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  هاي داستان هاي شخصيتي كاركردهاي زباني با تيپرابطة 
 زاده محمدعلي جمالسيد

  *دار محمد پشت علي

  **يگروس ومرثيك

  چكيده
ـ د بـا  زبان  و ،ياجتمـاع  طيشـرا  ط،يسـن، شـغل، محـ    ت،يمـذهب، جنسـ   ن،ي
 يتيشخص يها پيت جاديا عوامل از موارد نيهم و دارد ونديپ ندگانيگو التيتحص

  .در افراد است
 يهـا  داستان يتيشخص يها پيت در زبان كاركرد يبررس حاضر پژوهش هدف

 كـس  چيه خدا از ريغ ،نو و كهنه ،نيريش و تلخ ،شاهكار ،نبود يكي بود يكيكوتاه 
ما بـه سـر    قصةو  ،دار شير يها بچه يبرا كوتاه يها قصه ،سمانير و آسمان ،نبود
 يتيشخصـ  يهـا  پيـ ت نخست راستا نيا در. است زاده محمدعلي جمال  ديس ديرس

سپس با  است، شده مشخص ها پيت از كيهر يو خُلق يخَلق يها يژگيو و داستان
 يهـا  مؤلفـه و  رهـا يمتغ ،ياجتمـاع  طيشـرا  ،هـا  داستان مؤلف يتوجه به هدف اصل

 ژهيو هب است؛ شده يبررس نظر مورد يها پيتبا  يزبان يكاركردها ةرابط و موجود،
شـغل،   ،ياجتمـاع  ةطبقـ  لحـاظ  از هـا  پيـ تو عبـارات متناسـب بـا     ،ها واژه زبان،
و مناسبات قدرت شرح داده شده  ط،يتابو، مح ت،يجنس ،و مذهب نيد الت،يتحص
بـا   محتوا ليتحل روش از استفاده با ها دادهاست و  يفيتوص وةيپژوهش به ش. است
بـه عوامـل    زاده جمـال  كـه  دهد يمنشان  جهينت. شده است يبررس خانه كتابابزار 

 اسـت  توانسته و داشته توجه هدفو  يبا آگاه ها زباني مؤثر در زبان شخصيت  ريغ
  .كمك كند ها داستاندر  ياجتماع ميبهتر مفاه يبه القا رهايمتغ درست يريكارگ به با
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 تر شيب رهاياز متغ ،ها تيشخصبا توجه به تعداد  ،نبود يكي بود يكيدر  كل در
ـ و مذهب و شغل  نيد رياستفاده كرده است و دو متغ  زبـان  در را ريتـأث  نيتـر  شيب

  .است داشته ها تيشخص
  .زاده جمالكاركرد زبان،  ،يتيشخص پيداستان كوتاه، ت :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

. بوده و هسـت  آن نياما مؤثرتر نباشد، ها انسان بين يارتباط لةيوس يگانهو  نياول ديشا زبان
 تـا  است بوده سخن موضوع يزندگ يعاد امور نخست ،يانسان جوامع گرفتن شكلپس از 

 واناتيشكار و مبارزه با ح دربارة خود، يآرزوها و ها تيواقع دربارة آنان يها داستان كم كم
شده است و شكل  ليتبد شانيبه موضوع سخنان ا گريد يزهايچ ايو  ،ها آن برابر درو دفاع 
 ديـ تـرس و عقا  مانـدن  زنده يبرا تالش در ما نينخست اكانين« .به خود گرفته است يداستان

 »ساختند يم ها يسخت برابر در ييجادو يسد بيترت نيبد و ختندير يخود را در قالب قصه م
  ).14: 1371 ،يريگلش(

و  نديگو يم سخن زبان كي با اغلب ها نظر از موضوع، شخصيت   صرف ها داستان نيا در
افـراد در زبـان آنـان     يهـا  يژگـ يو و هـا  است و تفاوت سان كي يزبان پادشاه با مردم عاد

  .توجه دارند يو فنون ادب عيبه صنا تر شيب سندگانيو نو شود ينم مشخص
ـ  يخـوان  هم كه شد يم نوشته يسبك به يداستان اتيادب ،يستيرئال رمان طلوع از شيپ تا  نيب

 بـود  مهـم  يزبـان  يهـا  شيآرا و ها ييباياول را نداشت، بلكه ز درجة تياهم اياش و ها واژه
  ).252: 1386 ،يالشكر(

 از يناش يها اختالف قدرت، مراكز و ها دولت بزرگ، يشهرها ،يا لهيقب جوامع شيدايپ
 يهنگو ارتباط با مراكز فر مردمان، التيتحص سطح تفاوت گوناگون، يها شهيپ درآمد سطح

گونـاگون   يهـا  شـه يو پ ها،  حرفه ،ياجتماع طبقات شيدايپ باعث ارتباطات گريد و ينيد و
 شـرفته، يپ يعلمـ  عيصـنا  و اختراعات ان،ييروستا و انيشهر ينسب ييجدا و ينيشهرنش. شد
خاص، مناسـبات قـدرت و نـوع     تيجنس كي ةغالب جامعه دربار دگاهيو د ،افراد تيجنس
اعتقـادات و  . نهاده است ريتأث برند يم كار به كه ييها عبارت و ها زبان افراد و واژه در ،شغل

 آنـان  يزبـان  يها تفاوت در زين يمذهب و ينيد يباورها و ها استدالل و جوامع جيرا مذاهب
 كي ايگروه خاص  كي) register( »زبان          ژهيو« كه است ممكن يگاه البته. دارد و داشته ريتأث

  . شودزبان خارج  ژةيو حال از و كند دايپ تيعموم زمان گذشت اثر برشغل 
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 زبان ژهيو شوند يموضوعات مربوط م اي ها، تخصص مشاغل، با كه را ييها گونه شناسان زبان
خود متفاوت با  نوبة به كه باشد يم طب زبان ژهيو با متفاوت حقوق، زبان ژهيو مثالً اند؛ دهينام
  ). 132: 1376 ل،يترادگ( است رهيغ و يمهندس زبان ژهيو

 يآن، هدف خاص يريكارگ و به يزبان جامعة كي به خود نگرش در است ممكن يافراد
ـ  كننـد  يگروه خاص معرف كيمتعلق به  ايخود را وابسته  گونه نيا و كنندرا دنبال   يو در پ

 خاص گروه كي زبان ژهيكه و ،يزبان كاركرد كي يگاه گر،يد به عبارتكسب اعتبار باشند؛ 
 دهندة  نشان يگاه ركارانيتعم اصطالحات مثالً دارد؛ گروه اي فرد يبرا ياعتبار و ايمزا است،

  .خود است ةاطالعات آنان در حرف زانيم
 و گـر يد مردمـان  اي كشورها با ارتباط اي يجوار هم به سبب زبان كي يريرپذيتأث زانيم

كه  شود يم زبان به ييها واژه افتني راهباعث  جوار زبانِ مردمان هم دربارة وجودآمده به دگاهيد
 آن ينسـب  يهـا  يبرتـر  ريسـا  و ياقتصـاد  ،يفرهنگـ  ،يعلمـ  يهـا  شرفتياز پ يناش يگاه
  .رديگ يم صورت »يزبان يريگ قرض« اصطالح به و هاست زبان

 محسـوب  دهنـده  زبان برتر و زبـان قـرض   دارد يبرتر كه يا جامعه زبان يوضع نيچن در
ماننـد   ييبـا كشـورها   ريكه در دوران اخ ييكشورها تر شيبدر مورد  تيوضع نيا. شود يم

  ).61: 1387 ،يمدرس(قابل مشاهده است  اند ارتباط داشته كايو امر ،فرانسه، انگلستان

در امثال و كلمات قصـار   توان يم را مردم يزندگ يها تيواقع از ياريبس گريد  از طرف
همـه   زبـان  در هـا  هيتشب و امثال بردن كار ساختار پندها و اندرزها و به. كرد جو و جستآنان 
و  هـا  ارزش. انـد  است كـه بـا آن سـروكار داشـته     يعتيو طب ندگانيگو ياز نوع زندگ يحاك

