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  مردان با  تعامل   فرآیند  در زن در جامعه همواره   موجودیت  های  مؤلفه  و مفاهیم  دیرباز  از
  حضور  فرصت  مختلف، هایعرصه  در اجتماعی ساختار  تکامل و تحوالت پی در اما میشد؛  شناخته 
  مانر دنیای به ورود طریق از توانستند  زنان همچنین. آمد پدید ایران معاصر  ادبیات در زنان پررنگ
.  گذارندب نمایش به باورپذیر ای بگونه را بود فکریشان دیدگاههای گویای كه را خود اجتماعی فردیت
صل  مردان و زنان زبان متفاوت رفتارهای گیری شکل  ستفاده  حا   زبانی نمودهای از آنها متفاوت ا
  امنظ واژه، آوا، نظیر زبان ابعاد همه شامل  است  جنسیت  زبانشناسی   حوزه در كه زنانه نگارش. است 
 به نکهبر گفتگوها و ای زن جنسیت متغیر دربارۀ تأثیر نوشتار، این در از اینرو. میشود نحوی و صرفی

 فراهم را زبانی متمایز هایگونه و متفاوت جنستتیتی الگوهای تجلی استتباب متغیر، این چستتان
  عاملی او زبان و گفتار نوع در زن پردازی شتتتخصتتتیت كه آنجا از آورد؛ بحث خواهد شتتتد.می

 این در ستبب  این به اوستت  به جامعه دید و نویستنده  نگرش محصتول  این و استت  كنندهتعیین
شده    پژوهش سی  با سعی  شون،    رمان چهار برر شمهایش  میکنم، خاموش من را چراغها سوو  و چ

سی  سلوچ  خای جای سانه   رویکرد جامعه با زنان گفتگوی برر   ویگفتگ همچنین. شود  تحلیل شنا
  بررستتی استتت، جامعه زنان از گوناگون اقشتتار و طبقات بینیجهان كنندهمنعکس كه ناهمخوان

سی  هدف، در واقع شود می ست      رفتارهای زبانی برر صیتها    هاییافته .آنها اجتماعی نقش نه شخ
ضر  پژوهش ست  آن از حاكی حا صیف،  هنگام جزئیات به توجه نظیر هاییمؤلفه كه ا  از پرهیز تو
شواژه  و ركاكت ستفاده  ها،رنگواژه دقیقتر كاربرد ها،د   نی،درو گفتگوی كالم، مؤدبانه صورتهای  از ا

ستورمندی  به بودن مقید و كالم قطعیت عدم شتر  زنان زبان در كالم، د ست  مردان از بی  هب نظر. ا
 زن رمانهای در زده جنسیت  زبان رمانها، این در سبکی  و اختصاصات   مردانه و زنانه زبان معیارهای

 .است شده متجلی نگاشته مرد رمانهای از بیش نگاشته
  خاموش من را چراغها زن، جنستیت، گفتگو، شتخصتیتهای    جامعه شتناستی زبان،   :كلیدواژه

 سووشون چشمهایش، سلوچ، خالی جای میکنم،
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Analysis of woman character in Persian chosen novels based on 

sociology of woman’slanguage 

Sima Jahani4, Morteza Mir Hashimi (corresponding Author)1 

 

Abstract  

From long time ago, woman’s being concepts and components always 

was known in the process of interacting with mens, but due to social 

structure developments and evolution in different fields. The opportunity 

of women’s strong presence in Iran’s contem porary literature had been 

created. Although women by entering to the world of novels were able to 

display their social individuality which is seemed to be their intellectual 

views ina believable way. Forming woman’s and men’s different language 

behavior is the result of their different use of language charts. Feminie 

writhing which is in gender linguistic field contains all dimensions of 

writing which is in gender linguistic field contains all dimensions of 

language like voice, world, morphology and syntatic system. Flence in this 

article, the effect of female gender variable on coversations and how this 

variable provides manifestation of different gender patterns and distinctive 

linguishtic species will be discussed. Since the characterization of a 

woman is a determining factor in her type of speech and language and this 

is the result of the author’s attitude and society’s view of her, there fore in 

this research attemped to analyze the woman’s discourse review with a 

sociological approach by studying four novels. Surashun, I turn off the 

lights, her eyes and missing soluch. Also an inconsistent speech which 

reflecting closes world view and different layers of society’s woman will 

be studied, infact the purpose is reviewing linguistic behaviors of 

characters not their social rols. Findings of current research suggest that 

components like attention to details while describing, avoiding bawdiness 

and taboo words, more accurate applying of color words, using polite 

forms of speech, internal conversations, uncertainty of speech and 

bounding to speech grammer in women language is higher than men. 

According to women’s and men’s language criteria and stylistic features 

in these novels, gender strucking language in women written novels has 

become more manifested than men writhe novels.              

Keywords: language sociology, Gender, conversation, women 

characters, I turn of the lights, missing soluch, Her Eyes, Suvashun. 
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 مقدمه

  رب،غ در فمینیستتتی جریان مانند گوناگونی جریانهای شتتکلگیری و ادبی مکاتب

  سایۀ در زنان معاصر، دورۀ در شود؛ جهان ادبیات در تحول ایجاد برای سرآغازی توانست

ستی  جریان شمار  مدرن جامعه اتفاقات از یکی كه فمینی ستند  آید،می ب   لمروق به توان

  و ستتیاستتی نیازهای و گفتمانها و اجتماعی هایاندیشتته و نگرشتتها و یابند راه ادبیات

 بیان شده( مردان) مخالف جنس توسط تاریخ طول در كه را ادبی و فرهنگی و اقتصادی 

  هایهشیو  از یکی دلیل بهمین دهند. انتقال رمان، و شعر  بخصوص  هنر به توسل  با بود،

 نجریا .است  زنان زبان شناسی  جامعه و گفتگوها بررسی  معاصر،  رمانهای و داستان  نقد

  انندم ارزشمندی  آثار خلق باعث زنان، فرهنگی و اجتماعی حقوق به توجه و فمینیستی 

 عبدالحمید كه لطیفی مایۀدرون آن و میکنم شتتد خاموش من را چراغها ستتووشتتون،

سندگان  قلم با بود، كرده حس ادبیات در را آن خالی جای كاتب،   ادبیات وارد زن، نوی

.  گفتندمی سخن واحد شکلی با و جنسیت بدور از كالسیک داستانهای در شخصیتها. شد

ه ب كاتب عبدالحمید چنانکه بود شتتده باب مردم از برخی میان در تفکر نوعی البته

  اشایهدرونم و باشد  مردانه و استوار  بیانش كه است  آن گفتار بهترین: »میگوید صراحت 

 (41: غذامی، زن و زبان.« )لطیف و زنانه

  پژوهشتتگران توجه اجتماعی، هایاندیشتته بیان و كالمی پیچیدگیهای بعلت رمانها

  ینا از در یکی اندكرده سعی  پژوهشگران  این از هركدام اند،كرده جلب بخود را بسیاری 

شا  برای را رمانها این كالمی و فکری پیچیدگیهای و ابهام پیچشی،  هایالیه   نمخاطبان

س  جنسیت  شناسی  زبان شناسی،  جامعه منتقدان نظر در شیوه  این كنند، تبیین  كه تا

صر  رمانهای بارز هایشاخصه   از یکی سندگان  .آیدمی بحساب  معا صر  نوی   سعی  زن معا

  هادغدغه و دینی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی   هایاندیشه  گفتگو، طریق از اندكرده

 .دهند بازتاب را خود جامعه زنانۀ مشکالت و

 مبانی نظری

 زبان

بان  هادی  ز ماعی  بعنوان ن فه  مهمترین اجت جاد  اشوظی باط  ای استتتت. یکی از   ارت

تأمل و تحسین است، توجه نویسندگان به    مهمترین مسائلی كه در رمانهای معاصر قابل  

 در و میرود بکار مطبوعات در كه استتت زبانی گونۀآن معیار زبان»زبان معیار استتت 

 کلمت بدان لکردهتحصی  افراد كه است  ایگونه زبان این، بر عالوه. میشود  تدریس مدارس
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شن  )ترادگیل،« میرود. بکار مشابه  موقعیتهای سایر  و اخبار پخش در و میکنند اسی   زبان

 (14اجتماعی: 

شتتایان ذكر استتت كه معیارها و ویژگیهای زبان معیار، شتتناور استتت؛ زیرا بستتته به   

شرایط جامعه و تهاجمات فرهنگی و سیاسی ممکن است دستخوش تغییر شود. سوسور    

 .میشتتود گرفته نظر در معیار زبان بعنوان زبان یک مختلف جوامع در عموماً»میگوید: 

 بانز كنندۀتعیین قدرت در واقع. میشتتود یینتع قدرت جریان از متأثر معیار زبان این

را  معیار زبان(. 199: دوره زبانشناسی عمومی   سوسور،  )«است  مختلف جوامع، در معیار

میتوان به دو شتتاخه زبان معیارِ زنانه و زبان معیارِ مردانه، تقستتیم كرد؛ به همین دلیل، 

شود:   ست كه از طریق آن هر »گفته می سی خود   زبان یکی از رفتارهایی ا فرد هویت جن

ساخته می       سان از طریق زبان  سازد. هویت اجتماعی ان شکار می   طریق این از و شود را آ

ست  سان  كه ا شان  ان شد  میخواهد كسی  چه كیست،  میدهد ن  نمیخواهد كسی  چه و با

مثال، جنسیت زبان زنان در داستانها و رمانها با جنسیت زبان مردان كامالً     باشد. بعنوان 

با جمالت   متفاوت استتتت.   نان معموالً  كوتاه و عدم قطعیت در گفتار، خرافی بودن،       ز

كودكانشان معرفی میشوند  ناالن بودن از رفتار همسر و ها وواژهاستفاده فراوان از سوگند

)رضتتوانیان و   « كه این گونه رفتارهای كالمی از مردان دور از انتظار استتت.درصتتورتی

( نوع زبان هر 15هشتتتاد:  دهۀ زنِ نویستتانِاستتتاند آثار در زن هویت كیانی، بازنمایی

ی اشخصیت بازتاب موقعیت اجتماعی آن شخصیت است. مثالً هویت زن ایرانی مجموعه

كه شامل تصورات و انتظارات جامعه از اوست  است از عوامل اجتماعی و محدودیتهای آن

زنانه محستتتوب    اندوزی در برخی مناطق ایران، هنوز از اولویتهای    و تحصتتتیل و دانش 

ای و اجتماعی در  نمیشتتتود. پس همین عوامل در كنار ستتتیاستتتتهای فرهنگی، قبیله      

شکلگیری شخصیت و به تبع آن گفتار و كردار شخصیت زن ایرانی تأثیرگذار است. در        

كنار این عوامل فضتتاستتازیهای داستتتانی به هویت زبان زنانه كمک شتتایانی میکند. مثالً 

گوییهای   ء دخالت دادن احستتتاس و عاطفه در كنار تک      تحرک و هویت دادن به اشتتتیا   

بنابراین، زبان معیار میتواند دستتتتخوش  درونی میتواند از ویژگیهای زبان زنانه باشتتتد؛

شود. در پایان میتوان گفت:     و فرهنگی معیار، زبان زبان»عوامل و موقعیتهای گوناگون 

 دانشتتمندان، ان،روحانیان، ستتیاستتتمدار  خواندگان،درس كه استتت مشتتتركی ادبی

سان روزنامه سندگان  و نوی سی  كتابهای نوی صی، آن    و فنی و علمی و در ص  ربکا را تخ

