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والوجود وقد الهت قد�ا وک� قيل انها عبدت وشبهت بالشمس والغزال وشکلت 

طوط� وجوديا يف العصور القد�ة و�ثلت بصور املعبودات کث�ا م� اباح الربط 

حاول الکشف عن اوجه بينها وب� والحياة وتأسيسا عيل تلک املرويات واملقوالت ن

التشابه بينها يف االدب� العر� وااليرا� فهل مثلت املرأة رمزا مشرتکا بينه�؟ 

 وکيف صور االدباء املرأة؟ وماهي االفکار التي يتقارب فيها االدبان؟

نحاول ان نحلل تلک الرمزية يف االدب االيرا� فنتخذ من املرأة القجارية مثاال 

ل الذي تأثر بالغرب يف التاريخ االيرا� ونتابع تطور رمزيتها بوصفها النموذج االو 

وصوال ايل الرواية املعارصة اذ عيل الرغم من کل التحوالت التي مرت باملجتمع 

االيرا� اال ان املرأة ظلت محافظة عيل داللتها الرمزية يف منح الوجود وخصوبة 

 .الحياة والظهور االخالقي

الدب العر� ونستظهر الصور والثيم املتشابهة يف االدب� ومن ثم نحلل رمزيتها يف ا

ويبدو ان االدب� حافظا عيل صورة املرأة املثالية عيل الرغم من انفتاحه� عيل 

املدنية الغربية فقد کانت صورة املرأة االيرانية تتجيل رمزيا بالعذرية فقد کانت 

ولييل ومجنون وبيجان خرسو ش�ين وش�ين وفرهاد (وقصص ) ويس ورام�(قصيدة 

اي طوبا ومعني والليل ) طوبا ومعني يي شت(واملرأة القجارية يف رواية ) ومانجية

بدالالت رمزية اخالقية تتقارب او تتطابق مع الدالالت ذاتها يف االدب العر� يف 

ف� هو االثر ) عنرتة وعبلة وقيس ولييل وجميل وبثينة والف ليلة وليلة(ثنائيات 

ذلک؟ وما اثر االسالم فيه؟ وهو ما يحاول البحث اإلجابة عنه واخر دعوانا الفکري يف 

 .ان الحمد � رّب العامل�

 نظرة تاريخية يف أثر املرأة يف االدب� العر� وااليرا�

شکلت املرأة يف الفکر االنسا� القديم أيقونة وجود وحياة، ويبدو ان التحوالت 

ذ وجوده، وکانت تأخذ يف جانب منها افقا عقلياً الفکرية التي خضع لها اإلنسان من

باحثاً يف إشکالية الوجود، وال شک يف ان بعض التحوالت کانت مرافقة ملرحلة 

التوحش اإلنسا�، وقد أسهمت بعض التحوالت الفکرية يف ارتفاع وجودية املرأة 

ان من الوجودية وص�ورتها رمزاً عقلياً وفکرياً مانحا للبقاء مرافقة ملراحل تحول اإلنس



 

 

 

 

٤٢ 

 

