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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Style is the expression of a writer or poet. 
Stylistics has long been the focus of writers and critics. A careful study of a literary 
work, in addition to explaining the style of the creator of that work, acquaints us 
with the social, political, and cultural conditions of the times. Feminine style is 
writing from the mind and language of women. Fereshteh Sari is a graduate of 
Russian Computer and Literature. In the past decades, he has published various 
works in the field of poetry, fiction and translation. In this research, the following 
questions are answered: What are the linguistic features of Fereshteh Sari's works? 
What are the literary features of Sari stories? What is the connection between 
Sari's thoughts and ideas and the creation of his works? Why is the presence of 
women more prominent in the works of Fereshteh Sari? What are the strengths 
and weaknesses of Sari? 
METHODOLOGY: The present study is qualitative and its research method is 
descriptive-analytical. The method of collecting materials is done by the library 
method. The method was that first the important sources and books of stylistics, 
articles, dissertations and treatises of stylistics were studied. After that, based on 
Shamisa's stylistic indicators, Fereshteh Sari's fictional works were evaluated in 
three levels of language, literature and thinking. To express the stylistic frequency 
of the long stories of Sari Morvarid Khatoon, Nili Island, Tomb of Lovers, Mitra, 
Parisa and Fennel Fragrance (1307 pages) were examined. 
FINDINGS: In recent years, women have been able to help society identify their 
homosexual emotions, needs, abilities, and right to life, while gaining an 
undeniable place in Iranian literature. Contemporary women writers, especially 
their younger generations, have consciously defended their rights with their vast 
knowledge and insight, and have displayed the coordinates of the pillars of their 
city in front of the audience. 
CONCLUSION: By studying the fictional works of Fereshteh Sari from the linguistic 
point of view and phonetic analysis, the highest percentage of words in all novels 
are nouns, adjectives and adverbs. In lexical analysis, words have the highest 
frequency of words. In syntactic analysis, the mediation frequency of verbs is 
limited. From a literary point of view, irony has the highest frequency. His allusions 
are of the Emma type, and most of them are common allusions that everyone is 
familiar with. From an intellectual point of view, most of the author's works have a 
social approach and the author has tried to approach the text of society. 

  DOI: 10.22034/bahareadab.2021.14.5392 

NUMBER OF FIGURES 
0 

NUMBER OF TABLES NUMBER OF REFERENCES 

7111

ARTICLE INFO 

Article History: 

Received: 31 July 2020 
Reviewed: 05 September 2020 

Revised: 20 September 2020 
Accepted: 05 November 2020 

KEYWORDS 
Stylistics, Sari angel, irony, color, 
women 

*Corresponding Author 
 Hkhosravi@iaushk.ac.ir

 (+98 38) 33361042

mailto:Hkhosravi@.iaushk.ac.ir


 74-45 صص ،45 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155اردیبهشت  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک
  DOI: 10.22034/bahareadab.2021.14.5392 

 

 شناسی نظم و نثر فارسینشریۀ علمی سبک

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 شناسی آثار داستانی فرشته ساریسبک

 
 محمد حکیم آذر ،*خسروی حسین فریده فتحی،

 .ایران شهركرد، ،، دانشگاه آزاد اسالمیشهركردواحد  ،زبان و ادبیات فارسی گروه

 

 چکیده:
سبک، شیوۀ بیان یک نویسنده یا شاعر است. سبکشناسی از دیرباز مورد توجه  زمینه و هدف:

خالهق آن اثر، ما را بر تبیین سبک ادیبان و منتقدان بوده است. بررسی دقیهق یک اثهر ادبهی عهالوه

با اوضهاع اجتهماعی، سیاسهی، فرهنهگی زمهانها آشنها مهیکند. سبک زنانه، نوشتن از ذهن و زبان 

های گذشته التحصیل رشتۀ كامریوتر و ادبیات روسی است. او در دههزنان است. فرشته ساری فارو

ر این تحقیق به این پرسشها آثار مختلفی در حوزۀ شعر، داستان و ترجمه به چاپ رسانده است. د

 ساری داستانهای ادبی ویژگیهای چیست؟ ساری فرشته آثار زبانی پاسخ داده میشود: ویژگیهای

 حضور میشود؟ چرا دیده او آثار خلق و ساری هایاندیشه و افکار میان ایرابطه است؟ چه چگونه

 ساری كدام است؟است؟ نقاط ضعف و قوت آثار  پررنگتر ساری فرشته آثار در زنان

تحلیلی است. شیوۀ  -پژوه  حاضر از نوع كیفی بوده و روش تحقیق آن توصیفی :مطالعه روش

ای انجام شده است. روش كار به این صورت بود كه ابتدا منابع و گردآوری مطالب با روش كتابخانه

مطالعه قرار گرفت. پس های سبکشناسی مورد ها و رسالهنامهكتابهای مهم سبکشناسی، مقاالت، پایان

از آن بر اساس شاخصهای سبکشناسی شمیسا در سه سطح زبان، ادب و تفکّر آثار داستانی فرشته 

ساری ارزیابی گردید. برای بیان بسامد سبکی داستانهای بلند ساری مروارید خاتون، جزیرۀ نیلی، 

 .صفحه( بررسی شد 4357آرامگاه عاشقان، میترا، پریسا و عطر رازیانه )

زنان در سالهای اخیر همزمان با دستیابی به جایگاهی غیرقابل انکار در ادبیات ایران،  ها:یافته

اند در شناساندن عواطف، نیازها، تواناییها و حقوق زندگی همجنسان خود به جامعه كمک توانسته

دفاع آگاهانه  كنند. نویسندگان زن معاصر بویژه نسلهای جدیدتر آنها، با دان  و بین  وسیع خود به

از حقوق خود پرداخته و مختصات اركان شهر خود را در مقابل دیدگان مخاطبان به نمای  

 اند.گذاشته

با مطالعۀ آثار داستانی فرشته ساری از دیدگاه زبانی و تحلیل آوایی بیشترین درصد  گیری:نتیجه

تحلیل واژگانی بیشترین بسامد كلمات را در همۀ رمانها اسمها، صفاتها و قیدها تشکیل میدهند. در 

آوری فعلها در یک حد و به میزان رنگها تشکیل میدهند. در تحلیل نحوی بسامد میانكلمات را واژه

كم است. از دیدگاه ادبی كنایه بیشترین بسامد را دارد. كنایات او از نوع ایما است و بیشتر آنها 

از دیدگاه فکری اكثر آثار نویسنده رویکردی های رایجی هستند كه همه به آن آشنا هستند. كنایه

 اجتماعی دارند و نویسنده برای نزدیک شدن به متن جامعه تالش كرده است.

