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 چکيده    

ار ادب فارسی هستند که ساختار و مثنوی معنوی از تأثیرگذارترین آثوسی دشاهنامۀ فر    

باختین،  دیگر قرار گیرند.گاه مقایسه با یکتوانند در جایرو میداستانی دارند و از این

؛ اما کندچندصدایی معرفی میزیرساخت در حوزة داستان چندزبانی را  پرداز روس،نظریه

اضر آن است که مسألۀ پژوهش حدهد؛ جای نمی مقولهنوع حماسه و قالب شعر را در این 

مندی هر یک از های زبانی در این دو اثر داستانی منظوم، میزان بهرهدر صورت وجود الیه

است. در این پژوهش، بررسی ها داشتهو این ویژگی چه تأثیری بر آن چندزبانی چقدر بوده

زبان زنان هشت داستان از مثنوی معنوی و هشت داستان از شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه 

این زنان تعدادی از در زبان  باختین های زبانیبرخی از گونه است کهدادهنشان ندزبانی چ
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تر از زنان مثنوی از این ویژگی برخوردارند و فردوسی شود، اما زنان شاهنامه بیشمی یافت

چنین هماست. ها بهره بردهپردازی زنان داستانتر از موالنا از چندزبانی در شخصیتبیش

ها را دربارة زن نمایان گاه داستانشاعر بزرگ و خاست دواین سی، تفاوت دیدگاه این برر

-میسکوت تر بیشمثنوی ، اما در محور است وگودر شاهنامه شخصیتی گفت کند؛ زنمی

 کند.

 ، زن، چندزبانی، باختین.موالناشاهنامۀ فردوسی، مثنوی : هاکليدواژه
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 مقدمه

مایۀ ادبیات فارسی هستند که یکی حماسۀ گرانو مثنوی معنوی، دو ابراثر  سیۀ فردوشاهنام

 -119: 1383)شمیسا، شود ملی و بیرونی، و دیگری حماسۀ عرفانی و درونی محسوب می

رود. چنین، داستانی و تعلیمی بودن وجه مشترک دیگر این دو اثـر بـه شمار می. هم(120

گاه آن ایران پیش از اسالم و خاستسروده شده  چهارم یکی در خراسان قرناز سوی دیگر، 

. استدیگری در روم شرقی و از زبان متکلم و عارف بزرگی چون موالنا بر جای ماندهاست و 

دیگر گاه مقایسه با یکتوانند در جایها، این دو اثر میها و اختالفبا تکیه بر این اشتراک

ی شوند؛ زیرا با توجه به تأثیرپذیری آثار ادبی از شرایط قرار گیرند و از زوایای گوناگون بررس

تواند نقاطی پنهان ها میها، این بررسیهای نگارندگان آنو مقتضیات زمان نگارش و دیدگاه

در آثار داستانی ادبی نیز میزان و نوع حضور زنان از این زوایا را آشکار کند. بر این اساس، 

ها ه نویسندگان و اجتماع آنان باشد؛ اجتماعی که داستانتواند بازتاب اندیشه و دیدگامی

 .اندو بالیده ها شکل گرفتهدر متن ناخودآگاه آن

ها را وگو بسیار مهم است. این عنصر، شخصیتاز میان عناصر گوناگون داستان، گفت     

 گذاردهای جسمانی، روانی و اجتماعی آنان را به نمایش میکند و ویژگیمعرفی می

های نویسندگان بنابراین بررسی و تحلیل انتخاب (؛231: 1377میرصادقی، میمنت )میرصادقی و 

دارای اهمیت و درخور ها، های داستانشخصیتوگوهای میان گفت درنهایت زبان از انبان بی

 «زبان»که به طور اخص بر تحلیل « چندزبانی باختین»بویژه بر اساس نظریۀ  بررسی است؛

های جسمانی، روانی و ؛ زیرا افزون بر نمایش ویژگیتأکید دارد داستانیی هاشخصیت

ها بازتاب اجتماعی آنان، دیـدگاه نویسندگان و سرایندگان را نیز نسبت بـه آن شخصیت

 آور است.دهنده و شگفتهایی گاه بسیار تکاندستاوردهای چنین پژوهش دهد و می

پژوهشی، این  برخی آثاردر پیش از این، ر مثنوی، به دلیل نگاه ویژة موالنا به زن د     

یک از این آثار پرداخته های زبانی در هیچموضوع بررسی شده؛ اما به عنصر زبان و الیه

های گوناگون به تحلیل زنان که از دیدگاه -چنین گذشته از آثاری بسیاراست. همنشده

اند، عنصر زبان را مدنظر داشته پردازی زنان راها که شخصیتآن -اندشاهنامه پرداخته
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؛ اشرف «سودابه وسوسۀ قدرت»در مقالۀ  (1377) اند؛ برای مثال: رحیم چراغیبررسی نکرده

، «کاوانۀ شخصیت سودابه و رودابهتحلیل روان»در مقالۀ  (1389) خسروی و اسحاق طغیانی

 ،«شاهنامه فردوسیشخصیّت مرزی سودابه در »در مقالۀ  (1392)کاران نسرین داودنیا و هم

، منطق الطیر و لحقیقةایقةحدپردازی زن در شخصیت» در پایان نامۀ (1388) اکرم مؤمنی

های زبانی را در حوزة توجه اند، اما الیهو... شخصیت زنان را تحلیل کرده« مثنوی معنوی

و روز اند. یوسف نیکاند و به همین دلیل به دستاوردهای پژوهش حاضر نرسیدهنداشته

پردازی در شاهنامۀ های شخصیتشیوه»در مقالۀ  (1393)محمدهادی احمدیانی نیز 

ها در ای گذرا به زبان شخصیتاشاره« ارتباط کالمی یا گفت و گو»ضمن مبحث « فردوسی

اند و تا جایی های زن شاهنامه را تحلیل نکردهاند؛ اما زبان شخصیتپردازی داشتهشخصیت

نامه و کتابی است، تا کنون در هیچ مقاله، پایانبررسی کرده که نگارندة پژوهش حاضر

 اند. های زبانی باختین تحلیل نشدههای زن این دو اثر از دیدگاه الیهشخصیت

درج شده،  های چندزبانی باختین به طور کاملدر این پژوهش، ابتدا تعاریف و مؤلفه     

تین و به تفکیک پنج الیۀ زبانی باخسپس زبان زنان هشت داستان  از شاهنامۀ فردوسی 

ز مثنوی ایک الیۀ افزوده، به شیوة تطبیقی، توصیف، تحلیل و با زبان زنان هشت داستان 

ر مبحثی دوگومندی زنان با مردان مقایسه و چنین میزان گفتاست. هممولوی مقایسه شده

ها، ا و تطبیقهن تحلیلاست. در نتیجۀ ایوگو نیز پرداخته شدهکوتاه به سکوت در برابر گفت

 .  اندها اشاره نکردههای گذشته به آننتایجی به دست آمده که هیچ یک از پژوهش

 1ي / چندگونگيگچندزباني/ چندزبان -1

لیل در تحچندصدایی  نظریۀاصطالحی است که باختین از آن در ضمن « چندزبانی»      

است؛ وگویی معرفی کردهراسی گفتو آن را زیربنای چندصدایی و دموک سخن گفتهرمان، 

ندگی خود یعنی، شخصیت باید به زبان ویژة سن، الیۀ اجتماعی، حرفه، موقعیت و  منطقۀ ز

نویسنده و  دخالت راوی وبینی ویژة خود را بیتواند جهانگاه است که میسخن بگوید. آن

 به دور از صدای او بیان کند. 

 
Heteroglossia.1 
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فتن به زبانی که انباشته از صداهای گوناگون است، به از دید باختین، آدمی با سخن گ      

های ها و زبانایم و مجموعۀ متنوعی از لهجهرسد. ما از همان آغاز چندزبانیآگاهی می

هرچند  .(40 :1388 ،)جونزآموزیم اجتماعی را از والدین، گروه، طبقه، مذهب و کشور خود می

نویسان هنگام ی برخورداریم، اما همۀ داستانبه گفتۀ وی همۀ ما در زندگی خود از چندزبان

های داستانی های داستانی به این ویژگی آگاه نیستند و گاه همۀ شخصیتخلق شخصیت

ها های زبانی، تنها در برخی داستانگویند؛ بنابراین الیهها به یک گونۀزبانی سخن میآن

شخصیت »نویسی در فن داستان است؛ زیراانجامیدهپردازی بهتر بازتاب یافته و به شخصیت

کند وجود داشته و میگوید چه ميآنفردی است که کیفیت روانی و اخالقی او در... 

