
 

 

 هنگی زنِ دیروزِ عرب در ساختارهابررسی جایگاه اجتماعی و فر

 عربی های صوری زبانالیه و 

 روح اهلل صیادی نژاد

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
(222- 242)  

 23/20/2134: رشیپذ خی، تار22/2131/ 21: افتیدر خیتار

  چکیده
های متفاوت، جهان را به های مختلف با تولید زباننگزبان محصول تعامالت فرهنگی است و فره

زبان، جدا از اجتماع و  ۀاند که مطالعـنمایند. زبان و فرهنگ چنان درهم تنیدهاشکال مختلف درک می

در انزوا، کاری است بس عبث و بیهوده. مطالعات مربوط به پیوند میان زبان و فرهنگ با مطالعات 

بیستم و تاکید او بر بافت موقعیت به شکلی جدی آغاز و سپس توسط  در اوایل قرن« مالینوفسکی»

های جامعه شناختی زبان قرار دارد در پی آن است پژوهش ۀادامه یافت. این پژوهش که در زمر  «فرث»

های که با مطالعـۀ کیفی و به روش تحلیلی، جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنِ دیروز ِعرب را با هنر سازه

نماید. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که جامعۀ مرد ساالر عرب، برای این که زن را  زبانی مشخص

خود درآورد؛ زبان را از او سلب نمود. کالبد شکافی واژگان و بررسی  ۀهر چه بیشتر در زیر سلط

 است. ها حاکی از آن است که فرهنگ،  زن را به یک موجودی وابسته تبدیل نمودهها و کنایهاستعاره

جامعۀ مردساالرِ عرب با محروم نمودن زن از زبان و قلم توانست قرنهای طوالنی به زنده به گور کردنِ 

 .کندفرهنگی و اجتماعیِ وی اقدام 

 اجتماع عربی، فرهنگ، زن، جامعه شناسی زبان، مردساالری.: کلیدی هایواژه

                                                           

  الکترونیکی نویسنده: پست saiiadi57@gmail.com 
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 مقدمه -2

خود با یکی از  ئۀاارعرضه و هر فرهنگی برای داشتن سهمی در تحوالت جهان، نیازمند 

شود. نسته میابزارهای ارتباطی موجود است که بی گمان زبان از مهمترین این ابزارها دا

پدر زبان شناسی »که از او به عنوان  (Ferdinand de Saussure)« فردیناند دی سوسور»

؛ شود مییاد  (15: 5831)عباس،  «گذار مکتب ساختارگراییپایه»و  (368: 5831)داد،  «نوین

یکی سطح مفهومی و انتزاعی زبان که آن را  :نمایدزبان را در دو سطح تعریف می

« پارول»آن را زبان ترجمه کرد؛ و دیگری  توان مینامد و می (Le Langue) «النگ»

(parole)  تک افراد  ناطقه در نزد تک ۀآن را کالم یا گفتار نامید که همان قو توان میکه

مورد اهتمام در حقیقت همین وجه بیرونی زبان است که  (.5/36: 5838 )صفوی،است 

  قرار گرفته است.زبان شناسان نوین 

بر اهمیت عوامل اجتماعی و کاربردی در مکتب نقش گرا در اواخر قرن بیستم  با ظهور 

ۀ خهای زبان در شازبان تاکید ورزیده شد و بررسی تاثیر متغیرهای اجتماعی بر گونه

 مورد توجه قرار گرفت. (sociolinguistics)« جامعه شناسی زبان»با عنوان  جدیدی

اجتماعی آن مورد  های نقش ۀزبان را بر پای»تحت تاثیر سوسور  (Holliday)« هالیدی»

. به نظر او صورت یا ساخت زبان از راه کاربردهای نقشی آن برای دهد میتوجه قرار 

 (.18: 5831)آقاگل زاده، «استهای اجتماعی گوناگون شکل گرفته هدف

اجتماعی،  های سنتبنابراین زبان به عنوان یک حقیقت و رفتار اجتماعی که همواره با 

 .است، نباید جدا از اجتماع و در انزوا مورد مطالعه قرار گیرد آمیختهفرهنگی و سنتی 

  (Dlhaymz)این همان چیزی است که مردم شناس و زبان شناس آمریکایی، دلهایمز

 (.3: 5333)کاپلند، نامد می (Ethnography) آن را ارتباط قوم نگارانه

 به قرار ذیل است: دهیم میهایی که در این پژوهش فرادید خویش قرار سؤال

 در نظام درونی آن  مشاهده کرد؟ توان میبازتاب کارکردهای اجتماعی زبان را چگونه  -5

 د؟نیگاه اجتماعی و فرهنگی زن را مشخص نمای، جاتوانند میعناصر زبانی تا چه اندازه  -3

پـی بـه ایـدئولوژی     ،از طریق واژگان و روابط نحـوی کلمـات   توان میتا چه اندازه  -8

 خاصی برد؟



 221/ عربی های صوری زبانتماعی و فرهنگی زنِ دیروزِ عرب در ساختارها و الیهبررسی جایگاه اج   

 

 

 تحقیق ۀپیشین -2-2

عبداهلل »اثر « »کتاب  ۀمطالعپژوهش همزمان بود با  اینآغازین جرقه های 

این نویسنده در  . ه استدر بیروت به چاپ رسیدمیالدی  3116که در سال « غذامی

را « هزار و یک شب»در کتاب  به کارگیری ابزار زبان  ۀکتاب کوشیده است که  نحو

پرداختن به این بیشتر برای  مینۀدومین پژوهشی که زمورد بررسی و مداقه قرار دهد. 

که در سال  است اثر عیسی « »، کتاب آوردفراهم را موضوع 

های آوایی، واژگانی میالدی در  عمان به چاپ رسیده است. این کتاب به تفاوت 3113

نماید. متاسفانه در اغلب مطالعات زبان شناختیی که در و دستوری زن و مرد اشاره می

بیشتر  توجه چندانی نشده است و ،ایران صورت گرفته است به نقش اجتماعی زبان

با همپوشیی که ای مستقل از جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. زبان به عنوان پدیده

فرهنگ وجود دارد، پژوهشی که به درک این رابطه منتهی شود تاکنون میان زبان و 

های انجام نشده است. نویسنده در این پژوهش با تمرکز بر عناصر زبانی و جنبه

ی و فرهنگی زن دیروز ولوژیکی آن در طرحی بدیع و نو به تبیین سطح اجتماعئاید

 عرب پرداخته است.