 (.34: زبان فارسی معیار سارلی،«)کنندمی مقصود ادای و مینویسند آن با و میبرند

 جامعه شناسی زبان

ست  زبان از آن تأثیرپذیری و زبان بر آن تأثیر جامعه، بارز ویژگیهای از یکی   زبان .ا
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سانها  ارتباط در شود  ساخته  باهم ان سی    جامعه.مینهد تکامل به رو و می   برای زبان شنا

صول  از خود فکری قالبهای تبیین سی    جامعه ا  بان،ز ابعاد از یکی و میکند پیروی شنا

ست  آن بر جامعه تأثیر و اجتماع در زبان نقش سی   جامعه مطالعات تمام. ا  با زبان، شنا

شوران  و دارد سروكار  اجتماعی بافت در زبان ضای  را گوی .  میداند اجتماعی هایگروه اع

 محدود اقتصتتتادی و اجتماعی طبقه به مربوط تفاوتهای به زبان اجتماعی تفاوتهای

 .  باشد افراد جنسیت تابع تفاوتها این است ممکن بلکه شودنمی

  ؤالس  این به پاسخ  و است  جامعه یک در زبانی تغییرات بدنبال زبان شناسی  جامعه

 یرتغی غیررسمی زبان و معیار زبان شرایطی، چه به بسته و مشخص زمان دریک چرا كه؛

 میدهد؟ رخ چگونه زبان بر جامعه و جامعه بر زبان تأثیر میکند؟

 جنسیت شناسیزبان

شان به آن توجه دارند، جنسیت      یکی از عواملی كه جامعه سان زبان در تحلیلهای شنا

یژگیهای جستتمی و بیولوژیکی استتت، اما با توجه به  استتت. هرچند جنستتیت یکی از و 

سیت دیگر فقط یک عامل بیولوژیکی     شهای اجتماعی متفاوت برای هر دو جنس، جن نق

ست. بر   ساس  نیست بلکه عاملی اجتماعی ا سلط  نظریۀ ا س  مردان زبان: لیکاف ت  به بتن

 ركلیبطو كه گرفت نادیده را اصل این نمیتوان هم طرفی از و است قدرتمندتر زنان زبان

سبت  زنان سیت    هاواژه انتخاب در مردان به ن سا شتری  ح  ردكارب از و میبندند بکار بی

  .میپرهیزند دارند پایین اجتماعی طبقات ستتطح به گرایش كه اصتتطالحاتی و الفاظ

سیت، » ست  و صفات  از اییمجموعه جن سبت  مرد یا زن به كه رفتارها شود  داده ن   و می

 (345 ص: زبان شناسیآبوت، جامعه.« )است جامعه پرداخته و ساخته

شان  خاص زبانی رفتارهای رعایت به ملزم را مردان و زنان اجتماعی، شرایط   خود

 نسیتج از متأثر كه میشود زبانی متفاوت هایگونه پیدایش به منجر رفتارها این میکند

ست  افراد سی  هایگونه زبان، پیدایش علت» حقیقت در .ا ست  آن جن  بعنوان زبان كه ا

  نقشتتهای جامعه. دارد اجتماعی تلقیهای طرز با تنگاتنگی رابطه اجتماعی، پدیدۀ یک

  ظارانت آنان از را متفاوتی زبانی الگوهای و میکند تعیین مردان و زنان برای متفاوتی

 (446: زبانشناسی اجتماعی ترادگیل،) «میکند. منعکس را واقعیت این صرفاً زبان. دارد

مۀ   بانی دارد.     در ه یت نقش مهمی در دگرگونی و تغییرات ز تاریخی، جنستتت ادوار 

هرچند عواملی مانند، سن، سطح خانوادگی، طبقۀ اجتماعی، شغل نیز از عوامل دیگر در 

ا ام این تغییرات هستتتند. میزان این تحوالت زبانی در شتترایط متفاوت، متغیر استتت؛   

 زا بسیاری  در»ار دارند، قطعیتر است.  رخداد این دگرگونی در اولین سطح كه واژگان قر 

صطالحات  و هاواژه زبانها، مورد  دو جنس از یکی سوی  از تنها كه دارد وجود معینی ا
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ستفاده   دداریخو كاربرد آن از یا میگیرد بکار را آن كمتر یا دیگر جنس و میگیرد قرار ا

صطالح خدا  مانند میکند؛  ار آن كه چاكرم برابر در زنانه میدانند، را آن بده كه مرگم ا

 (463زبان:  شناسیجامعه بر درآمدی مدرسی،)«میدانند. مردانه

 زبان شناسیسبک

 ندمیک تجلی هاواژه طریق از كه جهان به نویسنده  یک نگرش و اندیشه  خاص شیوه 

 .میکند سبک  صاحب  را او معنا سطح  در چه و لفظ سطح  در چه زبان كاربرد نحوه و

 زدن در خاص شیوه  از است  عبارت سبک »میگوید:  سبک  درباره كوبزرین عبدالحسین 

ست  ایصادقانه  تعبیر گوینده، هر ،  نقاببی شعر  دروغبی )شعر « او. مزاج و فکر طرز از ا

 ( 415 ص كوب:زرین

ستانی  ادبیات مطالعه از صر  كاربرد كه آیدبرمی چنین دا   گری،نجزئی مانند زنانه عنا

 ت،طبیع و اشیا  به بخشی  هویت مادرانه، عشق  خانوادگی، و عاطفی مسائل  به پرداختن

 زن اننویسندگ  نگارش سبک  و شیوه  داری،خانه امور به پرداختن گویی،مستقیم  از گریز

سه  آثار دقیق با مطالعه. میکند متمایز هم از را مرد و   بریممی پی حقیقت این به زن نوی

شتار  در كه   متفاوت مردان گفتار زبان و با را آنها زبان كه دارد وجود ویژگیهایی آنها نو

  .استتت شتتده زنانه ادبیات بنام جدیدی ادبیات ایجاد موجب این تفاوت. میدهد جلوه

 نامب چیزی معتقدند ایعده: دارد وجود دیدگاه دو زنانه و مردانه به ادبیات تقسیم دربارۀ

شوند  یادآور آنها».ندارد وجود مردانه یا زنانه ادبیات  نزنا زبان در ویژگیهای از برخی می

 ورطهمان. ندارد وجود كلمه دقیق به معنی زنانه ادبیات. است  تربرجسته  مردان زبان یا

سیقی  از نمیتوان كه سفۀ  یا زنانه مو   لو:مدرن، جهانبگ عقل نقد.« )گفت سخن  زنانه فل

سی زنانه به قائل بودن باتلر مانند صاحبنظران  دومِ گروه(. 15ص   سی نویمردانه یا نوی

 انبعنو مغز. است  مغزهایشان  تفاوت مرد و زن بین تفاوت علت» است  معتقد او. هستند 

  اطالعات پردازش. دارد تفاوت مرد و زن میان انسان  در عاطفی و اجرایی عضو  مهمترین

شکل  مرد و زن مغز در  نز رفتار و اولویتها ادراكات، درنتیجه. میشود  انجام متفاوتی به 

سی، باتلر   زمینه در برتر كتاب 51 خالصه .« )دارد تفاوت باهم مرد و شنا ص  بودن: روان

341.) 

 نثر بستری برای خلق سبک زنانه

سیار  نثر به زنان گرایش   رتباطا شاعری  قریحۀ و طبع زیرا گرفت؛ پا شعر  از دیرتر ب

شته  در همچنین ندارد آموختن سواد  به چندانی ساندن  گذ صود  ر شتر  مق   طریق از بی

 ثرن. قاجار دورۀ از پس و پیش در زنان شعر  از هایینمونه مانند نثر تا میشد  انجام شعر 

  و افکار بیان در زنان گفتمان تحول ستتاززمینه متنوع، بستتترهای ایجاد با دوره این



 14/ تحلیل گفتگوی شخصیتهای زن در رمانهای منتخب فارسی بر مبنای جامعه شناسی زبان زنان

 زبانی و صداها  صاحب  زن نویسندگان  كم كم. شد  موجود وضعیت  از انتقاد و احساسات  

  داستانهای  و رمانها بدینسان  بود چنین اجتماعی واقعیت در كه گونه همان. شدند  زنانه

  آوا چند یا صتتدا چند آثاری به آوا تک یا صتتدا تک از آثار اجتماعی حیث از فارستتی،

  شد  افزوده آوریشگفت  به طرز زن نویسندگان  تعداد بعد به هفتاد دهه از. شدند  تبدیل

 .باشد داشته هادهه این در جامعه اجتماعی ساختار تحوالت از نشان میتواند این كه

 زن نویسندگان  عظیم سهم  كه است  ایگونه تنها ادبی، ژانرهای انواع میان در رمان

  بتوانند كه بخشتتتیده را توانایی این زنان به ادبی نوع این. استتتت انکارناپذیر آن در

شان    ضور سئله  كردن مطرح با و كنند نمایانتر مردان كنار در را ح سیت  م  زبان در جن

صیتهای    شان،  شخ صویر  آثار شه  ت  هویت متعدد زوایای و كرده متحول را زنان ایكلی

سیتی    این مۀه كه كرد انکار نمیتوان را حقیقت این اما كنند؛ بازنمایی را ایرانی زن جن

 را این. هستتتند زبانی و فکری متمایز هایالیه دارای و نبوده همگون نویستتنده، زنان

شان   گوناگون روایتهای خالل از میتوان ستانهای   و هامؤلفه دارای زنانه نوشتار  .دریافت دا

سه   ست  خودش خاص هایشنا  محتوا، و موضوع  درونمایه، سطح  در میتوان را این كه ا

 آهنگِ ضرب  دادن قرار با كه نوشتاری  .كرد بررسی  اصطالحات  و هاواژه و جمالت حتی

  ملموستتی شتتکل به را خاصتتی جنس خواننده، ذهن به كالم، هایالیه در زنانه خاصِ

   .میکند متبادر

 اند از:های نوشتار زنانه عبارتبرخی از مؤلفه

 زبان كارانهمحافظه كاربرد

شهای   مختلفی اجتماعی انتظارات و متفاوت رفتاری الگوهای گوناگون، اجتماعی نق

ست  دلیل همین به و آوردمی بوجود  زمینه در مردان و زنان از اجتماعی انتظارات كه ا

 نسان ا اجتماعی رفتار هایجنبه از یکی زبانی رفتار» نیست.  اجتماعی آنان یکسان  رفتار

ست  صول  و مالكها تابعه بنابراین و ا ست  آن كلی ا  آنجا از اجتماعی شناسان  زبان بنظر ا

  نمناسبتری  و صحیحتر  اجتماعی رفتار مردان با مقایسه  در زنان از جوامع بیشتر  در كه

ست  متفاوت مردان با تنها نه نیز آنان زبانی رفتار میرود انتظار  نظر از كلی بطور بلکه ا

شتر  صحیحتر  یا بهتر شکلهای  از اجتماعی ستفاده  مردان از بی  آن تعل شاید  میکنند ا

  و است  بیشتر  زنان روی بر جامعه هر در و فرهنگی اجتماعی فشارهای  كه باشد  چنین

سبت  را آنان امر همین س    معتبر زبانی ویژگیهای كاربرد و خود زبانی رفتار به ن سا  ترح

شین  «میکند. سیت: )نو ست  (496 فر، زبان و جن   و زنان گفتاری تفاوت لیکاف معتقد ا

 باشتتد بررستتی قابل گفتاری تفاوت و شتتناستتیزبان حیطه در اینکه از بیشتتتر مردان

 مرد، با زن هر از انتظارات جامعه سطح  یعنی جامعه است  فرهنگی روابط دهندهانعکاس
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ست  تمتفاو سانی      و زنان كه صنعتی  جوامع حتی ا شهای اجتماعی تقریباٌ یک مردان نق

 اغلب انمرد است  تبیین قابل جامعه در مرد یا زن منزلت بنابر تفاوتها بیشترین » دارند.

