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  چكيده
، كمبـود در سـه رويكـرد    است دو جنس شناخته شده بينعنوان تفاوت در زبان  چه به آن

گيري است كه   رويكرد چهارمي درحال شكل ،شود. امروزه  بندي مي  و تفاوت طبقه ،تسلط
هاي متفـاوت    توان فرضيه  كارگيري آن مي  داند و با به  سيال مياي   جنسيت در زبان را پديده

زمان بررسيد. در اين مقاله سعي بر آن بوده با درنظرگـرفتن    تفكيك زباني را در يك اثر هم
كه ازخـالل آراي انديشـمندان ايـن حـوزه      ،و تسلط در زبانكمبود هاي   اي از نشانه دسته

شعرش بررسي و براساس  ةفرخزاد در پنج مجموع استخراج شده است، زبان شعري فروغ
هاي هركدام از اين رويكردها فضاي غالب شعر او مشخص شود.   بسامد استفاده از ويژگي

تـوان كـامالً     زبان فروغ فرخزاد در چهار اثر او پيوسته درحال تغيير است. شعر او را نمـي 
ة تاريخي قـدرت مردانـه بـر    آثار سيطر ،منفعل و تحت نفوذ جهان مردانه دانست. ازطرفي

ل بـه    نمايد. ازاين  ذهن و زبان او و درنتيجه بر چهرة شعرش نيز انكارناپذير مي رو، با توسـ
گرفتـه   هـاي صـورت    توان تغييرات زبان او را موردمداقه قرار داد. بررسـي   رويكرد پويا مي

زبـاني را بازتـاب   بـود  كمهاي   اي از نشانه  مالحظه نشان داد دو دفتر آغازين او درصد قابل
تـر    سمت زباني متفـاوت و غنـي   عطف چرخش شاعر به ةنقط عصياندهد و مجموعة  مي

دهـد و    هايي از تأثير شـاعر از تسـلط زبـان مردانـه را بـروز مـي        نشانه ي ديگردتولاست. 
  تر جنسيت شاعر پيش رفته است. سمت نمايش كم مجموعة آخر او به

  ، تفاوت.كمبودفروغ فرخزاد، زبان زنان، تسلّط،  :ها كليدواژه

                                                                                                 

  golaleh.honari@semnan.ac.irول)، ئمس ةدانشگاه سمنان (نويسند ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي *
  esmat.esmaeili@semnan.ac.irدانشگاه سمنان،  ،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي **

  16/11/1397، تاريخ پذيرش: 12/09/1397تاريخ دريافت: 



  1397سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،ادبيات پارسي معاصر   272

  مقدمه .1
دهد فهم   شمار دربارة رفتارهاي متناقض زباني دو جنس نشان مي  هاي بي المثل وجود ضرب

كـه دانشـمندان و علمـاي زبـان بـه آن       آن از  هـا پـيش    عمومي دربارة زبان و جنسيت، قرن
ها، ديگـر محصـوالت فولكلـور     المثل از ضرببپردازند، نزد تودة مردم آغاز شده است. غير 

استناد براي نگريستن به  اي قابل  تواند آينه  نيز مي ،از متل و قصه تا ترانه و الاليي ،يك جامعه
يابيم شرايط اجتماعي   زدها درمي وضعيت تنوع زباني آن باشد. در مراجعه به بسياري از زبان

هاي جنسي هستند و كفة اين تفـاوت    درگير تفاوتنوعي  اند به  دخيل بوده ها آن كه در خلق
مانده بـا محوريـت    جاي هاي به  المثل  كند. اغلب ضرب  نفع جامعة مردساالر سنگيني مي نيز به

بدون  و رحرفيهايي چون پ  كنند؛ ويژگي  هاي منفي زبان زنانه اشاره مي  مسئلة زبان به ويژگي
  ).Coates 2013: 9كردن ( برنامه و هدف و نادرست صحبت

هـاي زنـان و     پيش از آغاز موج نخست فمينيسم، توجه بـه تفـاوت   ،در دوران معاصر
هاي زن و   هاي بسياري دربارة تفاوت  كتاب ن هجدهم،مردان فزوني يافت. در نيمة دوم قر

هاي زباني اختصاص دادند كـه    مرد تأليف شده بود. برخي از اين كتب بخشي را به تفاوت
كتـب دسـتور و بالغـت تـدوين      ،شـد. در انگلسـتان    دود به انتخاب واژگان مياغلب مح

به مكتوبات نظر داشتند و رويكردشان تجويزي بود نـه   ها آن كه مؤلفان جايي شد و ازآن مي
هـا بـر ذهـن و زبـان زنـان نويسـنده        حاصل كار از آب درآمد و تا مـدت چه  آن توصيفي،

زبـانِ مردانـه    ،در ايـن دوره  ،). درواقـع ibid.: 16زده بـود (  تحميل شد قواعـدي جنسـيت  
هايي كه با اين معيـار زاويـه داشـتند نادرسـت       ازآن شكل عنوان معيار پذيرفته شد و پس به

 ،گرفتنـد   دسـت مـي   ). زنان معدودي كه در آن روزگار قلم بـه ibid.: 12, 16خوانده شدند (
اليل غيرشخصي زيـادي بـراي سـطح    شدند. د  تمسخر مي ،هايشان مايگي نوشته  سبب بي به

هاي اجتماعي فرصت برخورد زنان بـا    هاي ادبي زنان وجود داشت؛ محدوديت  نازل نوشته
 هـا  آن مندي  گرفت (فقر واژگاني)؛ آموزش محدود امكان بهره  مي ها آن دنياهاي جديد را از

و برخـورد زننـدة    برد (استفادة نادرسـت از دسـتور زبـان)     از دانش پيشينيان از ميان مي را
در  ،رانـد. بـاوجوداين    هاي شفاهي عقب مـي   تر به آفرينش بيش  را هرچه ها آن مردان اديب

صـورت   مطالعه روي زبان و جنسيت و توجه به زبان زنـان بـه   بيستمهاي پاياني قرن   سال
نزديـك  هاي متفاوت به اين حوزه   هاي مختلف با انگيزه ). گروهibid.: 3انفجاري آغاز شد (

و  ،شناسـان   مـردم  ،شناسـان   شناسـان، قـوم    ها، زبان  نيستيتوان به فم  مي ،ميان  آن از .اند  شده
  نويسندگان اشاره كرد.
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  پيشينه .2
ميـان    آن اند؛ البتـه از   شناسان از نخستين افرادي بودند كه به اين مسئله پرداخته  در ايران زبان

اي   شناسان در اين زمينـه زيرشـاخه    دارند. تحقيقات زبانشناسان اجتماعي دست باال را   زبان
) در 1387گيـرد. نگـار داوري اردكـاني و عطيـه عيـار (       شناسي جنسيت جاي مي  نام زبان به

معرّفـي برخـي از ايـن     بـه » شناسي جنسيت  هاي زبان  كنكاشي در پژوهش«اي با عنوان   مقاله
اهل ادبيات نيز گرايش بسياري به جنسيت و زبـان   هاي اخير،  اند. در سال  ها پرداخته  تحقيق

 از زنـان  شـعر  تـاريخ انـد    جملـه از آن  ؛اند  در بررسي اغلب رمان زنان و گاه شعر نشان داده
بررسي تأثير جنسيت «) و 1394انگيز كراچي ( روح ةنوشت يقمر يهشتم هجر ةسد تا آغاز

). گـروه سـومي   1392قدسيه رضوانيان و سروناز ملـك (  ةنوشت» بر زبان زنان شاعر معاصر
شناسان هستند. انبوه مقاالتي كـه    ها و جامعه  مندتر به اين مقوله پرداختند فمينيست كه هدف

با اين موضوع نوشته شده شامل تاريخچة مختصري درباب مطالعات زبان و جنسيت است 
و  ،مرد زن،از اند  اند كه عبارت  هره بردهاول در اين زمينه ب و اغلب از سه يا چهار منبع دست

 ؛)Jennifer Coatesنوشـتة جنيفـر كـوتس (    )Women, Men and Language 2004( زبـان 
 ،)The Handbook of Language and Gender 2003( جنسـيت  و زبـان  نمـاي  راه كتـاب 

ميرهـوف  كوشش جنت هولمز و ميريام  نام اين حوزه به همجموعه مقاالت انديشمندان ب
)Janet Holmes and Miriam Meyerhoff(،  ــانو ــاب: جنســيت و زب ــابع كت  پيشــرفته من
)Language and Gender an Advanced Resource Book 2006    نوشـتة جـان سـاندرلند (
)Jane Sanderland(  و دشـوار   ،و در سه سطح آسان، متوسـط است كه كتابي تماماً آموزشي

سـبب تاريخچـة كـاملي     در سطح سادة آن به ،نگاشته شده است. ارجاع به اين كتاب، اغلب
بهـزاد بركـت بخـش     ،بـراي نمونـه   ؛كه از جنسيت در زبان ارائه داده صورت گرفته اسـت 

شناسـي نسـبت     اي بـر روش   زنانگي نوشتار: ديباچـه «با عنوان  را، توجهي از مقالة خود قابل
از قسـمت   ،)1396( ايرانـي  هاي  گويش و فارسي زبان شده در مجلة چاپ »زبان و جنسيت

  نخست اين كتاب اخذ كرده است.
  
