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چکيده
شاهنامۀ فردوسی و مثنوی معنوی از تأثیرگذارترین آثار ادب فارسی هستند که ساختار
داستانی دارند و از اینرو میتوانند در جایگاه مقایسه با یکدیگر قرار گیرند .باختین،
نظریهپرداز روس ،چندزبانی را در حوزة داستان زیرساخت چندصدایی معرفی میکند؛ اما
نوع حماسه و قالب شعر را در این مقوله جای نمیدهد؛ مسألۀ پژوهش حاضر آن است که
در صورت وجود الیههای زبانی در این دو اثر داستانی منظوم ،میزان بهرهمندی هر یک از
چندزبانی چقدر بوده و این ویژگی چه تأثیری بر آنها داشتهاست .در این پژوهش ،بررسی
زبان زنان هشت داستان از مثنوی معنوی و هشت داستان از شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه
چندزبانی نشان دادهاست که برخی از گونههای زبانی باختین در زبان تعدادی از این زنان
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یافت میشود ،اما زنان شاهنامه بیشتر از زنان مثنوی از این ویژگی برخوردارند و فردوسی
بیشتر از موالنا از چندزبانی در شخصیتپردازی زنان داستانها بهره بردهاست .همچنین
این بررسی ،تفاوت دیدگاه این دو شاعر بزرگ و خاستگاه داستانها را دربارة زن نمایان
میکند؛ زن در شاهنامه شخصیتی گفتوگو محور است ،اما در مثنوی بیشتر سکوت می-
کند.
کليدواژهها :شاهنامۀ فردوسی ،مثنوی موالنا ،زن ،چندزبانی ،باختین.
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مقدمه
شاهنامۀ فردوسی و مثنوی معنوی ،دو ابراثر گرانمایۀ ادبیات فارسی هستند که یکی حماسۀ
ملی و بیرونی ،و دیگری حماسۀ عرفانی و درونی محسوب میشود (شمیسا-119 :1383 ،

 .)120هم چنین ،داستانی و تعلیمی بودن وجه مشترک دیگر این دو اثـر بـه شمار میرود.
از سوی دیگر ،یکی در خراسان قرن چهارم سروده شده و خاستگاه آن ایران پیش از اسالم
است و دیگری در روم شرقی و از زبان متکلم و عارف بزرگی چون موالنا بر جای ماندهاست.
با تکیه بر این اشتراکها و اختالفها ،این دو اثر میتوانند در جایگاه مقایسه با یکدیگر
قرار گیرند و از زوایای گوناگون بررسی شوند؛ زیرا با توجه به تأثیرپذیری آثار ادبی از شرایط
و مقتضیات زمان نگارش و دیدگاههای نگارندگان آنها ،این بررسیها میتواند نقاطی پنهان
از این زوایا را آشکار کند .بر این اساس ،میزان و نوع حضور زنان نیز در آثار داستانی ادبی
میتواند بازتاب اندیشه و دیدگاه نویسندگان و اجتماع آنان باشد؛ اجتماعی که داستانها
در متن ناخودآگاه آنها شکل گرفته و بالیدهاند.
از میان عناصر گوناگون داستان ،گفتوگو بسیار مهم است .این عنصر ،شخصیتها را
معرفی میکند و ویژگی های جسمانی ،روانی و اجتماعی آنان را به نمایش میگذارد
(میرصادقی و میمنت میرصادقی)231 :1377 ،؛ بنابراین بررسی و تحلیل انتخابهای نویسندگان
از انبان بینهایت زبان در گفتوگوهای میان شخصیتهای داستانها ،دارای اهمیت و درخور
بررسی است؛ بویژه بر اساس نظریۀ «چندزبانی باختین» که به طور اخص بر تحلیل «زبان»
شخصیتهای داستانی تأکید دارد؛ زیرا افزون بر نمایش ویژگیهای جسمانی ،روانی و
اجتماعی آنان ،دیـدگاه نویسندگان و سرایندگان را نیز نسبت بـه آن شخصیتها بازتاب
میدهد و دستاوردهای چنین پژوهشهایی گاه بسیار تکاندهنده و شگفتآور است.
به دلیل نگاه ویژة موالنا به زن در مثنوی ،پیش از این ،در برخی آثار پژوهشی ،این
موضوع بررسی شده؛ اما به عنصر زبان و الیههای زبانی در هیچیک از این آثار پرداخته
نشدهاست .همچنین گذشته از آثاری بسیار -که از دیدگاههای گوناگون به تحلیل زنان
شاهنامه پرداختهاند -آنها که شخصیتپردازی زنان را مدنظر داشتهاند ،عنصر زبان را
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بررسی نکردهاند؛ برای مثال :رحیم چراغی ( )1377در مقالۀ «سودابه وسوسۀ قدرت»؛ اشرف
خسروی و اسحاق طغیانی ( )1389در مقالۀ «تحلیل روانکاوانۀ شخصیت سودابه و رودابه»،
نسرین داودنیا و همکاران ( )1392در مقالۀ «شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی»،
اکرم مؤمنی ( )1388در پایان نامۀ «شخصیتپردازی زن در حدیقةالحقیقة ،منطق الطیر و
مثنوی معنوی» و ...شخصیت زنان را تحلیل کردهاند ،اما الیههای زبانی را در حوزة توجه
نداشتهاند و به همین دلیل به دستاوردهای پژوهش حاضر نرسیدهاند .یوسف نیکروز و
محمدهادی احمدیانی نیز ( )1393در مقالۀ «شیوههای شخصیتپردازی در شاهنامۀ
فردوسی» ضمن مبحث «ارتباط کالمی یا گفت و گو» اشارهای گذرا به زبان شخصیتها در
شخصیتپردازی داشتهاند؛ اما زبان شخصیتهای زن شاهنامه را تحلیل نکردهاند و تا جایی
که نگارندة پژوهش حاضر بررسی کردهاست ،تا کنون در هیچ مقاله ،پایاننامه و کتابی
شخصیتهای زن این دو اثر از دیدگاه الیههای زبانی باختین تحلیل نشدهاند.
در این پژوهش ،ابتدا تعاریف و مؤلفههای چندزبانی باختین به طور کامل درج شده،
سپس زبان زنان هشت داستان از شاهنامۀ فردوسی به تفکیک پنج الیۀ زبانی باختین و
یک الیۀ افزوده ،به شیوة تطبیقی ،توصیف ،تحلیل و با زبان زنان هشت داستان از مثنوی
مولوی مقایسه شدهاست .همچنین میزان گفتوگومندی زنان با مردان مقایسه و در مبحثی
کوتاه به سکوت در برابر گفتوگو نیز پرداخته شدهاست .در نتیجۀ این تحلیلها و تطبیقها،
نتایجی به دست آمده که هیچ یک از پژوهشهای گذشته به آنها اشاره نکردهاند.
 -1چندزباني /چندزبانگي  /چندگونگي

1

«چندزبانی» اصطالحی است که باختین از آن در ضمن نظریۀ چندصدایی در تحلیل
رمان ،سخن گفته و آن را زیربنای چندصدایی و دموکراسی گفتوگویی معرفی کردهاست؛
یعنی ،شخصیت باید به زبان ویژة سن ،الیۀ اجتماعی ،حرفه ،موقعیت و منطقۀ زندگی خود
سخن بگوید .آنگاه است که میتواند جهانبینی ویژة خود را بیدخالت راوی و نویسنده و
به دور از صدای او بیان کند.
.Heteroglossia

