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  دهیچک
. ت شاعر با گزینش نوع شعر استیشناخت ارتباط جنس پژوهش نیا از هدف

 تیجنس با یادب انواع خلق ایآ که گرفت شکل پرسش نیا طرح با حاضر پژوهش
 از موضوع نیا تا شد کوشش ،یعلم پاسخ افتنی يوجو جست در دارد؟ ارتباط شاعر
 و ،نقد فمینیستی جنسیت، شناسیِ روان کردیرو از یقیتلف با و شود یبررس هیزاو چند
 زنانه شعرِ از مردانه شعر نوع تفاوت و مشخص یادب متن و ذهن رابطۀ یادب نقد

  .داده شود صیتشخ
 شاعر زنانِ از یاطالعات سپس و ییشناسا آثارشان و یحماس شاعران زمینه نیا در

 هشتم تا چهارم سدة یزمان دورة در ،ها داده نیا اساس بر. شد يگردآور ها آن اشعار و
 به دوره نیا شاعر زنِ ستیب و اند سروده یحماس شعر مردان فقط يقمر يهجر

 يها افتهی. ندا هدیبرگز را شعر ییغنا نوع و  هنداشت یلیتما يشعر وةیش نیا سرودن
 تفاوت و یدرون علل ریتأث. 1: داد نشان شیگرا نیا تفاوت در را عامل دو ریتأث تحقیق

 ،یرونیب علل ریتأث  .2؛ یشناخت روان و ،کیولوژیزی، فیشناخت ستیز منشأ با یجنس
 رفتار، شیوة جامعه، در مرد و زن مناسبات رد ،یفرهنگ يها سنت و جامعه چونهم

  .شعر از یخاص نوعِ نشیگز و ،فرد تجربۀ
  .شعر نوعِ ،مردانه شعرغنایی،  شعر ،زنانه شعر حماسی، شعر جنسیت، جنس، :ها هدواژیکل

  
  مقدمه. 1
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 وصـف،  خمریـه،  هجـا،  رثـا،  مدح، به معنایی زمینۀ حسب بر و مستزاد و ،مسمط بند، ترجیع
 اعتقـاد  .انـد  کـرده  تقسیم تعلیمی و ،غنایی حماسی، به محتوا اساس بر و شکويو  بزم، رزم،

 یمـ یتعل شـعر  و ،عاطفـه  حاصـلِ  ییغنـا  شـعر  اراده، حاصلِ یحماس شعر که است این بر
 قهرمـان  يها تیشخص یپهلوان و جنگ فیتوص یحماس اشعار يمحتوا. است عقل حاصلِ
بررسـی در  نتـایجِ   .است شاعر احساسات و یعاطف حاالت انیب ییغنا اشعار نۀیزم و داستان

 زنـان  گرایش و اند سروده حماسی اغلب اشعار مردانِدهد که  نشان می تاریخ ادبیات فارسی
 در زن و مـرد  شـاعرِ  يفکر جهانِ زیتما شناخت. است بوده اشعار تغزلی سرودنبه  تر بیش
 موضـوع  نیا مطالعۀبه  شاعر ذهنیت با شعر ارتباط یبررس و ییغنا و یحماس شعر نشِیآفر
ـ  تبطمر هاي موضوع و شعر نوع ،نخست :نیاز دارد زاویه چند از  و تـاریخی  لحـاظ  بـه  آن اب

 ،رو ایـن  از .شـعر  نـوع  گـزینش  رد آن تـأثیر  وشـاعر   جنسـیت  و جـنس  ،سپس ؛اجتماعی
 زمـان  آن ایران ادبی جغرافیاي در و فارسی ادبیات در غنایی و حماسی شعر نوع به نخست

  .شد خواهد اشاره
 به ،رانیا خیتار از خاص يا دوره در که است يشاعر مردانِ سرودة یپهلوان حماسۀ

 که ،یانینیشیپ یملّ خیتار نگارش به دست ،و یادآوري افتخارات قومی یفرهنگ مبارزة قصد
 تا پرداختند یملّ قهرمانان یپهلوان فیتوص به این مردان شاعر .زدند ،ندبود یفراموش به رو

 اغلب صحنۀ یحماس شعرِِِ. شوند انیرانیا ۀیروح تیتقو سبب مقابله، زةیانگ جادیا ضمن
 منزلۀ به چه ،مردان که است يپدرساالر ساختار با يا جامعه در مردانه يها ییهنرنما

 حاکمان ،یحماس کنندگان تیروا چه یحماس نیآفر نقش يها تیشخص چه اثر نندةیآفر
و دینی  ،هاي پهلوانی، تاریخی آفرین در حماسه نقش اند و زنانِِ هاي پهلوانی حماسه بالمنازع

 يقمر يهجر پنجم و چهارم سدة رانیا در ییسرا حماسه دورة اوج اگرچه. اند  در اقلیت
  .افتی ادامه يا اندازه تا ینیشعرآفر ةویش نیا زین بعد يها سده در ،است

 نۀیزم با است يا  شاعرانه يها شهیاند و ،ها جانیه ها، احساس کنندة انیب ییغنا شعر
 مناظره، طنز، تغزل، و هیمرث و مدح صورت به که یفلسف و یاجتماع ،یمذهب ،یعشق ییمعنا
 در. است شده سروده...  و ،یرباع ،يمثنو ده،یقص غزل، قالب در شهرآشوب و ،یعرفان شعر
 يمثنو ،)موالنا ،يسعد حافظ،( غزل قالب در یفارس غنایی يشعرها نیباتریز یفارس ادب

 و تیذهن انیب سبب به ،شعر نوع نیا. است سروده شده) مهستی و امیخ( یرباع و ،)ینظام(
. دارد شاعر تیشخص و هیروح با یکینزد ارتباط ،یشخص عاطفۀ و احساس نیتر یدرون
  .است شده سروده فارسی ادبیات تاریخ یط در و هاست زمان همۀ شعر غنایی شعر
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  قیتحق روش. 2
 بـا  اطالعـات  و هـا  افتـه ی. گرفت و اسنادي انجام يا خانه کتاب مطالعۀ روش با پژوهشاین 

 و توصـیف  جنسیت یشناس روان و ،فمینیستی ،یادب نقد کردیرو از حاصل یادراک نقد روشِ
  .دشتبیین 
  

  تحقیق پیشینۀ. 3
 دربارة تحقیقی کنون تا فارسی زبان در ؛است جدیدي موضوع ادبی نوع و جنسیت موضوع

 گرفتـه  انجام جنسیت و ژانر ادبی مطالعاتی دربارة انگلیسی زبان در اما ،است نشده انجام آن
 منتشـر  اخیـراً  ژانـر  و جنسـیت  دربارة) Ann Heilmann( هیلمن  آن که کتابی چونهم است

  .)2013، هیلمن( است کرده و تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده
  

 ها داده. 4

 ،يمروز يمسعود شاهنامۀ  ،پهلوانیۀ حماس 19 کنون تا یحماس شعر وةیش در
 ر،یالخ یاب بن نرانشایا نامۀ کوش و نامه بهمن ،یفردوس شاهنامۀ ،یقیدق نامۀ گشتاسب
 ،ارنامهیشهر ،برزونامه ،نامه ژنیب ،نامه بانوگشسب ،فرامرزنامه ،یطوس ياسد نامۀ گرشاسب

 داستان شبرنگ، داستان کوهزاد، کک داستان ،نامه سوسن ،نامه سهراب ،نامه نیآذربرز
1خواجو نامۀ سام مادح، قاسم رنامۀیجهانگ د،یجمش

 حماسۀ 12 و یخیتار حماسۀ 35 و ، 
 را ها آن شاعر مردان که) 390-  160: 1352 صفا،( شده ییشناسا یفارس زبان به یمذهب

  .اند و هیچ زنی در این بازة زمانی شعر حماسی نسروده است سروده
 شعر یفارس زبانِ به شاعر زنِبیست  يقمر يهجر هشتم تا چهارم سدة یزمان دورة در
 بند بیترکو  ده،یقص ،یرباع غزل، قالب در ها این سروده از 2بیت 470 تا 423 حدود .اند سروده

