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  چكيده
ميالدي، در كشـورهاي غربـي    60مردان، از اواخر دهة  هاي زباني زنان وتوجه به تفاوت

خواهانـة  هـاي آزادي فعاليـت  شناسـي زبـان و   هـاي پژوهشـگران جامعـه    يافتـه در نتيجه و
، بر اين باورند كه زنان و صاحب نظران بسياري از پژوهشگران گرفت.هاصورت  فمنيست

؛ از ايـن  هاي متفاوتي نسبت به جهان دارندوخو و روحيات متفاوت، ديدگاه    خاطر خلقبه
  اين پژوهش، بـه  . درمتفاوت است شيوه نويسنگي آنان رو معتقدند كه كاربردهاي زباني و

هاي برخي پژوهشگران، از جملـه ديـدگاه   تحليلي و برپاية ديدگاه- توصيفي روش آماري
شناسي اجتمـاعي،       نظريات پژوهشگران زبان شناسي فمنيستي و سبك در كتاب» سارا ميلز«

هاي سبك زنانه در نويسندگي، هشت رمان شامل چهار رمان زن نوشت  براي كشف نشانه
هـاي پـژوهش    و چهار رمان مردنوشت در الية زباني مورد بررسي قرار گرفته است. يافته

زنان در هيچكدام از رمانهاي  زباني، هاي كاوش شده در حوزةدهد كه از شاخص نشان مي
ها در رمانهاي نويسـندگان   ها، از نظر بسامد يكسان نيستند وگاهي اين ويژگياين شاخص
نتـايج حاصـل از ايـن پـژوهش        بنـابر هاي نويسـندگان زن اسـت.    تر از رمان       مرد برجسته

وبهتر اسـت ايـن    نيستهاي سك زنانه در اليةزباني (واژگاني و نحوي) قابل اثبات  نشانه
 ... نشانه ها در شيوه هاي روايت از جمله زاويه ديد،شخصـيت پـردازي ، لحن،صـحنه و   

  وجو شود. جست
  .جنسيت و زبان، رمان، سبك زنانه              :ها هكليدواژ

                                                                                                 

  زبان وادبيات فارسي، دانشگاه شهيدمدني، آذربايجان (نويسندة مسئول)، دانشجوي دكتري *
M1hoor.younesi555@gmail.com 

 r.moshtaghmehr@gmail.com ،آذربايجان ،دانشگاه شهيد مدنيگروه زبان وادبيات فارسي،  استاد **

   Nasser.alizadeh@gmail.com، آذربايجان ،ه شهيد مدنيدانشگاگروه زبان و ادبيات فارسي، استاد  ***
 18/11/1396تاريخ پذيرش:  ،25/7/1396تاريخ دريافت: 



 »هاي سبك زنانه در ادبيات داستاني معاصر نشانه«   94

  مقدمه. 1
هـاي  موضـوعي اسـت كـه در نتيجـة يافتـه     » سبك زنانـه «بحث بر سر وجود سبكي به نام 

هاي زباني زن و مرد به وجود آمده است. زبان شناسي اجتماعي مبني بر تفاوتپژوهشگران 
گيـري از            ه هاي دفاع از حقوق زنان و پايـه گـذاران نوشـتار زنانـه، بـا بهـر      طرفداران جنبش

 )Jacque Lacan(الكان   ژاكشناسي زبان و آراء انديشمنداني چون  هاي دانشمندان جامعه                 يافته

فيلسوف، بر اين امر تأكيد كردند كـه زبـان   ) Jacques Derrida(دريداي ژاكروانشناس و 
ناچار الگوهاي زباني مردساالر را به كـار   ه، برساختة مردان است و زنان، بدر جامعهموجود 

يبـاً  شناسان ساختارگرا، تقر     كه روايتند دشناسان فمنيست نشان دا       روايت«گيرندهمچنين مي
 »كنند كه نويسندة آن، مذكر است هاي خود را بر مبناي متوني تنظيم مي بندي  هميشه تقسيم

هـاي پساسـاختارگرا، بـه انتقـاد از نظـم زبـاني        ). براين اساس، فمنيسـت 94:1391(راغب،
ذكر اين نكته ضروري است كه برخي از پژوهشگران نظريات  ساختارگراي مردانه پرداختند.

د كردند؛ از جمله سوكال و بريكمون در كتاب چرنديات پست مدرن نطريـات  ياد شده را ر
الكــان، كريســـتوا، ايريگــاري و...را بـــه چلــش كشـــيدند.(رك ســوكال وبريكمـــون،     

). از ميان پژوهشـگران ايرانـي نيـز قـدرت اهللا طـاهري در مقالـه اي بـا        47،71،155:1394
ه داليلي منطقي با ديدي انتقادي به وجود با ارائ "زبان ونوشتارزنانه؛ توهم يا واقعيت"عنوان

رسـد   بـه نظـر مـي   "نوشتار زنانه و برساخته بودن زبان  ازجانب  جامعه مردانه مـي نگـرد.   
هايي كه در حوزه علوم انساني به ويـژه در دوسـه قـرن اخيـر مطـرح شـده انـد، در         نظريه

ني از آنها نگرفته باشد بسترهايي ايدئولوژيك شكل گرفته اند وتا زماني كه منتقد فاصله روا
نمي توان  نقاط قوت وضعفشان را دريابـد زيـرا از تـاثيرات آشـكار ايـدئولوژيها در امـان       

  ).90:1388.(طاهري،"نخواهد بود
مطرح ساختن اين موضوع كـه   طرح ديدگاههاي ياد شده و ها با                 فمنيست به هرصورت،

زبـان   دارنـد، بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه        زنان و مردان، روحيـات و خلقيـات متفـاوتي   
اما دليل اينكه در اين مقاله به بررسي سـبك زنانـه و نـه    دوجنس نيز متفاوت است.ونوشتار

نوشتار زناته پرداخته ايم، اين است كه ايجاد زبان ونوشتارزنانه در حد يك ادعا باقي ماند و 
اشد، نياز به زمان بسـيار طـوالني   تغيير زبان موجود و وارونه كردن آن اگر غير ممكن هم نب

خواهد  داشـت. بنـابرين مطـرح كـردن سـبك زناتـه معقـول تـر از زبـان ونوشـتار زنانـه            
  رسد. مي  نظر به
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اي در زمينة زبـان    هاي گسترده   مرد، پژوهش و     هاي زباني زن شدن تفاوت    از زمان مطرح
از آنجا كه زنـان، نيمـي از جامعـة    است.  وادبيات زنان و سبك نويسندگي آنان انجام گرفته 

  شود.   سنجي آثار آنان، همواره احساس مي دهند،  نياز به سبك بشري را تشكيل مي
هايي كه پس از نهضت مشروطه صورت گرفت، نگرشي نو  گوني در ايران و در پي دگر

.زنان انديشي در هويت زنانه مدنظر قرار گرفت به جايگاه زنان و حقوق آنان پديد آمد و باز
در دورة معاصر، اندكي پس از مردان به دنياي هنر و توليدات علمي و ادبي پا گذاشتند و تا 

انـد. نخسـتين    امروز نقش مؤثري در دانش بهويژه نويسندگي و آفرينش آثار داستاني داشـته 
  ، ساختة سيمين دانشور است.»سووشون«رمان درخور توجه زنان، 

هاي سبك زنانه در ادبيات داستاني     كاوش و كشف نشانهرو برآنيم تا به   در پژوهش پيش
گيـرد.   معاصر، گونة رمان، بپردازيم. اين پژوهش درالية زباني(واژگاني ونحوي)صورت مـي 

ين، آثـار  ابنـابر  ،كنـد  چون ماهيت سبك زنانه، در مقابل سبك مردانه معنا و نمـود پيـدا مـي   
هاي جستجو شده، صرفاً ويژة  چنانچه ويژگيگيرد.  نويسندگان مرد نيز مورد مطالعه قرار مي
  به وجود سبك زنانه معتقد بود.توان  آثار زنانه و در بين آنان مشترك باشد، مي

پرسشهايي كه موجب شكل گيري پژوهش پيش روست از اين قرار است كه: سبكي به 
بك وجود سبك زنانه چه ويژگيهايي آن را از سـ  درصورتوجود دارد؟ و » سبك زنانه«نام 

  كند؟ مردانه متمايز مي
با توجه به اينكه متغيرهاي اجتماعي از جمله جنسيت بر ذهن و انديشـه و زبـان تـأثير    

توان به وجود  گيرد، بنابراين مي ميگذارد و سبك نويسندگي نيز از ذهن و زبان سرچشمه مي
 ت پـژوهش، سواالبا  چنان كه بايد  همسو  سبك زنانه قائل بود. هدف نگارندگان مقاله نيز

اي سبك زنانه وتحليل آن در مقايسه با سبك مردانه و گشايش دريچه هايي ه كشف نشانه
  پژوهش هاست. ه ازبه روي اين دست

اهميت وضرورت تحقيق ازآن جهت است كه دغدغه اثبـات سـبك نويسـندگي زنـان     
 هن پژوهشگران را به خود مشغول داشته است و اين موضوع، مورد توجهذمدتي است كه 

سـازي   بسياري از پژوهندگان است. بنابر ايـن نيـاز بـه سبكسـنجيِ آثـار زنـان و برجسـته       
  . هاي سبك آنان احساس ميشود نشانه

جامعة آماري اين پژوهش را هشت رمان، كه شامل چهار رمان زنانه و چهار رمان مردانه 
چاپ، تعـداد   مردانه، سال به ترتيب نام رمانهاي زنانه و 2و1دهد؛ جدول  است، تشكيل مي
دهد: (رجوع شود به پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد      هاي رمانها را نشان مي صفحات و واژه
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نوشـته شـده در   "نشانه هاي سبك زنانه در ادبيات داستاني معاصر"نگارنده مسئول با عنوان
  دانشگاه شهيدمدني آذربايجان).

