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بررسي تطبيقي زبان جنسيت در نامههاي عاشقانۀ چهار منظومۀ غنايي
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چکيده
يکي از مباحث مهم در بررسي زبان شعر ،رابطة جنسيت با زبان اثر است .برخي پژوهشگ ران
معتقدند ميان زبان و نوشتار زنانه و مردانه ،تفاوت وجگود دارد .در ايگ مقالگه ،بگا اسگتفاد از
ديدگا هاي زبانشناسي به ويژ نظرية رابي ليکاف ،ميزان توانمندي شاعران مرد در بازنمگايي
زبان جنسيت و ايجاد زباني متناسب با جنسگيت شصيگيتهگاي زن و مگردي هگه نامگههگاي
عاشقانة چهار منظومة غنايي از زبان آنها سرود شد است ،تحليل و تبيي شد اسگت .بگراي
اي منظور ،زبان نامههاي عاشقانه بر اساس مباحثي از علگم معگاني ،چگون جمگتت خبگري،
امري ،پرسشي ،قسم ،دعا و منادا ،تقييد و اطگت بررسگي شگد .يافتگههگا نشگان مگيدهگد در
نامههاي دو منظومة «ويس و رامي » فصرالدي اسعد گرگاني و «شيري و خسرو» امير خسگرو
دهلوي ،زبان نامهها متناسب با جنسيت شصييتهاي زن و مردي است هگه نامگههگا از زبگان
آنها بيان ميشود؛ اما در نامههاي خسرو و شيري و ليلي و مجنون نظامي ،زبان شصييتهگا
تحت تأثير جنسيت شاعر است .به نظر ميرسد ديدگا شصيگي نظگامي بگه شصيگيت زن و
موقعيت اجتماعي زنان دو منظومه از عوامل مؤثر در اي زمينه بود است.
کليدواژهها :زبان جنسيت ،نامههاي عاشقانه ،منظومههاي غنايي.
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 -1مقدّمه

پديدۀ زبان و عوامل مؤثر بر آن از ديرباز موضوع مگورد مطالعگة پژوهشگ ران بگود اسگت« .از آغگاز
پيدايش علم زبانشناسي در قرن نوزدهم تا نيمة دوم قرن بيستم هه هسگاني همچگون سگاپير 1،لبگاو2و
فيشم 3اهميت عوامل اجتماعي را در مطالعات زباني نشگان دادنگد ،بگه نقگش ايگ عوامگل در زبگان
توجه چنداني نشد بود» (مدرسي)13 :1368 ،؛ اما پس از آن زبگانشناسگان در پگي ارائگة شگواهدي
بودند هه به اختتفات زباني ميان سصن ويان يک زبان و داليل آن اشار هند .به طور هلي در تمگامي
زبانها ،از نظر تلفظ واژگان و دستور زبان تفاوتهايي ميان سگصن ويان وجگود دارد .برخگي از ايگ
تفاوتها فردي و برخي گروهي هستند« .تفاوتهاي جمعي هگه منجگر بگه جگدا شگدن گروهگي از
گويشوران يک زبان از بقيه ميشود ،معمگوال بگه عوامگل غيرزبگاني نظيگر منطقگه جغرافيگايي ،سگ ،
جنسيت ،ميزان تحييتت ،طبقه اجتماعي ،مگههب ،شگغل و.....بسگت ي دارد» (بگاطني-78 :1363 ،
 .)79از ميان عوامل اجتماعي موثر بر زبان ،عامل جنسيت نقش مهمي در بگروز تفگاوتهگاي زبگاني
دارد و سبب بروز ويژگيهاي زباني متفاوت ،در زنان و مردان ميشود .همچنگي مگيتگوان يکگي از
داليل تفاوتهاي زباني زنان و مردان را به موقعيت و نقش اجتماعي متفاوتي هه هريگک از ايگ دو
گرو در جامعه بگر عهگد دارنگد مربگوا دانسگت (نگک :نوشگي فگر .)18۵ :1381 ،اگرچگه وجگود
تفاوتهاي زباني ميان زنان و مردان اثبات شد است ،اما بسگياري از محققگي معتقدنگد «تحقيگق در
حوزۀ سبک زبان زنانه و تفاوتهاي زبان زنانه و مردانه مبتني بر اي مسئله است هگه زنگان بگه چگه
هاربردها و صورتهايي از زبان گرايش بيشتري دارند وگرنه مسئلة زنانگهنويسگي و در نظگر گگرفت
چيزي به عنوان زبان زنانه در ذات زبان وجود ندارد و زبگان الزامگا داراي تمگايزات جنسگي نيسگت»
(رضوي و صالحي نيا .) 68 :1394 ،اي گرو معتقدند «هيچ يک از زبانشناسان توانگايي سگاخت و
هاربرد نشانهها و دستور زبان را به يک جنس خاص منتسب نکگرد انگد؛ امگا دربگارۀ ميگزان هگاربرد،
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قوت و ضعف و تأخر در يادگيري زبان بي دو جنس تفاوتهايي هشف هرد اند» (طگاهري:1388 ،
.)93
با در نظر گرفت اي موضوع ،تفاوتهاي زباني در گونههاي متفاوت ادبيگات فارسگي قابگل
بررسي است .بصش بزرگي از ادبيات ما ،توسط شاعران و نويسندگان مگرد و بگه شگکل انتقگال
روايت از واقعيتها و آرزوهاي يک زن نوشته شد است .از آنجا هه زنگان از نظگر بيولگوژيکي
داراي عواطف و ذهنيت خاص خود هستند ،با توجه به ن رش زنانة خود به موضوع مين رنگد
و از شيو هاي خاص متفاوت با شيو هاي ن ارش مردان سود ميبرنگد» (حسگيني.)96 :1384 ،
از جمله مسائل مهم در بررسي زبان آثار غنايي اي است هگه گوينگدۀ مگرد در سگص گفگت از
جانب شصييت زن داستان تا چه انداز توفيق داشته است .يکي از بصشهاي جگها

ادبيگات

غنايي ،نامههاي عاشقانه است .در اي پژوهش ،نامههاي موجود در چهار منظومة غنايي انتصا
و با استفاد از نظريات زبانشناسي جنسيت بهويژ نظرية رابي ليکاف1بررسي شد اسگت .هگر
چهار منظومة مورد بررسي ،سرودۀ شاعران مرد است اما در بصش مربوا به نامههگا ،بصشگي از
زبان شصييت زن و بصشي از زبان شصييت مرد داستان سرود شد است .با توجه بگه تگأثير
جاي ا اجتماعي و موقعيت افراد در زبان جنسيت ،در اي نامگههگا زن و مگرد گگا در جاي گا
عاشق و گا در جاي ا معشو قرار دارند و اي موضوع نيز در نوع زبان به هار رفته از سگوي
آنان مؤثر است .اولي منبع مورد بررسي در اي پژوهش ،ويس و رامگي (وفگات بعگد از )446
است .تعداد نامههاي اي منظومه 1۵ ،نامه است هه دو نامه از زبان رامي و سيزد نامه از زبگان
ويس بيان شد و مجموعا  8۵8بيت را در بر گرفته است .نامگههگاي عاشگقانه نصسگتي بگار در
ويس و رامي ياد شد و روش فصرالدي اسعد در سرودن اي نامههگا منشگأ د نامگهسگرايي در
ادبيات فارسي ميشود (نک :صفا ،1370 ،ج .)۵۵۵ :3فروزانفر معتقد است هه «فصرالدي اسگعد
زبان پهلوي ميدانسته و داستان ويس و رامي را از يک اصل پهلوي ترجمه نمود و در اشتقا
بعضي هلمات ،دم از پهلويداني خود زد اسگت» (فروزانفگر .)36۵ :13۵0 ،بنگابراي مگيتگوان