املهاجرة ايل الوجودية اإلستقرارية، فکان االستقرار جدير بخلق نوع من املجتمعات 

وکان ظهور الزراعة يف العصور القد�ة دليال حاس� عيل تکّون . البدائية البسيطة

 .املجتمعات األويل، ويف الثبات

اإلنسان، واغلب الظن األنثي عيل وجودية / وتشکل نواة املجتمع، ويطفوا دور املرأة 

أنه وجد عند العرب يف عرص متقدم جداً مع بداية االستقرار البرشي يف الجزيرة ذلک 

أن أقوام شبه الجزيرة العربية القدماء قد مروا بنظام األمومة يف مرحلة قد�ة من «

مراحل حياتها األويل، ور�ا کان ذلک يف بدأ حياتهم الزراعية، عندما کانت الج�عة 

 »١.دائية تتألف عادة من النساء وضعاف الرجالالب

ان العائلة القد�ة «: واشار بعض الباحث� املسترشق� ايل طوطمية العرب فقال

ليس فيها أب معلوم، بل ترأسها أم کث�ة الرجال، وحق األبوة أمر مستحدث عند 

�ء وأنساب العرب کلها أکاذيب، فان أس. بکث�) ص(العرب، � يسبق عهد النبي 

القبائل ليست أس�ء رجال قد عاشوا ک� يزعمون بل اک�ها يشبه املسمي طوطم 

 »٢.عند األمم املتوحشة

وتطرف بعض الباحث� أک� من هذا، وادعي ان تواتر صورة صيد الغزال يف قلتها 

 .٣وعدم اکرتاث سفر ما قبل اإلسالم بها تعود ايل طوطميته

القد�ة بعد الزراعة واالستقرار بالطوطمية، وال ولکننا ال �کن أن نرمي املجتمعات 

هناک قبائل �کن أن تنسب ايل «�کن ان ننفي وجودها، إذ � تکن مطردة فيهم 

عيل ح� ان ذلک ال �نعنا من القول إن املرأة وهي  ٤»،األب ک� تنسب ايل األم

لک تتسيد الج�عة بدأت تتکلف بدور املطاع وتأخذ رمزية التقديس، وشکلت ت

الثنائية الفکرية راسباً وجودياً عند اإلنسان العر� القديم، فشبهت بالدرة والبيضة 

والغزال، واملهاة، وغ� ذلک، وک� أنها شبهت بالدمية والتمثال م� يحيل عيل 

                                                             
٣٦٩: ١ 
٣/٢٣٦: ٢ 
 ١٢٣:صورة الطبقة فی الشعر الجاهلی: ظ ٣
٦٨: ٤ 



 

 

٤٣ 

ارتباطا واضحاً يف الشعر العر� قبل اإلسالم، وهو وثيق » الدمي والت�ثيل«ارتباطها بـ 

يم، إذ کانت هذه الدمي والقراب� تقدم قرابيناً ونذوراً يف معابد الصلة بالدين القد

األم، هي أما عيل هيئة أمرأه أو عيل شکل حصان، واملعني اللغوي لکلمة -الشمس

دمية ما زال يحمل آثاراً دينية، فهي تعني الصورة املنقوشة عيل الرخام، وتعني 

 .١الصنم

لة دينية عبادية تضفي عيل املرأة بعضاً والريب يف أن الدمي والت�ثيل محملة بدال

والدمي والت�ثيل تصاوير لربات قد عبدها «منها يف أتون الحياة الوثنية الجاهلية 

الجاهليون، فال يعقل أن يقدر الوثني عيل تشبيه املرأة �ا يعبد إن � يکن للمرأة 

ديم قد وجد وملا کان العر� الق ٢»،املوجودة يف الشعر الجاهيل يشء من القداسة

، حاول ٣يف الکواکب القداسة وعبدها، فکنت الشمس أظهر من تلک الکواکب قداسة

الربط بن قداسة الشمس وربوبيتها وب� املرأة ومنحها الحياة إذ کانت الشمس أحد 

 .أرکان عبادة الثالوث الفلکي لدي القدماء القمر والشمس والزهرة

وقد دلة ) الزهرة(وابن ) الشمس(وام ) قمرال(وکان هذا الثالوث عائلة مقدسة من اب 

دراسة النقوش القد�ة عيل ذلک، وقد تکون املرأة بديلة للشمس يف قداستها 

 .٤وربوبيتها، فرحلة املرأة هي رحلة الشمس کل يوم

وصورة الشمس اآليلة للمغيب صورة املرأة الظاعنة يف األمل والن�ء واإلرشاق 

داسة املرأة وکل صفاتها، فکانت الدرّة باعثة والخصب، و�اهت قداسة الشمس بق

، ومن ٦، واملرأة الغزالة مقدسة لص�ورة الغزال رمزاً لآللة الشمس٥الحياة ورساً مقدسا ً 

ومن قداسة املرأة وربوبيتها أخذت دور األمومة إذ جمعوا لها صفات الخصوبة واألمومة 

                                                             
٦٤: ١ 
١٢١: ٢ 
 ١١٢:ت-م: ظ ٣

 ١٣٥:ن. م: ظ ٤
  ٧٨: هاجس الخلود فی الشعر الجاهلی: ظ ٥
 ٢٤٧: األسطورة فی الشعر العربی قبل اإلسالم: ظ ٦



 

 

 

 

٤٤ 

 

