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 چکیده:
اجتماعی علم -فرهنگی رویکردهای یکی از« فمینیستی شناسیسبک» زمینه و هدف:

شناس و محقق این حوزه، مدلی در این زمینه مطرح ، سبک«میلز سارا»است كه  شناسیسبک

فمینیسم و اثربخشی آن در  موضوع تحلیل بررسی و این روش را بهترین شیوه برای میکند و

یری درو با بهرهآنها میداند. در نوشتار پیشِ شناسیهای زبانمتون ادبی با استفاده از ابعاد و جنبه

 نویسیهای زنانهنویسی چیست و مؤلفهاز این الگو، به این پرسشها پاسخ داده میشود كه زنانه

ای همؤلفه زن، نویسنددان به اعتقاد میلز، موردبحث چگونه نمود پیدا میکنند. كدامند و در رمان

 و عواطف زنانه، با تأثیرپذیری از ویژدیهای آثارشان ایمحتو و ساختار در زبانی را دونادون

 جمالت و واهدان، سطح سه باید آثارشان در و ازاینرو استفاده میکنند جنسیتی خود دیدداههای

اهل »دیری از الگوی موردنظر، رمان تحلیل و بررسی شود. بنابراین با این نگاه و با بهره دفتمان

 پور انتخاب و بررسی شد. منیرو روانی« غرق

 هایتحلیل و تحلیلی-توصیفی روش با و عملی شناسیسبک حوزۀ این پژوهش در روش مطالعه:

 . درفت انجام حوزه این نظرانصاحب و میلز سارا الگوی هایمؤلفه پایج بر آن بر مبتنی

نویسی پربسامد در رمان مذكور عبارتند از: در های پژوهش با نمود ویژدیهای زنانهیافتهها: یافته

در واهها، تعدد شخصیتهای زن؛ كاربرد رنگ، های متعلق به حوزۀ زنانكاربرد واهه سطح واهدان

 بشکل های پرسشیكوتاه، كاربرد جملههای خبری، توصیفی، سطح جمالت كاربرد فراوان جمله

رونی، شخص بیدفتمانی، زاویج دید سوم سطح نفس، استفاده از نشانج فرازبانی سه نقطه؛ در حدیث

دیری از راوی نویسنده، زن بودن یکی از شخصیتهای اصلی، لحن مودبانه با بهره روایی و متن

های فمینیستی، زمان رخدادها از اندیشهدیری با بهره لهجج بومی محل رخداد داستان، درونمایه

 در جنوب ایران و اطرافش. « جفره»وقوع داستان آبادی  دورۀ معاصر پهلوی دوم، مکان

 اكثر و است پیروی كرده میلز سارا مطرح الگوی موردبحث این پژوهش از رمان گیری:نتیجه

 .شدند آن یافت متن در نویسیزنانه هایمؤلفه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  ”Feminist stylistics" is one of the socio-

cultural approaches to stylistics that "Sara Mills", a stylist and researcher in this 
field, proposes a model in this field and this method is the best way to study 
and analyze the issue of feminism and its effectiveness in literary texts. Knows 
the use of their linguistic dimensions and aspects. In the following article, using 
this model, these questions will be answered, what is feminine Writing and 
what are the components of feminine Writing and how it is manifested in the 
novel in question. According to Mills, women writers use various linguistic 
components in the structure and content of their works under the influence of 
their feminine characteristics, emotions and gender views, and therefore three 
levels of words, sentences and discourse should be analyzed in their works. 
Therefore, with this view and using the desired model, the novel "Ahl Gharq" 
by Moniro Ravanipour was selected and studied. 
METHODOLOGY: This research was conducted in the field of practical stylistics 
with descriptive-analytical method and analysis based on the components of 
the model of Sara Mills and experts in this field. 
FINDINGS: Findings of the research with the expression of the characteristics 
of high-frequency feminism in the novel are: at the level of vocabulary, the use 
of words belonging to the field of women, the use of color words, the 
multiplicity of female characters; At the level of sentences, frequent use of 
news, descriptive, short sentences, use of question sentences in the form of 
Soliloquy , the use of a three-point metalanguage sign; At the discourse level, 
the third-person perspective, the narrative text and the author's narrator, one 
of the main characters of the woman, the polite tone using the native dialect 
of the place of the story, the theme using feminist ideas, the time of 
contemporary events in the second side, the place Occurrence of Jafreh 
settlement story in southern Iran and its surroundings. 
CONCLUSION:  The novel discussed in this study has followed the model of Sara 
Mills and most of the components of feminism were found in its text. 
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 مقدمه
نبوده است؛ زنان  نیز در این میان، همواره در طول تاریخ زنددی بشر، نوشتن داستان یا سرودن شعر، خای مردان 

در پی آن بودند كه احساسات و نظرات خود را در قالب داستان و شعر بیان كنند، به همین دلیل پس از دذراندن 

دورانی سخت كه از نوشتن و سرودن منع میشدند، با تالش فراوان و با ترفندهایی از قبیل اختیار كردن نام مستعار 

آغاز بصورت پنهانی و بعد آشکارا، توانستند این موانع را بگذرانند و بر مشکالت پیروز شوند و آثاری یا مذكر در 

ای از زمان، دوی سبقت را از مردان نویسنده هم ربوده و شاهکارهای ادبیات جهان را خلق خلق كنند كه در برهه

تند كه نام آنها در ادبیات ایران ثبت شده است ای دست یافكردند. در این میدان، زنان ایرانی نیز به چنین نتیجه

پور یکی از نویسنددان مطرح زن در ادبیات داستانی و همچنان پیشرو هستند. در حوزۀ نویسنددی، منیرو روانی

به چاپ  4349در سال « اهل غرق» معاصر ایران است كه از او آثار متعددی منتشر شده است. اولین رمان او با نام

 ها وان یکی از رمانهای مطرح معاصر موردتوجه پژوهشگران این حوزه قرار درفت كه دربارۀ آن مقالهبعنو رسید و

 ار بشری جامعج از نیمی زنان های متعددی با موضوعات مختلف نوشته شده است. بنابراین ازآنجاكهنامهپایان

 طرحم زمان میشود و از احساس انآن سبک هاینشانه سازیبرجسته آثار و سنجیسبک به نیاز میدهند، تشکیل

 انجام آنان نویسنددی سبک و زنان ادبیات و زبان زمینج در ایدسترده پژوهشهای مرد، و زن زبانی تفاوتهای شدن

اند، نوشتار و دفتار زنانه است كه با در این راستا یکی از موضوعاتی كه پژوهشگران به آن پرداخته .است درفته

ت كه شناسی فمینیستی اسنویسی ازجمله رویکردهای سبکنویسی یا سبک زنانه مطرح میشود. زنانهعنوان زنانه

و با این شیوه متون زنانه را تحلیل و اند های اخیر بیشتر به آن توجه كردهشناسان در دههپژوهشگران و سبک

، «سارا میلز»شناسی فمینیستی، بررسی میکنند. از جمله پژوهشگران این حوزه بعنوان نخستین بانوی محقق سبک

عالیت شناسی تحقیق و فانگلیس است كه سالها در این شاخه از سبک هاالم شفیلد دانشگاه استاد و شناسسبک

هایی است كه آنها را از تألیفات مردان متمایز میکند و در این زمینه ات زنانه دارای مؤلفهدارد. او معتقد است تألیف

فمینیسم و اثربخشی آن در متون ادبی با  موضوع تحلیل بررسی و آن را بهترین شیوه برای مدلی مطرح میکند و

این  دیری از این الگو، بهرو با بهرهیشِآنها میداند. بنابراین در نوشتار پ شناسیهای زباناستفاده از ابعاد و جنبه

 موردبحث چگونه نویسی كدامند و در رمانهای زنانهنویسی چیست و مؤلفهپرسشها پاسخ داده میشود كه زنانه

با  انآثارش محتوای و ساختار در زبانی را های دونادونمؤلفه زن، نویسنددان به اعتقاد میلز نمود پیدا میکنند.

