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Abstract 
The power of style in the literature is derived from the complex grammatical, aesthetic, and syntactic 

potential elements of words. The written language is considered an important point as a literary style. 

A.Bozeman, a German theorist, has done many researches about literary style versus non-literary 

style; finally, he introduced the statistical equivalent in his own name. Bozeman equation; describes 

the amount of descriptive and literary versus non-literary vocabulary and the type of writing for 

women and men, and it emphasizes the literary nature of the text. Heyffaa Bitar's story "Amr'a Man 

Tabaqin" is one of the novels in which the author deals with women's legal issues and their rights 

violated by men. The present research tries to examine the female style in the story of "Amra'a min 

Tabaqin" according to the theoretical views of women's writing and the degree of literature and 

feminism of Heyffa Bitar with the help of statistical evaluation of the role of statistical theory of the 

German scientist; A. Bozeman analyzes and in this regard, a descriptive-analytical method is used 

which shows, that the feminine language is observed in many components of the writing of the story, 

to the extent that the most used categories are: pronouns "I" and "you", absolute and restricted words, 

and short questions. Bozeman's statistical style indicates a high rate of verbs with 6609 compared to 

adjectives with a rate of 2734, which is about 2.41 percent, and this rate weakens the story in terms 

of literature and the type of female language of the story. 

Keywords: Literary Style, Feminine Writing, Bozeman's Statistical, Heyfaa Bittar,. Emraat Men-
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .00-10صص ، 0011پاییز ، 3دورة دهم، شمارة 

 بیطار هیفاء اثر طابقینال من إمرأة داستان در زنانه نوشتار بوطیقای واکاوی

 (بوزیمان ةمعادل بر نظر با)

 0*آبادی شمس حسین
 ، سبزوار، ایرانسبزواری حکیم دانشگاه ات و معارف اسالمی،، دانشکدة الهیعربی ادبیّات و زبان گروه دانشیار

 1میرزاده طاهره
 ، سبزوار، ایرانسبزواری حکیم دانشگاه ، دانشکدة الهیات و معارف اسالمی،عربی ادبیّات و زبان دکتری دانشجوی

 3ستاری الهه
 ، سبزوار، ایرانسبزواری حکیم هدانشگا ، دانشکدة الهیات و معارف اسالمی،عربی ادبیّات و زبان دکتری دانشجوی

 6/6/6611پذیرش:   1/6/6511 دریافت:

 چکیده
 سوبک  یوک عنووان   به نوشتاری زبان است. شده گرفته واژگان نحوی پتانسیل و شناختی زیبایی پیچیده، گرامری عناصر از ادبیّات در سبک قدرت

 دربرابور  ادبوی  سوبک  راستای در ،بسیار های پژوهش انجام از پس آلمانی پرداز نظریه آ.بوزیمان؛ دیگر، سویی از رود. می شمار به یمهم نکتۀ ادبی،

 و زنانوه  نوشوتار  نوو   و ارزیوابی  ادبوی رغی برابور  در ادبی و توصیفی واژگان میزان بوزیمان؛ معادلۀ .کرد معرفی را اش آماری معادلۀ ،غیرادبی سبک

 اسوت  هوایی  رموان  ازجملوه  نیز بیطار هیفاء اثر امرأة من الطابقین داستان ورزد. میتأکید  تنم بودن ادبی میزان بر و دهد می تمیز یکدیگر از را مردانه

 را زنانوه  زبوان  واکواوی  ضورورت  سوب   امر این و است پرداخته مردان توسط ها آن شدة پایمال حقوق و زنان حقوقی مسائل به آن در ویسندهن که

 زنانوه  نوشوتار  نظوری  آراء توجّوه  بوا  را امررأة مرن الطرابقین داسوتان  در زنانه سبک ،اردد سعی رو پیش پژوهش است. گردیده بحث مورد رمان در

 و واکواوی  آ.بوزیموان  آلموانی؛  دانشومند  آمواری  نظریۀ نقش آماری ارزیابی کمک با را بیطار هیفاء نویسی زنانه و بودن  ادبی میزان و نماید بررسی

 رعایوت  داسوتان  نوشوتاری  های همؤلّف از بسیاری در زنانه بانز دهد، می نشان که شده استفاده تحلیلی-توصیفی روش از راستا این در و دکن بررسی

 اسولو   .داده اسوت  اختصوا   خوود  به کوتاه پرسش و مقید و مطلق واژگان ،«أنت» و «أنا» ریضما های: مقوله را کاربرد ینبیشتر که جایی تا شده

 میوزان،  ایون  و اسوت  %66/6 حدود آمده دست به نسبت که است 6656 میزان با صفات نسبت به 1111 میزان با افعال باالی میزان از بوزیمان آماری

 کند. می تضعیف را داستان زنانه زبان و بودن ادبی

 .الطابقین من إمرأة بیطار، هیفاء بوزیمان، معادله زنانه، نوشتار ادبی، سبک کلیدی: واژگان
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 مقدّمه .0

 و اسوت  آورده فوراهم  را متوون  بهتور  درک هوای  زمینوه  و شورایط  مختلوف  یرویکردهوا  بوا  ادبی متون ارزیابی

 ارزیوابی  و شناسوی  سوبک  اسوت.  رسوانده  اسوتقالل  بوه  ادبوی  ژانرهوای  مختلف های حوزه در را ادیبان همچنین

 اصول  در 6اسولو   یوا  سبک اصطالح است. بوده متون درک در رویکرد ترین ابتدایی و ترین مهم ادبی سبک

 بعود  بوه  «6ایسوتیک » لفو   و (56: 6111 )عبودالجواد،  اسوت  «5اسوتایلو  » التینی واژة از شتقم 6سبک کلمۀ به

 سوبک  بنوابراین  ؛(656: 6196 )عیواد،  کند می پژوهش شناسی سبک موضو  با که گردد برمی علمی مند روش

 گورایش  دو اب شناسی سبک کلی، طور به .(611: 6511 )صفوی، اند کرده تعریف شاعر یا نویسنده بیان شیوة را

 چوارچو   در را گفتموان(  )صواح   شواعر  یوا  نویسنده اندیشۀ و ساختار بین ارتباط اول، گرایش است: روبرو

 ،توصویفی  ویژگوی  :همچون زبانی کارکردهای و زبانی ساختارهای به و دهد می قرار بررسی مورد شناسی زبان

 (63-66 :6193 )فضول،  کنود  موی  کیوه ت خا ( )گفتمان گفتاری یا نوشتاری سبک محتوایی بررسی و برهانی

 تعبیور  بوین  ارتبواط  ،اصوطالح  بوه  و دهود  موی  قورار  بررسی مورد را سبک شخصی یا فردی طور به دوم، گرایش

 در و پذیرفتوه  توأثیر  آن از فرد که - شخصی خا  اهداف با را خا  ملتی یا خا  فردی از نوشتاری سبک

 ارتبواط  ادبوی  نقود  بوا  را بررسوی  و پوژوهش گونه  این و دهد می قرار بررسی مورد - است برده کاربه نوشتارش

 (.66)همان:  دهد می

 موضوع تعریف .0-0

 تکرارهوا،  و توصویفات  از مجمووعی  کوه  ادبیّوات  جوام   لف  در یا زبانی حوزة ت:اس روبرو حوزه دو با سبک

 هنجواری،  افتی،بو  هوای  ویژگوی  دربرگیرندة که اجتماعی فرهنگ حوزة و است ادبی معانی و ادبی شگردهای

 بافوت  در زبوان  مطالعوۀ  از اسوت  عبوارت  زبوان  شناسوی  جامعوه » ترادگیل: پیتر اعتقاد به است. اهدافی و انتظاری

 ارتبواط  موردان  و زنوان  گفتواری  تفواوت  کوه  اسوت  نظور  ایون  بور  نیوز  لیکواف  .(55: 6561 )ترادگیول،  «اجتما 

 گفتواری.  هوای  تفواوت  و شناسوی  زبوان  حیطوۀ  در ها آن ارتباط تا دارد جامعه در روابطشان انعکا  با تنگاتنگی

 و اسوت  متفواوت  مورد  از انتظوارات  سوطح  بوا  زن هور  از انتظارات سطح جامعه، فرهنگی حوزة در کهگونه  این

 .(56: 6511 میرزایی، و )دلبری دارد وجود جهت این از مردان و زنان گفتار در هایی تفاوت

 اغلو   موردان  اسوت.  جامعه در مرد و زن از هرکدام منزلت از فتهبرگر مردانه و زنانه گفتار تفاوت ینبیشتر

 یبیشوتر  قودرت  از جامعوه  در اینکوه  بوه  توجّوه  بوا  و کننود  موی  صوحبت  اجتمواعی  پایگواه  حفو   یا کس  برای
                                                                                                                                                          
1. stylistics  

2. style 

3. stylus 

4. istics 



 13 (بوزیمان برمعادلة نظر بااثر هیفاء بیطار ) من الطابقین إمرأة داستان در واکاوی بوطیقای نوشتار زنانه
 

 بوا  زنوان  اموا  اسوت؛  مشوهود  اطمینوان  وتأکیود   صورت به هایشان صحبت در قدرت این تبلور هستند، برخوردار

 (.56-51 :6116 )برهومۀ، کنند عرضه خود از بهتری تصویر اجتما ، در تا دارند سعی خود موقعیت حف 

 نیوز  ایون  و است بوده زیبرانگ بحث شرقی جوام ویژه  به مردساالر؛ جوام  در زنان شدةزایل حقوق ومسئله 

 از باشوند.  داشوته  ریبسویا  توجّوه  آنوان  جایگاه و زنان نقش به تا داشته آن بر را پردازان نظریه و ادیبان از بسیاری

 اسوت  جامعوه  و فورد  نیازهوای  زادة زیورا  اسوت؛  تأثیرگوذار  زندگی مختلف های موقعیت در زبان دیگر، سویی

 از یکووی بووه دلیوول همووین بووه و اسووت اجتمووا  اصووطکاک خووود کاموول معنووای بووه زبووان (.63 :6116 )برهومووۀ،

 محکووم  اجتموا   یوک  بوه  را هوا  آن ظهور و کند می وصل هم به را ها گروه که است شده بدل ها قدرتمندترین

 جنسوی  عقایود  بیوان  و اجتمواعی  زبوان  ارائوۀ  در جنسیتی نقش میان، این در (.53 :6131 )فندریس، است کرده

 است. گیر چشم نیز مرد و زن بین ها تفاوت سایر همانند نیز نوشتاری زبان است.  اهمّیت حائز بسیار

 نیوز  ایون  کوه  شوود  موی  متفاوت مردان و زنان در ذاتی های ویژگی محیط، روحیه، به توجّه با نوشتاری زبان

 نحووی  هوای  گونه و ها واژه اصطالحات، جنس هر بود. خواهد مشاهده قابل و تأثیرگذار نیز آنان ادبی آثار در

 همچوون:  عوواملی  در را جونس  دو بوین  گفتاری و نوشتاری تغییرات زبان، شناسان جامعه و دارد را خود خا 

 (.56 :6511 میرزایوی،  و )دلبوری  داننود  می جنسویژه  به و تحصیالت سطح اجتماعی، طبقه دین، یت،قوم نژاد،

 عامول  دو ایون  براسا  و است آنان محیطی و ذاتی اجتما  زادة مردان و زنان زبان» :است معتقد برهومۀ عیسی