1
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از دید باختین ،آدمی با سخن گفتن به زبانی که انباشته از صداهای گوناگون است ،به
آگاهی میرسد .ما از همان آغاز چندزبانیایم و مجموعۀ متنوعی از لهجهها و زبانهای
اجتماعی را از والدین ،گروه ،طبقه ،مذهب و کشور خود میآموزیم (جونز .)40 :1388 ،هرچند
به گفتۀ وی همۀ ما در زندگی خود از چندزبانی برخورداریم ،اما همۀ داستاننویسان هنگام
خلق شخصیت های داستانی به این ویژگی آگاه نیستند و گاه همۀ شخصیتهای داستانی
آنها به یک گونۀزبانی سخن میگویند؛ بنابراین الیههای زبانی ،تنها در برخی داستانها
بازتاب یافته و به شخصیتپردازی بهتر انجامیدهاست؛ زیرا در فن داستاننویسی «شخصیت
فردی است که کیفیت روانی و اخالقی او در ...آنچه ميگوید و میکند وجود داشته
باشد» (میرصادقی و میمنت میرصادقی)176 :1377 ،؛ یعنی ،نویسنده به طور غیر مستقیم جوانب
گوناگون مشخصات فردی شخصیت را به خواننده انتقال دهد ،البته نه با بیان مستقیم خود.
باختین از این دو گونه رویکرد با عنوان مرکزگرایی و مرکزگریزی یاد میکند و میگوید:
هنگام استفاده از زبان ،دو نیرو عمل میکنند :نیروی مرکزگریز و نیروی مرکزگرا.
تکزبانی بر اساس نیروی مرکزگرا عمل میکند؛ گویندة این زبان تالش میکند تا همۀ
عناصر زبان و همۀ شیوه های بالغی آن را به یک فرم یا گفتار واحد تبدیل کند .برخالف
این ،چندزبانی ،زبان را به سوی تکثر پیش میبرد؛ یعنی گوناگونی گفتوگو و واژگان متفاوت
(کلیگز  .)190-189 ،1388حتی آهنگ و ژانر گفتاری که فرد در جایگاه پدر ،فرزند ،همکار،
مرئوس ،رئیس و ...به کار میبرد ،با یکدیگر بسیار متفاوت است .فرد هنگام گفتن یا نوشتن
عبارات متفاوتی را به خاطر این جایگاههای اجتماعیش استفاده میکند و این بیانکنندة
سرشت اجتماعی یا به تعبیر خود باختین دیگربودگی زبان است (انصاری.)262 :1384 ،
«چندزبانی ملقمهای است از گفتار ما که جهان بر اساس آن ساخته میشود .این فقط
در یک چینش بسیار ویژه و منحصر به فرد اتفاق میافتد و در حقیقت نشانی ما در هستی
است .تنها در آن جایگاه است که میتوانیم سخن بگوییم» ( .)Holgoist، 2004: 167برخی
گویشها ممکن است در ادبیات مجاز شمرده شوند و تا حدودی در تصرف زبان ادبی درآیند؛
در درون زبان ادبی ،تنوع هدفمند گفتار به تنوع زبان مبدل میشود و حاصل این فرایند
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به جای زبانی واحد ،مکالمهای بین زبان هاست (باختین .)385 :1391 ،حتی یک روستایی
بیسواد در چندین نظام زبانی زندگی میکند :خدا را به یک زبان میخواند ،با خانوادهاش
به زبان دیگر سخن میگوید و در دادخواست خطاب به یک صاحب منصب زبان رسمی
دارد .همۀ اینها زبانهای متفاوتی محسوب میشوند؛ اما آن روستایی ،بدون تفکر و خودبه-
خود از یک زبان به زبان دیگر منتقل میشود (همان.)386 :

تمام آنچه باختین دربارة چندزبانی میگوید ،مختص نثر است .وی شعر را در این
حوزه قرار نمیدهد و در کتاب «زیباییشناسی و نظریۀ رمان» معتقد است که شاعر در
مقابل گفتوگومندی ،به تکگومندی یا خودگومندی توجهدارد .شاعر گفتهها را از قصد و
حضور دیگری عاری میکند و جز برخی گفتهها و اشکال را به کار نمیگیرد (نامور مطلق

 .)88 -87 ،1390بنابراین در باور او گونۀ زبانی واحد و تمرکزگرای شعر در برابر نثر قرار
میگیرد .از دیدگاه او «حتی وقتی شاعر از امور غریبه سخن میگوید ،از زبان خود استفاده
میکند .او هرگز برای پرتوافکنی بر جهانی غریبه متوسل به زبانی بیگانه نمیشود ،حتی اگر
آن زبان تناسب بیشتری با جهان مزبور داشتهباشد . ...وقتی گونههای شاعرانه به مرز
سبکشناختی خود میرسند ،زبان آنها اغلب تحکمآمیز ،جزمی و محافظهکار میشود و
راه نفوذ گویشهای اجتماعی غیر ادبی را بر خود میبندد» (باختین .)377 :1391

در مقابل« ،برای نویسندة نثر ،موضوع برابر است با تراکم آواهای چندگانه که آوای
خود وی نیز در آن طنین میافکند .این آواها زمینه و بافت ضروری برای آوای خود او فراهم
میآورند» (تودوروف  .)117 ،1391چنانکه دیدهمیشود ،تأکید باختین در استفاده از «آواهای
متعدد» یا همان «پویایی زبان» بر نثر است ،نه نظم؛ اما در پژوهش حاضر نشانههایی از این
نوع آوا در نظم ردیابی شدهاست .گویی شعر به حوزة نثر نزدیک شده؛ زیرا یکی از ویژگیهای
قصه یا حکایت ،زبان ایستای آن از دهان شخصیتهای ایستاست .اما چنانکه خواهیمدید،
به نسبت برخورداری گفتار شخصیتهای بررسیشده در این مقاله ،از چندزبانی ،زبان آنها
به پویایی نزدیک شدهاست و همین امر شخصیت را نیز از عرصۀ ایستایی به حوزة پویایی
میکشاند و به شخصیتپردازی موفق میانجامد.
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 -1زن در شاهنامه و مثنوی معنوی
شاهنامۀ فردوسی ،بیگمان یکی از شکوهمندترین یادگارهای نبوغ هنری نژاد انسانی
در سرتاسر تاریخ و حلقۀ واسطه ای است که فرهنگ ایران پیش از اسالم را با مهارت و
استادی بیمانندی به فرهنگ ایران اسالمی پیوند میزند (انوری .)1386:100 ،زنان در برخی
از داستانهای این اثر شکوهمند نقش محوری ایفا میکنند و در بسیاری از داستانها حضور
چشمگیر دارند .آنان «باشخصیتترین و آراستهترین زنان را در کل ادبیات فارسی تشکیل
میدهند . ...در هیچ کتابی اینقدر مقام زن باال گرفته نشده و در هیچ کتابی زن اینقدر از
جهات مختلف قابل احترام نیست» (اسالمی ندوشن .)1389 ،اما حضور برخی زنان شرور مانند
سودابه و داوریهای منفی فردوسی دربارة زن از آنروست که «دربارة زن استاد سخن،
فردوسی توسی یا به اقتضای موضوع اظهار نظر کرده یا از زبان قهرمانان داستان سخن
راندهاست» (بصاری )5 :1350 ،و برخالف محدودیتها و قضاوتهای کوتهبینانه که در قرن-
های سوم و چهارم دربارة زنان معمول بود ،همان اخبار و روایاتی را که در عهد باستان
دربارة زن به دستش رسیده ،آراسته ،پرداخته و بسط داده؛ به عبارت دیگر ،نقش اجتماعی
و موقعیت و مقام زن را آنچنان که بوده معرفی کرده است (انصافپور.)13 :2535 ،
جایگاه زن در مثنوی با شاهنامه یکسان نیست .حضور بسیار کمرنگ زنان و نداشتن
نقشهای محوری– جز در مواردی اندک -مؤید این نظر است .همچنین سکوت مطلق زنان
در برخی داستانها دیده میشود..
نکتۀ مهم دیگر آنکه ،در شاهنامه زنان پهلوان نیز حضور دارند؛ مانند گردآفرید ،گردیه و ...
 .حتی آنان که در ردیف پهلوانان قرار ندارند ،گاه زبان و رفتاری پهلوانی دارند؛ زیرا شاهنامه
اثری حماسی است .اما در مثنوی که اثری عرفانی بهشمار میرود ،زنان عارف نه تنها به
چشم نمیخوردند و حماسهای نمیآفرینند ،که گاه در مقابل مردان عارف قرار میگیرند و
نقش شخصیت شریر را بازی میکنند (مانند همسر شیخ ابوالحسن خرقانی) .با تمام اینها،
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آن گاه که موالنا در خالل داستان اعرابی از زوایای گوناگون به تحلیل شخصیت زن می-
پردازد ،به مکاشفۀ جنبۀ مثبت روح او نیز مینشیند و غلبۀ زن بر عاقالن و صاحبدالن را
به آن دلیل میداند که:
پرتــو حــق اســت آن معشــوق نیســت

خــالق اســت آن گوییــا مخلــوق نیســت
(مثنوی)2437 /1 :1925 ،

و با زبانی شکوهمند ،زن را به مرتبهای فراتر از مخلوق ،یعنی آفرینندگی میرساند.
 -2تحليل گونة زباني شخصيتهای زن شاهنامه و مثنوی
 -1-2سن
 -1-1-2زنان شاهنامه
در زبان برخی زنان شاهنامه -که با توجه به داستان در میانسالی بهسر میبرند-
پختگی و دانایی چشمگیری وجوددارد .حتی حیلهها و نیرنگهای برخی شخصیتها دلیل
بر کسب تجربۀ فراوان و گذر عمر آنهاست؛ اغلب این زنان از موضع قدرت وارد گفت و گو
میشوند و عمل می کنند؛ هرچند در صورت نیاز و برای رسیدن به هدف ،موضع زیردستانه
را نیز از نظر دور ندارند.
«سودابه» در هنگام دلباختن به سیاوش ،زنی میانسال و دارای دخترانی نزدیک به
سن ازدواج است؛ اما حتی اگر داستان این اطالعات را در اختیار خواننده نمیگذارد ،مؤلفه-
های زبانی این شخصیت سن او را به خواننده نشان میداد؛ برای مثال:
اگــر بــا مــن اکنــون تــو پیمــان کنــی

