کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر زبان و جنسیت
مالحت نجفی عرب
یداهلل بهمنی مطلق
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تاریخ دریافت93/10/27 :
تاریخ پذیرش94/7/13 :
چکیده
یکی از مباحث اساسی در نقد اصالت زن(فمنیسم) و زبانشناسی تفاوت زبان زن و مرد است که در
تمام جنبههای زبان قابل مشاهده است .در گذشته بهترین گفتار را آن میدانستند که بیانش مردانه باشد،
اما در داستانپردازی معاصر به جنسیت توجهی ویژه میشود .زبانشناسی جنسیت ابعاد مختلفی دارد
که آواها ،تکواژها ،واژهها ،نظام صرفی و نحوی و گفتمانی زبان را شامل میشود .کاربرد این نمودها در
زبان زنان و مردان متفاوت است .لذا در مقاله حاضر کوشش شده تفاوتهای واژگان بهکار رفته در زبان
زنان و مردان رمان شازده احتجاب شامل متغیرهایی چون رنگواژهها ،دشواژهها (رکیک و غیررکیک)،
سوگندواژهها ،تشدیدکنن دهها ،تعدیلکنندهها ،صفات و واژههای عاطفی ،واژههای جنسیتی(صریح و
ضمنی) و دایرهی واژگان در مکالمات شخصیتهای رمان با توجه به موازین علمی زبانشناسی و گاه
روانشناسی نقد و بررسی شود .هوشنگ گلشیری اگر چه در مواردی زبانی متناسب با جنسیت قهرمانان
خود خلق کرده ،لیکن به دلیل عدم توجه به یافتههای علمی زبانشناسان اجتماعی به خصوص زبان و
جنسیت ،در مواردی هم موفق به خلق زبانی متناسب با جنسیت قهرمانان خود نشده است.
واژههای کلیدی :واژههای زنانه ،واژههای مردانه ،شازده احتجاب ،هوشنگ گلشیری

 -1دکترای زبان و ادبیات فارسی ،مدرس دانشگاه فرهنگیان ،ایران.
 -2دانشیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي ،ايران..
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مقدمه
هوشنگ گلشیری( ،1316اصفهان -شانزدهم خرداد  )1379رمان شازده احتجاب را
که اوج خالقیت هنری اوست در سال  1348نوشته است .وی در این رمان جدیدترین
صناعات داستاننویس��ی را ماهرانه به کار میگیرد و حوادث گوناگون را بدون تداوم
زمانی در معرض دید خواننده قرار میدهد( .عابدینی )18 ،1369،ش��ازده احتجاب به
ش��یوهی جریان س��یال ذهن نوشته شده اس��ت طوری که ماجرای چهار نسل در ذهن
فرد چهارم باز میش��ود( .میرصادقی )8 ،1376 ،گلشیری سعی کرده نقش نویسنده را
در داستان کمرنگ کند و تحلیل را به عهده خواننده بگذارد تا از طریق تکگوییهای
درونی شخصیتها و ذهنیات آنها به داوری بنشیند.
تاکنون پیرامون تفاوتهای زبانی زنان و مردان تحقیقاتی صورت گرفته اس��ت در
دههی هفتاد میالدی پژوهش��گرانی چون س��ایپر ، 1لکاف ، 2تان��ن ، 3گوم ، 4هولمز، 5
کامرون ، 6وست  -زیمرمن ، 7فرانسیسکو 8و ...به مطالعه در حوزهی زبان و جنسیت
پرداختند .لکاف نخس��تین کسی است که مس��ئله زبان و جنسیت را با ارائه مقالهای به
نام «زبان و موقعیت زن» مطرح کرد ،وی معتقد است زبان زنان از زبان مردان پستتر
اس��ت زیرا ش��امل انگارههای ضعف و عدم قطعیت اس��ت و بر مطالب بیاهمیت و
غیرجدی و واکنشهای عاطفی تأکید دارد .همچنین گوتس معتقد است مکالمات فقط
مردانه مانند س��خنرانیها یک نفره و مکالمه زنانه بیش��تر بر پایه همکاری و مشارکت
است.
1 - sapir
2 - Lakoff
3 - Tannen
4 - Gom
5 - Holmes
6 - Cameron
7 - West - Zimmerman
8 - Francisco
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زبانشناس��ی جنس��یت دارای ابعاد مختلفی اس��ت که آواها ،واژگان و جمالت را
دربردارد .کاربرد این نمودها در زبان مردان و زنان متفاوت است .در هر جامعه زنان و
مردان عادات ،حرکات و رفتارهای اجتماعی خاص خود را دارند .این تفاوتها ممکن
است در حالت عادی چندان جلب توجه نکند ،اما ارتباط آن با جنسیت زمانی آشکار
میشود که مردی به شیوهی زنان راه برود ،بخندد و یا گریه کند.
در مورد س��بب اصلی تفاوت میان رفتار زبانی مردان و زنان نظرات متفاوتی ابراز
شده است ،گروهی تفاوتها را نتیجهی برخورد و آمیزش زبانهای مختلف دانستهاند
که به س��بب برخوردهای نظامی ،فرهنگی و ...ش��کل میگیرد و ی��ا از نتایج اینگونه
برخوردها بیشتر تأثیر میپذیرد( .مدرسی)108 ،1368 ،
مردن الفاظ بس��یار زی��ادی مختص به خود دارند که زنان آنه��ا را میفهمند ولی
هرگ��ز به زبان نمیآورند ،از طرفی زنان الفاظ و عباراتی خاص دارند که مردان هرگز
آن الفاظ را به کار نمیبرند ،زیرا مورد تمسخر قرار میگیرند ،گویی زنان دارای زبانی
جدا از مردان هستند.
ل��کاف ش��اخصههای زبان��ی زنانه را تحت س��ه عن��وان طبقهبن��دی میکند :در
طبق��ه اول نش��انههای واژگانی 1یعنی واژههای مختص زنان در زمینههای آش��پزی،
مد ،دکوراس��یون ،اس��تفاده از قیدها و صفات نامش��خص (چنین ،چه قدر ،محش��ر،
معرکه) ،عبارات احساس��ی نظیر عش��ق و غم ،اجتناب از الف��اظ و عبارات خصمانه
و خش��ونتآمیز ،اس��تفاده از صورت های محترمانه و  ...طبقه دوم نشانههای واجی

