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 دهیچک
 از گروهی.است بوده موردتوجه موضوعی همواره و هاستانسان میان ارتباطی وسیلۀ ترینمهم زبان

 مدرنیپست هایفمینیست ویژهبه ،فمینیستی منتقدان همچنین و نظام یک را زبان شناسان،زبان

 اندردهک بیان مردان آثار با آن تفاوت و زنان آثار در زبانی هایویژگی دربارۀ نظریاتی «میلز سارا» چون

 به است، رمؤث زبان از استفاده شیوۀ در غیره و طبقاتی نژادی، جنسی، تفاوت که مسئله این بیان با و

 سندهنوی زیرا ؛دارد پررنگ حضوری داستانی ادبیات در جنسیت، و زبان بحث. اندپرداخته آن بررسی

 هاییویژگ از باید ،شود مندبهره خود هایشخصیت جنسیت با متناسب زبانی از بتواند اینکه برای

 سطح سه در را زدهجنسیت زبان میلز سارا. کند استفاده زنان و مردان زبانِ فردبهمنحصر زبانی

 که دارند هاییزیرمجموعه سطوح این از یکهر که است کرده بررسی گفتمانی و نحوی واژگانی،

 واکاوی لدنبا به تطبیقی -تحلیلی روش به حاضر جستار. است قرارگرفته موردبررسی مجزا صورتبه

 و «آندرشون لنا» اثر «عدوانی تصرف» رمان دو در گفتمانی و نحوی واژگانی، سطح در زنانه هویتی

 پژوهش دستاورد. است میلز سارا زبانی رویکرد اساس بر وفی فریبا اثر «شودمی کامل ماه» رمان

 اندوانستهت نویسندگان و دارد قرار نویسنده جنسیت تأثیر تحت شدتبه هاشخصیت داد که زبان  نشان

 .تاس جامعه در زنانه زبانِ دهندۀنشان که کنند ایجاد رمان در شخصیت جنسیت با متناسب زبانی
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 مقدمه .0

شناسان با داشتن مدارک و شناسی، زبانای زبانههمراه با رشد و گسترش شاخه

تفاوت زنان و مردان از زبان م شیوۀ استفادۀکنند که شواهد کافی به این نکته تأکید می

ها و حتی اَشکال نحوی خاص خود را دارند. این است و هر جنس اصطالحات، واژه

بر اساس  0661در سال  ـ شناسان استتوجه زبان که از موضوعات قابلـ مطالعه 

در ( 0621)( Tradgill) در آمریکا و پیتر ترادگیل( 0674) (labov) های لباوپژوهش

 .انگلستان شکل گرفت

ه هایی کلۀ زبان و جنسیت و نابرابریئیکی از عوامل مورد توجه به مسگمان بی

گیری جنبش فمینیسم در ظهور و قدرت د،در این زمینه بین مردان و زنان وجود دار

با نوشتن  (0697)( Virginia Woolf) هاست. همچنان که ویرجینیا وولفاین سال

گذاران نقد فمینیستی است که به دنیای یکی از بنیان« اتاقی از آن خود»کتاب 

 نِکند و خواستار استقالل فکری زنان است. او برای اولین بار زبامردساالرانه حمله می

 است. کاربردهبهزنان را 

در انگلستان متولد شد.  میالدی 0692ام ژانویۀ در سی (Sara Mills) سارا میلز

شناسی در دانشگاه هاالم شفلید انگلستان است. میلز در حوزۀ وی استاد برجستۀ زبان

شناسی خود به تحقیق و بررسی پرداخته است؛ او آرای ادبیات با توجه به عالیق زبان

ها است و کتاب کردهخوبی و بسیاری دیگر را به« فوکو» ،«رقیه حسن»و « لیدیه»

و مقاالت بسیاری در حوزۀ گفتمان، برای تحلیل و بررسی بیشتر متون ادبی منتشر 

های اصلی وی کار در حوزۀ فمینیسمِ زبانی است. کتاب کرده است. از دیگر فعالیت

است. او در بسیاری از کارهای خود  وی گویای این مطلب« شناسی فمینیستیسبک»