این زنان  .استباقی مانده  وصف و ،مدح شهرآشوب، تغزل، صورت به ییغنا ییمعنا نۀیزم با
 که دهد می نشان ها داده یبررس. اند را در این اشعار بیان کرده عاطفی نیمضام و میمفاه شاعر
  .اند پرداخته ییغنا شعر نشیآفر به فقط یفارس انواع شعرمیان  از دوره نیا شاعر زنانِ

  
  ها پرسش. 5
  است؟ یجنس تفاوت از یناش شعر از خاص ینوع نشیآفر به شیگرا ایآ. 1
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 اند اي نداشته عالقه یحماس شعربه شاعر  زنان ایآ اند؟ نسروده یحماس شعر زنان چرا. 2
  است؟ نداشته وجود رانیا ییسرا حماسه يها دوره در يشاعر زنِ ای

  چیست؟ شعر نوع این به مردان تمایل علت و است؟ مردانه يشعر پهلوانی حماسۀ آیا. 3
  است؟ بوده شعر انواع سایر از بیش غنایی اشعار سرودن به زنان تمایل چرا. 4
  

  بررسی و بحث. 6
 و) زن ـ مرد( یکیولوژیب جنسِ شاخصِ با شاعر تیجنس نیب ارتباط پژوهش این محور
 مردان توسط حماسی شعر سرایش چرایی. است) ییغنا و یحماس( فارسی شعر انواع
و  تغزلی شعر به شاعر زنان اغلب گرایش و حماسی شعر سرودن به زنان رغبتی بی و شاعر

 ؛گذارد می ریتأث شعر نوع گزینشِ رد متغیر جنسیت و ثابت جنسِ عاملِ چگونهکه  این
 این یزمان محدودة .شود بررسی مختلف زوایاي از تا شده کوشش که است یهای پرسش

نیز  پژوهش ادبیِ جغرافیاي .است يقمر يهجر هشتم سدة تا یفارس ادب آغاز پژوهش
 ،عبارتی به ،و زمینه این در پژوهش. است دوره همان ایران گسترة در فارسی زبان قلمرو
 نوع مایه، درون زبان، سبک، :است یبررس درخور هیزاو چند از مردان و زنان شعرِ تفاوت
 تعریف در را شناسی سبک اگر. شد خواهد اشاره ها آن به که  شاعر نگاه و جهان شعر،
 »زبانی عناصر پایۀ بر سخن متفاوت هاي شکل و ها بیان تفسیر و تحلیل دانش« آن کلی

 و حاالت و مشکالت مسائل، از نوشتن یعنی« زنانه سبک ،بدانیم )97: 1390 فتوحی،(
) 402: همان( »زن جنس هاي  تحساسی و شعور شناساندن منظور هب زنان خاص روحیات

تفاوت زبان  دربارة است؟ تیجنس يدارا یادب زبانِ ایآ که دید باید نخست بنابراین،. است
و  یهاي پزشک دانشمندان رشته .است شده انجام يا گسترده اریبس قاتیزن و مرد تحق

هایی انجام دادند و به  پژوهش یزبان يها تفاوت یشناخت ستیاساسِ ز بارةدر یشناس ستیز
اند  بر آن دانشمنداناین . است یهاي زبانی از دوران کودک تفاوت أاین نتیجه رسیدند که منش

 ،نسبت به پسران ،دختران ،دکنن یمد یمعنادار تول يصداهازودتر از پسران نوزادان دختر  که
و در  ،)265: 1382 ،ینیستیفم يها و دانش فمینیسم( دانند یم يتر بیشتعداد واژگانِ 

 یعلت اصل دانشمندان. رندیگ یو بهتر از مردان زبان دوم را فرام تر بیشز زنان ین یسال بزرگ
دانشمند . دانند یم ،که مرکز گفتار است ،کرة چپ مغز میآن را استفادة متفاوت زنان از ن

دختران و پسران را از زمانِ  يگفتار يها تفاوت )Mac keever( کور به نام مک يگرید
دختران  یسالگ تا سه یسالگ کید که از یجه رسین نتیکرد و به ا یشروع به صحبت بررس



 165   انگیز کراچی روح

. سازند یتر از پسران جمله م عین و سرردک  به صحبتکنند  میتر از پسران شروع  عیسر
ش از یپسران ب یدر چهارسالگکه است  آن بر) Gleason( به نام گلیسون يگریشناس د زبان

دربارة زبان و جنسیت ). 20- 19: 1383، اصالنی( سازند یم يدختران جمالت امر
جامعه و . ه استشدو زبان در بافت اجتماعی بررسی یافته ي انجام تر بیشهاي  پژوهش

 طبقۀ ،یاجتماع تیجنسیت، موقعدارند و متغیرهایی چون با هم زبان ارتباط نزدیکی 
 رابین. تأثیرگذارند نوشتاري و یزبان تفاوتدر  ایجغرافو  الت،یتحص سن، نژاد، ،یاجتماع
رویکرد تفاوت در ) Lakoff, 1975( زن موقعیت و زبان عنواندر کتابی با  لیکاف

هاي زبانی میان زنان و  تفاوت« که است بر آن لیکاف. شناسی اجتماعی را مطرح کرد زبان
هاي زبانی آنان بازتاب  است و ویژگیهاي اجتماعی  مردان یکی از نتایج نابرابري

هایی است که از نظر نقش و موقعیت اجتماعی میان اعضاي این دو گروه وجود  تفاوت
لیکاف دربارة تفاوت زبان زنان و مردان موضوع دیگري را ). 185: 1381، فر نوشین( »دارد

مردمحور تحت چون در جامعۀ زنان بیان کرد که  ،با طرح نظریۀ تسلط ،او. نیز مطرح کرد
گونۀ  با و سلطه قرار دارند و ساخت زبان مردانه است، در اجتماع جایگاه فروتري دارند

شدت  زبان زنان به ،به عبارتی .)49: 1385، فیاض( گویند زبانی متفاوت با مردان سخن می
ا مردانه یزنانه  یکاربرد گونۀ زبان. مردساالر متأثر است ۀاز موقعیت فروترشان در جامع

در گونۀ   این تفاوت. شود یهم استفاده م يست و در زبانِ نوشتارین يمختص گونۀ گفتار
 تر بیش ،یسینو و خاطره یسینو چون گزارشهم ،یرادبیغ يها انه و نوشتهیو عام يگفتار

. دیآ یچشم م  تر به کم یو ادب یو زبان رسم يدهد و در نوع نوشتار یخود را نشان م
 یتیروا اتیات، ادبیادب يبر رو یشناس در مطالعات زبان. ان استزب اتیادب یساختار اصل
ک یمردم  يها شهیو اند ،تیاز فرهنگ، ذهن یزبان بازتاب. شود ینظر گرفته م از زبان در

د ینوشتار را پد مکتوب يگفتار و در ساختار یشفاه يجامعه است که در ساختار
تفاوت زبان شناسان  دانشمندان و زبانشده در دو دهۀ اخیر،  هاي انجام با پژوهش. آورد یم

  .اند دهکرتأیید را زنانه و مردانه 
 عامل تاریخ یط در زنان سرنوشت رد تأثیرگذار عوامل ترین مهم از یکی گمان بی

 جامعه در ها آن رفتار تفاوت و مرد و زن نقش بر عامل این .است اجتماعی ـ  فرهنگی
 که اند آن بر و دانند می جامعه برساختۀ را جنسیتی هاي تفاوت شناسان جامعه. است تأثیرگذار

 براي جنسیتی هاي تفاوت این .است شده مرد و زن نقش تمایز سبب فرهنگ و جامعه
ن یا. بار آورده است  به یت و فرودستیزنان محدود يبرا و تسلط و ،قدرت آزادي، مردان



