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  يت بر ادبياتچگونگي تأثير جنس

  1انگيز كراچي روح

  چكيده
كننـد و   بودن ادبيات تأكيد مي مخالفان به فراجنسيتي. ادبيات زنانه و مردانه، مخالفان و موافقاني دارد دربارةبحث 
اند كه ادبيات زنانه و مردانـه   هاي مختلف به اين نتيجه رسيده ست و موافقان با پژوهش از زاويهفمني پردازان نظريه
به منظور يافتن پاسخ اين پرسش كه آيا جنسيت بر ادبيـات تأثيرگـذار اسـت، كوشـش شـد موضـوع       . دارد تفاوت
شـناختي و ادبيـات بررسـي و     شناختي، زبان شناختي، جامعه شناختي، روان با رويكردهاي مختلف زيست شده بحث

اثر ادبي محصول ذهنيت، زبـان و  . هاي مختلف نشان داده شود تحليل شود تا تفاوت ادبيات زنانه و مردانه از جنبه
تفاوت ذاتي بـين زن و  ، سو از يك. دو عامل اصلي ارتباط دارد اجهان هنرمند است و تأثير جنسيت بر آن نخست ب

 تأثيرگـذار ترين عامل تفاوت بـر ادبيـات    ابتدايي منزلة هاي ذهني، رفتاري، انديشگي و زباني به مرد در ايجاد تفاوت
سبب تبعيض، نابرابري و تسلط مردان  ،ساختة جامعه و فرهنگ است كه بر ،تفاوت جنسيتي ،است و از سوي ديگر

بيني، تجربه، تفكر، نگاه، زبان و نوشـتار   ها به خلق دنياي ذهني، جهان از اين تفاوتاي  مجموعه. بر زنان شده است
هاي زباني، سبك، مضمون،  اي از شكل ها در آثار ادبي در سطح پاره متفاوت زنان و مردان انجاميده و بازتاب تفاوت

  .مايه و نوع بيانِ متفاوت خود را آشكار كرده است درون

  گانكليدواژ
  .ستيفمني ادبيات زنانه، ادبيات مردانه، جنسيت، نقد
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  مقدمه
با هـدف رفـع نـابرابري بـين زن و مـرد و       نوزدهمكه از ابتداي سدة  ،سمفمنيجنبش اجتماعي 

هـاي   به نقش محدود زن در جامعه و تبعـيض ، شكل گرفت، در ابتدا تغيير ساختارهاي اجتماعي
فعاالن جنبش زنان نقد خـود را متوجـه محروميـت زنـان از      ،تدريج به. اجتماعي اعتراض داشت

فعاليـت  . سياسي، اقتصادي و اجتماعي كردند و براي دستيابي به اين حق كوشيدندهاي  فعاليت
راه يافـت و در ادبيـات   ... و شناسـي  ، زبـان شناسـي  روان اين جنبش به سياست، فرهنگ، ادبيات،

 1خصوص لوس ايريگاري به ،ستيپردازان فمن نظريه، اخيرهاي  در دهه. شاخة پرباري را خلق كرد
د نوشتار زنانه را از قراردادهاي مسلط زبان مردانه رهـا كننـد و زبـانِ    يدنكوش 2،و جوليا كريستوا

را پيشـنهاد  اي  گر مورد انتقاد قرار دهنـد و زبـانِ زنانـه    ي سلطهنيرومنزلة  مردمحور جامعه را به
ـ      اگرچـه  .  نانـه باشـد  ززنانـه و نوشـتار    ةدادند كه نمـود تظـاهرات ناخودآگـاه و ذهنيـت و تجرب

هـاي نوشـتاري خـود سـعي در حـذف       هـا و فعاليـت   پـردازي  راديكـال بـا نظريـه   هـاي   ستفمني
انـد   انـد و نتوانسـته   به موفقيت چنداني دست نيافتـه  اند، تا كنون زبان مردانه كردههاي  چارچوب

استقالل زباني زنان را به اثبات برسانند، اما توجه نويسندگان و اهل ادب را به موضوع جنسـيت  
در  شناسـي  بـار زمـاني كـه دانشـمند انسـان      نخسـتين  .اند و تأثيرات آن بر نوشتار معطوف كرده

و مردان پي برد و آن را گزارش كرد، به ديدة ترديد بـه   افتاده به تفاوت گفتار زنان اي دور جزيره
هـا   سـت فمنيشناسان اجتماعي و توجه  شناسان زبان و زبان هاي جامعه اما پژوهش ،آن نگريستند

چه بـه ايجـاد    هاي بيشتري در اين موضوع انجام شود و اگر به جنسيت و زبان سبب شد پژوهش
تـأثير جنسـيت، طبقـه، سـن،      ديدگاهدانه و زنانه از هاي زبان مر تفاوت ،زبان مستقلي نينجاميد

  .گفتار و نوشتار بررسي شد و توجه را به سمت ادبيات متفاوت كشاند تحصيالت، بر نوع

  پژوهش ةپيشين
انجام شده، اما در موضـوع  هايي  جنسيت پژوهش شناسي شناسي جنسيت و جامعه زبان ةدر زمين
بسيار اندكي صو جنسيت زبان و نوشتار زنانـه، واقعيـت   «مقالة  .است رت گرفتهادبيات تحقيقات
تنـدرو نوشـته اسـت    هـاي   سـت فمنياز آن است كه مؤلف ضمن نقـد نظريـة   اي  نمونه» يا توهم

توانـد   گيري خود زبان سازگار نيست و عنصـر جنسـيت نمـي    وجود چنين زباني با منطق شكل«
 او اضـافه  .»ن و نوشتار زنانه موهوم استعامل مؤثري براي ايجاد زباني مستقل باشد، بنابراين زبا

اي زنانه است، مواجه  مايه كه حامل تجربه، لحن و عناصر درون ،ما با سبك نوشتار زنانه«كند  مي
، 11[ »تواند تعين داشته باشـد  شود، نمي مي كه ادعا چنان، هستيم و زبان و نوشتار مستقل زنانه
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در «: نويسـد  كند و مي هاي پيشينيان استناد مي همدرن به نوشتاي  او براي اثبات فرضيه ].87ص
، همـة متفكـران بـر ايـن باورنـد كـه ذهـن آدمـي امـري          1جـز اسـپينوزا   هب ،اًبتقري ،غرب ةفلسف

 430ــ 354( 3بـا سـنت اگوسـتين   ) 1274ـ1225( 2از جمله توماس آكويناس. فراجنسيتي است
  ].91، ص11[ »نيست عقيده است كه در ذهن انسان هيچ تمايزي از نظر جنسي هم) م.پ

  طرح مسئله
معنايي و عاطفي به زيبـاترين   آثار مكتوبي را كه نمود انديشه و تخيل است و با زباني مبهم، چند

آن را خلـق   شناسـي  اند كه هنرمنداني فـارغ از جـنس زيسـت    ادبيات ناميده ،شود مي شكل بيان
در چگـونگي  . دكنـ  شـكار مـي  ادبي، هويت جنسي آفرينندة اثـر را آ  ةشد محصول توليد. كنند مي

گرايي، جامعـه نيـز از فـرد انتظـاراتي دارد كـه ايـن        ذات رابطة بين اثر ادبي و جنسيت عالوه بر
ادبيـات در بافـت   . گـذارد  دهد و بر نوشـتار تـأثير مـي    مفهوم اجتماعي، جنسيت فرد را شكل مي

. دهـد  سيت پيونـد مـي  گيرد و نوعي ارتباط متقابل ادبيات را به جن اجتماعي شكل مي ـ فرهنگي
نمود جنسيت در ادبيات در نوع زبان و بيان و محتواي اثر قابل بررسي است و ضروري است كـه  

 گوناگون بررسي و تحليل شـود تـا شـناختي علمـي از نقـش جنسـيت در ادبيـات       هاي  از جنبه
  .به دست آيد

  چارچوب نظري پژوهش
هـاي جنسـيت در ادبيـات     جوي نشـانه  و گرا به جست كوشش شده با شيوة نقد زن، در اين مقاله

گرا در تغيير الگوهاي  نقد زن. تري از ادبيات و نوشتار زنانه دست يابيم بپردازيم تا به درك دقيق
جانبـة پيشـين نقشـي ارزشـمند دارد و بـه كشـف جهـان ذهنـي و متفـاوت زنـان            سنتي و يك

 ـ طالعات به صـورت توصـيفي  اي است و تحليل ا روش پژوهش در اين مقاله كتابخانه. انجامد مي
  .تبييني است

  هاي پژوهش پرسش
  رگذار است؟ينوشتن تأث ةويات و شيت بر ادبيا جنسيآ. 1
  ست؟يات زنانه و مردانه چيتفاوت ادب. 2
  دارد؟ يا ت شاعر با موضوع، محتوا، زبان و نوع شعر چه رابطهيجنس. 3
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  بحث و تحليل
تـوان   يمـ  ،گنجـد  يف نميكه در قالبِ تنگ تعرات چنان ژرف و گسترده است ياگرچه شعر و ادب

خوانـد كـه    يسندگانيخالقانة شاعران و نو يها ها و سروده از نوشته يا ات را مجموعهيجاز ادبيا به
زاننـد و  يانگ يمخاطـب را برمـ    كنند، يان ميشه را بين سخن، احساسات و عواطف و انديباتريبه ز