سابقة نامههاي عاشقانه را به دوران اشکاني رساند .دي ر منبع مورد تحليل ،نامههگاي خسگرو و
1. Robin Lakoff
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شيري نظامي ( ). ۵37-612است« .ريشههاي اي داستان مگاجرايي تگاريصي متعلگق بگه دورۀ
ساساني است و هستة آن از شاهنامه برگرفته شد ؛ اما در هتب المحاس و االضداد (،) . 167
غرر اخبار ملوک الفرس ( ). . 440-439و تاريخ بلعمي ( ). . 220نيز به اي داستان اشگار
شد است» (رياحي .)31 :13۵8 ،اي منظومه داراي دو نامة عاشقانه از سوي خسگرو و شگيري
و مشتمل بر  87بيت است.
در منظومة ليلي و مجنون ( ،)۵37-612ليلي پس از مرگ پدر مجنگون ،نامگهاي بگه او مگي-
نويسد و با زباني عاشقانه او را دلداري ميدهد و مجنون در پاسخ او گلههاي عاشگقانة خگود را
با زباني لطيف بيان ميهند .اي دو نامه در مجموع 133بيت از منظومه را تشکيل داد است .بگه
اعتقاد برخي از محققان ،داستان ليلي و مجنون از يک موضوع مردمگي قگديمي هگه در ادبيگات
بابلي رواج داشته اقتباس شد است (رپيکا)300 :13۵4 ،؛ اما هراچکوفسکي معتقد است «اصگل
و ريشة داستان به عر ها تعلق دارد» (هراچکوفسکي .)24 :1373 ،دي ر منبع مورد تحليگل در
اي پژوهش ،نامههاي موجود در شيري و خسرو امير خسگرو دهلگوي ( )6۵1-72۵اسگت هگه
 189بيت از منظومه را شامل ميشود .نامة خسرو به شيري  ،سراسر سرزنش است و شيري نيز
در پاسخ ،به گتيه از او ميپردازد .در اي پژوهش سعي شد است ميزان مطابقگت هگر يگک از
اي نامهها با زبان جنسيت مشصص گردد.
 -1-1بيان مسئله :بررسي زبان جنسيت در نامههاي عاشقانه

در اي پژوهش ،نامگههگاي عاشگقانة چهگار منظومگة غنگايي انتصگا

و بگا اسگتفاد از نظريگات

زبانشناسي ،بهويژ نظرية رابي ليکاف بررسي شد است .ليکاف زبان زنانه را پستتر از زبگان
مردان ميداند(« )1زيرا شامل ان ار هاي ضعف اسگت و بگر مطالگب بگياهميگت ،غيگر جگدي و
واهنشهاي عاطفي تأهيد دارد .به نظر او گفتار مردان نيرومندتر است و اگر زنان خواهان هسب
برابريهاي اجتماعي با مردان باشند بايد زبان آنهگا را بپهيرنگد» (سگلدن و ويدوسگون:1377 ،
 .)263هر چهار منظومة مورد بررسي ،سرودۀ شاعران مرد است اما در بصش مربوا به نامگههگا،
بصشهايي از زبان شصييت زن و بصشهايي از زبان شصييت مرد داستان سرود شد اسگت.
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بنابراي هدف اصلي پژوهش ،بررسي ميزان توفيق شاعران مرد در بازنمايي زبگان جنسگيت ،در
اي آثار است .فرضية مطرح اي است هه زبان به هار رفته در هگر چهگار اثگر منطبگق بگر زبگان
جنسيت است و هريک از اي شاعران با توجه به جنسيت خود ،توانايي بازنمايي زبان زنانگه را
در نامههاي مربوا به شصييت زن داستان داشتهاند .سؤال پژوهش اي است هه هگدام يگک از
شاعران در بازتا

زبان جنسيت موفقتر بود اند و دليل عگدم انطبگا بعضگي از آثگار بگا زبگان

جنسيت چيست؟ به جهت تناسب در ابيات مورد بررسگي ،نامگههگاي موجگود در سگه منظومگة
خسرو و شيري  ،ليلي و مجنون و شيري و خسرو به طور هامل بررسي شد است امگا از ميگان
نامههاي منظومة ويس و رامي  ،دو نامگه از ويگس و دو نامگة رامگي جهگت بررسگي و تحليگل
محتوايي انتصا

شد است .در انجام ايگ پگژوهش ،از روش اسگنادي و آمگار توصگيفي بهگر

گرفتهايم .در آغاز ،با تکيه بر نظرات زبانشناسي ،معيارهاي زبان جنسيت بيگان شگد و در هگر
مورد ،مثالهايي از متون حيطة پژوهش آمد است و سپس در پايان هر بصش ،هاربرد هگر يگک
از متغيرها در نامههاي شصييت زن و مرد داستان ،بررسي و تحليل شد است.
 -2-1پيشينۀ پژوهش

پيشينة تحقيق در زمينة زبان جنسيت به اوايل دهگة هفتگاد مگيتدي و تحقيقگات رابگي ليکگاف
( )197۵در مورد زبان زنانه بازميگردد .او در پژوهش نوآورانة خود هشت ويژگي مربگوا بگه
گفتار زنان را بيان هرد .همچني سگاپير ( ،)1939لبگاو ( ،)1972برنگد ،)197۵(1دوبگوا2و هگرا

3

( ،)197۵ترادگيگگل ،)1983(4بگگارون ،)1986(۵و هگگامرون )1989(6از پژوهشگگ ران در زمينگگة
مطالعات زبان و جنسيت هستند .اي دسته از پژوهشها مبني بر بررسي تأثير متغير جنسيت در
سطح آوايي ،نحوي و شيو هاي تعامل زنان و مردان در رفتارهاي هتمي است .در ايران دسگته-
1. Brand
2. Du Bois
3. Crouch
4. Trudgill
5. Baron
6. Cameron
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اي از محققان با تأليف پاياننامه به تحقيگق در زبگان جنسگيت پرداختنگد .از جملگه :نوشگي فگر
( )1374اليههاي مصتلف زبانشناسي جنسيت و تأثير جنسيت بر زبان و جامعه را معرفي هگرد.
صادقي تحييلي ( )1374تمايز مقولة احسگاس در شگعر شگاعران زن و مگرد را بررسگي هگرد.
عس ري ( )137۵با توصيف هلي گونة محاور اي فارسي ،تفاوتهگاي هگاربردي دو جگنس در
تلفظ ،از جمله تکيه ،ضماير شصيي و صورتهاي خطا

را مگورد توجگه قگرار داد .مدرسگي

( )1378همبست ي جنسيتي با برخي متغيرهاي آوايي زبان فارسي را اثبات هرد .برزگر آ قلعگه
( )1378تأثير زبان جنسيت در انتصا

واژگان را بررسي هرد .جاننژاد ( )1380نشان داد مردان

در مقايسه با زنان سهم بيشتري از گفت و را در اختيار ميگيرنگد و سگلطة بيشگتري بگر جريگان
گفت و دارند .پژوهش راني نيز با مقاالت خود به پژوهش در با

زبگان جنسگيت پرداختگهانگد.

نجمآبادي ( )1377به دگرگوني زبان زن و مرد در دورۀ مشروطيت پرداخت .علينگژاد ()1381
مقولة جنسيت را در راستاي تحول زبان فارسي بررسي هگرد .داوري اردهگاني و عيگار ()1387
جنبههاي مصتلف زبان و جنسيت را مورد توجه قرار دادند .طگاهري ( )1388از پگژوهش خگود
چني نتيجه ميگيرد هه در آثار ادبي با سبک و نوشتار زنانه مواجگه هسگتيم و عنيگر جنسگيت
نميتواند عاملي براي ايجاد يک زبان مستقل باشد .بهمني و باقري ( )1391ويژگگيهگاي زبگان
زنانه را در آثار سيمي دانشور بررسي و سپس آنها را با زبان زنگان در آثگار جگتل آل احمگد
مقايسه هرد اند .نيکوبصت ( )1391به نمودهاي ديدگا زنانه در سطوح مصتلگف واژ  ،جملگه و
سطح گفتمان در آثار زويا پيرزاد پرداخته است .بهمني مطلق و مروي ( )1393در پژوهش خود
رابطه زبان و جنسيت را در رمان شبهاي تهران بررسي هرد اند .رضوي و صالحينيا ()1394
با مطالعة سبکشناختي خاطرات تاجالسلطنه ،ويژگيهاي زنانة ايگ اثگر را شناسگايي هگرد انگد.
بصشي از اي پژوهشها ،در زمينة مباني نظري زبانشناسي جنسيت و بصش دي ر در زمينة نقد
عملي زبان جنسيت در رمگان هگاي معاصگر اسگت .در مقالگة پگيش رو ،اسگتفاد از نظريگههگا و
پژوهشهاي مربوا به مباني نظري زبان جنسيت اهميت ويگژ اي اسگت و در هنگار آن ،محقگق
هوشيد است تفاوتهاي زبان جنسيت را با رويکرد به مباحثي از علم معاني تحليگل و تفسگير
هند.

