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 چکیده
های فکری و فرهنگی های مسلط بر حوزههای اخیر زبان عربی به شدت تحت تأثیر جريانشعر سال

شعرشان را در مسیر  هنری،های های خود، با حفظ چارچوباست؛ شاعران با توسعه بخشیدن به آگاهی

سانی، ارتباط برقرار نهای اوسیله بین هنر و آگاهیدهند. آنها در تالشند تا بدينحرکت می انديشه

 املصريمرام  يابدورزی در شعرش نمود میشاعران معاصر عربی، که نوگرايی توأم با انديشه جملهنمايند. از

با  شناسی خويش را مقولة هستی أنظر إلیک ة در اشعارش به ويژه در مجموعاست. او  سوری شاعری

مرتبط با  های انسانیخواهد بین دغدغهمیعنوان يک زن و به در هم آمیخته است ،های زيستتجربه

و  های فلسفی با ساختار هنری شعرش رابطه برقرار نمايد. بر همین اساس مطالعهو آگاهی زنان مسئلة

-های فمنیستیديدگاهقابلیت خوانش بر مبنای  حاضر، دهد که مجموعةنشان می بررسی

توانسته است با اتخاذ زبانی ساده و حفظ   را دارد؛ چرا که شاعر دوبووارسیمون اگزيستانسیالیستی 

 .به تماشا گذاردزن  ةدربار غربی خويش را -های شرقیهای هنری در فضايی متفاوت، تجربهچارچوب

های حضور واقعی زن، بحران هويت، هايی همچون دغدغهدهد که مقولهاين نوشته نشان می ةنتیج

 صری و نگرش دوبووار استمهای مشترک بین شعر اللفهترين مؤخود از مهم ةلآفرينی زنان و مسئنقش

الگوهای قبلی سازگار هايش با عنوان يک آفرينشگر خالق، گاهی نگرشبه شاعر و البته ممکن است

-ها بايد به مقولة توجه شاعر به خود در پرتو حضور اجتماعی و تکیه بر عناصر هويتجمله آننباشد که از

 اشاره کرد.بخش هستی 
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های شعر در ز معیارها و مؤلفههنوز ا مهای آغازين قرن بیست و يکشعر عربی در سال

اهمیت دادن به  ،های انسانیدوم قرن بیستم چندان فاصله نگرفته است؛ گرايش نیمة

تباط گسترده با دستاوردهای ار پذيری از متغیرهای جهان غرب وتأثیر ،حقوق افراد

ها را نیز تا ر اين سالشع ،هاديگر مقولهعلوم اجتماعی و ديگر علوم در کنار فلسفه، 

های پايانی قرن بیستم قرار داده است اما های شعری دههعنوان تداوم جريانحدودی به

زآلود و کارگیری زبان رماليگی پنهانی و افراط در بهاجتناب از چند ،سادگی زبان

ای بخشیده است تا آن جا ويژگی تازه هامضامین شعارگونه و انقالبی به شعر اين سال

هويتی نو را برای شعر  ،های آتیها و دههرسد تداوم اين شیوه در سالکه به نظر می

 عربی رقم بزند.
های برخی با مسافرت به سرزمین»ما با شاعرانی مواجه هستیم که  دورة جديد،در 

عربی و برخی ديگر با خواندن و تأمل درباره مشکالت قرن بیستم در سطح جهانی، غیر 

شعرش را  که شاعراناين جمله از .(519:1991)کمال زکی، « هايی نو هستنددارای تجربه

به شمار آورد  ،دوم قرن بیستم عرب ةت به شعر نیمنسب ، حتیتوان شعری متفاوتمی

اش و به ويژه در م فرانسه است که در دفاتر شعریتبار مقی سوری شاعرة المصریمرام 

را فراروی خواننده قرار  عربیزبان  ةتصويری جديد از شعر امروز حوز أنظر إلیک دفتر

 های ملموس زندگی؛ بیدهد؛ شعری کوتاه، ساده و در عین حال برگرفته از واقعیتمی

است  عرب زن روشنفکر ةدهای فرم و معنا. او نماينهیچ تالشی برای پنهان نمودن اليه

های شرقی و مايهکه بیش از نیمی از عمرش را در جهان غرب سپری کرده است. بن

های ای نو در نگرش به جريانشیوه ةندهای غربی در شعر و نگاهش، پديدآورآموزه

نگرش به زن را با وجه  ،رسد به طور خاص در اين مجموعهزندگی است که به نظر می

 دهد.سرلوحه کارش قرار می نسیالیستیفمنیسم اگزيستا

صفحه حجم  150ای است مشتمل بر اشعاری کوتاه که بالغ بر مجموعه أنظر إلیک

 فمنیستی اگزيستانسیالیستی ، قابلیت بررسی بر مبنای نگاهدارد و به باور نگارندگان

شعر و درنگی در حاضر بعد از  ةباشد. به همین علت در نوشتسیمون دووبوار را دارا می

اگزيستانسیالیسم و شعر و نقش دوبووار در  ةنگاهی کوتاه به مقولزندگی شاعر و 

به اين پرسش اساسی پاسخ گیری جريان فمنیسم اگزيستانسیالیستی، برآنیم تا شکل
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قابلیت خوانش بر اساس ديدگاه سیمون دوبووار را دارد؟  المصریدهیم که آيا شعر مرام 

 پذيرد؟ين خوانش در چه محورهايی صورت میدر صورت مثبت بودن پاسخ، ا

باشد. و بر مبنای رويکرد مذکور در عنوان می تحلیلیـ  ، توصیفیمقالهروش تحقیق 

اش های زيستی و اجتماعی خالق اثر بر آثار هنریفرض که تجربهبا اين پیش نويسندگان

 اند.گذار است کار را به پیش بردهتأثیر
 ، چند نوشتهقابل توجه است زبان عربی ةچه در حوزز آنتحقیق نی عنوان پیشینةبه

 قابل های عربیژورنالیستی در برخی از سايت گزارش يا نوشتةصورت که به است

که در « املصرية مرام وان العودة للشاعر يد قراءة يف» ها عبارتند ازآن است. از جملة مشاهده

نويسنده در اين  .ت استقابل رؤي  www.discover. syria.com/NEWS/1936تساي

تکتب  املصريمرام »از شاعر پرداخته است.  العودة ةمجموع ةنوشته بیشتر به بحث دربار
 193در شماره  5002که در سال  لحيل صویخلای است از عنوان مقاله «مهايعريها وجح