  زنانهاي رمان .1جدول

 هاي رمان تعدادواژه تعدادصفحات رمان  اپسال چ  ومردانه هاي زنانهعناوين رمان

 107500 500  1368 طوبي و معناي شب

 63492 300  1393 اتفاق

 48891 230  1387 پري فراموشي

 38432 196  1392 خوف

 65040 350  1365  باغ بلور

 34966 170  1377  مهر گياه

 45912 200  1380  هاشبانة اركسترچوب نواييهم

 27038 116  1394  سپيدتر از استخوان

  
رمان نوشته شده توسـط   4رمان نوشته شده توسط نويسندگان زن و  4با توجه به اينكه 

نويسندگان مرد مورد بررسي در اين تحقيق، از نظر تعـداد صـفحات و نيـز از نظـر تعـداد      
نيازمنديم ها،  كلمات به كار برده شده برابر نيستند، بنابراين ما براي مقايسة درست ميان رمان

  شاخص مورد بررسي زير: 9تا در
  هاي متعلق به حوزة زنان واژه. 1
  هاي عاطفي زنانها و واژهاقالم و صورت. 2
  هاي زنتعدد شخصيت. 3
  هاواژهرنگ. 4
  نگريجزئي. 5
  هاي فرازبانينشانه. 6
  جمالت پرسشي حديث نفسي . 7
 هاي جمالتميانگين واژه. 8

هـاي هـر    اين اساس، به دسـت آوردن ميـانگين واژه   كنيم. بريك معيار مناسب انتخاب 
هاي اين تحقيق است كه براي اين رمان در هر صفحه، معيار مناسبي براي مقايسة ميان رمان
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كنيم. عددي كه براي  هاي هر رمان را بر تعداد صفحات همان رمان تقسيم مي كار تعداد واژه
 8چنـين در  ناسب بـراي مقايسـه باشـد. هـم    تواند شاخصي م آيد، مي هر رمان به دست مي

شاخص مورد بررسي ديگر نيز، ما دو عدد را معيار مقايسـه قـرار داديـم. عـدد اول كـه در      
هاي متناظر با هر شاخص آمده است درصد استفاده ازآن شاخص، بـه كـل واژگـان     جدول
بـر تعـداد    است كه براي بدست آوردن اين درصد، نيازمنديم تا تعداد اين شاخص راه رمان

كنيم تا براي هـر رمـان، يـك عـدد جهـت       100در كل واژگان رمان تقسيم و آن را  ضرب
ها به دست آيد. عدد دوم نيز، ميانگين آن شاخص در هر صفحه اسـت  مقايسه با ديگر رمان

دست آوردن اين ميانگين، نيازمنديم تا تعداد اين شاخص را بر تعداد صـفحات   كه براي به 
هـا  نيم؛ با اين كار نيز براي هر رمان، يك عدد جهت مقايسـه بـا ديگـر رمـان    رمان تقسيم ك

متنـاظر بـا هـر    بررسـي درجـدولهاي   آيد. در نهايت نيـز ايـن اعـداد را جهـت      دست مي به
  ايم.آورده  شاخص

ها در پيكرة انتخابي، ابتدا تعداد عبارات اسمي كه  نگري نويسنده براي درك ميزان جزئي
ها به هسـتة عبـارات    وابستهميزانآيد و سپس نسبت  ه است به دست ميشامل هسته و وابست

 شود. اسمي درصدگيري مي

توصـيف سـاختمان   «پاية مدل به كار رفتـه در كتـاب   برروش شمارش هسته و وابسته 
  نوشتة محمدرضا باطني است.» دستوري زبان فارسي

شـود   ها شمرده مي نهاي پيكرة انتخاب شده از رما در قسمت جمالت كوتاه، ابتدا جمله
شود؛ به اين ترتيـب، ميـانگين    ها تقسيم مي هاي همان پيكره بر تعداد جمله سپس تعداد واژه

آيد. مالك احتسـاب جملـه را بـه پايـان رسـيدن       هاي هر رمان به دست مي هاي جمله واژه
ت زمين ها سياسبعد از آنكه مثل اسرائيلي«گيريم. براي مثال جملة زير:  مفهوم آن در نظر مي

بـودم تـا دوبـاره     را بـه رعنـا واگـذار كـرده      اتاق آشپزخانهدر مقابل صلح را پيش گرفته و 
ــت آورده  ــه دس ــتقاللم را ب ــه     اس ــر بهان ــه ه ــاه و ب ــاه و بيگ ــم، گ ــزاحمم   باش ــاز م اي ب

  آيد. ، يك جمله به حساب مي)117:139قاسمي،»(دش مي
رمانها نيز از همـين روش بهـره   هاي  الزم به ذكر است براي به دست آوردن تعداد واژه

هاي ياد شده، وجود دو ويژگـي  بر اساس روش زنانه،مالك ما براي اثبات سبك گرفته ايم. 
منحصـر بـودن ايـن     - 2هـاي يـاد شـده    تشابه بين آثار زنان نويسنده در ويژگـي  - 1است: 
  ها به آثار زنان نويسنده.ويژگي
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 پيشينة پژوهش . 2
نشـان   »زبان و قدرت«) در كتاب خود به نام Norman Fairclough( )1989( نورمن فركالف

ابزاري براي زير سـيطره درآوردن گـروه   جامعه، از زبان به عنوان  دهد كه گروه قدرتمند مي
شـود كـه    وي معتقد است از مردان، با مفهوم كلّي انسان ياد مـي  كند. ضعيف تر استفاده مي

 Simone(سيمون دوبووارجنسيتي است اما از زنان، فقط به عنوان زن و به تعبير  مفهومي فرا

de Beauvoir (كنند. ياد مي ديگري  
اجتماعي است.  شناسي ننخستين پژوهشگر جدي دربارة زبا) William Labov(لباو ويليام

هاي بسـياري  ويژه در حوزة واجي، تفاوت هاي خود به اين نتيجه رسيد كه بهپژوهشاو در 
  بين زبان زنان و مردان وجود دارد. لباو در تحقيقات  خود به نتايج زير دست يافت: 

  هاي معيار دارند.رديف خود، گرايش بيشتري به گونهزنان، نسبت به مردان هم- 1
گرايش بيشتري به اصالح زبان خود واستفاده از زبان جامعه،  روبه پايينطبقة متوسط - 2

  (labov,1991:302)معيار دارد. 
نيز رابطة ميان زبان و جنسيت را بـه طـور جـدي مـورد     ) Robin Lakoff(روبين ليكاف

 Language and Woman's(»زبان و جايگاه زنان«پژوهش قرار داد و در پژوهش خود با نام 

place( هـاي زبـاني    هاي اجتماعي را موجب تفاوت در گونـه ها و نقشنابرابري در موقعيت
  lakof,1972).(79:دانست زنان و مردانمي
شناسـي فمنيسـتي را دربـارة تحليـل آثـار       ) كتـاب سـبك  sara mills ()1955(سارا ميلز 

داستاني زنان ترتيب داد. وي در سه الية واژگاني، نحوي و گفتماني به تحليل آثار پرداختـه  
عاره نيز بخـش ديگـري اسـت كـه ميلـز آن را در ارتبـاط بـا جنسـيت واكـاوي          است. است

  است.  كرده

بخشي را به بررسـي  » هاها، رويكردها و روش شناسي، نظريه سبك«فتوحي در كتاب 
هاي نوشتار زنان را از نظر داده است. فتوحي، ويژگي هاي سبك زنانه اختصاصويژگي

پردازي زنـان را بايـد    ويژگيهاي داستان وي، ديدگاهفرم و محتوا واكاوي كرده است. از 
  ).402-420: 1391در محتوا و نه در فرم جستجو كرد. (ر.ك. فتوحي، 

بـه  » نويسـان زن ايرانـي  جنسيت در آثار رمان«عنوان  زاده در مقالة خود باوحيدولي
  ).191-224: 1387زاده، است. (وليكاربردهاي زباني زنان در آثارشان اشاره كرده
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رونـد  «شناسي فمنيستي سارا ميلـز اجـرا شـده اسـت، مقالـة       پژوهشي كه بر پاية سبك 
شناسـي فمنيسـتي،    تحليـل بـر پايـة سـبك     - تكوين سبك زنانه در آثار داستاني زويا پيرزاد

  همكاران است. بخت و نگاشتة ناصر نيكو
ين است كـه از  هاي ديگر از جمله مقاله اخير ا ويژگي مقاله حاضر و تفاوت آن با نمونه

اي در اين پژوهش استفاده شده است و همانطور كه در مقدمه  روش تحليل آماري و مقايسه
سخن رفت قايل شدن به سبك زنان در مقايسه آن با سبك نوشـته هـاي مـردان امكانپـذير     
است و جست و جوي ويژگيهاي سبكي صرفاً در رمانهاي زنان بيشتر جنبه توصيفي خواهد 

چندان مناسبي براي اثبات سبك نيست؛ براي مثال كاربرد تكيه كالمهاي زنانه  داشت و معيار 
آيد اما ممكن است با بررسي آثار نويسندگان مرد دريـابيم   ويژگي سخن زنان به حساب مي

  كه اين ويژگي در آثار مذكور غلبه بيشتري دارد.
  

