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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Gender is one of the most important topics in the sociology of language. 

Many linguists and sociologists do not believe that there are differences 

between the speech of women and men. One of the literary categories that 

receives the most influence from the linguistic elements of gender is fiction 

literature. In this research, the linguistic differences of the male and female 

characters , in the novels of Shovhar Ahookhonum  and Soushon (1940s) 

and Nimeh Ghayeb in Bammad Khomar (1970s) are considered by the 

following elements: color words, swear words, intensifiers, modifiers, 

proverbs, polite language, supplementary questions, unfinished sentences, 

and apologies. The novels of different eras were selected, in addition to the 

analysis of linguistic differences, the speech type of the characters in 

different genres will be compared. In order to answer the question, "Can you 

find a difference in the language of sexuality in the novels of the 1940s 

compared to the novels of the 70s?" First, the components were extracted 

from the novels, then they were analyzed by taking statistics and frequency 

and drawing a table. The findings of the research show that there are 

similarities between the gender of novels of one decade and differences 

between novels of twenty. The two basic differences in the novels used are 

swear words. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

 ایا   بار  شناساان جامعاه  و زبانشناساان  از بسیاری .است زبان شناسیجامعه مهمّ مباحث از یکی جنسیّت زبان

 بیشااتری  کااه ادبای  هااایمقولاه  از یکاای. دارد وجااود هاایی تفاااوت ماردان  و زنااان گفتااار میاان  کااه باورناد 

 .است داستانی ادبیّات کند،می دریافت جنسیت و زبان عناصر از را تأثیرپذیری

 سووشاون  و آهوخاانم  شاوهر  هاای رماان  در زن، و مارد  هایشخصیّت زبانی هایتفاوت حاضر پژوهش در

 دشااواژه، واژه، رناا : هااایمؤلّفااه گاارفت  نظاار در بااا( ۷0 دهااه) خمااار بامااداد و غایاا  نیماا  و( ۴0 دهاا )

 ناتماا   جماتت  ای،ضمیمه هایپرسش مؤدّبانه، زبان المثل،ضرب کننده،تعدیل تشدیدکننده، سوگندواژه،

 هاای تفااوت  تحلیل برعتوه تا شده، انتخاب متفاوت هایدهه از هارمان. است شده بررسی هاعذرخواهی و

 داد پاسا   پرساش  ایا   باه  بتوان ات.شود پرداخته متفاوت ده  دو در هاشخصیّت گفتار نوع مقایس  به زبانی،

 «کارد   پیادا  ۷0 دها   هاای رماان  باه  نسابت  ۴0 دها   هاای رمان در جنسیّت زبان در تفاوتی توانمی آیا»که 

 باا  ساس   شاده،  اساتخرا   هاا رمان از هامؤلّفه ابتدا. است گرفته صورت تحلیلی و آماری صورتبه پژوهش

 .است شده پرداخته هاآن تحلیل به جدول و نمودار رسم با و بسامد و آمار گرفت 

 هاایی تفااوت  و دهاه  یا   هایرمان جنسیّت زبان بی  هاییشباهت که است آن از حاکی پژوهش هاییافته

 و هاا دشاواژه  باردن  کاار باه  در دهاه  دو هاای رمان در اساسی تفاوت دو. شودمی دیده دهه دو هایرمان بی 

 .هاستسوگندواژه

 ۲۶/0۳/۱۴00 :افتیدر خیتار

 ۱۲/0۷/۱۴00 تاریخ بازنگری:

 ۲0/0۷/۱۴00: رشیپذ خیتار
 

  های کلیدی:واژه

 زبان،

 جنسیّت،

 اجتماعی، شناسیزبان

 معاصر، رمان

 .زبان شناسیجامعه

مرد و  هایمقایسه تحلیلی شخصیّت (.۱۴0۱)، غتمرضا پیروز، معصومه؛ روحانی، مسعود؛ محسنی، مرتضی و قربانی ورکتیی: استناد

 .۱۶۲-۱۳۳(، ۴)۱۱، پژوهشنام  ادبیات داستانی .شناسی زبانبر مبنای جامعه ۷0و دو رمان دهه  ۴0زن  در دو رمان دهه 
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 . پیشگفتار1

تماعی های انسان اجکارگیری آن یکی از ویژگیهای زندگی اجتماعی است و بهزبان یکی از ضرورت

پدید  ارتباط، ها بهنیاز انسان  آید. زبان در مت  زندگی گروهی و روابط اجتماعی، به واسطشمار میبه

 .سته ادر ی  روند تحولی طوالنی چند صد هزار ساله اشکال گوناگونی به خود گرفت ه،آمد

ای از آن گونه، بلکه بهدبرکار نمیزبان را تنها برای انتقال افکار و احساساتش به مخاط  به انسان،

و . زبان دت ببخشو به خود هویّ کندخوبی توصیف را بهدیگران ارتباطش با  دتا بتوان دکناستفاده می

ها و اختتفات درونی ی  جامعه زبانی هستیم. تفاوت ناظر. بنابرای ، همیشه اجتماع تأثیر متقابل دارند

کننده نوع کاربرد زبان در ت، س ، تحصیل، طبقه و پایگاه اجتماعی؛ تعیی هایی چون جنسیّشاخص

دهند، نیمی از جامع  انسانی را تشکیل می زنان. در طول تاری ، با آنکه (89: ۱990، ۱فیزالد) جامعه است

اند. با رو هستند و در بیشتر جوامع از حقوق انسانی خود محرو  ماندهگاه با نگاه منفی مردان روبه

اند و در صدد بهبود وضعیّت خود گذشت زمان، زنان به موقعیّت ناعادالنه خود در اجتماع پی برده

گذارد. بیشتر محققّان اند. شرایط ناعادالن  جامعه، ناخودآگاه یا آگاهانه روی زبان تأثیر میبرآمده

هایی در زمین  زبان معیار انجا  شناسی زبان و منتقدان فمنیست پژوهششناسی، جامعههای زبانرشته

 هایی وجود دارد. دهد میان زنان و مردان تفاوتاند که نشان میداده

(، ۱9۷۲، لباو )(۱9۲9گردد. سایسر )یقات در ای  زمینه به اوایل ده  هفتاد میتدی برمیپیشین  تحق

( ۱989امرون )ک(، ۱98۶(، بارون )۱98۳(،ترادگیل )۱9۷۵(، دوبوو،کراچ )۱9۷۵(، برند )۱9۷۳لیکاف )

 و.. ازجمله پژوهشگران جهانی در ای  باره هستند.

هایی در ای  نامهها و پایانیّت توجّه شده است و مقالهنسهای اخیر در کشور ما هم به زبان جدر سال

 است.شده زمینه نوشته 

ها از دو ده  های زن و مرد تحلیل شده، رماندر پژوهش حاضر، زبان گفتاری بی  شخصیّت

ای هم انجا  شود که تا به ،  بی  دو دهه مقایسهتیّزبان جنس لیبر تحلتا عتوهاند متفاوت انتخاب شده

به نویسندگی زنان توجّه شده و در برخی های پیشی ، بیشتر حال به آن پرداخته نشده است. در پژوهش

کیا عاصفیاند از: مقال  اند که عبارتها مقایسه کردهمقاالت، نویسندگی زنان و مردان را در رمان

 یگفتارها فیو توص ییشناسا»( ۱۳89زاده و همکاران )آقا گل؛ «هنقش جنسیّت در ترجم( »۱۳8۳)

 ________________________________________________________________      
۱ . Fasold 
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 یبررس»( ۱۳9۵) ییشکایو قربانسور و ؛«زبان شناختینقش عوامل جامعه ی بر پا یشده زبان فارس یقالب

( ۱۳9۳پور )یمند ؛«کنمیها را م  خاموش مچراغو  بامداد خمارنوشتار زنانه در دو رمان  یهایژگیو

مشترک زن در  مسائلبررسی ( »۱۳9۳ی )صادقیمی و عظ ؛«یبیترغ هایمدار کارگفت تیجنس یبررس»

و  یاریبخت یمحمود ؛«یوف یبافر م  ۀپرندو  یرزادپ یازو کنمیها را م  خاموش مچراغدو داستان 

 و...« یدر رمان معاصر فارس تیّرابطه زبان و جنس یبررس» (۱۳9۲) یدهقان

 . محدودة پژوهش1-1

از  شوهر آهوخانم هایمردان و زنان در رمان میانهای زبانی حاضر به بررسی تفاوت مقال در 

از  خمار بامداد از حسی  سناپور و نیمه غای ( و ۴0از سیمی  دانشور )دهه  سووشونمحمد افغانی و علی

بر تحلیل وهها از دو ده  متفاوت انتخاب شده تا عت. رماناست پرداخته شده (۷0فتّانه سیّدجوادی )دهه 

 ای شود.های مرد و زن،  از لحاظ زمانی هم مقایسههای زبانی شخصیّتتفاوت

 تعداد صفحات سال انتشار سندهینو تیجنس سندهینام نو نام رمان

 811 1340 مرد یمحمد افغانیعل آهوخانم شوهر

 304 1348 زن دانشور نیمیس سووشون

 324 1378 مرد سناپور نیحس غایب نیمۀ

 439 1377 زن یجواددیفتانه س خمار بامداد

 های پژوهش. پرسش1-2

 شود های یادشده، تفاوت دیده میدر گفتار  زنان و مردان رمان

   وجود دارد ۷0  های دهنسبت به رمان ،۴0  های دهرمان بی  ،تی در زبان جنسیّهایتفاوت چه

 . شیوة پژوهش1-3

های شناسی زبان از رشتههای جامعهنخست، کتاب ای است.صورت کتابخانهروش پژوهش به

خوبی مطالعه  شناسی زبان جنسیّت بهنظران در زمینه جامعهشناسی و نظرات صاح شناسی و زبانجامعه

های منتخ  بررسی و تحلیل مقایسه انجا  های نظری از آن استخرا  شد سس  بی  رمانو مؤلّفه

 گرفت.