است و بیشترین آوازۀ وی در این حوزۀ پژوهشی  کردهاشارهزده به ادبیات جنسیت

شناسی با آگاهی، ترکیبی از ادبیات و زبان« شناسی فمینیستیسبک»است. در کتاب 
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، یرادبیغرا از دیدگاه فمینیستی بررسی کرده است. میلز با مطالعۀ هر دو متون ادبی و 

تبعیض جنسیتی و غیره را  مانندمسائلی  ،های پاپ و تبلیغاتها، آهنگروزنامه

ترین مباحث این جنسیت را در متن بررسی کرده است و از مهم اوسازد. برجسته می

 شود.کتاب محسوب می

. او آگاه است که کندمیمیلز متون ادبی را در سه سطح کلمه، عبارت و گفتمان 

زیرا کلمات بدون اینکه در متن  ؛بانی، تنها در سطح لغوی کافی نیستبررسی هر ز

معنایی ندارند و به همین دلیل است که تنها به بررسی واژگان در سطح لغوی  ،بیایند

 پردازد.مانند جمله می ،ترتحلیل کلمات در مقیاس بزرگواکتفا نکرده است و به تجزیه

 . بیان مسئله و سؤاالت تحقیق0-0

های به مطالعۀ الگووارهتطبیقی  –نویسندگان به روش تحلیلی حقیق پیش رو تدر 

« ودشماه کامل می»اثر لنا آندرشون و رمان « عدوانی تصرف»در رمان  فمینیستینقد 

یسندۀ تا با بررسی آثار دو نو دنپردازرویکرد زبانی سارا میلز می اساس براثر فریبا وفی 

این پاسخ برسند که واژگان چه مفهومی از هویت زنانه لحاظ جغرافیایی به متفاوت از

است؟ برخورد با مردان  شدهدادهدهد؟ صدای زنانه در متن چگونه بازتاب را بازتاب می

رفته در متن متأثر از جنسیت کارها و جمالت بهو زنان در متن چگونه است؟ آیا عبارت

تری در ن؟ آیا ساختارهای بزرگیا مردا هستند نویسنده است؟ آیا زنان داستان بیشتر

متن وجود دارد که به نظر برسد متن وابسته به جنسیت است؟ راوی چه کسی است؟ 

دید چگونه است؟ متن بر منافع چه کسی ۀ کند؟ زاویمتن بر چه کسی تأکید می

کند؟ چه افعال، عناصر یا اجزایی با زنان ارتباط دارد؟ میلز بر این باور است تأکید می

 ید.آبرای تحلیل زبانی به وجود می مندنظامیک روش  ،هارح کردن این پرسشبا مط

 

 



 دهم شمارۀ پنجم/ سال/ 0210 تابستان/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  42

 