 زا جامعه در اینکه به توجه با و میکنند صتتحبت اجتماعی پایگاه حفظ یا كستتب برای

شتری  قدرت ستند  برخوردار بی شان   در قدرت این انعکاس ه صورت  صحبتهای   و یدتأك ب

شهود  اطمینان ست  م   صورت  اجتماع در تا دارند سعی  خود موقعیت حفظ با زنها اما ا

 (114 شناسی جنسیت:)نرسیسیانس، مردم «كنند. عرضه خود از بهتری

 عدم قطعیت در كالم

صه    شخ ستفاده از یکی از م ست كه   گونه  ساختارهای زبانی تردید  های زبان زنان، ا ا

حس عدم قطعیت و درنگ در گوینده را به مخاطب القا میکند. یکی از دالیل كاربرد               

  نفسچنین ستتاختاری میتواند محکم نبودن جایگاه اجتماعی زنان و نداشتتتن اعتمادبه 

شد. زبان  سانی نظیر  كافی با سون  اریکسون،  شنا را  عیفض  و قدرتمندانه گفتار ابار و جان

ستدالل    سی و ا ست  و پیوند اجتماعی قدرت و جایگاه با نوع گفتار كه كردند برر   گیواب

 یررسمیغ نابالغ زنانه زبان مستقیم و بزرگساالنه قاطعانه مردان زبان لیکاف نظر از»دارد.

ست  قاطعانه غیر و مؤدبانه حد از بیش و سۀ  مطلق، )بهمنی «ا  آثار در زنان زبان مقای

 از مردان از بیشتتتر زنان استتت معتقد ( لیکاف 14احمد:  آل جالل و دانشتتور ستتیمین

 جتماعیا روند را دلیلش و میکنند؛ استفاده انگار شاید، لطفاً، نظیر كنندهتعدیل هایواژه

  درش  آنها در باور این كه اندشده  اجتماعی ایبگونه زنان: »میگوید او. میداند زنان شدن 

  رفتار یک و نیست  زن یک شایسته   خصیصه   اطمینان، با و قاطع اظهار و بیان كه یافته

 جایگاه با افراد (414 تتتت 419 جنسیت، جاننژاد: صص   و زبان.«)نمیشود  محسوب  زنانه

  تعدیل ها،كننده تشتتتدید با كه میبرند بکار را ضتتتعیف الگوهای زبانی عموماً پایین

 در» میکنند استفاده  صحبت  هنگام در مؤدبانه خیلی فرمهای سؤالی،  ها، فرمهایكننده

 آنجا زا زنان و میبرند بکار را ضعیف  شکلهای  و فرمها كمتر باال جایگاه با افراد كه حالی

  و میکنند استتتفاده زبانی ضتتعیف شتتکلهای از دارند ضتتعیفتری جایگاه اجتماع در كه

ست.  ترقدرتمندانه قدرتمندان و قاطعیت با مردانه فرمهای بالعکس صل،    )محمدی «ا ا

 (411 شناسی اجتماعی:جنسیت و زبان

آیند. نقش تابع زنان در دار بشتتمار میبر استتاس نظریۀ تستتلط، زنان جنس نشتتان»

اجتماع اصلیترین عامل تعیین كنندۀ رفتار آنها است. بر اساس این، سبکی اختصاصی یا  

زبانی زنانه وجود دارد كه شتتامل ویژگیهای زبانی معین استتت و حاكی از عدم اطمینان،  

رهبر و همکاران، رابطه جنستتتیت و قطع گفتار:    .«)متفاوت بودن و فقدان اقتدار استتتت   

436) 
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 ها(واژه توجه به جزئیات) نظیر استفاده از رنگ

سان    زبان ست  نگر كلی و جدی مردانه زبان معتقدند شنا   زنانه زبان كه حالی در ا

سی   ست  نگر جزئی و احسا  از ردقیقت آن كلی تركیب و جزئیات به توجه زنان زبان در ا

بان  نه  نگركلی ز ند   ایزمینه  مهمترین را ها واژه رنگ  لیکاف »استتتت.  مردا  كه  میدا

 بکار زنان توسط كه هاییواژه رنگ میکند اظهار میکند منعکس را زنانه زبان نگریجزئی

شود  برده سیار  می ست.  مردانه هایواژه رنگ از دقیقتر ب شی،  مثالً ا   و نخودی نیلی، مو

سی  شتر  را عد ستری  زبان واژگان ساخت  و میبرند بکار زنان بی ست  ب   و فرهنگ كه ا

  و هاواژه زبان هر سطوح  مشخصترین   از یکی واقع در میکند ظهور آن در جمعی اندیشه 

 دست  میتوان را روشنی  شواهد  حوزه این در بررسی  با اینرو از است  آن واژگانی ساخت 

  جبروتی، فرادستتتی و نهاد )پاک« استتت. مهم بستتیار زنان زبان تحلیل در كه یافت

ستی در زبان:  صیف مکان یا تعریف   55 فرود سطح محتوا نظیر تو ( این ویژگی گاهی در 

ای با تمام جزئیات، ظاهر میشتتتود گاهی هم در ستتتطح زبانی مانند استتتتفاده از خاطره

 رنگهای فرعی مانند عنابی.

 های متعلق به حوزه زنانكاربرد واژه

به دو بخش تقستتتیم    واژه بار معنایی       كرد: واژهها را در این حوزه میتوان  هایی كه 

  و احساسی    و فارسی  زبان طفلک، حیونی در چون هاییواژه»عاطفی و احساسی دارند.   

  ریگفتا درباره میکند بیان را همدردی نوعی و است فرد احساس نمایانگر و دارد عاطفی

ست  معمولتر زنان نوشتاری  و   و تمانیگف شریک  بر بیشتر  اثرگذاری سبب  توانش این ا

ترابی، بررسی شرایط تولید و دریافت معنا در ارتباط   و )شعیری« میشود. مخاطب جذب

 هایی كه بیانگر جنسیت زن هستند مانند دامن، روسری( واژه11 گفتمانی:

 كاربرد صورتهای تأكیدی زبان

ها گاه   كیدی در متن بهره میگیرد و این جمله  أهای ت  زمانی كه نویستتتنده از جمله     

كید واقع  أاستتت و هر كدام از این وجوه از ستتوی زنان مورد ت  شتتیستتخبری و گاه پر

آید مییابد و با توجه به بافت تغییر میشتتوند در اینجا ستتاختار در ارتباط با متن معنا می

كید أها مورد تچه مضتتامینی از این جمله دنكاركرد میدهد كه این میتوان مشتتخص ك

كیدی القا شود شاید استفاده از این  أهای تهر مفهومی ممکن است از طریق جمله .است

گاه شنیده نشده ها از سوی زنان بعلت این باشد كه صدای آنها در طول تاریخ هیچجمله

اند و از پایگاه اجتماعی شتتایستتته كم گرفته شتتده دستتتو زنان همواره از ستتوی مردان 

رد نشتتان مواند از اینرو بر آنچه میگویند تاكید میورزند شتتاید ستتخناخویش محروم بوده
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كه قدر و منزلت اجتماعی زنان در ترادگیل معتقد استتتت كه بعلت این.»توجه قرار گیرد

صادی و       ست و جامعه به آنها اجازه نمیدهد تا از طریق فعالیتِ اقت سیار پایین ا اجتماع ب

سعی میکنند      شأن و منزلت اجتماعی كنند، آنان  شان ایجاد  ورود به بازار كار برای خود

  یناس ش زبانترادگیل، «)شان تالش میکنند. ان برای باال بردن جایگاه اجتماعیاز منبع زب

 (445 :بر زبان و جامعه ی، درآمدیاجتماع

 های ركیکاستفاده از صورت مؤدبانه زبان و پرهیز از دشواژه

 محدودتری نسبت به مردان  نقشهایی  و اجتماعی پایگاه نسبی  بطور اجتماع زنان در

 اجتماعی فرایند در زنان»است.  مردان و زنان میان در قدرت تفاوت ازدارند و این ناشی  

 نانز شایسته   را كالم در قطعیت و كنند رفتار مؤدبانه كامالً و محتاطانه آموزندمی شدن 

شود  سبب  این و نمیدانند ستفاده  قاطعانه گفتار از كمتر زنان تا می   هم جامعه كنند ا

سیم  این بدنبال شود  باعث كه دارد انتظار را آداب مبادی رفتاری زنان از قدرت، تق  می

دی  بن)ارباب، بررستتی و طبقه« كنند. استتتفاده زبانی ركیک صتتورتهای از كمتر ایشتتان

 با متناستتب جایگاهی یافتن برای ( زنان414های رایج فارستتی در تداول عامه: دشتتواژه

 با انهزن گفتار سبک  این از لیکاف» میکنند صحبت  مؤدبانه زبان با جامعه در خود شأن 

  املع جنسیت،  طبیعی مراتب سلسله   در را مردان تسلط  میکند. یاد ضعیف  زبان عنوان

 ستتیمین آثار در زنان زبان مطلق، مقایستتۀ )بهمنی «میدانند. عنوان این از استتتفاده

شور  شاید 16 احمد: آل جالل و دان   تفاوتهای زمینه در كه كاری بهترین گفت بتوان ( 

  او عقیده به كه است  بوده لیکاف توسط  گرفته صورت  كالمی ارتباط سبک  در جنسیتی 

 بانیز ویژگیهای و اجتماعی نابرابری نتایج از یکی مردان و زنان میان زبانی تفاوتهای»

ست  تفاوتهایی بازتاب آنان  روهگ این اعضای  میان اجتماعی موقعیت و نقش نظر از كه ا

 (41 )فارسیان، جنسیت در واژگان: «دارد. وجود

 پیشینه

شکبوس  و قربانپور شکایی  ا شتار  ویژگیهای عنوان تحت تحقیقی در( 4345) وی   نو

 در. اندپرداخته بررسی  به میکنم، خاموش من را چراغها و خمار بامداد رمان دو در زنانه

صر  برجستۀ  رمان دو پژوهش این   چراغها) و( سیدجوادی حاج فتانه از بامداد خمار) معا

  نگارش ویژگیهای و هامؤلفه بر تأكید و توجه با( پیرزاد زویا از میکنم خاموش من را

سندۀ . شد  بررسی  زنانه،   ویژگیهای اغلب آگاهانه میکنم خاموش من را چراغها رمان نوی

ست  گرفته بکار و برگزیده را زنانه نوشتار  شاندهندۀ  اثر همچنین. ا   نیستی فمی دیدگاه ن

 . است زنان زندگی در تغییرامکان  و زنان و جامعه به نویسنده
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  رابطه شتتناستتان،زبان دیدگاه از ایمطالعه در( 4341) همکاران و فارستتانی غفاری

 مختلف های الیه  معرفی مقاله   این را بررستتتی كردند. هدف   جنستتتیت  و زبان  میان 

سی   شنا ست و اینکه  گفتگوهای و زبانی تعامالت در جنسیت  زبان س  مردان روزمره ا  بتن

