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Abstract  
Holy defense is a part of our country's history, and a fair look at this historic period is realized when 

it’s studied through the minds of all those who were involved. The books of women's war memories, 

both quantitatively and qualitatively, still have a lot to do with men's diary books. Here, the frequency 

of the use of twenty components of feminine effects of language, expressed by experts or understood 

by the author, was evaluated by emphasizing on existence of women's style in their writings, 

reviewing two selected books of women's memories in national festivals that were selected with ten 

years time distance, “The last Sunday” and “Shina’s daughter”, and looking at Sarah Mills' linguistic 

approach at levels of linguistic structure, thought, and content structure. These components can 

contribute to the process of developing a theoretical critique of women’s works, especially in the war 

memories field. In the process of these components' application over ten years, usage of feminine 

vocabulary in the linguistic structure (Lexical) has been significantly enhanced in “Shina's daughter” 

versus “The last Sunday” and referring to the religious and national doctrines (in the structure of 

thought and content) has been significantly decreased. Pointing to the color and material of objects 

in “Shina's daughter” is modestly reduced, but the use of a weak and supportive tone is increased. 

The rest criteria were not changed significantly. These changes can be influenced by the cultural, 

political, and social circumstances of the society or the author's individual circumstances. 
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 شینا دختر و رآخ يکشنبة کتاب دو در زبان زنانة هایانگاره کاربرد سیر
 میلز سارا زباني رويکرد به نگاهي با

   یمژگان جعفر
 هدانشگا جنوب، تهران واحد فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی

 ایران تهران، اسالمی، آزاد
  

  سیرجانیسهیال موسوی
 زادآ دانشگاه جنوب، تهران واحد فارسی، تادبیا و زبان گروه دانشیار،

 ایران تهران، اسالمی،
  

 عبدالحسین فرزاد
 زادآ دانشگاه جنوب، تهران واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،

 ایران تهران، اسالمی،

 چکيده  
 از که دشومي محلق نيزما تاریخي، برهة این به عادالنه نگاه و ماست کشور تاریخ از بخشي ملدس، دفاع دوران
 کمّي لحاظ به جنگ از زنان خاطرات هايکتاب.بگيرد قرار بررسي مورد اند،بوده آن درگير که کساني تمام نگاه
آ ار  ملاله با تأکيد بر وجود سبک زنانه در این در. دارند مردان خاطراتهاي کتاب با بسياري فاصله هنوز کيفي و

 از ساله 68 زماني فاصله در که هاي کشوريجشنواره در زنان خاطرات برگزیدۀ کتاب دو زنان نویسنده و بررسي
 توسط که زبان زنانة هايجلوه از مؤلفه 28 کاربرد بسامد شينا، دختر و آخر یکشنبة اند،شده برگزیده یکدیگر

تار زباني و سطوو ساخاند با نگاه به رویکرد زباني سارا ميلز در رسيده نگارنده نظر به یا شده بيان صاحبنظران
توانند به روند رشد نلد نظري آ ار زنان به ویژه در حوزۀ ها مياین مؤلفه.شدند ارزیابي ساختار اندیشه و محتوا

 بخش در زنانه واژگان از استفاده ساله، 68 دوره طي هامؤلفه این کاربرد سير در خاطرات جنگ کمک کنند.
 و دیني هايآموزه هب اشاره و افزایش آخر یکشنبة به نسبت معناداري شکل هب شينا دختر در( صرفي) زباني ساختار
 خترد در اشياء جنذ و رنگ به اشاره. است داشته معنادار کاهش آن در( محتوا و اندیشه ساختار بخش در) ملي
 تغيير موارد هبلي. است داشته افزایش درآن طلبانهحمایت و ضعيب لحن از استفاده کاهش، اما متوسط، حد در شينا
ا شرایط فردي ، سياسي، اجتماعي جامعه یهنگيتوانند تحت تأ ير شرایط فراین تغييرات مي .اندنداشته توجهي قابل

 .نویسنده باشند

  .شینا دختر آخر، یکشنبۀ زنان، خاطرات زنانه، هایانگاره زبان،ها: کليدواژه
                                                            

 است. تهران جنوب واحد دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي ةحاضر برگرفته از رسال ةملال -

  :نویسنده مسئولmousavisirjanis@gmail.com 
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 مقدمه 

و  ایستادند دليرانه دشمن ملابل در که است مردانيزنان و  روایت ملدس، دفاع سال هشت
 هاسال تا زنان خاطرات ، اماکردند دفاع خود اعتلادي و جغرافيایي هايمرز جنگيدند و از

 اشتباگ .ملدس بود دفاع دوران خاطرات عظيم خيل بين در شده فرامو  تلریباً بخشي
 زنان نوشتاري و گفتاري خاطرات سکوت، مرزهاي از زنان عبور و جنگ پایان از هاسال
 به تبدیل ،38 دهه هايسال طي جنگ، به احساسي وگاه حماسي نگاه .یافت توسعه مککم

 این .گرفت شکل ملدس دفاع از زنان نویسيازخاطره جدیدي دور وشد  بينانهواقع نگاهي
 ريبسيا اقانمشت مخاطبان، بين در که کندمي نلل را خاطراتي مردان، از متفاوت زباني با نگاه
 .است مطلب همين دمؤی زنان، خاطرات هايکتاب چام هايدوره دتعد و کرده پيدا

 تتفاو ...و موضوع نگار ، استناد، مانند عمومي معيارهاي و مالک نظر از زنان خاطرات
 شانای روایت و نگاه نوع در و زبان حوزۀ در اختالفاتي اام ،ندارند مردان خاطرات با معناداري

د به بای .است بررسي قابل زبان، در زنانه نمودهاي وجود واسطة به که تاس مطرو جنگ از
و ها این نکته توجه داشت که روایت یا گفتمان، تشکلي سازمان یافته و هدفمند از واژه

به همين جهت نهادهاي  .بخشندمي جمالتي است که در یک متن گرد آمده و به آن زندگي
مان اجرا گفت نلش مهمي را در توسعةتوانند ختلب مياجتماعي، شرایط جامعه و حتي متون م

 هايابگفتمان و روایت در کت چندجانبة ملولة با بررسيدر این ملاله تال  شده است  .کنند
بان ز نانةهاي زکارگيري انگارهزماني مشخص، روند به خاطرات زنان از جنگ در یک برهة
ماني ز در فاصلةها زن بوده است و آن ۀراوي و نویسند در دو کتاب منتخب خاطرات زنان که

ت برسد که االسؤبه پاسخ این  اندمعتبر برگزیده شده در یک جشنوارۀ ساله از یکدیگر 68
ا تفاوت آیهمچنين هاي سبک زنانه در زبان و قلم نویسندگان این دو کتاب کدامند؟ نشانه

الوه عب وجود دارد یا خير؟ هاي سبک زنانه زبان بين این دوکتامعناداري در کاربرد شاخصه
با  هاانتخاب آن سالة 68در این دو کتاب با توجه به فاصلة  هاي زنانههمؤلفکاربرد بر این، 

اندیشه و » و« زباني» دو حوزۀ در کشور اجتماعي و سياسي فرهنگي، شرایط عنایت به تغيير
 است؟  چه تغييراتي داشته« محتوا
 ناسيشآسيب و نلد به پرداختن با زنان روایي  ارآ کمّي رشد با همگام که است الزم
ز این نتایج حاصل ا .کنيمآسان  زنان نویسيخاطره کيفي رشد براي را راه ادبي،گونة این

 اطراتخ هايکتاب دررا  آن کاربرد و زبان زنانه هايویژگي تواند مسير شناختپژوهش مي
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 و يفن رشد موجبات باشد و نيز ارمسير نلد این آ  در بزرگي کمک وکرده هموار  زنان
ا ب هاي زباني زنان و مردانبه تفاوتتوجه  . عالوه بر این،آورد فراهم را ادبي گونة این علمي

ميالدي در کشورهاي غربي اهميت فراواني  18 ها از اواخر دهةهاي فمنيستليتافزایش فعا
فاوت ه اخالقيات و روحيات متنظران معتلدند که زنان با توجه ببسياري از صاحب .پيدا کرد

اي هيوههاي زباني و شبا مردان، نگر  متفاوتي نسبت به دنياي اطراف خود دارند، پذ نشانه
به این ترتيب، ارز  این پژوهش در حليلت بررسي نگارشي ایشان نيز متفاوت است. 

