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Abstract 
This research tries to answer the question in a descriptive-analytical way 
whether the patterns of female speech in the textual context of Shiva 
Arastouei's novels "Fear" and "Neyna" correspond to the model of Robin 
Lakoff (DSL1975). Or are the patterns presented in these works in conflict 
with the pattern considered in the DSL approach? In this study, among the 
characteristics considered by Lakoff, the lexical level is emphasized and all 
5  components of this level include "repeated use of skeptics or modifiers", 
"use of polite forms of language and avoidance of suffixes", "use of 
aggravating adverbs", "The use of emotional attributes" and "the use of 
specific feminine words" are considered. With this aim, after classifying the 
research data and analyzing them, first, an attempt was made to determine 
the writing style of Shiva Arastouei at the level of the speech of the female 
characters of these two novels and then to adapt it to the components 
considered by Lakoff. The findings show that Arastouei was very careful in 
choosing the language of the female characters in these two novels, and 
components such as age, social class, occupation, education, etc. in the style 
of women's speech in his stories are clearly visible and can be claimed. She 
is one of the most successful women novelists in this field. In addition, many 
of the components of the feminine style of speech in her stories are 
consistent with Robin Lakoff’s model. Components such as specific 
feminine words, doubt markers, intensifiers, swear words and emotional 
sentences are the most significant manifestations of this adaptation. 

Keywords: Feminine Speech, DSL Approach, Shiva Arastouei, Khof 

and Neyna. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

The present paper is adapted from a Ph.D. thesis on Persian Language and 

Literature, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. 
 Corresponding Author: salamatlatifeh@yahoo.com 
How to Cite: Rahimi, R., Salamat Bavil, L., Khiali Khatibi, A. (2023). Study of 
Female Speech Patterns in the Textual Context of Shiva Arastouei's Novels "Khof" 
and "Neyna" based on the DSL Approach. Literary Text Research, 27(95), 289-317. 
doi: 10.22054/LTR.2021.56143.3197 



 ---------يادب يپژوه متن --

 322-785 ،2047، بهار 59شماره  ، 72دوره 
ltr.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/LTR.2021.56143.3197 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت:
یاف

در
خ 

اری
ت

 
32/

38/
92

11
 

  
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

ت
93/

93/
92

11
   

 
89

27
-

33
29

 
IS

SN
:

 
 

69
76

-
37

86
eI

SS
N

: 
 

-يخوف و ن» هایرمان يگفتار زنانه در بافت متن یمطالعة الگوها

 «DSL کافیل نیراب کردیبر رو هیبا تک» یيارسطو وایاثر ش« نا

 یمیرح ایرؤ
دانشگاه آزاد  ،یواحد تهران مرکز ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا ،یاسالم
  

  لیسالمت باو فهیلط
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد

 رانیتهران، ا
  

 یبیخط یالیاحمد خ
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد

 رانیتهران، ا
  

 چکیده 

کند تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا الگوهاي گفتار تحليلي تالش مي –این پژوهش به شيوۀ توصيفي 
( مطابقت DSLاثر شيوا ارسطویي، با الگوي رابين ليکاف )« ناني»و « خوف»هاي زنانه در بافت متني رمان

دارد یا الگوهاي ارائه شده در این آثار با الگوي مدّنظر وي در تعارض هستند؟ در این پژوهش از ميان 
 ۀاستفاد»مؤلفة این سطح شامل  9( بر سطح واژگاني تأکيد شده و هر 6679هاي مدّنظر ليکاف )اخصهش

استفاده از »، «ها زبان و پرهيز از دشواژه ةدبانؤهاي م کاربرد صورت»، «ها کننده مکرر از تردیدنماها یا تعدیل
در نظر گرفته شده است. با  «زنانهکاربرد واژگان خاص »و « کاربرد صفات عاطفي»، «قيدهاي تشدیدکننده

ها، ابتدا سعي شد که سبک نوشتاري شيوا  هاي پژوهش و تحليل آنبندي داده این هدف پس از طبقه
هاي مدّنظر ليکاف هاي زنانة این دو رمان مشخص و سپس با مؤلفهارسطویي در سطح گفتار شخصيت

زمينة انتخاب زبان شخصيت زنان این دو رمان دقت  دهد که ارسطویي درها نشان مي انطباق داده شود. یافته
هایي مانند سن، طبقة اجتماعي، شغل، تحصيالت و ... در سبک گفتار زنان  فراواني داشته و مؤلفه

ترین زنان  توان ادعا کرد که وي یکي از موفق وضوح قابل مشاهده هستند و ميهاي وي به داستان
هاي حاکم بر سبک گفتار زنانه در بر این، بسياري از مؤلفه نویس در این زمينه است. عالوه داستان
هایي مانند واژگان خاص زنانه، تردیدنماها، هاي وي با الگوي رابين ليکاف مطابقت دارد. مؤلفه داستان

 ترین نمودهاي این انطباق هستند.ها و جمالت عاطفي شاخصها، سوگندواژه تشدیدکننده

 .انیخوفون،ییارسطووای(،شDSL)کاف،یلنیرابکردیوگفتارزنانه،ر:ها کلیدواژه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 است. يواحد تهران مرکز يدانشگاه آزاد اسالم يفارس اتيو ادبرشته زبان  يمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر
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 مقدمه

ها و  دهد، کاربرد واژه در کاربرد زبان را نشان مي جنسيتثير أیکي از مواردي که ت

ها  د. ميزان کاربرد این واژهشبا مي «زن و مرد»اصطالحات مخصوص به هریک از دو جنس 

و مردانه تغيير کند. همچنين ميزان کاربرد این  انههاي متفاوت زن تواند در محيط مي

. بر همين اساس فاوت استتم ،اصطالحات در محيطي که هر دو جنس حضور داشته باشند

کنند در  سعي مي ،نویسان براي اینکه هر چه بيشتر واقعيت محيط زباني را نشان دهندداستان

این واقعيت زباني را  ندکوش مي گرید عبارت آثار خود این تفاوت را نشان دهند؛ به

گفتار  يالگو»مورد  ( در6679) کافيلالمقدور بازنمایي کنند. که هست حتي يا گونه به

هنگام سخن  زنان و مردان به دگاه،یداین صحبت کرده است. بر اساس  «زنانه در گفتمان

زنانه را تحت سه عنوان  يزبان يها شاخصه کافيدارند. ل ينوشتن، زبان متفاوت ایگفتن 

مد،  ةنيزمواژگان مختص زنان در  يعنی يواژگان يها : نخست نشانهکند يم يبند طبقه

عشق و  رينظ يو استفاده از صفات نامشخص )محشر، معرکه(، عبارات احساس ونيدکوراس

محترمانه و  يها استفاده از صورت ز،يآم غم، اجتناب از الفاظ و عبارات خصمانه و خشونت

 يريزنج يها يژگی، وتر حيو صح تر قيدق يها که شامل تلفظ يواج يها . دوم نشانهرهيغ

 ساختارهاياز   که شامل استفاده يکاربرد-ينحو يها يژگی. سوم ورهيزنان و غ اصخ

زبان  زی( تما6679) کافيل .دهد يرا نشان م نانيو عدم اطم دیترد و احترام يانيو ب يپرسش

این پژوهش . دهد يقرار م يموردبررس سطحدر پنج  يزنان از مردان را به لحاظ واژگان

و « بازنمایي جنسيت» شيوا ارسطویي، از «ناني»و « خوف»دو رمانِ کوشد تا با بررسي  مي

 جنسيتِ زنانه به لحاظ کاربرد واژگان و اصطالحات خاص سطح زباندر  «را کارکرد آن»

 .هدد رمورد تحليل قرا

 بیان مسئله
است که  «شناسي زبانجامعه»هاي موردتوجه در حوزۀ یکي از شاخه «شناسي جنسيتزبان» 

ليکاف در رابين پردازد. هاي زباني ميبر ایجاد گوناگوني «متغير جنسيت»به مطالعة تأثير 

 از کتاب زبان و جنسيت )انتشار الکترونيکي «زبان، جنسيت و سياست»فصلي با عنوان 



 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 797

وي . ها تأثير داردا است و بر بقاي آنهدهندۀ کليشهکند که زبان انعکاس مي( بيان 2883

تر است؛ زیرا شامل انگارۀ ضعف و عدم معتقد است زبان زنان از زبان مردان فرودست

 هاي عاطفي تأکيد دارد. ليکافاهميت و غيرجدي و واکنشقطعيت است و بر مطالب بي

سبک » وياز دیدگاه . گفتار زنانه در گفتمان صحبت کرده استمورد الگوي  در (6679)