 سه ایدب آثارشان در و ازاینرو استفاده میکنند جنسیتی خود دیدداههای و عواطف زنانه، ز ویژدیهایتأثیرپذیری ا

اهل »دیری از الگوی موردنظر، رمان تحلیل و بررسی شود. لذا با این نگاه و با بهره دفتمان جمالت و واهدان، سطح

كه توسط یکی از زنان نویسنده معاصر ایران  پور بعنوان یکی از متون ادبی قابل بحث و شاخصمنیرو روانی« غرق

 و هتحلیلی بود-توصیفی روش با و عملی شناسیسبک حوزۀ نوشته شده، انتخاب و بررسی شد. این پژوهش در

 .درفت انجام حوزه این نظرانصاحب و میلز سارا الگوی هایمؤلفه پایج بر آن بر مبتنی تحلیلهای
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

 های متفاوت نوشته شده است؛ ازجمله مقالجهایی با موضوعات و نگاهنامهها و پایانمقاله« اهل غرق»دربارۀ رمان 

( كه 4349پور آالشتی )نوشتج خواجوند سریوی و حسن« پورشناختی رمان اهل غرق منیرو روانیتحلیل سبک»

های سبکی، روایی، زبانی نین شاخصههای سبکی اهل غرق در سه حوزۀ روایت، زبان و بالغت، همچدر آن، مؤلفه

اری تحلیل ساخت»و بالغی )ادبی( بررسی و تحلیل شده است تا به سبک عمومی اثر دست یابد. همچنین مقالج 

 كرده بررسی تودوروف ساختاری نظریّج براساس را ( كه این رمان4343بافقی ) ناصر نوشتج مالمیر ،«رمان اهل غرق
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ه یابد و نتیجه درفته ك دست آن هرفساخت با رمان طرح پیوند به داستان، هایدزاره و رفتهاپی استخراج ضمن تا

 لتشکی كلّی روایت دو از رمان این ساختاری درآمده، پیکرۀ نگارش به جادویی رئالیسم شیوۀ به غرق اهل رمان

 دیریدرونه و ایزنجیره شیوۀ به كه( رفتپی46 با) دراییواقع روایت و( رفتپی 13 با) جادویی روایت است؛ شده

 پورمنیرو روانی آثار ارزیابی و تحلیل معرّفی، برای كوشش محققان ادبی بنابراین مجموع اند.شده تركیب باهم

 ستانیدا ادبیات حوزۀ در تحقیق به كه است های علمی پژوهشی و تخصصی، كتابهاییها و مقالهپایاننامه برعالوه

 الس صد»در این راستا میرعابدینی در كتاب  بسط میدهد. دربارۀ این نویسنده را پژوهش دامنج اند كهپرداخته

 از داستانها این او در است و معتقد برمیشمارد پورروانی داستانهای را برای مهم شاخصج دو «ایران نویسیداستان

 (.4431 ی4416 :4397 میرعابدینی، ک:.ر) برمیدارد پرده زنان مشترک درد از و میگوید سخن زنانه احساسات

 بارپری هایافسانه به اشاره با پورروانی است معتقد «ایران معاصر ادبیات در هاییدزاره»تسلیمی در كتاب  همچنین

 تسلیمی، ک:.ر) ببخشد. آنها به محلّی و بومی رنگی هم كند، پُر داستان در را اسطوره خالی جای هم میخواهد

 تصریمخ تفسیر و شرح پیرنگ، آوردن به« فارسی معاصر رمانهای»نیز در كتاب میرصادقی   . میمنت(614 :4399

 مکتبهای»در كتاب  همچنین شمیسا(. 41ی34 :4395 میرصادقی، ک:.ر) است كرده بسنده غرق اهل رمان از

 ک:.ر) است كرده اشاره غرق اهل رمان جادویی رئالیسم هایمؤلّفه به داستان، از ایخالصه ارائج ضمن« ادبی

، «اهل غرق». بنابراین با بررسی آثار فوق، این نوشتار قصد دارد با نگاهی جدید به رمان (655ی65 :4344شمیسا، 

شناس این حوزه، در سه سطح واهدان، شناسی فمینیستی با تکیه بر مدل سارا میلز، سبکآن را از منظر سبک

 ر سه سطح مذكور این رمان بیابد.نویسی را دهای زنانهجمالت و دفتمان بررسی كند و مؤلفه

 

 بحث و بررسی

 شناسی فمینیستیسبک و سبک
واهۀ سبک به معنی طرز، شیوه، سیاق و طریقه بکار رفته است )ر.ک: « مقدمج الشعر و الشعرای ابن قتیبه»در كتاب 

 سبک خودِ»است: دان و نویسندۀ قرن هجدهم فرانسوی، دفته بوفن، طبیعی دو همچنین كنت (.46-44قتیبه،ابن

شخص است. ... مراد بوفن این است كه سبک هر اثر، دقیقاً مبیّن شخصیت نویسندۀ آن است و شیوۀ نگرش او را 

شناسی و ظهور آن نیز، (. دربارۀ علم سبک49: 4373)به نقل از شمیسا، « ها فاش میکندبه جهان و پدیده

متأسفانه خاورشناسان و ایرانیان تا دیروز از آن بیخبر  یکی از فنون ادبی فارسی كه»محمدتقی بهار مینویسد: 

بودند نیز در قرن اخیر مطمح نظر ادبا قرار درفت. این فن تا این اواخر بصورت علوم درسی بیرون نیامده بود و فقط 

 «است« شناسیسبک»ها و یا در محافل ادبی عنوان میشد، و آن سینه و داهی در مقدمج بعضی تذكرهبهسینه

 برای شناسیسبک»دربارۀ جایگاه استفاده از این دانش دفته شده:  مقدّمج مصنف(. همچنین، 4، ج4364بهار،)

 اسمی،ق« )است شناسیسبک هایزمینه مهمترین از یکی ادبی متون بررسی اما دارد، كاربرد متون انواع همج بررسی

شناسی و مطالعات ادبی را با ای است و زبانرشتهشناسی یک دانش میانسبک». پس میتوان دفت (65 :4343

اسی نیز شنشناسی، تاریخ، و روانهم تلفیق میکند. همچنین از دیگر نظامها، مانند فلسفه، نظریج فرهنگی، جامعه

وحی، )فت« فسیر و تحلیل متن ادبی بگشایددیدداهها و ابزارهایی را وام میگیرد تا به نحوی راه ورود آنها را به ت
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 6«میلز سارا»و  4«بُرتِن دیْردرَه» شناسسبک بانوی نیز دو را فمنیستی شناسی(. در همین راستا، سبک466: 4345

 فمینیستی را شناسیسبک ، اصطالح1«فمینیستی شناسیسبک»مقدمج كتاب  در 3میلز سارا. اندكرده معرفی

 تحلیل و هتجزی و شناسیزبان روشهای از استفاده با فمینیسم موضوع تحلیل و بررسی برای تعبیر ترینفشرده»

 تبعیض وصیفت مانند مسائلی به فمینیستی شناسیسبک دغدغج میلز، خانم نظر طبق. است دانسته متون در زبانی

 و زنان هعلی تبعیض جنسیتش، مبنای بر فرد ارزش كاهش از بحث جنسی، نقش برای سنتی هایكلیشه جنسی،

 دبیا ساختارهای و عناصر كه یافته دسترش آنجا تا موضوعات این بلکه نمیشود؛ محدود متون در آنان فروداشت

« یکندم بررسی جنسیت مسائل با پیوند در را متعدی و الزم فعلی فرایندهای با دید، زاویج تصویر، استعاره، مثل

 سطوح در تحلیل و تجزیه به كتاب این فصل چهار از فصل سه در او روی، همین (. از495-4345:494)فتوحی،

 دمیده نشان كه است كوتاه تفسیری بخش یک شامل فصل، هر. می ردازد متن یک دفتمان و هاجمله واهدان،

 یا نظری چارچوب ارائج به س س و است درفته قرار بحث مورد زبانی و ادبی پردازاننظریه توسط موضوع چگونه

 زا كامل تحلیل یک است ممکن متن هر برای» اعتقاد دارد در این راستا میلز. می ردازد فمینیستی انتقادی

 ؤالهاییس طرح با نظری مدل و موضوع خالصج بصورت را آن كه پذیرد صورت جنسیتی روابط به مربوط بازنماییهای

شناسی فمینیستی فراهم كردن هدف سبک»(. همچنین طبق نظر میلز، 444-459: 6555)میلز، « است داده ارائه

ابزاری تحلیلی و سنجشگرانه برای خواننده درجهت تشخیص درایشهای جنسیتی در متنها و ایستاددی دربرابر 

ت اجتماعی اس -از جمله رویکردهای فرهنگی فمینیستی شناسیبنابراین سبک (.475: 4394)وردانک، « آنهاست

كلی میتوان دفت  برداشتی در و دید نها می ردازد. درمجموع با اینكه به مسائل فوق توجه دارد و در متون به آ

 و هاجمله ان،واهد سطوح به نگاه با است آن پی در كه میشود دفته تحلیل از ایشیوه به فمنیستی شناسیسبک»

 (.494: 4345)فتوحی،« بیابد زنانه نگارش عمل و زنان نوشتار سرشت تبین و توصیف برای را روشی متن، دفتمان

 

 نویسیشناسی زنانه و زنانهسبک
شناسی بدل شده و چارچوب نظریش را از نظریج شناسی زنانه كه این روزها خود به یک شاخج مهم سبکسبک

نظران و پژوهشگران این حوزه (، از مباحث موردتوجه صاحب441: 4345ادبی فمنیستی اقتباس میکند )فتوحی، 

كه تالش میکند محتوایی زنانه و متفاوت از مردان تولید و ادبیات را جنیستی نویسی نیز سبکی است زنانه است.