تفاوت ادبيـات زنانـه و مردانـه موضـوع      ،در دهة اخير. دارند كنند يا به تفكر وامي يجاد لذت ميا
ر يـ اسـت و متغ  يتيات فراجنسـ يـ معتقدند ادب يبرخ. ها بوده است ستفمنيمورد بحث در ميان 

ت، عاطفـه  يـ شود و به استعداد، خالق يمربوط نم يو جوشش هنر ينندگيآفر يرويت به نيجنس
. ات اسـت يـ عاملِ مؤثر بـر تفـاوت ادب   تيگر باور دارند كه جنسيد يبرخ. دارد يو احساس بستگ

ات مردانـه متفـاوت   يـ ات زنانه هم در محتوا و هم در زبـان بـا ادب  يپندارند كه ادب يگر ميد يبرخ
  .دانند يو تفاوت نوع تجربه و نگاه م يت نابرابر اجتماعياست و علت آن را موقع

جانبـه از   نگـرش همـه  . مختلف است يها دگاهيد يازمند بررسيق نيروشن و دق يليارائة تحل
 يا ن موضـوع را تـا انـدازه   يـ آمده ا دست ج بهيق نتايمتفاوت و تلف يكردهايمختلف و با رو يايزوا

  .است يات زنان و مردان در چند حوزة مختلف قابل بررسيتفاوت ادب يابي شهير. دكن يم  روشن
  ؛شناختي ستيز يها تفاوت. 1
  ي؛شناخت روان يها تفاوت. 2
  ي؛شناخت معهجا يها تفاوت. 3
  ي؛شناخت زبان يها تفاوت. 4
  .يادب يها تفاوت. 5

  شناختي زيستهاي  تفاوت
 يولـوژ يزينـدارد، بلكـه بـه ف    يك بدن بسـتگ يزيبه شكل و ف فقطن زن و مرد، يب يتفاوت جنس

مختلـف   يهـا  پژوهش. ز هم ارتباط داردير ، حواس و غدد درونيو عملكرد دستگاه عصب يانسان
راست و چپ مغز در زنان و مـردان   يها مكرهيدهد كه ن يانسان نشان م يبدستگاه عص در مورد

 ،خصـوص در حـواس   بـه  ،در بـدن  يا عمـده   ن موضوع باعث تفاوتيدارند و هم يعملكرد متفاوت
ترشـح  . ز هـم در بـدن زن و مـرد تفـاوت دارنـد     يـ ر عملكـرد غـدد درون  ، گريد ياز سو. شود يم

 يو جسـمان  ي، احساسـ يدر سـه جنبـة شـناخت    يجنسـ  يزهـا يسـبب تما  يجنس يها هورمون
دگاه انسـان  يـ در نوع توجـه، احسـاس، تفكـر و د     متفاوت، يو روح يجسم يها يژگيو. شود يم

زن  يشگيو اند ي، ذهني، هوشير جنسيز انكارناپذيقات دانشمندان و تمايبا تحق. رگذار استيتأث
ن دو جـنس  يب يها تفاوت. دراك استزنان و مردان قابل ا يها ها در نوشته بازتاب تفاوت  و مرد،

جه ين نتيشناس به ا ستيدانشمندان ز. ستيگر نيك جنس بر جنس دي يل برتريوجه دل چيه به
برتـر   يقـ يك جـنس بـه طر  يشنهاد كه ين پيا يبرا ييچ جايه يشناس ستيدر ز«: اند كه دهيرس

1. 
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از  يمـ ير جـنس ن ، هـ يد مثل جنسيدر تول. ستامعن يوضوح ب ن برداشت بهيا .است وجود ندارد
ن جـنس  يب ي،عيطور طب به ].399، ص14[ »برد يرا از مادر به ارث م يميژنوم خود را از پدر و ن

، يكـ يها، تفـاوت ژنت  بدن و اندام يتفاوت آناتوم ؛ همچونوجود دارد ييها انسان تفاوت ةنر و ماد
وجـود   ترون در بـه جاد صفات زنانه و هورمون مردانة تستوسـ ياستروژن در ا ةتفاوت هورمون زنان

نر و ماده اسـت   يتفاوت در سلول جنس يكيولوژيب مهم يها از تفاوت يكي. آوردن صفات مردانه
 يجـاد رفتارهـا و عملكردهـا   يو مغز اسـت كـه سـبب ا    يتفاوت عملكرد دستگاه عصب يگريو د

، يداري، شـن يداريـ نـة حـس د  يمتفـاوت در زم  ين عملكردهـا يا. شود يمتفاوت زنان و مردان م
شناسـان و   هماهنـگ روان  يهـا  پژوهش. نقش دارند يو احساس ي، مهارتي، لمسيياي، بويارگفت
ن زن و مـرد را  يز، تفاوت بيها ن ، ادراك، شعور و حالتيحس يندهاايشناسان در حوزة فر ستيز

سـاده   يهـا  هستند كـه بـا محـرك    ييها ها تجربه ، احساسيشناس از نظر روان. ثابت كرده است
 يهـا  و گـذرگاه  يحسـ  يهـا  ، انـدام يحسـ  يندهااي، اساس فريشناس ستينظر ز از .وند دارنديپ

حس مربـوط بـه فشـار، دمـا و     (زنان در حسِ المسه  يريپذ كيآستانة تحر. ندا يـ ارتباط  يعصب
 ،در مطالعات متعـدد . ن دو جنس زن و مرد وجود دارديب يتر است و تفاوت آشكار حساس) درد

قـات نشـان   يتحق مـثالً  ؛مغز زنان و مردان اشاره شده اسـت  يو عملكرد يساختار يها به تفاوت
 يعملكـرد بهتـر   ييفضـا  يها و مهارت ي، تفكر انتزاعياضياست كه مردان در حل مسائل ر  داده

 يو كالمـ  يينايو حافظة ب يزبان يها ف، مهارتيحركات ظر دادن كه زنان در انجام يحال دارند، در
ـ    يوزة كالمزنان در ح يبرتر. كنند يبهتر عمل م كـردن،   يگفتـار، بهتـر هجـ    يبـه صـورت روان
از  يا  سـاده  يها فهرست ين دستور زبان و عملكرد بهتر در به خاطرسپاريح از قوانياستفاده صح

ن يـ خود به ا يها با پژوهش 1الكور  توماس. ابدي يگراف بهتر نمود ماا پارينامربوط، ارقام  يها واژه
 يو روحـ  يها از نظـر جسـم   دهد كه آن ين و مرد نشان من جنس زيتفاوت ب«: د كهيجه رسينت
ان معتقدند كه تفاوت يگرا ذات]. 32، ص22[ »گرنديكديبلكه متضاد و مكمل  ،ستنديهم برابر ن با
نـد و بـا   ا اد مانند همياست و اعتقاد دارند كه زنان در بن يعيو طب يكيولوژيب ين زن و مرد امريب

، ي، رفتاريتي، شخصيكيژنت يها است كه با توجه به تفاوت مطرح يپرسش اام. مردان فرق دارند
  داد؟ ك گروه قراريتوان افراد هر جنس را در  يا ميآ يفكر

  شناختي روان هاي تفاوت. 2
مختلف بـه اثبـات    يها در فرهنگ يشناس ن زن و مرد از نظر علم روانيتفاوت رفتارهاي فردي ب

ا علـت  يـ دارد  يشناسـ  سـت يا علـت ز يـ سـت؟ آ ياز چ يناش يرفتار يها ن تفاوتيا. ده استيرس
از  يهـا را ناشـ   ن تفـاوت يشناسان ا ستيط است؟ زيت و محيعت، تربياز طب يقيا تلفي؟ ياجتماع
ها  شناسان منشأ تفاوت جامعه. كنند يها را رد م ل آنيشناسان دال انسان. دانند يذاتي م يها تفاوت
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داننـد و   ينمـ  يو علمـ  يهـا را منطقـ   آن ليـ شناسـان دال  سـت يدانند و ز يرا جامعه و فرهنگ م
ان يق مشاهده و تجربه وجود تفاوت مياز طر ي،شناس در روان. ها ادامه دارد ن چالشيهاست ا سال

دارد هم  يستيهم علل ز يرفتار يها ن تفاوتيگمان ا مشخص شده و بي يا زنان و مردان تا اندازه
و گذشتة  يطيتار و آن دسته از عوامل محشتر بر شناخت رفيب يشناس روان يها پژوهش. ياجتماع
ط و زمـان توجـه   ير دارد و به واكنش انسـان در برابـر محـ   ياست كه بر نحوة رفتار تأث يفرد متك

ر جانوران، يهمچون سا ،زيها ن رفتار انسان ،شود يم يابيارز ياگرچه رفتار به صورت ظاهر. كند يم
 ،هاست تفاوت زن و مرد هم در نوع رفتار آن. تك وابسته اسيشناسانه دارد و به ژنت ستيز ييمبنا

شـتر بـه عامـل    يها كه ب و هم در نگرش و عملكرد آن ،شود مي مربوط شناسي كه به عامل زيست
 يهـا  رشـاخه يز يكم، هريم كنيتقس يو حس يها را به مهارت اگر تفاوت. شود يمربوط م يفرهنگ
و  يمغز يها تفاوتزيرا دارد،  يمرد بستگ بدن زن و يبه آناتوم يمهارت يها تفاوت. دارند يمتعدد
ك يولوژيزيو ف ي، روانيجسم يها گذشته از تفاوت، گانه پنج يها و تفاوت حس يحركت يها مهارت

