
 مقاله پژوهشی

 زمستانبررسی واژۀ مركزی در دو رمان ؛ ایدئولوژی پنهان متنواژۀ مركزی، كلید راهیابی به 

 باغ بلورو  12
 

 عبدالرضا سیف ،*حمیرا زمردی، سید احمد میرزاده
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

 

 142-111 صص ،88 پياپي شماره ،21 دوره ،2041 شهریور
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.6980 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
ای، راهکاری برای راهیابی به شناسی الیهدر این مقاله، در چهارچوب سبک زمینه و هدف:

ایدئولوهی پنهان متن در رمان، پیشنهاد شده و بطور موردی در دو رمان شاخص دهج اول انقالب 

نوشتج محسن مخملباف بررسی شده است. این  باغ بلوراز اسماعیل فصیح و  46زمستان یعنی 

ای كه به های تکرارشوندهیه شکل درفته است كه با استخراج واههراهکار بر اساس این فرض

ای رسید كه بیشترین بسامد را داراست و احتماالً ایدئولوهیهای بزرگ تعلق دارند میتوان به واهه

مركز ایدئولوهیک اثر است. با كشف این واهه و بررسی چگونگی كاربرد آن در متن، ممکن است 

 ثر راه یافت.به جهتگیری ایدئولوهیک ا

ای، با تمركز شناسی الیهای و در چهارچوب سبکدر این پژوهش با شیوۀ كتابخانهروش مطالعه: 

هایی كه تعلق یا نزدیکی به ایدئولوهیهای مطرح هریک از واهه باغ بلورو  46زمستان بر دو كتاب 

ای ی كاربرد واههسپس چگونگبندی شد. داشتند یا بسامد آنها قابل توجه بود استخراج و دسته

های متقابل و نیز دهی، هالج كلمات، رویارویی با واههكه دارای بیشترین بسامد بود از لحاظ صفت

 های دارای آن واهه در كتابهای مذكور بررسی شد.بررسی وجهیت فعل در جمله

است و  «زن»واهۀ  باغ بلورو در رمان « ایران»واهۀ  46زمستان واهۀ مركزی در رمان  ها:یافته

 چگونگی كاربرد آنها معنیدار است.

با مالحظج چگونگی كاربرد واهۀ مركزی دو كتاب مورد بررسی، از منظرهای دونادون  گیری:نتیجه

مشخص شد كه نویسنددان هر دو كتاب نسبت به واهۀ مركزی اثر خود، جانبدارانه برخورد 

در « ایران»را در برخورد با واهۀ  46زمستان ای كه میتوان جهتگیری نویسندۀ اند؛ بگونهكرده

در « زن»را در برخورد با واهۀ  باغ بلورچهارچوب ایدئولوهی ناسیونالیسم و جهتگیری نویسندۀ 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This article proposes a solution to the text's 
hidden ideology in a novel within the layered stylistics framework. Two famous 
novels of the revolution's first decade, The Winter 62, written by Esmail Fassih, 
and the Crystal Garden, written by Mohsen Makhmalbaf, have been studied as 
case studies. This solution is based on a hypothesis that by extracting repeated 
words belonging to major ideologies, the word with the highest frequency and 
is probably the ideological center of the work can be reached. By discovering 
this word and examining its usage in the text, it is possible to get to the 
ideological orientation of the work. 
METHODOLOGY: In this research, by focusing on The Winter of 62 and the 
Crystal Garden books, using the library method and within the layered stylistics 
framework, each of the words that belonged to or were close to the proposed 
ideologies or their frequency was significant, were extracted and categorized. 
Subsequently, the usage of the highest frequency word was examined in terms 
of ascribing adjectives, the halo of words, confronting opposite words, and 
checking the verb form in the sentences with that word in the books 
mentioned. 
FINDINGS:  The central word in the novel The Winter 62 is the word "Iran," and 
in the novel, the Crystal Garden is the word "woman," and how they are used 
is meaningful.  
CONCLUSION: Considering how the central word of the two books under 
review is used, it is clear from different perspectives that the authors of both 
books have been biased toward the central word of their work. In this manner, 
it is practicable to evaluate the author's orientation of The Winter 62 apropos 
to the word "Iran" in the nationalism ideology framework and the author's 
orientation of The Crystal Garden apropos to the word "woman" in the 
feminism ideology framework. 
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 مقدمه
در میشوند. منظور از ها، تلقّیها و ایدئولوهیهای رایج در هر زمانه در آثار ادبی آن روزدار خواه ناخواه جلوهدیدداه

ها )بخصوی آنها كه مربوط به زنددی اجتماعیند( و نیز روش تفکر ها دربارۀ پدیدهعقیدهای از ایدئولوهی، منظومه

های رایج ای ممکن است با بخشی از این دیدداه(. هر نویسنده9-7: 4454خای یک طبقه یا یک فرد است )ایکن، 

کار یا پنهان كند؛ به همین های خود را آشدر جامعه همسو یا ناهمسو باشد و به دالیل مختلف داوریها و دیدداه

همج اجزای صوتی، واهدانی و نحوی »دلیل سطوحی از كالم ادبی، حاوی ایدئولوهی پنهان و داللت ضمنی است. 

زبان به انحاء مختلف و »( و 411: 4343)یارمحمدی، « ای مرتبط هستندزبان خواه ناخواه به نوعی با دیدداه ویژه

ای ایدئولوهیک ادبیات لزوماً پدیده»(؛ همچنانکه 46: 4374)فركالف، « استدر سطوح متفاوت، حامل ایدئولوهی 

اینکه ایدئولوهی چگونه در سبک سخن نمود پیدا میکند و چگونه باید مواضع (. »11: 4443)مکاریک،« است

 :4345)فتوحی، « شناس و تحلیلگر دفتمان استدیری كرد، از پرسشهای اصلی سبکایدئولوهیک را در متن رد

ای از ابزارها برای كشف ایدئولوهی پنهان اثر مجموعه 6شناسی انتقادیو سبک 4(. در تحلیل دفتمان انتقادی314

این است كه در اولی، هدف اصلی « شناسی انتقادیسبک»و « تحلیل دفتمان انتقادی»به كار میروند. تفاوت 

ای سبکی این متن در بافت اجتماعی است و دریافت ویژدیه« متن ادبی»است و در دومی، هدف اصلی « جامعه»

حاكی از آن است كه كاربردهای متعارف زبان « انتقادی»برچسب »(. در عنوان این دانشها 14و  15: 4344)درپر، 

( و پژوهشگر 465: 4394)وردانک، « اند از موضعهای ایدئولوهیکی كه بیشتر مردم غالباً از آنها بیخبرندآكنده

های این دو دانش، مردم را از این مواضع آداه كند. با این حال معموالً این ابزارها در متونی میکوشد با كمک ابزار

اند كه در آنها انتساب كالم به دویندۀ كالم مسلم است؛ اما در رمان، نویسنده عالوه بر پنهان كردن محک خورده

متن از دیدداه یا زبان شخصیتهای داستانی  ایدئولوهی، نسبت كالم به خود را نیز انکار میکند؛ زیرا در رمان تمام

روایت میشود و امکان انتساب كالم به نویسنده از سوی خواننده سلب شده است. اما در رمان نیز در نهایت، علیرغم 

ناسی های زیرین اثر بازشهای دونادون، میتوان همسویی نویسنده با یک ایدئولوهی بزرگ را در الیهبرخورد اندیشه

 كرد.