 و عورش شناساندن بمنظور زنان خای روحیات و حاالت و مشکالت مسائل، از نوشتن»نویسی كند؛ بعبارتی زنانه

 و روحی ازلحاظ كه هاییتجربه و وضعیتها از است عبارت زنان خای مسائل زن است. جنس حساسیتهای

 زنان ایپ به آن نگارش در زیستی تجربج بلحاظ فقدان و مسائلند آن فاقد مردان و است زنان در تنها فیزیولوهیک،

                                                      
1. Deirdre Burton 
2. Sara Mills 

 دانشگاه فرهنگی مطالعات ۀدانشکد در پژوهش استاد و نویسنده شناس،زبان شناس،سبک ،4451 سال زادۀ میلز، . سارا3

 و مطالعات« پسااستعماری نظریج و فمینیسم» و« شناسیزبان و فمینیسم» هایحوزه در است و 3انگلستان هاالم شِفیلد

 را آثاری یزن پسااستعماری فمینیستی دفتمان نظریج و فمینیستی ادبیات شناسی،زبان نظریج زمینج در میکند. وی پژوهش

 ایران در او( 6556) فوكو میشل و( 4447) دفتمان كتاب دو كه اندشده ترجمه دونادون زبانهای به آنها اكثر كه كرده منتشر

 تیلور الکترونیک كتابخانج در 4445 سال در بار اولین میلز،  «فمینیستی شناسیسبک» كتاب. است شده ترجمه فارسی به نیز

 .رسید چاپ به 6555 سال در س س شد، منتشر فرانسیس و
4. Feminist Stylistics 
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 نشخصیتری شمار در جنین سقط و شدن مادر احساس حاملگی، آغاز مادری، عواطف تجربج نگارش مثالً نمیرسند؛

 نجنی با اوقات دذراندن و جنین سنگین بار كشیدن و بارداری لذت نگارش عهدۀ از زنان تنها. است زنان رازهای

 در اشدب هاییتجربه چنین حاوی كه را داستانی و دارد تعلق زنانه ادبیات به صرفاً مضامینی چنین ... آیند.برمی

(. در 156: 4345)فتوحی،« میکند زنانه را سبک نوشتار، در موضوعات غلبج این آورند.می داستانها ترینزنانه شمار

 و رکد قدرت یا و اندنکرده تجربه را آنها هردز مردان، كه مسائلی از میگوید، زنان هاینادفته از نویسیزنانه كل،

 و کسمنع خود نوشتار و دفتار با را زنانه مخصوی تجربیات این میتوانند كه هستند زنان و ندارند را آنها تحمل

 یا حادثه نقل فقط یا و اندنداشته آنها از حسی هیچ و اندبوده ناظر بعنوان فقط اندكرده تجربه ادر یا و كنند بیان

 زنانه سح بدلیل اطرافشان دنیای و روزمره مسائل در آنها دقت و بینینکته به توجه با همچنین. است بوده تجربه

 رد مکث و بحث ندادن ادامه كوتاه، جمالت از استفاده جزئیات، رنگها، طیف مانند نکاتی به زنان بیولوهیک، و

 زبان»پس با نگاهی به  .نمیبینند را آنها اصالً یا و نمیکنند توجه آنها به زیاد مردان، كه دارند توجه... سخنانشان

 و خای زبانی هایسازه در میتوان را زنانه دفتمان ویژدیهای از بخشی ندارد، دستوری جنسیت كه فارسی

 ایخ نحوی صورتهای و تعابیر ها،واهه كاربرد آوایی صورتهای شامل عناصر این. كرد پیدا زنان سخن در پُربسامدی

 «زنانه سخن» برچسب ایبگونه و میبرند بکار بیشتر را آنها زنان، ندارند، زن جنسیت به ربطی ذاتاً درچه كه هستند

 دفتار» وجود منکر نمیتوانیم اما ندارد، وجود «زبان زنانه» دفت میتوان (؛ بنابراین 349: 4345فتوحی،) دارند

در كتاب  میلز (. در این راستا سارا155)همان:« باشیم فارسی زبان در« زنانه» كاربردی دونج یا ،«زنانه

 جنسیت رتأثی به كه زبان شناسیجامعه حوزۀ محققان و شناسانزبان آثار به اشاره با« شناسی فمینیستیسبک»

 متمایز اربردیك دونج بعنوان زنان آثار زبانی تحلیل بر فمینیستها، آرای به توجه ضمن و اندكرده تأكید نوشتار بر

 بر این باور او (. 35-33: 6555)میلز،  است كرده ذكر را زنان داستانی آثار زبانی تحلیل روش و است كرده تأكید

 ف،عواط زنانه، ویژدیهای دربارۀ آثارشان محتوای و ساختار در زبانی متفاوت هایدزینه زن، نویسنددان است كه

 مالتج واهدان، براساس تحلیل سطح سه در باید زبانی تحلیل در كه میبرند زنان به كار دیدداههای و احساسات

نویسی با توجه به الگوی سارا میلز های زنانه( كه در ادامج این نوشتار، مؤلفه454-44همان: . )دیرد انجام دفتمان و

 در سه سطح تحلیل متن مشخص میشوند: انتخاب و نظران این حوزه،و  عقاید دیگر صاحب

 مردانه رتعابی درمقابل( هاكالمتکیه نفرین، دشنام، و صفات) فارسی در زنانه سطح، تعابیر این درواژگان:  سطح

 زنان مشغولیدل) زنان حوزۀ به متعلق هایواهه ؛(4345 فتوحی،: ک.ر( )هاكالمتکیه دشنام، و صفات) فارسی در

 . میشوند مشخص و ها بررسیواههرنگ كاربرد زن؛ شخصیتهای تعدد ؛...( و داریخانه آش زی، حوزۀ در

 توصیفی،) ساده هایجمله مانند زنان دفتار در پربسامد نحوی كاربردهای برخی سطح، این درجمالت:  سطح

 هایجمله و( همان: ک.ر) عاطفی وجه مقطع؛ هایجمله و هاجمله حذف ؛(نگریجزئی احساسی، خبری، كوتاه،

 . میشود بررسی نفس حدیث بشکل پرسشی

 برای یلزم سارا به عقیدۀ .میشود بررسی داستان مهم عناصر با متنیبرون ویژدیهای سطح، این درگفتمان:  سطح

 رتبصو را آن كه پذیرد صورت جنسیتی روابط به مربوط بازنماییهای از كامل تحلیل یک است ممکن متن هر

 رد شناسی فمینیستی میگوید:او در كتاب سبک. است داده ارائه پرسشهایی طرح با نظری مدل و موضوع خالصج

 شود داده اسخپ پرسشها این به و شود توجه متن در نویسنده هایانگیزه به باید دفتمان، بمثابه متن تحلیل سطح

 لندب یا كوتاه جمالت، میشود؟ محسوب مردانه یا زنانه بصورت هانر این سبک آیا است؟ هانری نوع چه از متن كه

 نیدك مشخص شود؟ كددذاری مردانه یا زنانه ایكلیشه بصورت میتواند كه است اطالعاتی حاوی متن آیا است؟



 54/ شناسی فمینیستی سارا میلزپور با تکیه بر سبکمنیرو روانی«  اهل غرق»نویسی در رمان های زنانهمؤلفه

 

 دانواه آیتمهای و جنسیت خانه، كار،: فعالیت خای هایحوزه از نگرانی عاطفی، فنی،) چیست اطالعات این دقیقاً

 یاآ است؟ شده داده نشان آنها بین روابط نوع چه میشود؟ داده نشان مردانه یا زنانه شخصیتهای نوع چه ؟(فردی

 چه از متن در است؟ كسی چه بر متمركز متن است؟ جنسی درایش یا طبقه نژاد، جنس، به مربوط موارد این

