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 بر زبان زنان شاعر معاصر  بررسی تأثير جنسيت
 
 سروناز ملک  قدسيه رضوانيان

 دانشگاه مازندران
 چكيده

شناسی زبان و منتقدان فمينيستت   شناسی اجتماعی و جامعه های زبان اکثر محققان رشته
های آوایی، واژگانی و نحتوی وجتود    تفاوت ،زنان و مردان که بين زبانِ باورندبر این 
های فيزیولوژیكی زنان و مردان و اختالف  گروهی این تفاوت را ناشی از تفاوت. دارد

منشأ آن را  ،دانند و گروهی دیگر رهنگی مسلط بر جامعه میپایگاه اجتماعی و عوامل ف
به پيتدای  نتوعی زبتان     اند که منجر  تلقی کرده ،اعمال نفوذ و دخالت مردان در زبان

رو در این پژوه  سعی شده است تا تأثير جنسيت بر زبان  این از ؛ساالر شده است مرد
ی شتعر از   تدا یک یا دو مجموعهاب. ده شاعر زن معاصر ایرانی مورد بررسی قرار گيرد

تصادفی انتخاب شد، سپس شعرشان در سه سطح آوایی،   صورت شاعران موردنظر به 
علت وجود  که به  شد این يل قرار گرفت و نتيجهو تحل مورد تجزیه  ،واژگانی و نحوی

شناختی، زنتان    های زیست تفاوت ميان زنان و مردان از لحاظ پایگاه اجتماعی و مميّزه
 ،کنند و در اغلب متوارد  استفاده می  زده جنسيت  شكل قابل توجّهی از واژگان شاعر به 

عاطفی و اعتراض به وضتعيت زنتان در    -حسی  برای بيان مضامين  از این نوع واژگان
واژگتانی کته     همتراه   ، به در سطح آوایی، با توجّه به بافتی خاص. برند جامعه بهره می
دارد و مضامين رمانتيكی که معموالً از سوی زنان مورد توجّه گرایی   نشانی از جنسيت

ستطح  . کنتد  جلوه می  هایی خاص در شعرشان زنانه ها و مصوت گيرد، صامت قرار می
گرای هاليدی مورد بررسی  ی نق  نحوی با توجه به نق  بينافردی در چارچوب نظریه

ی پرسشتی، تأکيتدی و   ها قرار گرفت و مشخص گردید که زنان شاعر اساساً از جمله
مشخص ساخت که آنتان ایتن    ،وضوح توان به هرچند نمی ؛کنند دستورمند استفاده می

 ،اند کار گرفته خواننده بههایی به  کردن چه مضامين و اندیشه ها را برای منتقل نوع جمله
 .تر دستورمند هستندها بي  ی رویكرد محتواگرایانه است، جملهوقت
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زن،    اجتماعي، شاعران  شناسي ، زبان، زبان جنسیت زبان،  شناسي   جامعه: های کليدی واژه
 . فمینیسم

 

 مقدّمه .1
 ســـه و تأسیــبا انقالب مشروطنیز مقارن همراه با جهاني شدن فمینیسم، در ایران 

مجلس و نهادهاي مختلف، مسایل مربوط به زنان مرکز توجّه قرار گرفت و جنبش زنان 
ساناساریان معتقد است، جنبش زنـان از  . دگرگوني موقعیت زنان آغاز شدایران با هدف 

تمرکـز آنـان بـر     ،ي اوّل تشکیل شده بود که در وهلـه  ،ي متوسط و رو به باال زنان طبقه
آنان بر تغییر قوانین ازدواج و طـال  و پـردانتن بـه    سپس  ؛ضرورت تحصیل زنان بود

: 2931ساناسـاریان،  ). کـان تأکیـد داشـتند   بهداشت و پیشگیري از بیماري مادران و کود
ي زنان ایـران بسـیار تـأ یر گتاشـت و موجـر  هـور        این تحواّلت بر اندیشه (13-39

این رونـد  . برآمدند ،ي نویش شاعران و نویسندگاني شد که در پي شنانت هویت زنانه
وي پس از پیروزي انقالب اسالمي نیز ادامه یافت و منجر بـه پدیـد آمـدن آ ـاري از سـ     

شـاعراني  . بـه بازتـاب مسـایل و مشـکالت زنـان پردانتنـد       ،شاعران زن شد که در آن
همچون شیده تامي، ناطره حجازي، فرشته ساري، نازنین نظام شهیدي، ناهیـد کبیـري،   
شــیوا ارســ،ویي، رویــا ترتــي، گرانــاز موســوي، پگــاه احمــدي، رهزا جمــا ي، فرننــده 

 -براین که در فضـاي جدیـد سیاسـي    بنابراین زنان شاعر معاصر عالوه  . ...زاده و حاجي
ي نویش نیز توجّه نشـان دادنـد    اجتماعي شروع به سرودن شعر کردند، به هویت زنانه

 ،در نتیجـه  .گیري زبان موسوم به زنانه در شعرشان مؤ ر بوده اسـت  که این امر در شکل
بر زبان شاعران زن معاصـر را در سـه   این پژوهش در نظر دارد چگونگي تأ یر جنسیت 

بررسي کند و تبیین نماید که این شاعران براي بیان چـه   ،س،ح آوایي، واژگاني و نحوي
شانزده مجموعه از ده شـاعر،  . کنند تراز زبان موسوم به زنانه استراده ميهایي بیش اندیشه
هـاي   حلیـل مبنـاي ایـن پـژوهش بـر ت    . دهـد  ي آماري این پژوهش را تشکیل ميجامعه

نیسـت و در نظـر نـدارد کـه شـعر       ،ي آمارهاي جزء به جـزء  شناسي صرف و ارائه زبان
شاعران مورد نظر را با یك یا چند ا ر ناص مردانه مورد مقایسـه قـرار دهـد؛ بلکـه در     

. ها بر این بنا استوار گشته است ها، کلیت شعر مردانه مد نظر قرار گرفته و تحلیل بررسي
تـر بـه کیریـت     ها تقسـیم  شـده کـه  بـیش     ها و صامت بخش مصوت س،ح آوایي به دو

توجـه شـده    ،ها در بیان مضموني ناص ها و صامت تأ یرگتاري و قدرت ا قاي مصوت
س،ح واژگان به سه بخش واژگان، ترکیبـات وصـري و   . ها است تا به بسامد و تکرار آن
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زده با توجه بـه بافـت    تها تقسیم شده که واژگان، ترکیبات و افعال جنسی اضافي و فعل

در س،ح نحوي نیز با توجه به فرانقش بینـافردي  . است جمله استخراج و آمارگیري شده
هـاي پرسشـي، تأکیـدي و     جملـه  ،گراي ها یدي شناسي نقش ي زبان در چارچوب نظریه

ي آمـار، مـورد تجزیـه و تحلیـل      استخراج و با ارائه ،دستورمند از شعر شاعران موردنظر
 .  است هقرار گرفت

 

 های پژوه  پرس  .2
 جنسیت چگونه بر زبان شاعران زن معاصر ایراني تأ یرگتار بوده است؟ .2
 کنند؟ این شاعران براي ا قاي چه مراهیمي از زبان موسوم به زنانه استراده مي .1
 

 حدود پژوه  .3
: اند، عبارتنـد از  هاي شعر آنان که براي این پژوهش انتخاب شده ده شاعر زن و مجموعه

بـراي  ، (شـیوا ارسـ،ویي  )بیا تمـامش کنـیم و گـم   ، (پگاه احمدي)هایم گلوست این روز
انـدوه زن  ، (رهزا جمـا ي )کجي به تو ام و دهن اي دم کرده ي این ماجراي پلیسي قهوه ادامه

فرشـته  )تمثـال  هـاي بـي   ها و قاب روزها و نامه، (ره حجازيناط)ي حوا بودن و مکاشره
 اي کافي است تا آفتاب بشود و طرحي براي سـن،، شـرحي بـراي سـار     پنجره، (ساري

پابرهنه تا صبح و نـط  ، (عرت کیمیایي)شود ام سنجا  مي آفتاب به سینه، (ناهید کبیري)
اما ، (میر صادقي میمنت)زیر نونسردترین برف جهان، (گراناز موسوي)ن،ي روي شر

 (. نازنین نظام شهیدي)من معاصر بادها هستم
 

 ی پژوه  پيشينه .4
شناسـي   هاي زبان جنسیت بر زبان در رشته ي تأ یر هاي مختلري در زمینه هرچند پژوهش

  شناسي صورت گرفته و تأ یر نگارش زنانه نیز بر نلق آ ار ادبـي بررسـي شـده    و جامعه
ي تـأ یر جنسـیت بـر زبـان شـاعران زن معاصـر ادب        تاکنون پژوهشي در حـوزه  ،است

 . رسد د یل انجام چنین پژوهشي ضروري به نظر مي همین  به . فارسي انجام نگرفته است
 

 چارچوب نظری پژوه  .5
اساسـا  دو نـوع گـرایش عمـده در     . فمینیسـتي اسـت  کي از رویکردهاي نقد ادبي، نقد ی

شود، عمـدتا    نامیده مي« هاي زن  جلوه»گرایش اول که : تي وجود داردي نقد فمینیس شیوه
به چه صورت و بـا کـدام    ،اند پردازد که زن در آ اري که مردان نوشته به این موضوع مي
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نامیـده  « نقـد زنـان  »در گـرایش دوم کـه   . به نواننده ارایه شـده اسـت   ،هاي قا بي نقش
بـه سـانتار و مضـامین     ،در این گرایش. شود شود، به زن در مقام نویسنده توجه مي مي

توجه فراواني دارند تا از این طریق به شنانت پـویش روانـي    ،گان زن آ ار ادبي نویسند
این گروه معتقدند که ادبیـات زنـان بـه    ( 211: 2911پاینده، ). هاي زنانه راه ببرند فعا یت

عناصـر کالمـي و   هـاي پیونـد میـان      حاظ ویژگي زباني، سبك بیـان و نگـارش، شـیوه   
بـراي  . گیري از صور نیال مانند تشبیه و استعاره با مردان مترـاوت اسـت   چگونگي بهره

ي اساسي، فراهم آوردن امکانات گوناگون در زبان زنـان اسـت    مسأ ه ،پردازان این نظریه
براي حـل ایـن    .هاي مردانه را رعایت کنند نباشند براي نوشتن، چارچوب تا دیگر ناچار

کنـد کـه    یـك نگـارش زنانـه را پیشـنهاد مـي      (Helen Cixous) مشکل هلن سیسکو 
کـه کـود     ي مادر بـا کـود ، پـیش از آن    ي نضج که راب،ه در مرحله -ي آن سرچشمه

 ي از سوي دیگر  وس ایرگار. گردد به مادر باز مي -تحت تأ یر مردان جامعه قرار بگیرد

(Luce Irigaray) در تنوع، سیال بـودن    که ریشه کند ش زنانه را پیشنهاد مينوعي نگار
. باشـد   هاي زنان داشته ي نهرته در سانتار و کارکرد اروتیك تجربه هاي چندگانه و امکان