این مقاله، یکی از این راهکارها پیشنهاد و بطور موردی در دو رمان شاخص دهج اول انقالب بررسی شده است. در 

نوشتج محسن مخملباف. این دو اثر با زمینج  باغ بلورنوشتج اسماعیل فصیح و  46زمستان این دو رمان عبارتند از 

و  4343محتوایی نزدیک به هم )جنگ تحمیلی عراق علیه ایران( و در زمانی كمابیش نزدیک به هم )به ترتیب 

اند. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است كه در رمانهای مورد بررسی در این تحقیق ( نوشته شده4345

 ن كلمج مركزی شناخت و با بررسی چگونگی كاربرد آن به ایدئولوهی غالب اثر راه یافت؟ای را بعنوامیتوان كلمه

رح، های رمزدان ایدئولوهیهای مطهای متعلق به بستهپاسخ فرضی به این پرسش این است كه با بسامددیری از واهه

ر اثر دارد. این واهه را میتوان در متن هر رمان اغلب میتوان به یک واهه رسید كه معموالً بیشترین بسامد را هم د

های كلیدی یک ایدئولوهی بزرگ است. تحلیلگر میتواند واهۀ مركزی یا واهۀ اصلی اثر نامید. این واهه احتماالً از واهه

با تمركز بر این واهه در سرتاسر متن و بررسی عناصری از جمله صفات تعلق درفته به آن، همنشینی آن با كلمات 
                                                      

ارتباطهای میان زبان و »ای در زبانشناسی است كه رشتهشاخج علمی بین )Critical discourse analysisتحلیل دفتمان انتقادی ) .4

به نقش فعال دفتمان در »كرده و  (4395:4)آقادل زاده، « كاركرد زبان را در جامعه و سیاست بررسی»( و 454: 6545)نوردارد،« جامعه

 (.64: 6556)یوردنسن، « ساختن جهان اجتماعی تأكید دارد
شناسی دانشگاه ( استاد سبکLesley Jeffriesرا نخستین بار خانم لسلی جفریز )( Critical Stylistics)شناسی انتقادی . اصطالح سبک6

 با همین نام منتشر كرده است. كتابی 6545هادرزفیلد انگلستان به كار برد. او در سال 



 657-666 صص ،99، شماره پیاپی 44، دوره 4156شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ شهریور   سبک / 645

های حاوی آن واهه و سایر ابزارها، در پیرامون این واهه تحقیق كند و از این راه هیت فعل در جملهدیگر، بررسی وج

 به ایدئولوهی غالب متن دست یابد.

 

 سابقۀ پژوهش
د؛ انها از جهات بسامد یا نشانداری بررسی شدهاند، واههای سبک اثری پرداختههایی كه به الیج واههدر عمده مقاله

شف و بررسی واهۀ مركزی بعنوان كلید رهیافت به ایدئولوهی پنهان متن، در این مقاله ارائه میشود. عالوه اما ایدۀ ك

 اند.ای بررسی نشدهبر این كتابهای موضوع این پژوهش تا كنون از منظر ایدئولوهی در الیج واهه

 

 بحث و بررسی

 واژۀ مركزی

كاردر، »هایی نظیر ترده به خدمت میگیرد؛ مثالً مجموعه واههها را به شکل دسای از واهههر ایدئولوهی مجموعه

زن، تبعیض »هایی نظیر رمزدان دفتمان ماركسیسم به شمار میروند و مجموعه واهه« رفیق، توده، و اشتراكی

ایثار، شهادت، »هایی نظیر یادآور دفتمان فمینیسم و مجموعه واهه« جنسیتی، مردساالری، برابری زن و مرد

ر تراكم عناص»متعلق به دفتمان ایدئولوهیک انقالب اسالمی است. « ، مستکبر، طاغوت، حزب اهللمستضعف

 «ایدئولوهیک در تولید یک متن یا در تفسیر آن، نشان از تعلق متن به یک دروه اجتماعی یا دفتمان خای دارد

های متعلق به گیر برخی واهه(. چنانچه تحلیلگر هنگام مطالعج یک رمان متوجه تکرار چشم355: 4345)فتوحی، 

ایدئولوهیهای بزرگ شود، میتواند بسامد آنها را اندازه بگیرد. ادر بسامد یک كلمه بطرز چشمگیری بیشتر از سایر 

كلمات و ضمناً متعلق به یک دفتمان ایدئولوهیکی خای باشد، احتمال دارد آن كلمه، مركز ایدئولوهی اثر باشد. 

پیرامون  4ایین فرضیه، باید چگونگی كاربرد این كلمه را در متن بررسی كرد. هالج واههدر این صورت برای بررسی ا

های حاوی آن، از جمله مواردی است كه میتواند داوری نویسنده را در آن، صفتهای آن، و وجهیت فعل در جمله

 است. ای باشد بر اینکه متن از یک ایدئولوهی خای باردارمورد آن كلمه نشان دهد و اماره

 

 12ها و تحلیل واژۀ مركزی در رمان زمستان بررسی واژه

( 4399-4343نوشتج اسماعیل فصیح ) 46چاپ نخست رمان زمستان : 12معرفی و چکیدۀ داستان زمستان 

داستان از صورت درفته است.  4344آویز در تابستان و چاپ دوازدهم آن از سوی انتشارات ذهن 4343در سال 

به خوزستان رفته تا ادریس  4346آریان، استاد بازنشستج شركت نفت، روایت میشود. او در دی ماه زبان جالل 

در این سفر با منصور فرجام همراه است: یک دكتر كامپیوتر او  پسر بسیجی باغبانش را بیابد و به پدرش بردرداند.

وتر تأسیس كند. آنها در اولین شب اقامت كه از آمریکا به اهواز آمده تا برای شركت نفت، مركز تکنولوهی كامپی

                                                      
داه كلمات به تنهایی ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند اما حضور نزدیک به هم آنها بویژه وقتی تکرار شوند، ناخودآداه و بطور ضمنی  .4

 ای كه یکی تداعیگر دیگری میشود.آنها را در ذهن به هم مربوط نشان میدهد، بگونه

ای را برای حمله به عراق پس از واقعج یازده سپتامبر ایفا تبیین اینکه چگونه دفتمان كاخ سفید نقش متقاعدكنندهزاده در دلفردوس آقا

های متنوعی هستند كه هماهنگ با یکدیگر با در كنار سازوكار اجرایی این دفتمان عوامل زبانی همچون مطبوعات و رسانه»كرد مینویسد: 

بصورت مستقیم و غیرمستقیم در صدد القای « مسلمانی و اسالم»با واهه]های[ « ریسم و محور شرارتترو»هم دذاشتن مکرر واهه]های[ 

بیان میشود یا مخل صلح و امنیت جهان مطرح میگردد، « تروریست»این تفکر در اذهان ملل مختلف برآمدند تا اینکه هر وقت واهۀ 