 در چـون  هـا  مثَـل  مثالً،. دهد ياثر خود را در زبان نشان م همه، آنان، يها شهيو اند هااعتقاد
  . از فرهنگ مردمان را در خود نهفته دارند ييها ماندگارند و نشانه نديآ يم وجود به زمان طول
 در را جامعـه  اتيواقع از ياريبس توان يم كه است يا نهييآ خوب و گرا واقع داستان كي
و  هـا  ارزش اشـخاص،  ييجـو  يبرتـر  يهـا  وهيشـ  آرزوهـا،  و هـا  آرمـان  ها، يكاست. ديد آن
 يمند بهره زانيم ،ياسيس يها دگاهيد ن،يقوان به مردم يبند يپاو  يآگاه زانيم ها، ارزش  ضد
 شـه، ياند تحـول  و تبلـور  ريس ،ياجتماع رسوم و آداب ،يرفاه و ياقتصاد امكانات از مردم

 نشان را خود گرا  واقع يها داستان در يا دست همه تا اندازه نياز ا يو موارد مذهب، و نيد
  .دارد »ينسب يمانند قتيحق« اصطالح به و دهد يم

 يهـا  داسـتان  در هـا  شـاخص  از يكـ ي آن يريكـارگ  بـه  يچگـونگ  و هـا  تيشخص زبان
 يهـا  صـحنه  است دهيكوش او. است كرده كينزد ييگرا واقع به را ها آن كه است زاده جمال
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مردم را در گفتارشان  يزندگ وةيو ش ،فرهنگ ،مشاغل ،باورها گوناگون،مردم مناطق  يزندگ
 زاده جمـال  كـه  گفـت  تـوان  يم. است داشته توجه يآگاهو  نشيامر با ب نينشان دهد و به ا

 ريسـا  و يشـغل  و يطبقـات  يها يژگيو به توجه با يسينو داستان در ييگرا واقع موج آغازگر
  .است بوده افراد ينيع يها يژگيو

 ةاسـتفاد  گـر  انيـ ب رانيا كيكالس اتيمنظوم و منثور ادب يها تيحكا و ها داستان يبررس
 يها تياغلب، زبان شخص گر،يد به عبارت است؛ مختلف يها تيشخص يبرازبان  سان كي

گونـاگون   يهـا  شهيپ و ها حرفه دارندگان و ان،يروا فرمان كارگزاران، كارگران، چون داستان
 يحت جوان، و ريپ سواد، يب وكالم زن و مرد، شاه و گدا، باسواد . ندارد يبا زبان راو يتفاوت
 يهـا  مؤلفـه  از كـدام  چيهـ  يكلـ  بـه طـور  و  آنان، انياد و مذاهب افراد، گوناگون يها تيمل
 ينكرده است و زنـدگ  جاديا يآنان با راو گفتن سخن ةدر نحو ياغلب تفاوت زبان رگذاريتأث

 منظوم اتيادب در ئلهمس نيمورد توجه قرار گرفته است؛ نمود ا تر كم سندهيمردمان دوران نو
  .نثر است از بارزتر
 داستان يفضا و قالب در يتيشخص يها پيدر كاربرد زبان با ت يكس زاده، جمال از شيپ
دهخـدا   پرند و چرندو  يا مراغه بيگ ابراهيم ةنام احتيسنكرده است؛ اگرچه در رمان  اقدام

  . به آن توجه شده است يتاحدود
و  ط،يو مذهب، سن، محـ  نيد ت،يجنس الت،يشغل، تحص ،ياجتماع ةطبق( ها مؤلفه همة
 با فرادست و باسواد طبقات زبان مثالً، شود؛افراد  يزبان يها تفاوت موجب تواند يم) قدرت
  . مشابه هم دارند يمشابه زبان يطبقات اجتماع يعني. تفاوت دارد سواد كم و فرودست طبقات

. دارد وجـود  يا مالحظـه   قابـل  يها يبستگ هم ها آن ياجتماع طبقة و افراد يزبان رفتار انيم
 ،دارند يمشابه ياقتصاد ـ ياجتماع يها يژگيكه و ،ياجتماع طبقة كي به وابسته افراد يعني

  ).148: همان( دهند ينشان م گريد كيبه  تر شيبتشابه  زين ياز نظر رفتار زبان
 برند يم كار به كه ياصطالحات و ها واژه و خود زبان به نسبت اجتماع طبقات يباال افراد

. شود يم يبر زبان آنان جار تر كمالفاظ ممنوع  ايو اشتباهات  دهند يم نشان يتر شيبتوجه 
 يكـه اعتبـار اجتمـاع    ييو الگوها ها يژگيو يزبان جامعة كي در باال طبقات يزبان رفتار در
 يو الگوها ها يژگيو در حالي كه شوند؛ يم گرفته كار به يتر شيبدارند به نسبت  يتر شيب

 اسـت  تـر  مشـاهده   قابـل جامعـه   تر نييطبقات پا يدر رفتار زبان ارزش معتبر يا كم  ريغ يزبان
  ).150:همان(

دارند كه الفاظ  يسع جامعه، يباال طبقات در ژهيو هب ،يشغل و ياجتماع گوناگون طبقات
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 از پـس  ايـ  باشـد  داشـته  يتفـاوت  اندك اي شود حفظ برند يم كار به زبان در كه ييها و واژه
بـه   يطبقـات اجتمـاع   همـة  ياعضا«. ببرند كار به زبان در يدتريجد يها واژه شدن يعموم
خـود   طبقـة  از تـر  پسـت  را گريد طبقات يا طبقه هر افراد رايز دارند، شيگرا يمحور خود

  ).186: 1384كوئن، ( »دانند يم
 يها داستان يتيشخص يها پيبا ت يزبان يكاركردها رابطة يبررس حاضر پژوهش هدف

 ليـ تحل روشبـا اسـتفاده از    جياست و نتـا  يفيروش پژوهش توص. است زاده جمال كوتاه
  .شده است يبررس يو سندكاو محتوا
  

  زاده جمال سبك. 2
 انـه يو اصطالحات عام ها، عبارت الفاظ، از استفاده و يسينو  ساده سبك انتخاب با زاده جمال
 خـالف  و بـر  كند يم توجه تر شيبجامعه  نييو طبقات متوسط و پا سواد مردم كم اتيبه ادب
حـال بزرگـان يـا موضـوعات دور از واقعيـت        كه به شـرح  گذشته، يها اندور سندگانينو
 الت،يتحص ،ياجتماع طبقة شغل، و حرفه جامعه، فرودست مردم حال   شرح به پرداختند، مي

 اصـطالحات  و ها واژه و آنان زبان دارد يسع و دهد يم نشان توجه آنان يها يژگيو ريو سا
  :ببرد كار به ها تيشخص يها يژگيو با متناسب را آنان

از  باشـد؛  يواقعـ  يزنـدگ  در او امثـال  زدن حـرف  هيشـب  ديبا يتيشخص هر زدن حرف طرز
 قدر همان لحاظ هر از دانشگاه استاد و كارمند و كاسب زدن حرف طرز دارند انتظار ،رو اين
  ).348: 1380 ،يرانيا( دارد فرق يواقع يزندگ در كه باشد داشته فرق هم با

نشان دهد و موضوع و مضـمون   تر شيبرا  ها تيشخص يمانند قتيحق است دهيكوش او
و  ها، عبارتكه از زبان، الفاظ،  يا گونه به كند؛ كينزد ييگرا به واقع تر شيبرا  شيها داستان

او متوجه  رايز ؛برد يمذهب آنان پ اي الت،يتحص شغل، به توان ياصطالحات مورد استفاده م
 يسـازگار  دهـد  يمـ  جلـوه  يواقع را داستان يها تيشخص كه يعامل نيتر مهم«: شده است
  ). 465: 1385 ،يرصادقيم( »هاست آن يتيشخص يها يژگيو با ها  آن يها صحبت

 هـا  داسـتان  يتيشخصـ  يهـا  يژگيو نيبه هم مند هدفاز راه توجه آگاهانه و  زاده جمال
  .بگذارد رانيا اتيشگرف در ادب يريآورد و تأث ديپد گرا واقع يها داستان توانست

صـناعت   ،آگاهانـه  تيـ است كه با قصـد و ن  يرانيا سندةينو نينخست زاده جمال يعل محمد
 او. آورد ديـ پد را گـرا  واقع كوتاه يها داستان نياول و گرفت كار به را يياروپا يسينو داستان

  .)15: 1386 ،يالشكر( داد ارتقا يداستان يها پيت حد تا را دهخدا يكاتوريكار يها آدم
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  زاده جمال يها داستان در ديد ةيزاو. 3
آگاهانـه و   علـت  نيهمـ  بـه  كند؛ طرح بهتر جامعه از را خود انتقادات خواهد يم زاده جمال
 او .كند يم تيروا) مفرد شخصاول ( يدرون ديد ةيزاو از را ها داستان از ياريبس دار، هدف

