانه برهانند یشعر، نثر، رمان و ... به فعالیت بپردازند و ادبیات را از سیطره

بسزایی در  ه هریک به سهم خود نقشک دارد آشنا و بلندآوازهشاعرانی نام عُمانایران و  معاصردوران  ی مردانه شوند.دیرینه

که پرداختن به زن و هویت  ی عُمانی استشعر زنانه سعیده بنت خاطر الفارسی؛ پیشگاماند. دهی ادبیات زنانه، ایفا کردهشکل

یات انقالب ست که نقش بسزایی در ادبایشاعر ایران زنان زند؛ از سوی دیگر طاهره صفارزاده ازاو در اشعارش موج می

ای به شیوه های شعری و نمودار، زبان زنانه در شعر دو شاعربا استفاده از نمونهدر پژوهش حاضر، . اسالمی داشته است

تأکیدی(  -تعجبی -ی )جمالت پرسشینحو و های فعلی(فعل و عبارت -رکیباتت -دو سطح واژگانی )واژگانتطبیقی، در 

کردن  پررنگبنت خاطر برای گردد، مثالً گ متفاوت آشکار میهای زبان زنانه در دو فرهنها و شباهت. تفاوتشودتحلیل می

 صفارزادهزبان زنانه در شعر  کهیدرحال گیردعاطفی کمک می-حسی مضامین بیان بُعد رمانتیک شعرش از واژگان زنانه برای

 سمینیفمقاصد اجتماعی مانند: همچنین هر دو شاعر از زبان زنانه برای بیان م است. اندیشه و پیام انتقال برای ابزاری عنوانبه

 اند.بهره گرفتهو ... گرایی دوستی، طبیعتوطنو دفاع از حقوق زنان، 

  .طاهره صفارزاده، سعیده بنت خاطر ،ایران ،عُمان ، شعر زنانه،ادبیات تطبیقی: هاکلیدواژه
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 قدمه. م1

و زنان قادر نبودند در این نهاد بوده  اغلب جوامع، نهادی مردانهدر طول تاریخ و در ادبیات و زبان  کهنیابا توجه به 

و آثار زنان شد  یدرباره بسیاریهای ساز پژوهشزمینه امر نیهم های خود را بیان کنند،اندیشه تجارب و ها،مردانه، دیدگاه

تحول یافت.  اجتماعی هایخالل جریان است؛ با تأثیرپذیری از این تفاوت جنسیتی، در ادبی آثار خلق یکه سرچشمه زبان

است. زنان با حضور متحول شده ه نیز وضعیت شعر زنان با ارتقاء جایگاه زنان در کشورهای عربی و ایران،های اخیر در سال

های موجود در ابراز عواطف، های سیاسی و اجتماعی، قوانین و سنتمحدودیت باوجودمستمر در جوامع فرهنگی و هنری، 

زمینه مناسبی  کهدلیل این به های تطبیقیپژوهش از سوی دیگرهنر بسیار توانمند هستند. ینهیدرزماحساسات ذهنی و زبانی 

 ،و تأثیر خاصی در فکر و فرهنگ مردم دارد کندرا برای ایجاد، توسعه و گسترش روابط و تعامالت بین فرهنگی فراهم می

گوناگون نشان  یهابافرهنگاهمیت و ضرورت بررسی شعر زنانه را در جوامع مختلف و  ،همین امر حائز اهمیت هستند.

د؛  شاعر این دو کشور محسوب کرتوان دوره شکوفایی ادبی برای زنانِعاصر عُمان و ایران را میکه دوره مویژه ایندهد، بهمی

با جایگاه ادبی خود را پیدا نموده و  جیتدربه ،اندآورده به دستهایی که در جامعه ها و موقعیتاند با اتکا به آزادیکه توانسته

  و به تحوالت عمیقی در حوزه زبان شعری زنانه دست یابند. کنند خلق خویش شعر در زنانه را کاربرد زبان، جهانی

ی طاهره صفارزاده؛ برترین زن نخبه جهان تطبیق زبان زنانهشناسایی شعر معاصر عُمان و ایران؛  پژوهشهدف اصلی این 

 باشد.شاعران و ناقدان معاصر عُمانی میترین یکی از برجستهو سعیده بنت خاطر؛ اسالم 

  روش پژوهش. 1. 1

مجموعه اشعار این دو  ؛ بلکه نیست جزءجزءبه آمارهای یارائه و صرف شناسیهای زبانتحلیل بر پژوهش این مبنای

دو سطح متفاوت  تحلیلی به بررسی-روش توصیفیدهد؛ نگارندگان با می تشکیل را پژوهش این آماری یشاعر، جامعه

 سه واژگانی که به سطحپردازند؛ می «صفار زادهسعیده بنت خاطر و طاهره » ی زبان)سطح واژگانی و نحوی( در شعر زنانه

 افعال و ترکیبات واژگان، و است شدهمیتقسهای فعلی زنانه ترکیبات زنانه و عبارت - تابو( -مادرانه -واژگان ) زنانه بخش:

تعجبی و  –پرسشی  هایجمله لیکاف، ینظریه به توجه با نیز نحوی سطح است. در شدهاستخراج بافت جمله به توجه با

 .است قرارگرفتهتحلیل  و تجزیه مورد ی نمودار،ارائه با و استخراج موردنظر، شاعران شعر از تأکیدی

  از: اندعبارتهای مطرح در این پژوهش پرسش

چگونه نمود یافته شناسی جدید بر اساس نظریات زبان صفار زادهکارکردهای زبان زنانه در شعر سعیده بنت خاطر و طاهره -1

 است؟

 این دو شاعر کدام است؟ مضامین شعری نویسی در محتوا وهای زنانهها و شباهتتفاوت-2

با این تفاوت که  ؛است بوده رگذاریتأث شاعر دو یشعر زبان بر تیجنس عنصر دستاورد پژوهش این است که نیترمهم 

زبان زنانه  محور است و زبانشعر بنت خاطر  گریدعبارتبهتر از شعر صفارزاده است؛ در شعر بنت خاطر پررنگ زبان زنانه



 سومماره بیست و ش                           (            دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        78

 محور است و دغدغۀ اندیشهشعر صفارزاده  کهیدرحالکند می دنبال زبانی را هایظرافت شاعر و دارد اساسی نقش آن در

 وجود دارد کهشاعر  درکاربرد این زبان توسط دوهایی ها و شباهتتفاوتو  است مخاطب به یرسانامیپ شاعر، اصلی

 دهند.با ذکر مثال و نمودار مورد بررسی قرار می نگارندگان

 پیشینه پژوهش .2. 1

 مقاالت متعددی نگاشته شده است مانند:در مورد شعر و زبان زنانه، 

 سیمین فرخزاد، فروغ نانه در آثار بانوان شاعر معاصر فارسی و عربیز هایمایهدرون تطبیقی برخی از رسیبر»مانند: 

 و زنانه های مشترکبررسی برخی از درون مایهبه  (، این مقاله1391) یبیحب، از «الصباح سعاد و غاده السمان بهبهانی،

پرداخته است در زبان عربی و فارسی ی زنانه اندیشه به واکاوی تطبیقی شعر وه عشق زنانه، حس مادران :موضوعاتی همچون

 .دهندبست تبعیض جنسی را ارائه میرفت از بنراهکار برون ،در آثار خودان مذکور، شاعراست که  شدهحاصلو این نتیجه 

(، 1392) گرانید، از روشنفکر و «صباحالسعاد  یهابر مرثیه دیمعاصر با تأک یکاربردی زبان زنانه در مرثیه یبررسی گونه»

در سه سطح واژگانی، نحوی  صباح راالسعاد  شناسی زبان، شعرتحلیلی و با استفاده از آرای محققان جامعه -با روش توصیفی

ی رثاء و جنسیت شاعر وجود ی تنگاتنگی بین عاطفهدستاورد پژوهش این است که رابطه نیترمهماند. کرده و بالغی بررسی

 ی حزن بر اشعار سعاد الصباح تأثیر مستقیم گذاشته است.دارد و عاطفه

فصلنامه زن و  (1392« ) صفّارزاده شعر در زنانه مفاهیم وارگیاسطوره»است مانند:  شده تألیف صفارزاده درباره مقاالتی که

 هاییهمابن »داده است. مورد واکاوی قرار را  صفارزاده در شعر مفاهیم آفرینش زن، زنانگیاز عیسی داراب پور، که  فرهنگ،

از ابراهیم نامداری و دیگران که نامه تطبیقی، (، ادب1394« )صفارزاده طاهره و طوقان ابراهیم اشعار در وطن به عشق مشترک

 کند.ها بررسی میمضامین مشترک سیاسی، اجتماعی را در اشعار آن

ایران مورد تحلیل و  در« سعیده بنت خاطر»و اشعار ای نگاشته نشده در مورد شعر معاصر عُمان تاکنون مقاله و پایان نامه

همچنین سازد. ها متمایز میپژوهش است که آن را از سایر پژوهش سابقه ایناین همان وجه نو و بی؛ بررسی قرار نگرفته است

هایی که در مورد شعر طاهره صفارزاده نگاشته شده است به موضوعاتی چون: وطن، ادبیات مقاومت و مقاالت و پایان نامه

حلیل تطبیقی اشعار زنانه این های زبانی و فکری به تنگارندگان با در نظر داشتن مقولهاند؛ اما پایداری در شعر وی پرداخته

