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 تمهيد
 

را بايد در زمرة ادبیاات دادخاواهی باه شامار آورد و آن را برخاساته از ياك نیااز         ادبیات مبارزه

بناابراين فارا    ؛دهاد ستیزي جوهر اساسی آن را تشاکیل مای  خواهی و ظلماجتماعی دانست. حق

جاري شود و هر جا صداي مظلاومی   تواند در هر نقطه از جهان ستممیزمانی و فرا مکانی است. 

معترض اسات و   ات مبارزه همیشه به وضعیت نادرسترا شنید واکنش نشان بدهد. از اين رو ادبی

کناد؛ تغییاري   زند. سرايندة آن به تغییر اساسی در جامعه فکر میبر هر چه ناروا هست فرياد می

دهاد. شاعر   ی و فرهنگی رخ میشود و هم در ساختار اجتماعی، سیاسکه هم در انديشه واقع می

تهديد نظاام  اش تماشا کند. جهانی که از هاي اصلین را بر استوانهخواهد بار ديگر جهامی مبارزه

باراي   رزهسان تبديل شده است. شاعر مباا  سلطه بیرون رفته و به يك محیط امن براي زندگی ان

و اگر  ،آورد تا انسانی انديشه کنند و نه سیاسیرسیدن به اين منظور بر عامالن سیاست فشار می

 شود.اهان تغییر در نظام سیاسی میاز راه گفتگو نتوانست به هدف خود برسد خو

کتااتوري، فرهناگ اساتبدادي در تماام     نظام دي مبارزه در عراق و ايران معاصر بر ضدادبیات 

نفوذ و گسترش نظام سلطه در کشورهاي جهان سومی و مقابلاه باا اسارا یل شاکل      و نسطوح آ

 گرفت.

طااهره   3مظفار الناواب،   1نید باا ناام مساتعار )جاواد جمیال(،             ا   حسان الس     1بشري البستانی،

دو کشور عاراق و اياران    در زمرة شاعران مبارزة 6و خسرو گلسرخی 6سیاوش کسرايی 8زاده،صفار

                                                 
                                                                                                   اکنون عضو هیئت علمی گروه ادبیات دانشکدة ادبیات دانشگاه موصل است. بساتانی در هماین شاهر تحصایالت                . بستانی هم1

                                                                                                            دبیرستان خود را به پايان رسانده است. لیسانس را با درجة ممتاز از دانشگاه بغداد دريافت کرد و مراحل کارشناسای            ابتدايی و 

                                                    تاوان دريافات کاه او باه صاورت ماليام، منتقاد                                                                              ارشد و دکتراي خود را در دانشگاه موصل گذراند. با مطالعة اشعار بستانی می

                                       هاي جنسای و سارکوب زناان در کشاورش                                    آمريکايی سر جنگ دارد و از تبعیض      گران                                   استبداد سیاسی در عراق است، با اشغال

                                                                            هاي خاص زنانه شامل رفتارهاي عاشقانه و احساسات مادرانه به بستانی اين امکاان                                         ناخشنود است. امتیازات بیولوژيکی و تجربه

                                       زده و قربانیان آن به جهانیان نشان بدهد.                                  را داده که تصويري ويژه از عراق جنگ
م. به دلیل سرودن اشعار اعتراضای توساط   1968و 1978هاي م. در منطقة ذي قار عراق به دنیا آمد. در سال1968در سال . 1

هاي روحی و جسمی قرار گرفت. سپس از انتشار شعرهايش در مطبوعات عراق جلوگیري باه  رژيم صدام دستگیر و زير شکنجه

کشورهاي سوريه، عربستان ساعودي، اياران، لبناان و انگلساتان، باا ناام        م. از عراق خارج شد و در1961عمل آمد. او در سال 

اکناون در عرصاة   مستعار جواد جمیل، زندگی کرد و به نشر آثارش پرداخت. با سقوط صدام بار ديگر به عاراق بازگشات و هام   

 سیاست اين کشور حضوري فعال دارد.
                                                               ا آمد. تحصیالت خود را در دانشکدة ادبیات بغداد به پايان رسااند.                       نشین کرخ بغداد به دنی               م. در محلة شیعه    1938            . او در سال 3

                                                                               هاي سیاسی شد و به حزب کمونیست عراق پیوست و با سرودن اشعار انقالبی و مشاارکت در                               در دوران دانشجويی وارد فعالیت