 زبان و جنسيت . 3
زبانشناسـي اجتمـاعي آن را تجزيـه وتحليـل     كه پژوهشـگران   در بحث از زبان و جنسيت،

گيرد، يكي تفاوتهاي زبان زن ومرد و ديگري  كنند، دو  مسالة اساسي مورد توجه قرار مي مي
پايدارسازي سلطة جامعة مردساالربر زنان با ابزار زبان.همچنينبايد به اين نكته توجه كرد كه 

نگرش كاربران زبـان اسـت كـه     زبان در ذات خود و در خأل قائل به جنسيت نيست، بلكه
  شدگي زبان است.چنين است. جنسيت در زبان، مربوط به مرحلة اجتماعي

برخالف برخي زبانشناسان ساختگرا مانند زبانشناسان زايشي كه بيشتر بر توانش زبـاني  
دانند، بسياري از پژوهشگران از جملـه   اي از قواعد بالقوه مي تأكيد دارند و زبان را مجموعه

هـاي زبـان تأكيـد    گيـري دگرگـوني   نشناسان اجتماعي، بر نقش محيط و جامعه در شكلزبا
داننـد كـه بـه     ها، زبان را به عنوان نهادي اجتماعي و نظامي وابسته به فرهنگ مـي دارند. آن

دهـد. عوامـل محيطـي، سـاختار اجتمـاعي،       زباني واكنش نشان مـي عوامل محيطي و برون
انـد.   زبـاني مـورد توجـه   ي هستند كه در بحث از عوامل برونها، متغيرهايها و ارزشنگرش
  )114، 1385(يول: 

زننـد. افـزون بـر     هاي زباني دامن ميهركدام از عوامل ياد شدة مؤثر در زبان، بر تفاوت
در رابطه بـا   زبانيهاي طبقاتي، اقتصادي و فرهنگي، جنسيت نيز به عنوان عامل برونتفاوت
و همكـارانش بحـث   ) William Ogrady( شود. ويليام اوگريدي ميگيري زبان بررسي  شكل

  اند: اي كه كاربرد دارد، به شرح زير دسته بندي كرده زبان و جنسيت را در معاني گسترده
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تفاوت در كاربرد زبان به دليل جنسـيت ( يـا گـرايش جنسـي ) نويسـنده، گوينـده       - 1
 مخاطب؛  يا

 خص سوم ( شخص مورد بحث )؛تفاوت در كاربرد زبان به دليل جنسيت ش- 2

  تفاوت جنسيتي  انحصاري و ترجيحي.   - 3
هاي گفتاري كامالً متفاوت مـردان و زنـان را در يـك     تفاوت جنسيتي انحصاري، گونه 

) براي نمونه در زبـان سـيدامو در كشـور اتيـوپي،     536:1394گيرد؛ ( جامعة معين در بر مي
هايي كه كاربرانشان  نها زنان هستند؛ همچنين واژهها تشود كه كاربران آن هايي يافت مي واژه
هرچند كه تعداد ايـن تعـابير وصـورتهاي انحصـاري     )213: 1385مردان هستند.(يول، صرفاً

كنـد.و   بسيار اندك است و قواعد عمومي زبان وجود صور خاص زنان را توليد و تاييد نمي
  نمايد. قابل تأملتر مي بر اين اساس قائل شدن به تفاوت جنسيتي ترجيحي معقول تر و

تفاوت جنسيتي ترجيحي، در بسامد نسبيِ استفادة زنان و مردان از عناصر ديگر بازتـاب  
هايي چـون   وران مذكر از واژهوران مؤنث انگليسي، بيش از گويشچه گويشنيابد. چنا مي

nice, Lovely  تي ترجيحـي  ها تفاوت جنسـي زبانتوان ادعا كرد كه انگليسي كنند، مي استفاده
دارند. تحقيقات در آمريكاي شمالي نشـان داده اسـت كـه زنـان در مقايسـه بـا مـردان، از        

  ).541:1394كنند. (اوگريدي و ديگران،  ها استفاده ميتري براي رنگ اصطالحات متنوع
فرض گرفتن اين مسـأله كـه   هاي زبانشناسي انتقادي و اجتماعي، اغلب با پيشگرايش
نژادي، طبقاتي و ... در شيوة استفاده از زبانِ گويندگان مؤثرند، به  هاي جنسيتي،تفاوت

پردازند. اين گرايش نظري بر اين باور اسـت   ها در متون و گفتار ميبررسي اين تفاوت
هاي مختلف اجتماعي بـه   كه زبان، تابع شرايط بيرونيِ خود است و زبان از سوي گروه

در نظر ايـن متفكـران، زبـانِ زنانـه و مردانـه از      شود.  ي متفاوتي به كار گرفته مي شيوه
  ).46، 1385(فياض و رهبري:  .يكديگر قابل تمييز هستند

  
  رمان و زنان. 4

نويسي زنان، زمينه براي چاپ آثار با اسامي زنانه فراهم نبود. در قرن هجدهم          درآغاز داستان
رشان از سوي جامعه و خوانندگان، ميالدي و آغاز قرن نوزدهم، زنان براي پذيرفته شدن آثا

كه همانند كردند و يا اين هويت زنانة خود را در پس نقاب و اسامي مستعار مردانه پنهان مي
)؛  امـا پـس از صـد    19:1388كردند (آستين،   نام چاپ مي هاي خود را بيجين آستين رمان

ت. اهميت رمـان  سال، توجه به جنسيت نويسندگان زن اوج گرفت و موضوع نقد قرار گرف
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نويسان زن در سدة نوزدهم ميالدي، بدان جايگاه است كه مردان نويسنده، به خـاطر   و رمان
كنند  شان را در پس نقاب زنانه پنهان مي هاشان، ناگزير چهرهفراهم آوردن امكان انتشار رمان

  ).38- 41: 1385(مايلز، 
ديگر هنري مورد استقبال زنان قرار  هاي      هاي ادبي، قالب رمان بيش از شكل از ميان گونه

تـري از   گيرد. رمان، برخالف داستان كوتاه كه برشي از زنـدگي اسـت، بخـش گسـترده     مي
مشـيِ فـرد در جسـتجوي تماميـت،     گونة رمان، انعكـاس خـط  «دهد.  زندگي را بازتاب مي

) 159: 1368(زرافـا،  » انسجام و هويتي است كـه فـرد تصـوير آن را عميقـاً در ذهـن دارد     
گذارد تا در قالب اين فرم ادبي بتوانند زندگي و هويـت       بنابراين، فرصتي در اختيار زنان مي

ها پنهان بوده يا از زاوية ديد مردانه به تصوير درآمده است، نمايان سازند؛ به خود را كه سال
تري ها و هنرهاي ديگر در ميان زنـان طرفـداران بيشـ   همين خاطر، گونة رمان نسبت به فرم
تر از هنرهاي ديگـر بـراي زنـان     دردسرتر و كم هزينهدارد. از طرف ديگر، نوشتن بسيار بي

و  (نـام كتـابي از خـانم ويرجينيـا وولـف)     »اتاقي از آنِ خود«توانند با داشتن  ها مياست. آن
درآمدي ماهيانه، پس از فراغت از كار روزانه در منزل به كار دلخواه خود كه همانا نوشـتن  

  است، بپردازند. رمان
  

  به سبك زنانه لزوم توجه. 5
شناسي بر اين باورند كه زن و مرد به خاطر شرايط اجتماعي و قـرار         پژوهشگران حوزةزبان

 گيرنـد. گرفتن در سلسله مراتب جنسيتي، براي سخن گفتن، زبان متفـاوتي را بـه كـار مـي    
 زبـان،  شناسـي  پژوهشـگران جامعـه   تـر اشـاره شـد، عـالوه بـر نظريـات              همانطور كه پيش

ساز پيدايش نظرية نوشتار  نيز زمينه»ژاك الكان«و » ژاك دريدا«هاي دانشمنداني چون  انديشه
هاي دوگانه كـه برتـري   زنانه شد. دريدا در فلسفة خود بر اين باور بود كه بسياري از تقابل

انـد از : گفتـار/    هـا عبـارت  تقابلدهد، از اساس غلط است. اين          يكي بر ديگري را نشان مي
گر برتري اولـي بـر دومـي اسـت؛     اي نشان نوشتار، غياب/ حضور، مرد/ زن و... كه به گونه

  زند:  ها دست ميدريدا به واسازي اين تقابل
علمي همـواره   - پيشنهاد نخستين دريدا به متافيزيك غربي اين است كه انديشة فلسفي

آفريـده،  عناصري كه  متافيزيك غربي، خود، آنها را  زنداني عناصر دوقطبي بوده است.
پنداشته است كه واقعيت دارند. انديشة متافيزيكي هرگز نتوانسته است خود را از  سپس
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غياب  بند اين زندان دوقطبي انديشيدن برهاند. بد در برابر نيك، نيستي در برابر هستي،
 ).414:1393(مقدادي، مرد.در برابر حضور، دروغ در برابر حقيقت...زن در برابر 

هـا نشـات   محور مردانه كـه از جنبـة نرينگـي آن    از نظر دريدا، مردان با ايدئولوژي كالم
. اعتقـاد  )287:1392اند. (ضيمران،  گيرد، ساختارهاي زباني را تحت سيطرة خود درآورده مي

ن دالهـا بـا معـاني    پايـا رود و به جاي آن، بازي بي    به تك معنايي، در فلسفة دريدا از بين مي
گذاران نوشتار زنانه بر اين اساس، خواهان برهم زدن ها و پايهگر است. فمنيستمتكثر جلوه

كردنـد؛   دار مـي  نظم نوشتاري تك معنايي مردان،كه سلطة خود را با زبان بر جنس زن ادامـه 
تا به اين ها، خواستار به وجود آمدن نوشتاري بودند كه از زنانگي سرچشمه بگيرد شدند.آن

ترتيب، به واسازي زبان مردانه دست بزنند. براي همين منظـور، اصـطالح نوشـتار زنانـه را     
  براي آثار نوشته شدة زنان پيشنهاد دادند.