  پردازد.دو شاعر برجسته معاصر عربی و فارسی می

 پژوهش مالحظات نظری .3. 1

 زبان و جنسیت

 یهای حوزهژوهشپ»شناسی زبان، تأثیر جنسیت بر رفتارهای زبانی است. ی جامعهیکی از مباحث نوین در حوزه

ثیر متغیر أها در آغاز بیشتر معطوف به بررسی تمیالدی آغاز گشت. این نوع پژوهش 70 یشناسی جنسیت از اوایل دههزبان

 .(87: 1388محمدی اصل،) «تعامل بود یدر سطح آوایی و نیز شیوه ،جنسیت در رفتار کالمی افراد
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 کامالًهای اجتماعی جا که زنان و مردان نقشی بیولوژیکی دارد، اما از آنکه عامل جنسیت، در اصل جنبهاین باوجود»

: 1368)مدرسی، « آورنداجتماعی به شمار می شناسان اجتماعی، جنسیت را نیز معموالً یک عاملیکسانی بر عهده ندارند، زبان

شناختی، اجتماعی و فرهنگی های روانکند، جنسیت به تفاوتاشاره می بدنهای فیزیکی جنس به تفاوت کهیدرحال(. »161

و  های میان مردانشود. تمایز میان جنس و جنسیت تمایزی اساسی است، زیرا بسیاری از تفاوتبین زنان و مردان مربوط می

 (.175: 1376)گیدنز، « ندارد یشناختستیززنان منشاء 

 و شدمی گرفته نظر در مرتبط یشناختستیز عالئم با مردان و زنان زبان ابتدا زبان، اب جنسیت و جنس نسبتِ تحلیل در»

 را صفات زنان شدمی تأکید مثالً اول، منظر از. آمد حساببه جنسیتی هاینقش نمادین کارگزار عنوانبه زبان ،رفتهرفته سپس

 گذارندمی کارهنیمه دیگران توسط آن استمرار برای را جمالت یا برندمی کاربه «ترینغمگین»یا  «زیباتر»نظیر تفضیلی تأکید با

 خاص یشیوه به هریک مردان و زنان گردید مشخص اما دوم؛ منظر از. دارند تمایل هایشانمالک رعایت و مردانه زبان به و

 اجتماع، جمالت پایین طبقات همچون زنان مثالً. سازندمی را خویش هویت کاربرد، این در و گیرندمی کار به را زبان خود

 اگر لذا. برسانند مخاطب به را اینتیجه صحبت، تداوم با کودکان مانند کنندمی سعی و گیرندنمی کار به علمی نحو به را

 هایدستگاه در را یپراکنسخن مشاغل توانندمی که رسندمی ظهور یمنصه به سخنوری زنان شود، رفع زنان پایگاه فرودستی

 .(17: 1388 اصل، محمدی) «برسانند انجام به اجتماعی معظم

جامعه برای زیر سلطه  از مردم زبان، ابزاری است در دست گروهی» معتقد است:« زبان و قدرت»در کتاب فرکالف نیز 

 (59: 1368مدرسی ) «درآوردن گروهی دیگر

 عنوانبهزده، قواعد و ساختارهای مردانه در زبان جنسیت»گذارد و جنسیت بر فرادستی و فرودستی افراد تأثیر میبنابراین 

شود که مفهومی ، از مردان، با مفهوم کلی انسان یاد میگریدیعبارتبهشود؛ های بهنجار برای عموم در نظرگرفته میشکل

 (.146 همان:« )شوندزن و دیگری تعریف می عنوانبهاست؛ اما زنان فقط  فراجنسیتی

 ایرانشعر زنانه در ادبیات معاصر عُمان و سیر تحولی  .2

از  یکی مردساالری و فحولیت .کنددفاع می خود رایج هایزیرساخت از آن با که است ابزارهایی دارای فرهنگ

 جهت در فروانی هایتالش غالب، زیرساخت این یسلطه سبب به است. قدیم عرب فرهنگ در غالب هایزیرساخت

 هاینمونه طرفی، از که معنا بدین است. گرفته عرب صورت شعر بخصوص و اجتماع در مؤنث زیرساخت رشد جلوگیری از

 را شعر در زنانگی و زنانه شعر دیگر، طرفی از و نامیدمی فحل را آن صاحب و کردقلمداد می بزرگی و علو را مردانه شعریِ

 صدای که است شده باعث عرب، شعری فرهنگ در ی مردانه(. این سیطره 74: 2005نگریست) غّذامی،می حقارت یبا دیده

 باشد، آنان هایخواسته و زنان، احساسات نماینده که ایبرجسته شاعر و نرسد گوش به عربی شعر قرن پانزده طول زنان در

 (. 37: 2002) برهومه،  نکند. ظهور

آغاز « هااز زیر دندان خلیفه»ها ها در میان مردم عرب، برای پررنگ ساختن حضور زنان و نجات آناولین جنبش

کتابی را « سالمه بنت سعید» کهیهنگام گردد.های ادبی زنان عُمانی، به قرن نوزدهم برمیآغاز فعالیتو ( 47: 1363شد)قبانی،
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به  آن  و عشقم منتشر کرد. او در این کتاب، زندگی، جوانی، ترک وطن 1886در برلین سال« عربیه أمیره مذکرات»با عنوان 

کند؛ شرق که در آن به دنیا آمد و رشد کرد و دو جامعه شرقی و غربی را ارائه می و تصاویر مختلفی ازکند را توصیف می

؛ قرن بیستم 1980دب زنانه معاصر ُعمان، به دهه غرب که در آن بقیه عمر خود را گذراند اما رونق و شکوفایی فرهنگ و ا

و ابداعات خالقانه برای زنان عُمانی بود؛ هم در شعر و هم در نثر. و  نوآوریفعالیت ادبی، دوره  1990دهه  و گرددیبرم

سمیره  البوسعیدی، هاشمیه الموسوی، نورا البادی، شاعران زیادی مشهور شدند ازجمله: سعیده بنت خاطرالفارسی، زکیه

   (  119: 1990.) الشارونی، الخروصی، نسرین البوسعیدی و...

ادبیات ایران نیز چون ادبیات عربی، به اعتقاد بسیاری از محققان، از دیرباز ماهیتی مردانه داشته و روح مردانه بر فرهنگ 

خواستند وارد حیطه ادبیات و فرهنگ سخنوری شوند باید با روحیه مردانه وارد زنانی که می رونیازاو ادب ما تسلط داشته 

 (16: 1374در صحنه روزگار باقی بماند. )فالحی، و سخنشانصحنه ادب شده یا لباس مجازی مردانه به تن کنند تا نام 

ر این عصر تحوالت سیاسی، اقتصادی و د»حیات نوین ادبی و فرهنگی زن ایرانی با انقالب مشروطه آغاز شده است. 

، نیازاشیپشاعران زن که  یبعدتکتأمل برجا نهاد و باعث شد اندیشه  درخورو اندیشه شاعران زن اثری  تیبر ذهناجتماعی 

های ملموس کرد، نسبت به واقعیتاثر ادبی او را به بیان صرف شوق به معشوق، غم هجران و شِکوه از جور رقیب محدود می

 های تاریخی نشان دهد.ی کسب هویت و جدال با محرومیتاسی، اجتماعی زمانه خویش و مسائلی نظیر دغدغهسی

 ( 11: 1384)احمدی،

های ادیبان ایرانی، بعد از انقالب اسالمی، با توجه به تغییر و تحوالتی که در جامعه اتفاق افتاده است؛ یکی ازدغدغه 

ای را که مانند عروسک کودکی از کنند پوستهانسانی به زن است. زنان سعی می الًکامپررنگ کردن عنصر زنانگی و دیدی 

تنوع و کیفیت  قدرآنایشان در دوره قبل ساخته بودند، بشکنند و از چاردیواری خانه و سنت پا برون بگذارند. در این دوره 

نه خاص بعد از انقالب حرف زد. توان از شروع یک ادبیات زناآثار پدید آمده توسط زنان فراوان است که می

 (1110: 1377/3)میرعابدینی،

 یشگامان شعر زنانه عُمان و ایران. معرفی پ3

 سعیده بنت خاطرالفارسی. 1. 3

از دانشگاه کویت، لیسانس  (م1977عُمان به دنیا آمد و در سال) « صور» در شهر « م 1959» شاعر و ناقد عُمانی که سال

الشعر الُعماني في عصر »با پژوهشی درباره تحصیالتش را در مقطع فوق لیسانس  م(1994زبان عربی دریافت کرد و در سال )
رساله دکتری خود را در نقدعربی، بالغت و ادبیات تطبیقی با  2002و در سال  نشکده دارالعلوم قاهره ادامه داددر دا «النباهنه

  .(141: 2009در همان دانشکده دفاع کرد ) بنت خاطر،  «اإلغتراب فی شعر المرأه الخليجيه»موضوع 

، «قطوف الشجره الطيبه»، «وفإليها تحّج الحر»، «أغنيات للطفوله والخضره »، «مازلُت أمشی علی الماء»دیوان اشعار او عبارتند از: 
سوسنه المنافي؛ حمده خميس و تحوالت » های نقد ادبی او عبارتند از:کتاب «مدُّ في بحر األعماق»، «.تبقي صالة يقيني...وحدك »
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دراسه  -علي شفا حفره»، و «انتحار األوتاد؛ دراسه في اغتراب سعديه مفرح»، « سعاد الصباح بين االستالب واالغتراب»، «االغتراب السياسي
 «. االغتراب الصوفي لدي زکيه مال الله