ز يها ن ، هوشي و كاركرد آني، ذهنيشناخت يها ييز و تفاوت زن و مرد در تواناين زن و مرد، تمايب
كـه   اند دهيجه رسين نتين زن و مرد تا كنون به ايب يها شناسان در حوزة تفاوت روان. وجود دارد

به عملكرد  ياريزن و مرد ارتباط بس يشناخت تفاوت روان. متفاوت دارند يها ييزنان و مردان توانا
كرد يو هم با رو يكيولوژيزيف يةهم از زاو ،مطالعة رفتارها. ها دارد آن يبدن و هماهنگ يها ستميس

ـ   ييرفتارهـا . گرنـد يكدياست و هر دو مكمـل   يرفتار، قابل بررس يشناخت روان ، يقـرار  يچـون ب
سـتم  يستند و بـه س ين ياراد يتياز اختالالت شخص يو برخ ييداي، شور و شياضطراب، افسردگ
 يـي گرا ، استقالل و عقلي، رهبريطلب خشونت  ،ييتندخو. بدن ارتباط دارند يها عملكرد دستگاه

، يسـتم عصـب  يك، سيچون جنس، ژنت ياريمل بساست كه به عوا يا مردانه يمشخصات رفتارها
، اطاعـت،  يدرد ، همييگرا چون احساس يا زنانه يتستوسترون بستگي دارد و رفتارها ةترشح غد

ـ يو ب ياست كه به عوامل درون يا ات زنانهيو تحمل از خصوص يرو بودن، سازگاريپ  يبسـتگ  يرون
 ين زن و مرد كمك فراوانيب يزهايتما و يرفتار يها ت با شناخت تفاوتيجنس شناسانِ روان. دارد

 يريـ گ شـكل  ةكاوان ل روانيدر تحل. در گفتار و نوشتار كردند يو ادب يزبان يها به شناخت تفاوت
ـ  ي، جنسـ ين است كه زبان محصول رشد جسمياعتقاد بر ا  زبان، پـس از  . انسـان اسـت   يو روان
، ياليـ و ساختار زبان و سـه امـر خ   كه رابطة ناخودآگاه يروانكاو فرانسو 1،ژاك الكان يها تالش
، زبانِ زنانه را در يمنتقد فرانسو ،كسويدانست، هلن س يمؤثر م ين را در رشد روانيو نماد يواقع

ل زنانه فرض يه سركوب ميعل ينانه را تقابلزهم نوشتار  يگاريريلوس ا. نوشتن از تن خالصه كرد
زد ين مردانه را در هم ريد نظم نماديزنانه، با يا شانهبا نظم ن ،ستوا زبانِ زنانهيا كريولجبه باور . كرد

در حال . ن دور كنديشيپ ييابد و ساختار زبان را از مركزگرايدست  يزنانگ يها با مؤلفه يتا به زبان
اند كه رشد زبانِ زنانه منوط به فرارفتن از  دهيرس يبه باور ن حوزهياز پژوهشگران ا يبرخ ،حاضر
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و » يگربودگيد« ةروانكاوانه به مسئل يكرديبا رو يشمندان فرانسوياند. استت زبانِ مردانه يمحور
  .كردند يزنان و مردان را بررس يادب يها نوشته  ز تفاوتين منظر نيز توجه و از ايسركوب زنانه ن

  شناختي هاي جامعه تفاوت. 3
. داننـد  يق مـ يـ ار عميخ بسـ يرا در طـول تـار   يتيجنس يها ت منشأ تفاوتيشناسان جنس جامعه

 يهـا  جـنس، تفـاوت   يريپـذ  ند جامعـه ايت معتقدند كه در فريبرخي از پژوهشگران حوزة جنس
كنـد و   يكنند و فـرد انتظـارات جامعـه را درك مـ     يرند و خود را آشكار ميگ يشكل م يتيجنس

تفـاوت از خـانواده و   . دهـد  يرا شـكل مـ   يريپـذ  ن فرد و جامعه روند جامعهيتعامل ب. رديپذ يم
رسـد و   يمـ  يو اكتسـاب  ياجتمـاع  يهـا  شود و به آموزه يها آغاز م متفاوت و واكنش يبرخوردها

و  يريپـذ  مهـم جامعـه   از عوامـل . شـود  يدر جامعه مـ  يتيجنس يها ن عوامل موجب تفاوتيهم
 يريـ گ اسـت كـه در شـكل    يو رشد شـناخت  ياجتماع يريادگي، خانواده، يتين نقشِ جنسييتع

 يشناسـ  جامعـه  يهـا  تفاوت رفتار زن و مـرد در پـژوهش   شناخت. ند ت مؤثريجنس يتينقش هو
دگاه يــاز د. ط اســتيرفتــار شــخص در رابطــه بــا جامعــه و محــ يو بررســ يابيــبــر ارز يمتكــ

ـ  يستيها، همراه و هماهنگ با عوامل ز ، باورها و ارزشي، عوامل فرهنگيشناس جامعه در  يو روان
ـ  يا و تـا انـدازه   يسـت يامـل ز ن تفـاوت كـه عو  يـ بـا ا . مـؤثر دارنـد   ي، نقشيتيز جنسيتما  يروان
شناسان اعتقاد دارند كه همة مردم در  جامعه. كنند ير مييتغ يعوامل اجتماع يول، رنديپذ رناييتغ

باً در ياست كه تقر يشدن انكارنا يتين واقعيند و اا كسانيا يدن يجا در همه ،شيب و هنگام تولد، كم
 يعوامـل اجتمـاع  . گر تفـاوت دارنـد  يكـد يبـا   هـا  انسـان  ياجتماع يها جوامع رفتار و نقش همة

ن يـ كننـد و افـزون بـر ا    يتـر مـ   قيـ را عم يتيزات جنسـ يد و تمـا يتول را باز يتيجنس يها تفاوت
 مونيسـ  .]199، ص10[ »دارنـد  يونـد ناگسسـتن  يپ يتيجنسـ  يبرابـر  با نـا  يتيزات جنسيتما«
سد تفاوت ينو يرد اعتقاد دارد كه مر جامعه بر فيچنان به تأث ي،آوازة فرانسو سندة پرينو ،1دوبووار 

شود، بلكـه جامعـه او را    يگر معتقد است زن زاده نميد يسازد و به عبارت زن و مرد را جامعه مي
 خيرگذار بر سرنوشت زنـان در طـول تـار   يتأث  از عوامل مهم يكي ،گمان يب. كند يل ميبه زن تبد

دا يـ ن و آداب و رسـوم نمـود پ  يا، قوانه نيياست كه به شكل باورها و آ يـ اجتماع يعامل فرهنگ
ر يت تـأث يپايـدار بـر جنسـ    ييصـورت الگـو   شود كه به ينه ميكند و در طول زمان چنان نهاد يم
كننـد كـه    يدا ميتي پيچنان مشروع يسنت يها در نظام ياز اين احكام اجتماع يا پاره. گذارد يم

ـ  يتـوز  نهينفاق و ك ،ييزنند و باعث سلطه، جدا يرا بر هم م يتعادل روابط انسان ن دو جـنس  يب
انجامد كـه   مي چنين مناسباتي به اين نتيجه. زنند يدامن م يتيجنس يها يشوند و به نابرابر يم

رود و از مـرد اعمـال    يو خـدمت انتظـار مـ    ي، از زن اطاعت، فرودسـت يبا نظم سنت يا در جامعه
 يكـه نظـام سـنت    ير جـوامع شـت يو نامتعادل در ب يرانسانين رابطة غيا. قدرت، سلطه و خشونت
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در  ي،اريمنتقـدان بسـ  . د شـده اسـت  ييـ شناسـان تأ  شناسان و جامعـه  مردم از سويحاكم است، 
گرا را در اعمال  سنت ياجتماع يها تابند و نظام ينم ن نوع روابط را بريت ايمعاصر، مشروع يايدن
بر نقـش زن و مـرد    ياد، اقتصي، فرهنگيعوامل اجتماع ،گمان يب. دانند ين نوع روابط مقصر ميا

، را يتيجنسـ  يهـا  تفـاوت . دارد يرگذار است و نقـش محـور  يها در جامعه تأث و تفاوت رفتار آن
دانند و اعتقاد دارند جامعه و فرهنـگ سـبب    يشناسان برساختة جامعه م جامعه ،كه گفتيم چنان
 ت و تسـلط و ، قـدر يمردان آزاد يبرا يتيجنس يها ن تفاوتيا .ز نقش زن و مرد شده استيتما
كـه در اغلـب    ي،تيزات جنسـ ين تمـا يـ ا. بـه بـار آورده اسـت    يت و فرودسـت يزنان محدود يبرا

 يالشعاع خود قرار داده و سـبب نـابرابر   زن را تحت يزندگ يها جنبه همةها وجود دارد،  فرهنگ
ات يـ ج آن در ادبياز نتـا  يكـ يفراوان در جوامع مختلف شـده اسـت كـه     يها ضيو تبع يتيجنس

در  ،در دوران معاصـر  يحتـ  ،سـنده يدانش و تعداد اندك زنـانِ نو  يريماندن زنان از فراگ محروم
سنده به حرفـة  يك زن نو، يسندهيدر برابر هر دوازده مرد نو« 1اُلسن يلياروپاست كه به نوشتة ت

چـون فرهنـگ و باورهـا، طبقـة      يشناسـان عـوامل   جامعـه  ].35، ص17[ »پردازد يم يسندگينو
را  يفرهنگـ  يهـا  ها و تفاوت يند ارتباط، نابرابرايفر يريگ شدن، شكل يت اجتماع، تفاوياجتماع