یشان براي انویسندگي متفاوت  باني و شيوۀهاي مختلب زنان با توجه به کاربردهاي زدیدگاه
 است.رسيدن به درک متلابل و ساختن جهاني بهتر 

 مردان بين اوتتف گرفتن ، نادیدهنویسي دفاع ملدسادبي خاطره به همين ترتيب نيز در گونة
 رسازيبست مانع نتيجه، در و زنان خاطرات از نيازي بي احساس باعث روایت، بيان در زنان و

 مالک وزهن ،برآن عالوه .است نویسي خاطره عرصة هب زنان بهتر و بيشتر ورود براي مناسب
 زمينه واندتمي بررسي این و ندارد وجود زنان روایي مختلب آ ار سنجش براي  ابتي معيار و
 .هموارکند زنان خاطرات حوزۀ در ادبي نوع این کيفي و کمّي رشد براي را

 پيشينۀ پژوهش. 0
 نانز خاطراتهاي کتاب حوزۀ در عنوان و هدف این با پژوهشي شده، انجام هايبررسي طبق
 در جنسيت و زبان رابطة» هايملاله موضوع این به نزدیک ملاالت جمله از. است نشده انجام
 در زنانه نوشتار تجلي» (،6862)محمودي بختياري و دهلاني،  «فارسي معاصر رمان شش
 در مردان و زنان زباني هايتفاوت بررسي» (،6862)نيک منش و برجي خاني، «دا کتاب
 متغير بررسي» (،6865)بهمني مطلق و فرقاني، «دا رمان مکالمات بر تکيه با ملاومت ادبيات
ي و )دلبري و ميرزای «پوررواني منيرو ا ر کنيزو رمان در زنانه زبان بر تکيه با جنسيت
ج، سرا) «ایراني زن نویسندگان غالب گفتمان در جنسيت متغير تحليل» (،6861پور،عرب
 جنسيت تأ ير بررسي» (،6862)رضوانيان و ملک،  «معاصر زنان زبان بر جنسيت تأ ير» (،6861
 (،6865)باقري خليلي و ملدسي،  «ایران معاصر مرد و زن نویسندگان از ايپاره زبان بر
 «توهم؟ یا واقعيت زنانه، نوشتار و زبان» (،6865)کراچي،  «ادبيات بر جنسيت تأ ير چگونگي»

البيان و )ط «جنسيتي گفتمان نظریة براساس زنان نوشتاري زبان بررسي» (،6833ي، )طاهر
 مةترج در مردانه زبان با ملایسه در زنانه زبان هايویژگي بررسي» (،6869تسنيمي و بياباني، 

 و زبان منظر از مردگان سمفوني رمان در واژگان کاربرد» (،6869)تلدمي و عزتي،  «رمان



 11 |جعفری و همکاران 

 

)قاسم  «من از تو سرخي رمان در زنانه نوشتار هايمؤلفه» (،6867شرافتي،  )ناصري و «جنسيت
 آبادي و)عرب یوسب «اقاقيا کوچة رمان در زنانه سبک بررسي» (،6869اکبري، زاده و علي
 )محمودي و سنچولي و شيخ، «آخر یکشنبة کتاب در زنانه واژگان کاربرد» (،6867کلبعلي، 
 )یونسي و مشتاق مهر و عليزاده، «معاصر داستاني ادبيات در نهزنا سبک هاينشانه» ( و6867
 زن نویسندگان قلم در زنانه نمودهاي بررسي ضمن حاضر پژوهش اما کرد، ( اشاره6861
 کتابدو انتخاب زمان در ساله 68 فاصلة گرفتن نظر در با جنگ خاطرات هايکتاب

 روند در معنادار تفاوتي یافتن دنبال به هامؤلفه این کارگيريبه سير تحليل ضمن برگزیده،
 .است نویسندگان توسط آن کاربرد

 روش. 5
. ستا مطرو جنسيت با مرتبط مطالعات عرصة در نظرانصاحب از یکي عنوان به 1ميلز سارا
 بر نسيتج تأ ير بر که زبان شناسيجامعه حوزۀ محللان و شناسانروان نظریات بررسي با او
 آ ار يلتحل هايرو  ها،فمنيست نظرات داشتن نظر در باو  اندردهک تأکيد نوشتار و زبان

 بنابراین، ؛است کرده بيان «فمنيستي شناسيسبک» خود مشهور کتاب در را زنان داستاني
 .است گرفته صورت ایشان نظر بر تکيه با نيز پژوهش این در تحليل رو 

 در ملدس دفاع از زنان خاطرات برگزیدۀ هايکتاب پژوهش، این آماري جامعة
 با که شينا دختر و آخر یکشنبة کتاب دو تحليق، نمونه و بوده کشوري معتبر هايجشنواره
 ، است. اندشده هاجشنواره در رتبه کسب به موفق سال 68 فاصلة

 دیدگاه بر هتکي با آ ار تحليل و است ايکتابخانه و تحليلي -توصيفي پژوهش، رو 
 نحوي ي،صرف ساختارهاي بخش سه در زنانههاي همؤلف کاربرد مدبسا بررسي ضمن ميلز، سارا
 و يآمار جدول ارائه و کتاب هر صفحات تعداد نسبت به آن محاسبة و محتوا و اندیشه و

 و سهملای یکدیگر با کتاب دو آماري نتایج و شده انجام درصد شکل به ايملایسه جدول
  . است شده انجام نهایي گيرينتيجه

  

                                                            
1- Mills, S. 
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 هاته. ياف2
 مردان و زنان زبانيهای تفاوت. 2-0

 ارتباط یجادا آن نلش ترینمهم که انددانسته اجتماعي رفتار نوعي را زبان شناسان،زبان برخي
 ؛باشد گاارتأ ير زبان نيز در اجتماعي عاملي عنوان به تواندمي جنسيت ترتيب این به .است
 ،کند لهجه نوعي ایجاد وشود  منعکذ گفتار در است ممکن که غيرزباني عوامل از یکي»

 زا بيش و کم را آن که داردهایي ویژگي زباني ةجامع هر در زنان گفتار .است 6جنسيت
 .(6836 ،دیگران و باطني« )کندمي متمایز مردان گفتار

در تحليل زباني یک ا ر ادبي باید به شرایط اجتماعي، سياسي و فرهنگي که آن ا ر در 
عتلادات ا عواملي چون طبلة اجتماعي، جنسيت نيز در کنار کرد.توجه  ،تآن شکل گرفته اس

 ،معتلد است که زنان نویسنده ميلز . ر باشدؤتواند در خلق آ ار ادبي مميها یا ارز 
ني ل زباگيرند و تحليکار ميمحتواي آ ار خود به در ساختار و درهاي متفاوت زباني را همؤلف

دیگر اساس گفتمان )ارتباط کلمات با یکژگان، جمالت و تحليل براین آ ار باید در سطوو وا
 مطرو یرز هايپرسش باید زنان آ ار تحليل در ميلز عليده به .در سطوو باالتر( انجام شود

 :شود
 ؟دهدمي بازتاب را زنانه هویت از مفهومي چه واژگان این و شده استفاده واژگاني چه از -
 است؟  چگونه زنانه صداي بازتاب و نمت در زنان و مردان برخورد -
 است؟ نویسنده جنسيت از متا ر متن در شده استفاده جمالت و عبارات -

  کيست؟ راوي -
  است؟ چگونه دید زاویه -
  دارد؟ تأکيد کسي چه منافع بر متن -
 مردان؟  یا شده استفاده بيشتر زنان از -