  طاهره صفارزاده .2. 3

تحصیالت  اتمام از پس آمد. دنیا به مذهبیای خانواده در سیرجان ه.ش در1315 سال در مترجم و محقق نویسنده، شاعر،

 از پس شد. M.F.Aدرجۀ کسب به موفق عملی نقد و ادبی های نقدحوزه در تحصیل با و رفت ایران از خارج به دانشگاهی

( سازمان 2006سال) شد. در مشغول مختلف آثار ترجمۀ و در دانشگاه تدریس به شاعری با زمانهم ایران به بازگشت

در  1387وی در سال سرانجام  .برگزید مسلمان دانشمند و نخبه زن و شاعر مبارز به عنوان را او آسیا و آفریقا نویسندگان

 (27: 1386رفیعی) .تهران درگذشت

 فارسی به «پنجم سفر»و« دلتا در طنین»،«بازوان سد»، «دیدار صبح»، «بیداری با بیعت »،«منحنی مردان» :اوشعری  دفترهای

 ترجمه و «ترجمه مبانی و اصول» عنوان با زمینه ترجمه دو اثر در و انگلیسی زبان به «سرخ چتر »و «مهتاب رهگذر» و در

 باشد.انگلیسی می به «قرآن کریم»

 انه در شعر بنت خاطر و صفارزاده. تطبیق زبان زن4

های شاعر و درک نوآوریزبان هایی است که درک آن مستلزم شناخت دارای ظرافت، لطافت و پیچیدگی سوکیشعر از 

 پیدایش بین زنان و مردان، سبب یشناختستیز هایاجتماعی و تفاوت یهاتیفعال گریدو از سوی  ادبی متن شعری است

های زبانی تر اشعار شاعران باید با ویژگی. بنابراین برای فهم بیشتر و دقیقشودیم گروه دو این میان زبانی معینی هایتفاوت

 بررسی و و تحلیل اندافتهیپرورشجامعه متفاوت با دو زبان مختلف  دو مورد پژوهش در این شاعرانعالوه بر باشیم.آنان آشنا 

 ترروشن دو کشور ایران و عُمان را زنانه شعر ژهیوبه معاصر ادبیات زوایای از ایگوشه تواندها میآن اندیشه و شعر زبان زنانه در

 شود.دو شاعر در دو سطح )واژگانی و نحوی( بررسی میزبان زنانه در شعر این  کند.

 سطح واژگانی. 1. 4

های جنسیتی گرایش شود؛ وهای فعلی( تقسیم میفعل و عبارت –ترکیبات  -)واژگان شاخهسهاین سطح از زبان شعر به 

 های شعری و نمودار تطبیق داده شد.نمونه بر اساسدو شاعر 

 واژگان. 1. 1. 4

 صیتشخقابل مختلف، هایبین زبان موجود هایتفاوت رود بر اساسمی کار به زبان هر در که واژگانی از زیادی درصد

 طبیعی دارند، اساسی هایتفاوت یکدیگر با مردان و زنان دهد زباننشان می است که مؤثر و کارآمدی عامل جنسیت، و است.
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به دلیل گستردگی موضوع، واژگان در سه بخش مجزا کنیم.  جستجو هاواژه در را هاتفاوت این از یتوجهقابل تعداد است که

 شود .مادرانه و تابو ( بررسی می -)زنانه

 الف: واژگان زنانه

 مفاهیمی و واژگاناثر متعلق به ژانر زنانه است.  گفت توانمی هاآن براساس که اصطالحاتی است و کلمات واژگان زنانه،

 همراه به متن درداند؛ و می زنان یرا ویژه آن فرهنگی، قراردادهای و گیرندمی معنای بیشتری زن، با ارتباط در یطورکلبهکه 

  کند.می تبدیل زنانه اثری به را متن باشد، داشته زنانگی بر دال که عناصری دیگر

و مفاهیم زنانه، از دیگر اند تا در تازگی اندیشه هایشان منعکس ساختههسرود تری خود را در بیشهای زنانهاندیشهدو شاعر 

. تا روح و ویژگی زنانه اندکاربردهبهارزش زن  های زبانی نیز، واژگان زنانه و درخورشاعران متمایز باشند. از لحاظ ویژگی

  خود را در این واژگان متجلی سازند.

تا زنان شرقی را  برددر راستای القای مفهوم شعر به مخاطب بهره می «نقاب و خِمار» ای چونواژگان زنانهبنت خاطر از 

قاِب َو الِخماْر/» :کندگونه توصیف این زن »جمه( تر) (99: 20014بنت خاطر،)« أسيرُة الساداِت و العاداِت و الّراياِت  َو المرأة ُُأسطورة ُ النِّ

ها با هر پرچمی[ ها و دستهها ]کنایه از گروهدات و پرچمگران و عای حجاب و عفت است/ زندانی طغیان]شرقی[ اسطوره

ناِث  ُکلُّ » :دیگویماز ارزش زنان  با زبانی زنانه، «صورۀ النساء» یدهیقصدر و  «است.
ُ
وِر/ األ ُع الَقمُر في  َمداِئُن ُحبَلی ِبالُنّ َفِحيَن َيَتَوَجّ

ُمّ ُترِضُعُه َمرارة َ » «/الَکسيَرُة ِلَيستديَر الکماُل ُتداِوي ُقلوَبُهم َضحَکُتُه  ِجلباِب َمحاِقِه/
ُ
الموُت ُمبَتِسًما َوحَدُه في الَمهِد ال شريَك/ ُتَهدِهُدُه األ

  (23همان: «)الحليْب 

کشد/ لبخند شکسته او، دم که ماه در حجاب آخرین روزهایش درد میتمام زنان، شهرهایی آبستن به نورند/ آن»ترجمه( )

و مادری  کند و با او شریکی نیست/کند تا کمالش مدور گردد/ مرگ به تنهایی در گهواره تبسم میرا درمان می هایشانقلب

 «که او را به آرامی بخواباند و تلخی شیر را به او بنوشاند.

 یزنانه هایویژگی آشکارسازی به آن در شاعر که است عاشقانه و سرشار از واژگان زنانه صفارزاده« عاشقانه سفر» شعر

 گیسوان دید/که مرا صبح سپور»: شاعر استشعر، نماد ذهن هوشیار و وجدان بیدار  در این« سپور»همّت گماشته است.  خود

 خود را از« درهم گیسوان»نخستین  هایبیت آغاز در شاعر». (63: 1356صفارزاده، )« آوردممی رود پلکانز را/  خیسم و درهم

 جریان وجودش تمام در را عشق و کند طروات پر و پرشور بخش،زندگی تا بوده برآن و اش دانستههیجان زنانه و شور هایحالت

 (.156: 1388دیگران،  و )نیکوبخت« است داده ارتباط مادینگی اصل و آب با را آن خیسی و گیسوان دیگر سیاهی به عبارت دهد.

 که زمانی حتی دهد؛می نشان زنان، از سوی خاص هاییواژه انتخاب بر را جنسیت تأثیر ها،حوزه این واژگان» طورکلیبه

بیانگر  جمله، بافت در دیگر واژگان با نشینیهم دلیل به شود،نمی مشاهده های جنسیتیگرایش کاربردی هایواژه برخی در

 شعر در نمادین موتیفی صورت به تراین واژگان پیش از برخی کاربرد است ممکن است. همچنین زنانه تمایزات و تمایالت

 در «جواهر»و « آینه» مثل .(57: 1392)رضوانیان، « باشد کرده ایجاد زنانه یبه حوزه را واژگان آن تعلق ذهنیت زن، شاعران

اما  /های جواهرسنگ تکه با /خیزدهر شب زن به جنگ آینه برمی» پردازد:به انتقاد از زن معاصر می صفارزاده شعری که
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بنت خاطر،که دقیقاً  و در شعری از (76: 1391صفارزاده، )« ندکحرف شکست را در نورهای اشک فریاد می /آینهصداقت 

نویسد: بنت خاطر می «موشومة تحت الجلد»ی کتاب کند. عبدالتّواب در مقدمهاز زن معاصر شکوه و شکایت میمانند صفارزاده 

ی مردساالر که به دالیل مختلف مانند ترس از طرد شدن، اجبار، هنجارهای از مسائل زنان درجامعه «سیبریا»ی وی در قصیده»

 خامسة العدوية»با زبانی رمزگونه و تمسخرآلود زن معاصر را »و گوید طور آشکار سخن میدینی و اجتماعی، مسکوت مانده، به

« ُتَری َمتی ُتعَتَرُف/ ِبَأّنها َلسَت خامسَة الَعدوّية!!» (7: 2006، نت خاطرب) «خواندمی «[زنی که به شئونات اجتماعی توجهی ندارد ]
  «ی پنجم نیستی!شوی؟/ تو عدویهشوی پس کی شناخته میدیده می»)ترجمه(  (67: 2009خاطر،  )بنت

 مانند:استفاده از واژگان زنانه در اشعار هر دو شاعر برای بیان مقاصد متفاوتی بکار گرفته شده است 