ـ يهـا در شـ   ن تفاوتيدانند و اعتقاد دارند بازتاب ا يمؤثر م يتيجنس يها جاد تفاوتيدر ا ة وة ارائ
  .رگذار استيتأث يو نوشتار يصورت گفتار تفكر، تجربه و احساسات به

  يشناخت زبان يها تفاوت. 4
شناسـان   شناسـان درك شـد و سـپس زبـان     انسـان  از سويبار  نينخست يشناخت زبان ياه تفاوت
هـا بـا سـه     ن پـژوهش يـ ا. تفاوت زبانِ زن و مرد انجام دادند يرا در چگونگ يا قات گستردهيتحق
وة ين شـ يتـر  كه متعـادل  ي،كرد تجربيدر رو. يو ساختارشكن ي، روانكاويتجرب  :شد  كرد انجاميرو

ت دو ين است كه زبان و جنسـ ياعتقاد بر ا ،ه و شناخت تفاوت زبان زن و مرد استنقد زبانِ زنان
ـ  ،انـد  نظام مستقل ـ  ].62، ص13[ گذارنـد  ير مـ يگر تـأث يكـد يدر عمـل بـر    يول  ،2كـاف ين ليراب

زن و  يت متفـاوت اجتمـاع  يـ از موقع يزنان و مردان را ناش يزبان يها شناس مشهور، تفاوت زبان
و سركوب زبانِ زنانه و عنصـر   يگربودگي، باور بر اين است كه ديد روانكاوكريدر رو. داند يمرد م
 منزلة ژاك الكان معتقد است زبانِ مردانه به. رگذار استيه رانده شده بر زبان تأثيبه حاش يِزنانگ
سـتند،  ينِ مردانـه ن يكردن آن نظامِ نماد يها چون قادر به درون رفته شده و زنين پذينماد ينظم
ند كه به يسخن گو يشود و زنان مجبورند با آن زبان يل ميها تحم جامعه بر آن يرزشا يها نقش

ان احساسات زنانـه،  يب يج برايپس زبان را  نشده، ينه و درونيها نهاد در آن يتيـ جنس يعلل روان
ن حاكم بـر جهـان و   ينظم نماداز كرد ساختارشكنانه، يدر رو. ]64همان، ص[ ستين يرسا و كاف

ن يـ اعتقاد دارد كه ا ي،ست فرانسوفمني ،كسويهلن س. شدات منحصر به مردان انتقاد يادبزبان و 
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ن نظـم  يا ايزنانه  يمردانه و فرودست ين تقابلِ فرادستيا. ات برساختة مردان استين ادبيزبان و ا
د در هـم  يـ شده و باور جامعـة مردسـاالر با   ليات تحمين زبان و ادبيد بشكند و ايمردانة حاكم با

حاكم  يكند كه آن زبان قرارداد يرا پيشنهاد م يا او زبانِ زنانه در قالبِ نوشتار زنانه. خته شودير
شناسان  زبان از سويت يات و جنسينة زبان، ادبيشده در زم انجام يها با پژوهش. ف كنديرا تضع
و بـه   ت نـابرابر يـ موقع  ،يتيو جنسـ  ياجتمـاع  يهـا  ز نقشين است كه تماي، اعتقاد بر اياجتماع
شـود و رفتـارِ    يمـ  يز گونة زبـان يزن در جامعه باعث تما يقدرت و سلطة مرد و فرودست يعبارت
از سـوي  . رديـ گ يت را دربرنمـ يابعاد زبان و جنسـ  همةكرد، ين نوع رويا اما. كند ير مييتغ يزبان

 يشـناخت  سـت يخصـوص اسـاسِ ز   در يشناسـ  سـت يو ز يهـاي پزشـك   دانشـمندان رشـته   ،ديگر
هاي زبـاني   تفاوت أهايي را انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه منش پژوهش يزبان يها تفاوت

نـوزادان دختـر زودتـر از پسـران انجـام       از سويمعنادار  يد صداهاياست و تول ياز دوران كودك
 يسال در بزرگ .]265ص، 13[ دانند يم يشتريدختران نسبت به پسران تعداد واژگانِ ب. شود يم
آن را اسـتفادة متفـاوت    يرنـد و علـت اصـل   يگ يم شتر و بهتر از مردان زبان دوم را فرايز زنان بين

دختران و پسـران را   يگفتار يها تفاوت. دانند يم ،كه مركز گفتار است، مكرة چپ مغزيزنان از ن
د يجـه رسـ  ين نتيـ كرد و به ا يبررس 1كور  به نام مك يگرياز زمانِ شروع به صحبت، دانشمند د

تـر از   عيكنند و سـر  يتر از پسران شروع به صحبت م عيدختران سر يسالگ تا سه يسالگ كيكه از 
ـ   يسـالگ  گفتـه اسـت در چهـار   نيـز   يگـر يشناس د زبان. سازند يپسران جمله م ش از يپسـران ب

  .سازند يم يدختران جمالت امر
لكـه  ب ،تنها در انسان نه يقاتين تحقيچنان پرشتاب است كه چن يعلم يها پژوهش  شرفتيپ
در جـنس نـر و مـادة انسـان      يگونه كه گونة زبـان  همان. ز انجام شده استيگر موجودات نيدر د

 يدر پرنـدگان . ده اسـت ينر و ماده به اثبـات رسـ   يز تفاوت آوا و صدايدر پرندگان ن، تفاوت دارد
بـه  . زند، پرندگان نر هم صدا دارند، هم آواا ن پرندگانيتر افتهيكه از تكامل  ،سانان چون گنجشك

از به حفـظ قلمـرو، جلـبِ جفـت و     يدارند و براساس ن) صدا( callو هم ) آواز( songهم  ي،عبارت
 يكـه پرنـدگانِ مـاده صـدا     يحـال  در .ن دارنديو آهنگ يبيتر، ترك افتهي تكامل ييب، صدايدفعِ رق
هـا   آن ازيـ هـا براسـاس ن   مـاده  يصدا. دارند) صدا( callفقط  يو به عبارت يي، ساده، ابتدايمعمول

افتـه  ين و تكامـل  ييابتـدا  يارتباط ساده چون هشدار، طلب غذا و درخواست پرواز به صورت يبرا
 ي،جنسـ  يها گر تفاوتيهمچون د ،زين يعين تفاوت طبيوجود ا ].217، ص19[ مانده استي باق

پـس تفـاوت   . ص داده شـده اسـت  يز تشـخ يـ گر موجودات نيست و در ديمختص جنسِ انسان ن
ر يآن، به لحـاظ تـأث   يتمردان و زنان، افزون بر جنس يزبان يها ن گونهيز بيتما و يشناخت ستيز

... الت وي، باورها و اعتقادات، سن، نـژاد و تحصـ  ي، زمان و فرهنگ اجتماعيجامعه، طبقة اجتماع
، ي، واژگـان ييزنان و مردان را از نظر تفاوت آوا يشناسان تفاوت گونة زبان زبان. است يقابل بررس

                                                        
1. Mac Keever 
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 يهـا  سـة داده يو مقا يفيتوص يكرديو با رو كردند پژوهش... موضوع، كاربرد دشواژه و ،يدستور
ـ يجه رسين نتيموجود به ا زنـان و مـردان    ين گونـة زبـان  يدند كه به سبب كاربرد متفاوت زبان ب

سـت و در زبـانِ   ين يا مردانـه مخـتص گونـة گفتـار    يزنانه  يكاربرد گونة زبان. تفاوت وجود دارد
انـه و  يو عام يدر گونة گفتار  اين تفاوت. شود ياستفاده م ،ب دارديغا يكه مخاطب ،هم ينوشتار
دهـد و در نـوع    يشتر خود را نشان مـ يب يسينو و خاطره يسينو چون گزارش يرادبيغ يها نوشته
ا يـ  ين علت آشكارشدگيتر ياصل ،گمان يب. ديآ يكمتر به چشم م يو ادب يو زبان رسم ينوشتار
افـزون  . افـت يتوان  يآن م يرات فرهنگيزنانه و مردانه را در جامعه و تأث يزبانگونة  يشدگ پنهان
كننـده   قيز و تشويآم نيزنان از اصطالحات تحس. 1: دهد كه مي رفتارهاي زباني نيز نشان ،بر اين

. 3 ؛آورنـد  يرا به زبان م يفرع يها ف رنگيها، ط زنان در كاربرد رنگ. 2 ؛كنند يشتر استفاده ميب
زنـان در پاسـخ،   . 4 ؛كننـد  ياسـتفاده مـ  ) رميـ فدات بشم، بم( ياحساسات يها شتر از واژهيب زنان

زنان كمتر از مـردان سـخنانِ   . 5 ؛نديگو يمردان قاطعانه جواب م يول ،كنند ينم ياظهارنظر قطع
كننـد و   يمحدودتر از مردان صحبت مـ  يزنان دربارة موضوعات كل. 6 ؛كنند يمخاطب را قطع م

توجـه   يا ، به موضوعات گسـترده ياجتماع ةگسترد يها تيو فعال يسبب نقش اجتماعمردان به 
ـ ، كننـد  يد خلق مـ يمردان واژگان جد. زنان محدودتر از مردان است يرة واژگانيدا. 7 ؛دارند  يول

زنان جمالت سـاده،  . 8 ؛كنند يد اجتناب مينش واژة جدي، از آفريذات يكار سبب محافظه زنان به
دهندة  كه نشان ،نامشخص يها دها و صفتيزنان از ق. 9 ؛برند يكار م هشتر بيرا ب يكوتاه و پرسش