یعنی، نویسنده به طور غیر مستقیم جوانب (؛ 176: 1377)میرصادقی و میمنت میرصادقی، « باشد

مستقیم خود. گوناگون مشخصات فردی شخصیت را به خواننده انتقال دهد، البته نه با بیان 

 گوید: کند و میکرد با عنوان مرکزگرایی و مرکزگریزی یاد میاز این دو گونه روی باختین

کنند: نیروی مرکزگریز و نیروی مرکزگرا. هنگام استفاده از زبان، دو نیرو عمل می      

کند تا همۀ کند؛ گویندة این زبان تالش میزبانی بر اساس نیروی مرکزگرا عمل میتک

های بالغی آن را به یک فرم یا گفتار واحد تبدیل کند. برخالف عناصر زبان و همۀ شیوه

 وگو و واژگان متفاوتگوناگونی گفت یعنیبرد؛ این، چندزبانی، زبان را به سوی تکثر پیش می

گاه پدر، فرزند، همکار، آهنگ و ژانر گفتاری که فرد در جای حتی (.190-189، 1388)کلیگز 

دیگر بسیار متفاوت است. فرد هنگام گفتن یا نوشتن برد، با یکئیس و... به کار میمرئوس، ر

کنندة کند و این بیانهای اجتماعیش استفاده میگاهعبارات متفاوتی را به خاطر این جای

 . (262 :1384 ،)انصاری سرشت اجتماعی یا به تعبیر خود باختین دیگربودگی  زبان است

. این فقط شودآن ساخته میجهان بر اساس  گفتار ما کهای است از مهقمل زبانیچند»      

افتد و در حقیقت نشانی ما در هستی فرد اتفاق  میدر یک چینش بسیار ویژه و منحصر به 

برخی  (.Holgoist، 2004: 167)« توانیم سخن بگوییمگاه است که میاست. تنها در آن جای

 ز شمرده شوند و تا حدودی در تصرف زبان ادبی درآیند؛ها ممکن است در ادبیات مجاگویش

شود و حاصل این فرایند مند گفتار به تنوع زبان مبدل میدر درون زبان ادبی، تنوع هدف
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حتی یک روستایی  .(385 :1391 ،)باختینای بین زبان هاست به جای زبانی واحد، مکالمه

اش خواند، با خانوادهرا به یک زبان میکند: خدا سواد در چندین نظام زبانی زندگی میبی

سمی رگوید و در دادخواست خطاب به یک صاحب منصب زبان به زبان دیگر سخن می

-ی، بدون تفکر و خودبهیروستا آناما  ؛شوندهای متفاوتی محسوب میها زباندارد. همۀ این

 (.386 همان:) شودخود از یک زبان به زبان دیگر منتقل  می

گوید، مختص نثر است. وی شعر را در این دربارة چندزبانی می چه باختینآن تمام      

معتقد است که شاعر در  «شناسی و نظریۀ رمانزیبایی»کتاب  دهد و درحوزه قرار نمی

ها را از قصد و دارد. شاعر گفتهگومندی یا خودگومندی توجهبه تک ،وگومندیمقابل گفت

)نامور مطلق  گیردها و اشکال را به کار نمیبرخی گفتهکند و جز حضور دیگری عاری می

گونۀ زبانی واحد و تمرکزگرای شعر در برابر نثر قرار  در باور او . بنابراین(88 -87، 1390

 گوید، از زبان خود استفادهحتی وقتی شاعر از امور غریبه سخن می» . از دیدگاه اوگیردمی

شود، حتی اگر جهانی غریبه متوسل به زبانی بیگانه نمیکند. او هرگز برای پرتوافکنی بر می

های شاعرانه به مرز وقتی گونه .. .باشد.تری با جهان مزبور داشتهآن زبان تناسب بیش

شود و کار میآمیز، جزمی و محافظهها اغلب تحکمرسند، زبان آنشناختی خود میسبک

   (.377 :1391)باختین « بنددیهای اجتماعی غیر ادبی را بر خود مراه نفوذ گویش

موضوع برابر است با تراکم آواهای چندگانه که آوای  ،برای نویسندة نثر»در مقابل،        

افکند. این آواها زمینه و بافت ضروری برای آوای خود او فراهم خود وی نیز در آن طنین می

آواهای »باختین در استفاده از شود، تأکید میکه دیدهچنان. (117، 1391)تودوروف « آورندمی

هایی از این بر نثر است، نه نظم؛ اما در پژوهش حاضر نشانه« پویایی زبان»یا همان « متعدد

های ؛ زیرا یکی از ویژگیاست. گویی شعر به حوزة نثر نزدیک شدهنوع آوا در نظم ردیابی شده

 دید،که خواهیماما چنانهای ایستاست. قصه یا حکایت، زبان ایستای آن از دهان شخصیت

ها از چندزبانی، زبان آنشده در این مقاله، بررسی یهاشخصیت به نسبت برخورداری گفتار

است و همین امر شخصیت را نیز از عرصۀ ایستایی به حوزة پویایی به پویایی نزدیک شده

 انجامد.پردازی موفق میو به شخصیت کشاندمی
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 ی معنویزن در شاهنامه و مثنو -1     

گمان یکی از شکوهمندترین یادگارهای نبوغ هنری نژاد انسانی شاهنامۀ فردوسی، بی      

ای است که فرهنگ ایران پیش از اسالم را با مهارت و در سرتاسر تاریخ و حلقۀ واسطه

زنان در برخی  (.1386:100)انوری،  زندمانندی به فرهنگ ایران اسالمی پیوند میاستادی بی

ها حضور کنند و در بسیاری از  داستانمند نقش محوری ایفا میهای این اثر شکوهستاناز دا

ترین زنان را در کل ادبیات فارسی تشکیل ترین و آراستهباشخصیت»آنان گیر دارند. چشم

قدر از قدر مقام زن باال گرفته نشده و در هیچ کتابی زن ایندر هیچ کتابی این. دهند... می

اما حضور برخی زنان شرور مانند  .(1389)اسالمی ندوشن، « لف قابل احترام نیستجهات مخت

دربارة زن استاد سخن، »روست که های منفی فردوسی دربارة زن از آنسودابه و داوری

یا از زبان قهرمانان داستان سخن  فردوسی توسی یا به اقتضای موضوع اظهار نظر کرده

-بینانه که در قرنهای کوتهها و قضاوتو برخالف محدودیت (5: 1350)بصاری، « استرانده

های سوم و چهارم دربارة زنان معمول بود، همان اخبار و روایاتی را که در عهد باستان 

؛ به عبارت دیگر، نقش اجتماعی دربارة زن به دستش رسیده، آراسته، پرداخته و بسط داده

 .(13: 2535پور، )انصاففی کرده است چنان که بوده معرو موقعیت و مقام زن را آن

رنگ زنان و نداشتن سان نیست. حضور بسیار کمگاه زن در مثنوی با شاهنامه یکجای      

چنین سکوت مطلق زنان هم مؤید این نظر است. -جز در مواردی اندک –های محورینقش

 شود..دیده میها در برخی داستان

مانند گردآفرید، گردیه و ...  ؛نان پهلوان نیز حضور دارنده زماندر شاهنکتۀ مهم دیگر آنکه، 

 ؛ زیرا شاهنامهپهلوانی دارند ، گاه زبان و رفتاریکه در ردیف پهلوانان قرار ندارند ن. حتی آنا

، زنان عارف نه تنها به رودشمار میبهعرفانی  اثریاما در مثنوی که . اثری حماسی است

و  گیرندقرار می که گاه در مقابل مردان عارف آفرینند،ای نمیو حماسه خوردندچشم نمی

ها، با تمام این .سر شیخ ابوالحسن خرقانی()مانند هم کنندنقش شخصیت شریر را بازی می
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-گاه که موالنا در خالل داستان اعرابی از زوایای گوناگون به تحلیل شخصیت زن میآن

دالن را شیند و غلبۀ زن بر عاقالن و صاحبنپردازد، به مکاشفۀ جنبۀ مثبت روح او نیز می

 داند که:به آن دلیل می

ــت ــوق نیس ــت آن معش ــق اس ــو ح  پرت

 

 آن گوییــا مخلــوق نیســتاســت خــالق  

   (2437 /1: 1925)مثنوی،               

 رساند.ای فراتر از مخلوق، یعنی آفرینندگی میو با زبانی شکوهمند، زن را به مرتبه      

 های زن شاهنامه و مثنویگونة زباني شخصيتتحليل  -2

 سن -1-2

 شاهنامهزنان  -1-1-2

 -برندمیسر سالی بهکه با توجه به داستان در میان -برخی زنان شاهنامهزبان در 

ها دلیل های برخی شخصیتها و نیرنگ. حتی حیلهوجودداردگیری چشم پختگی و دانایی

اغلب این زنان از موضع قدرت وارد گفت و گو  است؛هبر کسب تجربۀ فراوان و گذر عمر آن

کنند؛ هرچند در صورت نیاز و برای رسیدن به هدف، موضع زیردستانه شوند و عمل میمی

 را نیز از نظر دور ندارند.  