 حماسی و غنایی شعر نوع گزینش در جنسیت عاملِ نقشِ چگونگی   166

زن را  یزندگ يها جنبه همۀها وجود دارد،  که در اغلب فرهنگ ،یتیزات جنسیتما
فراوان در جوامع  يها ضیو تبع یتیجنس يالشعاع خود قرار داده و سبب نابرابر تحت

بوده  دانش يریماندن زنان از فراگ ات محرومیج آن در ادبیاز نتا یکی ؛مختلف شده است
دهد  در زبان فارسی نشان می 3شواهد تاریخی و منابع مکتوب ادبیات تعلیمی. است

 .متفاوت بوده است مردان زندگی با اجتماعی زندگی در زنان که جایگاه و موقعیت
 اي محدودکننده نانوشتۀ قوانین جنسی نگرشی و مردساالري ساختار با اي جامعه در

 در. کرد می محروم انسانی حقوق ترین ابتدایی از را ها آن که داشت وجود زنان براي
 ،اما .ندا هنداشت مردان با همسان و برابر موقعیتیهرگز  نیز زنان ایران ادبی تاریخ یط

ثبت رسانده   زمانی شعر زنان و مردان را به آور است که تاریخ شعر فارسی هم شگفت
 شاعر زنانِ مکتوب، آثار استناد به. دارند تعلق تاریخی دورة یک به رودکی و و رابعه

 همچون فعال حضوري نه اما ،ندا هداشت حضور فارسی ادب تاریخ هاي دوره همۀ در
 دیگر و سرودند غنایی شعر هجريهشتم  تا چهارم سدة فاصلۀ در زنان. شاعر مردانِ
 در که نبود چنان آن گذشته يها سده در شاعر زنان تیموقع. دندنیازمو را شعر انواع

 انْیراو ای بخوانند شعر گرانید يبرا شاعر مردانِ همچون و ندیاب حضور یادب مجالس
 در و سرود ییالال کودکش يبرا یشفاه يشعرها در شاعر زنِ. بخوانند را ها آن شعرِ

 ران،یا گذشتۀ فرهنگ در. عشق سرود اش یالیخ يایدن و خود يبرا مکتوب يشعرها
 نشیآفر به دربارها و شعرا مجمع در حضور بدون و مخاطب بتیغ در شاعر زنِ

 را شاعر سخن يریگ جهت مخاطب بتیغ که کرد ادعا بتوان دیشا و ؛زد دست شعر
 تر بیش شیگرا که رود یم احتمال و است داده رییتغ شاعر خود يسو به مخاطب از

 شاعر تا است شده سبب زبان یعاطف نقشِ کارکرد و ییغنا اشعار شیسرا به زنان
 شعرِ شیسرا به و کند بازگو شتنیخو يبرا را یشخص عواطف و احساسات

 زنان شعر تفاوت .ندهد نشان یلیتما است، مخاطب به وابسته که ،یمیتعل ای یحماس
 صورت، محتوا، زبان، ان،یب نوع شه،یاند ۀارائ یچگونگ و سبک در مردان شعر با

 يا سهیمقا در. است یادب نوع و ،واژگان نشیگز نوع ،يفکر نۀیزم ،یعاطف نیمضام
 احساس ازاست  يا جلوه زنان شعرِ در و عشق یعاطف نِیمضام به شیگرا ،ینسب
 ییبایز ازاست  یفیتوص مردان شعر در که یحال در ؛زنانه شرم و عاشقانه فیلط

 نوع نشیگز گرید تفاوت. شود یم گفته حیصر یلفظ با که ،معشوق يِظاهر و یجسم
 که ،ییغنا شعر نوع سرودنِ به تري بیش تمایل زنان ؛محتواست اساس بر شعر
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 انِیب امکانِ ییغنا شعر در فقط چون. اند داده نشان است، احساس و عاطفه از سرشار
 نداشته اي پنجره خیال جز که اي بسته جامعۀ در و است بوده فراهم زن يبرا عاشقانه

 تفاوت سبب به مردان اما ،است کرده قناعت شعر در خود احساس بیان به ناگزیر زن
 و ،یمیتعل ،یحماس شعر انواع سرودن جنسی هاي ویژگی و ،مناسبات پذیري، جامعه
 زنانه شعر گرید تفاوت مردان یکالم انیعر و زنان ییگو دهیپوش. اند هآزمود را یعرفان

 يها تیمحدود و مردانبرتر  یاجتماع گاهیجا و قدرت دهندة نشان و مردانه و
 آن تبادالت و یجنس يها اندام فیتوص به شعر در مردان. است زنان یفرهنگ

 در يمولو و ،يسعد ،يسمرقند یسوزن ،یزاکان دیعب چون یشاعران و اند پرداخته
 زنان ،اما .اند کرده انیب یاجتماع اخالقِ و ادب عرف از خارج را یکالم انیعر مثنوي

 پوشی پرده نیا ؛اند کرده تیرعا را اطیاحت و شرم جانب واژگان و نیمضام کاربرد در
 اعمال زنان حق در که بود اي محدودکننده هاي حکم و فرهنگی سنت از یناش کالم
 زنانِ براي و بود عرفان و میتعل و اشتغال و مفاخره عرصۀ مردان براي شعر. شد می

 و عیصنا از شعر در زنان. عشق و عاطفه و شهیاند و احساس انیبعرصۀ  شاعر
 وصف و ،ینیآفر بیترک مجاز، از ویژه  هب اند، کرده استفاده يتر کم یادب يها هیآرا
به نسبت ، یاجتماع تیفعال محدود سطح سبب به ،زنان. اند   جسته بهره ندرت به

ها  از آن تر بیش زنان که ینیمضام. دارند يمحدودتر یذهن قلمرو، مردانه یذهن جهانِ
 دورة در .است یخانگ موضوعات و ،واحد محدود، معشوق عتیطب کنند یم استفاده

 یجنگ مسائل به زنان از یک هیچ) مريقهشتم هجري  تا چهارم قرن( مطالعه مورد
. است کرده جلب را ها آن توجه کمتر یاجتماع عاتموضو و اند نپرداخته یفلسف و

 یاصل شۀییا اند زنان شعر ۀیما درون .است مردان و زنان شعر مایۀ درون دیگر تفاوت
 عرصۀ تر بیش مردان شعرِ و کند یم ریتصو را يفرد و یخصوص حوزة یادب اثر

 نوع و زن یخانگ نقشِ موضوع نیا علت ؛دهد یم نشان را جامعه و یعموم
 آموزش یاجتماع نقشِ يبرا را او که است يمردساالر نظام در زن يریپذ جامعه
 که است نیا شده مردان با زنان اتیادب یکم تفاوت باعث که یعوامل. است نداده
 با شاعران محفل همچون ،ندا هداشت يتر بیش امکانات یادب خیتار یط در مردان
شعر هاي  سفر شاعران به کانون ان یا وابستگی مردان شاعر به نهادهاي قدرت،یدربار

 در و مردانه عملِ يآزاد نیا گمان بی. گرانید با یادب مناسبات و رابطهو  و ادبیات،
 ذکر درخور. است نبوده ریتأث یب شعر تیکم رد زنانه تیمحروم و تیمحدود مقابل
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 در یخانگ فیوظا ،دیترد یب .اند هنسرود بلند شعر زنان از کی چیه که است
 يها يمثنو مردان همچون تا هساخت  ینمفراهم  ها آن يبرا یفرصت یسنت يا جامعه

 و وقفه یب و بوده حرفه مردان يبرا شعر ،آن بر عالوه. ندیبسرا یتیب چندهزار
 ،یخانگ فیاوظ سبب به زنان که یحال در ؛ندا هپرداخت یم يهنر کار نیا به مداوم

 نیهم به ؛کنند رها را آن دیبا ها مدت و سندینو یم یمدت يدار بچه و ،خدمت
 را شانیآرزوها انیب و عواطف ۀیتخل و یمشغول دل جنبۀ زنان يبرا شعر سبب
 ،به عالوه .است داشته یشغل جنبۀ یفارس ادبِ آغازِ در شاعر مردان يبرا و داشته