 فمنیسم و دفاع ازحقوق زنان .1

درصدد تغییر وضع موجود و در سطوح گوناگون  خود دنبال دستیابی به جایگاه واقعی هامروزه زنان در عرصه جهانی ب

 نامطوب وضعیت به همچون اعتراض مضامینی بیان زنانه برای واژگان بنت خاطر و صفارزاده نیز از. )مرد ساالرانه( هستند

 و جنگ به توجّه و پاگیر، های دستسنت با مردان، مخالفت با آنان حقوق و تساوی زنان آزادی به توجّه جامعه، در زنان

  .اندآن، استفاده کرده عواقب

 ای است که سعی در رد الگوهای فرهنگی و اجتماعی جامعه مردساالرای از شعر زنانهبنت خاطر، نمونه «ُأمومة»ی قصیده»

جایگاه واقعی زن را  «ال تکفي ةواحد ةإمرأ»قصیده وی در  همچنین. (21: 2015،ی)یحیای« های آن داردها و سنّتبا تمام ارزش

داند و ی شرقی اصیل، دیدگاه اغلب مستشرقین را که زن شرقی را پست و ضعیف میداند و با این تفکر زنانهمی« شرق»

به زن شرقی به مثابه یک او  کند.ندارد که بخواهد باالتر از مردان باشد را نفی میمعتقد است که زن شرقی هیچ صدایی »

نشیند و معتقد است که اش خیره کننده است و در این قصیده، شادی شکوه را با او به تماشا مینگردکه زیبائیجادوگری می

سِل ِللَحرِث ِللَبهجِة ِللَبهاِء/ امرأٌة واحدٌة النّ » .(24: 2015،ی)یحیای« ها و دردها کافی نیستیک زن برای درمان رنج ساُء في َشرِقنا../ ِللنَّ
فاء آوری برای کاشتن برای شادکامی زنان در مشرق ما / برای نسل »( ترجمه) (98: 2009خاطر،  )بنت« ال َتکِفي اِلسِتحالِب الشِّ

 «برای زیبایی هستند/ یک زن به تنهایی برای دوشیدن درمان کافی نیست.

 :گویدمی زنانه کامالًقانون با زبانی  اجرای شیوه به اعتراض نشانه به و برای مبارزه با جامعه مرد ساالر ایرانی صفارزاده نیز

 ظالمانه حمایتی در آهوان بود/ و ندیده گیاهی هیچ خواب هرگز نکشید/ جزیره را آهوها / خواندم نفتی جزیره یک دیوار بر»

 /هایگوشواره روی جنگل سوخته هایریشه زیباییِ/ جزیره/ .../ آیا یا بود آورده رحمت آنان زیبایی به کسی /زدندیم له له

هایی که در جامعه محدودیت ( او در شعر دیگری46ج: 1365زاده،)صفار« انداخت خواهند ایافتد/ سایهمی دره در که زنی

پرواز/ نکردند/  غروب یسوآن هرگز من هایبادبادک»کشد: وجود دارد را به تصویر می هاآنبرای دختران، زنان و حقوق 

 گذاشتنمی که بود صدایی رفتند/ همیشهمی شانکشیده هاینخ با هایمدست گرنه بردند/ ومی خود با مرا هایدست وگرنه

 (45ب: 1365صفارزاده،« ) پایین پایین، بیا پایین، پایین، بیا بیا پایین، بوم/ بیا لب از غروبی دختر/ دم پایین داد/ بیامی فرمان که
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شود که بنت خاطر دلی ماالمال از تبعیض و نابرابری حقوق این نتیجه حاصل می به طور کلی با مطالعه دیوان هر دو شاعر

تر صفارزاده بینشی متعادلخورد، اما زنان در جامعه عربی دارد و اثرات این تفکر فمنیستی در جای جای اشعارش به چشم می

 له در محیط فرهنگی و اجتماعی ایران دارد. أتری نسبت به این مسو آرام

 دینی هایبیان اندیشه .2

آن گاه که بنت خاطر در »دارد به عنوان مثال و صفارزاده ای در اشعار بنت خاطر ها و مفاهیم دینی بازتاب گستردهاندیشه

کند؛ گرایشات گوید؛ او را به اصول دین )نماز، زکات، روزه و حج( تشبیه میاز معشوق سخن می« إلّي َأوَغَل بعيدًا... »ی قصیده

مُت َعظمي َعليه / َو حّجي الَقِصّي » (:225: 2015مس،)حویّر الشّ« شود دینی وی آشکار می « ذاك اّلذي َصّليُتُه َفرضًا / زکيُتُه َفرضًا /َصوَّ
دانم/ او دانم/ او را همچون زکات، واجب میآن کسی که او را همچون نمازم واجب می» )ترجمه( (129: 2009)بنت خاطر،

 «دانم/ او حج دست نیافتنی من است.را همچون روزه، بزرگ می

در . کرد مشاهده توان در اشعار ویمی وضوح به را اعتقاد و دین مذهبی دارد و رّد پای نگ و بویر نیز شعر صفارزاده

برای « بطن، سینه»زنانه مانند:  های کامالًبا زبانی زنانه، موعود را مورد خطاب قرار داده است و از واژه« ناپیدامسافری »شعر

 بیان انتظار بهره برده است: 

بطن فرود عطری سرد/ در  در جمع این درختان/ در پای نهرهای روان/ با پرندگان/ حتی/ میان بویناکی این شهر تفرقه/» 

« شودترسیم می امبطن سینهترین عطر/..../ بر سرمای تب شکن یخ/ همراه ناشناس /ستا وقتی که انتظار ندارم/ حتمی /امسینه

                                                                                                                (74: 1366)صفارزاده،

 شقو ع . بیان احساسات3

 زبانی طریق از موارد، اغلب در که دارد گوناگونی هایجلوه اجتماع، و زندگی به شاعر زنان نگرش خاص از ناشی مضامین

مورد  شاعر شعر دو واژگان زنانه در کارگیری به نسبت حال، عین است. در شده بیان است، جنسیتی هایگرایش دارای که

 است.  متفاوت اندکه در آن پرورش یافته و بالیدههای فرهنگی و اجتماعی جوامعی نظر، بر اساس تفاوت

به عنوان یکی از بزرگترین فضایل، تقدیس شده است و در بیشتر موارد، همراه اندوه و شکایت » عشق در اشعار بنت خاطر

ات رمانتیک باعث شده که ارزش زن در ادبیّاین مکتب،  شاعران شود. قداست عشق در نظراز فراق محبوب، توصیف می

ها به وسیله عشق، ازآسمان فرود آمده ای آسمانی تلقی گردد که به منظور تطهیر قلببسیار متعالی گردد، و زن همچون فرشته

  .(171تا: هالل، بی ی)غنیم «است

متمرکز گردیده  های این جهان،قیام روح با عشق، در میان آواری امکان بر تجربه» «وحدك.. تبقی صالة يقيني»وی در کتاب 

رو شاعر در سفارش ها به پا خواسته را گسترش دهیم. از اینتوانیم رؤیاهایی که زندگی همیشه با آنو معتقد است با عشق می

  گوید:و می (62: 2017)شعبان یوسف، « ورزدهای رؤیاها تردیدی نمیتلمیحی به معشوق و سوق دادن او به سوی جزیره
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بِّ الَغفورِ ُکن عاشقًا / َأسِرج ُبراقَك َسّيدي/ کي َأمَتطي َصَهواِتِه/ َفالُحبُّ ُمغَتَسٌل َطهوٌر/ َو الُحبُّ ِعطُر الکوِن/ َممزوٌج ِبَضح» )بنت « کة الرَّ
 (25: 2005خاطر،
ی پاکی است/ و عشق عشق سرچشمه /عاشق باش/ اسبت را زین کن سرورم/ تا بر پاالن آن سوار گردم »( ترجمه)

 «ی هستی است که با لبخند پروردگارآمرزنده آمیخته گشته است.رایحه

 کند:مفهوم عشق را به خواننده القا می «ُکن عاشقًا يا سّيدي» با تکرار بند شعری شاعر در این قصیده
وِر » في َأجساِدنا/ ُکن عاشقًا يا َسّيدي/ َو اجَمع ُلغاِت الواِلهيَن/ َو اسُکب َعَلی َشَفَتّي ُکن عاشقًا../َأسِرج ُبراَقك َسّيدي/.../ َو الُحّب ُِصنُو النُّ

َب ِبالَحنيِن   (27-25: 2005خاطر،  )بنت« َرونَقها/ الُمَخضَّ
عاشق باش/ اسبت را زین کن سرورم/ .../ عشق مانند نور در کالبد ماست/ عاشق باش سرورم / واژگانِ شیفتگان »( ترجمه)

 «بریز. هم آور/ و بر لبانم درخشش آن، که به رنگِ اشتیاق خضاب شده، راا گردر

 عنوان به زبان زنانه را او دیگر، بیان به. کشددوش می به را مخاطب به رسانی پیام وظیفهصفارزاده  شعر در حالی که

ندرتاً از زبان  . اوزنانه ندارد کلمات از استفادهبه این نوع  تمایلی چندانگیرد و کار می به اندیشه و پیام انتقال برای محملی

« کودک قرن»شعر با است.  کرده استفاده جامعه در زنان به مشکالت مربوط و ها، مسایلها، ناکامیتلخی زنانه اش برای بیان

است و های این زنان اشاره شده شعری که در آن به زندگی زنان مدرن و وضعیت بچهد. در میان جامعه ادبی ایران شناخته ش

است که در آن نوعی « گوتیک»ی دهد و این شعر نوعی نوشتهاش را نشان میترس و نگرانی کودک و فضای تاریک خانواده

  (:125: 1387نیاز،)بی شود.و تأسف به خواننده القا می وحشتی آمیخته به عبرت

شب چو  /پر نیاز از خواب، اما وحشتش از بستر آینده و فرداست /ای تنهاستکودک این قرن هر شب در حصار خانه» 

 /بانگ آرامی برآید: چشم بر هم نه که امشب مادرت اینجاست /باز امشب مادرم کو؟ »پرسد از خود  /خواب آید درون دیده او

  23: 1349صفارزاده، «) ...دودهای تلخ سربی رنگ پشت یک میز، زیر پای

 . واژگان مادرانهب

جامعه »های بارداری و زایمان است. ، بیان سختی«مادر»و « زن»اولین موضوعی که در نوشتار زنانه از ابتدا مطرح شد؛ رنج 

آغاز شد، ارزشی که سبک و سیاق  «األمومة»ی کمترین اعتراض با قصیده، شعر زنانه را پذیرفت؛ شعر زنانه با جیتدربهعُمان 

ی عُمانی را در مقایسه با الگوهای اجتماعی و های شاعرانه زنانهاین قصیده صحنه اجتماعی مردانه با آن هیچ مخالفتی نکرد.