 .١املعبودة التي ارتبطت بالربة الشمس يف الدين القديم

� إن اإلنسان القديم ربط ب� املرأة واألرض، إذا کانت األرض معبودة يف الديانة وک

القد�ة، ووصفت بأنها آلهة أمهات، وربط اإلنسان ب� رس خصوبة األرض ورس خصوبة 

 .٢املرأة

ويف خصوبة املرأة تجلت ثيمة املنح والعطاء والوجود، وشکلت صورتها العقلية 

تأخذ صفة البدانة لألحالة عيل الخصوصية واملنح،  املقدسة يف بعد آخر فکانت

وجسدت ذلک �اثيل ما قبل التأريخ التي صنعت من الحجر الج�ي، إذ کانت 

، وقد مدتنا حفريات ٣املرأة بدينة يف کل أعضائها لإلشارة ايل األمومة والخصوبة

ذ جسدت العرص الحجري �فهوم ديني للمرأة قا�اً عيل منح ثيمة الخصب والحياة إ 

�اثيل املرأة تضخي�ً يف أعضائها مبالغاً فيه، وخلو وجهها من أي مالمح فلم تکن 

 .٤املرأة ذاتها، وإنــــ� املرأة املانحة

ويبدوا إن املرأة يف الفکر البرشي القديم تألهت وأصبحت اله مجاوراً اللهة أخري 

ت تلک الفکرة راسباً تأخذ املرأه من تلک االلهة ما�نحه لإلنسان يف وجوده وشکل

وجودياً عند االنسان يف العرص الذي سبق االسالم بقليل، فکان الثالوث املعبود 

يشکل هيکل القصيدة العربية يف عرص قريب من اإلسالم، ويجسدها يف ثالثية بنائية 

ويبدو ان حيازة املرأة عيل ) املقدمة الغزلية، والرحلة، واملوضوع(فنية تجسدت يف 

يحيل عيل صالة وتراتيل تقدم ايل ) الغزل(نائية األويل يف مقدمة القصيدة اللوحة الب

املرأة االله ا�اناً بقدرتها عيل املنح، والعطاء، ولهذا ربط النقاد القدماء ب� هذه 

البنية الفنية الثالثية، وقصيدة املديح العربية اذ ان تقديم الصالة والرتاتيل عند 

 .٥ءاملمدوح يوجب عليه حق الرجا

                                                             
 ٨٩: الصورة فی الشعر الجاهلی حتی نهایة القرن الثانی الهجری: ظ ١
 ٥٧: ن-م: ظ ٢
 ٢١٣: لشعر الجاهلیهاجس الخلود فی ا: ظ ٣
 ٢٣: الصورة فی الشعر العربی القدیم حتی أواخر القرن الثانی الهجری: ظ ٤
 ١/٦٧: الشعر والشعراء: ینظر ٥
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 املرأة يف بالد فارس

کانت املرأة اإليرانية ممقوته من الرجال واستمرت مکانة املرأة باالنحطاط ايل عهد 

االکادي�، وأمام يف الساساني� فقد تراجعت رؤية املجتمع يف افقها واملرأة قليالً، 

 ومن تلک القيود املتفسخة سجن املرأة غ� املخلصة لزوجها بدالً من انتحارها يف

زمن االکدي�، وم� قيدت به املرأة يف بالد فارس قد�اً انها جعلت حقاً من حقوق 

الرجل، وله قتلها، او الحکم عليها باملوت، وقيل ان ظاهرة االحتفاء باملولود الذکر 

شائعة يف بالد فارس اک� من االحتفاء باألنثي عيل الرغم من ان الديانة الزردشتية 

 .١تبيح تعدد الزوجات

يبدوا ان الحضارة الفارسية القد�ة بصفتها حضارة متمدنه هيمنت عيل العا� واثرت و

به � �نح املرأة بعداً دينيا مقدساً، او ترتفع �کانتها ايل ظهور غيبي آخر، فل� کان 

الفرس امة حربية ومدنية، يفضلون الذکور عيل االناث خضعت االناث ايل املنظومة 

هي الزرادشتية : فقد خضعت املرأة االيرا� ايل ثالثة تيارات الدينية واستجابت لها،

واملانوية واملذدکية، وقد ترکت ديانة من هذه الديانات اثرها يف املرأة وحملت املرأة 

الفارسية اسطورة ميتا فيزيقية تري ان املرأة زمن الحيض والنفاس تجلب لهم النحس 

وا عن مخالطتهن وقاموا لهــــن خياماً ف�لوا ايل ابعادهن ايل ضواحي املدن وامتنع

 .٢صغ�ة بعيدة عنهم

وال شک يف ان املفارقة وعدم الت�هي ب� مکانة املرأة يف العصور القد�ة يف 

البيئت� العربية والفارسية جعل منها نسقاً ثقافياً متغايراً ب� الفکرين، وملا جاء 

ملرأة وتطابقت يف وجوديتها، وبدت اإلسالم ردمت الهوه ب� الفکرين وارتفعت مکانة ا

مؤثرات أخري تغذي وجودها اإلسالمي، فکانت تلک املؤثرات تقدم ا�وذجاً نسويا 

متناقضاً مع اال�وذج اإلسالمي فشکلت ثيمة رصاع فکري ب� الوجود الجديد للمرأة 

ة العربية والفارسية وب� الظهور الغر� للمرأة، ولکن املنظومة اإلسالمية الفکري

                                                             
 ١: بیروت –ان نراء للطباعة والنرش والتوزیع، لبهللا، دارالزهمریم نورالدین فضل: املرأة فی ظل اإلسالم: ینظر ١
 alukah.net:عبد الرحمن الطوقی: ات القدیمة واألدیانینظر مکانة املرأة فی بعض الحضار  ٢