ترین حاالت، کامالً متمایز از هم است و بر مبناي  ، حتي در پوشيده«گفتار زنان و مردان

شود. بر اساس فکري و زباني تشخيص داده مي ةشاخ دو درتقسيم ساختار جنسيتي زبان، 

یا نوشتن، زبان متفاوتي دارند. به نظر هنگام سخن گفتن دیدگاه وي، زنان و مردان به

ليکاف به دليل توجه به زوایاي مختلف کارکرد زبان و جنسيت در آثار  ةرسد نظری مي

است. در پژوهش  «زبان و جنسيت»ادبي، الگویي مناسب براي بررسي آثار ادبي از نگاه 

اثر  «ناني»و « خوف»دو رمان حاضر از این نظریه براي تحليل کارکرد زبان و جنسيت در 

بهره گرفته شده است. روش این پژوهش مبتني بر بررسي اختالفات زباني  شيوا ارسطویي

تفاوت اصلي این پارامترهاي واژگاني یاد شده است. هاي زنان و مردان به لحاظ شخصيت

 «جامعة آماري»اند، در وهلة نخست در نوع پژوهش با تحقيقاتي که تاکنون انجام شده

هایي که تاکنون انجام است. برخي از پژوهش «هاشاخصجامعيت »دوم در  است؛ تفاوت

در این پژوهش تالش  گاناند؛ اما نگارندقرار داده شاخصاند، مبناي تحليل را یک  شده

هاي اخير با رونق در سال د.نمدّنظر رویکرد ليکاف را لحاظ کن هايشاخصد تمام نکنمي

، «ادبيات مردانه»، مباحثي مانند «شناسيادبيات و زبان»اي بين رشتهگرفتن مطالعات ميان

مدّنظر پژوهشگران متعددي قرار گرفته که « نویسيزنانه»و « نویسي مردانه»و « ادبيات زنانه»

گونه مطالعات، اند. اهميت اصلي این دید خاص خود به این مقوله نگریستهاز زاویة هرکدام

طور  بهو « رمان»است. با توجه به اهميت نوع ادبي « جنسيت»و « زبان»توجه به رابطة بين 

هاي زباني در ارتباط با مقولة جنسيت در  ، ضرورت مطالعة شاخص«هاي زنان رمان» خاص

 شناسي ادبي آثار زنان راهگشا و مؤثر باشد. تواند در مسير مطالعات سبکاین نوع ادبي، مي

هاي در داستان «هاي زنشخصيتزبان » شود: گونه مطرح ميپرسش اصلي این پژوهش این

 ليکاف مطابقت دارد؟رابين بيني از ابعاد با پيش کی در کدامشيوا ارسطویي 
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 روش پژوهش

این  است. شده انتخاب  عنوان چارچوب نظري به (6679ليکاف )در این پژوهش مدل  

 پژوهشدر این  ؛ اماشده آوایي، نحوي و کاربردشناختي مطرحچارچوب در ابعاد واژگاني، 

. در ه استشد بسندهبا توجه به موضوع موردنظر به معرفي مقوالت واژگاني در این مدل 

پس . برگزیده شده است «نا ني»و « خوف»دو رمان شيوا ارسطویي با عنوان  پژوهش حاضر

در تحليل ها پرداخته شده است. بندي آنهالگوي مدّنظر، به طبق بر اساس ها جمله از ارزیابي

شيوا ليکاف بازنمایي زبان زنان توسط  ۀشدي واژگاني ارائه ها با توجه به پارامترها داده

 و بندي شد ها استخراج و سپس دسته شده جمله. طبق چارچوب ارائهشد ارزیابي ارسطویي

 .قرار گرفتندتحليل شده در چارچوب نظري مورد  بر اساس پارامترهاي ارائه
 

 پیشینۀ پژوهش

 الف( مطالعات حوزۀ زبان و جنسیت

 کاف،ي، لريساپ ي و افرادي مانندالديهفتاد م ةده به« زبان و جنسيت»پيشينة مطالعات حوزۀ  

 ةاست که مسئل يکس نينخست کافيل شود.و ... مربوط مي تانن، گوم، هولمز، کامرون

وي  بعد از. مطرح کرد« زن تيزبان و موقع» عنوانا ب يپژوهش ةرا با ارائ «تيو جنس نزبا»

قرار گرفت؛ جهت اول کاربرد  يزبان و جنسيت در تحقيقات از دو جهت موردبررس ةرابط

متفاوت زبان توسط زنان و مردان و جهت دوم بررسي بازتاب ناهمساني زنان و مردان در 

نسيت در آثار برخي از برخي از پژوهشگران به بازنمایي ج هاي اخيردر سالزبان است. 

( در 6837زاده ) وليآثار زیر اشاره کرد. توان به  اند که از آن جمله مينویسندگان پرداخته

کوشد از خالل ردیابي  مي «نویسان زن ایراني جنسيت در آثار رمان»پژوهشي با عنوان 

بپردازد که هاي بازنمایي جنسيت در آثار برخي نویسندگان زن ایراني به این مهم  نظام

( به 6833یعقوبي ). شود نویس ایراني چگونه تصویر مي جنسيت زنانه در آثار زنان رمان

ایسوندي . است توجه داشتهدر زبان فارسي  «بيان تقاضا ۀتأثير جنسيت بر شيو»بررسي 
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را  «عذرخواهي در زبان فارسي و انگليسي از دیدگاه بين فرهنگي و جنسيتي»( 6868)

 ت.اس کرده بررسي 
 

 ب( مطالعات مربوط به آثار شیوا ارسطویي
نقش زنان در  ةسیمقا ؛رمان ةنیيزن در آ»( در پژوهشي با عنوان 6861خسروي و کيواني ) 

 يبررس، به «شهرزاد يب ينگران نباش و ب کنم؛يها را من خاموش م چراغ يسه رمان فارس

 ( در6867جاور و عليزاده ) .اندپرداخته يرانیا ةزن در جامع تيبه موقع سندهینگاه زنانِ نو

نشان  «یيارسطو واياثر ش «خوف»عناصر گروتسک در رمان  يبررس»پژوهشي با عنوان 

 يهراسناک يگر فضاتیروا ،يگروتسک ياجزا ختنيبا درآم ،یياثر روا نیااند که داده

خسروي و  داستان زنانه به خدمت گرفته شده است. کیبار در  نينخست ياست که برا

هنوز نه، اما »بررسي و تحليل عناصر داستاني در داستان کوتاه »( در مقالة 6862کاظمي )

-اند که آنچه بيشتر در این داستان نمود دارد، مشکالت و دغدغه، به این نتيجه رسيده«بعد

بي دهد. روزبه و طال اي است که نویسنده به نمایندگي از زنان جامعة خود ارائه ميهاي زنانه

مضمون  اند کهنشان داده «هاي شيوا ارسطویينقد فمينيستي مجموعه داستان» ( در مقالة6836)

( در 6868باقري ) .زنان در برابر مردان و جامعه است يـ اجتماع يها، مسائل عاطفداستان

 يابیرد ، به«یيارسطو واياثر شف بانوان در رمان خو زدیا يدگرگون»پژوهش خود با عنوان 

تمرکز کرده  يانقد اسطوره يبر مبناخوف رمان  یيِو کهن الگو يااسطوره يهايژگیو

 است.
 