 . مبانی نظری  2

شناس را قادر به شناسی پرداخت  به تأثیر متغیّر جنسیّت بر زبان، ضروری است؛ زیرا زبانباناز دیدگاه ز
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شناسی ضرورت کند. از دیگر سو پژوهش در ای  موضوع از دیدگاه جامعهتر زبان میتوصیف دقیق

گیری شکل ها درها در جوامع و تأثیر متقابل آنیابد؛ چرا که راهی برای آگاهی از جایگاه جنسیّتمی

 ارتباط است.

د فرهنگی پیون -ها، روندها و عوامل اجتماعیرا با بسیاری از پدیدهخصلت اجتماعی زبان آن 

ها و اند که پدیدهای دانستهدهد و ای  همبستگی یا پیوستگی به حدّی است که برخی زبان را آیینهمی

 سازد. می ه را در خود منعک فرهنگی جامع -های مختلف اجتماعیدگرگونی

گردد. زبان نیز یکی های اجتماعی میهای جزئی در نظا تضاد موج  تحوّل بنیادی و یا دگرگونی

کوشند با کنترل زبان، اعمال قدرت کنند و در های اجتماعی میهای تضاد است؛ زیرا گروهاز حیطه

تحت کنترل خود های فرادستی است که زبان را ای  تضاد، کنترل زبانی، پاداشی برای گروه

کند. در واقع نمود پیدا می« زدهزبان جنسیّت»در  گیرند.کنترل زبانی مورد توجّه فرکتفمی

های فرادست اجتماعی است. ای مناس  برای کنترل زبانی از سوی گروهزدگی زبانی، شیوهجنسیّت

 گوید: می ۱براگی  وترلین 

ن ادبانهه  نهامربوي یها ناعاد نهه را در میها     زده است كه كاربرد آن تمایزی بیزبانی جنسیّت»
 (. 53: 1381پاک نهاد جبروتی « )ترویج نماید های مختلف به وجود آورده یاجنسیّت

هایی برای تواند شرایط و محدودیتنماید که میای  تعریف، زبان را عاملی فرهنگی معرفی می

زده را به سیّتهد که براگی  زبان جندفرهن  فراهم کند. پسوندهای منفی برای توصیف آن نشان می

 است. دانستههیچ عنوان طبیعی و ذاتی نمی

 ،ثیراته تأبتّگذارد الای بر اجتماع پیرامون خود میزده تأثیرات عمدهتمیلز معتقد است زبان جنسیّ

 مدت هستند. ازجمله تأثیرات منفی آن: بیشتر طوالنی

شهوند   كهن  متاابهز زبهانی نادیهده انهاشهته مهی      زدگی زبانی به زنانی كه در ایهن  تجنسیّ»

ای و منفی از شود زنان تصویری كلیشهدهد. و باعث میاحساس از خودبیهانهی و انزوا می
 چه شایسته زن اسهت  ها از آنخود دریافت كنند و در نتیجه بر انتظارات مردان و یا خود آن

 .(54: همان) «تأثیر بهذارد 

 شناسی زبان. جامعه2-1

 ________________________________________________________________      
۱ . Beragin 
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دهد و فرهنگی پیوند می -ها، روندها و عوامل اجتماعیصلت اجتماعی زبان آن را با بسیاری از پدیدهخ

ها و اند که پدیدهای دانستهی است که برخی زبان را آیینهای  همبستگی یا پیوستگی به حدّ

دیگر،  سازد. از سویفرهنگی جامعه را به نوعی در خود منعک  می -های مختلف اجتماعیدگرگونی

 .گذاردثر میابرخی معتقدند که زبان بر اندیشه و شناخت انسان از دنیای خار  

اما گستردگی و سرعت تغییرات و  ؛زبان و جامعه پیوسته در تحول و دگرگونی هستند

الت اجتماعی با سرعت بیشتری اتفاق کلی، تحوّ طورهای زبانی و اجتماعی یکسان نیست. بهدگرگونی

های اجتماعی الت و دگرگونیاما در مجموع، در جهت تحوّ ؛تغییرات زبانی کندتر هستندافتند و می

گونی ردهد، زبان آن جامعه نیز دچار دگالتی که در ی  جامعه رخ میقرار دارند. به دنبال تحوّ

ه را جامع ،مکت  کرایپ. شود تا بتواند برای رویارویی با نیازهای ارتباطی جامعه همواره آماده باشدمی

ترجمان تفاوت اجتماعی  ،از نظر بوردیو تفاوت زبانی. (۶۶: ۱۳9۱، بیند )کتنتریوگو میبه مثابه گفت

های خالص قرار دارند که منجر به توزیع نابرابر سرمایه زبانی است و بازارهای زبانی در چنبره میدان

  شوند.می

هها و مبهارزات فرهنههی منجهر     زبان نوعی سرمایه است كه توزیع نهابرابر آن بهه نهابرابری   »
كنهد چهه   های اجتماعی در روابط قدرت نهفته در آنهاست كه تعیین میمنطق میدان شود.می

زبهان ناشهی اساسهی در تو یهد و بازتو یهد        چیز باید گفته شود یا ناگفته بماند. از این منظر

 .(83)همان: « های نابرابرانه آن به عهده داردفهساختار با تمام مؤ ّ

 . زبان جنسیّت2-2

زده نوعی کاربرد زبانی آگاهانه یا ناآگاهانه از سوی گوینده است که ممک  است زنان و تزبان جنسیّ

های متقابل ارتباط و کنش ایجاد مردان را از خود گریزان کند و منجر به ایجاد محیطی شود که از نظر

زده نادیده انگاشت  بخش دیگری از تات زبان جنسیّر، مناس  نباشد. یکی از خصوصیّاجتماعی مؤثّ

های گفتاری به زن احساس از دهند. ای  امر در تعاملآن را زنان تشکیل می مرد  است که عموماً

 دهد. خودبیگانگی و انزوا می

گیهرد و  زده بعضی از صفات ارزش جامعه فاط در انحصار مردان قرار مهی تدر زبان جنسیّ»
قول مردانه » مثال برایه عدا ت جایهاه كمتری داشته باشند. كفّشود تا زنان در این باعث می

از زنان انتظار  شود و ظاهراًرسد قو ی است كه فاط در دنیای مردان داده مینظر میبه« دادن
  «جهوانمردی »عبهارات دیههری از قبیهز     رود كه پای حهر  خهود بایسهتند. وانگهان و    نمی
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ههای خهوبی در مهورد    عنوان مثالبه دتوان.. می.و «دنمرد رند بو»ی و یا حتّ «مردكاری بودن»
 .(108: 1383  )نرسیسیانس« زده مطرح شودتزبان جنسیّ

شناسی زبان انجا  گرفته های حوزۀ جامعهها و مقالهنامهها، پایانبر اساس مطالعاتی که در کتاب

 اند از: رتاست که عبا ها انتخاب شدهاست، ده مؤلّفه برای بررسی و تحلیل رمان

 . محور واژگان2-3

کنند، به همی  های بیشتری استفاده میی از واژهئهایی جزگذاری دقیق و تفکی  پدیدهزنان برای نا 

های متنوعی برای توصیف احساسات و ها از مردان بیشتر است و واژهجهت، گستره واژگانی آن

 است:های زیر انتخاب شدهمؤلّفه، در حوزۀ واژگان برند.کار میها بهزیبایی

 . رنگ واژه 2-3-1

هاست. کاربردن رن ها در بهشود، تفاوت آنیکی از تمایزهایی که بی  مردان و زنان دیده می

ای از های اصلی هستند؛ ولی زنان به طیف گستردهبرند معموالً رن کار میهایی که مردان بهرن 