ای تحت در مقاله 5009نیز در سال  مدحت عالمبه چاپ رسیده است.  دة األخباريجر 

 11029که در شماره  «وفاطمه ناعوت، حتلقان يف مساحة أنثوية شاسعة املصريم مرا»ان عنو

 و فاطمه ناعوت شاعرة المصریمرام  شعر ةفضای زنان کرده دربارةمنتشر  فة الرأيحيص

فرنسي عن  وثائقي» هاافزون بر اين .ه استآوردة تحرير درری مطالبی را به رشتمص
که  قيس قاسمای است به قلم عنوان يادداشتی دو صفحهنیز  «رياملصالشاعرة السورية مرام 

 ةنشر يافته است. وجه مشترک هم فة املدیيصح 9209 ةدر شمار 5012در سال 

صورت کلی است که بیش از به املصريمرام های پرداختن به تجربه ،های فوقيادداشت

و البته با توجه به ژورنالیستی دارند  ةآنکه رنگ پژوهشی داشته باشند بیشتر جنب

اين قلم نیز در  شاعر مورد نظر، غنیمتی است که ةمحدوديت کارهای انجام شده دربار

 ا سود برده است.برخی موارد از آنه
گناهی آويخته  چونای نام برد که با عنوان زبان فارسی بايد از کتاب ترجمه ةدر حوز   

شر چشمه به چاپ رسیده است. به همت ن 1999مرکبیان در سال  به قلم محمـد در تو

 ةدو مجموعشعر کوتاه از  23و شامل  املصريمرام و برگرفته از اشعار  اين کتاب، گزيده

ای کوتاه از شاعر مصاحبه ،است و مترجم در آغاز کيأنظر إلو  ضيبکرزة محراء علی بالط أ

توانسته زبان فارسی  در اين مصاحبه از اين که در حوزة مرام کند.را نیز درج می

 .(9: 1999 )مرکبیان، کندمخاطب داشته باشد ابراز خرسندی می
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 اگزیستانسیالیسم و شعر فمنیسم، .2

های اجتماعی ها و جنبشهای سیاسی، ايدئولوژیفمینیسم طیف وسیعی از جنبش»

ون تعريف، ايجاد و دستیابی به حقوق سیاسی، اقتصادی، است که اهدافی مشترک همچ

فمنیسم و  مقولة .(beasley،:1999  3) «کندرا برای زنان دنبال میو اجتماعی شخصی 

های اجتماعی نقد فمنیستی به ويژه در قرن بیستم و همزمان با رشد و گسترش آگاهی

در »که به طور مشخص  ادبی است. اين رويکرد ـ های هنریهای اصلی جرياناز چالش

ويکردهای تاريخی علیه زنان شکل مقابل ر عنوان نقطةدهة ششم قرن بیستم به پايان

 طولی ه بود،غربی آغاز شد يافتةاز جامعة صنعتی و تغییرو  (310: 5009)راغب، « گرفت

-گزيده شد و بهد در مشرق زمین نیز از طرف فعاالن اجتماعی و طیف روشنفکر برینکش

عنوان يک تم معنايی در شعر و ديگر انواع هنری سربرآورد. فمنیسم گرچه محصول 

تر ريشه در مباحث یاما واقعیت اين است که در شکل کلّ ،های نوين استانديشه

جوامع به نحوی میان  امری فرهنگی و جهان شمول است: همةجنسیت »جنسیت دارد. 

ها ای به شکلی متفاوت اين تمايزهر جامعه ، البته مسلماًشونددو جنس، تمايز قائل می

 (پیشتازان نهضت زنان )از« بنوات گرو»برخی همچون . (191: 1992 ،کلیگز) «دهدرا نشان می

همواره برآنند تا تصويری تاريخی از وضعیت نامطلوب زنان در طول تاريخ جامعه 

از آثار گوناگون انديشمندان در طول تاريخ از عهد باستان  . گرومردساالر ارائه دهند

آوری ة آنان را جمعستیزان ها، عبارت ظالمانه و ناروای زنگرفته تا قرن بیستم گفته

نهاده تا همگان را از اين همه صورت کتابی مدرن فرا روی جهانیان کرده و سرانجام به

گیری بدين ترتیب به تدريج شاهد شکل .(2 :1919 )گرو،ستیزی مردان، آگاه کند زن

تحلیل و نقد آثاری  تالش در حوزة گرحکايتنقدی موسوم به نقد فمنیستی هستیم که 

در تعريف عام »ل گرفته يا قابل ارزيابی است و شک ،کرد جريان فمنیسمت که با روياس

ها موجب از  طريق آن( )و ساير تولیدات فرهنگیکند که ادبیات هايی را بررسی میآن، شیوه

« جتماعی و روانی بر زنان شده استتشديد يا تخفیف ستم اقتصادی و سیاسی و ا
 .(121 :1921 ،تايسن)

جديد مورد توجه  مله مکتبی است که به ويژه در دورةجاگزيستانسیالیم، از مکتب   

های ها و قانوننهضتی برای اعتراض به نظام»ادباء قرار گرفته است. اين مکتب 

است که قصد دارند بر انسان سیطره يابند. اين نهضت از يک مفهوم  ایگرايانهآرمان

« ای خود را در هنر و ادبیات باز کندصرف فلسفی تجاوز کرده توانست به خوبی ج
 .(59: 1992، )افضلی
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توانايی  که تحت شرايطی، اختیار به انسان، متفکران اگزيستانسیالیست معتقدند»

فعل  .کندن را اعطا میای ذاتی جهان و موجودات واقع در آهآشکار ساختن ويژگی

 انسان است، در زمرةعالیت اختیاری ف ةهای برجستنمونه جا که يکی ازهنری از آن

  .(15: 1999درانتی، )« و چون جهان استهای ممتاز آشکار ساختن چند روش

با شعر  چندانی ةها رابطکنش در وضعیت شان برتأکیدها، با اگزيستانسیالیست

نويسندگان وجودگرا به طور عمده در  ةشدشاهکارهای شناخته»به همین علت  .ندارند

تنها کامو به پیروی از سرمشقی که نیچه به  .(53: 1992 ،لی)افض« قالب رمان بوده است

ای شعر مدرن نزد سارتر، در تحلیل نهايی، استفاده»بود تعدادی شعر نوشت.  دست داده

شیء به  نفسه، يعنی به مثابةغايتی فی شعر، زبان را به مثابة گمراهانه از زبان است. اين