ي جدآنان را مردان  ،امري معمول نبود، به همین سبب زنان يبرا شعر سرودنِ
. شدند حذف می ها اتیادب خیتار و ها نهیسف و ها جنگ و ها گرفتند و از تذکره نمی
فرهنگ ایران  هاي مردانه در به سنت يبند يترین دالیل پا گمان یکی از اصلی بی

زنان  يده برایپسند يها و صفت یسندگی، هنر نويا در چنین جامعه. بوده است
بسا   يا«تعلیم و تربیتش چنین باوري داشتند که  شد و دانشمندانِ می یناپسند تلق

و فَصاحت و  يریو دل يریب، همچون دبیکه در مردان هنر باشد و در زنان ع
و با  اي در چنین جامعه ،از این رو .)219: 1350، شجاع(» سخاوت و امثال ذلک

توانست نمودي اجتماعی داشته باشد و همچون شعر  شعر زنان نمیچنین بینشی 
دهد که آثار  شواهد نشان می. شود استقبال و از آندر همه جا پراکنده  مردان
اي استثنایی و به سبب وابستگی به مراکز قدرت  مانده از زنان به گونه باقی

  .است   هسیاسی، دینی یا ادبی حفظ شد
  

  جنسیت با آن پیوند و ادبی انواع شناسی جامعه. 7
 است همای درون و ،موضوع محتوا، لحاظ به آن تقسیمِ فارسی شعر هاي بندي طبقه از یکی

 نوعی در و کلی صورتی به را عاطفه و ،احساس زبان، اندیشه، دیدگاه، شاعر، هنر که
 در و ندارد بندي طبقه جنبۀ صرفاً ادبی نوع« ،اي گفته به. کند می بیان شعر از خاص
 قبیل این از و ،دین جامعه، سیاست، چون ادبیات پیرامون هاي نظام ادبی انواع دادن شکل
 اجتماعی هاي ویژگی بازتاب عنوان این از منظور .)130: 1389، دوبرو( »دارند مهمی سهم

 این بر اصل. است گرفته شکل خاص مقطعی در که است ادبی نوع در تاریخی دورة هر
 وجود انواع میان فراوانی تشابهات و کند می خلق را خود خاص نوع دوره هر که است
 در هنرمند فردیت و ،اجتماعی ۀطبق فرهنگ، اجتماعی، ساختار چون متغیرهایی اما ،دارد
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 از استقبال و رواج و است کرده تغییر ادبی تاریخ یط در ادبی انواع. است تأثیرگذار آن
 سبب فرهنگی و ،اجتماعی سیاسی، احوال و اوضاع. دارد ارتباط جامعه با ادبی نوع

 گلدمن لوسین نوشتۀ به. شود  یم شعر از مشخصی نوع رفتن ازبین یا آمدن وجود هب
)Lucien Goldmann( »فردي آفرینش که است اجتماعی اي  هپدید قدر همان ادبی اثر 

 نوع پیوند دربارة )Henri Zalamansky( زاالمانسکی هانري). 66: 1377، پوینده( »است
  :کهاست  بر آن جامعه و ادبی

 دورانِ آن مسـائل  آثـار  مایـۀ  درون و محتـوا  بنـدي  طبقه و ادبی انواع شناسی جامعه بررسی با
 ویژگـی  که بریم می پی خاص اي دوره در نوع هر متفاوت کارکرد به و شناسیم می را خاص

  ).273 :همان( کند می تصویر را دوره آن مشخصۀ و سازد  یم را نوع آن

 شناخت با زیرا ،است برخوردار یخاص اهمیت از ادبی نوع کارکرد مدرن نقد در
 ـ  تاریخ میان تعامل نوع، آن آفرینش بستر تاریخی جریان با آن وابستگی و ادبی نوع
 ،پیرامون جهان و خود به شاعر نگرش فکر، روشن طبقۀ آرمان ادبیات، تاریخ و ادبی نوع

 این پس. شود می شناسایی بهتر و تر بیش خصوص هب جغرافیاي آن فرهنگی ویژگی و
 خواننده جامعه و شعر شناخت با. ندارد را شعر انواع جداسازي جنبۀ فقط بندي رده نوع

 جنسیت شعر دیگر هاي ویژگی و ،شعر سبک مایه، درون و شود می نزدیک اثر خالق به
. داد تشخیص توان  می شعر نوع به کلی نگاهی در را مهم این و کند می آشکار را شاعر

 رابطۀ ناگزیر ثبت غنایی شعر هر«که  است بر آن )Theodor Adorno( آدورنو تئودور
 مردمی هنري ۀحماس و) 35: همان( »است اجتماع و ،فرد عینیت، ذهنیت، میان تاریخی

 در شاعر جنسیت و ،جامعه ادبی، نوع پس .است رسیده وحدت به جامعه با که است
  .یکدیگرند با پیوند
  

  شعر نوع انتخاب رد جنس ریتأث یبررس. 8
 ساندرا گرفت، نظر رد ادبی موضوع این در را جنسیت باید چرا که پرسش این به پاسخ در

 از بند چهارمین فمینیستی، شناسی شناخت گسترش بارةدر ،امریکایی فیلسوف ،هاردینگ
مطالعه و  کند می پیشنهاد جنسیت به مربوط تحقیقات برد پیش براي که را اي برنامه
 و ،ها استعاره ها، نشانه با هایی نوشته ؛است زنانه نوشتار و ادبی موضوعات کردن به توجه
 کند  منعکس نوشتار در را زنانه احساسات و ،ذهنیت نیازها، تمایالت، که فردي هاي تجربه

 مطالعات حوزة پردازان نظریه .)Harding, 1986: 23( باشد زن جایگاه و شرایط بازتاب و
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 ملزوم و الزم جنسیت و جنس درنظرگرفتن با هنري اثر پژوهشِ که ندا بر آن زنان
 دربارة تا شد سبب ریاخ دهۀ چند در سمینیفم حوزة در گسترده مطالعات. یکدیگرند

 با و شود انجام یقیعم قاتیتحق مرد و زن نیب یاجتماع هاي نابرابري و یعیطب يها تفاوت
 ،یکیولوژیزیف ،یشناخت ستیز دگاهید از جنس يها یژگیو و انسان عتیطب و ذات شناخت

 داده پاسخ یعلم نظر از مرد و زن ينابرابردربارة  ابهامات از ياریبس به یشناخت روان و
 دارد، یاجتماع جنبۀ که ،یتیجنس نقشِ و ،دارد یستیز جنبۀ که ،یجنس نقشِ یبررس با. شود

 نیا و است یمختلف عوامل محصول مرد و زن تفاوت که دندیرس جهینت نیا به دانشمندان
 يهنر اثر ،زبان ت،یخالق رفتار، اعمال، نوع در که است یگوناگون يزهایتما سرآغاز تفاوت

  .دساز  یم آشکار را خود ... و
 که است تیجنس و جنس موضوع است رگذاریتأث يهنر اثر خلق در که یعوامل از یکی
  :دارد یرونیب و یدرون علل

 که است فیزیولوژیکی و بیولوژیکی هاي تفاوت شامل درونی علت: درونی علت. 1
 و یکیزیف تظاهرات با که ها هورمون ترشح سپس و شود می آغاز کروموزومی تفاوت از

 در مغز متفاوت عملکرد یپ در یشناس روان يها تفاوت. دهد یم نشان را خود يرفتار
 مردان و زنان يرفتار و یشناخت متفاوت يها ییتوانا سبب و شود یم ظاهر جنس دو هر

 که ،مرد و زن یعیطب تفاوت آشکار ينمودها از .)41- 37: 1383 انس،یسینرس( شود یم
 و زنانه مالیم يرفتارها و قیرق احساسات است، مشخص يهنر آثار در آن بازتاب
 از یطلب جنگ و ییجو جنگ و شکار. است مردانه خشن يرفتارها و ییتندخو
 انجام یحماس شکل دررا  آن گونۀ تیروا فیتوصمردان  و است مردانه يرفتارها

