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چکیده
رابطۀ زبان و جنسیت در دهههاي اخیر در حوزههاي مختلفيی ازجمليه زبيانشناسيی اجتميا ی و
ادبیات موردتوجه پژوهشگران واقع شدهاست .متأسفانه در راستاي شناخت و تحلیل دقیق فرهنگی
براساس متون کهن فارسی ،پژوهشی صورت نگرفتهاست .منظومههاي غنيایی از مهي تيرین منيابع
نمود جنسیت ادبیات فارسی هستند .براي تحلیل زبان و جنسیت در ادبیات کالسيی

فارسيی ،دو

منظومۀ «ویس ورامین» و «خسرو وشیرین» با دو رویکرد مده به زبان و جنسیت ،یعنيی رویکيرد
تسلط و رویکرد تفاوت بررسی شدهاست تا مشخص شود که کدام رویکرد در دو منظومۀ ميککور
ازنظر واژگان زنانه غالب است .روش تحقیيق بيه هير دو شيکل تحلیيل کميی و کیفيی صيورت
گرفتهاست .نتایج این پژوهش نمایانگر این است که شمار واژگان زنانه در «ویس و رامین» بیشيتر
است و برخالف تصور اولیه ،رویکرد تفاوت در واژگان بهکار رفتيه در هير دو منظوميه نسي تبيه
رویکرد تسلط بیشتر است و همچنین میزان رویکرد تفاوت در «خسرو و شیرین» بیشتر از «ویيس
و رامین» است .نتایج این تحقیق میتواند تاحدودي بيازنمودي از جایگياه زنيان ن روزگييار نیيز
باشد.
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 -1مقدمه
رابطۀ زبان و جنسیت در دهههاي اخیير در حيوزههياي مختلفيی ماننيد جامعيهشناسيی ،ادبیيات،
روانشناسی و زبانشناسی موردتوجه قرار گرفتهاست .در ارت اط بيا زبيان و جنسيیت ،حيداقل دو
رویکرد مده مورد توجه قرار میگیرد« :رویکيرد گفتميان تسيلط» ) (dominance approachو
«رویکرد گفتمان تفاوت» ) .(Difference approachدر رویکرد گفتمان تسلط (لیکياف،)1975 ،
گفتمان مردان را هنجار درنظر گرفته و گفتميان زنيان را انحيراف از ن هنجيار ميیداننيد و ن را
معلول تسلط و غل ۀ مردان بر زنان محسوب میکنند .در ایين رویکيرد یي

سلسيله ویژگيیهياي

ازپیشتعیینشده مانند غیرمستقی صح تکردن ،همکاري در تعامل و احساسیبودن را بيه گفتميان
زنان و ازطرف دیگر ویژگیهایی مانند مستقی صح تکردن ،رقابتیبودن در تعامل و منطقیبيودن
را به گفتار مردان نس ت میدهند .ازطرف دیگر ،در رویکرد گفتمان تفاوت ،فرضیۀ تسلط مردان بر
زنان تا حدودي رد شده و اختالفات کالمی زن و ميرد را ناشيی از خيردهفرهني هياي جنسيیتی
متفاوت و شیوۀ دوگانۀ اجتما یشدن زن و مرد میدانند .الوهبر این ،میتوان گفت که اساسيا دو
نوع گرایش مده در شیوۀ نقد فمینیسيتی وجيود دارد :گيرایش اول کيه «جليوههياي زن» نامیيده
میشود ،مدتا به این موضوع میپردازد که زن در ثاري که مردان نوشتهاند ،به چه صيورت و بيا
کدام نقشهاي قال ی به خواننده ارائه شدهاست .در گرایش دوم که «نقد زنان» نامیده میشيود ،بيه
زن در مقام نویسنده توجه میشود .در این گرایش ،به ساختار و مضامین ثار ادبی نویسندگان زن،
توجه فراوانی دارند تا از این طریق به شناخت پویش روانی فعالیتهياي زنانيه راه یابنيد (پاینيده،
.)122 :1376
از نجا که هر شخصی متناسب با ردۀ سنی و جنسی و موقعیتی که در ن قرار میگیرد ،گفتيار
مربوط به ن شرایط را برمیگزیند .یکی از مهارتهاي داستاننویسی در این اسيت کيه خيالق اثير
بتواند گفتار اشخاص را از زبان نان به نحو احسن بیان کند؛ بههمیندلیل موضوع تحقیق نیيز ایين
است که س

گفتاري زنان در «خسرو و شیرین» نظامی و «ویس و رامین» به چه صورت در الیۀ

واژگانی به خواننده ارائه شدهاست و گفتگویی که زنان در داستان انجام میدهند ،با کدامی

از دو

رویکرد تسلط و تفاوت قابلتوجیه است .به ارت دیگر ،سعی بر ن است که چگيونگی بيازنمود
«جلوههاي زن» در این دو اثر مشخص شود که تا حدودي شرایط زنان در ن برهيۀ زميانی را نیيز
بازنمون میکند .چون این دو اثر کامال ملی است و شخصیتهاي ن اغليب ایرانيی هسيتند ،ایين
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براي بررسی تاریخچۀ فرهنگی جایگاه زنان در گکشتۀ فرهنگی

ایران بر القهمندان این بحث میگشاید.
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
با توجه به استفادۀ زنان از دایرۀ خاصی از واژگان و اصطالحات در زميان معاصير و شيکلگیيري
گونهاي از زبان با نوان زبان زنانه در مطالعات نوین زبانی ،ضروري بهنظر میرسد مشخص شيود
که این زبان در فرهن

گکشته و ادبیات کالسی

نیز وجود داشتهاست یا خیير .ازطرفيی بيهدلیيل

وجود زبان زنانه ،یکی از مهارتهاي نویسندگی ،استفادۀ مناسب از زبان زنانه براي شخصیتهاي
زن داستان است و این مورد از وامل موفقیت نویسنده بهشيمار ميیرود .بيا بررسيی دو منظوميۀ
غنایی کالسی
که در فرهن

فارسی که شخصیتهاي فراوان زن در ن ایفاي نقش میکنند ،مشخص ميیشيود
گکشتۀ ایران ،تا چه حد زبان زنانه رایج بودهاست و اینکه دو منظوميهسيراي بيزر