 حليلت براي مندنظام رو  یک هب رسيدن امکان االتسؤ این طرو بامعتلد است  ميلز
نلش مهمي در کشب  2عليده دارد که آ ار فوکو(. او همچنين 2889)ميلز،  دارد وجود زباني

به همين  .اندگرد آمده 8«گفتمان»اصطالو  گوناگوني داشته که زیر چترهاي طيفي از نظریه
یشه در ر ،گفتمان اصطالو» .اساس کتاب گفتمان خود را آ ار فوکو قرار داده است ،دليل

                                                            
1  Sex 

2- Foucault 

3- Discourse 
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تري از آراء نظري کامالً پرداخت شده ندارد، بلکه عنصري در آ ار فوکو بطن نظام بزرگ
ن حال بسامدترین و در عي. ميلز همچنين گفتمان را یکي از پر(6832، )ميلز« است

طالو در بررسي اص» .بردمي کارداند که فوکو در آ ار خود بههایي ميترین واژهپرتناقض
ت که گفتمان را باید نظامي دانسنيست. « زبان»مترادف با مان باید گفت که این واژه گفت
 .(6836، )ميلز« دهدمي درک ما را از واقعيت شکل ۀشيو

ياي خارج و نویسنده از دن ي یا همان بررسي دیدگاه و اندیشه، بيانگر تجربةسطح گفتمان
در این زمينه معتلد است که  6هاليدي .هاي شخصي اوستنيز بازتاب دنياي دروني و اندیشه

ها، ها، اشياء، موجودات، کنشهاي محيطي نظير رویداددر این بخش، زبان بيانگر پدیده»
نيز معتلد است در این سطح از  2فاولر(. 6637)هاليدي،  «ها و روابط استها، حالتکيفيت

صورت  باید زبان را بهنگاه او خيلي مهم است و  تأ يرتحليل )گفتمان( حضور نویسنده و 
 .(6868، )فاولر «مند و ایدئولوژیک تحليل کردکنش

 .گيردب قرار توجه مورد يمختلف سطوو در تواندمي مردان و زنان بين زبانيهاي تفاوت
 یکي ويس از فلط عبارات یا کلمات برخي که معناست این به واژگان سطح در زبان تفاوت

هاي زبان به زنان و مردان» هم مؤید این نکته است؛ 8ترادگيل. نظر شودمي استفاده جنذ دو از
 صرفاًها تفاوت و دنکنمي تکلم واحد زبان متفاوتهاي گونه به بلکه ،کنندنمي تکلم متفاوتي
 مرگم خدا» مانند اصطالحاتي توانمي فارسي زبان در .(6871، ترادگيل) «دارد واژگاني جنبة
 یک هب وابسته اصطالو کاربرد زبان،فارسي ةجامع» .دانست مردانه را «چاکرم» و زنانه را «بده
 حوزۀ در تفاوت .(6813 ،مدرّسي« )داندمي غيرعادي رفتاري دیگر جنذ سوي از را جنذ
هاي تفاوت: »دهدمي نشان را خود بيشتر غيرفارسيهاي زبان در خصوصاً زبان دستوري
 فراتر ماکر/ مؤنث تمایز از 5کواساتي مانندا هزبان از بعضي در جنسيت به مربوط دستوري
 9نواخت و افعال از بعضي صرف مرد، یا باشد زن گوینده اینکه به بسته زبان، این در .رودمي
 و زنان زبان آوایي نظام در تفاوت .(6836، دیگران و باطني« )کندمي فرق کلمات از برخي
 هاياوتتف از دیگري انواع به گفتاري بانز در .شودنمي مشاهده زبانانفارسي در نيز مردان

                                                            
1- Halliday, M. 

2- Fowler, R. 

3- Trudgill, P. 

4- Koasati 

5- Tone 
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 و 2دنبو دبؤم و 1گيرينوبت مانند موضوعاتي: »یافت دست تواننيز مي مردانه و زنانه زبان
 ممکن و هستند جنسيتي هايمشخصه کند ازمي استفاده مکالمه در جنذ هر که زماني مدت
  (.6831د، خسرونژا و آقاگلزاده) «کنند منعکذ نيز را قدرتي هايرابطه است

 چرا تفاوت؟. 2-5
است  اجتماعيهاي زباني ميان زنان و مردان یکي از نتایج نابرابريهاي تفاوت 8ه نظر ليکافب

هایي است که از نظر نلش و موقعيت اجتماعي ميان هاي زباني آنان بازتاب تفاوتو ویژگي
 مانندهایي ساخت است تلدمع ليکاف»(. 6679اي این دو گروه وجود دارد )ليکاف، اعض
 از اطمينان عدم مفهوم که انگليسي در 5«دانيدمي شما» و «کنممي فکر من» ،«نيست؟ اینطور»
 بازتاب و دارند ريتمتنوعهاي نلش یا بيشتر نسبي کاربرد زنان درگفتار شودمي استنباط هاآن
 زبان انگليسي جامعة در زنان اجتماعي نلش و در پایگاه که هستند تزلزلي و اطمينان عدم
 .(6813 ،مدرسي« )دارد وجود

بان ز: »دانداجتماعي مي تفاوت حاصل را زبان جنسيتيهاي تفاوت ،دیگري دیدگاه
 آنکه حال است، 5«اجتماعي اصلةف»از ناشي حدي تا طبلاتي و نژادي جغرافيایي، هايگونه
هاي يتلل طرز مردان و زنان از .است 1«اجتماعي هايتفاوت» از ناشي جنسي،هاي گونه زبان

 .هستند واقعيت این نماد جنسي، هايگونه زبان و رودمي انتظار متفاوتي رفتارهاي و اجتماعي
 عنوان هب خود شناساندن از اينمونه دامن، پوشيدن مثالً اندازۀ به مؤنث گونة از زبان استفاده
 جنسيتي برابري طرفداران نظر ماا .(6871، ترادگيل« )است زن مناسب رفتار و مؤنث جنذ
 و نداقتدار فاقد اینکه خاطر به زنان داشت ارعان ليکاف: طتسل دیدگاه -6: »است اینچنين
 ودوج زنانه سبک این به اشاره تعل .کنندمي صحبت 7«ضعيب زباني» با دارند محتاطانه زباني
 ، آهنگترمالیم اسزاهاين مانند کنندهتضعيب اصطالو به ابزاري کاربردهاي از هایينمونه
 -2 .بود زنان درکالم 3ايضميمه سؤاالت با همراه یا سؤالي صورت به مطالب بيان د،مرد

                                                            
1- Turn Taking 

2- Politness 

3- Lakoff 

4- You Know?, I Think, Its So Not, Isnt it? 

5- Social Distance 

6- Social Difference 

7  Powerless Language 

8- Tag Question 
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 در» .نندک دور تسلط مفهوم از را خود کوشندمي دیدگاه این پردازاننظریه: تفاوت دیدگاه
 تا تتفاو دیدگاه. است آن شرایط خود برحسب زنان زباني کارکرد مطالعه هدف، واقع

        .(6836، يجبروت نهادپاک« )است ترمثبت نگر  با زنان زباني رفتار کنندهمشخص حدودي
 یا ربيشت ايجامعه در مردانه و زنانه اجتماعي هاينلش بين تفاوت چلدر هر بنابراین،
 .بود واهدخ بيشتر نيز جامعه آن مردان و زنان بين موجود زباني هايتفاوت باشد، تراساسي
 تللي نز یک عنوان به -هویت کنندهتعيين نوعي به- زبان نةزناگونة  از استفادههمچنين 