 و مردانوه  هوای  گفتموان  راسوتای  در تحلیلوی  و آماری های روش (.65 :6116)برهومۀ، «شود می تعریف اساسی

 (؛6163) اسوت  شوده  ارائوه  آ.بوزیموان  پردازش، نظریه نام به که بوزیمان معادلۀ هستند.  اهمّیت حائز بسیار زنانه

 دارد مورد  و زن خوا   کوالم  نوو   وصوفی،  ادبی، های ویژگی براسا  نوشتاری زبان ارزیابی و قیا  بر سعی

 نسوبت  تشوخی   ۀواسوط بوه  ادبوی  موتن  در تمییز با بوزیمان .(3: 6111، 6آنتوش از نقل به ،65 :6116 )مصلوح،

 اثبوات  بورای  را کموی  نظریوۀ  یک (66 :6116 )مصلوح، 5وصف با تعبیر و 6گفتگو با تعبیر بیانی: پدیدة دو بین

 است. کرده تعریف گفتار جنسیت تشخی  و ادبی نوشتار نو 

 اسوت  یپزشوک  چشوم  اش اصلی شغل و تخص  که است سوری نویسندة (،6111 سال )متولد بیطار هیفاء

 بوه  آن در کوه  بیطوار  آثوار  ازجملوه  .دارد عربوی  مردسواالرانۀ  جامعوۀ  بوا  مبارزه بر سعی قلم گرفتندستبه با اما

 قورار  از موذکور  رموان  در نویسونده  است. امرأة من الطرابقن رمان پرداخته، مردساالر جامعۀ و فمینیستی مسائل

 و کنود  موی  حکایت داستان زن قهرمان با مرد نویسندة آن برخورد نحوة و امین نویسندة یک با خانمی قاتمال
                                                                                                                                                          
1. Antosch 

2. active aspect 

3. qualitative aspect 
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 سوبک  احسوا ، ی خووب  به بیطار کند. می بازگو زنانۀ لطیف احساسات مقابل را زن به مرد مردساالرانه برخورد

 و گفتموانی  هوای  شواخ   و هوا  ویژگوی  بوارزترین  از کشود.  موی  تصوویر  به نیز رمانش این در را زنانه نوشتار و

 نامناسو   برخوورد  شویوة  و زنانوه  لطیوف  روحیوات  بازگویی آثارش، سایر و رمان این در بیطار هیفاء نوشتاری

 آنوان  بوه  خوارکننوده  حالوت  بوا  کوه  را زنوان  بوه  موردان  ضوعیف  نگاه بیطار است. لطیف روحیات این با مردان

 ولوی  قوی احساسات با و شجا  زن یکمعموالً  هایش داستان قهرمان و کند می ترسیم آثارش در را نگرند می

 از اسوت.  مردسواالرانه  جوامو   در هنجارشوکنی  دنبوال بوه  قهرموان  ایون  و اسوت  جوامو   و مرداندرمقابل  مقاوم

 هوای  همؤلّفو  کشوف  دنبوال  به و کردند احسا  را بیطار هیفاء زنانۀ نوشتار واکاوی ضرورت نگارندگان ،رو نیا

 گشتند. بحث مورد رمان در نویسی زنانه

 هدف و  اهمّیت ضرورت، .0-1

 حاضور  پوژوهش  انجوام  ضورورت  بوزیمان، معادلۀ برحس  آن دقیق تعریف و زنانه ادبیّات موضو  به توجّه با

 دور خوویش  زنانوۀ  سوبک  و افکوار  بوازگویی  از نویسونده  زیورا  د؛ش احسا  رویکرد این با و عنوان این تحت

 پوژوهش  موورد  آمواری  و نظوری  رویکرد با بحث مورد اریآم جامعۀ میان توان می را تنگاتنگی رابطۀ و نمانده

 در بسویاری  کموک  خوویش  آمواری  - تحلیلوی  کارکردهوای  و ها ویژگی با نیز بوزیمان معادلۀ همچنین یافت.

 تحلیلوی  - توصویف  روش بوا  توا  است آن بر مقاله این  داشت. خواهد بحث مورد رمان زنانۀ سبک دقیق تحلیل

 .دهد قرار ارزیابی و کاویوا مورد را بحث مورد داستان

 پژوهش های پرسش .0-3

 زیور  شورح  به سؤاالتی کرد، افزون را پژوهش انجام ضرورت و ساخت مشغول خود به را ذهن آنچه رو نیا از

 هستند:

 اند؟ کدام داستان در زنانه نوشتار سبک های  همؤلّف ترینبیش -

 است؟ داشته داستان در یتأثیر چه زنانه نوشتار سبک اتمؤلّف برخی پایین میزان -

 است؟ حد چه تا داستان بودن ادبی میزان بوزیمان معادلۀ برحس  -

 پژوهش پیشینة .0-0

 انود.  گرفتوه  صورت راستا این در بسیاری های پژوهش ،ادبیّات حوزة در مردانه و زنانه سبک  اهمّیت به توجّه با

 نهموی  و اسوت  نگرفتوه  صوورت  رویکورد  این با و حاضر مقالۀ عنوان تحت مستقلی پژوهش هیچ وجود، این با

 قرابوت  ینبیشوتر  کوه  هوایی  پوژوهش  ،رو نیو ا از شوود.  احسا  پژوهش این انجام ضرورت تا شد سب  نیز امر

 حفریرا  والجرس،  اللغر  کتوا   در( 6116) برهومر  عیسوی  :انود  گونوه این دارند موضو  این هب را موضوعی
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 شووی  اورزال ثور ا الجنسین بین الفروق أصل کتا  ترجمۀ به (6113) نیاسی بوعلی و واألنوث  الذکورة فی لغوی 

 نیوز  را ادبوی  آثوار  در زبوانی  و کالموی  تفواوت  هایشوان،  تفاوت و مردانه و زنانه اوصاف ذکر از پس و پرداخته

 سوبک  تطبیقوی  بررسوی » عنووان  بوا  ای ناموه  پایوان  در (6511) همکاران و سرایلو همچنین ؛اند داده شرح و تبیین

 پوژوهش  آمواری  جامعوۀ  در زنانوه  نوشوتار  زبوان  بررسوی  به نیز «پیرزاد زویا و السمان  ةغاد داستانی آثار در نانهز

 در اسوت  زنانوه  مأنو  واژگان با پیرزاد زویا آثار در نحوی و واژگانی گزینش که دریافتند و پرداخته خویش

 کوه  جوایی  تا هستند شعر به نزدیک و سیال لشک به و است داللی واژگان، نو السمان   ةغاد آثار در که حالی

 داشوته  فمینیسوم  سوبک  که پیرزاد زویا برخالف است؛ بوده همراه زنانه سبک باالسمان   ةغاد آثار در زبان نو 

 است.

 رویکورد  بوا کدام  هیچ اما است گرفته صورت بیطار هیفاء آثار بررسی و تحلیل در نیز بسیاری های پژوهش

 رو نیو ا از اسوت.  کورده تأکیود   را پوژوهش  ضورورت  نیوز  امور  ایون  و نیسوتند  یکی حثب مورد آماری جامعه و

 در (6516) همکواران  و شووبی  فرضویه  هستند: زیر شرح به اند کینزد مقاله این به حدودی تا که هایی پژوهش

 طالعوۀ م اسوالمی:  کشوورهای  در زنوان  ادبیّوات  جایگواه  به تطبیقی نگاهی آستانه، در زنان» عنوان تحت ای مقاله

 بحوث  موورد  آثوار  بررسوی  بوه  «بیطوار  هیفاء از مطلقه زن یک خاطرات و پیرزاد زویا از کنیم می عادت موردی

 اینکوه  و انود  گفتوه  سوخن  مردسواالرانه  جامعۀ در زنان جایگاه از نویسنده دو که رسیدند نتیجه این به و پرداخته

 خودشوان  خا  های تجربه حد در و گوید می سخن اش جامعه خا  ادبیّات و لحن با جامعه این در هنوز زن

 ترجموۀ  در تعبیور  حُسن سازوکارهای بررسی» عنوان با ای مقاله در (6516) افضلی و آبادی یوسف عر  است.

 و پرداختنود  بیطوار  هیفواء  از بحوث  موورد  رموان  در تعبیور  حسون  سوی ررب به «بیطار هیفاء از الهوی رمان تابوهای

 مخاطو   اجتمواعی  خودانگوارة  تقویوت  و حفو   در رموان،  تابوهوای  ترجمۀ در تعبیر حُسن شگرد که دریافتند

 پربسوامدترین  %69 بوا  مجواز  و %61 بوا  معنوایی  گسوترش  ،%65 بوا  معنایی استلزام و است مؤثّر بسیار زبان فارسی

 در (6516) آخونودی  و پوور  رسوتم  آیود.  موی  شومار  به رمان تابوهای پیشنهادی ترجمۀ در تعبیر حُسن سازوکار

 و بیطوار  هیفاء طابقین من امرأة های رمان در مرد و زن زبان تفاوت» عنوان با خویش ارشد کارشناسی نامۀ یانپا

 و پرداختنود  خوویش  بحث مورد رمان دو در لیکاف شناسیزبان نظریۀ بررسی به «مینه حنا امرأة أصابع بین السار

 بوه  موردان  طرابقین مرن امررأة رموان  در دارند افلیک نظریۀ با زیادی سبکی و محتوایی تطابق رمان دو دریافتند

 زنانوه  جنسویتی  بوار  بوا  آنوان  عواطفی  بعود  از حواکی  که اند کرده استفاده ندایی و تعجبی جمالت از زنان نسبت

 زنوان  تالش از حاکی که اند برده بهره بیشتر امر فعل از مردان نسبت به زنان دیگر، بحث مورد رمان در و است

   است. مردان مقابل قدرتشان اثبات برای
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 بوا  سوتیزی سونّت  انتقوادی  تحلیل» عنوان با خویش ارشد کارشناسی نامۀ پایان در (6511) کمیلی و انصاری

 بررسوی  بوه  («طرابقین مرن امررأة و  مطلقر یومیرا  مووردی  )مطالعوه  بیطار هیفاء آثار در فمینیستی نقد رویکرد

 تنود،  زبوانی  بوا  بیطوار  کوه  رسیدند نتیجه این به و پرداختند فمینیستی رویکرد با بیطار از بحث رمان دو محتوایی

 ازدواج، بوه  راجو   عور ،  جامعوه  عقایود  و باورهوا  بور  و پرداخته خویش جامعۀ از نقد به انهستیزسنّت و گزنده

 اشوتغال،  طوالق،  فوردی،  هویوت  بور  متقابالً و برده هجوم دین و زنان پذیری کنش مداری خانواده پدرساالری،

 بررسوی » عنووان  بوا  ای مقاله در (6511) همکاران و هاشمی حاج است. کردهتأکید  خویشتن بیان و یگرکنش

 دو آثوار  کوه  دریافتنود  «بیطوار  هیفواء  و پیورزاد  زویا کوتاه های داستان مردساالر جامعۀ در زن( )ازخودبیگانگی

 و زنووان حقوووق زوال سووب  جامعووه بوور مردسوواالری سوولطۀ کووه اسووت آن از حوواکی موووردپژوهش نویسوونده

 آثوار  در توا  دارنود  آن بور  سوعی  و است شده اش زندگی از زن خشنودی و رضایت عدم و وی ازخودبیگانگی