مرد یعنی نظامی و فخرالدین اسعدگرگانی ،هر کيدام تيا چيه حيد بيراي اسيتفاده از ایين زبيان در
شخصیتپردازي توفیق یافتهاند .با توجه به مطالب فوق ،پرسشهاي زیير در ارت ياط بيا پيژوهش
حاضر مطرح میشود:
 -1واژههاي منسوببه زنان در دو منظومۀ «خسرو و شیرین» و «ویس و رامین» بيه چيه صيورت
بهکار رفتهاست؟
 -2کدام شا ر در استفاده از زبان زنانه براي گفتگوي زنان منظومهاش ،توفیق بیشتري داشتهاست؟
 -3کدام رویکرد در دو منظومۀ «خسرو و شیرین» و «ویس و رامین» ازنظير واژگيان زنانيه غاليب
است؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
شناخت فرهن

گکشته تأثیر مدهاي در شکلدهی هویت فعلی جامعه دارد؛ چون بدون شيناخت

دقیق گکشته نمیتوان شرایط کنونی را خوب ت یین کرده و براي ینده برنامهریيزي کيرد .شيناخت
دیدگاه کهن جامعه دربارۀ زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،کمي

فراوانيی بيه

شناخت روحیات مومی جامعه دارد که این شناخت هویت فعلی را تاحدودي ت یيین ميیکنيد و
ازطریييق کم ي

بييه شييناخت روحیييات مييومی و فرهن ي

و هویييت کنييونی مييیتوانييد بييراي

برنامهریزيهاي ینده تأثیر مث ت داشتهباشد .این پژوهش با توجه با ضرورتهياي فيوق بيهدن يال
ت یین نوع نگاه بخشی از جامعۀ قيدی ایيران دربيارۀ زنيان ازطریيق بررسيی واژگيانی دو منظوميۀ
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فارسی است؛ چون این دو منظومه سرودۀ مردان است ،نگاه ایين افيراد و دیگير

ارکان جامعه را تا حدي نس تبه زنان نشان میدهد .با کنار ه گکاشتن نتایج اینگونيه تحقیقيات
میتوان نقشۀ فرهنگی گکشته را ترسی کرد تا ارت اط ن با زمان حال و میيزان و جهيت تحيوالت
ن مشخص شود و با استناد بدان بتوان واکنش مومی جامعه و جهت تحيوالت ن را پيیشبینيی
کرد و با توجه به این پیشبینیها بتوان براي مقصد این موضوع فرهنگی در ینده برنامهریزي کرد.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
این تحقیق به روش تحلیل کیفی و کمی انجام شدهاست .در ابتيدا م يانی نظيري تحقیيق توضيی
دادهشدهاست که شامل رویکردهاي مختلف بررسی رابطۀ زبان و جنسیت میشود .سپس واژههاي
منسوببه زنان در این دو منظومه بهصورت جداگانه استخراج و در گروههاي مختلف دستهبنيدي
شدهاست .بسته به تحلیلهاي کیفی ،ایين واژههيا در دو رویکيرد کليی تسيلط و تفياوت بررسيی
شدهاست .در مرحلۀ بعد میزان استفادۀ هر دو شا ر از این واژهها بيهصيورت کميی نیيز محاسي ه،
مقایسه و تحلیل شدهاست.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
پیشینۀ این تحقیق شامل دو بخش است :بخش اول مربوطبه پژوهشهایی در زمینۀ زبان و جنسیت
در ادبیات است و بخش دوم شامل پژوهشهاي خاص ثار نظامی و فخرالدین اسعدگرگانی است
که به چند نمونه از نها اشاره میشود:
در بخش اول ،فیيا

و ره يري ( )1385صيداي زنانيه در ادبیيات معاصير ایيران را بررسيی

کردهاند .نها در مقالۀ خود واژگان خارج از زبان معیار ماننيد واژگيان قيدیمی ،واژگيان بيومی و
اصطالحات و ضربالمثلها را مورد بررسی قرار دادهاند.روشينفکر و دیگيران ( )1392نیيز گونيۀ
کاربردي زبان زنانه در مرثیۀ معاصر را با تأکید بر مرثیههاي سعاد ص اح مورد واکاوي قرار دادهاند.
پژوهش نجفی رب و بهمنیمطلق ( )1393دربارۀ کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر
زبان و جنسیت است .رضوانیان و مل
سط

( )1392نیز تأثیر جنسیت بر زنان شا ر معاصير را در سيه

وایی و واژگانی و نحوي بررسی کردهاند.
در بخش دوم میتوان از بررسی خصوصیات سي کی ثيار غنيایی نظيامی از اسيما یل نقيدي

یوسف بيادي ( )1375و سيیماي زن از دیيدگاه نظيامی گنجيهاي از فریيدون کيورهاي ( )1380و
همچنین بررسی و مقایسۀ خسرو و شیرین با ویس و رامین از ح یباله دامچی ( )1376را نام برد.
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گفتاري زنانيه در داسيتان خسيرو و شيیرین و ویيس و