سال چهل و نهم
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2۵

 -3-1ضرورت پژوهش

مسئلة زبان جنسيت يکي از موضوعات جديد در ادبيات فارسگي اسگت و بگهويگژ در ادبيگات
غنايي نياز به تأمل و هاوش دارد .در سالهاي اخير اي موضوع در برخي متگون منثگور ادبيگات
معاصر مورد توجه قرار گرفته است اما تاهنون هيچ يک از متون منظوم و هتسيک اد

فارسي

از اي منظر تحليل نشد اند .در اي تحقيق براي نصستي بار بصشهايي از چهار منظومة غنگايي
بزرگ بر اساس نظرية زبان جنسيت رابي ليکاف بررسي و تتش شد است تفاوتهگاي زبگان
زنانه و مردانه در قالب اي نظريه و با رويکرد به مباحث علم معاني تحليل شود .همچني ايگ
پژوهش عتو بر نشان دادن توانمندي شاعران در بازنمايي زبان جنسيت ميتواند ميگزان تگأثير
ديدگا هاي شصيي شاعر و رويکردهاي تاريصي ،اجتمگاعي و فرهن گي او را در چنگدصگدايي
شدن يک مت مشصص هند.
 -2بحث

در اي بصش با استنباا از نظريات زبانشناسي به ويژ نظرية رابي ليکاف ،مهمتگري تفگاوت-
هاي زبان زنانه و مردانه بيان شد سپس نتايج آن در نامههاي عاشگقانه ،تجزيگه و تحليگل مگي-
گردد .از نظر ليکاف مهمتري مشصيات گفتار زنان عبارتند از:
 )1هاربرد ترديدنماها؛ ترديدنماها هلماتي هستند هه حگس ترديگد و درنگو گوينگد را بگه
مصاطب القا مي هنند .ليکاف معتقد است زنان با به هار بردن اي دسته از هلمات از اظهار نظگر
قطعي ميپرهيزند و گا از جوا

دادن طفر مي روند؛  )2استفادۀ بيشتر از قيگد در زبگان ماننگد

خيلي؛  )3استفاد از صفتهاي تهي؛ يعني صفاتي هه هماننگد سگاير صگفات اسگم را توصگيف
ميهنند اما نميتوان برايشان معنگاي صگريح و دقيقگي تعريگف هگرد؛  )4اسگتفاد از نقگل قگول
مستقيم؛  )۵داشت لغات خاص؛ زنان از واژ هايي استفاد ميهنند هه مربوا به عتيگق خگاص
آنها در حوز هاي مصتلف است؛  )6استفاد نکردن از زبگان خشگ يگا مردانگه؛  )7اسگتفاد از
گفتار غير مستقيم براي درخواست ( .)Lakoff, 1975: 52-54ليکاف معتقد است بيان عبگارت
به صورت پرسشي در زبان زنانه بيشتر است (.)Cameron, 2005: 490
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از دي ر تفاوتهايي هه ليکاف ميان زبان زنان و مردان مطرح ميهند ايگ اسگت هگه زنهگا
اجاز ميدهند مصاطب بگر محگاور چيگر شگود .زنگان صگورتهگاي زبگاني بيگان ر و مگردان
صورتهاي زباني عقتني را بيشتر به هار ميبرند .قيد و صفت ،بيان ر عواطفاند ولگي اسگم و
فعل داللت عقتني دارند .بسگامد قيگد و صگفت در هگتم زنگان بگيش از مگردان اسگت .زنهگا
استانداردهاي زبان را بيشتر رعايت ميهنند و نشانههاي موافقت زيادي ميفرسگتند .ال گوهگاي
آوايي مورد استفادۀ زنان شبيه پرسش است و نياز به تأييد دارد .همچنگي زنگان در زبگان ماننگد
مردان آمرانه عمل نميهنند .ليکاف معتقد است زنان براي تأهيد بر گفتار خود از آهنو قويتگر
جمتت و تشديدهنند ها استفاد ميهنند .آنها براي اي هه گفتار خود را مهم جلگو دهنگد از
تشديدهنند هايي براي تأهيد در جمتت و قوي هردن بار معنايي استفاد ميهنند و در توصيف
هر چيزي با شدت بيشتري عمل ميهنند در حالي هه مردان به يک توصيف ساد اهتفا ميهننگد
(نک :فتوحي.)399-398 :1391 ،
بنابراي تفاوت زبان زنان با مردان معموال در بسامد عناصر زباني خگاص اسگت؛ چنگان هگه
بسامد باالي عناصري مانند جمتت پرسشي ،دعايي و منادا باعث ميشگود هگه مگت  ،زنانگه بگه
شمار آيد .شميسا معتقد است« :در ن ا زنانه بحث زبان ساد تر است و بي اوصاف و صگفات
هم ميتوان تفاوتهايي با مردان يافت» (شميسا .)391 :138۵ ،پس زبان زنانه ،بگه دنبگال ابگراز
احساسات به شکلي دي ر و از ن ا زنان است .زنان در دنياي خگود تمايگل زيگادي بگه داشگت
ثبات دارند و تسلططلبي مردان در زبان نيز يکي از مشصيههگاي اصگلي دنيگاي مگردان اسگت
(نک :برنارد .)20-17 :1384 ،همچني نقش هاي زباني هه نشانة عدم اطمينگان اسگت در هگتم
زنانه بيشتر است (.)Wodak & Benke, 1998: 93
براي اساس ،با استفاد از مشصيههاي زبانشناختي منتج از نظريات رابي ليکاف و تعگداد
دي ري از زبانشناسان ،نامههاي عاشقانه ،در چهارچو

مباحثي از علم معاني فارسي بررسگي

شد اند .بسامد هريک از موارد در جدول مشصص شگد و سگپس نتيجگهگيگري هلگي و ميگزان
توانايي شاعر در بازنمايي زبان جنسيت بيان شد است.

سال چهل و نهم
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 -1-2کاربرد جمالت امري

زبانشناسان زبان مردانه را قدرتمند و آمرانه و زبگان زنانگه را نيازمنگد بگه تأييگد مگيداننگد .آنهگا
معتقدند مردان غالبا در مکالمهها به دنبال غلبه بر همصحبت هستند .اي باعث ميشود آنان بيشگتر
از جمتت امري استفاد هنند؛ اما زنان در مکالمهها در پي برقراري تعامل با دي ران هسگتند و بگه
جاي استفاد از دستورهاي مستقيم ،بيشتر منظورشان را به طور پيشگنهادي يگا غيرمسگتقيم مطگرح
ميهنند .زبانشناسي به نام گليسون1معتقد است در چهارسال ي ،پسگران بيشگتر از دختگران جملگة
امري ميسازند (نک :اصتني .)20-19 :1383 ،پژوهش جاننژاد نيز نشان ميدهگد هگه مگردان بگه
ميزان  77/۵درصد و زنان به ميزان  22/۵درصد در مکالماتشان از هگتم آمرانگه اسگتفاد مگيهننگد
(نک :جاننژاد .)11۵ :1380 ،بر اساس اصول زبانشناسي جنسگيت ،انتظگار مگيرود در نامگههگاي
()2

عاشقانه ،هاربرد اي جمتت از سوي شصييت مرد بيشتر از شصييت زن باشد.

جدول شماره  :1مقايسۀ کاربرد جمالت امري در نامههاي عاشقانه
مرد

زن

هل

رديف

منظومه

1

ويس و رامي

۵

3

8

2

خسرو و شيري

2

12

14

3

ليلي و مجنون

4

10

14

4

شيري و خسرو

8

7

1۵

نتايج نشان ميدهد هاربرد جمتت امري در نامههاي رامي  62درصد و در نامههاي ويگس
 38درصد است و سص فصرالدي اسگعد گرگگاني از ايگ جهگت بگا معيارهگاي زبگانشناسگي
جنسيت مطابقت دارد .ميزان هاربرد جمتت امري از سوي نظامي در نامة خسرو  14/3درصگد
و در نامة شيري  8۵/7درصد است .در ليلي و مجنون نيز  28/۵درصد از جمتت امري مربوا

به نامة مجنون و  71/4درصد متعلق به نامة ليلي است .بر اي اساس ،در دو منظومگة خسگرو و
شيري و ليلي و مجنون ،هاربرد زبان آمرانه از سوي شصييتهاي مرد و زن ،بگا اصگول زبگان-

1. Gleason
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شناسي جنسيت سازگار نيست و جمتت امري بيشتر از سوي شصييتهاي زن داستان به هار
رفته است .در شيري و خسرو امير خسرو دهلوي ۵3/3 ،درصد از جمگتت امگري مربگوا بگه
نامة خسرو و  46/7درصد مربوا به نامة شيري است هه اي تفاوت نسبتا قابل متحظه اسگت.
بنابراي از اي منظر ،ابتدا سص فصرالدي اسعد و پس از او امير خسرو دهلوي ،بگا معيارهگاي
زبانشناسي جنسيت مطابقت بيشتري دارد.
 -2-2کاربرد جمالت پرسشي