 روش تحقیق -2-2

کیفی است که در  زبان عربی برای اولین بـار در داخـل    ۀاین پژوهش حاصل یک مطالع

ای انجام شده است. بـا توجـه بـه ایـن کـه ایـن       کشور به روش تحلیلی با ابزار کتابخانه

ـ تحقیقات جامعه شناسی زبان اسـت، سـعی شـده اسـت وز     ۀتحقیق در زمر  کتابهـای   ۀن

های  مختلف ن عرصهااز آنجا که محققزبان شناسی کمتر از دیگر منابع و مصادر نباشد. 

کـه پـیش از    نمایـد  مـی ضـروری  انـد،  ارائـه داده  «فرهنـگ »از  را های گوناگونیتعریف

 پرداختن به اصل موضوع، به تعریف فرهنگ و ارتباط آن با زبان پرداخته شود.

 پیوند فرهنگ و زبان  -2

آید. این امر پربسامد و پرکاربرد هر ملت به شمار میواژگانِ  ءجز« فرهنگ»بی شک   

ای از ابهام و پیچیدگی قرار گیرد. موجب شده است که  مفهوم آن همواره در هاله
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مردم شناس آمریکایی، که از زوایای تاریخی، روانشناسی،  ،(A.L. Kroeber) «کروبیر»

تعریف از  561بیش از  ، ستین واژه را رصد نموده اجامعه شناسی، ساختاری و...  ا

که این به خوبی گویای آن است که  (33: 3116)عماد، است دادهاین کلمه به دست 

 فرهنگ در هر زبانی، اصطالحی چند الیه و چند معناست.

(Tylor .«ادوارد تـایلر » ،را فرهنـگ  تـرین تعریـف   که قـدیمی  دهد میتحقیق نشان    
 

) ، 

  ۀمجموعـ »او بـر ایـن بـاور اسـت کـه فرهنـگ        اسـت. داده ارائه  انگلیسی، سِناشمردم

، هنرها، افکار و اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسـوم،  ها دانشای از علوم، پیچیده

که یـک انسـان بـه عنـوان      ی استهایها و عادتآموخته ۀو به طور خالصه هم ها سنت

دیگر مردم شناسان آمریکـایی و   تقریباً. (65: 3151)کریم زکی،  «نماید میعضو جامعه اخذ 

و...   (Boas) « بـواس »، (Sapir) «سـابیر »، (Malinowski ) « مالینوفسـکی » انگلیسی نظیر

 (3-55: 3155) نک: عبدالدایم،  اند.به دست داده« تایلر»تعریفی نزدیک به تعریف 

 از تمــدن ادیــب و مصــلح مصــری، فرهنــگ را ،«موســی »
(Civilization)  

داند. فرهنگ از دید وی مرتبط با امور فکری است و تمدن مرتبط با امور مـادی  میجدا 

وجـود دارد و بـا    حـوزه با چشم پوشی از مباحث زیادی کـه در ایـن    (13: 5331موسی، )

ـ   »توان فرهنگ را بـه  انتخاب دیدگاه حداکثری، می هـا،  باورهـا، ارزش  ۀکلیّـت هـم تافت

های اجتمـاعی بـه عنـوان بخـشِ ذهنـی      ا، هنرها، فنون، آداب و فعالیّتهها، دانشآرمان

 تعریف کرد. (56 :5833 )رضوی، «فرهنگ؛ و تمدن را به عنوان بخش عینی آن

 جنبـۀ  ،تـرین ویژگـی فرهنـگ   مهـم  کـه رسیم مییافت در آنچه گفته شد به این بر بنا   

را یکـی از حقـایق   « بـان ز»نیز با توجه بـه ایـن موضـوع،    « سوسور»است.  آن اجتماعی

 اجتماعی
(Social Facts ) پس با نظر داشـت بـه ایـن     (13 :3151 ،)کریم زکی شمردمی بر

اسـت؛  « زبـان » در این زمینه همانند شأن« فرهنگ»توان اذعان داشت که  شأن می ،مسأله

ای از قواعد و معیارهای مادی و معنـوی اسـت کـه بـه صـورت      چرا که بیانگر مجموعه

نیـز تجسـم مـادی ایـن     « جامعـه »و انتزاعی در ذهن افراد جامعه وجود دارد و تجریدی 

 فرهنگنـد. پـس   ۀکننـد  افرادی است که خود سازنده و ایجـاد  ۀقواعد و معیارها به وسیل

 « تـوان آنهـا را از یکـدیگر جـدا کـرد     انـد کـه نمـی   ای درهـم تنیـده  این دو، بـه گونـه  »
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((Brown, 1994: 165   این دو از یکدیگر خالف طبیعـت آن دو   دنکر جداو تالش برای

زبان  ۀرابط: »گوید میکه  شود میاستناد داده « النگاکر» است. در تایید این گفته، به سخنِ

  پوشـــی هـــمو فرهنـــگ از نـــوع 
(overlap) اســـت و نـــه شـــمول 

(inclusion)  

 (.53: 5835، کالئی واسو رمضانی)رستم بیک تفرشی و 

در اوایل قرن « مالینوفسکی»میان زبان و فرهنگ با مطالعات  مطالعات مربوط به پیوند   

(Context of Situation) بیستم و تاکید او بر بافت موقعیت
به شکلی جدی آغاز و   

ترین مطالعات مربوط به ارتباط ادامه یافت. شاید برجسته (Firth) «فرث»سپس توسط 

 جبر زبانی بیانگرکه  است «ورف» و« ساپیر»معروف  ۀمیان فرهنگ و زبان نظری

(Linguistics Determinism) و نسبیت زبانی 
(Linguistic Relativism) است 

نشان دهند زبان محصول تعامالت که  صددند دراین دو زبان شناس  (616: 5835)کرول،

های متفاوت، جهان را به اشکال های مختلف با تولید زبانفرهنگی است و فرهنگ

. بنابراین هر کس مطابق ساخت (5/311 د.ت: ،الدین شمس )ر.ک: نمایندمختلف درک می

 ) همان(. بینشی داشته باشد تواند نمیو خارج از آن مقوله  اندیشد میزبان خود 

 ۀبه درک و نحو توان میهای زبانی است که از طریق آن یکی از این مقوله« جنسیت»   