  دلیلب بیشتتتر میتواند كالم قطع این و میکنند قطع را كالم یرشتتته بیشتتتر زنان به

 . اردد حمایتی حالت بیشتر روزمره گفتگوهای در زنان كالم قطع ولی باشد گریسلطه

 نگاشتهشناسی زبان شخصیتهای زن در دو رمان منتخب زنجامعه

 سووشون

 شخصیتهای زن در رمان

  فرزندانش و همسر  غمش و هم همۀ كه است  رمان این زن اصلی  شخصیت   زری، -

ست  ستگیها  همین. ندهد دست  از را او تا میکند مدارا همسرش  مخالفتهای با ا  را او واب

  مفراه اشدغدغه ابتدا در. دارد شونده  دگرگون شخصیتی   زری. كرده ترسو  و مطیع زنی

ست  اشدرخانواده آرامش كردن ست  تفنگ میخواهد و شده  متحول پایان در اما ا  بد

 .بدهد پسرش خسرو

  ابوالقاسم  برادرش مقابل در او ندارد را زری ترسهای  و مشغولیها  دل او خانم، عمه -

سیها  با كه خان ستد می میکند همکاری انگلی ست  میروی كه را راهی میگوید و ای  در

 . نیست

  او به شتتوهرش. دارد آمد و رفت حاكم خانه به كه ثروتمندی زن الدوله عزت -

  ندبگوی و شود  توهین پسرش  به ندارد دوست  او اما میکند خیانت او به و ندارد؛ ایعالقه

 .میماند خانه در و میپذیرد را ناسزاها و خیانتها این دلیل همین به است مطلقه مادرش

ست  الدوله عزت خانه كلفت فردوس، -   و شده  تجاوز الدوله عزت خانۀ در او به كه ا

  الدوله عزت از دلیل همین به. داد تن عباس كل خانه خدمتکار با اجباری ازدواج به

 .میکند فکر او از جویی انتقام به همیشه و گرفته دل به كینه

 .میکند كار الدوله عزت خانۀ در دخترش همراه هم فردوس ننه -

 زن اما میشود؛  او خانۀ وارد یوسف  پدر دوم زن بعنوان كه است  ایرقاصه  سودابه،  -

 .نیست رسمیش

 حقوق از دفاع زمینۀ در محلی هایروزنامه برای و داشت  خوبی قلم فتوحی، خانم -

 .میکرد فعالیتهایی زنان و دختران آگاهی برای و مینوشت مردان برابر در زنان

 هستند. یوسف و زری دوقلوهای مرجان، و مینا
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 زبانی و محتوایی بویژگیهای توجه با زنانه زبان شناسی جامعه

 زبان كارانهمحافظه كاربرد

سف  شوهرش  با زری مکالمات  ستان  در را وی نگرانی و بوده كارانهمحافظه یو   دا

 وسفی به زری .میکند آسان را رمان این در زنانه صدای تشخیص كه میکند القاء بنحوی

سناكی  بطور تو: »میگوید ستی  صریح  تر   بخواهم من اگر. دارد خطر تو صراحت  این. ه

ستادگی  ستم  تو جلو باید ازهمهاول كنم ای صابی  جنگ چه وقتآن و بای !  دافتمی راه اع

 اب آنقدر... ایگرفته من از مرا شجاعت  تو! بشنو  پس بشنوی؟  راست  حرف باز میخواهی

  عبارت ایتتتن از (33ص  دانشور: سووشون،.« )شده عادتم مدارا دیگر كه امكرده مدارا تو

تا  هرچند زری كه آیدبرمی   متعالی اهداف بته  رسیدن اما است؛ همسو شوهرش اهداف ب

ست  از با قیمتی، بهیچ نمیخواهد را ست  شوهرش  رفتن د  رب دلیل خود، كه بیاورد؛ بد

 .است رمان این در زری كاریمحافظه

 عدم قطعیت در كالم

شد؛ اما حاالت و رفتارهای     جملۀ زنانه شد یافت ن ای كه حاوی مفهوم عدم قطعیت با

ستتتتان بویژه زری حاكی از تزلزل جایگاه اجتماعی زنان در رمان شتتتخصتتتیتهای زن دا

 سووشون است كه حاصلش عدم قطعیت در گفتار و رفتار است.

 (413)همان: « اندیشد كه آیا اگر بکنم شجاعت است یا اگر نکنم؟زری می»

 جزئیات به توجه

ستان  این كل در    هستیم  مردان میان كوتاه گفتگوی شاهد  معدود، موارد جز در دا

 رسی  بضرورت  بنا یا. است  مقابل شخص  كردن متحول یا قانع هدف كه مواردی در مگر

ستان،  تاریخی ست؛  میداده رخ طوالنی گفتگوی باید دا  انسرو  گوییهایخاطره مانند ا

شقاییها  حملۀ از ارتش  .ماهون مک درازگوییهای یا دولتی نیروهای به بویراحمدیها و ق

ست؛  كوتاه مردان، گوییهایخاطره حتی و صحبتها  دیگر موارد در مورد، چند این غیر  ا

  و گرفتم ماالریا من كه بود سالی  همان هست  یادم: »میگوید زری به رستم  ملک مانند

 ما با نمیکرد جرئت كسهیچ روزها آن خوابیدم، شما  خانه ماه سه  آوردم، پناه شما  به

 (15 ت 16 ص: همان... .«)بکند علیک و سالم

  با كاكا خان وقتی رستم،  كاكا با یا سهراب  با یا برادرش با یوسف  گفتگوهای مانند یا

 قدمهم بدون. كند صحبت  انگلیسیها  به آذوقه فروش مهم مسئلۀ  درباره میخواهد یوسف 

. هستتتند ما مهمان اینها باشتتد چه هر میکنی لج داری بیخود داداش: »میگوید چنین

 (46: همان.« )میستانند بزور خودشان ندهیم هم اگر. نمیمانند اینجا كه همیشه
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  ملک: »او خانۀ به آمدنش علت و یوستتف با رستتتم ملک گفتگوی در دیگر، نمونه

  برای دلم هم من آمده عمویم طرف از سهراب : گفت و كشید  سبیلش  به دستی  رستم 

 (13: همان)«آمدم بود شده تنگ شماها

شود  پرداخته زنان گفتگوهای از هایینمونه بذكر اكنون  رد كمیت این میزان تا می

شان  بخوبی مردان مقابل ستان  این زنان گوییخاطره :شود  داده ن شی  توجه و دا  بحوا

شود  زیاد بحدی گاهی بدهند نظر و كنند بحث اشدرباره میخواهند كه مطلبی  هك می

سته  و سردرگم  گاهی خواننده شدن،  خاطره در خاطره بعلت شود؛  خ  حجم مانند می

  اشخانه حمام به زری و خانم عمه از دعوت ماجرای در الدوله عزت خاطرات فراوان

شود  شامل  را كتاب از صفحه  31 تقریباً  مطلب سر  بعدازظهر تا الدوله عزت اما. »می

سی    سا ضیلی  و طول چه با همآن نرفت ا شیه  چه و چینیمقدمه چه و تف   .رفتنهایی حا

 بعد و كشتتید او مبرات و خیرات به كالم ستتیر كه نفهمید درستتت حتی زری هم بعد

 (463:  همان.« )آمد پیش زنان زندان صحبت

 چه هر: »گفت بزند حرفی بحثش موضتتوع اصتتل دربارۀ اینکه بدون الدوله عزت و

 (466: همان.« )است اوالد دست از میکشم

شی  زنان و مردان در درازگوییها و كوتاه این   به جنس دو این نگاه نوع تفاوت از نا

 .است اطرافش

  فتوحی خانم ازجمله خانهدیوانه افراد حاكم، دختر عقدكنان مجلس از زری توصیف 

سی  الدوله عزت خانۀ وصف  میدانست،  عالم كل فرمانروانی را خود كه ایدیوانه آن یا  ارب

شکافانه  و زیبا ست  مو صیف،  این كه برد پی میتواند آن كیفیت از و ا صیف  تو   زنانه تو

 نیچی قاشق  یک. آورد لیمو افشرۀ  برایشان  مرغیگل چینی قدح یک در بار این» .است 

 رد را دارتراش بلور لیوانهای پیر سیاه دده. بود قدح در قدح، نقش همان با هم مرغیگل

 (459: همان.«)داد جا افشره قدح كنار در و آورد بود گذارده نقره سینی یک

شت  قند كارخانه در كه عظیم قندكله تا دو» شن  خاص مرود   حاكم دختر عقد ج

شت  قرار عقد سفرۀ  طرف دو در بودند ریخته  رب و عروس لباس قند، كلهیک تن بر. دا

  قندیكله داماد ستتر ستتیلندر، كاله و بودند پوشتتانده دامادی لباس دیگر قندكله تن

شته  سکۀ  یک بودند گذا سکه  داخل و بود اتاق گوشۀ  بچه كال  ورتی،ص  ساتن  متن با كال

 (1: همان.« )بود سکه و نقل از انباشته

صور  را آنها جزئیاتش با نیز میکند فکر چیزی به وقتی حتی زری   از زری. »میکند ت

  و ردمیک تماشایشان   و بود ایستاده  دوقلوها تخت پای. میدیدش بود نشسته   كه جاهمان

ست  اما نمیدیدش؛ زری و رفت جلوتر بعد شان    زیر دارد كه میدان . میکند صاف  را سر
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  و انمیبوسدش   میدانست . برمیدارد اندگذاشته  متکاهایشان  وسط  كه را زری كلیددسته 

  فتهر خسرو اتاق به یوسف كه میدانست.... ملوسم عروسکهای: گفت خواهد كه میدانست

  خواهد و بوستتتید خواهد را اشپیشتتتانی پوشتتتانید، خواهد را او روی میدانستتتت... 