اريکسون1و جانسون2پس از بررسي سگبکهگاي گفتگاري ،اسگتدالل هگرد انگد هگه سگبکهگاي
گفتاري با جاي ا و قدرت اجتماعي پيوند دارد .افراد داراي جاي گا پگايي عمومگا سگبکهگاي
گفتاري ضعيف را به هار ميبرند هه با درنوها ،صگورتهگاي سگؤالي و صگورتهگاي بسگيار
مؤدبانه همرا است؛ درحالي هه افراد متعلق به جاي ا باالي اجتمگاعي بگه نگدرت شگکلهگاي
ضعيف را به هار ميبرند .زنان از آنجا هه در اجتماع جاي گاهي ضگعيف دارنگد ،از شگکلهگاي
ضعيف زباني استفاد ميهنند و بالعکس ،صورتهاي مردانه قگاطع و قدرتمندانگه اسگت (نگک:
بهمني مطلق و مروي .)21 :1393 ،فتوحي نيز به نقل از ليکاف در مورد تفگاوتهگاي گفتمگاني
مردان و زنان مينويسد« :زنان اهثرا از موضعي پرسش ر ،مردد و حمايتطلب سص ميگوينگد
در حالي هه مردان از موضعي هنترلهننگد و پرخاشگ رانه گفت گو مگيهننگد» (فتگوحي:1391 ،
 .)399زبانشناسان معتقدند مردان در مکالمهها ،بيشتر در پي نشاندادن دانش ،هسگب برتگري و
به هاربردن روشهاي آمرانه هستند؛ بنابراي همتر از پرسش هه نشانة توجه مثبگت شگنوند بگه
سصنان گويند و تمايل براي ادامة مکالمه است استفاد ميهننگد .امگا هگدف زنگان از مکالمگه،
حفظ ارتباا ،پاسخدهي و تفاهم بيشتر با طرف مقابل است .آنها از گفتار براي دسگتيگابي بگه
صميميت بيشتر بهر ميگيرند؛ به همي دليل براي تداوم ارتباا و استفاد از نظريات مصاطگب،
از جملههاي پرسشي استفاد ميهنند.

1. Erikson
2. Johnson

سال چهل و نهم
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م هس نيم آخگر؟ ايگ بسگت نيسگت؟
(نظامي)190 :1376 ،

هگگه را دانگگي چگگو م گ در مهربگگاني؟

چگگو تگگو بگگا م گ نمگگاني بگگا هگگه مگگاني؟
(گرگگگاني)233 :1389 ،

بسياري از جمتتي هه در نامههاي عاشقانه به شکل پرسشي بگه هگار رفتگه ،بگراي دريافگت
پاسخ از سوي مصاطب بيان نشد است .ايگ گونگه پرسگشهگا نگوعي تأييگد ذهنگي گگرفت از
مصاطب و بر اساس شيو اي است هه ارسطو در ف خطابه متههر مگيشگود« :برخگي تگأثيرات
پرسش توسط شيو اي هه سصنرانينويسان به هار ميبرند بر مستمعان گهاشته ميشود تا بتوانگد
از آگاهي دي ران بهر اي برد باشد» (ارسطو .)213 :1371 ،در اي جمتت ،گوينگد يگا قيگد
تأييد از سوي مصاطب را دارد و يا ميخواهد از ميزان اطتعات او بهگر ببگرد .ايگ ويژگگي را
مي توان به زبان جنسيت نيز تسري داد هه زنان در هن ام صحبت هردن سعي دارند مصاطگب را
در گفت وي خود شريک هنند و از اطتعات او بهر ببرند يا مگورد تأييگد او قگرار ب يرنگد .بگه
همي دليل است هه يکي از ويژگيهاي سبک زنانه ،هاربرد بيشتر پرسش از سوي زنان دانسگته
شد است.
جدول شماره  :2بسامد تکرار الفاظ پرسش در نامههاي عاشقانه
مرد

زن

هل

رديف

منظومه

1

ويس و رامي

10

13

23

2

خسرو و شيري

۵

4

9

3

ليلي و مجنون

9

6

1۵

4

شيري و خسرو

3

14

17

نظامي در خسرو و شيري  ۵۵/۵درصگد جمگتت پرسشگي را از زبگان خسگرو و 44/۵
درصد از جمتت پرسشي را از زبان شيري آورد است .در ليلي و مجنون نيز  60درصگد
جمتت پرسشي از زبان مجنون و  40درصد آنها از زبان ليلي بيان شد است و نتايج به -

جستارهاي ادبي (ادبيات و علوم انساني سابق)

30

شمارۀ سوم

دست آمد از اي دو منظومه ،با معيارهاي معمول زبانشناسي مطابقت نگدارد .در مقابگل،
فصرالدي اسعد گرگاني  43درصد از جمتت پرسشگي را از زبگان رامگي و  ۵7درصگد از
جمتت پرسشي را از زبان ويس بيان ميهند .امير خسرو دهلوي نيز تنهگا  17/6درصگد از
جمتت پرسشي را از زبان خسرو و  82/4درصد را از زبان شيري سگرود اسگت )3(.ايگ
نتايج نشان ميدهد هه نامه هاي ويس و رامي و شيري و خسگرو بگا ايگ ويژگگي زبگاني
جنسيت مطابقت دارد.
 -3-2کاربرد قسم ،دعا و منادا

قسم ،جملهاي خبري است هه از حرف قسم و مورد قسم و فعل جمله هگه معمگوال بگه قرينگة
معنوي حهف ميشود ساخته ميشود .دعا نيز به معناي درخواسگت از خداونگد اسگت .شميسگا
دعا و قسم را از جمتت عاطفي دانسته است (شميسا .)137 :1373 ،فتوحي نيگز معتقگد اسگت
«در زبان عناصري وجود دارند هه جنبة اطتعرساني ندارند بلکه بيشتر جنبة تأهيدي و عگاطفي
دارند مانند قسمها ،دعاها و نفري ها هه هاربرد اي دسته از واژ ها در دو گگرو زنگان و مگردان
متفاوت است» (فتوحي .)408-406 :1391 ،در بررسي نامههاي عاشقانه ،دعگا در سگه شگکل و
ساخت به هار رفته است.
 جملة امري با معناي ثانوية دعابنواز مرا مزن هه خاهم

افروخته ه هه گردناهم
(نظامي)192 :1376 ،

 جملة دعايي هه در ساختار آن فعل دعايي به هار رفته است.اگر فرهاد شد شيري بماناد

چه باک از زردگل نسري بماناد
(نظامي)26۵ :1391 ،

 شبهجملههگاي دعگايي :تمگام جملگههگاي دعگايي عربگي ،در فارسگي شگبه جملگه تلقگيميشوند.
عفا اهلل زي دو چشم سيل بارم

هه در روزي چني هستند يارم
(گرگاني)246 :1389 ،

سال چهل و نهم
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هاربرد اي دسته از جمتت در نامهها ،نشانة دقت متکلم به فراهم هگردن زمينگة مناسگب
عاطفي ،برقراري ارتباا قوي با مصاطب براي انتقال بهتر عواطف و تتش براي ابگراز حسگ
نيگگت در عشگگق و اثبگگات آن بگگه مصاطگگب اسگگت هگگه بگگا ويژگگگي زبگگان زنانگگه نيگگز مطابقگگت
دارد.
جدول شماره  :3ميزان کاربرد قسم و دعا در نامههاي عاشقانه
مرد

زن

هل

رديف

منظومه

1

ويس و رامي

1

4

۵

2

خسرو و شيري

1

3

4

3

ليلي و مجنون

۵

1

6

4

شيري و خسرو

0

2

2

بر اساس اي نتايج ،در نامههاي ويس و رامي  ،هاربرد قسگم و دعگا در 20درصگد مگوارد از
سوي رامي و 80درصد از سوي ويگس بگود اسگت .نظگامي در خسگرو و شگيري  2۵درصگد
جمتت دعايي و قسم را از زبان خسرو و  7۵درصد را از زبان شگيري بيگان هگرد اسگت .در
ليلي و مجنون  83درصد جمتت دعا و قسم از زبان مجنون و  17درصگد از زبگان ليلگي بيگان
شد است و در شيري و خسرو تمامي جمتت دعا و قسم از زبان شصييت زن سرود شگد
است .بر اي اساس ،اي ويژگي زبان جنسيت به ترتيب در شيري و خسرو ،ويگس و رامگي و
خسرو و شيري ديد ميشود اما در ليلي و مجنون نظامي ،اي دسگته از جمگتت متناسگب بگا
( )4

جنسيت شصييتهاي داستان به هار نرفتهاست.

