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زبان جنسیت زده در شعر سوزنی سمرقندی

فاطمه قلندرزاده دریایی*

چکیده
تجلـی نابرابـری جنسـیتی را می تـوان در عرصه هـای مختلـف بررسـی کـرد. زبان شناسـی 
اجتماعـی حـوزه ای میان رشـته ای اسـت کـه بـه زبـان به عنـوان پدیـده ای فرهنگـی و اجتماعی 
می نگـرد. در ایـن راسـتا، تفاوت گفتـار زنان و مـردان در جامعه و به کارگیـری واژگان ویژه ی این 
دو جنـس و بـه طـور کلـی جنسـیت زدگی زبان بررسـی می شـود. مـا در ایـن مقاله برآنیـم زبان 
جنسـیت زده را در شـعر سـوزنی سـمرقندی به روش تحلیل محتوای کیفی و از نظر زبان شناسی 
اجتماعـی مورد بررسـی قـرار دهیم. نتیجه ی پژوهش حاکی از آن اسـت که واژگان جنسـیت زده 
در شـعر سـوزنی سـمرقندی، با بسـامد به کار رفته اسـت. واژگانی که بعد جنسـی زنان در آنان 
آشـکار و بیشـتر به دشـنامی از سـوی مردان مبدل شـده اسـت. شـاعر، واژگانـی را بـرای مردان 
بـه کار می گیـرد کـه معـادل آن در زبـان فارسـی بـرای زنان نیسـت. او مـدح و هـزل را با نگاهی 
جنسـیتی درهـم می آمیـزد و زبانـی برخاسـته از اجتمـاع و فرهنـگ مردمحـور خـود می آفریند. 
بایـد افـزود که کنش مردسـاالر زبان شـاعر، نمـودی از نـگاه جنسـیت زده ی او و بالتبع جامعه ی 

جنسـیتی زیست شـاعر است.
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1ـ مقدمه
بـا گسـترش فمینیسـم و اندیشـه های فمینیسـتی، تفـاوت میـان زنـان و مـردان از سـوی 
پژوهشـگران رشـته های زبان شناسـی بـه ویـژه زبان شناسـی اجتماعـی1 و جامعه شناسـی زبـان2  
قابـل توجـه قرار گرفت. زبان شناسـی اجتماعـی، مطالعه ی کاربـرد و نقش زبان در جامعه اسـت؛ 
بـه بیـان دیگـر، زبان شناسـی اجتماعی بررسـی زبـان در زمینـه ی بافت های اجتماعی اسـت که 
قاعده هـای زبانـی از جملـه قاعده هـای واجـی، صرفـی، نحوی و خوانـش معانـی در آن بافت ها به 
کار بـرده می شـود. مهمتریـن جنبـه ی مطالعات زبان شناسـی، انطبـاق تغییرات زبانی بر شـرایط 

اجتماعـی و در بافت هـای گوناگـون اجتماعی اسـت )عبدالکریمـی، 1392: 99 و 100(. 
در خصـوص جنـس و جنس گرایـی در زبانشناسـی دو گونـه تحقیـق وجـود دارد؛ نخسـت 
پژوهش هایـی کـه به بررسـی تفاوت سـبک گفتـاری زنـان و مـردان و دوم، پژوهش هایـی که به 
نحـوه ی تجلـی جنس در زبان و دیدگاه های ارزشـی می پـردازد. از نظر پژوهشـگران، گونه ی دوم 
یعنی تقابل جنس در زبان، مسـأله ای فرهنگی اسـت که از طریق زبان، تولید و منتقل می شـود. 
ایـن مقولـه با نهادینه کـردن قضاوت های ارزشـی، مدل های شـناختی ذهن سـخنوران را متجلی 
می سـازد و نحـوه ی برخـورد آنهـا را با جنسـیت افراد تحـت تأثیر قـرار می دهد. یکی از مسـائلی 
کـه امـروزه نظـر زبان شناسـان را بـه خـود جلـب کـرده، ایجـاد، اشـاعه و تقویـت ایدئولوژی های 

جنسـی از طریـق گفتمان اسـت )محمودی بختیـاری و دیگـران، 1390: 91 و 92(. 
زبان یکی از عرصه هایی اسـت که در طول تاریخ به زنان و مردان نگرشـی جنسـیتی داشـته 
اسـت. بـا واکاوی آثـار منظـوم و منثور شـاعران و نویسـندگان از نظر زبان جنسـیت زده، می توان 
بـه تحلیـل اجتماع زیسـت شـاعر پرداخت و چگونگـی نگرش شـاعران و نویسـندگان را در طول 
تاریـخ بـه مقوله ی جنسـیت دریافـت. ما در این مقاله تالش می کنیم شـعر سـوزنی سـمرقندی 
را از منظـر زبان شناسـی اجتماعـی و بـا روش تحلیل محتـوای کیفی نقد و بررسـی کنیم. پس از 
پرداختـن بـه پیشـینه ی پژوهش در خصـوص زبان جنسـیت زده و کاربرد آن در جامعه، شـمه ای 
درباره ی سـوزنی سـمرقندی سخن خواهیم گفت، سـپس به واکاوی زبان جنسـیت زده در دیوان 

شـاعر خواهیم پرداخت.
 در طـی جسـتجوهای صورت گرفتـه، مشـخص شـد تاکنـون پژوهشـی در خصـوص زبـان 
جنسـیت زده در شـعر سـوزنی سـمرقندی انجام نشده اسـت، اما به شـکل جداگانه پژوهش هایی 

دربـاره ی جنسـیت گرایی زبـان فارسـی اجـرا شـده که بـه برخی از آنـان اشـاره می کنیم:
ـ علی نژاد، بتول )1384( در مقاله ای با نام »مبانی شـناختی مقوله ی جنس در زبان فارسـی«، 
بـا اتخـاذ رویکـردی شـناختیـ  تاریخـی نحوه ی بیـان دیدگاه های ارزشـی را در قالـب جنس در 
زبـان فارسـی بررسـی می کنـد. نتیجـه ی این بررسـی حاکـی از آن اسـت که جنسـیت گرایی در 
زبـان فارسـی دارای ریشـه های شـناختی اسـت و در اذهـان مـردم وجـود دارد. مقولـه ی جنـس 
تـا حـدی در واژگان و اصطالحـات و در حـد وسـیعی، در سـطح گفتمـان فارسـی زبانان تجلی و 

جنبـه ی تعاملی یافته اسـت.