 هدف دست یافت. بینش گویشوران زبانِ

 فرهنگی -اجتماعیمفهومی  ،نیثأت -1

 زن  ۀیافـت کـه عنصـر زنانـه و الهـ      خواهیم درهای شرقی و غربی با نگاهی به اسطوره

العاده همانگونه که بـه مـرد نسـبت    نیروهای خارقو  است قوی و قدرتمند ،همانند مرد

مـادری در تـاری     ۀالهـ  ۀسیطر  .(61: 3113مرعـی،  ) دادندمیبه زن هم نسبت شد میداده 

 .(61 :3113همـان،  ) نامگذاری نمایندآن دوران را عصر مادری سبب گردید که  ر بش ۀاولی

را  یارزشـمند  ءاز این روی هر شی ؛از جایگاه واالیی برخوردار بود«  زن»در آن دوران 

علـت   یقینـاً . نمودنـد اطالق مـی « مادری ۀاله»را « خورشید» مثالً؛ دادند میبه زن نسبت 

بـاور بـه    .(5/11: 5316، علـی  جـواد ) ان عربی، از این روستنیث خورشید در دستور زبأت

، «الت»هـای خـویش را مثـل    بـت  نـامِ  هـا عربها سبب شد که قدرت بارورسازیِ بت
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 . آنـان بـرای نشـان دادِن اهمیـت قبایـل نـاِم قبایـل را        را مؤنث نمایند« منات»و « عزی»

 .گرداندندمؤنث 

پدر، امری شایع و رایج در بسیاری از جوامع  نظام انتساب به دانید میهمان طور که     

جایگاه واالیی که زن در فرهنگ  سببنخستینِ عرب به  بشری است؛ اما برخی از قبایلِِ

« هناذرمَ» مثالًرساندند نه پدر؛ ب خودشان را به مادر میسَنَ ؛و باورهای آنان داشت

 (.11 :د.ت لبستانی،)ا ساختند میمنتسب  ،عراق ۀ، ملک«ماء السماء»خودشان را به 

چرا که دشواری عمـل   ؛مرد به صید و شکار، زمانِ سروریِ زن به سرآمد با پرداختنِِ    

گیری بر زن شد. از این زمـان  صید و نیاز به قدرت بدنی باال سبب فخر فروشی و خرده

شود. برخی بر این باورند که درهم شکستن قـدرت  زن  به جنس دوم تبدیل می ،به بعد

 خیزش مردساالریزن و 
(patriarcat)      فیـا،،  همزمان با عصر برنـزی یـا آهـن اسـت(

هـای منفـی و   ن نقـش فرهنگی حاکم بر آن روزگار است که به ز این شرایط . (13: 5333

برای تبیین هر چـه بیشـتر موضـوع،    . بخشید و نه شرایط  فیزیکی و روانی اومی انفعالی

های تحمیلی به زن را از جانب فرهنگ بـرای  شنق تواند میزبان بهترین ابزاری است که 

یافـت کـه بـرای راه     خـواهیم  درزبـانی عـرب    ۀخزانبا نگاهی عمیق به ما بازگو نماید. 

های متعددی وضع شده اسـت. عـرب بـرای راه رفـتن زیبارویـان،      رفتنِ)مشی( زن واژه

 «تتأوّد»، «تتثنّی» هایی نظیرواژهگردد، از شکلی طبیعی خارج راه رفتنشان  ۀشیوآنگاه که 

شود که در آن بـدن کـج   ها به راه رفتنی اطالق میوضع نموده است. این واژه «ترفل»و 

گیرد و یا این کـه زن دامـن کشـان و خرامـان راه     شود و حالتی رقص گونه به خود می

 بـه نظـر    .)ر.ک: ابن منظور،د.ت: ذیل مـاده ثنـی،دود، رفـل(    برود و دست خویش را تکان دهد

 گـری و ربـودن دلهـا را دارد. فرهنـگ     قصد عشوه ،راه رفتن ۀزن با این شیود که رسمی

 هـای سـاختگی را بـرای وی    با اختصاص دادن ایـن مفـردات بـه جـنس مؤنـث، نقـش      

 نماید.   تعریف می

با پا بـه سـن گذاشـتن او و     ؛زن، زایایی و باروری است در فرهنگی که تنها خالقیت    

 . در اینجاسـت کـه حـس    گـردد مـی زایـل  ایـای دیگـر از او   ناتوانی رحم وی، صفت  ز

دیگـر  وضـعیتی  دهـد. در چنـین   به زن دست مـی  آیی کارصفتی و عدم هویتی و بیبی
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چنـین   ۀرود و در پنـدار و انگـار  دار و سازنده به شمار نمیحضورِ زن، حضوری هویت

فرهنـگ  شـود. در اینجاسـت کـه    مردمی، زن موجودی بی خاصیت و منفی شناخته مـی 

را بـه مـرد   « زبـان »و « عقـل »زنـد. او از یـک طـرف،    ای مـی دست به  تقسیم ناعادالنـه 

سازد.  برای ایـن کـه   و از طرفی دیگر از زن یک موجود اندامی و بی زبان می بخشد می

 .نماید میخود درآورد، زبان را از وی  سلب  ۀزن را هر چه بیشتر در چمبر

 زن و سالح زبان -4

ــ   ــگ جامع ــاالر، زن را مرد ۀفرهن ــدایی»س ــرد را « ف ــود»و م ــندخ ــار« پس  . زن، آورد ب

)السـعداوی،   خویش را قربانی بلند پروازیهای مـرد نمـود   ۀهای فکری و آیندپروازی بلند

هـای علمـی، هنـری،  ادبـی و ... را از     تا مرد عرصه گردید.  این امر موجب (531: 5331

 توی خانــه حــبس نمایــد تــا بــه خــویش بــه حســاب آورد  و زن را در پســ هــایِامتیاز