 مباني نظری پژوهش.2

 (DSL)شناسي جنسیت و رویکرد رابین لیکاف زبان.2-2

است که « زبان شناسيجامعه»موردتوجه در حوزۀ  هاياز شاخه يکی «تيجنس شناسيزبان» 

 ةنيدر زم پژوهش. پردازديم يزبان هاييگوناگون جادیبر ا «تيجنس ريمتغ» ريبه مطالعة تأث

پس  متحده آغاز شد و ازآناالتیدر ا الدييم 18 ةاز حدود ده تيزبان و جنس ةرابط

 کاربردي، چه و نظري چه شناسان،به بحث داغ زبان کایسرعت در سرتاسر اروپا و آمر به
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 نياز رابDSLيتئور ت،يو جنس يشناس زبان ۀدربار نینو يها هیازنظر يکی شد. لتبدی

اختصار معتقد است که سبک گفتار  به ياست. و یيکایآمر ةشناس برجست زبان کاف،يل

 ميتقس ياز هم است و برمبنا زیحاالت، کامالً متما نیتر دهيدر پوش يزنان و مردان، حتّ

معتقد بود  کافيل .شود يداده م صيتشخ  يو زبان يفکر ةزبان به دوشاخ يتيساختار جنس

 مشخصي يکالم گوهايبرخوردارند که در آن از ال يسبک زبان يکه بانوان عموماً از نوع

 ایموارد زنان از همه  يکه در برخ نکته تأکيد کرده نیاهمچنين بر . او کنندياستفاده م

 دهيکش زين اتيادب يبحث به قلمرو نیا ةدامن .کنندينم تيالگوها تبع نیاز ا يبعض يحت

 يتيکارکرد جنس ياعم از کتاب و مقاله به بررس ،يآثار فراوان ا،يدن سراسرشده است و در 

 .اند پرداخته يزبان در آثار مختلف ادب

 (DSL) های زباني در رویکرد رابین لیکافبندی شاخصهطبقه.2-7

هنوز مدلي موفق در  ؛ اماگذرد ( مي6679) مدل ليکافشدن مطرحهاي زیادي از  سال 

بر همين  .آید نویسان به حساب مينویسان و داستانبازنمایي جنسيت در زبان آثار رمان

بر است.  شده  برگزیده عنوان چارچوب نظري در این پژوهش مدل موردنظر وي بهاساس 

هنگام سخن گفتن یا نوشتن، زبان متفاوتي دارند.  ، زنان و مردان بهوياساس دیدگاه 

 در و تسلط مردان را کنديم ادی «فيزبان ضع»سبک گفتار زنانه با عنوان  نیاز ا کافيل

 يبرا« زنان» کافيل . به نظردانديعنوان م نیعامل استفاده از ا تيجنس يعيمراتب طب سلسله

 مطلقيبهمن) کننديم دبانه صحبتؤمناسب با شأن خود در جامعه با زبان م يگاهیجا افتنی

 جیاز نتا يکیزنان و مردان  انيم يزبان يها تفاوت . از دیدگاه وي(71: 6868 ،و مروي

است که ازنظر  یيهاآنان بازتاب تفاوت يزبان يهايژگیوو  است ياجتماع هاي ينابرابر

 (. وي62: 6873 ان،يفارس)گروه وجود دارد  نیا ياعضا انيم ياجتماع تيّنقش و موقع

 کند: بندي مي طبقههاي زباني زنانه را تحت سه عنوان  شاخصه
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 رابین لیکاف ازنظرهای زبان بندی شاخصه طبقه .2جدول 

 نمودهای زباني شاخص زباني ردیف

 هاي واژگاني نشانه 6
مد، عبارات احساسي، اجتناب از الفاظ و عبارات  ةواژگان مختص زنان در زمين

 هاي محترمانه و غيره. آميز، استفاده از صورتخشونت

 تر و غيره. صحيح ،تر هاي دقيق تلفظ واجيهاي  نشانه 2

8 
 هاي نحوي ویژگي

 کاربردي

 پرسشي و بياني که تردید و عدم اطمينان جمالتاز   استفاده

 دهد. را نشان مي

 «نا ني»و « خوف»های نگاهي اجمالي به بافت موقعیتي رمان. 2-3

از ميان همة  هاي پيچيدۀ انسان مدرني است کهروایتي ساده از ترس «خوف»رمان  

کند. راوي در این روایت، در مواجهة تنگاتنگ با هاي زندگي، تنهایي را انتخاب مي شيوه

اي که این نوع از زندگي پيش رویش قرار بينيهاي غيرقابل پيشاش و واقعيتنوع زندگي

شود. وحشتي که متن داده، دچار اضطراب و وحشتي خارج از توان و ظرفيت بشر امروز مي

عنوان عنصري معلول از درون به اجزا دربياورد؛ اما علت آن را در کند آن را بهمي تالش

 يها شده از جنبه فصل نوشته ایقول  22رمان که در  نیا«. کندوجو ميبيرون از متن جست

که از  يا يواقع ریمنظر است و تصو کیاست: زبان کارشده و بارز آن  يبررس مختلف قابل

 يریتصو نيهم رنکته کا نیتر مهم دیکه شا گرید يمنظر دهد، يئه مزن در جامعه ما ارا

موفق و تنها که  سنده،ینو ي. زندهد يارائه م دايش يعنیرمان  ياصل تياست که از شخص

 يگرید زيچ خواهد ياما انگار جامعه م ؛مستقل باشد و به آنچه حقش است برسد خواهد يم

کاوه آمده  تیکه در قول آخر که در روا چنان کرده به او بقبوالند، آن ریرا که از او تصو

 .دهد يشده به خواننده ارائه م ازآنچه تاکنون گفته زيبرانگ دیمعکوس و ترد يریتصو ،است

 نيبا هم نيو همچن شود يآغاز م «دايش»زندان رفتن  تیداستان با حکا ،يسطح متن در

 اتیکه محتو شود يدر نظر گرفته م يعنوان ظرف ن بهزندا یي. گورسد يم انیبه پا تیحکا

 يها تیبه روا هياز زندان شب دايش يها تیاست. روا شیها تيرمان و شخص نيآن، هم

متفاوت به  يعنوان دو فضا. زندان و خانه بهکند يم يکه در آن زندگ يتياوست از سوئ

پسر  ایبندان  هم يآزار رسان ليها، به دل حضور موش ليبه دل نیو ا شوند يم هيشب گریکدی
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 يخانه با زندان فرق یي. گودهد يدر هر دو فضا رخ م «دايش» یيتنها ليسرهنگ و به دل

زندان، متعلق به  يمتفاوت هستند. فضا يتاندو فضا متعلق به دو زمان داس نیاما ا ؛ندارد

 گر،ید عبارت به؛ داستيش يزندگ يخانه متعلق به دوران کنون يزمان ساواک است و فضا

تر  بزرگ يو خانه را به زندان کند يمنتقل م دايش ةخودش را به خان يها يژگیزندان و

ترس  ليدل نيبه هم شود، يگسترده م «دايش» يکنون ةکه در سطح جامع کند يم لیتبد

)نک: نقد رمان  از ترس او در دوران زندان است. شيب يدر زمان کنون طشیاز شرا «دايش»

 يال صادقي(.خوف توسط ل

به اسم  يدختر يو زندگ پردازد يبعد از انقالب و جنگ م يها به سال «نا ين» رمان 

و کوچک خودش  ياليخ يايدر دن روسي. سکند يم روایتپدرش را  روس،يو س «ناين»

 يخوشبخت کیو  رسند ياما خوشبخت به نظر م ؛طور نيو خانواده او هم هم کند يم يزندگ

ها و  و او را با توهمات و دغدغه دشو يم ناين يکم وارد جهان ذهنکم خوانندهمستحکم. 

. او دچار دنيب يرا بر ذهن او م ياجتماع يدادهایرو يو ردپا دشناس يم شیها انیهذ

را  يفرد ينيب جهان کیبه  دنيرس يتحول برا کیو رنج  شود يم يتيشخص يها يدگرگون

که احمدجان در آن  ينيرزمیدارند. مثل ز يادیز تيها اهم مکان «نا ين». در شود يمتحمل م

خانه  نیقرار دارد. ا يفردوس دانيکه در مرکز شهر و در م کيخانه هاسم ای رديگ يپناه م

 يها بحران رياز مردم درگ يادیکه بخش ز يا که درست در دوره کند يم دايپ تياهم يوقت

تا فال قهوه  ندیآ يهر منقطه ش نیتر يمتوسط به مرکز ةاز زنان طبق يا عده ستند،ه يجمع

 يبرا يمکان شهيتهران و هم يها نقطه نیتر انقالب از شلوغ ابانيو خ يفردوس داني. مرنديبگ

 نیتر يافتاده در مرکز مجزا و تک يا رهیانگار جز ک،ياما خانه هاسم ؛حضور مردم بوده

)برگرفته از نقد آثار  .رسد يدر آن به اوج م نا يکه بحران ن يا رهینقطه شهر است. جز

 ارسطویي در شهر کتاب(
 

 معرفي شیوا ارسطویي و سبک نوشتاری او.2-0

در تهران، با  6858 بهشتیمتولد ارد يرانیمترجم و شاعر ا سنده،ینوشيوا ارسطویي  

از دانشگاه  يبهداشت صنعت يو کارشناس يسيزبان انگل يمترجم يکارشناس التيتحص
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 داشته را يدر دانشگاه هنر تهران و دانشگاه فاراب يسینو داستان سی. او سابقه تدراست تهران

ده سال  نيهمچن. است سیهنر در حال تدر يرانتفاعيهاي غاز دانشگاه يکیو اکنون در 

نيز کوتاه را  لميچند ف در گريیکند. او بازيرا برگزار م «وانکا» يسینواست کارگاه داستان

آمده بودم با دخترم »هاي توان به مجموعه داستانيم یيآثار ارسطو از .تجربه کرده است

، «شدم بایز دمیاو را که د»هاي و رمان ستميمن دختر ن» ،«آفتاب و مهتاب» ،«بخورم چاي

است،  دهيرس چاپ که در آلمان به «ونياف»و رمان  «ستين يآسمان خال» ،«شهرزاد يبيب»

 اشاره کرد.