                      باا هادف سافر باه         م.    1963                                                                                      اعتراضات عمومی به يك مبارز سیاسی بدل شد. به دنبال وخامت اوضاع سیاسای عاراق در ساال    

                                                                                               هاي بصره وارد اهواز شد، اما هنگام خروج به سمت شوروي در مرزهااي شامالی اياران توساط سااواك                          شوروي از راه نخلستان



                             مباارزه و تهیاین نیروهااي                 ثبت جرياان       وظیفه  هاي شعري متعددمجموعه ها با خلقهستند. آن

-      بنادي                        گرفتند و به نفی تقسایم      عهده  ر ب                                      را بر ضد ديکتاتوري، استبداد و استکبار                 بالنده اجتماعی

                                                        هاي سیاه و سفید در عراق و ايران و ساير کشورها پرداختند.

نويسای و  زناناه زبان زنانه و مردانه، و از منظر جنگ  و از سیاست، انقالب هاآنآيا روايت حال 

با موضوع سیاست، انقاالب و   زنانههاي ادبی آيا آفرينشبه عبارت ديگر يکی است؟  نويسیمردانه

قابل نقد و تحلیل است؟ آيا ادبیات زنان و روايت آنان از فضااي   زنانگیهاي جنگ در پرتو ويژگی

را دارد؟ آيا اين امکان براي ما فراهم هسات  هاي مردانه خشن جنگ، ظرفیت استقالل از آفرينش

هااي زباانی و ریار زباانی، متفااوت ياا       تا ابداعات ادبی زنانه از سیاست و جنگ را براساس مؤلفه

                                                                                                                             
                                                                                                               دستگیر و به تهران منتقل گرديد و به عنوان يك مظنون سیاسی خرابکار مورد بازجويی قرار گرفت و شکنجه شد. ناواب پاس   

                                                                                         ستخبارات عراق تحويل داده شد و دادگاه نظامی عراق او را به اعدام محکاوم کارد. باا تاالش                   هاي ساواك به ا             از تحمل شکنجه

                                                                                                                     خانواده و دوستانش اين حکم به زندان ابد کاهش يافت. او که تحمل زندان را نداشت به همراه چند تان از زنادانیان از حابس    

   م.     1966                                           عراق ادامه داد. با اعالم عفو عمومی در ساال                                                                   گريخت و پس از فرار به جنوب عراق به مبارزة مسلحانه علیه رژيم وقت

                                                                                         به بغداد بازگشت که دوباره بازداشت و روانة زندان شد و در زندان از حزب کمونیست کناره گرفت.
                               ش. لیسانس گرفت. صفارزاده پس از     1339                                                                          . صفارزاده در رشتة زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز تحصیل کرد و در سال 8

                                                         شد تاب آورد، به همراه فرزندش به تهران مهااجرت کارد. او                                                    ز همسري معتاد که بیش از سه سال زندگی با وي را نمی       جدايی ا

                                                                                                                       به عنوان مترجم متون فنی در شرکت نفت استخدام شد. پاس از مادتی باه دنباال اياراد ياك ساخنرانی در اردوي تابساتانی         

              هاا بودناد،                                                      ستمی که ماية فقر و محرومیت کاارگران و فرزنادان آن                                                    فرزندان کارگران شرکت نفت علیه تبعیض موجود و عوامل 

                          نشاینی صافارزاده باود.                                                                                            مورد بازجويی ساواك قرار گرفت و پس از چندي مجبور شد کار خود را ترك کند. اين نخستین خاناه 

                 پاژوه، عاارف و          ، ديان                 پرداز، پژوهشاگر                               ُ                                          گمان پژوهش دربارة شخصیتی چند بُعدي که در هیئت مبارز، شاعر، دانشمند، نظريه  بی

                                                               طلبد. شاعر با شناخت دقیق از خويش، فرهنگ اسالمی، جامعاه، نظاام                           اي بیش از اين مجال را می                      مترجم تجلی نموده گستره

                                                   هاي سیاسی و انقالبی و ماذهبی وارد میادان مباارزه                                                                 حاکم و همچنین فرهنگ و تمدن ررب، همراه و همگام با مردم و جريان

                    با استبداد پهلوي شد.
         آور باه                                                                                                           . کسرايی در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درس خواند. او در صف شاگردان نیما يوشین، شااعري ناام  6