از اولین  و مراقبتفرهنگی و عدم ارزش ذهنی آن، که عمیقًا تجارب زن و مادر و احساسات او را با شادی، اضطراب، ترس 

همان احساسی است که  کند اینمتمایز می «أثقلت جسمًا خفيفًا خّلي» شودجسمش آرام آرام سنگین می کهگاهآنند خود فرز

ُد في جانبي/ ِبِحضِن »(.21: 2015،یحیایی) «مرد از درک ماهیت آن و کُنه ذاتش عاجز است َو َأيَقَظني ِمن ُسباٍت َعميٍق/ َمالٌك ُيغرِّ
مومِة َيحلو َلُه/

ُ
ُل وجَه الّصبّي/ َحَملُتَك َوهنًا علی الَوهِن ُکرهاً  األ / َأال َأفِهم ُبنّي َو ال َمالذًا َو ُعّشًا ِبِه َيختبي/ َنَظرُت إليِه َکَمن راَقُه/ ِهالٌل ُيَشکِّ

ماُن/ َرماني ِبَسهٍم علی َمنَکبي/ َفِمثُلَك ُحلمي َو ُحلُم  َتعَجب/ إذا ما َسقيُتَك ماَء الُعيوِن/ َو َينبوَع ُروحي َو ما اجَتبي/ َفُکن لي ُمعينًا إذا ما الزَّ
مانّي/ َو َتحُلُم َمن في َحشاها َنّبي 

َ
 (27: 2009بنت خاطر،« ) الّليالي/ َو ُکلُّ َفتاٍة َتزوُر األ
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خواند/ آغوش مادری برای او شیرین است/ ای که در اطراف من آواز میمرا از خواب عمیق بیدار کرد/ فرشته»)ترجمه( 

داد / با ی کودک را شکل میشود/ عاشقانه به او نگاه کردم / ماهی که چهرهای است که در آن مخفی میو پناهگاه و النه

گاه که تو را از آب چشمانم و سرچشمه روحم سیراب فهم و تعجب نکن/ آنسختی و سستی تو را حمل کردم/ هان! پسرم ب

پس همچون تویی رؤیای من  /قراردادی مرا هدف تیر خود گاه که زمانه / شانهیاور من باش آن /دمیبرنگزنمودم/ و چیزی را 

 «د که در درونش پیامبری است.بینرود / و رؤیای کسی را میهای من است/ هر دختری، به دیدار آرزوها میو رؤیای شب

َعِلمُت َيقينًا ِبأّن اإللَه/ َتَجّلی َلنا َنفحُة » داند که الیق بهشت است:ای میبنت خاطر با ستایش عشق مادر؛ او را جاودانه
طيَ 

َ
ماُن/ َمعيُنِك باق ٍ َو لم األ ِك ُأّماه َخيُر الَوَری/ َو أنَّ الَجناَن َلِك َفاطِربي/ َو َأنَّك َمهما َتراَمی الزَّ فيَس/ ِب/ َو َأنَّ َينِضِب/ َو َأّني َمهما َبَذلُت النَّ

 (26: 2009)بنت خاطر،« َأراني َأقِصُر في واِجبي
کند/ و تو ای مادرم بهترین مردم هستی/ به یقین دانستم که خداوند/ بوی خوش پاکیزگی را برای ما آشکار می»)ترجمه( 

شود/ و هرگاه من ست و خشک نمیی تو باقیو بهشت برای توست پس شاد باش/ هرگاه زمانه تیراندازی کند؛ سرچشمه

 « کنم.ام کوتاهی مینجام وظیفهبینم که در اچیز ارزشمندی را ببخشم/ خودم را می

ای دارد و تفاوت بسیار آشکاری در کاربرد این نوع واژه زایمان در شعر بنت خاطر نمود ویژه و بارداری به مربوط واژگان

 إمرأتان( ،ة)الحفيدعنوان برخی از سرودهای بنت خاطر مانند: حتی  این منظر وجود دارد.در زبان بنت خاطر و صفارزاده از 

اما صفارزاده برخالف بنت خاطر نه تنها برای بیان مشکالت و دردهای . نشانگر این مفهوم است که سراینده شعر یک زن است

ای از مادرش، فریاد دادخواهی سر که در قالب خاطرهبل گویدزایمانش نمیدار شدن از زن و زایمان و طعم شیرین فرزند

 :کندمی بیان گونه این« زادگاه»در شعر ار زن به جامعه نگرش تحقیرآمیز و دهدمی

 تیک است/ نخستینزنده نهاد/هنوز فرو سقفی زیر در را بطنش سنگین مادرم/ بار که ام/ جاییندیده را زادگاهم من»

مادرم/  اتاق/ نگاه دیوار در شرمسار بر نگاهی جای و/ پیداست کهنه آجرهای درز و بخاری سوراخ کوچکم/ در قلب هایتاک

 شیرینی حتمی مرگ بران/ و ناف سکه تردید لرزید/ در قابله /!است گفت/ دختر خفه بزرگم/ صدایی پدر پدرم/ و به

  (23 ج:1365صفارزاده، )« سورانختنه

 تطبیق بسامد استفاده از واژگان زنانه و مادرانه در آثار مورد پژوهش .1نمودار

 

 63/0 بنت خاطر    /47صفارزاده                       

                

 ج. واژگان تابو

 هادشواژه»است.  یا واژگان تابو دشواژه به موسوم ایپدیده بر زبان، جامعه هایارزش و فرهنگ تأثیر مصادیق از یکی

 و نادرست کارگیریبه و شودمی تلقی ناشایست اجتماعی و مذهبی فرهنگی لحاظ از هاآن ذکر که هستند زبانی هایصورت
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 به جامعه از قشرهایی گفتار در اما شود؛می فرد اجتماعی موقعیت دادن دست از یا سرافکندگی به منجر یاناًاح ها،آن نابجای

 ارباب،) «هاستآن فرهنگی منفی بار یدهنده نشان خود که هستند ناسزا و فحش ها،واژه این از برخی. رودکارمی به وفور

1391: 112).  

شود. زنان در برخورد با این واژگان ی زبانی دیده میهایی در کاربرد یا عدم کاربرد این گونهمردان تفاوتدر بین زنان و 

لیکاف  ست.ی این دو گروه جامعه نیز تا حدودی متفاوت اکنند. نوع واژگان به کار برده شده به وسیلهتر عمل میمحتاط

 عبارات از زنان است معتقد او کنند.می استفاده اصطالحات زشت از نزنا از بیش مردان انگلیسی، زبان در» که است معتقد

 یاد ابتدا از پسران و دختران .اندبیان حسن از استفاده متخصصان هاآن کنند،نمی نزاکت استفاده از دور و ادبانهبی خشن،

 گفتار بنابراین،. کنند صحبت هاخانم مانند که شودمی داده یاد دختران به رو،این از. باشند داشته گفتاری ۀگون دو که گیرندمی

 متفاوت ایگونه تا باشند مؤدب که شودمی داده یاد زنان به در واقع،. پسران گفتار تا دارد گرایش مؤدبانه گونه به بیشتر دختران

 (399: 1391فتوحی،)« کنند. معرفی را مردان یگونه با

 از بسیاری در است، شاعران احساسات درونی و تفکرات ذهنی، باورهای ظهور برای محملی زبان، واژگان جا کهاز آن

واژگان تابو به شکلی متفاوت از  که شودمی مشاهده جنسی هایوگرایش تمایالت اند،کار بردهبه شاعر زن هایی که این دوواژه

های جنسیتی ی ویژگیاز واژگان تابو که منعکس کننده «بعد األربعین»ی بنت خاطر در قصیدهاند. به عنوان مثال استفاده کرده

َأبِعد َيديَك عن َمساِم ُأنوَثتي/ َفالمرأُة بعَد »:کندهای جنسی زنانه را آشکار میالهامات و الیه گیرد وو بیولوژیک زنان است؛ بهره می
ام بردار/ زن بعد از چهل سالگی/ دستت را از زنانگی»( ترجمه) (37: 2009)بنت خاطر، « األربعيَن/ َتحِفُر ِلَمساماِتها َجداوَل ُأخری