 «نا ني»و « خوف»های زنانه در رمانهای های بازنمایي شخصیتشیوه.2-9

 «زنانه يگفتمان يريگ زنان و شکل اتيادب» تيدوران تثب توان يهفتاد و هشتاد را م يها دهه 

است که با محور قرار دادن زنان در آثارش  يسندگانینو  از جمله یيارسطو وايدانست. ش

 يپرداز تيخاص در شخص يسبک یيارسطو دارند. ياز مفهوم زنانگ یيزدا شهيدر کل يسع

زنان »او زن هستند.  يها داستان يها تيشخص اغلبدارد و  شیها زنان در داستان

 قبيلاز  یيها تيشخص .هستند «يکه دچار دوگانگ يزنان»و  «زنان خودمحور»، «مردمحور

نام، ظاهر، حرکات،  ةواسط به ها تيشخص نیا. رهيو غ «فخري»، «ناين» ،«وايش»، «شهرزاد»

خودمحور و  يها مردمحور، زن يها هستند: زن ميتقس سه بخش قابل درها  ها و ناگفته گفته

 .دوپاره يها زن
 

 در آثار شیوا ارسطویي« های زنانهبازنمایي شخصیت»های متفاوت شیوه .7جدول 
 

 های زنانهویژگي شخصیت پردازی زنان نوع شخصیت ردیف

 زن خودمحور تيشخص 0
 يها تيشخص گریدر مواجهه با د يمحور تيعنوان شخص زن به

 .شود يم ياصل  تيشخص ةگرفتن زن به مثاب داستان باعث شکل

 زن مردمحور تيشخص 2
 ةگرفتن زن به مثاب باعث شکل يمحور تيعنوان شخص مرد به

 .شود يم ياصل تيشخص

 مردمحور است. گرید يخودمحور و بخش ،زن تياز شخص يبخش دوپاره تيشخص 1
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. در توجه داردعنوان شخصيت اصلي و محوري بر دوپارگي زن به نا ني رمان ارسطویي در 

تر از دیگر آثار ارسطویي دارد، دختري به نام نينا  این رمان که روایت و ساختاري کالسيک

 شود و هایي چون سيروس، شهروز و احمدجان از هم شکافته مي در ارتباط با شخصيت

پيشين خود تا   رسد ارسطویي از سبک شود. در این اثر، به نظر مي دوباره از نو ساخته مي

تر است.  گيري رماني با روایت و ساختاري کالسيک گيرد و در پي شکل حدي فاصله مي

نينا، شخصيت اصلي کتاب  ۀگونگي از شخصيت دو پار توان شمایل عنوان این کتاب را مي

است و در بخشي خودمحور. به عبارتي،  خشي از رمان مردمحوردانست. شخصيتي که در ب

نينا در بخشي از کتاب، شخصيت اصلي است و نه محوري. چراکه سيروس، شهروز و 

شود نينا تنها موضوع  ها، باعث مي دهند و وابستگي نينا به آن احمد شخصيت او را شکل مي

و به  ستندين کيسمبل «نا ين»ن ها در رما ها و مکان آدم .رمان باشد و نه کنشگر اصلي

 ابانخي طول در. اندشده لیمجاز مرسل بلند تبد کیمرتبط به هم در ساختار  یيها نشانه

به مرکز تهران و ازآنجا به  کند يتهران را از شرق آن متصل م يکه انتها يدراز

متوسط با  ي طبقه يها آدم وردکه محل برخ يدراز ابانيدوروبر. همان خ يها برزن کوچه

و  شود يم معنا يدر آن ب يطبقات اجتماع زیاست که تما يريدراز مس ابانيخ نیهم است. ا

 ؛اقوتیو  کيفقط هاسم . نهکند يم فیها را پشت سرهم رد و داستان ها تحول و رييهمة تغ

 «خوف»در رمان ندارند.  یيو بدون هم معنا گراندیکدیرمان مکمل  يها بلکه تمام زن

 يا . جهان مردانهشود يم ميبه دو قسمت تقس زياست که جهان او ن يتيدوجنس يکاوه، فرد

متن را  نیجهان ا ۀدارد و شالود طرهيرمان است، بر کل داستان س ياصل يکه همان راو

شده،  دهیکاوه دزد يکه از سو داي. کل رمان بر اساس دفترچه خاطرات شدهد يشکل م

خود،  يکاوه، در خالل صدا جهي. درنتهاز زبان کاو داياما با خاطرات ش شود، ينقل م

کاوه  تی( روايانیو دوم )پا ستياست. فصل دوم و فصل ب دايش يبه انعکاس صدا ریناگز

نغمه و همه حوادث  دا،يش يکاوه به حضور واقع ت،یروا نیو در ا دايش ياست از ماجرا

ناممکن  و، ممکن بودن بودن يواقع انيقرار است مخاطب در ابهام م یيگو کند، يشک م



 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 111

داستان به  تیباور کردن و باور نکردن و درنها انيم قيبماند. در تعل يها باق جهان نیبودن ا

 .شانیها در اسارت خود و ترس یيها از انسان شود يم لیتبد نینماد يتیروا


 «ناني»و « خوف»در دو رمان  های زنان و طبقۀ اجتماعي آنانعناوین شخصیت .3جدول 

 سن، طبقه اجتماعي، شغل و ... نوع شخصیت نام شخصیت ردیف

 اصلي / پویا نينا 6
 اي متوسط،دختري جوان از خانواده

 دانشجو و آموزگار

 دارزني ميانسال، خانه فرعي / ایستا فخري 2

 زني ميانسال، فالگير فرعي / ایستا هاسميک 8

 گرددورهزني ميانسال، زني مجنون و  فرعي / ایستا یاقوت 5

 اي مرفهدختري جوان از خانواده فرعي / ایستا گُلي 9

 زني ميانسال و آرایشگر فرعي / ایستا خانم عابدي 9

 زناني ميانسال فرعي / ایستا زنان آرایشگر 1

 زناني ميانسال فرعي / ایستا زنان فالگير 7

 زني جوان و نویسنده اصلي / پویا شيدا 3

 دارزني جوان و خانه فرعي / ایستا نغمه 6

 دارزني جوان و خانه فرعي / ایستا ژینوس 68
 

ها تحلیل دادهبحث و .7

متني گفتار زنانه در بافت رابين ليکاف در این قسمت هر پنج پارامتر واژگاني موردنظر 

کاربرد ، ها کنندهمکرر از تردیدنماها یا تعدیل ۀاستفاد: است  قرار گرفته يموردبررس

کاربرد ، استفاده از قيدهاي تشدیدکننده، ها زبان و پرهيز از دشواژه ةدبانؤمهاي  صورت

 .کاربرد واژگان خاص زنانهو  صفات عاطفي

 کارانهو محافظه انهیعام ار،یکاربرد زبان مع.7-2

 بهي مختلف يانتظارات اجتماع متفاوت و يرفتار يگوناگون، الگوها ياجتماع يهانقش 

 رفتار نةياز زنان و مردان در زم ياست که انتظارات اجتماع ليدل نيو به هم آورديم وجود
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و  است انسان يرفتار اجتماع يها از جنبه يکی ي. رفتار زبانستين کسانیآنان  ياجتماع

ازآنجاکه در  يشناسان اجتماعآن است. به نظر زبان يها و اصول کل کتابع مال نیبنابرا

 انتظاري ترو مناسب ترحيصح يبا مردان رفتار اجتماع سهیجوامع از زنان در مقا شتريب

 يازنظر اجتماع يطورکل بلکه به ؛تنها با مردان متفاوت است نه زيآنان ن يرفتار زبان رود، يم