خود را القا  خواستة بتواند تا هاست داستانبه  دادن جهت يدر پ ديد ةينوع زاو نيبا انتخاب ا
  .كند انيب اي

ـ  او خـاص  نگـرش  و دگاهيد از طريقو خواننده  گردند يم او محور حول حوادث  بـه  يپ
 نسبت آگاهانه ديبا خواننده و ستين مصون خطا از ها انسان ريسا همچوناو . برد يم قيحقا
  ).183: 1382 نژاد، يپارس( دهد نشان واكنش او يها گفته سقم و صحت به

چنـدان   نظـران  صـاحب  يبعضـ  نظـر  از او يهـا  داسـتان  در يگـونگ  تيروا نيا البته
  .ستين دهيپسند

 در رفتـه  كـار  بـه  ديـ د ةيـ زاو در ييصـدا  و تك »تيروا«از عنصر  يافراط استفادة اگر
 رفـت  يمـ  شمار به يفارس يسينو از ستارگان داستان يكيبدون شك  نبود، او يها  داستان

  ).8: 1380 ،يعمران پور مهدي(
  

  زاده جمال نگاه از يسينو درست. 4
او بـه   ينسـب  شيگرا كنندة انيب كه دارد ينظر يسينو امال و درست مورد درخود  زاده جمال

 بـوده  گذار ريتأث شيها داستان يتيشخص يها پيزبان ت درنكته  نياست و ا كيكالس اتيادب
باشـد از   انـه يعام شكستة كلمات افراد زبان كه ييجاها در شده باعث دگاهيد نيهم و است
  :كند يآن خوددار آوردن

 انـه يعام يامال با يا خواندن نوشته. و درست باشد حيصح ديامال معتقدم كه امال با دربارة اما
 يمعمول يامال با نوشته همان خواندن تا است دشوارتر بسا چه هم، سواد كم مردم يبرا يحت
  ).376: 1378 زاده، جمال( است شده آشنا آن با و خوگرفته بدان اذهان و ها چشم كه

  
  ها تيشخص زبان ليتحل. 5
جـوان، سـاده، كـاله     :اسـت  شده فيتوص چنين اين رمضان» شكر است يفارس«داستان  در
 ،»شـد  بسـته  در باز و محبس يتو كردند پرت را يبدبخت ينمد كاله جوانك«: سر بر ينمد
: الف  1386 زاده، جمال( نوكر ،»كرده پاك نيچرك يقبا دامن با را چشم«: بر در نيچرك يقبا
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ـ  ،»گفت لرزان ييصدا با...  شيخ رفته  آقابه طرف  نيپابرچ نيپابرچ«: چارهيب، )33 : سـواد  يب
 هـراس  و هـول  از اش زهره... «: ترسو، )34: همان(» شده بود رشيدستگ يكاظم كلمة تنها«

 ظيالغـ  نيوالكـاظم « ةيـ از آ خ،يشـ  بـا  گفتن هنگام سخن رمضان،). 36: همان( »شود يم آب
 چون ؛)34: همان( داند يم كاظم را او اسم خيش كه كند يم تصور نيچن» عن الناس نيوالعاف
 ةاز طبقـ  يكـه ناشـ   كنـد  يمـ  استفاده نوكر لفظ از خيدر خطاب به ش است بوده نوكر سابقاً

 ةو طبقـ  ،)همـان (» رمضـان اسـت   كـاظم نيسـت   اسم نوكرتان ،نه جناب«: اوست ياجتماع
 در. دهد يم نشان خود سخن در همرا  خيش يو فرادست يخود و برتر يو فرودست ياجتماع
 را مـĤب  يفرنگـ  و است اش ياجتماع ةطبق ژةياو و يزبان گونة هم مĤب  يفرنگ جوان جواب

 يقـدم  سـت يب نيهمـ  سـت، ين تيـ رع شما زاد خانه، آقا نه«: خواند يم زاد خانه را خود و آقا
  ).39: همان( »!هستم يچ قهوه شاگرد خانه گمرك
خـود   يمعرف يبرا يراو خانة به ورود هنگام شاعر يملّا »زيخ حاصل خاك« داستان در

  :كند يخود استفاده م ياجتماع ةاز زبان متناسب طبق
و  احـوال  اخـتالل  اقسام و انواع دبا وجو...  مطهره عتيشر خدام احقرو  علم اهل اقل نيا

 ابـرام  وبه دعوت و اصرار  اسقامو  عوارض له هيالنهام و جريان همو هجومو  اشغال وفور
 از ينهـ  و معروف به امر و ينيد قيحقا جيتروجمعي از اهل فضل و ايمان به قصد و نيت 

  ).132: همان( ام آمده... بدين ديار  منكر

از  يريجلـوگ  يكـه بـرا   بـرد  يمـ  كـار  بـه  هـم  يگـر يد اصـطالحات  و ها واژه ادامه در
ـ  محتـاج  نيتر كم ذرة نيا«: ميآور يم را اصطالحات اي ها واژه يبعض فقط شدن،  يطوالن  يال

ـ  الغفران  سـاطعه،  انـوار  امصـار،  از يمصـر  و اعصـار  از يعصـر  سـالفه،  قـرون  م،يالكررب
آخونـدها   ةمتناسب طبقـ  ،شاعر در حكمخود  يمعرف در). 134: همان( »يداع الرأس مسقط
شـهرتم را در شـاعري    عمومـاً  اما...  هستم عتيشر خدام احقر كه هرچند«: ديگو يسخن م
  ).136: همان( »اند دانسته

 يحتـ  ايـ  ات،يـ كنا هـا،  واژه ،اصـطالحات  خود زبان در تا شود يم باعث زين افراد شغل
  . ببرند كار به را آن با مرتبط يها المثل ضرب

 و يا اصطالحات حرفه ليقب نيا داراست؛ را خود خاص اصطالحات مجموعه يا حرفه هر
 برده كار به مردم از يبخش توسط فقط و هستند يمشترك يها يژگيو يدارا انهيعام يها واژه

  ).106: 1372فالك، ( شوند يم
 يگـاه  كـه  دارند تعمد يتخصص اصطالحات و ها واژه يبعض بردن كار به در افراد يگاه
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خـود اسـت تـا     ياعتبـار شـغل   درجـة  باالبردن يبرا يگاه و است يكار اسرار حفظ يبرا
  .نكنند دايپ دست آنان يكار راز و رمز به يآسان به گرانيد

 و كننـد  يمـ  يداور دادهايـ رو بـارة  در خـود  يقبل تجارب و شغل بر اساس افراد يگاه
  . گذارد يم ريتأث برند يم كار كه به يو اصطالحات ها، واژه ،زبان آنان در شغلشان

شخص  عتيبر طب يآثار مختلف مختلف مشاغل كه دهد يم نشان روزمره و يمعمول تجارب
خود  ةدر گفتار خود حرف همه خالصه سرباز، ،يروحان برزگر، شه،يپ هنر گذارد؛ يم يجا  به

  ).360: 1382 ،يونسي( كنند يرا منعكس م

 يوقت ها آن يذهن مطالب و دارد ريتأث زين ننديب يم كه يريتصاو از برداشت در افراد شغل
  . دارد اريبس كاربرد آن درشود زبان شغل  ليبرسد و به واژه تبد تيبه فعل

بـه اسـب بـه تصـور      شـة ياند از درنـگ  يب ند،يبب را ياسب يپا رد شن يرو اگر سرباز كي
بـه   شةياند از دهقان كي او خالف بر. رسد يم رهيغ و جنگ تصور به جا نيسلحشور و از ا
  ).16: 1384 ،ياحمد( رسد يم رهيو غ زار كشتو  شياسب به تصور خ

: اسـت  بـوده  خسـته  هم آن از كه يزن جعفر با شغل پنبه   خيش »ياسيرجل س«داستان  در
 »بـودم  شده ريس...  شغل نيا از«، )45: ب 1386 زاده، جمال( »بود يزن پنبه و يحالج كارم«
 راشـغل خـود    ،)86: همـان ( »است حالج چندمرده« المثل ضرب بردن كار با به ،)46: همان(