به تظاهرات نانودآگاه مادرانـه   (Julia Kristeva)  کریستواژو یا  (131: 2931آبرامز، )
پیشاادیپي را که فاقد نظام دال ـت و ارتبـاط اسـت،    وي یك فرآیند . دهد توجه نشان مي

نامد و معتقد اسـت کـه همـراه بـا رشـد       مي« شنانتي زبان نشانه»ا کند که آن ر م،رح مي
. رود شنانتي از بـین مـي   کود  و آشنا شدن او با زبان مرد محور جامعه، این زبان نشانه

تـر تحقیقـاتي کـه از سـوي      با این حال سارا میلز معتقد است، بیش (911: 2931تان،، )
در مـورد زبـان زنـان صـورت     ( Debora Cameron) مثـل دبـورا کـامرون     ها فمنیست

شناسـان مـرد را در ایـن زمینـه ادامـه       دهد که این محققین راه زبان است، نشان مي گرفته
اند و همانند آنان زبان مردان را اصل و معیار تحقیقات نود و زبان زنان را انحـراف   داده

 (11: 2331میلز، ). اند این زبان معیار دانستهاز 
ها که بر نگارش زنانه و تأ یر جنسیت بر زبان آ اري که زنان نا ق  بر فمینیست عالوه

شناسي زبان نیـز بـر    شناسي اجتماعي و جامعه ي زبان اند، تأکید دارند دو رشته ها بوده آن
شناسي زبان به  جامعه. اند یه کردهعنوان متغیري که بر زبان تأ یرگتار است، تک جنسیت به

برنـي از  ». پردازد نقش عوامل اجتماعي و غیرزباني در سانت، کاربرد و تحوّل زبان مي
اند، عبارتنـد   هاي زباني مؤ ر شنانته شده ترین عوامل غیر زباني که در پیدایش گروه مهم

 «. ...ت وي اجتمـاعي، جنسـیت، قومیـت، سـن، تحصـیال      ي جغرافیایي، طبقـه  من،قه: از
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هـر  . بنابراین یکي از عوامل اجتماعي مؤ ر بر زبان جنسیت است( 211: 2913مدرسي، )

هاي  یّتتر فعّا  چند در بسیاري از جوامع امروزي، زنان و مردان به طور مشتر  در بیش
 ،ها زنان و در برنـي دیگـر   رسد که در برني از زمینه به نظر مي اجتماعي شرکت دارند،

هاي زباني معیني میان ایـن دو   این امر سبر پیدایش تراوت. تري دارند مردان نقش فعال
هایي مانند نیاطي، بافندگي، آشـپزي و آرایـش    براي مثال، زنان در زمینه. گردد گروه مي

ها  رو اص،الحات مربوط به این حوزه ازاین( 212 -211: همان).تري دارند ي بیش تجربه
بـه نـوعي تـأ یر     ،گیري واژگان مربوط به این امور در شعر شـاعران زن اند و به کار زنانه

شناسي اجتمـاعي نیـز بـر     در زبان ،از سوي دیگر. دهد ها را نشان مي جنسیت بر زبان آن
شناسي،  گرایي در زبان در م،ا عات جنس و جنس». شود تأکید مي ،تأ یر جنسیت بر زبان

هـایي هسـتند کـه بـه بررسـي       ي اوّل، پژوهش دسته. تحقیق وجود دارد  امروزه دو گونه
ي دوم، کـه تقابـل    و دسـته  ... .پردازنـد  هاي گرتاري بین زنان و مردان مـي  تراوت سبك

 «.شـود  تو یـد، منتقـل و در  مـي    ،دانند که از طریق زباني فرهنگي مي جنسي را مسأ ه
تــوان  مــي ي اوّل پــردازان دســته  از نظریــه( 31: 2931محمــودي بختیــاري و دیگــران، )

چـون زنـان فاقـد    » :دارد وي اذعـان مـي   .را نـام بـرد    (Robbin Lakoff) یکـاف  رابـین 
نهاد جبروتـي،   پا )«.کنند صحبت مي ،اقتدارند، و زباني محتاطانه دارند، با زباني ضعیف

هـاي پرسشـي و تأکیـدي بـه کـار       جملـه  ،تـر از مـردان   چنین زنان بیش هم (91:  2933
زنـان اغلـر   . کننـد  هاي نبـري اسـتراده مـي    اغلر از جمله ،در حا ي که مردان. برند مي

. کننـد  شـروع مـي  ... دانید کـه، ایـن طـور نیسـت؟     هاي نود را با کلماتي مانند مي جمله
هـا   فمینیستداند که ا بته  فیشمن این رفتار زنان را ناشي از عدم اعتماد به نرس زنان مي

نیـز    (M.H.Abrams) آبرامـز ( 111: 2931پـور،   مزبـان ). ها مخا رند گونه تحلیل با این
 . کند وجو مي هاي اجتماعي و نیز پایگاه اجتماعي زنان جست منشأ این امر را در قیدوبند

ي نقـد ادبـي    توان نتیجـه گرفـت کـه در سـه حـوزه      چه گرته شد، مي با توجّه به آن
پـردازن و منتقـدان ایـن     شناسـي زبـان، نظریـه    تماعي و جامعهشناسي اج زبانفمینیستي، 

گتار اسـت و در  چگونه بر زبان معیار تأ یر ،ها سعي دارند نشان دهند که جنسیت حوزه
ي نلق آ ار ادبي تأکید دارند که نویسندگان و شاعران زن به نـوعي از زبـان ادبـي     زمینه

ترتیر در ایـن   بدین. مردان در این زمینه متراوت استکنند که با  در آ ارشان استراده مي
فارسـي    بر زبان شعر ده شاعر زن معاصر ادب  است تا تأ یر جنسیت  پژوهش سعي شده

س،ح نحوي با توجه بـه  . مورد بررسي قرار گیرد ،در سه س،ح آوایي، واژگاني و نحوي
مایکـل  . شـود  يگـراي ها یـدي تحلیـل مـ     ي نقش فرانقش بینافردي در چارچوب نظریه
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گـرا اسـت، کـه     شناسي نقـش  پرداز زبان ترین نظریه اصلي( M.A.K Halliday)ها یدي 
وي مـتن را  » :اسـت  به متن و گرتمان نیز توجه نشان داده ،عالوه بر تحلیل واژه و جمله

اي از کنش اجتمـاعي تلقـي    و آن را شیوه....گیرد ي واحد اساسي معنا در نظر مي به منز ه
شـنانتي،   ي زبـان  ایـن نگـره   (213-31 :2931چاوشیان،)«اي شانهکند و نه فقط ابژه ن مي

است که بتواند چگونگي کاربرد زبـان را در بافـت تبیـین کنـد، در      ریزي شده چنان طرح
نامیـده   ،هایي نقشي و کارکردیند که فرانقش هاي بنیادین معنا در زبان، بخش نتیجه بخش

: شـوند  ها بـه سـه دسـته تقسـیم مـي      فرانقش( 21-21: 2911مهاجر و نبوي، ). شوند مي
رقـم   ،فرانقش اندیشگاني، که نگرش و ایستار گوینده یا نویسـنده را نسـبت بـه جهـان    

دهـد و فـرانقش    در بافـت را نشـان مـي   فرانقش متني که چگونگي عمـل زبـان   . زند مي
چـون   فرانقش، معني هم در این. پردازد بینافردي که به تثبیت و تنظیم روابط اجتماعي مي

عملـي را   ،گوینده یا نویسنده بـه کمـك زبـان    ،شود و طي آن م،رح مي ،شکلي از کنش
افـراد   در این کنش متقابل،( 13-11:همان). دهد نسبت به شنونده یا نواننده صورت مي

تبـاطي  چهـار نقـش ار   ،در نتیجـه  ؛کنند دهند یا طلر مي درگیر در ارتباط یا چیزي را مي
گـري و صـدور    د بر نبردهـي، پیشـنهاد نـدمات، پرسـش    نپایه نواهیم داشت که مبتنی

: گیرد که عبارتنـد از  رو چهار کنش کالمي پایه در ارتباط زباني صورت مي از این ؛فرمان
دسـتوري   -ي واژي هـاي کالمـي در الیـه    و فرمان که این کنشنبري، پیشنهاد، پرسش 

، امـري و  (نبـر و پرسـش  ) ي سانتار وجهي بند در سـه وجـه انبـاري    زبان به وسیله
گـرا   شناسي نقـش  چه ذکر شد، زبان باتوجه به آن (12-13 :همان). یابند ا تزامي تحقق مي

ــه  ــه جنب ــوجهي نــ       ب ــه ت ــر جمل ــتن ه ــه م ــته ب ــاز و وابس ــاص، ممت ــاي ن اص ه
براي بررسي متون ادبي مناسـر اسـت و در ایـن     ،در نتیجه ؛(11: 2931شناس، حق)دارد

 .است پژوهش براي بررسي س،ح نحوي از آن استراده شده
 

 آوایی  سطح .6
ها و دیگري  یکي از حاظ مصوت ؛آوایي از دو جهت مورد بررسي واقع شده است س،ح

در این بخش عالوه بـر توجـه بـه بسـامد صـامت یـا       . هاي زبان فارسي از  حاظ صامت
هـا   هـا و مصـوت   تر به قدرت ا قـایي صـامت   ها براي بیان مضموني ناص، بیش مصوت

که ممکن است یك مصوت براي بیان مضمون مورد نظـر شـاعر    چنان ؛توجه شده است
که شاعران  باشد و در نهایت این  تري داشته اشد؛ اما قدرت ا قایي بیشب تر تکرار شده  کم

 . کنند ها به مخاطر نود منتقل مي اغلر چه موضوعات و مراهیمي را از طریق آن
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 ها مصوت .1. 6

هاي زبان را بـه دو   ي گرامون، مصوت بر اساس نظریه آوا و ا قامهوش قویمي در کتاب 
کـه واجگـاه آن بخـش پیشـین     ( e)و ــِ ( i)اي:  هاي روشن واکه .2: کند دسته تقسیم مي

تـر زبـان تلرـ      تر است و در قسمت جلو بسته( اي)در میان این دو واکه. سختکام است
هـا   کـه واجگـاه آن  ( u)، او(o)، ـُــ  (a)ـَـ : هاي بم واکه .1 ؛تر است این زیر بنابر ؛شود مي

هـا    در میـان ایـن واکـه   . شـوند  ميکام تو ید  بخش پسین سختکام است یا در قسمت نرم
 (11: 2939قـویمي،  .)ند بازتر( ـَـ)، (آ)هاي شوند؛ امّا واکه تر محسوب مي بسته( ـُـ)، (او)

