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Abstract 

Ghada al-Samman is an Arab poet and writer who reacted in her poetry against the 

wrong beliefs and ideologies of community. This study aims to use Norman 

Fairclough’s critical discourse analysis to reflect on the most important issues of Arab 

community in Ghada al- Samman's poems, explaining the relationship between poetry 

(as a text) and society at three levels: description, interpretation, and explanation. It was 

found that women and homeland are two of the most prominent issues of Al-Saman’s 

poems. They are depicted with a critical look at the history and cultural context. In his 

poem collection, Al- Samman tries to address the most important problems of women, 

the male-dominated culture of society, and the everlasting wars in Arab world and its 

effects on people's lives by taking a ridiculous and critical approach. Protesting on the 

political and social conditions of society, the critical look at the status of women and 

the cultural context of the society about women are two of the most important issues of 

al-Saman's poems. This study aimed to answer two questions: What are the most 

important social issues raised in Ghada Al-Samman's poems based on Norman 

Fairclough's theory? How was she able to convey these topics using words? The study 

showed that the poems of this collection are the result of her own experiences, 

reflections, and thoughts about war and its harmful effects on the lives of people in 

society, especially women. Gender, ethnicity, and homeland are among the most 

important themes that Al-Saman has paid attention to. 
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 چکیده 

های نادرست جامعه واکنش نشان داده متعهد عرب است که در اشعار خود علیه ایدئولوژیغاده السمان شاعر و نویسنده  

انتقادی  استفادهبا    حاضر سعی داردپژوهش  است.   مهمترین انعکاس  نورمن فرکالف،به چگونگی    از روش تحلیل گفتمان 

را در سه سطح: توصیف،  ی متقابل شعر )به عنوان متن( و جامعه  و رابطه  پرداخته غاده السماندر شعر    مسائل جامعة عرب

تبیین و  بررسی   تفسیر  به  توجه  با  دهد.  موضوع    شدهانجامتوضیح  دو  وطن  و  زن  که  السمان مشخص شد  برجستة شعر 

السمان در این مجموعه شعر، سعی کرده  اند.هستند که با دیدی انتقادی و در بافتی فرهنگی تاریخی به تصویر کشیده شده

های فرسایشی جهان عرب بپردازد و محور حاکم بر جامعه و نیز، جنگ ترین مشکل زنان یعنی فرهنگ مرداست تا به مهم

اعتراض به اوضاع سیاسی و اجتماعی  ا با دیدی انتقادی و گاه تمسخرآمیز به ورطه نقد بکشاند.اثرات آن بر زندگی مردم ر

از   زنان  باب  در  جامعه  فرهنگی  بافت  و  زنان  جایگاه  به  انتقادی  نگاه  این   نیترمهمجامعه،  در  السمان  موضوعات شعری 

شده در موضوعات اجتماعی مطرح  ن یترمهم  مجموعه شعر است. این پژوهش سعی دارد تا به این دو پرسش پاسخ دهد که

شعر غاده السمان بر اساس نظریة نورمن فرکالف کدامند؟ السمان چگونه توانسته است با استفاده از کلمات این موضوعات 

نتیجه این پژوهش مشخص شد که اشعار مجموعه شعر السمان حاصل تجربیات، ذهنیات و تفکر خود  را منتقل کند؟ در 

تأثیرات  وی در باب   بر زندگی مردم جامعه    ارنبایزجنگ و  ترین زنان است. جنسیت، قومیت و وطن از مهم  خصوصاًآن 

 توجه نشان داده است.  هاآنمسائلی هستند که السمان به 

   .غاده السمان نورمن فرکالف، ,شناختی اجتماعیتحلیل گفتمان انتقادی، زبان واژه ها:کلید 
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 . مقدمه  1

 تحلیل گفتمان  .1. 1

آوردن امکان ارتباط، در ایجاد  های اجتماعی و تأثیرگذار در نهادهای اجتماعی است که در کنار فراهمزبان یکی از پدیده

ها برای کشف ارتباط زبان با ترین حوزهنقش مهمی دارد. یکی از اصلی  هاآنتغییرات اجتماعی در جامعه و تثبیت یا حذف  

کاوی است. »گفتمان، در مفهوم آنچه که  علوم انسانی و علوم اجتماعی و روانشناسی و فلسفه و... تحلیل گفتمان یا سخن

اط دارد، به منظر خاصی از زبان عنصری از زندگی اجتماعی که با دیگر عناصر آن ارتب  عنوان  بهشود،  تحلیل گفتمان گفته می

در عمق متن کنکاو کند و مطالبی را بیان   کندیمتحلیل گفتمان تالش   .(Fairclough    ،2001  :3)کند.«  در کاربرد اشاره می

  (. 4کند که مؤلف آن ها را نگفته یا به ذهنش هم خطور نکرده است، بلک متن آن ها را بیان کرده است)افخمی و روستایی:  

بافترکلطوبه انعکاس  های اجتماعی از طریق زبان ی، حیطة بحث تحلیل گفتمان، الگوهای زبانی موجود در متن و نحوۀ 

است. بررسی متن چه نوشتاری و چه گفتاری در سطحی فراتر از واژه و جمله، در حیطة تحلیل گفتمان است. »هدف اصلی  

رت پذیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه متون تحلیل گفتمان آن است که درک و ارزیابی عمیقی از متن صو

ترین انواع تحلیل گفتمان، ترین و کاربردی(یکی از مهم13:  1395کنند.« )پالتریج،  برای کاربران خود معنای خاصی پیدا می

  تفاوتد با یکدیگر  ، هرچنگرددیبرمتحلیل گفتمان انتقادی است. ریشه نظریه تحلیل گفتمان انتقادی به دانش زبان شناسی  

دارند)امیدوار،ها میان  (. 5:  1400یی  رویکرد  یک  انتقادی  گفتمان  جامعهرشتهتحلیل  بنیاد  بر  که  است  تحلیل ای  شناختی 

انتقادی روابط بین ساختارهای  شناسی و تفکر انتقادی را به هم مرتبط میگفتمان استوار است و دانش زبان سازد. گفتمان 

های اخیر کند. تحلیل گفتمان انتقادی، در دوره ای اجتماعی را در سطح واژگانی و دستوری مطالعه میهزبانی، متن و بافت

مورد استقبال و توجه پژوهشگران حوزۀ ادبیات قرار گرفته است. زبان، قدرت و ایدئولوژی سه مفهوم بنیادی در   شدتبه

دو این  به  تا  دارد  سعی  پژوهش  این  است.  انتقادی  گفتمان  که    تحلیل  دهد  پاسخ  اجتماعی    نیترمهمپرسش  موضوعات 

شده در شعر غاده السمان بر اساس نظریة نورمن فرکالف کدامند؟ السمان چگونه توانسته است با استفاده از کلمات  مطرح

 این موضوعات را منتقل کند؟  

تقسیم   به سه سطح  فرکالف  گفتمان  گفتمان  شودیمتحلیل  توصیف:  قالب    متن  مثابه  به: سطح  در  زبانی  تحلیل  )شامل 

تعامل میان فرایند تولید و تفسیر متن   مثابه   به(، سطح تفسیر: گفتمان  وگوهاگفتواژگان، دستور، وجوه مختلف جمله و نوع  

 (.63: 1397ی اجتماعی)صالحی، افشار، ها نهیزم  مثابه بهو سطح تبیین: گفتمان 

 تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف  .2. 1

به    1992تا    1983های  نورمن فرکالف در کتاب »تحلیل انتقادی گفتمان« که متشکل از مجموعه مقاالتی است که طی سال 

یک روش کیفی در تحلیل متن معرفی کرد. وی بر این نکته تأکید کرد که   عنوان  بهنگارش درآورده است، تحلیل گفتمان را  

انتقادی های دانشکنندۀ سه پدیدۀ هویت اجتماعی، روابط اجتماعی و نظام  ساخت  برگفتمان   معنایی است. نظریة گفتمان 
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تحلیلی متن نظریة  الگوی  فرکالف، یک  در  فرکالف  دارد.  توجه  اجتماعی  و هم مسائل  زبانی  به مسائل  بنیاد است که هم 

رکتیس گفتمانی( و تبیین )پرکتیس اجتماعی( را برای تحلیل متن تحلیلی خود سه کارکرد توصیف )پرکتیس متنی(، تفسیر )پ

های زیرین متن را کشف و بررسی کند. »زبان محمل ایدئولوژی و دهد تا از این طریق ایدئولوژی نهفته در الیهپیشنهاد می

و باید توجه داشت که»ایدئولوژ(  Fairclough    ،2001  :48)  متن عرصة ظهور و حضور ایدئولوژی است.« باورها  ی نظام 

کننده و حیاتی در کند و این زبان است که نقش تعیینمقوالتی است که شخص یا جامعه با ارجاع به آنها جهان را درک می

ها یا نظام اعتقادی است  کند. به دیگر سخن، منظور از ایدئولوژی، مجموعة ارزشتثبیت، بازتولید و تفسیر ایدئولوژی ایفا می

منتق متن  زبان  میکه  )آقاگلل  مشخصه24:  1386زاده،  کند.«  اساس  بر  »متن  توصیف  بخش  زبان(در  از های  اعم  شناختی 

شناسی و تا حدودی کاربردشناسی مورد توصیف و تحلیل واقع شناسی، نحو، ساخت واژه یا صرف و معنیآواشناسی، واج