 اهداف و ضرورت تحقیق .0-4

 ساسا بر بررسی سپس و گفتمانی نقد هایتئوری واکاوی ابتدا حاضر پژوهش سعی

 ونآندرش لنا و سلیمانی بلقیس هایرمان بررسی ادامه در و میلز سارا زبانی رویکرد

 :است زیر موارد شامل آن هایمؤلفه که است تطبیقی -تحلیلی صورتبه

 زنانه نوشتار و زبان نظریۀ و فمینیستی هایدیدگاه ـ بررسی

 نویسزنانه آثار رویکردهای تحلیل و ـ بررسی

 واژگانی سطح در ـ تحلیل

 جمالت سطح در ـ تحلیل

 زنان گفتمان اساس بر تحلیل بر ـ تأکید

 . پیشینۀ تحقیق0-9

 گفتمان تحلیل و بررسی به که مقاله و نامه پایا قالب در شدهانجام هایبررسی از برخی

 :است زیر موارد شامل اند،پرداخته فمینیستی و زنانه

 غالب گفتمان در جنسیت متغیر تحلیل» مقالۀ در همکاران و سراج علی سید _

 ایهرمان: موردی( میلز )مطالعه سارا زبانی الگوهای اساس بر ایرانی زن نویسندگان

 این به پاسخ دنبال به( 0966) «من پرندۀ لیلی، بودی گفته انگار کنیم،می عادت

 نه؟ یا دارد وجود زنانه زبان اساساً آیا که هستند پرسش

 نیداستا ادبیات در زنانه سبک هاینشانه» مقالۀ در علیزاده و مهر مشتاق قدم،ـ خوش

 نانهز سبک هاینشانه که معتقد هستند معاصر، پارسی ادبیات مجلۀ ،(0966) «معاصر

 .کرد جووجست روایت هایشیوه و گفتمان حوزۀ در باید را

 شعر رد استعاره و تشبیه کاربرد بر جنسیت تأثیر بررسی» مقالۀ در ملک ـ روحانی،

 و تشبیه اصلی رکن دو فارسی، ادبیات و زبان مجلۀ ،(0964) «معاصر شاعر زنان

 جهنتی این به و کردند بررسی شاعر زنانِ شعر در گراییجنسیت لحاظاز را استعاره

 اعیاجتم پایگاه لحاظاز مردان و زنان میان آشکار هایتفاوت وجود علت به که رسیدند
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 ربوطم استعارات و تشبیهات از ایبرجسته شکل به شاعر زنانِ شناختی،زیست هایتفاوت و

 .اندکرده استفاده خود جنس به

 از و نگرفته صورت پژوهشی تاکنون حاضر مقالۀ موضوع در شدهانجام هایبررسی به توجه با

 .نوآوری است دارای نظر این

 های تحقیقبحث و یافته .4

 نقد فمینیستی .4-0

 مقابل در زنان برابر حقوق به دستیابی برای است یافتهسازمان جنبشی فمینیسم

 فعر رؤیای بلکه نیست؛ زنان اجتماعی برابری تحقق صرفاً آن از هدف و مردان حقوق

 .پروراندمی سر در را غیره و طبقاتی و نژادی ستمِ و تبعیض

 )هام و همکار،« جدی در مقابل نهاد ادبیات است اندامعرضنقد فمینیستی نوعی »

نقد فمینیستی، عبارت است از هر نقدی که به بررسی تاریخ زن توجه  .(47: 0924

دور کردن او از صحنه و  برایای که های سنتیبر تفاوت زن با قالب دهد ونشان می

: 0929روباتام، : رک) شده تأکید داردبه حاشیه بردن نقش او در ابداع و خالقیت ایجاد

های زیباشناختی، کردن تولیدات ادبی زنان، دربارۀ ویژگی این نقد با دنبال .(69

منظور از نقد فمینیستی یا همان » (.94: 4112 )سعداهلل، کندساختاری و زبانی بحث می

 (296: 0967 )طالیی و همکار، «محور، تنها پرداختن به شورش زنان علیه مرداننقد زن

خشم و خشونت آشکار در زندگی زنان حاکی از نظام مردساالر است که برساختۀ  یا

آن در  ۀنقد فمینیستی، به نقد مسائل زنان در معنای گسترد» فرهنگی جوامع است.

متون ادبی نظر دارد و به نقش زنان در فرهنگ و جامعه و چرایی تضییع حقوق زنان 

 .(22: 0922 )حسینی، «کندتوجه می

 کارهاییوکوشد تا نشان دهد که جامعۀ مردساالر بر چه سازنقد فمینیستی می

 کند و هدف نهایی آن دگرگونکارهایی از آن محافظت میواستوار است و چه ساز

کننده ها به این دلیل از این کنش دگرگونساختن مناسبات اجتماعی است. فمینیست
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کند و منافع جامعۀ مردساالر به نفع مردان عمل می هستند کنند و معتقددفاع می