 (.44مه:، مقد4395زاده، در اذهان تداعی شوند )آقادل« مسلمانان»
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خود در اهواز، به خانج یکی از دوستان جالل میروند كه مقدمج آشنایی منصور فرجام با دختری به نام الله میشود 

داران ثروتمند اهواز بوده كه كه چشمانش مانند چشمان معشوقج سابق منصور فرجام است. پدر الله از كارخانه

كتر د او پس از انقالب مصادره شده است. الله نامزدی به نام فرشاد دارد كه باید به سربازی برود. فوت كرده و اموال

فرجام وقتی به دلیل عدم حمایت مسئوالن، از تأسیس مركز تکنولوهی كامپیوتر ناامید میشود، دست به فداكاری 

میکند و بجای او به جبهه میرود تا فرشاد و شگفتی میزند. او مدارک خود را با مدارک فرشاد، نامزد الله، عوض 

الله بتوانند با مدارک جعلی از كشور خارج شوند. منصور فرجام در جبهه شهید میشود. جالل آریان، همزمان با 

 پیدا كردن ادریس موفق میشود بی آنکه هویت فرجام شناسایی شود، فرجام را به جای فرشاد به خاک بسپارد.

 ای كه حداقلها را در این كتاب به لحاظ بسامد بررسی و هر واههنگارنددان برخی از این واهه ها:بسامد برخی واژه

ای كه روبروی هر واهه درون دو پنج بار در كتاب تکرار شده بود استخراج كردند. حاصل در ذیل آمده است. شماره

 هالل قرار دارد نمایانگر تعداد آن واهه در كتاب است:

(، 61(، انقالب )4(، انقالب اسالمی )67المی، نظام و نهادهای برآمده از آن: جمهوری اسالمی )* نام انقالب اس

 (.4(، بنیاد شهید )16(، بسیج )47سپاه )

 (.4(، امام ]خمینی[ )4* نام رهبر انقالب اسالمی: خمینی )

 (.5(، روحانیون )56(، حاج آقا )9* القاب روحانیون: آیت اهلل )

 (.43(، رزمنده )47(، پاسدار )435دفتمان انقالب: شهید ) های پربسامد متعلق بهاهه* برخی دیگر از و

 (.4(، مهدی )عج( )4الزمان )(، صاحب7(، سیدالشهدا )4* نام اهل بیت عصمت و طهارت: حسین )ع( )

 (.47(، نوحه )7زنی )(، سینه66های مربوط به كربال و عزاداری حضرت امام حسین )ع(: كربال )* واهه

 (.7(، مانتو )5(، مقنعه )43(، روسری )44(، چادر )45های مربوط به حجاب اسالمی: حجاب )* واهه

(، اسالمی 49(، اسالم )5(، دعا )44(، مسجد )7(، قرآن )4(، صلوات )61(، نماز )35های مذهبی: خدا )* سایر واهه

 (.4(، مسلمان )و مسلمون( )66)

 (.61(، عرب )5(، روس )4(، روسیه )54(، عراق )36(، انگلیس )74(، آمریکا )414* نام كشورها و اقوام: ایران )

ای بسیار زیاد نسبت به بسامد ها با فاصلهمالحظه شد كه پربسامدترین واهه: 12واژۀ مركزی در رمان زمستان 

باید دفت « شهید» بار( هستند. دربارۀ كلمج 435« )شهید»بار( و  414« )ایران»كلمات بعدی، به ترتیب دو واهۀ 

وجود بخشی از بسامد ناشی از اتمسفری است كه ایدئولوهی حاكم )ایدئولوهی انقالب اسالمی( ایجاد كرده است؛ 

بار آن نام مکانهای مشهوری است كه به نام شهدا نامگذاری شده  36بار كاربرد،  435بعنوان مثال از مجموع این 

ودن حوادث و نام افراد تأكید كرده است اما تأكید او شامل اسم مکانها است. نویسنده در ابتدای كتاب بر خیالی ب

اند. بعنوان مثال بیمارستان شهید بقایی اهواز، بیمارستانی واقعی شدهنشده است. اغلب این مکانها واقعی و شناخته

واد افشاری . همچنین خیابان شهید دستگردی، میدان شهید جتأسیس شده است 4345و نظامی است كه در سال 

و... نام مکانهایی واقعی در اهواز است؛ بنابراین به كار بردن كلمج شهید در اینگونه موارد به اندازۀ مواردی كه این 

كلمه در بیان راوی یا شخصیتهای داستانی به كار میرود، مکشوف از دیدداه اعتقادی دوینده نیست. از آنجا كه در 

در وصیتنامج مکتوب شهدا به كار رفته، در بیان راوی و دیگر شخصیتهای « یدشه»این كتاب دوازده بار نیز كلمج 

و در اوج جنگ  46بار است. با توجه به اینکه وقایع این داستان در سال  44داستان، بسامد كلمج شهید فقط 

ج تحمیلی و در استانی مرزی و دردیر جنگ رخ میدهد، عدد چشمگیری به نظر نمیرسد و احتمال میرود كلم



 657-666 صص ،99، شماره پیاپی 44، دوره 4156شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ شهریور   سبک / 646

های بررسی شده است و به تمامی نیز در دفتار راوی یا شخصیتهای كه پربسامدترین واهه از میان واهه« ایران»

 داستانی به كار رفته، واهۀ مركزی این كتاب باشد.

 

 : 12چگونگی كاربرد واژۀ مركزی در زمستان 

 ای پیرامون ایرانهالۀ واژه 
 (.451)ی « ایرانیشرقی  خوبفرهنگ »

 (.457)ی « یرانیا قشنگبناهای سنتی و »

 (.69)ی « یهخوب ایرونیبچج »

 (.347)ی « ایرانیو سنتی  قشنگچه باغی بود! باغ »

 (.64)ی « ایرانكار  نفیستابلوهای »

 (.614)ی « دنظیرنبیو  شریف ایرانیپسرشون هم واقعاً یک جوان »

 (.344)ی « ایرانی خوبزن »

 (.613)ی « اندباستان شود درفتهایران  عظمتود موزۀ فرهنگی عمارتی را كه یک روز بنا ب»

 های زیر:موارد فوق را مقایسه كنید با نمونه

 (.354)ی « میزندچرت در اتاق حراست  چماقبا  عربفقط یک »

 (.74)ی « ناطورهای عرب»

به كار نرفته « جمهوری اسالمی ایران»در این كتاب هردز عبارت «: ایران»از « جمهوری اسالمی»تفکیک 

 است:« ایران»با « جمهوری اسالمی»است. درعوض مواردی هست كه بیانگر تمایز و بلکه تعارض 

را حملج  جمهوری اسالمیامسال هم مثل سایر موارد این جنگ كثیف، تنها راه دفاع در مقابل  عراقرهیم »

 (.664)ی « دیده است ایرانصفتانه به شهرها و مناطق مسکونی حیوان

میدهد؛  ایراندر موضع تهاجم )یا احیاناً تجاوز( و در اینجا تاوانش را  جمهوری اسالمیدر موضع دفاع است و  عراق

 عبارت زیر این معنا را صریحتر القا میکند:
 (.611)ی « جان میکند ایراناست. بنابراین  جمهوری اسالمیدر جنگ، شکست  ایرانشکست »

 (.336)ی « رو بگیره. جمهوری اسالمیاقی بمونه تا جلو میخوان سر صدام پدرسگ روی تنش ب همه»

 (.331)ی « و شهرهای ایران. ایرانآید و نابودی های تبلیغاتچیهای صدام میصدای یاوه»

سالگی ممنوع ، اوالد ذكور از چهاردهعراقدر جنگ با  جمهوری اسالمی احتیاجاتطبق قانون جدید نظام وظیفه و »

 (.44)ی « الخروج میشوند.