 این نتیجه حاصـل شـد کـه دو مصـوت     ،هاي انجام شده در شعر شاعران زن در بررسي
است؛  ده شدهتر براي بیان مضامین رمانتیك و عاشقانه در شعرشان استرا ، بیش(ـِـ)، (اي)

هاي بم هسـتند و   تر از واکه تر و  ،یف زیرتر، سبك»در مجموع ( ـِـ)و ( اي)زیرا مصوت
و در توصـیف زیبـایي،   ... کننـد  هاي آهسته را ا قا مي بخش و نجوا هاي ناز ، تسلي صدا

جا که ترکـرات و احساسـات    از آن( 13: همان)«روند سبکي،  رافت و  ،افت به کار مي
کنند، بنابراین زنان  ها ایرا مي کارگیري مصوت نقش بسیار مهمي در نوع به ،عمیق دروني

هـاي روحـي در    شاعر مورد نظر براي منتقـل کـردن احساسـات  ،یـف زنانـه و غلیـان      
هـاي   چنـین وجـود ترـاوت    هـم . گیرنـد  کـار مـي   را بـه ( ـِـ)، (اي)هاي شعرشان، مصوت

که بـین آنـان از نظـر تو یـد      است  فیزیو وژیکي بین زنان و مردان یکي دیگر از عواملي
تـر از   علت که طول تارهاي صـوتي مـردان بـیش    این به. کند آواهاي زبان تمایز ایجاد مي

هـا و   بنـابراین حتیـي اندیشـه    ؛تر و صداي زنـان زیرتـر اسـت    زنان است، صداي آنان بم
زیـر  در مثـال  . احساسات زنان با تو ید آواها از  حاظ فیزیو وژیکي نیز هماهنـ، اسـت  

قـراردادن    بـا کنـار هـم     آبـي   ي زیبـاي پـاییزي و آسـمان    شاعر بـراي توصـیف منظـره   
ایـن آسـمان   : کنـد  و زیبایي را به نواننده ا قـا مـي    این  ،افت( ـِـ)و ( اي)هاي  مصوت

. اي شـرابي  در شـعله / جـا  آتش گرفتـه یـك  / با این درنت پاییز/ این روز آفتابي/ ابر بي
 (11: 2933میرصادقي، )

انگیز که با نوعي هیجان و اض،راب همراه  هاي عاشقانه و نشاط چنین بیان اندیشه هم
نانلري، ). گیرد ها صورت مي ي این مصوت است یا نشاط و سرمستي و شادي به وسیله

اي دوبـاره   اضـ،راب عاشـقانه  / وزیـد  جهت مي بهشت باد از بي اردي: مثال ؛(111: 2999
ا اث / کم و آهسته گرتي مهر؛ (91: 2932کبیري، ). تپید ام مي زیر پوست متورم سینه/ باز

/ دانم این حضـور  نمي/ اي که مهر کنار تو شکل پیکر من/ نانه نام تو را چید دور و برم
 (21: 2931ارس،ویي، )ا نبودن تو؟نواب من است ی
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شـاعر کـه بـا    . شـود  بیان مـي ( ـِـ)، (اي) هاي  ،یف زنانه نیز با مصوت  گاهي تجربه
اند، تحـت تـأ یر قـرار     ي سبزیجاتي که دسته دسته روي هم قرار گرفته ي منظره مشاهده

صـداي   : کنـد  ي زنانه را با تکـرار ایـن دو مصـوت تـداعي مـي      است، این تجربه  گرفته
و نعناهـا را بـه   / کنـد  تـر مـي   ي سرخ را سـرخ  هاي دسته دسته تربچه/ گرد زن دوره گیتار

. ي نانه را دارد هاي سونته نرم که ع،ر باغچه ميریحان / چسباند هاي سرید مي پیازچه
 (21: 2931کبیري، )

و انـدوه و    براي بیان عواطف تند و شـدید، نا ـه  ( ـِـ)، (اي)هاي براین، مصوت عالوه
 : مثال (111: 2999نانلري، ). رود کارمي  یأس و ناامیدي به

به ایسـتگاه  / بکه پیش از احتمال آفتا/ اي نیست نه حوصله/ اي نیست دیگر حوصله
دستمال توري ع،ـرآگینم را  / اي گره نورده در گلویي چا  چا  و با گریه/ ق،ار بیایم

گریز پاي  محبوب/ رمه کشیده بگویم سرر بخیرهاي نمار س و با چشم/ برایت تکان دهم
هاي نشـك   با برگ/ شر پاییزي نوبي بود؛ (21: 2931کبیري،)سرر بخیر/ نامهربان من

 ( 11: 2932ساري،). گریست و براي همه چیز مي/ نندید هیچ ميبر / رقصید مي
ها  توصیف اندیشه»هاي درنشان هستند، با  که جزء مصوت( ـَـ)، (آ)هاي بم مصوت 

: 2939 قـویمي، ) «گیـرد  صـدا اوج مـي   ،ها و احساساتي در تناسبند که در زمان تجلي آن
افتخار، عظمـت و شـکوه و    چون غرور، نشم، سربلندي و این احساساتي هم ، بنابر(99
حـاالت    چنـین  هـم ». شـود  ها بیان مي چنین صداي اعتراض و شکایت با این مصوت هم

: 2999نانلري، )«.م مناسر استهاي ب با صوت ،وقار و ابهت و بیم و هراس و وحشت
اي که جامعـه در مـورد    نواهد اعتراض نود را به تلقي در جایي که ارس،ویي مي (111

دوسـت دارم نـواب   : گیـرد  اوج مـي ( ـَـ)، (آ)هاي د، اعالم کند، مصوتنواب زنان دار
که پیکر اینکوبـوس  / هایي و بیدار نشوم دیگر به تعبیر نواب/ آوري ببینم برایم کرش مي

تـا و   هایي تابـه  تا با کرش/ دوست دارم نگویند زنم با نواب وارونه/ شد با تنم جرت مي
 (19: 2931ارس،ویي،).نلنگانم/ زمین و نودم را/ تو و/ تن،

فـرداي  / چرنـد  وارونـه مـي  / رسـد  زمین به ما کـه مـي  : براي بیان شکوه و شکایت
موسوي، ). هاي مبادا ماند براي روز مي/ هاي آبي زمین و آواز/ رود با سیل مي/ مانکوچک
2913 :13 ) 

( ـَــ )و( آ)هـاي  مصـوت  ،وانگهي براي نشان دادن نشم، بیـزاري، نرـرت و انزجـار   
نـتم    هایتـان  هاي مدوري که بـه دسـت   از شانه/ هاي شما بیزارم از چشم: مثال ؛متناسبند



 

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسی تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر 

 

53 
و / هاسـت   و از گریباني که به رن، بیابـان / تاناز انگشتان ناز  و پاهاي کوچک/ دشو مي

 (12: 2911شهیدي،  نظام). سره بیزارم یك/ کند هوا را اشغال مي  از اندامي که حجم
هستند، یعنـي    هایي تیره مصوت( ـُـ)و( او)هاي وتکند که مص قویمي ناطر نشان مي

هـاي تیـره و    روند و بیانگر افکـار و اندیشـه   کار مي براي ا قاي صداهاي مبهم و نارسا به
شوند کـه   هایي استراده مي چنین براي توصیف اجسام، عناصر یا پدیده انگیزند و هم حزن

ـ   از نظر مادّي، معنوي یا انالقـي زشـت    (11-91: 2939قـویمي،  ). د، عبـوس و  لمانین
تر از  تر و شراف  معموال  صریح ،هاي نود د یل که زنان در بیان احساسات و اندیشه این به

بـه  چنـین   ؛کنند و شعرشان بازتاب احساسات پا  و  ،یف زنانـه اسـت   مردان عمل مي
توجـه  ( ـُــ )و( او)هـاي   تر به کـاربرد مصـوت   کم ،نظررسد که شاعران زن موردنظر مي

و انـدوه را بـا     و تار و سرشار از حزن  براي مثال، پگاه احمدي فضاي تیره ؛اند نشان داده
، (اي)هاي دیگر مثل هرچند ممکن است مصوت ؛کند مي  نوبي مجسم به  این دو مصوت

تکـرار شـده باشـد، قـدرت      ،دراین بند شـعر ( ـُـ)، (او) بیش از مصوت( ـَـ)، (آ)و ( ـِـ)
تـر   مناسـر   ،؛ زیرا جایگاه این دو مصوت است( ـُـ)و( او)هاي تر از مصوت ا قاي آنان کم

در شـمع ُو  / جـز گـور دنتـران   : دهـد  تأ یر قرار مـي  هاي دیگر را تحت است و مصوت
براي نخل، الي نـون عروسـي   / براي عقد وه ا نگو/ ما آمدیم/ شنبه کسي را نداشتیم پنج
سـید مـرا   !.../ بخـواب / آورد دنیا مـي   حتما  تو را دوباره به/ هاي عروسك و تکه!/ یمآمد

پـارو    در نـاکي کـه هرچـه   !/ مرا بهکُـش سـید  / شود هاي د م پر مي از گوشه  قبرم/ بهکُش
 (12: 2939احمدي، ). تر حقیقت داشت زني بیش مي

رهـاي ذهنـي و   کـارگیري آواهـا ازسـوي شـاعران زن، ترکیـرات و باو      در بررسي به
ي عقایـد   کننده کنند؛ زیرا زبان منعکس بسیار مهم ایرا مي ينقش ،احساسات عمیق دروني

ها و  که اندیشه جایي هاست و از آن ي انسان شده و باورهاي اجتماعي و احساسات نهادینه
شکلي متمایز بـر زبانشـان تـأ یر     احساسات زنان با مردان متراوت است، به این ترتیر به

هاي موسیقایي، عـاطري و   فیلسوفان نیز نقش صوت را در پیدایش زمینه»حتي . تاردگ  مي
دهنـد کـه    ابن سینا، ابن رشد و فارابي شرح مـي ... اند معنایي کالم به دقت بررسي نموده
عـاطري مثـل نشـم،     -هاي معنایي ها در انتقال زمینه چگونه کیریت اداي کلمات و نغمه

کـه هـر حا ـت عـاطري،  حـن و       مستقیم دارند و ایـن  دنا ت ،مهرباني، حلم و قساوت
 (211: 2931زرقاني، ) «.طلبد ي ناص نود را مي نغمه

توان حکمي ق،عي صادر  نمي ،مورد کیریت به کارگیري آواها از سوي زنان شاعر در
هـایي اسـتراده    بـه طـور یکسـان از مصـوت     ،ي شاعران زن مـوردنظر  کرد که حتما  همه
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مضامین احساسي  ،مورد نظرشان م،ابقت دارد؛ اما در اغلرِ موارد کنند که با مضمون مي
هاي زنانه، مسایل عشقي، فـرا  و جـدایي، انـزوا و تنهـایي، توصـیف       و عاطري، تجربه