 (41: همان....«)گفت

  حاالت. اندشده  كشیده  تصویر  به ایاندازهبی مهارت و دقت با همگی، رمان این زنان

شان،  و روحی شان،  و درونی ویژگیهای اخالقی  امیناك و پناهیبی بدنیای را آدمی بیرونی

شاند  سی  دهۀ دیدگیستم  و فداكاری و صیت    ارائه وی در .میک سف  شخ  به نیز، یو

 .توجه دارد جزئیات

  و گاهن از كه است چیزی صحنه، فضای و اشیاء یکبهیک توصیف و جزئیات به توجه

  این دعه از بخوبی عقدكنان اتاق دقیق وصف  با نویسنده . نمیماند دور زن یک نافذ دقت

. ستا اثر نویسندۀ زن یک كه میکند رهنمون نکته این بر را خواننده و است برآمده مهم

شه » شت  سجاف  هم انگار كه لبهایی با. بخندد زنش بروی میکرد سعی  همی   هم و دا

 یاهس قلیان دود از دیگر حاال و میزد برق سفیدی از روزگاری روزی كه دندانهایی و دالبر

 رۀسف و شد خم. میکرد نگاه نان به و بود ایستاده طورهمان زری و رفت یوسف. بود شده

  سفند ا سینیهای  سفره  دورتادور. بودند چسبانده  بهم را در لنگه تا دو. زد كنار را قلمکار

شت  قرار مجنون و لیلی نقش و وبتهگل با سط  در و دا شته  نان و  طخ گل، رنگ به بر

 (5: ص: دانشور سووشون،.« )بود پرشده خشخاش با نان روی

 هاواژه رنگ كاربرد

ستفاده  میزان ست  زیاد هاواژه رنگ انواع از رمان این زنان ا شترین  سیاه  رنگ. نی   بی

 .دارد زن شخصیتهای زبان در را كاربرد

 یوسف خانۀ وارد اند،پوشیده چادرنماز ماندن ناشناس برای كه سهراب، و رستم ملک

 دورۀ! ستتیاه كوههفت به رو برخداپناه: »گفت و زد صتتورتش به خانم عمه: میشتتوند

 (55:همان.« )شده آخرالزمان

 بود شتتدهزندانی قاچاق استتلحۀ با كه فردوس ننه آزادی برای زری از الدوله عزت

: گفت و آمد چشتتمهایش به اشتتک( الدوله عزت) نمیپذیرد زری اما میخواهد، كمک

 موقع هایتخواهرخوانده و دوستتتان هم این...  ستتیاه بافتند كه را كستتی بخت گلیم"

 (411 همان:. )میگذارند تنهایت شانهمه سختی

  زنهای از یکی با سردارند  بر سیاه  چارقد همه كه میبیند را چینخوشه  زنهای زری

شه  شود  همراه چینخو سد  و می صدق  اید؟سركرده  سیاه  چارقد چرا مادر: میپر   و قد ت

 (111:همان. )است سوگ روز فردا. است سووشون شب امشب. بشوم باالیت
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سری  خودم» سف ) ناكام آن. ندارد زری اما دارم، سیاه  لباس و سیاه  رو   رنگ از( یو

 سیاه  روز چهل از بیشتر  زری نگذاشت  شد،  مرحوم زری مادر وقتی. آمدمی بدش سیاه 

شد  سریش  و پیراهن شدم  مجبور. بپو ضا  حاجی بدهم را رو شب  همین محمدر  رنگ ام

 (169:همان.«)بکند سیاه

 زنان حوزۀ به متعلق هایواژه كاربرد

 میکرد التماس چشمهایش  با و گرفت را یوسف  دست  فرو خورد، را زری تحسینش »

شب  یک خدا تورو گفت و  این جملۀ در( 4: همان.«)نلرزد حرفهایت از دلم ته بگذار ام

 .دارند بیشتری كاربرد زنانه زبان در كه هستند هایواژه از دل لرزیدن ته

سر  زنِ كه شکر  الهی: گفت دل در و بدهد عمرتان خدا: داد جواب زری»   هیزت پ

 (459: همان.«)نشدم

سد  بداد خدا: گفت و گزید را لبش زری: »جملۀ در   زری بجای اگر( 45: همان.«)بر

ستفاده  او ضمیر  از شد،  ا شک  خواننده می سیت  متوجه بی شد  گفت فعلِ فاعلِ جن  .می

 .میرود انتظار زن یک از گزیدن لب عمل چراكه

 تأكیدی جمالت كاربرد

  نیاورند، من النۀ به را جنگ اما بکنند میخواهند كاری هر: گفت كنانگریه زری»

ستان،  محله عین شده  شهر  كه مربوط چه بمن  خانه همین من مملکت من، شهر  مرد

 از زری بیان (44 تتتتت 49: همان.«)میکشتتانند هم من خانه به را جنگ آنها اما استتت

 خاصتتی كاربرد خانواده بنیان و حفظ برای( بکنند)=  امری و( نیاورد)=  نهی هایواژه

 جنگ اما بکنند میخواهند كاری هر)=  تأكیدی هایواژه گریه الیالبه در حتی او. دارد

 دربارۀ اینطور نباید آدم: »مثال چند این در یا و میکند؛ بیان( نیاورند من خانه به و

 ( 115 همان:)«بکند حکم نشناخت و ندید اشخاص

شی  تو نفر یک این بده قول فقط نه»   ارك خوزستان  بروید میخواهید میدانم من. نبا

 (111: همان.« )بکنید خطرناكی

 

 های ركیکاستفاده از صورت مؤدبانه زبان و پرهیز از دشواژه

شواژه  ستفاده  هاید شتر  و بوده غیرركیک رمان این در شده  ا  ودبخ نفرین شکل  بی

 دارد:

  نچنی من مثل ایپخمه زنهای: اندیشید و كرد نفرین خودش عرضگیبی به دل در»

 (431: همان.« )باید
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سو  چقدر» ستند  دروغگو و تر   ریهگ بعد و كنند دفن. بکنند گور بلدند فقط. زنها ه

 (414: همان) .«كنند

  (411: همان.«)است من مثل گاوی مقصودش بگوید بگذار نه» 

 (    431: همان) .«بیندازم را یکی این مرگم خبر رفتم امروز»

 میکنم خاموش من را چراغها

 رمان زن در شخصیتهای

 در اما معمولی است  زنی ظاهر در. است  رمان این اصلی  شخصیت   و راوی كالریس، 

 بردمی پی و مییابد را خود مستقل  هویت جدید ایهمسایه  با ارتباط اثر در داستان  روند

  برای و شده ذوب اشخانواده و خانه مسائل  در كالریس. كند عوض را ارزشهای  باید كه

ست  قائل موجودیتی خود  خانواده نیازهای رفع و نظم حفظ به معطوف وقتش تمام نی

 .  است

صیت    دومین كالریس، از بعد نوراللهی، خانم ستان  زن مهم شخ ست.  دا   بدون او ا

  آنها هب و میکند سخنرانی  هستند  روزمرگی گرفتار كه زنانی برای خواستی  و طمع هیچ

شان  جایگاه درک در شبخت  و كامل زنی او راوی دیدگاه از. میکند كمک اجتماعی  خو

 .است

  زندگی خود رؤیاهای با كه است  خودخواه و مغرور زنی امیل، مادر سیمونیان،  المیرا

  و اتوانن بسیار نو نسل با پیوند ایجاد در كه است اشكهنه دنیای در غرق چنان و میکند

 .  است زندگی با جدال در همیشه و است ضعیف

ست  خودخواه و لوحساده  كالریس، خواهر آلیس،   را خواهرش زحمات از یکهیچ. ا

ست  ارجمند برایش چنان شوهر  یافتن. میتازد او به زبانزخم با و نمیبیند  یزندگ كه ا

سود  و توزكینه بفردی را او شوهر  بدون  از دور و هدفبی زنی نمونه او. كرده تبدیل ح

 .است زندگی فلسفۀ درک

  گاههیچ كه است وسواسی و سالخورده زنی كالریس، مادر وسکانیان، آرشاتلسو خانم

 .كند درک را كالریس دنیای از ایگوشه حتی نتوانسته

  ایشحتیه و كاستیها همۀ با اششخصی زندگی كه است و زنی كالریس دوست نینا،

ست  انگارسهل . نمیکند تالش آن تغییر برای و پذیرفته سی    عقاید و ا سرش  سیا   و هم

سی   تحوالت ایجاد برای مردان تالش شه . دارخنده برایش اجتماعی و سیا  در هایشاندی

 .است كالریس هایاندیشه با تضاد

 .هستند آرتوش و كالریس دوقلوهای: آرسینه و آرمینه
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  و خجالتی ظاهرش كه استتت( امیل دختر) آیوازیان خانواده همستتایۀ دخترِ امیلی،

 .  است ادببی و شرور باطنش اما كمرو

 كمک خانه كارهای در كالریس به و آمدمی باریک روز چند هر كه خانمی آشخن،  

 .میکرد

ست ( امیلی پدر) امیل موردعالقه دختر ویولت، -   با او ازدواج مخالف امیل مادر كه ا

 .میکند ازدواج امیل با داستان پایان در اما است؛ پسرش

 زبانی و محتوایی بویژگیهای توجه با زنانه زبان شناسیجامعه

 زبان كارانهمحافظه كاربرد

 فظح به ذاتی بطور زنان چراكه است  بیشتر  زنان زبان در خصیصه   این وجود انتظار 

 تشخصی قالب در اگر بخصوص دارند بیشتری گرایش مشاجره از پرهیز خانواده، آرامش

 شوند ظاهر داستان در مادر

  هنگام و كنند پرهیز سیاسی   مباحث از باید كه معتقدند كالریس و نینا مانند زنانی

  این حقیقت در. بدهند آنها به را حق و بپرهیزند مشتتاجره از همستترانشتتان جروبحث

شاجره  مانع كاریمحافظه شود  خانواده در لفظی درگیریهای و م   قهوه وقت باریک. »می

 جفتشتتان میشتتنوی، من از: گفت نینا شتتد، گارنیک و آرتوش بحثهای حرف خوردن،

شه  من ولی میگویند، مزخرف ست،  حق عزیزم میگویم، گارنیک به همی   ایدب هم تو باتو

ست  حق كه البته عزیزم، بگویی، آرتوش به :  زادپیر میکنم، خاموش من را چراغها.«)باتو

11) 

  نگزید دوری داستان،  سراسر   در نویسنده  اما هستند؛  جنسیت  فاقد یادشده  جمالت

ست    از صه    از یکی بعنوان را سیا شخ ستان  زنان رفتاری هایم  معرفی كالریس بویژه دا

 امن نشدن  ذكر صورت  در حتی داستان  فضای  از نسبی  آگاهی با مخاطب اینرواز  كرده؛

 .بزند حدس بدرستی میتواند را گوینده جنسیت شخصیت،

 عدم قطعیت در كالم

و حاصل عمر خود مردد میشود  با آلیس از نتیجه وگویشتتت كالریس در میان گفت

شود. او با خود می  شد كه كجا را  و دچار تردید می ست؟ خود نیز اذعان دارد  اندی گرفته ا

نتیجه ماندن پرسش، دلیلی بر عدم قطعیت كه نمیداند؟ پرسش و پاسخهای درونی و بی

 است.

حاال تو كه مثالً همیشتته مرتب و منظمی كجا را گرفتی، بعد از رفتن مادر و آلیس »

 (11همان: «)از خودم پرسیدم كجا را گرفتم؟ بخودم جواب دادم نمیدانم؟
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هایی از این قبیل در این رمان كه از سوی شخصیت زن مطرح شده باشد،        گووگفت

 كم نیست اما ساختار كالم فاقد جنسیت است نظیر:

كالریس با تأمل در رفتار و گفتار همسرش دچار سردرگمی میشود و در صداقت او       

شهای درونی نمایش داده       شمک شود. عدم قطعیت در زبان كالریس با ك دچار تردید می

 شود:می

بار برای آرتوش جالب بود؟ وَرِ  صتتتفحه را تا كردم. چه چیز این خبرهای كستتتالت»

همان:  «)ایرادگیر حَی و حاضتتر گفت: اوالً مربوط بکارش استتت. ثانیاً از اول میدانستتتی. 