 

 

 

 

٤٦ 

 

حاولت اإلفادة من الرواسب الفکرية لوجود املرأة و�ذجة وجودها يف ضوء املعاي� 

 .اإلسالمية واملحافظة عيل هوية الخصوبة واملنح والوجود

م� منح املرأة رمزية للوجود املشرتک يف االدبي� العر� والفاريس، وملا کان 

رياً وفکرياً عيل العراق فال شک العراق منفتحاً جغرافيا عيل ايران، وايران منفتحة حضا

يف ان األدب� العراقي واإليرا� سيمثالن تلک الرمزية يف ابهي صورها، وکان االدب 

العراقي بوصه جزءاً من االدب العر� يحتفي بقيم أخالقية للمرأة �ثلت يف ثنائيات 

لتي تستمد ا) ليايل الف ليلة وليلة(و ) جميل بثينة(و ) قيس ولييل(و ) عنرتة وعبله(

قيمة عذريتها من الرشيعة االسالمية وتجعل املرأة ايقونة وجودية مانحة للخصب 

 .والحياة

 :رمزية املرأة يف االدب� العر� واإليرا�

فأن صورة املرأة تجسدت يف الظهور املثايل وال سي� يف : وأما يف االدب اإليرا�

ارب وجودي للمرأة االيرانية يف ظل الحضارة القاجرية اذ �ثل تلک الحضارة اول تق

الحضارة الغربية، وقد جسد االدب االيرا� ثنائيات تت�هي مع الثنائيات العربية يف 

وفرهاد ) (خرسو وش�ين(وقصص ) ويس ورام�(صورة املرأة العذرية فکانت قصيدة 

 ).مجنون وبيجان(، و )ولييل

تتشح ) طو� ومعني والليل( اي) طوبا ومعني ييي شت(و املرأة القاجرية يف رواية 

بدالالت رمزية اخالقية تتقارب او تکاد ان تتطابق مع الدالالت ذاتها يف املنجز 

 .االد� العراقي

ومن ثم کان االدب الحديث يجسد تلک الرمزية الوجودية يف جنسه الشعري 

ظل والروا�، فقد کان االدب الحديث يشکل امتداداً لآلداب القد�ة يف کل االمم، و 

االدباء يستمدون افکارهم من تراثهم االد� ويطوروها، وقد شکلت املرأة عامالً 

مشرتکا ب� االدبي�، اذ � تفارق املنجز االد� عند العرب، وکانت اسطورة املرأة 

العذرية املانحة للحياة تتجسد يف أدب العراقي�، ويتداولها االدباء يف منجزهم 

ک� ان االدب االيرا� � ينقطع عن ماضيه البتة الشعري والروا� والقصيص، و 

وشکل امتداداً جديداً له عيل الرغم من تخيل الفرس انفسهم عن أدبهم يف عرص ما 



 

 