  و تفاوت ،، تسلطكمبودمروري بر رويكردهاي زبان و جنسيت:  .3

 Otto Jespersenصورت رسمي بـا اثـر اتـو يسپرسـون (     تاريخ مطالعات زبان و جنسيت به

 طبيعـت، : زبـان عنـوان  شـود. او در كتـابي بـا      آغاز مـي  شناس دانماركي،  )، زبان1860-1943
 1922) كــه در Language: Its Nature, Development and Origin( و اصــلش ،گســترش
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او  ،صورت مجزّا به زبان زنان اختصاص داده است. در اين بخش چاپ رساند بخشي را به به
جوامع ديگـر، بـه تابوهـاي زبـاني     هايي از تفاوت گفتار زنان و مردان در   پس از ذكر نمونه

» هم مرتبط هستند زبان زنان و تابو بدون ترديد به«رسد كه   پرداخته است و به اين نتيجه مي
)Jespersen 1922: 239بـه اسـتفاده از    ها آن كاري زنان را دليلي بر تمايل  ). يسپرسون محافظه

يرد مردان در تحول زبان و ابداعات گ  داند و براساس آن نتيجه مي  تر زبان مي  هاي كهن  شكل
در اشاره به نقـاطي از   ،چنين شرم ذاتي زنان را ). او همibid.: 242در آن دست باال را دارند (
داند   اصطالح معصوم مي از گروهي از لغات به ها آن عامل استفادة ،بدن يا بيان افعالي خاص

)ibid.: 245هـاي ركيـك     او زبـان زنانـه را پـالوده از دشـنام     ،همين شرم ذاتي ةادام ). در
هاي تأكيدي نيز   تر زنان از پرسش ). يسپرسون به استفادة بيشibid.: 246كند ( معرّفي مي

 بودن ناتوان  ). درمورد دايرة واژگان مورداستفادة زنان، او بهibid.: 247اشاره كرده است (
را گروهـي بـا فقـر واژگـاني شـديد       هـا  نآ ودارد زنان در انتخاب واژگان متنوع اشاره 

هاي يوزف ياسـترو   ). براساس اطالعاتي كه او از نتايج آزمايشibid.: 248كند (  توصيف مي
)Joseph Jastrow 1863-1944رس خـود   دست دهد زنان در انتخاب واژگان به موارد در  ) مي

 ibid.(.1شان برگزيننـد (   زندگيآيد كه واژگاني دورتر از محيط  تر پيش مي كنند و كم  نگاه مي
از گروهي  ها آن ازحد يسپرسون معتقد است شيفتگي بسيار زنان به اغراق سبب استفادة بيش

بـا ايـن كـار واژگـان و جمـالت را از معـاني        هـا  آن 2.از قيدهاي تشديدكننده شـده اسـت  
 ،چنـين  ). همibid.: 249- 250كنند (  تحميل مي ها آن معمولشان جدا و درواقع نيت خود را به

 ؛دارنـد   كنند كه براي درك بهتر جمله باري را از دوش مخاطب برنمي از صفاتي استفاده مي
  ).ibid.: 249( »زيبا«جاي  به »ملوس«استفاده از صفتي چون  ،براي مثال
كارگيري زبان است.  هاي زنان در بهكمبوداز يسپرسون نقل شد بيان چه  آن اشتراك ةنقط

نـام   منظور در ذيل مـدلي بـه    همين  مطالعات و جنسيت آراي يسپرسون را بهعلماي مبحث 
نخستين رويكرد جدي به مسئلة زبان و جنسـيت  كمبود دهند. مدل   ) قرار ميdeficit(كمبود 

  عنوان زبان معيار است. رود و اساس آن مبناقراردادن زبان مردان به  شمار مي به
ر مطالعات زبان و جنسيت دن رويدادهاي تأثيرگذار تري  ظهور موج دوم فمينيسم از مهم

در بسياري از كشورهاي اروپا حالتي اعتراضـي بـه خـود     1970بود كه در  1960در اواخر 
زمان بسـيار قـدرت يافتنـد.     اين هاي راديكال در  ). فمينيستSunderland 2006: 58گرفت (

بـر آن بودنـد بـا     هـا  آن اني بـود. هاي زب  پرداختن به تبعيض ها آن يكي از مسائل موردعالقة
اي از ستمي را كه درازاي تاريخ بر زنان رفته بـود نمايـان     ها گوشه  كردن اين تبعيض ررنگپ

 3).290 :1381زبـان بـود (مشـيرزاده     هـا  آن هاي مهم مبارزه براي  رو، يكي از عرصه سازند. ازاين
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ــان در شــكل هــا آن پدرســاالرانه دخيــل اســت دادن و بازتوليــد روابــط  معتقــد بودنــد زب
به زبان كه از حساسيتشان به حاكميت پدرساالري و سلطة مـردان   ها آن ). نگاه291  (همان:

 ،شناسي و جنسيت را شكل داد. اين رويكرد  گرفت رويكرد دوم به زبان  در جامعه نشئت مي
زنـان  از سلطة تاريخي مردان بر ذهن و زبان  ،) موسوم استdominanceكه به مدل تسلط (

  رويكرد غالب در پرداختن به زبان و جنسيت شد. اين رويكرد ،پرده برداشت. از دهة هفتاد
 Robin Tolmachط در زبـان رابـين تولمـاچ ليكـاف (    لپرداز رويكرد تس  ترين نظريه  مهم

Lakoff 1942(  زن جايگـاه  و زبـان است. اثر او )Language and Women’s Place 1975  را (
آثـار   زن جايگـاه  و زبـان  داننـد. تـا پـيش از     مطالعات زبان و جنسـيت مـي   نقطة عطفي در

چراكـه   ؛بودن در نام خود نداشتند اي از زنانه يا مردانه  شناسي نشانه  منتشرشده در حوزة زبان
بـود، اشـاره بـه زبـان      »زبان«يعني اگر عنوان كتابي  ؛شد  بودن بديهي دانسته مي اساساً مردانه

). پس از چاپ اين اثر افـق مطالعـات زبـان و    Coates 2013: 5مردان عموماً شهري داشت (
 اي در مجلـة   صـورت مقالـه   به 1973هاي اين اثر در   جنسيت گسترش يافت. نخستين بارقه

ي صورت كتـاب  به 1975چاپ رسيد. اين مقاله در  ) بهLanguage in Society(زبان در اجتماع 
اي   با ويراست جديد و تكملـه  2004كامل انتشار يافت و اقبال بسيار به آن سبب شد كه در 

راه مقـاالتي چنـد از محقّقـان     هم ،)Mary Bucholtzكوشش مري بوچلز ( ازجانب ليكاف به
  توسط انتشارات راتلج تجديد چاپ شود. ،نام زبان و جنسيت هب

نظر  دهد. به  شكل مي »قدرت«گاه او به مسئلة محور اصلي انديشة ليكاف در اين اثر را ن
تواند وقتي از   رسد او ناخواسته از جايگاه يك فمينيست نوشته است. درواقع، ليكاف نمي  مي

حـال يـك    گويد، درعـين   و تجربة تبعيض در زبان سخن مي ،زدگي، تعصب مردانه  جنسيت
كند كه پيش از شروع   يك پيدا ميطرف نيز باشد. اين امر زماني اهميت سمبول  گر بي گزارش

هـاي    ها برگزيده استفاده از داده  آوري و تحليل داده  اي كه او براي جمع  فهميم شيوه  بحث مي
كـار   هاي او آن چيزي است كه خودش درطول زندگي شنيده يا به  يعني داده ؛شخصي است

). او Lakoff 2004: 40با بازانديشي و غور در آن، به نتـايجي دسـت يازيـده اسـت (     ،برده و
). ليكـاف  .ibidعدالتي جنسي موجود در زبان را آشـكار سـازد (    خواهد شواهد زباني بي مي

كـردن را   بيند و ضـعف زنـان در صـحبت     ارز با قدرت فرد در اجتماع مي قدرت بيان را هم
سـلطة    داند. او درصدد است ارتبـاط ميـان زبـان و تحـت      مي ها آن ناشي از تسلط مردان بر

چـه   آن ).Ballard 2016: 92-93سيستماتيك بودن زنان را در جامعة مردسـاالر نشـان دهـد (   
اما  ،موارد با اطالعات يسپرسون در تضاد نيست تر بيش ليكاف در اين اثر بيان كرده است در

تازند؟ پاسخ در چهـارچوب ارائـه     و بر يسپرسون ميكنند   ها او را تقديس مي  چرا فمينيست
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هـاي زنـان    اين شيوة بيان ليكاف است كه حاصـل كـار او را بـراي جنـبش     ،است. درواقع
شكل نوشـته شـده اسـت. دبـورا       بهترين  كتاب او در زمان درست و به سازد.  راهميت ميپ

وجود آمد  م در جنبش زنان بهكند رويكرد تسلط در زمانِ باالترين ميزان خش  كمرون بيان مي
)cited Sunderland 2006: 15.( اي كه ليكاف بر ويراست جديد كتابش نوشته است   از مقدمه

كم بعـدها بـه آن فكـر كـرده      به آن لحظة جادويي واقف بوده يا دست ،خود ،يابيم او  درمي
). Lakoff 2004: 15نامد ( مي» شناسي و تاريخ زنان  لحظة تاريخي زبان«است. او آن لحظه را 

). برخـي از  ibid.: 42داشـتن زنـان از قـدرت (    زبان ابزاري است بـراي دورنگـاه   ،ازنظر او
پـردازد از ايـن قـرار      هاي زبان زنانه در اين اثر به آن مي  عنوان ويژگي مواردي كه ليكاف به