 پژوهشوی  در (6513) همکواران  و صودقی  همچنوین  ؛گردند زنان بیداری سب  و دهند نشان را امر این خویش

 هلون  هوای  دیودگاه  راسوا  ب (لقر مط یومیرا ) رمان در دوگانه های تقابل ساختارشکنی خوانش» عنوان تحت

 ایون  بوا  بیطوار  که دریافتند بیطار هیفاء اثر بحث مورد رمان در ساختارشکنانه های همؤلّف بررسی از پس «سیکسو

 را تجربیوواتش خمیرمایووۀ و کنوود بازسووازی مردسوواالری برابوور در را زنووان اصووالت دارد، آن بوور سووعی روش

 است. هداد تشکیل سیکسو های نظریه

 تانداس ةچکید .0-2

 طوی  در و کورده  تجربوه  نوازک  داسوتان؛  زن قهرموان  کوه  کنود  می روایت حوادثی از امرأة من الطابقین داستان

 و مصومم  ،گور کونش  شوکن،  سنّت فعال، شخصیت یک نازک شخصیت کند. می تجربه را حوادثی نیز روایت

 نویسوندة  بوا  -اسوت  دهنهوا  قودم  سورایی  داسوتان  عرصۀ واردی تازگ به که- نازک دیدار با روایت است. مستقل

 پیور  نویسوندة  روایوت  طوی  در .شوود  موی  شورو   ،دارد تجربه بسیار کارش در و است باال سن دارای که آقایی

 سوخن  کوه  اسوت  نویسنده گویا است. کل دانای یا شخ سوم راوی اصطالح به نازک شود. می نازک جذ 

   کند. می روایت را رمان و گوید می

 انگیوزد؛  برموی  زن نویسوندة  دل در را دلهوره  و تور   نوعی شده، نازک عاشق که پیر نویسندة میان، این در 

 آن سورانجام  کوه  دهد می رخ نفر دو آن بین حوادثی داستان طی در است. کرده ازدواج دو بار قبالً نازک زیرا

 انمورد  سووی  از ارزشوی  زنان وجود برای که طوری شود. می منتهی مردان توسط زنان تحقیر و مردساالری به

 عقایود،  بوا  مخوالف  بوه  پایوان  در و ایستد می مردساالر جامعۀ مردانۀ الگوی این مقابل نازک اما ...؛ندارد وجود

 خیزد. برمی پیر نویسندة مردساالرانۀ برخورد و رفتارها
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 موضوع تحلیلی پردازش .1

 واژگان .1-0
 خووانی  هوم  اجتما  در زنان لحن و حیهرو با که است همراه الفاظی با مردان برخالف زنان، نزد واژگان کاربرد

 .دارند گرایش بیشتر ها، فعل نسبت به ها اسم کاربرد به زنان که استگونه  این شرح، ابتدای در دارد.

 خاص اسامی .1-0-0

 الفواظی  کواربرد  بوه  زنوان  مثوال،  بورای  دارنود.  یبیشتر کاربرد نیز ها اسم یا واژگان دیگر نسبت به ها اسم برخی

 معوادل  کوه  دارنود  تمایول  «و... مون  خودای  کنوه،  حفظوت  خودا  وامصویبتا،  وای، ای محبووبم،  م،عزیز» همچون

 زن بورای  واژگان این کاربرد .«اهلل أحاطک مصیبتی، یا ویلتی، یا حبیبی، یا وردی، یا» استگونه  این شان یعرب

 :6116 ،برهومر ) بوود  خواهود  وی سوخن  پشتیبان و کننده تضمین ینوع به که دهد می شکل را زنانه سبک یک

 کوه  اسوت  اموری  یوا  فرد به نسبت زن عواطف و احساسات بیان واژگان، نو  این کاربرد دیگر سویی از (.656

 است. برانگیخته را او احسا 

 «بصهد   أنفسهنا  نواجه   أن يجب إخوتي يا الحالم: الوقور الروحي المرشد صوت إليهما يتناهي کان» -6

 بوا  بایود  موا  بورادران،  کورد:  موی  الهام چنین دو آن به یاییرؤ و باوقار روحانی رهبر صدای ترجمه:) (56 :6111 بیطار،)

 (باشیم. راستگو خودمان

 روزهوای  بور  وای ای ترجموه: ) (16)همان:  «.جديداً جرحا أجرح يوم کل أنني أحس ،المدماة أليامي يا» -6

 (.ام برداشته تازه زخمی کنم می احسا  روز هر من! خونین

 ...صهيير   يها  المهرةة  في نفسي إلى أنظر عطف، بنظرة ليشملوني إال حبيب يا إلى يلتفتون ال لکنهم» -5

 و دلسووزی  نگواه  بوا  جوز  هوا  آن مون!  شوق ع ای ترجمه:) (611: همان) «.مرضك أسجل أن أستطيع ال ،حبيب يا ةه

 را تایموار یب تووانم  ینمو  مون  ،زمیو عز اوه ... فرزنودم  کنم، یم نگاه نهییآ در را خودم من .کنند ینم توجّه من به مهربانانه

 (.دهم تسکین

 زن یوک  روحیوۀ  واژگوان،  از دسوته  ایون  کموک  بوا  بیطوار  هیفواء  شود، می دیده باال های مثال در طور همان

 دهد. می انتقال خوانندگانش یا مخاط  به را زنانه احسا  با لطیف

 بیگانه واژگان .1-0-1

 انگلیسوی  فرانسووی،  همچوون:  دیگوری  های زبان از که یواژگان ،ندهست کاربردپر زنان نزد نیز دیگری واژگان

 زبوان(  در واردهتواز  و پرستیژ دارای )کلمات شوند می دیگری زبان ملی زبان وارد شان یاصل آوای همان با و...

 جهوت  اجتموا   در تازه های دگرگونی و تحوالت از زنانه داوطلبانۀ پذیرش در را امر این ،زبان شناسی جامعه و
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 در نوو  تحووالت  پوذیرش  در را او و بخشد می پرستیژ زن به واژگانی کاربرد نو  این و داند می شدن، اجتماعی

 .(5666: 6111، 6)کامرون کند می معرفی شدن اجتماعی جهت اجتما 

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می بیطار هیفاء داستانِ این در

 و چوای  همیشه ما ترجمه:) (6 :6111 بیطار،) «المسخّن ندويشالس نأکل و مراراً والقهوة الشا  نشرب» -6

 (خوریم. می گرم ساندویچ و نوشیم می قهوه

 تاکسوی  اولوین  بوه  را خودم فرصت اولین در ترجمه:) (9)همان:  «صادفة... تکسي أول في بنفسي رميتُ» -6

 (رساندم. برخوردم، که

 از چشومانم  ترجموه: ) (66)همان:  «أخرى عقب من سيجارة يشتعل کان دخان ، کثافة من عينا  دمعت» -5

 (کرد. می روشن را دیگری سیگار او که حالی در آمد، اشک به سیگار دود شدت

 يصهف  حهين  دومها  کازاتزاکي يستعمل  بتعبير ذکرني بأن  ل  قلت و بيت  ببساطة إعجابي عن عبرت» -6

 انودازد  موی  کوازاتزاکی  یادبه مرا او که گفتم او به و آمدم شگفت به اشخانه سادگی از ترجمه:) (69)همان:  «المنزل

 (کرد. می وصف را  خانهگونه  این همیشه که

 آن ترجموه: ) (636)هموان:   «لوجودهها  األساسهي  العصهب  من أبداً يقترب ال لکنها حياتها، ديکور إن » -3

 (رسید. نخواهد آن ذات به اصلی عص  از هرگز او ولی است او زندگی دکور

 (شد. نمایان کامپیوتر صفحۀ جلوی اسمم ترجمه:) (661)همان:  «أمام  الکمبيوتر شاشة على اسمي ظهر» -1

 صوندلی  بور  ترجموه: ) (613)هموان:   «الحليهب  مع نيسکافية طلبت و الجلد من وثير مقعد على جلست» -6

 (داد. سفارش شیر با نسکافۀ و نشست چرمی محکم

 (شدم. بزرگ سالن وارد ترجمه:) (613)همان:  «الواسع الصالون إلى نزلت» -9

 ضمایر .1-0-3
 اسوتفاده  سخنانشوان  در «نوا  نحون،  ک،، ک،، أنوت،،  أنوت،،  یواء،  أنوا، » مخاطو   و مموتکلّ  ضمایر اب زنان، از اغل 

 آشوکار  مورد  از تور  اجتمواعی  زن جوه یدرنت د.شوو  موی  گفتگوو  بورای  ارتبواط  و تعامول  باعث امر این که کنند می

 گرایوی  هوم  دلیول  بوه  زنان نزد تکرار با «نحن» یا «ما» ضمیر کاربرد که یطور به (.666 :6116 ، برهوم) شود می

 حودود  بسوامدی  بوا  «أنوا » ضومیر  ،امرأة من الطرابقن داستان در ضمایر کاربرد وجود، این با است. رایج ایشان،

 بواالی  میوزان  .انود  داده اختصوا   خوود  بوه  را ضومیر  گزینش ینبیشتر میزان 561 بسامد با «أنت» ضمیر و 163

 باشود؛  داسوتان  زن قهرموان  یا نویسنده درونی احساسات بیانگر تواند می بحث مورد رمان در «من» یا «أنا» ضمیر
                                                                                                                                                          
1. Cameron 
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 و نودارد  ای واهموه  مردسواالر  جامعوۀ  میان در خویش احساسات بیان و معرفی از شجا  و قهرمان زن یک زیرا

 در ریشوه  کوه  خوود  سوکوت  در زنوان  اسوت  معتقود  بیطوار » براین،بنا ؛بپردازد خویشتن بیان به تواند می یراحت به

 بلکوه  زنوان  سوکوت  شکسوتن  تنها نه را خویش رسالت او اند، گشته مدفون دارد، اجتماعی های عرف و ها سنّت

 بیوان  از نهراسویدن  و نگوارش  به زنان تشویق .داند می کرده، تحمیل ها آن به سنّت که ظالمانه شرایط شناساندن

 «دارد موی  عرضوه  خواننودگان  بوه  هوایش  رموان  در بیطوار  کوه  است هایی راه از فردی عقاید و ونیدر احساسات

 :مثال برای .(91-61 :6511 کمیلی، و )انصاری

 نقيهة  و حهرّة  امهرأة  کتهف  علهي  أربهت  أننهي  أحهس  کنت للسيارة، األمامي المقعد فس أجلس وأنا» -6

 :6111 بیطوار، ) «طهابقين  مهن  امرأة بأنها دوماً تشعر انتک کما تشعر تعد لم و العالم مع و نفسها مع تصالحت

 با که گذاشتم سر پاک و آزاده زنی شانۀ بر که کردم احسا  و نشستم ماشین جلویی صندلی روی من ترجمه:)( 615

   (است. یدوقسمت زن آن همیشه که کرد نمی احسا  دیگر و بود کرده آشتی دنیا و خودش

 هوای  محودودیت  تمام و جامعه مردساالر شخصیت که گوید می سخن ای هزنان آزادی احسا  از نویسنده

 و جامعوه  تواب   و یسونّت  زن اش؛ درونوی  زنانوۀ  وجدان دو حتی و کنند نمی ایجاد محدودیتی دیگر او برای زنانه

 آزادی بوا  خوودش  نوازک  اکنوون  و پردازنود  نموی  نازک ذهن در درگیری به دیگر ها سنّت از جدا مدرنیتۀ زن