رامین در این پژوهش به این مه پرداخته میشود.
 -2مبانی نظری تحقیق
در م احث اجتما ی زبان مانند بسیاري از پژوهشهاي لوم اجتما ی بیشتر تأکید بر جنسیت است
تا جنس؛ زیرا جنسیت مقولهاي است اجتما ی -فرهنگی ،درحالی که جنس جن ۀ روانشيناختی و
اندامی دارد .تمایزهاي جنسیتی بیشتر با نقشهاي اجتما ی زنان و مردان مرت ط اسيت و ازایينرو
تفاوت در نقشهاي اجتما ی دوجنس ،تفاوت در رفتارهاي اجتما ی و ازجمله رفتار زبيانی نيان
را درپی دارد .هرچند در بسیاري از جوامع امروزي ،زنان و ميردان بيا بر هيدهگيرفتن نقيشهياي
اجتما ی مشابه بهطور مشترک در بیشتر فعالیتهاي اجتما ی شرکت دارند؛ اما بهنظر میرسد کيه
هنوز ه در برخی از زمینهها زنان و در برخی دیگر مردان نقش فعالتري دارند ،ایين امير سي ب
پیدایش تفاوتهاي زبانی معینی میان این دو گروه میشود؛ به نوان مثال زنيان در زمینيۀ خیياطی،
بافندگی و رایشگري ،پشتکار و تجربۀ بیشتري دارند و بههمیندلیل برخی از اصطالحات مربيوط
به این حوزه ،زنانه بهنظر میرسد؛ اما در زمینههایی مانند امور نظامی ،مکانیکی ،فلزکاري و بهطور
کلی کارهاي سنگین ،مردان فعالترند و ازاینرو اصطالحات مربوطبيه ایين حيوزه بیشيتر مردانيه
است (مدرسی .)199 -200 :1391 ،بهطور کلی در ارت اط بيا پيژوهشهياي زبيان و جنسيیت دو
رویکرد مده وجود دارد؛ چون در این پژوهش از این دو رویکرد استفاده شدهاست ،بيه اختصيار
شرح دادهمیشود:
الف) رویکيرد تسيلط :در رویکيرد تسيلط ،الگوهياي زبيانی بيه نيوان الگوهيایی از اجتمياع
مردساالرانه تفسیر و مت لور میشوند .این دمتقارن در کياربرد زبيانی زن و ميرد بيه نيوان تأییيد
برتري مرد تع یر میشود .در این رویکرد زنان به نوان گروه ستمدیده درنظير گرفتيه ميیشيوند و
تفاوتهاي زبانی در گفتار زنان و مردان در راستاي تسلط مردان و ت عیت (فرودستی) زنان تفسيیر
میشود (کوتس .)65 :2007 ،محققيانی کيه از ایين روش اسيتفاده ميیکننيد ،درصيدد نشياندادن
چگونگی تسلط مردان ازطریق کنش زبانی نها هستند؛ این رویکيرد ،تسيلط همیشيگی ميردان و
ت عیت زنان را تث یت میکند (هميان .)65 :مشيهورترین اثيري کيه قاطعانيه در چيارچوب تسيلط
نوشتهشده ،کتاب «زبان ساختۀ مرد» اسپندر ( )1980است .او نگاهی تمام یيار بيه قيدرت مردانيه
دارد؛ بهگونهاي که تمام مردان در موقعیتی قرار دارند که بير تميام زنيان غل يه دارنيد .او اسيتدالل
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میکند که در نتیجۀ نظام مردساالري ،زبان توسط مردان تعریف شدهاست (مثل نوشتن لغتنامهها)
و با زبان مردها به نوان معیار برخورد میشود و این امر با ث نادیدهگرفتن زبيان زنيان ميیشيود.
اسپندر از لیکاف بهخاطر مطرحکردن زبان مردان به نوان معیار و هنجار و زبان زنان به نوان زبيان
ناقص و انحراف از معیار ،انتقاد کرد .بهنظر وي ،زبان زنان نياقص نیسيت؛ بلکيه نظيام اجتميا ی
ناقص است (بهنقلاز لیتوسلیتی .)32 :2006 ،براساس انگارۀ تسلط ،هر تفاوتی بيین زبيان زنيان و
مردان نشانگر تسلط مردان در تعامالت است و روشی که مردان و زنان بهوسیلۀ ن تعاميل دارنيد،
ه رفتار استثمارگرانۀ مردان را نشان میدهد و ه

ن را تداوم میبخشد.

ب) رویکرد تفاوت :رویکرد تفاوت براي بررسی الگوهياي زبيانی ،از مطالعيات زبيانشناسيی
اجتما ی گامپرز ( )1982دربارۀ سوءبرداشتهاي میانفرهنگی نشأت گرفت .همانطور که کودکان
رشد میکنند ،دخترها و پسرها در خردهفرهن هاي متفاوت جنسيیتی بيا سياختارهياي اجتميا ی
متفاوتی وقتگکرانی میکنند و در فرهن هاي جنسیتی خودشان بزر

میشوند .کودکيان قيوانین

تعامل دوستانه را از دوستانشان می موزند؛ بنابراین انگارۀ تفاوت وابسيتهبيه احتسياب دو فرهني
براي اجتما یشدن زن و مرد است.
اگرچه نظریه پردازان تسلط ،هر نوع تفياوتی در زبيان زن و ميرد را نشيانۀ برتير بيودن مردهيا
میپنداشتند؛ اما در رویکرد تفاوت چنین تفاوتهاي گفتاري به نحوۀ اجتما یشدن متفاوت زنها
(دختران) و مردها (پسران) نس ت دادهمیشود .رویکرد تفاوت در مقایسه با دیدگاهی کيه زنيان را
ضعیف و قربانی میداند ،در تالش است که ثابت کند نهتنها زبان زنان نياقص و ضيعیف نیسيت،
بلکه کامال ارزشمند است .این ارزیابی مجدد زبان زنيان برپایيۀ اسيتدالل نظيري تفياوت بيهدلیيل
شرکت در خردهفرهن هاي متفاوت است (مالتز و بورکر.)50 :1998 ،
در این مقاله سعی می شود س

گفتار زنانيه از حیيث واژگيان ميورد واکياوي قيرار گیيرد و

مشخص شود دو شا ر منظومهسرا ،چه رویکردي را در ثار خود بازنمود کردهانيد .بيدین منظيور
سعی شد این دو منظومه بهدقت بهصورت کیفی مورد مطالعه قرار گیيرد تيا واژههياي مخصيوص
زنان استخراج شود .ال ته تهیۀ فهرستی از واژههاي فارسی که فقط زنان بهکار ب رند ،دشيوار اسيت؛
اما در زبان فارسی ،واژهها ،تعابیر و مصطالحاتی وجود دارد که در سخن زنان بیشتر اسيت .زنيان
براي نامگکاري دقیق و تفکی

پدیدههاي جزئی از واژههاي بیشتري استفاده میکنند؛ بههمیندلیل،

گسترۀ واژگانی نها از مردان بیشيتر اسيت (فتيوحی)404 :1391 ،؛ چيون یکيی از دالیيل بيروز
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جنسیتزدگی در اجتماع ،ورود ن به حوزۀ واژگان است .از واحد واژه بيراي تحلیيل محتيوا نیيز
واژه بیان میشود (پاکنهاد ج روتيی:1381 ،