كه يك مـرد    جايي مثالً در 4؛كنند  تر از مردان عمل مي  ها دقيق  است: زنان در توصيف رنگ
نامد يك زن ممكن است از لفـظ ياسـي يـا كبودفـام       براي توصيف لباسي آن را بنفش مي

هـا و عبـارات     جمله  از شبه ها ة آن). ويژگي ديگر زبان زنان استفادibid.: 43استفاده كند (
بار  ها آن اما استفاده از ،اين عبارات در ساخت اصلي جمله نقشي ندارند 5.معناست فاقد

كـه در شـعر    »آه«ماننـد اسـتفاده از    ؛)ibid.: 44دهد (  تأثير قرار مي عاطفي جمله را تحت
معنايي چنين سعي در  زنان با استفاده از عبارات بي :گويد شود. ليكاف مي بسيار ديده مي

رو، بسياري زبان زنانه را زباني پـالوده و عـاري از الفـاظ     تزئين سخن خود دارند. ازاين
دانند. يسپرسون اين پالودگي زبان زنان را به شرم و حياي ذاتـي آنـان نسـبت      يركيك م

امـا   ،كنـد   ). ليكاف وجود اين شرم را در سخن زنان تأييـد مـي  Lakoff 1922: 245دهد (  مي
بلكه با ارجاع خواننده به سازوكار قدرت در جامعه  ،داند  رويي آنان نمي  دليل آن را صرفاً كم

در گذشته و در معرض نقد قرارگـرفتن  شدن  اين پالودگي زباني را ناشي از ترس از مؤاخذه
  ).Lakoff 2004: 45داند (  در دوران معاصر مي

هايي است   اي خاص از ديگر ويژگي  گونه حساسيت زنان در استفاده از صفات و قيود به
كنند اغلـب    است. صفاتي كه زنان استفاده مي كرده كاوكنج يسپرسونف را نيز مانند كه ليكا

صورت تصـاعدي زيـاد    كند و بار عاطفي آن را به  جمله را از معناي اصلي خود منحرف مي
كـار بـرده    گفتن زنان صفات و قيود بـراي ايجـاد تشـديدهايي بـه     د. درواقع در سخنكن مي
  ).ibid.: 47ايي از گوينده است يا تلطيف فضاي گفتمان (شود كه يا هدفش تمركززد مي

اسـت.   )tag-questionترين ويژگي نحوي كه او مطرح كرده نقش پرسش تأكيـدي (   مهم
افتد كه گوينـده خواهـان شـنيدن تأييـد و       تر زماني اتفاق مي استفاده از پرسش تأكيدي بيش

ولـي   ،كنـد   ادعـايي را بيـان مـي    كـه گوينـده   اين حالت هنگامي ،جواب مثبت باشد. درواقع
پرسـش   ،). در برخي مـوارد ibid.: 48رود (  كار مي نفس كافي براي اثبات آن ندارد به به اعتماد
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). ibid.: 49شـود (   كـار بـرده مـي    وگو بـه   تأكيدي براي ترغيب مخاطب به شركت در گفت
از  ،ورود به درگيري با مخاطبشان به اجتناب از   سبب ميل ذاتي به ،كند زنان  ليكاف بيان مي

هاي   تر از ويژگي ). شايد بتوان گفت اين ويژگي بيش.ibidكنند (  اين گزينه بسيار استفاده مي
ليكاف پرسش تأكيدي را نيـز نـوعي    6.سازد  ديگر انفعال زنان را در روند مكالمه آشكار مي

كنـد    ر آن مجبـور نمـي  زيرا مخاطب را به پـذيرش چيـزي يـا بـاو     ؛داند  عبارت مؤدبانه مي
)ibid.: 50(.7 زنان بـا   ،هاست. درواقع  از ديگر موارد اين نوع جمالت بيان غيرمستقيم خواسته

برنـد و    نهاد يا يك خواسته احتمال پذيرش آن را باال مـي  ترديد يك پيش و  بيان توأم با شك
پذيرش درخواست كردن مخاطب به  تركردن تكلّف جمله سعي در مجاب حال با بيش درعين

ليكاف بر آن است دليل ادب بسيار در بيان خواسته غياب قدرت است و سخن  8.خود دارند
  ).ibid.: 51مند جلوگيري كند ( زنان طوري طراحي شده است كه از بيان قدرت

شود كه زبان مردانه معيار قـرار گرفتـه     بديهي است كه بيانِ بامدارا تا زماني نقص تلقي مي
دانست؛ اگر جايگاه زبان كمبود ترين مشكل نظرية   توان مهم  اين را مي ،ر نگارندگانباشد. ازنظ

براي  ؛شود دامن گروه مقابل را خواهد گرفت  ناميده ميچه كمبود  آن راحتي معيار تغيير كند، به
خـوريم    دالنه برمي هاي مديريت هم  امروزه در سطح مناسبات مخصوصاً تجاري به مدل ،نمونه

چگونـه  «يـا  » چگونه يـك مـدير موفـق باشـيم    «هايي با عناوين   توسط نويسندگان كتابكه 
اند. جالب است بدانيم كه شالودة اين آثار برمبناي   نوشته شده ها آن و جز ،»تأثيرگذارتر باشيم

نقطة ضـعف  چه  آن ،دالنة زنان گذاشته شده است. درواقع تر هم آميز و بيش  تر تحكّم زبان كم
تبديل شده است. بـا   ها آن دليل برتري شد اكنون به  گو براي زنان محسوب مي  و  تدر يك گف
تواند بدون اعمال تنش و   زبان مردانه كه توانايي برقراري ارتباط مؤثر ندارد و نمي ،اين سنجه

 اول جـنس اي را حفظ كند زبان ضعيف تلقّي خواهد شد. هلن فيشـر در    جويي رابطه  برتري
: 1395فيشـر   بنگريد بهبه قدرت مديريتي زنان و ناتواني مردان در اين زمينه پرداخته است (

 ،كند. ازنظـر فيشـر    اي را معرّفي مي  به تفكّر شبكه  ). او نوع تفكّر خاص زنان موسوم65 - 61
  9.)51اين طرز تفكّر در آينده بازار جهاني را متحول خواهد كرد (همان: 

. شدن ليكاف نقل شد يك پيام مشترك داشت: ترس زنان از قضاوتچه تاكنون از  آن
كننده قـدرت داشـته باشـند و بـراي       ترس از قضاوت زماني معنا دارد كه گروه قضاوت

 هايي كه به  نياز به مدارا باشد. كتاب او سرآغازي شد براي كتاب ها آن برقراري ارتباط با
 مردسـاخته  زبانآثار ترين اين   از معروفپرداختند. يكي   وگوي دو جنس مي تحليل گفت 

)Man Made Language  ) نوشــتة ديــل اســپندر (Dale Spender  فمينيســت راديكــال ،(
  بود.  استراليايي،
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شكل مسـتقيم در اثـر خـود     ديل اسپندر نخستين كسي است كه لفظ تسلط مردانه را به
مراتب را تعريف   سازند و سلسله  كند گروه مسلط مردان جهان را مي  برد. او بيان مي  ار ميك به
). Spender 1987: 15, 20, 44اند (  ريزي كرده  طريق تبعيض جنسيتي را طرح  اين كنند و از  مي

جاي اثـرش بـه نتيجـة ايـن      زند، اسپندر در جاي  اگر در اثر ليكاف قدرت حرف اول را مي
 دانـد. اسـپندر در    مـي را خاموشـي زنـان    10قدرت پرداخته است. او تأثير تسلط پدرساالري

ر اجتمـاع و نهايتـاً دليـل    دتالش است سـازوكار جامعـة پدرسـاالر و چگـونگي تـأثير آن      
برشمرده توسـط ليكـاف    خاموشي زنان را كشف كند. او معتقد است نفس استفاده از موارد

بلكه اين جنس گوينده است كه قضـاوت دربـارة    ،كند  نيست كه سخن را زنانه يا مردانه مي
كند اگر براي مثال مردها از پرسش تأكيـدي    او ادعا مي ،ديگر بياني دهد. به را جهت مي كالم

عنوان امري طبيعـي   )، اين ويژگي بهibid.: 9كنند (  مياستفاده كه اتفاقاً زياد هم  ،استفاده كنند
تقويـت  سبب  به ،كه اگر زنان از آن استفاده كنند درحالي ،شود  درنظر گرفته مي ها آن در زبان

  ).ibid.: 36شود (  تعبير ميكمبود مقابله با  كالمشان در
زمان با ليكاف ديگراني نيز به مسئلة تفاوت زبان   يابيم هم  درمي مردساخته زبان با مطالعة

شـناس   )، انسـان Edwin Ardenerترين اين افراد ادوين آردنر (  مهم 11.اند مرد و زن نظر داشته
) را ارائه كرد. در اين muted group theoryنظرية گروه خاموش ( 1975انگليسي، بود. او در 

گيرد كه بعـدها در    ) بهره ميdominant and mutedاو از اصطالح تسلط و خاموشي ( ،نظريه
عنوان رويكرد  اسپندر قرار گرفت و تا امروز به ةبحث تسلط مردانه بر زبان زنانه مورداستفاد

شناسـي    كـه در مطالعـات مـردم    ). آردنـر از ايـن  Spender 1987: 76-78تسلط پيرواني دارد (
گيرد انتقاد كـرد. او معتقـد     شده نصف جمعيت موردمطالعه را ناديده مي آوري  هاي جمع داده