بیان شده  می توصیف  در سطح  که  آنچه  مبنای  بر  متن  تفسیر  در سطح  و شوند.  مفاهیم  و  موقعیت  بافت  نظرگرفتن  در  با 

پردازد. در سطح سوم یعنی سطح تبیین، به توضیح چرایی تولید چنین  راهبردهای کاربردشناسی زبان و عوامل بینامتنی می

جامعه عوامل  با  ارتباط  در  متن  تولید  برای  زبان  آن  در  موجود  مجاز  امکانات  میان  از  گفتمان،  متنی  تاریخی،  شناختی، 

میاید  اجتماعی  فرهنگی  دانش  و  قراردادها  و  و قدرت  )فرکالف،  ئولوژی  نظریه 91-117:  2001پردازد.«  این  بر  (فرکالف 

تواند بدون اینکه از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر بگیرد، ساخته و تولید شود. تأکید دارد که هیچ متنی نمی

های ترین برساختتمان استوار است. در این میان، شعر به عنوان یکی از پیچیدهشناختی تحلیل گفنظریة وی بر بنیاد جامعه

دوران اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  طرح  برای  باالیی  بسامد  بررسی  ادبیات،  مستعد  و  دارد  را  تاریخی  و  ادبی  مختلف  های 

فت تعامل شعر با محیط اجتماعی یا  توان گکه میکاربردهای زبانی ایدئولوژیک و رابطة آن با مناسبات قدرت است. تا جائی

ها و تمایزها  ها، با سویة غایب نشانههمان بافت موقعیت، تعاملی سازنده و غیر قابل انکار است. »شعر با سویة ناروشن نشانه

نشانه از  شعر،  زبان  آنها.  حاضر  سویة  با  نه  دارد  دل سروکار  آوایی،  مختصات  با  عادی  زبان  وهای  ناانگیخته  یا   بخواهی 

انگیز القایی ـ تعبیرپذیری واجد خبرهای کالن و  کند و به زبان حیرتدار انتقال پیام هستند، فراروی میقراردادی که عهده

شناختی به لحاظ ماهیت خاص خود، شود و نهایتا با قواعد و نظام زبانهای انسان باشد، تبدیل میکالمی که در اوج مکاشفه

 ( 44: 1386شناس و عطاری،  حق) «آفریند.زبانی در درون زبان می

 . اهمیت پژوهش 3. 1

های علوم انسانی و معناشناسی سبب شد تا محققان به دنبال راهی برای  توجه به اهمیت زبان در علوم اجتماعی و پژوهش

که  بود  ویژگی  متن،  یک  از  چندگانه  تفسیر  و  معنا  تولید  باشند.  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  با  زبان  ارتباط  کشف 

میالدی آغاز و اکنون به یکی  1990کرد. تحلیل گفتمان انتقادی در اوایل سال  شناختی تأکید گفتمان انتقادی در باب نقد زبان

گران رویکرد گفتمان انتقادی از پرکاربردترین نوع گفتمان در تحلیل بافت اجتماعی و موقعیتی متون ادبی شده است. »تحلیل

و   ایجاد  در  گفتمان  و  زبان  بین  رابطة  به  و  اجتماعی  جهان  به  انتقادی  منظری  میاز  اجتماعی  جهان  با انعکاس  و  نگرند 
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پاتریج  دهد که به توصیف، تفسیر و تبیین چنین روابطی بپردازند.« ) شناسی سر و کار دارند که به آنها این اجازه را میروش

 (  325: 1395برایان، ترجمه همتی،

 . پرسش پژوهش 4. 1

ای در بررسی اشعار السمان صورت گرفته و ابخانهپژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کت

شده در شعر غاده السمان بر اساس نظریة   موضوعات اجتماعی مطرح  نیترمهمسعی دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که  

 نورمن فرکالف کدامند؟ 

 . فرضیه های پژوهش 5. 1

است، عوامل اجتماعی مثل جنسیت، قومیت و وطن    کردهیم با توجه به موقعیت اجتماعی که غاده السمان در آن زندگی  

شاعر   یا    تواندیمزمان  آگاهانه  شکل  شعری  ناخودآگاهبه  مجموعه  لذا  باشد.  تأثیرگذار  شاعر  انتقادی  گفتمان  »حبیب   در 

 . رادار استاین فرضیه قابلیت تحلیل گفتمان انتقادی   برهی تکاإلفتراضی« با 

 . پیشینة پژوهش 6. 1

»تاکنون هیچ پژوهشی در    گرفته در باب مجموعه شعری »الحبیب االفتراضی« غاده السمانهای صورتبا توجه به بررسی

ش برای معرفی و تحلیل  مورد این مجموعه چه در ادب عربی و چه در ادب فارسی انجام نشده و پژوهش حاضر، اولین تال

پژوهش داستان،  و  در شعر  گفتمان  انتقادی  تحلیل  کارکرد  باب  در  اما  است.  مجموعه شعر  زیادی صورت    نسبتاًهای  این 

 اند تا الگوی فرکالف را در متن انتخابی خود نشان دهند. گرفته است که همگی سعی کرده

 « ي فتراضالحبیب اإل. غاده السمان و مجموعه شعر »7. 1

  یاس یاقتصاد س  یدکترا  ی، دکتر »احمد السمان« بود. وویپدر  د.  آم  ایدر دمشق به دن  1942السمان در دمشق در سال    هغاد

 دارعهده  ،یدانشکدۀ حقوق بود و سرانجام در وزارت آموزش عال  سی از دانشگاه سوربون فرانسه داشت، استاد دانشگاه و رئ

از ده   کهی: »هنگامتمشهود اس  اواز سخنان    نیالسمان داشت و ا  یدگدر زن  یمهم  اری. پدر، نقش بسدگردی  وزارت کمتر 

باز او  با  تنها دوستم که  داشتم،  بود.   یعنی  هیپرورش سور  و  آموزش  ریو وز  هیدانشگاه سور  سی رئ  کردم،یم  یسال  پدرم 

 ن ی دانشگاه بودند. من وسط ا  دیهمکاران پدرم و اسات  کردند،یو پروانه شکار م   دنددوییکه با من به دنبال توپ م  یدوستان

 شنا   به  هاو با پسربچه  بردمیکودکانة خودم پناه م  یای و به دن  کردم می  فرارها  آن  یا یاز دن  ی. اگرچه گاه مبزرگ شد  ط یشرا

م   ایو    رفتممی شکار  را  باال  ای   کردم،یمارها  م  نیبلندتر  یاز  آب  داخل  به  پدرم    دم،پرییدرختان  با  را  وقتم  غالب  اما 

عصر    یعنیترسناک روبرو شدم    هاییرا مطالعه کردم، با آشفتگ  یعرب  راثی. با کمک او قرآن را حفظ کردم، مگذراندمیم
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طور کامل با  به  نکه یآشنا شدم، قبل از ا  ی ختگیگسهم  و از  ی. با احساس ترس، نگرانهیدر سور  یدرپیو پ  ی نظام  های انقالب

 (. 58: 1990 مان،نسل گذشتة عرب آشنا شدم« )الس  هاییژگیرفاقتم با پدرم با و  قیبدن خودم آشنا شوم. از طر

دین اسالم را    ی»غاده السمان، با نظارت پدر، زبان فرانسه را آموخت و در کنار آن مباد  یدر طول مراحل آموزش ابتدای 

که همیشه به خواندن   کند یاعتراف م  ینخوانده یا ننوشته باشد. و  یرا به خاطر ندارد که در آن چیز   ی و روزفراگرفت. ا

(. 46:  1987  عواد،)  است«  خوانده  اشپدر را در اتاق بسته  هایکتاب  یو تمام  دهحریص بو  شد،یکه از آنها منع م  هاییکتاب

  یغیر عرب پرداخت. و   یادبیات عرب و اشعار شعرا   نةیمدرسه به تشویق پدر به مطالعه در زم  هاین، عالوه بر درسالسما

دمشق   «اللیسیة الفرنسیةکه من ابتدا در مدرسة »  دانندیم  ی: »عدۀ کمدگوی یم  ن یچن  یبا زبان فرانسو  یی در مورد آشنا  نیهمچن

 یخوبکه من به  د یکه پدرم ترس  یی تا جا  یبود و نه عرب  یکه با آن تکلم کردم زبان فرانسو  ی زبان  ن نخستی.  امدرس خوانده

را    یسیبه من آموخت. ... بعد از آن، زبان انگل  ام یسالگقرآن را در پنج  ات یاز آ  یبرخ  نیبراصحبت کنم؛ بنا   ینتوانم به عرب

را به دو   امیو تخصص  یادامه دادم اما مطالعات علم  یسیانگل  ات یّزبان و ادب  نةیرا در زم  ام یدانشگاه   الت یآموختم و تحص

 (. 58: 1990)السمان،  دهم«یانجام م  یسیو انگل یزبان فرانسو

به عنوان وسیله بیان نظرات مخالف خود در باب موضوعات  غاده السمان، از شعر  به مقاصد سیاسی و  ای برای رسیدن 

آ  –سیاسی   غفلت  و  عرب  حاکمان  به  انتقاد  و  ویاجتماعی  کرد.  استفاده  فلسطین  قضیة  از  »الحب«   نها  اشعار  مجموعه 