 داشته دمر یک به نسبت تريمناسب کلي رفتار جامعه در رودمي انتظار نز یک از .شودمي
 رد نوآوري و خلق در زن شودمي باعث انتظار همين بزند؛ حرف مرد از ترصحيح و باشد
 يب،ترت این به و دهد نشان خود از کمتري جسارت و شده نشينيعلب به روادا زبان حوزۀ
 کاربه آمرانه و قدرتمندانه را زبان مردان،». آیدمي حساب به زنانگينشانة  کار،محافظه زبان
« جویندمي سود جااب و طلبانهحمایت شکل به آن از زنان کهحالي در يرندگمي
ها فمنيست»دارد:  تأکيدمنيستي هم بر این نوع نگاه اعتلادات ف  .(6836، اصلمحمدي)

زبان ما  رسد کهکنيم، بعيد به نظر نميمعتلدند از آنجا که در جوامعي مردساالر زندگي مي
ال الگوهاي به دنب شناسيها با استفاده از زبانفمنيست ،این رو از .هم تحت تسلط مردان باشد

به  .(6865، )نجاري« ه طور کلي، سبکي زنانه هستنداي براي ایجاد کالم و نوشتار و بویژه
بک اي جز پایرفتن سزنان براي نزدیک شدن به مرزهاي برابري اجتماعي چاره ،این ترتيب
ر ها، زنان اساساً زیبه باور فمنيست» .زبان و کاربرد آن در زبان خود نخواهند داشت مردانة

 قطعيزبان زنان را حلير، ضعيب و غير نمردا .اندفشار زبان حاکم و مسلط مردانه بوده
 .شوددانند که بر موضوعاتي جزئي و ناچيز، سبک، غيرجدي و حتي احملانه متمرکز ميمي

ارند در د تأکيدهاي خود بر کالمي احساسي و شخصي آنان بر این باورند که زنان در پاسخ
معتلدند زنان باید سخن و  ،رو از همين .دانندحالي که مردان را قوي،  ابت و نامتزلزل مي

 «کالم خود را مطابق با الگوي زبان مردان سازند تا بتوانند به برابري اجتماعي دست یابند
 .(6835، )شاهنده

 ليلاتتح طبق» .داندمي تردباما مؤ ،نيز زبان زنانه را نامطمئن و ضعيب نظرات دیگري
 يشترب مردان و اندکرده استفاده گرن اصطالو از بيشتر خود هايداستان در زنان شده، انجام
 عبارات از زنان .کنندمي استفاده هانوشته در بيشتر صفات از زن نویسندگان. ناسزا و فحش از
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 ستفادها بيشتر هاوارهپرسش از مردان، اما کنندمي استفاده مردان از بيشتر دهامشد و ليتعل
 .(6831، خسرونژاد و آقاگلزاده) «کنندمي

زبان را به یاري  قيتخال ،هنگام نوشتنکالم  چارچوب مردانةا شدن از براي ره زن
 .دهد ييرتغ خواهدمي آنچه نفع به را جمالت سرسخت و مردانه ساختارهاي بتواند طلبد تامي
 موردنياز جمالت زدن، حرف هنگام انسان یعني ؛است قيتخال زبان، اصلي خصوصيت»

 ائماًد بلکه کند،نمي انتخاب حاضر، و آماده و ايکليشه مجموعة یک ميان از صرفاً را خود
 «نوشتن» گسترۀ وارد زن ،بنابراین .(6815، 6)اچسون« کندمي خلق بدیع و تازه گفتارهاي

 حلقت مرد از جداي جنسي عنوان به وجود  ا بات جهت به صرفاً حضور این اما آیا .شودمي
 نگاهي زندگي،هاي عرصه تمام در که نوشتن در فلط نه 2ویرجينيا ولب است؟ یافته

 مانند یا ندبنویس مردان مانند زنان اگر است تأسب بسي جاي» .کندمي تأیيد را فراجنسيتي
 دح این تا جنسيت دو این اگر زیرا باشد، مردان شبيه ظاهرشان یا کنند زندگي مردان
 نباید موز آ و تحصيل آیا نيم؟کسر جنسيت یک با تنها خواهيممي چگونه اند،کفایتبي

   (6839 ،ولب)« کند؟ تلویت و مشخص راها تشابه نه وها تفاوت
اسي شنو جامعه شناسيهاي زبانکارشناسان حوزه مطرو شدۀ با توجه به تمامي نظرات

مهم توجه داشت که باورها، روحيات و شخصيت نویسنده و نيز شرایط حاکم  باید به این نکتة
ان مطرو شده براي زبهاي تواند برخي از ویژگيطور حتم ميبر محيط در زمان خلق ا ر به 

گ( که به ویژه در نوع ادبي خاطره )خاطرات جن الشعاع قرار دهد و این موردزنانه را تحت
 کشند، بسيار حائز اهميتمعمول دوران جنگ را به تصویر مياصوالً شرایط بحراني و غير

يب و ان ضعکاربرد زب در کنار زنان از جنگهاي خاطرات ما در کتاب به این ترتيب است.
  . کارگيري زبان آمرانه و قدرتمند توسط ایشان هم هستيمطلبانه، شاهد بهحمایت

 منتخب هایکتاب. 2-2 
 «آخر شنبۀ يک». 2-2-0

 است آباداني ةسال 65 دختر رامهرمزي، معصومه خودنگاشت خاطراتیک شنبة آخر،  کتاب
 تحریر رشتة به را 6816 سال در خرمشهر آزادي از پذ تا جنگ آغاز روزهاي وقایع که

 مالاحت برابر در معصومه مادر العملعکذ آباداني، پيرمرد دریاقلي، ةحماس .است درآورده
                                                            
1- Echsone, J. 

2- Wollf, V. 
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 خرمشهر جامع مسجد ملابل در معصومه برادر اسماعيل، شهادت صحنه و دخترانش اسارت
 از وشنير بسيار توصيب با که ستا کتاب گاارتأ ير خاطرات از بوده آن شاهد خود که

توسط انتشارات سوره  6838براي اولين بار در سال  «آخر شنبة یک» .اندشده نگاشتهها صحنه
 جشنوارۀ نهمين دورۀ برگزیدۀ آ ار و در همان سال به عنوان یکي از مهر به چام رسيد و

 .ملدس انتخاب شد دفاع سال کتاب

 «دختر شينا. »2-2-5
کنعان، همسر شهيد ستار خير محمديا، خاطرات دیگرنگاشت قدمدختر شينکتاب 
زاده با هدف آشنایي با زندگي، افکار و خاطرات هژیر است که به قلم بهناز ضرابيابراهيمي

این ا ر، دوران کودکي راوي تا زمان  .شهيد ابراهيمي از زبان همسر ایشان نگاشته شده است
هاي این زندگي کند و اتفاقات و سختيروایت مي را 3شهادت همسر  در عمليات والفجر 

مشترک مملو از عشق را با وجود داشتن پنج فرزند و همسري که به خاطر مسئوليتش دائماً 
توسط  6868دختر شينا براي اولين بار در سال  .کشددر جبهه حضور داشته به تصویر مي

ال دفاع کتاب س ين دورۀ جشنوارۀهر منتشر شده و از آ ار برگزیدۀ شانزدهمانتشارات سوره م
 است. 6868ملدس در سال 

 مقدس  دفاع از زنان خاطرات منتخب کتاب دو در زبان های زنانۀ. انگاره2-0

زباني و  اردر دو سطح ساخت با تکيه بر دیدگاه ميلز زبان گانة سبک زنانةهاي بيستهمؤلف
ساختار زباني، خود به دو  .هستندقابل بررسي ( 6جدول )اندیشه و محتوا به شرو ساختار 

 .شودهاي صرفي و نحوي تلسيم ميبخش ویژگي
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 گانۀ سبک زنانۀ زبان با تکيه بر ديدگاه ميلزهای بيست. مقايسه مؤلفه0جدول 