 است:« ایران»مهاجم و متجاوزند و پیامد آن متوجه « سپاهیان اسالم»در عبارتهای زیر نیز 

 (.394)ی « درآمده است. سپاهیان اسالماز دویست كیلومتر مربع از خاک عراق به تصرف  متجاوز»

جنگ چهرۀ  انایرقرار دارد. در داخل خاک  سپاهیان اسالمباران شهرهای بصره و خانقین و مندلی زیر دلوله»

 (.345)ی « بهتری ندارد.

 یکی از موارد قابل تحلیل، متن زیر است:

نکرده بود، وادار به مقابله به مثل  تجاوزهم كه هردز به نقاط مسکونی شهرهای عراق  ایرانهیچکس باور نمیکرد »

این  باران سیستماتیکولهنیز اكنون اقدام به دل« ارتش اسالم»بشود. ولی پس از سه روز...  بارخشونتدر عملیات 
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 (.364)ی « شهرها كرده

... اما وقتی این امر محقق شود كنشگر باور ندارد ایرانبعید است و هیچکس آن را از ایران از  تجاوزو  خشونت»

)ضمناً قرار درفتن ارتش اسالم در دیومه نیز از سوی نویسنده، « است. ارتش اسالمجمله، دیگر ایران نیست بلکه 

 نشانگر فاصلج ایدئولوهیکی او با این تعبیر است و اینکه این اصطالح را از آنِ خود نمیداند.(

در متن زیر دوینده قصد دارد دو نهاد پادشاهی و مذهبی را در ایران همچون تقابل مذهب و سلطنت در ایران: 

ج ترازو نشان دهد، اما بسامد و چگونگی كاربرد كلمات در این دو كفه یکسان نیست و دوینده بسمت نظام دو كف

 پادشاهی غلتیده است:

ایران تحت قطبهای مغناطیسی دو ابرنهاده... یه ابرنهاد شاهنشاهی یه ابرنهاد مذهبی. وقتی این دو ابرنهاد با هم »

كوروش كه زرتشتی و شاهنشاهی هماهنگ بودند. یا زمانهای شاه عباس  هماهنگی دارند، ایران باالس. مثل زمان

كبیر و شاهنشاه آریامهر. وقتی این دو ابرنهاد رو در روی همدیگه قرار میگیرن، انقالب و خونریزیه، تق توق، جنگ 

 (.431)ی « و صدام

نظام پادشاهی یا نظام شاهنشاهی اوالً: در اشاره به نظام سلطنت میتوان از تعبیرات متفاوتی مثل نظام طاغوت، 

ای نشاندار محسوب میشود و قشر انقالبی معموالً است )كه واهه« نظام طاغوت»استفاده كرد. در یک سوی طیف، 

ترین واهه نسبت به این نظام، شاهنشاهی است كه در این از آن استفاده میکنند(؛ در آن سوی طیف و جانبدارانه

 شده است.نمونه از این واهه استفاده 

های مربوط به دو نهاد سلطنت و مذهب مساوی نیست، زیرا دو بار از كلمج شاهنشاهی، یک بار از ثانیاً: بسامد واهه

لفظ شاه و یک بار از لفظ شاهنشاه استفاده شده یعنی مجموعاً چهار بار از كلمات مربوط به كفج پادشاهی استفاده 

قرار دارد. همچنین در كفج سلطنت، نام سه شاه « مذهبی»بار واهۀ شده است در حالیکه در كفج مذهبی فقط یک 

آمده: كوروش، شاه عباس، محمدرضا پهلوی، در حالیکه در كفج مذهبی فقط از یک چهره یعنی زرتشت نام برده 

 ت.های مذهبی اسالمی مؤثر، نامی برده نشده اسشده و آن چهره نیز مربوط به ایران قبل از اسالم است و از چهره

ثالثاً: نام پادشاهان، با عظمت برده شده مثالً به شاه عباس با صفت كبیر و به محمدرضا با الفاظ شاهنشاه و آریامهر 

آمیز آمده است. بنابراین صرف نظر از صراحتی كه اشاره شده در حالیکه نام زرتشت بدون پیشوند یا پسوند احترام

ها و چگونگی كاربرد آن بطور غیرمستقیم نشان میدهد در نزد واهه دیری پایانی بند وجود دارد، بسامددر نتیجه

 دوینده، كفج سلطنت، سنگینتر از كفج مذهب است؛ هرچند مدعای ظاهری دفتار، برابری این دو نهاد بوده است.

میزان »اند و آن وضع كرده «modality»وجهیت را معادل اصطالح وجهیت فعل در جمالت مربوط به ایران: 

كنندۀ یت دوینده در بیان یک دزاره است كه بطور ضمنی بوسیلج عناصر دستوری نشان داده میشود و بیانقاطع

منظور یا قصد كلی یک دوینده یا درجج پایبندی او به واقعیت یک دزاره یا باورپذیری، اجبار و اشتیاق نسبت به 

ی متن به عقاید و ایدئولوهیها را از طریق بررسی وجهیت، میزان پایبند(. »Simpson,1993:39« )آن است

« ساز پوشیده و پنهان عمل میکندمیتوان سنجید. ذهنیت، تعهدات و دیدداههای مؤلف در عناصر وجه

(. فتوحی با اشاره به اینکه دستورنویسان در موضوع وجه فعل اتفاق نظر ندارند، وجه اخباری 641: 4345)فتوحی،

در  46زمستان (. در رمان 697رخداد از سوی دوینده میداند )همان:را بیانگر وقوع یا عدم وقوع قطعی یک 

هایی كه حاوی واهۀ ایران است، مضمون ایراندوستی اغلب با وجه اخباری كه دال بر قاطعیت و عدم تردید جمله

ز ادوینده به سخن خود است، نمود مییابد. البته در مواردی معدود و فقط در خالل مباحث دو یا چندنفره، یکی 

شخصیتهای داستان در این امر تردید میکند اما این تردید در بافت داستان برای پیشبرد دیالوگ و فرصت دادن 
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به دویندۀ مقابل برای بیان صریحتر دیدداههای قاطع خود در حمایت از ایران است؛ به چند مورد كه دربارۀ ایران 

كه  است« جمهوری اسالمی»با « ایران»توجه تقابل ل یا فرهنگ ایرانی اظهارنظر شده است دقت كنید. نکتج قاب

 نشان میدهد دوینده در عین ایراندوستی، با ایدئولوهی انقالب اسالمی زاویه دارد:

قرار خواهد « جمهوری اسالمی»ساز است. چون تمام منطقه تحت لوای در جنگ برای دنیا مسئله« ایران»پیروزی »

 (.611)ی « ت. و ملت خون میدهد.درفت. بنابراین دشمن خون خواهد درف

حکومت كشور را در دست دارد. « جمهوری اسالمی»كشور در چنگ جنگ است و دردیر مسائل پس از انقالب. »

اند كه یکی از دیگری جدا نیست. جنگ علت و معلول دشمنان حکومت اسالمی است و این دو آنچنان ادغام شده

 (.611)ی « جان میکند.« ایران»است. بنابراین « میجمهوری اسال»در جنگ، شکست « ایران»شکست 

 (.611)ی « ایران كشوری عظیم و ملتی فناناپذیر است.»