الحب« (،  1973) علیک  هاربه«(،  1976)  »أعلنت  لحظه  »1979)  »اعتقال  الورید(،  الی  الورید  من  »1981)  «الحب  عکس (،  أشهد 
  انةگرایو دورن  یادب  هایشی از گرا  ای را به چاپ رسانده است. »اشعار السمان، مرحله(  يالحبیب االفتراضو )(  1987)  «الریح

با صداقت و امانت مجسم م  یو با  کندیرا  برا   ی ارزش  و مرجع  و عقاید جسورانة او   یدرون  هایبا تجربه  یآشنای  یاست 

: دگوییم  یرجاء النقاش در مورد و  (.153:  1995زن و مرد دارد )السمان،    انیکه نسبت به رابطة م  یدربارۀ عشق و دیدگاه

در جهان   ییخود و قلب خود جا  ی برا  خواهدیوجود دارد که با شجاعت، مقاومت و اصرار م  یالسمان روح  غادة»در ادب  

  به  هایمرمان  و  ها: قصّهگویدینوشته است، م   یکه به خوانندگان ایران  ایغاده السمان در نامه  (11:  2001باز کند.« )السمان،  

نخستین بار، ایرانیان بودند که اشعارم را ترجمه    برای  و  کردند   کشف  را  پنهانم  راز   ایران،  در  تنها   اما  شده  ترجمه  زبان  سیزده

چونان که مرغ عشق،    ،کنندیرا ادراک م  شانیهاو ایقاع روح و نغمة بال   ابندییکردند؛ زیرا که عاشقان، راز معشوقان را درم

 ( 15:  1387)فرزاد،   فهمدمی قفس در را اشزمزمة همسایه

 . بخش اصلی 2

االفتراضالسمان در مجموعه شعر » تا  يالحبیب  آلود به موضوع وطن،  و در شکلی وهم  زمانهم  طوربه« سعی کرده است 

عشق و زن توجه نشان دهد. وی اگرچه بیشتر عمر خود را در غرب گذرانده است اما هرگز از وضعیت زنان سرزمین خود 

غافل نبوده و قید و بندهای آزاردهندۀ جوامع عربی را به باد انتقاد گرفته است. مجموعه شعر »الحبیب االفتراضی« در فضایی 

ای سروده شده است. السمان در این مجموعه با تمرکز بر موضوع عشق آن را در دو جنبة و تا حد زیادی اسطورهوهمی  

شود و به نوعی  عشق به معشوق و عشق به وطن خالصه کرده است. عنوان افتراضی در همة اشعار این مجموعه تکرار می
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شعر السمان نقش پررنگی در ترسیم دنیای زنان عرب دارد و    کشد.دنیای آرمانی و دور از دسترس السمان را به تصویر می

سو به وطن و عشق و سعادت اشاره دارد و  ای را به خود اختصاص داده است. شعر وی از یکبر همین اساس جایگاه ویژه

آنها می به رنج و مشقت زنان و اندوه دائمی  بیانگر حسرتاز سوی دیگر  ای  روخوردهها و آرزوهای فپردازد. اشعار وی، 

السمان   شعرهایدر    ی نیعشق به معشوق زم  شوند. است که گرد سالیان دراز بر آن نشسته و از دل تاریخی کهن روایت می

ا  ایژهیو  گاهیجا به  به موج شد  ن یدارد.  توجّه  با   ستینیخصوصاً فم  سمینیمختلف فم  های شاخه  های آموزه  دی صورت که 

 آثار را در    یدو جنس بشر   نیکرد تا ا  یزن و مرد، السمان سع  انیم  قیو شکاف عم  یعرب  ی به کشورها   ستیالی ستانسیاگز

حقوق زن و مرد و   ینابرابر  یزنان و مردان را عامل اصل   هایتوانایی  از   جامعه  نادرست  برداشت  السمان،دهد.    یآشت  ودخ

مگر    شودینم  یمنجر به رابطة بردگهرگز    ی. »روابط انسان داندیم  یدو جنس بشر   نیا  انیم  یق یعشق حق  ی تباه  جه، ینت  در

ما فهم درست  یزمان آن  یکه  ا  مباشی  نداشته   هااز  به  با قساوت، متهم  را  واقعمیکن  یبردگ  جادیو عشق  از    ی. عشق  را  انسان 

بخشد. عشق، مانند طوفان نوح انسان  یم  ییحاکم بر جامعه رها  هایضمنی با سنت  ی احساس گناه، و همراه  ،یکیترس، تار

او را پاک  دشوی یم   را تم  ان،یگر  ،یقیحق   زه،ی و  (.  26:  1990نبوده است« )السمان،    نیکه هرگز چنچنان  سازدیم  زیخسته و 

که ای زنان دنیا،   کندیبا صراحت و روبه زنان اعالم م  یاست. خود و  خواهانهیو آزاد  بایز  اریالسمان به عشق بس  دگاهید

تقلید و پیروی از او، به او کمک کنید. مرد تنها عاملی    جای به  .  نواستدوست بدارید. مرد، موجود زیبایی است و مثل ما بی

  با   که  است  ضروری .  ندداراستعمار و... است که بر هر دو ستم روا می  ،یماندگبلکه این عقب  د،کن نیست که به زن ظلم می

 (  78انه، زن و مرد علیه این دشمن واقعی مشترکشان برخیزند. )همان: آگاه همبستگی یک

 . توصیف 1. 2

به عنوان پیش تببین، جایگاه ویژهتوصیف  تفسیر و  دارد.در این سطح از گفتمان ای در بررسینیاز  انتقادی فرکالف  های 

های نویسنده  یریها و نیز جدا از سویهبدون در نظر گرفتن ارتباط متن با سایر متنهای زبانی متن  شود تا ویژگیسعی می

در باب مسائل سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند و از این طریق، ایدئولوژهای پنهان در متن، مشخص و معلوم  

 . شوند 

 انتخاب واژگان . 1.1.2

برای ساختن ترکیباتی با    هاآنی  نینشهم، و  هاآنی  روانشناسهای هر متن، نحوۀ گزینش آنها، بار عاطفی و  توجه به واژه

های زبانی مهم هر عبارت یا جمله در بررسی تحلیل گفتمان انتقادی است. »در این معنای ایدئولوژیک وهدفدار از ویژگی

اجزای جمله، از اهمیت زیادی برخوردار است برای اینکه معنی خاصی را انتقال   بخش از تحلیل زبان، برقراری رابطه میان

ابتدا سعی می52:  1394دهد.« )سراج،  می به کاررفته در متن  (در این حالت،  تا واژگان  و سپس    شدهیبررس  موردنظرشود 

بودن آن مورد ارزیابی قرار تخصصیها، برای کشف معنای پنهان متن و میزان  عبارات و جمالت برآمده از ترکیب این واژه

های غالب مجموعه شعر السمان، در موضوع وطن، زن و عشق خالصه شده است. که گفته شد، ایدئولوژی  طورهمانبگیرد.  
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. به این صورت اندشدهانتخابها  بر این اساس، بیشترین حجم واژگان اشعار برای انتقال معنایی متناسب با این ایدئولوژی

واژه متن  که  پرکاربرد  »  اندعبارتهای  "الحرب"،  از  "القلم"،  "الکتابة"،  الوطن"،  "الحریة"،  الهزیمة"،  "الرجل"،  "الحبیب"،  المرأة"، 
"الحریة" و  "باریس"  "الحب"،  "المناضل"،  "لبنان"،  "دمشق"،  تکرار    «"فلسطین"،  وی  شعری  مجموعه  سرتاسر  در  تناوب  به  که 

 شوند.  می

 واژگان پربسامد در این مجموعه شعر السمان به صورت زیر است: نمودار تکرار 

 
 

. تناسب لفظی موجود  سازدیم ها را با هم همنشین ساخته و ترکیباتی تند و اعتراضی را  السمان با دقت و آگاهانه این واژه

می منتقل  مخاطب  به  مؤثرتر  به صورتی  را  شعر  معنای  ترکیبات،  این  بدر  با  زیر،  شعر  در  »مطبخ«، کند.  واژۀ  کارگرفتن  ه 

 »غسیل االطباق«، »جوع«، »محبر« و»قصیده« نوعی تضاد و طنز تلخ رابه تصویر کشیده است:
حوضة  في  تغرقي  وال  األطباق/  غسیل  بالوعة  في  هدرا  تذهب  أبجدیتك  تدعي  ال  الطعام/  ملح  مع  تذوبي  ال   / یطهوك  المطبخ  تدعي  "ال 

قاع من  استغاثة  فقاعات  قصائدك  محبرتك"وتطلقي  داخل  السباحة  إلی  جوعا  ستموتین  لکنك  بدونك/  جوعا  أحد  یموت  لن  )السمان،   ة/ 

2005  :85 .) 