گيـري زبـان   هاي ژاك الكان روانشناس، به شكلها همچنين با توجه به انديشهفمنيست
ودنـد كـه در ايـن مرحلـه، زبـان      كنوني در مرحلة اجتماعي شدة آن توجه كردند و معتقد ب

گونـه  ساختار و نظم نمادين مردانه را به خود پذيرفته است. زيرا در مراحل پيشازباني، هـيچ 
پردازان ياد شده ابتـدا  ). نظريه393:1393جنسيت زدگي در زبان وجود ندارد.(رك مكاريك،

ها نتوانسته بودند زبـان  به تضاد زباني زن و مرد قائل شدند؛ اما اين منظر، به خاطر اينكه آن
ه بـه    سوسـور فردينـان دو  « تحقيقـات زنانه ايجاد كنند و با توجـ «)Ferdinand de Saussre (

به چالش كشيده شد؛ سوسور معتقد بود پيوند بين دال و مدلول طبيعي  زبانشناسي حوزه در
ه، اين مسـئل  نيست واختياري است وزبان نظامي است كه فراسوي جنسيت شكل مي گيرد.

نام دارد. به اين ترتيـب، نيـاز بـه    » ديدگاه تفاوت«ساز رويكرد ديگري به زبان شد كه زمينه
از سوي پژوهشـگران مطـرح    ،كه متفاوت از سبك مردانه است،كاوش در زمينة سبك زنانه

شد. بسياري بر اين باورند كه سبك زنانه وجود دارد؛ زيـرا زنـان، روحيـات و احساسـات     
كننـد و معتقدنـد،    اي نيز ازديدگاه فراجنسيتي بـه ايـن مسـئله نگـاه مـي     همتفاوتي دارند. عد

معتقـد   )Linda Nochlin(»لينـدا نـاكلين  «كند.  نويسنده زمان نوشتن به جنسيت خود فكر نمي
نيازمند اين است كه زنان آثار مشابهي را به جامعه عرضه كنند. » سبك زنانه«است كه اثبات 

عصـران خـود اعـم از زن ومـرد اسـت      ن، بيشتر شبيه آثار هـم اين درحالي است كه آثار آنا
ويـژه در  ). بـا ايـن حـال، واكـاوي دربـارة سـبك زنـان بـه        69:1392(مصطفوي وعلمـدار، 

هاي ذهنـي بسـياري از منتقـدين    از دغدغه» سبك زنانه«نويسي و اثبات سبكي به نام  داستان
زنانه صورت گرفته است. از آنجا هايي براي اثبات نوشتار جهان است. در ايران نيز پژوهش
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ويژه رمان، گونة مناسبي براي بيان واقعيات اجتماعي و ساختن جهاني مشابه كه داستان و به
ـ   «با جهان بيروني است و اين فرم به  طـور   همنزلة شكل ادبي و نهادي اجتماعي اسـت كـه ب

مينة مناسـبي را فـراهم   ) ز9:1386(زرافا، » گيرد هاي اجتماعي، مايه مي تري از پديده مستقيم
ها و دنياي ويژة خود را در اين قالب شكل بدهند. بنابراين با توجه آورد كه زنان، ديدگاه مي

  ها وجهان ذهني زنان است. به اين موضوع، رمان، گونة مناسبي براي كشف ديدگاه
  

  شناسي فمنيستي  سبك. 6
تحليل آثـار زنـان ترتيـب داده    براي  سبك شناسي فمنيستي، چهارچوبي است كه سارا ميلز

شناسي و تأثير قدرت و جامعـه و  شناسي و زبان آوردهاي سبكاست. ميلز با توجه به دست
گيري زبانِ متن به لزومِ تجزيه و تحليل متـون زنـان تأكيـد كـرده اسـت.       جنسيت در شكل

شناسـي سـنتي اسـت. ميلـز در كتـاب       هـاي او متفـاوت از الگوهـاي سـبك     الگوي تحليل
شـناختي   شناسي فمنيستي در سه فصل و در هرفصل، به تحليل يكي از عناصر سـبك  سبك

  الية گفتماني. اليه واژگاني، الية نحوي و پردازد: زنانه مي
هـاي   واژه هاي جنسيتي در سطح تحليـل در اين فصل گرايشواژگاني:  تحليل در الية
  ).1995:  62شود. (ميلز،  فردي بررسي مي

اي كه زبان را در سـطحي فراتـر از    اين فصل با شيوه جمله: و تحليل در سطح عبارت
  كند، مرتبط است. واژه تحليل مي

تحليل در اليه گفتماني از موضوع بحث اين پژوهش خارج است؛ بنابراين شرح آن در 
  گنجد. اين مقال نمي

  
  محورهاي مورد بررسي . 7

  الية واژگاني  1.7
  حوزة زنان به  متعلقهاي  واژه 1.1.7
اي  هايي هستند كه يا به طور سنتي و كليشـه شوند، آن هايي كه در اين بخش بررسي مي واژه

پـز، جـارو كـردن، گردگيـري،      و ، مثل خانه، آشپزخانه، پختاندبا شخصيت زنان در ارتباط
مثـل آرايـش كـردن،    اند،  هايي كه به زنانگي و زيور و زينت زنان مربوط قاليبافي و... يا واژه
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هايي كه به فيزيولوژي زنان مرتبط اسـت؛ ماننـد    آرايش، گل و سنجاق سر و يا واژهوسايل 
ها در متن با شخصيت زنان، نوشته را به سوي زنانـه   نشيني اين واژهبارداري، زايمان و... هم

  دهد. بودن سوق مي

  هاي عاطفي زنان  صورت و اقالم واژه 2.1.7
ها بيشتر زنـان هسـتند و از   دارد كه كاربران آنهاي عاطفي در زبان وجود  ها و واژهصورت

شود. مردان به داليلي مانند منع جامعـه و تـابو از كـاربرد     ها به نام تعابير زنانه نيز ياد ميآن
هاي هر يـك از دو جـنس    چنين تفاوت در زمينة فعاليتكنند؛ هم هايي پرهيز مي چنين واژه

هاي زباني ديگـري را بـه كـار    ها صورتآنشود هر يك از  نيز از داليلي است كه سبب مي
  هاي زنانه است. ها و تكيه كالم ها، نفرين ).تعابير زنانه شامل دشنام168: 1387نبرد (مدرسي، 

  ها  واژه كاربرد رنگ 3.1.7
زباني زنان و مردان، نشان داده است كه زنان در  درباره كاربردهاي شناسانزبان هاي پژوهش

نگري بيشتري دارند و در مقايسه با مردان از اصـطالحات   قت و جزئيها د واژهكاربرد رنگ
كنند؛ اما دربارة اينكه زنان قـدرت ادراك رنـگ بيشـتري     ها استفاده ميتري براي رنگمتنوع

  ).538: 1394دارند، شاهدي وجود ندارد. (اوگريدي و ديگران، 
بـراي   گيرنـد؛  ظـر مـي  هاي گونـاگون در ن ليكاف معتقد است زنان براي هر رنگي طيف

شناسند؛  هاي اصلي را ميها بيشتر رنگها اهميتي ندارد و آن هاي گوناگون رنگ مردان طيف
كنـد.   مثال بنفش تيره يا كمرنگ براي آنهـا يكسـان اسـت و هـر دو بـه بـنفش اشـاره مـي        

هايي مانند بژ، ارغـواني روشـن، زمـرّد كبـود و سـرخابي در گفتـار زنـان بيشـتر          واژه رنگ
  شود.. مي  هديد

ها به اين دليل است كـه مـردان    واژهتفاوت زباني كاربران مذكر و مونث در كاربرد رنگ
به مسائل كالن مثل كار و سياست و موضوعات اجتمـاعي عالقمندنـد و مسـائل جزئـي و     

اند؛ جـز در   هاي گسترده، به زنان واگذار كرده پيش پا افتاده مثل تشخيصِ رنگ را در طيف
كار داشته باشند (محمودي بختياري  و ها سربه خاطر شغل خود با تشخيص رنگمواردي كه 
  ).547: 1392ودهقاني، 
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  الية نحوي  2.7
  نگري جمالت توصيفي، اطناب و جزئي 1.2.7

هاي نگاه هاي امور، از ويژگيكاري نگارش جزئيات يك اتفاق يا يك صحنه و دقت در ريزه
گيرنـد و بـا    توصيف و شرح رويدادها از اطناب بهره مـي و نوشتار زنانه است. زنان هنگام 

دهند. به بيان ديگر، چون سـخن زنـان    آوردن جزئيات، مسأله را موجه و خوشايند نشان مي
رمانتيك است و با احساسات سروكار دارد و نه با مباحث پيچيدة فلسفي و كالمي و علمي، 

كنند با تكرار يك مطلب يـا بيـان    نيازي به برهان و استدالل ندارند و در عوض كوشش مي
ها براي رسيدن به اين هدف، از جمالت كوتاه و هاي آن، خواننده را قانع كنند. آنكاري ريزه

  ). 414: 1391كنند. (فتوحي، پي استفاده مي در توصيفي پي
هـاي خـاص زنانـه و فرصـت و      نگري زنان را مربوط به كنجكاويپژوهشگران، جزئي

چنـين بـر ايـن    ها همدانند. آن در مقايسه با مردان، براي بيان جزئيات مي هافراغت بيشتر آن
اند، اكنون كـه فرصـت، مناسـب     ها در انتظار نوشتن بودهباورند كه زنان نويسنده چون قرن

گوينــد (ر.ك.  خواهــد، مــي چــه دلِ تنگشــان مــي اســت بــدون رعايــت ســير منطقــي هــر
  )76: 1385؛ اسحاقيان، 97: 1384حسيني،
رسد تالش براي باورپذير كردن سخن و كوشش در اين زمينـه نيـز، يكـي از     نظر ميبه 