دهد. نتیجۀ منطقی چنین اعتقادی این تصور است مردان را برتر از دیگران قرار می

 (927: 0922مکاریک،رک: ) داردا میکه جامعۀ مردساالر بر زنان ستم رو

چالشی علیه نقد فرمالیستی  توانقد فمینیستی را مین»پاینده بر این باور است که 

م در آمریکا طرفدار  0691های روس و هم منتقدان نو دهۀ دانست. هم فرمالیست

ی تلق صیغیرشخورزیدند که متن را باید مبنایی در نقد ادبی بودند و تأکید می عینیت

 تندهس در پی اعتراض به نحوۀ شخصیت زن در آثار ادبی برعکسها کرد. فمینیست

دانند، پدیدآورندگان آثار مردساالرانه را به و چون اثر را بازنمود شخصی نویسنده می

 .(022-029: 0961)پاینده، «گیرندباد انتقاد می

 زبان جنسیت زده .4-4

ونۀ شناسان به گمردم و شناسانتوجه زبانهای مختلف زبانی، بیشترین از میان گونه

در  های اساسیبه همین دلیل تمییز جنسی یکی از اندیشه؛ جنس معطوف بوده است

 بر این باور هستند کهجمله فمینیسم است. آنان از ،هاها و جنبشبسیاری از مکتب

که جنسیت ساخت حالیدر ؛جنس به جنبۀ زیستی هویت زنان و مردان اشاره دارد

ت جنسی ؛کندهای فیزیکی بدن اشاره میفرهنگی است. جنس به تفاوتـ  اجتماعی

شود. شناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط میهای روانبه تفاوت

ن ناپذیر است که از بدو تولد بر بدای زیستی و تغییرجنس، مشخصه دیگر،عبارتیبه

ها از جنسیت های آناما زنانگی، مردانگی، رفتارها، هنجارها و مالک ؛شودتحمیل می

 .(097-092: 0920 جبروتی، نهادپاک)گیرد سرچشمه می

شود و با توجه به زبان نگرش ما به دنیای اطرافمان ساخته می از طریقکه آنجااز

ر ود دارد. دهای زبان به لحاظ جنسیت وجمراتبی میان واژهنوعی رابطۀ سلسله کهاین

تواند موقعیت و قدرت باالتری در مقایسه با جنس فرهنگ کلی اجتماع یک جنس می

 پردازان فمینیست بر این باورنظریه .(090: 0926 )شریفی مقدم و بردبار، دیگر پیدا کند
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که متون بر اساس جنسیت نویسنده متفاوت است و جنسیت در متون  هستند

تی را های سنکه ادبیات مردان، کلیشه آن هستند بر تأثیرگذار است. نویسندگان زن

کنند. در ادبیات کند و در آثارشان تصویر جهانی مردساالر را نمایان میتقویت می

گشا و که مردان مشکلحالیدهند؛ درمردساالر، زنان را وابسته و قربانی جلوه می

 (24: 0924 گرت،: رک) اندپیشهعاشق

نویسندگان فمینیست بر این نکته  کند:بیان می بارهدراینسراج دیدگاه شوالتر را 

های خاص کنند که به دلیل اینکه زنان امتیازات خاص و بیولوژیکی و تجربهتأکید می

ای خاص فکری، عاطفه، احساس و قدرت مشاهده دارند، معنیزنانه شامل همدمی، هم

انه قادر به توصیف و بیان آن دهند که ادبیات مرداز تجربۀ زنانه به خواننده نشان می

ی داند. بر مبناارزشمند دید زنانه می ۀنیست. ویرجینا وولف، این ویژگی را خصیص

اساس  ای برکه باید ادبیات تازه هستند این دیدگاه، نویسندگان فمینیست معتقد

ه دست کنند تا به ادبیات زنانتجربیات زنان شکل بگیرد و تفسیر شود. آنان تالش می

ند. ادبیاتی که در آن زنان و روایت از طرف زنان و زنانه تولید شود که منجر به یاب

واژگان تازه با بسامدهای متفاوت، لحن و شیوۀ بیان، ساختار تازه در  آمدن پدید

 .(09: 0962 سراج،رک: ) شودپردازی و زاویۀ دید و روایتی جدید میداستان با شخصیت

 بر اساس رویکرد زبانی سارا میلز روش تحلیل در آثار زنان .4-9

شناختی تحلیل زبان ،شودتالش میـ شده است طور که اشارههمانـ در این مقاله 

ها، تحلیل آثار داستانی زنان بر اساس رویکرد زبانی سارا میلز، در سه سطح واژه

 .شودجمالت و گفتمان بررسی 

 در سطح واژگان .4-9-0

کاربرد واژگان، اسامی، صفات و اقالم  ،جه استدر این سطح زبانی آنچه مورد تو

 است.واژگانی است که بیانگر حاالت و عواطف زنان 
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 استفاده از زبان معیار و زبان عامیانه (الف