                                        ش. باه دلیال بیمااري قلبای در ويان          1378                                   اش در خارج از کشور گذشت و در ساال                              رود. دوازده سال پايانی زندگی       شمار می

        ش. باه      1331                                                        ن، بخش هنرمندان به خاك سپرده شد. کسارايی کاه از ساال                                              زندگی را به درود گفت و در گورستان مرکزي وي

                                        ش. سارود و در آن از وضاعیت نابساامان        1331                                                                        بعد ممنوع القلم شد، منظومة آرش کمانگیر را در رابطه با پیآمدهاي کودتااي  

                                          جامعه و بر باد رفتن آرزوهاي مردم شکوه کرد.
ش. در شهر رشات اسات. پادرش قادير، کارمناد عدلیاه، انساانی        1311 گلسرخی شاعر و نويسندة مردمی، زادة دوم بهمن  . 6

آزادانديش و مادرش بانو شمس الشريعه وحید، زنی فاضل از فرزندان مرحوم عالمه شیخ محمد وحید خورگاامی باود. مرحاوم    

نی و آقاا  وحید که يك روحانی مبارز و از همرزمان میرزا کوچك خان جنگلی بود در محضار علماايی همچاون آخوناد خراساا     

ضیاء الدين عراقی علم آموخته بود. زندگی و تحصیل در کنار ياك روحاانی وارساته کاه از بازمانادگان نهضات جنگال باود و         

خواهی آشنا کرد و بعادها ساتايش از   ها روح و جان شوريدة خسرو را با عدالتهايی از راه و رسم مبارزة جنگلیشنیدن حکايت

اي اسات  سی و اجتماعی و فرهنگی ايران در شعرش متجلی ساخت. گلسرخی، شاعر و نويسندهها را همراه با اوضاع سیاجنگلی

ش. در ساايه ماناده اسات. او در ساحر     1361اش به دلیل چهرة سیاسی و نیز دفاعیاتش در دادگاه نظامی سال که چهرة ادبی

ش. تیرباران شد.1361بهمن  19



آيا تصويري کاه زن از خاودش در سیاسات، انقاالب و     متناقض با نوع مردانة آن در نظر بگیريم؟ 

دهاد باه عباارت ديگار آياا      ه ما نشان مای گذارد همانی است که مرد از زن بجنگ به نمايش می

گر زنانگی و امتیازات منحصر به آن باشاند در  توانند همانند يك زن ترسیممردها در آثار خود می

                                                                          درك کاملی از ذهن، شخصیت و دنیاي زنانه و امتیازهاي خاص بیولوژيك او ندارند؟که حالی

هاي برآماده از نهااد   سیاست و جنگدر پاسخ به اين مسا ل بايد گفت زندگی سیاسی، دنیاي 

ياك واقعیات مرداناه و     مباارزه پس  .(Mazey, 1888: 338) 7آن ارلب تحت سلطة مردان است

کاه ايان حاوادث در    متن حوادث است اعم از ايندر  ،گر نبردخشن است و روايت مردانه گزارش

با دشمن خارجی يا در محیط سارزمینی و در قیاام علیاه اساتبداد      المللی در جنگمرزهاي بین

فرصات چنادانی    مبارزه با دشامن روايت مردانه از  رود کهانتظار نمیهمین اساس روي بدهد. بر 

، اين در داشته باشدو کودکان براي انعکاس رويدادهاي پشت جبهه و نوشتن از ترس و رنن زنان 

قربانیان جنگ هستند؛ بناابراين زناان باراي متعاادل سااختن      حالی است که زنان و کودکان نیز 

گر گزارشخود وضعیت نابرابر موجود و هم براي ترسیم مرزهاي جديد بین نوشتار زنانه و مردانه 

 شدند. يدادهاي مبارزهرو

شناسی اجتمااعی و  شناختی، روانشناختی، روانتی، زيستفمینیسزنان براساس رويکردهاي 

را در کنار ابعاد خشن و خونی و خاکی آن تقويت کردناد      ُ               ش ب عد عاطفی مبارزهشناختی خويزبان

گرايای در احساساات،   هااي بارون  را با مؤلفه گري از مبارزهزبان مردانه در روايت و حق انحصاري

رؤيااپردازي، گرياز باه خااطرات کاودکی،       دوساتی، نويسی، مادرانگی، کاشانه، از تنفاعلیت زنانه

زده )فرهناگ زباانی زناناه( درهام شکساتند و      نگري و تأيیاد زباان جنسایت   جز ینويسی، ساده

 مرزهاي جديدي را فراروي روايت از جنگ براساس زن يا مرد بودن راوي آن طرح کردند.