استفاده میشود و گاهی محتوا و مفهوم در قالب ی
.)52
 -3تحلیل دادهها

پژوهشگران تالشهایی براي بیان مشخصيات واژههياي زنانيه کيردهانيد و مشخصيههيایی را نیيز
برشمردهاند .این ویژگیها و رویکرد غال ی که با ن توجیه میشوند ،ارت است از:
 .1ذهنیت صورتگراي زنانه به زی اییهاي صوري و مُد ،توجه خاصی دارد .توجيه بيه تزئینيات و
اثاثیۀ خانه ،ظرایف شپزي ،طع غکا ،رن

و مُد ل اس ،لوازم رایشی و القه بيه اشيیاي گران هيا

میتواند وجهی از ذوق زنانه بهشمار ید (فتوحی .)416 :1391 ،این ویژگيی بيا رویکيرد تفياوت
قابلتوجیه است.
 .2واژگان زبان همواره محلی براي ظهور فرهن

و اندیشهاند و بررسی نها حقایقی ارزشمند در

تحلیلهاي زبانی و اجتما ی نشان میدهد ،گروهی از واژهها با وجود دمحضور صراحت جنسی
در نها تدا ی جنسی شکاري دارند؛ مانند غیرت ،شيجا ت ،دلیيري ،غيرور و غیيره .درمقابيل،
صفتهایی چون «حیا» « ،صمت»« ،شرم» و غیره بیشتر حاوي تدا یهاي جنسی زنانهاند و کمتير
دربارۀ مردان بهکار میروند .چنین کاربردي میتواند براي گویندگان زبان این تصور را خليق کنيد
که گویا پاکدامنی ویژگی زنان بوده و مردان از این صفت بینیازنيد (محمودبختیياري)94 :1390 ،
این ویژگی نیز با رویکرد تفاوت قابلتوجیه است.
 .3منادا ،جمالت معترضه :این موارد بستري براي بیان احساسات بهشمار میرود (رضيوي:1393 ،
 )10این ویژگی با رویکرد تفاوت قابلتوجیه است.
 .4دربارۀ خرافات و ا تقاد به جادوگري و جادو معتقدند که زنان باورپکیري بیشتري نس تبه این
مسائل دارند .گفتهاند که زن به تلهپاتی ،ستارهشناسی ،دریافت امواج ساطع از پیکرهاي گوناگون و
به پیشگوییها ا تقاد دارند (باقري .)185 :1387 ،این ویژگی نیز بيا رویکيرد تفياوت قابيلتوجیيه
است.
 .5جستوجوي هویت در داستانهاي زنان اغلب با جستوجوي شق حقیقی همراه است .زنيان
همواره به نو ی شق و اشق اثیري میاندیشند .شق متعال و روحانی که جانشان را ل ریز کنيد،
نیاز به شق نیاز فطري همۀ زنان است .زن و شق جداییناپکیرند؛ بههمیندلیل داستان زنيان نیيز
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که بازتاب خواستهها و واطف و احساسات ایشان است ،مملو از واژههاي شق و اشقی اسيت
(حسینی .)7 :1384 ،این ویژگی نیز با رویکرد تفاوت قابل توجیه است.
 .6مری پاکنهاد ج روتی در کتاب «فرادستی و فرودستی در زبيان» حسيادت و حسيد را ازجمليه
صفات منتسببه زنان ذکر میکند (پاکنهياد ج روتيی .)64 :1381 ،ایين ویژگيی نیيز بيا رویکيرد
تفاوت قابلتوجیه است.
 .7واژههایی چون رؤیا ،انتظار و حسرت از پربسامدترین لغات هستند؛ با توجه به زنيدگی خياص
زنان میتوان ویژگیِ «در انتظار بودن» را زنانه دانست؛ زن منتظر ،چهيرۀ شيناي درونيی هير زنيی
است (حسینی .)3-4 :1384 ،این ویژگی با رویکرد تسلط قابيلتوجیيه اسيت؛ زیيرا بيا توجيه بيه
مفعولبودنش در زندگی ،توانایی بسیاري از کنشها را ندارد؛ بنابراین چارهاي جز انتظار ندارد.
 .8زن به نوان موجودي که هیچ قدرتی ندارد و در برابر ظل و ست هیچ کاري نميیتوانيد بکنيد،
همیشه در پس پرده به د ا و نفرین پرداختهاست .در این میان ،نفرین پیرزنان و بیوهزنيان در شيعر
شا ران گکشته مورد توجه قرار گرفتهاست و از مق ظل و ست به نان خ ير ميیدهيد (یزدانيی،
 .)144 :1386بخش خاصی که حوزههاي گفتار مردانه و زنانه را در فارسی جدا میکند ،دو قلمرو
دشنام و نفرین است .دشنامها و نفرینهاي مردان متفاوت از زنان است .این دو حوزه به ن دلیيل
بسیار تفاوت دارد که محل انعکاس قدرت ،روحیات ،نگرشها و واطف خاص هر جنس اسيت.
زنان از ن رو بیشتر «نفرین» میکنند که از قدرت کمتري برخوردارند و وجه کالمشان ،تمنيایی و
د ایی است؛ اما مردان بهدلیل برخورداري از پایگاه اقتدار ،صفات بد را به دیگري اطالق میکننيد
و «دشنام» میدهند (فتوحی .)405 :1391 ،این ویژگی با رویکرد تسيلط قابيلتوجیيه اسيت؛ زیيرا
مربوطبه فرودستی زنان است.
 .9گریستن« :در ادبیات گکشته ،هرگاه از زن سخن به میان ميدهاسيت ،او را موجيودي ضيعیف و
ناتوان معرفی کردهاند که احتیاج به حمایت دارد ،نه در جن ها توان دفاع از خود دارنيد و نيه در
رامش و صل قادر به بر وردن نیازهاي سادۀ زندگی خود است» (یزدانيی « .)146 :1386 ،قیيدۀ
همگان بر این است که زنان در مشکالت ،کاري جز گریستن نمیدانند ،حتی گاهی براي نرمکردن
دل مردان ،گریه خرین حربۀ زنان بهحساب می ید» (یزدانی .)300 :1386 ،این ویژگی با رویکيرد
تسلط قابلتوجیه است؛ زیرا مربوطبه ضعف و فرودستی زنان است.
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 .10بيیوفييایی بييه زن ،در جامعييه همیشييه رایيج بييوده و هسييت .گيياهی از احسيياس و القيۀ او
سوءاستفاده میشود و تا خر مر از یاد وري چنین بیوفيایی دل رزده ميیشيود .گياهی متأسيف
میشود که چرا مر گران هاي خویش را در وهميی ناپایيدار بيه هيدر دادهاسيت (یزدانيی:1386 ،
 .)318این ویژگی نیز با رویکرد تسلط قابلتوجیه است؛ زیرا مربوطبيه ضيعف و فرودسيتی زنيان
است.
در این بخش واژههاي منسوببه زنان در دو منظومه با توجه به دو رویکرد بررسی میشود .با
توجه به فراوانی این واژهها ،فقط نمونهاي از نها در هر بخش ورده شدهاست.
 -3-1واژههای زنانۀ متناظر با رویکرد تفاوت در داستان «ویس و رامین»
واژههاي مربوطبه تزئینات و اثاثیهخانه ،ظرایف شپزي ،طع غيکا ،ل ياس ،اشيیاء گران هيا و نيکر
کردن است که این ق یل اميور معميوال مخيتص زنيان تعریيف شيدهاسيت و بيا رویکيرد تفياوت
قابلتوجیه است.
بهب ی