باشد  نيچن آن علت دی. شاکنندياز مردان استفاده م شتريب ،ترحيصح ایبهتر  يهااز شکل

امر آنان را  نيهم .است شتريزنان ب يدر هر جامعه بر رو يفرهنگ -ياجتماع يکه فشارها

 فر،نينوش) کنديم ترمعتبر حساس يزبان يهايژگیخود و کاربرد و ينسبت به رفتار زبان

 طةيدر ح نکهیا از شتريزنان و مردان ب يتفاوت گفتار کاف،يازنظر ل (631: 6836

جامعه است؛  يفرهنگ دهندۀ روابطانعکاس ،باشد يبررس قابل يو تفاوت گفتار يشناس زبان

سطح انتظارات از مرد  با جامعه، سطح انتظارات از هر زن يفرهنگ طةيمعنا که در ح نیبد

زنان و مردان چندان از  يهانقش که يمانند جوامع صنعت يدر جوامع يمتفاوت است؛ حت

 يه به فضابا توجّ وجود دارد. ردانم در گفتار زنان و یيهاتفاوت ست،يدور ن گریکدی

 رااین دو رمان زن  يهاتيشخص سندهینو رسدبه نظر مي «نينا»و « خوف»رمان دو حاکم در 

 يهاتيشخص با سهیزنان داستان در مقا و تر زبان ملزم کردهاستفاده از نوع بهتر و درست به

. این الزام در مقایسة گفتار رنديگيکار م از زبان را به يترحيمرد، صورت صح

 وضوح قابل مشاهده است:به« هاسميک»و « نينا»و « شهروز»، «سيروس»هایي مثل  شخصيت

 «!( 1: 6865)ارسطویي، « اونجا رو داشته باش که فقط داشته باشيش، قورباغه

 «گفتار سيروس»

 «گفتار سيروس» (39)همان: « قور قور نکن. خونه مردمو خالي کن» 

 «تار شهروزگف( »26)همان: « یاقوت داره تاوون سختي ميده» 

  :گفتار ( »65نگرانش نذار عزیز، این مرد تا نگران نشه زنگ نميزنه اینجا )همان

 «هاسميک
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  اگر تقصير خودش بوده باشد چي؟ اگر دیگر نتواند بيخودي به شهروز بگوید نه

چي؟ اگر دیگر نپرسد... اگر دیگر نگوید... اگر باز هم انقالب بشود چي؟ اگر 

ه باشد چي؟ اگر این انقالب شهروز نداشته باشد چي؟ این محله بي شهروز ماند

 «گفتار نينا( »11)همان: 

 های غیررکیک دشواژه از ۀ محدوداستفاد.7-2-2
داند؛ اما برخالف زنان، مردان در  ليکاف زنان را استادان استفاده از حُسن بيان مي 

مقابل هستند و ازنظر دادن برتري خود به طرف گرا و در پي نشان گفتار بسيار رقابت ةعرص

هاي  هاي بيشتري دارند؛ به همين دليل، خيلي بيشتر از زنان از دشواژه اجتماعي نيز آزادي

 تةها به دو دس پژوهش دشواژه نیدر ا (.79: 6838 نژاد، کنند )جان رکيک، استفاده مي

و نقد مسائل  انيب ليبه دل یيارسطو هاياند. در رمان شده يبند ميتقس کيررکيو غ کيرک

 در موارد کيررکيغ يها دشواژه ازو روزمره آن زمان  انهيعام تاز جمال ياجتماع

هاي غيررکيک جزء آن دسته از واژگاني هستند که  دشواژه است.  استفاده شده محدودي

هاي رکيک یا غيررکيک  هاي خاص به تابو یا دشواژه اما در بافت ؛باشند خنثي و غيرتابو مي

زنانه در بافت متني هاي  شخصيتدر کالم هاي غيررکيکي که  ند. دشواژهشو تبدیل مي

 اند از:اند، عبارتهاي ارسطویي به کار رفتهرمان

: 6865)ارسطویي، « ! مردي که از وسوسه زن بترسه و...فراریههر چي مردِ  گورِ بابای» -

266) 

 (26این زن. باید ببرنش یه جا درمونش کنن )همان:  ستدیوانه -

 (221! )همان: باالخونة کوفتيگردم به اون دیگه برنمي -

 (619)همان: « رو هم به گریه بندازي احمق هايکه بقية زن» -

 (615)همان: « دونست ميري دنبال صفاي خودت...از اولش مي غیرتتبيشوهر  -
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 ها کننده نماها یا تعدیلمکرر از تردید ۀاستفاد.7-7

کنند و  ها استفاده مي کننده ( معتقد است که زنان بيشتر از مردان از تعدیل6679ليکاف ) 

اجتماعي  يا گونه زنان به» گوید: داند. او مي شدن آنان مي خاص اجتماعي ۀدليل آن را نحو

شایسته  ةها رشد یافته که بيان و اظهار قاطع و با اطمينان، خصيص اند که این باور در آن شده

ليکاف  (.683-686: 6838نژاد،  )جان« شود زن نيست و یک رفتار زنانه محسوب نميیک 

داند. او  ها مي قطعيت و اطمينان آنها را عدم کننده( علت استفاده بيشتر زنان از تعدیل6679)

 ها شناسایي کرده است: کنندهسه عملکرد را براي تعدیل

 دهد. عدم اطمينان گوینده را نشان مي -

 شود. کاربرده مي هاي مؤدبانه به در حالت -

هاي زبان زنانه است؛ یعني کساني که از قدرت در جامعه برکنار هستند  از مشخصه -

 (.685: 6865مطلق،  بهمني و عرب )نجفي

معموالً از گفتارهاي قطعي  هاآنبيشتر زنان از تردیدنماها آن است که  ۀدليل استفاد 

نوعي تردید و دودلي وجود دارد. کاربرد تردیدنماها در گفتار  زنانپرهيزند و در گفتار  مي

ها یا جایگاه متزلزلشان در اجتماع مردساالر  نفس آن تواند به دليل کمبود اعتمادبه زنان مي

تواند این باشد که زنان معموالً سعي دارند از گفتار مؤدبانه  باشد. یک دليل دیگر نيز مي

کنند تا مطمئن باشند که از  با تردید و مکث صحبت مياستفاده کنند و به همين دليل 

  تردیدنماها کلماتي .(95: 6679 اند )ليکاف، زبان استفاده کرده ةهاي مؤدبان کلمات و فرم

رساند. درواقع، گوینده با  هستند که حس عدم اطمينان و درنگ گوینده را به مخاطب مي

، «نينا»و « خوف»در دو رمان . رهيزدپ استفاده از این کلمات از اظهارنظرهاي قطعي مي

هاي اصلي عنوان شخصيتبه« شيدا»و « نينا»بيشترین بسامد تردیدنماها مربوط به کالم 

که در تمام سطوح زندگي این دو شخصيت نمایان است،  طور همان« تردید»روایت است. 

 در کالمشان نيز نمود یافته است:

 (35: 6865نن )ارسطویي، الزم نبود آدما شهامتشونو امتحان ک کاش -
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 (22عشق فيلم باشه. یه نقشي رو براي خودش نوشته و توي اون نقش فرو رفته )همان:  شایدم -

الملل یک هيئت مشاور امور بين شما گفتن، این چه حرفيه؟ اونجا ميکنمخواهش مي -

 (.98: 6868)ارسطویي، « دولتي بودین،

 (667)همان: « خبر گذاشتم و رفتم پي کارم که اون روز تو استانبول، بي ببخشید -

 (67)همان: « ميرم!در رو بازکنين! من اینجا دارم از ترس مي لطفاً آقاي کمالي! -

 (695)همان: « ! چاي آماده استبفرمایین جانم -

ها و کنندهتعدیل»هاي مرد در زمينة کاربرد ها با شخصيتمقایسة گفتار این شخصيت 

به کالم  «قطعیت»، نشان از کاربرد عواملي در گفتار مردان دارد که جنبة «تردیدنماها

سازد. افعال از الگوي گفتاري زنان روایت متمایز مي بيترت نیا بهبخشند و ها ميآن

هاي قطعيت در کالم اسنادي، ادات تأکيد، افعال منفي و جمالت خبري کوتاه از نشانه

از جملة این « فردمظهري»و « شهروز»، «سيروس»، «احمد جان»ها هستند. مردانِ این رمان

 مردان هستند:

( 22)همان: « است ياوتکه بهش ميگن  ستیک انسان در خود فرورفته» -

 «گفتار احمدجان»

گفتار ( »27)همان: « تر بزرگبه  ده ينماینجوری جواب یه دختر خوب » -

 «شهروز

گفتار ( »27)همان: « کالس چندمي، فقط پرسيدم حرف بدی نزدممن » -

 «شهروز

( 89)همان: « شيگفتم بزرگ ميخانمي شدي براي خودت عروسک! » -

 «گفتار شهروز»

گفتار ( »18: 6868)ارسطویي، « . من برعکس شما عاشق صراحتمخوب است» -

 «فردمظهري
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 گفتار( »93)همان: « کنندکار را ميها به محض آنکه بترسند، همينبله جانم! زن» -

 «فردمظهري

ها کننده استفاده از تشدید.7-3

زبان زنانه نابالز، خيلي  که يدرحال ؛ازنظر ليکاف زبان مردانه قاطعانه، بزرگساالنه و مستقيم 

(. ليکاف و 637: 2887 مؤدب و غيرقاطعانه است. )نعمتي و بایر، ازحد شيرسمي و ب

اند، از  که از دسترسي به قدرت در جامعه محروم شده معتقدند زنان به خاطر این واردهوگ

آوردن جایگاه خود در اجتماع استفاده  دست هاي زباني دیگري براي ابراز و به استراتژي

 ي لهيوس ها به دهد در برخوردهاي مختلط، کاربرد تشدیدکننده مي  کنند. مطالعات نشان مي

هاي  يشتر است و بنابراین تفاوت استفاده مردان و زنان از این استراتژيزنان نسبت به مردان ب

 و عرب ها در اجتماع دارند، نسبت داد )نجفي هاي متفاوتي که آن توان به نقش زباني را مي

زنان به این دليل که در  ليکاف بر این باور است که معموالً (.682: 6868 مطلق، بهمني

کنند با زبان گفتاري و نوشتاري خاص خود موقعيت  اجتماع جایگاه امني ندارند، سعي مي

اما  ؛کنند ها در توصيف هرچيزي با شدت بيشتري عمل مي تري را کسب کنند. آن مستحکم

، بختياري و دهقاني کنند )محمودي مردان معموالً به یک توصيف ساده و خنثي اکتفا مي

است که کالم خود را با  ندهیاطمينان و قدرت گو ۀدهند ها نشان تشدیدکننده (.996: 6862

تر جمالت و  کيد بر گفتار خود از آهنگ قويأزنان براي ت .کنند شدت بيشتري بيان مي

کنند با زبان گفتاري و نوشتاري  معموالً زنان سعي مي و کنند ها استفاده مي تشدیدکننده

( و 6678) ليکاف ةبر اساس نظری تري را کسب کنند. مستحکم خاص خود موقعيت

هاي زباني دیگري و  زنان براي دسترسي به قدرت در جامعه از استراتژيواردهوگ 

کنند. بر اساس مطالعات  آوردن جایگاه خود در اجتماع استفاده مي دست همچنين براي به

زنان نسبت به مردان بيشتر  ةسيلها به و پيشين در برخوردهاي مختلط، کاربرد تشدیدکننده

توان به  هاي زباني را مي مردان و زنان از این استراتژي ۀاست و بنابراین تفاوت استفاد
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 مطلق، عرب، بهمني ها در اجتماع دارند، نسبت داد )نجفي هاي متفاوتي که آن نقش

682:6868.) 

)ارسطویي،  گيره.اینجا اون قدر شلوغ ميشه که آدم اون باال سرسام مي البد -

6865 :7) 

 (86)همان:  دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره -

 (7همان: ) گه.الکي مي شمهمه -

 (18: 6868)ارسطویي، « هاگوید: دلبريِ تمدنميحتماً نغمه اگر برگردد  -

 (72: 6865خياله )ارسطویي،  اشهمهخياله عزیز.  -

فکری و عاطفي  اصطالحات مربوط به جهان»دایرۀ واژگان خاصّ زنانه .7-0

«زنان

ها و  دهد، کاربرد واژه در کاربرد زبان را نشان مي جنسيتثير أیکي از مواردي که ت 

ها  . ميزان کاربرد این واژهاست «زن و مرد»اصطالحات مخصوص به هریک از دو جنس 

و مردانه تغيير کند. همچنين ميزان کاربرد این  انههاي متفاوت زن تواند در محيط مي

کند. بر همين اساس  تغيير مي ،اصطالحات در محيطي که هر دو جنس حضور داشته باشند

سعي  به تصویر بکشند،نویسان براي اینکه هر چه بيشتر واقعيت محيط زباني را داستان

این واقعيت زباني  کوشند مي گرید عبارت کنند در آثار خود این تفاوت را نشان دهند؛ به مي

در این  نویس هموارهرمان نویسندگانالمقدور بازنمایي کنند. که هست حتي يا گونه را به

خصوص اهتمام خود را مصروف بازنمایي تفاوت این وجه از زبان زن و مرد بر اساس 

توان تقسيم  ها را ازنظر جنسيتي به دونوع زنانه و مردانه مي واژهاند. کرده محيط و شرایط

اما در طول زمان و براثر کثرت استعمال بعضي واژگان زنانه و  ؛این یک قانون نيستنمود. 

اشاره به این   انگاري زباني زنان به نحوه هاي فرودست یکي از نشانهاند.  برخي مردانه شده

 در گفتار زنانه همراه اصطالحات و .مسئله در ميان عبارت و واژگان جنسيتي زنانه است
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رود که عمدتاً مربوط به زندگي زنان و جهان فکري و عاطفي  واژگان خاصي به کار مي

 ورزي و ...آنان است. واژگاني مربوط به مسائل روزمره، عشق

 لباس خوشگل کی. رميبگ يدوش حساب کیراحت  اليبا خ خواهد يدلم م» -

 رميبگ خوشگل فیک کیو کم و موقّر کنم،  زیتم شیآرا کیبپوشم، 

 ندازميب شیدهايرا با کل خوشگلم یدیجاکلدستم، در رو باز کنم، ببندم، 

-سال نی: صدسال به ازمیو بگو يدنید ديدوست، ع کیبروم خانة  فم،يک يتو

 (88: 6868)ارسطویي، « ها

: 6865حال نباشن! )ارسطویي، این قدر بي چشاتبردار بکش تو  مدادواون  -

28) 

برق یه کم با اون  لباتمحال بياد ...  هاتگونههم بزن رو  رژ یه کم از اون -

 (.25افته )همان: چرب کن، قرآن خدا که غلط نمي لب
 

 های زنانهتصویرآفریني.7-0-2

شامل مواردي مانند  موردبحثهاي داستاني در رمان  هر یک از شخصيت« بافت زندگي» 

ها در کالم آن فرد منحصربهسن، سطح تحصيالت، شغل و ... باعث خلق تصاویر خاص و 

شده است. تفاوت ميان تصاویر هاسميک، فخري، نينا، شيدا، نغمه، ژینوس و ... گویاي این 

 مطلب هستند:

هاي قدیم ایراني، در یکي از آن شبدر یکي از نيمه مثل این بود که» -

هاي شميراني، مردي که مطمئن هستي مال خودت است، نگران است اتوبوس

کردم این مرد در حریم خانة باشي. فکر مي کرده گمه چيزي را در راه خان

رفت طرف آنجا، همان خواهد اي که همان قطار داشت ميخودش، همان خانه

 (76: 6868)ارسطویي، « خواست بشود... شد که من دلم مي
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این  شگون نداره.از یه راه دیگه برو خونتون. از ميدون فردوسي رد نشو. » -

موقع رد شدن ازینجا چشم من  آگه. مخصوصاً کنهسم ميزنا رو طلميدون 

خوام برم از اینجا. قول بده اون شهروزو بکاري افتاده باشه توي چشمشون. مي

 (228)همان: « وسط ميدون جنگ تا درخت سيب ازش سبز بشه

دي، بعد اون چيزي رو . سه مرحله داره. اول نشون ميفال مثل شعبده بازیه -

کني، ولي آخرش باید اون چيزي رو که غيب کردي  ميکه نشون دادي غيب 

دوباره ظاهر کني. مردم خودشون دوست دارن گول بخورن. پولشو ميدن به من 

(85)همان: 