 چگونه متن در زنانه صدای میدهد؟ بازتاب را زنانه هویت از مفهومی چه واهدان این و است شده استفاده واهدانی

 در كسانی چه است؟ نویسنده جنسیت از متأثر متن در بکاررفته هایجمله و عبارتها آیا است؟ شده داده بازتاب

 سیك چه بر متن است؟ كسی چه راوی مردان؟ از یا است شده استفاده بیشتر زنان از آیا هستند؟ كنش دارای متن

كار  با است معتقد است؟ و ... میلز چگونه دیدزاویج  دارد؟ ارتباط زنان با اجزائی یا عناصر افعال، چه میکند؟ تأكید

 و میکنند، رمزدذاری را هاجنبه كه متفاوتی راههای میتوان سیستماتیک، بصورت پرسشها این ازطریق كردن

 مکك ما به است ممکن این. كرد ردیابی باشد، متن منطق از بخشی است ممکن جنسیت هاینمایه كه روشهایی

 لیك شاخص یک ارائه لیست،چک این رویکرد. كنیم بررسی می ردازد، ما جامعج در جنسیت به كه را هاییراه كند

 هب است ممکن كه عوامل از وسیعی طیف ازطریق میسازد قادر را خواننددان كه است معنا این به بلکه نیست،

 تمركز .یابند دست باشد، مشاهده قابل بوضوح و كند اشاره جنسیت درمورد پنهان یا و ضمنی هایفرضیه از برخی

 نهانپ مفروضات این از برخی ردیابی به قادر را ما میتواند دفتمان سطح در یا و جمالت و واهدان سطح در زبان بر

 رایب روش و الگوی منظم و منسجم یک پرسشهایی، (. بنابراین با مطرح كردن چنین444-459: 6555)میلز،  كند

 کسب از فارغ پژوهشگران ارائه میشود و به آنها این امکان را میدهد كه برای زنان آثار سبکی بررسی و تحلیل

 ب ردازند. متون بررسی به سنتی،

 

 فمینیسم و ظهور آن 
( به معنای موجود انسانی با جنسیت مؤنث یعنی زن Femmeفرانسه ) زبان واهدان فرهنگ در» 4واهۀ فمینیسم

( خوانده میشود. ... كلمات دیگر از خانوادۀ این كلمه كه از زبان Femmenaریشج این كلمه، التین بوده و )است. 

( به معنی خصوصیات زنانه. Feminius( با ریشج التینی )Femelleاند، عبارتند از )التین وارد زبان فرانسه شده

( یکی از این كلمات است Feminismفمینیسم ) كلمات دیگری نیز بعد از این كلمه در زبان فرانسه ساخته شد.

 آزادی وقحق دیریبازپس درجهت كه است مکتبی بیانگر و است به واهدان زبان فرانسه پیوسته 4973كه در سال 

« فمینیسم قدم اول». در این راستا در كتاب (11 :4391 تلخابی،« )میکند فعالیت زنان برای اجتماعی نقش و

خواستار حقوق حقج خود بمنزلج موجود انسانی هستند. فمینیسم به معنی مورد تردید  زنان»نوشته شده است: 

قرار داده،  -یعنی كار، ورزش، جنگ، دولت-قرار دادن تقسیم كار در جهان است كه مرد را مسئول حوزۀ عمومی 

(. 5: 4395)واتکینز، « درحالیکه زنان با جان كندن و بیگاری در خانه تمامی فشار و بار زنددی را به دوش میکشند

 بالتکلیفی ینا. است دشوار فمینیسم، از مانع و جامع تعریفی ارائج كه دارند تأكید نکته این بر بسیاری اندیشمندان

 یا م،سوسیالیس لیبرالیسم، چون موجود فکری مکتبهای سنت متن در فمینیسم كه است این از ناشی حدی تا

 موقعیت آنها همج اساس دفت پس میتوان(. 344 :4375 ،و دیگرانر.ک: اكلشال ) است درفته شکل ماركسیسم

 سمفمینی انواع اینکه و میشوند روبرو آن با خود جنس بدلیل زنان كه است تبعیضی و جامعه در زنان فرودست

 و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، نظم در تغییراتی خواهان آن، بر غلبه نهایت در و تبعیض این كاهش بمنظور

                                                      
Feminism 4  
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 و مشترک شناس اس انیایی، نیز معتقد است وجهجامعه 4. مانوئل كاستلز،(5 :4394ر.ک: فریدمن، ) فرهنگیند

 در بودن زن مجدد تعریف برای غیررسمی و رسمی جمعی، فردی، تاریخی، تالشی فمینستی نهضتهای بنیادی

 فتگوید و عمل دردهمایی، ازطریق جدید هویتهای فعاالنج و آداهانه تقویت و ایجاد پدرساالری، با مستقیم تقابل

؛ بنابراین (649: 4395 ر.ک: كاستلز،) است روزانه زنددی به معنا دادن و بازاندیشی به زنان كردن وادار و خالقانه

 -نانز یعنی- خود پایج دروه فرودست موقعیت میرود انتظار فکری و اجتماعی جنبش هر همچون نیز فمینیسم از»

 .(44 :4395 مشیرزاده، « )دهد توضیح را وضعیت این در مؤثر عوامل و علل و كند تبیین را

 

 های فمینیستینظریه و گونه

نِ ای است از تفکر و نوشته كه تعیینظریه در مطالعات ادبی مجموعه»مینویسد:  نظریج ادبیجاناتان كالر در كتاب 

های فکری، احزاب ای از نحلهمجموعه ،فمینیسمج نظریامروزه  (.4: 4394)كالر، « اش بغایت دشوار استمحدوده

علوم اجتماع و  ،های سیاست، اقتصاد، فرهنگدر حوزه كهانواع درایشهای ذهنی و رفتاری زنان است و  سیاسی

 پژوهش رشته یک شناس آمریکایی، نظریج فمینیستیجامعه 6كه به اعتقاد جورج ریتزریافته  راه دونادون دیگر

 جتماعیا زنددی بنیادی ویژدیهای دربارۀ را عامی و دسترده فکری نظام رسمی، یا مخفی بطور كه است زنان دربارۀ

 یبررس جامعه در را زنان هایتجربه و موقعیت فراوان، تحقیق با و میدهد ارائه زن یک اندازچشم از انسانی تجربج و

نظریج »، فیلسوف فمینیست آمریکایی، مینویسد: 3. در این راستا رزمری تانگ(415 :4395ر.ک: ریتزر،)میکند 

فمینیستی كلیتی واحد نیست و نظریات یا دیدداههای بسیاری را دربر میگیرد كه هریک میکوشند توصیفی از 

 «ستم بر زنان ارائه دهند و با تبیین علل و پیامدهای آن، راهبردهایی برای رهایی زنان از قید آن تجویز كنند

های فلسفی دیگری كه دامنج دسترده فمینیسم همانند اغلب نگره»طبق نظر تانگ   همچنین. (45: 4344)تانگ، 

های متنوعی را در دل خود جای میدهد. هیچ فهرست كوتاهی نمیتواند جامع باشد، اما بسیاری از دارند، دونه

ت، ی لیبرال، ماركسیسهااندیشمندان فمینیست )مسلماً نه همگی( میتوانند بنیان نگرش خود را یکی از نحله

ها ( كه هركدام از این دروه44)همان: « كاوانه، سوسیالیست، ادزیستانسیالیست یا پسامدرن منتسب كنندروان

 اند و بر موضوعاتی تأكید دارند. نظریات دونادونی ارائه داده

 

 و نگاهی گذرا بر آن  اهل غرقرمان 
 خانج» نشرتوسط  4349 سال بار نخستین كه است 1«پورروانیمنیرو » شاخص آثار از یکی« غرق اهل» رمان

كه  شد چاپ تجدید صفحه 357 در «قصه» نشر توسط 4393 سال مجدداً و یافت انتشار صفحه 347 در «آفتاب

                                                      
4. Manuel Castells (1942) 
6. George Ritzer (1940) 
3. Rosemarie Tong (1947) 

در كوی جفره ماهینی بندر بوشهر  4333پور، ازجمله نویسنددان زن ادبیات معاصر ایران است كه در دوم مرداد . منیرو روانی1

یراز روانشناسی خواند. س س برای ادامج تحصیل زاده شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در این شهر دذراند و در دانشگاه ش

نویسی را شروع داستان 4345به آمریکا رفت و در رشتج علوم تربیتی از دانشگاه ایندیانا كارشناسی ارشد درفت. او از سال 

؛ دل فوالد (4349اش در آمریکا زنددی میکند. آثار او عبارتند از: رمانها: اهل غرق )با خانواده 6554است و از دسامبر  كرده
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و با زاویج دید سوم شخص )دانای كل( « رئالیسم جادوئی»در این رمان كه به سبک  وچهار فصل است.دارای سی

، از مناطق جنوب كشور ایران، داستانی رئال همراه با بوشهر دیری از زبان بومیاست، نویسنده با بهرهنوشته شده 

یی همراه با خرافات در هاینآئ های دور با عقاید بومی وعناصر جادویی را روایت میکند. قصج مردمی كه در دذشته

بیگانه یا بعبارتی خارجیها و كشف چاههای نفت از جنوب ایران زنددی میکردند كه با آمدن افرادی « جفره»آبادی 

 در آبادیشان و ورود به عصر تکنولوهی، مجبور به ترک زادداهشان و تسلیم مقابل بیگانگان و دولتمردان میشوند.