 و) 56: همـان ( »كردم سهيك تو ... بدهد عمرت خدا« مانند ياديز يدعاها از. كند يم يتداع
 تيجلـب رضـا   يمثالً مخبـر بـرا  . شود  ياستفاده م) 53: همان( »دهينكش آب يها حتينص«
 يچـ  دميـ نفهم«: ديـ گو جعفر مـي   خيشكه  ديگو يم يسخنان جعفر به حمايت از خاقان  خيش

 شـغل  بـا  مـرتبط  كه كند يماستفاده  »دهينكش آب« عبارت از منظور نيا انيب يبرا و »گفت؟
 كشـند  يو آب م نديشو يآن را م بسپارند، حالج به يا پنبه اي پشم بخواهند اگر چون. اوست

  .شود يم حمل سهيك با وشود  يتا درست حالج
 و 1سيفردنـو  هيمال در همه مادرش و پدر« اهللا روح رزايم »خاكستر ريز آتش« داستان در
 زاده، جمـال ( »اسـت  دار دفتـر  و سينـو  دفتـر  هيـ مال در...  دارد فرزنـد  سه...  اند بوده دار  دفتر

  ).180: الف  1385
 كـردن  اضافه آب قه،يل قدزن، دان، قلم ،يچيكاغذ، دوات، ق قلم، با. است سيفردنو رزايم
و  فيمتناسب بـا شـغل خـود توصـ     يخود را با زبان خانوادة و دارد سروكار...  و جوهر به
  .كند يم هيتشب
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 جـور  هزار و بشوم تر زبون و تر يخال و تر كوتاه و بخورم يتوسر ديبا روز هر كه قلمم من
 هجـوم  كه دارد را قدزن حكم اهللا رحمت...  ديايدرن ميصدا كام در زبان و بكشم ياهيروس
 و نحوسـت  قلم هر و است كرده دار حجامت قدزن نيهم مثل را اش يشانيپ بتيمص و بال

كه بـه دوات آب   كن، دوات آب مثل...  تيعنا. بكنند زياو تند و ت گردة يرو ديبا را يادبار
كـه   ياست و با زبـان دراز  دان قلم يچيق امكيس. رساند يم آب باغچه يها به گل دهد، يم

 دهيـ زب ننـه  و شود ينم سرش يگريد كار كردن پاره و دنيبر و دنيدر جز خدا به او داده به
به زور آب هـم   دينمانده باز با يباق شيبرا يرنگ و رمق يدوات است كه وقت قةيل منزلة به

  ).212: همان( ندازديب راه را كار صاحبكه شده كار 

 مـورد  در خواهـد  يمـ  يوقتـ  است؛يجغراف ريدب فردوس خانم »هيهمسا مرغ« داستان در
 ا،يـ جغراف علـم  به توجه با كه ديجو يشغل خود بهره م ژةياز زبان و د،يبگو يزيچ خودش
 اليـ خ و فكـر  عـالم  در«: اسـت  انيـ نما آن در ها و جهت ا،يمانند مسافت، كوه، در يموارد

 ميپـا  كـف ...  ام زده هپرس اربعه جهات يها و لنگراندازي ،اهايدر ها، دره ها، كوه در يقدر به
  ).82: ج 1386 زاده، جمال( »است زده نهيپ

 ةرابطـ  التيچـون تحصـ   .است ندگانيزبان گو دراثرگذار  يها مؤلفه از زين التيتحص
 دربـارة  گفـتن  در هنگـام سـخن   ،فـرد دارد  كيـ لغات موجود در ذهن  نةيبا گنج يميمستق
 يرسـم  ايـ  غالب زبان با متناسب يتر شيب يها عبارت و ها واژه روزمره مسائل و دادهايرو

  . برد يم كار به جامعه
 زانيـ كـه گـاه كـامالً آشـكار اسـت، بـا م       ،يزبـان  يهـا  تفاوت ،يزبان جامعة كي سطح در

 ،»عـذر « مانند ييها واژه دهند؛ يم نشان يا مالحظه  قابل يبستگ همافراد ارتباط و  التيتحص
» عسك«و  ،»نخسه« ،»عرز« يها صورت به سواد كم يها گروهدر گفتار » عكس«و  ،»نسخه«

  ).198: 1354 ،يباطن( شوند يتلفظ م

و الغـر كـه    ف،يضع شكسته، است يمرد« اهللا روح رزايم »خاكستر ريز آتش« داستان در
 زاده، جمال( »ديآ يم نظر به رتريپ يليخ يول ،از عمرش نگذشته تر شيب يپنج سال چهار و  پنجاه
  ).180: الف 1385
مشـاجره   نيـ از ا ييرهـا  يهنگـام دعـا بـرا    ند،يب يدو پسر را م يلفظ ةكه مشاجر رزا،يم
 مخلـوق  نيـ ا... «: دهـد  يمـ  نشـان  »كيالكتيد« اصطالح تلفظ در را خود تنفر و يسواد كم
  ).218: همان( »بدارد محفوظ ‘فر و ارج’و از نحوست  ‘كيت كيت ااهللايد’ شر از را چارهيب

ـ      ،ييايـ موم شيدرو ،»ييايموم شيدرو« داستان در  يكـه اهـل عرفـان و فلسـفه و در پ
 ژةيـ و اصـطالحات  و هـا  واژه يبعضـ  اسـت،  كننده قانع و يمنطق يها جواب آوردن دست به
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بـه تـو    يگـزار  خدمت يمن برا اگر«: مانند دور و تسلسل و حادث برد؛ يم كار فلسفه را به
عمرو به خالد و خالـد بـه    عمرو، به ديز و ديز به يگزار خدمت يخلق شده باشم و تو برا

 يمنطق كه هم نيا و شود ل پيدا ميتسلسو  دور وقت آنكه  امهيالق ومي يال طور نيهمو  بكر
  ).128: همان( »است حادث الم«: اي و). 126: ب 1385 زاده، جمال( »نيست

 هـا  فرهنـگ  خـرده  و گونـاگون  يها جامعه دردارد و  ييها تفاوت زنان با هم مردان زبان
  . كاركرد زبان است نييمهم تع ياز ابزارها يكي تيجنس

كه از رفتار  يافراد يعني گردد، يم تيتقو يمختلف اجتماع يها فشار اثر در يبند ميتقس نيا
 ايـ  رنـد يگ قـرار  تمسخر مورد ها يبيكارائ رينظ است ممكن كنند ينامتناسب استفاده م يزبان
  ). 64: 1381 ،يجبروت نهاد پاك( شوند مرگ به محكوم زولوها رينظ يحت

 فرهنگ و محيطي كه مرد يـا زن در . اين نوع بينش از لحاظ شدت و ضعف تفاوت دارد
 يهـا  واژه بـودن  زن ايـ  مرد به بستهدارد و  ريآنان تأث يتيزبان جنس دراست  افتهيپرورش  آن
  .است متفاوت يحد تا مرد و زن يزبان كاركرد به همين علت شود؛ يم فيتعر آنان يبرا تابو

 تـوان  يم يحت است؛ ممنوع ياجتماع نظر از جنس كي يبرا زبان انواع از يبعض يريكارگ به
  ).100: 1383 انس،يسينرس( معموالً مشمول زنان است تيممنوع نيتابو دارد و ا جنبة گفت

طرف مقابل است كه در زبان  برابر در ييجو يبرتر از يناش زبان يتيجنس تفاوت يگاه
  . دهد يهم خود را نشان م

 نيا جاديا و آنان در يمنف صفات وجودبه  يدائم اشارة زنان يزبان يانگار فرودست از يكي
 نهـاد  پـاك (هسـتند   يصـفات منفـ   نيـ درون اجتماع و خود آنان است كه ذاتاً واجد ا باور

  ).64: 1381 ،يجبروت

در زبـان افـراد اسـت كـه      يتيتفاوت جنس دهندة نشان ريز اصطالحات و ها واژه كاربرد
  . شوند يم برده كار خاص به يتيفقط در مورد جنس يگاه

 از يكـودك  دوران بـا  را خود ونديپ هنوز كه دارد يمرد به اشاره«: ات ننه دست يال برو
بخـت   يپ دن؛ييزا) نيتوهو  ريتحق لحنبه : (انداختن پس ؛)108: همان( »است نداده دست

 و امـل  زن: زنـك  خاله ؛)111: همان(شوهر رفتن  خانة به كردن، از ازدواج هيكنا: خود رفتن
 ؛)117: همان( دهد دخالت زنانه ظاهر به يكارها در را خود كه يمرد زين و ،يعام و سواد يب