در خالل دیالودی دربارۀ ایران، در ازای یک جملج منفی كه یکی از شخصیتهای داستان  431و  433در صفحات 

)ی  «نمیشه، ودرنه به این روز نمیفتاد.توی ایران یک ملت محکم و ثابت مثل هاپن یا اسپانیا پیدا »میگوید: 

 (، سه جمله با وجه اخباری و با قاطعیت كامل دربارۀ استحکام ایران بیان شده و حرف آخر نیز همین است:433

 (.433)ی « ایران سرزمینی نیست كه امثال صدام بتونن با خاک یکسان كنند.»

 (.433)ی « ایران دارای یک ملیت بزرده و هر فردش یک انسان.»

 (.431)ی « ایران سرزمینی نیست كه امثال صدام بتونن تق توق و شق شوق با خاک یکسانش كنند.»

های قاطع در بیان آن یک جمله در دفتگوی داستانی برای تحقق دیالوگ ضروری بوده است، اما بسامد جمله

یکی از  د؛ بویژه كه پایان دیالوگ نیزحمایت از ایران، سبب شده برآیند تأثیر این دفتگو، صالبت و قدرت ایران باش

شما نمونج یک خانم كارمند مسلمان و فهمیده و باتجربه هستید و بودید. مادر شما خانم دكتر »هاست: این جمله

جزایری بوده كه تابعیت آمریکاییش رو به عشق فرهنگ اسالمی و شرق و كار در ایران و فرهنگ ایران رها كرده 

 (.464)ی « ست.خدمت كرد و فوت كرد. شما هم شخصیت و فرهنگتون بیخدشه بود. همینجا كار كرد،

 

 باغ بلورها و تحلیل چگونگی كاربرد واژۀ مركزی در رمان بررسی واژه

و  4345( در سال -4334نوشتج محسن مخملباف )باغ بلور چاپ نخست رمان معرفی و چکیدۀ رمان باغ بلور: 

نشر نی صورت درفته است. داستان از این قرار است كه در بخش سرایداری از سوی  4371چاپ نهم آن در سال 

دار طاغوتی فراری، چهار خانواده زنددی میکنند: سرایدارها )خورشید و ای، متعلق به یک سرمایهای مصادرهخانه

وری شوهرش قربانعلی(، حمید )جانباز قطع نخاعی( و همسرش ملیحه، الیه )همسر شهید( با دو فرزندش، س

 )همسر شهید( به همراه دو فرزند كوچکش و نیز پدرشوهرش )مشهدی( و مادرشوهرش )عالیه(.

داستان، شرح مصائب این چهار خانواده است: مشکالتی كه در ازدواج مجدد همسران شهید )الیه و سوری( پیش 

و بیتوجهی مسئوالن به آید، وضعیت خانوادۀ جانباز داستان )حمید(، شهادت دو مرد دیگر خانوادۀ سوری، می

اش را باز پس دیرد و این ای موفق میشود خانهها. در پایان داستان نیز صاحب ملک مصادرهمسائل این خانواده

 ها بیخانمان میشوند.خانواده

هایی را كه تعلق یا نزدیکی به یکی از ایدئولوهیهای مطرح داشتند نگارنددان برخی واههها: بسامد برخی واژه 

روی ای كه روبای كه حداقل پنج بار در كتاب تکرار شده بود ثبت كردند. شمارهراج كرده و از میان آنها هر واههاستخ

 هر واهه درون دو هالل قرار دارد نمایانگر تعداد آن واهه در كتاب است:
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(، 94(، بابا )55)(، پدر 13(، برادر )456(، آقا )55(، پسر )5(، پیرمرد )497مرد )های مربوط به جنسیت: واژه

(، 449مادر و مادری ) (،43(، خواهر )59(، خانوم )45(، خانم )43(، دختر )654زن ) (.73(، شوهر )5بابابزرگ )

(، 5(، ویار )7(، زائو )4(، زایمان )7(، حامله )44(، بیوه )9(، مامانی )34(، مامان )45(، مادرشوهر )66مادربزرگ )

 (.4(، روسری )4(، چارقد )34چادر )

(، حسین )ع( 5(، امام رضا )5(، ام لیال )45(، الهی )655(، خدا )73اهلل )های مربوط به ایدئولوژی مذهبی: واژه

(، 66(، حالل )44(، حرم )44(، حرام )67(، حاجی )46(، بهشت )7(، ثواب )5(، تسبیح )7(، اذان )4(، زینب )7)

(، 4(، دناه )7(، قیامت )5(، غیبت )45(، صیغه )7صلوات ) (،9(، زیارت )5خوان )(، روضه7(، ذوالجناح )64دعا )

 (.9(، نماز )4(، نذر )5(، نامحرم )45(، مسجد )45جهنم )

(، 9(، شهادت )45(، جبهه )7(، بنیاد ]شهید[ )4(، ایثار )9انقالب )های مربوط به گفتمان انقالب اسالمی: واژه

 (.11(، شهید )65شهدا )

های مربوط به ایدئولوهی مذهب تشیع در اثر پرشمار چنانچه مالحظه شد، واههلور: واژۀ مركزی در رمان باغ ب

ها بتنهایی بسامد زیادی ندارند. با اینکه داستان در فضای سالهای هیچیک از این واهه« خدا»است، اما جز واهۀ 

ز از و شخصیتهای اصلی آن نی اولیج بعد از انقالب و در محیطی كامالً دردیر با شرایط جدید بعد از انقالب میگذرد

 های وابسته به دفتمان انقالب اسالمی در نثر اثر پررنگ نیست.طرفداران جدی نظام نوپای اسالمی هستند، واهه

 است كه بتنهایی« زن»های مربوط به جنسیت در این اثر بسیار پرشمارند. پربسامدترین واهه در این دروه واهه

اغ ببینی كرد واهۀ مركزی كتاب بار تکرار شده است؛ بنابراین میتوان پیش 674 بار و در تركیبات مجموعاً 654
 است.« زن»، بلور

 

 چگونگی كاربرد واژۀ مركزی در رمان باغ بلور
ها تنها . در خواستگاری عیب قیافهنیستعیب ظاهری كه بر مرد عیب »مقایسۀ ارزش زن و مرد در جامعه: 

سوی قضیه است كه تنها عیبها تلنبار میشود. زن بودن! این یک عیب! دیگر . این است مزیدی بر عیب زن بودن

(. عیب ظاهری بر مرد عیب نیست اما بر زن نه تنها عیب هست، بلکه عیبی است بر روی عیب ذاتی 95)ی « چه؟

 او: زن و مرد در جامعه نابرابرند.(

ه بار در یک تركیب تحقیرآمیز )زنیکه( ب فقط یک« زن»واهۀ شده با زن و مرد: مقایسۀ تركیبات منفی ساخته