نویسنده در طول داستان، اطالعاتی از دوران پهلوی دوم تا زمان جنگ ایران و عراق بطور ضمنی، كنایی و دذرا به 

 انزم نیز نام میبرد. بنابراین« اشرف پهلوی»و « محمدرضا پهلوی»مان و موقعیت به خواننده میدهد و از فراخور ز

 مهم است. اتفاقات بوشهر استان در آن اطراف و جُفره آن، آبادی وقوع دوم و مکان پهلوی داستان، دوران وقوع

 برق مانند تکنولوهی و صنعت و ورود زی،ساجاده ایران، جنوب و بوشهر در نفت چاههای تاریخی آن زمان، كشف

كه از « جمالمه»قهرمان این رمان، مردی است به نام است. شخصیت اصلی مرد یا  جفره آبادی به تلویزیون و

است و  «زمینی -آبی»و پدری زمینی، زاده شده كه به اصطالح نویسنده « پری دریایی»یا بعبارتی « آبی»مادری 

كم در اند و كمپدر و مادر او را ندیده است. روزی مردم آبادی، او را در ساحل دریا یافتههیچکس در آبادی جفره، 

« زائر احمد حکیم»و دختر « جمالمه»همسر « خیجو»كنار این مردم رشد كرده است. شخصیت زن اصلی آن نیز 

ی میخواهند ن آبادادمر است كه او هم از دیگر شخصیتهای اصلی داستان است. قصه از زمانی آغاز میشود كه

، كه نماد پلیدی، زشتی و تاریکی «بوسلمه»یایی با نام در یپر ساله است، به یکجمال را، كه جوانی بیستمه

است، بدهند تا با او ازدواج كند و درعوض بوسلمه به آنها مرواریدی هدیه بدهد تا برای همیشه خوشبخت شوند. 

جمال از این ل را به دریا میبرند، ولی بدلیل اتفاقاتی كه رخ میدهد، مهجمابنابراین چند تن از مردان آبادی، مه

میشوند و بازمیگردند و  ایحیله به ازدواج منصرف میشود و مردان همراهش، برای نجات از دست بوسلمه متوسل

دم آبادی برای مر ای از مردم آبادی داشته باشد و هر بار اتفاقاتی اسفبار و عجیباین باعث میشود كه بوسلمه، كینه

ها، ، دولتی«مجتبی»و دوستش « ابراهیم پلنگ»و شهریها ازجمله « مردان موبور»ها یا رخ دهد. تا اینکه پای غریبه

 به آبادی باز «یدكتر نجف»و  «یدكتر عادل» ی،معلم آباد« آذر» ،«یحضرتاعل» ،«سرهنگ صنوبری»پاسبانها، 

سازی، چاه نفت و ، رادیو، برق، راه«جعبج جادو»لویزیون یا همان میشود و صنعت و تکنولوهی ازقبیل ماشین، ت

جمال، ناخواسته و بدون هیچ اطالعی وارد بازی ای مهاستخراج آن، به آبادی وارد میشود. پس از چندی در حادثه

گردد. یسیاسی دروهی، توسط ابراهیم پلنگ و مجتبی میشود كه به زندان میفتد و پس از برائت از اتهامش آزاد م

جمال با خیجو ازدواج میکند كه صاحب چهار فرزند میشوند و پس از دذشت سالیانی مردی به نام پس از آن مه

جمال پناه داده میشود. آید و توسط زایر احمد حکیم و مهبه آبادی می« دالور»، قهرمان فراری، با اسبش «نیرو»

 مداح جمال و زایرر زایر غالم( نیرو كشته شده، و مهپس از لو رفتن مخفیگاهش توسط نباتی )زن منصور و دخت

در هنگام رفتن به  جمالجمال به زندان میرود. سرانجام مهدستگیر میشوند كه در نهایت زایر آزاد میشود و مه

از دست مأموران فرار میکند و تبدیل به مبارزی میشود كه در كوهها پنهان است و با دروهی سرباز  زندان تهران

لو میرود و كشته میشود، اما در اواخر داستان، « قلعه پیر»ز با یاغیان میجنگد. او در آخر بعلت خیانت نگهبان مبار

                                                      
داستان: دنجشک و آقای (. داستانهای كوتاه و مجموعه4344؛ شبهای شورانگیز )(4379؛ كولی كنار آتش )(4344)

؛ (4395؛ زن فرودداه فرانکفورت )(4376؛ سیریا، سیریا )(4344؛ سنگهای شیطان )(4347(؛  كنیزو )4359جمهور )رئیس

(؛ سرخ وست تنها 4344ای )(؛ یادداشتهای زن جیوه4345شکستگان )؛ كشتی(4345؛ عاشقان عهد عتیق )(4394نازلی )

(4155.) 
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زمینی است و قهرمانان -جمال تیر خورده و زنده است، چون او موجودی آبینویسنده از او یاد میکند و میگوید: مه

اند همواره نامشان جاویدان است، مانند ای نیکی كه كردهاند. حتی ادر جسمشان نباشد، آنها با كارههمیشه زنده

آورند و خارجیها زمینهای آبادی را سرانجام دولتیان و سربازان به آبادی جفره هجوم می تنگسیر و ... در بوشهر.

اش تصاحب میکنند و مردم آبادی مجبور به ترک آنجا میشوند و خیجو به همراه فرزندانش به شهر میرود، اما خانه

 را نمیفروشد. پایان داستان، ترک آبادی توسط آنهاست. 

 زمان وقوع داستان: حوادث دورۀ پهلوی دوم

 مکان وقوع داستان: آبادی جفره و اطراف آن در استان بوشهر ایران

سازی، ورود صنعت و تکنولوهی مانند برق حوادث مهم تاریخی: كشف چاههای نفت در بوشهر و جنوب ایران، جاده

 ویزیون به آبادی جفره.و تل

جمال، جمال: )پدر خانواده، شخصیت اصلی(؛ خیجو: )همسر مهمعرفی خانوادۀ شخصیتهای اصلی داستان: مه

 جمال؛ فرزندانجمال؛ مادر مهشخصیت اصلی(؛  زایر احمد حکیم: )پدر خیجو(؛ مدینه: )مادر خیجو(؛ پدر مه

 (؛ مریم )دختر بزرگ(؛ حمایل و شمایل )دختران دوقلو خانواده(.جمال و خیجو: بهادر )پسر بزرگ و فرزند نخستمه

 جمال، خیجو.تأثیردذار در رمان: زایر احمد حکیم، مه افراد

 

 سطح واژگان
 هاواههرنگ كاربرد زنان، حوزۀ به متعلق هایواهه زبان فارسی، در زنانه تعابیر تحلیل و بررسی به واهدان، سطح در 

 ، آوردهآن در شدهیافت هاینمونه تعدادی از و میشود پرداخته «اهل غرق» رمان متن در زن شخصیتهای تعدد و

 نتایج حاصل از این سطح به شرح ذیل است: .میشود

های پس از بررسی متن رمان و یافتن مؤلفه (:كالمهاهیتکدعا، قسم،  ن،یصفات و دشنام، نفری )زنانه در فارس ریتعاب

مورد،  47تعابیری كه توسط زنان بترتیب بیشترین كاربرد را داشتند، عبارت بودند از: دشنام زنانه در سطح واهدان، 

مورد. الزم به ذكر است دشنامهای مردان و زنان نیز متفاوت بود؛  4مورد و  قسم  5مورد، نفرین  7كالم تکیه

 مفتشی؟؛ كسی مگه چه؛ تو آدمخوار؛ به دریای»دشنامهایی كه ازطرف شخصیتهای زن بیان شده، عبارتند از: 