1. Sociolinguistic
2. Sociology of language
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ـ محمودی بختیاری و دیگران )1390( در مقاله ی خود با نام »بازتاب اندیشـه ی مردسـاالرانه 
در زبـان فارسـی: پژوهشـی در جامعه شناسـی زبـان«، شـیوه های متفـاوت بـروز جنسـیت گرایی 
زبانـی و حوزه هـای مربـوط بـه آن را بیـان کـرده و با اسـتناد به معیارهـا و مالک هـای مطرح در 
خصـوص جنسـیت گرایی زبانـی، به بررسـی حوزه های مختلـف از جملـه واژگان و ضرب المثل ها 
در زبـان فارسـی پرداخته انـد. نتیجـه ی ایـن پژوهـش بیانگـر آن اسـت کـه زبـان فارسـی از نظر 

کاربـرد اجتماعی تـا حد زیـادی تمایالت جنس گرایانـه دارد.
ـ میرسـعیدی )1391( در مقالـه ی خـود بـا نـام »فارسـی کنونـی بـه عنـوان یـک زبـان 
جنسـیت گرا«، از طریـق ضبـط گفتـار فارسـی  زبانـان، خوانـدن روزنامه ها و مجـالت، ثبت گفتار 
بازیگـران سـریال ها و فیلم های سـینمایی و ... شـواهد زبانی متعددی را گـردآوری و تحلیل کرده 
اسـت. نتیجه ی این پژوهش آن اسـت که زبان فارسـی در بخش نحو جنسـیت گرا نیسـت، بلکه 
در حوزه های زبانی واژگان، سـاخت واژه و از نظر معنایی و گاه اسـتعاری، آثار جنسـیت گرایی در 

آن مشـهود است. 
ـ شـریفی مقدم و دیگـران )1392( در مقالـه ای تحت عنوان »سـیر جنسـیت زدگی در ادبیات 
داسـتانی معاصر زبان فارسـی«، 20 داسـتان بلند ایرانی را به تفکیک جنسـیت نویسـندگان )10 
نویسـنده ی زن و 10 نویسـنده ی مرد( و متعلق به دو بازه ی زمانی )10 اثر دهه ی 60 و 10 اثر دهه ی 
80(، از نظـر داده هـای جنسـیت زده بررسـی کردنـد. نتیجه ی ایـن پژوهش حاکی از آن اسـت که 

نویسـندگان مرد در آثار خود، از اقالم کالمی جنسـیت زده بیشـتر اسـتفاده کرده اند.

2ـ زبان جنسیت زده
زبـان ابـرازی مهـم برای انتقـال ایده های مربـوط به زنانگی و مردانگی اسـت. زبانـی که مردم 
بـا آن سـخن می گوینـد، برنمود شـیوه ای اسـت که آنـان جهـان را تجربه می کنند. فمنیسـت ها 
معتقدنـد، زبـان از راه هـای گوناگـون ایـن تصـور را تقویـت می کنـد کـه مـردان فراتـر و زنـان 
پسـت ترند؛ بـه طـور مثـال، زبـان تصـوری از زنانگـی را کـه مسـتلزم انکار یـا سـرکوب تمایالت 
جنسـی اسـت، بازتـاب می دهـد. آدامز1 و لوریکاتیـس2 می گوینـد: واژه های موهن جنسـی مانند 
روسـپی و پتیـاره در مـورد زنـان بیـش از مردان بـه کار گرفته می شـود. آنها پانـزده توهین رایج 
را کـه همـه ی آنها به فحشـا اشـاره دارند، برمی شـمرند؛ اما یـک توهین برای توصیـف مردی که 
خدمـات یـک روسـپی را می خـرد، نمی یابنـد. توهیـن به مرد، پـای یـک زن را به میـان می آورد 
و متوجـه خـود مـرد نیسـت؛ مانند حـرام زاده یا مـرد زن ذلیـل. زبان بیانگـر مخالفتی بنیـادی با 
تمایـالت جنسـی زن اسـت و ایـن تصـور را رواج می دهد کـه دختر خوب تمایالت جنسـی ندارد 
)گرت3، 1382: 50 و 51(. ترادگیل4 معتقد اسـت: »علت پیدایش زبان، گونه های جنسـی آن اسـت 
کـه زبـان به عنوان یـک پدیده ی اجتماعـی رابطه ی تنگاتنگی بـا طرز تلقی های اجتماعـی دارد. 
مـردان و زنـان از آن رو از نظـر اجتماعـی تفـاوت دارند کـه جامعه، نقش هـای اجتماعی متفاوتی 

1. Adams 
2. Lauriekitis
3. Garret
4. Trudgill
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بـرای آنـان تعییـن می کنـد و الگوهـای رفتـاری متفاوتـی را از آنـان انتظـار دارد. زبـان صرفاَ این 
واقعیـت را منعکـس می نمایـد.« )ترادگیـل، 1376: 116(. بنابرایـن، تفـاوت بین کالم زنـان و مردان 
بـه تفـاوت نقش هـا و پایگاه هـای آنان بـاز می گردد و چـون انحـراف از این نقش هـا و پایگاه ها به 
هنجارشـکنی تعبیر می شـود، پس کالم زنان و مردان نیز جز با انتسـاب به چنین آسـیب هایی، 
نمی توانـد از محـور خود خارج شـود. چنانچه مردی از زبان زنانه اسـتفاده کنـد، اوا خواهر خوانده 
می شـود، یـا اگـر در مقابـل همسـر خود ناتـوان ظاهـر شـود، او را زن ذلیـل گویند. کاربـرد زبان 
مردانـه توسـط زنـان نیـز آنان را خشـن و فاقد ظرافـت زنانه جلـوه می دهد. در این شـرایط تنوع 
زبـان و وظایـف اجتماعـی زنـان و مـردان، حاکی از تفاوت سـطح آگاهـی آنان از جهـان و به ویژه 