11) 

ت كالریس حتی در كارهای كوچک مانند پُر كردن اوقات فراغت خود گاه دچار عدم  

در یک كشتتتمکش درونی و جدال با خود برای انجام  میشتتتود. او قطعیت در تصتتتمیم

 ای نمیرسد:كارهای ساده به نتیجه

سید،       » سم. ور ایرادگیر ذهنم پر ست دارم بر فکر كردم وقت میکنم بکارهایی كه دو

پیرزاد،  «)و دلم گرفت چه كارهایی؟ درِ اتاق نشتتیمن را باز كردم و جواب دادم، نمیدانم

4344 :11) 

 جزئیات به توجه

  بین كه كردم نگاه دختركی به و اندآورده مهمان یک فقط كردم شتتکر را اخد»

  و رخس صورت دو وسط  و بود بلندقدتر دوقلوها از. میشد  پا آن و پا این آرسینه  و آرمینه

شتالو،  و سفید  ستاده  عقبتر قدم چند آرمن. آمدمی بنظر الغر و پریدهرنگ گو . ودب ای

 ودب زده شلوار  از سفیدش  پیراهن. میکرد نگاه دخترک بلند موهای به و میجوید آدامس

ش . بود شده  یقهبهدست  یکی با معمول طبق البد. بود باز باال دكمۀ سه  و بیرون   و قابب

 نشتتتوم احضتتتار باز  امیدوارم  گفتم خودم با  و میز روی گذاشتتتتم  را چهارم  لیوان

 بخوبی داستان،  شخصیت   بند، این در میشود  مالحظه كه همانگونه( 4: همان.«)مدرسه 

  لباس بودن نامرتب به كه دقتی و توجه. استتت كرده توصتتیف را هابچه لباس و چهره

  ویژگیهایی ازجمله كه میکند آشکار  را فرزندش مورد در مادر یک نگرانی میشود،  آرمن

 .میکند رهنمون آن زنانۀ زبان در را ما كه است

  به حواستتش هم خیلی كه كردم نگاه دخترک به و كردم باز را دو هر هاییقه»

.  میکرد نگاه را دوروبر زیرچشتتمی و كرده قالب بهم پشتتت از را دستتتها. نبود دوقلوها

 (41: همان.«)باشد زده ماتیک انگار. بود پررنگ صورتی لبهایش

  ایینپ خیلی را سرم . ندیدم را كسهیچ ببینم را كسی  بودم منتظر كه ارتفاعی در»

  ندمان روپوش لباس. آرنجم تا تقریباً كوتاه، خیلی بود، كوتاه قدش. دیدمش تا بردم
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شیده  گلداری سته  سیاهی  بافتنی شال  و بود پو  سه  مروارید بند گردن كمر، دور بود ب

 (.15: همان)«داشت گردن به رجی

  ستی پیشد  توی پیشدستی،   یک كنارش بود، خالی فنجان یک آشپزخانه  میز روی»

 (.411: همان)«چایخوری قاشق یک و كارد یک نانها دور كنار لواش، نان دور تکه چند

 واژه رنگ كاربرد

  گیویژ این. دارد زیادی تنوع و گستره این اثر در گل و رنگ توصیف هایواژه كاربرد

 . میکند بیان را رنگش ابتدا چیزی هر توصیف در كه است ایبگونه

 (411: همان.« )میدیدم را سفید و صورتی و آبی كوچک گلهای بود بار اولین»

 یمونیانس  امیل كه میشد  بیشتر  و بیشتر  دستها  سوزش  و میرفت گیج داشت  سرم »

 دو ره كف و شیشه   توی كرد دست  بار چند بیحرف. سررسید   بزرگی ایقهوه شیشۀ   با

 (411: همان.« )پوشاند لزجی و سیاه مانند كرم مادۀ با را دستم

  و میرستتید شتتانه تا كه بور موهای با چاق، نه و الغر نه. داشتتت متوستتطی قد»

سلی  چشمهای  شهای . ع شنه  كف شت  بلندپا شیده  بازپ ستین بی بلوز و بود پو   فیدشس  آ

 (444: همان.« )داشت قرمز خالهای

 مکیشكک صورت . كاه رنگ كوتاه خیلی صاف  موهای با. بود بلندقد هلندی مرد»

 (411همان: ) «.میزد قرمزی به

 زنان به حوزه متعلق هایواژه كاربرد

  و زنان مستتتائل خانواده، محور حول پیرزاد زویا آثار در بکار رفته هایواژه دایرۀ

شغولیهای دل سب  و زنانه م ستان  زن شخصیتهای    با متنا ست  دا سنده  از آنجا كه. ا  نوی

ضای  دربارۀ سد،  زنان زندگی ف ستانهایش  در حوزه این به متعلق هایواژه مینوی اد زی دا

ست.  شتر  زنان اثر این در ا شگل،  نظیر عاطفی صفات  از مردان از بی   و،بخوش بامزه، خو

 زمینه این در بکار رفته هایواژه دایرۀ. اندكرده استتتفاده عزیز ماه، نازنین، خوشتترنگ،

شغولی دل: از عبارتند   شکالت،  مانند حوزه این هایواژه تکرار و وپزپخت درباره زنان م

شکری،  شیرینی،  سامی  و یخچال فرنگی،گوجه نمکدان، جا سهایی . مختلف غذاهای ا   لبا

  یباالی انعکاس از... و گلدوزی بافتنی، روستتری، مانتو، دامن، مانند میپوشتتند زنان كه

 .  است برخوردار

  را هاپرده كی بار آخرین بیاید یادم كردم سعی  و پنجره هایپرده به كشیدم  دست »

 (11: همان.«)امشسته

:  همان!«)وااا كه بود كرده اخم باشم،  كرده تعارف بهش زهر لیوان كه انگار خواهرم»

46.) 
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 تأكیدی جمالت كاربرد

 (43: همان.«)نمیزنی حرف پردهن با: گفتم آرسینه به و ریختم شیر آرمینه برای»

ستفاده  با كالریس   غذا آداب كه میکند سعی  "نمیزنی حرف" نفی جمله و كلمه از ا

 .نزند حرف پردهن با میکند تأكید و كند یادآوری فرزندش به را خوردن

  فرزندش به بگوید، نباید اصتتالً، بار، هزارمین تأكیدی هایواژه كاربرد با كالریس

 گوش توی بار هزارمین برای.»نکند تکرار دوراند، ادب از كه رفتارهایی میفهماند آرمن

 نضم در و نیست ایبامزه كار اصالً دوقلوها بازیهایاسباب كردن پنهان كه خواندم آرمن

  روی كشتتید را مالفه تا گفتم آنقدر. خدا خنگ: بگوید خواهرش به نباید مردم جلوی

 (.49: همان)«خوب خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی: گفت و سرش

صرار  برابر در شان  میخواهند كالریس از كه دختران ا صه  برای ستف  با بخوانند، ق   هاما

 را ایشی آرمینه.»كند رها قصه خواندن از را خود میخواهد تتت ام؟خسته نگفتم تتت انکاری

 ام؟سته خ نگفتم بود، برق كلید روی دستم . بگو قصه  اقالً پس آورد، پایین صورت  جلو از

 (49: همان)«شب فردا

 های ركیکاستفاده از صورت مؤدبانه زبان و پرهیز از دشواژه

  )همان: مرتیکه از: اندعبارت زنان این رمان توستتط رفته بکار هایبرخی از دشتتواره

 غولتشتتن( 31 )همان: كوفتی بیعرضتته( 115 )همان: گنده خرس( 193 ،414 ،414

ازگل  ( 16: )همان عنترخانم( 11و  41: احمق )همان(.33 )همان: آكله(  64 )همان:

بیشترشان    كه ( است 411نیم وجبی) همان: ( 115: برده )همان شور  مرده( 91: )همان

 گوینده را بوضوح نشان نمیدهند. غیر ركیک هستند همچنین جنسیت

 مردنگاشته منتخب رمان دو در زن هایشخصیت زبان شناسیجامعه

 چشمهایش

 رمان در زن شخصیتهای

  او. ددار جامع شخصیتی. است عصر  آن جامعۀ ثروتمند طبقۀ از و زیبا زنی: فرنگیس

  "ناشناس  زن" عنوان با را او خواننده و است  هویتبی( ناظم) راوی با آشنایی  از قبل تا

 .  میبخشد هویت به وی( ناظم) راوی با او آشنایی اما میشناسد؛ و آناین  ضمیر و

  فعاالن از و ماكان استتاد  نزدیک دوستتان  از خداداد. استت  خداداد نامزد: مهربانو-

 .است سیاسی

 زبانی و محتوایی بویژگیهای توجه با زنانه زبان شناسی جامعه

  اكانم استاد  دوست  و فرنگیس وگویگفت را رمان این گفتگویهای از نیمی از بیش 

  رنگیسف شخصیت  . نمیشود  مستمع  زنانگی بوی وگوهاگفت این از اما میدهند؛ تشکیل 
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صالبت  و جدی بقدری ست  با  مکالمات در را خانم و آقا خطاب مدام، اگر خواننده كه ا

 :نظیر. زن یا است مرد گوینده كه دهد تشخیص نمیتواند نبیند، ایشان

 .است خالی پرده یک جای اینکهمثل ناظم، آقای»

 .است ممکن خانم، بله -

 میبرند؟ بیرون تاالر این از را استاد هایپرده مگر -

 .میکند پیدا هم مشتری. میشود گم هم گاهی و میبرند بله -

 میفروشید؟ را هاپرده این -

 .است ممکن كاری همه -

 است؟ ممکن چطور -

 (13 علوی: ص چشمهایش،.«)است ممکن چیزهمه خانم ای -

  یا و زنانه ویژگیهای بدور از و جدی فرنگیس لحن میشتتود، مالحظه كه گونههمان

ست  زنان حوزه به مختص الفاظ شتر  نیز وگوگفت نوع و ا   ست ا مناظره یک به شبیه  بی

  یسفرنگ وگویگفت در مثالبعنوان. مینماید دشوار  آنقدری از زنانه صدای  تشخیص  كه

 زبان تجنسی  تشخیص  كه میکند صحبت  اطمینان با محکم، بنحوی فرنگیس استاد،  با

شوار  او شود  د ست  این موهم و می شونت  و تحکم این كه ا  مردانه زبانیک به مربوط خ

 :باشد

 كنید؟ تماشا را مدرسه موزۀ كه بودید آورده تشریف: ناظم»

 .ببینم را آن كه داشتم میل خیلی بله،: فرنگیس

ست  تعطیل موزه امروز بدبختانه: ناظم   اتاق سقف  اخیر روز چند باران و برف از. ا

سد  ایصدمه  تابلوها به اینکه برای و میکند چکه   تا امكرده تعطیل را موزه هفته یک نر

 .شود باز عموم تماشای برای مجدداً شیروانی تعمیر از پس

ست   نظر تحت موزه پس: فرنگیس   یدبفرمائ اجازه بمن میتوانید بخواهید اگر و شما

 .كنم تماشا را آن كه

 .دارد اشکال و است اداری كار كه میدانید خانم، خوب، اما است، ممکن البته: ناظم

شکال : فرنگیس شه  را اداری ا شود  همی سافر  من بعالوه. كرد رفع می ستم  م   اگر و ه

 .كرد نخواهم فرصت دیگر نبینم را تابلوها امروز

 بیاورند؟ تشریف دیگر روز كه كنم استدعا خانم از است ممکن: ناظم

 .نمیشود نکنید، تقاضائی چنین آقا نه: فرنگیس

 كنند؟ معرفی را خودشان كه كنم استدعا خانم از است ممکن: ناظم
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 اجازه میکنم تقاضتتا شتتما از باشتتم كه هر من دارید؟ چکار بمن آقا، ای: فرنگیس

 (33 ت 31: همان.«)ندارم فرصت دیگر اینکه برای. كنم تماشا را اینجا امروز بفرمائید

ستان  راوی اینکه تا مییابد ادامه شکل  همین به روال این ستاد  دوست  از دا   ماكان ا

 رد تغییری معدود، مواردی در جز راوی جنستتیت تغییر این. میشتتود بدل فرنگیس به

 .آوردنمی بوجود داستان زبان جنسیت

  یا نوزده من كه میدانم خوب اما شدم،  آشنا  او با سالی  چه در نیست  یادم درست »