  

 4344مرداد  45: دریافت تاریخ

 4344شهریور  45: داوری تاریخ   

 4344شهریور  35: اصالح تاریخ   

 4344آبان  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،كنایه ،شناسیۀ فرشته ساریسبک

 زنان ،رنگ
 

 :مسئول نویسنده * 

    Hkhosravi@iaushk.ac.ir

  33344516 (39 49)+  

 

mailto:Hkhosravi@.iaushk.ac.ir


 94/ شناسی آثار داستانی فرشته ساریسبک

 

 مقدمه
سبک »اثهر ادبهی بکار میبهرد.   ۀ خاصهی است كه نویسنهده یا شهاعر بهرای بیهان مفاهیهم خود درسبک شیهو

یک نوع ادراک در جهان كه خصایص اصلی محصول خوی  )اثر به معنی عام خود، عبارت است از تحقّق ادبی 

 كه است دانشی شناسیسبک (. علم49: ص 4شناسی نثر، بهار، ج)سبک« منظوم یا منثور( را مشخص میسازد

 شیوۀ شناسهایی. است رسانده علوم سایر به را خود بسرعت اخیر سال پنجاه در ندارد، چندانی قدمت گرچه

. است علوم از رشته این كار بنیاد افراد یا فرد یک سخن متون یا متهن یک در موجود افکار و ادب زبان، كاربرد

 در موجود واقهعی و عینی امور بر باید او. دارد سروكار ادبی نقد و شنهاسیزیبایی شناسی،زبان با شناسسبک

 و كند مشخّص باارزشند سبک تحلیل در كه را عناصری و كرده پیدا را ادبی اثر مهم ویهژگیهای. كند تکیه متن

سبک حاصل نگرش، گزین  و عدول از هنجار » .بگذارد كنار ندارند چندانی نق  بررسی در كه مطالبی سایر

(. سبک یک اثر آن را از دیگر آثار متمایز كرده و از نظر میزان 47شناسی، شمیسا: ص )كلیات سبک« است

را با سه  واژۀ سبک»، شناسیكلیات سبکد. شمیسا در فصل سوم كاربرد نیز باید بسامد بیشتری داشته باش

 (.97-99)همان: صص « مفهوم سبک دوره، سبک شخصی و سبک ادبی تفکیک كرده است

شناسی اجتماعی مبنی بر تفاوتهای زبانی های پژوهشگران زبانسبک زنانه موضوعی است كه در نتیجۀ یافته   

زن و مرد بوجود آمده است. ادبیات زنان نوشتن از آمال، مسائل، مشکالت، رنجها، عواطف و روحیّات خاص زنان 

از »موجب جنسیتی كردن ادبیات میشود. است. با این نگاه شکل، صدا و محتوای متون تغییر پیدا میکند و 

دیدگاه آوایی تنوع لحن و آهنگ زبان زنان متفاوت است و در سطح واژگان، كاربرد صفت و قیدهایی كه بیانگر 

های كوتاه، همرایه، عواطفند كاربرد زیادی دارد. در سطح نحوی، الگوهای آوایی پرسشی و شک و تردید، جمله

های عاطفی در گفتار زنان بیشتر دیده میشود. زبان زنان كنایی است و استعارهگویی و مکث و جمالت بریده

 (.164ها، فتوحی: صشناسی نظریه)سبک« خاص نیز در آن دیده میشود

اند در شناساندن زنان در سالهای اخیر همزمان با دستیابی به جایگاهی غیرقابل انکار در ادبیات ایران، توانسته

اییها و حقوق زندگی همجنسان خود به جامعه كمک كنند. نویسندگان زن معاصر بویژه عواطف، نیازها، توان

نسلهای جدیدتر آنها، با دان  و بین  وسیع خود به دفاع آگاهانه از حقوق خود پرداخته و مختصات اركان شهر 

ابر با مرد را در اند. اركان شهری كه در آن زن نقشی برخود را در مقابل دیدگان مخاطبان به نمای  گذاشته

تالش برای كشف فردیّت و هویّت خوی  بعنوان یک زن، »جامعه ایفا میکند و از حقوقی مساوی برخوردار است. 

جایگاه چشمگیری در ادبیات زنان مییابد؛ ادبیاتی كه از ذهنیتی زنانه به جهان مینگرد و با تأكید به نق  

)صد سال « یر زن در آثار نویسندگان مرد، ترسیم میکنداجتماعی و درونیات زنان، تصویری متفاوت از تصو

 (.4445: ص 3نویسی،  میرعابدینی، جداستان

 4335 زنان است. وی در هفتم تیر ماه نویسییهکی از پیشهگامهان جهریهان داستان «فهرشته سهاری»

بیات روسی به تحصیل پرداخت. و زبان و اد دنیا آمد و در دو رشتۀ متفاوت علوم كامریوترخورشیدی در تهران به

، شعر، رمان و ترجمه روی آورد. آثار داستانی ساری بدین قرار های تحقیقی. سرس به كاردر ابتدا كارمند بود

 «میهترا»(، 4371) «عاشههقان آرامهگاه»(، 4374) «نیههلی جهزیهرۀ»( 4344)سهال  «مهرواریدخههاتون»است: 

. او در مجموع هفده كتاب شعر و داستان (4393)« سهاپری»و  (،4379) «هههانههههرازی عهطههههر»(، 4377)

 .برندۀ جایزۀ شعر پروین اعتصامی شده است 4393تألیف و ترجمه كرده و در سال 

رمان رئالیستی است كه به سرنوشت تلخ زنان در نظام زمینداری دیروز و زندگی شهری امروز  مرواریدخاتون

داستان زنی است كه از دنیای اطراف  فرار میکند و در جستجوی گمشدۀ خود به  نیلی یرۀجزمیرردازد. 
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در قبرستانی آرامگاه عاشقان ای سوررئالیستی كه در آن زمان و مکان مفهومی ندارد پناه میبرد. داستان جزیره

 میتراد را نقل میکنند. اشرافی رخ میدهد و اموات ازطریق خواب با یکدیگر ارتباط برقرار كرده و خاطرات خو
داستان سرنشینان هواپیمایی است كه بدلیل نقص فنی ناچار به فرود در بیابان میشوند و تا رسیدن گروه نجات 

درمورد دختری است كه به اجبار پدرش سر  عطر رازیانهای تعریف میکنند. ای نمادین و اسطورههركدام قصّه

داستانی در حوزۀ سیالن ذهن است  ساپریاز پنجرۀ اتاق فرار میکند.  سفرۀ عقد مینشیند و با دیدن چهرۀ داماد

 باغی زیبا )در باو یک پری سکونت دارد( است.به خانه ایكشی خانوادهو موضوع داستان  اسباب

 كمبهود و مدرن رمان یا نو جریان نگارش شیوۀ و هشتاد تا شصت هایدهه در زن نویسندگان فعال حضور

ویژگیهای  درمورد كه داشهت آن بر را معاصر مها نویسهندۀ زنهان آثهار شنهاسیسبک درمورد مقهاالت و رسهاالت

سبکی این نویسنده پژوهشی انجام دهیم تا راهگشایی جهت سایر مطالعات باشد. مبنای كار بر اساس 

 -4قیق عبارتند از: شناسی سیروس شمیسا و در سه سطح زبانی، ادبی و فکری انجام گرفت. اهداف این تحسبک

 با آشنایی  -3ادبی.  زیباییهای دیدگاه از داستانها سبک با آشنایی -6زبان.  دیدگاه از داستانها سبک با آشنایی

زنان. بنابراین در این تحقیق به این پرسشها  مشکالت با او برخورد و پیشرو نویسندۀ این هایاندیشه و تفکرات