 ها به جزئیات بیشتری توجه دارند.رن  امیدندهند و در نها توجّه نشان میرن 

 ها بیشتر از مردهاست.(، معتقد است که تعداد واژگان مربوط به رن ، در بی  زن۱9۷۳) ۱الکف

شمرد كه در بین زنان كهاربرد زیهادی   و غیره را برمی mare ,beigeاو وانگان رنهی از قبیز »

كهارگیری  رسهد در فارسهی نیهز بهه    نظر میبه. كه در بین مردان كاربردی ندارددارد در حا ی 
ت ای و... بیشتر از طر  زنان اسه وانگان مربوي به رنگ از قبیز فیلی  نخودی  نیلی  فیروزه

 .(100 :1383نرسیسیانس  )  «كه كاربرد دارد

 تواند به ای  دلیل باشدها از سوی مردان و زنان میشناسان، تفاوت در کاربرد رن  واژهاز نظر زبان

 و پیش پا دهند و مسائل جزئیکه  مردان فقط به موضوعات کاری و سیاسی و اجتماعی عتقه نشان می

 گذارند. ها را به عهده زنان میافتاده، مانند تشخیص رن 

 . دشواژه2-3-2

باشند. آنان های جامعه بر زبان میشده( از مصادیق تأثیر فرهن  و ارزشهای تحریمها )واژهدشواژه

شود، های زبانی هستند که ذکرشان از لحاظ فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ناشایست تلقّی میصورت

ها منجر به سرافکندگی یا از دست دادن موقعیّت اجتماعی فرد کارگیری نادرست و نابجای آنبه

 ________________________________________________________________      
۱ . lokaff 
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 کنند.ها یا تابوهای زبانی، زنان و مردان متفاوت عمل میکارگیری دشواژهشود. در زمین  بهمی

هاست. همچنی  دهندۀ  بار منفی فرهنگی آنها فحش و ناسزا هستند که خود نشانبرخی از ای  واژه

هاست، صحبت در خصوص مسائل ذکر اعضای تناسلی، ذکر مدفوعات بدن و عمل دفع و محل آن

 (.۱۱۲: ۱۳9۱توان در زمرۀ ای  دسته قرار دارد)ارباب، جنسی، ناسزاها و الفاظ رکی  را می

كهم در  ای هستند كه باید كالً بر زبان آورده نشوند یا دسهت شدههای تحریمها  وانهدشوانه»

هها   جمع مخهتلط یها در جمهع مؤدّبانهه از كاربردشهان اجتنها، گهردد  بهه جهای ایهن وانه          

 (. 368: 1375)آكماجین و همکاران  « كار بردتوان  بهای را میتعبیرهای ویژهحسن

های هایی را که مربوط به حوزهدهد که زنان بیشتر دشواژهفته نشان میهای صورت گربررسی

های مربوط به برند و کمتر از دشواژهکار میجسمی و خانواده است به-ها، مرگ، حاالت روانیبیماری

کنند و بیشتری  میزان کنند. در همی  رابطه، مردان عک  زنان رفتار میهای جنسی استفاده میحوزه

باشد و ای  امر خوراک می-خانوادگی و جنسی -های جنسیها مربوط به حوزهها از دشواژهآن استفاده

ها با های واژگانی آنهای زنان و مردان بر اساس انتخاب حوزهدهندۀ آن است که کاربرد دشواژهنشان

تر مؤدّبانههای شناسان معتقدند زنان گرایشی ذاتی به استفاده از صورتیکدیگر متفاوت است. زبان

تر و بهتر ها رفتاری صحیحای است که جامعه همیشه از آنگونهشدن آنان بهدارند؛ زیرا فرآیند اجتماعی

ها )مخصوصاً رکی ( بسرهیزند انتظار دارد. همی  کنترل اجتماعی باعث شده، تا زنان از کاربرد دشواژه

ادبانه )غیررکی ( استفاده زشت و بیهای هایی که استفاده شده بیشتر از صورتو در اندک زمان

 نمایند. 

کنند، در ها یا تابوی زبانی نیز، زنان و مردان دو نسل، متفاوت رفتار میکارگیری دشواژهدر زمین  به

شود. مردان بیش از زنان از حالی که در نسل سوّ ، تابوهای زبانی کمتری نسبت به نسل پیشی  دیده می

: ۱۳8۵) فیاض و رهبری،  ها نیز متفاوت استند و حتّی موضوع ای  دشواژهکنای  واژگان استفاده می

۴9.) 

 . سوگندواژه2-3-3

رن  است و گاهی دروغ روا  دارد، وقتی گوینده با تردید در جوامعی که اعتماد متقابل بی  افراد کم

یا امور ارزشی  داند برای اظهار صداقت خود به مقدّساتشود، الز  میرو مییا انکار مخاط  روبه

ها قابل انتظار است؛ اما بروز سوگند یاد کند. بروز برخی عواطف قوی هم چون گریست  در برخی بافت

شود، پیوسته سوگند شدید خشم باید توجیه شده باشد، در چنی  موقعیّتی شخص برافروخته می
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خشم و شرح اعتراض و  کند و... بروزخورد، ظلم و ستمی که بر او رفته برای دیگران بازگو میمی

های فرازبانی شناختی با برخی پدیدهدادخواهی از سوی فردی که هت  حرمت شده از نظر زبان

های بعضی کلمات کلیدی آمیز روی کلمات و کشیدن مصوتهمچون بلندی صدا، تکیه اغراق

 (.۱۲۷: ۱۳8۶) بیم ،  همچون خدا و قرآن همراه است

های مردان و زنان در د تفاوت( در مور۱98۱- انگلیسی )گوشده در زبان های انجا پژوهش

خورند. ای  ها، بیانگر ای  است که مردان بیش از زنان قسم میکارگیری سوگندواژهخصوص به

ها بسیار کارگیری سوگندواژهدهد که در مکالمات ت  جنسیّتی آمار بهتحقیقات همچنی  نشان می

 (.۱۲۱ :۱۳80نژاد، )جان باالتر بوده است

هایشان بیشتر روند برای اثبات صحبتشمار میاز دید نگارندۀ مقاله، زنان چون فرودست جامعه به

گویند و لزومی برای اثبات سخنان خود خورند؛ ولی مردان که همیشه با قاطعیّت سخ  میقسم می

حل کار از های سیاسی و مبحث کنند. مردان درها کمتر استفاده میبینند از سوگندواژهنمی

توان به دو دست  سوگند به مقدّسات دینی ها را میکنند. سوگندواژهها بیشتر استفاده میسوگندواژه

ادر، به جان به جان م خدا، به پیغمبر، به مسیح و... و سوگند به امور ارزشی و مهم زندگی مانند مانند: به

 بچه و... تقسیم نمود.

 ه. تشدیدکنند2-3-4

عباراتی هستند مانند: فقط، حتماً، واقعاً، خیلی، حقیقتاً، صددرصد و... که شدّت و ها تشدیدکننده

افزایند. میزان کاربرد آن در زبان زنانه و مردانه متفاوت است. لیکاف و تأکید را به گفتار می

های اند، از استراتژیمعتقدند زنان به دلیل اینکه از دسترسی به قدرت در جامعه محرو  شده ۱واردهوگ

کنند. نتایج ای  مطالعه دست آوردن جایگاه خود در اجتماع استفاده میزبانی دیگری برای ابراز و به

ها به وسیله زنان نسبت به مردان بیشتر است و دهد در برخوردهای مختلط، کاربرد تشدیدکنندهنشان می

ها در های متفاوتی که آنوان به نقشتهای زبانی را میبنابرای  تفاوت استفاده مردان و زنان از استراتژی

 (.۶۷: ۲00۷غفارثمر و علی بخشی،)  اجتماع دارند، نسبت داد

 کننده دیل. تع2-3-5

داند. از نظر وی، ها میکنندههای زبان زنان را استفاده از تعدیل(، یکی از مشخصّه۱9۷۵لیکاف )

 ________________________________________________________________      
۱ . Wardhug 
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کند. در ینده را به مخاط  القاء میقطعیّت و درن  گوها کلماتی هستند که ح  عد کنندهتعدیل

 (.۵۳: ۱9۷۵پرهیزد )لیکاف، کار بردن ای  کلمات از اظهارنظرهای قطعی میواقع، گوینده با به

های زبانی هستند که عد  اطمینان گوینده را درباره موضوع بحث بیان ها، صورتکنندهتعدیل

های شاید، احتماالً و... که معموالً در حالت کنم،کنم، گمان میکنند، با عباراتی مانند: فکر میمی

کارگیری شود. در تاریخچه مطالعات زبان و جنسیّت، گفتار زنان را به دلیل بهکار برده میمؤدّبانه به

(، علّت استفاده بیشتر زنان از ۱9۷۵اند. لیکاف )ها، گفتار تردید توصیف کردهکنندهتعدیل

ها شناسایی کنندهداند. او سه عملکرد را برای تعدیلها میاطمینان آنها را عد  قطعیّت و کنندهتعدیل

 -۳شود؛ کار برده میهای مؤدّبانه بهدر حالت -۲دهد؛ عد  اطمینان گوینده را نشان می -۱کرده است:

: ۲00۷) نعمتی و بایر،   که از قدرت در جامعه برکنار هستندهای زبانِ زنانه است، کسانیاز مشخصّه

۱90 .) 