. دید توان یم ییالال شیسرا در را زن پرستارانۀ رفتار و یجنس نقش نمود ،اما. اند داده
و نقش جنسی متفاوت  مرد و زن یذات و یعیطب تفاوت از یناش شیگرا نوع نیا

بر شناخت رفتار و آن دسته از  یمتک تر بیش یشناس روان يها اگرچه پژوهش. هاست آن
ر دارد و به واکنش انسان در یرفتار تأثة شیور دو گذشتۀ فرد است که  یطیعوامل مح

 ،زیها ن رفتار انسان ،شود یم یابیارز يپردازد و به صورت ظاهر یط و زمان میبرابر مح
تفاوت زن . ته استک وابسیشناسانه دارد و به ژنت ستیز ییر جانوران، مبنایهمچون سا

هاست که به عامل  هوش هم در نوع رفتار آنو هاي شناختی، ذهنی،  و مرد در توانایی
به عامل  تر بیشکه  ستها شود و هم در نگرش و عملکرد آن شناسی مربوط می زیست
ن زن و مرد تا یب يها شناسان در حوزة تفاوت روان یبررس. شود یمربوط م یفرهنگ
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 به توجه با .دارند یمتفاوت يها ییده است که زنان و مردان توانایرسجه ین نتیکنون به ا
 در اثرگذار عامل نینخست است، اثر نندةیآفر زبان و ذهن بازتاب ينوشتار اثر هر که نیا

 در زین يگرید علل اام. است شاعر یشناخت و یروان يها یژگیو و یعیطب تفاوت آن
  .است رگذاریتأث شاعر شیگرا و نوشتار نوع

 تن تیپولیه دگاهید از برگرفته ينظر پشتوانۀ با اگر: یفرهنگ ریتأث ای یرونیب علت. 2
Hippolyte Taine)( )1828  -1893 (محصول را يهنر اثر هر که ،اتیادب یشناس جامعه در 

 ناخودآگاه و خودآگاه يریرپذیتأث م،یبپرداز موضوع نیا به دانست، یم جامعه و ،مکان زمان،
 مطرح جا نیا در یپرسش اما). 29: 1370 ،یکرمان ةناظرزاد( میابی یدرم عوامل نیا از را شاعر

درست  یقضاوت شیپ يها دوره یاجتماع ـ یاسیس طیشرا از میتوان یم چگونه :شود یم
 تیخالق و ،شهیاند ت،یذهن به و میکن فرض یادب اثر أمنش را قضاوت نیا و میباش داشته

 طیشرا به ،یدرون رگذاریتأث عوامل بر دیتأک با ،رو نیا از ؟میباش توجه یب هنرمند یذات
 نظر زین جامعه در زنان گاهیجا و تیجنس عاملِ به و یفرهنگ يها سنت و یاجتماع

 و خانه محدود فضاي تأثیر و کنیم بررسی را شاعر جنسیت رد جامعه ریتأث تا افکنیم یم
 یعاطف مسائل به پرداختن و عاشقانه شعرِ سرودنِ به شاعر زنِ لیتما در را تکراري وظایف

 و ،عرفانی ،یحماس شعر سرودن به را شاعر زنِ یرغبت یب و میکن درك محدود و یئجز و
  .میکن یابیارز مختلف يها هیزاو از تعلیمی
 آن و دهند یم شکل را یتیجنس يها نقش ها سنت و یاجتماع فرهنگ ،يبشر جوامع در

 یخصوص عرصۀ در کار همچون یجنس يها نقش با زنان خ،یتار یط در. کنند یم نهینهاد را
 یمتفاوت یتیجنس تیهو به) اجتماع( یعموم عرصۀ در ییها نقش با مردان و) خانواده(

 جوامع در مسلط نظام پدرساالر نظام« شناسان جامعه يها پژوهش استناد به. اند افتهی دست
 بوده مردان از قدرتمندتر زنان آن در که است نشده افتی يمورد چیه تاکنون و بوده يبشر

 .است یجنس يبند طبقه يمبنا بر جوامع تر بیش ساختار .)187: 1373 دنز،یگ( »باشند
 تیریمد و يرهبر و درآمدزا يها شغل و شده لیتحم زنان به مزد بدون و یخانگ فیوظا

  .است نهاده شده مردان ة عهد به
 فروتري الیۀ در زنان و برخوردارند برتري جایگاه از مردان جنسیتی، بندي رده نوع این در

 طلب فرد از جامعه که است خاصی انتظارات هایی بندي طبقه چنین برآیند .دارند قرار
 در هم و اجتماعی زندگیهاي  زمینه از بسیاري در گرایی جنس و جنسی نگرش. کند می

  .)Ridgeway, 1993:102( کند می خاصی واکنش و ،توقع انتظار، ایجاد تعامالت
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 يبند طبقه تداوم. است نمانده نصیب بی بندي طبقه این تأثیر از نیز هنر و ادبیات حتی
 قدرت، دارابودن با مردان ،رو  نیا از .است شده موجب را یتیجنس ينابرابر یجنس

 و داشتند نگه هیحاش در را ها آن و افتندی تسلط زنان بر ها قرن یاجتماع اعتبار و ،ثروت
 سبب جامعه از یجداافتادگ نیا. کردند لیتحم ها آن بر را خود ۀقیسل و خواست
 یمین اگر. شد زنان و مردان زبانِ و ،يهنر نشیآفر نش،یب شه،یاند تجربه، در ییها تفاوت

 جنس و یدرون عامل محصول را شعر انواع دیگر و یحماس شعر نوع به مردان لِیتما از
 در که يا جامعه ؛است یرونیب عوامل ریتأث و جامعه ساختۀ گرید یمین م،یکن فرض یعیطب

 از يپرستار و مرد به خدمت يبرا صرفاً را او و کرده دیتأک زن به یجنس نقشِِ لیتحم
 در را مرد اي که جامعه .بپوشاند عمل جامۀ مرد انتظارات به تا داده پرورش خانواده

 يعنصراو را  و واداشته يدیتول و یعموم فیوظا و یاجتماع تیفعال به مسلط ینقش
  .است پنداشته ارزشمند

  
  تیجنس و شعر نوع ارتباط. 9

 جنسیتی، بخشی هویت رفتاري،هاي  شیوه افراد، نگرش نحوةبه  دهی شکل در جنسیت
توان  و نمی )22: 1388و ایمانیان،  سفیري( است مؤثر نهادها و ،اجتماعی روابط افراد، تعامل

 دربارة بحث .هاي ادبی نادیده گرفت پژوهش تأثیر جنس و جنسیت را در آفرینش هنري و
 و یدرون عوامل ریتأث بر عالوه ،ییغنا شعر به زنان شیگرا و یحماس شعر به مردان لیتما

 یزنانگ و یمردانگ عنصر و یتیجنس يرارادیغ و ناخودآگاه يها يریالگوپذ به ،یرونیب
 مستعد مردم که باورند نیا بر) Sandra Bem( بِم مانند تیجنس پردازان هینظر«. است وابسته

 و »هستند خود یجنس مقولۀ تیعضو به معنادادن و خود بودن زن ای مرد ساختن انینما
 نیا که رندیگ یم ادی و رود یم ها آن از یانتظارات چه مردبودن ای زن لیدل به که ابندی یدرم«
  ).57-  56: همان( »دهند بروز را ها یژگیو

 شناخت در ارزشمند یمنبع است، شاعر تیذهن بازتاب که ،شعر ،اساس نیا بر
 با. است شاعران متفاوت تیجنس و ،زبان ،يفکر نۀیزم عواطف، تجربه، نش،یب شه،یاند

نخست با  است، شاعر مردان سرودة یفارس زبان به یحماس آثار که موضوع نیا از یآگاه
 توجه مرکز در مردانه و زنانه يرفتارها و صفات تفاوت رویکرد رفتارشناسی جنسیت