 است؟ چه چگونه ساری داستانهای ادبی ویژگیهای چیست؟ ساری فرشته آثار زبانی پاسخ داده میشود: ویژگیهای

 پررنگتر ساری فرشته آثار در زنان حضور میشود؟ چرا دیده او آثار خلق و ساری هایاندیشه و افکار میان ایرابطه

 است؟ نقاط ضعف و قوت آثار ساری كدام است؟

 

 سابقۀ پژوهش
از محمود « زبان سازیشخصی و برجستگی ،ادبی سخن ادبی، سرشت شناسیسبک»اولین مقاله در این مورد 

 در شناسیسبک كاركردهای و ادبیات در سبک اهمیت به اشاره با باارزش مقالۀ ( است. این4399فتوحی )

 ایران در سبک نظریۀ»مقالۀ دوم  میدهد. قرار توجه مورد را ادبیات و زبان میان فرمالیستی تمایز ادبی، مطالعات

 و سخن طرز باب در شاعران دیدگاه به جستار این ( است. در4345زاده )از ایران« (شناسیسبک هایروش)

 ادبی متون تحلیل در آنان شناسیسبک روش نقهد و تعیین و سبهک مفهههوم از ایهرانی شناسهانسبک تعریف

از نصر اصفهانی و « آبادیدولت محمود اثر سلوچ خالی شناسی رمان جایسبک»است. مقالۀ سوم  شده توجه

 رمان نیز به درونمایۀ دیهدزاویه همچنین و سبهک تعریف ارزنده ضهمن پژوه  این ( است. در4399شمعی )

 باستانگرایی خصلت و قومی و محلی هایواژه و متن ادبی ساختار و زبان به همچنین توجه .استشده  پرداخته

از « پیرزاد زویا آثار در زنانه سبک تکوین روند»مقالۀ چهارم  .است گرفته قرار بررسی مورد كامالً نویسنده

 زنان ادبی آثار زبانی ویژگیهای درمورد فمینیستی شناسیسبک پایۀ بر تحلیلی (4344نیکوبخت و همکاران )

  .است

. است نگرفته صورت تحقیقی ساری فرشته داستانی آثار شناسیسبک كنون درمورد با توجه به مقاالت یادشده، تا

 شکست» و «ساری آثار در زنان پردازیشخصیت» با عنوانهای ارشد كارشناسی سطح در نامهپایان مورد دو تنها

 مجهالت در داسههتانها نقهد و مقهاالت سطههح در بقیهه و دارد وجهود «سهاری فرشهته هایداسهتان در زمان

ادبی  و فکری ،زبانی دیدگاه از زن نویسندۀ این اثر ش  درمورد دارد درنظر پژوه  این. است شده نوشهته

 دهد. بررسی دقیق انجام

 روش مطالعه

تحلیلی است. شیوۀ گردآوری مطالب با روش  -پژوه  حاضر از نوع كیفی بوده و روش تحقیق آن توصیفی
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شناسی، مقاالت، كتابهای مهم سبکای انجام شده است. روش كار به این صورت بود كه ابتدا منابع و كتابخانه

شناسی شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. پس از آن بر اساس شاخصهای سبکهای سبکها و رسالهنامهپایان

سیروس شمیسا در سه سطح زبان، ادب و تفکّر آثار داستانی فرشته ساری ارزیابی گردید. برای بیان بسامد 

 4357سا و عطر رازیانه )نیلی، آرامگاه عاشقان، میترا، پری ون، جزیرۀسبکی داستانهای بلند ساری مروارید خات

 صفحه( بررسی شد.

در سطح زبانی: ابتدا تحلیل آوایی انجام گرفت كه تعداد اسمها، فعلها و حرفها استخراج شد و باالترین بسامد آنها 

معطوف، مترادف، متضاد، عامیانه، اتباع، كلمات  ها،معیّن شد. پس از آن اصوات مشخّص شد. در تحلیل واژه

های مربوط به رنگ دقیقاً بررسی شد. سرس آمیزی، پارداوكس، جادوی مجاورت و واژهای ركیک، حسمحاوره

قیدهای مختلف و اصطالحات خاص هر كتاب كه بیشترین بسامد را داشتند از متن استخراج گردید و نمودارها با 

آوری، حذف فعل، آوری، پسآوری، میاندر تحلیل نحوی فعلها از نظر پی ( رسم شد. excelنرم افزار ا كسل )

پیشوندی، ضمیرها و اتصاالت آن شناسایی شد. جمالت كوتاه و پرفعل و جمالت طوالنی نیز مدّ نظر پژوه  قرار 

 گرفت.

، مکنیه( و مجاز در سطح ادبی: همۀ رمانها از نظر تشبیه )كامل، بلین و حسی و عقلی( و انواع استعاره )مصرحه

المثلها، باورهای خرافی و نمادها های كلیّت و جزئیت، حال و محل، آلیت( و كنایه )ایما، تلویح( و ضرب)با عالقه

 بررسی و نمودارها همچون سایر قسمتها رسم گردید.

یشات، در سطح فکری: به بین ، جهانبینی و تفکر نویسنده در البالی سطرها توجه شده است. احساسات، گرا

 ها، رؤیاها و خیاالت مطرح در داستانها دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته است.ایده

 

 شناسی آثار ساریبحث و بررسی: سبک

 سطح زبانی 

شناسی، شمیسا: شمیسا سطح زبانی را به سه سطح كوچکتر آوایی، لغوی و نحوی تقسیم میکند )كلیات سبک

 (.453ص 

 بخ  آوایی 

فهم است. در تحلیل آوایی بیشترین درصد كلمات را در همۀ داستانهای او ساده، روان و زوداز دیدگاه زبانی 

ها تشکیل میدهند. پس از آن حروف و در انتها فعلها بسامد باالتری دارند. در رمانهای رمانها  اسمها، صفتها و قید

 عطر رازیانهرین بسامد اصوات در رمان ساری اصوات كاربرد خاص دارند و بوفور از آنها استفاده شده است. باالت

-خ ، گزگز، جیرجیر، چکشاالپ، خ قلپ، شاالپمورد وجود دارد. این كلمات شامل قلپ 34است كه حدود 

تاک، شرشر، جلرولز و مانند آنها میشود. در كل تاپ، جزجز، تیکجرینگ، دینگ دینگ، كوكو، تاپچک، جرینگ

 .مورد اصوات وجود دارد 453رمانها 

 هابخ  واژه 

های  اتباع در ها به شکلهای مختلف بهره برده است. واژهساری در ش  رمان بلند و كوتاه خود از كاربرد واژه

و ول، پخ  و پال، چوله، بازارمازار، شلدرصد است كه به چند مورد از آنها مانند چاله 36مورد و  45حدود 

 میشود. ووارنگ اشارهمنده، رنگسلمبه، خندهقلمبه
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های گندم و جو و بلغور، سر و روی و ها را بشکل كیسهدرصد از كل بخ  واژه 6/5مورد و  454كلمات معطوف 

دامن، زنبیل و پریموس و سماور به دست، نان و نمک و پنیر و زعفران و زرشک، عشق به آب و آت  و خاک و 

 باد دربرگرفته است.