 . زبان معیار و عامیّانه 2-4

شود. رود و در مدارس تدری  میکار میزبان معیار آن گونه زبانی است که در مطبوعات به

کنند و در پخش اخبار و سایر کرده بدان تکلّم میای است که افراد تحصیلگونهزبان به»برای ، عتوه

ای معتبر از ی  زبان ( در واقع زبان معیار گونه۲۲: ۱۳۷۶)ترادگیل، « رودکار میهای مشابه بهموقعیّت

ای که در مراکز فرهنگی و سیاسی ی  کشور زندگی کردهاست که بیشتر به وسیله گویندگان تحصیل

های گروهی، نوشتار و سایر گونه، غالباً زبان رسمی در آموزش، رسانهرود؛ ای کار میکنند، بهمی

(. در مقابل زبان معیار، گونه زبان عامیانه وجود دارد که ۲۳۲: ۱۳۶8)مدرسی،  های مشابه استموقعیّت

شناسان معتقدند، زنان برای باالبردن شأن و منزلت اجتماعی خود در در میان مرد  عامّه روا  دارد. زبان

کاربردن کنند جایگاه خود را ارتقاء دهند و از بهجامعه با توسّل به زبان معیار و مؤدّبانه تتش می

های عامیّانه زبان را استفاده کنند؛ امّا برختف زنان، مردان شکلشدت دوری میهای عامیّانه بهصورت

 است:کنند. در زمین  زبان معیار و عامیّانه دو مؤلّفه زیر انتخاب شدهمی

 هاالمثل. ضرب2-4-1

و نگرش عامی را در بی  بینی ها بخشی از فرهن  ی  جامعه هستند که دانش، جهانالمثلضرب

دهنده تأکید بر ها و اصطتحات رایج، نشانالمثلکارگیری ضربدهند. بهاعضای ی  جامعه نشان می

دادن حقّانیّت خود و تأکید بر ادعایش، فرهن  مشترک عا  اجتماع است. نویسنده به منظور نشان
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داند و برای نان خود را کافی نمیآورد. گویی نویسنده سخهایی به فراخور موقعیّت میالمثلضرب

شده همگانی )مانند هایی از دانش مشترک و پذیرفتهها را  با نمونهتأکید بر ادعاهایش، آن

شدن به دهنده تمایل به نزدی تواند نشانها میالمثلکند. استفاده از ضربها( همراه میالمثلضرب

 های مرکزی فرهن   عا  و رایج باشد.الیه

هها و اصهطالحاتی زبهانی اسهتفاده     ا مثزتر از مردان از ضر،بیشتر در موضوعاتی عامزنان »

كنند  بهه ایهن معنهی كهه زنهان بیشهتر از مهردان و اغلهب بهرای تأكیهد منظهور خهود از             می

« كننهد ها استفاده كرده  مردان اغلب با اهدافی آموزشی پندآموز از آن استفاده میا مثزضر،
 (. 49: 1385)فیاض و رهبری  

کنند و برای ولی از منظر دیگر که نگاه کنیم، از آن جایی که زنان بیشتر از زبان معیار استفاده می

ها که زیرمجموعه المثلکنند؛ در نتیجه از ضربحفظ موقعیّت بهتر در اجتماع از زبان عامیّانه دوری می

 کنند.زبان عامیّانه هست کمتر استفاده می

 ه. زبان مؤدّبان2-4-2

زند. تعهّداتی که رابطه مراودۀ اجتماعی بی  فرادست و فرودست، بر محور دادوستد متقابل دور می

کند، در قبال انتظاراتی که از زیردستان گذارد و او را ملز  میسلسله مراتبی بر دوش فرد باالدست می

باالدست به زیردستان  ها در نظر بگیرد. اگر توجههای الز  را هم برای آنها و نوازشدارد پاداش

آمیز تبدیل شود و حتّی ممک  است به رابطه عاطفی و محبّتها پایدار میحقیقی باشد، رابط  بی  آن

نامیده « تعارف»که در فارسی به اصطتح  -شود. در چنی  حالتی کاربرد زبان مؤدّبانه و تکریم و احترا  

) هیلم ،  کندت و احترا  قلبی، ارتقاء پیدا میاز سطح ی  راهبرد حقیقی برای ابراز صمیمیّ -شودمی

۱98۱ :۲۳8.) 

شناسی و عوامل فرازبانی خاص خود را شامل ای دارند که واژگان، نحو، وا زنان سب  ویژه

هایشان العمل شنونده را درباره گفتهاند عک گویند مردّدند، مایلشود. آنان در مورد آنچه میمی

طور کلی پندارند و بهاهمیّت میکنند، گفته خود را جزئی و بیبت میبسنجند، با صدایی ضعیف صح

کنند؛ های بسیار مؤدّبانه برای خواهش و تقاضا استفاده میکنند. زنان از شکلتر صحبت میمؤدّبانه

 همانند: اگر زحمتی نیست...

 در قاطعیّت و انقیاد کالم . 2-4-3

گرا توصیف طلبانه و مشارکتآمرانه و زبان زنان را حمایت شناسان، زبان مردان را قدرتمندانه وزبان
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صورت سلسله مراتبی سازمان یافته است و هایی قرار دارند که بهها معتقدند مردان در گروهکنند. آنمی

کنند؛ های قوی دستوری استفاده میرئی  و رهبر گروه برای اثبات قدرت و کنترلش بر گروه از فر 

های زنانه غیر سلسله مراتبی و مبتنی بر مشارکت است. همچنی  زنان در مکالمات در اما سازمان گروه

 کنند.پی برقراری تعامل و ارتباط مثبت با دیگران هستند. از ای  رو بیشتر منظورشان را پیشنهاد می

بیشازحدّ از نظر لیکاف زبان مردانه قاطعانه، بزرگساالنه و مستقیم و زبان زنانه نابالغ، خیلی رسمی و 

شدن را بر زنان و مردان تأثیر اجتماعی نیز ۱(. تات ۶۷: ۱9۷۵مؤدّبانه و غیرقاطعانه است ) لیکاف، 

مطالعهکرده است. او نشان داد زنان عموماً طبق احساس نیاز اولیّه به ارتباط و مردان به دلیل احساس نیاز 

کردن نیاز خویش به ارتباط با دیگران، ایجاد برآوردهشوند. زنان برای اجتماعی می به جایگاه اجتماعی،

کردن نیازهایشان به جایگاه اجتماعی به کنند در حالی که مردان برای برآوردهصمیمیّت می

زنند. بنابرای  زبان زنان مؤدّبانه و زبان مردان برای شدن از دیگران دست میگرفت  و مستقلفاصله

شناسان برای زبان .(۲00۷:۶۱ی، بخش یو عل ارثمرفّقدرتمندانه است )غکس  جایگاه باالتر، قاطعانه و 

 ها در حی  سخ ها، ایستکار بردن درن اند و معتقدند بههایی را ذکر کردهزبان ضعیف ویژگی

ها، همگی نشاندهنده ش ّ و تردید ای و عذرخواهیگذاشت  جمتت، پرسش ضمیمهگفت ، ناتما 

تواند بیانگر ادب در شوند، هرچند در عی  حال مییف زبانی محسوب میهای ضعگوینده و از فر 

  محاورات نیز باشند.

 هاتحلیل داده.3

 ها . رنگ واژه3-1

اند. و ها استفاده کردههای زن بیشتر از مردان از رن  واژه، شخصیّتشوهر آهوخانمدر رمان  .3-1-1

کار رفته است. ط زنان بهتوس یکبود، مهتاب ا،یدر رن  ،یتسیگ ،یمانند زرشکهای  فرعی رن  واژه

درصد رن  سیاه  ۶۷/۳۳اند؛ یعنی کار بردهبار زنان به ۱۷بار مردها و  ۱۶رن  سیاه بسامد باالیی دارد، 

 کار رفته است.به

ند اهها استفاده کرددرصد مردها از رن  ۶۳/۳۱ وها درصد زن ۳8/۶8 ،سووشوندر رمان  .3-1-2

های سیاه و سفید استفاده کرده است. سیمی  دانشور بیشتر از رن  شناسان مطابقت دارد.زبان که با نظر

 ________________________________________________________________      
۱ . Tatin 
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ند. اهاستفاده کرد اهیبار از رن  س۱۵بار و مردها  ۳۵ها دارد. زن ییدر داستان بسامد باال اهیرن  س

 رفته، رن  سیاه است.کار به یهادرصد رن  0۲/۵۱

ها در توصیفات خود کار بردن رن  واژهای در بهنویسنده توجّه ویژه،  یغا  مینرمان  در .3-1-3

های زن های مرد داستان بیشتر از شخصیّتشناسان در ای  داستان، شخصیّتدارد و بر ختف نظر زبان

های های فرعی مثل بلوطی، خرمایی، آبی آسمانی را شخصیّتاند. رن ها استفاده کردهاز رن  واژه

 خاطر به بگویم توانمنمی»فرهاد:  شناسان است.اند که کامتً مغایر با نظر زبانکار بردهبهمرد داستان 

سناپور، « ) صورت سفید و باری  قاب توی تانسیاه کشیده هایمژه و ابروها یا... تان،بلوطی هایچشم

۱۳9۵ :۴8.) 