سال و دارای دخترانی نزدیک به باختن به سیاوش، زنی میاندر هنگام دل« سودابه»      

-گذارد، مؤلفهاگر داستان این اطالعات را در اختیار خواننده نمیسن ازدواج است؛ اما حتی 

 داد؛ برای مثال: های زبانی این شخصیت سن او را به خواننده نشان می

ــی ــان کن ــو پیم ــون ت ــن اکن ــا م ــر ب  اگ

ـــه جـــای  یکـــی دختـــری نارســـیده ب

 زیــن جهــان شــهریار بیــرون شــود چــو

 نمــانی کــه آیــد بــه مــن بــر گزنــد

 

ــــا  ــــه آس ــــی و اندیش ــــینپیچ  ن کن

ــای ــه پ ــت ب ــتار پیش ــون پرس ــنم چ  ک

ـــار ـــرا یادگ ـــدن زو م ـــواهی ب ـــو خ  ت

ــــداری مــــرا هــــم ــــدو ارجنــــچب  من

                                                     (221 -220 /1366:2)شاهنامه،           

های متمادی در زبان او مشهود است: وی سخنانش را باجملۀ پختگی و تجربۀ سال      

کند و وعده )دختر نوجوان و  جانشینی پدر( و وعید )اگر نپذیری از ی )اگر( آغاز میشرط

آمیزد تا هم سیاوش را ترغیب کند دختر نوجوان و جانشینی پدر خبری نیست( را با هم می
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گذاری به من گزندی نمی»کند: و هم بترساند. دو جملۀ آخر او کار را انجام شده بیان می

؛ بنابراین، سیاوش از آن جهت پهلوان و «داریکیکاووس ارجمند می برسد و مرا مانند

 است.ای پایداری کردهاست که در برابر چنین زبان پخته و حساب شدهای ستودهشاهزاده

به  رودابه ظاهر دردسرآفرینپس از آگاهی از عشق بهسالی، در میان، نیز «سیندخت»      

 نشاند:فرو میخود آتش خشم مهراب را  «مندانۀوشکالم ه»و « کیاست»، «قدرت»با  زال،

 بــدو گفــت ســیندخت کــای ســرفراز

ــت ــن اس ــد م ــدا گزن ــو پی ــد ت  گزن

 

ـــاز  ـــادم نی ـــژی مب ـــار ک ـــه گفت  ب

 تـــو بنـــد مـــن اســـت دل دردمنـــد

 (218 /1همان: )                       

گزند »ای: هسوزی با او در جملهدری و دلبرای مهراب و هم« سرفراز»آوردن صفت       

اعتماد مهراب را جلب « دردمندی تو باعث اندوه و رنج من است»و « تو گزند من است

وگو نزد سام برود. پختگی زبان سیندخت پذیرد سیندخت برای گفتکند تا جایی که میمی

 در برابر سام نیز موافقت او را در پی دارد:

ــوان ــا پهل ــیندخت ب ــت س ــین گف  چن

ـــش آموختنـــد ـــو دان ـــان ز ت  بزرگ

 بــه مهــر تــو شــد بســته دســت بــدی

 کـــار اگـــر بـــود مهـــراب بـــودگنـــه

ــی ــر ب ــردس ــه ک ــاول چ ــان ک  گناه

ــــد ــــای توان ــــاک پ ــــتندة خ  پرس

ــوش  ــاو ه ــرس ک ــداز آن ت  و زور آفری

ــند ــو پس ــارش از ت ــین ک ــد چن  نیای

 

ــوان  ــردد ج ــر گ ــو پی ــا رای ت ــه ب  ک

ـــه ـــرهب ـــو تی ـــد ت  گیهـــان بیفروختن

ــــزدی ــــه گــــرزت گشــــاده ره ای  ب

ــیر ــش میــژه س ــون دل  اب بــودز خ

ـــرد ـــه گ ـــد ب ـــدر آورد بای ـــا ان  کج

ـــد ـــرای توان ـــده ب ـــهر زن ـــه ش  هم

ـــنده ـــد درخش ـــور آفری ـــد و ه  ناهی

 را بــه خــون بــرهمن مبنــد میــان

                                                         (241 -240)همان،                     

تو دارای رای و »کند: از میاز وی آغ« تعریف»درست است که سیندخت سخن را با       

تو با »و « تو بدی را پایان دادی»، «ورزی را از تو آموختندتدبیری و حتی بزرگان اندیشه

ای سام، چون »ساخت معنایی این سخنان آن است که ، ژرف«پهلوانی راه ایزد را گشودی

و « .در گذشته چنین بودی، چطور ممکن است اکنون تصمیمی برخالف این اوصاف بگیری
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همین است که « گناهان را بکشی و از ایزد نترسی!طور ممکن است بیچه»دهد: ادامه می

شود و اجازة ازدواج به آرام می -که حاصل تجربۀ فراوان است -سام در برابر این زبان پخته

 دهد. زال می

وی از نوجوان، در این داستان با زبان سیندخت شباهتی ندارد. سخنان « رودابۀ»زبان خام 

شدن به شود. نه از کشتهاندیشی در آن یافت نمیتجربگی و نادانی است و عاقبتروی بی

های مادرش هراسد؛ تنها پاسخ او به نگرانیترسد و نه از خشم منوچهر میدست پدر می

 این است:

 روان مــرا پــور سامســت جفــت

 

 چـــرا آشـــکارا ببایـــد نهفـــت  

                 (220)همان،                         

خواهد هرچه می»ساخت سخن او این است: و ژرف« کنمقم و آن را پنهان نمیمن عاش»     

خیالی و خامی در زبان رودابه، فردوسی با گنجاندن این بی«. اندیشمبشود. من به وصال می

 برد.سرمیفهماند که او در نوجوانی یا آغاز جوانی بهبه خوانندة داستان می

بازد و گفتار او بر ، دختر افراسیاب نیز، با دیدن بیژن به سرعت به او دل می«منیژه»     

هوش تجربگی دورة جوانی گواه است. بویژه هنگامی که بیژن را بیتهور ناشی از خامی و بی

خیال و خوش بی»گوید: برد، در پاسخ ترس و خشم او میکند و به کام افراسیاب میمی

است؛ اگر هم بیفتد، مهم نیست چون از این کارها برای مردان تفاقی نیفتادهباش چون هنوز ا

 «:آیدزیاد پیش می

ـــاد دار ـــت دل ش ـــدو گف ـــژه ب  منی

ــدا ــار آی ــه ک ــر گون ــردان ز ه ــه م  ب

 

ــــاد دار  ــــابوده را ب ــــار ن ــــه ک  هم

ـــدا ـــارزار آی ـــه ک ـــزم و گ ـــی ب  گه

                                        (321 /3)همان:                         

های ها و جنگتوجهی منیژه را از دشمنیسرای توس، با این شیوه، ناآگاهی و بیسخن      

توجهی، سن کم دهد. یکی از دالیل این ناآگاهی و بیایران و توران در زبان او بازتاب می

 اوست.  
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آنکه کند، بیمیناخودآگاه او را در کودکی یا نوجوانی تصویر نیز  «دختر هفتواد»زبان 

« بر اختر کرم سیب»ای کرده باشد. این دختر فردوسی به سن او به طور مستقیم اشاره

 -ساالن او هستندکه هم -گاه دختران دیگر نیز؛ آنپنداردآن را خجسته می کند واعتماد می

 کنند:با او موافقت می

ــیب ــرم س ــر ک ــر اخت ــروز ب ــن ام  م

 همه دختـران شـاد و خنـدان شـدند

 

ـــ  ـــبه ب  رشـــتن نمـــایم شـــما را نهی

ـــاده ـــدندگش ـــدان ش ـــیم دن  رخ و س

                                       (6/171)شاهنامه،                        

توان سن و سال دیگر زنان را نیز از روی زبان آنان حدس با استناد به این موارد، می      

ای درخواست خود را بیان اما باید به گونه خواهداز رستم فرزند پسری می« تهمینه»زد؛ 

خود اشاره « دامنی و زیباییزاده بودن، پاکبزرگ»کند که رستم بپذیرد، پس نخست به 

ها و اطمینان چینیگوید و پس از این مقدمهمی« عشق خود به رستم»کند، سپس از می

کند. پس میرا مطرح « داشتن پسری از وی»از به دست آوردن دل رستم، درخواست 

 توان حدس زد او نوجوان نیست؛ زیرا زبانی پخته و سنجیده دارد:می

ــر ــک ب ــی آن ــین گشــته یک ــو چن  امت

 دیگـــر کـــه از تـــو مگـــر کردگـــار و

 

 امخـــرد را ز بهـــر هـــوا کشـــته 

ـــار ـــدر کن ـــورم ان  نشـــاند یکـــی پ

                                             (123 /2همان: )                      

، به محض گرفتار شدن در دست سهراب حیله و نیز پهلوان «گردآفرید»در زبان       

؛ در تواند از چنگ او رها شودمی «مندانهنرم و هوش»با زبانو  شودمیشنیده افسونگری

)از طریق آوردن صفت دلیر و تشبیه سهراب به شیر(، « تمجید»و « تعریف»زبان وی 

)ز بهر من آهو ز هر سو مخواه(، « التماس»وگوی(، دد پر از گفتگر تو)...سپاه « تهدید»

است؛ در و به موفقیت او انجامیده جا آمدهتر بود( و... هر یک به)نهانی بسازیم به« ارشاد»

 تواند نوجوان باشد. ضمن، همگی نشانۀ پختگی و تجربۀ وی است؛ پس نمی

ـــدو روی ـــود ب ـــر و بنم ـــت ای دلی  گف

 جنــگ ماســت بــر ایــن نظــاره دو لشــکر

 و مــوی چنــین رویگشــاده  مــن کنـون

ـــیر  ـــردار ش ـــه ک ـــران ب ـــان دلی  می

 گـرز و شمشـیر و آهنـگ ماسـتبرین 

 وگـــویســـپاه تـــو گرددپـــر از گفـــت
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ــه  دختــری او بــه دشــت نبــرد بــا ک

ــــه ــــازیم ب ـــــی بس ـــــودنهان ــــر ب  ت

 ز هــر ســو آهــو مخــواها مــن بهــر ز

 