سلسـله مراتب حاکم بر هسـتی و جامعه اسـت )محمـدی اصـل، 1389: 154(. 
ــه  ــکال در آن ب ــت های رادی ــه فمینیس ــت ک ــی اس ــی از عرصه های ــی یک ــه های زبان کلیش
ــر تقســیم بندی های دو وجهــی اســت کــه در آن زن و  ــی کــه مبتنــی ب مبــارزه پرداختنــد. زبان
مــرد و زنانگــی و مردانگــی، بــا تقســیم بندی های دیگــری ماننــد انفعــال و فعــل، نقــص و کمــال، 
خصوصــی و عمومــی، غریــزه و عقــل و ... تقــارن می یابــد. زبانــی کــه در آن واژگانــی کــه بــه کل 
انســان مربــوط می شــود، جنبــه ی مذکــر دارد؛ بــه طــور مثــال، در زبــان انگلیســی manpower یا 
mankind، ضمیــر مذکــر و مؤنــث در آن جــدا می شــود و هــرگاه منظور نوع بشــر باشــد، از ضمیر 
مذکــر اســتفاده می شــود. زبانــی کــه در خطــاب میــان زنــان مجــرد و متأهــل بــا خطــاب قــرار 
دادن آنــان بــا اصطالحــات miss یــا mrs وضعیــت تأهــل آنهــا را مشــخص می کنــد، امــا دربــاره ی 

مــردان بــا اصطــالح عــام mr چنیــن اطالعاتــی را عرضــه نمی کنــد )مشــیرزاده، 1381: 291(. 
یکــی از مســائلی کــه در حــوزه ی کلیشــه های زبانــی قابــل توجــه قرار می گیــرد، مفهــوم زبان 
جنســیت زده اســت. یکــی از ویژگی هــای زبــان جنســیت زده، نادیــده انگاشــتن بخــش دیگــری 
از مــردم اســت کــه عمومــاَ زنــان هســتند. در تعامل هــای گفتــاری، ایــن امــر بــه زنــان احســاس 
انــزوا و از خودبیگانگــی می دهــد. در زبــان جنســیت زده، برخــی از صفــات تنهــا در انحصــار مردان 
قــرار می گیــرد و ایــن موضــوع ســبب می شــود در کفــه ی عدالــت، زنــان جایــگاه کمتــری را بــه 
خــود اختصــاص دهنــد. زبــان جنســیت زده می توانــد کاربــرد متمایــز و بی ادبانــه ای را نســبت بــه 
یــک جنــس در جامعــه ترویــج دهــد کــه عمومــاَ زنــان هســتند. ایــن موضــوع ســبب می شــود 
زنــان تصویــری کلیشــه ای از خــود دریافــت کننــد و بــر انتظــارات مــردان یــا خــود آنــان از آنچــه 
کــه شایســته ی زن اســت، تأثیــر بگــذارد )نرسیســیانس، 1383: 107و 108(. الکــف1 بیــان می کنــد: 
ــه  ــان بیــش از مــردان اســت؛ ب ــان انگلیســی بیــن زن ــه رنگ هــا در زب ــوط ب تعــداد واژگان مرب
طــور مثــال، واژگانــی چــون mauve و beige در بیــن زنــان کاربــرد زیــادی دارد، امــا در بیــن 
مــردان یــا کاربــردی نــدارد یــا آنکــه بــه نــدرت بــه کار گرفتــه می شــود. بــه کارگیــری صفت هــا 
ــان از  ــان انگلیســی زن ــاوت اســت. در زب ــردان متف ــا م ــان انگلیســی ب ــان در زب ــز توســط زن نی
صفاتــی چــون lovely ،divine وcharming بــرای توصیــف اســتفاده می کننــد. همچنیــن زنان 
بــرای تأکیــد گفته هــای خــود، از واژگانــی چــون such a fun و precious so good  اســتفاده 
ــان  ــاوت در زب ــن تف ــد )همــان: 98(. ای ــره می برن ــن واژگان به ــر از ای ــردان کمت ــا م ــد ام می کنن

1. Lokoff
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فارســی نیــز کامــالً مشــهود اســت؛ مثــاًل زنــان از رنگ هایــی ماننــد گردویــی، آلبالویــی، نیلــی و 
لیمویــی بیــش از مــردان اســتفاده می کننــد، یــا صفت هایــی نظیــر فاحشــه، بــدکاره، ترشــیده، 
عجــوزه، لکاتــه، عفریتــه، ســلیطه و ... بــرای زنــان بــه کار بــرده می شــود. در زبــان فارســی واژه ی 
دوشــیزه بــرای دختــران ازدواج نکــرده بــه کار مــی رود و هنــگام جاری کــردن خطبــه ی عقــد بــر 
دوشــیزه بودن دختــران تأکیــد می شــود، امــا دربــاره ی پســران ایــن نــگاه جنســیت زده وجــود 
نــدارد. معــادل واژه ی دوشــیزه، واژه ی عــزب اســت کــه البتــه هــم بــه معنــای مــرد بــی زن و هم 
بــه معنــای زن بی شــوهر اســت. در لغت نامــه ی دهخــدا یکــی از معانــی واژه ی خانــم، فاحشــه 
اســت. واژه ی مــرد نیــز عــالوه بــر انســان نرینه بــودن و شــوهر ایــن گونــه معنــا شــده اســت: 
شــجاع، مبــارز، بی بــاک و نتــرس، مقابــل نامــرد، آدمــی و ... امــا در توصیــف کلمــه ی زن ایــن 