چـون تسـاوي حقـو  زن و مـرد،      و موضوعاتي هم( ـِـ)، (اي)هاي منا ر زیبا با مصوت
شــکوه و شــکایت بــا اعتــراض بــه موقعیّــت نــام،لوب زنــان، جنــ، و عواقــر آن و 

تر  که توجه زنان به مضامین عاشقانه بیش جا از آن. یابند تجلیي مي( ـَـ)و( آ) هاي مصوت
اگرچـه بایـد    ؛دهنـد  تمایل نشان مـي (  ِ-)و ( اي) هاي است، در نتیجه به کاربرد مصوت

از  حـاظ بسـامد    ،شـاعري قصـد بیـان مضـموني احساسـي را دارد      توجّه داشت، گاهي
بـا ایـن    ؛شـود  به کار گرفته مي(  َ–)و ( آ )هاي تر از مصوت کم( ِ –)و ( اي)هاي مصوت

هـا در کـالم، مخاطـر را     هـاي زیـر و قـدرت ا قـایي آن     حال جایگاه مناسـر مصـوت  
در بنـد   براي مثال عرت کیمیـایي . باشد تر تکرار شده هرچند کم ؛دهد تأ یر قرار مي تحت

چـه   امـا آن  ؛استراده کرده است( َ-/آ)بار از مصوت  11و ( ِ-/اي)بار از مصوت  19 ،زیر
مثـل  / شکلي از هستي :است( ِ-/اي)دهد، مصوت  ي شعر را تحت تأ یر قرار مي نواننده

و تو دور امـا نزدیـك   / نورد به حال پیوند مي/ از ناطره سر / هر حس زنده و جاري
 (21: 2932کیمیایي، ). شود ترانه بدل ميبه / گویي حرفت را که مي/ به او

 

 ها صامت .2. 6
هاي ذهني و حاالت روحي نـود را   هایي اندیشه تر از طریق چه صامت شاعران زن بیش

شـده ایـن اسـت کـه قـدرت       هاي انجـام  دستاورد بررسي ؟سازند در شعرشان متجلیي مي
در شـعر شـاعران زن   ( ،  ، گ، ر، ش[ض، ظ، ذ]، ز [ث، ص]س )هـاي  ا قایي صامت

چون حسرت، حسـادت،   در بیان احساساتي هم( س، ز)هاي واج. تر است مورد نظر بیش
وه مشـترکي  غا با  وج ،احساسات  گونه روند که این کار مي کینه و نررت، ترس و تحقیر به

گر شـکوه و شـکایت    در زبان فارسي بیان( ش) و واج  .گردند زمان  اهر ميدارند و هم
گردد و تأ رات روحي گوناگوني را بیـان   همراه مي( س، ز)هاي نواني است و غا با  با هم

، افسـردگي و   و حیـرت   و اض،راب ناشـي از هـراس، رنجـش     نگراني  ،کند؛ ازجمله مي
شـیوا ارسـ،ویي، در   ( 11-13: 2939قـویمي،  ). سقوط و شکست مردگي و احساس دل

 هاي ي تکرار واج وسیله و رنجش روحي نود را به   شعر زیر احساس حسرت، شکست
/ سوزد که مي بال پلیکان است / بعد از این میان من و اجا : کند تداعي مي ،(س، ش، ز)

ي کـودکي را   و جغجغـه / کند فروشان سبز مي هاي نرده سبزه نرده/ بعد از این دامن مرا
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بـا  /  رفتم تا در  روف گـود آشـپزنانه  / ها دادم ونیز دیوانه جست  به/ آمد دنیا نمي که به
 ( 21: 2931ارس،ویي، ). ام «نیست»من دیگر / شوم  یانهآش هاي پختني شهر هم پرنده

بادها از سمت / چنین است  چیز همیشه همه: شهیدي نازنین نظاماست، شعر چنین  هم
توضـیح  / ها چرنیـد  و سپیدتر از تابستاني که در نواب/ آیند تا ما را ساده کنند پاییز مي

مـا درنتـانیم و   / ي اسـت یي نـامر شدن برابر چیز وضوح ما نم/ کند بادها ما را ساده مي
 (22: 2911شهیدي،  نظام). این سل،نت باد است

در / نوانـد مـاه   آواز مـي : ي شور و هیجانات دروني و احساس حـزن و انـدوه   غلبه
گـریم   مي/  فرشته سادگي یك و من به/ رقصند دالنه مي ها ساده پرده/ بو نوش  آغوش شر

 (11: ا ف2912حجازي، ) . حزن عشقاز 
  ي تردید، آشرتگي ذهنـي، تالطـم   دهنده هم که در شعر زنان، نشان(  ، گ)هاي واج

  نرـس بینـدازد و تکـان     که شخص را به نرس ي احساسات گوناگون است  دروني و غلبه
شـترهاي    زنـ، / رونـد  مـي   هـا رژه  حاال تمام زن،: مثال( 11-11: 2939قویمي، ). دهد

/ و حـاال گـور  / هـاي تنـ،   و یاسا و چشم  اسري  شیهه/ وردهاي باستاني  آهن،/ بیگانه
 (11: 2913موسوي، ). پاي مرگ جاي 

نـانلري،  ). رود  کـار مـي   هاي منق،ع به در بیان صوت(  )از نظر نانلري نیز حرف 
روم دوبـاره زیـر    تکه فرو مي تکه/ وپاي ساد  زیر دست  سرا ي از سکه :مثال( 111: 2999
هر قصه فصـل  / هر تکه یك قصه/ بیني مي  کستههرسکه یك سالم ش/ پیدایم کني/ نا 

  نشـین  هـا از تـه   بگیرم از انگشـت / پیدایم اگر کردي/ فصل گریه از گریز گرفتار به نا 
 (11: 2931ارس،ویي، ). بچینم کنار هم/ نا 

کنـد   صداي مایعي را تداعي مـي  ،این واج ؛هاي روان است نوان هم وجز( ر)صامت
گردد و مضامیني چـون ریـزش بـاران، گـتر جویبـار،        مي ریزد و جاري که به آرامي مي

 غزیـدن و سـریدن هرچیـز یـا هـر      . گیـرد  بارش برف و یا حتیي نوشـیدن را در بـر مـي   
( 19-11: 2939قـویمي،  ). گردد متجلیي مي  ،موجودي در فضاي آزاد نیز با همین صامت

روان را بیـان   آوازهـاي مکـریر، ممتـد و نـرم و    ( ر) که صـامت   نانلري نیز معتقد است
 ،افت، رواني  ،در شعر شاعران زن  به کارگیري این واج (111: 2999نانلري، ). کند مي

بخشد که همراهي آن بـا احساسـات و عواطـف  ،یـف زنانـه،       و سیا ي به شعر آنان مي
در   قدرت ا قـایي بـاالي ایـن صـامت      ویژه به. کند عاطري ناص ایجاد مي   نوعي ویژگي

گیـر   بسـیار چشـم   ،ي و هماهنگي آن با احساسات دروني تل،یـف شـده  شعر ناهید کبیر
همـراه   به  ، کمان را که در ذهنش نقش بسته کبیري حا ت سریدن و  غزیدن رنگین. است
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حـاال  : بخشـد  تجلیـي مـي  ( ر)گیـران بـا تکـرار صـامت      شدن صـداي آواز مـاهي   پاشیده
آواز / کـرد  هاي مـرا سـرخ مـي    و  پ/ آمده بود  ي جنوبي دیوار پایین هره تا/ کمان رنگین

: 2932کبیـري،  ). پاشـید  غروب مـي به فضاي ایوان / هاي پرستاره با موج/ مردان ماهیگیر
صداي ریزش باران و رواني و سیا ي آن، و روییدن گیاه کـه حـا تي از سـریدن و    ؛ (91

نام مع،ـري   این تاریکي شاید گیاه گم  پشت/ مگوی نودم مي به: کند  غزیدن را تداعي مي
راز انـدوه رهگـتري را در نیابـاني د     غربـت / همه بـاران  یا این... یا باران/ روییده باشد

 (12: 2931کبیري، ). شسته باشد
هایي در شعر زنـان   تر آواها و صامت رسد بیش نظر مي چه گرته شد، چنین به بنابر آن
. احساسات عمیق درونـي و  ،افـت و  رافـت زنانـه باشـد     گر  گردد که بیان استراده مي

یکي  ،از میان کلمات مترادف... که نود متوجه باشد آن شاعر در انتخاب ا راظ اغلر بي»
نواهـد در ذهـن    هاي آن نیز با حا تي که شاعر دارد یـا مـي   کند که صوت را انتخاب مي

ا بته صرفا  با تمرکز بـر  ( 111 :2999نانلري، )«.تر متناسر باشد ایجاد کند، بیش  شنونده
هـا در شـعر    هایي ناص و توجه بـه قـدرت ا قـایي آن    ها و مصوت بسامد تکرار صامت

کـار   هایي را بـه  ها یا صامت توان حکمي ق،عي صادر کرد که زنان چه مصوت زنان، نمي
یتي هاي جنس همراه واژگاني که نشاني از گرایش ها در بافت، به بلکه کاربرد آن ؛گیرند مي

گیـرد، موجـر    دارند و مضامین رمانتیکي که معموال  از سوي زنان مورد توجّه قـرار مـي  
از سـوي دیگـر   . کنـد  جلوه   ها در بافت شعر زنانه  ها و مصوت  شود که برني صامت مي

کـارگیري   که غلبه با مضامین اعتراضي و اجتماعي در شعر زنـان اسـت، نـوع بـه      زماني
کـه ذهنیّـت    جاسـت   کنـد و در ایـن   تغییر مي ،ر با مضمونها متناس ها و مصوت صامت

ریزد؛ زیرا از نظر آوایي در زبان شـاعران زن   فرو مي ، ي ما در مورد زبان زنانه یافته شکل
 روي،  ازیـن . شـود  گیري مشاهده نمي تمایز چشم ،دراین موارد، در مقایسه با زبان مردان

کنـد   د اجتماعي و سیاسي را نمایندگي ميزبان آنان هم بهعد عاطري و احساسي و هم بهع
 . در سح آوایي با زبان مردان متمایز نیست ،که در بهعد انیر در اغلر موارد

 

 سطح واژگان .7
هاي اجتماعي، زنان و  رسد در برني از فعا یّت نظر مي تر اشاره شد، به که پیش گونه همان

هـاي زبـاني    این امر سبر پیـدایش ترـاوت   .تري دارند مردان نقش فعّال ،در برني دیگر
دو جـنس   شنانتي بین این  هاي زیست وانگهي تراوت. شود دو گروه مي معیني میان این 

در ایـن  روي،   ازایـن . کارگیري زبان از سـوي آنـان اسـت    نیز از دیگر عوامل مؤ ر در به
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ردي اسـتخراج  بخش از میان واژگان، ترکیبات و افعال کاربردي در شعر شاعران زن، موا