با تعريف  ها آن شناسي توسط مردان تعريف شده است و  شناسي در مطالعات مردم  بود روش
كنند و معناهاي توليدشده را روي گروهي از   ميها معناهايي كه مطلوبشان است توليد   روش

سـبب گـروه مـردان را در      همـين   كنند تا از صحتشان مطمئن شوند. او به  مردان بررسي مي
  ).ibid.: 76گذاري كرد (  ) نامdominant group( اجتماع گروه مسلط

مار شـ  رويكرد تسلط تا اوايل دهة نود رويكرد غالب در مطالعات زبـان و جنسـيت بـه   
هـاي زنـان و ظهـور      با تغييرات بسياري در جنـبش  بيستم، هاي پاياني قرن  رفت. در سال مي

ال در    ها مواجهيم. با تغيير نگاه بسياري از گروه  رويكردهاي جديد درميان فمينيست هاي فعـ
براي مثال، محقّقان شروع به  ؛خوش تغيير شد حوزة زنان، نگاه به زبان و جنسيت نيز دست

بررسي اين موضوع كردند كه مفهوم جنسيت اجتماعي است يا فرهنگي؟ و فرق ميان جنس 
)sexشناسي) با جنسـيت (   ) (در مفهوم زيستgender     (در مفهـوم فرهنگـي) كـدام اسـت (
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)Coates 2013: 216عنـوان يـك پديـدة     اين نظر كه جنسيت را بايـد بـه   ،). در اين دوره
سـال دگرگـوني تعريـف     1990). سـال  .ibidنگي درنظر گرفـت گسـترش يافـت (   فره

جنسـيت  «گويـد:    مـي  ،در توصيف اين دگرگـوني  ،). دبورا كمرونibid.: 217جنسيت بود (
). ibid» (العاده ميل كرده و يك مفهوم چنداليـة غيرثابـت اسـت     سمت يك پيچيدگي فوق به

و دبـورا تـانن    ،)Deborah Cameron 1958افـرادي چـون جنيفـر كـوتس، دبـورا كمـرون (      
)Deborah Tannen 1945هاي مختلفي كه دختـران و پسـران در آن     فرهنگ ) به بررسي خرده

اي متولّـد شـد كـه      نظريـه  ها آن شوند پرداختند. ازخالل تحقيقات  پذير مي  بالند و جامعه  مي
دارند و درنتيجه داراي زبان هاي گفتماني مختلفي تعلّق   براساس آن زنان و مردان به فرهنگ

شـود. دبـورا كمـرون كـه       ) ناميده ميdifference). اين نظريه تفاوت (.ibidمختلفي هستند (
ها خوانديم قبول تفاوت ميان فرهنگ زنانه   تر نظرية تسلط را از قول او جنگ فمينيست  پيش

). او معتقـد اسـت   Sunderland 2006: 19كنـد (   و مردانه را به لحظة جشن فمينيسم تعبير مي
هـاي مختلـف     هاي زبان و جنسيت بـه مكـان و زمـان وابسـته اسـت و در دوره       ايدئولوژي

 ،چون طبقـة اجتمـاعي و قوميـت    ،چنين از ديگر مسائل اجتماعي كند، هم  تاريخي تغيير مي
پذيرد. تنها چيزي كه در تمام اين موارد مشترك است اصل تفاوت ميان زن و مـرد    تأثير مي

جا ديگر محمل برخورد خصمانه نيسـت.   تفاوتي كه در اين 12؛)Cameron 2003: 452ست (ا
هاسـت    وگو ميان دو جنس نوعي ارتباط ميان فرهنگ  ن به رويكرد تفاوت، گفتازنظر قائال

بـه فراينـد    ديگـر  يـك  درك بـدون  مـرد  و زن وگوي گفت ). دبورا تانن در36: 1390(تانن 
چـون   ،). ازنظـر او 42 - 36: همـان پـردازد (   دختران و پسـران مـي  پذيرشدن  جداگانة جامعه

كنند و درنتيجه   هاي متفاوتي رشد مي  ساني ندارند با اولويت پذيري يك  كودكان روند جامعه
دردي و بيـان    تـر بـا احسـاس هـم     هاي مختلفي در ايجاد ارتباط دارند. دختران بيش توانايي

ت       دنده  صميميت ارتباط خود را شكل مي و پسران درصـدد ابـراز برتـري و يـافتن موقعيـ
تصـريح خـودش    بـه  ،آيـد كـه او از آراي ليكـاف     ). از كتاب تانن برمي53ترند (همان:   ثابت

 ،كـه زبـاني باشـد    آن از  و رويكرد كلي او بيش است عنوان ابزار استفاده كرده به ،)8(همان: 
فـرع و اصـل، كـنش و ارتبـاط ميـان دو       ،زبـان در ايـن اثـر    ،ديگر بياني كاوانه است. به روان
  است.  جنس

هـاي    تـوان نتيجـة مبـارزات زنـان در دهـه       پيدايش اين رويكرد در مطالعات زنان را مي
 Coatesعنوان يـك گـروه مسـتقل انجاميـد (     به ها آن گذشته دانست كه سرانجام به پذيرش

داوري  بـان زنانـه بـدون پـيش    خواستند ز  ن به اين رويكرد ميرسد قائال  نظر مي ). به6 :2013
موردمداقه قرار بگيرد. البته نبايد فراموش كرد كه رسيدن به چنـين لحظـة جشـني مسـتلزم     
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رشـد اجتمـاعي و تغييـر     ،ديگـر  بيـاني  وخم و دشواري بوده اسـت. بـه   رپيچعبور از مسير پ
  گيري اين رويكرد منجر شد.  مطالبات زنان درطول زمان به شكل

شده، شايان ذكـر اسـت در ايـن دوره بـيش از هـر دورة ديگـري        تهبر مطالب گف افزون
كننده  مطالعات زبان و جنسيت با فمينيسم درهم تنيده شد و زبان در انديشة آنان نقش تعيين

جنسيت را مانند زبان يك سازة فرهنگـي درنظـر    ها آن ).Sunderland 2006: 27كرد (  ايفا مي
 جنسـي  آشـفتگي  ) در كتـاب تأثيرگـذارش،  Judith Butler 1956گرفتند. جوديت بـاتلر (   مي

)Gender Troubleجنسيت چيزي اسـت كـه رخ داده و بارهـا و بارهـا تكـرار      «گويد:   )، مي
قرارگـرفتن زن   در تاريخ فمينيسـت بـا سـوژه    ،). ازنظر اوcited Coates 2013: 216» (شود مي

 :1385بـاتلر   بنگريد بـه  تر شمفهومي از جنسيت به او تحميل شده است (براي اطالعات بي
ها از جنسيت اسـت. او بـر آن     فرض  خواهد دورانداختن تمام پيش  باتلر ميچه  آن ).47 - 45

ت نمـي      دي دارد       است جنسـيت از جـنس بيولـوژيكي تبعيـكنـد و معـاني فرهنگـي متعـد
در  ). بازتعريف مسئلة جنسيت در اين دوره و توجه به مسئلة زبان باب جديدي52  (همان:

مطالعات زبان و جنسيت گشود و آن پرداختن به زبان مكتـوب زنـان بـود. هلـن سيكسـو      
)Hélène Cixous 1937معناي دقيق  ديدن نوشتار به  ) از نخستين متفكّراني است كه با جنسي

). 23: 1395بدن خود و جنسيتشان را در نوشتن وارد كنند (سيكسـو   كلمه از زنان خواست
طور مشـخص بـه نوشـتار     ، به)Le Rire de la Méduse( مدوسا ةخند د،او در اثر معروف خو

زبـان و جنسـيت كـار     درمـورد محقّقـاني كـه    بـر  زنانه پرداخته است. اين نگاه به جنسيت
كوشيدند مشخّص كنند چگونه   در اين نگاه محققان مي ،نيز تأثير گذاشت. درواقعكردند  مي

كنند تـا جنسـيت خـود را بيافريننـد       استفاده ميرسشان  وران از منابع زباني در دست گويش
)Coates 2013: 217.( هـاي    كردنـد كـه بـه مؤلّفـه      جنسيت را نوعي از اجرا قلمداد مي ها آن

  ).ibid.: 6( مختلفي وابسته است
جا مطرح شـد در يـك ترتيـب     رويكردهاي مختلف به مسئلة زبان و جنسيت كه تا اين

شـدن   منزلـة بالاسـتفاده   وجودآمدن رويكـرد جديـد بـه    هتاريخي گسترش پيدا كرده است. ب
وجـه    ديگر باشند. بي توانند مكمل يك  اين رويكردها مي ،ديگر بياني رويكرد پيشين نيست. به

شود كه در آن   كار برده مي نيست كه امروزه رويكرد چهارمي در تحقيقات زبان و جنسيت به
ايـن رويكـرد را پويـا     .شـود   موردي اسـتفاده مـي  صورت  بنابر نياز از رويكردهاي پيشين به

)dynamicاند (  ) ناميدهibid.: 5- 6كه كدام رويكـرد را بـراي مطالعـه روي     اين از نظر ). صرف
اي كه بايد پيوسته درنظر داشت اين است كه مسئلة قدرت   گزينيم نكته  زبان و جنسيت برمي

ن به تفاوت نيز منكـر تسـلط   حتي قائال .استشده تأثيرگذار  و امر تسلط در تمام انواعِ گفته
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دنبال تعريف دوباره از جنسيت هستند  ذهن و زبان مردانه بر زبان زنان نيستند. گروهي كه به
كننـد. افـرادي     مند قلمـداد مـي   نيز نوشتن را راهي براي كاستن از هجمة تسلط گروه قدرت

دانند. او   شتن تفاوت و محروميت ميبردا اي براي ازميان  چون سيكسو نوشتن زنانه را مبارزه
سيكسـو   انگـارد.   موازات با بدن زنانه عرصـة مبـارزه عليـه تبعـيض مـي       نوشتار زنانه را به

دانـد    گرفتن مستقيم از ناخوداگاه براي بيان زنانه مناسب مي سبب نشئت مخصوصاً شعر را به
زنان نوعي مبارزه و متن را ميدان توان نوشتن را براي   منظر مي  اين ). از27: 1395سيكسو (

  آن درنظر گرفت.
 