نظام  ةکند... شعر در حاشیاستفاده می رنگای که نقاش از به همان شیوه .بردکار می

ای که مانند نمايش و داستان به طور عنوان ژانر ادبیالیستی هنرها، بهاگزيستانسی

  .(15 :همان) «ماندای فلسفی و سیاسی نیست باقی میبرجسته

 ةها، شاعران، استفادتوان گفت به باور اگزيستانسیالیستبه طور خالصه می   

کنند و اين امر با رسالت اگزيستانسیالیسم در تضاد است. از زبان می ایگمراهانه

و هايدگر  موعه عقايدی را که از هگل و هوسرلبرجستگی سارتر در اين است که مج»

ين عقايد توصیف هگل که روان در میان ا .پسند بدل کردگرفت به فلسفة همهريشه می

در فلسفه هگل  .تر بودسارتر از همه مهم برای کردمعرفی می« روحی از خود بیگانه»را 

)خود  جوکند. در يک سو خود تعالیآگاهی بر قلمروی تقسیم شده حکمروايی میخود

برای تفکیک ناظر از  سارتر .قرار دارد( )خود منظرو در سوی ديگر خودِ درون مانا  (ناظر

هستی در » منظر، هستی را به دو بخش تقسیم کرد: هستی در خود و هستی برای خود.

اد و نبات مشترک است موجود مادی و ثابتی است که میان انسان و حیوان و ج« خود

ها در به وجود پويا و آگاهی اشاره دارد که فقط انسان« هستی برای خود»در حالی که 

سارتر به اين دو صورت نخستین هستی،  .(911: 1921 ،تانگ) «ک دارندآن با هم اشترا

 رسدکه به نظر می .(913 :)همان : هستی برای ديگراندصورت سومی نیز افزو

اصلی  خمیر ماية ،سارتر ةترين مقوله برای تحلیل فمنیستی باشد. بنابر نظريمناسب

يعنی میان خود  ،های رقیبدو تعارض است میان آگاهی ،نیاهای مختلف روابط انسگونه

خواه و ديگری بی آزار یتیاصلی، عشق است با ماه يکی از اين دو خمیر ماية .و ديگران

 .(919 :همان) «گرتمنا و نفرت با ماهیتی آزارتفاوتی و 
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 و شعرش المصريمرام . 9

دانشگاه دمشق و در سوريه ديده به جهان گشود. از  در الذقیة 1935در سال  املصريمرام 

 اينک دربه فرانسه رفت و هم 1922التحصیل شد و در سال ادبیات انگلیسی فارغ رشتة

کند. او دو ازدواج ناموفق داشته است و حاصل آن، سه فرزند است. اين کشور زندگی می

برای اولین بار در سال »که  سوريه است؛ قالب شعری النثر ةدیقصمرام از پیشگامان 

ای هشتاد مجموعه . در آغاز دهة(391:5001)جیوسی،« در زبان عربی مطرح گرديد 1930

از او به چاپ  ضاءيأنذرتک حبمامة ببا عنوان  دةيحممـد سو  رياملصمنذر مشترک با برادرش 

را منتشر و در سال  ضيکرزة محراء علی بالط أبديوان دومش با نام  1991رسید. در سال 

را به چاپ رساند که اين ديوان مورد توجه بسیار واقع شد و  کيأنظر إل مجموعة 5000

چهارمین ديوان  العودةترجمه گرديد.  ضمن کسب جوايز متعدد به بیش از هفت زبان نیز

شعر  11شاعر است که همزمان به اسپانیايی نیز منتشر شده است. اين مجموعه، حاوی 

 (.1:5013 )تالوی،بلند است 

ها و مسائل مربوط به زنان است. او از اين که دغدغه عموماً دربارة املصريمرام شعر 

وشته است که از ويد همواره از زنی نگنامیده شود ابا دارد و می شعر احلب ،شعرش

شعر امروز عربی دانست.  ان نمايندةتوشعرش را می (1:5013)تالوی،  خشونت در رنج است

کوشد توی معانی مبهم سرگردان کند میمخاطبش را در هزارکه شاعر بیش از آن

 کوشد با تحملمضمونی صريح توأم با عناصر ملموس را در اختیار او گذارد. او می

خواهم حج مکه نمی»گويد: ها معنايی نو را در اختیار مخاطبش قرار دهد. لذا میمشقت

راه  اش هستند نیستم()در پی دستیابی به کمالی که ديگران در پی. نويسندگان را به جای آورم

های فرعی را بیشتر ندارم بلکه راه های کوبیده شده و آسفالته را دوسترفتن در جاده

 .(95: 5002، )صويلح «توانم عناصر و معیارهای شعرم را کشف کنمر آنجا میپسندم. دمی

  )قاسم،آورد و شعر برای او به مثابة انقالب است مرام در سن نوجوانی به شعر روی می   

قرار  او با محور گیرد.اش را فرا میای سراسر شعر و زندگیاين شورش، به گونه .(1: 5012

ا برد. اما در عین حال معتقد است که چه بسرا به پیش میدادن موضوع زن، کارش 

 )عالم، زن در تضاد باشد ةورد نظرش دربارمرد عربی، با بسیاری از معیارهای م عقیدة

5009 :91). 