2

که ش��امل تلفظهای دقیقتر و صحیحت��ر ،ویژگیهای زنجیری خاص زنان و ...طبقه
س��وم ویژگیهای نحوی  -کاربردی 3که شامل استفاده از نقشههای پرسشی و بیانی
1 - Lexical Traits
2 - Phonological Traits
3 - Pragmatic characteristics syntactic
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(پرس��شهای ضمیمهای و )...احترامات که باالخص تردید و عدم اطمینان را نش��ان
میدهد میگردد( .خس��رونژاد)16 ،2007 ،
س��اخت واژگانی ،محملی برای ظهور فرهنگ و اندیشهی جمعی به شمار میرود،
ملموسترین س��طح هر زبان ،واژگان و س��اخت واژی آن اس��ت .از آنجا که بررسی
حوزهی واژگانی ،ش��واهد غیر قابل انکار و روش��نی به دس��ت میدهد بر آن شدهایم
واژگان (رنگواژهها ،دشواژهها ،سوگندواژهها ،تشدیدکنندهها ،تعدیلکنندهها ،صفات و
واژههای عاطفی ،واژههای جنیستی و دایرهی واژگان) شازده احتجاب را به عنوان یکی
از رمانهای برتر معاصر از منظر زبان و جنسیت نقد و بررسی کنیم.
 -1رنگواژهها
رنگ یکی از ابزارهای روانشناس��ان برای ش��ناخت روان آدمی اس��ت و هر چند
واقعیتی مادی و محسوس است ،اما گرایش هر فرد به رنگی خاص ،حکایت از شرایط
روحی ویژهای دارد .با بررس��ی دقیق این عنصر میتوان تا حد قابل توجهي به افکار،
روحیات و جنس��یت برگزینندهی آن پي برد .لکاف معتقد است خانمها خیلی دقیقتر
از آقای��ان رنگها را میشناس��ند و نامگذاری میکنند .کارب��رد کلمههایی مانند beige

(نخودی) و ( Aquamarineسبز مایل به آبی) در گفتار خانمها چشمگیر است ،ولی
اکثر مردها آن را به کار نمیبرند)12 ،1975( .
در رمان شازده احتجاب  4بار از عنصر رنگ استفاده شده است که  1مورد آن سیاه
و  3مورد س��فید اس��ت .در این اثر رنگواژهها به درستی به کار نرفتهاند .زنان  3بار و
مردان  1بار از رنگ اس��تفاده کردهاند .از نظر درصدی  75%را زنان و  25%را مردان
به خود اختصاص دادهاند .اگر چه نویس��نده درصد را درس��ت به کار برده لیکن تعداد
رنگها و تنوع آنها با آنچه در روانشناس��ی رنگ مطرح اس��ت در این رمان عملی
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نش��ده ،لذا باید بپذیریم که نویس��نده از این حیث ضعیف عمل کرده است .اما اینکه
نویسنده با وجود پایین بودن بسامد رنگها ،رنگ سفید را  3بار به کار برده ،باید توجه
نویس��نده به بعد نمادین آن باش��د« .سپیدی در بس��یاری از اشیا به نحوی صفابخشی
و زیبایی را تعالی میبخش��د ،چنان که گویی فضیلتی از ذات خود به آن اش��یا ارزانی
میدارد .در رمزهای آدمیان این رنگ ،نش��انهی بس��یار مؤثر و بزرگ ش��ده است و در
اس��رار مذاهب نشانهی بیعیبی الهی و قدرت پروردگار است( ».مختاری)45 ،1369 ،
گلش��یری نیز هر جا خواسته زیبایی را بیان کند از رنگ سفید بهره برده است ،سفیدی
انگش��تها ،سفیدی پیراهن توری ،پاهای س��فید و  ...که سفیدی باعث فضیلت آنها
شده است.
فخری« :آخر ،شازده ،او یک خانم بود .تازه من دستهام را چهکار کنم؟ انگشتهای
فخر النساء باریک و سفید بود( ».گلشیری)35 ،1384 ،
ش��ازده احتجاب خطاب به فخری« :هر ش��ب هم پیراهن تور سفید یخه دالبری را
تنت کن( ».همان)
فخرالنس��اء« :باید کاری بکنی که کار باش��د ،کاری که اق ً
ال یک صفحهی تاریخ را
سیاه کند( ».همان)99 ،
فخری« :خیلی سفید بود ،شازده( ».همان)105 ،
 -2دشواژهها
انس��انها بیشتر عمرش��ان را در جامعه س��پری میکنند و همواره با هم در ارتباط
و تعامل هس��تند؛ آنها اگر خودش��ان هم آگاه نباشند که اعضای یک جامعهاند ،باز به
ش��یوههایی فکر و عمل میکنند که دس��ت کم بخشی از آنها را قوانین موجود در آن
جامعه تعیین میکند؛ نوع لباس ،نوع خوراک ،عقاید و ارزشهایشان و ...همگی تحت
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تأثیر قوانین و دس��تورات موجود در جامعه اس��ت .این قوانین نوعی تابوی اجتماعی
است.
واژهی تابو به معنای «ممنوع بودن» و «قدغن بودن» بوده و برای هر نوع ممنوعیتی
به کار میرفته است .هر دستوری که از سوی یک رئیس صادر میشده ،هر حکمی که
برای دخالت نکردن بچهها در امور بزرگترها داده میش��ده ،همه و همه مش��مول تابو
بوده است( .آالن و باریج)1 ،2006 ،
در سال  1377میالدی ،اولین بار واژهی تابو در زبان انگلیسی کاربرد پیدا کرد .این
لفظ از یک زبان پولیتزیایی به نام تونگان 1گرفته شده بود .در تابو به معنی خاص آن،
دو مفهوم وجود دارد که با پیش��رفت تمدن از یکدیگر متمایز شدهاند و آن عبارتند از
مقدس و آلوده( .گولد و کولب)199 ،1376 ،
ش��اید تابوها تأثیر نیرومندی در رش��د واژگانهای جداگانه برحسب جنسیت به
طور اعم ،داش��ته باشند .اگر تابوها با اش��یا یا فعالیتهای خاصی چنان تداعی یابند
که اغلب زنان مجاز به اس��تفاده از اساس اصلی آنها نباشند ،در این صورت احتمال
دارد اسامی جدیدی به جای آنها به کار برود که در نتیجهی تفکیک جنسی واژهها،