 عمول  یوک  ایون  «نشسوتم  ماشوین  جلووی  صوندلی  روی مون » گویود:  موی  نوازک  همچنوین،  گیورد.  موی  تصمیم

 زنانوه  احساسوات  یا ییبوازگو  در نویسنده بنشیند. جلو صندلی روی تاکسی در بتواند زن که است یستیز سنّت

 است کرده استفاده بسیار باال، مثال مانند به «ناأ» ضمیر از خویش فمینیستی و

 مها  و الجنسهي  بهالهو   مصهاب  و خهر   و کريه   عجهوز  ميرور، و مدع تاف ، رجل ،شيء ال أنت» -5

( 15)هموان:   «.الهرب   سهوى  يهمه   ال لناشهر  رابه   حصان أنت أتفهم، طبل، و بو  أنت وهم، سوى شهرتك

 شوهرتت  جنسوی،  هوو   بوه  بیمار و خرفت ناپاک، پیرمردی مغرور، مدعی، ،ارزش یب مردی ستی.ین هیچی تو ترجمه:)

 را آن تنهوا  کوه  یهسوت  خریداری یبرا برنده اس  کی تو که ،یفهم یم هستی. طبل و بوق تو و نیست توهم جز چیزی

   (خواهد. می سود برای

 یشخوو  زنانوۀ  احساسات بیان برای «من» ضمیر کاربرد از نویسنده شود، می دیده باال مثال دو در طور همان

 منفوی  نکوات  سوازی  برجسوته  بورای  «أنوت » یوا  «توو » ضومیر  دکواربر  ازمعمووالً   و است گرفته بهره مثبت طور به

 است. برده بهره مردساالر جامعۀ به تعمیم در و مرد شخصیت

 بیانگر تصویرهای .1-1

 شواتل » و «کیوت » چوون  شناسوانی  زبان .است متفاوت مردان انتخا  با کند می انتخا  زن که الفاظی و واژگان
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 آنوان  اعتقاد به .کنند می استفاده بیشتر تکراری کلمات از و داشته یمحدودتر لغات دایرة زنان :معتقدند «ورث

 سوویی  از (.666 :6516 درخشوان،  و مختواری ) .کننود  موی  عمول  زنوان  از تور  موفق و تر دقیق توضیح، در مردان

 بوه  همچنوین  و کنود  می توجّه زبانی های روش در مستقل و متغیر طور به جنسیت به اجتماعی شناسیِ زبان دیگر،

 عواطوف  جونس  دو بوا  صحبت هنگام مرد و زن ،اسا  این بر .دارد توجّه نیز سن و اقتصادی اجتماعی، واملع

 و شووود مووی مقایسووه اجتموواعی یاهوومتغیر بووا جوونس دو بووین زبووانی اختالفووات و اسووت متغیوور احساساتشووان و

 بافوت  یوک  در و انود  مردان از تر حسا  دیگران و خود زبانی رفتارهای به نسبت زنان که اند آن بر شناسان زبان

 سوب   شوان  یاجتماع موقعیت به نسبت ایشان حساسیت زیرا هستند؛ پایبندتر معیار زبان به مردان از بیش رسمی

   نمونه: برای ؛کنند استفاده زبان معتبر های گونه و تر رسمی الگوهای از که شود می

 عهدداً  قهرأت  لقهد  نازک. ةبالسيد ر بالتع أتشر  أنا الواقع في سحرني: رخيم بصوت البالد کاتب قال» 

 المفيهدة،  المالحظهات  بعه   الداء في صادقة برغبة و االنتباه و الترکيز من قليل بيير و قصصك من قليل غير

 مالحظاتهك  يتلقهي  له   ينبيهي  من أنا و تالحظ أن يجب من سيدتي فأنت معکو  وضع في أنني ووجدت

 «ألتقيهك  لهن  أنهي  منهي  ظناً رأيي لك کتبت قد و معا لنا دةمفي تکون أن الحوار عبر يمکن التي أو المفيدة

 مالقوات  از مون  درواقو   گفت: و ؛کرد خود مجذو  مرا مالیم لحنی با کشوری نویسندة ترجمه:) (61 :6111 )بیطار،

 ت،صوداق  بواوجود  و ام خوانوده  توجّوه  و تمرکوز  با را شما های داستان از زیاد چندان نه تعداد من .خوشبختم نازک خانم

 مون  و کنوی  توجّوه  بایود  مخوان  تو پس هستم معکو  شرایط در نم که شدم توجّهم مفید، یها توجّه برخی به پرداختن

 و باشود  مفیود  موا  بورای  اسوت  ممکن وگو گفت طریق از یا کنم دریافت را مفیدت مشاهدات و ها توجّه تا است شایسته

   (کرد. نخواهم مالقات را شما هرگز من کردم؛ می فکر اینکه بر مبنی نوشتم شما برای را نظرم

 بوه  را زن یوک  بوا  مورد  یوک  مناسو   برخوورد  نحوة و گفتار نویسنده ،شود می دیده باال مثال در طور همان 

 اجتمواعی  شوأن  و اسوت  برخووردار  احتراموی  قابول  جایگواه  از اجتما  در زن کهگونه  این است. دهیکش تصویر

 جونس  بوا  قیا  در مؤنث کاربران اصوالً بنابراین، ؛کند می زنان اب محترمانه برخورد به موظف را مردان ایشان،

 متغیرهوای  اجتمواعی   اهمّیوت  بوه  نسبت ها آن زیرا کنند؛ می استفاده زبان تر درست و بهتر های صورت از مذکر

 .(661 :6561 ترادگیل،) ترند حسا  خود اجتماعی طبقۀ به مربوط زبانی

 یدرسوت  بوه  نسبت جهت آن از زنان .است مردان با متفاوت بسیار اجتماعی رفتار ۀمثاب به زبان با زنان رخوردب

 (.616-611 :6511 فتوحی،) کنند می امنیت احسا  کمتر گفتار، هنگام در که اند حسا  خود گفتار

 وضهعت » اسوت:  کرده مطرح را زنانه خا  احسا  ابراز با زیبا یزبان صورت یک زیر، مثال در نویسنده

 مرةته   مهن  اقتربهت  حتهي  الستقبالي ذراعي  فتح  أن ما الذ  المصعد وانتظرت فمي، في السکاکر من قطعة
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 تیکوه  یوک  ترجموه: ) (1 :111 )بیطار، «.البالد کاتب بها سأقابل التي للهيئة الرضي أظهرت صورتي، في أتمعن

 نزدیوک  اش آینه به گشود، استقبالم برای را بازوانش اینکه محض به شدم. آسانسور منتظر و گذاشتم دهانم در نبات آ 

   (کرد. خواهم مالقات را کشوری نویسندة من زیرا شد؛ پدیدار من در خشنودی از حالتی کنم. نگاه را ام چهره تا شدم

 زن نویسوندة  تعبیور  حُسون  و خالقیوت  از کوه  کنود  موی  بیوان  آسانسور از را زیبا تصویری باال، مثال در بیطار

 است. گرفته نشئت

 بیوانگر  واژگوان،  از تصوویر  یوک  کوه  است مواجه هم از متمایز تصویر دو با زبان ود،ش می دیده طور همان

 و کننود  موی تأکید  را گفتمان عقالنی جنبۀ که دارد وجود دیگری تصویر و هستند ادی  عواطف و احساسات

 .است افعال برعهدة نقش این

 مقید و مطلق .1-1-0

 .دارنود  برعهوده  را عواطوف  بورانگیختن  نقوش  الیوه  مضواف  بدل، صفات، ویژه به مفعول، قیدها، اسمی، واژگان

 :کرد اشاره زیر مثال به توان می نمونه برای

 مهن  الهد ء  أللهتمس  الخهار   إلهى  بنظر  هربت عميق، بحزن مترعاً سيکون اليوم هذا أحس کنت» -6

 المتالحقهة  أمواجه   وکانهت  ،البشهر  بتفاههات  معنى غير و ومتعالياً خالداً کان لکن  وجشتي، يبدد عساه البحر،

 حيهاتي  بهدت  ماضهي،  فشهيئاً  شهيئاً  لي ترجع الشاطيء صخورل -غزلها أو-األبد  صراعها من تيأ  ال التي

 أحهد   وأنها  أحسست کما النفس مدمرة أنني قو  إجسا  ينتبني لم و بالواقع المخلوط السراب من سلسلة

 بهين  غريهب  رجهل  ليعصهرني  بيهروت  إلهى  قهذفني  الهذ   ما المو : أسأل متألمة صرخت ،بافتنان البحر إلى

 بوه  گرم فضایی دنبالبه ،شد خواهد ناراحت بسیار که کردم احسا  امروز ترجمه:) (613 :6111 بیطار،) «أحضان ؟!

 درک یبورا  و بوود  یمتعال و کرانیب اما ،سازد نمایان را خروشم و جوش دریا بود نزدیک دوختم. را نگاهم ،ایدر سمت

 را هوا  درگیوری  آن ایو  - نبودنود  ودخو  یابود  توالش  از کننوده دیناام کوه  یپو در یپو  یها موج و نبود معنادار یبشر فهم و

 لسوله س کیو  ام یزنودگ  دیرسو  یمو  نظور  بوه  ،گردانند برمی ساحل یها صخره هب اندک اندک را گذشته که -لغزاندند می

 هسوتم  نابودشوده  روانوی  کوه چرا کورد  نموی  توجّوه م مورا  قووی  احسوا   و اسوت  شده ختهیآم تیواقع با که است سرا 

 یزیو چ چوه  :دمیپرسو  مووج  از و دمیکش ادیفر درد با .بودم شده رهیخ شگفتی، با ایدر به کردم یم احسا  که طور همان

 (؟!بفشاند شآغوش در مرا  یغر و  یعج مرد کی تا انداخته روتیب به مرا

 جودا  مطلوق  های واژه تک از و است بودن مقید شاخصۀ بیانگر باال، مثال شدةکشیده خط کلمات و عبارات

 هسوتند  مقیودی  واژگوان  مقولۀ در مفعول نو  در و بدل الیه، مضاف صفت، همراهی با واژه یک زیرا شوند؛ می

 مقیود  واژگوان  بنابراین، ؛شوند می محسو  زنان کالم گاه تکیه ینوع به و کنند میتأکید  و دییتأ را زن کالم که
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 و هوا  الیوه  مضواف  صوفات،  بوا  کوه  هسوتند  زنانه احساسات و عواطف نو  ربیانگ کردند؛ بروز داستان این در که

 اند. بخشیده تجلی بیطار هیفاء کالم در را زنانه عمیق احسا  و یافتند نمود مقید واژگان دیگر

 گفتاری مکث .1-1-1

 اشوکال  از بیشوتر  و (تکیوه  و مکوث  آهنوگ،  لحون، ) زبانی غیر و زیرزنجیری عوامل از خویش نوشتار در زنان

 نوو   ایون  از داستانش در بیطار مثال، برای .(616: 6111، 6)لیکاف کنند می استفاده مردان نسبت به ابهام بر دالّ

 کرد: اشاره زیر مثال به توان می که است شده مند بهره نیز نوشتار

 مناسهبة  األکثر التعبير عن أبحث کنت لکن... ،العام الخط عن أخر  أال أحاول أنا واهلل بحماسة: قلت» -6

 الکاتهب  يخلهق  کيهف  تتهأملي  وأن دقيقهة،  قهراءة  تقرئيها أن الروايات، بقراءة کثيراً تهتمي أن يجب قال: حين