 راندخت اما جرأت؛ پر میگویم خودم. جرأت پر بودم دختری. نداشتم  بیشتر  سال  بیست 

ستند  پررو مرا طرازمهم ستم . میدان سی  به میتوان شناخته  و ندیده را او هرگز كه ك   امن

صالً  كه مطالبی از. بزنم حرف ساعتها  و كنم معرفی را خودم شد،  طرف مورد عالقه ا   نبا

  جسارت  این بودم خوشگل  چون و كنم وگوگفت نبودم، وارد هم خودم كه چیزهایی از

  پروبال من به و آمدمی خوشتتشتتان من گستتتاخی این از همه جوانها. نبود زننده من

 وجود من باطن در از آنچه بیش من استعداد  اما نبودم، خرفتی بچۀ مدرسه  در. میدادند

: همان.« )آوردندمی بار عزیزدردانه مرا و بودم مادرم و پدر فرزند تنها. میکرد گل داشت 

61) 

  ،... بودم دختری مانند هاییواژه وجود بدلیل زنانه صدای  تشخیص  یادشده  مثال در

شگل  ست  درکقابل عزیزدردانه، بودم، خو   فاقد كه مترادفی هایواژه ذكر صورت  در. ا

 مانر این شد  سبب  ویژگی این وجود .نیست  ممکن صدا  این تشخیص  باشند  جنسیت 

 .شود گرفته نظر در صفر نمونۀ بعنوان

  داریخانه از ایجمله است،  داستان  زن اصلی  شخصیت   كه فرنگیس صحبتهای  در 

 مادر عقاید در جز. نمیشتتود دیده میزند پیوند خانه به را زن كهآن شتتبیه مستتائلی و

شه  باورهای فرنگیس،  درونی وگویگفت و خرافات از خبری. ندارد وجود دیگری ایكلی

 .نیست

سبت  این رمان ساله  این مطالعۀ مورد رمانهای سایر  به ن   انهزن زبان ویژگیهای فاقد ر

ست  شخیص  برای و ا صیتهای زن     ت شخ   ات میتوان وگوهاگفت لحنِ از فقط سبک زنانه 

 كاربرد  مانند   هایی مؤلفه  رمان،  این در دیگربعبارتی . پی برد زنانه   زبان  به  حدودی 

  وگویوگفت هاواژه رنگ كاربرد و تأكیدی جمالت كاربرد زنان، حوزه به متعلق هایواژه

 .است بیرنگ زنانه،

 سلوچ خالی جای

 رمان زن شخصیتهای
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  هب و روستایی  زن واقعی نمونۀ سلوچ است.   همسر  و داستان  اصلی  شخصیت   مرگان 

اما  .میجویند استتتمداد وی از كاری هر برای روستتتا اهالی همۀ كه حریففنهمه بیانی

 .میکند مواجه زنانه حرمت هتک نظیر خطرات با را نبود شوهرش وی

 مانع روستایی  كهن و نادرست  باورهای بعلت كه است  مرگان كوچک دختر هاجر، -

شوند  دلیر جوانی با او ازدواج از سر  میکنند وادارش و می   او از كه شود  مردی دوم هم

 .است بزرگتر سال چهل تقریباً

ست  گناو، علی هاجر، شوهر  اول زن رقیه،-   شوهرش  آورده هوو سرش  همسرش . ا

صر  را او گناو علی صلی  مق   شتم  و ضرب  مورد را او دلیل این به میداند مادرش مرگ ا

 .میکند نفرین فقط و آیدنمی بر دستش از كاری آوردن هووی مقابل در اما میدهد؛ قرار

 محتوایی و زبانی بویژگیهای توجه با زنانه زبان شناسیجامعه

 زبان كارانهمحافظه كاربرد

  دشتتای ابراو: »میگیرد بکار فرزندانش با برخورد در حتی را كاریمحافظه و احتیاط

 را چایت پستتراند پستتر دهان در را حرف مرگان اما بداند، چیزی پدرش از میخواستتت

 (443 ص آبادی: جای خالی سلوچ، دولت.« )بخور

  از کیی نیز شخصیتها   بقیۀ و مرگان بین وگوهاگفت از بسیاری  ندادنِ ادامه و سکوت 

ست  كاریمحافظه بارزِ هاینمونه ستن  به را خود. نداد جوابی دیگر مرگان: »او  زیر واج

 (446: همان.«)كرد سرگرم هاجر موهای

 عدم قطعیت در كالم

وگویی درونی كه با  مطلع میشتتتود، در گفتپس از اینکه مرگان از رفتن شتتتوهرش 

با           باشتتتد و گویی  كاماًل مطمئن  ند  ید دارد و نمیتوا خود دارد، از رفتن واقعی او ترد

وگویی كه در آن قطعیتی وجود ندارد، خود را دلداری میدهد و عدم اطمینان خود      گفت 

صدد         سد با این توجیه تنها در شان میدهد كه بنظر میر شوهرش ن سکین را از رفتن   ت

 اش است:دادن و حفظ روحیه

راستتتی ستتلوچ رفته استتت؟ كجا رفته استتت؟! من چی؟ هاجر چی؟ پستترها چی؟  »

شته و رفته؟ ها؟!    سلوچ رفته؟ كدام گوری رفته؟ ما را به امان كی گذا )  «عباس و ابراو؟ 

 (.  43همان: 

شک    پسمرگان لب تركاند. »تتتتت  ساس كرد خ سه  یاح شمانش كم  هایكا نم   یچ

  مبازهبماند؟ برود؟  بازهمچه بکند؟ بماند؟  یگرباد؟ د یاز ستترما یدستتت. شتتابرداشتتته ا

 «را ببندد؟ چشتتمهایشبروند و خودش بماند؟  چشتتمهایشبرود؟ برود و بماند؟! بگذارد 
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گویی درونی میان ماندن و رفتن     و(. در این مثال، مرگان در جدال و گفت    391)همان:  

 یک به مصلحت او بستگی دارد.ست كه كدامدچار تردید شده و هنوز برایش قطعی نی

های         » ند زن کان نمیخورد. مگر كم هستتتت پدرش. آب هم از آب ت گذار برود. گور  ب

هایی كه رفتند و نیامدند؟ نه... گریه ندارد. بگذار هر كس شتتتوی؟ مگر كم بودند مرد بی

 (15)همان:« به راه خودش برود. بگذار هر نخاب بستر خود را بجوید. گور پدرش.

 جزئیات به توجه

ضای  بدلیل صیتهای    صدای  رمان، مردانۀ و غمبار ف   زنانه ظریف نگاه با كه زن شخ

 .نیست رسا كند تحلیل و توصیف را جهانش

 هارنگواژه كاربرد

  هایشخصیت زبان از نه كه هستند خاكستری و كمرنگ بسیار هارنگواژه رمان، این در

 .میشود بیان كل دانای قالب در داستان نویسنده زبان از بلکه. داستان زن

شت  تنکی نای سبز  دشت »  دهكر فرش خاک بر ایبوتهگل جاجابه نورس، سبزۀ . دا

 (411 همان:... .«) سبتز و خترمایی. درهم سبزه، و خاک رنگ. بود

 زنان حوزه به متعلق هایواژه كاربرد

سمت خالصه رمان         سر رمان و دالیلی كه در ق سرا ضای حاكم بر  شد بدلیل ف   گفته 

 زنانه   حس و لطافت   از دارند و  مردانه  زمختی رمان  این خطابهای   و جمالت ها، واژه

 كاربرد گاهی رمان، این زبان بودن مردانه كنار اما در مواردی اندک، در. نیستت  خبری

سیت  گفتگوها به زنان، حوزه به متعلق هایواژه از برخی   بخل» مانند میدهد؛ زنانه جن

! بخیل بده ستتینه... هاو...هاو...هاو. مهربان. بگردمش ها! دیگر مکن بخل! حیوان مکن

  رتدو بده. بالگردانت بده... ماشاهلل ...هاو...ماشاهلل ... هاو. بره بده. جان مادر بده. بده سینه 

 (.44: همان)«مادرم بده. بگردم

 تأكیدی جمالت كاربرد

 یجمالت تکرار با درونی وگویگفت در مرگان میکند، ترک را خانه سلوچ  كه زمانی

 دل از ردد به یکییکی ت  البد ت  را هابچه» :بپندارد اهمیتبی را سلوچ رفتن میکند سعی

ست  بوده انداخته دور و بركنده خود شته  جای بر راه سر  كه میماند چه دیگر... ا   گذا

  ینا. است  برده یقینبه. است  برده همراه را خود سهم  كه یقینبه! نه هایش؟غصه  باشد؟ 

! نه. كرد واگذار كسی به نمیتوان دیگر را این. انداخت دور و كند خود از نمیشود دیگر را

شد  رفته باید دل، بر سنگینتری  بار با ست  رفته. با   بگذار! رودب بگذار. برود بگذار. رفته. ا

 (41 همان:!«)برود
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  طرفترآن هم خواجه كلۀ از برود! برود كه رفت! هه. رفت. رفت! خوبه هه! رفت»

  جمالت این مرگان(. 45: همان!«)رفت. هه میخورد؟ گرگم میشود؟  چه مگر. برود! برود

 :میبرد بکار ابراو با وگویشگفت ادامۀ در همچنان را تأكیدی

 (.41 همان:) «نیست. نیست نمیبینی؟. شده نیست. رفته»

.  كفنش شاید ! نمیدانم میدانم؟ چه من میدانم؟ چه... نمیدانم! نمیدانم هم خودم»

 (46: همان!«)كفنش

. ومبش  زنش میترسم  من. نمیشوم  نه. میترسم  خدا به. میترسم  من. میترسم : »هاجر

 (445: همان.« )نمیشوم زنش

 های ركیکاستفاده از صورت مؤدبانه زبان و پرهیز از دشواژه

سبت  زنان میرود انتظار شواژه  از مردان ن ستفاده  كمتر هاد   ۀشیو  كهدرحالی. كنند ا

 مگر: هاجر» است؛  ادب از دور گاهی و جسورانه  و تند داستان،  سراسر   در مرگان سخن 

 .كنم شوی نمیخواهم اصالً من...  نمیخواهم زوره؟

گان  یاره  ؟!نمیخواهی: مر بان  كولی، پت غت  نمیرود؟ تو بخرج خوش ز   میکنم، دا

 (115: همان...« )حرمزاده

 (451: همان.« )اندرفته كجا میدانم چه من ؟!اندرفته كجا اند،رفته من پدر بگور»

  ،"بیفتد عمرش خرمن به آتش الهی" ،"اشگرفتهآتش بجان خود": مانند عباراتی یا

ین  "مکن   من  جگر  بتتهخون " ،"زینتتب  ستتتوختتتۀ  دل بحق  "  خود » :عبتتارت  در ا

شت  را اشتکه یک شب  هر اشگرفتهبجانآتش   یشپ البد. ... میکرد آب میبرد و برمیدا

شناهایش  شته  گرو آ  .«زینب سوختۀ  دل بحق بیفتد عمرش خرمن به آتش الهی. گذا

 (451: همان)

 

 گیرینتیجه

 مضمون  و میرسد  بگوش بوضوح  زنانه صدای  وگوهاگفت میان از سووشون   رمان در

  نانهز خاص ویژگیهای دارای یکدیگر با كردن صحبت  هنگام زن شخصیتهای   دیالوگهای

  یانهعام المثلهایضرب  از استفاده  زنانه، ظرافت و دقت با اشخاص  و اشیاء  توصیف  نظیر