سا، میترا و مرواریدخاتون دیده ت در چهار رمان عطر رازیانه، پریالصفاآوردن صفات پشت سر هم بشکل تنسیق

طعم و لذیذ و شد كه از جمله گیسوان كج و كوله، كوتاه و بلند، پسرک تند و تیز و چاالک، كباب خوش

های قدیمی جو، چوب نازک و شکننده، میرزاقاسمی چرب و پررنگ و پرسیر، ساعتزودهضم، مرد جوان و ستیزه

 درصد است. 3/4و  67دار است. جمع موارد مچی و زنجیردار و شماطه وجیبی و

درصد از بخ   4/5در سه رمان عطر رازیانه، میترا و مروارید خاتون جابجایی صفت و موصوف وجود دارد كه 

 گیسو، سیاه روزگار، قهوه چشم(.ها را پوش  میدهد )نقرهسبکی واژه

آمیزی به شیوۀ حدیث نفس نوشته شده كه ممکن بود با آرایۀ حس سا )این رماندر تمامی رمانها بجز پری

آمیزی وجود دارد كه بسیار شاعرانه و مخیّل است. كه میتوان از صدای گرم، دریافت متن مشکل شود( حس

 1/5آمیزی اندوه تلخ، عطر تلخ، برق نرم، خبر داو، بوی خطر، نور تند، عطر شیرین و داو نام برد. درصد حس

 مورد است. 445 درصد و

 44پارادوكس نیز بخشی از مختصات سبکی رمانها را تشکیل میدهد و در پنج رمان ساری دیده میشود. تعداد 

درصد از این ویژگی استفاده شده است. )غلغل خاموشی، حضور پنهان، پیری بی سن و سال، دوزخ 7/5مورد و 

 سرد، روشن تیره، تاریک روشن اتاق پذیرایی(.

درصد از آن  1/9مورد و  474رت از ترفندهای مورد عالقۀ نویسنده است كه در ش  رمان به تعداد جادوی مجاو

های افسون افعی، زرگر زیرک، شعلۀ شمع، برگ برنده، كیسۀ سبک، پای پیاده، گلۀ سگ بهره برده است. واژه

وحشی بعنوان نمونه قابل ذكر ولگرد، رخت رخوت، جویبار باران، رنگ نگاه، هدایت هواپیما، بوی ویرانه، آوای 

 است.

هایی چون باز و بسته، كهنه و نو، درصد وجود دارد. واژه 4/7مورد و  445كلمات متضاد در همۀ رمانها به تعداد 

فراز و فرود، پاک و ناپاک، دخل و خرج، نفرین و آفرین، پیغام و پسغام، تاریک و روشن، گفته و ناگفته محرم و 

 ها است.نامحرم زینتبخ  رمان

درصد است و در تمام رمانها دیده میشود. كلماتی همچون چین و چروک، خیمه و  3/1و  94های مترادف واژه

خرگاه، خل و چل، سور و سات، باعث و بانی، جفت و جور، بحث و مرافعه، انس و الفت، توش و توان، مکث و 

 تأمل، ساكت و خاموش، لهو و لعب.

یک فصل كامل از هشت  فصل با لحن  میترار تمام رمانها دیده میشود. در رمان ای دكلمات عامیانه و محاوره

ای روایت شده است. شاید نویسنده با این ترفند خواسته خود را به فرهنگ مردم عادی و كوچه بازار محاوره

كه بعنوان  ای استای و محاورهدرصد شامل كلمات عامیانه 66مورد و  115نزدیک كند. موارد استفاده بی  از 

نمونه به چند مورد بسنده میشود: اقور بخیر، چارچنگولی، هلفدونی، گشنگی، هری، فلنگ بستن، بشنفم، گیر 

دادن، حالی تون، خاطر خواهته، بیار، میخوای، برات، سام و علیکم، ها، بشید، می آره، میسوزه، وا بدین، بهشون، 

 واسه و بیگیر.

ط به رنگها است كه ساری با آن بسیار بازی كرده است. به گفتۀ خودش در ها مربوباالترین بسامد بخ  واژه

مورد واژه رنگ، از سبز و انواع آن مانند قهرمز و اقسام  933ای از رنگها برپا كرده است. رمان عطر رازیانه جشنواره

 اختصاص داده است.درصد( را  به خود  14آن، آبی، سیاه و سفید وجود دارد كه باالترین بسامد كلمات )حدود 
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درصد مربوط میشود. گویا نویسنده وقت و زمان  9/34مورد و  4599درمورد قیدها، باالترین بسامد به قید زمان، 

شب، دم  صبح، تمام  عمر، یک روز و یک دم، برای  در اولویت است و برای آن اهمیت زیادی قائل میشود. نیمه

تابستانه، سرشب، از جمله موارد مورد استفاده در رمانها است. پس از آن قید غروب، بامداد، هفتۀ گذشته، بهاره و 

نها است. )دور و نزدیک، اینجا و آنجا، پشت و پهلو، درصد بیشترین تکرار قید در رما 6/31مورد و  435مکان با 

 درون و بیرون، كنار، جلوتر، باال و پایین، زیر(.

درپی و بدون فاصله، حالت دیده شد. باسرعت، كاهالنه، كله قندی، پیدرصد قید  5/43مورد و  374در رمانها 

 پریده از جملۀ این موارد است.زحمت، رنگرویی، یکهو، بهبی  سنگین، بیصبرانه، با خوش

درصد از تمام قیدها را شامل شده است كه بشکل كمی، چندمین، انبوه، یک به  1/46مورد و  334قید مقدار 

ای كاربرد داشته است. پس از آن سایر قیدها مركب، ریزه، اندكی، یک وجب، كوهی و قطرهیک، لبالب، نصف، 

 تکرار و ... بصورت پراكنده در بعضی رمانها وجود دارد.

-نویسنده از آوردن اصطالحات خاص در تمام رمانها درین نکرده است. این اصطالحات بیشتر شامل كلمات خانه

و باو، اصطالحات مذهبی و مربوط به احکام، اصطالحات مربوط به دریا و غوّاصی، داری و آشرزی، گلکاری، باغچه 

های مربوط به حمام، آمار و كامریوتر بنا به تخصص شغلی نویسنده اعضاء بدن، خیاطی و گلدوزی، آرایشی، واژه

 است. 