نپیچــــی و اندیشــــه آســــان کنــــی

یکـــی دختـــری نارســـیده بـــه جـــای

کــنم چــون پرســتار پیشــت بــه پــای

چــو بیــرون شــود زیــن جهــان شــهریار

تـــو خـــواهی بـــدن زو مـــرا یادگـــار

نمــانی کــه آیــد بــه مــن بــر گزنــد

بــــداری مــــرا هــــمچنــــو ارجمنــــد
(شاهنامه)221 -220 /1366:2،

پختگی و تجربۀ سال های متمادی در زبان او مشهود است :وی سخنانش را باجملۀ
شرطی (اگر) آغاز می کند و وعده (دختر نوجوان و جانشینی پدر) و وعید (اگر نپذیری از
دختر نوجوان و جانشینی پدر خبری نیست) را با هم میآمیزد تا هم سیاوش را ترغیب کند
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و هم بترساند .دو جملۀ آخر او کار را انجام شده بیان میکند« :نمیگذاری به من گزندی
برسد و مرا مانند کیکاووس ارجمند میداری»؛ بنابراین ،سیاوش از آن جهت پهلوان و
شاهزادهای ستودهاست که در برابر چنین زبان پخته و حساب شدهای پایداری کردهاست.
«سیندخت» ،نیز در میانسالی ،پس از آگاهی از عشق بهظاهر دردسرآفرین رودابه به
زال ،با «قدرت»« ،کیاست» و «کالم هوشمندانۀ» خود آتش خشم مهراب را فرو مینشاند:
بــدو گفــت ســیندخت کــای ســرفراز

بـــه گفتـــار کـــژی مبـــادم نیـــاز

گزنــد تــو پیــدا گزنــد مــن اســت

دل دردمنـــد تـــو بنـــد مـــن اســـت
(همان)218 /1 :

آوردن صفت «سرفراز» برای مهراب و همدری و دلسوزی با او در جملههای« :گزند
تو گزند من است» و «دردمندی تو باعث اندوه و رنج من است» اعتماد مهراب را جلب
میکند تا جایی که میپذیرد سیندخت برای گفتوگو نزد سام برود .پختگی زبان سیندخت
در برابر سام نیز موافقت او را در پی دارد:
چنــین گفــت ســیندخت بــا پهلــوان

کــه بــا رای تــو پیــر گــردد جــوان

بزرگـــان ز تـــو دانـــش آموختنـــد

بـــهتـــو تیـــره گیهـــان بیفروختنـــد

بــه مهــر تــو شــد بســته دســت بــدی

بــــه گــــرزت گشــــاده ره ایــــزدی

گنـــهکـــار اگـــر بـــود مهـــراب بـــود

ز خــون دلــش میــژه ســیراب بــود

ســر بــیگناهــان کــاول چــه کــرد

کجـــا انـــدر آورد بایـــد بـــه گـــرد

پرســــتندة خــــاک پــــای توانــــد

همـــه شـــهر زنـــده بـــرای توانـــد

از آن تــرس کــاو هــوش و زور آفریــد

درخشـــنده ناهیـــد و هـــور آفریـــد

نیایــد چنــین کــارش از تــو پســند

میــان را بــه خــون بــرهمن مبنــد
(همان)241 -240 ،

درست است که سیندخت سخن را با «تعریف» از وی آغاز میکند« :تو دارای رای و
تدبیری و حتی بزرگان اندیشهورزی را از تو آموختند»« ،تو بدی را پایان دادی» و «تو با
پهلوانی راه ایزد را گشودی» ،ژرفساخت معنایی این سخنان آن است که «ای سام ،چون
در گذشته چنین بودی ،چطور ممکن است اکنون تصمیمی برخالف این اوصاف بگیری ».و
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ادامه میدهد« :چهطور ممکن است بیگناهان را بکشی و از ایزد نترسی!» همین است که
سام در برابر این زبان پخته -که حاصل تجربۀ فراوان است -آرام میشود و اجازة ازدواج به
زال میدهد.
زبان خام «رودابۀ» نوجوان ،در این داستان با زبان سیندخت شباهتی ندارد .سخنان وی از
روی بیتجربگی و نادانی است و عاقبتاندیشی در آن یافت نمیشود .نه از کشتهشدن به
دست پدر میترسد و نه از خشم منوچهر میهراسد؛ تنها پاسخ او به نگرانیهای مادرش
این است:
روان مــرا پــور سامســت جفــت

چـــرا آشـــکارا ببایـــد نهفـــت
(همان)220 ،

«من عاشقم و آن را پنهان نمیکنم» و ژرفساخت سخن او این است« :هرچه میخواهد
بشود .من به وصال میاندیشم» .فردوسی با گنجاندن این بیخیالی و خامی در زبان رودابه،
به خوانندة داستان میفهماند که او در نوجوانی یا آغاز جوانی بهسرمیبرد.
«منیژه»  ،دختر افراسیاب نیز ،با دیدن بیژن به سرعت به او دل میبازد و گفتار او بر
تهور ناشی از خامی و بیتجربگی دورة جوانی گواه است .بویژه هنگامی که بیژن را بیهوش
میکند و به کام افراسیاب میبرد ،در پاسخ ترس و خشم او میگوید« :بیخیال و خوش
باش چون هنوز اتفاقی نیفتادهاست؛ اگر هم بیفتد ،مهم نیست چون از این کارها برای مردان
زیاد پیش میآید»:
منیـــژه بـــدو گفـــت دل شـــاد دار

همــــه کــــار نــــابوده را بــــاد دار

بــه مــردان ز هــر گونــه کــار آیــدا

گهـــی بـــزم و گـــه کـــارزار آیـــدا
(همان)321 /3 :

سخنسرای توس ،با این شیوه ،ناآگاهی و بیتوجهی منیژه را از دشمنیها و جنگهای
ایران و توران در زبان او بازتاب میدهد .یکی از دالیل این ناآگاهی و بیتوجهی ،سن کم
اوست.
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زبان «دختر هفتواد» نیز ناخودآگاه او را در کودکی یا نوجوانی تصویر میکند ،بیآنکه
فردوسی به سن او به طور مستقیم اشارهای کرده باشد .این دختر «بر اختر کرم سیب»
اعتماد میکند و آن را خجسته میپندارد؛ آنگاه دختران دیگر نیز -که همساالن او هستند-
با او موافقت میکنند:
مــن امــروز بــر اختــر کــرم ســیب

بـــه رشـــتن نمـــایم شـــما را نهیـــب

همه دختـران شـاد و خنـدان شـدند

گشـــادهرخ و ســـیم دنـــدان شـــدند
(شاهنامه)171/6 ،

با استناد به این موارد ،میتوان سن و سال دیگر زنان را نیز از روی زبان آنان حدس
زد؛ «تهمینه» از رستم فرزند پسری میخواهد اما باید به گونهای درخواست خود را بیان
کند که رستم بپذیرد ،پس نخست به «بزرگزاده بودن ،پاکدامنی و زیبایی» خود اشاره
میکند ،سپس از «عشق خود به رستم» میگوید و پس از این مقدمهچینیها و اطمینان
از به دست آوردن دل رستم ،درخواست «داشتن پسری از وی» را مطرح میکند .پس
میتوان حدس زد او نوجوان نیست؛ زیرا زبانی پخته و سنجیده دارد:
یکــی آنــک بــر تــو چنــین گشــتهام

خـــرد را ز بهـــر هـــوا کشـــتهام

و دیگـــر کـــه از تـــو مگـــر کردگـــار

نشـــاند یکـــی پـــورم انـــدر کنـــار
(همان)123 /2 :

در زبان «گردآفرید» پهلوان نیز ،به محض گرفتار شدن در دست سهراب حیله و
افسونگری شنیدهمیشود و با زبان«نرم و هوشمندانه» میتواند از چنگ او رها شود؛ در
زبان وی «تعریف» و «تمجید» (از طریق آوردن صفت دلیر و تشبیه سهراب به شیر)،
«تهدید» (...سپاه تو گردد پر از گفتوگوی)« ،التماس» (ز بهر من آهو ز هر سو مخواه)،
«ارشاد» (نهانی بسازیم بهتر بود) و ...هر یک بهجا آمده و به موفقیت او انجامیدهاست؛ در
ضمن ،همگی نشانۀ پختگی و تجربۀ وی است؛ پس نمیتواند نوجوان باشد.
بـــدو روی بنمـــود و گفـــت ای دلیـــر

میـــان دلیـــران بـــه کـــردار شـــیر

دو لشــکر نظــاره بــر ایــن جنــگ ماســت

برین گـرز و شمشـیر و آهنـگ ماسـت

کنـون مــن گشــاده چنــین روی و مــوی

ســـپاه تـــو گرددپـــر از گفـــتوگـــوی
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کــه بــا دختــری او بــه دشــت نبــرد