  دهد. نگري سوق مي پي و جزئي در داليلي است كه زنان را به سمت توصيفات پي

  جمالت كوتاه  2.2.7
هـاي   هاي دسـتوري نوشـته  گرايش به كاربرد جمالت كوتاه و ساده را يكي ديگر از ويژگي

پرهيزنـد. علـت كوتـاهي     در تـو مـي    هاي پيچيده و تـو  ن از كاربرد جملهدانند. زنا زنان مي
ها و جزئيات بسيارِ كاري كنند. بيان ريزه جو ميتها جسنگر آن جمالت زنان را در نگاه جزئي

پي با استفاده از افعال بسيار دارد. برخـي نيـز، علـت     در يك كل، نياز به جمالت كوتاه و پي
زنان را در نـاتواني زنـان از بيـان فراينـدهاي ذهنـي پيچيـده و        كوتاه و ساده بودن جمالت

  ).؛ 407: 1391دانند (فتوحي،  جمالت مركب مي

  شكل حديث نفس   جمالت پرسشي به 3.2.7
هاي پرسشي به شكل حديث نفس و استفاده از دم سؤالي (جمالت كوتاه پرسشي در  جمله

بندي زنان، مورد بررسي  هايي است كه در كاربردهاي نحوي و جملهادامة سخن) از ويژگي
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دانند  اند. پژوهشگران، كاربرد جمالت پرسشي را در ميان زنان بيشتر از مردان مي قرار گرفته
  كنند. هاي زنانه و نبود اعتماد به نفس در زنان ذكر ميو علت آن را وسواس

هـاي مردسـاالر،    معتقدند كه در جامعه شناسان طرفدار برابري جنسيت،گروهي از زبان
تر يعني مردان، متكي باشند. ديگر دليل ذكر شـده،  كنند بايد به نيروي قوي زنان فكر مي

شناسان معتقدند، اين هاست. اين دسته از زبان هدف سخنوران زن از بيان اين نوع جمله
، بدين سـبب از  گويند جنس، براي ايجاد همدلي و برقراري ارتباط با ديگران سخن مي

  ).236: 1390خاني،  منش و برجي كنند. (نيك هاي پرسشي بيشتر استفاده مي جمله

  هاي فرازباني  نشانه 4.2.7
هـاي   پژوهشگران بر اين باورند كه زنان در ارتباط كالمـي خـود، بـيش از مـردان از نشـانه     

ركات دسـت و سـر و   زباني در گفتار به صورت ح كنند. اين عالئم غير زباني استفاده مي غير
تيره است. دليل استفاده   نقطه يا خط لحن و آهنگ كالم و سكوت در نوشتار، استفاده از سه

انـد. مـردان،    زباني را در تفاوت هدف مرد و زن از سخن گفتن بيـان كـرده   هاي فرا از نشانه
 بخشي و كسب اعتبار، از جايگاه قدرت به طور جمالت را به صورت خبري و براي آگاهي

كنند؛ اما هدف زنان از سخن گفتن بيشتر براي برقراري ارتبـاط بـا ديگـران و     كامل بيان مي
  .)270: 1382عراقي،  حس همدلي با آنان است. (نجم

  
  تحليل آثار برگزيده. 8

  تحليل رمان طوبي و معناي شب 1.8
  حوزة زنان به  متعلقهاي               واژه 1.1.8

  است 270ها در متن  بسامد اين واژه
، او  حاجي، مريم عذرا را به عنوان نمونه زن در بين زنان مقدسه برگزيده بود. ايـن «  ـ

  ).44: 1368پور،  (پارسي» داد. بود كه حتي بارداريش در بكارت محض رخ مي

  هاي عاطفي زنان ها و واژه اقالم، صورت 2.1.8
كند،  رنگ مي عاطفي بودن را پر كنند و جنبة هايي كه بيشتر زنان استفاده مي كاربرد تكيه كالم

  نمونه است: 10حدود  طوبي و معنايشبدر 
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حاال در كمركش كوچه به زهرا رسيده بودند كه با ديدن زن، بدون روبنده، كه چادرش 
اش را گـل انداختـه    ، گونـه  را با دستكش روي صورتش مچاله كرده بود، با خنج ناخن

  )28دا مرا مرگ بدهد. (همان: بود خ بود. او هم توي سرش زده بود و گفته

  تعدد شخصيت هاي زن 3.1.8
، لـيال   ، امينه خانم السلطنه ، توران زن در رمان حضور دارند.از زنان مهم رمان، طوبي22تعداد 

، زنان حاج مصـطفي   ، عفت خانم توان نام برد. زنان ديگر، مثل عصمت خانم و مونس را مي
فارسه و  ، خاله خانم منور ، عمقزي الملوك ، اقدس السلطنه منظر،  ، مادر طوبي (نرگس و فاطمه)

 خاله تركه در حد تيپ هستند.

  ها     واژه كاربرد رنگ 4.1.8
  هايي از متن: واژه به كار رفته است. نمونهرنگ 115در اين رمان، 
هـا، مرزهـاي كشـورها را    هاي بين رنگ وشن شد كه، هر رنگي كشوري است و خطر

بود. ميرزا، پايين روسيه، سبز كمرنگ كند. ميرزا، روسيه را به او نشان داد.  مشخص مي
بـود. ميـرزا، توجـه او را بـه      رنگ زردپاي روسيه ايران را به طوبي نشان داد. اين يكي 

- عالقمند شد. آن زردشكل گربه مانند ايران جلب كرد و زن، بالفاصله به گربه و رنگ 

و  سـبز اسـت،   خيلي سـبز و ميرزا گفت: هندوستان  تيره سبز،  تر، هندوستان بودطرف
  ).90خرم و...(همان:

  نگري) (جزئي هاي توصيفي جمله 5.1.8
هسـته   1054عبارت اسـمي و در نتيجـه    1054در پيكرة مورد نظر از طوبي و معناي شب، 

ها در  درصد از هسته 88نابراين است. ب 937هاي اين گروه اسمي  وجود دارد و تعداد وابسته
  اين رمان، داراي وابسته هستند. نمونة زير دربارة توصيف فضاي خانه است:

گـوش كبـود رنـگ     هاي مستطيل شكل، حـوضِ هشـت   شد باغچه از پنجرة باز، مي« ـ
هـاي سـبز    واره هاي ناشيانه، درب و پنجـره بريهاي گچيِ ايوان با گچسيماني، ستون

  ).369(همان،». به جنوب را ديدرنگ اتاقهايِ رو 

  جمالت كوتاه 6.1.8
  واژه است. 9و معناي شب،        هاي رمان طوبي هاي جمله ميانگين واژه
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هاي دوسوي در نگاه كرد. آيـا   در ميان در نوشته شده بود، عدل مظفر. زن، به قراول« ـ
ود و اعتنـايي  ها خشن ب ها سراغ آقاي خياباني را بگيرد؟ نگاه قراولتوانست از آن مي

  ).210(همان:» به او نداشتند.

  هاي فرازباني نشانه 7.1.8
در اين رمان حدود يك نمونه نشانة فرازباني مشاهده شـد، كـه دو درصـد از كـل رمـان را      

  دهد.  تشكيل مي

 شكل حديث نفس جمالت پرسشي به 8.1.8
شكسـالي  ممكن بود آيا بر سر همين معنا، خداوند، جامعه را به بـالي قحطـي و خ  « ـ

  )49همان: » ( آمد؟ دچار كرده باشد؟ آيا اين گناه طوبي بود كه باران نمي
  

  . تحليل رمان اتفاق 9
  حوزة زنان  به  متعلقهاي  واژه 1.9

هاي مربوط به جـنس زن،   هاي زنانه و واژه، زينت هاي مربوط به آشپزي در اين بخش، واژه
  آغاز و پايان رمان، داراي بسامد هستند. مثال:هاي مربوط به آشپزي در  اند. واژه بررسي شده

، بهترين طعام دنيـا را   بسته تواند چشم آشپزي نياز به نور و پيمانه ندارد و مي گرچه براي
نظير اسـت. مـوادي را    ، بي پختش اگر بخواهد و از خودش مايه بگذارد ، دست طبخ كند

  ).14: 1390، شود. (ترقي يآميزد كه دستورش در هيچ كتاب آشپزي پيدا نم هم مي در
  
  هاي زن تعدد شخصيت 2.9

بـي، تانيـا،    ، آوا ، بـي  اند از هاي اول رمان است. زنان ديگر رمان عبارتشادي، از شخصيت
  زري، خانم حبيبي، فريبا، صنم، شيال و خانم جونز.

  
  ها واژه كاربرد رنگ 3.9

... به كار بـرده اسـت. زمـاني كـه     ها را معموالًبراي  توصيف لباس، چهره و  راوي، رنگواژه
  خورد: ها بيشتر به چشم مي واژه، رنگ زمينه و فضاي توصيفي وجود دارد
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تـر از آن دو، بـه    كردند؛ اما اگر كسي بـا تجربـه   ، باور مي شنيدند ديدند يا مي هر چه مي
ش عـالوه بـر نـاز و     ا عسـلي هـاي   ديد در چشم ، مي كرد نگاه ميطاليي  خانم مو دختر
هاي شيرين هم خوابيده است. هرچه بود از زمـين تـا    پيله ، انواع شيله  هاي دخترانه هغمز

چشم ايراني تفاوت داشت. لباسش شبيه اونيفـورم   سياهو  گندمگوناي آسمان با دختره
.[...] سفيد، كفش و جوراب اي سرمه اتو كشيده، دامن آبي دخترهاي خارجي بود. بلوز

  ).25رنگ كرده بودند. (همان،  سفيدمواد هايش را انگار با زير ناخن
  
  نگري) هاي توصيفي (جزئي جمله 4.9

هستة گروه اسمي به كـار   629عبارت اسمي و پيرو آن،  629در پيكرة انتخابي رمان اتفاق، 
هـا،   درصد از هسـته  17/1است. حدود  733هاي اين عبارت اسمي  رفته است. تعدا وابسته

  اي از توصيفات رمان اتفاق: اراي وابسته است. نمونهيعني بيش از صد در صد آنها د
اش كس ديگري بود. كسي منعكس در آيينة قدي روي ديوار، ايستاده  تانيا، در خانه

زير چهلچراغ بزرگ آويزان از سقف ميان اشـياي قـديمي، تابلوهـاي زشـت ارزان     
و... هـاي رنگـين پشـت بلنـد     دوزي، صندلي هاي مخمل با حاشية يراق قيمت، پرده

  ).50: 1390(ترقي، 
  
  جمالت كوتاه  5.9

  واژه است. 40/7هاي جمالت رمان اتفاق، ميانگين واژه
زد.   نفـس مـي    ايستاد.  نفـس  رفت، مي ها، كار آساني نبود. يك پله مي رفتن از پله باال« ـ

  ).245(همان، ». فريبا و شادي از پشت سر مراقبش بودند.
  