 

 

اتباع  معطوف
تنسیق الصفات

کلمات عامیانه 

کلمات محاوره ای 

کلمات مترادف

و جا بجایی صفت
موصوف

حّسامیزی 
پارادوکس

جادوی 
کلمات متضادمجاورت

رنگ

(  تحلیل واژه ها)نمودار ویژگیهای زبانی -0
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 بخ  نحوی 

فعهل  و   34546ی فعل در جمالت با تعهداد  آوردر بخ  نحوی و استفاده از افعال باالترین بسامد مربوط به پس

درصهد است. درمورد جمهالتی كه فعل در اول  9/4مورد و  455آوری فعل در جمالت درصهد است. میهان 4/44

درصد اشاره كرد. حذف فعل نیز در كل داستانها وجود دارد. جمالت كوتاه  5/4مورد و  553آمده است میتوان به 

ز در كتابها وجود دارد. بعنوان نمونه در رمان عطر رازیانه یک جمله یک صفحه كامل ،پرفعل و جمالت طوالنی نی

را پر كرده است. از افعال پیشوندی با بسامد زیاد در تمهام رمانهها اسهتفاده شهده اسهت )برمیداشهت، بازگوینهد،        

 آمد، ورچیده بود، درمییافتند، فرامیرسد، برنخورد(.فروشنده بود، درنمی

 

قید حالت 

قید زمان 
قید مکان 

قید حالت 

(تحلیل قید ها)ویژگیهای زبانی -2
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 4/79مورد و  6495تصاالت ضمائر در رمانها باالترین بسامد مربوط به اتصال ضمیر به اسم است كه درمورد ا

درصد ش  رمان وجود دارد. تکرار ضمیر به فعل در  7/46مورد و  196است. پس از آن ضمیر به صفت در 

متصل شده است. درصد ضمیر به حرف اضافه  6/4مورد و  14درصد میرسد. در  4/4مورد و  631رمانها به 

 درصد است.  4/4مورد و  11كمترین بسامد اتصال ضمائر مربوط به ضمیر به قید است كه 

 

 
 سطح ادبی 

سخن زمانی جنبۀ ادبی و هنری به خود میگیرد كه بصورت غیرمستقیم بیان شود و هنرمندی كه بتواند معنای 

آفرینی كرده است. این شگردها و ترفندهای زیباییهای گوناگون بیان كند صور خیال ایجاد شیوهواحدی را به 

میان  آوری فعل پیش  آ وری فعل

پس آوری فعل 

(تحلیل نحوی)ویژگیهای زبانی -3

ه اتصال ضمیر ب
اسم 

ه اتصال ضمیر ب
فعل 

ه اتصال ضمیر ب
صفت

ه اتصال ضمیر ب
قید  ه اتصال ضمیر ب

حرف اضافه 

(اتصال ضمائر)ویژگیهای زبانی -0
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ادبی مبدل سازند. بنا به گفتۀ فرمالیستها، در ادبیات  روزمره و تکراری را به زبان برجستۀ میتوانند زبان عادی

اصل ادبیت است و هرچه وجه ادبی اثری نمایانتر باشد، اثر ادبیتر است. خالقیتهای ادبی در هر ش  رمان ساری 

ن دیده میشود. در بخ  ادبی كنایه بیشترین بسامد دارد. كنایه از رایجترین ابزارهای بالغی است كه در فراوا

نویسی سوق داده است. متون ادبی كاربرد فراوان دارد. وفور استفاده از كنایه در همۀ رمانها متون را به زنانه

خصۀ سبکی اثر كرده است. پس از آن مهمترین مورد كنایه در رمان عطررازیانه آن را تبدیل به شا 645كاربرد 

آرایۀ ادبی متن، تشبیه است و شگرد بالغی اصلی در اكثر آثار است. از انواع تشبیه بیشتر تشبیه ساده و كامل 

های قدیمی نیز مورد نظر نویسنده بوده است. پس از آن به تشبیه بلین توجه شده كه بسیار هنریتر است. از ترانه

 روارید خاتون، آرامگاه عاشقان و عطر رازیانه بهره برده است.در سه رمان م

در رمان آرامگاه عاشقان عنصر گفتگو نق  بارز و مهمی در پیشبرد حوادع دارد. حدیث نفس، شکوائیه و    

نگارش  دردنامه در متن دیده میشود. گفتگوهای اثر از مهمترین ویژگیهای مثبت آن است و از آنجایی كه شیوۀ

رمان بشکل خاطره است، عنصر گفتگو نق  مؤثری دارد و بیشتر بین راوی و مخاطب انجام گرفته است. این این 

كتاب نثری ساده، موجز، صمیمی و روان دارد و گفتارگونه است و در جاهایی به زبان شعر كه تخصص اصلی 

صفحات رمان را مزین كرده  هانویسنده است بسیار نزدیک شده است. تشبیهات شاعرانه و آهنگین و استعاره

 است. توجه به خرافات و باورهای خرافی نیز در این رمان وجود دارد.

گویی درونی و حدیث نفس است. راوی بیشتر با خود و خاطرات  سا به شکل تکبخ  بزرگی از رمان پری   

د را توصیف میکند. در دست به گریبان است. او در جستجوی درونیّات خود است و دردها، غمها و شادیهای خو

های ملموس، محیط و حوادع اطراف  توجه دارد. ها، شخصیتها و جلوهبخ  دوم كتاب به ظاهر و بیرون پدیده

نگری خاص زنانۀ خود اوضاع و احوال باو و باغچه را با دقت و ریز بینی آنچنان توصیف میکند كه او با جزئی

 د.باو احساس میکن -خواننده خود را میان خانه

المثلها نیز در ش  رمان بصورت پراكنده وجود دارند ولی باالترین بسامد مربوط به رمان میترا است. در ضرب   

 564ها و نمادها نیز همانند نام كتاب استفادۀ فراوان شده است. كاربرد كنایه در تمام رمانها این رمان از اسطوره

تلویح( در رمانها استفاده شده است: سر كسی را خوردن، دوزاری درصد است. از انواع كنایه )ایما،  4/34مورد و 

شور كردن، روی دریا دویدن، سو سو زدن، قال  را افتادن، عقل قد دادن، سفر قندهار رفتن، دل كندن، گربه

 سفید، دماو چاق.كندن، آبغوره گرفتن، نم پس دادن، خروسخوان، چشم

تعدادی از دانشجوها افتاده، تنها جایی كه میشود چیزی دربارۀ سلما میگفت: دوزاری »دوزاری افتادن: 

 (.44)عطر رازیانه، ساری: ص« ماركسیسم آموخت، همین كالس ناسزاگویی است

اش برمیدارم و زیرچشمی خالی شیر را از قفسۀ كتابخانهلیوان نیمه»زیر چشمی نگاه كردن و فشرده شدن قلب: 

 (.94سا، ساری: ص )پری« فشرده میشود نگاه میکنم به نقاشی زیردست  قلبم

سفیدی گفت: نه، دیگه باور نمیکنم، تو كالم خدا را باور نمیکنی؟ تو اجنّه را قبول نداری؟ با چشم»سفید: چشم

 (.454)مروارید خاتون، ساری: ص « دیگه نه حرف خدا و نه حرف آدما را باور نمیکنم

درصد است. تشبیه حسی به حسی و حسی به  34مورد و  191پس از كنایه بسامد تشبیه در ش  رمان    

عقلی، مفرد و مقید همه نوع در متون وجود دارد: چرخیدن حوض آب مثل گهواره، باز شدن دهان ارّه برقی مثل 

ای سمج، تاریکی كوسه، ابرهای همچون ملحفه الجورد خوره، مه چون شبح سرگردان، احساس گناه چون پشه

ن مانند عروس دود، چاه ناامیدی، دیو تاریکی، جهیز تنهایی، تازیانۀ سرما، آینۀ نگاه، بلور چون روح و تشبیه بلی