بــدینســان بــه ابــر انــدر آورد گــرد

نهانـــــی بســــازیم بــــهتــــر بـــــود

خـــــرد داشتــــن کــار مــهتــر بــود

ز بهــر مــن از هــر ســو آهــو مخــواه

میـــان دوصـــف برکشـــیده سپــــــاه
(همان)134 /2 ،

بدین گونه ،در برخی موارد که هیچ اشارة مستقیمی در داستان سن شخصیت را
مشخص نمیکند ،زبان شخصیت گویای سن اوست.
 -2-1-2زنان مثنوی
برخالف شاهنامه -که ف ردوسی اغلب به طور غیر مستقیم و از طریق زبان ،سن
شخصیتها را القا میکند-الیۀ سن در زبان زنان مثنوی چندان شنیده نمیشود و گاه موالنا
به طور مستقیم به جایگاه سنی آنها اشاره میکند؛ برای مثال ،در مثنوی چند بار از پیرزنی
سخن میگوید که باز پادشاه به خانۀ او میگریزد و او ناشیانه به تیمارش میپردازد؛ «ناخنش
را میگیرد»« ،برایش آش میپزد» و مانند «کودکان با او سخن میگوید» .راوی تنها با
آوردن واژة «پیرزن» (مثنوی معنوی )434 /4 :1925 :سن او را مشخص میکند؛ اما گفتارش
او را بیتجربه و درنتیجه جوان و حتی کودک نشان میدهد.
یکی از معدود داستانهای مثنوی که زبان شخصیت زن ،سن او را نشان میدهد،
داستان «اعرابی» است ،تدبیر زن در هنگام خشم مرد و دلجویی از او ،نشان از گذر سال-
های متمادی و کسب تجربه های فراوان در زندگی مشترک دارد؛ زیرا پس از خشم مرد،
زبان گله و شکایت او تبدیل به حمایتطلبی میشود« :از تو من امید دیگر داشتم ،تو مرا
در دردها بودی دوا» ،همدردی «بهر خویشم نیست آن بهر تو است ،من نمیخواهم که
باشی بینوا».
گفــت از تــو کــی چنــین پنداشــتم

از تـــو مـــن امیـــد دیگـــر داشـــتم

گــر ز درویشــی دلــم از صــبر جســت

بهر خویشـم نیسـت آن بهـر تـو اسـت

تــــو مــــرا در دردهــــا بــــودی دوا

مــن نمــیخــواهم کــه باشــی بــینــوا
(همان)148 :
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 -2-2حرفه
 -1-2-2زنان شاهنامه
در شاهنامه بازتاب حرفۀ زنان را -اگر دارای حرفه باشند -در زبان آنان میتوان ردیابی
کرد؛ برای مثال ،کنیزان به زبان خود و با لحنی زیردستانه میگویند که «بندهاند» و پهلوانان
نیز با لحنی برتری طلبانه از «پهلوانی» خود میگوید .دختر هفتواد نیز از «رشتن» میگوید:
مــن امــروز بــر اختــر کــرم ســیب

بــه رشتتتن نمــایم شــما را نهیــب...
(همان)171 /6 ،

و کنیزان رودابه:
بــــه آواز گفتنــــد مــــا بنــــدهیــــیم

بـــه دل مهربـــان و پرســـتندهیـــیم
(شاهنامه)189 /1 :1366 ،

در این بیت اقرار به بندگی با صدای بلند از زبان بندگانی به گوش میرسد که از
مهربانی و پرستشگری خود برای به دست آوردن دل مالکشان میگویند؛ همچنین ،در
سخنان گلنار ،کنیز اردشیر ساسانی نیز این نوع اقرار شنیده میشود« :چنین داد پاسخ که من
بندهام ، ...کنون گر پذیری تو را بندهام» (همان.)149 /6 :

اگر پهلوانی و رزمآوری را نیز حرفه بدانیم ،در رجزخوانیهای گردآفرید بازتاب این
حرفه را مییابیم؛ هنگامیکه تنها «گردان ،جنگآوران ،دلیران و سران کارآزموده» را حریف
خود میداند و به رزم میطلبد.
کــه گــردان کــدامانــد و جنــگآوران

دلیـــــران و کـــــارآزموده ســـــران
(همان)132 /2 :

چنانکه دیدهمیشود ،گونۀ زبانی حرفههای «کنیزی»« ،ریسندگی» و «پهلوانی» در
زبان گردآفرید،کنیزان و دختر هفتواد شنیدهمیشود.
 -2 -2-2زنان مثنوی
در مقابل زنان شاهنامه ،زنان مثنوی حرفۀ ویژهای ندارند .آنان یا همسر پیامبراناند
(مانند عایشه و آسیه) یا خود پادشاه کشورند (مانند بلقیس که سخن نمیگوید)؛ در غیر
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اینصورت ،با زنانی از طبقۀ متوسط که نه شغلی دارند و نه جایگاهی ویژه ،سروکار داریم.
در این میان ،تنها کنیزی میتواند حرفهای محسوب شود که در زبان آنان نیز گونهای ویژه
یافت نمیشود؛ برای مثال ،از کنیزک داستان «پادشاه و کنیزک» تنها یک جملۀ کوتاه در
سرتاسر داستان شنیده میشود« :او سر پل گفت و کوی غاتفر» (مثنوی معنوی)12 /1 :1925 ،

و از کنیزک امیر موصل نیز در سرتاسر داستان صدایی شنیده نمیشود؛ زیرا زنان مثنوی
اغلب مهر سکوت بر لب دارند.
 -3-2الیة اجتماعي
 -1-3-2زنان شاهنامه
الیۀ اجتماعی نیز در زبان زنان شاهنامه بازتاب دارد و درخور پیگیریاست؛ البته به
این دلیل که لحن حماسی شاهنامه زبان متن را به سوی یکدستی پیش میبرد و اغلب
کلمات به شیوة ثابتی ادا میشود ،قضاوت سخت است؛ اما میتوان با ریزبینی زیاد به برخی
واژهها اشاره کرد:
هنگام ورود «تهمینه» به خوابگاه رستم ،لحن و زبان این زن ،حماسی و پهلوانی است
و نشانههایی از الیۀ اجتماعی او نیز وجود دارد؛ زیرا ،با اینکه به درخواست ازدواج با مردی
اقدام کردهاست ،از موضع باال سخن میگوید «دختر شاه سمنگانم ،بزشک شیران و پلنگان
و بیهمتایم»:
یکــی دخـت شـاه سـمنگان منــــم

بزشـــک هـــــزبر و پلنگـــان مـــنم

به گیتی ز خوبـان مـرا جفـت نیسـت

چو مـن زیـر چـرخ بلنـد انـدکیسـت
(همان)132 /2 :

وی در چهار جمله ،چهار بار «من» میآورد؛ یعنی در هرجمله آن را تکرار میکند .این
نشان از تکبر و تکیۀ وی بر جایگاه اجتماعیش دارد« .زیر آسمان بلند مانند او کم یافت
میشود» .بیهوده نیست که برای آسمان نیز صفت «بلند» را میآورد؛ زیرا میخواهد بلندی
رتبۀ خود را بدینگونه تداعی کند.
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در داستان اردشیر ،همین ماجرا تکرار میشود .اما وقتی گلنار -که کنیزی بیش نیست-
به همین شکل به بالین و دیدار اردشیر میرود و او را از خواب بیدار میکند ،از موضع
«بندگی» و «زیردستی» سخن میگوید:
چنــین داد پاســخ کــه مــن بنــدهام

بــه گیتــی بــه دیــدار تــو زنــدهام

کنـــون گـــر پـــذیری تـــو را بنـــدهام

دل و جــان بــه مهــر تــو آکنــدهام

چنــین داد پاســخ کــه مــن بنــدهام

نباشـــم جـــدا از تـــو تـــا زنـــدهام
(همان)149 -151 /6 :

«گلنار» در هفت جملۀ باال دو بار ضمیر «من» و چهار بار ضمیر «تو» را میآورد؛ زیرا
حس بندگی و زیردستی به او اجازه نمیدهد از خود بیش از اردشیر سخن گوید .همچنین
سه بار خود را بنده میخواند و وجود خود را بسته به وجود اردشیر میداند؛ از اینرو ،در
زبان او الیۀ اجتماعی زیردستانه شنیده میشود.
«رودابه» نیز در برابر کنیزان گفتاری «تحکمآمیز»« ،گستاخانه» و گاه «تمسخرآمیز»
دارد؛ اما در برابر پدر ،به «سکوت» تن میدهد .این موقعیتسنجی در زبان ،نشان از پایگاه
اجتماعی باالی او دارد (سخنا ن او خطاب به کنیزان و مادر در ضمن الیههای دیگر زبانی
آمده و از تکرار آن پرهیز میکنیم).
در زبان «سیندخت» ،الیۀ اجتماعی زنی درباری شنیده میشود .وی پس از آگاهی از
راز رودابه و با وجود اندوه ،خشم و ترس فراوان ،زبانی «نرم» دارد .رودابه را «سرافراز و
ماهروی» میخواند و درخواست میکند رازش را به مادر بگوید:
بـــه رودابـــه گفـــت ای ســـرافراز مـــاه