٤٧ 

االدب الفاريس (مؤلف کتاب ) باول هوره(قبل االسالم، ک� يري املسترشق االملا� 

ادب الفرس يف  ويؤکد مرتجم الکتاب واستاذ الدراسات الرشقية املرصي ان) القديم

عرص ما قبل االسالم � يندثر کلياً، بل وصلنا بعضه ليکون دليالً عيل ما اندثر ومن 

التي نقلها عن اللغة الفهلوية نظ�ً شاعر من اهل ) ويس ورام�(ذلک القديم قصة 

القرن الخامس الهجري يسمي فخر الدين الجرجا�، وهو ما يثبت ان الفرس ادبا يف 

 .١سالم � تنقطع صلته يف ادبه يف عرص ما بعد االسالمعرص ما قبل اال 

اثرا من االثار الباقية لقصة ايرانية قد�ة قام بنظمها فخر ) ويس ورام�(وتعد منظومة 

الدين اسعد الجرجا�، الذي يعترب واحداً من کبار القصاص� اإليراني� الذي عاش 

 .٢يف القرن الخامس للهجرة

اسعد الجرجا� صورة املرأة االيرانية املانحة للخصب والحياة لقد قدم لنا فخر الدين 

) مويد(للمجتمع مطالبة بحقوقها وکانت زوجة للملک املهر ) ويس(بواسطة التصدي 

الشاب، اذ حاول املجتمع ان ينازح بثيمة املرأة يف املنح ايل ) راب�(وعشيقة لـ 

 :اعها ايل الرجلالظهور الجنيس الشهوا� ويقييد وجودها الفکري، واخض

 د از خرد نامنکام آيد نجوي وچ م کنند از بهر يک کامگدو کيهان 

 :وترجمتها

 تضيع النساء الکون� الجل لشهوه

 وعند الحصول عيل امللذات ال يهمن بالعقل

ان املبادئ الزراد شتية التي تقوم عيل تهميش املرأة وتقييد حريتها تنزاح بها من 

اة ايل امرأة ذات ابعاد شيطانية يسهم يف وجود فرادة امرأة مانحة الخصب والحي

الرجل املهيمن م� يعد تراجعاً يف دور املرأة يف إيران القد�ة التي کانت عرص 

متمردة عيل تلک ) ويس(سيادة االم، اذ تشارک يف اختيار النسب والزوج، م� جعل 

 .٣الصفة االقصائية لألنوثة وان تثور بوجه املجتمع

                                                             
 middle-east-online.com:ینظر االدب الفارسی القدیم بین الحرق واالحیاء، احمد فضل شیلول ١
 .١١-١٠:املوازنة بین مکانة املراة فی منظومتی ویس ورامین وبیجن وفیجة من منظور النسویة ٢
 .٢٢-١٣: ینظر املصدر نفسه ٣



 

 

 

 

٤٨ 

 

� تکن وجوداً حافاً للحياة من دون وجود ) ويس(رأة من وجهة نظر عيل ان امل

 :انسا� وفکري تتعادل کفته مع وجود الرجل

 ل نرويدگبيابان  هکه از شور   که از زن مهر جويد سمبادا ک

 زون ترف پیمودن ردد آن زگن  ون دم خرچبود مهر زنان هم

 :وترجمتها

 حذار ان تطلب املحبة من املراة

 رد الينبت يف السبخةالن الو 

 فمحبة النساء کذنب الح�ر

 .١اليصبح طويال اثر طي الطريق

ذلک ان املنح ال يتم يف االقصاء فخلق اسطورة النحس والرش اذ من شأنه انه يسهم 

 .يف تراجع صفة املنح عيل مر الزمان

 ما وملا کان االدب االيرا� يف عرص االسالم غ� منقطع الصلة البته باألدب يف عرص

قبل االسالم، فال شک يف ان داللة املرأة ورمزية وجودها ستشهد تحوالً فکريا ممهوراً 

بصيغة اسالمية فکانت املرأة االيرانية املسلمة ذات وجود واهب للحياة وراسم 

لتحقيق الوجود، ومانح للمجتمع يف تشکيل انساق االنسان الجديد، وان کان وجود 

هو تاريخ الرجل، ال «ريخ الرجولة م� يعني ان تاريخها ادبيا املرأة ال يربأ من هيمنة تا

تأريخ املرأة عن ذاتها، فالصورة التي جائتنا مصطنعة من وجهة نظر ذکورية ال عرب 

تجربة أنثوية اصلية، فقد تم استبعاد صوت املرأة من عمليات انتاج الثقافة باعتبار 

ما يقدمه الرجل من صور للمرأة  وذلک دليل حاسم عيل ان .٢الکتابة صناعة ذکورية

ال «مفهوم يرتسب فکرية تحيل عيل ماهية املرأة الوجودية وتحوالتها الجديدة فاملرأة 

ولعل اال�ان الکامل بان من وجود االنسان بعدم وجود  »٣تولد امرأة بل تصبح أمرأه

نة منح جعل منها أيقو . ٤ديانة تجسد رش املرأة ونحسها او شيطنتها اال نزراً بسيطة

                                                             
 ٢٢-١٣:من منظور النسویة) وبیجن وفیحة(و ) ویس ورامین(زنة بین مکانة املراة فی منظومتی املوا ١
 .١٨-١٧: الخطاب الروائی النسوی، دراسة فی تقنیات الشکل الرسدی ٢
 .٧٦-٧٥: الرسد النسوی، الثقافة االبویة، الهویة االنثویة والجسد ٣
 .١١: ینظر املراة العربیة وذکوریة االصالة ٤



 

 