شوی و طب  غذا مشـغول گـردد. مـرد تـا توانسـت انـواع ابزارهـای مـادی و          و شست

فرهنگی برای سرکوبی زن به کار گرفت. او آزادی کالم را از زن سلب نمود و به تزریق 

: 3116، )غـذامی  «»این فکر در جامعه دست زد که 

در ذیـل واژه   « ابن منظور». «بهترین کالم آن است که لفظش مردانه و معنایش زنانه باشـد » (1

 :، معانی زیر را آورده است«فحل»

 . عرف : ذیل ماده فحل(5313)شریف، امر بزرگ و غیر عادی فحل یعنی مذکر، قوی،    

را « زبان»ت. بنابراین، دانسمرد می  را فقط  درخورِِ« فحل»عرب، صفت  جامعۀ فرهنگی

در احتکار و انحصار مرد درآورد و وی را رقیب بال منازع این میدان گرداند. برای تایید 

ها برخاسته از بسیار کارساز است؛ چرا که مثل امثالاین مدعای خود، تامل و درنگ در 

های اجتماعی را ها و تصورات اجتماعیند و جهت گیری و تشخیص موقعیتقالب

های خطابه و سخنوری در فرهنگ عرب، همگی های حوزهآورند. شهرهم میفراه

 بُأخطَ»گویند: و یا می (853 :)میدانی، د.ت « : »گویند میمردند؛ مثال 

خواست دارای صفات در چنین فرهنگی، اگر زن می (.5/113 :5333عسکری، ) «سّن قُمِ

)فحل( برای او  و این کلمه شد میفاهت بر او زده مردانه گردد، برچسب حماقت و س
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  گردیدبه او اطالق می «زبان دراز ۀسلیط زنِ» آمد ویک امتیاز منفی به حساب می

بی مناسبت نیست در اینجا به ذکر این داستان و روایت . : ذیل ماده فحل(5313)ابن منظور، 

 :پرداخته شودتاریخی 

 گری کشـته شـده بـود. قـومی جمـع شـده بودنـد و        فردی از یک قبیله توسط قبیله دی»

مقتول راضی بـه گـرفتنِ دیـه شـده      ۀخواستند میان دو قبیله صلح برقرار نمایند. قبیلمی

وارد شـد و گفـت:   « هجهیـز »رسید. ناگهان زنـی بـه نـام    بودند و کار داشت به اتمام می

کردنـد و از آن   اولیای مقتول، قاتل را کشتند. جمع با شنیدن این سخن سـکوت اختیـار  

 (3/555)میدانی، د.ت: « زمان به بعد این مثل بر سر زبانها افتاد: 

و روایت تاریخی یک زن اسـت   مثلقهرمانِ این  . «سخن هر سخنوری را قطع کرد هجهیز»

د کـه  )خطیبان قبیله( را به سکوت واداشت و این جرمی بـو  که با استفاده از زبان، مردان

ایـن عمـل ِجهیـزه را دلیلـی بـر      »نبـود. میـدانی    بخششدر فرهنگ  آن روز عرب قابل 

 (.5/333)همان، د.ت: « َگوید: و می داند میحماقت او 

آزادی کالم به »جامعه تا توانست آزادی کالم زن را محدود نمود؛ چرا که  فرهنگ      

یشه، آزادی عمل در پی داشت و این خطری شد و آزادی اندآزادی اندیشه منجر می

قدر مسلم  (.311 :5331)السعداوی، « آمد میمرد ساالر عرب به حساب  ۀبزرگ برای جامع

پسندیدند را بیشتر می کوته زبانعرب، زن زیبارویِ  ۀست که مردان آن روز جامعااین 

زن سنگین زبان را » .(31 :5333 )غذامی، «»تا آنجا که مثل شد، 

 «.بپسندیدید

حتی زنانی  ؛شود نمیشود و به او توجهی در چنین فرهنگی، صدای زن شنیده نمی     

صدایشان در چنین فرهنگ گم است. زنی به  ؛اند شدهکه به درایت و حکمت شناخته 

انی، د.ت: )میدکه به حکمت و تیز بینی مثل است  -،، از قبیله جدیس«»نام 

هنگامی که دید، دشمن در زیر درختان خود را نهان کرده است و به  -( 5/331-513

رساند. جماعت، اش میخبر هجوم دشمن را به  قبیله ؛او در حرکت است ۀسمت قبیل

 ، سوگند خورد که دشمناو سخن او را باور نکردند و او را متهم به یاوه گویی نمودند. 

. باز هم سخنش را باور ندن را نعل زده و به سوی شما در حرکتبارو بنه بسته و اسبا



 223/ عربی های صوری زبانتماعی و فرهنگی زنِ دیروزِ عرب در ساختارها و الیهبررسی جایگاه اج   

 

 

صبح بر آنان حمله آورد و هنگام نکردند و خود را آماده جنگ ننمودند تا اینکه دشمن 

یقینا، در چنین  (5/513 :)همان، د.ترا گرفتند و دو چشمانش را سوراخ کردند « زرقاء»

. کردند میافراد قبیله سخن او را تایید  بود،ور، مرد میفرهنگی اگر صاحب خبر و دیده

اگر لب به  ؛در چنین فرهنگی، زن موجودی بی زبان و بی سر است که فاقد عقل است

اموی، در نقد زنی که  ۀ، شاعر دور«فرزدق»سخن گشاید، سخنانش لغو و بیهوده است. 