 ۱۴/۵۷اند.  استفاده کردهها های زن بیشتر از رن  واژه، شخصیّتبامداد خماردر رمان  .3-1-4

اند و رن  کار بردهها بهدرصد آن را زن 89/۴۴ها مربوط به رن  سیاه و سفید است کهدرصد رن 

 اند بسامد باالیی دارد.کار بردهبار زنان به ۳بار مردان و  ۴کبود که 

 هاواژه. رنگ1جدول
    

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 34/67 66 65/32 32 98 خانم شوهرآهو

 58/21 8 41/72 21 29 غایب نیمه

 38/68 67 63/31 31 98  سووشون

 64/73 36 53/26 21 49 خمار بامداد
  

 

 

 

 

 

 

      

 ها. دشواژه3-2
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های دشواژه از مرداناز  شتریبشناسان، زنان ، برختف نظر زبانشوهر آهوخانمدر رمان  .3-2-1

توان علّت آن را در داستان جستجو کرد. نخست اینکه اند که میرکی  و غیررکی  استفاده کرده

ها است. علّت وگوی بی  زنها در گفتسواد و عامی هستند و بسیاری از دشواژههای داستان بیزن

زنی که در حالت عادی شود. تواند ستمی باشد که به شخصیّت آرا  و متی  داستان وارد میبعدی می

دارد و او ناچار است امکان ندارد ناسزایی بر زبانش رود؛ ولی به خاطر ستمی که شوهرش بر او روا می

شود که او هم زبان بر ناسزا بعد از آن همه فداکاری، هوو را در زندگی خودش بسذیرد؛ دلیلی می

که خیلی هم برایشان محتر  است، زبان خانه های همسایه هم برای همدردی با خانم صاح بگشاید. زن

گشایند. هما هم که شخصیّتی سرکش در داستان دارد و جز خودش، ک  دیگری برایش به ناسزا می

گذارد و راحتی حقّی را زیر پا میزند، بهمهم نیست و برای رسیدن به هدفش دست به هر کاری می

توسّط ها دشواژهتوان استفاده زیاد ود دارد میکند. با شرایطی که در داستان وجزبان به فحش باز می

 زنان داستان را توجیه کرد.

های زن بیشتر از ، شخصیّتشوهر آهو خانم، همانند رمان سووشونرمان در  .3-2-2

کنند. زری که در داستان زنی های رکی  و غیررکی  استفاده میهای مرد از دشواژهشخصیّت

های رکی  را زنان دیوانه درصد از واژه ۵0تفاده نکرده است. تحصیل کرده است از واژه رکی  اس

شناسان را توجیه کرد و توان مغایرت آن با نظر زباناند که بدی  دلیل میخانه استفاده کردهدر دیوانه

 مادر جنده،»دیوانه:  زنوگوی بی  خودشان بوده است: های رکی  زنان در گفتدیگر آنکه دشواژه

 (.  ۱0۳: ۱۳98)دانشور، « خت برو  برهنه پای توانمنمی دار  آبرو آمدی  باز قحبه،

های های زن از دشواژههای مرد، بیشتر از شخصیّت، شخصیّتنیمه غای در رمان  .3-2-3

و تنها دوبار از دشواژه رکی  استفاده شده آن هم توسّط شخصیّت مرد  اند.غیررکی  استفاده کرده

های داستان از جوانان تحصیل ر واقع برای نسل گذشته است. شخصیّتداستان )پدر سیندخت( که د

های غیررکی ، های رکی  از آنان در داستان نیست. در واژهکرده و دانشگاهی هستند بنابرای  واژه

 اند. کار بردههای احمق، خر و گُه استفاده شده است که جوانان داستان بهبیشتر از واژه

درصد آن را زنان  ۲۵های رکی  را مردان و درصد از واژه ۷۵ اد خماربامددر داستان  .3-2-4

اند که با کار بردهدرصد را زنان به ۵۵/۴8درصد مردان و  ۴۴/۵۱های غیررکی  را اند و واژهکار بردهبه

های غیررکی  در زنان را شخصیّت اصلی داستان درصد واژه 9۵/۵8شناسان مغایرتی ندارد. نظر زبان

های رکی  در کار برده است و واژه غلط کرد یا غلط کرد  بسامد باالیی دارد. کل دشواژهه( به)محبوب
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خانم بار توسّط دایهکار رفته و ی تا توسّط پدر محبوبه در برخورد با رحیم به ۳تاست که  ۴ای  داستان 

 وگو با محبوبه است.در گفت
 .دشواژه های رکیک2جدول 

 

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 41/63 26 58/36 15 41 خانم شوهرآهو

 0 0 100 2 2 غایب نیمه

 19/76 16 80/23 5 21  سووشون

 25 1 75 3 4 خمار بامداد
     

                                  

 . دشواژه های غیر رکیک3جدول 
 

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 18/57 215 81/42 161 376 خانم شوهرآهو

 34/39 24 65/60 37 61 غایب نیمه

 68/53 51 31/46 44 95  سووشون

 55/48 134 44/51 142 276 خمار بامداد
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 ها. سوگندواژه3-3

های زن بیشتر از شخصیّت شوهر آهوخانم،های داستان وگوهای شخصیّتدر گفت .3-3-1

های کار بردن سوگندواژهاند؛ اما در بههای امور مقدّس استفاده کردههای مرد از سوگندواژهشخصیّت

برای  وگوهای بی  همجنسانهای مرد داستان در گفتند. شخصیّتاهارزشی مردان از زنان پیشی گرفت

در حالی که زنان اند،و زن و بچّه خود قسم خورده خود، به جان عزیزتری  ک ت و تأکید سخنان اثبا

گاهی با نوعی التماس و است سوگند خورده اند که  برای بازگوکردن ظلم و ستمی که بر آنان رفته

 و داری تدوس دنیا در که هرچه به تو را پیغمبر، جدّت شمایل به تو را»: خواهش همرا بوده است. آهو

 .(۴۳۷: ۱۳8۶افغانی،  محمدعلی) «نک  بد م  با ای  از بیشتر میران است عزیز برایت

های امور مقدّس استفاده های مرد، بیشتر از زنان از سوگندواژهشخصیّت سووشون،در  .3-3-2

محافل و در ای  رمان در  .های ارزشی نتیجه عک  بوده استکار بردن سوگندواژهاند. و در بهکرده

اسی زیاد شده است و آنها برای اثبات سخنان خود از یهای سهایی که مردان با هم هستند بحثجمع

ها در زنان و مردان داستان متفاوت است. اند؛ اما دلیل کاربرد سوگندواژهها استفاده کردهسوگندواژه

اند. و ها استفاده کردهواژهمردان برای تأکید و اثبات سخنان خود بیشتر در جمع همجنسان، از سوگند

 از دلم ته بگذار امش  ی  خدا تو را»: زری اند.وگو با مردان بیشتر لحنی ملتمسانه داشتهزنان در گفت

 .(۵: ۱۳98دانشور، )  «نلرزد هایتحرف

مور مقدس استفاده های اهای زن بیشتر از مردان از سوگندواژهشخصیّت، نیم  غای در  .3-3-3

کار بردن ای که در ای  داستان وجود دارد بهاند. و سوگند به امور ارزشی هم یافت نشد؛ اما نکتهکرده

های داستان است؛ یعنی طور آسان و شاید از روی عادت برای شخصیّتهای مقدس بهسوگندواژه

های کار رفته که اصتً نیازی برای آن نیست و فقط نقش حرفها در جایی بههبرخی سوگندواژ
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 تأکیدی را دارد. 