 معموالً و ئتيبده و زشت زن از هيكنا: زره مادر فوالد ؛پدر اناًياح اي شوهر از هيكنا: سر ةيسا
از زن شـخص   هيـ كنا: متعلقـه  باسـت؛ يز اريكه بسـ  يدختر ايبه زن  ينگاه جنس: لعبت ر؛يپ
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 پرحرف، زن به نظر باز، زبان ياز زن پرگو هيكنا) ريبه لحن تحق: (جادو ةمرمر ؛)141: همان(
  ).150: همان( كردن ييروا فرمان كردن، يبزرگوار: كردن ييآقا ز؛يانگ فتنه مادرزن، نيتفت

مرد ساخته  ةواژ از يحت رود؛ يم كار به مردان مورد در فقط اصطالحات و ها واژه يبعض
  :مانند اند؛ شده

 بـه صـورت   اصـطالحات  نيـ ا. ها و مشتقات آن بودن،  مرد ،يمرد يپا ،ينامرد ،يمرد جوان
ساخته نشده  ها آن مقابل در يمؤنث معادل كه يمعن نيبد دارد؛ وجود يفارس زبان در نامتقارن
كـه منشـأ مـذهبي     است ‘شيرزن’ بيترك مورد نيا در ضينق مهم اصطالح كيالبته . است
  ).94: 1384 نژاد، يعل( دارد

 جـراره  عقرب حاضرم... « :ديگو يبه همسرش فرامرز م وريز »يديتمه عقد« داستان در
  ).92: الف 1385 زاده، جمال( »لرزاند ياسم هوو بدنم را م يول بدهم، جا خود بستر در را

همسـرش، از   يدر اعتراض به شـعر و شـاعر   فردوس، خانم »هيهمسا مرغ« داستان در
 توان را نمي اتاق كه مسمط و يرباع با«: كند يم استفاده يدار خانه امور در ها خانم ژةيزبان و
شوهري كه به پشمينه ... پخت  توان ينم نهيخاگ و كوكو ملمعات كرد و با بهاريات و فرش

   ).96: ج 1386 زاده، جمال( »شود نمي شوهرقانع باشد  نهيكشكو 
 اصرار چون و ستين يراض اربابش كلفت با ازدواج به يغالمعل »اخالق مرد« داستان در
 كند يم استفاده يلفظ از و ماند ينم او يبرا چاره راه ند،يب يم او با ازدواج يبرا را خود ارباب

 اتاق از و رفت خواهمن يوثيبار د ريز ،را ببرند شاهرگم: گفتم«: اوست بودن مرد از يناش كه
  ). 198: همان( »رونيب دميپر

و  تيكه جنسـ  كند  ياستفاده م» گرفتن« ةاز واژ كند، ازدواج او با خواهد يم كه هم يوقت
 ام شده حاضر«: متوجه مردان است تر شيب يكه نقش فاعل داستيمردان از زبانش پ يفرادست

  ).همان( »رميبگ را او
 يجـار  زبـان  بـر  لفـظ  به صـورت  و گذارند يم ريزبان تأث درو افكار  ها، شهياند باورها،

 يمتفـاوت  يهـا  زبـان  همسلمان و مذاهب گونـاگون ويـژ    ريغ و مسلمان افراد زبان و شوند يم
همه در زبان افراد  چنين اينو موارد  ها، نينفر ها، يدواريام دعاها، سوگندها،. داشت خواهند
 عياهـل تشـ   ژةيـ و) عصر يول(سوگند به امام زمان  مثالً. خود را نشان داده است ها و گروه
 بـه  سوگندها هرچه و است امدهين ايدن بهچون اهل تسنن اعتقاد دارند هنوز امام زمان  ،است
 يهـا  رتبـه  در قداسـت  لحـاظ  از كـه  يافـراد  ايـ  رديـ گ صـورت  يمحلـ  مقدس اماكن نام
  . خود را نشان خواهد داد تر شيب ها تفاوت نيا اند يتر نييپا
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و مذهب  نيد دهد يم كل ريكه به زن مد ييها جواب در جهيخد »يكار كوين« داستان در
: اسـت  يو مـذهب  ينياز اتفاقات مهم د يكي بر اساس او شمار سال كه دهد يخود را نشان م

. »شـود  كه بيايد درست نوزده سالش مي تاسوعا نيا .بوسد يشماست، دست شما را م زيكن«
نمانـده كـه نكـرده باشـم،      يازيـ ن و نـذر «: ديگو يم دخترش يسالمت يبرا تالش مورد در
 »باشـم  نكـرده  روشن شمعنمانده كه  يا و سقاخانه ،نيست كه دخيل نبسته باشم يا زاده امام

مادر خـانواده   جهيخد رد،يگ  يم را خانواده پدر سراغ كل ريمد زن كه يهنگام). 285: همان(
مانـدن   يدر اصرار بـرا ). 286: همان( »باشد شما عمر اوست خاك هرچه«: دهد يجواب م

 تـن  پـنج  و معصوم ةچون واژ ،است عهيشكه مسلمان و  دهد ينشان م گاه درماندخترش در 
 تن پنج و معصوم چهارده و امام دوازده و غمبريپ و خدا هرچه«: است عيزبان تش ةعبا ويژ  آل
  ).همان( »ازميان رفته است يمسلمانو  رحم... را واسطه قرار دادم به خرجشان نرفت  عبا  آل

 ضـامن ) ع(  رضا امام كه را ييآهو سلطان بهيحب »خداداد خاله يديع و نوروز« داستان در
 صـلوات  و ديـ گو يخواب، اهللا اكبر م نيا ةبه شكران. نديب يم خواب در است شده او يآزاد
 اكبـر   اهللافتـادم و   سـجده  بـه «: اوسـت  يو مـذهب  ينـ يد ديـ عقا از برگرفتـه كـه   فرسـتد  يم

و صد  گرفتم دست بهرا  حيرا بستم و تسب ميها چشم. آوردم جا به شكر ةسجد انياكبرگو  اهللا
 و خدا به را خود چنان«: ديگو يم نذر انجام از پس). 89: همان( »فرستادم صلواتبار ديگر 

  ).90: الف  1385 زاده، جمال( »بود نمانده يباق انيم در يا نزديك ديدم كه گويي فاصله امام
 و اسـت  قائـل  اصـل  پـنج  نيد اصول يبرا دوز نهيِپ زاهللايعز »رازيش دوز نهيپ« داستان در
او  عيمذهب تش ،در نزد اوست نيسنجش اصول و فروع د اريكه مع امام، دوازده از او سخن

 را نيـ د فـروع  و) 238: همـان ( »اسـت  پنج نيد اصول دانند يم ايدن ةهم«: دهد يرا نشان م
بـه اسـم    دوازده، شـود  يم ديكن جمع تا پنج آن با اگر را تا هفت نيا شما«: داند يم فرع هفت

  ). 239: همان( »امهيالق ومي يال لعنتبر منكرش  روم، كه قربانشان مي دوازده امام
 كـار  به يتر مؤدبانه يها يشوخ و ،اصطالحات ها، واژه دارند يسع مسن يها آدم تر شيب

 از يمتفاوت يمعنا آنان خود نيب در كه برند يم كار به ياصطالحات و ها واژه زينبرند و جوانان 
  .دارد جامعه كل

 نيسـن  يهـا  گـروه  در كـه  كند استفاده يا ژهيو اصطالحات از است ممكن يسن گروه هر
 در مثـال  عنـوان  بـه . باشـد  تر كم ها آن ينسب امدبس اينداشته باشد  ياساساً كاربرد اي گريد
 ،‘بسـتن  يخـال ’ماننـد   ياصـطالحات  زبـان  يفارسـ  سـال  سـت يب ريـ ز يسـن  يها گروه انيم
 كـار  به اي باالتر يسن درجات در و رود  يم كار به ييباال بسامد با ‘شدن خيم’ و ،‘يريگ حال’
  ). 179 -  178: 1387 ،يمدرس( دارد يتر كمكاربرد  اي رود ينم
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 نـد يبرگز يهمسر خواهد يم و است جوان حمزه »يعروس و ميدار يعروس« داستان در
 لحاظ از همه«: كند يدختران و ظاهر آنان توجه م ييبايبه ز تر شيب رو از اين سنش؛ متناسب

 »رسـد  به قوزك پايشان نمي آفتاب پنجةبودند و  چهارده شب ماهو  ديخورش قرص ييبايز
  ).25: الف 1385 زاده، جمال(