 پیشانی، صندوقچۀ غبار، چاقوی خونین افق، جویبار عرق. 
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 (.34)آرامگاه عاشقان، ساری: ص « اشباح سرگردان از آینۀ رنگی نگاه  میگذشتند»آینۀ نگاه: 

)عطر رازیانه، « ای سمج از روی زخم روح  كنار میزدرا چون پشهاحساس گناه »احساس گناه چون پشه: 

   (.59ساری: ص 
)جزیرۀ « غمهی مثل عطهر محبوبۀ شب در حیاط كوچهک، در نگاهشهان بود»غمی مثل عطهر محبوبۀ شب: 

 (.34نیلی، ساری: ص 

درصد است. از  1/46رد و مو 447استعارۀ نوع اول )معرفۀ مجرده( نیز در كل رمانها وجود دارد كه میزان آن 

وفور استفاده شده است: باریدن برف بازیگوش، رقصیدن بید مجنون، نوشیدن كویر، صدای آرایۀ تشخیص نیز به

 پای دریا، غوغا كردن گلهای الله عباسی، چنگ انداختن بیخوابی.

 نگاه دریچه، روح دریا.چند مورد اضافۀ استعاری نیز در داستانها دیده شد از جمله: قندیل یخ، نگه ابرها، 

 هم استعاره باالترین بسامد را دارد. جزیرۀ نیلیدر  آرامگاه عاشقانعالوه بر 

 (.31)جزیرۀ نیلی، ساری: ص « پارازیتهای گیرنده هم سرفه میکردند»سرفه كردن پارازیتها: 

)آرامگاه « كاجهای كنار جاده دست همدیگر را گرفته بودند و میدویدند»دست همدیگر گرفتن كاجها: 

 (.45عاشقان،ساری: ص

)عطر رازیانه، ساری: « میخواست و در هوا پراكنده میشدعروسی با تور بلند از روی منقل بر»دود مانند عروس: 

 (.5ص 

كاربرد مجاز در كتابها كمرنگتر است ولی در رمان مروارید خاتون جایگاه بزرگی را برای خود درنظر گرفته است. 

 4/7مورد مجاز در انواع مختلف )كلیت و جزئیت، حال و محل، الزمیت و ملزومیت( با  44در تمام داستانها 

 درصد وجود دارد: از دست كسی عصبانی شدن، فوت كردن لیوان، سر داشتن.

« بس كه مادر بزرگ از نجس و پاكی در گوشم خوانده، پدرم را درآورده»نجس و پاكی مجاز از احکام دین: 

 (.443ری: ص)مروارید خاتون، سا

)عطر رازیانه، ساری: ص « لیوان  را فوت كرد و یکی دو جرعه چای تلخ نوشید»لیوان مجاز از چای داخل لیوان: 

91.) 

)آرامگاه عاشقان، ساری: «« نگاهی به پنجرۀ آشرزخانه انداختم. خانه در خواب بود»مجاز از اهالی خانه:  خانه

 (.31ص

رصد است. )مثل مرو سرشان را بریدن، یک كالو چهل كالو، جایی كه د 4/6مورد و  35المثلها بسامد ضرب

زیر نیمکاسه، شترسواری دوالدوال نشدن، این كاسه و آن كاسه كردن، با  عرب نی انداخت، تافتۀ جدابافته، كاسه

 یک شیر دو نشان زدن، یک من ماست چقدر كره داشتن، دهان  قرص بودن(.

ان گویی رئیس میخواسهته با یک تیر دو نشان بزند، اما تیر كمانه كرده، از به گم»با یک تیهر دو نشان زدن: 

 (.14)میترا، ساری: ص « مسیر اصلهی  كه هنوز بر ما پوشیده است، منحرف نشده

عماد میگوید: شترسواری دوالدوال نمیشود، مگر خودمان نخواسته بودیم كه پریسا »شترسواری دوالدوال نمیشود: 

 (.447سا، ساری: ص )پری« نشوند؟و سارا مثل ما 

« مروارید خاتون حرف را یک كالو چهل كالو نمیکرد و سرش به كار خودش بود»یک كالو چهل كالو: 

 (.53)مروارید خاتون، ساری: ص

 در كتابها وجود دارد كه مربوط به آهنگهای قدیمی است.  1/4مورد ترانه با درصد  44

 (.41)مروارید خاتون، ساری: ص...« باس كهنه در بازار ماییم همه یار دارند و بی یار ماییم  ل»
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 (.15)آرامگاه عاشقان، ساری: ص ...« حمومی مورچه داره، دور سرش غنچه داره، بشین و پاشو خنده داره »

)عطر رازیانه، ساری: ...« بارون بارونه زمینا تر میشه، گلنسا جونم كارا بهتر میشه، گلنسا جونم تو شالیزاره »

 (44ص

یمن بودن باورهای خرافی مانند دود كردن اسرند، خوشقدم بودن، عطسه كردن، جغد، وجود پری در باو، خوش

درصد در پنهج رمهان وجود دارد. رمان كوتاه جزیرۀ نیلی كه  6/4مورد و  47اشیاء در رمانها دیده شد. خرافات 

 ندارد. المثل، ترانه یا باور خرافیرمانی سورئالیستی است هیچ ضرب

 

 
 

 سطح فکری 

از دیدگاه فکری اكثر آثار نویسنده، رویکردی اجتماعی دارد و نویسنده برای نزدیک شدن به متن جامعه تالش 

فراوان كرده است. اهمیت وجود زنان و مشکالت و مسائل آنان در زندگی  از نکات برجسته در كتابها است. او با 

به بررسی وضعیت زنان در فرهنگهای مختلف پرداخته است. رمانها  انتخاب سه عنوان از عناوین كتابهای 

سرنوشت زنان را در دورانهای قبل، حین و بعد از انقالب نشان میدهد. زنان در داستانها نق  اصلی دارند و 

های گذشته مردان بیشتر در حاشیه هستند. پنج رمان جنبۀ رئالیستی داشته و مظلومیت زن ایرانی را در دهه

ای كه باشد )پدر، رح كرده است. زنی كه به او به چشم یک نانخور اضافه نگاه كرده میشود و در هر خانهمط

همسر و تنها( باید كار كند و مانند یک كنیز در خدمت خانواده یا همسر خود باشد. این زن بعنوان یک موجود 

تیاری هم ندارد.حتی زمانهایی هم كه تا زنده برای رفاه و آسای  خودش هیچ اقدامی نمیکند و در واقع هیچ اخ

حدودی مستقل میشود نه جامعه این اجازه را به او میدهد و نه خود او این اختیار را باور دارد. در واقع او برای 

آفرینی میکنند همگی عروسکهای اندیشمند شدن تربیت نشده است. زنانی كه در این كتابها نق  مستقل بودن و

اند و هویتی مجزا ندارند. ساری با نثر ساده و روان خود توانسته بخوبی وضعیت زنان وابسته بازیند كهشبخیمه

های زندگی مردساالر در همۀ زمینه جامعه را با موقعیتهای مختلف به نمای  بگذارد. تحکم و اجبار در جامعۀ