ترين آثار شعری مرام است؛ کتابی که مورد توجه ادونیس بوده از معروف کيأنظر إل   

که در پشت جلد اين مجموعه درج شده است،  است و در يادداشتی کوتاه بر اين کتاب،
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دهد؛ اول اين که او چه در عالم واقع های مرام سوق میدو چیز مرا به نوشته»گويد: می

 دوم اين ،بخشدو چه در عالم خیال به جنسیت خود به شکل محسوسی فرمی زبانی می

 (.150: 500 ،املصري)« کندها را در نوشتن ذکر میاين تجربه که مرام همة

 سیالیسمناتبووار و جریان فمینیسم اگزیسود .0-9 

سیمون  جنس دومفمنیسم نوين، کتاب  ةر موضع فلسفوذترين آثار ديکی از پرنف»

ار که از ودوبو .انتشار يافته است 1929است که در سال  (simon de Beauvair)وبوار ود

های درباره پاسخهای موجود از کهتری زنان نسبت به مردان ناراضی بود تحلیل

زن چیست؟... ارائه »يخی و روانکاوی به اين پرسش که محدودی که ماتريالیسم تار

... او تحلیل .مصادره به مطلوب است ،اند کاوش کرد و مدعی شد که هر دو پاسخکرده

که توسط سارتر بیان شده، لیستی در مورد خودآگاهی اگزيستانسیااز ديدگاه خود را 

دوبووار خود را در کشاکش تنازعی بین خود  .(92- 99 :1925،جیمز) «اقتباس کرده است

 ةدر بین هم ای دراز دارد، تقريباًنزاع که البته سابقه کند. اينو ديگری، احساس می

ای که به فمنیسم رسد اساس انديشهخورد و به نظر میهای فمنیسم به چشم مینحله

ريزی است که از جانب جنس اول، پايهبندی بخشد همین تقسیمای میهويتی مبارزه

 شود.می
نامیده  «ديگری»و زن را « خود»ابتدا خويشتن را  با اين ادعا که مرد از ،دوبووار»   

 .بندی خود را به مدعیات اخالقی و هستی شناختی اگزيستانسیالیسم نشان داداست پای

که « در مقام ديگریمرد در مقام خود و زن »سارتریِ نهاده بربه نظر کافمن مکال، 

اگر ديگری تهديدی برای  .مطرح کرد محصول انديشه خود اوست جنس دومدوبووار در 

زن را به  خواهد آزاد بماند بايدتهديدی است برای مرد و اگر مرد می ،خود است پس زن

، اول اين در اين میان ذکر دو نکته ضرورت دارد .(959 :1921 ،تانگ)« انقیاد خود در آورد

 خود نوعی پذيرش مقولة خود و ديگری است و نکتة جنس دوم نام گذاری کتاب بهکه 

های داده»در سه بخش نخست کتاب به ترتیب  دوم اين که با توجه به تحلیل دوبووار

رسد  در به نظر می« نگرش ماتريالیسم تاريخی»و « کاوینگرش روان»و « شناسیزيست

باشد. اما او بعد از نسبت به زن « ديگر بودگی» گیریديدگاه او، همین عوامل باعث شکل

« ديگری»وان عامل اصلی عنرا به« قدرت»در نهايت فقدان  ،بررسی هر يک از موارد

شناختی و اقتصادی شناختی، رواند از تفسیرهای زيستشمرد. او ناامیبودن زن بر می

ی هستی زن شناختی بر مبناجوی توجیهی معرفتبه جست ،ستمديدگی زنان ةدربار

به  .معنا کرده است« ديگری»را ديد که مرد آن را « خودی»او به زن نگريست و  .برآمد
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عل و فا»دنبال داليل انتساب اين معنا، دوبووار با خود انديشید که همین که خويشتن را 

رابطه با ديگری به  ،ن پساز آ .کشدمیسر بر« ديگری»بپنداريم تصور « هستی آزاد

مردان به داليل  .شود و وجود ديگری يک تهديد يا خطر استیز بدل مینمايشی غم انگ

شود وقت و گوناگون که اغلب به فراغت ايشان از تعهدات سنگین تولید مثل مربوط می

نیروی آن را داشتند تا آب و باد و مه و خورشید و فلک را برای خلق ابزار تازه، 

مثالً  ،. مردانی که خود را فاعلی توانانداکتشافات و اختراع و ساختن آينده به کار گیر

کردند زن را، مفعولی که فقط توانايی جان بخشیدن برای جان فشانی در نبرد، تصور می

 ،ای شد تا مردان قاطعانه زنان را به قلمرو ديگر بودگیاين تفاوت بهانه .دارد پنداشتند

 .(951: 1921 ،تانگ) «انايی، قلمرو بدن، تبعید کنندقلمرو درون م
 نا امید از حضور واقعی .2-9 

یابی به که راه زن را برای دست داندای میهای زنانهدوبووار، همسری و مادری را نقش

عنوان زن شاغل يا تواند با ايفای نقش بهاو معتقد است زن نمی .کنندآزادی سد می

ای فرار از رب امکانات زن شاغل نیزکند می تأکیدمتخصص از دام زنانگی رهايی يابد و 

رود همیشه و همه جا زن باشد و چون از او انتظار می ؛قفس زنانگی چندان بیشتر نیست

  .(991 :1921 ،دوبووار) زنانه رفتار کند

زيست، فاعلی توانمند باشد اما در اين  تواند با حضور در عرصةدر نگاه دوبووار، زن می   

به مردساالری است که  ةد جامعداراز میزنان را از آفرينش وجود خود ب چهآن» میان،

ديگری نباشد بايد بر  شود. اگر زن بخواهد جنس دوم ياپايان راه خود نزديک می

انتزاعی »که دست يابد  ایو در ادامه به آزادی .(991 :)همان «فشارهای موقعیت غلبه کند

 (.53: 1992)افضلی، « نیست، بلکه آزادی واقعی در دگرگون کردن وضع موجود است

استفاده از نیروی کار ارزان و  ،نظام مردساالرانه سیطرة ،های روابط اجتماعیپیچیدگی   

 ،در نهايت شوندباعث می جمله عواملی هستند کهحقوق زن از برخورد تجاری با آزادی و

تلقی  ،نیازهای جسمی و عاطفی، حضور داردعنوان موجودی که صرفاً برای رفع زن به

اين عنوان يک نیروی فعال از حضور واقعی خود لذت ببرد. ترتیب نتواند بهردد و بدينگ

تحقق چنین  ةاو نتیج .به صراحت مورد اعتراض است املصريمرام  نوع نگرش در شعر

در زبان  داند وشتن از حضورش نمینهادن حقوق و گذجز فروزن،  کارکردی را برای

/ فأسبلِت علی ني/ فأطعمِت خائفاعا  يِت/ جيَن/ فآو يکونوا/ مشرديألم »گويد: نمادين می
 .(521: 0222، املصري) «کالعواصِف/ عابرون/ ن/ أنَّهميتعلم / و أنتِ نةَ ي/ الطمأنقلِوبهم
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حالی که ر د و بر قلبهايشان، آرامش نهادی دادی شانپناه که تونبودند  و گرسنه آوارهآنها آيا )