 خوارج  رایوج  مسویر  از کنم می تالش من قسم خدا به گفتم، شعف و شور با ترجمه:) (63 :6111 بیطار،) «...شخوص 

 مطالعوۀ  بورای  بسویاری  وقوت  کوه  اسوت  الزم گفوت:  او کوه  گاهآن بودم؛ می مناسبی خیلی تعبیر دنبال به من ولی... نشوم

 (.کند... می خلق را هایش شخصیت نویسنده چگونه اینکه و بخوانی دقیق مطالعۀ با را ها داستان اینکه بگذاری. ها داستان

 ولوی  کنود  موی  شورو   قطعیوت  و شووق  بوا  هیفواء  شود؛ می دیده شده،دهیکشخط عبارات در که طور همان

 از توا  اسوت  آن بور  تالشوش  گویود  موی  ابتدا در «نازک» زیرا شود؛ می تبدیل تردید و شک به ادامه در سخنش

 تردیود  و کوتواه  مکوث  بوه  را سوخنش  «ولوی » عبوارت  اموا  نشوود  خوارج  پوردازی  داسوتان  در نویسندگی اصول

 جهوت  کوه چرا شووند  می محسو  ینوشتار ریغ انوا  از بیطار کالم در مردد لحن و مکث نو  این .کشاند می

 (.66 :6511 پورمظفری،) گیرند می قرار استفاده مورد نوشتاری کالم در معنا انتقال

 ناتمام جمالت .1-1-3

 و مکوث  نوو   ایون  .دارد ارتبواط  نگفوتن  یوا  گفوتن  در تردید بلکه است؛ تردید از نشان ها گزاره گذاشتن ناتمام

 را مخاطو   کنجکواوی  حوس  بلکوه  ندهود؛  صوورت  اشوکالی  معنوا  انتقوال  در و باشد مفید باید گذاشتن ناتمام

 زیر: مثال در بیطار هیفاء عمل مانند به (.66 :6511 ،میرزایی و دلبری) برود داستان ادامۀ پی در و سازد افزون

 الصهداقة  ههذه  أن فکّهرت  سهنوات  عشهر  علهى  صداقتنا عمر يزيد الذ  صديقي مکتب إلى انطلقت» -6

 عکسهت  األول، مهن  أقهوى  الثهاني  السبب أن ورجحت طالقي، والثانية والد  وفاة األولى بحادثتين: تعمقت

 الهذ   للماضهي  أبتسهم؟  کنت لمن ترى وجهي، على مرتسمة عريضة اإلبتسامة صورة للسائق األمامية المرةة

 أم شهديد،  بإحتقهار  نحهوه  وأحهس  زوجي، کان الذ  للرجل منسياً، و بعيداً و خاطفاً أمامي السيارة بسرعة مرّ

 وأتهاني  والهد ،  صهديق  )الرمهز   الرجهل  مع صداقتي تعمقت لما مطلقة أکن لم لو بأنني إلحساسي إبتسمت
                                                                                                                                                          
1. Lakoff 
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 بوه  مون  ترجموه: )  8 :6002 بيطهار، ) .«للرجال بالنسبى يقاومان ال جاذبية و بسحر تتمتع المطلقة أن أکيد إلهام

 شوده  تور  قیو عم تصوادف  دو بوا  یدوسوت  نیو ا کوردم  فکر و ؛پابرجاست سال ده از شیب دوستی این که رفتم مدوست دفتر

 راننوده  یجلوو  نوه یآ .باشود  تور  یقوو  یاول از دوم لیدل که کنم می گمان من .است مطالق دوم و پدرم مرگ یاول است:

 سورعت  بوه  کوه  یا گذشوته  یبورا  ؟نوم ز یم لبخند یکس چه برای ببین .کرد منعکس من صورت یرو یا گسترده لبخند

 ریو تحق با من .بود من شوهر که یمرد یبرا گذشت. شده فراموش و دوردست ،ییربا آدم همچون من یجلو از لیاتومب

 رموز(  و )سومبل  مورد  بوا  ام یدوسوت  گورفتم،  نموی  طوالق  مون  اگر خندم. می احساسم به ای کردم احسا  او به نسبت ادیز

 نسوبت  جذبه و وجاد است. مند بهره تیجذاب و جادو از مطلقه زن که داشتم یخاص الهام شد. ینم تر قیعم پدرم دوست

 (کنند. نمی مقاومت مردان به

 داده نموایش  ویرگوول  بوا  پیوسوته  و شووند  نموی  نمایان نقطه با ناتمام جمالت عربی، زبان در طور معمولبه

 گواهی  را خوویش  منظوور  بیطوار  هیفواء  اسوا ،  ایون  بور  دهند. می نشان «و» با را بعدی جملۀ ابتدای یا شوند می

 کوه  گفوت  موی  دوسوتش  و خود دوستانۀ رابطۀ از که باال مثال مانند ؛پرد می دیگری جملۀ به و کرده رها ناتمام

 مشوهور  نویسوندة  بوا  مالقواتش  موضو  که یطور به کرد. عوض را سخنش و افتاد سابقش همسر یاد به ناگهان

 موضوو   بوه  اش دوسوتی  رابطوۀ  موضو  از و پرد می نشریه دبیر با اش دوستانه رابطۀ موضو  به و کند می رها را

 ادبیّوات  و زبوان  )ویوژة  همفتوحو  جموالت  از زنوان  شوود.  می تداعی برایش او خاطرات و پرد می سابقش شوهر

 پرنود؛  موی  دیگور  جملوۀ  بوه  ای جملوه  از گاه و برند می بهره بسیار نوشتارشان در آلود شک و مردد گاه و عربی(

 حوالی  در .اسوت  هوا  اندیشوه  تراسول  و تنو  از پر زنان کالم اسا ، این بر .برسانند پایان به را جمله اینکه بدون

 ایون  در بیطوار  هیفاء (.661 :6116 )برهومۀ، دارند گرایش موضوعات بودن منحصر و محدودیت به مردان که

 دیگور  موضووعی  اشوارة  و توضویح  بوه  کالمش بین اندکی طور به و شود می دور کالم رشتۀ از ندرت به داستان

 دور کالموش  اصولی  موضوو   از و کنود  تفصویل  و شورح  خواننوده  رایبو  را سوخنی  یا موضوعی تا پردازد؛ می

 کوالم  بوا  مقیوا   در زنوان  کوالم  در دسوتوری  عناصور  حوذف  و ناتموام  جمالت باالی میزان بنابراین، ؛شود می

 شوود  قطو   کالمشوان  انود  مایول  و ندارنود  بحوث  کوردن  تکمیل به ای عالقه زنان که است آن از حاکی مردان،

 (.511 :6511 فتوحی،)

 زبان غیرصریح و مبهم های صورت .1-1-0

 فالنوی،  چیوز،  از، یکی کسی، ،یقدر به و قدری هیچ، همه، هر،» :ازجمله عباراتی با را خودمعموالً  تصاویر این

 (.563-665 :6599 فرشیدورد،) دهند می نشان ...«و بعضی

 سوه  بوا  کوه  اسوت  نوان ز نوزد  غیرصوریح  و موبهم  صوورت  هوای  نشوانه  دیگور  از مردد کالم کاربرد همچنین
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 علوی  ربموا، » :ماننود  احتمواالت  -6 ،«أتوقو   أفکِّور،  أظن،» گمان و ظن افعال -6 هستند: شرح قابل زیر مشخصۀ

 ندارنود  محتووا  در عملکوردی  و کواربرد  کوه  تعبیراتوی  یوا  هوا  کننوده  تکمیل -5 و «القیبل هذا من شیء األرجح،

 :کرد اشاره زیر شواهد به وانت می مثال برای (.651 :6116 ،برهوم )

 الهبالد  کاتهب  بهين  و بيني ستحدث غامضة کثيرة ألمور ترقب و برضى أحس کنت األحوال کل في» -6

 بوین  کوه  ای پیچیوده  بسویار  کارهای و کردم می خشنودی احسا  حال، همه در ترجمه:) (66 :6111 بیطار،) «الشهير

 ( رفت. می پیش خو  )عربی( ها سرزمین مشهور نویسندة و من

 فأخهذت  ويهد ،  ذهني في شديد بتعب حماسة ولّدت منشط، دواء من بجرعة رزقني کأن  أحسستُ» -6

 نیو ا و اسوت  داده من به را زا انرژی یدارو دوز او که کردم احسا  ترجمه:) (66)همان:  «والصفحات السطور أمأل

 (کردم. صفحات و رهاسط کردن پر به شرو  نیبنابرا کند، یم جادیا من دست و ذهن در دیشد یخستگ احسا 

 «شهيء  بکهل  للتحهدث  جهاهزين  بأننا أفکر کنت نسياني، أعما  في الحوادث هذه دفن أحاول کنت» -5

 میهسوت  آماده که کردم یم فکر کنم، دفن ام فراموشی اعماق در را حوادث نیا بودم تالش در من ترجمه:) (61)همان: 

 (.میکن صحبت زیچ همه مورد در تا

 مها  ،شهيء  بکهل  أشعر أن يمکن أنني فکرت جسد ، من ويتحسسها يستنشقها التي ةالسعاد أهديت » -6

 فکور  کنود.  احسوا   را آن و بکشد نفس بدنم از تا کردم عطا یخوشبخت او به من ترجمه:) (36)همان:  «.الشهوة عدا

 (کنم. کنترل توان می شهوت جز به را کنم می احسا  که چیزی هر که کردم می

 طلبهات  کثهرة  مهن  باإلرها  يحس لعل  للکاتب، کرهاً قرأت المتصلبة وجه  م مال في حدقت حين» -3

 از شودم،  رهیو خ اش چهوره  جزئیوات  بوه  یوقتو  ترجموه: ) (61)هموان:   «المعهزول  البيهت  هذا في ضجر لعل  العجوز،

 لهحوصو  یمنوزو  خانوه  نیو ا در دیشوا  کنود،  یخسوتگ  احسا  رمردیپ یها درخواست از او دیشا ،شدم متنفر نویسندگی

 (.باشد کرده دایپ را خود

 مخشونود  غرورم شاید ترجمه:) (36)همان:  «رکبيتي عن تجثو شهرت  أحس أن غرور  أرضي ربما و» -1

 (ورزد. می افتخار من با نشست از و کنم می احسا  را او شهوت اینکه از دانگرد

 هموۀ  ترجموه: ) (31هموان:  ) «.شهيء  کهل  بسخاء أعطيني بقوة، أحببنني بهن تعرفت الالتي النساء کل» -6

 (کنند. می عطا من بر را چیزی هر بخشاینده و دارند دوست قدرت برای مرا ،شناسم یم که زنان

 ناامیود  را آرزویوش  بزرگشوان  کوه  بورم  موی  گموان  ترجموه: ) (.696)همان:  «.أمل  سيخيب معظمهم أظنو» -9

   (کرد. خواهد
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 و ظون أ فعول  زیورا  اسوت؛  بورده  کوار بوه  تردیود  نوای مع داللوت  بورای  را «ظون أ» فعول  نویسونده  مثال، ین در

 فعول  چراکوه  باشود؛  داشوته  تردیود  معنوای  توانود  موی  رود، کار به ها آن از بعد آینده فعل اگر هایش خانواده هم

 است. برخوردار وقو  قطعیت عدم از آینده

   (باشد. بازگردانده برایش را آن که کردم فکر ترجمه:) (691)همان:  «ل  أعيدها أن فکرت» -1

 اند. گشته بیطار هیفاء کالم صریح غیر های صورت و ابهام سب  خود ۀنوب به شده، کشیده خط کلمات

 ها تشدیدکننده .1-1-2

 اندیشوۀ  تقویوت  بورای  را مبالغوه  زیرا شود؛ می دیده وفور به زنان نوشتاری و گفتاری اسلو  در نیز ویژگی ینا

 (.669 :6116 ،برهوم ) «تماماً هائل، مطلقاً، رائ ، اً،جدّ ابداً،» :مانند برند، می کار به خویش

 جمیول،  جوذّا ،  ،زيسر / زیون  ،حبّوب  /حبّا  رائ ، فظی ،» :مانند مبالغه، و مجامله عبارات از زنان، همچنین

 کالمشوان تأکیود   بر قادرند روش این با زنان چراکه برند؛ می بهره بسیار نوشتارشان در «فاتن فتّان، لذیذ، لفیف،

 (661)همان:  کنند نفوذ مخاطبشان در و ندیفزایب

 ترجموه: ) (33)هموان:   «ابنتهي  يا جداً غالية أنت المتعب: بصوت  قال ...فاتن ،مدهش ،رائع نهدک قال:» -6

 زیبوا  بسویار  توو  دختورم  گفوت:  اش خسوته  یصودا  بوا  ... پنوداریم  یمو  جذا  کننده، بیهوش ،زیانگ شگفت را تو ما گفت:

 (هستی!