پردازی، ترس، دلتنگي، عواطف و احساسات زنانه )حسادت، خیال.7-0-7

 نگراني، مادرانگي و احساسات مادرانه(

فرورفتن در »ها و تصورات رمانتيک است.  رؤیاپردازيهاي دنياي زنان، یکي از شاخصه 

اي است که در پردازي بيش از آنکه مردانه باشد، زنانه است. رؤیا واژهعالم رؤیا و خيال

اند به همين جهت سخن از بيشتر از مردان رؤیایي زناها. خورد يمبيشتر آثار زنانه به چشم 

( حسادت، مادرانگي، 61: 6835)حسيني،  «عالم رؤیا و خيال در آثار ایشان بيشتر است

 ي و عواطفي از این قبيل نيز مکمل این شاخصه هستند:چشم همچشم و 

ام.... ترسیدهبودم. عينهو جن. فهميد که  ترسیده گرفت،ام نميخنده» -

ي او، پسر سرهنگ جا بهدادم  که ترجيح مي قدر آن. خیلي ترسیده بودم

 (95 -98: 6868)ارسطویي،  «.نشسته باشد روي آن مبلِ ناراحت

بخت تر بگو! براشينگ مو، اونم هر روز... شاعره، تاجر که نيست!. یواش» -

 بهش رو آورده، یه سفر خوش خورده به تورش آبروداری کرده

رفته آرایشگاه به سر و وضعش رسيده اومده اینجا یه نفسي تازه کنه و بره و 

 .(89)همان: « دوباره بشينه سرِ کتاب و کاغذش
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دانست چقدر دلم هواش . اگر ميدلم برایش لک زدهکاش نغمه ایران بود،  -

 (88)همان: « را کرده

 يکه به دخترها یيهاشکنجه نیاز بدتر يکی. يبترساز موش  يادرمبادا در انف» -

 نیا دیآنها است. دخترها با يموش در سلول انفراد ختنیدهند، ر يم يزندان

که در  ميکن يکار میريبگ ادی دیکنند به قدرت. با لیضعفشان را تبد نقطه

 (7همان: « )بترسندها از ما موش يانفراد

الخائفین! یا امانکنم؟ کي باور مي کنه همه اینهایي رو که من دارم باور مي» -

 (66)همان: !« الخائفینیا امان

 هاشون ميشن هي راپورت ميدن به این و اون )ارسطویي،بچه نگران زنا وقتي -

6865 :92) 

 (87)همان:  مامانت امشب مسابقة دختر شایسته راه انداخته؟! -

 توجه به جزئیات در توصیف جهان پیرامون.7-0-3

 زيچ چيهشود. در نگاه زنان نگر زن، حاکم ميدر جهان زنانه، نگاه ریزبين و جزیي 

ها و کارياهميت و خرد نيست. ریزبيني و توجه به امور خرد و ریز و نگارش ریزه بي

زنان (. 561: 6866، ویژگي برجستة رمان زنانة فارسي است )فتوحي، دست نیازاجزیياتي 

کنند و سعي دارند هرچيزي را درست و کامل  بيشتر به جزئيات توجه مي يطورکل به

 ۀکنند. مردان معموالً دربار اما مردان معموالً کمتر به جزئيات توجه مي ؛توصيف کنند

اهميت  شانیشوند و جزئيات مسائل برا اري و اجتماعي وارد جزئيات ميسياست و مسائل ک

بختياري و )محمودي چندان اهميت ندارد شانیاما توصيف اشخاص و وسایل برا ؛دارد

نگري در توصيف ظاهر فرد و  جزیي»در مثال زیر توجه به جزیيات  (.992: 6862دهقاني، 

 شده است: باعث اطناب در سطح متن« نغمه»در کالم « فضا
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اش به فرد نشسته بود دور ميز کنارش. با دو مرد دیگر. قامت و قيافهمظهري» -

زد. بعداز آن سفر، خيلي مويِ دماغ شيدا شد. او هم تازه رسيده بود. ها ميعرب

قيافه نشسته بود مقابلش و داشت با یک مشت دیپلمات دیگر. مردي خوش

-رای هیکلِ بزرگ مظهریصندلي بکرد. وگویش را با او ضبط ميگفت

فرد کوچک بود و تنگ. پاهایش را از هم باز گذاشته بود. 

« زدصندلیش را از میز عقب کشیده بود. انگلیسي حرف مي

 (82: 6868)ارسطویي، 

یاقوت گفت: من گوش دادم. تو رادیو گفتن که من قرار دارم. توي رادیو » -

قرار دارم.  ساعت پنج بعدازظهر توی همین میدون بغليگفتن من 

گردم سرِ قرار. تو مونم منتظر قرارم و ميرم و دوباره برميگفتن من تا شب مي

 (638: 6865)ارسطویي، « مجله هم نوشتن، اونم نخوندي؟

گذاشتيم اونجا... باید برش داریم بذاریم اینجا... این  آباژورونميدونم چرا این » -

میز م بذارم اون طرف... اینجا فضا رو تنگ کرده... باید برش دار کاناپه

ها نباید بچسبن به صندلي... ناهارخوری باید یه کم اوریب باشه

کنن، ؟ روميزي رو چروک ميچرا اینقدر این رومیز صاف و صوفه... میز

 (656)همان: « کنن وسط ميز...جمع مي

 «های تاریخي زنانبیان رنج»شکایت از دنیای زنانه .7-0-0

یاره. اونم شد زندگي؟ ش داره بازي درميسيروس همهمث فخري که تو قلعه » -

دور خودش؟ شایدم دورۀ شماها  یکي آدمو هي کوک کنه بچرخونه

)ارسطویي، « شه که انقالب ميشه که!دیگه داره تموم ميشه. الکي الکي نمي

6865 :228) 
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آسون نيست. شایدم ما زنا اصن قاعدۀ جنگيدنو بلد نيستيم. آفریده نشدیم براي » -

. یا بيفتيم به که باید با خودمون بجنگیم نهیآشاید طبعمون نگيدن. ج

گم تو جون هم گيس همدیگه رو بکنيم یا گيس خودمون بکنيم... من که مي

فقط داري بازي درمياري با این سر قرار رفتنات. شایدم ما زنا بازي کردنو بيشتر 

 (228: 6865)ارسطویي، « از جنگيدن دوست داریم
 

 حضور عناصر دنیای زنانه.7-0-9

 درمجموعها و مسائلي سروکار دارند که زنان متناسب با بافت و شرایط زندگي، با پدیده 

کند. عناصر دنياي زنانه، از مردان مي تر متفاوتي ذهني انان را ها دغدغهجهان زندگي و 

نند در کالم کها ميیعني عناصري که زنان روزانه بسياري از اوقات خود را صرف انجام آن

امور »و « محيط فيزیکي» موردبحثها نيز تجلي یافته است. در بافت متني دو رمان آن

 خوبي قابل مشاهده است:به« روزمره

هاي مرتب و تميزي که بيشتر به دردِ تبليز ژینوس خندۀ قشنگي داشت. با دندان» -

خورد. از صورت گرد و  هاي تجارتي ميهاي آگهيخميردندان در عکس

شد فهميد که ایراني است. ، از همان دور مياشکردهموهای مشگندمي و 

دماغِ عمل و یک  مرغوب ایراني چشم و ابرویصورت شيریني داشت. 

هاي وطني پيدا نقص که آدم کمتر در صورت زن و قشنگ و بي نکرده

تميز آرایش کرده بود. را خوب و  های عسلي و درشتش چشمکند...  مي

)ارسطویي، « زد برق مي اشقوارهابروهای خوشنگاه مهربانش از زیر 

6868 :88) 

-نصيب نميکه هيچ زن جووني رو بي آرایشگاهشونمامانم یکي رو داره تو » -

« چينهبگيره. اون ورق مي فال قهوهذار؛ البته خانوم عابدي بلد نيست 

 (1: 6865)ارسطویي، 
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مبل شالي را که انداخته بودم روي سرم، کشيدم جلوتر و نشستم روي  -

. به ميهمان مهمم گفتم دیوار پیشخوانکه گذاشته بودم پشت به  کوچکي

 (92: 6868آماده است )ارسطویي،  آشپزخانههمه چيز در 

هاسوگندواژه.7-0-6
. خورنديازمردان سوگند م شتريکه زنان ب رواج داردباور  نیدر فرهنگ عامة ما ا 

به « ،»خدا  به« باشد مانند  ينیبه مقدسات د خورن هم شامل سوگند تواند يها م سوگندواژه