 ساختار زبانی

 های صرفیویژگی
 واژگان زنانه

 هاسوگندواژه

 هایویژگی

 نحوی

 هاعبارات تعللی و مشدد
 قیق و جزئیتوصیفات د

 اشاره به صفات )رنگ و جنس( اشیاء
 هاوارهپرسش

 ساختار اندیشه و محتوا
 

 آداب و رسوم
 باورها و خرافات

 هاالمثلضرب
 مسائل عاطفی در خانواده

 عشق
 نوستالوژی یا غم غربت

 های دینی و ملیپیوند با آموزه
 خانوادگی، جغرافیایی و... ۀبیان پیشین

 مسائل سیاسی و اجتماعی
 امید و انتظار

 مشکالت و جایگاه زنان

 خودسانسوری )مرز مگوی خاطرات(

 طلبانه و ضعیفلحن حمایت

 اشاره به جریان زندگی در خاطرات

های ميلز و نظرات های مورد بررسي با توجه به پرسش. شرح مؤلفه2-0-0
 نظرانديگر صاحب

 . واژگان زنانه2-0-0-0
 لمث شود؛شود، واژگان زنانه ناميده ميمي مشخص آن از نویسنده جنسيت که واژگاني
ا یا واژگاني که ارتباط مستليم ب ...و بلند موهاي بستن زایمان، یا بارداري مانتو، یا حجاب

 . ...و آشپزي، رفت و روب مثل ؛زنان دارند
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 اب بيمارستان در ما .بردمي هوا به را چادرهایمان باد لندکروز، پشت(: 6838یک شنبة آخر )
 .کردیممي کار ملنعه و شلوار و مانتو

قبل از عروسي شروع شد، مراسم  (: از فرداي آن روز مراسم ویژۀ6868دختر شينا )
 بران، اصالو عروس و جهازبران.رخت

 ها. سوگندواژه2-0-0-5
نه بسيار باالست، زنا ها در گفتار و نوشتارسوگندواژهاز آنجا که بسامد استفاده از 

 شود.ميهویت جنسيتي راوي یا نویسنده محسوب  دهندۀبازتاب

 به را خدا بخواهد، چيزي خدا از و کند دعایي خواستمي هروقت(: 6838یک شنبة آخر )
 داد.مي قسم موهایش
 .گفتم: صمد! جانِ من بمان(: 6868دختر شينا )

 و مشددها . عبارات تعللي2-0-0-2
 موضع از ناشي که هستند نوشتار یا گفتار در اطمينان عدم نوعيدهندۀ نشان ليتعل عبارات
 أکيدتدها همان قيود مشد .باشد تواندمي و بازتابي از صداي زنانه جامعه در زنانه فرودستي
« افزایندرا به گفتار مي تأکيدکه شدت و  ...وليلتاً حتماً، واقعاً، ح عباراتي مانند» .هستند
 .(6865 ب،عر)نجفي

 که آورمنمي یاد به کنممي فکر مجروو آن به که بار هر هنوز(: 6838یک شنبة آخر )
 را ارک این دارم آرزو شاید نه؟ یا دادم او به آبي ليوان نه؟ یا دادم او به را گيالس کمپوت
  .باشم کرده

 .خوردنداز لحاظ سني و ظاهري اصالً به هم نمي(: 6838یک شنبة آخر )
 . فکر کردم شاید گربه است.صدایي نيامد(: 6868ا )دختر شين
 گفتم حتماً صمد است.، ميآمدمي(: تا صداي تلة در6868دختر شينا )

 . توصيفات دقيق و جزئي2-0-0-0
 از که دارد زنان رهن خاص شبکة و ظرافت و تدق از نشانتوصيفات دقيق و جزئي، 

 .زدانگيبرمي را خواننده تحسين و بتعج حذ گاه و است زنان خاطرات بارز هايویژگي



 0011پاییز |  99شماره  | 52سال | متن پژوهی ادبی  | 15

 

 چه اشد،ب زن چه راوي .است ادبي گونةاین هايتکنيک از یکي خاطره، بيان در نگريجزئي
 در یدبا و دارد ارتباط حوادث و واقعيات با خاطره زیرا ؛کند توجه موضوع این به باید مرد
کند،  للمنت را حوادث وها هصحن ابعاد تمام االمکانحتي تا شود ارائه ممکن شکل ترینکامل

  .ها نشان داده است توجه زنان در توصيفات دقيق بسيار بييشتر از مردان استاما بررسي

 ريمت شش گلي اتاق یک علوان زائر خانه حياط درمانگاه، در پشت(: 6838یک شنبة آخر )
 دو ازگ یک نخل، الياف از شده بافته حصير یک اتاق این در .بود ما خواب محل که بود
 .داشت قرار ظرف تعدادي و چهارپتو سيلندرگاز، یک کوچک، روميزي شعله

دو تا در داشت، یک  .دور تا دور  اتاق بود .حياطمان خيلي بزرگ بود(: 6868دختر شينا )
 گفتيم باغچه.شد و آن یکي در  به باغي که ما به آن ميمي در  به کوچه باز

 ( اشياء. اشاره به صفات)رنگ و جنس2-0-0-2
ها و نوع جنذ اشياء از صفاتي هستند که متا ر از جنسيت بانوان نویسنده به تناوب در رنگ
 .گيرندمي خاطرات زنان مورد استفاده قرارهاي کتاب

 آبي وچشمان بور موهاي اندیشه و بود رو سبزه و مشکي مو رضا(: 6838یک شنبة آخر )
 .داشت تن به سفيدي پيراهن ي. آجداشت
از زیرچادر و تور قرمزي که روي  .به تازگي وانت قرمز رنگي خریده بود(: 6868شينا ) دختر

 .توانستم بيرون را ببينممي صورتم انداخته بودند

 هاواره. پرسش2-0-0-6
 .نداشت زنان خاطرات هايکتاب درها وارهاز پرسش هيتوج قابل آمار

 .موردي مشاهده نشد(: 6838یک شنبة آخر )
 .کردم؟ نه، باور نکردمباید باور مي(: 6868نا )دختر شي
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 رسوم و . آداب2-0-0-7
 يطمح فرهنگي شرایط و جغرافيایي محدوده به توجه با مختلب مراسم و آداب به اشاره
به خاطر زن بودن  که است زنان خاطرات هايکتاب تمامي مشترک وجه راوي، زندگي

 .شودمي دیده ندرت به مردانه ارآ  در گيرند ونویسنده مورد توجه قرار مي

 .نيمک برگزار مراسمي توانستيمنمي .نخورد چيز هيچ روز سه تا مادرم(: 6838یک شنبة آخر )
 .ياهفته نه و ايروزه سه نه اي،فاتحه نه

 دش آویزان دریچه داخل از بود، شده وصل طنابي به که ايبلچه دیدیم(: 6868دختر شينا )
 که من براي داشتيم که رسومي و رسم طبق هم برنامه این .کرسي يباال درست اتاق، توي
 .است شده گرفته بودم عروس

 وخرافات . باورها2-0-0-9
 هایينشانه از دارند اعتلاد هاآن به وي اطرافيان یا راوي خود که خرافاتي و باورها به اشاره
راوي  ها با جنسيتاره به آناش ،براینبنا .شودمي دیده مردان از بيشتر زنان قلم در که است

 است.در ارتباط 

 راهرو در اجنه و روو نرو، رامهرمزي خواهر: گفت کعبي آقاي(: 6838یک شنبة آخر )
 .نبا  خرافاتي قدر این کعبي آقاي: گفتم .نندکمي اریت را تو هستند سردخانه
 .شودمي ایمان و یندبي امبچه بخورم، را امروزه اگر گفتممي دلم ته(: 6868دختر شينا )

 هاالمثل . ضرب2-0-0-8
بوده  مردان زا بيشتر بسيار نوشتار در چه و درگفتار چه زنانه، زبان در هاالمثلضرب کاربرد
 هستند.جنسيت نویسنده  تأ يرز جمله عبارات تحت و ا

 .نيکوست رسد دوست از هرچه هم آن از بعد(: 6838یک شنبة آخر )
 .ندیدي دیدي شتر! جان قدم(: 6868دختر شينا )
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 . روابط عاطفي در خانواده2-0-0-01
جنسي  بازتابي از هویت شودکهدیده مي بسيار زنان خاطرات هايکتاب در عاطفي وابستگي