 :گوید میزبان به گفتن شعر باز کرده بود، چنین 

اگر مرغ همانند خروس » (.5/31)میدانی، د. ت: «»

امثالی عرب با ساخت و پرداخت چنین  مرد ساالرِ ۀ. جامع«بانگ برآورد باید ذبح شود

 سبب  امثالیقصد داشت، هر چه بیشتر بر این کوس نابرابری بکوبد. رواج چنین 

 «میشل فوکو»نی جلوه دهد. خود را شرعی و قانو ۀشود تا مرد رفتار مستبدانمی

(Michel Foucault)، و ... به عنوان  ها افسانهها، از هنرهای مردمی؛ مانند مثل

های موجود در جامعه را ای از این طریق نابرابریکه هر جامعه کند مییاد  هایی روش

 (.511 :5835 موحد و دیگران،) بخشد میمشروعیت 

رفت و جدل به شمار می اربابلطان زبان و ای، مرد سدر چنین فرهنگ و جامعه   

 در مقامات « بدیع الزمان همدانی»صدای برتر از آنِ او بود. قدر مسلم از این روست که 

و قهرمان آن را مردی  « عیسی بن هشام »خویش راوی تمامی داستانهایش را مردی بنام 

 در چنین زباهنگی .(315: 5336)عبدالعال،  دهد میقرار « ابوالفتح اسکندری»به نام 

(cultuling
 

فردی دارد تا اجتماعی. زن اگر  ۀجنب ؛شود میاگر صدایی از زن شنیده  (

برای ابراز وجود و دفاع از حق و حقوق  صرفاًنماید، گهگاهی از ابزار زبان استفاده می

 .(58: 3153)مسعودی،  خویش است

به دنبال آن بود  ؛تیار داشتزنی که مدت زمان طوالنی تنها لغت ایماء و اشاره در اخ

 اما چگونه؟ ؛حروف ابجد، تفکرات و  خیال خویش را بازگو نمایدبکارگیری که با 

هایی از زبان را به زن واگذار نمود. زن چون زمانی که مرد، قلم به دست گرفت، حوزه

 های دیگر برایبرای گریه و شیون مناسب بود، رثا به او واگذاشته شد و ورود به عرصه

)معبدی، د.ت:  او قدغن شد. بنابراین مرد، فخر، هجاء و غزل را منحصر به خود گرداند
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 ، چنگال و دندان قبیله بود و زبان سیاسی قبیله به شمارها جنگمرد در »چرا که  ؛(55

میشل »چنین تقسیمی از جانب مرد ما را به یاد این نظریه  (.8/66 :5311)رافعی،  «رفتمی

نواحی گفتار به نحوِ یکسانی گشوده و نفوذ پذیر  ۀهم: »گوید میکه اندازد می« فوکو

. از این روست که (81 :5831) «نیستند و ورود به بعضی نواحی اکیداً ممنوع است

« » مثالًرثاست؛  ۀهایی که از زنان برجای مانده است در حوزسروده ترین قدیمی

و  (13: 5113)ابوناجی،  کندی می، سوگ سرای«کلیب»در رثای شوهرش، « » دختر

 (.18 :5113)همان، در رثای برادرانش « خنساء»

انداخت. زن برای « حقیقت مردانه» دامِِ درها، زنان را مردان بر تمامی گفتمان ۀسیطر»

مرد سخن گفت تا آنچه را که از گفتنِ آن عاجز   طیّ این مسیر دشوار، ابتدا از زبانِ

نزهون بنت »اندلسی،  ۀاین سخن شاعر (.18: 3155)سلدن،  «یدبه سهولت بیان نما بود؛

 ، شاهد خوبی برای تایید این قول است:«القالعی

 (533-538: 5833المقری، )                                                                          

 «است« مذکّر»ولی شعر من  ؛امآفریده شده« مؤنث»من  اگر چه»

کمک  اب دست آوردنِ جایگاه اجتماعی رایِِ خویش و ب هویت یافتنِ در پیِبنابراین، زن 

سیّد و ارباب  رضایت  ۀچرا که دغدغ؛ زبان گذاشت ۀقدم در عرصگرفتن از مرد،  

 شد میوی  بر د و خرده گیریانتقا از و مانع بخشید می)مرد( داشتن، به او نوعی آرامش 

رمان نویس الجزائری،  همانند  ،«احالم مستغانمی» این روست که از (.561)داودی، د.ت: 

 ، داستانِ«هسحر خلیف» و «لیلی بعلبکی»، «کولیت خوری»نظیر   ؛دیگر نویسندگان زن

 . (513 :3111)دبونضال،  کند میروایت « دم خالد»را از زبان  قهرمانی به نام  «الجسد»

زن از کتابت، او را زنده به گورِ فرهنگی و  مرد قرنها در تالش بود تا با بازداشتنِ

 گویددر این باره چه خوش می« ابوالعالءمعرّی»  اجتماعی نماید.

 (5/11)المعرّی، د.ت:                                                                                       
 «به زنان خود ن  ریسی و بافندگی بیاموزید نه نوشتن و خواندن»



 212/ عربی های صوری زبانتماعی و فرهنگی زنِ دیروزِ عرب در ساختارها و الیهبررسی جایگاه اج   

 

 

 گوید:مینیز چنین در این باره  کویتی، ۀ، شاعر«سعاد الصباح»

«

گویند: نگارش برای زن می» .«

مبادا آن را بنوشی ... براستی که نگارش  ؛ها سم استگناهی بزرگ است.... ننویس... سروده

 «.پس در آن غرق مشو...  ؛دریایی ژرف است

سطوح آن از  ۀبه عناصر زبان در هم؛ تر دنبال نماییمبرای آنکه بحث خود را دقیق

 ،که واژگان ؛ چرانماییمتوجه میهای نحوی و عناصر بالغی واژگان گرفته تا ساخت

 Mikhail Bakhtin )) « میخائیل باختین»ای ایدئولوژیک دارند. در این راستا شناسنامه

واژگان همان سرنوشت و عاقبت جامعه است. این سرنوشت و عاقبت  »گوید: می

، مدام در حال تغییر نماید میواژگان است که کشاکش و جدال میان افراد جامعه را بیان 

 (.358 :5333)  «نماید میتغییرات و تحوالت جامعه را منعکس ، کامل است و با امانت 

 ایدئولوژی -4-2
( Ideology ) واژگانی ۀالی در 

بلکه از لحاظ تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک، مفاهیم و  ؛خنثی نیستندها در زبان واژه

ضمنی متعددی دارند. برای تعیین دقیق معنای هر واژه، پژوهشگر باید به  های داللت

های مادر در زبان ، مراجعه به قاموسراستا نماید. در ایناقدام شناسی لغت نحفر باستا

 نماید.می ضروری والزم « لسان العرب»عربی؛ مثل 

قـوی، کمـال، ترسـناک و    آورده اسـت:  ، معانی زیـر را  «رجل» ۀدر ذیل ماد« ابن منظور»