فاضالب    )ترجمه( چاه  در  تو  نوشتن  قدرت  نده  اجازه  نشو/  ذوب  غذا  نمک  همراه  بپزد/  را  تو  آشپزخانه  که  نده  »اجازه 

های کمک از حیاط خانه آزاد کن / هیچ کس  حبابهای را مانند  ظرفشویی هدر برود/ در حوض آب غرق نشو و قصیده

 میرد/ ولی تو از شدت تشنگی به شنا در داخل دوات خود خواهی مرد.«بدون تو از گرسنگی نمی

تناسب لفظی دارند و هم   " المطبخ والجوع والموت"در کنار"السباحة"  "القصائد "و  "المحبر "های  از گزینش واژه که هم 

صیفی زیبا و جدیدی نیز ساخته شده است. پخته شدن زن توسط آشپزخانه، ذوب شدن در نمک تناسب معنایی، ترکیبات تو

64

31

39

24

79

18
15

24

32

21

42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

واژه المرأه واژه الحرب واژه الحبیب واژه الوطن واژه الحریه واژه الهزیمه واژه فلسطین واژه دمشق واژه لبنان واژه المناضل واژه الحب



 هفتم شماره بیست و                            (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            70

ایی هستند که السمان برای اعتراض به کار زن  غذا و هدررفتن استعداد شعری در ظرفشویی آشپزخانه، ترکیبات و تعابیر تازه

 در خانه به کار گرفته است. 

جنگ که با    نی. »اکنندیم  ریوارد شد که از آن به »نکسه« تعب  لی نب اسرائبه اعراب از جا  ین یشکست سنگ  1967در سال  

 نی توانست سرزم  لیکرد و اسرائ  ل یرا بر اعراب تحم  یشکل گرفت شکست سخت  لی اسرائ  هی عل  هیاتحاد مصر، اردن و سور

داشت و غرور و عظمت    یانسان عرب  یبرا   ی نینکسه، تاوان سنگ  نیا.  اوردیرا به اشغال خود درب  یاز خاک عرب  ید یجد  یها

م  یخی تار آن  به  شکست«  دیبالیکه  هم  در  واژه(.  129:  2004  ،ی)حاد  را  ساختن  همنشین  با  نیز  زیر  شعر  در  های السمان 

و"المأساة" "الطالق"  "القلم"  "المناضل"  "الهزیمة"،  "االبداع"،  "الحرب"،  "المرأة"،  بی  "الکتابة"،  از  دردناک  مسؤولیتی تصویری 

 دهد: روشنفکران عرب در باب قضیة فلسطین ارائه می
المعرکة؟/   من  اإلجباریة/ هاربة  الخدمة  إلی  األبداع  تسوق  أن  تستطیع  فأنت ال  أکتب سکوتي،  الحروب؟/  في  تکتبینه  الذي  ما  المرأة  أیتها 

لمأساة العربیة أو الصمت/ وحبیبك المناضل؟/ أهدیته قلم حبر فوقع به وثیقة هاربة من الزیف إلی معرکتي الحقیقیة: خلق معادل ابداعي ل
 (. 42: 2005)السمان،  الطالق مني

جنگ  )ترجمه( مورد  در  زن،  می»ای  چیزی  چه  میها  را  خود  سکوت  نمینویسی؟/  تو  سمت نویسم،  به  را  ابتکار  توانی 

کنم: یا برای یرنگ به سمت جنگ واقعی خودم فرار میخدمت اجباری سوق دهی/ از جنگ فراری هستی؟/ از دروغ و ن

کنم یا سکوت/ عشق جنگجوی تو؟/ به او یک خودکار هدیه دادم و با آن سند طالق من را  تراژدی عرب معادل اختراع می

 امضا کرد«

لحرب والمعرکه دارد. برای توانایی فنی در نوشتن، نشان از تناسب لفظی بین این واژه با ا»الخدمة اإلجباریة«  گزینش واژۀ  

اند تا تناسب لفظی از سوی دیگر، واژۀ المرأه والطالق و الحبیب هم به صورتی آگاهانه و ایدئولوژیک در کنار هم قرار گرفته

باختری   به اشغال کامل کرانة  از اسرئیل در جنگ شش روزه که  اعراب  به شکست  این شعر  و معنایی جمله حفظ شود. 

اشاره دارد. السمان تالش مضحکانة روشنفکران عرب برای تغییر نام این شکست به »نکسه« را به    توسط اسرائیل منجر شد،

زمینه )دانشی  سخره گرفته است. اشاره به ابداع معادل برای فاجعة عربی از سوی صاحبان قلم، خود نوعی ارائة دانش پیش

به استفاده از اطالعات شخصی خود تحریک می  که افراد دربارۀ یکدیگر و دنیای اطراف خود دارند(؛ مخاطب را به کند. 

می سعی  اینجا  در  السمان  دیگر،  واژهعبارت  گزینشی  انتخاب  تابا  »طرحکند  و وارهها،  کند  فعال  را  مخاطب  ذهنی  های 

با توجه به اعتراض السمان به ناآرامی، جنگ و اشغال فلسطین، دایرۀ   (Brown,G.and yule,G    ،1989  :79)  فرابخواند.«

 های مربوط به جنگ متمرکز است: واژگانی وی نیز بیشتر بر واژه
"فقد ولدت علی اعتاب حرب ضیاع فلسطین وتعمدت مراهقتي بانقالبات/ وشبابي بحروب وهزائم/ ولم أعیش حیاتي، وبالتالي ال أستحق 

 (.53: 2005)السمان، موتي"

ها صرف کردم/ و جوانی خود را  ی جنگ گمگشتگی فلسطین متولد شدم و نوجوانی خود را در انقالب»در آستانه  )ترجمه(

 نتیجه لیاقت مرگ را ندارم.« ها هدر دادم/ زندگی نکردم درها و شکستبا جنگ
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دواژه همنشینی  با  »موت«  و  هزائم«  »انقالب«،  »ضیاع«،  »فلسطین«،  »حرب«،  ساختههای  تصویری  هم،  کنار  که  ر  اند 

اند. در شعر زیر نیز با مقایسة های اعراب با استعمارگران و اسرائیل را توصیف کردهنارضایتی انسان عربی در خالل جنگ

های جنگ بر  کند، اوج محرومیت و آسیببا معشوق فرانسوی و فرضی خود برقرار می  دردناکی که بین خود )زن عربی(

 دهد: های مختلف عرب را در قالب ترکیباتی ایدئولوژیک و معنادار نشان میجامعه و نیز نسل پیکرۀ فرهنگی 

"أنت لم تسمع انفجارا غیر األلعاب الناریة في أعیادك /أنا سمعت صوت انفجار القذیفة التي أحرقت مکتبتي وکنت جرذا یرتعد في الملجأ  
موت بین وقت وآخر، وال أموت طویال بل أغادر رمادي ألتعذب من جدید وأتمرد/ أنت أنت تحیا ثم تموت مرة واحدة وتدفن بسالم/ وأنا أ/

تخطط إلجازاتك ومباهجك الصیفیة / وأنا أحتفي بالماضي وأنوح علی أسوار األندلس/ أنت تحلم حین تنام/ وأنا أری الکوابیس في وضح  
 (. 100)همان: اللیل وضوء الظالم 

ام را به آتش ای/ من صدای انفجار بمبی را شنیدم که کتابخانههای عیدهای خود نشنیدههشفشف »تو به جز انفجار    )ترجمه(

می پناهگاه  از  موشی  مانند  من  و  میکشید  زندگی  تو  یکلرزیدم/  سپس  و  میکنی  دفن بار  امنیت  و  آرامش  در  و  میری 

کنم تا دوباره شکنجه  تر خود را ترک میکشد بلکه خاکسمیرم، این مرگ مدت زیادی طول نمیشوی/ من هر لحظه میمی

برای مرخصی تو  برنامه میها و شادیشده و سرکشی کنم/  تابستانی خود  بر  ریزی/ و من گذشته را جشن میها  و  گیرم 

بینی/ و من در روشنایی شب و پرتو تاریکی کنم/ تو هنگامی که در خواب هستی رؤیا میدیوارهای اندلس نوحه سرایی می

 بینم.«کابوس می

فشفشه انفجار  از  حاصل  صدای  جشنتقابل  بمبهای  انفجار  صدای  برابر  در  بیها  رنج  توصیف  جنگ،  در  و  ها  پایان 

با زندگی آرام و بیهرروزۀ انسان عربی در گیرودار آشوب تناظر  آینده و   سروصدای انسان غربی، نگاه بههای داخلی در 

و بین غربیبرنامه  امیدواری  در  آینده  برای  از واژهریزی  استفاده  با  با عقب»های »تخطیط«،  ها  الصیفیه« در تضاد    مباهجک 

»انوح علی  های عربی با استفاده از ترکیب  ها و قهرمانان گذشته در سرزمینماندگی جوامع عربی و افتخار به گذشته و سنت
مسؤوالنة السمان به محیط اجتماعی کشورهای عربی است. ترکیبات ابداعی نگر و  همگی نشان از نگاه جزئی  اسوار اندلس«

السمان در این اشعار به خوبی مشخص است. عالوه بر این تضاد آشکار در ترکیب وضح الیل و ضوء الظالم نیز تصویری 

 غیرعادی در شعر وی خلق کرده است. 