 «کند.هایش جویبارهای دیگری حفر میبرای زنانگی

هي إمرأةٌ  » کند:ز کلمات و عباراتی که مختص حریم خصوصی در جامعه است استفاده میا «إمرأتان»ی شاعر در قصیده
ُب فَ  ُم عبيَر ُفحولِتِك/ ُمتِرعًة ُأنوَثتُـها ِبالِخصِب/ َيَتورَّ َترَتُع في زوايا/ الّنصيب ِو الِقسمِة/ َتَتَقَلّ ليلِة/ َتَتَنسَّ لوِع/ َتناُم تحَت َأجنحِتك الظَّ ة ِالضُّ ُد وَق َأِسرَّ

 (55: 2009)بنت خاطر، « َثدُيها ِبالّسقيا
چرخد/ زیر پهلو میهای کند/ در باالی استخواناو زنی است که در مرغزار قسمت و نصیب گشت و گذار می»)ترجمه( 

اش با ناز و تنعّم لبریز کند/ در حالی که زنانگیات را استشمام میخوابد / و بوی خوش مردانگیی تو میهای ُپرسایهبال

  شود.[کند. ]با شیر دادن به فرزند، قرمز میاش با سیراب کردن گل میشود/ و سینهمی

چهره مادری « آغوشیآغوش، هم» با کلماتی مانند« کودک قرن»ب است. در شعر های تابو در اشعار صفارزاده نادر و کمیاواژه

بانگ  /پرسد از خود باز امشب مادرم کو /ی اوشام دیگر چونکه خواب آید درون دیده»کشد: بار را به تصویر می بند وبی

ر هوای گرم و عطرآمیز یک زندان/ د /در سرای رنگی شب زنده داران !!/مادرت اینجاست /آرامی درون گوش او آهسته لغزد

آن  /ریز است ها در زمین نرم آهنگی قدمپای آن /پیچان و دستش گردن آویز است /ییقامت آن مادر زیبا بگرد قامت بیگانه

« آغوشی که مرد ناشناسی سرنهاده /جای من آنجاست !/ مادر /زند فریادمی /ی مستانه لبریز استوخنده اطاق از بانگ نوش

 بطن روسپیانمردان ذره بینی/ این جِرم های خودی/ خانوادگی/ حتی به « : »سفر عاشقانه»و در شعر  (23: 1349)صفارزاده، 

 ( 57: 1391)صفارزاده، « برندحمله می
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 . تطبیق بسامد استفاده از واژگان تابو در آثار مورد پژوهش2نمودار

   80/0خاطربنت    20/0صفارزاده                   

 

 

 ترکیبات زنانه .2. 1. 4

 از نشانی است و تأثیرگذار بوده انتخابشان بر این دو شاعر زن جنسیت که اضافی و وصفی ترکیبات بخش این در

ای دارد خاطرکاربرد ویژه در اشعار بنت های زنانهاین نوع ترکیبات و عبارت شد، گردآوری و دارد استخراج زنانه هایگرایش

  در اشعار ذیل:  «أرحاُم الّنساِء، ِبنکهِة النساِء، َعباءَة الطيش» مانند ترکیباتی:

راُب/ َيخَشی َأن َتسَتوِلَد المجَد َأرحاُم الّنساءِ » پس، خاک به دستان او »)ترجمه(  (97: 2009خاطر،  )بنت« َفَينَتِصُر َعلی َيديِه التُّ

 «هراسد که زهدان زنان، سربلندی را بزاید.میگردد/ پیروز می

 «های عشق/ با بوی زنانه جاری است.و جوی»ترجمه( ) (98)همان: « و الِعشُق تَجري نُهوُره/ ِبَنکَهِة الّنساءِ » 
يش ِالمَزخَرِف » باح/ِ و َتنِزُع َعنها َعباءَة الطَّ های بامداد در آبشارهای او ُمژه»( ترجمه) (38همان: «)و َتکَتِحُل في َشاّلالِتها ُرموُش الصَّ

 «کَنَد.ی وی را میی آراستهی سبکسرانهکشند/ و جامهسُرمه می
 تأثیر هماهنگ شعر، هایجمله کنار در «ريُح المخاض» ترکیب استعاریقراردادن با « إمرأتان»همچنین شاعر در قصیده 

خاطر، )بنت« ِحيَن ُتَزمِجُر ريُح المخاِض/ ُتالِطُم أمواُجها َمرکبي» :دهدترکیبات شاعرانه و مادرانه، نشان می کاربرد بر را جنسیت
2009 :24) 

صفارزاده نیز در شعر  «نوردند.کشد/ امواج آن زورق وجودم را درمیهنگامی که تندباد درد زایمان فریاد می»)ترجمه( 

« پوشیدگی» متضادزنانه و واژگان « پیراهن خواب گلدار»ی زنانهبا چینشی هنرمندانه و با ترکیب « ها با من مهربان بودندنهنگ»

شبی به  /ها با من مهربان بودندنهنگ»تر جلوه دهد: بُعد احساسی وجود زن را ملموستا  آوردمیرا کنار هم « برهنگی»و 

های خالی فرستادم/ رای صورتهای خواب گلدار پیچیدم/ و بپیراهن نفرتم را در /کام پوشیده از برهنگیِ /اقیانوس پا نهادم

ی ترکیبات زنانه« سّد و بازوان»از دفتر « هاکوتوله»در شعر ( و 55:  1386صفارزاده،)« دهندها میه عشقشان را به گلها کآن

نمایان آن گاه زنی در کنار رودخانه/ »برد. ( را بکار میکفش پاشنه بلنده،کوتا ویم اند،گرفتهزود از شیر  )روسری قرمز،

او را زود از  /گویندمی هاکشد/.../ کوتولهی یک روسری قرمز را بر روی پیراهن سفیدش میکنان سایهشود/ که اندیشهمی

گویند ها مىکوتوله /یدآنمى او به هکوتا ویم /گویندها مىکوتوله /یدآمى اوبى به آنگ رگویند ها مىکوتولهاند/ گرفتهشیر 

 (55: 1350،)صّفارزاده «یدآبهتر مى او به /کفش پاشنه بلند

 . تطبیق بسامد استفاده از ترکیبات زنانه در آثار مورد پژوهش3نمودار

 58/0بنت خاطر    42/0صفارزاده                                              
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 فعلی زنانه هایعبارت و فعل. 3. 1. 4

 اند؛کرده انتخاب جنسیتشان با شاعران متناسب که این شد افعالی استخراج و فعلی هایعبارت دو شاعر ، شعر بررسی در

به توصیف حاالت جسمی،  با کاربرد افعال زنانه «مازلُت أمشي علی الماء» یشعراز دفتر « بعد األربعين» ییدهقصبنت خاطر در 

ربعيَن ِمن َجديْد/ َتُمدُّ َيَديها َتحُصُد أسراَر الِخصب ِ»پردازد:یمروانی زنان پس از چهل سالگی  -روحی
َ
ُق بعَد األ خاطر،  )بنت« َتَتَخلَّ

؛ «شود/ دستانش را دراز می کند تا رازهای باروری را درو کند.پس از چهل سالگی دوباره آفریده می»( ترجمه)( 40: 2009

َزِق َأِزحها ُثمَّ َهدِهْد َمساماِت الّروِح/ َيَتواَلُد » های روحم را به آرامی آن را کنار بزن سپس روزنه»( ترجمه) (38همان: «)ِمنها ُعشُب النَّ

 «ی چاالک، به دنیا خواهد آمد.بخوابان/ از آن سبزه

 رشکن، کردهلهله »های های زنانه در شعر صفارزاده برخالف اشعار بنت خاطر، بسیار کم و انگشت شمار است. فعلفعل

 هایی از این نوع افعال در شعر صفارزاده است:در اشعار زیر نمونه« کردن گردگیری ،بردن

و من به »... (؛ 38: 1356صفارزاده، « )قرمز ساکت بود نو سی /کردهلهله می را دیدم که بی/ سرخانباستا نسیتفدر ه»

« او چیز دیگری بود... برم/میرشک هایش دست بزند، لباس یا اتاق او را گردگیری کند/ و بهتوانست اشمادرش که می

های سست درختان برگ /زدایدمیها را انگاشتند/ که در وزیدن فقط خاکروبهناشناسان/ گردباد را/ می » (؛79: 1391)صفارزاده،

 (175)همان: « .پراکندرا می

  زبان زنانه نحوی سطح .2. 4

 کندمی گیرد. برهمین پایه او تأکیدارزیابی قرار می سطح نحوی زبان زنانه در این جستار بر اساس نظرات لیکاف مورد

 نحوی سطح در را مردان، و زنان زبان تفاوت بنابراین کنند؛می استفاده تأکیدی پرسشی و های ازجمله مردان از بیش زنان که

پرسشی  هایجمله» که ستا این توجهقابل هاینکته از یکی ترتیب، بدین داند.می زنان سوی از این جمالت فراوان در کاربرد

 ژهیوبه( قدرت با در مواجهه نیز مردانه نوشتار در است. پیوند در باقدرت باشد، مرتبط جنسیت به کهآن از تأکیدی، پیش و