حاصل میش��ود .اما تابو تبیین خوبی برای وجود گویشهای جنس��ی نیست .اوالً به
خوبی روش��ن نیس��ت که تفاوتهایی از نوع فوق چگونه میتواند به تمامی جامعه
گس��ترش یابد و ثانی ًا در بس��یاری موارد مس�� ّلم اس��ت که ما با تابو سروکار نداریم.
(ترادگی��ل)106-107 ،1376 ،
پ��س تاب��و در لفظ عام به کلیهی رفتارهای اجتماعی ممنوع اطالق میش��ود و این
ممنوعیت براس��اس نگرش فرهنگی -اجتماعی نس��بت به رفتارهای خاص است .هر
جامعهای معیارهای��ی برای ارزش نهادن یا ضد ارزش تلقی کردن برخی از رفتارهایی
1 - Tongan
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دارد ک��ه ممکن اس��ت با معیارهای جوامع دیگر متفاوت باش��د .جامع��ه ما نیز از این
قاعده مس��تثنی نیس��ت و اصول اخالقی حاکم بر آن ممنوعیت هایی را در رفتارهای
اجتماعی قایل می شود و نقص این ممنوعیتها به چشم بیشتر مردم بار منفی ویژهای
دربردارد؛ این ممنوعیتها به نوعی ،تابوی اجتماعی به شمار میروند که براساس نوع
کاربرد آن به دو دسته تابوی رفتاری و زبانی تقسیم میشوند( .معدنی)65 ،1387 ،
تابوهای رفتاری در واقع قدغن بودن انجام یک عمل یا رفتار در یک جامعه اس��ت،
به طور مثال حرام بودن زنا در اس�لام یا منع خوردن گوش��ت خوک در جامعه اسالمی
و ...ای��ن تابوها از یک جامعه به جامعهی دیگر متفاوت اس��ت؛ یعنی تابو بودن یک
عمل یا رفتار در جامعهای مستلزم تابو بودن آن عمل یا رفتار در جامعه دیگر نیست.
(ارب��اب)110،1391 ،
و ام��ا تابوه��ای زبانی 1عبارتن��د از :واژهها و اصطالحاتی ک��ه در هر زبان دارای
صورت یا مفهومی ناخوش��ایند ،نامطلوب یا غیرمؤدبانه اس��ت؛ به همین دلیل اعضای
جامعهی زبانی از کاربرد صریح و مس��تقیم آن اجتناب میکنند( .مدرسی)79 ،1387 ،
تابوی زبانی بیانگر ممنوعیت به زبان آوردن برخی واژهها یا صورتهای زبانی اس��ت
که ممکن است هر نوع واحد زبانی را شامل شود .گروه ،بند ،جمله و حتی گفتمان.
تابوهای زبانی را برحسب نوع کاربردی آنها میتوان به دستههای مختلفی تقسیم نمود:
 -1تابوی فرهنگی
 -2تابوی مذهبی
 -3تابوی سیاسی
 -4دشواژهها
دش��واژهها( 2واژههای تحریم ش��ده) :یکی از جالبترین مصادیق تأثیر فرهنگ و
1 - Linguistic Taboo
2 - Taboo word
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ارزشهای جامعه بر زبان ،پدیدهای موس��وم به دش��واژه باشد .دشواژهها صورتهای
زبانی هس��تند که ذک��ر آنها از لحاظ فرهنگ��ی ،مذهبی و اجتماعی ناشایس��ت تلقی
میشود و به کارگیری نادرست و نابجای آنها ،شاید منجر به سرافکندگی یا از دست
دادن موقعیت اجتماعی فرد می ش��ود؛ اما در گفتار قشرهایی از جامعه به وفور به کار
میرود .برخی از این واژهها فحش و ناس��زا هس��تند که خود نش��اندهندهی بار منفی
فرهنگی آنهاس��ت .همچنین ذکر اعضای تناس��لی ،ذکر مدفوعات بدن و عمل دفع و
محل آنها ،صحبت درخصوص مس��ائل جنسی ،ناسزاها و الفاظ رکیک را میتوان در
زمرهی این دسته قرار داد( .ارباب)112 ،1391 ،
دش��واژهها ،واژههای تحریم ش��دهای هس��تند که باید به طور کامل بر زبان آورده
نشوند یا دست کم در جمع مختلط یا در جمع مؤدبانه از کاربردشان اجتناب گردد؛ به
جای این واژهها ،حسن تعبیرهای ویژهای را میتوان به کار برد( .آکماجین و همکاران،
)367-368 ،1375
اس��تفاده از دش��واژهها با درنظر گرفتن ارتباط گوینده و شنونده و بافت اجتماعی
تغییر میکند .به عنوان مثال در جایی چون مسجد ،کلیسا و نیز در برنامههای تلویزیونی
و سرمیز شام از کاربرد آنها خودداری میشود ،در حالی که در قمارخانهها ،مسابقات
ورزشی و مانند آنها استفاده از این کلمات منعی ندارد و آزادانه ادا میشود.
در زمین��هی به کارگیری دش��واژهها یا تابوهای زبانی نیز ،زنان و مردان دو نس��ل،
متفاوت رفتار میکنند ،در حالی که در نسل سوم ،تابوهای زبانی کمتری نسبت به نسل
پیشین دیده میشود .مردان بیش از زنان از این واژگان استفاده میکنند و حتی موضوع
این دشواژهها نیز متفاوت است( .فیاض و رهبری)49 ،1385 ،
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که زنان بیشتر دشواژههایی را که مربوط
به حوزههای بیماریها ،مرگ ،حاالت روانی -جس��می و خانواده است به کار میبرند
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و کمتر از دش��واژههای مربوط به حوزههای جنس��ی استفاده میکنند .در همین رابطه،
مردان عکس زنان رفتار میکنند و بیش��ترین میزان استفادهی آنها از دشواژهها مربوط
به حوزههای جنس��ی -خانوادگی و جنسی -خوراک میباشد و این امر نشاندهندهی