گــزین کــردی از نــاز بــر گــاه چــاه

چــه مانــد از نکــو داشــتن در جهــان

کــــه ننمودمــــت آشــــکار و نهــــان

ســـتمگـــر چـــرا گشـــتی ای مـــاهروی

همـــه رازهـــا پـــیش مـــادر بگـــوی
(همان)214 -213 /1 ،

در این سخنان «لطافت» و «نرمی» ،با «دانایی» و «فرهیختگی» آمیختهاست .نه از
آتش «خشم درونی» او خبری هست و نه از «ناسزاگویی» و«بیقراری» نشانی یافت میشود.
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پس از خشم مهراب از دلسپردگی رودابه به زال نیز ،سیندخت در جایگاه زنی«ادب-
آموخته» و «دانا» برای آرام کردن شوی او را در آغوش میگیرد و با اینکه مهراب با ضربۀ
دست ،او را کنار میزند و دروغگو میخواند ،سیندخت همچنان با مهر و خرد (ای سرفراز،
غم تو غم من است و )...سخن میگوید:
بــدو گفــت ســیندخت کــای ســرفراز

بــــه گفتــــار کــــژی مبــــادم نیــــاز

گزنـــد تـــو پیـــدا گزنـــد منســـت

دل دردمنــــد تــــو بنــــد منســــت
(همان)218 /1 :

زبان «پرستندگان رودابه» در آغاز به دور از الیۀ اجتماعی آنان است و پس از شنیدن
دلدادگی او میگویند «شرم و حیا نداری»:
تو را خود به دیده درون شرم نیست؟

چو رخسار تو تابش پرو نیست!
(همان)188 /1 ،

در این مرحله ،زبان کنیزان از الیۀ اجتماعی آنان دور است .بههمین دلیل ،سرایندة
شاهنامه از طریق خشم رودابه آنان را به جایگاه خود واقف میکند و آنگاه مطابق الیۀ
اجتماعی و میل رودابه سخن میگویند« :ما بندة توایم ،تو باید فرمان بدهی و ما اجرا کنیم،
چون فرمان تو بهترین است»
بـــه آواز گفتنـــد مـــا بنـــدهیـــیم

بـــه دل مهربـــان و پرســـتندهیـــیم

نگه کن کنـون تـا چـه فرمـان دهـی

نیایـــد ز فرمـــان تـــو جـــز بهـــی
(همان)189 :

آیا از زبان کنیزان ،سخنانی جز این میتوان چشم داشت؟
«گردآفرید» ،پهلوانزاده است و طبقۀ اجتماعی در گفتارش جلوه میکند؛ هنگامیکه دربرابر
سپاه سهراب قرارمیگیرد ،مانند پهلوانان رجز میخواند« :تنها گردان و بزرگان کارآزمودهتان
را بهنبرد با من بفرستید»:
کــه گــردان کــدامانــد و جنــگآوران

دلیـــــران و کـــــارآزموده ســـــران
(همان)132 /2 :
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درست است که هنگام شکست و اسارت ،لحن و زبان پهلوانی او زنانه میشود« :ز بهر

من آهو ز هرسو مخواه»(همان )134 :اما پس از بازگشت به دژ ،زبان او دوباره پهلوانی میشود:
«تو را بهتر آید که فرمانکنی /رخ نامور سوی تورانکنی( »...همان) به دیگر سخن ،هنگامیکه
آزادی عمل دارد ،زبان او به سوی الیۀ اجتماعی او سوق مییابد .اما زمانی که در تنگنا قرار
میگیرد ،جنسیت در زبانش خودنمایی میکند.
«فرنگیس» ،در سختترین لحظههای زندگی (مرگ همسر) اشک میریزد ،پدر را با
صفت «پرهنر» میخواند ،به او التماس میکند« :مکن بیگنه بر تن من ستم» و او را
زیردستانه پند میدهد« :سر تاجداران مبر بیگناه» ،اما پا را از مرز ادب فراتر نمینهد:
بــدو گفــت کــای پرهنــر شــهریار

چــرا کــرد خــواهی مــرا خــاکســار

ســـر تاجـــدارای مبـــر بـــیگنـــاه

کــه نپســندد ایــن داور هــور و مــاه

ســیاوش کــه بگذاشــت ایــران زمــین

همی از جهـان بـر تـو کـرد آفـرین

بیــــازردش از بهــــر تــــو شــــاه را

چنــان افســر و تخــت و بــنگــاه را

مکــن بــیگنــه بــر تــن مــن ســتم

که گیتی سـپنج اسـت بـا بـاد و دم
(همان)354/2 :

به نظر میرسد در این میان ،تنها «سودابه» رفتاری به دور از شأن بزرگزادگان دارد.
در زبان او «حیله و نیرنگ»« ،دروغ»« ،وسوسه» «بیوفایی به شوی» و ...شنیده میشود و
به نظر می رسد زبان او نیز مطابق الیۀ اجتماعی اوست؛ زیرا شخصیت و زبان دختر پادشاه
هاماوران با شاهبانوهای ایرانی و تورانی متفاوت است (پیش از این نمونۀ زبان او آمده).
«دختر هفتواد» نیز اقبال خود را در کرم سیب میبیند .زبان او نشاندهندة دختری
ساده و قانع از الیۀ اجتماعی صنعتگر است( .نمونۀ زبان وی نیز پیش از این آمدهاست)!
 -2-3-2زنان مثنوی
برخالف شاهنامه که در آن زنان اقشار مختلف سخن میگویند ،در مثنوی زنان قشر
متوسط اجتماع سخن میگویند و زنان الیههای باالتر و پایینتر یا سخن نمیگویند یا مانند
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بلقیس بسیارکم میگویند .و درصورت سخنگفتن ،زبان آنان به دور از جایگاه اجتماعی-
شان است؛ مانند آسیه ،همسر فرعون که پس از مشورت فرعون با او ،چنان سخنانی بر زبان
میآورد که از مخالفان صددرصد او در کوچه و خیابان نیز بهدور است و ردپای سخن راوی
در آن به خوبی احساس میشود:
بــاز گفــت او ایــن ســخن بــا ایســیه

گفت جانافشـان بـر ایـن ای دلسـیه

برجهیـــد از جـــا و گفتـــا بـــخّلـــک

آفتـــابی تـــاج گشـــتت ای کلـــک
(مثنوی)432 /4 :1925 ،

چگونه میتوان پذیرفت آسیه ،شوی خود« ،فرعون» فرمانروای مقتدر مصر را با صفت
«دلسیه» و «کلک» بخواند .همچنین گستاخانه« ،موسی» را «تاج سر» او بداند .کوتاه
سخن آنکه ،آسیه چنان به دور از لطافت زنانه و جایگاه اجتماعی خود سخنانی مملو از
سرزنش ،توهین ،پند ،اندرز ،حکمت و عرفان با شوهر سرکش میگوید که در نتیجۀ آن،
فرعون از او میگریزد و تصمیم میگیرد با هامان ،وزیر خود ،مشورت کند .این زبان «مردانه»
و «خشن» که متعلق به خود موالناست و نه آسیه ،از زبان سیندخت شاهنامه بسیار دور
است که با رفتار و گفتار زنانه ،لطیف و موقرانۀ خود توانست مهراب و سام را آرام و با
خواستۀ خود همراه کند.
چنانکه دیده میشود ،در شاهنامه الیۀ اجتماعی در زبان زنان از بازتاب ویژهای
برخوردار است و در مثنوی هیچ بازتابی ندارد .این نشان میدهد که جایگاه اجتماعی افراد
هم نزد فردوسی و هم در خاستگاه داستانها بسیار اهمیت داشتهاست .درحالیکه موالنا
به موقعیت اجتماعی کامال بیتوجه است که میتواند تأثیر آموزههای دینی و عرفانی در
زمینۀ جایگاه افراد بر اساس تقوی باشد.
 -4-2منطقه (زمان و مکان)
 -1-4-2زنان شاهنامه
در شاهنامه زنانی از سرزمینهای دور و نزدیک نقشآفرینی میکنند؛ اما زبان آنان به
نسبت منطقۀ جغرافیایی با یکدیگر تفاوتی ندارد و از واژههایی ویژة آن منطقه استفاده
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نمیکنند .برای مثال ،زبان سودابه ،دخت شاه هاماوران ،با رودابه و سیندخت کابلی ،تهمینۀ
سمنگانی و کتایون رومی تفاوتی ندارد .گذشته از فاصلۀ مکانی ،فاصلۀ زمانی نیز در زبان
آنان تأثیرگذار نیست؛ درحالیکه ،باختین از تأثیر زمان نیز در کنار مکان سخن گفته است:
هر کلمه رنگ و بوی حرفه ،نوع ادبی ،جریان و حزب و اثر مشخص ،انسان مشخص ،نسل،
دوران ،روز و ساعتی را با خود حمل میکند .هر کلمه رنگ و بوی زمینه و زمینههایی را
که در آنها واقع شدهاست به خود میگیرد .تمامی کلمات و تمامی اشکال زبانی جایگاه
مقاصد هستند (تودوروف .)96 :1391 ،اما در شاهنامه زنان دورة پیشدادیان وکیانیان همانگونه
سخن میگویند که زنان دورة ساسانیان.
 -2-4-2زنان مثنوی
ویژگی منطقه و زمان را در زبان زنان مثنوی نیز نمیتوان یافت .نه در زبان زن اعرابی
واژگان و اصطالحات عربی و نه در زبان آسیه واژگان و اصطالحات عبری یافت میشود.
دیگر شخصیتها نیز به همین ترتیب به یک زبان یعنی زبان زمان و مکان موالنا سخن
میگویند.
بدینترتیب ،تأثیر زمان و مکان در هیچیک از دو اثر شنیده نمیشود .با اینکه موالنا از
نوجوانی به سرزمینهای بسیاری سفر کرده و با گویشها و زبانهای گوناگون آشنایی
داشتهاست ،بازتاب آن را در زبان شخصیتهای داستانهایش نمیتوان یافت .نبود انعکاسی
از این دو الیه در زبان شخصیتهای بررسی شده در هر دو اثر ،میتواند نشانی از دشواری
گنجاندن این ویژگیها در زبان شخصیتها یا ناآگاهی مؤلفان از این کارکرد زبان باشد.
 -5-2موقعيت (ژانر)
باختین در بحث از گونههای زبانی از «موقعیت گفتار» یاد کرده و انصاری ( )1384نیز
ژانر را موقعیت دانستهاست.
گفتار با روابط طبقاتی ،سن و سال ،جنسیت ،حرفه و ...در ارتباط است .همچنین با پدیده-
های بیواسطهتر و منحصرتر حیاط اجتماعی و درنهایت با اخبار روز ،ساعت و دقیقه ارتباط
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دارد [زمان]؛ برای مثال ،واژههای منفرد «خب» یا «اووه» که برای صورتهای دیگر زبان-
شناسی بیمعناست ،با موقعیت موجود و اجتماعی میان سخنگو و شنونده دارای معنای
خاص و روشنی میشوند .باختین از اصطالح موقعیتمندی در تعریف گفتار و زبان استفاده
میکند؛ بدینمعنا که معنای اصیل گفتارها را در موقعیت رخدادشان باید درک کرد (انصاری
.)261 -260 ،1384