 قدرت با رویارویی در همواره که نیز زنان زبان در که است انتظارقابل شوند ومی نمودار ترشیب ساختارها گونهاین ،)سیاسی

 کاربرد نوع و بسامد بخش، این در نتیجه در .( 53: 1975)لیکاف، « باشد ترشاخص هاجمله کاربرد این نوع ،اندبوده مردان

  .گیردمی قرار یموردبررس زن شاعر دو نیشعر ا در تأکیدی پرسشی و یهاجمله

 جمالت پرسشی. 1. 2. 4

اینطور نیست؟( ساخته  های کوتاه پرسشی)مگه نه؟با جمله عموماًگری در گروه زنان که پرسش معتقدند شناسان زبان

کسب اطالعات از سوی مخاطب باشد، برای  منظوربه کهآندر مسیر مکالمه تکرار شود، بیش از  کهیهنگام ژهیوبهشود. می

 هاسوی خانمسمی نیز طرح سؤال از آورد. در مجامع رایجاد ارتباط با مخاطب است و نوعی فضای مشارکت را فراهم می

 کند. جنبه حمایتی دارد و به پیشبرد سیر گفتگو کمک می معموالً
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های زبانی و موقعیت اجتماعی زنان، نوعی رابطه مستقیم کند و بین ویژگیدیگر تحلیل می صورتبهلیکاف این موضوع را 

ایان است، با عدم اطمینان آنان از طرح سؤال نم صورتبهعدم قاطعیت در گفتار این گروه که »متصور است و اعتقاد دارد 

 (73: 1975)لیکاف،« اوضاع جایگاه اجتماعی متزلزلی که در آن قرار دارند ارتباط دارد.

سیاسی و اجتماعی با گفتاری قاطع از جمالت  مسائلبیان  ای که در جامعه دارند برایویژه به دلیل جایگاهدو شاعر 

 کنند.پرسشی استفاده می

 دیتأکبر مقصود خویش  «عرفَت لماذا نحّبك أکثر نحن النساء؟» با هشت بار تکرار بند «أ تدري لماذا؟» ییدهقصبنت خاطر در 

کثَر نحن الّنساء؟»کند:یم َك َأ ساء!!/ ِبدوِن ُحدوٍد.. ِبدوِن إرتواء؟!!/ َعرفَت لماذا ُنحبُّ کثَر َنحن النِّ َك َأ : 2009خاطر، )بنت« َأ َتدري ِلماذا ُنِحبُّ
82- 85) 

اندازه... بدون سیراب شدن؟!!/ دانستی برای چه ما دانی برای چه ما زنان تو را بیشتر دوست داریم!!/ بیآیا می»)ترجمه( 

 «زنان تو را بیشتر دوست داریم؟

 پرسد:از مخاطب می های ذهنی خود راپرسش «ملاذا» همچنین شاعر با تکرار لفظ سؤالی
بابا» ها../ في باقٍة من ُأقحوَو ِلماذا َيهُطُل/ ِبالصَّ ُر صباحاِت الَمدی../ َو َيِلفُّ ان../ ِت الَعذاِب../ َکَأّنها َقَطراُت الِعشِق/ ِلماذا هذا الّصباُح../ ُيقطِّ

ُه../ ِعيُد ميالُد َحبيبي ُه../إنَّ  (54: 2005خاطر،  )بنت« إنَّ
سر بامدادان را چکه چکه چرا این صبح/ سرتاهای عشقند/ بارد/ گویی که قطرهو چرا عذاب صاعقه وار می»)ترجمه( 

 « او جشن تولد معشوق من است.پیچد/ او ....... از بابونه می ایو آن را در دستهکند/ می

 و داخلی استبداد و یعدالتیب علیه مختلف، هایشیوه با که اجتماعی و سیاسی هایاندیشه با است نیز زنی صفّارزاده

 پرسش صدای»گیرد: مدد می های خویشآرمان تحقق و از زبان سؤال و پرسش برای کندمی مبارزه خارجی گران استعمار

 سفر(« نیست اضطراب ممکن سلسلۀ انقراض و  /است؟ ابر دوباره فردا آیا /دیآیم /دریا از دریا پرسش صدای  /شب از دریا

 (96 :ج1365پنجم، 

 جمالت تعجبی .2. 2. 4

شود، زنان تمایلی به کاربرد مقابل خشونت واژگانی که ویژگی رفتار زبانی مردان در نظر گرفته میدر »محققان معتقدند که 

: 1380نژاد، جان) «شودهای شاخص رفتاری آنان محسوب میاصطالحات و عبارات تعجبی و ندایی خاص دارند که از ویژگی

 .(128: 2002)برهومۀ،  «متن است یکنندهلیتکمکنند که تنها تعجبی بیشتری استفاده می از جمالتزنان »( 119

 دهد:نشان میرا به زیبایی کارگیری اسلوب تعجب، شگفتی خویش را از زیبایی معشوق هبنت خاطر با ب
« دی القلَب ألواناً َفُسبحاَن الذي َوَمَضت/ َسماُؤُه في ُمحّياکا/ َو ُسبحاَن الذي َأهَدی/ ِلَقلبك ِمن ربيِع الکوِن/ ُبستانًا َو َتحنانًا/ ِلُيه»
 (33: 2005خاطر، )بنت

منزّه است او که آسمانش بر رخسار تو درخشید/ و منزّه است او که به قلب تو از بهار هستی/ باغ و شفقتی عطا »)ترجمه( 

 «هایی ببخشد.نمود/ تا قلب را رنگ
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آن اظهار شگفتی  و راز جاودانگی و زیبایی ست و شاعر از رمزنمادی از شهید ا« للوردة أريُج الحرّية» یگل سرخ در قصیده

 کند:و تعجب می
ريج/ َفِلّلِه ِسرُّ َأسراِرِه!/َلن َيسَتطيعوا اغتياَل الَوردِة /َفِمن ِدماِئها َتنَبِثُق/ هاالُت الّلوِن َو َعبقرّيُة َأفياء ِالُحرّيِة/ َلن َيسَتطيعوا َسرق»

َ
َو َلُه  َة األ

 (106: 2009)بنت خاطر،« االصِطفاُء 
شود/ های آزادی، متجلّی میهای رنگ و نبوغ سایههایش/ هالهنخواهند توانست گل سرخ را بکشند/ از خون» )ترجمه(

 «نخواهند توانست بوی خوش را برُبایند/ شگفتا از رمز و رازش!/ و انتخاب از آن اوست.

 و اجتماعی سیاسی، های گوناگوناندیشه بیان شاعر بدیهی اولویّت و گراست، مفهوم شعر هاینمونه از شعرصّفارزادهاما 

در شعر او  آزادی: مثالعنوانبهکند. از جمالت تعجبی گروه دوم بیشتر استفاده می جنگ است و مبارزه یهاسال در مذهبی

 در ولی عبورکرده، -آزادی راه موانع از استعاره ـ سنگی قشر و سیمان ضخامت از یسختبه که است شده تشبیه ایسبزه به

. شاعر با استفاده از جمالت است نابودشدههای کور ـ استعاره از ظلم و خودکامگی ـ چکمه و بویناک پای باطل، پای زیر

و قشر سنگی را/ در  /!!کز ضخامت سیمان گذشت /آن سبزه»زند: را به زندگی گره می -آزادی -«سبزه» تعجبی و تکرار واژه 

و پای باطل تو/ آن پای  آن سبزه زندگانی بود/زندگانی بود/  آن سبزه /!بودن/ شکافتنتهای پردهبابل/ تا مُ ههای شبانکوچه

» و  (275: 1391)صفارزاده، « آزادی بودآن سبزه/  /آن سبزه/ رویش آزادی /!را شکست آن سبزههای کور/ بویناک/ با چکمه

 /هادلتنگی مجاورت از جان /اذان ناب صدای در چونان که معصومانه!/ تالوت این در خوانی/روشن و هموار و نرم /ای نونهال

 (131الف: 1384)صفارزاده،« باال! های سرمدیخیمه به کشدیم پر /هاروزمره این هایعنکبوتی از النه

 موردپژوهشتطبیق بسامد استفاده از جمالت پرسشی و تعجبی در آثار . 5نمودار

 

 50/0بنت خاطر     50/0صفارزاده                               

                                                                                                                              

                            

 جمالت تأکیدی. 3 .2 .4

تکرار،  شگرد با شاعرگیرد و صورت می جمله، یا جملهشبه واژه، یک تکرار طریق از بیشتر زن شاعران شعر در تأکید

 و تأثیربخشی کالم در شاعر توانمندی میزان تکرار، تحلیل و بررسی دهد.می انتقال خواننده به یخوببه را خود درونی حس

 دهد. می نشان را مخاطب به آن رساندن

بخشی به بر انسجام عاملیاز اهمیت بسیاری برخوردار است، این نوع تکرار  خاطر بنتدر دیوان  ه،ملسطح ج درتکرار 

که موسیقی کالم را کامل چنین تکرارهایی عالوه بر آن»کند و میرا ایفا  ایبرجستهنقش  ،زبان شاعر، در جهت القای مفهوم
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و در پیوند عاطفی مخاطب با متن موّثر هستند. در چنین تکرارهایی،  سازندمی، عواطف شاعر را نیز حسی و ملموس کنندمی

که هم از لحاظ دیداری و هم از لحاظ شنیداری باعث اقناع مخاطب و تلذّذ  خوردمیچشم نوعی نظم صوری نیز در نوشتار به

 در شعر: «ها روُح ُأنثیَو ما ُکلُّ ُأنثی بِ » ی(. مانند تکرار جمله27: 1392، و خجسته مقال )مدرسی« شودمیاو 
ِعشُق ُأنثی../ َو ما ُکلُّ  رأيَت ِبَعيَنيها ُصبحًا َو لياًل/ َو ما ُکلُّ ُأنثی بها روُح ُأنثی/ َو ما ُکلُّ ُأنثی بها ِعطُر ُأنثی/ َو ما ُکلُّ ُأنثی ِبهاك/ َفإن َتصَطفي»
 (63: 2009)بنت خاطر،« ُأنثی..