 .(دانستی آنان، همچون توفان گذرا هستندمی

ها های امروز با آن مواجه هستند اين است که حضور آنيکی از مسائلی که فمنیست»   

پرمحتوا  یها هنوز مأيوسانه بر اين تفکرند که چیزای نیست. آنريشهجامعه( )در فرهنگ 

هايی را آموزش دهند که هیچ خواهند با اين وسیله، مترسکبرای فرهنگ دارند و می

  .(20: 1922)پاسنو،  «کنندنمی کدرها را چیزی از آن ارزش

های او از تفاوتی و ناديده انگاشتن توانمندیرسد، رد شدن از کنار زن با بیبه نظر می   

به  آخر شعر مذکور، که شاعر به ناچار در جملة انگیزی استجانب مردها، تراژدی غم

امری رگی زن است؛ وا، تصور شیءاتفاق کند و البته غم انگیزتر از اينصراحت بیان می

 کند: گونه طرح مین، طنزی تلخ را با تجاهلی اعتراضخواندن ز «ليسالغ ةآل»که مرام با 

 .(13 :همان)« / و تموُت کذلکِل / تتَعبُ يسالغ / أنَّ آلةأعَلمُ لم أُکن »... 
 .میرد(شود و میماشین لباسشويی خسته می... نمی دانستم که )

 فه است؛ تلخ، برگرفته از همین مؤلّ اين اعتراف زندگی است وهای شاعر واقعیت مرام،   

کنم گردد، احساس میوقتی شعرم به زندگی حقیقی متصل نمی»گويد: او خود می

دهم و ام واقعیت را مرکز و مبنا قرار میترين تصورات شعریام. در خیالیشکست خورده

« گر دريافت ذاتی و محسوسم باشداين از آن روست که دوست ندارم شعرم جز واگويه
 (.95: 5002 )صويلح،

 هویت و بحران هویت .9-9 
هويت و بحران هويت در تالش برای بازيابی حقوق و جايگاه  لةدر عصر حاضر، مسئ

اما اين مهم در بین شاعران و نويسندگان فمنیست تبديل  ،اجتماعی، مورد توجه است

تر به آن نگريسته برخی با نگاهی گسترده گردد.به يکی از ارکان اصلی انديشه می

ند تنها يک تعلق عمده کرداند که تصور میعصرها، اشخاصی بوده در همة»معتقدند: 

ن آشد ها آن چنان بر ساير تعلقات چیره است که به حق میموقعیت ةدارند که در هم

را در آن  اغلب گرايش به اين است که شخص خود .(51: 1929، )معلوف «را هويت نامید

کند اش که بیشتر مورد تهاجم است باز بشناسد، گاهی که شخص احساس میتعلق

آن در اعماق وجودش باقی  عقدةکند، آنگاه قدرت دفاع از آن را ندارد، آن را پنهان می

اين تصريحات، در جنبش فمنیسم و به طور خاص در ديدگاه  .(92 :همان) ماندمی

ولة خود و دوبووار بر مق تأکیدرسد نمايد. به نظر میرخ میتر اگزيستانسیالیستی آن بیش

 هويت نباشد. لةارتباط با مسئديگری بی
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کننده و چالشی ای تعیینلهمسئ املصريمرام هويت، قبل از هر چیز در زندگی  لةمسئ    

گويد همواره بین کند و خود میتاکنون در فرانسه زندگی می 1922است. او از سال 

گاه که در فرانسه است خود را فرانسوی و عربی بودنش در تنازع است. او نه آنفرانسوی 

 .(1: 5012 )قاسم، شمرديابد خود را عرب برمیگاه که در سوريه حضور میداند و نه آنمی

هايی است که طبیعتاً در رفتار زنانه، هويت عمدتاً متوجه پديده در شعر مرام، مقولةاما 

هايی ترين پديدهاطف بین دو جنس از مهموو ع ق، مردانگی، زنانگیعش .يابدتبلور می

هويتی هويت، دچار بی ر ارتباط با مقولةاما د شود،است که در شعرش، برجسته می

 سازی کند: ايی غیر از عالم واقع آن را شبیهشود در فضلذا شاعر مجبور می .است

/ قية  يبه حق/ ش/ بعواطفة  مرأا/ شبه ُجل  به ر / شُضم  ي/ ر  يسر شبه  / فيع الُحبَّ صننتل :قالت»
  .(02: 0222 املصري) «تموتال  يک/ ل/ شبه ميـتة  حوَلنا/ ورودا  ن يفارش

شبه زنی را با عواطفی شبه حقیقی در  ،شبه مردیشبه تختی، در . تظاهر به عشق کنیم بیا گفت:)

 .تا نمیرند( یمبگستراناطرافمان  را در گلهايی شبه مردهبیا تا آغوش می گیرد. 

 ،ه به ظاهرگیرد. اين حالت کرنگ تصنعی به خود می غاز همه چیزدر اين شعر، از آ   

خود را در شاعر  .ای است برای عدم فروپاشی و از بین رفتن، بهانهتگريزی از آن نیس

ن است تا بودن را به هر قیمتی حفظ کند و به بر آ ،بیندمی برزخی از هستی و نیستی

کند تنها راهکاری است که به او کمک می ،ل شدن به هويتی تصنعیسد متوسّرنظر می

 از اين بحران پیدا کند.  بیرون شدیتا 

های هويتی که در دنیای جديد گريبانگیر نگاهی به جايگاه اجتماعی زن و بحران   

در  ،عنوان جنس دوم بیشتر متأثر نموده استمعنای عام شده و البته زن را به به ،انسان

اين بحران را بارها در شعرش « املصريمرام » نیست و تأثیرآمدن چنین نگرشی بیپديد 

 کند. تکرار می

/ من البرد و به مي/ تحتفَهُم/ ماذا تَفعُل بداخلهيأحد  ال تها/يب / في/ تطوف کشبح  ةامرأ»
 .(31 :همان)« ...ةجاحد / کزوجة  هاُر َلُه ظهرَ ي/ و ُتد...المطر

در کند. خود را چه میدر داخل آن خانه داند چرخد. هیچ کس نمیاش میبح در خانهزنی همچون ش)