نیافتنی و مقدس است. عشقی که السمان به دنبال  تعشق نیز یکی دیگر از موضوعات مجموعه شعر السمان است که دس

 آن است مساوات بین عاشق و معشوق در دنیایی خالی از جنگ است: 

 ( . 11:  2005)السمان،  ببساطة: أرید أن أحبك علی شطرنج الحریة اإلفتراضیة/فهل ترضی؟

 م/ آیا تو راضی هستی؟«خواهم تو را بر روی شطرنج خیالی آزادی دوست داشته باشبه سادگی: می)ترجمه(»

بدیع و  واژه ترکیب  اما  ندارند  با هم  ارتباطی  لفظی  تناسب معنایی و  لحاظ  از  وافتراضی  الحریه  و  الحب و شطرنج  های 

 اند که غیر ممکن بودن مساوات زن و مرد را به تصویر کشیده است. هدفداری را ساخته

این مجموعه شعری بیشتر اشعار  در  السمان  این،  بر  به گزینش واژه  عالوه  به صورت عمدی  به  خود،  پرداخته که  هایی 

 اساطیر غربی و شرقی و نیز میراث فرهنگی جهان اشاره دارند: 
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الروم سبیة ولم   التي أخذها  زنوبیا  الحلوة وأنا  الحکایا واألکاذیب  الهاللي راوي  أبوزید  التي صرخت مرة: وامعتصماه/ وأنا  المرأة  ترکع. أنا 
  (33)همان: 

ابو زید هاللی راوی حکایت بار فریاد زدم: وای از معتصم/ و من  های  ها و دروغ)ترجمه( »من همان زنی هستم که یک 

 شیرین هستم و من ملکه زنوبیا هستم که روم او را به گروگان گرفت ولی زانو نزد.«

 خبری   _ های ساده در قالب مبتدا ساخت .2.1.2

ید توجه داشت که چه مفاهیمی در یک متن به عنوان مبتدا مطرح شده است. از این  زمینة یک جمله است و بامبتدا پیش

نماید که چه کسی، توان دریافت که جمله بر روی چه چیزی تمرکز دارد. »تحلیل انتقادی در این سطح بررسی میطریق می

تمان و اینکه در گفتمان چه کسی پذیرا در گف  _ چه چیزی را بر روی چه کسی انجام داده است. یعنی تحلیل روابط عامل  

 ( 355: 1395صاحب بیشترین قدرت است.« )پالتریج، 
فالشات  تحت  له  وصفقوا  عصماء/  بخطبة  ورثاه  التأبین  حفل  إلی  ذهب  فقد  الروحي/  قائده  أما   / الوطن  أجل  من  ومات  ذهب  خادمة  إبن 

غمرة االنتشاء الحدادي/ علقوا رسمه علی باب بیت الراحل بدال   المصورین/ وظهر علی شاشات التلفزیون/ وتلقی "التهاني" والتعازي/ وفي
 (. 42: 2005)السمان،  من صور الراحل

)ترجمه( »فرزند یک کنیز که به خاطر وطن به جنگ رفت و کشته شد/ اما رهبر معنوی وی / به مراسم عزاداری او رفت و  

نور  با یک خطبه زیر  در  او  برای  را ستود/  او  در صفحهفالشی غرا  زدند/  تلویزیون ظاهر شد/  های عکاسان دست  های 

ی مرحوم تبریک و تسلیت دریافت کرد / و در تاریکی مستی آهنی/ عکس خود را به جای عکس آن مرحوم بر در خانه

 آویزان کردند«

امناسب با قشر فقیر  بندی نادرست جامعة عرب و برخورد ناین شعر به صورت جملة اسمیه آغاز شده و با تأکید بر قطب

جامعه، طبقة عادی جامعه را به عنوان مبتدا آورده و توجه مخاطب را بر تمرکز قدرت در دست قشری خاص در جامعه 

« در کنار هم، نشان از پذیرفتن رابطة نامتقارن قدرت در جامعه توسط مردم  يوالتعاز  يالتهاندهد. تأکید بر دو واژۀ »سوق می

های ایدئولوژیکی مسلط در جامعه، تمرکز قدرت در یک سمت جامعه را عادی و طبیعی جلوه ندیبدارد. جایی که صورت

 دهد.  می
  إنها الحرب/إنها الحزن/ ونواح النساء یزنر الکرة األرضیة/ األطفال صاروا یولدون بال أجنحة/ مات حتی صوت بکائهم/ الحرب تقتل کل شئ

 (. 67:  2005)السمان، 

متولد   اندازد / کودکان بدون دست و پاهای زنان که زمین را به لرزه میو صدای نوحه  /  اندوه است)ترجمه( »این جنگ و  

 ی آنها مرد / جنگ همه چیز را کشت.«/ حتی صدای گریه می شدند 

جنگ، مبتدا و در معنی فاعل جمله است و جامعة عربی پذیرای فعلیت آن است. جنگ، حتی صدای گریة نوزادان را هم  

   قتل رسانده است.به 
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می ذکر  مجهول  به صورت  را  فعلیه  گاه جمالت  این،  بر  شده  عالوه  در جمله حذف  آنچه  به  را  مخاطب  توجه  تا  کند 

 است،جلب کند. 
  ا"ماذا ترید أن تعرف عني؟ کم مرة مت؟ / سیرة میتاتي بالتفصیل واحدة بعد أخری وعددها؟/ األرقام اإلفتراضیة مع إمرأة دهریة وئدت عصور

 (.11)همان:  وجلدت زمنا وبیعت کجاریة / وأحرقت علی أوتاد الساحرات وجلدت ورجمت." /

های من را به شکل جزئیات و یکی پس از  خواهی چه چیزی از من بدانی؟ / چندبار مردم؟/ سرنوشت مرگ)ترجمه( »می

باستانی که سال خواهی بدانی؟ شمارهدیگری می با زنی  ها او به گور شد/ و در روزگاری دستها زندههای فرضی همراه 

 بسته و به کنیزی گرفته شد/ بر روی میخ ساحران سوزانده و شالق خورد و سنگسار شد.«

 کند.اساس، فعل را به صورت مجهول ذکر می در این شعر، هدف السمان بیان رنج زن عربی به طور عام است و بر این

 وجه افعال  .3.1.2

های توصیف، استفاده از شکل خاصی از افعال و تکرار مداوم آن در کل متن است. »وجه افعال، درجة  حوزهیکی دیگر از  

الزام انسان به حقیقت گزاره بر زبان جاری میهایی را نشان میتعهد و  به (  Fawler    ،1986  :131)  کند.«دهد که  با توجه 

غاده السمان، بیشترین کاربرد وی در زمینة وجه افعال، از نوع   گرفته در مجموعه شعر الحبیب اإلفتراضی های صورتبررسی

  حال   در  اکنونکه هم  یعمل  انی»ب  یبرا  یوجه اخبارهای ماضی ساده و یا مضارع اخباری است.  وجه اخباری و در صیغه

 افتدیو آنچه در زمان حال اتفاق م  دادها یو رو  عی . وقارودمی  کار  جنبه عادت، استمرار و تکرار دارد به  ا ی  است   گرفتن   انجام 

: 1382  دورد،یدارد« )فرش دکاربر  ندهیآ انیب ی و برا یعلم لیمسا انی مسلّم و ب  قیحقا انیب ی برا زی و ن شودیم انی زمان ب نیبا ا

400.) 

 نمودار استفاده از وجوه افعال در این مجموعه شعر السمان به صورت زیر است: 

 
 

قصائده/ عن الغابات الشاسعة التي یرید أن یرتاد معها/ ومدارات الکواکب التي سیحملها إلیها / وکل ما کان یعنیه ببساطة  "کتب لها أحلی  
 ( 18: 2005)السمان،  متران طوال بمتر عرضا: سریرها."
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در مورد جنگلترین قصه)ترجمه( »شیرین برای وی نوشت/  را  به  های خود  او  با  برود/ های وسیعی که می خواهد  آنجا 

مدارهای ستارگانی که او را به سویش می برد/ هر آنچه در چشمان وی بود به سادگی دو متر طول و یک متر عرض داشت: 

 تخت خواب وی«

های ماضی ساده و مضارع اخباری  یعنی که در وجه اخباری و در صیغه  «های »کتب، یرید، یرتاد، یحملبه کارگیری فعل

دهد. »بسامد باالی استفاده از وجه هندۀ قطعیت السمان در باب اطالعاتی است که به مخاطب انتقال میداند نشانبه کار رفته

با    السمان  (151:  1392هاست.« )درپر،  برد و مبین میزان پایبندی نویسنده به حقیقت گزارهاخباری، قطعیت متن را باال می

 .وقوع فعل سوق داده است یری داده و مخاطب را به باورپذ  شیکالم را افزا تیّقطع زانی م ،یاستفاده از وجه اخبار 

 تصویرسازی بالغی  .4.1.2

برجسته برای  مجاز  و  تشبیه  استعاره،  از  ایدئولوژیاستفاده  کلیشهسازی  باب  در  چه  عربی  جوامع  بر  مسلط  های  های 

 السمان است: های اشعار جنسیتی و چه در موضوع وطن یکی دیگر از برجستگی
األمل،   من سم  الیأس/ حذار  من  کبیرة  نفسك بجرعات  داوي  إلی وکرك/  اهربي بجرحك   / متیم  باب  المتوحدة کطفل علی  البومة  -أیتها 

مرات  الموت  بعد  لیقتلك  األبدیة  حتی  یطاردك  وسیظل  األمل/  سم  من  الشریان  في  بحقن  یحب"  من  یقتل  رجل  "فکل  )السمان،   حذار/ 

2005  :15 .) 