آن است که کاربرد دشواژههای زنان و مردان براساس انتخاب حوزههای واژگانی آنها
با یکدیگر متفاوت است( .ارباب.)123 ،1391 ،
زبانشناس��ان معتقدند زنان گرایش��ی ذاتی به اس��تفاده از صورته��ای مؤدبانهتر
دارند ،زیرا فرآیند اجتماعی ش��دن آنان به گونهای اس��ت که جامعه همیش��ه از آنها
رفت��اری صحیحتر و بهتر انتظ��ار دارد .همین کنترل اجتماعی باعث ش��ده ،تا زنان از
کاربرد دش��واژهها (به خصوص رکیک) بپرهیزند و در اندک موارد اس��تفادهی بیش��تر
از صورتهای زش��ت و بیادبانه (غیررکیک) استفادهنمایند .به همین جهت است که
لکاف ،زبانشناس معروف ،زنان را استادان استفاده از حسن بیان میداند؛ اما مردان در
عرصههای گفتار بسیار رقابتگرا و در پی نشاندادن غلبه و برتری خود برطرف مقابل
هس��تند و از نظر اجتماعی نیز آزادیهای بیش��تری دارند و دلیل اینکه خیلی بیشتر از
زنان از دشواژهها به خصوص نوع رکیک آن استفاده میکنند ،همین است.
دراین مقاله دش��واژهها را به دو گروه رکیک و غیررکیک تقس��یم بندی میکنیم تا
بتوانیم میزان استفاده شخصیتهای مرد و زن را در آن ارزیابی و تحلیل کنیم.
همچن��ان که انتظار میرود در رمانهای مرد نوش��ته دش��واژههای رکیک بیش��تر
محس��وس است .اما در این رمان نسبت کاربرد دشواژههای رکیک بین قهرمانان زن و
مرد  50- 50و مس��اوی اس��ت .به طور کلی  2مورد دشواژهی رکیک شناسایی شد که
یک مورد را مردان و  1مورد را زنان به کار بردهاند.
مادربزرگ« :سلیطه ،باز هم که ( »....گلشیری)55 ،1384 ،
مراد به نقل از شازده بزرگ« :شازده بزرگ دست میکشید روی موهایش و میگفت
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پسرم تو مثل پدرت قرمساق نشی( ».همان)117 ،
ام��ا  19دش��واژههای غیر رکی��ک در این رمان به کار رفته اس��ت که  15مورد را
مردان و  4مورد را زنان به کار بردهاند .این آمار با مطالعات زبانشناسی مبنی بر اینکه
مردان بیش��تر از زنان از دشواژهها اس��تفاده میکنند مطابقت دارد؛ نکتهی دیگر اینکه
ش��خصیتهای اصلی رمان ،شاهزادگان ،ش��اهان و رجال بزرگ درباری هستند که از
قدرت فراوان برخوردارند .آنان زنان را زیر دست خود میدانند به همین دلیل فرادستی
زبانی را بهوضوح در مکالماتشان مشاهده میکنیم.
ش��ازده« :فخری ،این پردهها را کیپ بکش .نمیخواهم هیچ کدام از آن چراغهای
لعنتی خیابان را ببینم( ».گلشیری)10-9 ،1384 ،
شازده« :بی چشم و رو ،اگر پدر بزرگ بفهمد که ( ». ....همان)18 ،
پ��در ب��زرگ« :درس��ت اس��ت که م��ن کل��ی از زمینهای��م را فروخت��م تا خرج
پدرس��وختگیهای پدرت را بدهم .اما تو ،تف! مرا فق��ط به ده هزار تومان فروختی».
(همان)19 ،
فخرالنس��اء« :م��ن اعتقاد ندارم ،این حرفها مال آدمهای بی س��ر و پاس��ت».
(هم��ان)65،
 -3سوگندواژهها
اغلب در جوامعی که اعتماد متقابل بین افراد کمرنگ اس��ت و بعضی مواقع دروغ
رواج دارد ،وقتی گوینده با تردید یا انکار مخاطب روبهرو میش��ود ناچار میش��ود ،یا
الزم میداند برای اثبات صداقت خود سوگند یاد کند.
بروز برخی عواطف قوی همچون گریستن در برخی بافتها قابل انتظار است ،اما
بروز شدید خشم باید توجیه شده باشد ،در چنین موقعیتی شخص برافروخته میشود،
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پیوس��ته سوگند میخورد ،ظلم و ستمی که بر او رفته برای دیگران بازگو میکند و....
بروز خشم و شرح اعتراض و دادخواهی از سوی فردی که هتک حرمت شده از نظر
زبانش��ناختی با برخی پدیدههای فرازبانی همچون بلندی صدا ،تکیه اغراقآمیز روی
کلمات و کشیدن مصوتهای بعضی کلمات کلیدی همچون خدا و قرآن همراه است.
(بیمن)128-1386،127،
پژوهشهای انجام شده در زبان انگلیسی(گوم –  )1981در مورد تفاوتهای مردان
و زنان در خصوص به کارگیری سوگند واژهها ،بیانگر این است که مردان بیش از زنان
قسم میخورند .این تحقیقات همچنین نشان میدهد که در مکالمات تکجنسیتی آمار
بهکارگیری سوگندواژهها بسیار باالتر بوده است( .جاننژاد)1211380،،
س��وگندواژهها را میتوان به دو دس��تهی سوگند به مقدسات دینی مانند :بهخدا ،به
دین ،به پیغمبر ،به حضرت عباس ،به مریم مقدس ،به مس��یح و  ...و س��وگند به امور
ارزشی و مهم زندگی مانند به جان مادر ،به جان بچهها ،به جان خود و  ...تقسیم نمود.
در این رمان ،تنها مردی یهودی از طبقهی فرودست سوگند یاد کرده ،دیگر قهرمانان
از این مؤلفهی زبانی اس��تفاده نکردهاند .به نظر میرس��د اغلب طبقهی فرودست برای
اثبات س��خن خود از این متغیر اس��تفاده میکنند ،در رمان فوق سوگند به امور ارزشی
وجود ندارد.