٤٩ 

وعطاء وشکل تحوال واضحا بيع عرص الربسي� الذين انشأوا النظام الخرسوي م� 

اسهم يف تقديم صورة ضبابية للمرأة أنذاک استمرت يف عرص القاجاران 

والحاخامشانية والساسانية واملرشوطيه والشاه، حتي اواخر العرص الحديث الذي 

ستورية يف بداية القرن العرشين جسد دور املرأة املانحة يف تحقيق الثورة الد

/ زنان زبان(، و ١٩١٣) الزهر/ شکوفه(، و ١٩١٠) املعرفة/ دانش(فأصدرت دوريات 

رسالة / نامه بانوان(، و ١٩٢٠) عا� املرأة/ نسوانعا� (، و ١٩١٩) صوت النساء

النساء / اهو ن خطنسوان و (، و ١٩٢١) عا� املرأة/ جهان زنان(، و ١٩٢١) املرأة

، وبدات املرأة تتقمص ١٩٣١) بنات ايران/ ايران نارت دخ(، و ١٩٢٢) اتالوطني

دورها يف املنح بوساطة استعادة وجودها املجتمع وتصدير افکارها ايل منظومة 

الرجل، �ا اوجب عليه استعادت مکانتها املانحة وتجسيدها يف االدب الحديث بعد 

استظهرها بدور جديد، وأول ان اضفي عليها الصبغة اإلسالمية والوجود املانح ف

السيدة «ادوارها �حص ما وسمت به تاريخيا اذ تبادر ايل اختيار زوج وتعدد االزواج 

ترهق الدولة يف املجلس املحيل تعرفت عيل ثالث زوج مثايل بالنسبة لها، عريسها 

الجديد کان احد رؤساء عشائر غرب البالد الذي تخلص حديثا من السجن 

 ».١واملنفي

عني ان رمزية الخصب واملنح متجسدة يف املرأة االيرانية ومتحققة يف قدرتها م� ي

عيل منح حياة جديدة، وقد تتباهي املرأة االيرانية يف خلق نسق تاريخي �نح االخر 

کانت امي تتباهي غالباً انها �ت بصلة قرابة «: الرجل بعداً غيبيا مانحاً الرفعة والسمو

وقد تتبلور صفة املنح  »٢ن کاله� سليل ملوک القاجارمن جهة أمها ال ) سيفي(ايل 

لديها مکان کايف العمل کهذا ولديها املال والقلب الرحيم، والبد انها «وجوديا 

ستساعدک انصبي يف أحدي حجرات دارها نوالً وبجهدک وراس�لها تبدا مرشوعا له 

د صورة املرأة عيل انها وعيل الرغم من محاولة الرواية االيرانية الحديثة تجسي »٣قيمته

مضطهدة اال ان املرأة � تتخل عن رمزيتها املانحة للوجود، فاملجتمع يعمد ايل 

                                                             
 .٣٩-٣٨: ن زیادیز  ١
 .٣١: أشیاء کنت ساکة عنها ٢
 .٦٣-٦٢: نون والحکم ٣



 

 

 

 

٥٠ 

 

-اجبارياً  –ان مريم حالياً حية حاليا يف غرفتها «التقييد ولکن ال �نح صفة املنح 

وذلک ان محاولة خلق الهوة ب� مريم وام�  »١حتي التفک� بأم� وتخرجه من رأسها

اولة ملنع املنهج العاطفي الذي يؤدي ايل الوجود مع يعني االحالة عيل هي مح

وقد يجد االديب االيرا� يف رمزية املرأة منحاً وعضوية . رمزية الحياة واسترشافها

لن ادع الحکومة تخطط يل حيا�، لقد القوا � يف السجن وعذبو� «: وجودية

زواج من رجل ال اعرفه وشاهدت معنويا وبدنيا واجربت عيل اعتناق االسالم وال

 ».٢اصدقا� يالقون العذاب و�وتون

فاستظهار التمرد الوجودي محاولة لتحقيق املنح الذا� والعبور فوق ثيمة 

التهميش، وذهب االديب االيرا� يف العرص الحديث ابعد من هذا يف تحقيق رمزية 

ماهي اال «اب الرجل الوجود بوساطة املرأة اذ اوجب استمرار وجودها ولو عيل حس

ومن عيل شفاهي  –دم  –لحظة حتي جري من جبهتي شيئ يشبه املاء الحار 

يأس .... فانصب عيل فستان العروس االبيض لقد اصيب اميد بجلطة يف الدماغ 

 ».٣حتي االطباء من حالته وبعد ان فحصوا فصيلة دمه قاموا بزرع قلب اميد يف جسده

 .رأة لتستمر مانحة الوجود وتکون رمزاً للحياةاذ اودع قلب الزوج يف جسد امل

وما من شک يف ان االديب االيرا� يحاول ان يجعل من االدب ميدانا لتجليات 

الخصب وظهور املرأة االيرانية ذلک انها قد �تهن مهنة الرجل للداللة عيل قدرتها 

دالالت رمزية عيل منح الحياة، فشخصية املرأة التي تکلفت بقيادة سيارة االجرة لها 

عندما نزلت رايت خلفية سيار� وقد تحطمت سألني رشطي املرور اسيارتک «باذخة 

 »٤مؤمنة يف رشکة التأم�؟

ان الظهور االد� للمرأة االيرانية يحيل يف تجلياتها الداللية عيل قدرتها يف املنح 

 .والخصوبة ود�ومة الحياة وص�ورتها رمزا داال عيل الوجود

                                                             
 .٢١:تکرار یک بازی ١
 .٣٠٠: سجینة طهران ٢
 .٩٩: همه چیر یکباره اتفاق افتاد ٣
 .١٤-١٢:دستکش مرفر ٤