فتوحي معتقد است زنان نسبت به مردان از جمتت ندايي بيشتري هگم اسگتفاد مگيهننگد.
«زنان از مردان جزئين رتر هستند و بيشتر از جمتت دعايي ،تعجبي و منادا استفاد مگيهننگد»
(فتوحي .)408 :1391 ،وي و روبگي  )2001(1و هيگوارد )2003(2نيگز در پگژوهشهگاي خگود
نشان داد اند زنان بيش از مردان از عتئم ندايي استفاد مگيهننگد (محمگودي بصتيگاري:1392 ،
1. Winn & Rubin
2. Hayward
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 .)۵4۵نظامي در نامههاي خسرو و شگيري  ،تنهگا دو بگار (نگک :نظگامي 269 :1391 ،و  )26۵و
اميرخسرو ،يک بار از جملة ندايي استفاد هرد است (نک :دهلوي1962 ،م .)173 :.اما منادا در
()۵

ليلي و مجنون و پس از آن در ويس و رامي هاربرد بيشتري داشتهاست.
ن گگگارا گرچگگگه رنجگگگورم ز دوري

سگگرم را چشگگم و چشگگمم را تگگو نگگوري
(گرگگگاني)239 :1389 ،

اي يگگگگار قگگگگديمعهگگگگد چگگگگوني

وي مهگگگگدي هفگگگگت مهگگگگد چگگگگوني
( نظگگامي)187 :1376 ،

جدول شماره  :4کاربرد منادا در نامههاي عاشقانه
مرد

زن

هل

رديف

منظومه

1

ويس و رامي

2

۵

7

2

خسرو و شيري

1

1

2

3

ليلي و مجنون

11

9

20

4

شيري و خسرو

0

1

1

بر اساس اي آمار ،در منظومة ويس و رامي از مجمگوع جمگتت نگدا 28 ،درصگد از زبگان
رامي و  72درصد از زبان ويس بيان شد است .در خسرو و شگيري نظگامي ،جمگتت نگدايي
بي شصييت زن و مرد به صورت مساوي استفاد شد است .در شيري و خسرو تنهگا جملگة
ندا ،از زبان شصييت زن سرود شد است .بر اي اساس ،اي ويژگي زبان جنسيت به ترتيگب
در شيري و خسرو ،ويس و رامي و خسرو و شيري ديد ميشود .در ليلي و مجنگون نظگامي
 ۵۵درصد جمتت ندا از زبان مجنون و  4۵درصد آنها از زبان ليلگي آمگد اسگت و از جهگت
هاربرد منادا نيز نامههاي ليلي و مجنون با اصول زبان جنسيت مطابقت ندارد.
 -4-2کاربرد جمالت خبري ابتدايي و طلبي

رابي ليکاف معتقد است در اجتماع به طور نسبي زنان پاي ا اجتماعي هم ثباتتري دارند .اي بگي-
ثباتي و تزلزل اجتماعي ،در رفتار زباني آنان بازتا درخور متحظهاي دارد .وي معتقگد اسگت زنگان
براي تأهيد بر گفتار خود از آهنو قويتر جمتت و تشديدهنند ها استفاد ميهنند .آنها بگراي ايگ
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هه گفتار خود را مهم جلو دهند ،از تشديدهنند هايي بگراي تأهيگد در جمگتت و قگويهگردن بگار
معنايي استفاد ميهنند و در توصيف هر چيزي با شدت بيشتري عمل ميهنند در حگالي هگه مگردان
به يک توصيف ساد اهتفا ميهنند« .اريکسون ،جانسون و ابگار ( )1987نيگز در پگژوهشهگاي خگود
استدالل هرد اند هه زنان از آنجا هه در اجتماع جاي اهي ضعيف دارند ،از شکلهاي ضگعيف زبگاني
و تشديدهنند ها استفاد ميهنند و بالعکس صورتهاي مردانه ،قاطع و قدرتمندانگه اسگت» (بهمنگي
مطلق و مروي .)21 :1393 ،براي سنجش ميزان قاطعيت و ضعف هگتم زن و مگرد در ايگ بصگش،
ميزان هاربرد جمتت ابتدايي و طلبي به عنوان معيار در نظر گرفته شد است.
 -1-4-2خبر ابتدايي

در خبر ابتدايي ،مصاطب نسبت به مضمون خبر حالت انکار ندارد و در اي صورت احتياج بگه
تأهيد نيست (شميسا .)148-147 :1379 ،بر اساس نظريات مطرح شد در مورد ويژگگي زبگان
جنسيت ميتوان اي گونه برداشت هرد هه اقتضاي قاطعيت زبان مردانه استفادۀ بيشگتر از خبگر
ابتدايي است و با توجه به اقتضاي حال مصاطب زن در اي نامگههگا و تزلگزل موقعيگت زنانگه،
سص خطا

به او بدون هيچ تأهيدي بيان ميشود و بدون ترديد يا انکار نيز از سوي مصاطگب

پهيرفته ميشود .جمتت خبر ابتدايي بدون تأهيد هستند ودر ايگ حالگت مصگاطبي در تيگور
متکلم خلق شد هه در برابر خبر ،حالت شک يا انکار ندارد .مثال:
سگگگتم بگگگر دل خداونگگگدي نباشگگگد

چگگو جويگگد هگگس خردمنگگدي نباشگگد
(دهلوي1962 ،م)168 :.

حسگگا

از هگگار او دور اسگگت مگگا را

دل از بهگگر تگگو رنجگگور اسگگت مگگا را
(نظگگگامي)264 :1391 ،

 -2-4-2خبر طلبي در نامههاي عاشقانه

با توجه به احوال مصاطب ،گا متکلم ،مصاطب را مردد فرض ميهنگد و هگتم را بگا مؤهگدات
مصتلف ميآورد .يکي از علل اي موضوع آن است هه مصاطب در موقعيتي فراتر از متکلم قرار
دارد (شميسا .)148-147 :1379 ،از جمله روشهاي تأهيد براي مؤهد آوردن جملههگا در ايگ
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نامهها ميتوان به هاربرد ادات تأ هيد ماننگد همگي و همانگا ،هگاربرد ادات قيگر ،هگاربرد ضگمير
شصيي در ابتداي جمله و تکرار اشار هرد.
اگگگگر بگگگا تگگگو چنگگگي روزي بديگگگدي

همانگگگا جگگگانم از تگگگ برپريگگگدي

(گرگاني)221 :1389 ،
گهگگگي رومگگگي نمايگگگد گگگگا زن گگگي

جهان را نيست هگاري جگز دورن گي

(نظگگامي)268 :1391 ،
بگگري در مسگگتمندي داشگگت سگگوزي

تويي هگت ن گهرد بگر دل هگه روزي

(دهلگگوي1962 ،م)166 :.
هگگگگم زخگگگگم زدي هگگگگم آ هگگگگردي

روزم چگگگو شگگگب سگگگيا هگگگردي ...

(نظامي)194 :1376 ،
متکلم هن ام بيان خبر ابتدايي قاطعتر و نسبت بگه مصاطگب داراي موضگع برتگري اسگت و
انتظار ترديد يا مصالفتي از جانب او ندارد .امگا بگر خگتف آن بگه هن گام هگاربرد خبگر طلبگي،
مصاطب نسبت به متکلم در موضع برتر قرار ميگيرد و با توجه به اقتضاي حال او و ترديگد يگا
مصالفت احتمالي او ،جمتت به صورت مؤهد آورد ميشود .به همي دليل با توجه به ويژگگي
ضعف در هتم زنانه ،ميتوان هاربرد خبر طلبي را هه تشديدهنند و همگرا بگا تأهيگد اسگت و
نشان از برتري مصاطب نسبت به متکلم دارد از ويژگيهاي زبان زنانه دانست.
جدول شماره  :5کاربرد جمالت خبري ابتدايي و طلبي در نامههاي عاشقانه

1

ويس و رامي

مرد
66

ابتدائي
زن
4۵

هل
111

2

خسرو و شيري

37

17

۵4

9

3
4

ليلي و مجنون
شيري و خسرو

38
۵0

22
40

۵0
90

17
19

رديف

منظومه

مرد
16

طلبي
زن
29

هل
4۵

12

21

9
22

26
41
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نتايج نشان ميدهد به جز منظومة ليلي و مجنون ،در ساير آثار ايگ ويژگگي زبگان جنسگيت
ديد شد است اما در ليلي و مجنون ،بيشتري جمتت خبري طلبي توسط مجنون استفاد شد
()6