علیرغم بسامد كمترش، ده بار نیز در تركیبهای تحقیرآمیز یا ضد خود از « مرد»كار رفته است، در حالیکه واهۀ 

بجز در یک مورد، « مادر»جمله مردک )یک بار(، مردیکه )سه بار( و نامرد )شش بار( دیده میشود. كما اینکه كلمج 

و سه بار در « پدرسوخته»هشت بار در تركیب « پدر»ی مقدس و محترمانه به كار رفته، حال آنکه جا در معانهمه

( و یک بار 653)ی ...« بر پدرش لعنت »( و 611)ی ...« دور پدر اون »( و 444)ی ...« بر پدر آنکه »عبارتهای 

 محترمانه به كار رفته است.درصد از موارد در معانی نا 5/49( یعنی نزدیک به 66)ی « پدربی»در تركیب 

 

 «زن»در صفات یا هالۀ پیرامون « مظلوم»تکرار كلمۀ 
 )تقدیمیج كتاب(.« این دیار مظلومتقدیم به زن؛ زن *»

 ؛ هنگامی كه خورشید از عالیه خانم بددویی میکند.(34)ی « ایهپدرسوخته مظلومزن *»

« یت زن دفتند در وصف ایشون بودهمظلوم... آنچه در خود الیه خانوم هم خدا شاهده از اون معصومهای روزداره*»
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 ؛ از زبان مشهدی دربارۀ الیه یکی از زنان اصلی داستان(.95)ی 

نشان میداد. حمید اندیشید شاید برای  مظلومحمید هرچه كرد از او زن بدی بکشد نشد. چیزی از ته طرح او را *»

حمید میخواهد تصویری از خورشید بکشد؛ زنی كه با ، هنگامی كه 636)ی « اش باشد.دماغ و چشمهای زنانه

خوشخدمتی به صاحبخانج طاغوتی سبب شده آنها بیخانمان شوند. با این حال باز هم او را به دلیل زن بودنش 

 «مظلوم میبیند.

 ، در تصورات كریم آقا هنگام دیدن عکسهای قدیمی همسرش(.49)ی « زن او، همین الیه، دهاتی مظلوم*»

مرد برخاسته بود... »كتاب فقط یک بار واهۀ مظلوم در توصیف یک مرد در حالت خواستگاری آمده است: در این 

 (.74)ی « دویی دنجشکی در قفس افتاده. مظلوم و مغموم

 

 كاررفته برای زن و مردمقایسۀ صفات به

(، 44)ی « بدقیافه زن»(، 49و  47)صص « زن دهاتی»(، 47)ی « زن بدزا»كاررفته برای كلمج زن: *صفات به

زنی در چادر پیچیده، »(، 479و  36)صص « زن بیچاره»، مجموعاً شش بار(، 34و  35)صص « زن دیس سفید»

هر مهربان »(، 94)ی « زن دست تنها»(، 94)ی « نه چندان بلند نه چندان كوتاه، نه چندان چاق نه چندان الغر

زنهای »(، 436)ی « زن مقبول و موقت»(، 436 )ی« زن تک و تنها، دشنه، لخت و عور»(، 41)ی « زنی

زن »(، 644)ی « زنیکه بی سر و پا»(، 414)ی « زن نجیب»(، 636، 415)ی « زن بد»(، 415)ی « دارخونه

)ی « زن مصری»(، 469)ی « زن اصلی»(، 447« )زن كوچک»(، 456)ی « سه زن جورواجور»(، 64« )سوم

 (.647)ی « دارزن سر نگه»(، 414)ی « زن بی شوهر»(، 416)ی « زن عقدی»(، 464)ی « زن لبنانی»(، 464

كاررفته برای واهۀ زن، چهارده صفت را كم و بیش میتوان وهشت صفت بهچنانکه مالحظه میشود از میان بیست

خنثی دانست: دیس سفید، در چادر پیچیده، نه چندان بلند نه چندان كوتاه، نه چندان چاق نه چندان الغر، 

 ر، سوم، جورواجور، كوچک، اصلی، مصری، لبنانی، عقدی، بی شوهر، موقت.داخونه

چهار صفت دارای بار مثبتند: مهربان، مقبول، سرنگه دار، نجیب و شش صفت بیانگر رنج و درد موصوف خودند: 

 بدزا، بیچاره، دست تنها، تک و تنها، دشنه، لخت و عور.

 بد، بی سر و پا. چهار صفت دارای بار منفیند: بدقیافه، دهاتی،

به این ترتیب میبینیم ادر صفات خنثی را كنار بگذاریم، تعداد صفتهای مثبت و منفی برابرند و یکدیگر را خنثی 

 میکنند؛ بنابراین دربارۀ زن این صفتها بیانگر مظلومیت و درد و رنج او هستند و معنادار مینمایند.

ترین بادذشت»(، 655و  13،54)صص « مرد حسابی»(، 69)ی « مرد زن مرده»كاررفته برای كلمج مرد: *صفات به

)ی « مرد نامرد»(، 46)ی « مردی كه او نمیشناخت»(، 54)ی « مردی سرتر از خود»(، 55)ی « مرد این خاک

)ی « ای، پیریای، كچلی، كوری، چالقی، آبله مرغان درفتهمرد زن مرده»(، 95)ی « مرد مهربان»(، 414و  77

بهترین »(، 93)ی « مردی با این همه عیب»(، 93)ی « مردی كه روبرویش نشسته»(، 94)ی « لمرد او»(، 94

(، 466)ی « مرد دوم»(، 41)ی « مردی كه دستی بر سر بکشد»(، 43)ی « مرد پیش»(، 97)ی « مرد عالم

)ی « یمرد به این باوقار»(، 419)ی « مرد دنده»(، 434)ی « مرد خر»(، 436)ی « مردیکه نمک به حروم»

« مرد به اون بزردی»(، 94)ی « مرد جدید»(، 44، 95، 91، 93، 96، 94، 95، 74)صص « مرد خواستگار»(، 663

 (.615)ی « مرد بیمالحظه»(، 463)ی « مردی كه تا به حال هزار بار او را دیده بود»(، 455)ی 

هشت صفت را كم و بیش میتوان  كاررفته برای واهۀ مرد،وهشت صفت بهچنانکه مالحظه میشود، از میان بیست
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خنثی دانست: مرد خواستگار، مردی كه او نمیشناخت، مرد اول، مرد دوم، مردی كه روبرویش نشسته، مرد پیش، 

 مرد جدید، مردی كه تا به حال هزار بار او را دیده بود.

 زردی.این باوقاری، به اون بترین، سرتر از خود، مهربان، بهترین، به هشت صفت دارای بار مثبتند: حسابی، بادذشت

مرده، نامرد، كچل، كور، چالق، آبله مرغان درفته، پیر، با این همه عیب، نمک دوازده صفت دارای بار منفیند: زن

 به حروم، خر، دنده، بیمالحظه.