 آن فیتوص و جنگو  ،یباک یب و جسارت شجاعت، ،يریدل با حماسهزیرا  ،ردیگ یم قرار
 رفتار يالگو با که است مردانه یعیطب و یذات يها یژگیو صفات نیا. دارد یکینزد وندیپ
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 يا جامعه درکه  است یعیطب. است ختهیآم درهم مردانه يها یطلب جنگ و جنگ یاجتماع
 و دهد یم بازتاب را جامعه همان يها ارزش یحماس اتیادب يمردساالر فرهنگ با

 موضوعِ. کند یم مطرح را جامعه آن یاجتماعـ   یخیتار طیشرا با مرتبط يها موضوع
در دورة حماسی . است پهلوان مردانِ یمردانگ وصف و حماسه مردان خواستۀ دل

 و ،دارند طلب جنگ يا هیروح و رندیگ یم جنگ به میتصم مردان .است ارزش یطلب جنگ
 را تئجر و ،خشونت ،یباک یب تهور، ،يریدل چون يا مردانه يها یژگیو سرا حماسه

 موضوع. است مردانه عناصر از سرشار شده خلق ریتصاو و ها فیتوص. کند  می فیتوص
 ندةیسرا .است مردانه يها ییهنرنما صحنۀ یحماس شعر. است یواقع و ینیع حماسه
 با یواژگان همچون ـ یحماس و یرزم عناصر کاربرد با و یحماس لحنِ و زبان با حماسه
 و ها اغراق ،یحماس يها استعاره و ها هیتشب و حیصر يها فیده، توصیکش و بلند يهجاها

 کُند و نیسنگ وزن یحت و کند یم تر خشن را زبان که ییها ییآرا واج و ها یرجزخوان
 تا کند یم کوشش ـ  ها واج سکون و کلمات دیتشد و فیتخف محذوف، مثمن متقاربِ

 تیذهن با جنگ از ییها صحنه تیروا. دهد انتقال خواننده به یحماس یروش به را میمفاه
 ییارویرو از یکل يها فیتوص ها، يپرداز تیشخص ها، ییآرا صحنه ةویش مردانه، زبان و

و ( پهلوان مردان از زیآم اغراق يها وصف پهلوانان، یفخرفروش و ها مبالغه پهلوانان،
 یحماس شعر يها یژگیو از یحماس انیب وةیش و ،مردانه یزبان و لحن با )ندرت از زنان به
 و است ییغنا و یذهن غالباً زنان شعر. دارد تفاوت زنانه شعر با که است مردانه و

. کند یم انیب حال زمانِ در را خود احساسات که است شاعر خود شعر يمحور تیشخص
 شاعرِِ زنانِ از کی چیه يقمر يهجر هشتم سدة تا یفارس ادب آغاز یزمان محدودة در

 ،يکاشغر دختر ،يا گنجه یمهست خاتون، زیپرو مطربه، زكیکن رابعه، جمله شده از شناخته
 جالل تکاو، میحک دختر خاتون، پادشاه ،يسمرقند فاضله ،یست دختر ،يسمرقند شهیعا

 شهیعا ه،یسجستان دختر مطربه، فردوس ،يا گنجه هیرض ه،یالبخار بنت ه،یسمرقند خاتون
 کوکب ،یخراسان فاطمه ناصر، بنت دهیس ساالر، دختر گنجه، بیخط دختر ه،یمقر

 یخصوص يفضا شعرِ زنانه شعر. اند نسروده یحماس شعر یاضیع دختر و ،)بانو ستاره(
 که است يشعر زن شعر .ندارد حضور یکس معشوق گاه و الشیخ و شاعر جز و است

 روست نیا از و شود یم گفته وار زمزمه که است يراز همچون و است شرم و عشق زةیآم
. است تفاوتم کالم آهنگ و ،ییآرا واج واژگان، نظر از زنانه و مردانه شعر لحن و زبان که

 ندارد، حضور معشوق اگر و .نرم زبانی به است عشق و عاطفه از سرشار زنانه ییغنا شعر
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. شود یم سروده زنانه يها ناله غم صورت به که است هجران از تیشکا و يدور غم انیب
 ییشعرها زنان اند، شده يبند طبقه موضوع حسب بر که ،ییغنا راشعا انواع انیم از

 در مردان که یحال در .آشوب شهر و ،عتیطب وصف مدح، عشق، مضمون بااند  سروده
 طنز، هجو، هزل، ،ییسرا نامه، نوحه سوگ رثا، ه،یمدح داستان، چون ،ییغنا شعر انواع همۀ

 ات،یاخوان آشوب، شهر نامه، یمغن نامه، یساق خمریات، ات،یحبس نامه، یساق بدیهه، ضه،ینق
  .زدند دست تجربه به ،ستانیچو 

 بـر  عـالوه  ،ییغنـا  شـعر  بـه  زنـان  شیگرا و یحماس شعر به مردان لیتما دربارة بحث
 یشناس روان درق یتحق اهل. است وابسته زین يرفتار يالگوها به ،یرونیب و یدرون يها علت
ـ ب لحـاظ  بهرا  زنان و مردان يایدن تفاوت تیجنس  و يفکـر  نـۀ یزم عواطـف،  تجربـه،  نش،ی

 از« و یعیطب جنس به کاوانه روان ندیافر در ذهن. ندریپذ می ذهن و زبان و ارادهو  ،یشگیاند
 بـه  مربـوط  کـالن  سـطح  در و فرهنـگ  بـه  مربـوط  خود سطحِ در یاجتماع کنشِ نظر نقطه

ــا ــ يدئولوژی ــود یم ــینرس( »ش ــاب .)160: 1383، انسیس ــا بازت ــاوت نی ــا تف ــعر در ه  ش
  .است و آشکار دادنی تشخیص
 در ویژه به زنان و مردان نوشتار زیتما شناخت و یادب کردیرو با شعر نوع تفاوت یبررس

ـ یب جهان نگاه، نوع ،یعاطف انِیب ه،یما درون از ییغنا و یحماس شعر نوع  واژگـان،  شـاعر،  ین
ـ  استعاره ای هیکنا فراوان کاربرد یحت و ،کالم آهنگ خشن، ای نرم لحن  فیتوصـ  و هیتشـب  ای
 از بـاب . کنـد  مشـخص  را هـا  تفـاوت  تواند یم هم یفیک یبررس یحت ؛است دادنی صیتشخ
  :شود یم اشاره تفاوت چند به نمونه
   ؛است یعاطف ییغنا اشعار تیماه و است ییروا حماسه تیماهـ 
 ۀیـ روح سبب به است، یحماس شاعر زبان و شهیاند دهندة نشان که ،یرزم عناصرـ 
 ۀیـ روح که آن حال ؛دارد انیجر مرد ذهن در تر بیش يریدل و ییجو جنگ و یطلب جنگ

  ؛است عشق انیب و آرامش دنبال به یالیخ و یآرمان ییایدن در زن یعاطف و یاحساسات
  ؛دهیچیپ و نیآهنگ و نرم ییغنا زبانِ و است حیصر و تند و خشن حماسه زبانِ ـ
 آهنگ ییغنا اشعار در و است زانیخ و ،محکم ،یزشیانگ یحماس شعر در کالم آهنگ ـ
  ؛دهد یم انتقال خواننده به را شاعر یعاطف حس و است کننده آرام و افتان کالم

  .است سرشار الیخ از ییغنا اشعار و اغراق و مبالغه از حماسهـ 
 بـه  را ییغنـا  زنانـۀ  شـعرِ  و یحماس مردانۀ شعر یکل يها ز تفاوتین صفحۀ بعد جدول

  .دهد یم نشان ینسب طور
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  زنانه ـ ییغنا  مردانه ـ یحماس  شعر نوع
  یخانگ ـ محدود ـ یدرون ـ یجزئ  یجنگ ـ گسترده ـ یرونیب ـ یکل  موضوع
  حال  گذشته  زمان
  یخصوص  یعموم  مکان
  الیخ ـ  احساس ـ عشق  اندیشه ـ جهان ـ انسان  هیما درون