یهودی« :شازده جان ،زهوار این صندلی در رفته ،به ا ِ ّمت قسم ،میترسم روی دستم

بماند( ».گلشیری)18 ،1384،
 -4تشدیدکنندهها

تش��دیدکنندهها عباراتی مانند فقط ،حتم ًا ،واقع�� ًا ،خیلی ،حقیقت ًا ،صد در صد ،صد
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بار و  ...هس��تند که ش��دت و تأکید را به گفتار میافزایند .لکاف ( )1973و واردهوگ

1

معتقدن��د زن��ان به خاطر اینکه از دسترس��ی به قدرت در جامعه محروم ش��دهاند ،از
استراتژیهای زبانی دیگری برای ابراز و به دستآوردن جایگاه خود در اجتماع استفاده
میکنند .نتایج این مطالعه نشان میدهد در برخوردهای مختلط ،کاربرد تشدیدکنندهها
به وس��یلهی زنان نس��بت به مردان بیشتر است و بنابراین تفاوت استفاده مردان و زنان
از این استراتژیهای زبانی را میتوان به نقشهای متفاوتی که آنها در اجتماع دارند،
نسبت داد( .غفارثمر و علیبخشی)67 ،2007 ،
پژوهش خس��رونژاد بر روی متون نوشتاری نش��ان میدهد در داستانهای کوتاه
مردنگاش��ته ،فراوانی اس��تفاده از تش��دیدگرها در بین کاراکترهای مرد بیشتر از زنان
و در داس��تانهای زننگاشته اس��تفاده از تش��دیدگرها در بین کاراکترهای زن بیشتر
از کاراکتره��ای م��رد ب��وده اس��ت .همچنین نتای��ج پژوهش وی نش��ان میدهد در
مجموع ،اس��تفاده از تشدیدگرها در متون زننگاشته بیشتر از متون مردنگاشته است.
(خس��رونژاد)69 ،2007 ،
در رمان ش��ازده احتجاب  11بار از تش��دیدکننده استفاده ش��ده که سهم مردان 4
بار معادل  % 36/36و س��هم زنان  7بار  % 63/64میباش��د .این رمان جزء متون مرد
نگاش��ته اس��ت و با وجود اینکه انتظار میرود فراوانی استفاده از تشدیدگرها در بین
کاراکترهای مرد در آن بیشتر از زنان باشد ،سهم آنان کم رنگتر است و مطابق قواعد
علمی زبانشناس��ی نیس��ت ،با این وجود زنان به دلیل دور بودن از قدرت ،از کلمات
تشدیدکننده به عنوان ابزار زبانی استفاده کردهاند.
شازده« :باز که پیدات شد ،مگر صد دفعه نگفتم .....؟» (گلشیری)7 ،1384 ،
فخر النساء« :شازده جان؟ این را حتم ًا شارژدافر روس پیشکش حضور انور اقدس
1 - Wardhaugh
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کرده( ».همان)11 ،
شازده« :صدای جیغش تا توی باغ میآمد باور کن ،حتی تا توی درختها و دم در.
حتم ًا داغش میکردند( ».همان)57-56 ،
مادر بزرگ فخرالنس��اء« :تو دختر منی تو باید به من افتخار کنی ،آخر من دو س��ال
تمام زن امام جمعه بودم ،زن سید حسن مجتهد .میفهمی؟ » (همان)91 ،
فخر النس��اء« :خوب ،برویم .در رگهای تو حتی یک قطره از خون اجداد کبارت
نیست( ».همان)98 ،
فخر النس��اء« :نیره خاتون حتم ًا نامه نوش��ته که ما دو تا باید با هم عروس��ی کنیم»
(همان) 98-99 ،
 -5تعدیلکنندهها
تعدیلکنندهها صورتهای زبانی هس��تند که عدم اطمینان گوینده را در خصوص
موض��وع مورد بحث بیان میکنند .ب��رای مثال عباراتی مانند« :فک��ر میکنم ،به نظرم،