پسر و عروسش را  يمدت است، ساله 78كه  ،آقا  يحاج »محض يخواه ريخ« داستان در
 كرده فكر«: شود يم مند متناسب سن خود از آنان گله ند،يآ يبه سراغ او م يوقت. است دهيند

 يمنـد  و گله ؛)115: همان( »ديا سپرده خاك بهكرده و  دفن و كفن اليخ عالم در مرا كه بودم
 شـما براي همين خـوبيم كـه وقتـي كـار      ها فرتوت و ريپ ما«: دهد يم ادامه گونه نيا را خود
 ثـروتش  مـرگ  با كه است آن فكر بهآقا   يحاج. دييآ يمبه سراغمان  خورد، گره مي ها جوان
 و سـاعت  چشـم  چهـار  بـا «: ديـ گو يمـ  سـش بـه پسـر و عرو  ). همان( »رفت خواهد هدر
 كي حاصلو اين صد دينار و سه شاهي  ميبده ليعزرائ به جان ما كه كنند يم يشمار قهيدق

 عـروس،  و پسـر  تشـكر  جـواب  در). 116: همـان ( »برسد ها ما به آن خوردن دل خونعمر 
 صـد  ود تا به جان اين يك شاهي شو بلند الرحمانم يبو ديمنتظر دانم يم خوب«: ديگو يم
  ).119: همان( »ديفتيب يناريد

 يبرخـ . گـذارد  يمـ  ريتأث او زبان درشده است  تيتربفرد در آن رشد كرده و  كه يطيمح
 آنـان  منطقـة كـه شـتر در    يمردمـان  مـثالً . است منطقه كيمخصوص  اصطالحات و ها واژه

 يبرا عرب يول برند، يم كار شتر را در زبان به ةهمان واژ آن دنينام يبرا است افتهين پرورش
هـر نـوع دام    دارد، رواج يدار دام كه يمناطقو در  كند يم انتخاب اسم كي سال هر در شتر

  .ددانن  يآن را م يمعنا منطقههمان  مردمان فقطدارد كه  يا ژهيدر هر مرحله از رشد اسم و
شكل گرفته و متـأثر از آن   يزندگ طيمح طيبا شرا ونديهر زبان در پ تيو محدود وسعت
بـا نـام    يپوسـتان   سـرخ  پـرو،  و يويبول يكشورها مرز در ،يجنوب يكايامرمثالً در . است

 همچنـين . دارنـد  ينـ يزم بيسـ  يبـرا  نـام  سـت يدو از متجـاوز  كـه  برند يم سر  به ‘ايمارا’
 در كـه  يديسـف  ةمـاد  يبرا...  كنند يم يبرف زندگ يكه در قطب شمال رو ييموهاياسك
 از يا ژهيـ و حالـت  كيـ هردارند كـه   يمتعدد يها نام...  ديآ يم آسمان از زمستان يسرما
 اطـراف  بـه  بـاد  كه يخشك برف ن،يزم به آمدن حال در نرم برف مثل. رساند يم را برف

 يبـرا  گـر يو چنـد نـام د   شده، فشرده سيخ برف پودرشده، برف رونده، برف پراكند، يم
  ).19: 1384 ا،يثر(حاالت متفاوت برف 

از  رپنجيـ م. كه داستان در آن اتفاق افتاده اصفهان اسـت  يطيمح »ليسب باج« داستان در
: دهـد  يمـ  نشـان  را او بـودن  ياصفهان كه كند يم استفاده »يآور يممرا از پاشنه در«عبارت 
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، )200: همـان ( »يآور يمـ در پاشنه از مرا يدار ها جنباندن چانه و ها ييپرگو نيبا ا ،مردكه«
 حيتوضـ  بـردن،  در بـه  كـوره  از يمعن به صفحه همان يپاورق در را فوق مطلب سندهينوكه 

  .داده است
 و يزرنگـ  و اصـفهان  مـردم  از تيـ حمادر  موالنـا،  »آخوند و ميدار آخوند« داستان در
  :داستيپ گفتارش در بودن ياصفهان كه برد يم كار به ييها واژه كار، و كسب در ها آن مهارت

خودمـان   يسر جا شهيباز هم م،يعمر هم بلرز كياگر  ،جممان جم مثل منار ،ها ياصفهان ما
بـه خوردشـان    مغزپسـته  گـز و  يگرگـاب  خربـزة  به صورت...  و ميا ستادهيسفت و قرص ا

  ).120: 1340 زاده، جمال( ميده مي
 شـرع،  رسوم، و آداب از يناش يگاه. ديآ يم دست به يگوناگوناثر عوامل  برفرد  قدرت
. از چنـد عامـل اسـت    يبـ ياز ترك يهـم ناشـ   ياسـت و گـاه   استياقتصاد و س اي سازمان،

 علل اي يكيزيف به علتچه  ،يزيبه ترس از چ ايو  يكار دادن كه انسان را به انجام يزيچ هر
  . قدرت است يوادار كند نوع گر،يد

 كـه  دارد را آن] ييتوانـا [ قـدرت  فـرد  كيـ  كـه  اسـت  نيا قدرت از شناسان جامعه منظور
 رفتـار  از طريـق  توانـد  يمـ  جـه ينت در. كنـد  ليتحم گريد اشخاص اي شخص بر را اش اراده

  ).299: 1384كوئن، (را تحت فرمان خود آورد  گرانيد

  :دهد يم نشان را خود يگوناگون يها وهيش بهدارد و  ياريبس عللقدرت  اعمال
. بالقوه دارنـد  يقدرت سازند برآورده را ها آن توانند يكه م يكسان. دارند ياليام و ازهاين مردم

 يمتفـاوت  اريبسـ  قـدرت  يهـا  اهـرم  و ابزار نيبنابرا اند، گوناگون اريبس اليو ام ازهايچون ن
 قـدرت  نـوع  نيبهتر ييدانا. اند يو علم ابزار اصل ،ثروت ،خشونت ها آن انيم در اما هست،
  ).714: 1374تافلر، ( است

 يچگـونگ  ايـ اصطالحات و  اي ها واژه در و است قدرت انيب يابزارها از يكي هم زبان
  . دهد يخود را نشان م گريد همافراد در مقابل  انيب

 زبـان  كنتـرل  بـا  كوشـند  يم ياجتماع يها گروه رايز است، نزاع يها طهيح از يكي زين زبان
 كـه  اسـت  يفرادسـت  يها گروه يبرا يپاداش يكنترل زبان نزاع نيا در و كنند قدرت اعمال
  ).23: 1381 ،يجبروت نهاد پاك( رنديگ يم خود كنترل تحت را زبان

از  انيو با بازار دارد يقدرت سازمان است، منصب صاحب پنج ريم »ليسب باج« داستان در
كـه از خربـزه    ،و بقـال » ريبگ خفقان«: ديگو يم بقال شاگرد به. كند يقدرت صحبت م ةجنب
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 شـت ير قيـ ال...  موقوف يفضول«: دهد يم قرار خطاب مورد گونه نياو را ا كند، يم فيتعر
  ).190: الف 1385 زاده، جمال( »شو خفه آخر...  يزن پال به قالب مي  و  پرتچقدر  مردكه
: كنـد   يمـ  ديـ قـدرت تهد  ةاو را از جنب ها، تياز شخص گريد يكي موالنا، دخالت يپ در

مسـجد   يخـال  گوشـة  در و بمالنـد  ماسـت  را سرت و بتراشند را شتير جا جابه دهم يم«
  ).207: همان( »مجاور حبست كنند

 را كمرتـان  تـا  كـه  است حقتان«: كند يم هيبه تنب ديتهد خود منصب به علترا هم  بقال
را  دهانتـان  حـرف  و ديـ ريبگ اديـ  تيـ آدم و ادب يمثقـال  كي تا كنند له فلك و چوب ريز

  ).192: همان( »ديبفهم
سـخنان   مالحظـه  بـدون  تا خواهد يم يلچيا از صريق يوقت »يلچيا و صريق« داستان در

 مطمـئن «: سخن او نشان از قدرت او دارد وةيش ديبگو موردشخود را در  يمردم و نقدها
 رفتـار  تـو  با دوستانه به طوركه  داد ميخواه امر...  بود يخواه ما عواطف مشمول كه باش
  ).25: 1340 زاده، جمال( »است دهيگرد واقع ما پسند مورد گفتارت و رفتار...  ندينما