 .(کندمیبه آن پشت سپاس ناچون همسری سپس  کند وحمايت میاز سرما و باران آن 

به هويتی است که  اذعان ،املصريمرام های اصلی شعر يکی از ويژگیعالوه بر اين،    

واقعی « خود»توانسته است هنوز ن ،شاعر .گیردیی آشکار شکل مهمواره در تناقض
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راهی پذيرش و نفی يا عشق و تنفر  خويش را در دو« خود» اوخويش را بازشناسد 

 جسته است: 

/ لنا وجوه  نکرهها ها/ و/ ُنحبِّ لِفها نُنِکُرهاأ/ ننکشُفها/ اه/ ُنَخبِّئزُِّقها نحفظُهامَ / نُ لنا وجوه  »
  .(7 :0222 ،املصري) «ها ؟نعرِفُ  :/ نقُولُ ...نعرُِفها

کنیم، شان میکنیم، آشکارکنیم، پنهانشان میکنیم، حفظشان میشان می هايی داريم که پارهچهره)

-که میهايی داريم ها متنفريم. چهرهاز آن داريم شانکنیم، دوستسازيم، انکار میآنها را می

 .(شناسیمشان؟شناسیمشان... می گويیم: می

در بازشناسی حس مورد  ،شودنجا که مورد پذيرش واقع میآ ،سرگرداناين هويت    

 نظر توانمند است: 

  .(10 :همان) «.../ الُحب  ؤجِّجهايُ  / التيالرغبات/ تلک / من ُکلِّ ُع أن أعرِفهايأستط»
 .(توانم بشناسمش، آن رغبتی را که عشق، شعله ورش کرده...می)

ءوارگی زن در ارتباط با مرد، شکل گرش شیتصويری هنری از ن ،مگاهی در شعر مرا

ن حضور کااليی معتقد است حضور زن برای مرد، همچواو  گیرد. در چنین فضايیمی

رف شدن نیاز، مطرود گیرد و بعد از برطمورد استفاده قرار می ،است که جهت رفع نیاز

 .(12 همان:) است

 هویت و بدن . 4-9

نقد ، (Body-art)هنر بدن ،بیان بدنی ،نیسمفم با ظهور پديدة 1930در اواخر دهة »

با يک کنند، بر بدن دفاع می تأکیدشکارا از ، ظاهر شدن اشکال جديد درمان که آورزش

رو هاش روبها با يکديگر و جهان پیرامونیبحران مشروعیت در روابط فیزيکی انسان

شود و هیچ بخشی میآمیز وارد جامعه در قالبی تجمل ای از تخیل بدن،نوع تازه .هستیم

فعالیت اجتماعی نیست که از اين اوجگیری انتقادی بر شرايط کنشگران در امان  از پهنة

عنوان يک ابزار يا راهکار ای در ديدگاه فمنیستی بهین رويهچن .(13: 1995 ،بروتون)« بماند

ن از بیا ،های محدود موجودرسد، زن با توجه به ظرفیتبه نظر می مورد توجه است.

 برد. سود میبخش عنوان عاملی هويتبهبدنی، برای حل برخی از مسائل اجتماعی 

عنوان يک گرايش انتقادی در نظر ن را بهبحث درباره مفهوم بیانی بدنظريه پردازان،    

ن نهفته عمیقی در آ اين گرايش انتقادی بی آنکه انديشة»ورند که گیرند و بر اين بامی

هايی اش با ارزشکند، به ابزاری برای مبارزهمی دی برای خود بدلد کالبد را به متحباش

شوند و هايی که پشت سرگذاشته معرفی میارزش کند،ها را سرکوبگرانه اعالم مینکه آ
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: 1995 ،)بروتون «تر خواهد بودها رشد فرد سادهشود که با تغییر آناين ادعا مطرح می

13- 11). 
عنوان يک ابزار جهت ابراز هويت جنس زن ، از زبان بدن، بهکه آمدا، چنانهفمنیست   

بدن زن يکی از عناصر اصلی موقعیت او در جهان است اما »ها معتقدند کنند. آنياد می

عنوان يک به در شعر مرام، (.955: 1921 )تانگ،« کندبرای تعیین هويت او کفايت نمی

از طرفی  تانسیالیستی اين گرايشسهای اگزيتوجه به جنبه و شعر فمنیستی از طرفی

است برای اثبات هويت خود، خويشتن را به جنس مخالف بنمايد و اين  زن ناگزير ،ديگر

زن در چنان که در جنس دوم دوبووار نیز  ،البته نشان از منفعل بودن زن دارد ،نمايش

  :گیردقرار میجنس اول( )حاشیه و بعد از جنس غالب 

 «..ةأمرا أنّني ُه/يَ أر  أن ُد/ فقط/يکنُت ُأر  /کشف َعن نَهَديَّ ي أن أَدَعُه/ يَّ لَ ُکن عَ يأعرف أنَّه/لم »
  .(02: 0222،املصري)
خواستم نشان دهم که زن ام را بنماياند. فقط میسینه ادمدمی دانم که نبايد اجازه می)

 .(هستم...

ويت خود بهره در اين شعر، شاعر بر آن است تا از زبان بدن، برای اثبات بودن و ه 

-شی که عموماً بر مبنای نگرش زيستچنین نگرگیرد و البته بايد توجه داشت که 

 چرا که طبق نظرية ؛باشدتواند از اعتبار الزم برخوردار نشود میشناختی حاصل می

ای تعبیر و تفسیر دهد به گونهشناسی به دست میمعه، حقايقی را که زيستجا»دوبووار 

  .(952: 1921 ،تانگ)« ف آن جور در بیايدکند که با اهدامی

ماندگار  ،زن را در فرو دست ،است و اين امر« خود هستی در» ةجسم زن، نمايند    

 او .رودمعنای زن از بدن او فراتر می»گويند پردازان میلذا چنان که نظريه .خواهد کرد

نیز هست و « هستی برای خود»به هستی در خود فروکاست چون او نبايد فقط  را

در  های فرد آگاه وتحقق هر موجود زنده واقعی فقط از راه فعالیتتر از آن اين که( مهم)

 (.951 :همان)« شودآغوش جامعه ممکن می

اما ر مرام، ناظر به همین نکته باشد در شع« ....ي  کن علي مل»عبارت رسد به نظر می   

اعی اين فضا برای مرد نیز هست چنان تد ،بخشدتری میآنچه به شعر مرام، ابعاد وسیع

 گويد: که در قسمت پايانی شعر، می

 ،املصري)« / فقطرجل   أنّه/ نيير يأن  /دُ ير ي/ کان/ یرّ تعي/ أن أترکه ُکن عليَّ يلم /أعرف أنّهُ »
0222:07). 