کار ها را بیشتر از مردان بههای زن، هر دو نوع سوگندواژه، شخصیّتبامداد خمار در .3-3-4

 8۴/۵۶. اند. در ای  داستان، بسیاری از کاربردهای سوگند به مقدّسات، نقش حرف تأکیدی داردبرده

 واهلل م » خانم:استفاده شده است: دایه« واهلل»درصد از واژه  ۶۳/۳۲باشد و می« به خدا»درصد سوگند 

 (.۳0۲: ۱۳8۷)سیّدجوادی، « شد  خوب

 

  

 . سوگند واژه ها)امور مقدسی(4جدول 
  

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 15/64 34 84/35 19 53 خانم شوهرآهو

 70/64 11 29/35 6 17 غایب نیمه

 28/34 12 71/65 23 35  سووشون

 31/86 82 68/13 13 95 خمار بامداد
  

 

 

 

 

 

 

 

       

 . سوگند واژه ها)امور ارزشی(5جدول 
 

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 83/45 11 16/54 13 24  خانم شوهرآهو

 0 0 0 0 0 غایب نیمه

 25/56 9 75/43 7 16  سووشون

 63/63 7 36/36 4 11 خمار بامداد
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 هاتشدیدکننده. 3-4

اند که منطبق با نظر ها استفاده کردهزنان بیشتر از مردان از تشدیدکنندهشوهر آهوخانم، در  .3-4-1

خصوص های مسلّماً، اصتً، باید، حتماً، فقط، یقی  بدان، قطعاًو بهبیشتر از واژه شناسان است. مردانزبان

کار رفته و بیشتر نوعی تأکید دستوری است. و زنان هم از اند که بیشتر در مسائل کاری بهاستفاده کرده

ای تأکید و اند و بیشتر برهای فقط، مسلّم، ابداً، اصتً، مخصوصاً، یقی  دار  استفاده کردهواژه

برد کار میهایی که بهکردن سخ  و احساس است به غیر از هما در داستان که برخی تشدیدکنندهاثبات

تأکید دستوری است و آن هم به دلیل نفوذی است که بر شوهرش سیّد میران دارد و دیگر به دلیل 

 روحیه سرکشی است که دارد.

درصد  ۴۷/۵۶بار معادل  9۷ها استفاده شده که مردان بار از تشدیدکننده۱۷۱ سووشون در .3-4-2

ها شناسان مبنی بر اینکه تشدیدکنندهاند که با نظر زباندرصد استفاده کرده ۲۷/۴۳بار معادل  ۷۴و زنان 

ست رود منطبق نیست. شاید دلیلش ای  اکار میهای زن بیشتر بههای زن نگاشته در شخصیّتدر رمان

اند و برای تأکید سخنان های سیاسی زیادی داشتهکه در ای  رمان، مردان در محافل و مراسم، بحث

 اند.ها استفاده کردهخود از تشدیدکننده

اند که منطبق با نظر ها استفاده کردهزنان بیشتر از مردان از تشدیدکنندهنیم  غای ، در  .3-4-3

هایی که او اصلی زن داستان به نا  سیندخت است. تشدیدکنندههای زبانشناسان است. یکی از شخصیّت

ای که ای  شخصیّت در برد بیشتر حالت تأکید دستوری دارد به خاطر روحیّه خودساختهکار میبه

 .(۱۳9۵:۵۳سناپور، ) «آ نمی عنوان هیچ به: سیندخت»داستان دارد: 

ها استفاده های مرد از تشدیدکنندهشخصیّتهای زن بیشتر از ، شخصیّتبامداد خماردر  .3-4-4

  اند که کامتً با نظر زبانشناسان منطبق است.کرده
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 . تشدید کننده ها6جدول 
    

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

  25/53  409  74/46 359  768 خانم شوهرآهو

  53/53  106  46/46  92  198 غایب نیمه

  27/43  74  72/56  97  171  سووشون

  43/68 219  56/31 101 320 خمار بامداد
               

                                              

 هاکنندهتعدیل. 3-5

درصد را زنان  0۶/۵۱ها را مردان و کنندهدرصد از تعدیل 9۳/۴8 شوهر آهوخانم،در رمان  .3-5-1

دهنده عد  اطمینان ها نشانکنندهتعدیل شتریبشناسان است. اند که منطبق با نظر زبانکار بردهبه

 وگوهاست. های زن در گفتشخصیّت

اند که ها استفاده کردهکنندههای زن بیشتر از مردها از تعدیلشخصیّت سووشون،در  .3-5-2

 شناسان است. منطبق با نظر زبان

های مرد بیشتر از ها استفاده شده است که شخصیّتکنندهبار از تعدیل۱۵۱ ،نیمه غای در  .3-5-3

ناسان است. آمار زیاد شاند که برختف نظر زبانها استفاده کردهکنندههای زن از تعدیلشخصیّت

هاست که هر دهنده  نوعی سرگشتگی و حیرانی شخصیّتای نشانگونهها در ای  رمان بهکنندهتعدیل

رویند. شخصیّت اصلی کدا  دنبال نیم  گمشده خود هستند و با کلّی چراها و ش  و تردیدها روبه
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ند، از عشقش جدا شده و گذشته و کوپنجه نر  میداستان که نامش فرهاد است با کلّی شایدها دست

به دنبال مادرش است که در کودکی او را رها  -عشق فرهاد -اش پر از تردید است. سیندخت آینده

های ی که از مادرش دارد از صحبتدیپر از ابها  و تردکرده و به خار  از کشور رفته است. تصویر 

 شان است.پدرش و دوست خانوادگی

اند. کار بردهدرصد آن را مردها به ۳0ها و ها را زنکنندهدرصد تعدیل ۷0 خماربامداد در  .3-5-4

بار آن را محبوبه شخصیّت ۱۴اند که ها استفاده کردهکنندهبار از تعدیل ۲8های زن داستان شخصیّت

  درصد. ۵0کار برده است؛ یعنی معادل اصلی داستان به

 . تعدیل کننده ها7جدول 
   

 لتعداد ک رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 06/51 72 93/48 69 141 خانم شوهرآهو

 03/45 68 96/54 83 151 غایب نیمه

 06/51 24 93/48 23 47  سووشون

 70 28 30 12 40 خمار بامداد
             

                                               

 و عامیّانه اریزبان مع .3-6

 هاالمثل. ضرب3-6-1
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درصد را مردها  ۳۵/۴۲ها را زنان و المثلدرصد از ضرب ۶۴/۵۷ شوهر آهوخانم، در .3-6-1-1

سواد و عامی هستند برای تأکید بر سخنان خود از اند از آن جایی که زنان داستان بیکار بردهبه

 وگوی بی  خودشان بوده است. گفتاند که اغل  در ها استفاده کردهالمثلضرب

کار درصد را زنان به ۵۷/۵9ها را مردها و المثلدرصد از ضرب ۴۲/۴0 سووشون، در .3-6-1-2

هایش استفاده کرده المثل در حرفبار از ضرب 9اند. زری که شخصیّت باسواد داستان است تقریباً برده

کار المثل، برای هر دو جنسیّت، هم برای تکمیل سخنان هم برای تأکید حرف بهاست. استفاده از ضرب

 ست.رفته ا

های مرد المثل را  شخصیّتضرب 8المثل پیدا شده است که ضرب 9 نیم  غای ،در  .3-6-1-3

های اصلی داستان نیست. در بی  اند و یکی را شخصیّت زن که پیرزنی است و جز شخصیّتکار بردهبه

کند صحبت میتر المثل از بیژن هست که نسبت به دیگران، عامیّانهجوانان داستان فقط ی  نمونه ضرب

 المثلی یافت نشد. کردۀ داستان، ضربهای جوان و تحصیلو از هیچ کدا  از شخصیّت

ها استفاده المثلهای مرد از ضربهای زن بیشتر از شخصیّتشخصیّتبامداد خمار،  در .3-6-1-4

  کار برده است.المثل را محبوبه شخصیّت اصلی داستان بهضرب ۲۱اند. کرده
        

 هاالمثلضرب. 8ل جدو
 

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 64/57 132 35/42 97 229 خانم شوهرآهو

 11/11 1 88/88 8 9 غایب نیمه

 57/59 28 42/40 19 47  سووشون

 36/60 67 63/39 44 111 خمار بامداد
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 . زبان مؤدّبانه 3-6-2

کار ها بهدرصد را خانم ۵۴/۴0درصد زبانِ مؤدّبانه را آقایان و  ۴۵/۵9 شوهر آهوخانم،در  .3-6-2-1

شناسان است. زبان مؤدّبان  آقایان، بیشتر بی  همجنسان و همکاران اند که کامتً مغایر با نظر زبانبرده

. و در کنندکار رفته است. مثتً جایی که سیّد میران با آقاشجاع در مورد نانوا و آسیابان صحبت میبه

وگوی با غیرهمجن ، ابتدای آشنایی سیّد میران با هما از زبانی کامتً مؤدّبانه استفاده شده است. گفت

رود گویند و فقط جایی که آهو برای دیدن خواهرشوهر هما میها با هم کامتً عامیّانه سخ  میهمسایه

گویند. بنابرای  در زمین  کار، یاز آنجایی که اولی  دیدار و آشنایی است، هر دو مؤدّبانه سخ  م