  
  يريگ جهينت. 6

 از هشـت كتـاب انتخـاب شـده اسـت و      زاده جمـال كوتـاه   داستان 66 در تيشخص 144
 مشخص و انتخاب بوده ها زباني مرتبط با زبان شخصيت  ريغكه متناسب با عوامل  يموارد
 سـپس . اند داده نشان خود زبان در را ريمتغ كي ريتأث حداقل تيشخص 131 كه است شده

 ،ياجتمـاع  ةارتباط زبان با طبق يعني ر،يمتغ هشت با ارتباط در تيشخص هر يزبان كاركرد
و مناسـبات قـدرت،    ط،يو مـذهب، سـن، محـ    نيـ د ت،يشغل، جنس ايحرفه  الت،يتحص
در هر داسـتان   رهاياز متغ ها  تيشخص ةنمودار استفاد همچنين. شده است ليو تحل هيتجز

  .رسم شده است
 يبـرا  سـنده يكـه نو  آنـان،  بـا  مـرتبط  اصـطالحات  و هـا  و واژه ياجتمـاع  طبقات زبان
 آنـان،  يهـا  يژگـ يو بـا  منطبـق  زبـان  يريـ گ كـار  بـه  و نديگز يبرم داستان هر يها تيشخص
  .است شيخو ةو شناخت او از جامع سندهيارتباط نو زانيم دهندة نشان

 امـا  اسـت،  بـوده  توجـه  مـورد  ربـاز يد از افـراد  تيشخصـ  با يزبان يكاركردها ارتباط
 گـر  انيـ بكـه   منـد،  هـدف  يا گونـه  بـه  هـا   داستان يفضا و ينوشتار زبان در آن يريكارگ به
 دست  به برد، يپ ها يژگيو آن به ها تيشخص زبان به توجه با بتوان و باشد افراد يها يژگيو

قبالً هم به آن توجه شـده   انه،يكاربرد زبان عام لحاظ از هرچند. شروع شده است زاده جمال
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 ونـد يپ حلقـة قصه و داستان نو بهره برده است و  نينابيهم از روش ب زاده جمالبود و خود 
  .است يسينو و نو در داستان ميسبك قد
 عوامـل  و رهـا يمتغ از هـا  تيداسـتان، شخصـ   56داستان كوتاه، در  66از مجموع  )الف

 يكه بـا كاركردهـا   ،و امثال آن ت،يجنس الت،يشغل، تحص ،ياجتماع طبقة مانند ،يزبان  ريغ
 9 ،است يكه تكرار او، داستان كي جز به ).1 جدول( اند استفاده كرده است ارتباطدر  يزبان

 ايـ  اسـت  يميقـد  يهـا  قصـه  سـبك  بـه  و اسـت  كـرده  فيتوصـ  يراو اي را گريداستان د
  .اند ياليخ ها تيشخص

  زاده جمال كوتاه داستان 66 مجموع. 1 جدول

  كتاب نام
تعداد
 داستان
  كوتاه

يهاداستان
 قابل

  پژوهش

تعداد
 ها تيشخص

  ها داستان در

 تعداد
 يها تيشخص
  يفيتوص

 كه ييها تيشخص
 ريمتغ كي حداقل

 اند برده كار به را

  )%100( 13  13 13 6 6 نبوديكي بود يكي
  )%100( 7  5 7 4 6 شاهكار

  )%47/89( 17  16 19 5 7 نيريش و تلخ
  )%100( 23  20 23 8 8 نو و كهنه

  )%100( 12  10 12 7 7 نبودكسچيه خدا از ريغ
  )%37/84( 27  25 32 11 15 سمانير و آسمان

يبراكوتاه يها قصه
  )%22/88( 22  22  25  11  12  دار شير يها بچه

  )%92/76( 10  11 13 4 5 ديبه سر رس ما قصة
  )%97/90( 131  )%72/84( 122 144 56 66 جمع

شـده   فيدر داسـتان توصـ   تيشخص 122 ها، داستان در تيشخص 144 مجموعاز  )ب
داسـتان   پـانزده است كـه در   ياصل تيداستان شخص نوزدههم در  يو راو) %72/84(است 
 هاسـت  داسـتان  گـر يد يهـا  تينشده است و هفـت مـورد آن مربـوط بـه شخصـ      فيتوص

 يميقـد  يهـا  قصه سبك به ها تيشخص تر شيب يها يژگيو انيب دهندة نشان نيا). 1  جدول(
  .شود يم فيتوص ابتدا در كه است
 اند برده كار به زبان با ارتباط در را رهايمتغ از يكي حداقل، )%97/90( تيشخص 131 )ج

  ).1 جدول( است نو يها به سبك داستان يكينزد دهندة نشان نيا و
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 كار داستان به 39در  كدامو مذهب را هر نيو د ياجتماع طبقة يرهايمتغ ها تيشخص )د
 از استفاده نيتر شيبكاربرد را داشته است و  نيباالتر داستان در استفاده لحاظ از كه اند برده
دوم قـرار   رتبـة  در تيشخص 57 با شغل ريمتغ و است تيشخص 64 با مذهب و نيد ريمتغ

  ).2 جدول(دارد 
  زاده هاي جمال كاربرد متغيرها در داستان .2 جدول

 تعداد
  تيشخص

13
  7 19
  23
  12
  32
  25
  13
  144 =ها تيشخص كل  

  66 =ها داستان كل

كي
 ي

بود
كي 

 ي
نبود

  
شاهكار

 
تلخ
 و 

يريش
  ن

كهنه
 و 

نو
  

 ريغ
 از

خدا ه
 چي

س
ك

 
نبود

  

آسمان
 و 

ير
سمان

  

قصه
ها 

 ي
كوتاه
برا 

 ي
بچه
ها 

ير ي
دار ش

 

قصة
 

ما به سر رس
دي

  

شخص
تي

 
متغير
ها 

 را 
 به

 كار
برده
اند 

  

داستان
 از 

متغيرها
 

استفاده
 

كرده
اند 

  

يمتغ
ها ر

  

نام
 

كتاب
  

  )%09/59( 39  54  6 8 9 4 10 7 0 10 ياجتماع طبقة
  )%50( 33  57  7 9 7 7 11 8 1 7  شغل
  )%50( 33  54  6 4 13 5 7 8 4 7 التيتحص
  )%21/21( 14  20  2 6 6 0 3 0 2 1 تيجنس
  )%15/15( 10  14  1 4 3 0 4 1 0 1  تابو

  )%09/59( 39  64  3 11 18 4 8 6 6 8 مذهب و نيد
  )%63/13( 9  11  0 4 2 0 1 2 0 2  سـن
  )%27/27( 18  27  3 5 4 2 4 3 3 3  طيمح

  )%66/11( 11  14  1 2 2 2 3 3 1 0  قدرت

كـه در   هـا  يـي كربال ايـ  مالها، ها، يحاج مانند يكسان ايآخوندها و آخوندنماها و  طبقة
ـ از آنـان   يو اجتماع ،ياخالق ،يو مذهب ينيمسائل د تيرعا  زيـ نو  رود يمـ  انتظـار  تـر  شيب

 تياين اهم واند  ها قرار گرفته در داستان تيشخص حكم در تر، شيب ،دوم درجة در كارمندان
 يريكـارگ   را در بـه  او يمنـد  توانو  زاده جمال يها و كارمندان را در داستان انينقش روحان

  .دهد يم نشانآنان  يها يژگيو با متناسب زبان
 دارنـد؛  را تعـداد  نيتر شيبنفر  22كارمند و معلم با  افراد، شغل با زبان ارتباط لحاظ از
و  نفر، 3 دار زنان خانه ،نفر 4نوكر و مستخدم  ،نفر 16 ها و كاسب انيو بازار تاجران سپس
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اصـالً   رانفرنـد و لفـظ كـارگر     كيـ  كشاورز و ،يپستچ ر،يوز نخست ليقب از ها شغل ةيبق
  .است نبرده كار به

مانند دكتـر،   ؛دارند يعال التينفر تحص 11 الت،يكاركرد زبان با تحص رابطة لحاظ از
 همهاز  تر شيبكه  دارند را نفر عنوان باسواد 34 ؛ها و مانند آن حقوق، سانسيل پروفسور،
. انـد  بـرده  بهـره  اصطالحات و ها از واژه خود يسواد ينفر متناسب با ب 9و  اند كارمندان

ـ  كـم  تعـداد  و يعال التيتحص نيا  اندور ةجامعـ  يبـرا  او يهـا  داسـتان  در سـوادان  يب
نفـر مردنـد و زنـان     135زن و  هـا  تيشخصنفر از  9. ستيچندان متناسب ن تيمشروط