  شكل حديث نفس   جمالت پرسشي به 6.9

  جملة پرسشي وجود دارد: 30در پيكرة مورد نظر، 
با خودش گفت: اول از مادرم ميپرسه، بعد از من، از كي اهل رسـم و رسـوم قـديم    « ـ

شده؟ شايد پشت اين صورت آرام و رفتار متجددش از اون مردهاي متعصبه؟ نكنـد  
  ).185(همان، ». هامو بگيره؟ جلوي آزادي و خواسته
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  ل رمان پري فراموشي . تحلي10
  حوزة زنان  به  متعلقهاي  واژه 1.10
و زينت زنانه   داري، زيور شود، مربوط به كارهاي خانه هايي كه در اين بخش بررسي مي واژه

هاي مربوط به جنس زن است. سخن گفتن از تجربيات ويژة زنان، مثـل بـارداري و    و واژه
  گيرد: يم بر هايي از زندگي راوي را در زايمان بخش

هـا را از روي در يخچـال و پيشـخوان آشـپزخانه پـاك      دايم با دستمال، اثر انگشت« ـ
  ).61: 1391،  (احمدي» كند. مي

  
  هاي عاطفي زنان  اقالم و واژه 2.10

  اصطالح زنانه وجود دارد. 5در پيكرة مورد نظر، 
كه بلند  ، اما صدايش شست ، توي تشت لباس مي خريد ، نان مي كرد مادر خياطي مي«  ـ

ها را الاقل  ها! فكر همسايه آخرخدا خير داده«گفت:  ، مي شد ، گاهي كه بلند مي شد مي
  )202(همان، » .. بكنيد..

  
  هاي زن تعدد شخصيت 3.10

نـام  شخصيت اول رمان، دختر جواني است كه راوي رمان نيز هست. او تا پايـان رمـان بـي   
  از ديگر زنان رمان هستند.است. مادر راوي، خانم راستي، مهتاب، خاتون 

  
  ها  واژه كاربرد رنگ 4.10

  واژه به كار رفته است. رنگ 190در پيكرة گزينش شده، حدود 
  ، رنگ يا فقط چند تكة رنگي كرم؛ مثالً دشتي  كردم هاي خنثي فكر ميبيشتر به رنگ« ـ

  ).222(همان، ». روحبي خاكستريو  صورتيشايد هم 
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  نگري) ئي(جز جمالت توصيفي 5.10
اليه  ، صفت و مضاف ، قيد اسم  واژه، شامل 1744در پيكرة انتخاب شدة رمان پري فراموشي، 

وابسـته اسـت.    843هسـته و   901عبارت اسمي و در نتيجه  901وجود دارد. از اين تعداد، 
ها داراي وابسته هستند. مثال زير دربارة توصيف پوشـش و ظـاهر يـك     % هسته93بنابراين 

  ت: شخصيت اس
اي اندكي زنانه  ، از سليقه اي داشت و صفحة بيضي شكلش ساعتش، بند چرمي قهوه« ـ

دوخـت بودنـد و شـبيه     شلوارش مرتـب و خـوش   و ها و كت كرد. كفش حكايت مي
». هـا ببينـيم  هاي آويزاني نبودند كه انتظار داريم تـن ايـن آدم  هاي ايستاده و لباس يقه

  ).131(همان 
  
  جمالت كوتاه  6.10

  است. 04/9هاي به كار رفته در پري فراموشي،  ميانگين واژه
  ).127(همان، ». خواندم. مدتي است فرصتش را ندارم. مشغول انجام كاري هستم مي« ـ
  
  هاي فرازباني  نشانه 7.10

، مكـث   ها نمايانگر سكوت ، اين نشانه زباني يافت شده است نشانة فرا 45در پيكرة انتخابي، 
  و ... هستند.

. نوبتم شده بود به سمت در خروجي رفتم. اگر ... اگر يك موجـود   زني صدايم كرد« ـ
، چگونـه   زندة واقعي... اگر بچه ... اگر حضوري قاطع زير پوست شكمم ول بخورد

  )88(همان،». حسي خواهد بود!
  
  هاي پرسشي به شكل حديث نفس جمله 8.10

  نفسي وجود دارد.مورو جمله پرسشي به شكل حديث 7در اين رمان حدود 
گفـتم؟ آن هـم در اولـين ديـدار؟ آرام گفـتم تـا چـه پـيش          ها را بايـد مـي   همة اين«   

  ).36همان، »(آيد
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  . تحليل رمان خوف 11
  حوزة زنان  به  متعلقهاي  واژه 1.11

هـا، بيشـتر    مورد است. ايـن واژه  170در حدود خوف، هاي اين حوزه در رمان  بسامد واژه
  نت و پوشاك و تجربيات زنانه است.دربارة زيور و زي

دخترم كه تازه شروع  دردهاي ماهيانهها و براي خواهد [...] بگردم توي عطاري دلم مي«
تجربـة  ، به او بخـورانم و بـرايش از    ، با نبات دم كنم زبان مرغوب، گير بياورم گاو ، گل شده
  ).110(همان، » شدن حرف بزنم. مادر

  
  هاي زن  تعدد شخصيت 2.11

  شخصيت اصلي رمان، شيدا، ژينوس، نغمه و.. از شخصيتهاي زن رمان خوف هستند.
  
  ها واژه كاربرد رنگ 3.11

هـا،  اسـت كـه بعضـي از ايـن رنـگ      واژه به كـار رفتـه  رنگ 91در پيكرة مورد نظر، حدود 
  هستند.   فرعي
اي بـود كـه روي چـوب كمـدهاي      آبي زنگـاري ، در بد رنگـيِ   زيبايي خانة عزيز«  ـ

  ).135(همان، » زد. ، برق مي اش ديواري
  
  نگري) جمالت توصيفي (جزئي 4.11

هسته وجود دارد. تعـداد   637عبارت اسمي  و پيرو آن  637 خوف،در پيكرة انتخابي رمان 
هـا داراي   از هسـته  13/1اسـت. طبـق ايـن محاسـبات،      724هاي اين گـروه اسـمي    وابسته
  هستند.   وابسته

بـرِ   و شبندي كه آويزان ديده بودم به ديوار آشپزخانة نظام. دورشروع كردم به طراحي پي
، طـرح يـك لولـة ماتيـك      ، طرحِ يك مداد ابروي كوچك و تراشيده طرحِ پيشبند زنانه

، و طرحِ دو تكه لبـاس   هاي پنبة آرايشي ، طرحِ گلوله ، طرحِ درِ كوچك ماتيك بدون در
  ).89كاغذ. (همان، زير آويزان مانده را پخش و پال كشيدم روي 
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  جمالت كوتاه  5.11
  است. 34/9،خوفهاي به كار رفته در جمالت رمان  ميانگين واژه

پردة كوتاه را كشيدم روي پنجرة كوچك. سرم را چسباندم به آن. از نـور تيـزي كـه از    
كرد، خالص شدم. سر چرخاندم طرف صـندليِ كنـارم.    تابيد و داغم مي وسط ابرها مي

، لبخند زد. صندلي وسط خالي شـد. بالشـتك صـورتي را     رو به من فرشته سرچرخاند
  ).41: 1391گرفتم بغلم. (ارسطويي، 

  
  هاي فرازباني نشانه 6.11
، ميان و پايان جملـه بـه كـار     زباني در اين رمان، به صورت سه نقطه، در آغاز هاي فرا نشانه

، پايـان   مكث ميـان جمـالت  ،  دادن قطع كالم توسط ديگري رفته است و معموالً براي نشان
  نيافتن كالم و ... است.