بـه  . برنـد  يكـار مـ    شتر بهير مؤدبانه بيكنند و ضما يشتر استفاده ميهاست، ب ت متزلزل آنيموقع
ز و خصـمانه،  يـ آم واژگـان مـردان خشـونت   . 10 ؛تـر از مـردان اسـت    گفتار زنان مؤدبانه ي،عبارت
. 11 ؛كننـد  يشـتر اسـتفاده مـ   يب يشنهادياست و زنان از جمالت پ يو جمالت امر انهيجو رقابت

زنـان  . 12 ؛نـد يگو يبا مخاطب م يد گفتة مخاطب و به منظور همدلييكوتاه در تأ يزنان جمالت
مردان در گفتـار  . 13به زبانِ معيار و تمايل به كاربرد صحيح كلمه و جمله دارند؛  يشتريتوجه ب

  ].48ـ  47ص، 9؛ 32ـ26ص ،1[ كنند تا زنان ياستفاده م شترها بي از دشواژه
الت، ي، سـن، تحصـ  يت اجتمـاع يـ و بازتاب آن در نوشتن، متناسب با فعال يتفاوت گونة زبان

ش يتـه پـ  يمدرن يچه جامعه به سو دهد و قابل ذكر است كه هر يرخ م يگريا و عوامل ديجغراف
ت در يزبانِ نامتناسب با جنس و شخصـ . شود ير مان زنان و مردان كمتيدر م يتفاوت زبان  برود،
 ةرتبـ  يمقـام عـال   ياز سـو  ياسـ يگونه كه گـزارش س  همان. ص استين جمله قابل تشخينخست
ــا گــزارش خبرنگــار ورزشــ يدولتــ . دارد يا تفــاوت عمــده ي،و نوشــتار يدر حالــت شــفاه  ،يب
 .كردنـد  يز بررسـ يـ ن... و يرو دستو يزن و مرد را در سطح واژگان يز گونة زبانيشناسان تما زبان

 يتفاوت فـرد . است يه قابل بررسيك زبان از چند زاويان يگو وة گفتار و نوشتار سخنيتفاوت ش
، تكلـم  يريادگي، قدرت ياز روانيت، سن، عالقه، نيت، شخصيچون جنس، هوش، استعداد، خالق

ت يـ ن، شغل، قوميد  ت،يالت، جنسي، تحصيچون زمان، مكان، طبقة اجتماع يو تفاوت جمع... و
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ر يتأث .است يرونيط بير و تابع شرايرپذييو تغ ياجتماع يا دهيپد يزبان به سبب نقش ارتباط... و
ـ   يـ ا. شـود  يم يمتفاوت باعث تفاوت زبان يرهايمتغ ن زنـان و مـردان، طبقـات    ين نـوع تفـاوت ب

 ،نيـ افـزون بـر ا  . مختلف محسـوس اسـت   ييايت جغرافيمتفاوت در موقع يها با شغل ياجتماع
 يسـنت  يهـا  پدرساالر، زبـان بـر ارزش   يها در نظام. دهد ير مييرا تغ يرفتار زبان يتينقش جنس
كنـد و زبـان    يرا فروتر تصـور مـ   يگريرا فراتر و د يكيكه  يتقابل يها همان ارزش ؛استوار است

 هـم ماز عوامـل   يكـ ي. پنـدارد  يداند و زن را در نوشتن مقلـد مـرد مـ    يخالقانه را زبان مردانه م
و  يتيت، نقـش جنسـ  يشـود، عامـل جنسـ    يمـ  يزبـان  ير در رفتارهـا ييـ كه سبب تغ ي،اجتماع
 يزبـان  ي، عـادات و حركـات و رفتارهـا   ياجتماع يز رفتارهاياست كه تما ياجتماع يها ينابرابر

 يهـا  ت بر زبان، اغلبِ حـوزه ير نقش جنسيتأث. دهد يزنان و مردان را در جوامع مختلف نشان م
  .رديگ يرا دربرم يو دستور يي، آوايواژگان از جمله يزبان

دارنـد و   يتيبـار جنسـ   يطور محسوسـ  بات بهيها و ترك از واژه يكاربرد برخ ي،در زبان فارس
هـا در   كننـد كـه كـاربرد آن    ياستفاده م يخاص يها ا واژهين، دعا يزنان از نفر. اند ييقابل شناسا

اوا خاك « ،»يريگر بگيجزّ ج ياله« ،»يطفلك«، »وا يا« ،»وا«چون ؛ ستيزبانِ مردانه معمول ن
 ؛برنـد  يها را بـه كـار نمـ    كنند كه هرگز زنان آن ياستفاده م ييها مردان از واژه ،بر عكس. »عالم

كـه بـه    ييهـا  ا واژهيها و ناسزاها كاربرد دارد  كه در دشنام يجنس يا تابوهايها  همچون دشواژه
و  »مينـوكر «و  »ميچـاكر « ؛ مانندشود يفته ممخاطب گ يت و اطاعت و سروريميان صميقصد ب

» اَ«ش زنان را به تلفظ يگرا  ،ين دو جنس در زبانِ فارسيمعمول ب ييآوا يها تفاوت. »مخلصيم«
 ييها واژه در. دهد ينشان م يآمار يها ها در تفاوت واژه يدر برخ» ا«ش مردان را به تلفظ يو گرا
، »يكشـت «ا يـ  »يكَشـت «ا يـ  »شيشـ «ا ي »شش«، »وگَل«ا ي »گلو«، »سيرِئ«ا ي »سيرئ«چون 

 ين دو جنس در زبان فارسـ يب يدستور يها تفاوت. شتر كاربرد گونة معتبر استيش زنان بيگرا
شـخص مفـرد را    ر اولي، كاربرد فعل امر و ضميآمار يها تفاوت. ستنديمالحظه ن درخورچندان 

ن موضـوع را  يـ ك پـژوهش ا يـ آمده از  تدس هجة بينت. دهد يش از زنان نشان ميدر گروه مردان ب
شـخص مفـرد اسـتفاده     ر اوليدرصـد از ضـم   37درصد و زنان  63دهد كه مردان  ين شرح ميچن

 يا مالحظـه  درخورطور  كاربرد فعل امر در مردان است كه به ،گريمورد د .]128ص ، 7[ اند كرده
گـاه  ينفـس، قـدرت و جا   بـه  اداز اعتم يحاك يا جهين نتيچن. كنند يش از زنان از آن استفاده ميب

زنـان و مـردان،    يذكرشـده در رفتـار زبـان    يزهـا يبر تما  عالوه. ران استيبرتر مردان در جامعة ا
ـ  يدر نـوع ارتبـاط زبـان    ييزهايز سبب بروز تماين يتيـ شخص يرفتار يها تفاوت ن زن و مـرد  يب

 يهـا  يژگـ ياز و يا مطـرح شـده و پـاره    يبـه نـوع   يشناخت زبان يها يبررس همةشود كه در  يم
نفـس كـم،    بـه  چـون اطاعـت، اعتمـاد    يا زنانـه  يرفتارهـا  ،نمونه رايب .شود يمحسوب م يگفتار
بـا   يگذارد و زن در ارتبـاط زبـان   ير ميتأث يبر رفتار زبان يكار و محافظه ييگرا ، احساسيمهربان

وگـو   افتـان گفـت   يبـا آهنگـ  د و پرسـش و  ييد و تأيو از موضع ضعف و ترد ياحساس يبرخورد
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ن موضـوع  يـ زن در ا يريپـذ   و نوع جامعه يگاه اجتماعين است كه تفاوت جايگمان بر ا. كند يم
  و تفـاوت  يشـتر عامـل اجتمـاع   ينـدارد و ب  يجنبـة زبـان   يگفتار يها ن تفاوتيدخالت دارد و ا

ده يست كه پوشن ايانتظار جامعه از زن ا ييها شده است و گو سبب بروز آن يتيجنس يها نقش
كارانه رفتـار كنـد، مؤدبانـه و     نرم و مهربان صحبت كند، در سخن محافظه ييد، با آوايسخن گو

تفـاوت  . دهد يزبان را شكل م يرفتار يگونه انتظارات است كه الگو نيح صحبت كند و هميصح
 ي،ه عبـارت ب .ابدي يق زبان انتقال مياز طر يبه زن در تعامالت اجتماع يو نوع نگاه جنس يفرهنگ

 ،20[ »دهـد  يرا بازتاب مـ  ييگرا تياست كه نگرش جنس يارتباط كالم يگرا نوع تيزبان جنس«
ص زبان زنانه از زبـان مردانـه   يوجود دارد كه سبب تشخ ييها مؤلفه ،در گفتار و نوشتار ].72ص
زبان  ي،ارتبه عب .ستين زبان زنانه و مردانه نيب ين و ساختارياديبر تفاوت بن يلياما دل، شود يم

  .نداردمستقل  يزنانه ساخت
ت را در نوشـتار زنانـه از   ينه انجام شده كه بازتاب جنسـ ين زميز در اين يگريد يها پژوهش

 يو در ساخت دستور زبان با كاربرد ندا و تكرار و در سطح بالغ يـ احساس يكاربرد واژگان عاطف
 يهـا  از تفـاوت  ين حـوزه برخـ  يـ ان اپژوهشگر. ص داديتوان تشخ يه و استعاره ميبا كاربرد تشب