 . شود هاي جنسیتي در آن دیده مي اي از گرایش شد که نشانه
 

 واژگان .1. 7
شـنانتي زنـان و    کـه واژگـان مربـوط بـه تمـایزات زیسـت       بر ایـن  عالوه ،در این بخش

بـافتي کـه واژگـان     ،گردد، در برني موارد اجتماعي آنان مشخص مي  هاي پایگاه تراوت
اي  صـرفا  واژه   ،گیرد؛ زیرا بعضي از واژگان ورد نظر قرار ميکار گرفته شده نیز م  درآن به

هـاي اجتمـاعي و نـانوادگي زنـان و پوشـش و زیبـایي آنـان         زنانه و مربوط به فعا یّت
تلقیـي    زنانـه  ،نـوعي  گیرنـد، بـه   که در بافت و فضاي ناصي قرار مـي  امّا هنگامي ؛نیستند

،   ـوازم آشـپزنانه  ، پوشش زنـان  هاي حوزهبه  زده واژگان جنست  استخراجدر . شوند مي
انـدام  ، کـردن  بز ، ازدواج و طال ، بارداري و زایمان ،ها انواع نوراکي،و بافتني  نیاطي

 .شد توجه هاي دنترانه بازي اسبابو  زنانه
 هـایي نـاص از   را بـر انتخـاب واژه    تأ یر جنسـیت ها،  این حوزه واژگان ،طورکلیي به

هـاي   هـاي کـاربردي گـرایش    کـه در برنـي واژه    حتیي زماني ؛دهد نشان مي ،سوي زنان
گـر   دیگـر در بافـت جملـه، بیـان      نشیني با واژگان د یل هم شود، به جنسیتي مشاهده نمي

هایي مثل آینه، پرده، گیسـو، صـند ي، میـز،     واژه. گرایانه است تمایالت و تمایزات جنس
است کاربرد برني از ایـن واژگـان   چنین ممکن  هم. اند از این دسته... عروسي، سماور و

را بـه   ،ذهنیت تعلـق آن واژگـان   ،تر به صورت موتیري نمادین در شعر شاعران زن پیش
بـراي مثـال در   . ي زنانه ایجاد کرده باشد؛ مثل پرده و آینه در شعر فـرو  فرنـزاد  حوزه

یابـد و   يمعنا مـ   کند که در بافت جمله مرهومي ناص را منتقل مي  ي پرده واژه ،شعر زیر
زیـر سـقري پـر از    : رانـد ي زنانـه مـي  نـوعي بـه حـوزه    همین امر کاربرد این واژه را به 

گـاه دنترکـان    هایي که حجله پرده رشته/ زد سوي شو  چشمك مي که به/ هاي نور روزنه
 ( 11: 2932کیمیایي، ). داشت مرا از هزاران گرگ پنهان مي/ داد پناه را زینت مي بي

در کیف نود دارند که این مرهوم زنانه، در بافت جمله   اي کوچك نهمعموال  زنان، آی
. کـه تـوي کیـف بـود    / رسد اي مي ها به آینه گاهي تمام راه: یابد ي آینه تجلیي مي در واژه

  (92: 2913موسوي، )
زنانه نیسـتند؛ امّـا در درون بافـت بیـزاري       در شعر زیر، کلمات سماور، اتو و رنت

/ و سـوزن   از نـ  .../ آقـا اجـازه هسـت   : دهد تکراري منزل نشان ميشاعر را از کارهاي 
ي مـو و زن نیـز بـا     واژه؛ (93: 2931کبیـري،  ) ماور بپرهیـزم؟ و سـ   اجا / و اتو  رنت
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: دهد ها نشان مي را بر کاربرد این واژه  تأ یر جنسیت ،هاي دیگر قرارگرفتن در کنار جمله
/ هـا را از بـر بـود آن زن    گرتند شکل  ـرف  مي/ بیرون زده بود  موهایم کمي از روسري

 ( 21: 2931،  جما ي). شد وارونه مي 1شکل  قلبش به و/ افتادند قرار مي هایش بي دکمه

 زده واژگان جنسيت: 1جدول شماره 
 مجموعه شعر/ شاعر واژگان مجموعه شعر/ شاعر واژگان

  ...  طرحي براي سن، شرحي 11
 ناهید کبیري

  ي حوا مکاشره 21
 اندوه زن بودن 11 .. اي کافیست تا  پنجره 19 ناطره حجازي

  ...ي این ماجراي  براي ادامه 32
 رزا جما ي

  بیا تمامش کنیم 12
 شیوا ارس،ویي

 دهن کجي به تو 19
 گم 11

  پابرهنه تا صبح 11
 گراناز موسوي

  ها روزها و نامه 21
 تمثال هاي بي قاب 3 نط ن،ي روي شر 21 فرشته ساري

ــینه  11 پگاه احمدي این روزهایم گلوست 91 ــه س ــاب ب ام  آفت
 شود سنجا  مي

 عرت کیمیایي

92 
 

 نازنین  اما من معاصر بادها هستم
 شهیدي نظام

ــردترین  3 ــر نونس زی
 برف جهان

میمنت 
 میرصادقي

 

 ترکيبات .2. 7
زنان شاعر بـر انتخابشـان تأ یرگـتار      در این بخش ترکیبات وصري و اضافي که جنسیت

و گاهي در صرت   بوده است، استخراج و گردآوري شد که گاهي در موصوف و مضاف
 : ها  مثال. هاي جنسیتي دارد کار رفته است که نشاني از گرایش واژگاني به  ا یه و مضاف

  زیـر آسـمان  / اسـت   روشـن /  اجا / جوش/ آب/ مهربان  نانه/ آسمان پر از ستاره است
؛ (13: 2931کبیـري،  ).چیده اسـت   سرِ سرره/ نعناي سبز تازهکشیده و   برنج دم/ پرستاره

 در/ تـا ا تهـاب برهنـه   / شـود  مـي   پا / آرایش آرامش/ کن ضدبیگانه شیرپا شر با  هر
تـا میـان   / کـنم  تو را باز مي بند عشق پیش؛ (11: 2932ساري، ).نلوت صورتش بیاساید

تنـد    گونه این مادر  نیاطي  چرخحتیي ؛ (21: 2931ارس،ویي، ).آشیانه کنم  روف نانگي
شـهیدي،   نظـام ). دوزد مـي  هـاي سـبز   با کو ، تمام راه را تابستان  سوزنکه / دونت نمي

 هاي تازه چايي آن  جوشانده/ وکند از چاي براي ت هر فنجان تازه که پر مي؛ (12: 2911
حاال تمام / سهم پسرها بود  همیشه  دوچرنه؛ (13: 2931ارس،ویي، ) . است من  اجا از 

حـاال تمـام آن   / گیرنـد   يِ روزهایشـان را مـي   مرداني که پنچر/ ي چهار آن پسرهاي نمره
ظـار زنـ،   انتو /  هاي سالم و نداحاف  اجا کنار /  هاي پنجره شر  پشت/ گیسوان بافته

 ( 11: 2913موسوي، . )سویش نیست  کس آن که هیچ دري
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ي بسیاري مشـاهده   زده در شعر شاعران موردنظر، ترکیبات وصري و اضافي جنسیت

گـردد، و   نودداري مـي  ،تر هاي بیش ي کالم، از ذکر مثال شد که براي جلوگیري از اطا ه
: نـد از ترکیبـات وصـري عبارت  : شـود  بسنده مـي  ،فقط به ذکر این نوع ترکیبات  ،در ادامه

هـاي نمـار    ، چشـم  هـاي سـرید، دسـتمال تـوري ع،ـرآگین      دسـته، پیازچـه   هـاي دسـته   تربچه
کوتـاه،    هـاي گلـدار، زنـان آبسـتن، دامـن      نـتري جاافتـاده، دامـن     سرد، آش کشیده، اجا  سرمه
سرخ، شال شـلیال    ، سرنابسرخ  نورده، نعناي سبز تازه، شال هاي باران هاي نشك، نعنا پستان
هـاي   نلخـال، گـیس   نورده، پاهـاي بـي   صورتي، کالف گره دم، سرناب  ریش، چاي تازه ریش

چـین، چـادر آبـي، ژاکـت تـوري، روبـان کوچـك زرد،         شالل گلدار، دامـان چـین    بریده، شال
 هـاي چـرو ،   بلنـد، سـاتن    ، پیراهن گمشده  هاي سبز، روبان سیاه، روسري تیره، عروسك کو 

، گوشوار مروارید، ا نگوي بلنـد، کیـك کشمشـي،     هاي نشسته پهن، بشقاب  چادر سیاه، روسري
گلـدار، آسـتر سـیاه،      اندانته، دامن ي گل سر، گونه اي، عروسك بي گیسوان بافته، روپوش سرمه

،  ـروف نـانگي،  ـروف گـود،      هاي ندونتـه  هاي تمیز، پارچه شده، پنجره هاي گردگیري رف
گـرم، دامـن     ، اجـا  تمیـز، جنـین    هاي سونته مرده، گوجه  کال، رحم دراز، جنین زبان  عروسك

ي نـامزدي، تابسـتان    انار، حلقـه   هاي پیراهن، آش رنت، گل  طناب: ترکیبات اضافي... . گلدار
ي ســوزن، احتجــاب زنــان، ا نگوهــاي عمــه،  دامــن، ســوزن تابســتان، جیــ  عروســك، روزنــه

هاي سـالم، روبـان موهـا،     جنین، اجا   ا نگو، آبستن  سك، هاللهاي عرو هاي زن، تکه  گوشواره
ابـروان، بخـار دیـ،،      هاي بافتني، بـز   هاي زن، اتا  زایمان، رحم مادر، الالیي غزل، میل جی 

فرنگـي، عـر     گوجـه   غیبت، بوي نـوزاد، رب    بودن،  چك بکارت، اندوه زن  عروس زفاف، بوم
 ... . گونه سرناب، سریداب   اف، بر جنین، بند ن نعنا، چاي نعنا، سقط 

 زده ترکيبات وصفی و اضافی جنسيت: 2جدول شماره 
 مجموعه شعر/ شاعر ترکیبات مجموعه شعر/ شاعر ترکیبات

طرحي براي سن،  91
 ...شرحي

 
 ناهید کبیري

  ي حوا مکاشره 9
 ناطره حجازي

 اندوه زن بودن 3 ...اي کافیست تا  پنجره 92
 ..ي این ماجراي  ادامهبراي  91

 

 
 رزا جما ي

  بیا تمامش کنیم 21
 شیوا ارس،ویي

 دهن کجي به تو 22
 گم 19

 پابرهنه تا صبح 23
 

 

 گراناز موسوي
  ها روزها و نامه 1

 فرشته ساري
 تمثال هاي بي قاب 1 نط ن،ي روي شر 1

 عرت کیمیایي ....ام آفتاب به سینه 1 پگاه احمدي این روزهایم گلوست 21

 نازنین نظام اما من معاصر بادها هستم 21
 شهیدي

زیر نونسردترین برف  1
 جهان

میمنت 
 میرصادقي
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 های فعلی فعل و عبارت .3. 7
ده شـد کـه شـاعران    هـایي مشـاه  هاي فعلي و فعـل  عبارت ،در بررسي شعر شاعران زن