رود؛ اما در ارتباط خانوادگی و همسایگی زبان کار میهمکاری و اولی  آشنایی یا دیدار زبان مؤدّبانه به

 باشد.عامیّانه و صمیمی می

کار ها بهدرصد را خانم ۴۳/۴8درصد زبان مؤدّبانه را آقایان و  ۵۶/۵۱سووشون، در  .3-6-2-2

وگو دارند و شناسان است؛ زیرا آقایان بیشتر در محافل رسمی دیدار و گفتایر با نظر زباناند که مغبرده

های زن، در میان خانواده و بی  ی شخصیّتگفتارها شتریب کنند وهای سیاسی و اجتماعی میبحث

 ها و دوستان است که  حالت صمیمانه دارد نه رسمی. همسایه

درصد زنان از زبان مؤدّبانه استفاده  09/۳8درصد مردها و  90/۶۱نیم  غای ، در  .3-6-2-3

شناسان است. زمانی که فرهاد با راننده یا دفتردار دانشکده یا فریدون اند که کامتً مغایر با نظر زبانکرده

، های زن هم مثل فرح زمانی که با عباسباشد. شخصیّتگوید زبان کامتً مؤدّبانه میبا پرستار سخ  می

های داستان با همدیگر زند، زبانش کامتً مؤدّبانه است. زبان شخصیّتخواستگارش تلفنی حرف می

خصوص در حیطه کاری، زبان رسمی و طور صمیمی و عامیانه است؛ اما با اشخاص جدید و غریبه بهبه
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 مؤدّبانه است.  

درصد را  ۵۴/۳8ست که بار از جمتت مؤدّبانه استفاده شده ا 9۶ بامداد خماردر  .3-6-2-4

  شناسان مطابقت دارد.اند که کامتً با نظر زبانکار بردهها بهدرصد را خانم ۴۵/۶۱آقایان و 
        

 . زبان مؤدّبانه9جدول 
    

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 54/40 15 45/59 22 37 خانم شوهرآهو

 09/38 24 90/61 39 63 غایب نیمه

 43/48 31 56/51 33 64  سووشون

 45/61 59 54/38 37 96 خمار بامداد

                                   

                                          

 در قاطعیّت و انقیاد کالم  .3-7

 ای های ضمیمه. پرسش3-7-1

 9بار آن را مردان و  8ای استفاده شده که های ضمیمهبار از پرسش۱۷ شوهر آهوخانم،در  .3-7-1-1

جنسان و در وگو بی  همای را در گفتهای ضمیمههای مرد، پرسشاند. شخصیّتکار بردهتا را زنان به

شناسان مطابقت اند که کامتً با نظر زباناستفاده کرده وگو با مرداندر گفت شتریو زنان ب زمین  کار
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برند بیشتر حالت تأکیدی دارد؛ اما کار میهای مرد بهه شخصیّتای کهای ضمیمهکند. پرسشیم

 دهنده عد  اطمینان از سخنانشان است. برند بیشتر نشانکار میای که زنان بههای ضمیمهپرسش

ه اند ککار بردهدرصد را خانم ها به ۲۲/۷۲درصد را آقایان و  ۷۷/۲۷ سووشون،در  .3-7-1-2

ها را مینا و مرجان، کودکان زری در پرسش از ای نمونه  ۵شناسان است. البته کامتً مطابق با نظر زبان

 اند. کار بردهای  داستان به

ای استفاده کرده است که های ضمیمهبار از پرسش ۲۷، حسی  سناپور، نیم  غای در  .3-7-1-3

شناسان است. ثریا اندکه منطبق با نظر زبانکار بردهبهدرصد را زنان  ۲۵/۵9درصد آن را مردها و  ۷۴/۴0

ای های ضمیمهبار از پرسش ۶شود و در همی  فصل )مادر سیندخت( در آخری  فصل وارد داستان می

دهنده های مرد و زن داستان، هر دو نشانای در شخصیّتهای ضمیمهکند. کاربرد پرسشاستفاده می

های زن و مرد برای هر نسلی که هستند ن در داستان همه شخصیّتعد  اطمینان و تردید است. چو

 اند.دچار تردید و سرگشتگی

اند. مواردی که کار بردهدرصد را مردها به ۴۵درصد را زنان و  ۵۵ در بامداد خمار، .3-7-1-4

که زمانیکنند بیشتر برای تأکید بر دستور و امرشان است. ای استفاده میهای ضمیمهمردها از پرسش

گوید، کتمش کامتً آمرانه است و برای تأکید سخنانش از ای  نوع پدر محبوبه با رحیم سخ  می

گوید و برای تأکید حرفش از کند. رحیم هم با محبوبه با حالتی دستوری سخ  میپرسش استفاده می

دهنده کنند نشانه میای  استفادکند؛ اما جاهایی که زنان از پرسش ضمیمهای  نوع پرسش استفاده می

« فهمیدی . بدهی طتق را دختر  فوراً باید» تردید و عد  اطمینان در گفتارشان است: آقاجان:

  (.۳۷۵: ۱۳8۷سیّدجوادی، )

 ایهای ضمیمه. پرسش10جدول 
     

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 94/52 9 05/47 8 17 خانم شوهرآهو

 25/59 16 74/40 11 27 غایب نیمه

 22/72 13 77/27 5 18  سووشون

 55 11 45 9 20 خمار بامداد
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 . جمالت ناتمام 3-7-2

ها درصد و خانم ۱۴/۵۷شناسان است.آقایان در تضاد با نظر زبان شوهر آهوخانم،در  .3-7-2-1

وگو با اند. مردها جمتت ناتما  را بیشتر در گفتدرصد از جمتت ناتما  استفاده کرده 8۵/۴۲

 همجنسان و در مورد کار دارند. 

صد در ۴۵/۴۵درصد آقایان و  ۵۴/۵۴شناسان نیست. ، منطبق با نظر زبانسووشوندر  .3-7-2-2

کار بردن جمتت ناتما  توسط مردان اغل  به دلیل اطتع اند. بهکار بردهها  جمتت ناتما  بهخانم

 داشت  مخاط  از موضوع است نه تردید. 

  کامتً منطبق با نظر زبانشناسان است. نیم  غای ،در  .3-7-2-3

 شناسان است.موافق با نظر زبان بامداد خمار،در  .3-7-2-4

 تمامجمالت نا .11جدول 
 

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 85/42 9 14/57 12 21 خانم شوهرآهو

 55/55 10 44/44 8 18 غایب نیمه

 45/45 10 54/54 12 22  سووشون

 94/78 15 05/21 4 19 خمار بامداد
        

0
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شوهر آهوخانم نیمه غایب سووشون بامداد خمار

پرسش های ضمیمه ای

مرد زن
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 ها عذرخواهی -3-7-3

های بار را زن ۲بار را مردها و  ۴بار عذرخواهی یافت شد که  ۶ شوهر آهوخانم،در  .3-7-3-1

شناسان نظر زباندرصد زنان که کامتً با  ۳۳/۳۳درصد مردان و  ۶۶/۶۶اند؛ معادل کار بردهداستان به

باشد که هر سه آن در صحبت با ها در مکالمه سیّد میران میمغایر است. سه نمونه از عذرخواهی

هماست که ی  عدرخواهی در برخورد اولیّه او با هماست و دو مورد دیگر زمانی که هما زن عقدی 

خان ضربی است در حسی  حدّ سیّد میران به هماست. ی  مورد دیگر ازاو شده و نشان از شیفتگی بی

صحبت با سیّد میران. و دو عذرخواهی زنان مربوط به هماست که ی  مورد در آشنایی اولیه او با سیّد 

دهد هر دو در دیدارهای اولیّه آشنایی خیلی محترمانه و مؤدّبانه برخورد میران است که نشان می

که شوهرش، هما را عقد کرده است )کسی شود اند. و مورد دیگر زمانی است که آهو متوجّه میکرده

که او مثل خواهرش در خانه به او پناه داده بود( و هما به خواسته سیّد میران و برای تثبیت موقعیّت خود، 

 ندانسته که جسارتی از شرمندگی نهایت با باشد چنی  اگر»سیّد میران: کند: از آهو عذرخواهی می

  (.۱۵۷: ۱۳8۶انی، )افغ« طلبم...می عذر ا شده مرتک 

درصد آن را مردان و  ۶۶/۶۶بار از عذرخواهی استفاده شده که  9 سووشون، در .3-7-3-2

ی مردان هایعذرخواه شتریبشناسان است. اند که مغایر با نظر زبانکار بردهدرصد را زنان به ۳۳/۳۳