ز بیشههه بههنبلید رمههو هه دروی

بنفشه رمهو هچوه ن ته

ز بیشههههه مههههر و درا بهههههاری

ز کهه ه رمههو کبهها ک هسههاری

نبایههههد زیهه ه ر و چیهه ه ی دالرای

بهرادر را و ه اهر را بهه یها های
(گرگانی)239 :1386 ،

فرزندپروري و شرم و حیا و رسوایی و ترس از ن و نام و نن

و زرم نیز در فرهن

ایرانيی

بیشتر با زنان گره خوردهاست و بهنو ی ا مال دور از انتظار براي مردان است؛ بنابراین این ميورد
نیز تفاوت را تقویت میکند:
بپهههروردر ورا چ نانکهههه بایسهههو

به هر رنگی و هر به یی کهه بایسهو

بهههه دیباهههها و زی رههههای بسهههیار

ز ر ههو و لبههل هههر بهه از و ع ههار

هر ن گاهی که با ایشهان ه رد نهان

هچههه زرّینههه

اهههد کاسههه و ه ان

چههرا بگشابههتی ههار مههی و بههیر

نهادی پیش ه د هار سها و سهیر

(هچان)50 :
(هچان)314 :
بسا کس کاو

رد سرکه به

ان بهر

نههههاده پهههیش او شلههه ای بهههکر
(هچان)272 :
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بههه تشههگاه هه اه رفههتن امههروز

بههه کههار نیهها بهه دن تههشافههروز

تهش را بهه ب شههش

بههه نیکههی و بههه پههاکی و بههه رامههش

ه رش بفه ای

(هچان)358 :
ز بههههر مهههردر بیگانهههه هههد کهههار

بههه نههار و ننهه

بایههد کههرد ناچههار

هههر ن پیههری کههه برنههایی نچایههد

هههانش ننهه

و رسهه ایی ف ایهههد
(هچان)46 :

ندیههدر هههیم تیچههاری بههدینسههان

که بد بر چشه مهن رسه ایی سهان
(هچان)128 :

منادا :این مورد بستري براي بیان احساسات بهشمار میرود (رضوي .)10 :1393 ،این ویژگيی
نیز با رویکرد تفاوت قابلتوجیه است؛ زیرا که ویژگی احساسیبودن را به زنان نس ت میدهند:
اال ای ههام مههردر هه ار تهها کههی

ری مهاه و نگهار و س سهن و کهی
(گرگانی)202 :1386،

اال ای مههههرو پیرایههههه راسههههان

مدار ایهن ه ن و ایهن پتیهاره سهان
(هچان)203 :

اال ای ابهههر گرینهههده بهههه نههه روز

بیههها گریهههه ز چشه ه مهههن بیه هام ز
(هچان)273 :

دال تهه دوز ههی پههر تههش و دود

ازیهههرا مهههن ز تههه بگهههری ت زود
(هچان)274 :

بههدو گفههو ای نیههاز ههان دایههه

بههه هه تنههدی نههداری هههیم مایههه
(هچان)124 :

بههه نامههه گفتهههبهه د ای ههان مههادر

بهشهههو و دوز هههو فرمهههان مهههادر
(هچان)162 :

سوگند :این ویژگی را نیز به زنان نس تمیدهند و ن را ناشی از تفاوت زنان و مردان میدانند:
نه با من ه ردهای هد بهار سه گند

کههه هرگهه نشههکنی در مهههر پی نههد

اگههر بههاید تهه را سهه گند هه ردن

پههس ن سهه گند را بههدرو کههردن
(هچان)331 :

چ بشکسهتی وفها و عههد و سه گند

چه بایهد ایهن فسه ن و ربهته و بنهد
(هچان)308 :
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ازیههن عهههد و ازیههن سهه گند یههاد ر
(هچان)287 :

جادو ،جادوگري ،خرافات ،سحر ،فریب ،افسون ،نیرن

و دستان :این ویژگيیهيا را بيه زنيان

نس ت میدهند؛ چون بر این قیدهاند که زنان باورپکیري بیشيتري نسي تبيه مسيائل دارنيد و بيا
رویکرد تفاوت قابلتوجیه است:
عجه

مانهدر مهن از فرهنه

فریهه

و شیلههه و نیرنهه

ن مههاه

کههه در وی نیسههو افسهه ن مههرا راه

و دسههتان

ب د پیشش چه شکچهو نه د مسهتان
(هچان)118 :

چرا گه ی سه ن بها ته بهه دسهتان

کههه بههر چی ه کسههان نیسههو دسههتان
(هچان)114 :