  یعاطف ـ حسی  یاستدالل ـ یعقل ـ یفلسف  دانش
  یذهن  ینیع  هنر
  نرم  خشن  زبان

  احساسی ـ یعاطف  نمایشی -يریتصو  انیب وةیش
  يفرد  یجمع  تجربه
  یشخص  تیشخص کثرت  تیشخص

  یعاطف  یارجاع  یزبان نقش
  شخص اول  شخص سوم  ریضم
  عاطفی  ارادي  یذهن ساخت

 و يرفتار يها تفاوت يریگ شکل در یعیطب و یستیز يها نقش ،شد انیب که چنان آن
 از ییها جنبه بر ریتأث با یتیجنس و یجنس يها تفاوت از يا مجموعه. اثرگذارند یتیجنس
 فرهنگ و یاجتماع ساختار. دارند فرد تیهو يریگ شکل در ناپذیرانکار یدخالت یزندگ

 زنان که است شده سبب ،ها قرن یط در مرد و زن نابرابر روابط نۀیشیپ ویژه به ،جامعه
 از يریپذ سلطه نیا در و دهند تن برتر طبقۀ التیتما به مردخواسته و وابسته یتیهو با

 يها یژگیو و نگرش در استقالل عدم و یوابستگ نیا. بپوشند چشم خود يها خواسته
. اند داده انجام داشته انتظار ها آن از یسنت جامعۀ آنچه هر و گذاشته ریتأث ها آن یتیشخص

 و محدود طیمح در یزندگ طیشرا تفاوت مرد، و زن رفتار در یاجتماع نظام ریتأث
 تفاوت همچنین و ،مردان يبرا یاجتماع گستردة طیمح و زنان يبرا یخصوص يفضا
 جنس دو بینش و تجربه، نگاه، نوع در هایی تفاوتباعث  مرد و زن یعاطف و یروح
 و تجزیه با که است طبیعی .دهد می نشان را خود هنري اثر در آن بازتاب که شده

 و واژگانی، آوایی، ساختار( زبان تجربه، صورت، محتوا، ادبی، نوع نظر از شعر تحلیل
 کیفی روش با مردانه و زنانه شعر تفاوت اندیشگی و عاطفی بیان و مضمون، ،)دستوري

  .است بررسی قابل کمی و
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 مـردان  توسط حماسی شعر آفرینش تفاوت علل و چگونگی بارةدر مفصل شرح از پس
زنان و مـردان و تفـاوت    شعر از هایی نمونه ۀمقایس به شاعر زنان توسط غنایی شعر و شاعر

در ایـن مقایسـه کمیـت و    . زیمپردا میو زبان به لحاظ جنسیت شاعر  ،موضوع، محتوا، نگاه
. نظر اسـت  مدبعد جنسیت شاعر  فقطو  یستزنان مورد نظر نارزش شعري اشعارِ مردان و 

ـ    ،از قرن چهارم، پنجم  ۀو ششم هجري قمري شعر یک شاعر مرد و یـک شـاعر زن از زاوی
 ،بـه عبـارتی   ،نخست از رودکی و رابعه یـا . جنسیت شاعر مقایسه شد تا تفاوت آشکار شود

) قصـداري ( دختـر کعـب قـزداري    از رابعـه . اي برگزیده شد پدر و مادر شعر فارسی، نمونه
اي انتخاب شد کـه بـه لحـاظ نـوع نگـاه       نفرینِ زنانه )يقمر يحدود سدة چهارم هجر( شاعر

عاطفی داراي ویژگی شعر زنانه  و احساسی ۀمای درونو زنانه، موضوع محدود و خصوصی، 
 به لحـاظ موضـوعی شـعري    و مردانهاست شعري  او، زمان شاعر هم ،است، و شعر رودکی

  .عمومی و گسترده با نگرشی اندیشمندانه و عقلی است
  :رابعه ۀنفرین زنان

  دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد
  

  دل نامهربان چون خویشـتن  بر یکی سنگین  
  تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خـوري   

  
  تا به هجر انـدر بپیچـی و بـدانی قـدر مـن       

  )295: 1335، عوفی(  

  :از اشعار رودکی
ــدین جهــان همــوار    چــه نشــینی ب

 
  که همـه کـار او نـه همـوار اسـت      

  دانش او نه خوب و چهرش خوب 
 

  دیـدار اسـت   کـردار و خـوب   زشت 
  )20: 1964، رودکی( 

. اسدي طوسـی و پرویـز خـاتون    :زمان برگزیده شدند از سدة پنجم هجري دو شاعر هم
واژگـان و زبـانی زنانـه بـا شـعر       و با محتوا و مضـمونی پرسـتارانه   پرویز خاتون ۀشعر زنان

بیـت از اشـعار    ایـن دو . و بینش تفاوت دارد ،حماسی اسدي به لحاظ محتوا، مضمون، زبان
  :اسدي طوسی ضبط شده است فرس لغتپرویز خاتون است که در 

  طفــل را چــون شــکم بــه درد آمــد
 

ــج او برپیخــت   ــی ز رن   همچــو افع
ــون دارو    ــاکن ز درد چ ــت س   گش

 
  دهـانش ریخـت   او به ماچوچـه در  

  )506: 1319 ،اسدي طوسی( 
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  :از اشعار اسدي
  چـو زد روز بـر تیـره شـب دزدوار    

 
ــوار     ــرد س ــو گ ــد چ ــپیده برآم   س

ــرد     هــوا نیلگــون شــد چــو تیــغ نب
 

  چو رخسار بددل زمین گشـت زرد  
  )420 /2: 1373، صفا( 

خیـام و   :شـود  بزرگ این دوره اشـاره مـی   از سدة ششم هجري قمري به شعر دو شاعر
تفـاوت نگـاه    نگري جهانو به لحاظ بینش، محتوا، عقل و عشق، شاعر  شعر این دو .مهستی

  :دهد  یمردانه و زنانه را نشان م
  :سنتی دارد ۀکاري زن در جامع از رباعیات مهستی که نشان از محافظه
ــت   ــار سرمس ــت آن نگ ــم بگرف   دوش

 
  شـده نتـوانی جسـت    کز دست مـن دل  

  دستم از دست بدارگفتم که شب است  
 

  تا با تو نگیردم کسی دسـت بـه دسـت    
  )544: 1366، جمال خلیل شروانی( 

  دي خوش پسري بدیدم اندر زوزن
 

  رویـان زو زن  کاو الف زنی ز خوب 
  او بر دل من رحم نکـرد و زن کـرد   

 
  خــود دود دل مــنش ســتاند زو زن 

  )1162 /2: 1350، جاجرمی( 
  خیام از اشعار

ــو   ــده چ ــت  دارن ــایع آراس ــب طب   ترکی
 

  از بهر چه او فکندش اندر کم و کاسـت  
  گر نیک آمـد شکسـتن از بهـر چـه بـود      

 
  ور نیک نیامد این صور عیب که راسـت  

  )20: 1373، کریستن سن( 
ــره ــت   در دای ــتن ماس ــدن و رف   اي کآم

 
ــه نهایــت پیداســت   ــدایت ن ــه ب   آن را ن

  نزنــد در ایــن معنــی راســت   کــس مــی 
 

  کجا و رفتن بـه کجاسـت  کاین آمدن از  
  )20 :همان( 

هـاي جنسـی و    منظور از مقایسۀ این اشعار تفاوت شعر مردانه و زنانه به لحـاظ ویژگـی  
  .در این مقایسه نوع یا ژانر شعري منظور نظر نبود. جنسیتی در شعر بود

  
  گیري جهینت. 10

ایـن   هـدف ) مـرد  و زن( اثر خالقِ جنس و) غنایی شعر و یپهلوان ۀحماس( شعر نوع ارتباط
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 تیجنسـ  و جنس موضوع از فراتر هنر و شعر که ،موضوع این درنظرگرفتن با. بود پژوهش
 آن آفـرینش  در نیـز  دیگري متغیرهاي و ستین یمردانگ ای یزنانگ صرف نمود شعر و است