 در تکمیل موارد فوق بايد گفت:

فاعلیت زنانه با تغییر زاوياة دياد ضاماير و افعاال باه اول شاخو و تحاول از خواساتنی باه          . 1

گیارد کاه تاالش دارد زناان را منفعال،      شکل می ايگري مردانهاستاري در تقابل با سلطهخو

 پذير نشان بدهد؛وابسته و آسیب

شاعر زن همانند شااعر مارد باه دشامن     تا  شودمن خوب و ديگري بد، باعث مینابرابر مبارزة . 1

د، اماا  شاو نزديك می مردم ناسزاهاي درشت بگويد. پس شعر زنانه از اين منظر به نوع مردانه

                                                 
ش از زنان بوده است، اما زنان با تالش در اين عرصه سعی دارناد تاا جااي    . اگرچه حضور مردان در ادبیات سیاسی همیشه بی7

هااي خاارجی   هااي داخلای و جناگ   خالی خود را در ادبیات سیاسی و به طور کلی متن ادبی پر کنند. به عنوان مثال، انقالب

اي متعلق باه مارد   ارلب به عنوان ابژه اند. از اين رو زناناند و جايگاه زيادي به زنان اختصاص ندادههمیشه نقشی مردانه داشته

يابند. قربانیان ریر نظامی، مادر شهید، همسر شهید و دختار شاهید   اند و از اين تعلق ارزش میدر انقالب و جنگ معرفی شده

 هايی از اين دست هستند.نمونه



بار ديگار از  کند دشمنش را نفرين می ،جويیبه واسطة ناتوانی از انتقام همین شاعر زن وقتی

 کند؛میپیدا نويسی میل نويسی به سوي زنانهمدار مردانه

مند باشند و شیون نکنند زيرا ماردان احساسای   اند که بايد قدرتمردان برعکس زنان آموخته. 3

شوند و طبیعی است که های  ماردي دوسات نادارد در     نه ضعیف شمرده میدر فرهنگ مردا

اقباالی باه   گري از جنگ و مباارزه  هنگام روايتبنابراين مردها  ؛نظر ديگران ضعیف جلوه کند

 ندارند؛ مفهوم ناله و شیونعناصر زبانی با 

از جنگ و آفارينش  ها نويسی زنان برمبناي امتیازات جنسی و زيستی به تمايز روايت آناز تن. 8

 ساختار و محتوايی جديد در قیاس با گونة مردانه انجامیده است؛

هااي عماومی براسااس کادهاي     همدلی، همدردي و عاطفی بودن در کنار طرد زنان از حاوزه . 6

جنسیتی باعث شده خانه و خانواده در روايت زنانه از جنگ بیش از گونة مردانه ماورد توجاه   

 قرار بگیرد؛

رلب برمبناي رقابت نابرابر با مردها بر سر منابع سلطه و ثروت و پیآمدهاي منفی ناشای  زنان ا. 6

 آورند؛از آن به نقل قول مستقیم از ديگران روي می

هاا و همچناین   هااي ماتن و تأکیاد آن   عناصر پرسشی براي به تأمل واداشتن خواننده در پیام. 7

 و نويسان است؛زنانهبرابرساالري بین نويسنده و خواننده مورد اقبال 

فرهنگ زبانی، شغلی و احساسی زنان و مردان براساس مفاهیم و عناصر فوق داراي تمايزهايی . 6

هاي شخصی زناناه و مرداناه پديادار    شود در نوشتار هر يك از اين دو کلمهاست که باعث می

 شود.

اي کوتااه درباارة تااريخ    دانم با آوردن مقدمهالزم می کتاب هاي اصلیقبل از ورود به سرفصل

اساتبداد و جناگ در تااريخ معاصار ايان دو کشاور،       سیاسی معاصار عاراق و اياران و همچناین     

آمااده   نويسی در شعر مباارزه نويسی و مردانهزنانه اثر حاضر را براي دريافت مختصات خوانندگان

 سازم.

 

 