  شعر فروغ فرخزاد .4
اي براي ادبيات معاصر زنان است. تفـاوت و    توان گفت شعر فروغ فرخزاد سرمايه  جد مي به

اي به شعر زنان بخشيد و براي شـاعران پـس از خـود سـنّتي را       بودن نگاه او جان تازه بديع
اش پـي بـرد. بـديهي      توان به وسعت تأثيرگذاري  نشينان او مي  خلق كرد. از خيل عظيم سايه

وصف تعداد مقاالتي كه دربارة شعر او نوشته شده از حوصلة اين مقاله بيـرون    اين است با
اي و هميشـگي نويسـندگان آن بـه      هـا اشـارة كليشـه     تر اين نوشته است. نقطة مشترك بيش

 1343ز مصاحبة فروغ با ايرج گرگين كـه در  كه ا آن خصوصيت زنانة شعر فروغ است. حال
بودن اعتقاد چنداني  يابيم او به تفكيك شعر يا ادبيات به زنانه و مردانه  ضبط شده است درمي

  نداشته است:
طور كه شما گفتيد حالت زنانه دارد اين خوب خيلي طبيعي است كـه    اگر شعر من اين

هـاي    م ولي اگر پاي سـنجش ارزش بختانه يك زن بودن من است. من خوش علّت زن به
توانـد مطـرح باشـد و اصـالً       كنم كه ديگر جنسـيت نمـي    هنري پيش بيايد من فكر مي

چون آن چيزي كه مطرح است اين است كـه آدم   ؛كردن اين قضيه درست نيست مطرح
هـاي    هاي مثبت وجود خودش را طوري پرورش بدهد كه به يك حدي از ارزش  جنبه

اصل كار آدم است. اصالً زن و مرد مطرح نيست. اگر كه يك شعر بتواند انساني برسد. 
شود؛ مربوط بـه دنيـا     اش نمي  اصالً مربوط به سازنده جا برساند ديگر خودش را به اين

قـدرها بـه ايـن قضـيه      گويم اين  ... من وقتي شعر مي شود و ارزش خودش را دارد  مي
  13وش خيلي ناآگاهانه است.آيد ت ه ندارم اگر كه چنين حالتي ميجتو

خلـق   اصـلْ  ،توان دريافت. ازنظـر او   از اين چند سطر ديد فروغ دربارة اثر هنري را مي
كـه در همـين مصـاحبه      هاي انساني را نمايش بدهـد و چنـان    چيزي است كه بتواند ارزش
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اه در اثـر  گآصورت ناخود تواند به  پذيرد و اين تأثير مي  گويد هنرمند از محيطش تأثير مي مي
زن هرچـه محـيط زنـدگي     ةاو جا خوش كنـد. بـديهي اسـت درمـورد شـاعر يـا نويسـند       

 تر است. مؤلف امـا در   تر و خود مؤلف متأثرتر باشد، ردپاي اين تأثير محسوس ه زد جنسيت
وجود بياورد كـه ميـدان    زدگي بشورد و متني براي خود به  تواند بر اين جنسيت  ميان مي  اين

خواننده را براي بررسي نوشتار زنانه به مطالعـة   اتاقي از آن خودباشد. وولف در اش   مبارزه
 ،اسـير  :). در اين مقاله به بررسي پنج اثر فروغ فرخـزاد 119: 1384دهد (  آثار زنان ارجاع مي

به سه رويكرد زبان و  نظر با سرد فصل آغاز به بياوريم ايمان و ،ديگر تولدي ،عصيان ،ديوار
  شود.  پرداخته ميجنسيت 

  
  عصيان و ،ديوار، اسير 1.4
الـدين شـفا در     سالگي شاعر سروده شده اسـت. شـجاع   هفدهين اثر فرخزاد در نخست اسير

هايي اشاره كرده اسـت كـه نشـان از تولـد نـوعي زبـان خـاص دارد:          مقدمة آن به ويژگي
شـور و  هـاي قـدرت توصـيف،      وجودآورده براي خـودش بـا ويژگـي    مكتب شخصي به«

خـاص بـه جنبـة جسـماني      هپردة عواطف و احساسات و توج حرارت فراوان، تجسم بي
خوانـد قـرار     مي» ادبيات شخصي«اي كه   ). او اشعار فروغ را در گونه3: 1349(شفا » عشق
احساسات وحشي موجود در شعر فروغ امتيـاز اساسـي آن    ،). ازنظر شفا6دهد (همان:   مي
  14.)8 رود (همان:  شمار مي به

كنـد تمايـل بـه      چه در نگاه نخست در اين مجموعه توجـه را بـه خـود جلـب مـي      آن
گرايي هم در واژگان و هم در نحو خود را نشان داده است (براي   گرايي است. اين كهن كهن

). 23 - 22: 1387پـور آالشـتي و دالور    حسن بنگريد بهفهرستي از واژگان كهن شعر فروغ 
زبان شاعر كافي اسـت بـه واژگـان مـرتبط بـا مضـامين عاشـقانه و         گرايي  براي اثبات كهن

شـاعر   ،نگـاهي بينـدازيم. در ايـن مجموعـه     يراس رمانتيك در ادبيات كهن و فراواني آن در
ميان بوسيدن معشوق مقام اول را  ازهمه به توصيف روابط عاشقانة خود پرداخته و درآن بيش
و بوسيدن معشوق را بـه نوشـيدن    است ميان آورده بار) سخن به 35. او بارها از بوسه (ددار

بـار). جـز آن،    5اي طوالني دارد، تشبيه كرده است (  كه در سنّت شعر فارسي سابقه ،شراب
خـورد؛ واژگـاني     چشم مي ديگر مالزمات سنّتي ارتباط با معشوق در اين مجموعه فراوان به

بار). توجه به واژگاني چنـين   8باده (و  ،بار) 6بار)، پيمانه ( 10بار)، جام ( 25چون آغوش (
كار نرفته و  و باده به ،زماني كه بدانيم در مجموعة آخر فروغ اصالً بوسه، جام، پيمانه اسير در



 283  ... سلطه و عصيان در زبان فروغ فرخزاد

بار ياد شده معنادار است. تشبيهات شاعر در حوزة شعر سنّتي آن هـم در   يك فقطاز شراب 
كاري شـاعر در    كالسيك نشان از محافظههاي ادب   گيرد. استفاده از كليشه  سطح آن قرار مي

، »بنشسـتن «، »خفتن«هايي چون   كاربردن ابداعات شعري دارد. نمونة ديگر استفاده از فعل به
، »خمـش «، »از«جاي  به» ز«هايي چون   و نيز استفاده از مخفّف ،»فروبستن«و  ،»فروغلطيدن«
سـبب   و مواردي چنين است كه به ،»انده«، »بسيار«جاي  به» بس«، »نوميد«، »بيهده«، »خامش«

  ).24 - 23 همان بنگريد بههاي شعري قدما صورت گرفته است (  تقليد از قالب
ترديد در زبان  و  تأمل ديگر در اين مجموعه استفادة بسيار از نمودهاي شك ويژگي قابل

 »شـايد «و  ،)بار  نوزده( »اگر«بار)،   شش( »گويي«ترديد چون  و  شاعر است. ادات بيان شك
شـده اسـت.    هكـار گرفتـ   تري به هاي ديگر با فراواني بيش  مجموعه در مقايسه بابار)   پانزده(

دانم استفاده كرده اسـت. ايـن شـواهد      بار از فعل نمي شششاعر  ،زمينه  همين در ،چنين هم
رغم صراحت بسـيار و جسـارت در آغـازكردن راهـي       تواند نشان دهد شاعر جوان علي مي

ز احتمال عدم پذيرش شعرش آگاه بوده و اين امر در زبانش تـأثير داشـته اسـت.    ناهموار ا
رو نيسـتيم. فرخـزاد    نظر از تمام اين موارد، در مضمون ما بـا شـاعري محتـاط روبـه     صرف

دهد و آن را آشكارا به   ايستد و تن و روي خود را نشان مي  درمقابل نظام پدرساالر زبان مي
هـاي بيـان     ميلي شاعر به ابـداع شـيوه    توان به بي  گرايي را مي  كهن 15.زند شعر خود پيوند مي

شـمار   هاي زبان زنـان بـه    در باور يسپرسون از ويژگي ،كه گفته شد  جديد نسبت داد و چنان
هاي بيان جديـد،    غير از بضاعت اندك ادبي شاعران زن در خلق شيوه ،رود. بديهي است  مي