ام را زیـر همـین    کود / د واپسم نشو: براي مثال ؛اند شان انتخاب کردهمتناسر با جنسیت
کارِ   یا به... ؛ (11: 2931کبیري، ). نواهم زاییدطرف نورشید   ماه گندم آن هاي پابه بوته

آمـده  کاردسـتي غریـر از شـما فـراهم      و این / زنم قالب ميآیید که من  این کلمات مي
مـنم  / شوم شکل تو نمي/ باترمبز  زی هرقدر بگویي بي؛ (11: 2911شهیدي،  نظام). است

بـا  / ام چیـده شما را روي دیس  شام؛ (12: 2932ارس،ویي، ). کنم بز  ميکه سرنابم را 
عکـس    در آینـه   کـاش ؛ (33: 2931جما ي، ). شوید هاي من رد مي زیر پلك/ قید احتیاط

بـه   با هـم / ي چارتا  و از پنجره/ کردي تو امضا نمي/ گرتم نمي  آريمن / مان بودیقدیم
م نـا ی   و روي جـاي / دیر شد... یم وها را بردار  ر؛ (31: 2913موسوي،). دیمز دریا مي

هاي زندگي  و ران/ دیر شد... کردیم ایران را و با گیر و گره بغل/ هي آب و آفتاب بگیرد
 (12: 2939احمدي،).سر زا رفت

 زده های جنسيت فعل:  3جدول شماره 
 مجموعه شعر/ شاعر ها فعل مجموعه شعر/ شاعر ها فعل

طرحي براي سن، شرحي  11
.. 

 

  ي حوا مکاشره 3 ناهید کبیري
 ناطره حجازي

اي کافیست تا  پنجره 99
 آفتاب

 اندوه زن بودن 29

ي این ماجراي  براي ادامه 13
.. 

  بیا تمامش کنیم 11 رزا جما ي
 شیوا ارس،ویي

 دهن کجي به تو 21
 گم 99

 پابرهنه تا صبح 3
 

گراناز 
 موسوي

 فرشته ساري ها روزها و نامه 1

 تمثال هاي بي قاب 1 نط ن،ي روي شر 21

ام  آفتاب به سینه 21 پگاه احمدي این روزهایم گلوست 22
 شود سنجا  مي

 عرت کیمیایي

 نازنین نظام اما من معاصر بادها هستم 29
 شهیدي

زیر نونسردترین  3
 برف جهان

میمنت 
 میرصادقي

 :گردد هاي فعلي ذکر مي ها و عبارتنوع فعل  تر، این آشنایي بیشبراي 
سـر، بـافتن گـیس، روگـرفتن، بازشـدن       کردن چاي، پیدانبودن مـوي  ، دمکردن دست به ا نگو

داشـتن،   بـر چهـره    کـردن، آرایـش    ِـي  ها،  ِـي  گونه  اندانتن ها، گل کردن گونه موهاي بافته، سرخ
هـاي   از  کـه   سـرره  هاي نان از روي میز، زردشـدن دسـتمال   کردن نُرده کردن آرایش، جمع پا 
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زدن، بـافتن   زدن گیسـوان پریشـان، بـرش    از گریه، شانه  ن کود شد نورا ، بارداربودن، هال 

زدن مـو از   بـودن، بیـرون   ، چیدن موها، باربرداشتن، آبستن کشیدن سوزن نواندن، به ، الالیي پارچه
چـر ،   ، دونـتن بـا ش، شسـتن رنـت     ي کرـش بـه دامـن، شـکافتن     روسري، گیرکردن پاشنه

بنـد،   یـدن نـ  دور ماسـوره، بـازکردن پـیش     ، چ کشـیدن نـانن   شدن جنین نارس، سوهان سقط
تـازه،    بستن، پیچیدن سر نوزاد در رحم، جوشیدن غتا، چیدن ا اث نانه، جوشاندن چـاي  ن،ره
کـردن   بهـي  بـافتن، گـل   رج کرده، برداشتن درِ دی،، ورزآمدن نمیـر، رج  چرخ  دادن گوشت ترت

کردن موي  شیدن چادر، رن،سرک فرنگي، به کردن گوجه کردن  باس روي طناب، سرخ گونه، پهن
بـودن اجـا ،    ، روشـن  پختن افتادن غتا، شام کردن ا نگو، ازدهن دست کردن بندناف، به سر، قیچي

دودزده،   دادن دیـ،  زدن، صـیقل  زدن، قـالب  بـودن آب، رفـتن مهمانـان از نانـه، کـو       جوش
 ... .يشدن ماه زدن به مو، کاموابافتن، سر زارفتن، کباب ، گل(بافتني) سراندانتن

محملي براي  هور باورهاي ذهنـي، ترکیـرات و احساسـات     ،جاکه واژگان زبان ازآن
اند، تمایالت و  کار گرفته که شاعران زن به  هایي در بسیاري از واژه، دروني شاعران است

هــاي  در ترــاوت  ریشــه ،ســوي آن شــود کــه یــك هــاي جنســیتي مشــاهده مــي گــرایش
مثال  اسـتراده  . در نقش فرهنگي و اجتماعي دارد  ریشه ،شنانتي و سوي دیگر آن زیست

، آشـپزي و  ـوازم نانـه هسـتند،      هاي بافنـدگي، نیـاطي   از واژگاني که مربوط به حوزه
در شعرشـان  هـور    ،هـا  اجتماعي ناص زنان و فعا یّتشان در ایـن زمینـه    پایگاه  علت به

از  ،داري و زایمـان مربـوط بـه انـدام زنـان و بـار       انـد، و از سـوي دیگـر واژگـان     کـرده 
چنـین   هـم . شـوند  شنانتي مـردان و زنـان ناشـي مـي     هاي فیزیو وژیکي و زیست    تراوت

ي  چـون مخا رـت بـا اندیشـه     زده براي بیان مضامیني هـم  شاعران از این واژگان جنسیت
مردساالري، اعتراض به وضعیت نـام،لوب زنـان در جامعـه، توجّـه بـه آزادي زنـان و       

هـاي   بـا سـنیت    ، مخا رـت   ل عاشقانهی، مسا هاي زنانه ا مردان، تجربهتساوي حقو  آنان ب
و عواقر آن، بروز عواطف مادري، بیان غم و اندوه، انـزوا    وپاگیر، توجّه به جن، دست

انـد کـه هـم     اسـتراده کـرده   ،و تنهایي، فرا  و جدایي و بیان احساسـات عمیـق درونـي   
کـه ایـن مـنِ      آنان است ، ر از منِ اجتماعيي منِ فردي شاعران زن و هم متأ دهنده نشان

اندیشـد کـه    ي زنـاني مـي   اندیشـد؛ بلکـه بـه همـه     هاي فردي نمـي  اجتماعي به نواسته
توان گرت که مضامین ناشي از نگرش ناص  ترتیر مي بدین. سرنوشتي همانند او دارند

از طریـق   ،هاي گوناگوني دارد که در اغلر مـوارد  زنان شاعر به زندگي و اجتماع، جلوه
نسـبت   ،حـال  در عـین . هاي جنسـیتي اسـت، بیـان شـده اسـت      زباني که داراي گرایش

چنین بـه نظـر   متراوت است،  ،زده در شعر شاعران موردنظر جنسیت  کارگیري واژگان به
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ل و مشـکالت  یعاطري و مسا -تر براي بیان مضامین حسي رسد که شاعران زن، بیش مي
ایـن   ،حـال  بـا ایـن  . انـد  زده اسـتراده کـرده   ژگان جنسیتاز وا ،مربوط به زنان در جامعه

کـه بهعـد    براي مثال، میرصادقي با ایـن  ؛شود نقض مي ،موضوع در مورد برني از شاعران
. زده نـدارد  چندان تمایلي به استراده از واژگـان جنسـیت   ،رمانتیك شعرش پررن، است

 .  گردد ناشي مي شاید این امر از ذهنیت و نوع نگرش شاعر به دنیاي پیرامونش
 

 نحوی  سطح .8
تر اشاره شد، این بخش با توجه به فرانقش بینـافردي ها یـدي مـورد     گونه که پیش همان

اي اجتماعي است و هیچ ماهیت ف،ري  زبان پدیده ،در این تلقي». ارزیابي قرار مي گیرد
شـود و هـر    معنا بر اساس چگونگي کاربرد اعاده مي ،از این منظر. و ذاتي از نود ندارد

، در ایـن  (23: 2932کالنتـري،  )«یابـد ميبافت کـاربردي، مرهـوم نـود را بـاز     زباني در
هـاي گرتمـاني گونـاگون کـه بـر زبـانش نیـز         فرانقش شاعر به عنوان سوژه در موقعیت

هـا   راي بیان دیـدگاه ب ،کند و از زبان با مخاطر نویش ارتباط برقرار مي ،گتار است تأ یر
براي بررسي این ارتبـاط، سـ،ح نحـوي کـالم      ،رو جوید؛ از این هایش بهره مي و نگرش

 .گیـرد  ، امري و ا تزامي مورد سنجش قـرار مـي  (نبر و پرسش)شاعر در سه وجه نبري

هاي احساسي فراوان در زبـان زنـان و تـرجیح     ي جنبه پیش از این به نظر  یکاف درباره
معیار سخن گرتن و ارتباط آن بـا  عـدم اعتمـاد بـه نرـس        گویش  تر و به  هآنان به مؤدبان

هـاي پرسشـي، تأکیـدي و     کند که زنان بـیش از مـردان از جملـه    او تأکید مي. اشاره شد
را در سـ،ح نحـوي در    ،کنند؛ بنابراین تراوت زبان زنـان و مـردان   دستورمند استراده مي

داند؛ بنـابراین از   ند و تأکیدي از سوي زنان ميهاي پرسشي، دستورم کاربرد فراوان جمله
شناسـان آن را وجـه    شود کـه زبـان   وجه پرسشي بررسي مي سه وجه فرانقش بینافردي،

نویسـنده چیـزي را از   / در وجه پرسشـي، گوینـده  ». اند تمایز زبان زنان از مردان دانسته
یگـاه  نواهد کـه در ایـن مـورد اطالعـات م،ـرح اسـت و مخاطـر در جا        مخاطر مي

هاي یکي از نکته ،بدین ترتیر ؛(231: 2913فرکالف،)«قرار دارد ،ي اطالعات دهنده ارائه
هاي پرسشي، تأکیدي و به طـور غیرمسـتقیم، دسـتورمند،    قابل توجه این است که جمله

در نوشتار مردانه نیز در . پیش از آن که به جنسیت مرتبط باشد، با قدرت در پیوند است
و قابـل  . شـوند تر نمودار مي ، این گونه سانتارها بیش(ویژه سیاسيبه)مواجهه با قدرت 