تعابیــر بــه کار نرفتــه اســت.
زبـان در بیـان و گـزارش امـور جهان هیـچ گاه خنثی عمـل نکـرده اسـت. در ارزش گذاری های 
فرهنگـی نسـبت بـه دو جنـس، نوعـی تقـارن مشـاهده می شـود. ایـن فقـدان تقـارن بـه سـوی 
ارزش نهـادن بـر جنـس مـرد پیش رفته اسـت. تفاوت های زیسـتی میـان زن و مرد، به مـرور زمان 
عاملـی بـرای قطبی شـدن برخـی صفات مثبت حـول محور مـرد و برخی ویژگی هـای منفی حول 
محـور زن بـوده اسـت. آنچـه بنای قطبی شـدن حول محور مرد شـده اسـت، قدرت بیشـتر مردان 
در مبـارزه بـا حیوانـات، نـان آوری مردان و احسـاس امنیت زنـان در پناه مـردان و ... بوده اسـت. در 
واقـع ایـن ضعـف جسـمانی زنـان، در اسـتفاده از صـورت ضعیـف ریشـه های کلمـات و اختصاص 
جنـس مؤنـث بـه پدیده هـای ضعیف و کـم ارزش در زبان نشـان داده شـده اسـت )علی نـژاد، 1384: 
97(. بایـد اذعـان داشـت: »مادینگی و مؤنث بودگی در زبان، حقی طبیعی و ویژگی ذاتی زبان اسـت 
و سـلب کردن ایـن حـق، از راه مذکـر محـوری و بازگشـت به اصلی فرضـی به نام نرینگـی و مذکر 
انـگاری صـورت می گیـرد. زن در ابتـدا یـک وجود طبیعـی و دارای معنای کامل و مطلق و هسـتی 
تـام و مسـتقل اسـت، ولـی در جریان فرایند تمـدن و تاریخ بـه یک موجود فرهنگی بدل می شـود 
کـه حقـوق وی سـلب شـده و دارای معنـا و داللتی محدود و وابسـته می گردد؛ بنابرایـن، زنانگی نه 

جوهـره و بنیـاد بلکه تنها مجموعـه ای از صفات اسـت.« )غذامـی، 1386: 16(. 
تاریـخ مـا در طـی قرن هـا، تاریخـی مذکر بـوده اسـت؛ تاریخی که همیشـه مـردان، ماجراهای 
آنـان، زور و سـتم و عـدل و عطوفـت مردانـه، نیکـی و بدی و محبت و پلشـتی مردانه بـر آن حاکم 
بـوده و زن اجازه ی نقش آفرینی نداشـته اسـت. بایـد پذیرفت زن ایرانی درگذشـته وجودی مخفی، 
مرمـوز، عقـب نگه داشـته شـده و مرد زده داشـته اسـت و سـیادت تاریخی مـرد، همـواره زن را به 
مثابه ی انسـانی درجه دو، انسـانی شـیء  شـده و از انسـانیت افتاده خواسـته اسـت؛ به گونه ای که 

گویـی او حاضـر و ناظـر بـر جریان هـای تاریخی نیز نمی توانسـته باشـد )براهنـی، 1386: 23 و 24(. 
ایـن نگـرش تحقیرآمیـز نسـبت به زنان به گونه ای زن سـتیزی منجر شـده اسـت. زن سـتیزی 
بـه معنـای تنفـر یا بیـزاری از زنان اسـت کـه غالباً از سـوی مردان نسـبت به جماعت زنـان اعمال 
می شـود. در تاریخ جوامع انسـانی دو گونه زن سـتیزی مشـاهده می شـود. در گونه ی اول و افراطی، 
برخـی مـردان بـه حالت بیـزاری از زنان گرفتارند، تنهـا به این دلیل که آنها زن هسـتند. در گونه ی 
دوم کـه پنهانی تر اسـت، مـردان از زنانی که رفتار تعریف شـده ی آنان از جمله خانه داری، سـکوت، 
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کتک خـوردن و ... را تحمـل نکننـد، متنفرنـد. از نظـر ایـن افـراد زن در یک دوالیسـم انتخـاب قرار 
دارد. ایـن نظـام عبـارت اسـت از: مـادر/ روسـپی یـا باکـره / روسـپی. زن می توانـد تنها مادر باشـد 
یـا روسـپی. یـا باکرگـی و تجرد پیشـه کند، یـا روسـپی و بـدکاره باشـد )حسـینی، 1387: 17(. زنان 
بـرای بهبـود موقعیـت اجتماعی خود، بیـش از مـردان از معیارهای معتبر زبانی اسـتفاده می کنند. 
عوامـل گوناگونـی که باعث تغییرات زبانی می شـود، عمدتاً تصادفی هسـتند؛ امـا اصطالحات زبانی 
شـبکه ای و فرهنگـی بیانگر این واقعیت اند که زبان ها به شـکلی عمیق تحت تأثیـر انتخاب آگاهانه 
و عمدی سـخن گویان زبان اسـت )مظفـری، 1391: 147(. در زبان فارسـی واژگانی ماننـد زبان، وطن، 
کارخانـه، خرج، دانشـگاه، صنعـت و... وجود دارد که همراه با واژه ی مادر به صورت گروه های اسـمی 
و وصفی اسـتعمال می شـود؛ به عنـوان مثال، زبان مـادری، مام وطن، کارخانجات مـادر، مادر خرج، 
دانشـگاه مـادر، صنعـت مـادر. البتـه بایـد توجه داشـت که مـادر به دلیـل قـدرت تولیدکنندگی و 
پـرورش فرهنگـی، با این کلمات ترکیب می شـود )میرسـعیدی، 1391: 219(. در گروه های شـغلی نیز 
زنـان یکدیگـر را بـا اسـم کوچک یا مصغر یـا عناوینی چون دختـر و خانم صدا می زننـد، اما مردان 
بـه میـزان دوری و نزدیکـی همـکاران خـود، آنان را با نام خانوادگی سـپس نام کوچـک و در نهایت 
صفاتی را نیز به هم منسـوب می کنند. با گذشـت زمان رسـمیت خطاب  شـدن همکاران غریبه ی 
زن و مـرد، به انتسـاب عناوین جنسـی از سـوی مردان بـه زنان می انجامد. این میـزان در میان زنان 