 بوود،  زیبوا  زنوی  واقعاً او ترجمه:) (11)همان:  «أحبها لم لکنني ساحرتان، لوزيتان عيناها ،حقاً جميلة إنها» -6

 (نداشتم. دوست را او من ولی داشت گرد چشمان

 غريبهاً  و بعيهداً  لهها  بالنسهبة  المهوت  ظل الموت، و اليومية الحياة بين صلة يوماً تقم لم أنها تذکرت» -5

 مورگ  و روزموره  یزنودگ  نیبو  یارتباط هرگز که آورد ادی به او ترجمه:) (656-651)همان:  «أبداً يحضر لن وکأن 

 (کند. ینم شرکت آن در هرگز ییگو که بود مانده  یعج و دور اریبس همچنان یو مرگ رایز نکرد، برقرار

 ها رنگ کاربرد .1-1-2

 یوک  گونوۀ  بوه  را هوا  پدیوده  و منواظر  توصویف  که یطور به دارند. توجّه بسیار جزئیات به مردان نسبت به زنان

 گمارند. می ادبی چارچو  در و نگرند می ریزبین دوربین یا عینک

 بوه  زن شووق  از برگرفته رنگ، با زن ارتباط .است ها رنگ کاربرد زنان، نگری جزئی در موارد بارزترین از

 رغوم  علوی  دقیوق  لیتفصو  بوه  زن رو نیو ا از .است کالمی های روش برای زنان لبا  زیرا است؛ زینت و ظرفیت

 خوویش  لبوا   و رنوگ  در کواری  محافظوه  بوه  مورد  اموا  اسوت  پوذیرش  و تعامول  خواستار و دارد گرایش تمیز

 هوای  ترکیو   و هوا  طیوف  در را هوا  رنوگ  زنوان  .نگیورد  خود به زنانگی ویژگی یا صفت زن مبادا دارد، گرایش
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 .برنود  موی  بکوار  بسویار  را بینوی  جزئوی  این خویش نوشتار در و داده تشخی  رنگ متفاوت های اسم با مختلف

 :مثال برای

 أن يجهب  الخهار ...  فهي  العهالم  لکهل  تدريجي نسيان بحالة أدخل جعلني البنفسج بعطر المعطر الجو» -6

 يحهو   الهذ   الصيير البرّاد إلى وأشار اليرفة في النور أضاء ،األخضر السهم باتجاه تمرر وأن عمودية، تکون

 الخضهراء  المخمليهة  بسهتائرها  حقاً ساحرة غرفة کانت ية،حالرو والمشروبات الحلوى من النفس تشتهي  ما کل

 الصهفراء  المرغريت بزهور ،المزهر األخضر الساتان من رائع محجر بمفرش الميطي المزدو  وسريرها ،المنشاة

 در شودم؛  )اتواق(  اردو مون  وقتوی  شود  باعث شد معطر رز گل ۀحیرا با فضا ترجمه:)( 661 :6111 )بیطار، «.البيضاءو

 عبوور  سوبز  فلوش  سومت  بوه  و باشود  یعمود صورت به دیبا ...بگیرم قرار خارج جهانِ تمام از یجیتدر یفراموش حالت

 یهوا  یدنینوشو  و شویرینی  از جوان  که یزیچ هر یحاو که داشت اشاره کوچک خچالی به و شده روشن اتاق نور کند،

 کیو  از دهیپوشو  آن دونفوره  تختخووا   و سوبز  یمخمل یها پرده با ودب جذا  واقعاً اتاق کی .بود ،خواست یم روحی

 (ی.ا هیحاش دیسف و زرد یها گل با سبز، گلدار ساتن جنس از زیانگ شگفت تشک

 کوه  آقایوان  بورخالف  نگرنود.  موی  بوین  ذره یک با و ریزبینانه نگاه با را جزئیات خویش توصیفات در زنان 

 اتواق،  وصوف  در زیبوایی  بوه  را جزئیات نویسنده که ریزبینانه نگاه و توصیفات این مانند ؛کنند می وصف کلی

 .است کرده ترسیم

 بيضهاء  قمصهان  و ذهبيهة  بهأزرار  خضراء وجاکيت أسود بنطال من اًمؤلّف موحداً، لباساً يلبسون رجال» -6

 ،یمشوک  وارشول  از متشوکل  ،کنواخوت ی لبوا   بوا  موردان  ترجموه: ) (.661)همان:  «سوداء عنق ربطة مع منشاة بياقة

 (.اهیس کراوات با دیسف قهی یها راهنیپ و ییطال یها دکمه با سبز ژاکت

 سورش  مون  یسوو  به ناگهان ترجمه:) (.699)همان:  «...اللون خمرية مخملية علبة بيده و فجأة إلى التفت» -5

 .( رنگ... شرابی مخملی دستی کیف یک با و کرد نگاه و چرخاند را

 أشهجار  أغصهان  خهالل  مهن  محمهر  برتقهالي  بلهون  تتبهد   والشمس حقاً، ساحراً اليروب وقت کان» -6

 رنوگ  بوا  خورشوید  و بوود  افسوونگر  چه شگفتا! خورشید، غرو  هنگام ترجمه:) (.56 همان، ) «السنديان و الصنوبر

   (شد. می نمایان بلوط و کاج درختان های شاخه بین از سرخ پرتقالی

 را اصولی  هوای  رنوگ  تنها مردان که حالی در سازد؛ می تبیین را زنان تیز نگاه نیز جزئیات با ها رنگ کاربرد

 دهند. تشخی  قادرند

 کواربرد  در و اسوت  بورده  بهوره  بسویار  خوویش  کوالم  در هوا  رنوگ  نقوش  از بیطار شود، می دیده طور همان
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 رنوگ  بردکوار  نوو   این از نیز مردان زیرا داد؛ نسبت را کالمش به نویسی زنانه نقش توان نمی اصلی های رنگ

 زنانوه  خوا   شواخ   از سورخ  پرتقوالی  شرابی، ای، حاشیه سفیده طالیی، های رنگ انوا  در ولی برند می بهره

 خاصوی  توانوایی  و نگرنود  موی  عکاسی ریزبینانۀ دوربین همچون چشمانی با ها رنگ به زنان زیرا کرده؛ استفاده

 است. آمده باال مثال در که .و.. شرابی سرخ، پرتقالی مانند دارند، جدید های رنگ ابدا  در

 ملهج انواع .1-3
 تووان  موی  رو نیا از هستند. مردان نزد جمالت نسبت به چشمگیری های تفاوت دارای زنان میان در نیز جمالت

 و آور تعجو   پرسشوی،  جموالت  عربوی(،  زبوان  )ویوژة  مفتوحوه  سواده،  جموالت  قاعده، بی جمالت کاربرد به

 کرد. اشاره دووجهی

 قاعده بی تجمال .1-3-0

 بور  دلیول  را دسوتوری  عوامول  زیورا  دارنود؛  توجّه ندرت به دستوری های همؤلّف و قوانین به مردان برخالف زنان

 رعایوت  دارنود  سوعی  کالمشان در را دستوری نکات مردان که حالی در دانند. نمی خویش هدف و معنا انتقال

 مقولوه  ایون  از بیطوار  هیفاء وجود، این با دهند. رائها آمیز رقابت حالت با دیگران کالم از منسجم کالمی و کنند

 بیطوار،  زیورا  باشود؛  نویسونده  فمینیسوتی  گورایش  دلیل به است ممکن امر این و نشد یافت موردی داستانش در

 مردسواالر  ای جامعوه  و یسونّت  ای خوانواده  و هوا  شخصیت و متعص  مرد شخصیت یکدرمقابل  را زن قهرمان

 زنوان  تسواوی  بیوان  برای و است شده نوشتارش و بیان در نویسنده دقت به منجر امر نای به و است کرده تعریف

 است. مانده دوربه گویی قاعده بی از و شده کشانده نقصی بی یسو به کالمش آگاهانه مردان مقابل

   نویسی ساده .1-3-1

 نوه  هسوتند؛  گوینود،  موی  نچوه آ بوه  متمایول  زنان زیرا اند. غری  فهم سخت و پیچیده کلمات با کلی طوربه زنان

 :هستند زودفهم بسیار به که بیطار از ساده عبارات این مانند به .نویسند می آنچه

 غهدا  کهم  الحظهت  اللطيفهة،  للبطاقة و الورد علي شکرت  بالدموع، عينا  نتحت لدرجة روحي رقّت» -6

)هموان:   «انزالقهاً  عليّ انزلق بل حي،رو يعکر لم بيننا حصل ما کل أن أخبرت  أکمل ، أنا و دافناً و عذبا صوتي

 کوردم.  تشوکر  لطویفش  نیوروی  و گول  خاطر به او از و ریخت اشک چشمانم که شد نرم حدی به روحم ترجمه:)( 19

 داد، رخ نموان یب آنچوه  هور  کوه  دادم اطوال   او به و کنم می کامل را او من و شده جذا  و نینش دل صدایم شدم توجّهم

 (لرزاندنی. چه انداخت، لرز به مرا بلکه هیچ، نکرد آزرده را روحم

 کيهف  اآلن، قلبهي  أر  أنها  الدامس، الظالم في کالبر  الذهن في يتفتق إن  يخفي، ال الحقيقة صوت» -6

)هموان:   «للحقيقهة...  و للصهد   کتابت  افتقرت وکيف مبادئ ، خان وکيف ،الزمن عبر تشوّه کيف الکاتب، تييّر
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 اکنوون  مون  شود. می همراه تاریکی اوج در برق همچون ذهن در حقیقت شود. نمی نپنها حقیقت صدای ترجمه:)( 16

 چگونوه  و کورد  خیانوت  اصوولش  بور  و کورد  رشد زمان طول در چگونه داد، تغییر را نویسنده چگونه که بینم می را قلبم