  بنابراین تعابیر مذكور در این رمان كاربرد زیادی نداشتند.« نمیذاره؛ نامرد. بهت سگ محل
 دشنام( 46ی) «؟مفتشی مگه چه؟ تو به»

 ( دشنام66)ی .«نمیذاره بهت سگ محل كسی زمینم رو بیفتن، راه دنبالت آبیها كه هستی كی تو حاال،»

 دشنام( 66)ی .«تكله ارواح»

 ( نفرین34)ی .«بشن نسل قطع الهی كنیم، چه خدایا كنیم، چه»

 دشنام (34ی) «.ارزدنمی پشیزی برایت لرزیدن بوسلمه وحشت از و ماندن بودن، دیگر، و»

 ( نفرین74) ی !«سیاه روزدارت زن، سیاه روزدارت»

 ( دشنام455)ی «كوچه؟ تو مردم، دخت با !نامرد»: انداخت صورتش به تفی منصور دی»

 كالم( تکیه473)ی هاشم!بنی قمر یا. دادن ازدست رو عقلشون»

 كالمتکیه( 495ی.« )هاساجنه والیت دفتم .واهلل ای بابا»

 ( قسم 644)ی ...« اعلیحضرت پادون به م،می چه میفهمی. میکنم نابودت اعلیحضرت پادون به»

 دشنام( 366)ی ...« حرومت خونم بکش، مزدور تیمسار»
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 دشنام (356ی) «؟!خوب...  میگیری خونخفه»

هایی كه متعلق در این سطح از متن، واههمشغولی زنان در حوزۀ آش زی و ...(: های متعلق به حوزۀ زنان )دلواهه

 شان را نشان میداد، كارها و مسائلی بود كه بیشتر به آنها می رداختند ومشغولی و دغدغهبه حوزۀ زنان بوده و دل

پختن، آب آوردن از چاه، مهمانداری، شب زفاف، دوران حاملگی،  داری، آش زی، نانتوجه میکردند و در زمینج خانه

ورسوم محلی، كِل داری، پرستاری از بیمار، انجام مراسمهای جشن عقد و عروسی، سودواری و آدابزایمان، بچه

خانه، طلسم و استفاده از وسایل  ایل موسیقی، وسایلزدن، ترانه خواندن و رقصیدن در حین انجام این مراسم، وس

و خوراكیهایی برای ازبین بردن طلسم و جادو بودند. همچنین كاربرد واهدانی مربوط به نوع پوشش زنان و 

، مکان درفته از زمانلباسهایشان، نوع آرایش و وسایل آرایشی، زیورآالت دریایی و تزئینات محل زنددی همه نشئت

رسوم محل وقوع داستان، كه یک آبادی نزدیک دریای جنوب ایران و مردمی بومی با زنددی ابتدایی و و آداب و 

ها و پرداختن به آنها توسط زنان در رمان مذكور، عقایدی همراه با خرافات و اوهام بود؛ بنابراین كاربرد این واهه

  چشمگیر و پربسامد بود.

 و كرد نگاه دریا به رو. چرخید بوبونی. خلوت و خالی بود؛ خالی اسهر. دذاشت پنجره توی و برداشت را فانوس»

( 4)ی «میرقصید. و میکرد صدا وجینگجینگ دست، به زنگی دایره دریا توی دریایی. آبی: بود ماند! خودش

 وسایل خانه و موسیقی

 ریخت منقل آتش روی نمک مشتی كرد، آویزان پنجره به جُفره زنهای همج مثل و درآورد را طلسمهایش بوبونی»

 ( وسایل خانه، طلسم45)ی «.شدند غیب آبیها و

 ( لباس زنانج محلی45)ی« میزد. برق همه چشمان داشتند، تن به را خود هایشلیته زیباترین زنها»

 هایپله روی و سرا توی زنها میشد. خالی و پر چای، كمرباریک استکانهای. بود بلند قلیانها قُلقُل خوش صدای

 ( وسایل خانه46)ی «.قلیانها صدای جز آمدنمی صدایی هیچ. بودند منتظر انبار،آب

 تهایدس زیر آرد. میدوشید را بزی شیر و بود نشسته اششلیته دالبتونی هایپرهّ و زدهروغن موهای با بوبونی

 داری( لباس، آرایش، آش زی، خانه49)ی «.آمددرمی خمیرها. میشد خمیر منصور دی ورزیدۀ

 ( زیورآالت67)ی «می یچید. دوشت در آبادی دختركان خلخال صدای نادهان»

 ( زیورآالت دریایی67)ی« .میگذشتند دریایی هایستاره و مرجانها میان از»

. تدذش میکرد وصل كوچک اتاق به را دریپنج اتاق ورورفتهرنگ ایپرده با كه كوچکی در از ،شد بلند خیجو»

 اریعزاد موسم سیاه علمهای كرد، باز را سیاهرنگ صندوق. میکرد مشکل را كشیدن نفس نم، بوی. شد اتاق وارد

 نهاز. دذاشت وسط را بزردتر علم خیجو. كردند شیون علمها دیدن با زنها. رفت دریپنج اتاق به و آورد بیرون را

 ( وسایل خانه، مراسم15)ی. رقصیدند و خواندند دورش

 داری( مهمان44)ی« كرد. میهمان را او ایشوریده ماهی با مدینه»

 ( وسایل آرایشی445)ی «.آوردند بیرون خود صندوقهای از را سفیدابها زنها»

 ریمختص كِل میداد عذابشان سردرد و بودند خسته كه زنها و بست حجله همانجا مینالید، پا درد از كه مدینه و»

 سر بمانند، در پشت عروسی دستمال انتظار در آنکهبی و دادند دست به دست را خیجو و جمالمه شب، و زدند

 ( مراسم عروسی444)ی« .خوابیدند و رفتند خود هایخانه به شب

 66واهها قابل توجه و پربسامد است؛ بطوریکه نویسنده در متن از در این رمان، كاربرد رنگ ا:هواههربرد رنگكا

مرتبه تکرار، بیشترین بسامد  465مرتبه تکرار شده و رنگ آبی با  511ها، این طیف رنگ طیف رنگ، نام میبرد كه
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توجه در متن رمان، كاربرد دو رنگ آبی و سرخ بود كه نویسنده از آنها برای اسم و صفات نکتج جالب را داشتند.

د رنگها، مشکل و دوچندان میکر پریان دریایی )آبی دریایی، سرخها( نیز استفاده كرده بود و كار را برای تشخیص

هایی كه در این رمان كاربرد داشتند واههها جدا و مشخص شدند. رنگواههكه در بررسی متن، این صفات از رنگ

مرتبه؛  55 بورمرتبه؛  75مرتبه؛ خاكستری  96مرتبه؛ سبز  44سیاه  مرتبه؛ 465 بترتیب تکرار عبارتند از: آبی

 مرتبه؛ 1مرتبه؛ مهتابی  1مرتبه؛ طالئی  1لیمویی  مرتبه؛ 5ای نقره مرتبه؛ 5زرد تبه؛ مر 15مرتبه؛ سرخ  15سفید 

مرتبه؛  4ای قهوه؛ مرتبه 6مرتبه؛ سیه  6خاكی مرتبه،  3سرخو  مرتبه؛ 3برنزه مرتبه؛ 3فندقی  مرتبه؛ 1خرمایی 

 مرتبه.  4یشیمرتبه؛ م 4بلورین  مرتبه؛ رنگ 4تیره  مرتبه؛ آبی 4مرتبه؛ جودندمی 4ورشویی 

 (4)ی .بود افتاده دریا ریز موجهای روی بلندش و آبی موهای

 (45)ی بود. نشسته سفیدی نرمج حصیر روی بود، زده باال را عرقچینش زایر

 (46)ی .ببرد خاكستری آبهای عمق به دریایی سفر در و كند نشانه را او میترسید

 (46)ی. میشود سرخ آبیشان دل

 (46میکند. )ی دریه كوچک آبی آن ،سبز آبهای عمق در مرجانها، میان جایی حتماً

 (41)ی .غریب آبی چشم تا دو و داشت سوختهسیاه ایچهره

 ی(44بست. ) را اشخسته فندقی چشمان ایلحظه برای مدینه

 (61بود. )ی نشسته آسمان در طالیی و بزرگ مجمعی مثل ماه

 (43. )ی ایقهوه برشتج پوست و رنگآبی زالل چشمان آن با جمالمه بود چه پس

 (454)ی بود. دمشده رنگ،زرد غباری زیر آسمان ستاردان و ماه

 (463)ی... بودند  خواب در دریایی مرغان و داشت ورشویی رنگ دریا

 (469)ی. میزدند دست هابچه سروكول به موبور مردان

 (435میداد. )ی نشان او به را آبادی زنان و مردان ببیند را خرماییمو حکیم توان تا زایر