کمتر مشـهود اسـت )محمدی اصل، 1389: 74(.
3ـ سوزنی سمرقندی

 تذکره نویسـان نـام و تخلـص سـوزنی را شـمس الدین تاج الشـعرا محمدبن علی سـوزنی ذکر 
کرده اند و مولد شـاعر را نسـف )نشـخب( واقع در نزدیکی سـمرقند می دانند )عوفی، 1321: 191(. 
تاریخ دقیق تولد سـوزنی مشـخص نیسـت. هدایت در مجمع الفصحا، وفات سـوزنی را سـال 562 
انگاشـته اسـت؛ بنابرایـن، می تـوان گفت شـاعر میان سـال هـای 479 و 482 متولد شـده اسـت 
)سـوزنی سـمرقندی، 1338: 8(. عوفی تمایل سـوزنی را به شاعری، عشـق جوانک سوزنگری می داند، 
اما خود سـوزنی می گوید چون طبع شـعر داشـته به شـاعری پرداخته اسـت )عوفی، 1321: 191(.

سـوزنی بـا شـاعران بسـیاری از جمله عمعـق، سـنایی، انوری، معـزی، ادیب صابر و رشـیدی 
سـمرقندی معاصـر بوده اسـت. وی شـاعری بـد زبـان و هجاپرداز بـوده و در هجـو معانی خاصی 
ابـداع کـرده اسـت. وی بـرای بیـان معنـی و مقصـود خود از بـه کارگرفتـن رکیک تریـن کلمات 
امتناعـی نداشـته اسـت )صفـا، 1366: 622 و 623(. بنابراین در شـعر وی، »نکوهش جـای خود را به 
دشـنام داده اسـت. اسـتفاده ی فراوان او از واژه های مسـتهجنی که در فرهنگ ما سـخن گفتن از 
آنهـا حالتـی تابوگونـه دارد، مبین این جایگزینی اسـت که شـاعر آن را در وصف همه ی مهجویان 
خود کم و بیش روا داشـته اسـت.« )پارسـا، 1394: 182-181(. از سـوزنی سـمرقندی دیوان شـعری 

مشـتمل بـر قصایـد، هزلیـات، غزلیات، مسـمطات، قطعات و رباعیـات بر جای مانده اسـت.
4ـ زبان جنسیت زده در شعر سوزنی سمرقندی

واژگان جنسـیت زده در شـعر سـوزنی سمرقندی، بازنمود نگاه جنسـیتی شاعر نسبت به زنان 
و مـردان و در پـی آن تحقیـر زنـان اسـت. ایـن واژگان را ذیـل عناویـن واژگان مربوط بـه زنان و 

واژگان مربـوط بـه مردان بررسـی خواهیم کرد.
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4ـ1ـ واژگان مربوط به زنان
برخی از واژگان و ترکیبات مربوط به زنان، از ترکیب کلمه ی زن سـاخته شـده اند که بیشـتر 
آنـان بـه بعد جنسـی زنـان توجه دارنـد؛ به طور مثـال، زن فـروش، زن به مزدی، جلـف زن، پای 
زن چلیپـا کـردن، زن بـاره، زن غـرو و ... . در واقـع، این ترکیبات را مـردان برای تحقیر یکدیگر به 
کار می گیرنـد و دربـاره ی خـود زنان کاربردی ندارد. چنان که سـوزنی سـمرقندی در هجاء ملیح 

و مدح سـیف الدین  بن شـمس الدین می نویسد:

همین که هست بس است آن گدا ابن گداملیح تر شود آن زن فروش و گر نشود
)سوزنی سمرقندی، 1338: 7(.

یا
هزار حمدان با دو هزار خا...ه گداز زن به مزدی منکر شود ملیحک و هست

)همانجا(.

یکـی از بازنمودهـای فرودسـت انگاری زنـان در زبان، »اشـاره ی دائمی به وجـود صفات منفی 
در آنـان و ایجـاد ایـن بـاور در درون اجتمـاع و خـود آنـان اسـت که ذاتـاً واجد ایـن صفات منفی 
هسـتند. در واقـع، در ایـن نگـرش بـدون توجـه بـه تفاوت هـای فـردی، صفتـی منفی بـه عنوان 
ویژگـی خـاص یـک جنسـیت بـه کار بـرده می شـود، بی آنکـه به وجـود همـان صفـت در میان 
افـراد گـروه متعلـق به جنسـیت دیگر اشـاره گـردد.« )پـاک نهادجبروتـی، 1381: 64(. برخی کلمات 
یـا صفـات موهـن کـه تنها بـرای زنان کاربرد دارد و به دشـنام بدل شـده اسـت و شـاعر در هجو 
مـردان موردنظـر خـود از ایـن کلمات بـرای تحقیر و توهیـن زنان آنان اسـتفاده می کند؛ شـامل 
روسـپی، شـلفک )زن بدکاره و فاحشـه(، غر و کماسـه )زن فاحشـه، خنثی( هستند. به طور مثال 

شـاعر در مطایبه ای می نویسـد:

بر تن جهه ی زر که نهد خوف و خطر بررخ کرد ترش گفت که ای خواهر و زن غر
)سوزنی سمرقندی، 1338: 34(.

یا در هجو دلداری از واژه ی شلف استفاده می کند:

گنده و شلف آرزو کند خر انبارآن که ز حمدان خوشگوار لطیفش
)همان: 97(.