اهميت اسـت. فقـر واژگـاني، اسـتفاده از      ئز ايجاد تغيير نيز حانفس الزم براي  نبود اعتمادبه
و اسـتفاده   ،...) و ،كرانه  بار، بي  گر، سوزان، فريبا، وحشت صفات تهي (چون سوزنده، افسون

 يراسـ  دركمبـود  هاي رويكـرد    از ديگر نشانه») صد«از قيود تشديدكننده (مانند نشانة كثرت 
بنگريم فقـر شـديد   كمبود را ازمنظر  اسير شود بتوانيم  يباعث مچه  آن است. ولي درمجموع

بـه سـن شـاعر، عـدم      زباني آن است چه در سطح واژه چه در سطح نحو. اين امر باتوجـه 
  نمايد.  و ميزان تحصيالت ادبي او عجيب نمي ،اش به محافل ادبي روز  دسترسي
 ايـن  با ،آغاز كرده بود يراس با اندكي تغيير ادامة فضاي شعري است كه شاعر در ديوار

تر شده است. صـراحت كـالم در ايـن     تر و پرواي او كم كه جسارت شاعرش بيش  تفاوت 
اما درمورد فقر زباني هنوز با همان واژگـان شـعر    ،منافات داردكمبود مجموعه با رويكرد 

كهن در توصيف معشوق و استفاده از افعال غيرمعمـول يـا همـان ادبـي مواجـه هسـتيم.       
براي  ؛معناداري كاهش داشته است شكلِ ترديد در اين مجموعه به و  ده از ادات شكاستفا
دايرة واژگان شـاعر در   ،كلي طور بار تكرار شده است. به  پنج» اگر«بار و  دو» شايد« ،نمونه
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شـاعر در پيرامـون خـود    چه  آن دو مجموعة نخست غير از واژگان ادبي يادشده در حوزة
رد؛ واژگان مرتبط با دنياي مادرانه و زنانـه و در مرحلـة بعـد مظـاهر     ديده است قرار دا  مي

كـه در    ). چنـان 27 - 26: 1387پور آالشـتي و دالور   حسن بنگريد به ها،  طبيعت (براي مثال
بخش نخست گذشت، اين محدوديت دايرة واژگاني از موارد موردنظر يسپرسون در مدل 

  رود.  مي شمار بهكمبود 
جـاي مقدمـه، نويـد     ساختار عجيب و قطعات انتخابي ابتـدايي فـروغ بـه   با آن ، عصيان

را بايد نقطة چرخش فروغ دانست. در  عصياندهد.   روشدن با يك شاعر متفاوت را مي به رو
هـاي جديـد شـاهد هسـتيم و همـين امـر گـاه          آزمايي شاعر را در قالـب   اين مجموعه طبع

ـ  ؛خطاهايي را نيز درپي داشته است تكرارهـايي چنـد در ايـن مجموعـه ديـده       ،هبراي نمون
) در شـعر عصـيان   42: 1355(فرخـزاد  » نشينم خيره در چشمان تـاريكي   مي«مثالً  ،شود مي

كه در شعر عصـيان بنـدگي تكـرار    » اين جهان خود دوزخي گرديده بس سوزان«خدايي يا 
  شعر عصيان خدا:). در برخي موارد تعقيدهايي نيز وجود دارد، مثالً در 29شود (همان:   مي

  شب در بارگاه كبرياي خويش نيمه
  ريخت  پنجة خشم خروشانم جهان را زير و رو مي

  ام بعد از هزاران سال خاموشي  هاي خسته  دست
  .)52ريخت (همان:   ها را در دهان باز درياها فرو مي  كوه

» كرد  مي«از  »ريخت  مي«جاي هر دو فعل  توانست به  راحتي مي نظر نگارندگان شاعر به به
دسـت    ايـن  نجات پيدا كند. مـواردي از  »ريخت  جهان را زير و رو مي«استفاده و از عبارت 

بايد ادامة تغييـر   ،ديگر بيان . بهدارد نشان از تغيير شيوة شاعري و ناآشنايي او در وادي جديد
ديـده   »هـا   دنيـاي سـايه  «و » تشنه«در شعرهايي چون  ديوار در سبك شعري فروغ را كه در

وجه نيست كه در اين مجموعه با خطاهاي كوچكي از شـاعر    جست. بي عصيانشود در  مي
گرايي در كليت اثـر، ايـن مجموعـه را نيـز       سبب غلبة همان كهن به ،حال شويم. بااين   مواجه

 فقـط جـا   در ايـن كمبـود  بررسي كرد. شايان ذكر است مدل كمبود توان متأثر از رويكرد  مي
اند كـه    عقيده كار رفته است وگرنه نگارندگان با ليكاف هم براي توصيف اين سه مجموعه به

بر عوامل تـاريخي چـون    عالوه ،ذاتي نيست و يكي از داليل بروز آن در زبانْود بكموجود 
رسي زنان به كيفيت تحصيلي برابر، تسلط زبان مردانه است. دو دفتر آخر فـروغ   عدم دست

را در زبـان  كمبود هاي   دهند و پختگي شاعر نشانه  تري اين تسلط را نشان مي  واضح شكلِ به
  او تقريباً از ميان برده است.
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  ديگر تولدي 2.4
هايي كه ليكاف در رويكرد تسلط بيان كـرده اسـت در دورة     اي از ويژگي  مالحظه تعداد قابل

هـاي    . بـراي ارائـة مثـال   شـود   گرايـي، ديـده مـي     دوم شعر فروغ، دورة پس از گذار از كهن
  كنيم.  تفكيك ذكر مي را به ها آن گر بخشي از روشن
دهنـد از ادات    اي را تشـكيل مـي    . ترديدنماها، اين دسته طيف مفهومي تقريباً گسترده1
هايي   داني و بيان پرسش  هاي استفهام چون مي  ... تا فعل و ،ترديد چون اگر، يا، گويي و  شك

بـا  «شود نه   آغاز مي» كنم  من فكر مي«هايي كه با   و توأم با يأس. جمله حاكي از عدم قطعيت
براي بيان ابهام و عدم قطعيـت. ليكـاف معتقـد    » شايد«بسيار از قيد  ةو استفاد» گويم  من مي

آورد براي كاستن از قدرت زبان است و   است اين موارد كه درجة قاطعيت كالم را پايين مي
 شود.  ديده مي در زنان بيش از مردان

  گيرند  شايد مرا از چشمه مي
  چينند  شايد مرا از شاخه مي

  بندند  هاي بعد مي  شايد مرا مثل دري بر لحظه
  ... شايد

  .بينم  ديگر نمي
  )31: 1342(فرخزاد 

توان   استفاده كرده است. در اغلب اين موارد مي ديگر تولدي بار از شايد در هجده فروغ
  تري ادا كرد: با اطمينان بيشجمله را بدون شايد 
  زندگي شايد

  ... گذرد يك خيابان دراز است كه هر روز زني با زنبيلي از آن مي
  )115(همان: 

  بار) است:  پانزدهبار) و گويي (  پنجنمونة ديگر استفاده از اگر (
  گويي كه حس سبز درختان بود

  .هايش تا ابديت ادامه داشت  و چشم
  )100(همان: 
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  دكيگويي كه كو
  .در اولين تبسم خود پير گشته است

  )103(همان: 

اطالعاتي را ارائه كرده كه بدون استفاده از آن نيز  »گويي«شاعر پس از  ،موارد تر بيش در
رسد شاعر با استفاده از آن از درجة قطعيت كالم خـود    نظر مي توانسته است بيان كند. به مي

  كاسته است.
  شود:  در اين سطر ديده مينمونة ديگر احساس عدم قطعيت 

  ها  كنم كه تمام ستاره  من فكر مي
  .اند  اي كوچ كرده  شده به آسمان گم

  )101(همان: 

از من فكـر  «ديد   نيازي نمي ،اگر شاعر مردي اين دو سطر را سروده بود ،در باور ليكاف
اي از   هالـه ديگر، شاعر زن جمالت اخباري سـادة خـود را بـا     سخن استفاده كند. به »كنم  مي

صـورت   دهد. حتي گاه براي اين منظور جمالت اخباري خـود را بـه    ترديد ارائه مي و  شك
  كند:  سؤالي مطرح مي

  اين دل تنگ من و اين بار نور؟
  هايهوي زندگي در قعر گور؟

  )47(همان: 

 گويـد از   را مـي چـه   آن توانـد   جاكه مـي  گرفتن اين شيوه تاآن او قصد دارد با پي ،درواقع
  تيررسِ انتقاد خارج سازد.

هاي   جمله  شبه و اي از اصوات  مجموعه ،»چه«و ، »آه«، »وه«هاي واژگاني چون   . پركننده2
در زبـان زنـان    ،كه گفتـه شـد    شوند و چنان  كار برده مي سوگند و لعنت اغلب براي تزئين به

باشد. شاعر » آه«فارسي ترين شاخصة آن در شعر   رسد مشخّص  نظر مي تر نمود دارد. به بيش
 ايمـان  ، در10 عصـيان  ، در29 اسـير  بار آه كشيده است. ايـن عـدد در   31در اين مجموعه 

عنـوان   بـه  فقطخارج از معناي جمله و » چه«بار است. استفاده از  12 ديوار و در ،2 بياوريم
  خورد:  چشم مي قيدي براي تزئين نيز در اشعار فروغ بسيار به
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رغرور گذر داشتآه، چه آرام و پ  
  ... زندگي من چو جويبار غريبي

 )61(همان: 

پرسش تأكيدي براي ايجاد ارتباط مؤثر با مخاطب و اطمينان از پذيرش از جانـب او   .3
  بارها از اين ويژگي استفاده كرده است:» ديدار در شب«رود. فروغ در شعر   كار مي به

  آيا زمان آن نرسيده است
  باز باز باز ...؟كه اين دريچه باز شود 

  )106(همان: 

سؤالي و با قاطعيـت  رغي نوشت  يك مرد مي راكه اين سطر  درصورتي ،باور نگارندگان به
  راه بود: تري هم بيش

  زمان آن رسيده است
 كه اين دريچه باز شود باز باز باز.