 (451)ی. بودند داده او به زخم عالج برای موبور مردان كه سرخو دوای آن از و

 (495ی)نمیشد.  دور آن از خنده كه صورتی و جودندمی سبیل با سالهوپنجچهل مردی و

 (665ی. )شد جُفره وارد رنگخاكی پیکابی پنجم، روز

 (665ی)میداد.  هل را آنها ،تیره آبی لباس با سر به كاله مردی

 (611داشت. )ی شکلیبیضی و مهتابی صورت

 (359)ی میکرد. نگاه آنان به مهربانش لیمویی چشمان با اینقرهمو و باالبلند پیرمرد آن اما

 (375قلعه. )ی سنگهای سبز و بلورین رنگ

 (374ی. )داد نشان آنان به را برنزه رنگ و

 (393ی). میشی چشم تا دو با تركه و باالبلند زنی كنیزو جایش به و

 

 تعدد شخصیتهای زن

شخصیت زن نام برده است كه یکی از شخصیتهای اصلی آن نیز زنی به نام خیجو  65نویسنده در این رمان از 

ای، موجودات دریایی و حیوانات كه در داستان وجود داشتند، مانند است. شایان ذكر است اكثر شخصیتهای افسانه

  دریاییها، و تارا آهوی شمایل از جنس مؤنث بودند.یبوسلمه، پر
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دانج اهل غرق(، مدینه منصور )مادر منصور و پسران شش شخصیتهای زن عبارتند از: بوبونی )زن ناخدا علی(، دی

 غالم، همسر منصور، مادر انبار(، نباتی )دختر زایرآب هایپله روی و سرا احمد حکیم(، زنهای آبادی )توی زایر )زن

جمال و مادر مریم، بهادر، حمایل و احمدحکیم، همسر مه جمال(، خیجو )دختر زایركولی )مادر مه عبدو(، زنی

جمال، مادر دل ر(، فانوس )فانوس خواهر زایر احمد(، دل ر )دختر ستاره و اسفندیار، شمایل(، ستاره )عاشق مه

شمایل  و زن )همراه پیرمرد(، زن زائو، حمایل جمال(، سهپلنگ(، مریم )فرزند دوم خیجو و مه همسر ابراهیم

جمال كمک كرد( آذر )معلم جمال(، واالحضرت )اشرف پهلوی(، پیرزنی )كه به مه)دختران دوقلوی خیجو و مه

ای كه منصور را بیخانمان كرد(، زری )زن دوم مدرسه جفره(، خاتون )یکی از دختران آبادی(، تاجی )زن فاحشه

 مرگ بوبونی با او ازدواج كرد(، چیرو و پیکر )دو دختر آبادی(، كنیزو )زن فاحشه(. ناخداعلی كه بعد از

 

 سطح جمالت
(، های فرازبانیشانهنمقطع ) یهاها و جملهحذف جمله ،جمالت ساده، «اهل غرق»در سطح جمالت متن رمان 

 ذیل رحش هایی بهنمونه آن با ذكر از نتایج حاصل بررسی شد كه جمالت پرسشی بشکل حدیث نفسوجه عاطفی، 

 است:
در این سطح متن رمان، جمالتی كه نویسنده به (: نگریجزئیه، خبری، احساسی، كوتا، توصیفی) جمالت ساده

خبری  كه جمالت نگریجزئیكار برده بود بترتیب بسامد تکرار عبارتند از: خبری، توصیفی، كوتاه، احساسی و 

 بیشترین بسامد تکرار را داشتند. 

 ایستاده آبادی راسج به رو پنجرۀ پشت بوبونی. بدهد نشان را خودش نکرد جرئت دید، را دریاییپری كه كسی یناول

 ( خبری4)ی. بود

 توصیفی (45ی. )آمدندمی ساحل بسوی دست به دریایی فانوس آبیها

 باریکكمر استکانهای. بود بلند قلیانها قُلقُل خوش صدای. بود نشسته منصور پیشانی بر عرق درشت هایدانه

. اقلیانه صدای جز آمدنمی صدایی هیچ. بودند منتظر انبارآب هایپله روی و سرا توی زنها میشد. پروخالی چای،

 نگری( خبری، جزئی46)ی

 كوتاه، احساسی( 65ی.« )نمیرفت هیچکس كاشکی» .«نمیرفت منصورم كاش»

 ( كوتاه، خبری394)ی .بود سخت جهان

 خبری( 343ی. )بود غریب دریا وهوایحال

های فرازبانی سه نقطه )...( نویسنده در متن رمان از نشانه(: های فرازبانیشانهنمقطع ) یهاها و جملهحذف جمله

مرتبه استفاده كرده بود كه كاربرد و بسامد تکرار نشانج سه نقطه )...( چشمگیر و  45( -مرتبه و خط تیره ) 577

  قابل توجه بود.

 (44)ی«. ...زایر  سچهارده شب فردا،»

 (69 بود. )ی كسی چه زن آن...  زن آن و را، علی ناخدا و منصور و احمد زایر

 (37خورده. )ی بهم بوسلمه -آبی  عروسی میدانست و

 (53ی) «زایر... زایر ... زایر »

 (45ی) میداد. نشان را چاره راه آنان بود، به آدم -آبی نسل از كه جمالمه صدای حاال و
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 زنان یانم در كه است فانوس فانوس، این و ...میبرد  میراث به آدمی كه چیزها بسا... نشست  زایر لبان بر لبخندی

 (639)ی ...دیگر شمایلی و شکل... دیگر  هیبتی در ...میشود  تکرار میرقصد. جهان و میزند كِل میخواند، آبادی

های تعجبی در این سطح از متن، كاربرد جملهعاطفی(: های جملههای تعجبی، عاطفی و شبهوجه عاطفی )جمله

  جمله یافت شد. 9و عاطفی كمترین بسامد را داشت، بطوریکه فقط 

 (44)ی «كنه؟ عروسی بوسلمه با داده رضا چطور حیف،»

 (66)ی «نوشتی؟پیشونی چه جمال،مه بیچاره»

 (64)ی !افسوس

 (64)ی است؟ همین او نوشتپیشانی شاید یا بود، و بداقبال چه جمالمه

 (56)ی .«غم این از واویال»: میدادند جواب مردها و

 (53ی) .«رود باالبلندم رود» :میکشید فریاد و

 (354ی...« ) بمیره مادرت» :زد اشسینه به پیرزنی

به كار برده  بشکل حدیث نفسجملج پرسشی  441نویسنده در متن رمان، : جمالت پرسشی بشکل حدیث نفس

 بود كه این پرسشها از طرف شخصیتها با صدای راوی كه دانای كل بود، مطرح میشد. 

 (45برمیداشت؟ )ی نافرمانی به سر ادر میگرفت؟ نادیده را بایدها ادر نمیداد؟ رفتن به تن ادر اما

 (54بود؟ )ی زنها جلودار كسی چه حاال و

 (471بودند؟ )ی دیده كجا را مراسم این آبادی زنان و میشناخت كجا از را زنگرو دی مدینه پس

 (316هست؟ )ی عاشق زمین روی در كسی هنوز آیا

 (349ی)بود؟  چه حقیقت اما

 

 سطح گفتمانی
صیت، دید، شخكه به مهمترین عناصر داستان مانند پیرنگ، زوایج  «اهل غرق» رمان دفتمانی سطح از نتایج حاصل

شرح است: در  این رمان، تمامی عناصر این روایت و راوی، لحن، درونمایه، صحنه، زمان و مکان می ردازد، به 

نتخاب ا، زاویج دید سوم شخص )دانای كل( را برای بیان داستانش دارند. نویسنده نمود داستان ساختار در پیرنگ

 برای كه را رخدادهایی و بعنوان راوی، حوادث كه شخص نویسندۀ داستان، است روایی متنی كرده است. رمان،

نویسنده در این رمان از  .میکند روایت افتاده است، اتفاق داستان، قهرمانان جمال و خیجواهالی آبادی جفره، مه

مرد هستند و به سه دستج اصلی، فرعی، و  شخصیت 43شخصیت زن و  65شخصیت نام برده كه  99حدود  