و از اي نظر نيز زبان شصييتهاي اي منظومه متناسب با زبان جنسيت نيست.
 -5-2کاربرد نقشهاي اصلي و فرعي در جمالت

ارهان اصلي براي ايجاد يک جمله نهاد و فعل است .بعضي از افعال به مفعول و يا متمم فعلگي
نياز دارند و مواردي غير از اي ها عناصرِ غيرضروري است هه بيانهننگدۀ عواطگف و جزييگات
است؛ مضاف اليه ،بدل ،مميز ،صفت و قيد از جملة اي موارد است .اي موارد در تقابل با اسم
(هستة عبارتهاي اسمي) و فعل قرار ميگيرد هه صورتهاي اصلي و عقتني جمله محسگو
ميشوند (رضوي و صالحينيا .)72 :1394 ،اي مبحث در علم معاني با عنوان تقييگد و اطگت
مطرح ميشود .يکي از ويژگيهايي هه توسط روبي ليکاف ،به عنوان شاخصهاي زبگان زنانگه
مشصص شد  ،اي است هه زنان بيش از مردان از صورتهاي زباني بيان ر اسگتفاد مگيهننگد؛
صفت و قيد بيان ر عاطفه و اسم و فعل داراي داللت عقتني است .بنابراي بسامد قيد و صفت
در هتم زنان بيشتر است .يکي از موارد قابل بررسي براي دريافت ميزان تفگاوت زبگان زنانگه و
مردانه در نامههاي عاشقانه ،هاربرد صفت ،قيد و مضاف اليه از زبان هريگک از شصيگيتهگاي
داستان است .همچني هاربرد نقشهاي فرعي و وابسته مانند قيد ،صفت و مضاف اليه از سگوي
زنان نشاندهندۀ جزئين ري آنان است در حالي هه هاربرد نقشهگاي اصگلي از سگوي مردهگا،
نشان ميدهد مردها در زبان و توصيفات خود بيشتر به هليات توجه دارند.
جدول شماره  :6کاربرد قيد و صفت در نامههاي عاشقانه
رديف

نام منظومه

1
2
3
4

ويس و رامي
خسرو و شيري
ليلي و مجنون
شيري و خسرو

هاربرد صفت
زن
مرد
4۵
30
21
20
34
28
30
42

هاربرد قيد
مرد زن
31
13
23
9
4
۵
23
14

هاربرد مضاف اليه
زن
مرد
32
26
14
18
12
33
40
33

مجموع
مرد زن
108 69
۵8 47
۵0 66
93 89
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بر طبق نتايج ،به جز ليلي و مجنون ،اي ويژگگي زبگان زنانگه در سگاير منظومگههگاي مگورد
مطالعه ديد شد و صورهاي زباني بيان ر و تقييد در نامههاي شصييتهاي زن آثگار بيشگتر از
مردان است.
 -6-2ميزان انطباق زبان نامهها با معيارهاي زبانشناسي جنسيت
بر طبق نتايج هلية مباحث ،ويس و رامي و سگپس شگيري و خسگرو بگا اصگول زبگانشناسگي
جنسيت مطابقت بيشتري دارند ،اما نامههاي دو منظومة نظامي ،با اصول زبگان جنسگيت مطگابق
نيست .يکي از داليل وجود تمامي متغيرهاي مربوا بگه زبگان جنسگيت در زبگان فصرالگدي و
اميرخسرو ،مربوا به موقعيت متزلزل فرهن ي و اجتماعي و فرودست بودن زنان در عير ايگ
شاعران است (نک :خواجه نوري و زاهد)69-۵9 :1382 ،؛ اما با توجه به موقعيت تقريبا مشگابه
زنان ايراني ،در زمان هر سه شاعر بايد تفاوت زبان نظامي را در عوامل دي گري جسگتجو هگرد.
يکي از داليل قاطعيت زبان زنانة خسرو و شيري  ،ديدگا شصيي نظامي نسبت بگه شصيگيت
زن است هه در اي زمينه تابع ديدگا رايج در جامعه نيسگت« .از نظگر نظگامي ،قهرمگان واقعگي
سرتاسر منظومه و نقطة مرهزي آن خسرو نيسگت ،بلکگه شگيري اسگت» (بگرتلس.)83 :13۵0 ،
براي نظامي ،شيري يادآور آفا همسر از دست رفتة اوست و شگايد همگي عتقگة او بگه ايگ
شصييت داستان سبب شد تا در سصنان شيري ويژگيهاي ضعف زبان زنانه ديد نشود .نکتة
دي ر اي هه همانگونه هه ميدانيم ،نظامي فردي حکيم بود است و در خسرو و شگيري گگا
حکمت خود را از زبان شيري جاري ميسازد .بنابراي در بصگشهگايي هگه شگيري بگه تبيگي
مسائل دنيوي و اخروي ميپردازد ،به طور قطع شيري هسگي نيسگت جگز خگود نظگامي (نگک:
نظامي .)399-398 :1391 ،مسئلة دي ري هه در تفاوت زبان نظامي بايد مورد توجه قرار گيگرد،
تفاوتهاي فرهن ي ميان جامعة ايران و قفقاز است .نظامي شصييت شيري را در مکگاني غيگر
از ايران و در يک محيط آزاد ،ساخته و پرداخته است« .او براي خلق تمثگال شگيري از دنيگاي
استم بيرون آمد و به مسگيحيت قفقگاز آن روز توجگه هگرد اسگت» (بگرتلس .)84 :13۵0 ،در
محيطي هه براي شيري ساخته شد « ،زن چيزي از شا شاهانش هم ندارد هه قيب بگر سگر و
موي فروهشته را از تاج مرصع پادشاهي هم نميدانگد و بگيپگروا سگص مگيگويگد» (سگعيدي
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سيرجاني .)16 :1377 ،نظامي شيري را از نظر اصالت ،زنگي بگزرگزاد و از جهگت زيبگايي و
شصييت مظهر خردمندتري و زيباتري زنگان مگيدانگد و طبيعگي مگينمايگد هگه زبگان چنگي
شصييتي را قاطع و محکم نشان دهد.
منظومة ليلي و مجنون نيز با ويژگيهاي زبان جنسيت مطابقت همتري دارد .علت اي امر را
ميتوان در چند مورد جستجو هرد .نصست اي هگه تگاريخ نشگان مگيدهگد بصشگي از زنگدگي
شصييتهاي داستان با واقعيت منطبق است .بنابراي در بررسگي زبگان ايگ منظومگه بايگد بگه
تفاوتهاي فرهن ي و تاريصي نيز توجه داشت« .هراچکوفسکي بگراي مجنگون هگويتي واقعگي
قائل است و او را يکي از اهالي عربستان در سدۀ اول هجري مي داند (هراچکوفسگکي:1373 ،
 .)2۵دستة دي ري از محققان ،ب مايههاي عربي اولية داستان را به پگيش از اسگتم مگيرسگانند
( .)Allen, 2000: 170در دوران جاهليت ،زنان عر

استقتل رأي و آزادي داشتند و عگد اي

از آنان در جنو ،سياست ،شعر ،تجارت و صنعت بهنام بودند .در دورۀ جاهليت اختيار ازدواج
را به دختران ميدادند ،زنان قريش بگر شگوهر خگود مسگلط بودنگد و بگر مگردان خگود تحکگم
ميهردند» (جرجي زيدان .)92 :1372 ،اما اگر نظر تعدادي از محققان را هه معتقدند ريشههگاي
داستان ليلي و مجنون مربوا به پس از استم است بپهيريم ،باز هم ميتوانيم برتري زبان زنانگة
اي منظومه را نشانة رويکرد تاريصي شاعر و شرايط فرهن ي جامعة آن عير عربسگتان بگدانيم؛
زيرا استم زن عر

را به اعطاي شصييت و اسگتقتل ارادۀ بيشگتري مفتصگر داشگت و بگه او

اختياراتي اساسي و پاي اهي عطا هرد هه به وي مجگال مگيداد تگا آزاديهگاي دي گر و حقگو
سياسي هسب هند» (ستاري .)37 :1373 ،هرچند در منظومة نظامي ،عقيدۀ پدر و قبيلة ليلي ،بگر
عقيدۀ شصيي ليلي غالب است ،اما شايد بتوان در انتصا

زبان اي شصييت از سوي نظگامي،

فرضية ذهرشد را قابل بررسي دانست .از سوي دي ر ،ليلي و مجنگون نظگامي از اولگي آثگاري
است هه با زمينة عرفاني سرود شد است .در اي اثر ،رياضتهاي مجنون و شيفت ي و انقيگاد
او در برابر ليلي ،واديهاي سير و سلوک عرفاني را به ياد مگيآورد و شگايد نظگامي در ترسگيم
شصييت و گفتار مجنون ،تيميم به خلق شصييتي داشته هه در برابر خواست معشو تسگليم
است و نصواسته است هتم او در برابر خواست معشو  ،هتمي آمرانه باشد .در اي اثر ،هگدف
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شاعر بيان يک عشق متعالي و عارفانه است و مسئلة جنسيت و عشگق زمينگي ليلگي و مجنگون،
همتر مورد توجه شاعر بود است.
 -3نتيجهگيري

در ميان نامههاي حيطة بررسي ،ويس و رامگي و شگيري و خسگرو بگا اصگول زبگان جنسگيت
مطابقت بيشتري دارد .بر اساس يافتهها:
 بيشتري هاربرد جمتت امري در نامههاي ويس و رامگي و شگيري و خسگرو ،از زبگانشصييت مرد داستان است اما در خسگرو و شگيري و ليلگي و مجنگون نظگامي ،ايگ دسگته از
جمتت در نامههاي شصييت زن داستان هاربرد بيشگتري داشگته اسگت و از ايگ منظگر ،زبگان
نامههاي اي دو منظومه با اصول زبانشناسي جنسيت سازگار نيست.