 .(قط می خواست نشان دهد که مرد استدادم عريان شود. فکه نبايد اجازه می دانممی)
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 و توجه به خود اجتماعی حضور .5-9

ترين بر شواهد علمی معتقدند که حتی دقیق ءاتکا با با نقادان فمنیست علوم اجتماعی»

 و يا هر دوبوده گرا ها در علوم اجتماعی غالباً مرد محور يا جنسترين تحقیقو جدی

يعنی هر تحقیقی به موضوع خود با ديد مرد محورانه  ،ويژگی را با هم داشته است

 ،وايلی) «گرفته است رضفق مرد بر زن را پیشادی صريحاً تفوّيسته و در موارد زينگر

رسد اين حق را برای زن قائلند تا خارج از به همین علت، به نظر می. (521- 522: 1925

های محققان علوم اجتماعی، از طرق گوناگون حضور اجتماعی خود را به ها و نوشتهيافته

کند که يکی از برای اين حضور، عوامل متعددی را ذکر می دوبووار .دناثبات رسان

آرايش، » نويسد:او می تحقق اين هدف، التفات به خودآرايی است. ها يا شیوةجنبه

آرايش اختصاص بدان يافته که شايستگی اجتماعی زن را  ،خصوصیتی دوگانه دارد

؛ آرايش بخشدهم می غیر انتزاعی ما در عین حال به نارسیسم زن جنبةآشکار گرداند ا

برد، با آرايش گمان دهد رنج میهم لباس است و هم زيور؛ زنی که هیچ کاری انجام نمی

  .(593: 1930 ،دوبووار) «داردکند که هستی خود را بیان میمی
راهکار، اعالم عنوان يک بین آرايش، به ر انديشة دوبووار، ارتباطنکتة قابل توجه د   

است که به قضايای اگزيستانسیالیسم مرتبط « من»وجود  ةلحضور اجتماعی و مسئ

حل  شدن و گرايش به خودآرايی، البته از ديدگاه دوبووار کامالً اجتماعی مقولة گردد.می

نگاه غالب به زن از طرف جامعه، چه بسا  کند که سیطرةمی تأکیدبلکه او  ،شده نیست

تیابی به تمايالت خود تغییر جهت دس در اين رهگذر نیز کمین کرده و زن را به ابزاری

اروتیک بدل  ءه خود را به يک شیخواهد کجامعه از زن می»گويد: چنان که میدهد. 

 .(591 :همان) «ديانم

ع نظم اقتصادی و اجتماعی واقعیتی است که در هر نو ،نجهان شمولی فرودستی ز»   

ی دهد که ما با چیزر نشان میاين ام .جوامع با هر مقدار پیچیدگی وجود دارد و در همة

جا کردن چند چیزی که ما صرفاً با جابه ،رو هستیمبهبسیار عمیق و بسیار جان سخت رو

وظیفه و چند نقش در نظام اجتماعی، يا حتی نظم دوباره دادن به کل ساختار اقتصادی 

و توان زن را در  انرژی ،يملذا ناگزير  ؛(92: 1921 ،اورتنز)« توانیم آن را ريشه کن کنیمنمی

از اين  تر باشد وها نزديکتر و به واقعیتاموری به کار گیريم که بازدهی آن ملموس

اصالت عقالنی با بر طرف نمودن نقص « نقص»و « زيبايی»روست که در وجه تقابلی 

  .است
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تمام به آرايش را برای صرف زيبايی و اه ،با ترسیم تصويری مرام در شعری کوتاه،

ختصار، اعتراضی او با هنرمندی بسیار در عین ا .داندداف زندگی کافی نمیتحقق  اه

 :رساندش مخاطب شعرش میمعنادار را به گو

  .(20: 0222،املصري)« ؟مکسور /ل  ي/ بُعُنق  جمفعُل جواد  يماذا »
 .(کند؟اسب با گردنی زيبا و شکسته چه می)

عنوان است که به «مکسور»و  «ليمج» واژة گیرد بین دوصورت می ،تقابلی که در شعر   

 در اثرضی است که رَزيبايی در اينجا عَ .اندبه کار گرفته شده «عنق»وصف برای 

  .ماندناکام می« من»دهد و در تحقق اهداف کارکرد خود را از دست می ،یگشکست

از تر تر و تا حد بسیاری اجتماعیواقعی ،رسد ديدگاه شاعر در اين حوزهبه نظر می   

 ،اخیر های روابط انسانی در دورةگردد و با توجه به پیچیدگیطرح می نگرش دوبووار

ای فرعی و هکننده بیش از متوسل شدن به راهبخش و تعیینکارآمدی عناصر هويت

های زن، و تا حدودی تقويت توانمندی .ضرورت دارد« خود»عرضی برای اثبات نقش 

يطی که جهان امروز برای با توجه به شرا ،تجملیهای نمايشی و دوری گزيدن از جنبه

-لفهترين مؤاصلی از بخشدشکل می ،عنوان يک انسانعنوان يک جنس بلکه بهزن نه به

عالوه بر اين، نگاه کلی به مجموعه  .به زن است های فاصله گرفتن از نگاه فرو دستی

جديد است. مرام، اهر تمدنی آمیختگی سنت شرقی و مظبیانگر نوعی درهم کيأنظر إل

کند سپس به فرانسه مهاجرت کرده سپری می سوريه را درابتدايی عمر خويش  دو دهة

چه در راستای شود اما آنهای راديکالی در رابطه با حقوق زن واقع میدر معرض جريان

های راديکالی متداول زدگیشتاب تأثیررسد اين که تحت شدن زن به نظر میاجتماعی 

با نگاهی  کند، بلکه غالباًار حرکت را در دستان راديکالیسم افراطی رها نمیسفدر غرب، ا