 .شودنویسنده محسوب مي

 به بودیم، دور هم ازها سال انگار اما بودیم؛ شده جدا هم از صبح(: 6838یک شنبة آخر )
 .بوسيدیم و گرفتيم آغو  در را مدیگره .دویدیم هم طرف

 .رفتشان ميبوسيد و قربان صدقهها را ميو تند بچه تند(: 6868دختر شينا )

 . عشق2-0-0-00
 ندرت رکري ازمرد به موضوعاتي است که راویان اشاره به رابطه عاشلانه ميان همسران از

ره ایکي از دالیل اش .شاره شده استبه آن ا هاي خاطرات زنان بارهاند، اما درکتاباآن داشته
ثل بلية است که شهدا م عشق، جلب توجه خواننده به این نکته مستليم و پرتکرار به ملولة

شرایط حساس جنگ از همه  اما در ،اندبه زندگي و زن و فرزند داشته هایيدلبستگي مردم
 .ار بانوان استاز جمله مضامين مشترک آ . اشاره به ملولة عشق اندجدا شده تعللات

 تا زمان فتح خرمشهر یکشنبة آخر، خاطرات زندگي راوي از آنجا که(: 6838یک شنبة آخر )
م موردي از اشاره مستليزدواج کرده است، در این کتاب ا پذ از این اتفاقاست که دو سال 

 .عشق دیده نشد به ملوله
کرم اي از فاي؟ لحظهکرده گفت: قدم! تو با من چهگشت ميميوقتي بر(: 6868دختر شينا )
 .هر لحظه با مني .آیيبيرون نمي

 . نوستالوژی يا غم غربت2-0-0-05
 هک است مطالبي جمله از شادي از پر روزهاي به بازگشت و کودکي خوب دوران یادآوري
 از غربت غم و نوستالوژي زنان، هايرمان در» .خوردمي چشم به زیاد زنانه هاينوشتهدر 

قة الع موردهاي موضوع از مختلبهاي صورت به گاشته به بازگشت و است جرای مضامين
ي هاروز دادن دست از حسرت نيز يبررس مورد کتاب دو در .(6835ي، حسين) «است ایشان
 . ر از جنسيت راوي استأکه مت دارد وجود گاشته
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 چلدر .رفتيممي سياحي خيابان آخر هاينخل ميان به تابستان روزهاي(: 6838یک شنبة آخر )
 که خوشي روزهاي چه .بودیم کرده سواريدوچرخه اسماعيل و من خيابان و کوچه این در
 .بودیم رفته مدرسه به و شده خارج یکي یکي خانه این در از

 چي .خودمان را ساختيم آن سالي که تابستان با هم خانة خو  به حال(: 6868دختر شينا )
 کردیم؟ ا آخر دنيا با آن دلخوشي زندگي ميشد باز همان وقت بود و ما تمي

 های ديني و ملي. پيوند با آموزه2-0-0-02
 مرد، و زن حریم حفظ، عبادات انجام ،حجاب حفظ مانند ملي و دیني هايآموزه به اشاره
 و که بازتابي از هویت دیني ...و انلالبهاي آرمان به پایبندي وطن، خاک و ناموس از دفاع
 این ررک» .شودمي دیده زنان خاطرات هايکتاب در باال بسامدي با استیسنده زنان نو ملي

 ممکن ناهگ و خبط ،انسان براي چراکه نيست، راویان شخصيت انگاريمطلق بر دال ویژگي
 فاعد عرصة قهرمانان دادن جلوه فرشته و جنگهاي جبهه ساحت پنداشتن آسماني و است
« داشت نخواهد  مري دوره، آن فرهنگ نمودن دسترس از دور و واقعيت تحریب جز ملدس
 طول در جامعه در مداردین يحاکميت و دیني رهبر یک حضور البته .(6837ي، رامهرمز)

 در مردمي و نظامي نيروهاي تهييج در عامل تریناصلي عنوان به همچنان نيز جنگ هايسال
 تهوی از دفاع که دیگري اارگتأ ير عامل از همچنين .رفتمي شماربه مبارزههاي عرصه
 .بود غافل نباید است پرستيوطن حذ و ملي

ما در بيمارستان، رعایت کردن مسائل شرعي هاي یکي از دغدغه(: 6838یک شنبة آخر )
. يریمفشار خونشان را بگ .جا کنيمبهها را جامجروحين مجبور بودیم آن براي مراقبت از .بود

گدل شدن عاابم و حدود محرم و نامحرم، ترس از سنرعایت مسائل شرعي  بجز دغدغة
 داد.مي

از من سرب .گفت: نه! نه! اصالً حرفش را هم نزن ،که فکر کند(: بدون این6868دختر شينا )
 .امروز کشور به من احتياج دارد .ام سرباز امام بمانمقول داده .امامم

 . بيان پيشينۀ خانوادگي، جغرافيايي، اجتماعي2-0-0-00
 ويرا حضور تعل جهت از خاطرهکردن  مستند همچنين و راوي فيمعر به کمک منظور به
 شپي راوي، احوال بازگویي به ميل .شودمي انجام يريگدر مناطق در جنگ آغاز روزهاي در
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 وجه اام شود،مي دیده جنگاز  مردان خاطرات کتب برخي در هرچند جنگ، به ورود از
 يرازف بيان در سکوت مرزهاي برخي به بنديپاي وجود با زنان» .نيست هاآن همه مشترک

 خاطرات نلصان و ضعب موجب را بخش این روایت عدم و هستند اللولقمتف زندگي از
 ا بات براي زنان تال  از متأ ر بتوان را اجماعي چنين ليهاو تعل شاید .دانندمي خود

 هاينوشته براي را يتخصوص این حسيني .(6837ي، رامهرمز« )دانست جنگ در حضورشان
 به گوهاوگفت و هاتوصيب ،تصاویر ميان در خود ادبي نوشتار در زنان: »ندکمي مطرو زنان
هویت به  . بنابراین، مسألة(6835ي، حسين« )اندبوده خود ناشناخته یا شده گم هویت دنبال

کي از ی یابيبازیابي خویشتن و هویت» .شودعنصري اساسي در نوشتار زنانه تبدیل مي
هاي در خور توجه در آ ار داستاني زنان است که در سطوو مختلب متن در همؤلفترین مهم

تواند این مورد عالوه بر انعکاس صداي زنانه مي .(6865، )سراج« خور بررسي و تحليل است
 .گر مفهوم هویت زنان در جامعه باشدنمایان

 منازل در آبادان شرکتي محلة در ما هخانواد سال سه و بيست حدود(: 6838یک شنبة آخر )
 برادر هس و خواهر چهار من .بودند کرده زندگي جمشيدآباد نه ایستگاه دو، تانکي ريگکار
 .بودم خانواده فرزند ششمين و داشتم

قبل از من دو دختر و چهار پسر به دنيا  .پدر و مادرم بودم (: آخرین بچة6868دختر شينا )
تر از من بودند و یا ازدواج کرده و سر خانه و زندگي لي بزرگآمده بودند که همه یا خي

 کردیم.ما در یکي از روستاهاي رزن زندگي مي .خودشان رفته بودند

 . اشاره به مسائل سياسي، اجتماعي2-0-0-02
 هاي خاطرات زنان، اشاره به مسائل و مشکالت سياسي،کتاب یکي از وجوه مشترک در بيشتر

این به آن معني نيست که  .است ها اشاره کردهبه آني است که راوي اجتماعي و حتي بوم
در کتب خاطرات مردان به این دست مسائل اشاره نشده، اما بسامد تکرار و دقت در به 

 .هویت اجتماعي زنان است دهندۀبوده و نشانها در ميان راویان زن بيشتر یادآوري آن

منافلين در  .سخت مشغول فعاليت بودند مخالب همهاي گروه(: 6838یک شنبة آخر )
در زیر لواي کارهاي خير، مشغول تدارک براي  هاي مختلب شهر چادر به پا کرده وهمحل