گمان میکنم ،ش��اید ،ممکن اس��ت ،احتماالً» نمونههایی از تعدیلکنندهها محس��وب
میش��وند .در تاریخچهی مطالعات زبان و جنسیت ،گفتار زنان را به دلیل به کارگیری
تعدیلکنندهه��ا ،گفتار تردید توصیف کردهاند .لکاف معتقد اس��ت که زنان بیش��تر از
مردان از تعدیلکنندهها اس��تفاده میکنند و دلیل آن را نحوهی خاص اجتماعی ش��دن

1

آنان میداند ،او میگوید« :زنان به گونهای اجتماعی شدهاند که این باور در آنها رشد
یافته که بیان و اظهار قاطع و با اطمینان ،خصیصهی شایس��ت هی یک زن نیس��ت و یک
رفتار زنانه محسوب نمیشود»( .جان نژاد)108-109 ،1380 ،
لکاف ( )1975علت استفاده بیشتر زنان از تعدیلکنندهها را ،عدم قطعیت و اطمینان
1 - Socialization
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آنها میداند .او س��ه عملکرد را برای تعدیلکنندهها شناس��ایی کردهاس��ت )1 :عدم
اطمینان گوینده را نش��ان میدهد )2 ،در حالتهای مؤدبانه بهکار برده میشود)3 ،
از مش��خصههای زبان زنانه اس��ت ،کس��انی که از قدرت در جامعه برکنار هستند.
(نعمت��ی و بای��ر)190 ،2007 ،

هولم��ز ( )1995مکثه��ا و درنگه��ا همانن��د ا ِ ا ِ ا ِ م م  ...ا ِ ا ِ ا ِ  .....را در مقول��هی