ات فرار کن / زخم ای/ با زخم خود به النهی عاشقی ایستادهمه( »ای جغد تنهایی که چون یک کودک بر درگاه خانه)ترج

های فراوان اندوه درمان کن/ از سم آرزو بر حذر باش/ بر حذر باش/ هر مردی کسی را که دوست دارد با  خود را با جرعه

اهد کشت/ و همجنان تا ابدیت به دنبال تو خواهد آمد تا تو را بعد از  کند؛ خو های وی فرو میسوزنی از امید که در رگ

 مرگ، بارها به قتل برساند«

برد، نشان از تفکر انتقادی السمان در باب تکیة زنان بر مردان  تشبیه زن به جغدی زخمی که به امید رهایی به مرد پناه می

 دارد: و امیدبستن به حل مشکالت خود از طریق ازدواج 

  "حین تذوق الفراشة طعم التحلیق بحریة/ حین تعرف نشوة تحریك أجنحتها في الفضاء / الیعود بوسع أحد إعادتها إلی شرنقتها/ وال إقناعها 
 (. 112)همان:  بأن حالها کدودة أفضل."

بال  لذت حرکت  که  هنگامی  بچشد/  آزادی  کمال  در  را  پرواز  پروانه  »وقتی  را  )ترجمه(  فضا  در  هیچهایش  کس  بشناسد/ 

 بودن بهتر است.«تواند او را قانع کند که وضعیت وی در حالت کرمی کرم ابریشم برگرداند/ و نمیتواند او را به پیلهنمی

اند راه واقعی خود را پیدا کرده در این تصویر نیز، السمان با استفاده از واژۀ پروانه و آزادی به زنانی اشاره دارد که توانسته

اند؛ هرگز حاضر به پذیرش الت منفعل، مطیع و دست و پا بسته که آن را به زندگی کرمی تشبیه کرده، رهایی یافتهو از ح

 های حاکم بر جامعه و قید و بندهای گذشته نیستند. مجدد سنت
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زن عرب  دهد زمانی است که آزادی  ترین تصویری که السمان از محدودیت زندگی زنان عرب ارائه میاما شاید دردناک

تواند همراه خروس صدایش را بلند کند. صدای زن عرب؛ ننگ است و داند که در کشورهای غربی میرا کمتر از مرغی می

 نباید شنیده شود:
"وأجمل من ذلك کله في أجمل منفی في العالم: باریس/ أن الدجاجة تستطیع هنا أن تصیح معلنة طلوع الفجر/ فحقها فیها کحق الدیك/ أما  

 ( . 122: 2005)السمان،  فجئت من عالم / یجد صوت المرأة عورة / حتی وهي تصیح لتبیض" أنا، 

از همه »زیباتر  اینجا می)ترجمه(  در  این است که یک مرغ   / پاریس  تبعیدگاه عالم:  این موارد در زیباترین  تواند طلوع ی 

ا اما من،  مانند حق و حقوق خروس است/  / و حق وی  اعالم کند  را  آیم/ که صدای زن را زشت ز جهانی میخورشید 

 گذاشتن فریاد بزند.«داند / حتی اگر وی به هدف تخممی

 . تفسیر در اشعار السمان 2. 2

های  های مربوط به متن مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرند و میزان ارتباط متن با متنفرضشود تا پیشدر تفسیر، سعی می

هایی متن خود  زمینهشود که نویسنده با استفاده از چه پیشاین صورت که نشان داده می  شود. بهعصر خود بیان میقبل و هم 

 را نوشته است.  

 بافت موقعیت )زمانی و مکانی( .1.2.2

اگرچه السمان به طور دقیق بافت زمانی اشعار خود را مشخص نکرده است اما با توجه به محتوای اشعار وی که بر جنگ 

رسد که وی به شکست اعراب از های عربی خصوصا لبنان و فلسطین اشاره دارد به نظر میرزمینو ویرانی و آشوب در س

به اشغال کامل کرانة باختری توسط اسرائیل در سال   لبنان در و جنگ  1967اسرائیل در جنگ شش روزه که  های داخلی 

های  در سرزمین  80و اوایل دهة    70د. دهة  راندن آورگان فلسطینی از کشورهای عربی اشاره داشته باش همان سال و بیرون

ها سرنوشت بسیاری از کودکان عرب را  ای پر از جنگ و آشوب و ناآرامی بود. این ناآرامیعربی خصوصا لبنان و مصر دهه

به نظر می آنها رقم زد.  برای  آیندۀ نامشخص را  السمان در باب جنگ و ویرانی تغییر داد و  ناامید و سرخوردۀ  رسد نگاه 

جنگوطن،   اثرات  مولود  شکستبیشتر  و  فرسایشی  درهمهای  سبب  که  است  اسرائیل  از  اعراب  عظمت های  شکستن 

اما بافت مکانی اثر، بیشتر به فلسطین، دمشق و لبنان اشاره دارد و اگرچه  تاریخی انسان عربی و بیگانی وی از جامعه شد.  

 نویسنده در خارج از وطن اقامت دارد اما هرگز نتوانسته است فضای شعر خود را از وطن خالی کند. 
وم لبریقها  کان  ولکن  وزوریخ/  وروما  وجنیف  ونیویورك  وباریس  لندن  في  فیها/  أقمت  مدینة  في کل  تشع  ساطع  النجوم  آخر  یض سحري 

 (.147: 2005)السمان،  کالبرق/ حین کنت أراها من شرفتي/ في ساحة النجمة الدمشقیة

درخشند/ در لندن، پاریس، نیویورک، ژنو، روم و زوریخ/ ولی  ی شهرهایی که سکونت داشتم، می)ترجمه( »ستارگان در همه

بالکن اتاق خود می دیدم /در درخشش آن نور سحر آمیز دیگری داشت که چون برق منعکس می ش از  د / وقتی آن را 

 ی دمشق.«میدان نجمه
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تأث  ریتعب از  از سرزم  ی زندگ  ریالسمان  خارج  وابستگ  ی عرب  های نیدر  و  تعلق  گو  یو حفظ  وطن  بودن   دار شهیر  ی ایبه 

ر همة ابرها در است که به من آموخت چگونه نام وطن را ب  یاست »غربت استاد   یعرب در نزد و  یو فرهنگ  یفکر   راثیم

کند جز آن بخشی  اش را نوعی وهم و خیال تصور میدر شعر زیر همة هستی  (.28:  1389)السمان،    سم«یبنو  گانه یب  یآسمان

 که در دمشق و در وطن بوده است:

 ( .148)همان:  ثمة لحظات أشعر فیها أن حیاتي کانت وهمیة / باستثناء أیامي الدمشقیة وحبي الدمشقي

کنم زندگی من خیالی بیش نیست/ به جز روزهایی که در )ترجمه( »بعضی از لحظات وجود دارد که در آنها احساس می

 دمشق هستم و عشق دمشقی من کنار من است.«

 بینامتنیت  .2.2.2

های  های فکری نویسنده و کشف ارتباط پنهان ایدئولوژیزمینهتحلیل گفتمان انتقادی در بحث بینامتنیت با بررسی پیش

کند  های متن وی را تجزیه و تحلیل میانگاریهای خاص و پیشبرخواسته از متن وی با تجربیات و عقاید دیگران، گرایش

های دیگر است. بینامتنیت به این نکته اشاره دارد که هر متنی تنها  امل با متندهد که متن وی تا چه میزان در تعو نشان می

ها  اند و یا معاصر آن هستند. »هر متنی، بافت جدیدی از گفتههای دیگر است که یا پیش از آن خلق شدهشکل تغییریافتة متن

شوند و در آن ن اجتماعی و غیره وارد متن میهایی از زباهای پیشین است. رمزها، قواعد و الگوهای آهنگین، بخشو نوشته

 (  162:  1382شوند.« )وبستر، مجددا توزیع می

  اتیّاز ادب  شتری: »من بدگوییم  بارهنیدر اکه خود  به شدت از فرهنگ و آثار ادب غربی تأثیر پذیرفته است تا جائیالسمان  

از »و  توانمیمتأثر شدم و نم  ی سیانگل   مزی«، »جیوفسکی دوبوار«، »داستا  مونیفالکنر«، »س  ام یلیوولف«، »و  ا ین یرجیاعجابم را 

  بی)ر.ک: نس  رم«یبگ  یدهناد  توانمنمی  هم  را  خود  اسالمی  هایکنم. از طرف دیگر ریشه  یو »گوستاو فلوبر« مخف  س«یجو

های غربی در کنار اسامی اساطیری عربی و غربی در اشعار السمان، ارتباط با توجه به بسامد باالی واژه(.  10::1991  ار،ی االخت

متن با  متن  این  و قوی  اسامی  چندبارۀ  ذکر  با  نویسنده  است.  نمایان  خوبی  به  شرق  و  غرب  ادبیات  در  ادبی  های 

دادن میزان اطالع خود بر این دو ادب، تأثیر  نهای شعری و داستانی مطرح در ادبیات غرب و شرق عالوه بر نشاشخصیت

 رساند.  اندیشه و متن شعری وی از ادب پیش از خود را نیز به اثبات می

کارنینا "و  "هاملت " لیر " و  "آنا  بوفاری" و  "الملک  کروزو"و  " مدام  لیفنغستون"و  "روبنسن  آلن  " ا  "جوناثان  إدغار  غراب 

دیک "،  "بو موبی  الحکیم" ،"الحوت  قیصر  بومة"،"حمار  ألیس"،  "یولیوس  رمان"شجرة  قهرمانان  در همگی  که  هستند  هایی 

های باستانی عربی  اند و نشان از مطالعة السمان و مداقة این آثار دارد. عالوه بر این اشاره به اسطورهادبیات غرب نوشته شده

هد. این تسلط سبب شده است تا وی به دو غربی، توانایی السمان در نمادپردازی و سیطرۀ وی بر تاریخ ادبیات را نشان می

های ایدئولوژیک در شعرش استفاده کند. به صورتی که خود را در قالب یک زن صورت آگاهانه از ترکیبات و نمادپردازی

 کند: ها به سیزیف و گاه عنتره تشبیه میها و محدودیتعرب با همة رنج
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أنا عنترة المقاتل بال خطوط   أنا عولیس الذي ضیع دربه إلی الوطن دهرا/ وأنا سیزیف العبثي/  الذي یحمل صخرته کل یوم ویعاود الصعود 
 (. 30: 2005)السمان،  رجعة / أنا دون کیشوت األحمق التاریخي التائه بین طواحین الهواء.