بینی/ هر زنی روح زنانه ندارد/ هر زنی عطر زنانه ندارد/ هر چشمانش صبح و شب را میاگر تو را برگزیند/ با »)ترجمه( 

 «زنی عشق زنانه ندارد../ هر زنی... ندارد.

تکرار  )سألکمها، تالکمني، ألکُمها، ُمالکمتي( یاسمبار مشتقات این کلمه به اشکال مختلفِ فعلی و  9 «ُمالکمة» ییدهقصدر 

یی که بار معنایی مشابهی هافعل و (خشم، آتش، اشتعالواژگان )شود و شاعر برای القای مفهوم ذهنی خویش به مخاطب از می

 کند. یم ( استفادهشودیمکه سه بار در این شعر تکرار ) «تطحن» دارند مانند
اَء/ الَبکماَء../الَعمياَء../ َسَألِکُمها» مَّ ../ َألِکُمها../ َتطِحُنني../ ُأقاِوُمها/ َتطَحُن ما َتبَقی َسَألِکُمها تلَك الصَّ نِّ ../.../... ُتالِکُمني../ ِببعِض الظَّ

خاطر، )بنت «لِکُمها...من َصبري/... ما زاَل ِذراُعها الَحديدّي/ َينَخُر في َصدري/َألِکُمها../ إبَتِعدي لسُت َفريسَتك/ َألِکُمها.../ َألِکُمها.../ أَ 
2005 :39) 

زند../ با ی سخت /گنگ../ کور/ بر آن مشت خواهم زد../ .../ به من مشت میمشت خواهم زد برآن صخره»)ترجمه( 

کند/.. ی صبرم را خرد میکنم../ باقیماندهکند../ در برابر آن مقاومت میزنم../ مرا خُرد میها../ بر آن مشت میحدس و گمان

زنم../ بر آن زنم../ دور شو شکار تو نیستم/ بر آن مشت میکند/ برآن مشت میام را ُخرد میهنینش/ سینههمواره بازوی آ

 «زنم.زنم../ بر آن مشت میمشت می

و از این  دهدیمرکزی شعر او را تشکیل م یهاشعار صفارزاده، هست یها و واژگان در ابتدای برخی از بندهاتکرار عبارت

خواب »و سپس « شهر در خواب است»تکرار جمله  با «شهر در خواب»در شعر او  شود.همبستگی ایجاد میطریق در شعر او 

 :شودکند و خواب موسیقی شعر میمعنای خوابیدن را بیشتر و بهتر القا می« است خواب

ب است/ شهر در خواب است/ در شهر خواب است/ در شهر/ در شهر/ در شهر خواب است/ در شهر خواب است/ خوا»

 (57الف: 1365صفارزاده، )« خواب است

با یکدیگر  دهندتأکید قرار می مورد هاجمله طریق از را که این دو شاعر شد، مضامینی شده مشخص انجام هایبررسی در

مفهوم بنت خاطر  تأکیدی هایکند اما جملهاجتماعی استفاده می -سیاسی  مسائلمتفاوت است؛ صفارزاده از تکرار برای بیان 

 کهنیاتواند به دو دلیل باشد؛ اول تکرار در شعر این دو شاعر می یطورکلبهکند. پس القا می احساسات زنانه را به خواننده

زنان دایره لغات  کهنیامعتقدند به دلیل « شاتل ورث»و « کیت»کند. شاعر از تکرار برای بیان احساسات خود استفاده می

 (95: 1996کنند. )عمر تکراری بیشتری در بیان احساسات خود استفاده میمحدودتری دارند از کلمات 
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است که یکی از  شدهمشخص شدهانجام؛ زیرا بر اساس تحقیقات گرددیبرمتکرار به محیط اجتماعی شاعر  کهنیادوم 

نازک المالئکه  به گفتهکند و لغوی تخطی می وجود معنوی دارد، از یهاداللتموضوعات دوران معاصر، پدیده تکرار است که 

 (43: 1983)مالئکه، « کند.یکی از پرتوهای ناخودآگاه است که شعر را بر اعماق شاعر چیره می سازد و او را روشن می» 

 موردپژوهشتطبیق بسامد استفاده از جمالت تأکیدی در آثار .6نمودار 

 50/0بنت خاطر  50/0صفارزاده                             

                                                         

 نمودار زبان زنانه در اشعار سعیده بنت خاطر و طاهره صفارزاده

 

 

 نتیجه

امروزه با تحول جایگاه زنان در است؛  شعر معاصر از قبل تا عربی و فارسی شعر گمشده یحلقه زنانه زبان و نویسیزنانه

جوامع هنری و فرهنگی این کشورها  مستمر درزنان امروز با حضور  .تشده اس متحول زینه زنان وضعیت شعر عُمان و ایران،

 هایهای سیاسی و اجتماعی، قوانین و سنتاند و علیرغم محدودیتتر از مردان به زندگی و جامعه نگریستهاز دریچه عاطفی

 هنر بسیار توانمند هستند.  نهیدرزمذهنی و زبانی  موجود در ابراز عواطف و احساسات

اند با کاربرد زبان، توانستهباشند که هر دو سعیده بنت خاطر و طاهره صفارزاده از پیشگامان شعر زنانه ُعمان و ایران می

 زبان شعری زنانه دست یابند.و به تحوالت عمیقی در حوزه  کنند خلق خویش شعر در زنانه را جهانی

با مطالعه دیوان دو شاعر و و و نحوی بررسی شد  در این پژوهش، زبان زنانه بر اساس نظریات وی در دو سطح واژگانی

 نتایج ذیل حاصل شده است: هاآنتطبیق زبان زنانه در شعر 

تحلیل زبان زنانه

سطح واژگانی

واژگان

ترکیبات

فعل و عبارت فعلی

سطح نحوی
جمالت پرسشی

جمالت تأکیدی
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اند جایگاه زن معاصر را با زبان ای است که با زندگی در عُمان و ایران توانستهشعر هر دو شاعر آفریده ذهن و زبان زنانه. 1

 زنانه در شعر خود تبیین کنند. 

بیان  بیان مفاهیم دینی و ی مردساالری،اندیشه با مخالفت هر دو شاعر از واژگان زنانه برای بیان مقاصد مختلفی مانند: .2

بنت خاطر دلی ماالمال از تبعیض و نابرابری حقوق زنان در جامعه عربی دارد و  اند. با این تفاوت کهبهره گرفتهاحساسات 

تری نسبت به این تر و آرامخورد اما صفارزاده بینشی متعادلاثرات این تفکر فمنیستی در جای جای اشعارش به چشم می

 له در محیط فرهنگی و اجتماعی ایران دارد. أمس

های فرهنگی و اجتماعی جوامعی که در آن شاعر، بر اساس تفاوت شعر هر دو واژگان زنانه در کارگیری به نسبت. 3

 رایکردن بُعد رمانتیک شعرش از واژگان زنانه ب پررنگبنت خاطر برای : مثال عنوانبهاست.  متفاوت اندو بالیده افتهیپرورش

 کشد.دوش می را به مخاطب به یرسانامیپ وظیفهصفارزاده  شعر کهیدرحال گیردعاطفی کمک می -حسی مضامین بیان

به این نوع استفاده  تمایلی چندانگیرد و کار می به اندیشه و پیام انتقال برای محملی عنوانبه زبان زنانه را ، اوگریدانیببه

 . زنانه ندارد کلمات صریح از

 إمرأتان( )الحفيده،عنوان برخی از قصائد بنت خاطر مانند: حتی بنت خاطر بیش از صفارزاده مادرانه و عاطفی است؛ اشعار  .4

 جامعه نگرش تحقیرآمیز اما صفارزاده برخالف بنت خاطر در اشعارش نشانگر این مفهوم است که سراینده شعر یک زن است

 .کشدرا به تصویر می زن به

واژگان در اشعار صفارزاده که این نوع در حالی کندهای تابو آشکار میالهامات و مسائل جنسی زنانه را با واژهخاطر بنت .5

 نادر و کمیاب است.

جمالت پرسشی/ ) از ساختار نحوی زبان زنانهای که در جامعه دارند به دلیل جایگاه ویژه موردپژوهشدو شاعر زن . 6

ها جمله طریق از را که این دو شاعر گیرند اما مضامینیبرای بیان مقاصد سیاسی، اجتماعی بهره میتعجبی( با گفتاری قاطع 

کند اما اجتماعی استفاده می -سیاسی  مسائلدهند با یکدیگر متفاوت است؛ صفارزاده از تکرار برای بیان تأکید قرار می مورد

 کند.القا می بنت خاطر مفهوم احساسات زنانه را به خواننده تأکیدی هایجمله
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