 -1-5-2زنان شاهنامه
ویژگی موقعیت را در زبان برخی زنان شاهنامه به وضوح میتوان یافت؛ برای مثال،
زبان «گردآفرید» مطابق موقعیتهای گوناگونی که در جنگ با سهراب پیش میآید ،تغییر
میکند .پیش از اسارت رجز میخواند؛ مانند «که گردان کداماند و جنگآوران( »...شاهنامه،

 ،)134 /2 :1925هنگام گرفتار شدن به دست سهراب ،به قصد افسونگری و فریب ،او را
«سرآمد دلیران و پهلوانان» مینامد ،پس از آوردن مقدماتی ،حریف را از رسوایی جنگیدن
با زن و اسیر کردن او میترساند؛ مانند «سپاه تو گردد پر از گفتوگوی» ،خواستۀ خود را
به او تحمیل میکند؛ مانند «نهانی بسازیم بهتر بود» و در پایان نیز کار را به البه میکشاند؛
مانند «ز بهر من از هرسو آهو مخواه» .وی میداند که نوجوانی هراندازه جنگجو و پهلوان
را میتوان با «تهدیدی» و «تعریفی» و «لبخندی» در دام انداخت .پس در این موقعیت
دشوار ،تمام شگردها را به کار میگیرد ،در آخر نیز سهراب را فریب میدهد و با او پیمان
میبندد «چو آیی بدان ساز کت دل هواست» (همان)136 ،؛ اما هنگامیکه خطر را پشت سر
مینهد ،وارد دژ میشود و درها را پشت سر میبندد ،بر باالی باره میرود و با کنایهسخن
میگوید« :که ترکان ز ایران نیابند جفت»« ،خورد گاو نادان ز پهلوی خویش» (همان) و:...
بخندیـــد و او را بـــه افســـوس گفـــت

کــه ترکــان ز ایــران نیابنــد جفــت

چنـــین بـــود و روزی نبـــودت ز مـــن

بــدین درد غمگــین مکــن خویشــتن
(همان)
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در این موقعیت ،ناگهان از کینهجویی شخصی منصرف میشود و دوباره در جلد پهلوانی
خود فرو میرود؛ پس ،شگرد زبانی او ترساندن و ترغیب سهراب به بازگشت به توران است:
«رخ نامور سوی توران کنی» (همان).

تغییر زبان بنا به موقعیت در زبان «سیندخت» نیز شنیده میشود .زبان او در گفتوگو با
کنیزان رودابه «تحکمآمیز» است« :از کجایی بگوی»« ،به حجره درآیی به من ننگری»« ،به
تو بدگمانم»:
پـر اندیشـه شـد جـان سـیندخت از اوی

بــــهآواز گفــــت از کجــــایی بگــــوی

زمــان تــا زمــان پــیش مــن بگــذری

بــهحجــره درآیــی بــه مــن ننگــری

دل روشـــنم بـــر تـــو شـــد بـــدگمان

نگـــویی مـــرا تـــا زهـــی گـــر کمـــان
(همان)212 /1 ،

در برابر رودابه ،گاه «تحکمآمیز» ،گاه «ملتمسانه» و گاه «مهرورزانه» ،در برابر
مهراب«،مهربانانه» و«زیردستانه» و در برابر سام بنا به موقعیت« ،موقرانه»« ،لطیف» و
«هشداردهنده» است؛ هنگامی که نزد سام میرود ،در موقعیت آغازین از معرفی خود سرباز
میزند و با سخنانی نرم از وی میخواهد که «از خدا بترسد و جان بیگناهان کابل را به
خطر نیندازد» .در موقعیت ،آرامش سام «یکی سخت پیمان» از او میگیرد که جان خود و
خویشانش در امان باشد؛ در این موقعیت در زبان او تحکم بیشتری وجود دارد .پس از
آنکه سام با او پیمان میبندد ،سیندخت با صراحت و افتخار خود را «خویش ضحاک»،
«همسر مهراب پهلوان» و «مادر رودابۀ ماهرو» معرفی میکند که «زال دلدادة او» است.
سخنان «مدبرانۀ» او در این موقعیتهای گوناگون است که گره از کار میگشاید و سام
بیدرنگ رضایت با این وصلت را از منوچهر شاه درخواست میکند.
«فرنگیس» نیز در موقعیت اسارت سیاوش برای پشیمان کردن پدر از کشتن او ،نزد
پدر البه میکند ،او را پند میدهد و از وی خواهش میکند؛ اما در موقعیت کشته شدن
شوهر ،عنان از کف میدهد و زبان به نفرین پدر میگشاید:
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بــــه آواز بــــر جــــان افراســــیاب

بنفریـــد بـــانرگس و گـــل پـــر آب
(همان)359 /2 ،

همانگونه که در این بیت دیدهمیشود ،موقعیت سخت ،بر الیۀ اجتماعی فرنگیس نیز
تأثیر میگذارد.
 -2-5-2زنان مثنوی
زبان سرزنش آمیز و تند و گزندة زن اعرابی در آغاز داستان نسبت به مرد؛ مانند «در
عرب تو همچو اندر خط خطا» (مثنوی )2260 :1925 ،و «ای ناموسکیش ،ترّهات مگو .کار و
حال خود ببین و شرمدار .کبر زشت و از گدایان زشتتر .از قناعتها تو نام آموختی و»...
(همان )2320 -2315 :بسیار متفاوت است .یا هنگام خشم مرد در میانۀ داستان« :من خاک
شماام نی ستی .جسم و جانم آن تست .وجودم هر نفس میرد پیش تو و»...؛ پس زبان زن
بنا به موقعیت تغییر کردهاست.
 -6-2الیة جنسيت
در این مقاله ،مبحث «جنسیت» را به الیههای زبانی باختین افزودیم؛ زیرا تأثیر جنس
بر زبان و تفاوت زبان زنان و مردان انکارناپذیر است و به طور کلی باید به الیههای زبانی
باختین افزوده شود.
 -1-6-2زنان شاهنامه
زبان زنان شاهنامه به دلیل وزن حماسی اثر ،پهلوانی است؛ اما گاهی نیز در کالم برخی
میتوان جنبههایی زنانه یافت؛ برای مثال« ،گردآفرید» پهلوان ،زبانی مردانه دارد« :رجز
میخواند»« ،فریاد میکشد» و میجنگد؛ اما به محض اسارت در دست سهراب ،زبانی زنانه
و لطیف مییابد:
ز بهــر مــن از هــر ســو آهــو مخــواه