در جـای دیگر، شـاعر به تحقیـر مردان را روسـبی تبار می خواند؛ یعنی زائیده ی زنی روسـپی. 
پـس بارمنفـی ایـن واژه و واژگانـی این چنینی، تنها زنان را نشـانه می رود و باری بـر دوش مردان 
نیسـت. فرنـچ1 درباره ی روسـپی گری می نویسـد: »کشـیش های مرد معبد سـامر، روسـپی گری 
را در حـدود سـه هـزار سـال قبـل از میـالد مسـیح ابداع کردنـد تا پولی بـرای معبـد جمع آوری 
کننـد. احتمـاالً در کلیـه ی جوامـع پدرسـاالری گذشـته، روسـپی گری تنها شـغلی بود کـه زنان 
1. French
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می توانسـتند از پـول آن نـان بخور و نمیری به دسـت آورنـد.« )فرنـچ، 1373: 152(. 
سوزنی سمرقندی در هجو بوبکر اعجمی و فرزند او چنین می سراید:

بی شهریار من زند آن روسبی تباربیچاره آنکه میر منم زد بگرد شهر
)سوزنی سمرقندی، 1338: 42(.

گاه شـاعر از واژگان و ترکیباتـی بـرای زنـان اسـتفاده می کنـد کـه بـه بعـد پرورش دهندگی 
و زاییدگـی آنـان توجـه دارد و زنـان را تنهـا در نقـش مـادر و واژگانـی کـه مربـوط بـه این نقش 
هسـتند، بـه تصویـر می کشـد. تصویـر آرمانی زن و مـادر که در ذهن همگان نقش بسـته اسـت، 
مـادر بـودن را پیشـه ای تمام وقت معرفـی می کند. هویت اصلـی زنان در مقام همسـری و مادری 
اسـت؛ مشـغولیتی که به زنـان امکان می دهـد نیازهای عاطفی خـود را برآورده کننـد. باید افزود 
ایـن ایـده آل بـا واقعیـت فاصلـه دارد. بـا توجـه به فاصلـه ی میـان آرمـان و واقعیت مـادری، این 
اسـطوره همچنـان پابرجاسـت که مادر شـدن نقشـی ارضاکننـده و خوشـایند برای تمامـی زنان 
اسـت )آبـوت و واالس1، 1380: 132 و 133(. بـه طـور مثال، شـاعر از واژگانی چون مـادر، مامک، مادر 
جلب، دایه، باروری، دایگی و مامکی، آبسـتنی و ... اسـتفاده می کند. سـوزنی سـمرقندی در مدح 

سـلطان مسـعود ثانی می نویسد:

دایه طفل نازنین را شیرخوار و شیرخواببخت بیدار تو دارد مر رعیت را چنانک
)سوزنی سمرقندی، 1338: 121(.

یـا آنکـه سـوزنی سـمرقندی واژگان و ترکیباتـی را که بـه ازدواج و نقش زنان در خانه اشـاره 
دارد، بـه کار می گیـرد؛ ماننـد منکوحـه )زن عقد شـده(، هـوو، کدبانو، عروس، سـه طالقه کردن، 

مطلقه و ... . 
سوزنی سمرقندی در هجو شاعری چنین می نویسد:

تا من شوم حالل گر آن مطلقهسوگند چون خوری به طالق سه گانه خور
)همان: 82(.

شـاعر از جملـه حیوانـات خـر، شـاهین، گربه، مـرغ، میش و سـگ را در توصیف زنـان به کار 
می بـرد. وی در وصـف حـال خود می نویسـد:

تا بدانی مکان و مسکن خویشگفت زن کن چنان که من کردم
ور چه مرغی کنی نشیمن خویشخان و مان سازی و با مردم

)همان: 34(.

چنـان که مالحظه شـد، سـوزنی سـمرقندی از فعـل »کـردن« در تعبیر زن کردن اسـتفاده 
کـرده اسـت. »حوزه ی معنایی افعال »شـدن« و »کـردن« به ویژه در زبان گفتـاری و نیز عامیانه، 
1. Abbott And Wallace
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نشـان از بـار جنسـی ایـن افعـال دارد و همیـن نکتـه نمایانگر نگاهی جنسـی بـه زن در حوزه ی 
معنایـی زبان فارسـی اسـت.« )پاک  نهادجبروتـی، 1381: 68(. سـوزنی سـمرقندی در ابیاتی زمانه و 
گیتـی را بـه مادر مانند می کند. در نمادپردازی های ادبیات فارسـی، زمین مؤنث اسـت. »سـمبل 
زمیـن مؤنـث خـود این نتیجـه را دارد که دنیـای دون را هم با صفت زنانگی تصـور می کنند. دنیا 
مـادری فرزندخـوار اسـت و بـه هیچ یک از افراد نسـل آدمی ترحمـی نمی کند.« )حسـینی، 1387: 

121(. شـاعر دربـاره ی مادری کردن زمانه می نویسـد:

داد از برای او دگران را به دایگاندر هر هنر زمانه بر او مادری نمود
)سوزنی سمرقندی، 1338: 429(.

یا در مدح ابوالعال عمر بن محمد بن عال، گیتی را مادر می نامد و می نویسد:

به نیک عهدی او می رود به راه وفا برز نیک عهدی او عهد بست مادر گیتی
)همان: 184(.