تسلط  تأثير توان آن را ويژگي شعر زنانه تحت  . بيان غيرمستقيم. از ديگر مواردي كه مي4
توان   هاي ادبي براي بيان غيرمستقيم خود شاعر است. اين ويژگي را مي  ناميد استفاده از آرايه

شدن نسبت داد كه در آراي ليكاف به اين صورت بيان نشده  به ترس تاريخي زنان از مطرح
ة جاكـه حـوز   دانـد. ازآن   هاي زنانـة زبـان مـي     است. او بيان غيرمستقيم خواسته را از ويژگي

خصوص شعر  فعاليت او زبان روزمرّه است، نگارندگان تغيير اين ويژگي را در متون ادبي به
اند كه اتفاقـاً در شـعر فـروغ از همـان دفتـر اول        صورت بيان غيرمستقيم خود تعبير كرده به
  خورد:  چشم مي وفور به به

  هايش را  دختري كه گونه
  زد آه  هاي شمعداني رنگ مي  با برگ
  زني تنهاستاكنون 

  .اكنون زني تنهاست
 )8(همان: 

دقت در جزئيات و بيان ظرايف زبان زنانـه مربـوط اسـت. فـروغ نيـز از       واژه به  . رنگ5
گون، سيمين، زريـن، طاليـي، صـورتي،     اي، سيم  ، بنفش، نقره هاي متنوعي چون قيري  رنگ

 ... در اشعارش بهره برده است. و ،سرخ، نيلگون، فسفري، كبود
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تـر اسـت و هـدف     بـيش  هـا  آن تزئيني ةشود كه جنب  صفات تهي به صفاتي گفته مي. 6
كارگرفتنشان مبهم است. بديهي است  چراكه اساساً شيوة به ؛در جمله ندارند را رساني اطالع

خـود   خـودي  خـورد و بـه    چشـم مـي   تر بـه  متن عادي اين حالت بيش در مقايسه بادر شعر 
ويژگي تأثيرگذاري درنظر گرفت. برخي از مواردي كه ازنظر توان آن را در اين موضوع  نمي

زيـر اسـت: خشـم     قـرارِ  شود به  نگارندگان در اين مجموعه جزو صفات تهي محسوب مي
عطرهاي منقلـب شـب (همـان)، انبـوه صـداهاي تهـي        ،)36 تفاوت يك تصوير (همان: بي

)، و هرجا فروغ از صـفت  44)، ماه منقلب تار (همان: 41)، بهتي معصوم (همان: 38(همان: 
 مشوش استفاده كرده است.

شـويم.    با بسياري از شواهد تسلط مواجه مي ديگر تولديدر مجموعة  ،كه گذشت  چنان
نوعي  به ،تر سبب داشتن تجربة بيش به زني شده كه بهپرواي گذشته تبديل   شاعر جسور و بي

رسد چندان هم خودآگاه نباشد. شاعر بـا    نظر مي كاري زباني روي آورده است كه به  محافظه
محض استفاده از زبان خود با بندهاي نامرئي تسلط زبـاني   خروج از فضاي ادبي سنّتي و به

محتواي اشـعارش   ،الم خود را حفظ كرده استپروايي ك  كه فرخزاد بي شود. بااين  درگير مي
  مقايسه با دفترهاي نخست او نيست. گري قابل  جويي و عصيان  ازنظر روحية مبارزه

  
  سرد فصل آغاز به بياوريم ايمان 3.4

چـاپ رسـيده اسـت بـه ايـن صـورت        آخرين اثر فروغ فرخزاد كه پس از مرگ شـاعر بـه  
  شود:  مي  آغاز

  و اين منم
  زني تنها

  .فصلي سرد ةآستان در
  )23: 1377(فرخزاد 

). 24(همـان:  » دانم  ها را مي  من راز فصل«اشاره به من در اين شعر بسيار مقتدرانه است: 
احتماالً شاعر منظور خود  ،هاي پيش بود  رسد اگر در دوره  نظر مي به ،گذشتچه  آن به باتوجه
دهندة وقـوف شـاعر بـه      دانم. اين امر نشان  ها را مي  كرد: گويي راز فصل  گونه بيان مي  را اين

خواسـتم كـه   «كـرد:    زنانگي و بسندگي اين زنانگي براي اوست. اگر پيش از اين اشاره مـي 
بودن خود را با  در اين اثر همان اول زن» بانگ هستي خود باشم/ اما دريغ و درد كه زن بودم
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هاي بسيار به   در اين اثر و اشاره تر جنسي شاعر سبب ارجاعات كم اقتدار فرياد زده است. به
هاي زنـانگي    تر نشانه شعرهاي ديگر فرخزاد كم در مقايسه بامسائل اجتماعي، اين مجموعه 

 ؛كار رفته اسـت  تر در اين مجموعه به هاي مربوط به جهان زنانه كم  در خود دارد. حتي واژه
انگار ساير ادات شك بسيار  بار استفاده شده است. گويي، سه فقطخود واژة زن  ،براي مثال

در اين مجموعه بيش از هر ويژگي ديگري خود را نشان چه  آن اند.  كار رفته بسيار محدود به
از پرسش تأكيـدي   اعم ؛جملة پرسشي دارد 34گرانة شاعر است. شاعر   دهد لحن پرسش  مي

» دم؟چـرا نگـاه نكـر   «هايي كه در سراسر اين اثـر حـاكي از سـردرگمي اوسـت:       و پرسش
آيـا دوبـاره روي   «)، 29(همـان:  » داري؟  چرا مرا هميشه در ته دريا نگـاه مـي  «)، 32  (همان:
چنـين بـه بـوي شـب      آيم؟ كـه ايـن    من از كجا مي«)، 34(همان: » ها خواهم رقصيد؟  ليوان
ها   ها به زيستن متعهد كرده است/ تبار خوني گل  مرا تبار خوني گل«)، 36(همان: » ام؟  آغشته
راه با نوعي  هاي ذهن شاعر در اين مجموعه هم  ). بسياري از پرسش95(همان: » 16؟دانيد مي

جاي استفاده از واژگاني چون افسوس يا كاش شـاعر   رسد به  نظر مي غم و افسوس است. به
گيري و نتيجة  ميان به فرديت خود در تصميم  آن هاي سؤالي بهره گرفته است تا در  از گزاره

احتمـاالً  » چـرا نگـاه نكـردم؟   «جـاي   تر به  فروغ جوان ،مثالً ؛تأكيد داشته باشدعملكرد خود 
اي ديگر در شـعر و    اين آگاهي شاعر به فرديت خود مرحله». كردم  كاش نگاه مي«گفت:  مي

رسـد در    نظر مـي  عنوان زن، زني تنها. به آگاهي او دربارة نقشش در اجتماع است؛ نقشش به
آگـاهي مطلـوبي از جنسـيت خـود رسـيده اسـت. كـالم او لحـن          اين مجموعه فرخزاد به

كـه بگويـد:    ايـن   جـاي  ترين حالت خود هم به  در قاطع ،تري يافته است باوجوداين  مقتدرانه
و ايـن همـان   » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«گويد:   ايمان بياوريد به آغاز فصل سرد، مي

  رود.  از جهان زنانه انتظار مي كردن مخاطب است كه دلي در زبان و شريك هم
  

  گيري نتيجه .5
رو، نگارندگان بـراي توصـيف    توان در قالبي محدود گنجاند. ازاين  شاعران تأثيرگذار را نمي

اي از سه   شده رويكرد پويا را كه مجموعه  به رويكردهاي گفته فراز و فرود شعر فروغ باتوجه
نخسـت   ةسه مجموعـ  ،منظر  اين و تفاوت است برگزيدند. از ،، تسلطكمبودرويكرد اصلي 

 نگريسـت و كمبـود  تـوان ازمنظـر رويكـرد      گرايي مي  به فقر زباني و كهن  فرخزاد را باتوجه
دهـد در ايـن     هاي رويكرد تسلط را نشـان مـي    كه بسياري از ويژگي جايي ازآن ديگر تولدي

با شاعري عبوركرده از جنسيت  سرد فصل آغاز به بياوريم ايمان بندي كرد. در  رويكرد دسته
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باوجود پذيرش جنسيتش، درحال بازيابي هويت زنانـة خـود اسـت.     ،عام مواجه هستيم كه
ايـم.    سبب نگاه متفاوت فرخزاد به جنسيت در رويكرد تفـاوت قـرار داده   اين مجموعه را به

شده صورت گرفته و بديهي  به سه رويكرد گفته باتوجه اي بندي  شايان ذكر است چنين دسته
 ؛رو خـواهيم بـود    گذاري متفـاوتي روبـه    شده با ارزش هاي گفته  است درصورت تغيير مؤلفه