میــــان دو صــــف برکشــــیده ســــپاه
(همان)134 /2 :
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تکرار واج «ه» به این بیت لطافت بخشیدهاست و افزون بر آن ،حروف قافیۀ «اه» ،در
پایان مصرعها «آه» کشیدنی دردمندانه و زنانه را به ذهن متبادر میکند .سپس با تدبیری
زیرکانه و زنانه سخنان خود را پیش میبرد:
کنون مـن گشـاده چنـین روی و مـوی

ســپاه تــو گــردد پــر از گفــت و گــوی

کـــه بـــادختری او بـــه دشـــت نبـــرد

بــدین ســان بــه ابــر انــدر آورد گــرد
(همان)134 :

چنین زیرکیها و تدابیر زنانه را در زبان «سیندخت» نیز میتوان یافت؛ برای مثال در
عتاب و خطاب به دخترش:
هــم همــه رازهــا پــیش مــادر بگــوی

ســتمگــر چــرا گشــتی ای مــاهروی

(همان )214 /1 :

«مهربانی»« ،نرمی» و «لطافت» زنانه در این سخنان مشهود است« :ستمگر چرا
گشتی»« ،ای ماهروی»« ،مادر» به جای «من» و. ...
او کمتر خشمگین میشود ،بیشتر میاندیشد و از روی تدبیر عمل میکند .زبان «نرم»
و «مدبرانۀ» او در رویارویی با سام نیز درخور توجه است:
بزرگــــان ز تــــو دانــــش آموختنــــد
بــه مهــر تــو شــد بســته دســت بــدی
گنـــهکـــار اگـــر بـــود مهـــراب بـــود
ســر بــیگناهــان کــاول چــه کــرد
پرســــتندة خــــاک پــــای توانــــد
از آن تــرس کــاو هــوش و زور آفریــد
نیایــد چنــین کــارش از تــو پســند

بـــه تـــو تیـــره گیهـــان بیفروختنـــد
بــــه گــــرزت گشــــاده ره ایــــزدی
ز خــون دلــش میــژه ســیراب بــود
کجـــا انـــدر آورد بایـــد بـــه گـــرد
همـــه شـــهر زنـــده بـــرای توانـــد
درخشـــنده ناهیـــد و هـــور آفریـــد
میــان را بــه خــون بــرهمن مبنــد
(همان)241 -240 /1 :

استفادة فراوان از واجهای بلند «آ» و «و» به گفتار او لطافتی زنانه بخشیده است.
وقتی«رودابه» از پرستندگان خود دربارة دیدارشان با زال میپرسد ،آنان با دقتی
موشکافانه جزئیاتی را بیان میکنند که بیشتر از زبان زنان میتوان شنید« :قامت بلند»،
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«دارای فر شاهنشی»« ،خوش آب و رنگ»« ،میانالغر»« ،شانههای فراخ»« ،لبان و گونه-
های سرخ»« ،چشمان سیاه»« ،قوی پنجه»« ،پهلوان اندام» و( ...همان .)197 /1 ،اما رودابه
با لحنی زنانه و کنایهآمیز بدگوییهای پیشین آنان را از زال به یادشان میآورد «چه شده!
دیدگاهتان دربارة زال عوض شده! شما که میگفتید او دستپروردة سیمرغ است و سر و
رویش سفید:»...
چنـــینگفـــت بـــا بنـــدگان ســــروبن

کـه دیگرشدستي بته رای و ستخن

همــان زال کــاو متترپ پتترورده بتتود

چنــان پيرستتر بــود و پژمتترده بــود

بــه دیــدار شــد چــون گــل ارغــوان؟!

ســـهی قـــد و زیبــــارخ و پهلـــوان؟!
(همان)

تأکید بر سخنان پیشین کنیزان و تغییر دیدگاهشان در قالب «کنایه» و «تمسخر»
زبانی بسیار زنانه را القا میکند .وی در مرگ رستم نیز ،زال را شماتت میکند و با زبانی
زنانه و مادرانه از او میخواهد« :که از داغ و سوگ تهمتن بنال» (همان .)464 /5 :گویی رفتار
مردانۀ زال در سوگ فرزند ،تهمینه را به تنگ آوردهاست.
 -2-6-2زنان مثنوی
زنان مثنوی -اگر سخن بگویند -مانند زنان شاهنامه گاه زبانی زنانه دارند :این زبان را
چندین بار از «پیرزنی» که باز پادشاه به خانۀ او راه مییابد ،میتوان شنید .پیرزن با دیدن
باز ،با زبانی مادرانه و دلسوزانه میگوید« :پرهایت بلند و ناخنهایت دراز شده».
گفــت نــااهالن نکردنــدت بــه ســاز

پــر فــزود از حــد و نــاخن شــد دراز
(مثنوی)326 /2 ،

« در حکایت آن مهمان که زن خداوند خانه گفت که باران فرو گرفت »...در تشبیه
ماندن میهمان به«صابون سلطانی» ،زبان زنانه است؛ زیرا «صابون» واژهای مربوط به حوزة
شستوشوی و خانهداری بودهاست؛ همچنین ،تمام ابیات به «نرمی» و «لطافت» لحنی زنانه
آمیخته است تا همدلی شوی به دست آید:

تحليل زبان زنان در هشت داستان شاهنامة فردوسي و مقایسة آن با ....

291



مــرد مهمــان را گــل و بــاران نشــاند

بــر تــو چــون صــابون ســلطانی بمانــد

انـــدرین بـــاران و گـــل او کــــی رود

بــر ســر و جــان تــو او تــاوان شــود
(مثنویمعنوی)233 -232 /5 :192 ،

در حکایت «غالم هندو که به خداوندزادة خود پنهان هوی آورده بود »...در سخنان
مادر دختر واژگان و لحن ویژة زنانه به گوش میرسد .هنگامیکه خواجه شوهری صالح برای
دختر خود انتخاب میکند زنان وی را به دلیل نداشتن ثروت ،نامناسب میدانند:
پــس زنــان گفتنــد او را مــال نیســت

مــهتــری و حســن و اســتقالل نیســت
(همان )286 /6 :

بیگمان یکی از این زنان مادر دختر است .زنان داستانهای موالنا «ظاهر بین» هستند؛
پس داماد مناسب را صاحب «اصالت»« ،زیبایی» و «استقالل مالی» میدانند ،نه اصول
اخالقی و معنوی .مادر دختر وقتیکه حکایت عشق غالم را به دختر خود میشنود ،هنگام
تعریف آن برای شوی ،صدایی متکبرانه و زنانه دارد «این هندوی مادر ...فکر میکند کیست
که عاشق دختر من شده؟ پس خائن است و به او اعتمادی نیست»:
کـاو کــه باشـد هنــدوی مـادر غــری

کــه طمــع دارد بــه خواجــه دختــری

ایــن چنــین کرّاخگــی خــائن بــود

ما گمـان بـرده کـه هسـت او معتمـد
(مثنوی)287 /6 :1925 ،

در قصۀ « خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود
نداشت»« ،حرفهای زن پرخاشجویانه است و غر و لند و شکوه از نداری ،اما مرد هربار در
پاسخ ،موقرانهتر از مقام فقر میگوید( ».بیانلو )116 :1386 ،باید در نظر داشت که در مثنوی
«گفت وگوهای قهرمانان ،متأثر بودن زبان ایشان از جنسیت است؛ بدین معنی که معموال
گفتارهای زنانه ،ضعیف ،فاقد استدالل و برگرفته از فضایی محدود است؛ به گونهای که
وسعت اندیشهای که موالنا به مردان در مثنوی داده ،دارا نیستند و بیانشان نیز کامال
سطحی است و حتا به پرگویی معروفاند» (پیامنی.)137 :1386 ،
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زن هنگام تنگنای خشم مرد ،ناگهان خود را به «اسفناج» تشبیه میکند و به مرد
میگوید« :با من هرچه میخواهی بپز» .این تعبیرات مربوط به حوزة آشپزی ،زبانی زنانه
است:
مــن ســفاناخ تــو بــا هــر چــم پــزی

با تـرشبـا یـا کـه شـیرین مـیسـزی
(مثنوی معنوی)148 /1 :1925 ،

چنانکه دیدهشد ،زبان زنانه در شاهنامه و مثنوی تا حدودی در یک سطح شنیده
می شود .نمود نزدیک به هم الیۀ جنسیت در زبان زنان از توجه یکسان هر دو شاعر به
جنسیت خبر میدهد.
چنانکه از نتایج برمیآید ،زبان موالنا مرکزگراست و اغلب شخصیتهای او به یک
زبان -که همان زبان راوی /نویسنده است -سخن میگویند؛ یعنی وی کمتر از طریق زبان،
شخصیتپردازی کرده است .اما زبان زنان شاهنامۀ فردوسی بر زبان راوی /نویسنده سیطره
دارد و بر آن غلبه یافته؛ طوریکه با نمایش سن ،حرفه ،الیۀ اجتماعی و موقعیت ،خود را
از چارچوب کلیشۀ راوی رهانیده؛ بنابراین فردوسی از زبان برای شخصیتپردازی بهره
بردهاست و زبان شخصیتهای زن داستانهای او مرکزگریز است .از سوی دیگر ،پیرو
استقالل زبانی ،زنان شاهنامه از دیدگاه راوی ،استقالل بیشتری نسبت به زنان مثنوی دارند
و این بیتردید افزون بر دیدگاه راویان نسبت به زن ،به خاستگاه داستانها و نگاه اجتماع
نیز باز میگردد.
نمودار زیر ،تعداد زنانی را که در هریک از دو اثر ،گونۀ زبانی ویژه داشتهاند نشان میدهد:
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نمودار چندزبانی در زبان زنان شاهنامه و مثنوی