  ی خود)ترجمه( »من عولیس هستم که روزگاران طوالنی به خاطر وطن زندگی وی تباه شد./ من سیزیف هستم که صخره

ی جنگجو هستم که هیچ راه بازگشتی ندارم / من کند/ من عنترهکشد و صعود پوچ خود را تکرار میرا هر روز به دوش می

 م«شد دن کیشوت احمق تاریخی هستم که بین آسیاب های هوا حیران

ام  انگلیسی متأثر شدهگوید: »من بیشتر از ادبیات خود السمان در باب آگاهی و عالقه به فرهنگ و ادبیات شرق و غرب می

»فلوبر« مخفی و نمی »داستایوسکی«، »جیمز جویس« و  »فالکنر»، »سیمون دوبووار«،  از »ویرجینیا وولف«،  را  توانم اعجابم 

های عربی اغناء کرد.« توانم نادیده بگیرم. پدرم من را با مطالعة سنتهای عربی خودم را هم نمیکنم. از طرف دیگر، ریشه

تاریخ سفر کرده و رنج10:  1991ر،  )نسب االختیا به عمق  آنها  با  و  اساطیری بخشیده  به اشعار خود رنگ  السمان  های (. 

 تاریخی زنان را نمایش داده است. 

های فمینیستی سیمون دوبوار، مفاهیم وی در اشعار السمان به خوبی  عالوه بر این، با توجه به آشنایی السمان با اندیشه

بازتعریف   بامون دوبوار، نویسنده و فیلسوف فمینیست فرانسوی دهة هفتاد، در کتاب »جنس دوم«،  قابل مشاهده است.»سی

گرایش قالب  در  سارتر  اگزیستانسالیستی  اندیشة  آنها  مبانی  بر  ظلم  و  جامعه  در  زنان  جایگاه  تببین  به  فمینیستی،  های 

ستگی به عشق، رها شدن زن از حصار خانه و (نفی تکیه بر مردان و عدم دلب135:  1396پرداخت.« )محسنی و خسروی،  

آشپزخانه، آزادی و استقالل زنان از مردان همگی مفاهیمی است که السمان از مکتب فمینیستی دوبووار برداشته است. شاید 

اندیشه از  السمان  تأثیرپذیری  جاییاوج  دانست.  زنان  نجات  در  ازدواج  قدرت  نفی  در  بتوان  را  دوبووار  دوبووارهای   که 

دهد،  انگیز ازدواج این نیست که سعادتی را که به زنان نوید میماجرای غمداند. »کنندۀ زن و توانایی وی میازدواج را مثله

نمی تامین  آنان  غمبرای  ماجرای  بلکه  میکند،  روزمرگی  و  تکرار  گرفتار  و  مُثله  را  زن  ازدواج  که  است  این  « .دکن انگیزتر 

کند که زنان نباید به ازدواج و عشق مردان تکیه کنند چرا که  سمان نیز با صراحت، اعالم میو ال  (336  /2  :1385بوار،  دو)

کنند در  ناامیدی کشنده را به دنبال دارد. »مردم جامعه همگی به ازدواج به عنوان امری رؤیایی و پایان همة مشکالت نگاه می

انتظار زیادی از   هاآن برد.  شگی را برای چند هفته از بین میکند بلکه دردهای همیکه ازدواج مشکالت زنان را حل نمیحالی

کاری نتوانسته بکند؛    هاآنکردن بار مسئولیت  یابند که این نظام جز اضافهدرمی  کهآنگاهاین نظام قدیمی و پوسیده دارند و  

 افته است.(. این اندیشه در تشبیه »زن به جغد زخمی« نمود ی29:  1981شوند.« )السمان، زده میشگفت

به چشم می السمان  آیات قرآن در چند جای اشعار  از  اقتباس  و  قرآنی  مفاهیم  به  اشاره  این  بر  از  عالوه  خورد و نشان 

سورۀ    9گیری وی از مفاهیم قرآنی دارد. از جمله در شعر زیر به دختران زنده به گورشده اشاره دارد که اقتباسی از آیة  بهره

زن است اما هرگز نتوانسته است    ی قیحق  گاهیطرفدار احقاق حقوق زن و به دست آوردن جاالسمان، اگرچه  تکویر است.  

  هایاز گروه  یبرخ  هایگرییراه با افراط  نیاساس، در ا  نیو بر هم  ردیبگ  دهیهای فرهنگ عربی اسالمی خود را نادریشه

زبه  یستینیفم بر  او  است.  مخالف  م  گرای افراط  های ستی نیفم  هاخواهیادهیشدت  قوان  تازدیغرب  به   ایناعادالنه  نیو  که 

کند و یم  لیآنان تبد  یشغل  هایفرصت  یبرا   دکنندهی تهد  ی را به خطر  یو باردار  دهدنمی  را  دارشدنزنان شاغل اجازۀ بچه
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  ی آثار ادب  شتریمعتقد است که »ب  ی. وتازدیشدت مبه  داند،یزن نم  کی  یعیرا حق طب  یخانواده و فرزندآور  کی  لیحق تشک

به   یول  دهدیکه گل م  سازدیم  یانقالب سطح  کیاو را بردۀ    یول  کندیمرد باشد رها م  ریو اس  زی کن  نکهیمعاصر زن را از ا

... در هر دو   کند یانقالب بر ضد مردان م   یبرا   ای به برده  لی او را تبد  یول  کند یمرد رها م   طرۀ ی . او را از سندنشییثمر نم

 (.34: 1990)السمان،  رود«یم نیزن است که از ب تی سانان  نیحالت ا
  ماذا ترید أن تعرف عني؟ کم مرة مت؟ /سیرة میتاتي بالتفصیل واحدة بعد أخری وعددها؟ األرقام اإلفتراضیة مع إمرأة دهریة وئدت عصورا 

 ( 11:  2005)السمان، 

های من را به تفصیل و یکی بعد از دیگری و خواهی چه چیزی از من بدانی؟ چندبار مردم؟ سرنوشت مرگی)ترجمه( »م

 های متمادی زنده به گور شد.«خواهی بدانی؟ اعداد فرضی همراه با زنی باستانی که دورهتعداد آنها را می

 تبیین اشعار غاده السمان  .3. 2

تب  یاجتماع  ندیفرآ  کیاز    یعنوان بخش  گفتمان به  فی توص  ن،ییتب  ةهدف از مرحل» عنوان کنش    گفتمان را به  ن،ییاست. 

نشان   ن ییتب  ن ی. همچنبخشندیم  نیگفتمان را تع  ،یاجتماع  یکه چگونه ساختارها  دهدیو نشان م  کند یم   ف یتوص  ی اجتماع

 شوند«آن ساختارها    ر ییتغ  ایبرآن ساختارها بگذارند که منجر به حفظ    توانندیم  ی دی بازتول  راتیثتأ  چه  ها،که گفتمان  دهدیم

 (.214:  1379 فرکالف،)

فراتر رفته است. چراکه نویسنده    یو اسالم  ی ، از عرصة سنت و اصالت و فرهنگ عربغادة السمان  یفکر   نةی سرچشمة گنج

(. 256:  1990  السمان،)  است   دیده   را   انگیزالعاده الهامفوق  هایدراماتیک نوآور و شخصیت  های مایهدست  ،یدر میراث عرب

نوشته توضیح  و  تبیین  در  نویسنده  اندیشهجنسیت  و  موضعها  با  السمان  است.  مؤثر  بیسار  وی  برابر  های  در  گیری 

آشفتگی سرزمینایدئولوژی و  آشوب  کنار  در  زنان،  برابر  در  مردانه  مسلط  جریان جنگه های  در  عربی  و ای  داخلی  های 

به   شعر  قالب  در  را  خود  اعتراض  صدای  فلسطین،  بحران  حل  و  اسرائیل  برابر  در  ایستادگی  در  عرب  حکام  ناکارآمدی 

کند تا اندیشه و آگاهی را رمز رهایی زنان قرار دهد و آنها را از انفعال و  مخاطب رسانده است. وی در باب زنان، سعی می

های مردمحور رهایی بخشد. تأکید السمان بر واژۀ قلم و کتابت، و تکرار پربسامد آنها در  رابر قدرت و ایدئولوژیتسلیم در ب

نشان مجموعه،  این  وی  اشعار  است.  جامعه  از  فرهنگی  جهل  زدودن  در  دانش  و  آگاهی  پررنگ  نقش  دارد دهندۀ  قصد 

سازد،  ،اجتماعی  گراصالح  ک یهمچون   متحول  را  جامعه  روش  ساختار  م   ی اما  کار  به  به   گیرد،یکه  رفته،  فراتر  تحلیل  از 

که در ادبیات عرب    یقلم  زند؛می  قلم  جسور،  و  عصیانگر  گرا،آل ایده  ای. او با روحیهشودیم  لیاعتراض، توبیخ و انکار متما

زنانة لبنان همراه با تمام ارکان و   ات یّاست که به ادب  انچن  مگویییما از ادب غادۀ السمان سخن م  که ی»هنگام  سابقه ندارد.