 اش به تصوير کشد.کوشد حضور اجتماعی زن را متناسب با قدرت انسانیبینانه میواقع

 وحدت خود و دیگری . 6-9

امکان وحدت بین « هستی برای ديگران»در حوزه نگرش  های مطرح شدهيکی از دغدغه

 .يايی ناممکن استؤر ،سارتر، چنین وحدتی بدون استغراق به گفتة .ی استديگر خود و

نوايی يا وحدت میان گونه همیچامکان هکه بريم ما در جهانی غیر عرفانی به سر می 

های از طرفی ديگر، وقتی تالش .(950 :1921 ،تانگ)« وجود ندارد« ديگری»و « خود»

گشتگی و حس شیءوارگی گردد دچار گممر میثفراوان ما برای برقراری اين وحدت، بی

 گرديم. می
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ايجاد وحدتی بین خود و  گشتگی همراه با جستجو برای، اين گماملصريمرام در شعر    

اجتماعی را تصور کند و در تواند بین خود و ديگری، . شاعر نمیيابدتبلور میديگری 

تا نشان  ردازدبپکند رح میکه ديگری غالب، ط به طرح داليل عبثیمقام دانايی کل، 

 رابطه بین خود و ديگری وجود ندارد: گونه همگرايی در عرصةدهد هیچ

وأنَت   /ثرثرُ يُ / ثُمَّ راَح تَّصلَ قا  اي/ صدعلی أعقابَک/ أو أنَّ / فعدَت َت/ أوراَقکَ ي/ أنََّک نسالبدَّ »
/ أنََّک تنتظرني  .(07: 0222، رياملص) «/ في مقهی  آخرتهم  بالخروِج/ أو البُدَّ

س دوستی تما قصد خروج داشتیای، يا آن هنگام که ای و برگشتهکاغذهايت را فراموش کرده )حتماً

 .(در کافة ديگری در انتظار من هستی گرفت و پر حرفی کرد، يا حتماً

و شیءوارگی، عدم توجه و میل جنس  زن در جايگاهی آرام و با وقوف به ديگربودگی   

عنوان يک تفاوتی را بهرسد بیيابد و به همین دلیل، به نظر میدت، درمیغالب را به وح

 گزيند.می مکانیسم تقابلی برای خويش بر

هايی است که در تبیین جمله مقولهزان ارتباط با طبیعت و فرهنگ، ازماهیت و می   

مبحث خود و ديگری در بحث فمنیسم اگزيستانسیالیستی، قابل بحث است. به ديگر 

خن قبل از هر مطلبی بايد توجه شود طبیعت و فرهنگ هر کدام به کدام يک از س

محورهای تقابلی خود و ديگری تعلق دارد و چگونه مشابهت با هريک، يک جنس را 

 کند. خود و جنس دوم را ديگری معرفی می

 ،شوند با طبیعتزنان، درست بر خالف مردان که با فرهنگ، همذات پنداشته می»    

نظر به اين که  .انداند يا به طور نمادی به طبیعت ربط داده شدهات پنداشته شدههمذ

اگر زنان  ،فرهنگ همواره جزء خود قرار دادن طبیعت و فراتر رفتن از آن است روژةپ

ها را تابع قرار دادن آن ،پس فرهنگ اگر نگويیم سرکوب ،جزء طبیعت محسوب شوند

  .(21: 1921)اورتنر، « شمردطبیعی می

محورهای  ،مطالعات زنان در تبیین وجوه مشترک زن و طبیعت نظران حوزةصاحب   

با  تر مواقعشتن زن و کارکردهای آن در بی»گويند ؛ آنها میاندمتعددی را بر شمرده

و ظاهراً  )وضعیت فیزيولوژيکی زن با کارکردهای او در تطابق است( میخته استزندگی نوع در آ

تر از زن آزاد بر خالف فیزيولوژی مرد که او را کامل ،کندتر میزديکن او را به طبیعت

ن نسبت به تن زن و کارکردهای آ ،های فرهنگی را به عهده بگیردگذارد تا پروژهمی

شوند و تر از فراگرد فرهنگی قرار داده میای پايینهای اجتماعی مرد در مرتبهنقش

، به خاطر تن او و کارکردهای آن تحمیل های اجتماعی سنتی زننهايت اين که نقش
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دهد که مانند طبیعت فیزيولوژيک به نوبه خود ساختار روانی متفاوتی به او میو شود می

  .(22 :همان)« شودتر به طبیعت شمرده میهای اجتماعی او، نزديکو نقش
 

 نتیجه. 4

اين حیث که شاعر  فرم و معنا؛ از شعری است با نگرشی نو به مقولة املصريمرام شعر  

های زبانی و فرمی های مورد نظر خويش، بیش از آنکه وامدار تجربهبرای طرح دغدغه

دوم قرن بیستم باشد،  سیطرة بالمنازع الگوهای رايج نیمة تأثیررهبران نوگرايی و تحت 

شاعر، شعرش را در ارتباطی پويا با زندگی و  خود متکی است.های دريافت ها ويافته به

داند و پرداختن به اش را در اثر برقراری اين رابطه میدهد. او پیروزیيع آن قرار میوقا

 همین نگرش حاصل شده است. در سايةهای مربوط به او نیز زن و دغدغه

نظام مردساالرانه را در  روابط اجتماعی و در پی آن، سیطرة ، پیچیدگیاملصريمرام 

چنین  زند که نتیجةاذ زبان اعتراض، فرياد میکند و با اتخنهايت به ضرر زن تلقی می

 خواهد بود. ابزاری از او ادةمتغیرهايی، اعطاء شیءوارگی به زن و استف

زيست  تجربة تأثیرخورد در اثر چشم می بحران هويتی که در برخی از اشعار شاعر به

در دو  اوست. تعلق به سرزمین عربی و از طرفی ديگر زندگی طوالنی مدت در غرب، او را

 راهی شرقی و غربی قرار داده و همین ترديد در اشعار او نیز تبلور يافته است.

اگزيستانسیالیستی  ـهای فمنیستیبر مبنای نگرش زيادیتا حد  املصريخوانش شعر 

جه تمايزی بین آن مبنا و اين متن دوبووار ممکن است، اما در برخی موارد شاهد و

وجه به خود در پرتو حضور اجتماعی است که ديدگاه مقوله ت ،آن ترينهستیم که مهم

های ه همچون دوبووار به راهرسد؛ او قبل آنکتر از نگرش دوبووار به نظر میشاعر واقعی

بخش بر آن است تا به عناصر هويت متوسل شود، عموماً« خود»فرعی برای اثبات نقش 

 هستی خويشتن تکیه کند.
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