 (. شد... نزدیک واقعیت و صداقت به نوشتارش

 مفتوحه جمالت .1-3-3

 داللوت  زن اطمینوان  عودم  و اضوطرا   ،شووره  دل بور  مفتوحوه  جموالت معموالً  اسیشن سبک و شناسی زبان در

 اهوداف  و مفاهیم دارای و شوند می تقسیم انواعی به عربی، زبان در جمالت .(666: 6196، 6)بریکوویچ دارند

 أن منصوو ،  مضوار  » ماننود  شووند،  موی  شورو   «منصوبات» با عربی زبان در مفتوحه جمالت هستند. مختلفی

 بهوره  جموالت  نو  این از بسیار داستانش در بیطار هیفاء . و... تعج  افعال هایش، خانواده هم دیگر و لیس یهشب

 نمونه: برای است. گرفته

 :6111 )بیطوار،  «الکاتهب  خلف مباشرة لي تلوح بأنها و بعيدة غير لي تنفت  والمجد الشهرة أبواب أن» -6

 ورای از مسوتقیم  طوور بوه  شوهرت  لهیوسو  نیبود  و شوود  می گشوده دور، خیلی نه بزرگی و شهرت یدرها ترجمه:)( 66

 (درخشد. می نویسنده

 لهتعلم  دورة فهي  زوجهها  سهجلها  أن فبعد للقدر... الخاطئة خياراتهم و فشلهم يحملوا أن للبشر يحلو» -6

 (611)همان:  «.الفرنسية اللية

 کوتاه سؤال .1-3-0

تأکیود   بور  سوعی  امور  این با زیرا شود؛ می دهدی بسیار کوتاه سؤال رحط و ترکیبی نمونۀ جمالتشان، نو  در زنان

 أم الصهحي   الهنهج  ههو  ههذا  تهوافقني؟  هل کذلك؟ أليس» :ها سؤالگونه  این مانند دارند چیزی یا امری برای

 «ال؟

 اليرفهة  فضهاء  يشهق  الشمس أشعة من جارحاً و حاداً شعاعاً أالحق کنت مکانها، إلي السماعة أعدت» -6

 الحهظ  من أول أکون هل حقاً؟ خر  البالد کاتب هل لمسني؟ ألن  حقاً نادم أهو تساءلت: الظالل، في ارقةالي

 مون  ترجموه: )( 19)همان:  «األخير؟!! رمق  حتي استزاف  و استهالک  الدعاية تقرر الحالة هذه في هل و خرف ؟!

 تواریکی  در را اتاق فضای که کردم می دنبال را خورشید اشعۀ شدید پرتوی و شعا  من دادم. قرار جایش سر را بلندگو

 آیوا  اسوت؟  پیور  واقعاً کشور ةسندینو آیا است؟ پشیمان کرده لمس مرا اینکه از واقعاً او آیا پرسیدم: خود از شکافت. می

 و بورداری  بهوره  بوه  تصومیم  تبلیغات صورت این در آیا کنم؟ می توجّه عقلش زوال و پیری به که هستم کسی اولین من

 (گیرد؟!! می نفسآخرین تا او ائتالف
                                                                                                                                                          
1. brekwege 
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 آور تعجب جمالت .1-3-2

 در رو نیو ا از بورد،  موی  کوار  بوه  مورد  از بیشوتر  را حوروف  و ادات معترضوه،  جموالت  آور، تعجو   جمالت زن

 ألوذ  موا  أجملها!، ما أروعه، ما فعلیاً، فعالً، صدقاً، حقاً،» :است شای  عباراتی و کلمات چنین کارگیری به سخنش

 ههذه  تحبين هل ،حقاً رائعة امرأة أنت ياه، قال: و کبيرة بنشوة ضحك» :مثال برای (.669 :6116 ، برهومر) «و...

 (.36-36 :6111 بیطوار، ) «رائحتهك  أطيهب  مها  بول : قال کتبت... ما أجمل إنها» بجدية أجبت فعالً؟ القصيدة

 پاسو   جودیت  بوا  داری؟ دوسوت  را قصویده  این آیا .واقعاً هستی زیبایی زن تو گفت: و خندید بلند ای خنده با ترجمه:)

 (. نوشتی... که است چیزی زیباترین آن دادم:

 «بطنهها  فهي  الحيهاة  نهب   بحنهان  تهتحس  ههي  و لنفسها قالت  ما هذا النحل، بذکور الرجال أشب  ما» -6

 و باعالقوه  و گفوت  ودشخ با او که است یزیچ این مانند. می عسل زنبوران به بسیار چه مردان ترجمه:) (.631 :همان)

 (کند. می احسا  درونش در را زندگی نبض شوق

 (696 :هموان ) «ناشهئة  کاتبهة  يتعههد  الهذ   الکبيهر  الکاتب هذا أعظم ما ،اإلنسان هذا أروع ما يقول» -6

 جووان  ای نویسونده  بوا  کوه  اسوت  باعظمت چه بزرگ ةسندینو این و است انگیزشگفت چه انسان این گوید می ترجمه:)

 (بندد. می عهد

 گویج  و بلعیود  موی  مرا شیرینی به ترجمه:) (.699 :همان) «أجملك ما قائالً: أربکتني بعذوبة يتأملني کان» -5

 (زیبایی! چقدر تو گفت: می که حالی در کرد، می حیران و

 ارتبواط  برقوراری  جهت زیبایی، و ادبی شگرد نوعی زن کالم در و... معترضه آور، تعج  جمالت کاربرد

 جملوۀ  دوم و اسوت  آمیوز  تعج  لف  اول داریم: جمله نو  دو آور تعج  جمالت در درواق  است. اط مخ با

 اول جملوۀ  اگور  و زنوان  مخوت   اول نوو   جملۀ و است مردان مخت  دوم نو  که آور تعج  لف  آن از پس

 .(663: 6193)کامرون،  زنانه نه است مردانه کالم نباشد،

 وجهیتدو .1-3-2

 پیوام  یوک » .هسوتند  مواجه منفی و مثبت وجهۀ دو با کلمات یا سخن که معتقدند هالیدی همچون یشناسان زبان

 مثبوت  قطو   دو بین میانجی های حالت معنایی ازلحاظ .باشد منفی یا مثبت باید نیز فعل و منفی یا است مثبت یا

 از دیگور  ای گونوه  تووان،  می را وجهیت .(11: 6116، 6)تامپسون شود می بیان وجهیتبا  که ددار وجود منفی و

 هوای  صوورت  از و کننود  متعهود  واحودی  عقیودة  بوه  را خود توانند نمی زنان چراکه .دانست زنان قاطعیت عدم

 .(616: 6111)لیکاف،  گیرند می بهره اطمینان عدم نشانۀ یا و پرسش شبیه آوایی

                                                                                                                                                          
1. Thompson 
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 و الحرمهان  أنهکنهي  اأنه  و بالرغبهة  يحرقنهي  جهذاب  رجل مع بالشهوة مشبعة غرفة في تزجيني ألم» -6

 اتحهاد  الکهون،  فهي  اتحاد بأجمل مع  أتحد أن مع ، أنصهر أن لي تسمحي لم فلماذا اآلخر، نصفي للقاء السعي

 الزائهف،  األخالقهي  قمقمها من لتنفلت شرط ألف تضعي أن و اليرائز تحتقر  أن تعلمت لماذا امرأة؟! مع رجل

 الشههوة  شهرارة  تنطلهق  حهين  األمهور  ههذه  قيمهة  مها  التفاهم، حب،ال االحترام، أفهم ، ال غامضاً کالماً تقولين

 (.615-616 :6111 بیطار،) «الخالدة؟

 .دیو نداد قورار  سووزاند،  یمو  لیم با مرا که جذا  یمرد با شهوت از شده اشبا  یاتاق در مرا ایآ ترجمه: -6

 دیو نداد اجوازه  چورا  پوس  دم،بوو  گور ید مهین با دارید دنبال به و کردم خسته را خود تیمحروم من که حالی در

 چورا  ؟!دیشوو  متحود  او بوا  کوه  اسوت  زن کیو  بوا  مرد اتحاد هستی، اتحاد نیباتریز آیا شوم، ذو  او با من که

 شوما  ،دیو کن فورار  خوود  نیدروغ یاخالق شرط شر از تا دیبگذار شرط هزار و دیباش زاریب زیغرا از که آموختید

 یوقتو  ،کونم  یمو  درک دارم، دوسوت  ،گوذارم  یم احترام ،مکن ینم درک من که زیاسرارآم کلمات دییگو یم

 ست؟یچ امور نیا ارزش شود، یم شرو  یابد شهوت جرقه

 تردیود  دچوار  ذاتوی  اموری عنوان  به شهوت پذیرش در بیطار هیفاء شود، می دیده باال مثال در که طور همان

 میوزان  بور  یدووجهو  سوؤاالت  بوا  سوخنش  اداموۀ  در و دارد را آن توضویح  بور  سعی مختلف های فعل با و است

 مورد  و زن بوین  شوهوت  آیوا  نوه!  یوا  اسوت  صحیح شهوت برای مرد و زن اتحاد آیا افزاید. می شهوت یدووجه

 مثبوت  و منفوی  قطو   دو با شهوت عمل به معنابخشی پی در نویسنده بنابراین چیست! آن ارزش و دارد ارزش

 کند. دریافت خویش جان  از پاسخی نتوانسته و است گشته درگیر

 
 مطالعه مورد رمان در زنانه نوشتار های همؤلّف بسامد (.0) نمودار

0

1000

2000

3000

 
خا
ن 
گا
واژ

انه 
یگ
ن ب
گا
واژ

 

ایر
ضم

  

ید
 مق
ق و

طل
م

ی 
تار
گف
ث 

مک
 

 و  
هم
 مب
ی
ت ها

ور
ص

… 

ه ها
ند
کن
ید
شد

ت
گ ها 

 رن
رد
ارب
ک

مام 
 نات
ت
مال

ج
ده 
قاع
بی 
ت 

مال
ج

 

سی
وی
ده ن
سا

 

حه
فتو

ت م
مال

ج
 

تاه
کو
ل 
ئوا
س

 

ور
  آ

عج
ت ت

مال
ج

 

ت
جهی

وو
د

 

 انوا  جمالت صورت های بیانگر واژگان

16 15 119 25 147 
500 

37 36 0 

2354 
2015 

1015 

75 87 0 0 

615 
340 



 00 (بوزیمان برمعادلة نظر بااثر هیفاء بیطار ) من الطابقین إمرأة داستان در واکاوی بوطیقای نوشتار زنانه
 

 بوزیمان آماری اسلوب .3
 اسولو   .داشت دسترسی متن سبکی های ویژگی به توان می کوانتومی مسیر از که است استوار فرض پیش این

 کنود  موی  ارزیوابی  سوبک  کول  مجموو   از را تکورار  مجموو   نسوبت  ارزیوابی  سوپس  تکرار، محاسبۀ با آماری

 و کلموات  طوول  میوانگین  بوه  نگواه  با یا متن در واژگانی عناصر شمارش با کهگونه  این (.656 :6116 برهومۀ،)

 را روابوط  ایون  سپس برسد؛ هدف این به ها فعل و ها اسم و صفات بین روابط یا کلمات، بین روابط یا جمالت،

 هرچووه (.666-666 :6191 ،جووان) دهوود قوورار همقایسوو مووورد دیگووری متووون در شواهدشووان بووا کمووی طووور بووه