ما را « رجل»تامل در معنای  ذیل مادۀ رجل( :5313)مخوف، سخت و دشوار، قاطع و برنده 

معانی زیر « دنث» ۀرساند که داللت بر قوت و کمال دارد. وی در ذیل مادبه این نکته می

یابیم از معانی فوق در می ذیل مادۀ دنث( :5313)همان،  ست: نرم، کند و غیر برندهرا آورده ا

پر قدرت است. این تفوق و برتـریِ مـرد در    موجودی قوی و ،که مرد در فرهنگ عرب

مرد، سـبب شـد کـه      انداخت و این توهمِ برتریِ« حقیقت مرد»ها، زن را در دامِ گفتمان

کـه  چیـزی اسـت    این همانهایِ مرد بنا نهاده شود. استهخومطابق با ، ساز و کار جامعه

حقیقت مورد تایید کسـی اسـت کـه بسـامد  خطـاب او بیشـتر       »گوید: می« میشل فوکو»

نداشـت. زن   «»ای جز در این میان زن نیز چاره(. 81: 3113)برهومۀ،  «است
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د نداشت. او پیش از آنکه ای موجودی سرسپرده بود که استقاللی از خودر چنین جامعه

و بعـد از   گرفـت  مـی مورد خطـاب قـرار    «»ازدواج کند تابع پدر بود و با 

؛ گویـا جامعـه درصـدد محـوِ     شـد  میصدا زده « »یا  «»ازدواج با عنوانِ 

 شخصیت زن بوده است.

تصریح «. رمز»د و یا با بو (هی)ضمیر غایبِ  ۀعرب ظهور و بروزش به وسیل دیروزِ ِزن

امری نکوهیده بود. در فرهنگ عرب یکی از رمزهای زن،  ،همسر و محبوب به اسمِ

در اصل یک رستنی و نبات بیابانی است که انسان در اوج گرما  هسرحاست.  «هسرح»

در بیت ذیل از محبوب « شریف رضی» ذیل مادۀ سرح(. :5313)ابن منظور ،  برد میبدان پناه 

 :کند مییاد « سرحه»رمزِ خود با 

                                                                                           (5116 :3/133) 

 .«نچشید محبوبی که جدایی بر او سبقت گرفت در حالی که لباسی نپوشید و عسلی»

و یا « هنازک المالئک»مثل  ؛شود میآشکارا نامِ زن در مأل عام صدا زده  ،اما امروزه

قدرت و در  ۀخطابی نشان از برهم زدن موازن ظهورش با ضمیر متکلم است.  این سبک 

 بنگرید:« سعاد الصباح»قدیمی دارد. به این سخن  ۀهای پوسیدهم شکستن قالب

  ..«گویند: سخن امتیاز مردان است .می» (53: 5336) ..«تیازُ الرّجالِام یقولون: إنّ الکالمَ»

 و در جایی دیگر چنین میگوید:

پذیرند و دانم که آنان زوالمی من» .(51 :5336)همان،  ُ«»

 «.ماندنیمن باقی

رده است و بعـد از آن نیـز اسـم    گفت  فوق سه بار ضمیر متکلم آوسعاد الصباح در پاره

  « برتـرِ  مـنِِ »مـرد، بیـان نمایـد کـه      کیـانِ  تا ضـمن نفـیِ   بکار گرفته است «»فاعلِ 

(super ego ) مرد نیست.« منِ برترِ» او کمتر از 

از ؛کردزن بعد از آنکه امتیازِ زبان را به دست آورد به شدت احساس ناامنی زبانی می

وشتار خود، زبان فصیح عربی که همان زبان معیار بود و با این جهت در گفتار و ن

گرفت. با نگاهی به به کار می (33: 5336 )کالوه، «بخش متمدن جامعه انطباق داشت»
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عرب از  شاعرِِ ؛ چرا که زنانِشود میفوق بر ما هویدا  ۀمیراث ادبی عرب صدق ِ گفت

ا واژگان عامیانه و مبتذل به که در آنه« موشحات»و « زجل»هایی مثل سرایش در قالب

 ورزیدند.د، اجتناب میوشکار گرفته می

 دستوری زبان ساختارهای درایدئولوژی  -4-2

نماید و نوع خاصـی  خود را بر روابط نحوی کلمات تحمیل می ،ایدئولوژی ،در حقیقت

نشانگرهای فرهنگی در سـاختارهای نحـوی و   » گزیند. به عبارتی دیگریماز گرامر را بر

یکـی از بـارزترین   « جنسـیّت » .(Enfield, 2002: 232) یابـد زبان ظهور می واژیِساخت 

 ۀبـه نـوع جهـان بینـی و فلسـف      تـوان  میزبانی است که با بررسی ساختار آن  هایمؤلّفه

جایگـاهی بـاالتر از   « جـنس ». در دستور زبـان عربـی بـرای    برد پی  زبانان عربخاص 

، هـا ، فعـل هـا در اسم« تذکیر»و « تانیث»شناخت ل هستند تا آنجا که ئقا« إعراب»جایگاه 

)فنـدریس:   انـد دستور زبان به شـمار آورده  و تمامِِ  ، قیاس و ... را آغاز فصاحتهاصفت

 (.536-531 :د.ت

دانند. آنان می (8/315)سیبویه، د.ت:  «فرع» و تانیث را« اصل»دستورنویسان عرب تذکیر را 

بـر  « مـذکر »بـه تغلیـبِ    ، حکـمِ آینـد  گـرد ک جا در ی« مؤنث»با « مذکر»در صورتی که 

  (.533: 5313)ابـن اننبـاری،    «» گویند:دهند و میمی« مؤنث»

در حقیقت تغلیب مذکر بر مؤنث یک صورت ایدئولوژیکی مسلّط است و این صـورت  

صورت یک معنای  رسد که بهایدئولوژیکی در فرهنگ عرب آن چنان طبیعی به نظر می

 ۀمتعارف جای خود را باز کرده است. پرداختن به تمامی جوانب این موضوع از حوصـل 

این مقال خارج است و باید در مجالی دیگر به آن پرداخته شود که خـود موضـوعی در   

خور تحقیق است. ما در اینجا در حد مجال و به تناسب موضوع بـه دو مسـاله در ایـن    

 پردازیم:زمینه می

یافـت کـه    خـواهیم  در ،عـرب نگـاهی بیفکنـیم    های زنان دیروزِِخست؛ اگر به سرودهن