گاهی دچار بدبینی و افراط شده دیده شده است. وی در نشان دادن ظلم و جور به زنان آنچنان افراط نموده كه 

 اكثر داستانها به فمینیسم نزدیک شده است. جزیرۀ نیلیاست. در یک كلمه میتوان گفت كه صرفنظر از رمان 

تشبیه 

استعاره

کنایه

مجاز

ضرب المثل 

ترانه باورهای خرافی 

نمودار ویژگیهای ادبی  -5
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ها بسیار اهمیت داده است. عالوه بر مشکالت زنان، ساری همچون سایر زنان نویسنده به استفاده از رنگواژه

راف خود توجه زیادی نشان داده است. عالقه به گلها، طبیعت، باو و باغچه همچنین ساری به جزئیات و اشیاء اط

 های زنان در اكثر رمانها دیده میشود.سا( همچون سایر نوشته)رمان پری

ای و رمزگونه است كه معنای ثانوی دارد و یکی از آثاری است كه در آن توجه داستانی اسطورهمیترا داستان 

مادها و مذاهب مختلف در اوج قرار دارد. در واقع نویسنده با یادآوری داستانی از ها، ننویسنده به اسطوره

گذشتگان )حواریون حضرت عیسی و شخصی كه به جای او و به اشتباه به صلیب دوخته شده و عدد دوازده( به 

دیگران خود را  نوعی همانندسازی و تبیین اتفاقی میکند. در انتهای داستان میترا )آیین مهری( برای نجات جان

 افکند.قربانی كرده و در آت  می

، كالم مخیّل است و گویا با دفتر شعری روبروییم. جای جای كتاب شاعر بودن نویسنده آرامگاه عاشقاندر رمان 

بسیهار زیهبا و دلنشهین و مخیّل است و بار  را اعالم میکند. كتاب نثهری شاعرانهه دارد. توصهیفات كتهاب

صراحت در كتاب بازگو شده و العاده است. عالقۀ نویسنده به شعر و شاعران هم بهساسهی آن فوقعاطهفی و اح

این دو  تصویر كشیده شده است. تشبیه شعر به زندگی و زندگی به عشق و مقایسۀ هم با عبارات شاعرانه به

این طریق نیز به ادبیات زنان  مقوله با یکدیگر، با بیانی زیبا در صفحات زیادی از كتاب آورده شده است و از

نزدیک شده است. تفکر نویهسنده در رمان آرامگاه عاشقان تبیین و تفسیر عشهق است كه در قالب خواب 

ها، حركتها و تشعشعات عشق، جنون عشق، وصال و مردگان در یک گورستهان اشرافی نمود پیدا میکند. تصویر

كننده و یکنواخت سه براین نویسنده زندگی خستهست. عالوههجران عشق با گستردگی تمام نشان داده شده ا

اند، با قلمی توانا ترسیم نموده است. مذمت خرافات و ها به فراموشی سررده شدهنسل از زنان را كه در گوشۀ خانه

ای مبارزه با آنها نیز از چشم نویسنده دور نمانده است.  سرگردانی و گمگشتگی انسان قرن حاضر در جزیره

است. زنی سعی دارد از افکار و ذهنیات و گذشتۀ  جزیرۀ نیلیسوررئالیستی، محور اصلی داستان در رمان تخیّلی 

كند. او خوشحال است كه آنها را در كشتی جا گذاشته است، درحالیکه این دور شدن واقعی نیست و خود فرار 

ات در همۀ مکانها است. او برای رسیدن به شکل روی دست زن نشان از به همراه بردن خاطرایلکۀ كبود دایره

نام میبرد. راه « او»خود واقعی ، ناچار به جدایی از همۀ دلبستگیها و از جمله كسی است كه در كتاب با ضمیر 

آنها جداست. پیراهن  راوی سفید و پیراهن او خاكستری است. زن دوست دارد هویت و استقالل  را پیدا كند. به 

ره دستمال گلدوزی میکند و صاحبکارش به او دستور میدهد نق  مرو دریا را بر آن بدوزد همین دلیل در جزی

میداده است. حاال میخواهد به ولی او تمایل دارد هر بار كاری تازه ارائه دهد. زن همیشه یک كار تکراری را انجام 

و میکند. زیرا او تاكنون حق  آفرینی كند. نخستین خانه، نخستین كار را خودش انتخاب كنددلخواه خود نق 

شکنی میکند. در این قسمت رمان بسمت انتخاب نداشته است. او اكنون علیه وضع موجود عصیان كرده و سنت

 فمنیست گرای  پیدا میکند. پس از آن زن اینجا و آنجا بدنبال گمشدۀ خود است.

های دیگری نیز است. البته ترس و واهمههمواره دچار ترس از آینده راوی اصلی،  ،پرشیدسا، در رمان پری

داستان به شیوۀ حدیث نفس نگاشته شده است و راوی در یک فصل كتاب همیشه با  ست.اهمراه  اوبا  یشههم

آن جایی كه به سیالن احساسات و خاطرات و تداعی معانیها و تکگوییهای درونی اشاره  خود گفتگو میکند.

ما با رمانی به این شیوه روبروییم و گاهی مایی میکند. از آن جایی كه میکند، ما را بسمت سیالن ذهن راهن

نویسنده به روانشناسی و سوررئالیسم هم گوشۀ چشمی داشته است، بحث از فمینیسم و حقوق زنان و عالقه به 

 نویسی سوق داده است.طبیعت و گلها و باو  كمی دور از انتظار بنظر میرسد و كتاب را به زنانه
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یت ساری از آن دسته نویسندگانی است كه در دهۀ شصت به فکر راهی برای برقرار كردن ارتباط با در نها

مخاطب بوده است و این ارتباط را با نوشتن رمانهایی با زبان ساده و درعینحال با جزئینگری خاص به نمای  

طراف خود توانسته با زبان گذاشته است. ساری با احساسات لطیف و شاعرانه و با ریزبینی و دقت در محیط ا

ساده و روان آثاری زیبا خلق نماید. آثاری كه ریشه در اجتماع داشته و بیشتر گرایشی به وضعیت زنان جامعه 

 دارد.