انـد، ایـن    انتظار است که در زبان زنان نیز که همواره در رویارویي با قدرت مردان بـوده 
هاي زنان هم متناسر با و از این میان نیز، در نوشته باشد ترها شانصنوع کاربرد جمله
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بسـامد   ،در نتیجه در این بخش. این متغیر، نوسان یابدي آنان، میزان حساسیت و دغدغه

هاي پرسشي، تأکیدي و دستورمند، در شعر شاعران زن مورد بررسي  و نوع کاربرد جمله
 . گیرد قرار مي

 

 های پرسشی جمله .1. 8
تـري   هاي پرسشـي گـرایش بـیش    از میان شاعران زن منتخر، برني به استراده از جمله

هـاي پرسشـي در    رو تعداد جملـه  ازاین ؛دهند تر تمایل نشان مي کم به آن دارند و برني
میرصـادقي، نـاطره حجـازي و رهزا جمـا ي       میمنت ،براي مثال. شعر آنان متراوت است

کیمیـایي، شـیوا    عرـت  ،در مقابـل  ؛انـد  ها استراده کـرده  بیش از دیگران از این نوع جمله
. شـود  ي پرسشي در شعرشان دیده مـي ها ترین تعداد جمله کم ،ارس،ویي و فرشته ساري

چـه احساسـي و عـاطري، چـه      ،ها را، براي بیـان هرنـوع مضـموني    چنین این جمله هم
پس شانصي وجود ندارد که تعیین کنـد آنـان چـه     ؛اند کار گرفته اجتماعي و فرهنگي به

چـه مهـم اسـت    آن. نمایندهاي پرسشي به نواننده منتقل مي مضامیني را از طریق جمله
پرسش است که گتشته از این که ا باتِ بودن است، حامل آگاهي است و در نود  نرس

 ؛دهـد وگویي را تغییر مـي کند و مناسبات گرتوگوي دیا کتیك را حمل مينوعي گرت
سـیاتیك    بـه / ؟ ي حیـاط  طور تو را بیرون کنم از حاشیه چه/ ام مگر؟ چه کرده: براي مثال

را بـاز    آن ضـریح   قرل  آیا کسي  روزي؛ (21: 2931 جما ي،). هاي من و عصر/ مانست مي
ا دست مـر / رود از آسماني به آسمان دیگر مي/ که مثل بادبادکي گیجو نورشید / کند؟ مي

شما ایـن  / یك شوني است، باور کنید  تر شبیه بیش؛ (11: 2913موسوي، )گیرد؟ هم مي
 (11: 2911شهیدي،   نظام)هد بود؟یا این سایه از آنِ شما نخوا/ شنانتید؟ زن را نمي

هاي پرسشي از  رسد که شاعران زن براي استراده از جمله نظر مي در مجموع چنین به
اما بـه   ؛پتیرندگر آرزوهایي ا بته تحقق ها اغلر بیاناین جمله. دهند نود تمایل نشان مي

ا ي پرسشي و نه نبري یـ رو شاعر با عدم اطمینان و به صورت جمله از همین. دشواري
اگرچـه ها یـدي   . کنـد ضمن این که درنگي را نیز طلر مـي  ؛دکنآن را بیان مي ،تأکیدي

اي یك بـه یـك نیسـت و     ي میان کنش کالمي و وجه سخن راب،ه معتقد است که راب،ه
نوان بـا   ممکن است افراد درگیر در ارتباط براي انجام یك کنش کالمي، از وجهي ناهم

نبـوي،   و مهـاجر ) سشي براي دادن فرمـان اسـتراده کننـد   آن بهره گیرند، مثال  از وجه پر
باشـند بـا    ، با این حال شاعران زن اگر گـاهي قصـد پرسـش را هـم نداشـته     (12: 2911

چه را  کنند، گویي آن دعوت مي ،استراده از سانتار پرسشي، مخاطر را به تأمل و درن،
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یکـي  ». گردد محقق مي تر در سانتار پرسشي بیش ،که قصد دارند به نواننده منتقل کنند
 «تر بر مخاطر اسـت  از اهداف اساسي فرانقش بینافردي در نظام زباني، تأ یرگتاري بیش

شـي از سـوي   گیـري از سـانتار پرس   ، شاید بتوان گرت که بهره(33: 2931زاده،  آقاگل)
تر بـر مخاطـر از طریـق ایـن سـانتار       منظور تأ یرگتاري عمیق زنان شاعر مورد نظر به

  هـاي پرسشـي، نظـام    ا بته باید توجّه داشت که گاهي زنان شاعر در قا ـر جملـه  . است
مـثال  ناهیـد کبیـري شـعري دارد بـا عنـوان       . دهنـد  زندگي زنانه را مورد نقـد قـرار مـي   

محـدودیت   ،کند و مضـمون آن  ي پرسشي استراده مي بار از جمله  که درآن نُه  «رنصت»
پرسشي   عر در واقع شاعر از طریق پرسش، نظامدر این ش. زنان و عدم آزادي آنان است

و / ي نـور  روي وسوسـه  ام را بـه  باز کنم پنجـره /  آقا اجازه هست:  نمونه. کند را نقض مي
/ روز هسـت کـه یـك     آقا اجـازه / ي دور؟ از همین فاصله/ بدوزم به چشم زندگي  چشم

.../ رهـا باشـم؟  / ایدنباید و ب  از هرچه/ روز نودم باشم؟ وپنج عدد  وشصت ازاین سیصد
و هاي بوسه و شـهامت   ام را بسپارم به آیه و زندگي/ نواب عشق ببینم/ آقا اجازه هست

 (93-91: 2931کبیري، ... )نور؟
 

 های پرسشی جمله:  4جدول شماره 
 بسامد
 درصد

جمالت 
 مجموعه

 بسامد مجموعه شعر/ شاعر
 درصد

 جمالت
 مجموعه

 مجموعه شعر/ شاعر

21 191 
 

 ..سن، طرحي براي
  

 
 ناهید کبیري 

  ي حوا مکاشره 911 13
ناطره 
 حجازي

31/1% 3% 
21 119 

 

 ..اي کافیست تا پنجره

 

 اندوه زن بودن 191 91
31/1% 93/1% 

211 2191 
 

 ...ي این براي ادامه
 

 
 رزا جما ي

  بیا تمامش کنیم 112 21
شیوا 

 ارس،ویي

33/1% 1% 
 به تو دهن کجي 2113 11

 گم 322 21-2% 1%
 پابرهنه تا صبح 123 92

 

 
 گراناز موسوي

  ها روزها و نامه 931 3
فرشته 
 ساري

1% 99/1% 
هاي بي  قاب 211 1 نط ن،ي روي شر 991 22

 %2 %9 تمثال
11 

9% 

 9 پگاه احمدي این روزهایم گلوست 113
12/1% 

آفتاب به  131
 ..ام سینه

عرت 
 کیمیایي

 ...اما من معاصر بادها  312 11

 

 نازنین نظام 
 شهیدي

19 131 
 

زیر 
 ...نونسردترین

میمنت 
 %31/3 %11/1 میرصادقي

 
 



 

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسی تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر 

 

45 
 های تأکيدی جمله .2. 8

صـورت   ، یا جمله  جمله  ، شبه تر از طریق تکرار یك واژه تأکید در شعر شاعران زن بیش
تـا در    عالوه بر جمله، واژگان تأکیدي نیز  حاظ شدهدر تجزیه و تحلیل آماري  .گیرد مي

شده  هاي انجام در بررسي. تبیین گردد ،کل، میزان گرایش شاعران زن به استراده از تأکید
میمنـت   در شعر. کنند از تأکید استراده نمي  نسبت  ي شاعران به یك مشخص شد که همه

 ،سـاري و نـازنین نظـام شـهیدي      ترین و در شعر فرشته بیش ،میرصادقي و ناهید کبیري 
ایـن  .../ آه/ دیـوار، دیـوار، دیـوار، دیـوار    : مثـال . نورد چشم مي  ترین تعداد تأکید به کم

شـر  ؛ (91: 2933میرصـادقي،  )هاي جدا ماندن از نویش این سال/ هاي جدا ماندن سال
ـ / دسـتم بـاز نیسـت   / دسـتم بازنیسـت  / نواباند و آرزوها را مي/ آید شر مي/ آید مي ا ت

انگشـتانم تمـام   ؛ (23: 2931کبیـري،  )ي نورشید درو کنم ي رسیده از مزرعه/ بیداري را
تـر از   اي نـورم قهـوه   هاشـور مـي  / اش دهم تو را با آب دهانِ قرینـه  قورت مي/ شود مي

 تـر از موهـایم   يا نـورم قهـوه   هاشور مي/ تر از موهایم اي نورم قهوه هاشور مي/ موهایم
  (19: 2911جما ي، )

 (شامل جمله، شبه جمله و واژگان)  تأکيد: 5ل شماره جدو
 بسامد
 درصد

جمالت 
 مجموعه

 بسامد مجموعه شعر/ شاعر
 درصد

 جمالت
 مجموعه

 مجموعه شعر/ شاعر

12 191 
 

طرحي براي 
 ..سن،

 

 
 ناهید کبیري

  ي حوا مکاشره 911 21
ناطره 
 حجازي

29% 1% 

11 119 
 

اي  پنجره
 ..کافیست تا

 اندوه زن بودن 191 11
1/21% 1% 

221 2191 
 

ي  براي ادامه
 ...این

 

 
 رزا جما ي

  بیا تمامش کنیم 112 21
 %1/1 %1 شیوا ارس،ویي

 دهن کجي به تو 2113 211
21% 93 

3/1% 
 گم 322

21 123 
 

 پابرهنه تا صبح
 

 
گراناز 
 موسوي

 فرشته ساري ها روزها و نامه 931 1

1% 1/1% 
نط ن،ي روي  991 1

 شر

هاي بي  قاب 211 _
 _ %1 تمثال

11 
11/3% 

این روزهایم  113
 گلوست

پگاه 
 احمدي

 عرت کیمیایي ام آفتاب به سینه 131 3/2% -3

اما من معاصر  312 1
 ...بادها 

 

 نازنین نظام
 شهیدي

211 131 
 

زیر 
 نونسردترین

 

میمنت 
 %12 %11/1 میرصادقي
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گیرنـد،   هاي تأکیدي در مـتن بهـره مـي    الزم به ذکر است، زماني که شاعران از جمله
ها گاه نبري و گاه پرسشي و ا تزامي است و هرکـدام از ایـن وجـوه از     وجه این جمله

معنـا   ،در این جا سانتار در ارتباط با مـتن . شوند مورد تأکید واقع مي ،سوي زنان شاعر
تـوان صـریحا  مشـخص     وانگهي نمـي . دهد تغییر کار کرد مي ،یابد و با توجه به بافت مي