 ایـن بیـانگر سـکون و عـدم پویـایی آنـان در       آنان از اسـم بـیش از فعـل اسـت.      ۀاستفاد

بـار از   53« خنساء» ،«یحمی الصحاب» ۀدر سرود مثالً ؛های مختلف اجتماعی استعرصه

 ؛ اما زنان امروزینِ(583)ن.ک: د.ت:  اسمیه ۀار از جملب 31و نماید میفعلیه استفاده  ۀجمل
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 بـیش از اسـم اسـت کـه ایـن از فاعلیـت زنـان در         ،آنـان از فعـل   ۀعرب، بسامد استفاد

 یوتوبیـا  » ۀدر قصـید « هنـازک المالئکـ  » مـثالً ؛ داردهای مختلف جامعه پرده برمـی عرصه

 (511، 3، 5331)ر.ک: گیرد. کار می به هاسمیّ ۀبار جمل 51و  هفعلیّ ۀبار جمل 13« فی الجبال

  :تابع موصوف است از ده چیز صفت در چهار چیز ،دستور زبان عربیطبقِ دوم؛ 

ولی برخی از کلمات در جنس تابع ؛ تعریف و تنکیر -1جنس  -8عدد  -3اعراب  -5

این  علت .(513 :5313)ابن اننباری،  «»نه  «امیر »: گویند می؛ مثال یستموصوف ن

ی نظیرِ هایپُستها و های فرهنگی جامعه دنبال نمود؛ زیرا عرب، شغلامر را باید در الیه

 داند و از این روی امارت، وصایت، شهادت، وکااللت را غالبا مختص مردان می

 )همان(. «»: گویدمی

آمده صفت )طالق( به صورت مذکّر ( 5/518 :5336باری، )انن« »گویند: و یا می

جامعه است؛   مرد ساالر بودنِِ ۀاست، نه مؤنث. این ترکیب صوری کالمی نشان دهند

 طالق دهنده است.این مرد است که  چرا که 

شتری که بدون »دهد که این واژه در اصل برای به ما نشان می« طلق» ۀکالبد شکافی واژ

وضع شده  ذیل ماده طلق( :5313)ابن منظور،  «شود میرا برای چریدن رها بند در صحپوزه

عرب در «. تسریح»وضع نموده است؛ مثل  «طالق»الفاظ دیگری برای  ،است. عرب

را برای رها کردن چارپا برای چریدن وضع نموده است، چنانکه « سرح» ۀواژ ،اصل

 :5313)همان، رای چریدن رها شد یعنی چهارپا بدون افسار ب« : »گوید می

 ؛نمایدزنِ خود از تعابیر کنایی دیگری  استفاده می مرد  عرب برای طالقِ ذیل ماده سرح(

 «عنان اختیارش را در کف او نهاد»؛ ذیل مادۀ غرب( :5313همان، )« »نظیر 

ابین دو کتفش شود که زمام و افسار را ماصل این تعبیر برای شتری استفاده می

گویای آن است که نگاه  دیروزینِ  ،تا آزادانه بچرد. این تعابیر و اصطالحات اندازند می

 تحقیر است.همراه با  نگاهی ، عرب به زن

؛ چـرا کـه   گوید: . او نمی(3/113 :)د.ت «»گوید: می «دنباریابن»

اگـر چـه در البـالی      ؛دانسـت و ننگ میورزی از جانب زن را عار فرهنگ عرب عشق

، «لیلیی »؛ مثل  شویم میهای تاری  ادبیات با اسامی زنان در جایگاه معشوقه مواجه کتاب
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سلطه، آنان را وادار به خموشـی و سـکوت نمـوده     اما فرهنگ  و ... «هبلعَ« »هزّعَ»، «ینهثَبُ»

ی ایـن فضـای فکـری و    به خـوب « سعاد الصباح»شود. است و صدایی از آنان شنیده نمی

 فرهنگی حاکم بر جامعه را ترسیم نموده است:

«» 

ای ورزد.... یا دست به قلم برد.... یا عشقی اگر زن لب به سخن گشاید... یا اندیشه» (38 :5331)

 .«ن ننگ از خانواده باید ذبح شودورزد، برای شستن ای

بلکه دستور نویسی زبان نیز تحت  ؛دانستند میپردازی را از آنِ خود مردان نه تنها حق واژه

 316شـرحِ حـال   حـاوی  کـه   «»در کتـاب   خود درآوردند. ۀسیطر

معـروف اسـت، در   «  »بغدادی که بـه   دستور نویس عرب است، تنها یک زنِِ

 .(511، 1: 3111فطی،)ق  انددستور زبان کوشش داشته است و بقیه نحویان مرد بوده ۀحوز

 های بالغیایدئولوژی و صورت -4-1

 گیرد میهای ادبی خاصی را به خدمت های بیانی و گونههر الگوی ایدئولوژیک، آرایه

 تری با نزدیک ۀا رابطهها و استعارهکه متناسب با محتوا و اهداف آن است. کنایه

 های ایدئولوژیک و اعتقادات اجتماعی دارند.مدل

های زیادی ها و متون عرب نگاهی بیاندازیم در خواهیم یافت که  کنایهاگر به قاموس

شود. برخی از آنها ناشی از نگاه جنسی است که مرد عرب در ارتباط با زن دیده می

 گسترانندۀ بستر است، ی بستر خواب؛ چرا که مردیعن« الفراش» مثالًنسبت به زن دارد؛ 

)زمخشری،  «»این روی گویند:  از ؛ه فرش(: ذیل ماد5313)ابن منظور، 

و یا ناشی از نگاه تحقیر آمیزی است که به  ؛«فالنی پاک نژاد است» : ذیل مادۀ فرش(5313