تعدیلکنندهه��ا گنجانیده اس��ت ،زیرا آنها ه��م میتوانند برای بی��ان بیمیلی گوینده
ب��ه تحمیل چیزی مورد اس��تفاده ق��رار گیرند؛ او همچنین افت��ان و خیزان بودن صدا،
س��ؤاالت ضمیمهای و فعله��ای کمکی را به عنوان ابزاره��ای تعدیلکنندگی در نظر
گرفتهاس��ت( .خسرونژاد )20 ،2007 ،پژوهش خس��رونژاد نیز نشان میدهد ،فراوانی
کاربرد تعدیلگرها در داس��تانهای زننوش��ته بس��یار بیشتر از داستانهای مردنوشته
است( .همان)65 ،
در رمان ش��ازده احتجاب کاربرد اس��تفاده از تعدیل کنندهها بین زنان و مردان 50
  50اس��ت و از  2مورد تعدیلکننده به کار رفته 1 ،مورد را مردان و  1مورد را زنانبه کار بردهاند .شاید دلیل این امر منبعث از جایگاه واالی اجتماعی زنان رمان باشد.
مراد :شاید( .گلشیری)25 ،1384 ،
فخرالس��لطنه« :فخری جان ،بهتره ،تو بروی بخوابی ،من منتظر میمانم به نظرم تو
یکی از این پایههای قمار مانده( ».همان)68 ،
 -6صفات و واژههای عاطفی
بعضی صفات مانند ( Terrificفوق العاده) و ( Greatعالی) از نظر بار معنایی خنثی
هستند ،یعنی هر دو جنس آنها را به کار میبرند ،در حالی که گروهی از صفات مانند
( Adorableقابل پرس��تش) و ( Charmingجذاب) ،تنه��ا در گفتار زنان وجود دارد.
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(لکاف )13، 1975،
در مکالمات ش��خصیتهای رمان ش��ازده احتجاب در كل  8بار از واژهی عاطفی
اس��تفاده ش��ده که  6مورد معادل  75%را مردان و  2مورد معادل  25%را زنان بهکار
بردهان��د .هر  8واژهی عاطفی بهکار رفته توس��ط م��ردان و زنان ،واژهی عاطفی «جان»
اس��ت که  4مورد را مراد ،خدمتکار ش��ازده ،عنوان کرده اس��ت و  2مورد را فخری و
فخرالنس��ا .این بسامد نشان میدهد که این واژهی عاطفی باید تکیه کالم آنها باشد یا
زنان برای احترام و اظهار محبت بعد از نام فرد مورد نظر آن را به کار بردهاند.
صفات و واژههای عاطفی بهکار رفته توسط زنان
جان (گلشیری ،1384 ،ص 68و ص )91
صفات و واژههای عاطفی بهکار رفته توسط مردان
جان (همان ،ص ،7ص ،14ص  ،23ص  ،37ص  38و ص )75
 -7واژههای جنسیتی
واژهه��ا را از نظر جنس��یتی میتوان به دو نوع مردانه و زنان��ه و هر کدام را به دو
گونهی صریح و ضمنی تقس��یم نمود .یکی از نشانههای فرودست انگاری زبانی زنان،
نحوهی اش��اره به این مس��ئله در میان عبارات و واژگان جنس��یتزده اس��ت .در این
ارتباط دادههای مورد نظر به دو گروه با داللتهای صریح و ضمنی تقس��یم میشوند.
دادههای صریح دادههایی هستند که اشاره به زن در آنها با ذکر واژهای همراه است
که به طور مس��تقیم داللت بر جنس��یت مؤنث دارد( .پاک نهاد جبروتی)55 ،1381 ،
داللته��ای صریح زنانه مانند :زن ،دختر ،خواهر ،خان��م ،مادر ،مادر بزرگ ،عمه،
خال��ه ،زن دایی ،مام��ان و  ،...واژههای صریح مردانه مانند :م��رد ،پدر ،برادر ،آقا ،پدر
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بزرگ ،عمو ،دایی ،بابا و ...
داللتهای ضمنی دادههایی هستند که اشاره به زن در آن از طریق توجه به کاربرد
واژهه��ا صورت گرفته اس��ت .در واقع اش��اره به کار رفته به الیهه��ای زیرین معنایی
مربوط میش��ود ،به همین خاطر به طور صریح مطرح نش��ده است .نکته جالب اینکه
در بسیاری از این دادهها به لحاظ معنایی و واژگانی هیچ اجباری برای منتسب دانستن
آنها به زنان وجود ندارد و صرف ًا نحوهی کاربرد آنها جنبهی فرو دس��تانگاری زبان
زنان را مشخص میکند( .همان)57 ،
واژههای ضمنی زنانه مانند :س��رکار ،دامن ،روس��ری ،چادر و  ...واژههای ضمنی
مردان��ه مانند :جن��اب ،حاجی ،عمامه ،ریش و  ....در کتب زبانشناس��ی تنها واژههای
جنسیتزده را جزء متغیرهای زبان و جنسیت میدانند.
واژههای صریح زنانه
در مکالمات ش��خصیتهای رمان ش��ازده احتجاب  10ب��ار از واژهی صریح زنانه
استفاده شده که سهم زنان  7بار و سهم مردان  3بار بوده است با درصدی معادل 70%
در برابر  30%و واژههایی همچون زن ،مادر ،دختر و والده.
مراد« :وقتی حضرت واال رفته بود شکار ،ده چرنویه ،زنکه را صیغه کرده بود .بعد
زنک��ه پیغ��ام داد که بچهدار ش��ده ،حضرت واال هم چند ت��ا ده ره به بچه صلح کرد».
(گلشیری 24 ،1384 ،و)25
مادر« :تو دیگر بزرگ شدهای مادر( ».همان)
فخر النس��اء« :بله ،دیدید که تنها هس��تید و حاال که والده مرحوم ش��ده بهتر است
سری به نامزدتان بزنید( ».همان)43 ،
فخرالنساء« :اگر پسر عموهای تنی و دختر خالههای تنی بفهمند؟» (همان)66 ،
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فخرالنس��اء« :شازده ،یک دختر سراغ دارم به اس��م فخری ،دختر همان باغبانی که
انداختمش بیرون .چهطوره؟» (همان)77 ،
شازده« :زنش که ُمرد ،سر پیری یک زن برایش دست و پا کردم( ».همان21 ،و)22
واژههای صریح مردانه
در شازده احتجاب در كل 10مورد واژه صریح مردانه بهکار رفته است ،که  6مورد
را مردان و  4مورد را زنان بهکار بردهاند .واژههایی مثل پدر ،پدر بزرگ ،پس��ر ،مرد و
 ...که به صورت صریح داللت بر جنس مرد دارد.
شازده« :توجه فرمودید ،پدر بزرگ؟ » (همان)23 ،
ش��ازده بزرگ« :این ملک و امالک ارث پدر من هم هست .تو یکی ،من هم یکی».
(همان)24 ،
عمه کوچک« :داداش ،دست بردار ،آن هم این وقت که ( ».....همان)37 ،
پ��در بزرگ« :آخر پدر جان ،زمین دیگر فایدهای ندارد ،خودتان که مس��بوقید».....
(همان)37 ،
مادر بزرگ« :شازده ،برای من همین یک پسر مانده( ».همان)38 ،
ش��ازده« :جد کبیر خیلی ملک و امالک داش��ته .پدر بزرگ و پدر هم هر چه کردند
نتوانستند همهاش را آب کنند( ».همان)75 ،

واژههای ضمنی زنانه
کل نمونهها ی به کار رفته در رمان 8مورداس��ت که  3مورد را مردان و  5مورد را
زنان به کاربردهاند.
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فخر النساء« :این نوکر و کلفتها مگر مردهاند؟» (همان)14 ،
ش��ازده احتجاب« :این همه سرخاب روی لپهای چاقت نمال .تو باید یاد بگیری
که مثل فخر النساء خودت را بزک کنی؟» (همان3 ،
شازده« :پدر بزرگ هر شب با یک دختر باکره میخوابیده( ».همان)62 ،
فخر النس��اء« :نیره خاتون حتم ًا نامه نوش��ته که ما دو تا باید با هم عروس��ی کنیم»
(همان98 ،و)99
واژههای ضمنی مردانه
واژههای��ی چون نوکر ،جنابعالی ،خان و  ...که اش��اره به م��رد در آنها از طریق
توجه به کاربرد واژه صورت میگیرد و صراحت ًا بیان نش��ده ،واژههای جنسیتی ضمنی
مردانه هستند .از مجموع  10مورد بهکار رفته 5در این رمان ،مورد را مردان و  5مورد
را زنان بهکار بردهاند.
ش��ازده« :باور بفرمایی��د صندلی جنابعالی برای من بیشت��ر از این پولها ارزش
داشت ،این( ». .....همان)19،
شازده «:مراد خان خسته نباشی( ».همان)22 ،
عمه بزرگ« :خس��رو خان ،از یک ش��ازده بعید اس��ت که بادبادک پس��ر باغبان را
بردارد( ».همان)31،
ش��ازده« :من دیگه از مردی افتادهام ،وگرنه مجبور نمیش��دم با همین تو یکی سر
کنم( ».همان)62 ،
فخر النساء« :خسرو خان ،سرخ شدهای؟ خیلی عجیب است! توی این خانه و میان
این همه عترت و عصمت .آن هم تو با این قد و شمایل! حتم ًا ( » ......همان)95 ،
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 -8دایرهی واژگان
در زمینهی دایرهی واژگان یسپرسن معتقد است ،تفاوتهای گستردهای بین زبان
زن��ان و مردان وجود دارد .ط��وری که زنان در مقابل اصطالح its very good of you