 حکومت اسالمي بودند. مبارزه با
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ها. صمد با و تروریست اري منافلينک(: اوایل انلالب بود. اوج خراب6868دختر شينا )
 کرد.ها مبارزه ميگروهک

 . اميد و انتظار2-0-0-06
 از گاراندن را روز و شب فرزند، و همسر انتظار درروشن و  ايآینده به داشتن اميد

 زا یکي انتظار» .کنندمي یاد آن از نيز خود خاطرات در که است زنان خاص خصوصيات
 هايداستان و شعرها در وفور به انتظار .دنياست تمام در زنان ناپایرجدایي خصوصيات
هاي رگه هب معاصر زن نویسندگان آ ار اجمالي بررسي با .کندمي خودنمایي زن ننویسندگا
 . (6835ي، حسين« )برد خواهيم پي متن در انتظار پررنگ

 اميدوار .گرفت خود به ايتازه جان شهر آبادان، حصر شکست با(: 6838یک شنبة آخر )
 .گردندبر آبادان به مردم .شود خارج انزوا حالت از ما شهر بودیم

 کردم همه چيز را تحمل کنم.ا  ، سعي ميمن به اميد تمام شدن سربازي(: 6868دختر شينا )

 . مسائل و مشکالت زنان و اعتراض به نوع نگاه به زن2-0-0-07
 يهاوردبرخ در زنان حلوق سلب به اعتراض و زن به کنندهتضعيب نگاه برابر در ملاومت
این بخش در حليلت بازتاب صداي زنانه در متن  .شودمي مشاهده هاکتاب در اغلب افراد،
 .است

 خواهران مقيّ را خودشان بودند منطله در که افرادي از بعضي(: 6838یک شنبة آخر )
 به ما مثل هم سپاهي و بسيجي برادران از تعدادي .بودند ما عمل آزادي مانع و دانستندمي
 در حضور حق فلط خواهران اما بروند، تدتوانسمي و داشتند حق هاآن .بودند رفته شو 
 .داشتند را خودشان شهر

هر وقت رفتي، هر وقت آمدي، چيزي  .همه را به خاطر تو تحمل کردم (: 6868دختر شينا )
شتم، گاها هميشه از حق خودم و بچه .گاارم بروينمي .ایستماما امروز جلویت مي .نگفتم

 .گاارماما این بار نمي

  



 0011پاییز |  99شماره  | 52سال | متن پژوهی ادبی  | 19

 

 ود سانسوری )مرز مگوی خاطرات(. خ2-0-0-09
 زا برخي بيان از جامعه بر حاکم فرهنگي و اخالقي مرزهاي به بنديپاي جهت به زنان

 از نشان آن واضح بيان عدم و خاطرات نوع این به اشاره .کنندمي اجتناب خود خاطرات
 زنان که است حالي در این و دارد خاطرات هايکتاب در زنان توسط سانسوري خود نوعي
 و نيتام حاشية مردان، اندازۀ به اام هستند، شدن شنيده و گفتن به مندعالقه مردان از بيش

 .رودمي شماراي از اعتراض زنانه در روایت بهاین مورد نيز نشانه .ندارند استلالل

 طور این وقتهيچ موارد آن در داندمي خدا .بود حيثيت از ترس(: 6838یک شنبة آخر )
 بودم، مسلح آنکه وجود با و خوردمي تکان لرزان چوب دو مثل پاهایم .بود لرزیدهن سراپایم
 .لرزیدممي

لب گزیدم که  .خریمگفت: این آخرین پيراهن حاملگي است که مي(: 6868دختر شينا )
 .کشيدمهرچند صاحب مغازه خانمي بود، با این حال خجالت مي .تریعني کمي آرام

 بانه و ضعيفطل. لحن حمايت2-0-0-08
 حنل عنوان به ضعيب لحن جامعه، در مردان با آن تفاوت و زنان اجتماعي نلش به توجه با

ن به زنانه در مت اضي به این نلشاعترشود که مي دیده نيز زنان خاطرات هايکتاب در زنانه
  .آیدحساب مي

 داخل او که مکن قبول توانستمنمي من .بود دادن جان حال در او(: 6838یک شنبة آخر )
 .کردممي گریه .کردم گم را پایم و دست .کردممي کاري باید .شود شهيد آمبوالنذ
 ده بود بزنم زیر گریه.م مانها را ساکت کنم. کدانستم چطور بچهنمي(: 6868دختر شينا )

 . اشاره به جريان زندگي در متن خاطرات2-0-0-51
 چنانهم جنگ، روزهاي ترینسخت و ترینختل در زندگي و هستند رویش و زایش نماد زنان
 زا وجه این به اشاره که خاطراتي بيان ،زن بودن راوي به با توجه .است بوده جریان در
 .شودمي دیده وضوو به زنان خاطرات هايکتاب دارد در ملدس دفاع هايسال
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 بازيا هنهر کنار در دشمن آتش زیر در که هایيبچه چهره دیدن(: 6838یک شنبة آخر )
 کردند،مي تال ها نخلستان در که مردهایي و پختندمي نان تنور در کههایي زن و ردندکمي

 .بردمي یاد از را جنگ
 .تمبارگااش را آبگوشتم .کشيدم دستمال و کردم جارو باال آن از را خانه(: 6868دختر شينا )
 .بود گرفته گل ويب خانه .کشيدم دستمال راها کابينت .کردم جارو و آب را حياط

 . گسترۀ گفتماني در دو کتاب با رويکرد تحليلي ميلز2-2
 تدهد. روایدر جنگ از دست مي ند که همسر  راک، زندگي زني را روایت مي«ختر شيناد»

شود و با ازدواج و آغاز جنگ و تولد فرزندان و مشکالت از دوران کودکي راوي آغاز مي
 رسدپذ از آن به پایان ميهاي یت با شهادت همسر  و سختيآن دوران ادامه یافته و در نها

آباداني است که روایت خود را از دوران  ةسال 65، داستان زندگي دختر «آخر شنبةیک»و 
ا  در آبادان و امداديهاي کودکي آغاز و با خاطرات روزهاي سخت جنگ و فعاليت

 .رسدرمشهر به پایان ميدهد و با رسيدن به روزهاي آزادي خخرمشهر ادامه مي
 .یکي همسر شهيد و دیگري دختر نوجوان امدادگر .هستند« زن»راویان در هر دو کتاب * 
ها جنگ است، اما زاویه دید در هر دو کتاب اول شخص است و هرچند موضوع کتاب* 

و  مبارزه نان و حضور پررنگ ایشان در عرصةمایه هر دو کتاب توجه به شخصيت زدرون
در هر دو کتاب، متن بر شخصيت زنان بيش از مردان توجه  است.جنگ هاي در سال ملاومت

دارد تا جایي که شخصيت زن روایت در دختر شينا که با هدف آشنایي با زندگي شهيد 
آخر  نبةششود، اما حضور زنانه در کتاب یکتر از خود شهيد دیده مينوشته شده، برجسته
راوي حضوري روشن و محکم و قوي در آن روایت  دیگر، به عبارت .شودبيشتر دیده مي

اب به شخصيت زنان بيش از مردان ها در هر دو کتپردازيدر شخصيت در مجموع .دارد
 .پرداخته شده است
تاب در دو ک زبان ةزنان ةگانستيب يهامؤلفه يريکارگتعداد و درصد به(، 2در جدول )
صفحه( مورد بررسي قرار گرفته است. در  256با صفحه( و دختر شينا ) 261یکشنبة آخر )با 

 کتاب مورد بررسي ارائه شده است. دو بينها مؤلفه ( نيز آمار8جدول )
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 گانۀ زنانۀ زبانهای بيستکارگيری مؤلفه. تعداد و درصد به5جدول 
 یکشنبۀ آخر