 و شـد  پرداختـه  شـعر  نوع انتخاب در جنسیت عامل نقش به پژوهش این در دخالت دارند،
 علـل  از اي مجموعه که این بر افزون گرفت، نادیده را عامل این توان نمی که گردید مشخص

 غنـایی  شعر سرودن به زنِ تمایل و حماسی شعر سرودن به مرد گرایش در بیرونی و درونی
 هـاي  تفـاوت  همچـون اسـت،   جنسـیتی  و جنسـی  هـاي  تفاوت از ناشی کهعواملی  ؛مؤثرند
 و شـخص  هـر  فـرد  منحصـربه  حس و درك و ،یشناخت روان فیزیولوژیکی، شناختی، زیست

 هـا  داده تحلیل و تحقیقنتایج این . یفرهنگ يها سنت و ،یاجتماع نظام پیرامونی، محیط ریتأث
 شـعر  بـه  زن تمایـل  واسـت   یحماسـ  شـعرِ  سرودن به مرد شاعرِ گرایش که دهد می نشان
 مـؤثر  گیـري  چشـم  نحو به زنانه و مردانه تمایل این تفاوت در جنسیت عامل نقش و .غنایی
 و جـنس  بـا  شعر کیفیت اما ،دارد ارتباط شاعر جنسیت و جنس به شعر زبان و نوع و است
  .نداردارتباطی  جنسیت متغیر
  

   ها نوشت پی
 سـت ین دسـت  در ها حماسه نیا از یبعض که ستا  نوشته ایران در سرایی حماسه در صفا اهللا حیذب. 1

 يهـا  حماسه از ،یحماس يها منظومه بر عالوه ایشان، .است موجود ها آن از یاتیاب ای ینام فقط و
 و ،یبلخـ  یابـوعل  شاهنامۀ ،)ق چهارم قرن( یبلخ دیابوالمؤ شاهنامۀ چونهم ،اند برده نام يمنثور

  .)390-  160: 1352 صفا،( ستین موجود اکنون هم که عبدالرزاق بن محمد ابومنصور شاهنامۀ
 موجود چاپی ای خطی هاي نسخه از اعم ،معتبر منابع اساس بر شاعر زنان از مانده باقی ابیات تعداد. 2

 چنـدان  ها تذکره اغلب اطالعات تاریخ این از پس زیرا شده، احتساب ،قمري هجري دهم قرن تا
شـد   اسـتفاده هـا   از آن زمینه این در که معتبري منابع. دارد تفاوت قدیمی منابع با و نیست درست
 ةشماربه  مجلس شعراي تذکرة خطی ۀسفین ،تبریز سفینۀ خطی نسخۀ ،المجالس نزهۀ: اند از عبارت

 ،بعـدها  .است موجود موضوع این در که دیگري متعدد منابع و ،قمريهشتم  قرن به مربوط 900
  .نسبت دادند مهستی به ،خصوص هب ،ی مستهجن به زنانِ شاعر ویابیاتی ساختگی و شعرها

ـ  هاي  در ادبیات تعلیمی کتاب .3 الي انـدرزها و   هبسیاري وجود دارد که موقعیت زن ایرانـی را از الب
غزالـی،   سـعادت  کیمیـاي و  الملـوك  نصـیحت  چونهم ،توان دریافت ها می تربیتی آنهاي  حکم

، النـاس  انـیس  ،سـیرالملوك و  محتشـمی  و محسـنی  اخـالق ، جاللـی  اخـالق ، ناصـري  اخالق
کراچـی  ( الحکایـات  جوامع و نامه، طوطی ،منظر نه ،بختیارنامه ،الوقایع بدایع ،سندبادنامه ،النساء حیل

 این آمده غزالی سعادت کیمیاي در که احکام این از اي نمونه ).سی ـ وچهار بیست ،مقدمه: 1390
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داروي ضعف ایشـان خاموشـی و   . اند در خبر است که زنان را از ضعف و عورت آفریده«: است
  .)314 /1: 1374، غزالی( »کردن است زندانداروي عورت ایشان خانه بر ایشان 

  
  منابع

 .مجلس: تهران، ح عباس اقبالیتصح ،فرس لغت ).1319(ی ، ابومنصور احمد بن علیطوس ياسد
 ،»یمعاصـر فارسـ   یات داسـتان یـ آن در ادب يت و کارکردهایتعامل زبان و جنس« ).1383( ، احمدرضایاصالن

: شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، اسـتاد راهنمـا   زباننامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ  پایان
  .یحیی مدرسی

  .جهان نقش: تهران، ادبیات شناسی جامعه بر درآمدي ).1377( محمدجعفر پوینده،
بـه کوشـش    ی،نـ یمحمـد قزو  ۀمقدمـ بـا   ،االشـعار  دقـائق  فی االحرار مونس ).1350( ، محمد بن بدریجاجرم
  .یانجمن آثار ملّ: تهران، 2ج  ی،بیرصالح طبیم
 .وارز: تهران یاحی،ر ینمحمدام یحتصح،المجالس هۀنز ).1366( یشروان یلخل جمال

  .نشر مرکز: تهران ي،فرزانه طاهر ۀترجم ،ینوع ادب: ژانر ).1389( دوبرو، هدر
  .دانش: مسکو ،براگینسکی .به کوشش ي ،رودکی منظوم آثار). 1964( رودکی، جعفر بن عبداهللا

  .شناسان جامعه: تهران ،جنسیت شناسی جامعه ).1388( انیمانیسارا او  جهیخد ،يریسف
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران، به کوشش ایرج افشار، الناس انیس ).1350( شجاع
  .ریرکبیام: تهران ،ایران در سرایی حماسه ).1352( اهللا حیذب صفا،

  .فردوس: تهران ،2ج  ،ایران در ادبیات تاریخ). 1373( اهللا صفا، ذبیح
 ؛نایابـن سـ  : تهران ی،سید نفیح مجدد سعیتصح ی،نیقزو و ح براونیتصح ،االلباب لباب ).1335( ، محمدیعوف

  .یعلم
شرکت انتشارات علمـی  : تهران ،به کوشش حسین خدیو جم ،سعادت يایمیک ).1374( غزالی طوسی، محمد

  .و فرهنگی
  .سخن: تهران ،ها روش و کردها،یرو ها، هینظر یشناس سبک ).1390( محمود فتوحی،

 ،المعـارف فلسـفی روتلـیج    ترجمه و نقد تعـدادي از مقـاالت دائـرة    ).1382( هاي فمینیستی فمینیسم و دانش
 .دفتر مطالعات و تحقیقات زنان: ترجمۀ عباس یزدانی و بهروز جندقی، قم

پژوهشـگاه علـوم   : تهـران  ،ق 1313 تا 1000 از زنان احوال بیان در رساله هشت ).1390( انگیز کراچی، روح
  .انسانی و مطالعات فرهنگی

  .توس: تهران، اي فریدون بدره ۀترجم، خیام رباعیات انتقادي بررسی ).1373( آرتور امانوئل کریستن سن،
  .ین نشر: تهران ،يصبور منوچهر ۀترجم ،شناسی جامعه ).1373(ی آنتون دنز،یگ

 ،»هنـر  و اتیـ ادب یشـناخت  جامعـه  نقـد  و تن تیپولیه يها شهیاند به ینگاه«). 1370( ، فرهادیکرمان هناظرزاد
  .43 ش ،میقد دورة ،نمایش
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 پژوهشـکدة  ،یفرهنگـ  راثیـ م سـازمان  ؛افکـار : تهـران  ،جنسـیت  شناسـی  مـردم  ).1383( ایلیام انس،یسینرس
  .یشناس مردم

  .2، شبیرجند دانشگاه انسانی علوم و ادبیات، »زبان و جنسیت«). 1381(فر، ویدا  نوشین
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