  یانگرب محتوایی بلحاظ بیشتر  رمان این وگوهایگفت است  این توجه درخور نکتۀ. است 

سیت  ستند؛  زن صدای  جن ستفادۀ  میزان و ه ستقیماً  كه هاییواژه از ا   زنانه زبان به م

شند،  داللت ست  كمتر هاواژه رنگ مانند با سی  در. ا صیتهای    مونولوگهای برر  زن شخ

ستان  سی  داللتهای با زری، بویژه دا شد  یافت برجسته  جن سد  بنظر در مجموع. ن  با میر

ستان،  نگارندۀ بودن زن به توجه صر  دا صیتهای    زبان در زنانه زبانی عنا  یبخوب زن شخ
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ستفاده  سته  اثر این از اینرو. شد  ا صدای  توان صات        زنانه از طریق  شخصیتهایش، اختصا

 .دهد انعکاس نیکویی به را زنانهزبان 

سئله  این گویای میکنم خاموش من را چراغها رمان هاییافته ست  م سیت  كه ا   جن

 ندهنویس و میکند؛ آشکار را خود واژگانی بلحاظ هم محتوایی بلحاظ هم كالم در گوینده

سته  سیاری  از توان سب  زبان جهات، از ب سیت  با متنا  از. دكن ایجاد را شخصیتهایش   جن

  و فضتا  به موشتکافانه  نگاه به میتوان اندشتده  تکرار بیشتتری  فراوانی با كه هاییمؤلفه

 است  زنانه روایت، مایۀدرون و صورت  كه مونولوگهایی آنها، جزئیات همۀ ذكر و اشخاص 

  وگوهای گفت  در گاهی . كرد اشتتتاره زنانه   های واژه از استتتتفاده  میزان بودن باال  و

صیتهای    شواژه  از زن، با زن شخ ستفاده  ركیک غیر هاید شود كه  ا سد  بنظر می   میر

 جامعه در آنها نقش و اجتماعی موقعیت از برخاستتته رمان این زنان كالمی تفاوتهای

شد. در  شون    اثر دو هر با سائل  از سخن  هرگاه میکنم خاموش من را چراغها و سوو   م

 در آرامش و عشق  تقسیم  از صحبت  هرگاه و مردانه گفتار جنس است  جنگ و سیاسی  

 دتعدا به توجه با .است  زنانه گفتار جنس است  اجتماعی مسائل  و خانواده اعضای  میان

 میرفت احتمال زن بودن نگارندۀ هر دو اثر، و داستتتان دو هر در زن شتتخصتتیتهایش

 زن ایشخصیته   زبان در عنصر  این اما باشد  پررنگ شاعرانه  بیان و زنانه زبانی لطافتهای

ستی  رمان دو این شده  رعایت بدر شون    رمان و رمان این میان .بود ن   ویژگیهای سوو

  و داریخانه و باغچه و گلها به پرداختن نظیر. دارد وجود مشتتترک فکری و اجتماعی

 به نوعی  دو هر زری و كالریس داستتتتان  پایان   در. خانواده  بنیان  حفظ و وپزپخت 

سند  خودآگاهی ست    دو هر كالریس و زری. میر ست  را سیا ست    از زری. ندارد دو  سیا

ست  بیزار سیاست   از كالریس. میبیند خانواده بنیان برای تهدیدی را آن زیرا میترسد   ا

 به هتوج با. نمیبیند را كالریس وجود كه میشود  غرق سیاست   در چنان گاه آرتوش زیرا

 ممیکن خاموش من را چراغها و سووشون   رمانهای در زنانه زبان ویژگیهای بیشتر  كاربرد

سندۀ  كه ست،  زن دو هر نوی سندۀ  یک كه گفت باید ا  رد زنانه زبان انعکاس در زن نوی

  انسانی ره كه است بدیهی كامالً البته كه است مرد نویسندۀ از موفقتر بسا داستان، متن

 .دباش خود جنس زبانی ویژگیهای دهندۀانعکاس بهترین میتواند جنسیتش، به بنا

  صدای  شخصیتها   با متناسب  زبانی معیارهای رعایت عدم بعلت چشمهایش  رمان در

صلی  شخصیت   كه فرنگیس گفتهای هایالیه در زنانه ستان  زن ا ست  دا   و هشد پنهان ا

  جمالت در كه كدهایی یا گوینده بنام توجه طریق از فقط و بندرت گوینده جنستتیت

سایی   قابل آیندمی وپیشپس ست  شنا  ردانهم و زنانه زبان تمایز وجه كه متغیرهایی و ا

  و اجتماعی طبقۀ بدلیل رمانها، ستتایر با رمان این مقایستتۀ. ندارند جایگاهی هستتتند



 64/ تحلیل گفتگوی شخصیتهای زن در رمانهای منتخب فارسی بر مبنای جامعه شناسی زبان زنان

  دکان بواسطۀ  داستان  در ایجادشده  روانۀ فضای  نیز و آن زن شخصیت   متفاوت فرهنگی

 جنسیت گوینده  تشخیص  كه دارد این از حکایت( شخصیت   دو) زن شخصیتهای   بودن

 نز شخصیت دو این از یکی فقط زیرا است غیرممکن گاهی و دشوار اثر این در دیالوگها

  .زنانه هایمشتتخصتته فاقد وگویگفت استتت. وگوگفت صتتاحب داستتتان در برده نام

 مرد رمان این در. شتتد آورده پژوهش صتتفر نمونۀ بعنوان كه بود رمانی چشتتمهایش،

 بر چنان نویسنده  جنسیت  سایۀ  میزند، موج داستان  طول در كه عشقی  باوجود نویسه، 

  داییص و هستند زنانه جنسیتی بار فاقد رمان جمالت كه شده گسترده رمان گفتگوهای

 .میخورد به چشم بسیاركم رمان این در باشد زنانه زبان جنسیّت بازتاب كه

.  است جدال با همراه و پرخاشگرانه اغلب وگوهاگفت لحن سلوچ خالی رمان جای در

 بر حاكم بر رمان،    مردانۀ  فضتتتای و شتتتده ظاهر  نیرومندتر  مردان زبان  ویژگیهای 

صات    صا صلی  شخصیت    زبان اخت ستان  ا ساخته  كه زنی دا ست تأثیر  مرگان بنام خود  ا

سیار  شته  ب صادی  محرومیت بدلیل مرگان. گذا   و زستی  در به ناچار همسر  نبود در و اقت

 زن اصلی شخصیت زبان شده سبب زندگی خشونت این. است مرد شخصیتهای با جدال

شواژه  از انتظار، برخالف حتی و شود  زنانه زبانی ظرافتهای فاقد رمان این   زیادی هاید

ستفاده   یأس هستند. فضای   نفرین قالب در بیشتر  كه ركیکی غیر هایمیکند؛ دشواژه  ا

ستان  غمگین و آلود ستان  زن شخصیتهای   به دا ستفاده  فرصت  دا   و نیزبا لطافتهای از ا

. استتت اندک زنان حوزۀ به متعلق هایواژه كاربرد میزان نمیدهد زنانه نگریهایجزئی

ست  این توجه درخور مسئلۀ   از را رمان این زنان گفتگوی كه عواملی همۀ كنار در كه ا

 بر لدلی عمدتاً كه دارند وجود مونولوگ شیوۀ  به گفتگوهایی كرده دور زنانه بوی و رنگ

ست  مادرانه نگرانیهای و زنانه تنگیهایدل   وییهایگتک این را زنانه گفتگوهایی غالب و ا

 میدهد. تشکیل مرگان درونی

 منابع

 یكیان و قدسیه  رضوانیان،  هشتاد،  دهه زنِ نویسانِ داستان  آثار در زن هویت بازنمایی -

 34 شماره پژوهشی، ادب فصلنامه ،4341 هاله، بارفروشی،

ارباب، ستتتپیده،    های رایج فارستتتی در تداول عامه،      بندی دشتتتواژه بررستتتی و طبقه  -

 1، شماره1،دوره 4344پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی، زمستان 

یتا  ب و بررستتی شتترایط تولید و دریافت معنا در ارتباط گفتمانی، شتتعیری، حمیدرضتتا -

 4، سال چهارم، شماره 4344پژوهی، تابستان ترابی، زبان

 ، تهران: چشمه4311آبادی، محمود،جای خالی سلوچ، دولت -

 آذین گل: تهران ،4399 عباس، اصل، محمدی اجتماعی، شناسیزبان و جنسیت -
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ضا، پایان      - سیان، محمدر سیت در واژگان، فار سی           جن شنا شد زبان سی ار شنا نامه كار

 4319همگانی: دانشگاه تهران،

 مركز نشر: ، تهران4344 زویا، پیرزاد، میکنم، خاموش من را چراغها -

  صتتادق ترجمه ،4394 بودن، باتلر، روانشتتناستتی، زمینه در برتر كتاب 51 خالصتته -

 اول چاپ راشین، انتشارات: تهران خسرونژاد،

 انسانی  علوم پژوهشگاه : تهران ،4369 یحیی، مدرسی،  زبان، شناسی  جامعه بر درآمدی -

 فرهنگی مطالعات و

سی   زبان دورۀ - سور،    عمومی، شنا :  تهران ،4391 صفوی،  كورش ترجمه فردینان، سو

 هرمس

سیت  رابطۀ - سی  گفتار قطع و جن سی   جامعه )برر  محمودی بهزاد و زبان(، رهبر، شنا

  ادبیات و زبان پژوهشتتهای فصتتلنامه ،4341گیتی،  خانلویی، كریم بهروز و بختیاری،

 41 پیاپی ،1 شماره سوم، دوره تطبیقی،

 .91 شماره بخارا، فصلنامه ،4341محمدرضا، اجتماعی، باطنی، رفتار یک بعنوان زبان -

 هرمس: تهران ،4391 قلی، ناصر سارلی، معیار، فارسی زبان -

 ردم گویشوران  میان زبانی تفاوتهای اجتماعی شناختی زبان پژوهشی : جنسیت  و زبان -

 دانشتتگاه دكتری نامهپایان ،4391 محستتن، نژاد،ای، جانمکالمه تعامل در ایرانی زن و

 تهران

 بیرجند انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ مجلۀ ،4394 ویدا، فر،نوشین جنسیت، و زبان -

 آگاه: تهران ،4316 طباطبایی، محمد ترجمه پیتر، ترادگیل، اجتماعی، شناسیزبان -

 تهران: گام نو 4391تبار، زن و زبان، غذامی، عبداهلل محمد، ترجمه هدی عوده -

 خوارزمی: تهران پانزدهم، چاپ ،4391 سیمین، دانشور، سووشون، -

 علمی انتشارات: ، تهران4311عبدالحسین، كوب، زرین نقاب،بی شعر دروغبی شعر -

 نگاه: تهران دهم، چاپ چشمهایش،(. 4394) بزرگ، علوی، -

 نو گام: تهران مریم، جبروتی، نهادپاک زبان، در فرودستی و فرادستی -

سی   مردم - سیت،  شنا سیانس،    جن سی ، 4341چگینی، زادهنوروز بهمن ترجمه امیلی، نر

 افکار: تهران

 میترا: تهران ،4311سیروس،  شمیسا، معانی، -

  یداهلل، مطلق، بهمنی احمد، آل جالل و دانشتتور ستتیمین آثار در زنان زبان مقایستتۀ -

 44 شماره ،3 دوره ،4344 فرهنگ، بهار و زن نشریه
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