 درصد کابرد تعداد کاربرد مورد درصد کابرد تعداد کاربرد مورد
1 39 39  11 - - 
2 11 7  12 29 1/11  
9 6 9  19 161 73  
3 6 9  13 3 8/1  
1 9 3/1  11 27 1/12  
6 1 9/2  16 3 3  
7 29 1/11  17 12 1/1  
8 111 1/38  18 9 3/1  
3 - - 13 3 8/1  
11 93 16  21 16 1/7  

 دختر شینا
1 231 36  11 27 11  
2 18 7  12 2 8/1  
9 12 1  19 71 1/28  
3 21 8  13 9 1  
1 21 8  11 19 1  
6 1 2  16 19 1  
7 6 3/2  17 21 1/8  
8 78 91  18 1 3/1  
3 1 3/1  13 33 17  
11 19 22  21 2 8/1  
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 يکشنبۀ آخر و دختر شينا دو کتاب نيها بآمار مؤلفه سهيمقا. 2جدول 
 *تفاوت *دختر شینا *خریکشنبۀ آ مورد *تفاوت *دختر شینا *یکشنبۀ آخر مورد
1 39  36  19+ 11 - 11 11%+ 
2 7  7  - 12 1/11 8/1 7/3- 
9 9  1  2+ 19 73 1/28 1/31- 
3 9  8  1+ 13 8/1 1 8/1- 
1 3/1  8  6/6+ 11 1/12  1 1/7- 
6 9/2  2  9/1- 16 3  1 1+ 
7 1/11  3/2  1/8- 17 1/1  1/8 9+ 
8 1/38  91  1/17- 18 3/1  3/1 1- 
3 - 3/1  3/1+ 13 8/1  17 2/11+ 
11 16  22  6+ 21 1/7  8/1 1/1+ 

 * ارقام به درصد ارائه شده است.

 گيرینتيجهبحث و 
 فاعد ملولة به جامع نگاهي به را ما آنان خاطرات به توجه و هستند اجتماعي اقشار ترینمهم از زنان
 عيبض بسيار جنگ در زن نلش ملدس، دفاع هخاطر کتب از بسياري تعداد در اام ،رساندمي ملدس
 هضروري است که به آ ار منتشر شده زنان در عرصبایسته و  ،بنابراین .است شده منعکذ رنگکم و

  .خاطرات مانند انواع ادبي دیگر توجه بيش از پيش مباول شود
کي زنانه ود سبميلز، پذ از رسيدن به وج پژوهش با نگاه به رویکرد زباني سارا این انجام براي

 در دو نهزنا زبان گانةبيست هايهمؤلف تعيين در آ ار زنان به ویژه در آ ار روایي آنان از جنگ با
 کتاب ود در را هاآن کاربرد بسامد محتوا، و اندیشه ساختار و( نحوي و صرفي) زباني ساختار حيطة
 ملدس دفاع سال کتاب انتخاب رهجشنوا در( 6868 تا 6838) ساله 68 زماني فاصله با که شده معرفي
 تغيير ميزان سپذ ،((2) جدول) کرده محاسبه کتاب هر تعداد صفحات نسبت به بودند شده برگزیده
سال فاصله بين زمان انتخاب  68وجود  .((2) جدول)شد  بيان درصد صورت به همؤلف هر کاربرد در

 ه قطعاًک- ملدس و نوع ادبي خاطره بيات دفاعاد به عنوان کتاب برگزیده در حوزه این دو کتاب
لي در تغيير تواند عاممي -تغييرات فرهنگي، سياسي و اجتماعي فراواني در کشور را به دنبال داشته

هاي زنانه در این آ ار باشد که نتایج حاصل از این بررسي، ميزان این همؤلفميزان کاربرد برخي 
  .دهدتغييرات را نشان مي
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 2 ينب کنيم، پوشيچشم درصد دو زیر تغيير ميزان از ، اگر8 و 2در جداول  ئه شدهاطبق آمار ار
 را درصد 28 باالي و متوسط را درصد 28 تا 69 بين تغيير دانسته، اندک را تفاوت درصد 68 تا

 :بود خواهد زیر قرار به پژوهش این از حاصل نتيجه صورت این در بدانيم معنادار
( 98) افزایش اريمعناد شکل به آخر شنبةیک به نسبت شينا دختر کتاب در زنانه واژگان از استفاده* 
  .است داشته( 59) کاهش معناداري شکل به ملي و دیني هايآموزه با پيوستگي و
 و( 67) کاهش متوسط حد در آخر شنبةیک به نسبت شينا دختر در اشياء جنذ و رنگ به اشاره* 

  .داشته است( 69) افزایش متوسط حد در ضعيب و طلبانهحمایت لحن از استفاده
  .شودمي نظرصرف توضيحات، به توجه با بخش این در عشق ملولة از* 
 تالوژي،نوس عاطفي، روابط دقيق، توصيفات سوگندها، ها،المثلضرب خرافات، و هاباور به اشاره* 

  .انداشتهد کاربرد کتاب دو هر در اندک بسيار اختالفي با زنان مسائل و اجتماعي و سياسي مسائل
 .هستند پوشيچشم قابل موارد سایر کاربرد اختالف* 

 صيالتتح و سن جغرافيایي محل زندگي، و فرهنگي شرایط که است ضروري نکته این رکر
 .بود غافل آن از نباید که است مو رها همؤلف این کارگيريبه در یلين به خاطرات راوي یا نویسنده

ساله،  68 ها متغير قابل توجه در این دورهساختار زباني، تن حوزه دهد که درها نشان مياین بررسي
کشور، بلکه  تغييرات شرایط تأ يرنه تحت  کاربرد واژگان زنانه بوده که افزایش قابل توجه آن، قطعاً

فات در با کاهش اشاره به ص همين نکته در ارتباط .تواند به فراخور سليله و سواد نویسنده باشدمي
 است.زباني هم صادق  وزۀح

یني و هاي دپيوستگي با آموزه،کاهش معنادار (آ ار )سطح گفتماني شه و محتوااندی در حوزۀ
زمان با تغييرات فرهنگي و سياسي و اجتماعي اي که همساله 68 این دو کتاب با توجه به فاصلة ملي در

هاي دفاع ملدس و کاهش ز سالکه دور شدن ا. ضمن اینفراوان در کشور بوده اتفاق افتاده است
یسنده  ر بوده و نوؤه ممؤلفتواند در تغيير این مي فضاي خاص آن دوران نيزهاي هيجانات و ویژگي

ي لحن کارگيردر بخش اندیشه و محتوا، افزایش به .را از پرداختن بيشتر به این ملوله باز دارد
 . استي سبک زنانه، قابل توجه هاطلبانه و ضعيب زنانه هم به نسبت دیگر نشانهحمایت

جنگ هاي آید که با گاشت مدت طوالني از سالميکتاب چنين براز برآیند تحليل و بررسي دو
دان و قائل شدن نلش موجود در جامعه در نگاه به زنان و مرهاي اعالم اعتراض به تفاوتبا وجود و 

روایي  به پشتيباني و حمایت در آ ار تر براي زنان، کاربرد لحني ضعيب و نيازمنداجتماعي ضعيب
ي به ن و متوليان رسيدگباید هم مورد توجه مسئوالزنان از جنگ افزایش هم یافته است و این ملوله 

 اجتماعيهاي و موقعيتها امور زنان باشد و هم عزم جدي جامعه را در نزدیک شدن به برابري نلش
 .زنان و مردان به یاري بطلبد
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 این دنل اولية مباني عنوان به توانندمي بخشند،مي هویت زنان خاطرات به که هاویژگي این
خاطرات جنگ کمک  نظري آ ار زنان خصوصاً در حوزه شده و به روند رشد محسوب خاطرات
 هاينوارهجش به ارسالي آ ار داوري در مشخصي معيار و مالک عنوان به توانندمي ،نآ بر عالوه .کنند
 .بگيرند قرار ادهاستف مورد مختلب
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