دلههو بستسههو بههر وی دایههه پیههر

بههه افس ه ن سهها ته مسههچار و زنجیههر
(هچان)240 :

هه ابش داد

ربههید گههلانههدار

مشهه دیگههر بههه نهه د ویههس ههادو

منهههه رامههها مهههرا از هههادوی دار
زن م بهههد کجههها بابهههدت بهههان
(هچان)241 :

تهه چههاره دانههی و نیرنهه بههازی

نگههر در کههار مهها چههاره چههه سههازی
(هچان)154 :

واژۀ شق ،حسادت و رش

نیز با رویکرد تفاوت ،منطقی بهنظر میرسد:

نبابههد هههیم هجههری بههی نهیبههی

چنان چه ن ههیم عشهقی بهی عتیبهی

تههش

عتاب دوسو بابهد در دلهش ه ش

کههرا از عشههق بابههد در د

(هچان)336 :
مههرا عشههق تشههی در د برافرو ههو

که هرچند بیش کشت بیشهتر سه

و

(هچان)251 :

 -2-3واژههای زنانه متناظر با رویکرد تسلط در داستان «ویس و رامین»
درانتظار بودن و ص رکردن و بیص ري :با توجه به زندگی خاص زنان میتوان ویژگيی «در انتظيار
بودن» را زنانه دانست .این ویژگی با رویکرد تسلط قابلتوجیه است؛ زیرا با توجه به مفعيولبيودن
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وي در زندگی توانایی بسیاري از کنشها از وي سلب شيدهاسيت؛ بنيابراین چيارهاي جيز انتظيار
ندارد:
که من زین پس به راههو چشه دارر

گهههی روز و گهههی سههاعو بههچارر
(هچان)282 :

سچن بر ویهس گفهو :ای دایهه دانهی

که گ کهردر بهه

هبر انهدر ه انی
(هچان)250 :

به پاسه گفهو وی را ویهس دلکهش

ب ری چه ن ته ان کهردن در تهش
(هچان)184 :

نفرین و د ا :زن به نوان موجودي که هیچ قدرتی ندارد و در برابر ظلي و سيت هيیچ کياري
نمیتواند بکند ،همیشه در پس پرده به د ا و نفرین پرداختهاست .در این میيان ،نفيرین پیرزنيان و
بیوهزنان در شعر شا ران گکشته مورد توجه قرار گرفتهاست و از مق ظل و سيت بيه نيان خ ير
میدهد (یزدانی .)144 :1386 ،این مورد نیز فرضیۀ تسيلط را تقویيت ميیکنيد ،چيون مربيوطبيه
فرودستی زنان است:
مههه کهه ه بهه ر بههادا ،مههه دژ بهه ر

که نجا گشو چش ب هو مهن که ر
(گرگانی)203 :1386 ،

بگیهههرد ههه ن ویهههس دلبریهههو

بهه د انگشههو پایههو بنههد پایههو
(هچان)201 :

کههه زردا زرد بههاد ن کههو فرسههتاد

بهههدین فرزانگهههی و دانهههش و داد

بههدو گفههو ای بدانههدیش و بنفههرین

مه ت بادی و مهه ویهس و مهه رامهین

زان باد و ارون های و ب مهو

مه ایهن گفتهار و ایهن دیهدار به مو

مه

(هچان)115 :
مبههادا در هههان چ ه ن ویههس دیگههر

بههههد باز و بههههدانجار و بههههدا تر

مبههادا در هههان چهه ن دایههه ههادو

کهه و گیههرد هچههه سههرمایه ههادو
(هچان)245 :

هههدایا کردگهههارا

ب رگههههها کامگهههههارا بردبهههههارا

هچهههیگههه ی

تهه یههار بهههیدالن و بههیکسهههانی

هچیشهههههه چهههههارۀ بیوارگهههههانی
(هچان)279 :
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دعهها از مههن ز ب ههو نیهها مههین
(هچان)282 :

گریستن ،نالیدن ،غ و اندوه و ناله و افسوس و دریغ :این ویژگی با رویکرد تسلط قابلتوجیه
است؛ زیرا مربوط به ضعف و فرودستی زنان است؛ نمونههاي ن ارت است از:
ز بس کاین روی گلگه ن را زنهی ته

ز بس کاین م ی مشهکین را کنهی ته
(گرگانی)250 :1386 ،

مهههرا بهههر تهههش سهه زنده منشهههان

گهه ب از دیههده بههر گلنههار منشههان
(هچان)254 :

هه یش

ببههارر هه ن دیههده بههر د ریههش

بگههری زار بههر نههاالن د

دریغههها رفتهههه رنهههر و روزگهههارر

دریغههههها ایهههههن د امیهههههدوارر

دریغههها رنهههر بسهههیارا کهههه بهههردر

که ه د روزی ز رنجه بهر ن ه ردر
(هچان)251 :

بیوفایی :این مورد نیز با رویکرد تسلط قابلتوجیه است؛ زیرا زنان فرودست مورد بيیوفيایی
مردانی واقع میشدند که بر نها تسلط داشتهاند:
هچههیگ ه ی کههه دیههد ن بههیوفهها را

کههه نشناسههد بههه گیتههی ه

فهها را

(هچان)275 :
مهههرا گ یهههد عفهههااا ای وفهههادار

که چنهدین سهو مههر بهیوفها یهار
(هچان)278 :

مههرو را گفههو مشههکینا تهه دیههدی

ز رامههین بههی وفههاتر یهها بههنیدی
(هچان)256 :

ن هه اه

سههتن از م بههد رهههایی

نههه بهها او کههرد هه اه بههیوفههایی
(هچان)308 :

 -3-2واژههای زنانه متناظر با رویکرد تفاوت در داستان « سرو و بیرین»
توجه به تزئینات و اثاثیۀ خانه ،ظرایف ،شپزي و طع غکا و بویایی که از ویژگیهاي سينتی زنيان
است و متناظر با رویکرد تفاوت است:
ت ه را بههیرنههر شل ه ایی چنههین نههرر

بههرنر سههرد را تهها کههی کنههی گههرر
(نظههامی)283 :1392،
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اسههو گههر نایههد گرانههو