 

 

٥١ 

فيه ان االدب العر� يف العرص الحديث يت�هي يف غ�ه من اآلداب  وم� ال شک

االخري يف تحقيق صورتها الوجودية العرصية، وال سي� ما اشرتک به االدبان العراقي 

وااليرا�، وقد بدت ثيم املنح والعطاء والخصوبة رموزاً للوجودية يف االدب العراقي 

إليرا�، فاملرأة العراقية قد تتمرد عيل تت�هي مع رمزيتها وداللتها يف االدب ا

املجتمع وانساقه شانها شان املرأة االيرانية يف اصطفاء الزوج او تعدد الزوجات، 

انها ... امرأة تدبر مضيفا هل هذا معقول؟ «مالمة بدور الرجل  –اي العراقية  –وتکون 

عراقي � يغفل وجودها وأما �ة االفتخار واالنت�ء فان االديب ال »١»ابنة الشيخ معيوف

 :يف النص االد� اذ قرن ب� املرأة واالفتخار بوجوديتها

 احببت فيک عراقي روحي

 ٢او احببتک انت فيه

ومثل� تبلورت صفة املنح وجوديا يف الرواية االيرانية فأنها تتبلور يف الرواية العراقية 

ي اواه من الحياة وقوف هذا اع�ل الرشکة؟ اطبع واطبع حتي تورمت اصابع«: ايضا

 ».٣ثقيلة لن تطاق

ويأ� االضطهاد املجتمعي ليلبس ثوب املنح والعطاء والوجود عيل الرغم من 

ص�ورته فعال ناکصا وغ� مرغوب فيه لکنه يأ� داال عيل قدرة املرأة عيل املنح 

هناک عقدة يف حياة ودين وعقل العر� اسمها املرأة کل يشء موجه (والخصب 

اذا اعتدي عليها شخص مجهول ال تعرفه واغتصبها رغم ارادتها تقتل  ضدها تصوري

فاألدب العراقي يوحي  )٤هل هم مجان� ايل هذه الدرجة –وهي ليست الجا� 

باستمرارية املرأة عيل املنح والوجود وان کان مخالفا للنسق االجت�عي او 

 .العقائدي

امتهانها العمل فان املرأة العراقية ال ومثل� کانت املرأة االيرانية تت�هي بالرجل يف 

                                                             
 ٣٤:دراسات فی االدب العربی الحدیث ١
 ٤٥:دیوان السیاب ٢
 ٣٨:الوشم ٣
 ١٦: أوراق الزمن الداعر ٤



 

 

 

 

٥٢ 

 

کانت جاکل� مثقفة متنورة يجيد االنکليزية «تفارق ذلک الت�هي بالرجل ايضا فقد 

والفرنسية وتحمل شهادة محاماة من جامعة السوريون، اما افکارها فقد کانت شيوعية 

ث الفکري فامتهان املحاماة واال�ان بأفکار ايدولوجية تناقض املورو  ».١بالکامل

 .والحضاري من صفات الرجال املتنورين او املتمردين

و� يغفل االديبان ان �نحا رمز الوجود واملنح املرأة صفة القداسة، وعالمة والوجود 

اذا اليوم � تقتله «: واالنقطاع اذا البسها صفة الياس واالنقطاع يف االدب االيرا�

وذلک ان الجنون  »٢الليلة سأتدبر امرها نظر الرجل اليها.... فلسوف اصاب بالجنون 

 .�نح الرمز االنثوي صفة القداسة الوجودية وينزاح به عن املنح والعطاء

وانا «واما االديب العراقي فأنه قد يصل برمز الوجود واملنح والخصوبة ايل التغييب 

ة، قد منهمک بالنظر ايل عناوين الکتب، قلت لها ابتعدي عن النافذة االنفجارات قريب

 ».٣تشظ اخر... يتشظي الزجاج قالت بال مباالة وحزن � اعد اکرتث 

إن رسدية األنثي ليست کالما مفرغا من املعني، أو أفکارا خارج السياق، إنها لحظة 

تاريخية تستعيدها األنثي العارفة لرتتيب احداثيات املعلم البيا� لوجود أنثوي 

لعبة الشهرزادية، أو ما أسّميه اللعبة تدخل ضمن ال »س�اميک«رسدي، ولعل قصص 

التنبيهية التي تلفت النظر إيل رسدية التأنيث، وفق مخطط يتقّصد اقتحام الّرؤية 

الذکورية من خالل بداهة الفعل األنثوي املنکرس يف مساره، لکنّه الحامل لج�لية 

د ال يني يقّدم ، فالفجيعة التي تُظلِّل النّصوص، إيل غاية أن الّرس »٤اإلنتاجية النصية«