شـتر از  يمـردان ب : كه اند كرده  ن صورت گزارشيبه ا يآمار يها ن زن و مرد را در تفاوتيب يزبان
 يار و رسـم يـ ش از مردان با زبـانِ مع يزنان ب. كنند يشخص مفرد و فعل امر استفاده م ر اوليضم

ر، فعل، يا مردان متفاوت است و از ضمزنان با زنان و زنان ب ينوع ارتباط گفتار. كنند يصحبت م
كننـد و   يزنـان كمتـر حـرف مخاطـب را قطـع مـ       .كننـد  ياستفاده مـ  يگريد يواژه، لحن و آوا

شرح . ]84ـ  83ص، 2[ نديگو يتر از مردان سخن م عيبرند و زنان سر يها را كمتر به كار م دشواژه
از نـوع   ين زن و مرد در زبان فارسده است كه تفاوت زبايجه رسين نتيها تاكنون به ا ن تفاوتيا

، اصـطالحات و  يزبـان  يتفـاوت در نـوع اسـتفاده از زبـان، رفتارهـا     . سـت ين ياديو بن يساختار
افـزون بـر   . است ياز زبان فارس يكاربرد ةزبان زنانه و مردانه دو گوني، به عبارت. ه استيما درون
ش يها و گـرا  ، خواستهيان عاطفي، بيحس يا، فضاي، نوع نگاه، تجربه، رفتار با اشيزبان يها مؤلفه

 .شــود يز زبــان و نوشــتار زن و مــرد مــية متفــاوت ســبب تمــايــما ن خــاص و درونيبــه مضــام
را بـه   يانجام شده، زبان فارس يرانيشناسان ا زبان از سوي يكه در مورد زبان فارس ييها پژوهش

ر يانـد و تـأث   گرا خوانـده  تيسجن يها و اصطالحات و اشارات و امثال زبان واژه يسبب كاربرد برخ
 يب زبـان فارسـ  يـ ن ترتيانـد و بـد   ن عامـل دانسـته  يتر ه مهمزمينن يگرا را در ا تيفرهنگ جنس

ــابرابر و  يا جامعــه يو فرهنگــ يذهنــ يكننــدة باورهــا مــنعكس اســت كــه در آن برخوردهــا ن
  .انه بوده استيگرا تيجنس

  بين زبان و ذهنيت ةرابط
ـ  يا جانبـه  انسان با ذهن در ارتباط اسـت و رابطـة دو   يآشكار است كه استعداد زبان ن زبـان و  يب
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زبان . شود يا اشاره ظاهر ميذهن است كه به صورت گفتار، نوشتار  يزبان، تجل. ذهن وجود دارد
سـت كـه   يا مشـخص ن مـ ا. زبانِ ذهـن اسـت   يشه نوعيشه است و انديانِ اندين ابزار بيتر ياساس

ش از يزبان پ. شه و احساس استفاده كرده استيان انديب براي يرابزا منزلة چگونه مغز از زبان به
 يهـا  بـا پـژوهش  . ت متـأثر باشـد، بـه ذهـن ارتبـاط دارد     يط، طبقـه، نـژاد و جنسـ   يآنكه از مح

سـتم  يتفكر و زبان، كاركرد زبان را به دو عامل سازوكار س يشناسان بر رو شناسان و روان ستيز
امـا چـون   ، داننـد  يو شـناخت مربـوط مـ    يريادگيادراك، آن و  يـ رفتار يو كاركرد روان يعصب

 يدرسـت  ت و ذات زبان و ذهـن و كـاركرد آن بـه   يو ماه يريگ تفكر، اندازه يپژوهش دربارة مبنا
 يختگـ يمراحلِ درآم يافت و چگونگيدر يتوان رابطة ذهن و زبان را از نظر علم يانجام نشده، نم

دانشـمندان  . شـناخت  يرونيرا با مناسبات ب يرونو مناسبات د يحس يها ل دادهيه و تحليو تجز
انـد و   را در رابطـه بـا ذهـن و زبـان انجـام داده      يمختلفـ  يهـا  شناس پژوهش شناس و زبان روان
  .ق كننديتحق ياجتماع يها ذهن انسان و پيوند آن با زبان و تجربه ياند دربارة محتوا دهيكوش

  تيرابطة بين زبان و جنس
گـاه زن و مـرد در جامعـه و بـر سـبك و      ياست و بر نوع ارتباط و جا يفرهنگ يا دهيت پديجنس
از  يكـ ي. گـذار اسـت   ريتـأث  يو ارتبـاط  يي، معنـا ي، دسـتور ي، واژگـان ييآوا زبان از نظر يمحتوا
از  ياسـت كـه ناشـ    ياجتمـاع  يهـا  زن و مرد، تفـاوت  يزبان يها ن عوامل مؤثر بر تفاوتيتر مهم

 يتينقـش جنسـ  . اسـت  يو محصـول فرهنـگ اجتمـاع   هـا   آن يتيو جنس يتفاوت نقش اجتماع
از فرهنـگ   يا شود كه پاره يم يخاص يزبان ياز الگوها يرويمتفاوت مرد و زن در جامعه سبب پ

ان مـردان و زنـان   يـ در م يزبـان  يهـا  از تفـاوت  يكـ ي. دهد آن جامعه را انعكاس مي يها و سنت
 يفرهنگـ  يايـ و زنـان در دو دن مـردان   ي،گـونگ  فرهنـگ  دو يطبق الگو« .است يگونگ فرهنگ دو

مـردان  . دارنـد  يدرك متفـاوت  ياز كنش متقابل كالمـ  سببن يكنند، به هم يم يمتفاوت زندگ
. نييا پـا يا باال هستند يدانند كه در آن  يم يكسب شأن اجتماع يبرا يا را مسابقه يروابط كالم

ن يـ ا. اسـت  ين شخصـ يكردن ارتباطات ب مستحكم يبرا يراه يزنان روابط كالم يحال آنكه برا
 يهـا  تفاوت ].27ص، 4[ »شوند يجاد ارتباط ميدر ا يمنجر به سوءتفاهمات يدگاهيد يها تفاوت

كـرد تفـاوت بـه    يرو. گرفـت  يتوان پ يكرد تفاوت و تسلط هم مين مردان و زنان را با رويب يزبان
ن در ياديـ بن يها فاوتكند و به ت  يد ميتأك ير آن بر گونة زبانيتقابل قدرتمند و فاقد قدرت و تأث

زنـان   يمردان و نوع ارتباط عاطف يـ تقابل يشدن، نوع رفتار در جامعه، نوع ارتباط رقابت ياجتماع
 :سـد ينو ين باره مـ يدر ا زبان و جايگاه زنكاف در كتاب ين ليراب. ها بر زبان اشاره دارد ر آنيو تأث

. كننـد  يف صـحبت مـ  يضع يارند با زبانمحتاطانه د ين خاطر كه فاقد اقتدارند و زبانيزنان به ا«
كننده ماننـد   فياصطالح تضع به ياز كاربرد ابزارها ييها ن گونة زنانه وجود نمونهيعلت اشاره به ا

 .]35ص، 4[ »در كالم زنان اسـت  يان مطالب به صورت سؤاليتر، آهنگ مردد، ب ميمال يناسزاها
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زبان . گذارد ير ميز تأثيكه بر كاربرد زبان ن ه دارديتك يتيجنس يها يبرابر كرد تسلط بر نايرو اام
 هـا و اصـطالحات   كه كاربرد واژه ان معنيبد. كند يتصور م يگاه فروتريزده، زن را در جا تيجنس
  .دهد يت پست زنان را در جامعه نشان ميموقع

دسـت    جـه بـه  ين نتيـ ت انجام شده، ايو جنس يكه در حوزة زبان فارس يقاتيبه استناد تحق
و  يات نوشـتار يـ در ادب يزدگـ  تين جنسـ يا. زده است تي، زباني جنسيت كه زبانِ فارسآمده اس
  .شود يم يتلق يتيجنس يوجود دارد و نابرابر ييدر حوزة واژگان و در حوزة معنا يگفتار

  رابطة جنسيت و نوع ادبي
چه عاملي ال اينجاست كه ؤاي تازه در ادبيات است و س رابطة نوع شعر و جنسيت خالق اثر، مقوله

شود؟ چرا زنـان شـعر حماسـي و پهلـواني      سبب ايجاد ارتباط بين نوع ادبي و جنس هنرمند مي
رسد اين است كه چون زنان از لحاظ رواني  نخستين پاسخي كه به ذهن مي، گمان اند؟ بي نسروده

ردان انـد و همچـون مـ    هاي زنانه مهربان اند و از لحاظ فيزيولوژيكي و به لحاظ سطح هورمون آرام
كـه خـود    ،امـا چـرا زنـان   . طبيعتاً به اين موضوعات رغبتي ندارنـد  طلب نيستند، خشن و جنگ

كـه   اند؟ شايد پاسخ اين باشـد  كننده و در عمل نقش تعليمي دارند، شعر تعليمي نسروده تربيت
هـا   ها تحميـل كـرده در آن   نفس كافي نداشتند و نقش فرودستي كه جامعه به آن به چون اعتماد

اما پرسش ديگر اين است كه چرا زنان  .اند اند و حكم تربيتي صادر نكرده ينه شده، اندرز نگفتهنهاد
كردند و زندگي  اند؟ پاسخ اين است كه چون زنان در عالم واقعيت زندگي مي شعر عرفاني نسروده

داد و چنـان   هاي ديگـر را نمـي   ها مهلت پرداختن به موضوع سخت و وظايف دشوار خانگي به آن
الطبيعه غرق شـوند و شـعر    آمد تا در عالم خيال و ماوراء وجود نمي هفرصتي در زندگي برايشان ب