کههه بهه یی در نچهها دارد دهانههو

نچههها در مهههردر رد به ه ی پهههاکی

ت بها چنهدین نچها چه ن ب ینهاکی

به س سن به ی بهه گفتها چهه تهدبیر

سههچنبر گفههو سههالی هه ردن سههیر

ن کان ب ص را ب ی دههان به د

بب ی از این به چ ن ته ان به د

ت

(هچان)352 :
اگر س دی ن

ردی زو ،زیهان نیسهو

ب د نا

رده ی نی بهام از ن نیسهو
(هچان)265 :

پاکدامنی ،شرم و حیا ،زرم ،غیرت ،بیغیرتی و نامردي نیز تفاوت را میرساند:
اگههر بیههرت بههری بهها درد بابههی

وگهههر بهههیبیرتهههی نهههامرد بابهههی
(نظههههامی)284 :1392،

هههانی نههاز دارر ههد هههان بههرر

دری در شههه دارر هههد در زرر
(هچان)291 :

هههههان از چالههههو روبههههنایی

چالهههههو در پنهههههاه پارسهههههایی
(هچان)221 :

چهه بینههد نیههاعهههد و نیههانامههو

ز مههن

اهههد بههه نام سههی تچامههو
(هچان)222 :

منادا ،جمالت د ایی و جمالت معترضه که براي بیيان احساسيات بيهکيار ميیرود و فرضيیۀ
تفاوت را تقویت میکند:
گهی بها ب هو گفتهی کهای سهتچکار

نکردی تا ته ی زیهن ه بتهر کهار
(هچان)264 :

دلهه ظههال بههد و یههارر سههتچگار

از این د بی دله زیهن یهار بهی یهار
(هچان)292 :

سوگند نشانی از تفاوت است:
پههس نگههه بههر زبههان ورد سهه گند

بههه ههه ش زیههرم و ههان ردمنههد

بهههه هههدر گنبهههد فیهههروزهگلشهههن

بههه نهه ر چشههچۀ

ربههید روبههن

به هر نفسی که در فردوس پام اسهو

به هر شرفی که در منش ر ام اسهو

بههدان زنههده کههه هرگهه او نچیههرد

بههه بیههداری کههه ه اب او را نگیههرد

1
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زمههن بههر نایههدت کههامی کههه ه اهی
(هچان)407 :

خرافات ،ا تقاد به جادوگري و جادو و سحر ،پیشگویی و دریافت امواج ساطع از ط یعت نیيز
همانطور که شرح دادهشد ،متناظر با تفاوت است:
مههرا بهها ههادویی ههه شقههه سههازی

کههه برسههازد ز بابههل شقهههبههازی
(هچان)284 :

هههه ار افسهههانه از بهههر بهههیش دارد

بهههه لنهههازی یکهههی در پهههیش دارد

مههن ایههن افسههانهههها را نیهها دانهه

چنههین افسههانهههها را نیهها هه ان

بسههازن کههاو ههد از پنجههه ندانههد

ع هههارد را بهههه سهههحر از ره برانهههد
(هچان)284 :

شق نیز متناظر با رویکرد تفاوت است:
ز برر اندر زمین میدیهد و مهیگفهو

که د بیساز ب د و عشهق بهی فهو

چهه بههاپ ر مههد انههدر چههارۀ کههار

دلهه را پههاره کههرد ن پههارۀ کههار

ضای عشهق اگرچهه سرنبشهته اسهو

مههرا ایههن سرنبشههو او در نبشههتهسههو
(هچان)236 :

واژۀ ناز و نازنین نیز بهنو ی مختص زنان و متناظر با رویکرد تفاوت است:
ههههه ار افسههههانه از بههههربیش دارد

بهههه لنهههازی یکهههی در پهههیش دارد
(هچان)284 :

فرود مههد یکههی بههاهین بههه بههبگیر

تهههشرو نهههازنین را کهههرد ن جیهههر
(هچان)235 :

یکههی نههاز تهه و ههد ملهها بههاهی

یکههی م ه ی ت ه از مههه تهها بههه مههاهی
(هچان)221 :

 -3-3واژههای زنانه متناظر با رویکرد تسلط در داستان « سرو و بیرین»
منتظربودن و ص رکردن همانطور که بیان شد ،میتواند نشانی از تحتسلطهبودن زنان باشد:
مههرا کهه

ههبرکردن تلهه بههد کههار

سهه د گههر لصبههو ههبرر نهههی نههار
(هچههان)292 :
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هبر مهد سهیهرنه
(هچههان)208 :

که ابر ب در این ب روزکهی چنهد

نچانههد هههیمکههس اویههد در بنههد
(هچان)264 :

نفرین و د ا و مناجات :نشان از ناتوانی زنان و همانطور که در بخش پیشيین نیيز شيرح داده
شد نشان از تسلط است:
مگههههر دود د مههههن راه بسههههتو

نفیههر مههن سهها در پهها بکسههتو
(هچان)36 :

گههی د را بههه نفههرین یههاد مههیکههرد

ز د چ ه ن بههیدالن فریههاد مههیکههرد
(هچان)264 :

داونههههدا بهه هب را روز گههههردان

چهه روزر در هههان پیههروز گههردان
(هچان)361 :

گریستن نشانی از تسلط زنان است ،زمانی که حربهاي جز گریه ندارند:
د نچی نهدد دگهر بهار

از ن گریان به ر کهاین زنگهی تهار

چ زنگی

ز ابهها و ه مههن در هههر بههچاری

بهه د دریههها نچهههی ،دوز بهههراری

بههر ب دیههده کشههی چنههد رانهه

یههالش را بههه یههاری چنههد هه ان

(هچان)359 :

(هچان)294 :

بیوفایی :بیوفایی به زن ،در جامعه همیشه رایج بوده و هست .گاهی از احساس و القيۀ او
سوءاستفاده میشود و تا خر مر ،از یاد وري چنین بیوفایی دل رزده ميیشيود؛ اميا در داسيتان
خسرو و شیرین بیوفایی به زن نس ت دادهشدهاست (بهدلیل فرودستانگاري زنان) کيه بازنشيانی
از تسلط است:
و در بچشههیر و در زن