4ـ2ـ واژگان مربوط به مردان
برخـی واژگان و ترکیبـات مربـوط به مردان، از ترکیب کلمه ی مرد سـاخته شـده اند. »در زبان 
فارسـی، واژه ی مرد کاربردی کامالً مثبت دارد که معادل مؤنث برای آن سـاخته نشـده اسـت. این 
واژه ی مذکـر، بیانگـر نوعـی احسـاس با مفهوم مثبت اسـت و از آنجـا که واژگان هر زبان، بسـتری 
برای ظهور فرهنگ و اندیشـه ی زبانمندان آن زبان محسـوب می شـوند، بازتاب مسـئله ی تبعیض 
جنسـی در زبان فارسـی در این حوزه مشـهود اسـت.« )میرسـعیدی، 1391: 210(. در شـعر سـوزنی 
سـمرقندی ترکیباتـی مانند آزادمـرد، جوانمرد، جوانمـردی، رادمرد، مردانه، مـردی، مردانگی، مرد 
معنـوی، مـرد سـخن، مـرد میدان، سـپهر مـردی، مردان مـرد، صف مـردی، مردی نداشـتن، مرد 
مـرد، مـردی گائیـدن و ... بـه کار گرفته شـده اسـت. بیشـتر ایـن کلمـات در زبان فارسـی معادل 
زنانه ندارند. »بسـیاری از طرفداران برابری جنسـیتی، این مسـئله را نشـان دهنده ی منزلت باالتر 
گوینـدگان مذکـر در جهانـی دانسـته اند که هنوز در آن امـکان وجود منزلت باال بـرای زنان غریب 

می نمایـد.« )پاک نهادجبروتی، 1381: 44(. شـاعر در مدح سـعدالدین می نویسـد:

بر کفش قحف سفالینه شود زرین فامهر که می گیرد بر یاد جوانمردی او
)سوزنی سمرقندی، 1338: 270(.

یا در جای دیگری در مدح تاج األمرا حسن می نویسد:
چون رایت کاویان دیگردر روز مصاف رایت اوست

هر روزی داستان دیگراز مردی او زنند مردان
)همان: 182(.

در شـعر سـوزنی سـمرقندی از کلمه  و ترکیبات کلمه ی پسـر اسـتفاده شـده اسـت. گاه نیز 
از فرزنـد نـام می بـرد کـه منظور شـاعر فرزند پسـر اسـت؛ مانند خوش پسـر، نکو پسـر، شـیرین 
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پسـر، گل پسـر یـا فرزانـه فرزند، فرزند شایسـته، فرزنـد نازنین و .... بـه طور مثـال، در غزلی و در 
باب مغازله می نویسـد:

شگفت نیست که گردند مشک و گل سپریز بوی زلف تو و رنگ و بوی گل پسرا
)سوزنی سمرقندی، 1338: 381(.

برخی صفات در شـعر سـوزنی سـمرقندی به کار گرفته شـده اسـت که تنها برای مردان کاربرد 
دارد و بـه بعـد جنسـی مردان توجـه دارد؛ به طور مثال، مخنـث، غالم بازه، مواجر، غـالم باره، قلتبان. 

شاعر در هجو دوستی چنین می نویسد:

کسی چنین کند ای قلتبان که تو کردیعطا گرفتی و شکر و ثنا نگستردی
)همان: 381(.

یا در جای دیگری در هجو ابوالحسن حاکم می نویسد:

کسی چنین کند ای قلتبان که تو کردیعطا گرفتی و شکر و ثنا نگستردی
)همان: 381(.

برخـی صفات نیز در شـعر شـاعر تنها برای مردان اسـتعمال شـده اسـت؛ ماننـد اهل هنگ و 
هـوش، کریـم، لئیـم، حامـی، فرهنگ دان، زیـرک، با زیب و فـر و هنگ، اهل عقل، اهـل قلم، اهل 
حکمـت، بـا دانـش، اهل سـخن، هنرور و ... . به طـور مثال، در هزل و مدح عالء الدین می نویسـد:

که تو از نعمت او بوده بوی تن پرورای مواجر ز کسی شرم نداری آخر
)همان: 37(.

مشـاغل و حرفه هـا، نقش هـا و روابـط کاری نیز سرشـار از مفاهیم جنسـیتی هسـتند. ارزش 
نسـبی شـغل ها را می توان از نظر اقتصادی به شـکل دسـتمزد و از نظر نمادین به شـکل منزلت 
و حیثیـت مشـخص کـرد. در هـر دوی این موارد، طبقه بندی جنسـیتی به مـردان و فعالیت های 
مردانه شـان امتیـاز می بخشـد و در حـق زنـان و فعالیـت زنانـه شـان ظلـم روا مـی دارد )سـفیری 
و ایمانیـان، 1388: 173(. در جوامـع مختلـف، برخـی مشـاغل خـاص مـردان و برخـی دیگـر خاص 
زنـان در نظـر گرفتـه می شـود. شـاعر در جهان مردانـه ی خود و  به سـیاق مدح، مـردان را دارای 
نقش هـای اجتماعـی بعضـاً فرادسـت بـه تصویـر می کشـد و واژگانـی را که نمـود برتری آنـان از 
جهـت شـغل در جامعـه اسـت، بـرای آنـان بـه کار می گیـرد؛ مانند شـاه، حکیـم، دبیـر، دهقان، 

هنرمنـد، وزیـر، خطیب، منجم، طبیـب و ... .
وی می نویسد:

الحق چنان سزد که ازینسان قضا کندقاضی عدول و منصف و دیندار و معتمد
)سوزنی سمرقندی، 1338: 480(.



97
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 / 1
5 

اره
شم

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش 
وه

پژ

98

سـوزنی سـمرقندی مردان را به صورت حیواناتی چون خر، سـگ، شـاهین، شیر و ...  توصیف 
می کند؛ به طور مثال، در هجو شـاعری و در تحقیر او می نویسـد:

کرد آخرت پر از علف کفر و زندقهیک خر مخوانمت که یکی کاروان خری
)همان: 82(.

یـا در بیـت زیـر در هـزل و مـدح عالءالدین، زور او را به پیل مسـت، شـکوهش را به شـیر نر، 
ظاهـرش را بـه اژدهـا و هیبتش را به پلنـگ مانند می کند:

با شکل اژدهایی و با هیبت پلنگبا زور پیل مستی و با سهم شیرنر
)همان: 99(.

یـا در جـای دیگـری در هجـای نظامـی، او را بـه سـگ مانند می کند و همسـرش را روسـبی 
می خوانـد و ترکیـب سـگ  زن روسـبی را بـه کار می برد:

اگر چه گوید با شیر نر به پیکارمبمیرد آن سگ زن روسبی به مرگ سگان
)همان: 62(.