 جمتت پرسشي هه از ويژگيهگاي زبگان زنانگه اسگت در ويگس و رامگي و شگيري وخسرو ،در نامههاي شصييت زن از بسامد باالتري برخوردار است امگا در خسگرو و شگيري و
ليلي و مجنون ،اي جمتت بيشتر از سوي شصييت مرد داستان به هار رفته است.

 جمتت قسم ،دعا و منادا در سه منظومة ويس و رامگي  ،خسگرو و شگيري و شگيري وخسرو منطبق با اصول زبانشناسي جنسيت و در نامههاي زنگان از فراوانگي بيشگتري برخگودار
است؛ اما در ليلي و مجنون ،بيشتري هاربرد اي دسته از جمتت ،مربوا به نامة شصييت مرد
داستان است.
 در هاربرد خبر ابتدايي و طلبي ،به جز ليلي و مجنون ،دي ر آثار بگا اصگول زبگانشناسگيجنسيت مطابقت دارد.
 در تمامي نامهها به جز نامههاي ليلي و مجنون ،نقشهاي فرعي جمتت و صگورتهگايزباني بيان ر در نامههاي شصييت زن هاربرد بيشتري داشته است.
از آنجا هه واژۀ جنسيت بر مشصيههاي هريک از دو جنس بر اساس موقعيگت فرهن گي و
اجتماعي نيز داللت دارد ،شايد يکي از داليل وجود تمامي متغيرهاي مربوا به زبان جنسيت به
ويژ خييية ضعف زبان زنانه در اي دو اثر مربوا به موقعيت اجتماعي زنان آن دور اسگت.
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شرايط اجتماعي زنان در زمان هر سه شاعر تقريبا مشابه است و در زمان سرايش هيچ هگدام از
اي چهار منظومه ،زن ايراني موقعيت برتري نداشته ،ولگي زبگان جنسگيت بگه ويگژ متغيرهگاي
مربوا به ضعف اي زبان ،در ليلي و مجنون و خسگرو و شگيري نظگامي همتگر از دو منظومگة
دي ر مشهود است .داليل عدم تطابق سص نظامي با زبان جنسيت را بايد در ديگدگا شصيگي
نظامي نسبت به شصييت زن ،موقعيت فرهن ي و اجتماعي منطقهاي هگه داسگتان در آن خلگق
شد  ،نقش اول شيري در داستان ،ديدگا نظامي به شيري و عتقة او به اي شصييت داسگتان
دانست .تفاوتهاي فرهن ي و موقعيت تاريصي و اجتمگاعي زنگان عگر

را مگيتگوان يکگي از

عوامل عدم تطابق نامههاي ليلي و مجنون با اصگول زبگان جنسگيت دانسگت .همچنگي ليلگي و
مجنون از اولي آثاري است هه با زمينة عرفاني سرود شد و نظامي ،واديهاي سگير و سگلوک
عرفاني را با ضعف و انقياد مجنون در برابر ليلي نشان ميدهد.
يادداشتها
 -1نقطة شروع مطالعات زبان جنسيت ،انتشار مقالة «زبان و جاي ا زنان» به قلم رابگي ليکگاف در
نشرية معتبر «زبان و جامعه» بود .بر طبق اي نظريه هه بعدها به نظرية هاستي معروف گرديد ،زبگان بگه
هار رفته توسط زنان مشصيا ضعيف و فاقد قدرت و داراي هاسگتيهگايي اسگت .زنگان در مقايسگه بگا
مردان فرمهاي نامطمئ و ضعيفتر زبان را به هار ميبرند هه از نقش ضعيف تحميل شد بگر آنگان از
سوي اجتماع سرچشمه ميگيرد .بر طبق اي نظر ،زبان زنان هم به مفهوم زبان به هار رفته توسط زنگان
و نيز به معني زبان به هار رفته در مورد زنان ،گونگة زبگاني مشصيگا ضگعيف و فاقگد قگدرت و داراي
هاستي است (.)Lakoff, 1975: 52
 هاربرد متغيرهاي مربوا به زبان جنسيت در نامههاي عاشقانه( )2ويگگس و رامگگي  :رامگگي  ،18/270-17/270 -19/221 -10/222 - 1/220:ويگگس-4 ،3/236 :
 .4/238خسرو و شيري  :خسرو ،13/26۵-14/264 :شگيري ،۵ ،2،3/270 -18 ،17 ،1۵ ،13 ،11/269 :
 .13 ،11 ،9 ،6ليلگگي و مجنگگون :مجنگگون ،3/19۵-1/194-،9 ،7 ،6 ،۵ ،2/193-2/192 :ليلگگي-2/189 :
 .6/190-8/190-3/190شگگيري و خسگگرو :خسگگرو ،7 ،4 ،2 ،1/170-۵ ،4/169-10 ،6/168 :شگگيري :
.9/181-8/180 -10 ،9/178 -2/177 -7 ،۵/76
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( )3ويگگس و رامگگي  :رامگگي .21 ،1۵ ،14 ،13/270-22/269-16 ،9/221-22 ،21 ،20 ،12/220 :
ويس .1/238 -28 ،16 ،2/237-24 ،22 ،18 ،1۵/236 -20 ،19 ،18 ،8/23۵ :خسرو و شيري  :خسرو:
 4 ،3/1326۵/264-10/264-2/263شيري  .1/271-1۵ ،14 ،۵/269 :ليلي و مجنگون :مجنگون،2/192 :
 .16 ،6 ،4 ،3/19۵-6/194 -۵ ،4 ،3ليلي.14/191-14 ،6/190-11 ،6 ،1/188 :
( )4ويس و رامي  :رامگي  ،10/269 :ويگس .1۵ ،14/232-17/249-1۵/23۵ :خسگرو و شگيري :
خسرو 14/26۵ :شيري  .2/271-14/270-6/270:ليلگي و مجنگون :مجنگون-6/196-2/193 -13/192 :
 1/198ليلي .9/190 :شيري و خسرو :شيري .9/180 -7/168 :
( )۵رامگگگي  21/269-19/221 :ويگگگس ،12/239-2۵ ،24 ،17/238-22/23۵ :مجنگگگون-13/191 :
 ،4/197-8/196 -2/194-11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،1/192ليلگگگگي،17 ،16 ،1۵ ،14 ،13 ،12 ،11 ،10/187:
.18
( )6رامي  :خبگر ابتگدايي،6 ،۵ ،4 ،3 ،2/221 -23 ،19 ،18 ،17 ،16 ،1۵ ،14 ،11 ،10 ،8 ،6،7/220
،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6/222 -28 ،27 ،2۵ ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،17 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7
،28 ،27 ،26 ،23 ،20 ،11 ،9 ،8 ،۵ ،4 ،1/270 -20 ،19 ،1۵ ،14 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،۵ ،4 ،3/269-13
 .29خبر طلبگي،13 ،12 ،6 ،3 ،2/270 ،18 ،17 ،16 ،13 ،12/269 -4/222-26 -3 ،2 ،1/221-1/221 :
 ،24ر .10 ،7/270-23/269 -2۵ويس :خبر ابتگدايي،13 ،11 ،10 ،6 ،۵ ،4 ،2/23۵ -24 ،23 ،22/234 :
،1۵ ،14 ،13 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،1/237 -2۵ ،23 ،20 ،12 ،11 ،6/236 -29 ،28 ،27 ،26 ،2۵ ،17 ،14
 .12 ،10 ،8 ،۵ ،2/238 -27 ،26 ،2۵ ،23 ،22 ،21 ،20 ،17خبگگر طلبگگي،23 ،16 ،12 ،9 ،7 ،3 ،1/23۵ :
،11 ،7 ،3/238 -24 ،23 ،19 ،18 ،10 ،9 ،۵ ،4 ،3/237 -19 ،16 ،13 ،10 ،9 ،8 ،6 ،۵ ،1/236 -24
.2/236-1۵/23۵ -2۵/234
خسرو :خبگر ابتگدايي ،1۵ ،۵ ،2/26۵ -11 ،9 ،8 ،6 ،۵ ،4 ،3 ،2 ،1/264 -13 ،12 ،11 ،10 ،7/262
 .4 ،3 ،2 ،1/266 -19 ،18 ،17 ،16خبر طلبي.12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،1/26۵-12 ،7/264 :
شگگيري  :خبگگر ابتگگدايي-12 ،8 ،7 ،4 ،1/269 -16 ،1۵ ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،۵ ،2/268-16/267 :
 .8/270طلبي.10،12 ،4 ،1/270 -16 ،9 ،6 ،3 ،2/269 -14 ،13 ،11/268 :
مجنون :خبر ابتدايي ،10 ،9 ،8 ،۵ ،2 ،1/19۵ -4 ،3/194 -10 ،8 ،4 ،3/193-14/192-12 ،7/191
 .2 ،8 ،6 ،۵ ،3/197 -۵ ،4 ،3 ،2 ،1/196 -1۵ ،14 ،13خبگگگر طلبگگگي -8 ،7 ،۵/194 -12 ،11 ،1/193
 .7 ،2 ،1/197 -13 ،12 ،11 ،10 ،9/196 -12 ،11 ،7/19۵ليلگگي :خبگگر ابتگگدايي ،9 ،8 ،7/187-1۵/186
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 .1۵ ،13 ،12 ،10 ،۵ ،4 ،2 ،1/190-12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،۵ ،3 ،1/189 -12 ،10 ،8 ،۵ ،4/188 -19خبگگگر
طلبي .11 ،7/190 -10 ،9 ،4/189 -9 ،7 ،3 ،2/188
خسرو :خبر ابتگدايي ،4 ،3 ،1/168 -11 ،9 ،8 ،7 ،۵ ،3/167 -10 ،7 ،6 ،4 ،1/166 -10 ،9 ،6/16۵
 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،۵ ،4 ،3 ،2 ،1/171 -10 ،9 ،8 ،3/170 -11 ،10 ،9 ،2/169 -،9 ،۵طلبگگگي -11/16۵
.10 ،3/172 -12/171 -8 ،7 ،3 ،1/169 -8 ،2/168 -12 ،10 ،6 ،4 ،2 ،1/167-11 ،9 ،8 ،2/166
شيري  :خبر ابتدايي -،7 ،6 ،۵ ،4 ،1/17۵ -12 ،9 ،8 ،6 ،۵ ،3 ،2/174 -11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،۵ ،4/173
 .4 ،1/180 -11 ،9 ،7 ،3 ،2 ،1/ 179 -6 ،4 ،1/178 -9 ،7 ،6 ،۵/177 -11 ،6 ،4 ،3/176خبگگر طلبگگي:
-10/174 -12 ،10 ،8 ،۵ ،4/179 -21 ،8 ،3 ،2/178 -10 ،8 ،1/177-10/176-8/17۵ -7 ،4/174
.3،6 ،1/181 -6 ،3/180
کتابنامه
ارسطو .)1371( .ريطوريقا (ف خطابه) .ترجمة پرخيد ملکي .تهران :اقبال .چاپ اول.
اصتني ،محمدرضا .)1383( .تعامگل زبگان و جنسگيت و هارهردهگاي آن در ادبيگات معاصگر فارسگي.
پاياننامة هارشناسي ارشد زبانشناسي هم اني .دانش ا پيام نور.
باطني ،محمدرضا .)1363( .چهار گفتار دربارۀ زبان .تهران :آگه.
برتلس ،يوگني ادواردويچ .)13۵0( .نظامي شاعر بزرگ آذربايجان .ترجمة حسگي محمگدزاد صگديق.
تهران :پيوند.
برنارد ،جسي شرلي .)1384( .دنياي زنان .ترجمة شهرزاد ذوف  .تهران :اختران.
بهمني مطلق ،يداهلل؛ باقري ،نگرگس « .)1391( .مقايسگة زبگان زنانگه در آثگار سگيمي دانشگور و جگتل
آلاحمد» .زن و فرهنو .شمارۀ  .11صص .۵9-43