هاي كهن زباني ارزش تلقّي شود و نشاني از برتري زبـاني باشـد،     اگر استفاده از شكل ،مثالً
ديگـري   گرايـي نـوع    سـبب كهـن   توان بـه   هاي نخست فروغ را مي  صورت، مجموعه دراين
گـذاري را طـور ديگـري      كه اسپندر معتقد بود پيكان ارزش چنان گذاري كرد يا اگر آن ارزش

نشانه گرفت، مثالً عدم استفادة شاعر از امكانات واژگاني زبان را نـوعي پـالودگي زبـاني او    
ي تربودن زبان تلقّي كرد، طبيعتاً نتيجة ديگـر   هرچه طبيعي ةواژگاني را نشانكمبود دانست و 

  دست خواهد آمد. به
هايي كه براي   توان سرنوشت شعر فروغ را با نظر به رويكرد تسلط از عنوان  مي ،پايان در
سـالگي خـود را اسـير زنـدگي      هفـده  هايش برگزيده است شرح داد. شاعري كـه در   كتاب

دار خـود   عنـوان دل  رود تا آن را به  نويسد و مي  يابد و براي رهايي از آن شعر مي  روزمرّه مي
اين موانـع تصـميم    شود. درمقابلِ  برگزيند ناگاه با ديوار رسوم و بايدها و نبايدها مواجه مي

اي را بـراي    جانبـه  تازد و بعد شورش همه  گيرد عصيان كند و نخست به خالق هستي مي  مي
 كند. اين جنگ به تولّدي ديگر در تمام شئونات زندگي شاعر  رهايي خود و هنرش آغاز مي

و نوع نگـاهش   ،هايش  اش، دغدغه  بيني  شود كه جهان  شود. شاعري جديد متولّد مي  منجر مي
يابـد    تجربـه درمـي   تفاوت دارد. شاعر بـه  31سالة سال  هفدهبه شعر زمين تا آسمان با دختر 

اين  از  از ستم مردان به زنان پيشچه  آن كه حد در جبر جغرافيا و زمان اسير است و اين تاچه
مأيوس از قدمت  ،گيرد. فروغ  اهميتي از اين ظلم تاريخي را در بر مي گفته بود تنها بخش كم

كوشد بـا بيـان زنـدگي      هايش مي  پذيرد و با تمام سردرگمي  ط، جنسيت خود را ميلاين تس
  پيامبر صدايشان باشد. چسب اي دل  خود از زنان بگويد و بدون توقّع از كسب نتيجه

  
  ها نوشت پي

 

زمـان   مدت  دانشجوي دختر و پسر خواست در يك 25شناس آمريكايي، از   يوزف ياسترو، روان. 1
دست آمد كه  زار لغت بهه پنجرسد يادداشت كنند.   كوتاه صد واژه را كه به ذهنشان ميمشخص و 

تـر از   مشابه هم بود. موارد مشابه درميـان لغـات دختـران بـيش     ها آن توجهي از طبيعتاً تعداد قابل
و موارد كلي بود و لغـات   ،هاي دور  تر مربوط به حيوانات، سرزمين بيش پسرانپسران بود. لغات 
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). Yesperson 1922: 248-249شـد (   و چيزهاي فردي مي ،وردانتخاب دختران شامل لباس، پارچهم
 A Statistical Study of Memory and“بـا عنـوان    Educational Review ةتحقيقـات او در مجلـ  

Association”  چاپ رسيد. به 1891در دسامبر  
آورد تـا    هـايي مـي    كند و مثال  ) اشاره ميvastlyشدت ( ازحد زنان از قيد به . او به استفادة بيش2

كننـد    ها را از معناي اصلي خود تهي مـي  نشان دهد زنان، با استفاده از آن پيش از صفات، آن
)Yespersen 1922: 249-250.(  

جسـتند نـه ماننـد      هاي فرهنگي مـي   هاي ليبرال منشأ اين تفاوت زباني را در زيرساخت  فمينيست. 3
هاي ماركسيسـت    فمينيست ،چنين )، همSunderland 2006: 58ها در قدرت غالب مردانه (  راديكال

  ).ibid.: 21(در طبقة اجتماعي 
ــودي  .4 ــاني ( محم ــاري و دهق ــ547: 1392بختي ــگط) از اص ــن    الح رن ــراي اي ــيواژه ب  ويژگ

  اند. كرده  استفاده
  شود.  هاي واژگاني هم گفته مي  ها پركننده . به آن5
 ؛درمورد پرسش تأكيدي حائز اهميت است كه تفاوت بافت نوشتار و گفتار را نيز درنظر بگيـريم . 6

اگر استفاده از اين ويژگي در گفتار براي پرهيـز از ايجـاد درگيـري صـورت بگيـرد،       ،براي مثال
شدن مربوط باشـد يـا تمهيـدي باشـد كـه       موردقضاوت واقعممكن است در نوشتار به ترس از 

  گيرد.  شاعر براي درگيركردن مخاطب در بحث از آن بهره مينويسنده يا 
نوعي تفاهم   تر خواهان رسيدن به دنبال موقعيت برترند و بيش تر به وگو كم زنان در گفت ،واقعدر. 7

راهـي بـراي   «وگـو را   تر مـردان گفـت   بيش ،)1395قول هلن فيشر ( كه به درصورتي ،اند  دوجانبه
زيـرا   ،پرسند  تر سؤال مي چنين كم ). مردان هم63 :1395فيشر » (دانند  رسيدن به موقعيتي برتر مي

  ).  دانند (همان  پرسيدن را راهي براي ورود افراد زيردست به قلمرو قدرت خود مي
زنـان   ،ديگـر  بيـاني  دهـد. بـه    صورت بيان غيرمستقيم خود نشان مي اين حالت در شعر خود را به. 8

صورت غيرمستقيم  دهند اين كار را به  مي خودشان صحبت كنند ترجيحخواهند از   هنگامي كه مي
تواند بـراي بيـان     ديگر، ادات آرزويي چون كاش يا انگار مي ازطرفو پنهان در متن انجام دهند. 

 تربرجسته در متن كمك كند. صورت كم خواسته به

آن زبـان    سـبب  رده است كه بـه غيراز روابط كاري بسياري ديگر از مناسبات نيز امروزه تغيير ك به. 9
تـر بـا    امـروزه ازدواج كـم   ،بـراي مثـال   ؛گوي نيازهاي خود مردان هم نيست مردانه ديگر جواب

تـر   بلكـه مـردم بـيش    ،گيرد  هاي اقتصادي يا حفظ و پيشرفت شرايط اجتماعي صورت مي انگيزه
 دهنـد. داشـتن    يوردن يك زندگي عاطفي تشـكيل خـانواده مـ   آ دست براي رهايي از تنهايي و به

دلي و درك متقابل در اين نوع زندگي طبيعتاً مـؤثرتر از    هاي گفتاري براي ايجاد حس هم مهارت
يي خواهد بود و اين ريشة بسياري از مشكالت عـاطفي مـردان در دنيـاي    أر جويي و يك برتري

  زبان معيار درحال تغيير است. ،ديگرسخن مدرن است. به
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  ) استفاده كرده است.patriarchal order( نظم پدرساالري ديل اسپندر از اصطالح. 10
 ندها براي بيان خود مجبور  ) كه بر آن بود زنSheila Rowbotham 1973. افرادي چون شيال روبوتام (11

) از Ann Bodin 1975)؛ آن بـادين ( Spender 1987: 12از اصـطالحات مردسـاخته كمـك بگيرنـد (    
دادن تعصب مردانـه در توضـيح برخـي مسـائل      ) براي نشانandrocentricاصطالح مردمحورانه (

ــرد (  ــتفاده ك ــتوري اس ــولز (ibid.: 14دس ــل ش ــاي    ) از تعصــبMuriel Schulz 1975)؛ موري ه
) Julia Stanley)؛ ژوليا استنلي (ibid.: 16كردن زبان سخن گفت ( زده  شده براي جنسيت ريزي   برنامه

زنان را  ةاستفاد هاي مفهوم زبان كار كرد و لغات مورد  وي چهارچوب) فمينيستي بود كه ر1975(
  ).ibid.: 20دانست (  شده توسط گروه مردان مي گذاري  لغاتي نشانه

خواهد بيان كند كليشـة تسـلطي در رفتـار      رويكرد كمرون يا همان رويكرد تفاوت مي ،درواقع. 12
هـا را    گذارانـه اسـت كـه آن كليشـه      ارزشهـاي    بلكه ايـن قضـاوت   ،مردان و زنان وجود ندارد

  ).Cameron 2003: 458كند ( مي  توليد
  .ايران راديوايرج گرگين با فروغ فرخزاد در  ةمصاحب. 13
  عنوان يكي از نخستين اظهارنظرها دربارة شعر فروغ، حائز اهميت است. . نظر شفا، به14
طلبـد.    اي را مي  وجه از شعر فروغ يادآور نظرات هلن سيكسو است و البته بررسي جداگانه اين. 15

طور كلي، محتواي معنايي شعر فروغ ستيزنده است و بار فمينيستي فراوان دارد. اين امر خود را  به
حال سالح خـود   عنوان پناه و درعين دهد كه شاعر شعر را به  در همان مجموعة نخست نشان مي

  كند.  معرفي مي
  شمار آورد. دانيد را ترديدنما نيز به  اين ميتوان   مي. 16
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