***
نکتۀ درخور توجه دیگر در بررسی گفتوگو میان شخصیتها ،تعداد ابیاتی است که
در داستانهای گفتوگو محور از زبان زنان و مردان شنیدهمیشود .اینکه راوی به کدام
شخصیت اجازة گفتار بیشتری برای رسیدن به اهدافش میدهد ،نشاندهندة باور و توجه
راوی به وی است .در اینجا از شاهنامه ،گفتوگوهای «سیندخت با مهراب و سام» و
«سودابه با سیاوش و کیکاووس» و از مثنوی «قصۀ خلیفه »...به دلیل داشتن مکالمۀ بیشتر
بررسی میشود.
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جدول تعداد ابیات گفتوگو میان شخصیتهای زن و مرد در شاهنامه و مثنوی
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چنانکه در جدول مشهود است ،تعداد ابیاتی که زنان شاهنامه در برابر مردان میگویند
بسیار بیشتر ،یعنی حدود  69درصد و این رقم در مثنوی عکس ،یعنی  47درصد است .با
تکیه بر نمود بیشتر چندزبانی در زبان زنان شاهنامه میتوان چنین نتیجه گرفت که راوی
شاهنامه زنان داستان ها را صاحب اندیشه و درخور بیان افکار و عقاید میداند؛ پس عرصۀ
سخن را برای آنان باز میکند؛ همچنین پیرو استقالل زبانی ،این زنان چنانکه در داستانها
مشاهده شد ،از استقالل فکری و عملی بیشتری برخوردار بودند .اما دیدگاه راوی مثنوی
نسبت به زنان داستانهایش کمتر چنین است.
 -7-2سکوت
به همان اندازه که سخن گفتن شخصیتها و اجازة گفتن دادن به آنها در مبحث زبان
دارای اهمیت است ،به سکوت واداشتن آنها نیز نشانهای است برای رسیدن به دیدگاه
نویسنده /راوی ،اجتماع حاکم بر داستانها و خاستگاه داستانها؛ بهویژه که فردوسی خود،
بر بیطرفی در روایت داستانها تأکیده کرده؛ اما موالنا آنگونه که خود خواسته ،در داستان-
های پیش از خود دخل و تصرف داشتهاست.
 -1-7-2زنان شاهنامه
با توجه به داستانهای بررسی شدة شاهنامه در این مقاله ،درمییابیم که فردوسی
عرصۀ گفتار را برای زنان داستانهای خود باز گذاشتهاست و حتی به شخصیت منفوری
چون سودابه نه تنها اجازة سخن گفتن داده ،که او بیش از مردان داستان سخن میگوید و
بیپروا آنچه میخواهد ،بر زبان میآورد .در شاهنامه زنان به راحتی به مردان مهر میورزند
و بیواهمه سخنان عاشقانه بر زبان میآورند ،از اهداف و آرزوهای خود سخن میگویند ،در
جنگها رجز میخوانند و برای باز کردن گرههای سخت از معجزة کالم بهره میبرند.
 -2-7-2زنان مثنوی
برخالف شاهنامه ،اغلب شخصیتهای زن کلیدی داستانهای بررسی شده در مثنوی،
یا سکوت اختیار میکنند یا در سرتاسر داستان از آنان سخن چندانی شنیده نمیشود و

تحليل زبان زنان در هشت داستان شاهنامة فردوسي و مقایسة آن با ....

295



اغلب هرجا نیاز به گفتار زنان بوده ،راوی به طور غیر مستقیم از آنان نقل قول کردهاست؛
برای مثال« ،کنیزک» در «داستان پادشاه و کنیزک» با اینکه از ارکان اصلی داستان است
(معشوق پادشاه و عاشق زرگر) ،حتی جملهای بر زبان نمیآورد و فقط دو اسم مکان «سرپل
و کوی غاتفر» (همان )12 :مستقیم از زبان او شنیده میشود.
در داستان «بلقیس» و سلیمان نیز حتی یک کلمۀ مستقیم از زبان بلقیس شنیده
نمیشود ،با اینکه سلیمان  4بار خطاب به او سخن میگوید؛ برای مثال:
خیـــز بلقیســـا چـــو ادهـــم شـــاهوار

دود از ایــن ملــک دو ســه روزه بــرآر
(مثنوی)828 /4 :1925 ،

همچنین زبان و صدای «زن نوح» -که با او مخالفت میکند ،برای او دسیسه میچیند
و قوم را زیر سلطۀ خود میآورد -در داستان حضور ندارد.
«کنیز امیر موصل» نیز با اینکه شخصیت محوری داستان محسوب میشود ،در سکوت
به سر میبرد و در سراسر داستان از او تنها خندهای به گوش میرسد .البته برخی زنان نیز
در مثنوی سخن میگویند ،گاه به زبان ویژة راوی؛ مانند «آسیه» که پیش از این دربارة
شنیدن صدای راوی از زبان او سخن گفتیم و گاه به زبان خود؛ مانند «زن اعرابی» که
آنقدر سخن میگوید تا راوی ثابت کند زیادهگو و باعث خشم مرد است.
ناگفته پیداست که شدت و ضعف حضور سکوت در زبان شخصیتهای اثری ،بیان-
کنندة دید نویسنده نسبت به آن شخصیتهاست .این امر نشان میدهد نویسنده ،آن
شخصیت را تا چه اندازه صاحب اندیشه و هویت میداند و او را درخور بیان تفکر و عقیده
میشمارد.
نتيجه گيری
با تکیه بر نتایج بررسیها در این پژوهش ،برخالف نظر باختین ،شعر و نوع حماسه نیز
میتواند دارای مختصات چندزبانی باشد.
پنج الیۀ زبانی «سن»« ،حرفه»« ،الیۀ اجتماعی»« ،موقعیت» و «جنسیت» از میان
شش الیه ،در زبان شخصیتهای زن شاهنامه بازتاب دارد .از این میان ،بیشترین اثرگذاری
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را در «الیۀ اجتماعی» میتوان یافت که نشاندهندة اهمیت جایگاه اجتماعی افراد نزد
فردوسی و خاستگاه داستانها و بیاهمیت بودن آن نزد موالناست.
در مثنوی ،تنها سه الیۀ «سن»« ،جنس» و «موقعیت» در زبان زنان بازتاب دارد و
تعداد شخصیتها در هیچیک ،چشمگیر نیست .همچنین ،الیۀ جنسیت در هر دو اثر بازتاب
یکسان داشته که اهمیت جنسیت را نزد هر دو شاعر نشان میدهد و نبود الیۀ زمان و مکان
میتواند گویای ناآگاهی هر دو شاعر از این کارکرد زبان یا دشوار بودن انعکاس آنها در
زبان شخصیتها باشد.
فردوسی در شخصیتپردازی زنان از عنصر زبان بسیار بهرهبرده و از زبان تمرکززدایی
کردهاست؛ اما زبان موالنا بیشتر تمرکزگراست و اغلب شخصیتهای او به زبان راوی سخن
میگویند .همچنین ،پیرو استقالل زبانی ،زنان شاهنامه در عملکرد و اندیشه نیزاستقالل
بیش تری نسبت به زنان مثنوی دارند که این امر ،افزون بر نمایش دیدگاه راویان نسبت به
زن ،به خاستگاه داستانها و نگاه اجتماع به زنان باز میگردد .دیگر آنکه ،زنان شاهنامه
شخصیتهایی گفتوگو محوراند و زنان مثنوی اغلب مهر سکوت بر لب دارند.
افزودن «جنسیت» بر الیههای زبانی باختین ،نشان داد این الیه نیز میتواند مانند
دیگر موارد در زبان افراد تأثیرگذار باشد و نویسنده در شخصیتپردازی از آن بهره ببرد؛
بنابراین باید الیۀ جنسیت بر پنج موردی که باختین مطرح کرده ،اضافه شود.
با توجه به محدودیت حجم مقاله ،پیشنهاد میشود دیگر پژوهشگران ،تمامی
شخصیتهای این دو اثر را از دیدگاه چندزبانی در رسالهای بررسی کنند؛ زیرا در آن صورت
میتوان مختصات زبانی زنان و مردان را در مقایسه با یکدیگر سنجید و به نتایج دقیقتر و
کاملتری دست یافت.
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