ــدین ــهب ــان ب ــر س ــدر اب ــرد ان  آورد گ

ـــر ـــن دخــ ــه داشتـ ــار م ــودک ــر ب  ت

ـــان ــــاه می  دوصـــف برکشـــیده سپــ

 (134 /2)همان،                        

گونه، در برخی موارد که هیچ اشارة مستقیمی در داستان سن شخصیت را بدین      

 کند، زبان شخصیت گویای سن اوست.مشخص نمی

 مثنویزنان  -2-1-2       

ردوسی اغلب به طور غیر مستقیم و از طریق زبان، سن که ف -برخالف شاهنامه      

شود و گاه موالنا الیۀ سن در زبان زنان مثنوی چندان شنیده نمی-کندها را القا میشخصیت

از پیرزنی کند؛ برای مثال، در مثنوی چند بار گاه سنی آنها اشاره میبه طور مستقیم به جای

ناخنش »؛ پردازدمی شبه تیمارناشیانه گریزد و او یگوید که باز پادشاه به خانۀ او مسخن می

با راوی تنها «. گویدکودکان با او سخن می»و مانند « پزدبرایش آش می»، «گیردرا می

گفتارش کند؛ اما سن او را مشخص می (434 /4: 1925مثنوی معنوی: )« پیرزن»آوردن واژة 

 دهد.یتجربه و درنتیجه جوان و حتی کودک نشان ماو را بی

دهد، های مثنوی که زبان شخصیت زن، سن او را نشان مییکی از معدود داستان      

-جویی از او، نشان از گذر سالاست، تدبیر زن در هنگام خشم مرد و دل« اعرابی»داستان 

های فراوان در زندگی مشترک دارد؛ زیرا پس از خشم مرد، های متمادی و کسب تجربه

از تو من امید دیگر داشتم، تو مرا »شود: طلبی میو تبدیل به حمایتزبان گله و شکایت ا

خواهم که بهر خویشم نیست آن بهر تو است، من نمی»دردی ، هم«در دردها بودی دوا

 «.نواباشی بی

 گفــت از تــو کــی چنــین پنداشــتم

ــت ــبر جس ــم از ص ــی دل ــر ز درویش  گ

ــــودی دوا ــــا ب ــــرا در درده ــــو م  ت

 

ـــت  ـــر داش ـــد دیگ ـــن امی ـــو م  ماز ت

 بهر خویشـم نیسـت آن بهـر تـو اسـت

ــی ــن نم ــیم ــی ب ــه باش ــواهم ک ــواخ  ن

   (148)همان:                               
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 حرفه -2-2

 شاهنامهزنان  -1-2-2

توان ردیابی در زبان آنان می -اگر دارای حرفه باشند -ب حرفۀ زنان رادر شاهنامه بازتا      

و پهلوانان « اندبنده»گویند که کرد؛ برای مثال، کنیزان به زبان خود و با لحنی زیردستانه می

 گوید:می« رشتن»گوید. دختر هفتواد نیز از خود می« پهلوانی»نیز با لحنی برتری طلبانه از 

 ر کــرم ســیبمــن امــروز بــر اختــ

 

ــ  ــما رشتتتنه ب ــایم ش ــب نم  ...را نهی

                                     (171 /6)همان،                         

 و کنیزان رودابه:      

 یــــیمگفتنــــد مــــا بنــــدهز آوا بــــه

 

 مییـــپرســـتنده بـــه دل مهربـــان و 

 (189  /1: 1366 ،شاهنامه)      

رسد که از بندگی با صدای بلند از زبان بندگانی به گوش میدر این بیت اقرار به        

در  چنین،گویند؛ همگری خود برای به دست آوردن دل مالکشان میمهربانی و پرستش

چنین داد پاسخ که من »شود: سخنان گلنار، کنیز اردشیر ساسانی نیز این نوع اقرار شنیده می

 (. 149 /6)همان:  «امبنده، کنون گر پذیری تو را  ام...بنده

های گردآفرید بازتاب این حرفه بدانیم، در رجزخوانینیز آوری را اگر پهلوانی و رزم       

را حریف « آوران، دلیران و سران کارآزمودهگردان، جنگ»که تنها ؛ هنگامییابیمحرفه را می

 طلبد.داند و به رزم میخود می

ــه ــردان ک ــدام گ ــداک ــگ و ن  آورانجن

 

 ران و کـــــارآزموده ســـــراندلیـــــ 

                                      (132 /2: )همان                   

در « پهلوانی»و « ریسندگی»، «کنیزی»های شود، گونۀ زبانی حرفهمیکه دیدهچنان      

 شود.میزبان گردآفرید،کنیزان و دختر هفتواد شنیده

 مثنویزنان  -2 -2-2

 اندای ندارند. آنان یا همسر پیامبرانزنان مثنوی حرفۀ ویژهزنان شاهنامه،  در مقابل      

در غیر  ؛گوید(بلقیس که سخن نمیمانند ( یا خود پادشاه کشورند )و آسیه عایشهمانند )
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سروکار داریم.  ،ویژه هیگاصورت، با زنانی از طبقۀ متوسط که نه شغلی دارند و نه جایاین

 ای ویژهان آنان نیز گونهزبای محسوب شود که در تواند حرفهکنیزی میدر این میان، تنها 

تنها یک جملۀ کوتاه در  «پادشاه و کنیزک»شود؛ برای مثال، از کنیزک داستان یافت نمی

 (12 /1: 1925)مثنوی معنوی، « او سر پل گفت و کوی غاتفر»شود: سرتاسر داستان شنیده می

شود؛ زیرا زنان مثنوی سرتاسر داستان صدایی شنیده نمی موصل نیز در امیرو از کنیزک 

 اغلب مهر سکوت بر لب دارند.

 الیة اجتماعي -3-2

 شاهنامهزنان  -1-3-2

؛ البته به استگیریدر زبان زنان شاهنامه بازتاب دارد و درخور پینیز الیۀ اجتماعی       

برد و اغلب ستی پیش میداین دلیل که لحن حماسی شاهنامه زبان متن را به سوی یک

توان با ریزبینی زیاد به برخی شود، قضاوت سخت است؛ اما میکلمات به شیوة ثابتی ادا می

 ها اشاره کرد:واژه

به خوابگاه رستم، لحن و زبان این زن، حماسی و پهلوانی است  «تهمینه»ورود  هنگام      

که به درخواست ازدواج با مردی با این ،اهایی از الیۀ اجتماعی او نیز وجود دارد؛ زیرو نشانه

دختر شاه سمنگانم، بزشک شیران و پلنگان » گویداست، از موضع باال سخن میاقدام کرده

 «:همتایمو بی

 یکــی دخـت شـاه سـمنگان منــــم

 جفـت نیسـت گیتی ز خوبـان مـرا به

 

ـــک  ــــ بزش ـــنم و برزهـ ـــان م  پلنگ

 سـتانـدکی بلنـدچـرخ  زیـر مـن چو

                                        (132 /2: )همان                  

کند. این آورد؛ یعنی در هرجمله آن را تکرار میمی« من»وی در چهار جمله، چهار بار       

زیر آسمان بلند مانند او کم یافت »گاه اجتماعیش دارد. نشان از تکبر و تکیۀ وی بر جای

خواهد بلندی آورد؛ زیرا میرا می« بلند»برای آسمان نیز صفت  بیهوده نیست که«. شودمی

 گونه تداعی کند. رتبۀ خود را بدین
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 -که کنیزی بیش نیست -شود. اما وقتی گلناردر داستان اردشیر، همین ماجرا تکرار می      

ع کند، از موضرود و او را از خواب بیدار میبه همین شکل به بالین و دیدار اردشیر می

 گوید:سخن می« زیردستی»و « بندگی»

ــده ــن بن ــه م ــخ ک ــین داد پاس  امچن

 امکنـــون گـــر پـــذیری تـــو را بنـــده

ــده ــن بن ــه م ــخ ک ــین داد پاس  امچن

 

 امدیــدار تــو زنــده گیتــی بــه بــه 

ــه  دل ــان ب ــدهو ج ــو  آکن ــر ت  اممه

ـــده ـــا زن ـــو ت ـــدا از ت ـــم ج  امنباش

                                (149 -151 /6)همان:                  

آورد؛ زیرا را می« تو»و چهار بار ضمیر « من»در هفت جملۀ باال دو بار ضمیر « گلنار»      

چنین دهد از خود بیش از اردشیر سخن گوید. همحس بندگی و زیردستی به او اجازه نمی

رو، در از این داند؛خواند و وجود خود را بسته به وجود اردشیر میسه بار خود را بنده می

 شود.زبان او الیۀ اجتماعی زیردستانه شنیده می

 «تمسخرآمیز»و گاه  «گستاخانه»، «آمیزتحکم»نیز در برابر کنیزان گفتاری  «رودابه»      

نشان از پایگاه سنجی در زبان، موقعیتاین دهد. تن می« سکوت»به  دارد؛ اما در برابر پدر،

های دیگر زبانی ن او خطاب به کنیزان و مادر در ضمن الیه)سخنا اجتماعی باالی او دارد

 .کنیم(آمده و از تکرار آن پرهیز می

پس از آگاهی از  شود. ویشنیده می، الیۀ اجتماعی زنی درباری «سیندخت»در زبان       

سرافراز و »دارد. رودابه را « نرم»با وجود اندوه، خشم و ترس فراوان، زبانی  راز رودابه و

 :کند رازش را به مادر بگویدخواند و درخواست میمی« رویهما

 مـــاه           ای ســـرافراز گفـــت رودابـــه بـــه

ــد ــه مان ــو از چ ــت نک ــان نداش  در جه

 رویگـــر چـــرا گشـــتی ای مـــاهســـتم

 