  .سوادند يب و دار خانه تر شيب
 آغـازگر  كه نيا بر عالوه ها زباني در زبان شخصيت  ريغاز عوامل  يريگ با بهره زاده جمال

درك  اسـت،  ريناپـذ  معاصـر انكـار   اتيـ ادب يآن در غنا ريكه تأث است، يداستان اسلوب نيا
افـراد را   شةياند و رسوم و آداب دادن آن و نشان ياز جامعه و طبقات اجتماع تر شيب هرچه

 تر شيبكرده است كه  يرا معرف شيها مشاغل دوران داستان ياريبس يو. موجب شده است
ملمـوس و   ش،يهـا  انتشـار داسـتان   دورة هـم  خوانندگان ژهيو به ،خواننده يمشاغل برا نيا

 او، يهـا  داسـتان  اسـت؛  افـزوده  شيهـا  فهم بوده است و بر شيريني و جذابيت داستان  قابل
عوامـل   ريو سـا  ،اقتصـاد  اسـت، يس مـردم،  فرهنـگ  از يا مجموعه ه،ياول يها داستان ژهيو هب

از آن عوامل  ياريبس يخوب به ها تيرا در خود نهفته دارد كه با انطباق آن با شخص ياجتماع
  .درك خواهد بود  قابل

 اسـت  بوده آشنا ها و زبان آن انيروحان طبقة با و برخاسته يمذهب يا از جامعه زاده جمال
 است؛ داشته سروكار يمذهب يها با انسان ت،يدر دوران مشروط خود، مبارزات انيجر در و

 ينيد مسائل با كه ييها چهره حضور زاده، جمالكوتاه  يها داستان تر شيب در به همين علت
 انتظـار  مـردم  نـزد  در آنـان  از كـه  ييرفتارها انيب با و است پررنگ دارند سروكار يشرع و
 ايـ متوجـه آخونـدنماها    تـر  شيباو  زيطنز پرداخته است و سخنان انتقادآم جاديبه ا رود ينم

نام  اكارير خيش اي آخوند، مال، از جا هر خود كوتاه يها داستان در. است سواد يب يآخوندها
 آنـان  فيتوص در را خود احساسات صادق، و صاف جوان و مĤب يفرنگ همچنينو  برد  يم

  . آشكار است» شكر است يفارس«آن در داستان  نمونة و دهد يم نشان
 ،يخود را از زبان فرنگـ  يريرپذيتأث اصطالحات و ها واژه يبعض بردن  كار به در سندهينو

زبـان   در سـنده يدوران نو ياسـ يو اوضـاع س  طيشرا. نشان داده است ،يفرانسو زبان ژهيو به
  .است بوده مؤثر ها داستان يها  تيشخص
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 يگاه. داستيپ شيها تيزنان در زبان شخص يمردان و فرودست ياوقات فرادست تر شيب
 دارنـد  قـرار  آن در كـه  يطيشـرا  به توجه با كه برد يم كار به ها تيشخص زبان در ييها واژه

  . حالت تابو دارد
 به مربوط كه شود يم دهيد شيها داستان در »مؤدب اتيادب يشكن سنت« يها نشانه ينوع

 ش،يهـا  داستان يها پيت زبان نشيگز در زاده، جمال اجمال، به طور. است تابو موارد نيهم
 مورد در. آورده است يمعاصر رو يسينو به داستان است و نه كامالً دهياز گذشته بر كامالًنه 

 ةيبق مورد، چند جز  به آنان، يها زباني مرتبط با ويژگي  ريغبا عوامل  ها تيانطباق زبان شخص
  .موارد متناسب بوده است

  
  
  
  
  
  
  
  

  انتشار سال به توجه با اجتماعي طبقة متغير از استفاده. 1 نمودار

  
  انتشار سال به توجه با شغل متغير از استفاده. 2 نمودار
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  انتشار سال به توجه با تحصيالت متغير از استفاده. 3 نمودار

  
  انتشار سال به توجه با جنسيت متغير از استفاده. 4 نمودار

  
  انتشار سال به توجه با مذهب و دين متغير از استفاده. 5 نمودار
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 قدرت مناسبات و محيط، سن،. 6 نمودار

  
  نوشت يپ
 ئلحساب دخل و خرج و مسا تر شيب جا نيا البته كه است، يادار امور در مكاتبات ريدب و يمنش. 1

  .است كرده يم ثبت را يمال
  

  منابع
  .مركز: تهران ،متن ليتأو و ساختار). 1384( بابك ،ياحمد

  .آبانگاه: تهران ،رمان هنر). 1380( ناصر ،يرانيا
 .آگاه: تهران ،زبان دربارة گفتار چهار). 1354( محمدرضا ،يباطن

 .روزگار: تهران ،زاده جمال يدمحمدعليس يها داستان دهيگز ليتحل و نقد). 1382( كامران نژاد، يپارس

 . گام نو: تهران ،زبان در يفرودست و يفرادست). 1381( ميمر ،يجبروت نهاد پاك

ـ  تـ  سـ  ي ب  رن ق  ه ان ت در آس  ت ون ش و خ  روت و ث  ي يا دان:  درت در ق  ي يا ج اب ج). 1374( نيالو تافلر،  ترجمـة  ، م كوي
 .مرغيس: تهران ،يخوارزم ندختيشه

 .آگاه: تهران ،ييطباطبا دمحم ترجمة ، ه ع ام و ج  ان ر زب ب  يد درآم: ياجتماع يشناس زبان). 1376( تريپ ل،يترادگ

 .سرادهيقص: تهران ،خودمان تيشخص و فرهنگ بر ينگاه با ت،يشخص و فرهنگ). 1384( يمهد ا،يثر

 .معرفت كانون: تهران ،نبود كس چيه خدا از ريغ). 1340( يدمحمدعليس زاده، جمال

 .سخن، شهاب ثاقب: به كوشش علي دهباشي، تهران ،يسينو قصه). 1378( يدمحمدعليس زاده، جمال

 .سخن: به كوشش علي دهباشي، تهران ،نيريش و تلخ). الف 1385( يدمحمدعليس زاده، جمال

ـ ر يها بچه يبرا كوتاه يها قصه). ب 1385( يدمحمدعليس زاده، جمال بـه كوشـش علـي دهباشـي،      ،دار شي
 .سخن: تهران
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 .سخن: تهران ،نبود يكي بود يكي). الف 1386( يدمحمدعليس زاده، جمال

 . سخن: به كوشش علي دهباشي، تهران ،سمانير و آسمان). ب 1386( يدمحمدعليس زاده، جمال

 .سخن: به كوشش علي دهباشي، تهران ،ديما به سر رس قصة). ج 1386( يدمحمدعليس زاده، جمال

  .نگاه: تهران ،رانيا معاصر يداستان اتيادب در ييگرا واقع). 1386( يفدو ،يالشكر
دانشگاه  يو علوم انسان اتيادب ةدانشكد ةينشر ،»يفارس زبان در جنس يشناخت يمبان«). 1384(بتول  نژاد،ي عل

 .14 ياپي، پ17ش  ،كرمان باهنر ديشه

ـ جول فالك، ـ بن ميمفـاه  يبررسـ  زبـان،  و يشناسـ  زبـان ). 1372. (اس اي  خسـرو  ترجمـة  ،يشناسـ  زبـان  يادي
 .يرضو قدس آستان: مشهد زاده، يغالمعل

 .ايتوت: تهران ،يمحسن ثالث ترجمة ،يشناس جامعه به يدرآمد). 1384( بروس كوئن،

 .نگاه: تهران ،داستان نقد و داستان). 1371) (مترجم( احمد ،يريگلش

 .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه: تهران ،زبان يشناس جامعه بر يدرآمد). 1387( ييحي ،يمدرس

بـه   زاده جمـال  يدمحمدعليسـ  كوتـاه  يها داستان نقد خاكستر، ريز آتش). 1380( اهللا روح ،يعمران پور يمهد
 .مهرانشهر: تهران ،ها داستان دةيهمراه گز

 .سخن: تهران ،داستان عناصر). 1385( جمال ،يرصادقيم

  .افكار: تهران ،ينيچگ زاده نوروز بهمن ويراستة ،تيجنس يشناس مردم). 1383( ايليام انس،يسينرس
  .نگاه: تهران ،يسينو داستان هنر). 1382( ميابراه ،يونسي
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