  است.  رفته زباني به كار نشانة فرا 25در پيكرة مورد نظر، حدود 
  كردم... خيال مي ـ
  ).89ياد.(همان،  ... از آدماي خياالتي خوشم نمي ـ
  
  جمالت پرسشي به شكل حديث نفس  7.11

  نفسي به كار رفته است. جملة پرسشي حديث 27حدود  خوف،در دامنة پژوهشي رمان 
گنده حقيقت داشـته   اگر قصة پسر سرهنگ راست باشد چي؟ اگر آن ديپلمات شكم  ـ

  ).189باشد، چي؟ (همان، 
  
  . تحليل رمان باغ بلور12

  حوزة زنان  به  متعلقهاي  واژه 1.12
  واژه هاي مربوط به اين حوزه، در متن داراي بسامد است:

  ).8: 1365(مخملباف، ». هر چه زودتر بگيرد و ول كند، زايمان نزديكتر است درد،« ـ
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  هاي عاطفي زنان  ها و واژه اقالم، صورت 2.12
 هاي زنانه است. ها و تكيه كالم ها، نفرين تعابير زنانه شامل دشنام

  ).147بميرم الهي، به زحمت افتاديد.(همان، ـ
  
  هاي زن  تعدد شخصيت 3.12

مليحه، عاليه، خورشيد و... زناني هسـتند كـه داسـتان، حـول محـور زنـدگي       اليه، سوري، 
  چرخد. مي  آنان

  
  ها  واژه كاربرد رنگ 4.12

  واژه در رمان وجود دارد.رنگ103حدود 
احمد هر چه در جيب داشت، اسكناس سبز و قرمز و پول خرد، هرچه و هرچه، حتـي  

  ).279شور داد. (همان، انگشتر و تسبيح، به مرده
  
  نگري) جمالت توصيفي (جزئي 5.12

هـاي گـروه اسـمي در     عـدد و تعـداد وابسـته    715هـاي آن،   ميزان عبارتهاي اسمي و هسته
 01/1هـاي گـروه اسـمي،     عدد است. درصد وابسته به هسـته  719هاي بررسي شده،  جمله

  ها داراي وابسته است. است. بنابرين، بيش از صد درصد هسته
هـاي سـفيد   ريزهاي مرواريد و توري قرمز با سينه لوز يقهاز آن سوي مهماني، يك ب« ـ

اي آمده بود. اين سو دواشاب سبز كـه   دور يقه و دور دست، به جنگ روسري شرابه
  ).8(همان،». خورد يكي دو بافة مو بر آن تاب مي

  
  جمالت كوتاه  6.12

  است. 002/7هاي به كار رفته در جمالت باغ بلور،  ه ميانگين واژ
ا را از درگاه اتاق به حياط گذاشـت. شـب، چـون شـبحي در حيـاط. بـادكي       و خود، پ

   ).12وزيد. (همان، مي



 115و ديگران    خوشقدم يونسي

  هاي فرازباني  نشانه 7.12
هـا گـل خـورديم. غيـرت كـه نـداري. گمـون         گردنت رو باال بگير و بگو: ببخشيد« ـ

  ).140(همان،». ذارم پا پيش بذاري. رو هم نمي كردي... تازه تو
  
  جمالت پرسشي به شكل حديث نفس  8.12
  )61(همان،» زده بود باز؟ خواست؟ اين روزها از او چه كاري سر از او چه مي« ـ
  
  . تحليل رمان مهرگياه 13

  حوزة زنان  به  متعلقهاي  واژه 1.13
، زايمان و ... در صفات آغـازين كتـاب    هاي مربوط به تجربيات ويژة زنانه مثلِ بارداري واژه

  واژه در حوزة زنان به كار رفته است. 73خورد. حدود  چشم ميبيشتر به 
». ام خانه شش شكم زاييدهزن، نفس را بيرون داد: نه خانوم دكتر. توي همين مريض« ـ

  )7: 1382، (چهلتن
  
  هاي عاطفي زنان  ها و صورت اقالم واژه 2.13

  شود. يعبارت در اين حوزه، در متن يافت شد كه به يك نمونه اشاره م 13حدود 
خـواه بـالي جـانِ     گفت: خاك توي گورت كنند. آدم عاقل، خاطر الضحي مي شمس« ـ

  ).138 - 139،  (همان» شود؟ خودش مي
  
  هاي زن  تعدد شخصيت 3.13
،  ارفـع  ، مهر  ، طوبي تاج ، ملك ، نور جهان الضحي، شخصيت اصلي رمان است. رفعت شمس

  ماريا و  قمر از ديگر زنان رمان هستند.
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  ها  واژه كاربرد رنگ 4.13
رنگ سـفيد و   26ها،  واژهخورد. از اين رنگ واژه به چشم ميرنگ 105در اين رمان، حدود 

  رنگ سياه است. 24
فسفري اي نازك و  هاي عمارت خاموش، در آيينة تاريك حوض، بر پوستهطاقي سر« ـ

  ).281(همان،» لرزيد. مي
  
  نگري)  جمالت توصيفي (جزئي 5.13

هسته بـه دسـت    1274عبارت اسمي و پيرو آن  1274 مهرگياه،از پيكرة مورد نظر در رمان 
واژه است. بنابراين طبق محاسبات فوق، بيش  1352هاي اين رمان،  آمده است. تعداد وابسته

  ها داراي وابسته هستند. % هسته100از 
». لرزيـد  ، صداشان مـي اي، از موج بم هايِ شيشه هاي بلور پايه بلند درونِ گنجهليوان« ـ

  ).84(همان،
  
  جمالت كوتاه  6.13

  است.   861/6 مهرگياه،هاي رمانِ  هاي به كار رفته در جمله ميانگين واژه
، دستي به دامن  كرد. برخاست بارها از آن گذشته بود. برف تازه بود و زير پا صدا مي« ـ

  ). 15همان، » ( شست.تكاند، دوباره برابر آينه ن كشيد. انگار ادامة رؤياها را مي
  
  هاي فرازباني  نشانه 7.13

ها، به صورت  زباني در پيكرة انتخاب شده به كار رفته است كه اين نشانه نشانة فرا 94حدود 
  است. نقطه (...) در ميانه و پايان سخن استفاده شده سه

خاست  مي همه شب، دستمال زيربيني خوابيده بود. از الي دستمال، عطري ماليم بر
، زيـر پرتـوِ    روي باريـك  هـاي خـودش نبـود. هـر دو، در آن پيـاده     كه از نمِ دست

، خودش بود. با همان بوي عطري كه آن مرد  هاي گازي ... ناگهان نوري تابيد چراغ
  ).25روس ... (همان: 
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  جمالت پرسشي به شكل حديث نفس 8.13
هاي بلوغ آفتاب و آب! اي در باغچة دلش بود. سال هاي شكفتن غنچه، سال هااين سال

هاي عميق وقتي صحبت مرد را  ، سكوت و بيماري مادر و آن تلخي اما سرماي آن شهر
وقت فهميد هرگز كودكي نكرده است. بـازي   كرد و آن پرهيزها و پرهيزها ... ! و آن مي

كرده بود؟ گيج و گـول و شـاد بـا چيـزي تـازه و كشـف ناشـده روبـرو شـده بـود؟           
  ).88(همان،

  
  ها تحليل رمان همنوايي شبانة اركستر چوب. 14

  حوزة زنان به  متعلقهاي  واژه 1.14
  شود: هايي اشاره مي نمونه  يافت شده است كه به نمونه 12هاي مربوط به اين حوزه،  از واژه
خاتون، زده بود زير گريه و دويده بود سمت رودخانـه؛ لـب آب، دايـي او را بغـل     « ـ

روسـري  خورد، صورت خيسش را به  هايش تكان مي هطور كه شانكرده بود و همين
  ).123: 1391(قاسمي، » او چسبانده بود. گلدار

  
  هاي عاطفي زنان ها و واژه اقالم، صورت 2.14

  درصد نمونه يافت شده است.  6در اين رمان حدود 
  
  هاي زن   تعدد شخصيت 3.14

اتون، امانوئـل، م الـف ر،   ده شخصيت زن، در رمان حضور دارند. رعنا، بنديكت، ماتيلد، خ
  هاي زن رمان هستند. زن كالنتر ازشخصيت

  
 ها واژه كاربرد رنگ 4.14

  واژه به كار رفته است.رنگ 27ها، نوايي شبانة اركستر چوبدر رمان هم
» ديـدم....     اش را مـي  طاليـي دوباره سرك كشيدم. بنديكت، كه فقط، بخشي از موهاي «

  ).192(همان، 
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  نگري) (جزئي هاي توصيفي جمله 5.14
و تعـداد   618هـا،  نـوايي شـبانة اركسـتر چـوب    هاي رمان هم تعداد عبارات اسمي و هسته

هـا داراي وابسـته هسـتند و     % هسته067/88عدد است. به اين ترتيب، حدود  548ها  وابسته
  اند. مقيد شده

بيشـتر  سيد، مكثي كرد و رگ باريك زير پلك چـپش تكـان خـورد. چنـد صـفحه      « ـ
  )118(همان، » كنم. نيست. خودم نرم نرم تايپ مي

  
  هاي كوتاه جمله 6.14

  واژه است. 9نوايي، هاي رمان هم هاي به كار رفته در جمله ميانگين واژه
ها، سياست زمـين در مقابـل صـلح را پـيش گرفتـه و اتـاق       كه مثل اسرائيليبعد از آن

باره استقاللم را به دست آورده باشم، گاه و آشپزخانه را به رعنا واگذار كرده بودم تا دو
  ). 117شد. (همان،  اي باز مزاحمم مي بيگاه و به هر بهانه

  
  هاي فرازباني نشانه 7.14

  مورد نشانة فرا زباني به كار رفته است. 24در پيكرة انتخاب شده از رمان، 
حساب اينجاي كار  ام. اما كردم براي اولين بار در زندگيم عاقالنه رفتار كرده فكر مي« ـ

كردم، ممكن بود مدعي شود كه در آن طال بـوده و   را ديگر نكرده بودم. اگر تأييد مي
  ).78( همان،  ...»اگر 

  
  هاي پرسشي به شكل حديث نفس   جمله 8.14

ها، اغلب در ذهـن  جملة پرسشي حديث نفسي در رمان وجود دارد. اين پرسش 65حدود 
  گيرد. راوي شكل مي

قدر غمگـين  پذيرد چيزي به او تعارف كنم؟، چرا اين گويد؟ چرا نمي نميچرا هيچ « ـ
  ).100همان، ».(اش غبار نشسته است است. روي شلوار مشكي
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  . تحليل رمان سپيدتر از استخوان15
  حوزة زنان به  متعلقهاي  واژه 1.15