 اهچــاه گــ بــر نــاز کــردی از گــزین 

ــــان ــــت آشــــکار و نه  کــــه ننمودم

ـــوی ـــادر بگ ـــیش م ـــا پ ـــه رازه  هم

 (214 -213 /1، همان)                   

است. نه از آمیخته« فرهیختگی»و « دانایی»، با «نرمی»و « لطافت»در این سخنان        

شود. نشانی یافت می« قراریبی»و« ناسزاگویی»او خبری هست و نه از « خشم درونی»آتش 
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-ادب»زنیگاه در جای سپردگی رودابه به زال نیز، سیندختپس از خشم مهراب از دل

که مهراب با ضربۀ گیرد و با اینبرای آرام کردن شوی او را در آغوش می «دانا»و  «آموخته

)ای سرفراز،  و خردا مهر چنان بخواند، سیندخت همگو میزند و دروغاو را کنار می، دست

 گوید:سخن میغم تو غم من است و...( 

ــرفراز           ــای س ــیندخت ک ــت س ــدو گف  ب

ـــت ـــد منس ـــدا گزن ـــو پی ـــد ت  گزن

 

 بــــه گفتــــار کــــژی مبــــادم نیــــاز  

ــــت ــــد منس ــــو بن ــــد ت  دل دردمن

                                        ( 218 /1: )همان                          

در آغاز به دور از الیۀ اجتماعی آنان است و پس از شنیدن  «پرستندگان رودابه»زبان       

 «:شرم و حیا نداری»گویند دادگی او میدل

 ؟شرم نیست درون دیده به خود را تو

 

 !رخسار تو تابش پرو نیست چو 

 (                        188 /1)همان،                     

همین دلیل، سرایندة در این مرحله، زبان کنیزان از الیۀ اجتماعی آنان دور است. به      

الیۀ مطابق گاه آنند و کود واقف میگاه خبه جایآنان را خشم رودابه طریق از  شاهنامه

ما بندة توایم، تو باید فرمان بدهی و ما اجرا کنیم، »: گویندسخن میرودابه میل اجتماعی و 

 «ترین استچون فرمان تو به

ـــده ـــا بن ـــد م ـــه آواز گفتن ـــیمب  ی

 فرمـان دهـیکن کنـون تـا چـه  نگه

 

ـــه  ـــان  ب ـــتندهدل مهرب ـــیمو پرس  ی

ـــو جـــز بهـــ ـــد ز فرمـــان ت  ینیای

                                  (189)همان:                             

 توان چشم داشت؟آیا از زبان کنیزان، سخنانی جز این می      

که دربرابر گامیهن کند؛زاده است و طبقۀ اجتماعی در گفتارش جلوه می، پهلوان«گردآفرید»

تان کارآزموده تنها گردان و بزرگان»: خواندرجز می گیرد، مانند پهلوانانمیسپاه سهراب قرار

 :«نبرد با من بفرستیدرا به

ــه ــدام ک ــردان ک ــگاگ ــد و جن  آورانن

 

 دلیـــــران و کـــــارآزموده ســـــران 

 (132 /2: )همان                         
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 ز بهر» شود:هنگام شکست و اسارت، لحن و زبان پهلوانی او زنانه می درست است که      

: شوددژ، زبان او دوباره پهلوانی می از بازگشت بهپس  اما (134همان: )«من آهو ز هرسو مخواه

که به دیگر سخن، هنگامی )همان( «کنی...نامور سوی تورانرخ  /کنیتر آید که فرمانتو را به»

ا قرار یابد. اما زمانی که در تنگنآزادی عمل دارد، زبان او به سوی الیۀ اجتماعی او سوق می

 کند.گیرد، جنسیت در زبانش خودنمایی میمی

را با  ریزد، پدرهای زندگی )مرگ همسر( اشک میترین لحظه، در سخت«فرنگیس»      

و او را  «گنه بر تن من ستممکن بی»کند: خواند، به او التماس میمی« پرهنر»صفت 

 :نهدا را از مرز ادب فراتر نمی، اما پ«گناهسر تاجداران مبر بی»: دهدپند میزیردستانه 

ــر شــهریار ــای پرهن ــت ک ــدو گف  ب

ـــدارا ـــر تاج ـــی یس ـــر ب ـــاهمب  گن

 ســیاوش کــه بگذاشــت ایــران زمــین

 بیــــازردش از بهــــر تــــو شــــاه را

ــی ــن ب ــتممک ــن س ــن م ــر ت ــه ب  گن

 

 ســارخــواهی مــرا خــاک کــرد چــرا 

 مــاه و هــور داور ایــن نپســندد کــه

 آفـرین  کـرد تـو بـر جهـان از همی

ــان افســر و ــن چن ــاه راتخــت و ب  گ

 بـا بـاد و دم اسـت گیتی سـپنج که

                                       (2/354: )همان                

زادگان دارد. رفتاری به دور از شأن بزرگ «سودابه»رسد در این میان، تنها به نظر می      

شود و و... شنیده می« به شوی وفاییبی« »وسوسه»، «دروغ»، «حیله و نیرنگ»در زبان او 

دختر پادشاه رسد زبان او نیز مطابق الیۀ اجتماعی اوست؛ زیرا شخصیت و زبان به نظر می

 .)پیش از این نمونۀ زبان او آمده( متفاوت استو تورانی بانوهای ایرانی با شاه هاماوران

دهندة دختری او نشانبیند. زبان نیز اقبال خود را در کرم سیب می« دختر هفتواد»      

 است(!گر است.  )نمونۀ زبان وی نیز پیش از این آمدهساده و قانع از الیۀ اجتماعی صنعت

 مثنویزنان  -2-3-2

زنان قشر گویند، در مثنوی خالف شاهنامه که در آن زنان اقشار مختلف سخن میبر      

مانند گویند یا تر یا سخن نمیهای باالتر و پایینگویند و زنان الیهمتوسط اجتماع سخن می



 

 284  1400پایيز و  زمستان ، 32پياپي هفدهم، شماره دوم، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

-گاه اجتماعیجای به دور ازآنان  گفتن، زباندرصورت سخنو  .گویندکم میبسیاربلقیس 

سخنانی بر زبان  پس از مشورت فرعون با او، چنانسر فرعون که آسیه، همشان است؛ مانند 

ردپای سخن راوی  دور است وآورد که از مخالفان صددرصد او در کوچه و خیابان نیز بهمی

 شود:در آن به خوبی احساس می

ــاز ــیه ب ــا ایس ــخن ب ــن س ــت او ای  گف

ـــخّ ـــا ب ـــد از جـــا و گفت ـــک   برجهی  ل

 

 سـیهدل ایـن ای بـر افشـانجان گفت 

ـــابی تـــاج گشـــتت ا  کلـــک یآفت

 (432 /4: 1925مثنوی، )              

ی مقتدر مصر را با صفت فرمانروا« فرعون»توان پذیرفت آسیه، شوی خود، چگونه می      

کوتاه او بداند. « تاج سر»را « موسی»چنین گستاخانه، بخواند. هم« کلک»و « سیهدل»

گاه اجتماعی خود سخنانی مملو از که، آسیه چنان به دور از لطافت زنانه و جایسخن آن

 ،گوید که در نتیجۀ آنحکمت و عرفان با شوهر سرکش می ،اندرز ،پندتوهین، سرزنش، 

 «مردانه»گیرد با هامان، وزیر خود، مشورت کند. این زبان تصمیم میگریزد و از او میفرعون 

بسیار دور شاهنامه از زبان سیندخت  ،که متعلق به خود موالناست و نه آسیه «خشن»و 

است که با رفتار و گفتار زنانه، لطیف و موقرانۀ خود توانست مهراب و سام را آرام و با 

 راه کند.همخواستۀ خود 

ای شود، در شاهنامه الیۀ اجتماعی در زبان زنان از بازتاب ویژهکه دیده میچنان      

گاه اجتماعی افراد دهد که جایبرخوردار است و در مثنوی هیچ بازتابی ندارد. این نشان می

نا که موالاست. درحالیها بسیار اهمیت داشتهگاه داستانهم نزد فردوسی و هم در خاست

های دینی و عرفانی در تواند تأثیر آموزهتوجه است که میبه موقعیت اجتماعی کامال بی

 گاه افراد بر اساس تقوی باشد.زمینۀ جای

 )زمان و مکان( منطقه -4-2

 شاهنامهزنان  -1-4-2

کنند؛ اما زبان آنان به آفرینی میهای دور و نزدیک نقشدر شاهنامه زنانی از سرزمین      

هایی ویژة آن منطقه استفاده دیگر تفاوتی ندارد و از واژهبت منطقۀ جغرافیایی با یکنس
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تهمینۀ  ،دخت شاه هاماوران، با رودابه و سیندخت کابلی ،زبان سودابه ،کنند. برای مثالنمی

سمنگانی و کتایون رومی تفاوتی ندارد. گذشته از فاصلۀ مکانی، فاصلۀ زمانی نیز در زبان 

 که، باختین از تأثیر زمان نیز در کنار مکان سخن گفته است: رگذار نیست؛ درحالیأثیآنان ت