غاده به سبب شجاعت و صراحت    ،ی(. در ادب فارس65:  2010  وسف،ی)  م«پردازییآن م  یایو قضا   هادگاهی اشکال مختلف د

فرخزاد و س  اش، یزبان شعر به  اتادبی  در.  است  شده   دانسته  طراز هم  یبهبهان  نیمیبا فروغ  از   یکی عنوان    عرب، همواره 

 . شودیزنانه( شناخته م  اتی)ادب یمشهور األدب النسائ  هایچهره
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اند اما در بعضی از اشعار به شکلی رمزگونه و نمادگرایانه،  با اینکه بیشتر اشعار وی ساده و با توصیفاتی ابتدایی بیان شده

ای بهتر و خالی از جنگ  کند و سعی دارد تا انسان عربی را به آیندهبه تاریخ عرب از گذشته تا زمان سرودن اشعار اشاره می

نمی نفی  کامل  به طور  را  عربی  فرهنگ  هرگز  که وی  چند  هر  کند.  رهنمون  و و سنت  از سرکشی  من  منظور  »البته  کند. 

تجدید نظر در انبوهی بردن تمام و کمال گذشته و قطع رابطه با هرآنچه از گذشته مانده نیست؛ بلکه منظورم  شورش از بین

:  2003برد.« )السمان،  های پوشالی است که انسان از زن و مرد عرب در زیر بار سنگین آن رنج میاز افکار موروثی و ارزش

(همین امر سبب شده است تا در سراسر اشعار السمان فضایی دوگانه از شک و یقین، ترس و امید، عشق و نفرت حاکم 72

گفتآلود  باشد. جهانی وهم واقعی جهان عرب است.  دنیای  تصویر  پی  در  عمیق  به شکلی  بدون که  کوتاه  وگو، جمالت 

و غرب، صحنه فرهنگی شرق  میراث  به  ویژه  توجه  تحقیرآمیز فعل،  نگاه  تاریخ،  در طول  زنان  به سرکوب  اشاره  پردازی، 

از   استفاده  جنسی،  ابزاری  عنوان  به  زن  از  استفاده  ابتدا،  همان  از  زن  به  از عرب  تشبیه،استفاده  و  استعاره  هنری،  تصاویر 

ایدئولوژی توصیف  در  تحقیر  تمسخر  اسلوب  جامعه،  فرهنگی  اسارت  برابر  در  زنان  آزادی  ستودن  مردانه،  مسلط  های 

ماندن عرب در برابر روشنفکری غرب، از مهمترین ، افتخار به گذشته و در گذشته1967روشنفکران به تغییر نام شکست  

گفتمان انتقادی در اشعار السمان است. اعتراض اصلی السمان به فرهنگ و باورهای فرهنگی عرب از ابتدا تا  بازنمودهای  

کند چرا که معتقد است، گناه اصلی در حق زنان بر عهدۀ باورها و فرهنگ غلط کنون بوده و کمتر بر جامعة مردان تمرکز می

کنند مبارزۀ آنها ضد جنس شوند این است که فکر مین مرتکب میها و نویسندگان ز»اشتباهی که اکثر انجمنعربی است.

ماندگی اجتماعی. عوامل دیگری چون عوامل اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و ایدئولوژیک وجود دارند  مرد است نه ضد عقب

پایمال  از  که  است  آن  عربی  زن  مشکل  آورد.  حساب  به  نیز  را  آنها  باید  فرهنگی،  که  اقتصادی،  حقوق  و شدن  سیاسی 

 .(77:  1991برد.« )نسب االختیار، اجتماعی خود رنج می

 نتیجه 

از آنجا که در این پژوهش سعی    گردد.یم  یبررس  ن ییو تب  ری تفس  ف،یسطح توص  هن در ست فرکالف م  یقادتمان انتدر گف

گردید تا شعرهای اشعار السمان که موضوع توصیفی و تفسیری دارند مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ محیط اجتماعی و فرهنگی 

ی وی به عشق، جنگ و وطن به صورت همزمان مورد توجه  ی نگاه زنانهکه شاعر در آن اشعار خویش را سروده و نیز شیوه

این اساس و با تکیه بر دیدگاه فرکالف مشخص گردید که اشعار این مجموعه شعر السمان حاصل تجربیات،  قرار گرفت. بر 

 ذهنیات و تفکر خود وی در باب جنگ و تأثیرات زیانبار آن بر زندگی مردم جامعه خصوصا زنان است.  

که السمان به آنها توجه نشان    ترین مسائلی هستنددر بخش توصیف، مشاهده گردید که جنسیت، قومیت و وطن از مهم

های جنسیتی که فرهنگ مردساالر عربی بر زنان تحمیل کرده است داده است. در بحث جنسیت، سعی کرده است تا کلیشه

را مورد انتقاد قرار داده و زن عربی را به باور خویشتن و توانایی فردی خویش که بیشتر در نوشتن خالصه کرده، فرابخواند. 

ش از هر چیز، در محیط اجتماعی و فضای فکری و فرهنگی جهان عرب ریشه دارد که زن را به عنوان یک فرد این امر بی 

مستقل و کارآمد قبول نکرده است. فضای کشورهای عربی هنوز نتوانسته است ارزش واقعی زن را به وی بازگرداند و این 
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های داخلی در کشورهای لبنان و ز اسرائیل و جنگهای مختلف از جمله شکست شش روزه اعراب ای جنگامر در سایه

که السمان به عنوان یک زن، ارزش خود را در کشورهای  بارتری به خود گرفته است تا جائیعراق، رنگ و بوی خشونت

داند. در بحث قومیت، السمان سعی کرده است به عربی با ارزش مرغ در کشورهای اروپایی مقایسه کرده و آن را برتر می

های نوین را مورد انتقاد قرار داده سارت اعراب در افتخارات گذشته اشاره کرده و عدم تالش اعراب برای همگامی با دانشا

و کشورهای عربی را با جهان غرب مقایسه کند. در این میان، سفرهای مختلف السمان به کشورهای غربی، خصوصا پاریس  

های پی در پی نظامی این کشورها در جهان، سبب شده است تا شکست  ی تحول فکری، فرهنگی و حتی اقتدارو مشاهده

ی جهان عرب فرو اعراب از اسرائیل، تأثیر بیشتری بر اشعار وی داشته و آنها را در فضایی از اندوه و ناامیدی نسبت به آینده

السمان میان،  این  در  اخبار  ببرد.  وجه  از  استفاده  افزا  تیّقطع  زانیم   ،یبا  را  باورپذ   شی کالم  به  را  مخاطب  و   ی ریداده 

 . سوق داده است های خودتصویرسازی

تفس سطح  ب  ری در  عنصر  از  استفاده  با  که  توانیم  تیّنامتنیو  اسطورهاشاره  گفت  به  السمان  متعدد  و های  غربی  های 

ی السمان از ی حائز اهمیت، استفادهدهد اما نکته، میزان اثرپذیری آثار وی از تمدن غربی را نشان میهاآنسرنوشت غمگین  

. این امر، بازگشت اعراب به گذشته را با نمود اندگرفتارشدهای عبث هایی است که شکست خورده و مدام در چرخهاسطوره

می تصویر  به  نیز  بیشتری  وطن  باب  در  جن  شدتبهکشد.  چه  گاز  و  اسرائیل  با  چه  اعراب  فرسایشی    صورت  بههای 

با   هاآناست و ناکارآمدی حاکمان عرب در برخورد درست با قضیة فلسطین و کنارآمدن    زدهدل های داخلی خسته و  جنگ

 دهد. شکست از اسرائیل را مورد تمسخر قرار می

نویسندگان فمینیست غربی بسیار مشهود است. استفاده از  ، تأثیرپذیری السمان از آرای سیمون دوبوار و دیگر  نیبراعالوه  

بودن فاعل در جمالت اشعار السمان را باالتر برده است. عدم مشخص  کی لوژئودیگفتمان، بار ا  لیتحل  افعال مجهول از منظر

بسته به تصویر  گیری و ابتکار وی را از بین برده است و زن عرب را به عنوان یک قربانی دست و پا  السمان، قدرت تصمیم

متزلزل و ناامیدکننده بوده و   شدتبهکشیده است. بافت سیاسی و اجتماعی جوامع عربی متأثر از ناکارآمدی حاکمان عرب  

ی آشنایی خوببهتأثیر گذاشته است. وی که با تفکرات فمینیستی جهان غرب    شدتبههمین امر بر گفتمان شعری السمان  

 . را به تصویر کشیده است  دارد؛ جایگاه زنان در جهان عرب
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