 

 تحلیل رنگ

رنگ بعنوان یکی از عناصر برجستۀ موجود در طبیعت تأثیر زیادی بر زندگی انسانها دارد. رنگ ابزاری قدرتمند 

ات و عواطف اشخاص مختلف است. از این عنصر برای كشف روان و بین  انسانها استفاده برای بیان احساس

میشود. انتخاب هر یک از رنگها بیانگر وضعیّت روحی و جسمی فرد میباشد و از طریق شناخت آن میتوان 

رده است؛ شخصّیت شاعر یا نویسنده را سنجید. ساری در آثارخود بوفور از عنصر رنگ در داستانهای  بهره ب

ای از رنگهای مختلف است. نتایج نشان داد طراحی داستانها و شخصیتها با گزین  آنگونه كه هر رمان جشنواره

رنگها كم و بی  تناسب روانشناسانه دارد. رنگ سیاه در رمانها بازتاب غم و اندوه، رنگ قرمز تجلّی شادی، 

دهندۀ عقل، خرد و دانایی و دوستی، رنگ زرد نشان سرزندگی و نشاط، رنگ سفید و آبی بازتاب آرام ، صلح و

كنندۀ سرسبزی، طراوت، طبیعت و جوانی است. استفاده از رنگهای خاص، با محتوای هر رمان رنگ سبز منعکس

هماهنگی نزدیک دارد. در كل داستانها نیز باالترین بسامد متعلق به رنگ سیاه است كه با سرنوشت زنان در 

بیان مشکالت، افسردگی، غم، اندوه، صبر، شکیبایی و حتی ایثار آنان همخوانی روانشناسانه جوامع مردساالر و 

دارد. پس از آن سفید بیشترین فراوانی را دارد. این انتخاب گذر از سیاهی به سفیدی پیروی از عقل و خرد و 

( استهفاده از Luscherلوشر)آالیشی را در كل رمهانها به نمای  میگذارد. بنا به گفتۀ گرای  به پهاكی و بی

رنگ سیاه و سفید در كنار هم باعث میشود فرد از درون آرام  یابد و عدم تعادل و توازن وی ازبین برود. بسامد 

رنگ قرمز سوّمین انتخاب ساری در كل آثار داستانی است كه نمایشی از شور زندگی و قدرت و مقاومت زنان در 

 داستانها است.
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 گیرینتیجه
با مطالعۀ آثار داستانی فرشته ساری از دیدگاه زبانی و تحلیل آوایی بیشترین درصد كلمات را در همۀ رمانها 

بسامد بیشتری دارند. از اصوات به  اسمها، صفاتها و قیدها تشکیل میدهند. پس از آن حروف و فعلها به ترتیب

رنگها نسبت تقریباً مساوی در همۀ رمانها استفاده شده است. در تحلیل واژگانی بیشترین بسامد كلمات را واژه

ای از تشکیل میدهند و اوج این بسامد مربوط به رمان آرامگاه عاشقان است كه به قول خود نویسنده جشنواره

-ای درصد باالتری را به خود اختصاص دادهسیاه است. پس از آن واژگان محاوره رنگهای مختلف و بخصوص رنگ

ها استفاده كرده است. باالترین بسامد اند تا جایی كه در داستان بلند میترا یک فصل كامل )هشتم( از این واژه

نویسنده بیشتر  قیدها مربوط به قید زمان و پس از آن قید مکان است. در اكثر داستانها وقت و ساعت برای

آوری فعلها در یک حد و به میزان كم است ولی باالترین آن در اهمیت داشته است. در تحلیل نحوی بسامد میان

سا است كه میتواند زیرمجموعۀ جابجایی اركان جمله باشد و تا حدودی بار معنایی كلمات را افزای  رمان پری

پیشوندی نیز بوفور در همۀ رمانها استفاده شده است. حذف فعل داده و از یکنواخت بودن متن بکاهد. از افعال 

هم بسیار كم دیده شد. درمورد اتصهاالت ضمیهرها بیشترین بسامد مربوط به اتصال ضمیر به اسم است كه 

سا وجود دارد. پس از آن اتصال ضمیر به صفت است كه در رمان عطر رازیانه باالترین باالترین آن در داستان پری

اند. ان را دارا میباشد. از نظر نثر، كتابها بیشتر به زبان رسمی و با راوی اول شخص و سوم شخص نقل شدهمیز

های تنها رمان عطر رازیانه فقط از راوی سوم شخص بهره برده است. نویسنده بنا به تخصص خود در رشته

ر است، از شعر سایر شاعران به میزان مختلف علوم، اصطالحات آن را بکار برده است. با وجودی كه نویسنده شاع

 بسیار اندک استفاده شده است.

های رایجی هستند كه از دیدگاه ادبی كنایه بیشترین بسامد را دارد. كنایات او از نوع ایما است و بیشتر آنها كنایه

اكثر رمانها  همه به آن آشنا هستند. بیشترین درصد در رمان عطر رازیانه است. پس از آن تشبیهات بوفور در

وجود دارد و باالترین بسامد در رمان مروارید خاتون دیده میشود. تشبیهات كامل و حسی و عقلی هستند. از 

-المثلها در داستان بلند میترا بیشترین مورد است. ترانهاستعاره و تشخیص نیز استفاده شده است. كاربرد ضرب

امد را دارا میباشد. جمالت كوتاه و عاطفی نیز در بعضی های محلی نیز در رمان مروارید خاتون بیشترین بس

 رمانها دیده میشود.

از دیدگاه فکری اكثر آثار نویسنده رویکردی اجتماعی دارند و نویسنده برای نزدیک شدن به متن جامعه تالش 

ط با مخاطب كرده است. وی از آن دسته نویسندگانی است كه در دهۀ شصت به فکر راهی برای برقرار كردن ارتبا

 بود و این ارتباط را با نوشتن رمانهای با زبان ساده و درعینحال با جزئی نگری خاص به نمای  گذاشته است.

ساری همچون سایر زنان نویسنده به عشق و دوستی بسیار اهمیت داده است. از طرفی به گمگشتگی و 

ه در رمانها اهمیت وجود زنان و مشکالت آنان سرگردانی بشر در زمان حاضر نیز توجه ویژه دارد. از نکات برجست

در زندگی است. او با انتخاب سه نام از عنوانهای كتابهای  به بررسی وضعیت زنان در فرهنگهای مختلف 

پرداخته است. از دوران قبل و بعد از انقالب، زنان در رمانها نق  اصلی و برجسته دارند و مردان بیشتر در 

ن دادن ظلم و جور نسبت به زنان آنچنان افراط نموده كه گاهی دچار بدبینی و افراط حاشیه هستند. وی در نشا

شده است. در یک كلمه میتوان گفت كه صرف نظر از یک رمان )جزیره نیلی( اكثر داستانها به فمینیست نزدیک 

ت. عالقه به گلها، های دیگر ساری به جزئیات و اشیاء اطراف خود توجه زیادی نشان داده اسشده است. از جنبه

های زنان در اكثر رمانها دیده می شود. در رمان سا، همچون سایر نوشتهویژه در رمان پریطبیعت و باو به

ای بکار رفته كه با خواندن آن حس خواندن یک غزل به ما دست میدهد. آرامگاه عاشقان چنان كالم شاعرانه
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. توصیفات كتابها بسیار زیبا و دلنشین و بار احساسی آن جای جای كتاب شاعر بودن نویسنده را نشان میدهد

العاده است و از این طریق نیز به ادبیات زنان پرداخته است. در خاتمه ساری با احساسات لطیف و شاعرانه و فوق

اع نگری و دقت در محیط اطراف خود توانسته با زبان ساده آثاری را خلق نماید. آثاری كه ریشه در  اجتمبا جزئی

 داشته و بیشتر گرایشی به وضعیت زنان جامعه دارد.

 

 نویسندگان مشاركت

آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی حسین خسرویآقای دكتر . است شده استخراج اسالمی شهركرد

 و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به فریده فتحی سركار خانم. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز آقای دكتر محمد حکیم آذر. اند داشته نق  نهایی متن تنظیم

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و آزاد اسالمی واحد شهركرد، دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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