درصد است. صفات منفی  5/69درصد و صفات خنثی برای مرد  55در مقام مقایسه میبینیم صفات خنثی برای زن 

 3/41كاررفته برای مرد مثبت و درصد صفات به 5/69درصداست. همچنین  3/41درصد و برای زن  13رای مرد ب

كاررفته برای زن نشانگر مظلومیت و درد و رنج درصد صفات به 5/64كاررفته برای زن مثبت و درصد صفات به

 است.« رنجدیده»ی زن و سیما« منفی»اوست. به عبارت دیگر در آیینج صفات، سیمای مرد نسبتاً 

در سرتاسر این كتاب از زبان شخصیتهای داستان و نیز خود وجهیت فعل دربارۀ مرد و زن و روابط آنان: 

نویسنده قضاوتهایی دربارۀ زنان و مردان میشود. این قضاوتها اغلب به شکل احکام صریح و قاطع از سوی دوینده 

 ها در وجه اخباری است.جمله توجهی از افعال اینصادر میشوند؛ قسمت قابل 

 دربارۀ زن:
 (.49)ی « در زایمان یک زن تمام زنها میزایند.»

شرمی زنانه حتی حرمتی كه میان مادر و دختر تا شب زفاف دختر و حتی پس از آن ادامه مییابد، او را از دفتن »

 (.65)ی « بازمیداشت.

خدا هوو آفریده. مادر و دختر هم كه باشی یک پا هوو زن جماعت چشم دیدن همدیگه رو ندارن. همه را یکسره »

 (.34)ی « هستی.

 (.17)ی « همه زنها بچه میخوان.»

 (.95)ی « اونچه در مظلومیت زن دفتند در وصف ایشون بوده.»

 (.441)ی «. دسترۀ حریم زن حرمت مرد است به او»

 (.444)ی « حرف در دهان زنها نمیماند.»

 (.441)ی « پر میکند.خدا روز زن را به ساددی »

 (.44)ی « فلسفج وجودی كسی كه از آن دیگری است: زن.»

 (.436)ی « زن یه آقا باالسر میخواد ضبط و ربطش كنه.»

 (.414)ی « زنی كه مثل لباس هی بپوشن و دربیارن روحش كهنه است. مثل جسمش نیمداره.»

 (.414)ی « شوهر طالی نابه اما تو دنجه.زن بی»

 دربارۀ مرد:
 (.94و  95)صص « مرد جماعت خشمش كه بگیرد سر و همسر نمیشناسد.»

 (.94)ی « ای برای زدن دارند. خوبهایشان اشیای اتاق را میشکنند.همج مردها وسیله»

 (.49)ی « به هر دونه موی صورت این مردها هزار شیطون تاب میخوره.»

 )ی« ه آنها كه باید برسید نرسید او را میزند.سر حوصله نبود زورش ب -هر مردی كه میخواهد باشد–هر وقت »

455.) 

 (.94)ی « مردها همه چیز را به شرط چاقو میخرند.»
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 (.445)ی « مردها از این قهرها زیاد میکنند. نازكشیدن میخوان.»

 (.445)ی « ان. ناز كشیدن میخوان.مردها بچه»

 (.659)ی « مردها رو من میشناسم. اون قرمساقم دیگه بیا نیست.»

 (.97)ی « اند.مرد است. مردان را از خمیرۀ دیگری ساخته»

 (.97و  94)صص « زن كه نیست. هیچکس در هیچ كجای دنیا مردها را از سر زشتی رد نمیکند.»

 (.97)ی « ای است الیه. قحطی مرد است.مرد كم است. نامرد زیاد است. بدزمانه»

ها تنها مزیدی بر عیب زن بودن است. این سوی عیب قیافهعیب ظاهری كه بر مرد عیب نیست. در خواستگاری »

 (.95)ی « قضیه است كه تنها عیبها تلنبار میشود.

 (.43)ی « هایی كه از زنشان میخواهند مادرشان باشد.مردها مثل همند. همه، بچه»

 (.433)ی « خوب و بد مردها رو من میشناسم. میگیرن بدبختت میکنند میرند به امان خدا.»

 (.434)ی « ین مردها بدشون بده خوبشون هم خوبه میونه ندارند.ا»

 (.414)ی « مردی اونم تو بازوش بود.»

همه دنیا دست مردهاست. دنیا رو خلق كردن برای مرد نامرد. هر كی رو بخوان میگیرن. هر كی رو نخوان پس »

ا رو. مردها همه جای دنیا مردها میدن. خوبشون خوبیهای دنیا رو برای خودش جمع میکنه. بدشون بدیهای دنی

 (.419و  417)صص « رو میخوان برای یک كار. برای عروسکبازی. برای كلفتی. برای مادری.

 (.614)ی « مردها همه مثل همند. همه بیخیال.»

 (.431)ی « اند.تو بگی میون عرب و عجم توفیری تو مردها دیدم ندیدم. مردهای همه جای دنیا از یک خمیره»

 (.414)ی « شون یه جور. تو خونه اصلیتشونو نشون میدن.شون بیرونشون یه جوری یه تو خونههمه»

 (.414)ی « ما زنهاییم كه خودمون كار خودمونو خراب میکنیم تا مردها به سرمون مسلط بشن.»

 (.645)ی « سر.این همه مرد فقط با هیکلشان پیش او آمده بودند. نهایت این هم یکی از آن جماعت بی»

)ی « شونو بخوره.همونجا بود كه فهمیدم مردها زنها رو راست راستی میخوان برای یه كار. برای اینکه غصه»

454.) 

 (.46)ی « ای؟مرد كه نباشد ستون خانه نیست و خانه بی ستون چه چیزی جز خرابه»

 (.439)ی « اون مرده از من مالتره.»

هایی كه حاوی نوعی داوری و صدور حکم برای مرد یا زن است، ر جملهبعنوان جمعبندی این بخش میتوان دفت د

وهشت فقره در وجه اخباری در وصف مرد دفته شده كه بجز دو جمله الباقی همه حاكی از خشونت مرد، بیست

انصافی او، و نیز نابرابری جنسیتی در جامعه به سود مرد است. هجده فقره در وجه اخباری در وصف زن دفته بی

شده كه فقط دو فقرۀ آن وصف منفی از اخالق زنانه و الباقی همه حاكی از مظلومیت زن، مهربانی و عاطفج او، 

ضعف و نیازمندی او و نیز نگاه جنسی به زن است. میتوان دفت نویسندۀ كتاب با استفاده از وجه اخباری در بیان 

جامعه میبیند، قاطعیت و عدم تردید خود را  خشونت و ظلم جنس مرد و نابرابری جنسیتیی كه به سود مرد در

 نشان داده است.