هر کلمه رنگ و بوی حرفه، نوع ادبی، جریان و حزب و اثر مشخص، انسان مشخص، نسل، 

هایی را کند. هر کلمه رنگ و بوی زمینه و زمینهدوران، روز و ساعتی را با خود حمل می

گاه گیرد. تمامی کلمات و تمامی اشکال زبانی جایبه خود می استها واقع شدهکه در آن

گونه کیانیان هماندیان وزنان دورة پیشدا اما در شاهنامه. (96 :1391 ،)تودوروف مقاصد هستند

 .گویند که زنان دورة ساسانیانسخن می

 مثنویزنان  -2-4-2

ن یافت. نه در زبان زن اعرابی توارا در زبان زنان مثنوی نیز نمی و زمان ویژگی منطقه      

شود. واژگان و اصطالحات عربی و نه در زبان آسیه واژگان و اصطالحات عبری یافت می

موالنا سخن  زمان و مکانها نیز به همین ترتیب به یک زبان یعنی زبان دیگر شخصیت

 . گویندمی

که موالنا از . با اینشودیک از دو اثر شنیده نمیترتیب، تأثیر زمان و مکان در هیچبدین

های گوناگون آشنایی ها و زبانهای بسیاری سفر کرده و با گویشنوجوانی به سرزمین

توان یافت. نبود انعکاسی هایش نمیهای داستاناست، بازتاب آن را در زبان شخصیتداشته

دشواری تواند نشانی از های بررسی شده در هر دو اثر، میاز این دو الیه در زبان شخصیت

 ها یا ناآگاهی مؤلفان از این کارکرد زبان باشد.    ها در زبان شخصیتگنجاندن این ویژگی

 موقعيت )ژانر( -5-2

 نیز( 1384) یاد کرده و انصاری« موقعیت گفتار»های زبانی از باختین در بحث از گونه      

 است. ژانر را موقعیت دانسته 

-چنین با پدیده، جنسیت، حرفه و... در ارتباط است. همگفتار با روابط طبقاتی، سن و سال

تر حیاط اجتماعی و درنهایت با اخبار روز، ساعت و دقیقه ارتباط تر و منحصرواسطههای بی
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-های دیگر زبانکه برای صورت «اووه»یا  «خب»های منفرد ؛ برای مثال، واژه]زمان[ دارد

گو و شنونده دارای معنای عی میان سخنمعناست، با موقعیت موجود و اجتماشناسی بی

مندی در تعریف گفتار و زبان استفاده شوند. باختین از اصطالح موقعیتخاص و روشنی می

)انصاری  معنا که معنای اصیل گفتارها را در موقعیت رخدادشان باید درک کردکند؛ بدینمی

1384 ،260- 261 .) 

 زنان شاهنامه -1-5-2

توان یافت؛ برای مثال، را در زبان برخی زنان شاهنامه به وضوح می ویژگی موقعیت       

آید، تغییر های گوناگونی که در جنگ با سهراب پیش میمطابق موقعیت« گردآفرید»زبان 

)شاهنامه، « آوران...اند و جنگکه گردان کدام»خواند؛ مانند کند. پیش از اسارت رجز میمی

، او را گری و فریبدست سهراب، به قصد افسون شدن بهگرفتار هنگام ، (134 /2: 1925

، حریف را از رسوایی جنگیدن ، پس از آوردن مقدماتینامدمی« سرآمد دلیران و پهلوانان»

خواستۀ خود را ، «وگویسپاه تو گردد پر از گفت»ترساند؛ مانند با زن و اسیر کردن او می

؛ کشاندو در پایان نیز کار را به البه می« ر بودنهانی بسازیم بهت» ؛ مانندکندمی حمیلبه او ت

جو و پهلوان داند که نوجوانی هراندازه جنگوی می«. ز بهر من از هرسو آهو مخواه»مانند 

در دام انداخت. پس در این موقعیت « لبخندی»و « تعریفی»و « تهدیدی»توان با را می

پیمان  دهد و با او را فریب می سهرابدر آخر نیز  گیرد،دشوار، تمام شگردها را به کار می

که خطر را پشت سر اما هنگامی (؛136)همان، « چو آیی بدان ساز کت دل هواست» بنددمی

سخن کنایهو با رود  بر باالی باره میبندد، شود و درها را پشت سر میوارد دژ می نهد،می

 و...: )همان(« ز پهلوی خویش خورد گاو نادان»، «که ترکان ز ایران نیابند جفت»گوید: می

 او را بـــه افســـوس گفـــت و بخندیـــد

 مـــن و روزی نبـــودت ز چنـــین بـــود

 

ــه  ــان ک ــران ز ترک ــت ای ــد جف  نیابن

ــدین ــتن درد ب ــن خویش ــین مک  غمگ

                                         )همان(                                     
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شود و دوباره در جلد پهلوانی جویی شخصی منصرف میاز کینه در این موقعیت، ناگهان      

رود؛ پس، شگرد زبانی او ترساندن و ترغیب سهراب به بازگشت به توران است: خود فرو می

 )همان(.« رخ نامور سوی توران کنی»

وگو با شود. زبان او در گفتنیز شنیده می« سیندخت»تغییر زبان بنا به موقعیت در زبان  

به »، «به حجره درآیی به من ننگری»، «از کجایی بگوی»است: « آمیزتحکم»ان رودابه کنیز

 «: تو بدگمانم

 پـر اندیشـه شـد جـان سـیندخت از اوی

ــان  ــیش مــن بگــذریزم  تــا زمــان پ

ـــدگمان ـــد ب ـــو ش ـــر ت ـــنم ب  دل روش

 

 از کجــــایی بگــــویآواز گفــــت بــــه 

ــه ــه حجــره درآیــیب  مــن ننگــری ب

 مـــرا تـــا زهـــی گـــر کمـــاننگـــویی 

 (212 /1)همان،                         

، در برابر «مهرورزانه»و گاه « ملتمسانه»، گاه «آمیزتحکم»در برابر رودابه، گاه       

و « لطیف»، «موقرانه»موقعیت،  و در برابر سام بنا به« زیردستانه»و« مهربانانه»مهراب،

عیت آغازین از معرفی خود سرباز رود، در موقاست؛ هنگامی که نزد سام می« هشداردهنده»

گناهان کابل را به از خدا بترسد و جان بی»خواهد که زند و با سخنانی نرم از وی میمی

گیرد که جان خود و از او می« یکی سخت پیمان»در موقعیت، آرامش سام  .«ازدخطر نیند

ارد. پس از تری وجود دخویشانش در امان باشد؛ در این موقعیت در زبان او تحکم بیش

، «خویش ضحاک»بندد، سیندخت با صراحت و افتخار خود را که سام با او پیمان میآن

است. « زال دلدادة او»کند که معرفی می« رومادر رودابۀ ماه»و « سر مهراب پهلوانهم»

گشاید و سام های گوناگون است که گره از کار میاو در این موقعیت« مدبرانۀ»سخنان 

 کند.ایت با این وصلت را از منوچهر شاه درخواست میدرنگ رضبی

نیز در موقعیت اسارت سیاوش برای پشیمان کردن پدر از کشتن او، نزد « فرنگیس»      

کند؛ اما در موقعیت کشته شدن دهد و از وی خواهش میکند، او را پند میپدر البه می

 ید:گشادهد و زبان به نفرین پدر میشوهر، عنان از کف می
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ــــیاب ــــان افراس ــــر ج ــــه آواز ب  ب

 

ـــر آب  ـــل پ ـــانرگس و گ ـــد ب  بنفری

                                                                                    (359 /2)همان،                   

شود، موقعیت سخت، بر الیۀ اجتماعی فرنگیس نیز میگونه که در این بیت دیدههمان     

 گذارد.  یر میتأث

 زنان مثنوی -2-5-2

در »آمیز و تند و گزندة زن اعرابی در آغاز داستان نسبت به مرد؛ مانند زبان سرزنش      

کیش، ترّهات مگو. کار و ای ناموس»و  (2260 :1925مثنوی، )« چو اندر خط خطاعرب تو هم

 «ها تو نام آموختی و...عتتر. از قنادار. کبر زشت و از گدایان زشتحال خود ببین و شرم

من خاک »بسیار متفاوت است. یا هنگام خشم مرد در میانۀ داستان:  (2320 -2315)همان: 

؛ پس زبان زن «شماام نی ستی. جسم و جانم آن تست. وجودم هر نفس میرد پیش تو و...

 است.بنا به موقعیت تغییر کرده

 يتجنسالیة  -6-2

های زبانی باختین افزودیم؛ زیرا تأثیر جنس را به الیه« یتجنس»در این مقاله، مبحث       

های زبانی بر زبان و تفاوت زبان زنان و مردان انکارناپذیر است و به طور کلی باید به الیه

 باختین افزوده شود.