هاي ادبي عصر بر انتخاب نوع شعر تـأثير   اينكه تأثيرپذيري از جريان ربا اذعان ب. عرفاني بسرايند
وجو  ستگرايش به آفرينش نوع خاصي از شعر را در دو علت دروني و بيروني جأ داشته، بايد منش

است كه بر ذهنيـت و زبـان تـأثير     يكيولوژيزيو ف يكيولوژيب يها شامل تفاوت يعلت درون. كرد
علت بيروني يا فرهنگي رابطة . نندة اثر استيبازتاب ذهن و زبان آفر يگذارد و هر اثر نوشتار مي

ي ديگر بر كند و از سو از سويي ادبيات از جامعه تغذيه مي. متقابل شعر و ساختار اجتماعي است
محتـوا و مضـمون شـعر    . اين ارتباط متقابل الزم و ملزوم يكديگرند. گذارد مي مردم جامعه تأثير

طور  چه به تابعي از جامعه و شرايط محيطي است و شعر به نوعي بازتاب تاريخ و جامعه است و اگر
ـ اجتماعي محيط  بر كنار بوده، از فضاي سياسياي  مستقيم از سياست و مناسبات قدرت تا اندازه

در اشعاري . شناختي اين تأثير پنهان است در اشعاري با كاركرد زيبايي. زندگي هنرمند متأثر است
پويا، آرام، شـاد و   ةجامع. كه هدف آن سودمندي است، اين تأثير آشكار است ،با كاركرد تعليمي

. ثيري يكسـان نـدارد  بر روحيه و ذهنيـت هنرمنـد تـأ    زده راكد، ناآرام و نابسامان و جنگ ةجامع
  .آمدن انواع ادبي، تأثير همين عناصر پيراموني متن است يكي از داليل پديد ،گمان بي
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خصـوص در   به ،ز نوشتار مردان و زنانيو شناخت تما يكرد ادبيتفاوت نوع شعر با رو يبررس
ا خشـن،  يـ واژگـان، لحـن نـرم     ، نوع نگـاه، يعاطف  انِيه، بيما از درون يي،و غنا ينوع شعر حماس

ص اسـت و  يف قابـل تشـخ  يه و توصـ يا تشبيا استعاره يه يكاربرد فراوان كنا يآهنگ كالم و حت
بـه چنـد تفـاوت اشـاره      ،نمونـه  يبـرا . ها را مشخص كند تواند تفاوت يهم م يفيك يبررس يحت
كـه  ي، عناصـر رزمـ  . اسـت  يعـاطف  يياشـعار غنـا   تياست و ماه ييحماسه روا تيماه. شود يم

و  ييجـو  و جنـگ  يطلبـ  جنـگ  يـة است، به سبب روح يشه و زبان شاعر حماسياند دهندة نشان
 ييايـ زن در دن يو عـاطف  ياحساسـات  يـة حال آنكه روح. ان دارديشتر در ذهن مرد جريب يريدل

زبـانِ  . يابـد  مـي  ان عشق است كـه در شـعر غنـايي تجلـي    يبه دنبال آرامش و ب ياليو خ يآرمان
آهنـگ كـالم در   . ده استيچين و پينرم و آهنگ ييزبانِ غناح است و يحماسه خشن و تند و صر

كننـده   ، آهنگ كالم افتـان و آرام ييزان است و در اشعار غناي، محكم و خيزشيانگ يشعر حماس
 ييحماسه از مبالغه و اغراق و اشعار غنـا . دهد يشاعر را به خواننده انتقال م ياست و حس عاطف

  .ال سرشار استياز خ

  انه و مردانهتفاوت ادبيات زن
مـردان بـا   . ها با اجتماع از نوعي ديگـر بـوده اسـت    شرايط زنانِ شاعر و رابطة آن، در طول تاريخ

انـد و در تحديـد حقـوق و نقـش      هاي فردي را از زنان سلب كـرده  نگرشِ مردانه حقوق و آزادي
ي و فرهنگـي  ها به ثروت و مالكيت و امكانات اجتماع ها در جامعه و دست نيافتن آن غيرفعال آن

هـاي   هاي خـانگي، فرصـت   هاي ناشي از تقسيم كار جنسيتي، نقش محدوديت. اند پافشاري كرده
اين دورافتادگي بـر  . نابرابر، نظام ارزشي، زنان را در حصارِ بستة اعتقادات مردانه نگه داشته است

رِ زنـان بيـان   اگر شـع . نصيب نمانده است هاي زندگي زن اثرگذار بوده و هنر از آن بي جنبه همة
اي  احساسات و عواطف فردي است و از موضوعات سياسي، اجتماعي، حماسي، تعليمي تـا انـدازه  

  .اي است كه زن در جامعه دارد دور افتاده است، بازتاب همان موقعيت حاشيه
 ناپـذير انكار يت فـرد دخـالت  يهو يريگ در شكل يتيو جنس يجنس يها از تفاوت يا مجموعه

در طـول   ،نة روابـط نـابرابر زن و مـرد   يشيخصوص پ به، و فرهنگ جامعه يتماعساختار اج. دارند
الت طبقة برتر تن دهنـد  يخواسته به تما وابسته و مرد يتيها سبب شده است كه زنان با هو قرن

و عدم استقالل بر نگرش  ين وابستگيا. خود چشم بپوشند يها از خواسته يريپذ ن سلطهيو در ا
هـا انتظـار داشـته     از آن يجامعـة سـنت   را ر گذاشته و هر آنچهيها تأث نآ يتيشخص يها يژگيو و

فرهنگـي و  هـاي   نشان داده، به سـبب سـنت   يمردانه رغبت يها اگر زن به موضوع. اند انجام داده
نبـوده   ياجتمـاع  يو هنجارهـا  يتيجنسـ  يگر، قادر به عبور از مرزهـا  اجتماعي سلطههاي  نظام
 يط محـدود و فضـا  يدر محـ  يط زندگيرفتار زن و مرد، تفاوت شرابر  ير نظام اجتماعيتأث. است

 يو عـاطف  يمردان و همچنين تفاوت روحـ  يبرا يط گستردة اجتماعيزنان و مح يبرا يخصوص
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نش دو جنس شده كـه بازتـاب آن در اثـر    يدر نوع نگاه، تجربه، و ب ييها زن و مرد، سبب تفاوت
ـ  يه و تحليا تجزاست كه ب يعيدهد و طب يخود را نشان م يهنر خصـوص شـعر از    هل ادبيـات و ب

ان يـ مضـمون، ب ) ي، دسـتور ي، واژگـان يـي ساختار آوا(زبان   ، محتوا، صورت، تجربه،ينظر نوع ادب
  .است يقابل بررس يو كم يفيشگي، تفاوت شعر زنانه و مردانه با روش كيو اند يعاطف

است،  يرسان كه ابزار ارتباط و اطالع ،هبا زبانِ روزمر يزبانِ ادب .ات، زبان استيادب يساختار اصل
و  يبر متن داللـت دارد و از قواعـد رسـم    يزبانِ ادب. دارد يام تفاوت خاصيدر ساختار، هدف و پ

ل، احساس، يانتقال تخ يهدف زبان ادب. كند ينم يرويدر ساختار، معنا و مفهوم پ يروابط منطق
 يهـا  هيـ ده در اليـ چيام آن پيـ است و پ يقيحق يايمتفاوت با دن ييايزش مخاطب و خلق دنيانگ

ـ   واژه. رسد يل و هنر مياست كه در انتها به تخ يزيو رمزآم ياستعار افـزون بـر    يها در زبـان ادب
كه  يشناس در مطالعات زبان .روند يبا ساختار اثر به كار م ينيو همنش ييبايبا هدف ز يرسان اميپ

از  يزبان بازتـاب . شود ياز زبان در نظر گرفته م يتيروا منزلة ات بهيرد، ادبيگ يات صورت ميبر ادب
، گفتـار و در  يشـفاه  يك جامعـه اسـت كـه در سـاختار    يمردم  يها شهيت و انديفرهنگ، ذهن

ه يات زنان و مردان از چند زاويپژوهش دربارة تفاوت ادب. آورد يد ميمكتوب، نوشتار را پد يساختار
قات ينة تحقين موضوع زميت است؟ ايجنس يدارا يا زبانِ ادبينكه آينخست ا. است يقابل بررس

، نـژاد،  ي، طبقة اجتماعيت اجتماعيموقع  چون يت و عواملير جنسيشد كه تأث يا ار گستردهيبس
ات زنانه نوع يافزون بر زبان، در ادب. به اثبات رساند يرا بر تفاوت زبان... ا ويالت، جغرافيسن، تحص
ن يتر يكه به كل يا نگاه زنانه. د در نظر گرفته شوديز باين يهنر ه و صورت اثريما درون  نگاه زنانه،

زمـان بـا آن بـه     و هـم  يو اقتصـاد  ياسـ يو س ي، فرهنگياجتماع يها موضوعات جامعه و مؤلفه
، ينيب ، جهانييكه حاصل توانا ينگرد و در نوشتار يمتفاوت م يا هياز زاو يزندگ ئيموضوعات جز

كـه حاصـلِ    يا نگاه زنانه. ابدي ينمود م  احساس و عاطفة زنانه است،نانه و يب كيتجربه و توجه بار
. سازد با نگاه مردانه دارد و جهان متفاوتي مي يتفاوت معنادار  شه، عمل و تجربة زنانه است،ياند
ز بـا نوشـتار مردانـه    يـ نوشتار زنانـه ن . نديآفر يمتفاوت م ياتياست كه تفاوت نگرش، ادب يعيطب