بهمني مطلق ،يداهلل؛ مروي ،بهزاد« .)1393( .رابطة زبان جنسيت در رمگان شگبهگاي تهگران» .زبگان و
ادبيات فارسي .شمارۀ  .76صص .26-7
ترادگيل ،پيتر .)139۵( .زبانشناسي اجتماعي (درآمدي بر زبگان و جامعگه) .ترجمگة محمگد طباطبگايي.
تهران :آگا .

جاننژاد ،محس  .)1380( .زبان و جنسيت؛ تفاوتهگاي زبگاني ميگان گويشگوران مگرد و زن ايرانگي در
تعامل مکالمهاي .پاياننامة هارشناسي ارشد زبانشناسي هم اني .دانش ا تهران.
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ما ادبيگات و فلسگفه .شگمارۀ .93

صص .101-94
خواجهنوري ،بيژن؛ زاهد ،سعيد« .)1382( .بررسي و تحليل اجمگالي نقگش اجتمگاعي زنگان در تگاريخ
ايران» .فرهنو .شمارۀ  .48صص .1۵1-138

داوري اردهاني ،ن ار؛ عيار ،عطيه« .)1387( .هنکاشي در پژوهشهاي زبانشناسي جنسگيت» .مطالعگات
راهبردي زنان .شمارۀ  .42صص .181-162
دهلوي ،اميرخسرو1962 ( .م .).شيري و خسرو .با مقدمة غضنفر علياف .مسکو :ادارۀ نشريات ادبيات
خاور.
رپيکا ،يان .)13۵4( .تاريخ ادبيات در ايران .ترجمة عيسي شهابي .تهران :بن ا ترجمه و نشر هتا .

رضوي ،فاطمه؛ صالحي نيا ،مريم« .)1394( .سبک زبان زنانه در خاطرات تگاجالسگلطنه» .اد

پژوهگي.

شمارۀ  .31صص .90-6۵
رياحي ،ليلي .)13۵8( .قهرمانان خسرو و شيري  .تهران :اميرهبير.
زيدان ،جرجي .)1372( .تاريخ تمدن استم .جلد اول .ترجمة علي جواهرهتم .تهران :اميرهبير.
ساپير ،ادوارد .)1376( .زبان .ترجمه عليمحمد حقشناس .تهران :سروش.
ستاري ،جتل .)1373( .سيماي زن در فرهنو ايران .تهران :مرهز.
سعيدي سيرجاني ،علي اهبر .)1377( .سيماي دو زن .تهران :پيکان.
سلدن ،رامان؛ ويدوسون ،بيتر .)1377( .راهنماي نظرية ادبي معاصر .ترجمة عبگاس مصبگر .چگاپ دوم.
تهران :طرح نو.
شميسا ،سيروس .)138۵( .نقد ادبي .تهران :ميترا.
_____________ .)1373( .انواع ادبي .تهران :فردوس .چاپ هشتم.
_____________ .)1379( .بيان و معاني .تهران :فردوس .چاپ ششم.
صفا ،ذبيح اهلل .)1370( .تاريخ ادبيات در ايران .جلد سوم .تهران :فردوس .چاپ هفتم.

صادقي تحييلي ،طاهر  .)1374( .ويژگيهاي شعر زنان و تفاوت آن با شعر مردان (در دورۀ معاصگر).
پايان نامة هارشناسي ارشد .دانش ا تربيت مدرس.

طاهري ،قدرتاهلل« .)1388( .زبان و نوشتار زنانه؛ واقعيت يا توهم؟» .زبان و اد
صص .107-87

پارسگي .شگمارۀ .42

سال چهل و نهم

بررسي تطبيقي زبان جنسيت در نامه...

43

عس ري ،معيومه .)137۵( .تفاوتهاي تلفظي زنان و مردان در فارسي تهراني .پايان نامگة هارشناسگي
ارشد .دانش ا عتمه طباطبايي.

علينژاد ،بتول« .)1381( .بررسي نسبيگرايانة مقولة جنس در راستاي تحول زبگان فارسگي» .مجموعگه
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