 شاهنامهزنان  -1-6-2

کالم برخی  زبان زنان شاهنامه به دلیل وزن حماسی اثر، پهلوانی است؛ اما گاهی نیز در      

رجز »مردانه دارد:  یزبان ،پهلوان «گردآفرید»، هایی زنانه یافت؛ برای مثالن جنبهاتومی

زنانه  یجنگد؛ اما به محض اسارت در دست سهراب، زبانو می «کشدفریاد می»، «خواندمی

 یابد:و لطیف می

ــر ز ــن  به ــوام ــو آه ــر س ــواه ز ه  مخ

 

ــــفم  ــــان دو ص ــــپاه ی ــــیده س   برکش

 (134 /2)همان:                            
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در  ،«اه»حروف قافیۀ  ،است و افزون بر آنبه این بیت لطافت بخشیده« ه»تکرار واج       

کند. سپس با تدبیری کشیدنی دردمندانه و زنانه را به ذهن متبادر می« آه»ها پایان مصرع

 برد:زیرکانه و زنانه سخنان خود را پیش می

 مـوی و چنـین روی دهگشـا کنون مـن

ـــادختری او ـــه دشـــت نبـــرد کـــه ب  ب

 

ــوی  ــت و گ ــر از گف ــردد پ ــو گ ــپاه ت  س

ــرد ــدر آورد گ ــر ان ــه اب ــان ب ــدین س  ب

                                                (134)همان:                               

؛ برای مثال در وان یافتتنیز می «سیندخت» ها و تدابیر زنانه را در زبانچنین زیرکی      

 عتاب و خطاب به دخترش:

ــتم ــاهس ــتی ای م ــرا گش ــر چ  رویگ

 

ــم  ــوی ه ــادر بگ ــیش م ــا پ ــه رازه  هم

 (214 /1)همان :                         

گر چرا ستم»زنانه در این سخنان مشهود است: « لطافت»و « نرمی»، «مهربانی»      

 و... .« من»به جای « مادر»، «رویای ماه»، «گشتی

« نرم»کند. زبان اندیشد و از روی تدبیر عمل میتر میشود، بیشگین میتر خشماو کم      

 او در رویارویی با سام نیز درخور توجه است:« مدبرانۀ»و 

 بزرگــــان ز تــــو دانــــش آموختنــــد

ــدی ــو شــد بســته دســت ب ــه مهــر ت  ب

ـــودگنـــه ـــود مهـــراب ب  کـــار اگـــر ب

 گناهــان کــاول چــه کــردســر بــی

ــــتن ــــدپرس ــــای توان ــــاک پ  دة خ

ــوش ــاو ه ــرس ک ــد از آن ت  و زور آفری

 نیایــد چنــین کــارش از تــو پســند

 

 گیهـــان بیفروختنـــدبـــه تـــو تیـــره  
ــــه گــــرزت گشــــاده ره ایــــزدی  ب
ــود ــیراب ب ــژه س ــش می ــون دل  ز خ
ـــرد ـــه گ ـــد ب ـــدر آورد بای ـــا ان  کج

ـــد ـــرای توان ـــده ب ـــهر زن ـــه ش  هم

ـــد ـــور آفری ـــد و ه ـــنده ناهی  درخش
 را بــه خــون بــرهمن مبنــدمیــان 

 (241 -240 /1)همان:                 

 به گفتار او لطافتی زنانه بخشیده است. « و»و « آ»های بلند استفادة فراوان از واج      

پرسد، آنان با دقتی خود دربارة دیدارشان با زال می از پرستندگان« رودابه»وقتی     

، «قامت بلند»توان شنید: نان میتر از زبان زکه بیشکنند شکافانه جزئیاتی را بیان میمو
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-لبان و گونه»، «های فراخشانه»، «الغرمیان»، «رنگ و خوش آب»، «دارای فر شاهنشی»

 (. اما رودابه197 /1و... )همان، « پهلوان اندام»، «قوی پنجه»، «چشمان سیاه»، «های سرخ

چه شده! » آوردیادشان میاز زال به را های پیشین آنان آمیز بدگوییبا لحنی زنانه و کنایه

پروردة سیمرغ است و سر و گفتید او دستدیدگاهتان دربارة زال عوض شده! شما که می

 :«رویش سفید...

 گفـــت بـــا بنـــدگان ســــروبنچنـــین

 بتتود متترپ پتتروردهزال کــاو  همــان

ــه ــدار ب ــوان دی ــل ارغ ــون گ ــد چ  ؟!ش

 

 دیگرشدستي بته رای و ستخنکـه  

ــان  ــود يرستترپچن ــود پژمتترده و ب  ب

ـــهی ـــد س ـــوان ق ــــارخ و پهل  ؟!و زیب

                                    ن()هما                                   

« تمسخر»و « کنایه»شان در قالب تأکید بر سخنان پیشین کنیزان و تغییر دیدگاه      

کند و با زبانی کند. وی در مرگ رستم نیز، زال را شماتت میزبانی بسیار زنانه را القا می

گویی رفتار  (.464 /5)همان: « که از داغ و سوگ تهمتن بنال»خواهد: زنانه و مادرانه از او می

 است.مردانۀ زال در سوگ فرزند، تهمینه را به تنگ آورده

 مثنویزنان  -2-6-2

بان را مانند زنان شاهنامه گاه زبانی زنانه دارند: این ز -اگر سخن بگویند -مثنوی زنان      

توان شنید. پیرزن با دیدن یابد، میکه باز پادشاه به خانۀ او راه می «پیرزنی»چندین بار از 

 «.هایت دراز شدهپرهایت بلند و ناخن»گوید: سوزانه می، با زبانی مادرانه و دلباز

ــاز ــه س ــدت ب ــااهالن نکردن ــت ن  گف

 

ــد دراز  ــاخن ش ــد و ن ــزود از ح ــر ف  پ

 (326 /2 )مثنوی،                 

در تشبیه  «در حکایت آن مهمان که زن خداوند خانه گفت که باران فرو گرفت...»      

ای مربوط به حوزة واژه« صابون»ه است؛ زیرا زنان زبان، «صابون سلطانی»ماندن میهمان به

لحنی زنانه « لطافت»و « نرمی»چنین، تمام ابیات به است؛ همداری بودهوشوی و خانهشست

 دلی شوی به دست آید:ته است تا همآمیخ
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ــرد ــاند  م ــاران نش ــل و ب ــان را گ  مهم

 انـــدرین بـــاران و گـــل او کــــی رود

 

 چــون صــابون ســلطانی بمانــد بــر تــو 

ــر ــر س ــود ب ــاوان ش ــو او ت ــان ت  و ج

       (233 -232 /5: 192، معنویمثنوی)

در سخنان  «ود...غالم هندو که به خداوندزادة خود پنهان هوی آورده ب» در حکایت      

که خواجه شوهری صالح برای رسد. هنگامیمادر دختر واژگان و لحن ویژة زنانه به گوش می

 :دانندزنان وی را به دلیل نداشتن ثروت، نامناسب می کنددختر خود انتخاب می

 پــس زنــان گفتنــد او را مــال نیســت

 

 تــری و حســن و اســتقالل نیســتمــه 

          (286 /6همان : )                   

؛ هستند« ظاهر بین» های موالنامادر دختر است. زنان داستان گمان یکی از این زنانبی      

اصول دانند، نه می «استقالل مالی»و  «زیبایی»، «اصالت»پس داماد مناسب را صاحب 

ام شنود، هنگمیخود غالم را به دختر عشق  که حکایتاخالقی و معنوی. مادر دختر وقتی

کند کیست این هندوی مادر... فکر می»ه دارد متکبرانه و زنان یصدای تعریف آن برای شوی،

 «:است و به او اعتمادی نیست که عاشق دختر من شده؟ پس خائن

 کـاو کــه باشـد هنــدوی مـادر غــری

ــود ــائن ب ــی خ ــین کرّاخگ ــن چن  ای

 

ــه طمــع  ــری دارد ک ــه خواجــه دخت  ب

 بـرده کـه هسـت او معتمـد ما گمـان

         ( 287 /6: 1925مثنوی، )              

خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود »در قصۀ       

جویانه است و غر و لند و شکوه از نداری، اما مرد هربار در های زن پرخاشحرف»، «نداشت

 در مثنوی باید در نظر داشت که( 116 :1386، )بیانلو «گوید.تر از مقام فقر میپاسخ، موقرانه

وگوهای قهرمانان، متأثر بودن زبان ایشان از جنسیت است؛ بدین معنی که معموال گفت»

ای که گفتارهای زنانه، ضعیف، فاقد استدالل و برگرفته از فضایی محدود است؛ به گونه

شان نیز کامال یاندارا نیستند و ب ،ای که موالنا به مردان در مثنوی دادهوسعت اندیشه

 .(137: 1386 ،)پیامنی« اندسطحی است و حتا به پرگویی معروف



 

 292  1400پایيز و  زمستان ، 32پياپي هفدهم، شماره دوم، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

کند و به مرد تشبیه می «اسفناج»خود را به  ناگهان زن هنگام تنگنای خشم مرد،

زنانه  یزبان تعبیرات مربوط به حوزة آشپزی، این. «خواهی بپزبا من هرچه می»گوید: می

 :است

ــم  ــر چ ــا ه ــو ب ــفاناخ ت ــن س ــزیم  پ

 

 سـزی بـا یـا کـه شـیرین مـیبا تـرش 

 (148 /1: 1925)مثنوی معنوی،      

شد، زبان زنانه در شاهنامه و مثنوی تا حدودی در یک سطح شنیده که دیدهچنان      

شود. نمود نزدیک به هم الیۀ جنسیت در زبان زنان از توجه یکسان هر دو شاعر به می

 دهد. جنسیت خبر می

های او به یک آید، زبان موالنا مرکزگراست و اغلب شخصیتتایج برمیکه از نچنان

تر از طریق زبان، گویند؛ یعنی وی کمسخن می -که همان زبان راوی/ نویسنده است -زبان

است. اما زبان زنان شاهنامۀ فردوسی بر زبان راوی/ نویسنده سیطره پردازی کردهشخصیت

با نمایش سن، حرفه، الیۀ اجتماعی و موقعیت، خود را که دارد و بر آن غلبه یافته؛ طوری