وجو  د جستيبا يت هنرمند در اثر ادبيان فرديآن را در ب يها ن نشانهيه نخستك دارد ييها تفاوت
شه، تجربه و نوع نگاه هنرمند قابـل  يان، انديوة بياز سبك، ش يشده در اثر ادب عرضه يزنانگ. كرد
خصوص آثار زنان كه بـه سـبب    به ي،در آثار ادب يفرد يها و تفاوت يسبك شخص. افت استيدر

ن يـ انـد و بازتـاب ا   افتهيرامون خود دست ياز جهان پ يبه تجربة متفاوت يجتماعت نابرابر ايموقع
 يها از دارد تا مؤلفهين يتر قيتر و دق قياند، به شناخت عم ر كردهيرا در آثار خود تصو يبازدارندگ

مسـائل  « 1سـن يس تايبه اسـتناد نوشـتة لـوئ   . شود يو بازشناس يابيات زنانه بازيشعر زنانه و ادب
ن ينقش دارند، چه ما از ا يادب ةد و تجربياز جمله تول يبشر ةد و تجربيدر تمام ابعاد تول يتيجنس

  ].164ص ،5[ ».ميم و چه نباشيمسئله آگاه باش
                                                        

1. Lois Tyson  
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ـ  يتفـاوت سـبك و چگـونگ    خصوص در شعر، در هب ،ات مردانيات زنان با ادبيتفاوت ادب ة ارائ
ن ياز نظر زبـان، محتـوا، صـورت، مضـام    رساند و  يت شاعر را مياست كه فرد يانيشه و نوع بياند

 يشعر زنانه، شـعرِ فضـا  . است يابيقابل ارز ينش واژگان و نوع ادبي، نوع گزينة فكري، زميعاطف
است كه  يشعر زن، شعر .حضور ندارد يالش و گاه معشوق كسياست و جز شاعر و خ يخصوص

روست كه زبان و  نيا و از شود يوار گفته م است كه زمزمه يزة عشق و شرم است و همچون رازيآم
زنانـه   ييشـعر غنـا  . و آهنگ كالم تفـاوت دارد  ييآرا لحن شعر مردانه و زنانه از نظر واژگان، واج

ت از يو شكا يان غم دوريسرشار از عاطفه و عشق است به زباني نرم و اگر معشوق حضور ندارد، ب
ش بـه  يگـرا  ي،نسـب  يا سـه يقادر م. شـود  يزنانه سروده م يها ناله هجران است كه به صورت غم

 .ف عاشـقانه و مظهـرِ عاطفـة زنانـه اسـت     يـ از احساس لط يا در شعرِ زنان جلوه ينِ عاطفيمضام
ح يصـر  يمعشوق است كه با لفظ يو ظاهر يجسم ييباياز ز يفيكه در شعر مردان توص يحال در

را كـه   ييوع غناشتر نياساس محتواست كه زنان ب نش نوع شعر بريگر گزيتفاوت د. شود يگفته م
 يانِ عاشقانه براياست كه امكانِ ب ييچون فقط در شعر غنا. اند حاصل عاطفه است انتخاب كرده

. اسـت  يو عرفـان  يمـ يتعل  ،يش مردان به اسـتفاده از نـوع حماسـ   يگرا ازن فراهم بوده است، ام
كه بازتاب قدرت  ات زنانه و مردانه استيگر ادبيمردان تفاوت د يان كالميزنان و عر ييگو دهيپوش
ف يمردان در شـعر بـه توصـ   . زنان است يفرهنگ يها تيمردان و محدود يگاه برتر اجتماعيو جا
، يسـمرقند  ي، سـوزن يد زاكـان يـ چـون عب  ياند و شاعران و تبادالت آن پرداخته يجنس يها اندام
اما زنان  ،اند دهدا كرده و رواج ان يمحابا ب را بي يدر و پرده يان كالميعر مثنويدر  يو مولو يسعد

ن حجـابِ  ياند و ا ت كردهياط زنانه را رعاين و واژگان جانب حجب و شرم و احتيدر كاربرد مضام
م و يمردانِ شاعر، شعر را به عرصـة مفـاخره، تعلـ   . از فرهنگ محدودكننده بوده است يكالم ناش

عاطفه و عشق در شـعر  شه و يان احساس و انديكه زنان شاعر به ب يحال در  اند، ل كردهيعرفان تبد
خصوص از مجاز،  هاند، ب استفاده كرده يكمتر يادب يها هيع و آرايزنان در شعر از صنا. اند پرداخته

  در سطح محدود، ياجتماع  تيزنان به سبب فعال. اند ندرت استفاده كرده و وصف به ينيآفر بيترك
شـتر اسـتفاده   يكـه زنـان ب   ينيمضـام . مردانـه دارنـد   يِاز جهانِ ذهن يمحدودتر يذهني قلمرو

از آغاز (شده  است و در دورة مطالعه يمعشوق واحد و موضوعات خانگ  عت محدود،يكنند، طب يم
كمتـر   ياجتمـاع  يها پردازند و موضوع ينم يو فلسف يبه مسائل جنگ) ق 8ادب فارسي تا سدة 
 ياثر هنر يةما درون ات زنان و مردانيادب يها ن تفاوتيتر از مهم يكي. كند يتوجهشان را جلب م

كنـد و   ير مـ يرا تصـو  يو فرد ي، حوزة خصوصياثر ادب يشة اصلية آثار زنان و انديما درون. است
زن و نوع  ين موضوع نقشِ خانگيدهد و علت ا يو جامعه را نشان م ينوشتار مردان عرصة عموم

. ش نـداده اسـت  آمـوز  ينقشِ اجتمـاع  ياست كه او را برا يزن در نظام مردساالر يريپذ جامعه
 يخ ادبين است كه مردان در طول تاريات زنان با مردان شده ايادب يكه باعث تفاوت كم يعوامل

با  يان، مسافرت و رابطه و مناسبات ادبيهمچون محفل شاعران با دربار ؛داشتند يشتريامكانات ب
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ر يتـأث  يت شعر بيت زنانه بر كميت و محروميعمل مردانه و در مقابل محدود ين آزاديگران، ايد
 يف خانگيانجام وظا ،ديترد يب .اند ك از زنان شعر بلند نسرودهي چيقابل ذكر است كه ه. نبوده است
چنـد هـزار    يها يآورده تا همچون مردان مثنو يش نميها پ آن يبرا يفرصت يسنت يا در جامعه

 ين كار هنـر يمداوم به اطور  وقفه و به يمردان حرفه بوده و ب ينكه شعر برايدوم ا. نديبسرا يتيب
سـند و  ينو يمـ  يمـدت  يدار خدمت و بچـه   ،يخانگ ةفيكه زنان به علت وظ يحال در؛ پرداختند يم

ة عواطف و يو تخل يمشغول زنان جنبة دل ين سبب شعر برايبه هم .د آن را رها كننديها با مدت
. داشـته اسـت   ينبـة شـغل  ج يمردان شاعر در آغازِ ادبِ فارس يها را دارد و برا آن يان آرزوهايب

ت خـود بـوده   يدادن هو و نشان ينندگياز به آفرين يزنان نوع يران برايسرودنِ شعر در فرهنگ ا
ر نظـمِ  ييـ رسد كه تغ يبه نظر م .ند مردان نبودهيان خود، چندان خوشايهنر و ب ةن ارائياست و ا

ن است كه حـذف  ين بر ارو شده و گما زنان با واكنش مردان روبه يات از سويحاكم بر ادب يسنت
به سنّت مردانـه، بـه    يبنديات عالوه بر پايادب يها خيها و تار نهيها و سف ها و جنگ زنان از تذكره
  .زنان بوده است يمردان از نافرمان يسبب ناخشنود

  نتيجه
شـناختي،   شـناختي، روان  گوناگون و با رويكـرد زيسـت  هاي  كوشش شد تا از جنبه ،در اين مقاله

نتيجة اين پـژوهش  . شناختي تأثير جنسيت بر ادبيات ارزيابي و تحليل شود اختي، زبانشن جامعه
اي از عوامل دروني و بيروني سبب ايجاد تفاوت در دنياي زنان و مردان  مشخص كرد كه مجموعه

. دهد ماند و جهان ذهني و واقعي هنرمند را بازتاب مي نصيب نمي شود و ادبيات و هنر از آن بي مي
جنسي در آن هاي  تأثير جنسيت خالق اثر و يافتن نشانه ديدگاهتحليل و بازخواني ادبيات از  نقد و

متنـي و سـاختار زبـاني و     گرا رويكردي جديد در ادبيات است كه از نظـر درون  نقد زن ةدر زمين
  كند مشخص مي معنايي و انديشگي، تفاوت ادبيات زنانه و مردانه را از نظر كمي و كيفي

بـودن   هنـر بـه انسـاني    وص موضوع فراجنسيتي بودن ادبيات، بايد افزود كه وااليـيِ خص و در
سبب ماندگاري اثـر   آن است و همين هدف است كه توجيه منطقي دارد و نهفته درهاي  انديشه
ـ جزهـاي   از جنسيت در اثر هنـري تفـاوت  هايي  ولي جنسيت خالق اثر يا نشانه ،شود مي ادبي ي ئ

  .ساختاري يا معنايي قابل بحث است است كه در حوزة سبكي،
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