، تخفت »البلهاء، املطلَّقة، انکسار«: حقال دالليا مأساويا لها ک� هو الحل يف اع�ل

، املفعم� بإرشاقات أنثوية باهرة، وأفق التلقي يستقبل »رومانس«عند نّيص 

الکلمت� بلفظه� األصيل معّربت� غ� مرتجمت�، م� يفتح األفق الداليل عيل 

مع تجربة األنثي يف الفضاء الثقايف املختلف، وهو ما يفيد تجربة التعالق النيص 

 .رسدية التأنيث يف االنتقال عرب الزمکان لتفج� بؤر الوجودية الفاعلة يف العا�

                                                             
 .٤٣: تبغحارس ال ١
 .٤٣: درجوبی بسته است ٢
 .٤٩: عطر التفاح ٣
 .٤١جولیا کریستیفا، علم النص، م س، ص  ٤



 

 

٥٣ 

وقد توصلت بعض الدراسات ايل ان الرسد النسا� العر� طرح إشکاليات عديدة 

فيه بعد تحقيق الرتاکم الکمي أوال، ألنه ميدان جديد � يتم . عيل الدارس الناقد

ج�ليات الرسد «حتي يحصل الرتاکم النوعي الذي من خالله �کن الوقوف عيل 

. ثانيا، ألنه يعلن عند دراسته وبحثه عن اختالف يف الرؤي التي يصدر عنها. »النسا�

ثالثا، ألن الکتابة النسائية تطرح من خالل خصائصها النوعية والج�لية إشکالية 

هل �کن أن تکون کتابة الرجل کتابة نسائية إذا ما : تتمثل يف السؤال التايل فرعية

اعتمدت عيل الخصائص الج�لية واألساليب والتقنيات الکتابية التي تتجيل يف 

االصطالحات التالية؛ البحث يف الذات، البعد الرتاجيدي، االعرتاف والبوح، الحاجة 

األشياء الدقيقة  یاليومي، وعل یي، والرتکيز علإيل االنعتاق والتحرر، والتدفق الرسد

 .يف الحياة، وعيل شدة املالحظة

ان االفرتاق الذي بدا لنا يف اولية ظهور املرأة يف الفکر العر� وااليرا� وتضادها يف 

دالالتها الوجودية تعرض لتحول فکري جديد تجسد يف ظهور االسالم الذي قرن ب� 

الخصب والن�ء والوجود يف االدب� وغدت العذرية  صورة املرأة ودالالتها عيل

ومشارکة الرجل، وتأسيس منظومة فکرية خاصة بها تستدر من الرواسب الفکرية يف 

ح� کانت  یاالدب� فکانت املرأة العراقية تستدعي قداسة وجودها القديم، عل

الوجود  املرأة االيرانية تحاول الخالص من راسبها الفکري القديم والظهور بصفة

املانح، واما يف العرص الحديث فقد انغمست وجودية املرأة بثقافة جديدة وافدة 

 .شکلت ارتدادا وجوديا لها، وتجليا هدفه تحقيق ثيمة الخصب والن�ء واملنح

 الخا�ة

وأخ�ا تب� أنَّه من خالل دراسة رسدية املرأة ان االدب � يتخلَّ عن املرأة، وإن کان 

د يف أس ة قد جدَّ اليب التناول والخطاب الشعري تجاهها، وتخيلَّ عن النَّظرة املُِسفَّ

التي عرَّت املرأَة من القيم الخلقية، تلک الَّتي روَّج لها شعراُء أساؤوا األَدب مع املرأة 

قبل أن يسيئوا إيل دينهم وأخالق مجتمعهم، ونظر لها الشعر اإلسالمي املعاِرص نظرَة 

اعل وُمشارِک يف تکويِن مجتمع نظيف، وليس کلَْوحٍة معروضٍة؛ تقديٍر وإجالل کفرٍد ف

 .للتلذذ بها، والتشهِّي بصورتها



 

 

 

 

٥٤ 
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