 :فرد يبا ارزش و مهم زندگ يزهايبه چ خوردن و هم شامل سوگند»حضرت عباس

 (36مواظب باش! )همان: تو رو خدا  پوست بکن دیگه! ولي -

 (616)همان: « تازه مد شده، خودم توي یه شوي خارجي دیدم به خدا -

« زخم زبون نزنين دیگه شمام. حاال من کجا باید دنبالشون بگردم؟ تو رو خدا -

 (633)همان: 
 

وجه عاطفي، جمالت کوتاه، جمالت ناتمام، مکث میان »ساخت زباني 

 «جمالت

سخن زنان، بر این عقيده است که زنان از قيدها یا صفات داراي  ۀیسپرسن در توصيف شيو 

ها مثل شيرین  کنند. ليکاف هم معتقد است بعضي از صفت تر، استفاده مي بار احساسي بيش

زنان در گفتار خود  (.665:6865 عرب، )نجفي روند ها بکار مي خانم ةو مليح، فقط به وسيل

ليکاف فرض بر این  ةکنند. بر اساس نظری ه مياز صفات بيشتري نسبت به مردان استفاد

داراي معنایي مثبت و احساسي، بيشتر از مردان در زبان  است که زنان از صفات عاطفيِ

 برند. خود بکار مي

شود که ساختي زنانه دارند؛ این جمالت در کالم زنانه جمالت و تعابيري مشاهده مي 

اربرد گستردۀ آنان توسط زنان، به این جمالت توانند به کار ببرند؛ اما ک را مردان هم مي

« ،«يناز« ،«طفلک»چون  یيها واژه(. 583 – 588: 6866هویتي زنانه بخشيده است )فتوحي، 
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 ياحساس فرد است و نوع انگریدارد و نما يو عاطف يبار احساس يدر زبان فارس»يوونيح

تر است.  زنان معمول يو نوشتار يواژگان در گونة گفتار نیا کنند،يم انيرا ب يهمدرد

و  يري)شع شوديو جذب مخاطب م يگفتمان کیبر شر شتريب يتوانش سبب اثرگذار نیا

 :(55: 6866 ،يتراب

جوون آدم غمباد بگيره!! خب چرا نداده ردش کنه اون ور مرز؟  یا زهرا!! -

 (17)همان: 

االن کجا غش کرده افتاده تو این سرما. تب  طفل معصومدونه اون خدا مي» -

 (227)همان: « گفت دیشب... لرزید و هذیون مي داشت. مثِ بيد مي

دل فهمن؛ رسم دنيا اینجوریه. اینجا همه، همه چي رو مي ای ماااادر... -

 (636)همان: « . بچه که نيست!ناگرون نباش مادر

 گروه: اندشده يبندميدر دو گروه تقس «يتعجب»جمالت و عبارات در زبان فارسي  

 -يارتباط دارد و بار کالم شوریمؤنث گو تيّاست که با جنس اصطالحاتي اول

مانند: اِ  شود؛ينم دهیمردان د يدر رفتار زبان وجهچيدارد و به ه يزنانگ ياجتماع

هستند که به، آخ و ... به، به آه،مانند:  يوا خاک عالم، وا و .... گروه دوم کلمات

 ةليهم به وس تواندياست و م ندهیتوجّه مثبت شنونده به گفتار گو انگريب

. نوع (91: 6868 ،يمرد استفاده شود. )شکار شورانیزن و هم گو شورانیگو

وفور مشاهده هاي زنِ این دو رمان بهگونه جمالت در کالم شخصيتاول این

 شود:مي

من قد همين یه الف بچه بودم که لباس عروس تنم کردند فرستادن خونه  وا! -

 (86: 6865سيروس )ارسطویي، 

باز یادم رفت ماتيک بزنم! مداد که کشيدم تو چشام! رفتم بيرون ترسيدم  آخ! -

 (66ماتيک بزنم )همان: 
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)همان: « شون...تپونن تو جا فيلميهاي کهنه مياش فيلماونا همه وا؟ مادر! -

616) 

 یرگیجهینتبحث و 

هاي مربوط به آثاري هستند که به مسائل زنان و دغدغه ازجمله« ناني»و « خوف»دو رمان 

اند. شيوا ارسطویي در این دو اثر با در نظر داشتن اوضاع اجتماعي و سياسي آنان پرداخته

هایي مانند عصر، طبقات مختلف زنان را مورد بازنمایي قرار داده است. این زنان در دسته

و ... قرار « زنان آرایشگر»، «زنان نویسنده و متفکر»، «دارزنان خانه»، «دختران جوان»

هاي داستاني خود به نکات بسياري توجه داشته که گيرند. ارسطویي در خلق شخصيت مي

است. وي نهایت تالش خود را بکار گرفته « هاي داستاني زبان شخصيت»یکي از این موارد 

از زنان به اقتضاي موقعيت اجتماعي، سن، شغل و ... زباني مختص به خود داشته  تا هر یک

باشند. در این پژوهش سعي شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که سبک گفتار 

( 6679هاي مدّنظر ليکاف ) هاي داستاني شيوا ارسطویي تا چه اندازه با شاخصهشخصيت

توان  اي را در رویکرد ليکاف نميیباً هيچ مؤلفهدهد که تقرانطباق دارد؟ نتایج نشان مي

 يبررسبراي مثال هاي داستاني شيوا ارسطویي در تعارض باشد. یافت که با زبان شخصيت

صورت  به ريّمتغ نیکه ا دهديرمان نشان مدو  نیدر ا «یيو ندا يت و عبارات تعجبجمال»

 هارمان و در طول ندااستفاده شدهرمان در این دو  زنانه يهاتيتوسط شخص يقابل توجّه

 رو نیازا؛ اندخود استفاده نکرده يگوهاوت در گفتجمال گونه نیازا ردم يهاتيشخص

 يگوهاو در گفت مدّنظر ليکاف هايمؤلفه ها را مطابق باآن توان ادعا کرد که ارسطویيمي

در کار  سندهیو نو جادشدهیا يدرست به رمان زنان زبان ثيح نیبکار برده و از ا هاتيشخص

مربوط به  کالمدر  دهديرمان نشان مدو  نیشواهد ا. در مثال دیگر خود موفق بوده است

سبک  بسامد چشمگيري دارد و در این زمينه نيزشده  برده بکار «يصفات عاطف» ،زنان

توانسته  يخوبهب سندهینو ودارد  يهمخوان کافيلرابين  اتیبا نظرنوشتاري ارسطویي 

د و از بربه کار ب «ناني»و « خوف»هاي  زن رمان يهاتيشخص را در زبان «يصفات عاطف»
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هاي  کاربرد صورت رود.به شمار مي« يعاطفزباني »این دو رمان لحاظ زبان زنان  نیا

کاربرد  ،از قيدهاي تشدیدکننده استفاده ي رکيک،ها زبان و پرهيز از دشواژه ةدبانؤم

و ... از نمودهاي اصلي این « توجه به جزئيات»، «هاسوگندواژه»مانند  واژگان خاص زنانه

 انطباق هستند.
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 65 (،68)، کتاب ماه و ادبيات و فلسفه .نویسي زنانهروایت زنانه در داستان. (6835) .حسيني، مریم
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 .696 – 629 (،1)، فصلنامة زبان پژوهشي دانشگاه الزهرا )س(دو 

پایان  .کنمها را من خاموش ميمقایسة زبان زنانه و مردانه در رمان چراغ .(6868) .شکاري، محمود

 نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه بيرجند.

 (،52)، مجلة زبان و ادب پارسي .زبان و نوشتار زنانه؛ واقعيت یا توهم؟ .(6833) .اهللطاهري، قدرت

33 – 687. 

 نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.پایان .جنسيت در واژگان .(6873) .فارسيان، محمدرضا

 تهران: انتشارات سخن. .ها(ها، رویکردها، روششناسي )نظریهسبک .(6866) .فتوحي، محمود

رابطة زبان و جنسيت در رمان معاصر فارسي:  .(6862) .محمودي بختياري، بهروز و دهقاني، مریم

 .991 – 958 (،5)9، زن در فرهنگ و هنر .بررسي شش رمان

کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از  .(6868) .مطلق، یداهللعرب، مالحت و بهمنينجفي

، فصلنامة علمي تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسي )دهخدا( .منظر زبان و جنسيت

1(28،) 626 – 682. 

 ،مجلة دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند .(، زبان و جنسيت6836) .فر، ویدانوشين

(2،) 636 – 633. 
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