جمال و خیجو هستند. همچنین نویسنده برای بیان بندی میشوند كه شخصیتهای اصلی آن مهلشکر طبقهسیاه

دیری از لهجج بومی محل رخداد داستان استفاده كرده داستان و دیالودهای شخصیتهایش از لحن مؤدبانه با بهره

 وقحق ظلم، و استبداد با مبارزه استبداد، و حاكمان سلطج قبیل از مضمونهایی قالب رد رمان این است. درونمایج

 مقاومت سویی از و مردساالری كمسن، دختران ازدواج مرد، و زن حقوق نابرابری فقیر، و ضعیف مردم رفتجازدست

 خانج در داستان نیز حوادث و رخدادها .است جادو و طلسم و خرافات و اعتقادات به باور ظلم، و زور دربرابر زنان

 خیابانهای پاسگاه، جاده، دشت، كوه، مدرسه، ك ر، قایق، دریا، ساحل دریا، آبادی، اهالی دیگر و حکیم احمد زائر

 بادیآ مردم هایاندیشه و زنددی شیوۀ به هاصحنه انتخاب در نویسنده. میفتد اتفاق شهر در زندان و دادداه شهر،

زمان رخدادهای این رمان، به دورۀ معاصر در پهلوی دوم برمیگردد كه تاریخ وقوع  .دارد اشاره داستان قهرمانان و
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سازی و سدسازی در جنوب ایران آن هنگام تحوالت ایران بسوی مدرنیته، ورود تکنولوهی، كشف چاههای نفت، راه

جمال دارد، به جنگ خیجو و مه فورواردی كه به سرانجام دختراناست. در پایان داستان نیز بطور ضمنی با فلش

وقوع داستان، آبادی جفره در جنوب ایران و شهری در اطراف آن است  ایران و عراق نیز اشاره داشته است. مکان

 كه نامش بیان نشده است.

 

 گیرینتیجه

ن شرح یشناسی فمینیستی به اظران سبکننتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مدل سارا میلز و نظرات صاحب

ا( كاربرد زیادی هكالمتکیه نفرین، دشنام، و ، تعابیر زنانج فارسی )صفاتاهل غرقاست: در سطح واهدان رمان 

... و داری، لباسمشغولی زنان در حوزۀ آش زی، خانههای متعلق به حوزۀ زنان ازجمله دلكاربرد واهه نداشتند.

ها قابل توجه و واههكاربرد رنگ همچنین و پربسامد بود. پرداختن به آنها توسط زنان در رمان مذكور، چشمگیر

شخصیت زن نام برده  65به مردان است. نویسنده در این رمان از نگری زنان نسبتپربسامد است كه نشان از جزئی

ای، است كه یکی از شخصیتهای اصلی آن زنی به نام خیجو است. شایان ذكر است اكثر شخصیتهای افسانه

در سطح جمالت متن رمان، جمالت  یایی و حیوانات كه در داستان وجود داشتند از جنس مؤنث بودند.موجودات در

ترین كه جمالت خبری بیش نگریجزئیو  نویسنده بترتیب بسامد عبارتند از: خبری، توصیفی، كوتاه، احساسی،

ه كرده ( استفاد-ه )...( و خط تیره )های فرازبانی سه نقطبسامد را داشتند. همچنین در این سطح، نویسنده از نشانه

های تعجبی و عاطفی كمترین بسامد را داشت. در بود كه كاربرد و بسامد نشانج سه نقطه، بیشتر بود. كاربرد جمله

یافت شد كه این پرسشها از طرف شخصیتها با صدای راوی كه  بشکل حدیث نفسجملج پرسشی  441این سطح، 

د، شخصیت، دیكه به مهمترین عناصر داستان مانند پیرنگ، زوایج  دفتمانی نیز سطح دانای كل بود، مطرح میشد. در

 تانداس ساختار در روایت و راوی، لحن، درونمایه، صحنه، زمان و مکان رمان می ردازد. بنابراین تمامی عناصر پیرنگ

 تانش انتخاب كرده است. رمان،، زاویج دید سوم شخص )دانای كل( بیرونی را برای بیان داسدارند. نویسنده نمود

او در این رمان  .میکند روایت را رخدادهایی و بعنوان راوی، حوادث كه شخص نویسندۀ داستان، است روایی متنی

 بندی میشوند كه شخصیتهایلشکر طبقهشخصیت نام برده كه به سه دستج اصلی، فرعی، و سیاه 99از حدود 

ن برای بیان داستان و دیالودهای شخصیتهایش از لحن مؤدبانه با جمال و خیجو هستند. همچنیاصلی آن مه

 لازقبی مضمونهایی قالب در رمان این دیری از لهجج بومی محل رخداد داستان استفاده كرده است. درونمایجبهره

 و نز حقوق نابرابری فقیر، و ضعیف مردم رفتجازدست حقوق ظلم، و استبداد با مبارزه استبداد، و حاكمان سلطج

اعتقادات، خرافات،  به باور ظلم، و زور دربرابر زنان مقاومت سویی از و مردساالری كمسن، دختران ازدواج مرد،

های او و دیگر زنان از جهان آرمانیشان های فمینیستی نویسنده و خواستهاست كه بازتاب اندیشه جادو و طلسم

. میفتد اتفاق شهر اطرافش آبادی جفره، ساحل، دریا، و در داستان نیز حوادث و در متن داستان است. رخدادها

زمان  .دارد اشاره داستان قهرمانهای و آبادی مردم هایاندیشه و زنددی شیوۀ به هاصحنه انتخاب در نویسنده

رخدادهای این رمان، به دورۀ معاصر در پهلوی دوم برمیگردد كه تاریخ وقوع آن در هنگام تحوالت ایران بسوی 

سازی و سدسازی در جنوب ایران است. در پایان داستان نیز ، ورود تکنولوهی، كشف چاههای نفت، راهمدرنیته

وقوع داستان هم، آبادی جفره در جنوب ایران و  بطور ضمنی به جنگ ایران و عراق نیز اشاره شده است. مکان

 میلز سارا مطرح الگوی پژوهش ازموردبحث این  رمان شهری در اطراف آن، كه نامش بیان نشده، است. بنابراین

 .شدند آن یافت متن در نویسیزنانه هایمؤلفه اكثر و است پیروی كرده
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 مطرح در پژوهش ( كاربرد و بسامد سطح واژگان رمان0)جدول

 كاربرد و بسامد سطح واهدان

 بسامدكم ی زنانه در فارس ریتعاب

 پربسامد حوزۀ زنان به متعلق هایواهه

 تکرار مرتبه 511طیف رنگ،    66 اهواههربرد رنگكا

 شخصیت زن 65 تعدد شخصیتهای زن

 

 مطرح در پژوهش ( كاربرد و بسامد سطح جمالت رمان8)جدول 

 كاربرد و بسامد جمالت سطح

 ، احساسی )پركاربرد و پربسامد(نگریجزئیخبری، كوتاه، توصیفی،  هجمالت ساد

 مرتبه 45(-مرتبه؛ خط تیره ) 577سه نقطه )...(  های فرازبانیشانهن

 بسامدكم وجه عاطفی

 جمله  441 حدیث نفس

 

 مطرح در پژوهش ( كاربرد و بسامد سطح گفتمانی رمان2)جدول 

 كاربرد و بسامد  گفتمانیسطح 

 كامالً نمود دارد پیرنگ

 سوم شخص )دانای كل( بیرونی زاویج دید

 جمال، خیجومرد                              اصلی: مه 43زن؛  65 شخصیتها )تعداد، اصلی(

 روایی، راوی نویسنده متن روایت و راوی

 دیری از لهجج بومی محل اتفاق داستانمؤدبانه با بهره لحن

باور خرافات و  مردساالری،  كمسن،  دختران ازدواج زنان، مردم، حقوق حقوق درونمایه

 طلسم

ك ر،  قایق، دریا، ساحل دریا، آبادی، اهالی دیگر و حکیم احمد زائر خانج صحنه

 دادداه، زندان شهر، خیابانهای پاسگاه، جاده، دشت، كوه، مدرسه،

 جفره و اطرافش دوم، آبادی پهلوی دورۀ مکان زمان و

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد ادبیات و  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 هبرعهد را رساله این راهنمایی محمدعلی دذشتیآقای دكتر  .استشده استخراج تهران مركزیاسالمی واحد 

 دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب پورسعیده خجسته. سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته
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به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل  عبدالحسین فرزادآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهداده

  .استبوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات و  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تهران مركزیانسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم دادند،
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

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

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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