اصط�لاح زنان��هی آن  its very kind for youرا بهکار میبرند .زن��ان از بهکار بردن
بس��یاری از واژگان و اصطالحات ش��رم دارند ،در حالیکه مردان بهخصوص جوانان
آنها را بهعنوان نماد مردی به طور ترجیحی بهکار میبرند .وی میگوید :به عنوان یک
قاعده ،گنجینهی لغات مردان از زنان بیش��تر اس��ت ،زیرا زنان تنها در حوزهی مرکزی
زبان گام برمیدارند ،اما مردان اغلب اصطالحاتی را عوض یا جایگزین میکنند یا حتی
اصطالحات جدید میسازند.
گادارد و پترسون ،در کتاب خود با نام «زبان و جنسیت» نظر یسپرسن را در مورد
تف��اوت بین گفتار زنان و مردان بیان میدارند و یسپرس��ن باور دارد که گونهی زبانی
مردان بهعنوان هنجار و گونهی زبانی زنان نابههنجار در نظر گرفته ش��ده اس��ت .آنها
توجه خود را بیش��تر به تفاوت میان کلماتی که مردان و زنان به کار میبرند ،معطوف
کردهاند و لیس��ت طوالنی از واژگان آنان ارائه داده و ادعا کردند مردها ،کلمات جدید
میس��ازند و آن را بهکار میبرند ،در صورتیکه زنها کلمات محدودی دارند و بهطور
ذاتی محافظه کارانه کلمات را بهکار میبرند)93، 2000( .
باف��ری و گ��ری به مهارتهای خاص دو جنس اش��اره میکنن��د ،آنها میگویند:
دختره��ا در روان بودن گفتار برترند و رش��د اندامهای گفتاری آنان زودتر از پس��ران
اس��ت به همین دلیل دختران زودتر از پس��ران زبان باز میکنند و در کاربرد زبان بهتر
عمل میکنند ،در مقابل پس��ران در حوزهی واژگان غنیترند ،آنها در درک و استدالل
گفتار بر دختران برتری دارند132 ،1972( .و ) 131
در رمان ش��ازده احتجاب دایرهی واژگان قهرمانان بس��یار محدود است زیرا تعداد
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قهرماناناند کند و ما بیشتر شاهد ذهنیتهای شازده هستیم.
نتیجهگیری:
مطالعات انجام ش��ده در حوزهی واژگان در رمان ش��ازده احتجاب نشان میدهد که
در کاربرد رنگواژهها گلش��یری اگرچه کمیّت را به درس��تی رعایت کرده لیکن بهعنوان

یک مرد نتوانس��ته بهخوبی از تن ّوع رنگها بهره ببرد و جنسیت قهرمانان خود را بارزتر
نش��ان دهد .انتظار میرود در رمانهای مردنوش��ته دشواژههای رکیک محسوستر باشد
اما در این رمان نس��بت کاربرد دشواژههای رکیک بین قهرمانان زن و مرد یکسان است.
آمار بهدس��ت آمده از کاربرد دش��واژههای غیر رکیک توسط شخصیتهای رمان شازده
احتجاب با مطالعات زبانشناسی مطابقت میکند .در کاربرد سوگندواژه نیز آمار حاصله
حاکی از آن اس��ت که نویس��نده به خوبی این عنصر زبانی را شناخته و از آن به درستی
بهرهبردهاست .کاربرد  % 36/36تشدیدگرها توسط شخصیتهای مرد رمان بیانگر این
نکته است که نویسنده این قاعدهی زبانی را به خوبی میشناسند و آن را به درستی به کار
بردهاست .هرچند که آمار تعدیلکنندهها گویای آن است که نویسنده از این عنصر زبانی
به درستی استفاده نکرده ،و آن را مغایر با قوانین زبانشناسی به کار برده است.
متغیر زبانی صفات و واژههای عاطفی در این رمان مردنگاشته مطابق قوانین علمی
زبانشناس��ی نیست .واژههای جنس��تی به صورت خنثی (نه به صورت جنسیت زده)
بهکار گرفته ش��ده اس��ت .تفاوتهای زبانی زنان و مردان در بیان رنگها ،س��وگندها،
کنای��ات ،ضربالمثله��ا ،واژگان عامیانه و مؤدبانه و  ....دایرهی واژگان نویس��نده را
تش��کیل میدهند که تنوع چندانی ندارند لذا میتوان گفت در شازده احتجاب دایرهی
واژگان قهرمانان محدود اس��ت زیرا تعداد قهرمانان اندکند و غالب ًا ش��اهد ذهنیتهای
شازده به شیوهی جریان سیال ذهن هستیم.
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