 

 گیرینتیجه
تان مسدر این مقاله بسامد كلماتی كه صراحتاً یا تداعیاً در شمار رمزدان ایدئولوهیهای مطرح بودند از دو كتاب ز
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، 46زمستان در كتاب دیری شد. نتایج این بررسی نشان داد استخراج و بسامد آنها در متن اندازه باغ بلورو  46

از كلمات كلیدی « ایران»ترین واهه است. از آنجا كه ، پربسامد«زن»كلمج  باغ بلورو در كتاب « ایران»كلمج 

است، فرض شد این دو كلمه به  6از كلمات كلیدی ایدئولوهی فمینیسم« زن»و  4ایدئولوهی ناسیونالیسم ایرانی

ند. سپس چگونگی كاربرد این دو واهه در كتابهای یادشده از غ بلورباو  46زمستان ترتیب واهۀ مركزی كتابهای 

های متعارض و نیز وجهیت فعل در جمالت حاوی آن واهه بررسی شد. مالحظه شد ای، تقابل با واههلحاظ هالج واهه

كلماتی كه به ای از كلمات زیبا پر كرده است و صفات و دیگر را هاله« ایران»، اطراف واهۀ 46زمستان در كتاب 

را كه « عرب»افزاست؛ در حالیکه اطراف واهۀ آمیز و ارزشنسبت داده میشود احترام« ایرانی»یا « ایران»نحوی به 

تاب، هردز اند. در این كای در تقابل با ایران قلمداد میشود، كلماتی با بار منفی پر كردهایرانیستی واههدر دیدداه پان

به كار نرفته است. درعوض مواردی هست كه بیانگر تمایز و بلکه تعارض « نجمهوری اسالمی ایرا»عبارت 

های تهاجم و تعرض و... استفاده میکند، آنها را است. نویسنده هنگامی كه از واهه« ایران»با « جمهوری اسالمی»

 عظمت، بزردی ویا مانند آنها نسبت میدهد؛ به عکس افعالی كه دالّ بر « ارتش اسالم»یا « جمهوری اسالمی»به 

است مضمون ایراندوستی اغلب « ایران»هایی كه حاوی واهۀ صفات مثبت است به ایران اسناد داده میشود. در جمله

 با وجه اخباری نمود مییابد كه دال بر قاطعیت و عدم تردید دوینده به سخن خود است.

 شده با این واهه، فقط یک تركیب تحقیرآمیزمالحظه شد در تركیبات ساخته باغ بلوردر كتاب « زن»در بررسی واهۀ 

علیرغم بسامد كمترش، ده بار در تركیبهای تحقیرآمیز یا ضد خود به كار رفته « مرد»به كار رفته در حالیکه واهۀ 

تکرار  با بسامد زیادی« مظلوم»است. عالوه بر این در صفات یا دیگر كلماتی كه به زن نسبت داده شده است، كلمج 

واحد  نظریج فمینیستی كلیتی»های فمینیستی است؛ زیرا دانیم كه مظلومیت زنان اساس تمام نظریهمی میشود.

نیست و نظریات یا دیدداههای بسیاری را در بر میگیرد كه هر یک میکوشند توصیفی از ستم بر زنان ارائه دهند 

 (.45: 4397)تانگ، « جویز كنندو با تبیین علل و پیامدهای آن، راهبردهایی برای رهایی زنان از قید آن ت

درصد است.  3/41درصد و برای زن  13پس از كنار نهادن صفات خنثی مالحظه شد صفات منفی برای مرد 

كاررفته برای زن نشانگر مظلومیت درصد صفات به 5/64كاررفته برای مرد مثبت و درصد صفات به 5/69همچنین 

. در است« رنجدیده»و سیمای زن « منفی»صفات، سیمای مرد نسبتاً  و درد و رنج اوست. به عبارت دیگر در آیینج

وهشت فقره در وجه اخباری هایی كه حاوی نوعی داوری و صدور حکم برای مرد یا زن است بیستبررسی جمله

انصافی او، و نیز نابرابری جنسیتی در در وصف مرد دفته شده كه بجز دو جمله همه حاكی از خشونت مرد، بی

به سود مرد است. هجده فقره در وجه اخباری در وصف زن دفته شده كه فقط دو فقرۀ آن وصف منفی از  جامعه

                                                      
شکل   « ت ایرانمل»تاریخ نگاری ناسیونالیستی در ایران براساس ایدۀ جدید    ». ناسیونالیسم براساس نوعی بازخوانی تاریخ شکل میگیرد و     4

سی به نام        سیا درفت كه بر فرض وجود یکپارچگی قومی، نژادی و نیز فرهنگ، زبان، تاریخ، آداب و رسوم و مرزهای مشترک در یک واحد 

صادقی،  « مبتنی بود «ایران» صص  4391) سیونالیسم عربی       66و  64:  سیونالیسمهای دیگر از جمله نا (. این بازنگری در تاریخ تفاوتی با نا

های ایرانی پیش از اسییالم اسییت در حالیکه در جهان ناسیییونالیسییم در ایران، نوعی بازدشییت افراطی یا متعادل به آموزه»دارد و آن اینکه 

 (.43)همان: « اندازۀ دذشته اسالمی حائز اهمیت است و این دو از یکدیگر مجزا نیستند. عرب، دذشتج عربی به
مکتب فمینیسم به مسائل زنان در معنای وسیعش توجه دارد. مسائلی چون ستم مردان بر زنان در طول تاریخ، قوانینی كه به نفع مردان » .6

از این قبیل. فمنیستها میگویند در غالب متون صدای مردان شنیده میشود تنظیم شده است، پدرساالری، حقوق غیرمساوی زن و مرد و 

(. جنبش فمینیسم در جهان بر این باور شکل درفته 673الف:  4345)شمیسا،« حال آنکه در آثار فمینیستی صدای زنان، صدای رساست

با مردان هستند، نابرابری واقعی میان قدرت، حتی در كشورهایی كه زنان بطور رسمی دارای حقوق سیاسی و اجتماعی برابر »است كه 

های بسیاری نادیده درفته میشوند و اغلب هنگامی كه از انسانها ثروت و شرایط زنددی زنان و مردان از میان نرفته است. زنان هنوز در عرصه

 (.354: 4443)لیدمان،« صحبت میشود منظور مردان هستند
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اخالق زنانه و الباقی همه حاكی از مظلومیت زن، مهربانی و عاطفج او، ضعف و نیازمندی او و نیز نگاه جنسی به 

طعیت و عدم تردید خود را در بیان خشونت زن است؛ بنابراین میتوان دفت نویسنده با استفاده از وجه اخباری، قا

 و نابرابری جنسیتی كه به سود مرد در جامعه میبیند نشان داده است.

د؛ اناین تحقیق نشان داد كه نویسنددان هر دو كتاب نسبت به واهۀ مركزی اثر خود، جانبدارانه برخورد كرده

در چهارچوب ایدئولوهی « ایران»د با واهۀ را در برخور 46زمستان ای كه میتوان جهتگیری نویسندۀ بگونه

در چهارچوب ایدئولوهی فمینیسم ارزیابی « زن»را در برخورد با واهۀ  باغ بلورناسیونالیسم و جهتگیری نویسندۀ 

كرد؛ بنابراین علیرغم اینکه زمینج موضوعی هر دو كتاب، جنگ تحمیلی و تبعات آن است، در الیج پنهان آثار 

 الب است.ایدئولوهی دیگری غ

 

  نویسندگان مشاركت

تهران علوم انسانی دانشگاه ادبیات و دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییسركار خانم دكتر حمیرا زمردی   است.شده استخراج

اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانآقای سیداحمد میرزاده اند. بوده

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده آقای دكتر عبدالرضا سیف

  است. بوده پژوهشگرسه هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته

 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 

 دانشگاه تهران اعالم كنند.

 

  منافع تعارض

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

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

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

 میگیرند.
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