 باشود،  تور  گسوترده  شوده  تحلیول  موتن  هرچوه  و تر دقیق آماری های روش باشند، تر متنو  شده گرفته های مقیا 

 گیرد: می صورت زیر دالیل به آمار بنابراین، ؛بود خواهد تر اطمینان قابل آماری نتایج

 (.علمی سبک از ادبی سبک) علمی زبان از ادبی زبان تشخی  -6

 نثر. زبان از شعر زبان تشخی  -6

 ارائوۀ  بوا  آلموانی  پورداز  نظریه آ.بوزیمان؛ ،رو نیا از (.65 :6116 ،مصلوح) ادبی-جنسیتی زبان تشخی  -5

 تشوخی   بور  سوعی  حاضور  پوژوهش  ازآنجاکوه  .کورد  مهیوا  را بواال  موورد  سه از یکی کشف اش آماری معادلۀ

 آ.بوزیموان  معادلوۀ  کموک  بوا  توا  اسوت  آن بور  لوذا،  دارد؛ بحث مورد آماری هجامع در زنانه ادبی زبان جنسیتی

 کند. ارزیابی بحث مورد اثر در را ادبی متن زنانگی میزان

 نسوبت  ارزیوابی  را، ادبوی  آثوار  مردانگوی  از زنوانگی  تشوخی   در همؤلّف ترین مهم بوزیمان دیگر، سویی از

 بور  را افعوال  نسوبت  مردانوه،  نوشتار زبان میزان ارزیابی برای همچنین، (.66-66)همان:  داند می افعال بر صفات

 و کورده  تعریوف  عقالنیت و سخن اطمینان قطعیت، بر دلیل را افعال چراکه .دهد می قرار ارزیابی مورد صفات

 بوا  را افعوال  ،رو نیو ا از .اسوت  کورده  تعریف دقت و سخن اطمینان و قطعیت عدم احساسات، بر دال را صفات

 بوه  افعوال  میوزان  ،رو نیو ا از .اسوت  کورده  تعبیر زنان مخت  را صفات و مردان مخت  هایش، ژگیوی به توجّه

 .است شده ارزیابی زیر صورت به بوزیمان فرمول با صفات نسبت
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 عودد  چراکوه  اسوت؛  روبورو  انودک  عاطفوۀ  میوزان  بوا  داسوتان  کوه  اسوت  آن از حواکی  باال آماری محاسبۀ

 است. اندک و ضعیف بسیار زنانه گفتمانی صاح  با ادبی رمان یک برای مدهآ دست به

 را جنسویتی  زبوان  نوو   و است داستان در ادبی غیر نگارش از حاکی داستان، در افعال باالی میزان بنابراین،

 اش زنانوه  های اندیشه و افکار ارائۀ در بسیاری گرایش فعل به نویسنده ها، داده براسا  دهد. می جلوه مردانه نیز
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 باشود،  نزدیوک  زنانوه  عاطفوۀ  و زنانوه  زبوان  بوه  آنکه از بیشتر بیطار هیفاء زبان که گشته آن سب  امر این و دارد

 نماید بازگو را نویسنده اندک عاطفۀ و اطمینان قطعیت،

 از ناشوی  توانود  موی  امور  این و یافته نمود صفات نسبت به افعال باالی کاربرد با بحث مورد داستان ،نیبنابرا

 از موردان  و زنوان  کوه  صوورت  ایون  بوه  باشد؛ وی فمینیسمی گرایش و زنان حقوق مسئلۀ به بیطار هیفاء تمرکز

 بووه حقوووقی مهووم مشووغلۀ بووا بیطووار هیفوواء روحیووۀ آنکووه حووال هسووتند. منوود بهووره متفوواوتی خلقیووات و روحیووات

 داده ارائوه  موردان  زبوان  مشوابه  زبانی دهد، ارائه خود از زنانه زبانی آنکه از بیش و است پرداخته پردازی داستان

 است. گرفته قرار عقالنی داللت مقابل یعاطف داللت کم نمود با بیطار زنانۀ زبان نقش که جایی تا است.

 گیرینتیجه .0

 و )ادبوی(  عواطفی  بووی  و رنوگ  داستان به زنانه خا  سبک مقوالت برخی کارگیری به با بحث مورد داستان

 است: زیر مقوالت، به مرتبط ترتی ، به زنانه نوشتارهای کاربرد ینبیشتر ،رو نیا از است. بخشیده زنانه

 ، بودل  و الیوه  مضاف 131 میزان با مقید و مطلق ،6163 میزان با کوتاه سؤال ،6163 میزان با مفتوحه جمالت

 .666 میزان با تماالتاح و عبارات 311 با ها تشدیدکننده و 561 میزان با «أنت» و 163 میزان با «أنا» ضمایر

 بوه  قطعیوت  عودم  و مسوئولیت  پذیرش عدم اطمینان، عدم دهندة نشان خود ۀنوب به باال های همؤلّف از هرکدام

 عالقوۀ  یوانگر، ب خوود  ۀنوبو  بوه  «توو » و «مون » ضومایر  کاربرد هستند. داستان این در بیطار هیفاء نگارش در ترتی 

 ضوومن «موون» ضوومایر کوواربرد در بیطووار هیفوواء ازجملووه ی،فمینیسووت زنووان و اسووت خویشووتن بیووان بووه نویسوونده

 بورای  «توو » ضومیر  از و برند می بهره خویش عقاید و احساسات ابراز و خویش زنانۀ مثبت نکات سازی برجسته

 گوویی  صوراحت  بوه  کننود،  موی  پایموال  را زنوان  حقووق  کوه  افورادی  و مردساالران منفی نکات برجستگی بیان

 کوه  اسوت  خویشوتن  و احساسوات  بیوان  بورای  بیطوار  نوزد  «تو» و «من» ضمیر باالی بردکار بنابراین، ؛پردازند می

 کواربرد  از وجوود  ایون  بوا  پوردازد.  موی  شوکنی  سونّت  بوه  بیطار که حالی در پندارد. می هنجار را آن یسنّت جامعۀ

 است. نکرده یتوجّه «ما» ضمیر کاربرد با زنانه گرایی هم شاخصۀ به و مانده دور «ما» یا «نحن» ضمیر

 در زنانوه  خوا   نوشوتار  و عاطفوه  میوزان  در ضوعف  سوب   زنانوه،  خوا   سبک مقوالت سایر پایین میزان

 در اسوت.  سواخته  نزدیوک  مردانوه  نوشوتار  بوه  را نوشوتار  هوا همؤلّف برخی عدم و بودن پایین و است شده داستان

 و جموالت  کواربرد  بوه  موردان  ماننود  بوه  نویسونده  دارد؛ آن از نشان «دستور خالف» مقولۀ وجود عدم که حالی

 انودک  کواربرد  دیگور،  سوویی  از اسوت.  داشوته  توجّوه  خواننده، به اهدافش و مفاهیم انتقال در صحیح عبارات

 در مردانوه  نوشوتار  و قطعیوت  بیوانگر  داسوتان،  در زنانوه  خا  واژگان و ناتمام جمالت ها، رنگ مبهم، تصاویر

 است. گشته داستان



 03 (بوزیمان برمعادلة نظر بااثر هیفاء بیطار ) من الطابقین إمرأة داستان در واکاوی بوطیقای نوشتار زنانه
 

 داسوتان  در مردانوه  نوشتار و بودن غیرادبی میزان به ها، صفت نسبت به ها فعل باالی کاربرد دیگر، سویی از

 اسوت  انودکی  میزان رمان یک برای ها، صفت به ها فعل نسبت از آمده دست به 6/ 66 میزان است. ساختهتأکید 

 و مردانوه  نوشوتاری  سوبک  بوه  را داسوتان  ،رو نیو ا از اسوت.  ادبوی  نوشتار پایین میزان و اندک عاطفۀ بر دال که

 سخنانشوان  و گفتموان  نوو   در افوراد  روانوی -اجتمواعی  شورایط  دیگور  سوویی  از اسوت.  کشانده بودن غیرادبی

 چنودین  و بوودن  مطلقه پزشکی، حرفۀ :ازجمله بیطار، زندگی شرایط شاید ،رو نیا از گردد. واق  مؤثّر تواند می

 را دقیوق  و علموی  نوشتاری پزشکی حرفۀ راکهچ است. بوده تأثیرگذار بیطار نگارش نو  در ناموفق ازدواج بار

 موردان  بوه  نسوبت  نوامطمئن  روحیوۀ  او در نواموفقش،  هوای  ازدواج دیگر، سویی از است. داده رشد نویسنده در

 در شخصویت  ایون  کوه  طووری  بگیرد. مردان مانند به مستحکم یتیشخص تا داشته آن بر را او و است داده شکل

 بهوره  صوفات  نسوبت  به افعال باالی کاربرد از نویسنده تا گشته آن سب  و دهدا کاهش را عاطفه جنبۀ او نوشتار

 دهد. ارائه خود از شده پشتیبان و مطمئن کالمیگونه  این گیرد؛

 کتابنامه

 ،63ة شومار  ،6 سال ،ادبی نقد مجلۀ ،«نوشتاری گونۀ یک بازشناسی صوفیان، گفتارنوشت» ،(6511) داوود پورمظفری،

 .11-56 ص 

 آگه. :تهران طباطبایی، محمد :مترجم ،اجتماعی شناسی زبان ،(6561) یترپ ترادگیل،

 ،«پوور  روانی منیرو اثر کنیزو رمان در زنانه زبان بر تکیه با جنسیت متغیر بررسی» ،(6511) میرزایی هدی و حسن دلبری،

 .69-56 ص  ،39ة شمار ،66 سال ادبی، های پژوهش ۀفصلنام

 سخن. :تهران ،ناسیش سبک (،6511) محمود فتوحی،

 سخن. :تهران ،امروز مفصل دستور ،(6599) خسرو فرشیدورد،

 اشوعار  در جنسویتی  زبوان  واکواوی  و فکوری  زبوانی،  سبک تطبیقی بررسی ،(6516) درخشان معصومه و قاسم مختاری،

 ،3 سوال  ،فارسوی(  - عربوی  تطبیقوی  )مطالعوات  تطبیقوی  ادبیّوات  ۀنامکاوش المالئکه، نازک و اعتصامی پروین

 .663-613 ص  ،66 ةشمار

 و للسرشر الرشرو  دار :أردن  بع  األولیطّ ال  األنوث  و الذكورة يف لغوي  حفريا  والجس،: اللغ   (2002) عيىس برهوم  

 .التوزيع

 .الوطسي  داراملكتب  عامن:  بع  األولیطّ ال  الحديث العريب السقد يف األسلوبي  اإلتجاها   (6991) إبراهبم عبدالجواد 

 .629-621 صص  6 مجلد فصول  محل  القاهرة: تعريف  محاول  الجديث   األسلوبي   (6996) محمود عياد 

 .الجديدة اآلفا  دار مسشورا  بريو :  بع  األولیطّ ال  األسلوب علم  (6991) صالح فضل 

 ملرصي . األنجلو مكتب  القاهرة: القصاص  محمد و الدواخيل عبدالجميد ترجم :  اللغ   (6910) فسدري،

 توبقال. دار العمري  محمد و الويل محمد ترجم :  الشعري  اللغ  بسي   (6991) جان كوهن 
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 .3 ط الكتب  عامل القاهرة   إحصائي  لغوي  دراس  األسلوب  (6992) سعد مصلوح 
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