هر سه کند. مربوط به مکالمه بی  خودشان است جز ی  نمونه که یوسف از زری عذرخواهی می

ها و دو بار دیگر در وگوی بی  خانمهای زن، از زری است ی  بار در گفتعذرخواهی شخصیّت

 وگو با مردان است که مهمان او بودند.گفت

درصد آن را مردان و  ۳0است که تفاده شده بار از عذرخواهی اس ۲0 نیم  غای ،در  .3-7-3-3
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ها در نمونه از عذرخواهی ۵شناسان است. اند که مطابق با نظر زباندرصد را زنان استفاده کرده ۷0

بیند و در ها او را میلوگوی سیندخت با مادرش است که بعد از ساقسمت آخر داستان در گفت

ب و دلواپسی است، سیندخت با حالتی کامتً مضطرب و ها پر از اضطرادیداری که برای هر دوی آن

  کند.آشفته، از مادرش عذرخواهی می

درصد  ۶۶/۶۶درصد را آقایان و  ۳۳/۳۳بار عذرخواهی شده که  ۱۲ بامداد خمار،در  .3-7-3-4

رد های معذرخواهی مربوط به شخصیّت ۴شناسان موافق است. اند که با نظر زبانکار بردهها بهرا خانم

بار آن در  ۲اند که بار عذرخواهی کرده 8های زن ها بوده است و شخصیّتوگوی با زندر گفت

 ها صورت گرفته است.وگوی با زنبار دیگر در گفت ۶وگوی با مردان است و گفت
     

 ها. عذرخواهی12جدول 
    

 تعداد کل رمان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

 33/33 2 66/66 4 6 خانم شوهرآهو

 70 14 30 6 20 غایب نیمه

 33/33 3 66/66 6 9  سووشون

 66/66 8 33/33 4 12 خمار بامداد
      

                      

 گیرینتیجه .4

های موجود در زمین  زبان جنسیّتی، بررسی و رمان بر اساس ده مؤلّفه از مؤلّفه ۴در مقاله حاضر که 

 دست آمده است: تحلیل شده، نتایج زیر به

ها با نظر ، دیگر رماننیمه غای ها به غیر از رمان ها در زمینه رن  واژه. در تحلیل رمان۱
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ها استفاده های مرد از رن  واژهزن بیشتر از شخصیّت هایشناسان مطابقت دارند و شخصیّتزبان

های اند و رن ها استفاده کردهدرصد مردان از رن  واژه ۴۱/۷۲ نیم  غای اند؛ اما در رمان کرده

ها دارد و توصیف ای به رن سناپور توجّه ویژهفرعی هم بیشتر توسّط مردان استفاده شده است. 

دهد نویسنده های فرعی که نشان میویژه رن  واژههاست بهبا رن  واژه ها در ای  داستان همراهمکان

 شناسد.ها را خوب میرن 

های رکی  و ،  زنان بیشتر از مردان از دشواژه۴0ها، در دو رمان ده  . در زمینه دشواژه۲

و ظلمی که بر بودن زنان سواد و عامیبه دلیل بیشوهر آهوخانم، اند. در رمان غیررکی  استفاده کرده

اند. در دو داستان کار بردهخانه بهها را زنان دیوانهبیشتر دشواژه ،سووشون ها وارد شده است. درزن

 شناسان است.  دیگر منطبق با نظر زبان

شناسان نیست؛ ولی در سایر منطبق با نظر زبان سووشون،های امور مقدّس، در . در سوگندواژه۳

شوهر اند. در های امورمقدّس بیشتر از مردان استفاده کردههای زن از سوگندواژهها شخصیّترمان

 داستان یهاتیّشخصاند. های امور ارزشی استفاده کردهمردان بیشتر از زنان از سوگندواژهآهوخانم 
و  سووشونهای ای یافت نشد. در رماناند و نمونهشی استفاده نکردههای ارزاز سوگندواژهنیم  غای  

 شناسان است. موافق نظر زبان بامداد خمار

اند به غیر از ها استفاده کردههای زن بیشتر از مردان از تشدیدکنندهها شخصیّت. در همه داستان۴

کردن ه، برای تأکید و قانعهای سیاسی داشتزیرا در ای  رمان، مردان در محافل، بحث؛ سووشون

 اند. ها بیشتر استفاده کردهشان از تشدیدکنندهمخاط 

ها با نظر زبانشناسان مطابقت دارد. در ، بقی  رماننیم  غای ها، به غیر از کننده. در استفاده تعدیل۵

ها هاست، از تردیدنماها زیاد استفاده شده است. شخصیّتکه داستان سرگشتگی نسل غای  نیم 

 شان دارند.تردیدهای زیادی درباره گذشته و آینده

نیم  اند به غیر از ها استفاده کردهالمثلهای زن بیشتر از مردان از ضربها، شخصیّت. در همه رمان۶

کرده هستند و ها بیشتر جوانان تحصیلها خیلی کم است؛ زیرا شخصیّتالمثلکه تعداد ضربغای  

اند و آن هم دو کار بردهبه المثلاند و مردان بیشتر از زنان ضربستفاده کردهها االمثلکمتر از ضرب

 گفتند.تر سخ  میشخصیّتی که در میان جوانان، عامیّانه

های زن شناسان مطابقت دارد و شخصیّتبا نظر زبان بامداد خمار. در زبان مؤدّبانه، فقط رمان ۷

طور ، زنان همسایه بهسووشون و شوهر آهوخانماند. در ده کردهبیشتر از مردان از جمتت مؤدّبانه استفا
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گویند که نشان کنند و مردان در محافل و جمع همکاران مؤدّبانه سخ  میوگو میعامیّانه با هم گفت

دلیلش ای  است که زبان رسمی به چرخد و دهد اندیشه افغانی و دانشور بر محور مردساالری میمی

ناخواسته ای  و افغانی ن درصد بیشتری از مردان در اختیار آقایان است و دانشور دلیل بر سر کار بود

اند و در برخورد با دوستان صمیمی صحبت کرده نیم  غای در  ند.اغلبه مردانه بر زبان را رعایت کرده

 اند.ها مؤدّبانه سخ  گفتهغریبه

 مطابقت دارند.ها با نظر زبانشناسان ای، همه رمانهای ضمیمه. در پرسش8

، با نظر زبانشناسان سووشونو شوهر آهو خانم  ها، رمان. در مؤلف  جمتت ناتما  و عذرخواهی9

 منطبق نیست. 

توان به نتایج جالبی رسید: با نگاه و اند میهایی که نوشته شدهها بر اساس دهه. با مقایسه داستان۱0

که در ده  سووشون  وشوهر آهوخانم ود که داستان شها و نمودارها، دیده میدقت به آمارها و جدول

ها کامتً کنندهها و تعدیلنگاشته شده است، بسامدهای نزدی  به هم دارند. بسامد عذرخواهی ۴0

ها، جمتت ناتما ، زبان ژهها بسیار نزدی  به هم هستند. در دشواهمانند  هم است و در رن  واژه

اند نوشته شده ۷0که در ده  بامداد خمار و نیم  غای   ه هم هستند. درها نزدی  بالمثلمؤدّبانه و ضرب

روایت بامداد خمار  کار رفته است.های رکی  بسیار کمتر به، دشواژه۴0نسبت به دو داستان ده  

های از دشواژهنیم  غای  نگارد و همانند می ۷0است؛ اما نویسنده، رمان را در ده   ۴0ای از ده  خاطره

های تابو کمتر استفاده کند و نظر  فیّاض و رهبری در ای  زمینه که نسل سوّ  از واژهاستفاده می کمتری

و نیم  غای  در که  یانکتهمشهود است.  ۴0های ده  کنند کامتً در ای  دو رمان در مقایسه با رمانمی

ده آسان و شاید از روی های امور مقدّس وجود دارد، استفاکار بردن سوگندواژهدر به بامداد خمار

کار ها در جایی بهباشد؛ یعنی برخی سوگندواژههای داستان میها برای شخصیّتعادت ای  سوگندواژه

سوگند نیم  غای ، کنند. در اند که اصتً نیازی به آن نیست و تنها  نقش حرف تأکیدی را ایفا میرفته

امور ارزشی بسیار کمتر از  امور مقدّس است و در  سوگندبامداد خمار  کار  نرفته است  و درارزشی به

راحتی به جان آید علّت آن باشد که در ای  دوره مرد  بهنظر میکار رفته است. بهتر بهمسائل جدّی

خوردند؛ اما بر حس  عادت، برای کمی تأکید بیشتر، به امور مقدّس قسم عزیزانشان قسم نمی

کار رفته ده  چهل هر دو نوع قسم در جاهای کامتً جدی به هایکه در رمانخورند در صورتیمی

دیده به هم   ینزدتقریباً  یآمار ۷0های ده  در رمانها یو عذرخواه یامهیضم یهادر پرسشاست. 

توان گفت علتّش دهدکه گذر زمان بر زبان جنسیّت تأثیر دارد و میشود. دستاوردها نشان میمی
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 باورهاست که مجالی برای بررسی آن علل در ای  مقاله نبوده است.تغییرات فرهنگی و 
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