هـا مـورد تأکیـد     تر چه مضامیني را از طریق این جملـه  کرد که شاعران سعي دارند بیش
شـاید اسـتراده   . هاي تأکیدي ا قا شود هر مرهومي ممکن است از طریق جمله. قرار دهند

  صـداي زنـان در طـول تـاری     که  ها از سوي زنان شاعر به این علت است  از این جمله
انـد و از   گرفتـه شـده    کم دست ،از سوي مردان  هموارهزنان و   شنیده نشده است  گاه هیچ

گوینـد، تأکیـد    چـه مـي   رو برآن اند، ازاین ي نویش، محروم بوده پایگاه اجتماعي شایسته
 . سخنانشان مورد توجّه قرار گیرد شاید ؛ورزند مي

 
 های دستورمند جمله .3. 8
معتقد است که بین نوشتار زنان و مـردان در سـ،ح نحـوي    ( Mary Hiatt)مري هایت  

هـا از  حـاظ    ها عـدم پیچیـدگي جملـه    یکي از این تراوت ؛شود هایي مشاهده مي تراوت
ي دنل  در این بخش به شیوه رو ، از این(12: 2331میلز، )دستوري در نوشتار زنان است

  نثر ارکان جمله  نسبت در شعر به  اگرچه .وجه شدو تصرف شاعران زن در دستور زبان ت
آزادانـه عمـل کنـد و      جایي ارکان جمله تواند در حتف یا جابه ریزد و شاعر مي هم مي به

ناصي براي او در این زمینه وجود ندارد؛ امّا برنـي از شـاعران مـورد نظـر       محدودیت
ـ  ؛کننـد  هاي دستورمند استراده مي از جمله  بیش از بقیه ل گرانـاز موسـوي کـه تعـداد     مث

حجـازي و نـازنین    توجّه است و پس از او ناطره   هاي دستورمند در شعرش قابل جمله
پگاه احمـدي و شـیوا ارسـ،ویي    . اند ها گرایش نشان داده نوع جمله  این  نظام شهیدي به

 :مونـه ن. تر تمایل دارنـد  هاي دستورمند کم با شاعران دیگر به استراده از جمله  در مقایسه
رؤیاهاشـان را رنـ،     کاکُـل / شـدند  هاي یونجـه و نعنـا بـا   مـي     کومه در/ دنتران بهار

آنـان  / شـمردند  هـاي سـرخ را مـي    سـتاره / هاي بسته پنجره  ها از پشت و شر/ کردند مي
و سـار    و از بازي سـن، / کردند زیر دامن گلدارشان پنهان مي/ هاي ریزودرشت را سن،

و دیوارها / ها گریختند پرده/ در را بستي و رفتي  وقتي؛ (99: 2932کبیري، ). ترسیدند مي
/ قـدر قـدم زدم   آن/ راه پریشاني  و من در باریکه/ شد  تو تن، بي  و نانه/ سویم نزیدند به

 (3: ب2912،  حجازي). پایم پیچید که نقش قا ي به
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ــا ازآن ــا ي ج ــه رهزا جم ــت ،ک ــاعري پس ــاگریزي از   ش ــتیت و معن ــت و تش ــدرن اس م

گردد، باید نحوي پراکنده و از هم گسـیخته داشـته    مدرن تلقیي مي هاي شعر پست ویژگي
 ؛کامال  مشهود استدهن کجي به تو ي  ت و پراکندگي نحوي در مجموعهاین تشتی ؛باشد
رسـد در   نظر مي ین بهامّا چن ؛هاي این مجموعه دستورمند هستند جمله% 29که تنها  چنان

و مرهـومي بـه نواننـده اسـت و یـا جـایي کـه          در پي ا قاي اندیشه  مواقعي که جما ي
ي ایـن مـاجراي    ي براي ادامه مجموعهنصوص در  به ،کند شعرش حا ت روایي پیدا مي

هـاي دسـتورمند    مرتر و تعـداد جملـه   ،، ارکان دستوري جملهام اي دم کرده پلیسي قهوه
افتـد و رنـ، دیوارهـاي اتـا  را      اترا  مي 29ي قتل در اتا  شماره: نمونه. شود زیاد مي

تـازه  . ]اسـت   وقوع نواهد پیوست و کسي مثل مـن نکشـته   جنایتي به : شما معلوم کنید
ي این روایت محتوم کمك نواهـد کـرد،    این ابتداي جنایت است و انتظار شما به ادامه

 (11: 2931 ، جما ي).[هستید  نایتاین ج  شما جزء دوم
 های دستورمند جمله:  6جدول شماره 

 بسامد
 درصد

جمالت 
 مجموعه

 بسامد مجموعه شعر/ شاعر
 درصد

 جمالت
 مجموعه

 مجموعه شعر/ شاعر

919 191 
 

طرحي براي 
 ..سن،

 
 ناهید کبیري

  ي حوا مکاشره 911 191
ناطره 
 حجازي

1/11% 3/11% 

133 119 
 

اي کافیست  پنجره
 ..تا

 اندوه زن بودن 191 191

11% 13% 
2211 2191 

 

 ...ي این براي ادامه
 

 
 رزا جما ي

بیا تمامش  112 122
 کنیم

شیوا 
 %1/91 %19 ارس،ویي

 گم 322 111 دهن کجي به تو 2113 293
29% 91% 

111 123 
 

 پابرهنه تا صبح
 

 
گراناز 
 موسوي

  ها روزها و نامه 931 211
فرشته 
 ساري

13% 91% 

نط ن،ي روي  991 111
 شر

 هاي قاب 211 31
 %13 %1/11 بي تمثال

این روزهایم  113 111
 گلوست

آفتاب به  131 922 پگاه احمدي
 ...ام سینه

عرت 
 %19 %91 کیمیایي

اما من معاصر بادها  312 113
... 

 نازنین نظام
 شهیدي

111 131 
 

زیر 
 ..نونسردترین

میمنت 
 %11 %1/11 میرصادقي

زنان شاعر مورد نظر چندان تمایلي ندارند کـه ارکـان دسـتوري     اکثررسد  به نظر مي
تر سعي دارند که قواعد نحوي زبان را رعایـت کننـد و    کاري کنند و بیش جمله را دست

تـر موجـر پیچیـدگي     گیرد، این امر کـم  هایي در ارکان جمله صورت مي جایي اگر جابه
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چه را کـه در   نواهند آن ي اول مي شاید به این د یل که آنان، در درجه. گردد زبانشان مي
کـارگیري آن فکـر    ي بـه  تـر بـه زبـان و نحـوه     ذهن دارند، به مخاطر منتقل کنند و کـم 

شـکني  مله را به قصد معناگریزي و هنجارمدرن که اجزاي ج مگر شاعران پست ؛کنند مي
وضـوح مشـخص سـانت کـه شـاعران زن،       تـوان بـه   این نمي بر  عالوه .ریزند برهم مي

کـار   هایي به نواننـده، بـه   کردن چه مضامین و اندیشه اي دستورمند را براي منتقله جمله
 ،در هرصـورت . هـا بیـان شـود    بلکه هر موضوعي امکان دارد که با این جملـه  ؛اند گرفته

گویش معیار سخن بگوینـد و از    تري دارند که به برني از شاعران مورد نظر تمایل بیش
تـر از   منـدتر و مـنظم   سو، ذهن زنان نظـام  زیرا از یك ؛ندهاي دستورمند استراده کن جمله

ت تــا حضــور رســمي نــود را در ذهــن مــردان اســت، و از ســوي دیگــر تالشــي اســ
عنـوان ابـزاري اسـتراده     د یل از زبان معیار بـه  همین به ؛هاي اجتماعي تثبیت کنند موقعیت

 . کنند تا پایگاه اجتماعي متز زل نود را  بات بخشند مي
 

 گيری نتيجه .9
چـرا کـه از   ؛ اي دارد که مرهوم گسترده انسان است   اي هویتیکي از ابعاد پایه ، جنسیت

ریشه در سـانتار اجتمـاعي    ،هاي فیزیو وژیکي و از سوي دیگر در تراوت  سو ریشه یك
که از طریق آن هر فرد هویّت جنسي نود را آشکار  یکي از رفتارهایي است  ،زبان. دارد

 ؛زنانه یا مردانه اسـت  ،اي صرف گونه توان گرت که یك زبان به گاه نمي سازد؛ امّا هیچ مي
اجتماعي و فرهن، غا ـر    شنانتي، موقعیت عوامل زیست  بلکه عوامل مختلري از جمله

جا که زبان محملي بـراي   از آن. گردد هاي زباني مي تکه موجر ایجاد تراو است   جامعه
ها و عواطف زنان و مـردان   ها و ترکیرات انسان است و اندیشه  هور احساسات، اندیشه
نـان  زاگرچـه   ،گـتارد  اي متمایز بر زبان آنان تأ یر مي گونه رو به با هم تراوت دارد، ازاین

از  شـان زبان ،گیرنـد و در برنـي مـوارد    کار نمي گرا را به زبان جنسیت ،اي صرف گونه به
گـرا در میـان    این میزان استراده از زبان جنسیت عالوه بر. زبان مردانه قابل ترکیك نیست

یـن نـوع   برني بـه اسـتراده از ا  . زنان شاعري که شعرشان بررسي گردید، متراوت است
نـوع نگـرش و    شاید ؛توان دالیلي برشمرد مي ،براي این امر. تري دارند زبان تمایل بیش

تـر   زدگـي را در زبانشـان بـیش    جنسـیت  ،ذهنیت برني شاعران نسبت به دنیاي پیرامون
عـاطري و مسـایل و مشـکالت     -رسد مضامین حسـي  چنین به نظر مي. سازد متجلي مي

از سـوي دیگـر وقتـي کـه      ؛شـود  گرا م،ـرح مـي   اساسا  با زبان جنسیت ،زنان در جامعه
گرایـي در   گویـد، جنسـیت   ، و پیامدهاي آن سخن ميشاعري، مثال  فرشته ساري از جن
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بـراي   ؛گردد هایي مشاهده مي هرچند در این موارد نیز تراوت. رسد زبانش به حداقل مي

میمنت میرصادقي اگرچه بهعد رمانتیك شعرش پررن، است، چنـدان گرایشـي بـه     ،مثال
گـرا   ن جنسـیت شـاید بتـوان گرـت اسـتراده از زبـا     . گـرا نـدارد   استراده از زبان جنسیت

ایـن فرهنـ،    ،ي افکار و عقاید انسـان بـر زبـان اسـت و در واقـع      ي سی،ره دهنده نشان
هاي فـردي و اجتمـاعي آنـان و     جامعه، موقعیت اجتماعي و نوع نگرش شاعران، دغدغه

شـان در  گرایـي را در زبان  ي است کـه جنسـیت  هاي شخص توجه به هویت و بیان تجربه
 . راند یه ميدهد یا به حاش مرکز قرار مي
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