پردازی بهره ؛ بنابراین فردوسی از زبان برای شخصیتاز چارچوب کلیشۀ راوی رهانیده

های او مرکزگریز است. از سوی دیگر، پیرو های زن داستاناست و زبان شخصیتبرده

تری نسبت به زنان مثنوی دارند شاستقالل زبانی، زنان شاهنامه از دیدگاه راوی، استقالل بی

ها و نگاه اجتماع گاه داستانتردید افزون بر دیدگاه راویان نسبت به زن، به خاستو این بی

 گردد. نیز باز می

 دهد: اند نشان مینمودار زیر، تعداد زنانی را که در هریک از دو اثر، گونۀ زبانی ویژه داشته
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 اهنامه و مثنوینمودار چندزبانی در زبان زنان ش
 

*** 

ها، تعداد ابیاتی است که وگو میان شخصیتنکتۀ درخور توجه دیگر در بررسی گفت       

که راوی به کدام شود. اینمیوگو محور از زبان زنان و مردان شنیدههای گفتدر داستان

وجه دهندة باور و تدهد، نشانتری برای رسیدن به اهدافش میشخصیت اجازة گفتار بیش

و « سیندخت با مهراب و سام»وگوهای جا از شاهنامه، گفتراوی به وی است. در این

تر به دلیل داشتن مکالمۀ بیش« قصۀ خلیفه...»و از مثنوی « سودابه با سیاوش و کیکاووس»

 شود.بررسی می

 

 شاهنامه
درصد ابیات  شخصیت بیت شخصیت بیت شخصیت بیت شخصیت

زنان در برابر 

 مردان

                  26 سیندخت 41 سیندخت 39 سودابه 48 ابهسود

69  

                    8 سام 28 مهراب 14 سیاوش 17 کیکاووس

31 

                  27 اعرابیزن مثنوی

 47 
                         30 اعرابی

53 
 ه و مثنویهای زن و مرد در شاهناموگو میان شخصیتجدول تعداد ابیات گفت

0
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گویند چنانکه در جدول مشهود است، تعداد ابیاتی که زنان شاهنامه در برابر مردان می      

درصد است. با  47درصد و این رقم در مثنوی عکس، یعنی  69تر، یعنی حدود بسیار بیش

توان چنین نتیجه گرفت که راوی تر چندزبانی در زبان زنان شاهنامه میتکیه بر نمود بیش

داند؛ پس عرصۀ ها را صاحب اندیشه و درخور بیان افکار و عقاید میاهنامه زنان داستانش

ها که در داستانچنین پیرو استقالل زبانی، این زنان چنانکند؛ همسخن را برای آنان باز می

تری برخوردار بودند. اما دیدگاه راوی مثنوی مشاهده شد، از استقالل فکری و عملی بیش

 تر چنین است.هایش کمزنان داستاننسبت به 

 سکوت -7-2

ها در مبحث زبان ها و اجازة گفتن دادن به آنبه همان اندازه که سخن گفتن شخصیت      

ای است برای رسیدن به دیدگاه دارای اهمیت است، به سکوت واداشتن آنها نیز نشانه

ویژه که فردوسی خود، ها؛ بهتانداس گاهها و خاستنویسنده/ راوی، اجتماع حاکم بر داستان

-گونه که خود خواسته، در داستانها تأکیده کرده؛ اما موالنا آنطرفی در روایت داستانبر بی

 است.های پیش از خود دخل و تصرف داشته

 زنان شاهنامه -1-7-2

فردوسی یابیم که های بررسی شدة شاهنامه در این مقاله، درمیبا توجه به داستان      

شخصیت منفوری به است و حتی خود باز گذاشته هایداستانعرصۀ گفتار را برای زنان 

گوید و سودابه نه تنها اجازة سخن گفتن داده، که او بیش از مردان داستان سخن میچون 

ورزند آورد. در شاهنامه زنان به راحتی به مردان مهر میخواهد، بر زبان میچه میپروا آنبی

گویند، در آورند، از اهداف و آرزوهای خود سخن میخنان عاشقانه بر زبان میواهمه سو بی

 برند. های سخت از معجزة کالم بهره میخوانند و برای باز کردن گرهها رجز میجنگ

 زنان مثنوی -2-7-2

 های بررسی شده در مثنوی،داستان های زن کلیدیشخصیت برخالف شاهنامه، اغلب      

شود و سخن چندانی شنیده نمی انکنند یا در سرتاسر داستان از آنیار مییا سکوت اخت
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است؛ نقل قول کرده انان بوده، راوی به طور غیر مستقیم از آنزنهرجا نیاز به گفتار اغلب 

 که از ارکان اصلی داستان استبا این «داستان پادشاه و کنیزک»در  «کنیزک»برای مثال، 

سرپل »آورد و فقط دو اسم مکان ای بر زبان نمیر(، حتی جمله)معشوق پادشاه و عاشق زرگ

 شود. مستقیم از زبان او شنیده می (12)همان:  «و کوی غاتفر

مستقیم از زبان بلقیس شنیده  ۀو سلیمان نیز حتی یک کلم «بلقیس»در داستان       

 :؛ برای مثالگویدخطاب به او سخن می بار 4که سلیمان شود، با ایننمی

 خیـــز بلقیســـا چـــو ادهـــم شـــاهوار

 

ــک دو دود از  ــن مل ــرآر ســه ای  روزه ب

  (828 /4: 1925مثنوی، )              

چیند دسیسه میبرای او کند، که با او مخالفت می -«زن نوح»صدای چنین زبان و هم      

 در داستان حضور ندارد.  -آوردو قوم را زیر سلطۀ خود می

شود، در سکوت که شخصیت محوری داستان محسوب مینیز با این «کنیز امیر موصل»     

رسد. البته برخی زنان نیز ای به گوش میبرد و در سراسر داستان از او تنها خندهبه سر می

که پیش از این دربارة « آسیه»گویند، گاه به زبان ویژة راوی؛ مانند در مثنوی سخن می

که « زن اعرابی»م و گاه به زبان خود؛ مانند شنیدن صدای راوی از زبان او سخن گفتی

 گو و باعث خشم مرد است.گوید تا راوی ثابت کند زیادهقدر سخن میآن

-های اثری، بیانناگفته پیداست که شدت و ضعف حضور سکوت در زبان شخصیت      

دهد نویسنده، آن هاست. این امر نشان میکنندة دید نویسنده نسبت به آن شخصیت

داند و او را درخور بیان تفکر و عقیده ت را تا چه اندازه صاحب اندیشه و هویت میشخصی

 شمارد. می

 نتيجه گيری

ها در این پژوهش، برخالف نظر باختین، شعر و نوع حماسه نیز با تکیه بر نتایج بررسی      

 تواند دارای مختصات چندزبانی باشد.می

از میان « جنسیت»و « موقعیت»، «الیۀ اجتماعی»، «حرفه»، «سن»پنج الیۀ زبانی      

ترین اثرگذاری های زن شاهنامه بازتاب دارد. از این میان، بیششش الیه، در زبان شخصیت
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گاه اجتماعی افراد نزد دهندة اهمیت جایتوان یافت که نشانمی« الیۀ اجتماعی»را در 

 والناست.اهمیت بودن آن نزد مها و بیگاه داستانفردوسی و خاست

در زبان زنان بازتاب دارد و « موقعیت»و « جنس»، «سن»در مثنوی، تنها سه الیۀ      

چنین، الیۀ جنسیت در هر دو اثر بازتاب گیر نیست. همیک، چشمها در هیچتعداد شخصیت

دهد و نبود الیۀ زمان و مکان یکسان داشته که اهمیت جنسیت را نزد هر دو شاعر نشان می

ها در گویای ناآگاهی هر دو شاعر از این کارکرد زبان یا دشوار بودن انعکاس آن تواندمی

 ها باشد.  زبان شخصیت

برده و از زبان تمرکززدایی پردازی زنان از عنصر زبان بسیار بهرهفردوسی در شخصیت      

وی سخن های او به زبان راتر تمرکزگراست و اغلب شخصیتاست؛ اما زبان موالنا بیشکرده

کرد و اندیشه نیزاستقالل گویند. همچنین، پیرو استقالل زبانی، زنان شاهنامه در عملمی

تری نسبت به زنان مثنوی دارند که این امر، افزون بر نمایش دیدگاه راویان نسبت به بیش

 که، زنان شاهنامهگردد. دیگر آنها و نگاه اجتماع به زنان باز میگاه داستانزن، به خاست

 وگو محوراند و زنان مثنوی اغلب مهر سکوت بر لب دارند.   هایی گفتشخصیت

تواند مانند های زبانی باختین، نشان داد این الیه نیز میبر الیه« جنسیت»افزودن       

پردازی از آن بهره ببرد؛ دیگر موارد در زبان افراد تأثیرگذار باشد و نویسنده در شخصیت

 بر پنج موردی که باختین مطرح کرده، اضافه شود. جنسیت بنابراین باید الیۀ

گران، تمامی شود دیگر پژوهشبا توجه به محدودیت حجم مقاله، پیشنهاد می     

ای بررسی کنند؛ زیرا در آن صورت های این دو اثر را از دیدگاه چندزبانی در رسالهشخصیت

تر و دیگر سنجید و به نتایج دقیقبا یکتوان مختصات زبانی زنان و مردان را در مقایسه می

 تری دست یافت. کامل
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