  واژه به كار رفته است.  8در اين حوزه،  
كند.  اش بگويد و آرامش كند. مي در گوشي چيزي به كشاندش كنار، تا انگار پرستار مي

، سـر تكـان   شـال و مـانتو  طور، دستش مدام به صاف و صوف كردن كه خواهر همان
  ).19:1394گردد كنار مادرش و ماهرخ. (سناپور، مي كند و دوباره بر دهد و تشكر مي مي

  
  هاي عاطفي زنان ها و واژه اقالم، صورت 2.15
آخـر  «گويـد:   مادر، انگار كاري ندارد كه دختر هوش شنيدن ندارد. همان آمدنا مـي « ـ

  )19» (، به هوش شدي يا نه؟خبر مرگتدختر، 
  
  هاي زن تعدد شخصيت 3.15

  هاي زن رمان هستند. سوفيا، مادر سوفيا، شيوا، پرستار اعظم و ماهرخ، از شخصيت
  
  ها واژه   كاربرد رنگ 4.15

بـار تكـرار و    31واژه به كار رفته است. رنگ سفيد با رنگ 65استخوان،  در رمان سپيدتر از
  ترين بسامد را دارد.بار تكرار، بيش 15رنگ سياه با 

اي  آيـد پـايين و همـان خـط صـاف و پـر پشـت نقـره         دوباره نـوك سـبيلش مـي   « ـ
  ).491همان، »(شود. مي

  
 نگري)     (جزئي هاي توصيفي جمله 5.15

اليه و ... به كار رفته است. از  واژه شامل اسم، قيد، صفت، مضاف 1931در پيكرة مورد نظر، 
عدد وابسته است. به اين ترتيب، حدود  927عدد عبارت اسمي و هسته و  1004اين تعداد، 

  اند. ها با وابسته مقيد شده % از هسته92
با صداي مشتي خرده سنگ كه توي گلوش به هم سـابيده و پـايين ريختـه باشـند،     « ـ

  ).70(همان،» شود. كنم. سيبك كوچك گلوش باال و پايين مي گويد: امتحان مي مي
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  هاي كوتاه جمله 6.15
  عدد است. 46/6هاي كوتاه در رمان سپيدتر از استخوان،      هاي جمله ميانگين واژه

كنـد. شـكل كـج و معـوجي تـوش       رنگش مـي شود توي تاريكي. كم دودم، ول مي« ـ
» كنـد.  تـر مـي  مي محض. درازي كاج شـب را تاريـك  نظ كند. آبستره. بي درست مي
  ).7: 1394(سناپور، 

  
  جمالت پرسشي به شكل حديث نفس 7.15

  رسد. عدد مي 68ها به جمالت پرسشي حديث نفسي، داراي بسامد است. و تعداد آن
» ام نكنـد؟  آيـد تـوي سرم؟پسـش زده    دارم. پرستار بخش دو. چرا اسمش نمـي  برمي...«

  )93(همان، 
  
  هاي فرازباني     نشانه 8.15
  فهمي اصالً !  برو بابا! تو چه مي«گرداند دوباره به شب.  روش را مي«- 
  »فهمم مي« 

  )114(همان، ...» دهد. چه قدر متكبر ! چه قدر  كند. سر تكان مي دوباره نگاهم مي

  هاي آماري محورهاي مورد بررسي .داده2جدول 
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  140/0  001/0  119/9  11/0  22  02/0  54/0  طوبي...
  100/0  0  04/7  15/0  9  0  27/0  اتفاق

  030/0  092/0  04/9  39/0  5  022/0  50/0  پري فراموشي

  138/0  065/0  34/9  24/0  6  0  87/0  خوف
  171/0  072/0/  00/7  16/0  8  14/0  24/0  باغ بلور
  471/0  069/0  00/9  08/0  10  006/0  07/0  همنوايي..
  025/0  207/0  86/6  23/0  8  065/0  37/0  مهرگياه

  586/0  041/0  46/6  24/0  5  017/0  07/0  سپيدتر از..
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 توصيفي(جزئي نگري)هاي  جمله. 3جدول

 كتابها
 جزئي نگري

 درصد وابسته وابسته هسته

 0.89 937 1054 طوبي

 1.17 733 629 اتفاق

 0.94 843 901 پري فراموشي

 1.14 724 637 خوف

 1.01 719 715 باغ بلور

 0.89 548 618 همنوايي

 1.06 1352 1274 مهر گياه

 0.92 927 1004 سپيدتر از استخوان

  
هاي آماري و باتوجـه بـه نتـايج درج شـده در     صورت گرفته و براساس تحليل تحقيقاتبا 

  است:      دست آمده ها ، در حوزة واژگان و نحو، نتايج زير بهجدول
  به حوزة زنان در شاخص واژگان متعلق- 1
از نظـر   )./.7(ها، هردو بـا  نوايي شبانة اركستر چوباستخوان و هم تراز هاي سپيدرمان 

و  )/.24(، باغ بلور با )/.27(هاي اتفاق با  هستد.رمان ستفاده از اين شاخص، كامالً شبيه هما
 54(دهند.دو رمان طوبي ومعناي شب با ، نتايج نزديك به هم را نشان مي)/. 37(گياه با  مهر

  ، نيز از نظر كاربرد شاخص ياد شده،همساني دارند.)/.50(و پري فراموشي با )/.
  انهاي عاطفي زن واژهو  هااقالم، صورتدر حوزة  - 2

هاي گيرند.رمان در يك گروه قرار مي )0(هاي اتفاق و خوف با رمان،)/. 2(رمان طوبي با
گيرند.رمان مهرگياه با   ، در يك دسته قرار مي)/.17(و سپيدتر ازاستخوان با )/.14(باغ بلور با

  ، داراي بسامد است.)/.65(
  زن هاي درشاخص تعدد شخصيت- 3

، باغ بلـور   9هاي اتفاق با بسامد است.رمانبيشترين شخصيت زن، داراي  22طوبي، با  
گيرنـد.پري فراموشـي و سـپيدتر     شخصيت زن، دريـك دسـته جـامي    8و مهرگياه  با   8با 

شخصـيت دارد و از نظـر    6شخصيت، در يك گروه هسـتند.رمان خـوف،    5ازاستخوان، با 
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شخصـيت   10هـا،  نوايي شـبانة اركسـتر چـوب   ك است.همآماري، به دو رمان پيشين نزدي
  .دارد  زن

  ها واژهدرشاخص رنگ- 4
نتـايج مشـابهي را    ،)/.16(و بـاغ بلـور بـا   )/.15(، اتفاق بـا )/.11(طوبي ومعناي شب با 

  .دهند مي  نشان
  نگري) درشاخص جمالت توصيفي (جزئي- 1

، )17/1(انـد.اتفاق بـا   يكسـان ، كـامال  )/.89(نوايي شبانه....... باطوبي ومعناي شب و هم
و سـپيدتر  .)/94(هم هسـتند.پري فراموشـي بـا   نزديك به)6/1(و مهرگياه با)14/1(خوف با

  .اند دريك رديف)/.92( ازاستخوان با
  هاي جمالت  در شاخص ميانگين واژه- 2

و سپيدترازاستخوان با  )86/6(گياه با ، مهر)002/7(باغ بلور ،) 04/7(چهار رمان اتفاق با
  در يك گروه هستند.) 46/6(

نـوايي  و هـم  )34/9(، خوف بـا )04/9(، پري فراموشي با )19/9(طوبيو معناي شب با 
  گيرند. در يك رديف قرار مي)9../(ها با شبانة اركستر چوب

  هاي فرازباني در شاخص نشانه- 3
  .يكسان هستند )0(و اتفاق با  )./.1( طوبي و معناي شب با

ي شبانة ينواو هم )/.72(، باغ بلور با)/.65(، خوف با )/.92(هاي پري فراموشي با رمان
  گيرند. در يگ گروه جا مي)/.69(ها بااركستر چوب

  سدر شاخص جمالت پرسشي به شكل حديث نف- 4
- از نظر كاربرد اين شاخص، شبيه هم هستند.هم )/ .138(و خوف با) /.140(طوبي با  

نزديـك بـه هـم     )/.586(و سپيدتر از اسـتخوان بـا    )/.471(ها باوبنوايي شبانة اركستر چ
  دهند. نتيجة مشابهي را نشان مي )/.25(و مهرگياه با )/.30(هستند.پري فراموشي با

  
  گيري نتيجه. 16

با توجه به اينكه، به كارگيري اصطالح سبك زنانه، مستلزم آن است كه اعضاي منسوب بـه  
هـا تنهـا زنـان     ويژگـي ببرند و كاربران اين هاي مشابه با يكديگر بهره اين سبك  از ويژگي
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هاي آماري در الية زباني (واژگاني و نحوي)،  دست آمده از داده با توجه به نتايج به باشند و
اي وجود ندارد كه هر چهار رمان زنانـه از نظـر بسـامد در آن مشـترك         هيچ شاخص زباني

هاي مردان كاربرد ها باشند و در رمانكه تنها زنان كاربران آنچنين، هيچ شاخصي باشند. هم
در حـوزه زبـاني قابـل     هاي سبك زنانهنداشته باشد، يافت نشد. نگارنده معتقد است نشانه

اثبات نيست و سبك زنانه را بايد در حوزه هاي ديگـري از جملـه گفتمـان و شـيوه هـاي      
ها به بررسـي  كاربردهـاي زبـاني توجـه     روايت جست وجو كرد. گفتني است اين مقاله تن

داشته و مواردي مثل كاربردهاي بالغي مورد پژوهش نبوده است؛ بنابرين اجـراي پـژوهش   
هــاي  يــاد شــده ومشــابه آن مــي توانــد دركشــف ويژگيهــاي ســبك زنــان  دربــاره حــوزه

  باشد.  راهگشا
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