یکـی دیگـر از نمودهـای زبـان جنسـیت زده، »ترتیب نادرسـت، در بـا  هم آیی کلمات اسـت. 
در بسـیاری از زبان هـا زمانـی کـه دو واژه یـا ضمیـر مذکـر و مؤنث با هـم می آینـد، واژه یا ضمیر 
مذکـر در ابتدا ذکر شـده و سـپس واژه ی مؤنث به دنبـال آن می آید.« )محمودی بختیـاری و دیگران، 
1390: 97(. در شعرسـوزنی سـمرقندی نیز در بیشـتر موارد، واژه ی مذکر در ابتدا ذکر شـده است؛ 

به طـور مثال:

سخن از لطف باب و مام کنمشرم دارم که با تلطف او
)همان: 261(.

واژه ی آدم نیـز بـه صـورت اسـم عـام و برای اشـاره به هر دو نـوع زن و مرد به کار مـی رود. در 
شـعر سـوزنی سـمرقندی نیـز هـم به صـورت عـام و هم به صـورت خاص بـه کار رفته اسـت؛ به 

طـور مثـال، در قصیده ای شـاعر خطاب به خود می نویسـد:

از آدمی و سنگ بود هیزم وز زنگای کردگار دوزخ تفتیده ی تو را
از معصیت توانگر و از طاعتیم دنگما از شمار آدمیانیم سنگ دل

)همان: 233(.
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نتیجه گیری
در این پژوهش واژگان جنسـیت زده در شـعر سـوزنی سـمرقندی بررسـی شـد تا سـیمایی 
جامع از جنسـیت زدگی زبان شـاعر بر مبنای زبان شناسـی اجتماعی ترسـیم شـود. در این راستا، 
واژگان مربـوط بـه زنـان و مـردان بـه طـور مجـزا مورد بررسـی قـرار گرفـت. چنان که مشـاهده 
شـد، برخـی واژگان از ترکیـب کلمـه ی زن سـاخته شـده اند کـه به عنـوان توهینی بـرای زنان و 
دشـنامی از سـوی مـردان بـرای یکدیگر به کار مـی رود؛ مانند زن فـروش، زن به مـزدی و زن غر. 
امـا واژگانـی کـه از ترکیـب کلمـه ی مرد سـاخته شـده اند، واژگانی بـا بار معنایی مثبت هسـتند 
کـه توانایـی و فرادسـتی مـردان را به نمایش می گذارنـد؛ مانند جوانمـرد، رادمـرد و مردی کردن. 
واژگان دیگـری کـه بـرای زنـان اسـتعمال شـده اسـت بـه نقش آنـان به عنوان همسـر و مـادر و 
بعـد پرورش دهندگـی آنـان اشـاره دارند؛ مانند مامـک، دایه، کدبانـو، منکوحه، هـوو و مطلقه. اما 
مـردان عـالوه بـر نقش پـدری در نقش هایی فرادسـت به تصویر کشـیده می شـوند؛ ماننـد وزیر، 
قاضـی، طبیـب و منجـم. در توصیـف آنـان عمومـاً واژگانی چـون اهل عقـل، اهل هـوش، زیرک 
و ... بـه کار بـرده می شـود. شـاعر برخـی حیوانـات را بـه زنـان ماننـد می کنـد؛ مانند خـر، مرغ و 
حیواناتـی چـون پلنـگ، شـیر، اژدهـا، فیـل و ... را نیـز بـه مـردان ماننـد می کنـد تا نـگاه و زبان 
جنسـیت زده ی خـود را هـر چه بیشـتر به نمایش بگـذارد. اما دو حیـوان خر و شـاهین را هم به 

زنـان و هـم به مـردان ماننـد می کند. 
بـا توجـه به سـیل عظیـم واژگان جنسـیت زده در شـعر سـوزنی سـمرقندی، ایـن همانندی 
بی اعتبـار تلقـی می شـود. شـاعر بـه سـیاق مـدح و هـزل از مـردان و به سـیاق مغازله از پسـران 
سـخن می گویـد، امـا آنچـه از دیـوان اشـعار او بـر می آید به فرادسـتی مـردان و فرودسـتی زنان 
می انجامد. زنان و دختران در جهان شـاعرانه ی او، با نگاهی کلیشـه ای ترسـیم می شـوند و زبانی 
برآمـده از جامعـه ی جنسـیت زده ی عصـر شـاعر نمـودار می شـود. بـه بیان دیگـر، زبان سـوزنی 
سـمرقندی در بنـد مردانگـی اسـت. وی بـا پشـتوانه ی فرهنگـی مردسـاالر و بازتـاب آن در زبان 
شـعری خـود، پیکـر زنانـه را محلی بـرای توصیف زنـان و از دیگر سـوی، تعقل و باالدسـتی را در 

توصیـف مـردان بـه کار می گیرد. 
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Gendered Language in SuzaniSamarqandi’s Poem

F. Ghalandarzadeh Daryae1

Abstract 
The manifestation of gender inequality can be studied  in different areas. 
Social linguistics is an interdisciplinary field that looks at language as a cul-
tural and social phenomenon. In this regard, the difference speech  between  
men and women in society and the use of the special vocabulary of these 
two genders and in general the gender of the language is studied . In this 
article, we will examine the gendered language in SuzaniSamarqandi’s  po-
etry through the method of analyzing the quality of content and in terms 
of social linguistics. The results of the research indicate that the gendered 
vocabulary  are used with frequency  in Samarqandi’s  poetry. The words 
that the gender dimension of women is evident into them, and most of these 
words have become  as intrigues  by men. The poet uses vocabularies  for 
men, which does not equate for women in Farsi language and  combining 
excellence with a gender perspective  and creating a language which come  
froms a man-centered community and culture. It should be noted that the 
male-dominated poetry of the poet’s language reflect her gendered language 
and, consequently, the poet’s gender community.

 Keywords: Gendered Language, Sociolinguistics, SuzaniSamarqandi.
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