کنایه از  را (توان از آن سواری گرفتمی شتری که تازه) «ا»عرب،  مثالًدارد؛ زن 

عمربن » به « المنهال ودب» ای که در نامه : ذیل مادۀ قلص(.5313)ابن منظور،  است آوردهزن 

نوشته است و از والی مدینه شکایت نموده است از تصریح به نام زوجات « خطاب

 برای آنان آورده است:« قلوص»عدول نموده و به کنایه لفظ 

 (1/511: 5361)ابن انثیر،                                                                    



 2130، بهار و تابستان  8، سال 2ادب عربی، شمارة  /211

 

 .«خدواند تو را هدایت کند ما از همسرانمان در زمان محاصره رویگردانیم»

 ۀآیدر تفسیر  برخی از مفسران دۀ نعج(ذیل ما :5313)ابن منظور، به معنای میش « هنعج»و یا 

لفظ فرماید: )که می« ص»سوره  38

اما امروزه کلماتی که  ؛(111: 5331)محلی و سیوطی،  اندتفسیر نموده« »را به « »

و وضعیت متقابل دارد و بیانگر برای زن به استعاره یا کنایه آورده می شود  نشان از د

« سعاد الصباح»قدرت دارد؛ مثال  ۀتغییر جایگاه اجتماعی و جابجایی نقش زنان در موازن

 .گویدای چنین میدر سروده

من فاطمه هستم همچون گرگ در شب » (81 :5336)«»

 .«زنمفریاد می

فاطمه نموده  ه قابل ذکر است. اول اینکه شاعر تصریح به اسمِدر این پاره گفته دو نکت

 ءتصریح به نامِ زن جز ،حال آنکه در گذشته ؛است تا اعالم موجودیت و استقالل نماید

تشبیه نموده است؛ « ذئب»دوم آنکه خود را به  ۀکلمات ممنوعه و قدغن شده بود. نکت

آن صفات  ۀکه از جملچرا که گرگ در فرهنگ عرب دارای صفات زیادی است 

 (.838: 5333)نک: قطامش، است « جسارت»و « جردت»

 نتیجه -0

 :شود میاز پژوهش حاضر نتایج زیر حاصل 

مرد در گذشته برای تک قطبی نمودن جامعه، ابزار زبان را از زن گرفت تا از این . 5

اعران زن های شابداع و خالقیت و تفکر را از او سلب نماید. کوتاهی سروده ۀطریق قو

 نسبت به مرد خود گواهی بر این ادعاست.

مرد ساالر عرب فاعلیت و خالقیت زن را به باروری و زایش محدود نمود و  ۀجامع .3

ها را به مرد واگذاشت. ناچیز بودن دستاوردهای فکری و خالقیت و ابداع در دیگر زمینه

 ناشی از این امر است.مردان تمدنها و به ویژه تمدن کهن عرب نسبت به  ۀادبی زنان در هم

را به انحصار خود در آورده بود. وی برای مشروعیت بخشی به « عقل»مرد، زبان و  .8

برای جاودانی و همیشگی  امثالمثل  ،این اقدامِ خود، به صورتی نظام مند از منابع زبانی
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 ها بهره گرفت.کردن نابرابری

 ۀزن سعی نمود تا موجب دغدغ ؛اشته شدهایی از زبان به زن واگذبعد از آنکه حوزه. 1

از به کار گیری کلمات عامیانه و مبتذل در گفتار و نوشتار  بدین جهت ؛خاطر مرد نشود

 نمود. خود اجتناب می

هایِ ایدئولوژیکی مسلط زنانِ دیروزِ عرب که فاعلیت چندانی نداشتند، از صورت. 1

 کردند.ستفاده میکمتر ا ؛که قاطع و سریع است «امر»زبان مثل فعل 

خاستگاه فرهنگی دارند و برآمده از نگرش افراد جامعه  ،در زبانها هو کنایبیرها تع. 6

به کار  هایهو کنای هاهنسبت به جایگاه زن و روابط اجتماعی میان آنهاست. نوع استعار

نگاه  عرب به خوبی گویای آن است که نگاه مرد به زن دیروزِ ط با زنِِاگرفته شده در ارتب

بیانگر  ،شود میزن امروز به کار گرفته  ۀی که دربارجنسی و  تحقیر آمیز است؛ اما تعابیر

 جردت و جسارت زن و تغییر جایگاه اجتماعی او  و بر هم زدنِ موازنه قدرت است.

    منابع

 القرآن الکریم

 ش. 5831، انتشارات علمی و فرهنگیتهران، ، تحلیل گفتمان انتقادیزاده، فردوس، آقاگل

دار إحیاء التراث، بیروت،  محمود الطناحی، قیتحق

 م. 5361

،محمود حسن

ق.5113

،  

م.3111

م.3115وسف هود،یق برکات یتحق

م.5313،مصر
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الدار البیضاء،  ،  ،باختین، میخائیل

  م.5333، 

م.3113

 م. 5316

 .5831چاپ سوم،  مروارید،، تهران، فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد، سیما

 م.5311

، «خارجی زبان آموزش در فرهنگ نقش» کالئی،واسو رمضانی  احمد و آتوسا تفرشی، بیک رستم

 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انسانی، علوم هایبرنامه و متون انتقادی نامه پژوهش

 .ش5835 اول، شماره

انجمن ایرانی مطالعات  ۀفصلنام، «تاملی بر مناسبات فرهنگ، زبان و آموزش زبان» رضوی، عبدالحمید،

 ش.5833، 81ماره شی،  فرهنگ

م.5313

م.5331

م.5336

 ، ــــــــــ

م.5331

م.5331

م.3155، 53«»

م.5331

م.5116
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 ش. 5838 ،5چ مهر، ۀسورتهران، ، شناسی به ادبیاتاز زبان ،صفوی، کورش

م.5336

، «سی بر واژه سازی در زبان عربییر زبان انگلیبررسی زبان شناختی تاث»ه حمد. یوجعبدالرحمن، 

.ش5811، بهار 3فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره  ۀنام ۀد عباس امام، فصلنامیسمترجم :

م.3155

.م5333

م.3116

.م5333

م3116

م.5333

 .ش5831چاپ اول،  سخن، تهران، ها،ها و روشسبک شناسی نظریهفتوحی، محمود، 
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