نشهههاید یهههافتن در ههههیم بهههرزن

وفهها در اسهه

وفا مردیسو بر زن چ ن ته ان بسهو

چ زن گفتی بش ی از مردمهی دسهو

بسههی کردنههد مههردان چههاره سههازی

ندیدنههد از یکههی زن راسههو بههازی

زن از پهل ی چه ،،گ ینهد بر اسهو

مج ی از پهل ی چ ،پهله ی راسهو
(هچان)284 :

1
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بعد از تحلیل و بررسی دادههاي دو منظومه مشخص شد ،واژههاي مربوطبه تزئینات و اثاثیيۀ
خانه ،طع غکا ،ل اس ،اشیاء گران ها ،شرم ،زرم ،رسوایی ،منيادا ،سيوگند (زنهيار) ،جيادو (سيحر،
طلس  ،نیرن ) شق ،حسادت ،رش

در این دو منظومه ،فرضیۀ تفاوت بین زن و مرد را تقویيت

میکنند .از طرف دیگر ،واژههاي مربوطبه انتظار ،ص ر ،نفرین ،د ا ،گریستن ،نالیدن ،غ و انيدوه،
زاريکردن ،بیوفایی و ...نمودي از رویکرد تسلط است .پس از تحلیل کیفيی ،دادههيا بيهصيورت
کمی نیز مورد واکاوي قرار گرفت .بسامد واژههاي زنانه در این دو منظومه در جيدول زیير نشيان
دادهشدهاست:
دو  .1بسامد واژههای زنانه در داستان « سرو و بیرین» و «ویس و رامین» با دو رویکرد تفاوت و تسلط
ویس و رامین

سرو و بیرین

واژههای زنانه

رویکردها

31

37

برر  ،زرر ،رس ایی

32

12

منادا

28

4

س گند (زنهار)

15

6

ادو (سحر ،للس  ،نیرن )

38

18

عشق ،شسادت ،ربا

36

15

نفرین و دعا

43

9

انتظار  ،بر

15

7

گریستن ،نالیدن ،ب و اندوه ،زاریکردن

45

7

بیوفایی ،وفا

13

2

ت

ه به

ئیات (ت ئینات و اثاثیۀ انه،

لص بشا ،لباس ،ابیاء گرانبها)
تفاوت

تسلط

با بررسی انجامشده بر روي واژههاي بهکاررفته در این دو منظومه میتوان گفيت کيه در کيل،
بازنمود این واژهها در منظومۀ «ویس و رامین» بسیار بیشتر از «خسرو و شیرین» است ( 296ميورد
در برابر 117مورد) .نکتۀ جالبتوجه این است که هر دو شا ر بير ميواردي کيه نشيانگر رویکيرد
تفاوت است ،بیشتر از موارد نشانگر رویکرد تسلط تأکید داشتهانيد؛ بيه يارت دیگير ،در داسيتان
«ویس و رامین» فخرالدین اسعدگرگانی ،حدود  60درصيد واژگيان زنانيه را بيا رویکيرد تفياوت
نگاشته؛ درحالی که نظامی در «خسرو و شیرین» تقری ا  78درصد از واژگان را با رویکيرد تفياوت
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وردهاست و این بدین معناست که حتی در زمان کهن و در ادبیات کهن ما نیز نگاه تسلط بر زنان
را نمیپسندیده و این بررسی شرایط زنان در ن صر را نیز تاحدودي بازنمون کردهاست.
 -4نتیجه
در نتیجۀ این پژوهش و در پاسخ به پرسش اول تحقیق میتوان گفت ،در داستان «ویس و راميین»
اساس گفتار زنان بر واژههایی بنا شدهاست کيه از زنيانگی حکایيت ميیکنيد و درصيد ميدۀ ن
واژگان بهترتیب ارت اسيت از :گریسيتن و ناليه و زاريکيردن ،جيادو و طلسي  ،شيرم ،زرم و
رسوایی ،توجه به جزئیات ،منادا ،شق ،د ا ،نفيرین ،سيوگند ،انتظارکشيیدن و صي ر پیشيهکيردن،
بیوفایی و وفا ،حسادت و رش

که با جزئینگري خاصی به شیوههاي متفاوت بیيان شيدهاسيت؛

ولی در داستان «خسرو وشیرین» گفتار زنان بر م ناي منطيق و قيلگرایيی شيکل گرفتيهاسيت و
واژههاي زنانه در فحواي کالم نان نمود کمتري پیدا کردهاست که به معناي ن ود واژگان زنانيه در
کالم زنان داستان «خسرو و شیرین» نیست؛ بلکه به این معناست که در مقایسه با داستان «ویيس و
رامین» واژگان زنانه نمود کمتري داشتهاسيت ( 296ميورد در برابير 117ميورد)؛ چنانکيه واژگيان
مربوط به جزئیات و سحر و جادو بیشترین بسامد را داشتهاست و از سایر واژگانی که بیيانکننيدۀ
حاالت زنانه است ،به تعداد کمی استفاده شدهاست و کالم نان به سخن مردان نزدی تر اسيت و
این پاسخ پرسش دوم است که ميی توانيد معليول تيوان و دقيت هرکيدام از شيا ران در سياخت
گفتگوهاي شخصیتها نیز قلمداد شود که به این ترتیب توان نظيامی از فخراليدین اسيعدگرگانی
کمتر است.
در پاسخ به پرسش سوم تحقیق که دربارۀ رویکرد غالب در این دو اثر است میتوان گفت کيه
رویکرد تفاوت در هر دو اثر غالب اسيت؛ اگرچيه نظيامی بيا وجيود اسيتفادۀ کمتير از واژههياي
بهاصطالح زنانه ،درصد بیشتري از بازنمودي استفاده کردهاست که با رویکرد تفياوت قابيلتوجیيه
است و تاحدودي فرضیۀ تسلطبر زنان را رد کردهاست .ال ته براي بررسيی دقیيقتير ميیتيوان بيه
جایگاه زنان در این دو اثر و نقش نان در داستان نیز توجه کرد که ميیتوانيد موضيوع تحقیقيات
ینده باشد.
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