که در بیشتر جوامع از زنان در مقایسه با مردان آنجاشناسان اجتماعی، ازبه نظر زبان

نها با ترود، رفتار زبانی آنان نیز نهتری انتظار میتر و مناسبرفتار اجتماعی صحیح

ری تهای بهتر یا صحیحنظر اجتماعی شکلکلی ازطوربلکه به ؛مردان متفاوت است

ای بر روی فرهنگی است که در جامعه -. شاید سبب این امر فشارهای اجتماعیدارند

های زنان بیشتر است. همین امر آنان را نسبت به رفتار زبانی خود و کاربرد ویژگی

 (026: 0920 فر،نوشینرک: ) کندتر میزبانی معتبر حساس

های مؤدبانۀ زبان گرایش دارند و این تمایل در مردان کمتر زنان بیشتر به شکل

فرهنگی و اقلیت بودن زنان در عرصۀ فرهنگ شود. شاید این به معنای خردهدیده می

د در کالم استاندارد بگریزشکنی جنس دوم اوالً از سنت ،شودرسمی است که سبب می

و ثانیاً به توصیف امور رضایت دهد و به بیان روابط علیه آن نپردازد. این در حالی 

ییری در تغ بازهمدر پایگاه نویسندگی  ویژهبهاست که باال بودن طبقۀ اجتماعی زنان 

کند و همان رفتار استانداردگرا و توصیفی در نوشتار زنان هم این وضع ایجاد نمی

ویژه هنگام سخنرانی یا نوشتن متن به شکل به ،اما مردان ؛شودچنان مشاهده می

گفتاری امور تمایل بیشتری را به منصۀ  چندوچونکالم و نیز تبیین  غیراستاندارد

 (.77: 0922 محمدی اصل،رک: ) رسانندظهور می

 زنان بسامدپُر هایواژه از ب( استفاده

آشپزخانه، وسایل خانه، آرایش و  استفاده از واژگانی چونهایشان به داستان زنان در

که شامل آشپزی، خرید، نگهداری از کودک و غیره ـ های خود وسایل آن، روزمرگی

 دهند.بیشتر از مردان تمایل نشان میـ است 
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 هاصفت کاربرد( ج

ر دتمایل بیشتری زنان  شدههای انجامرویکرد زبانی سارا میلز و بررسیبر اساس 

رده تر کنگری زنان کاربرد صفات را در جمالت پررنگاستفاده از صفات دارند و جزئی

 است.

 کالم مشارکتی و رقابتی (د

 دادن نشانسازی تجارب، هدف زنان در مکالمه برقراری و حفظ ارتباط، یکسان

)امروز را چگونه گذراندید(  حمایت )من هم همین احساس را دارم(، تداوم محاوره

دهی و تفاهم )تکان دادن سر در پاسخ به صحبت فردی دیگر(، شیوۀ فردی، پاسخ

که هدف مردان اعمال کنترل، حالیدر ؛عینی و ملموس و محتاطانه و با تردید است

دانش یا مهارت، اجتناب از افشای اطالعات  دادن نشانحفظ استقالل، افزایش اعتبار، 

)قطع مکالمه،  ری در مکالمهپذیری فرد است، برتشخصی که حاکی از آسیب

، تر، محکمانتزاعی ۀ)آهان(، شیو دهی کمترزمان بیشتری صحبت کردن(، پاسخمدت

 (096همان: رک: ) قطعی و آمرانه است

 و کالم خشن هاهـ( دشواژه

های شده است که زبان گویشوران مرد حاوی واژهشناسی عامیانه مشاهدهدر زبان

مدعی است که در زبان انگلیسی، مردان بیش از زنان لیکاف نیز »خشن و زشت است. 

 هادبانبیکنند. او معتقد است زنان از عبارات خشن، از اصطالحات زشت استفاده می

 «هستند ها متخصصان استفاده از حُسن بیانکنند. آنو دور از نزاکت استفاده نمی

 .(47: 0972 )فارسیان،

 هاواژه رنگ( و

گ رنروشن، بنفش کم ایقهوهمانند  هاییواژه زنان رنگموماً کند که علیکاف ادعا می

از آن  ندرت مردانبهکنند ـ که استفاده می را و صفاتی مانند قابلِ ستایش، فریبنده

شده است که زنان برای تأثیر قطعی و بیشتر . همچنین گفتهکنندمیاستفاده 
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 داشتنیدوستهایی مانند خیلی خوب، واژه :کنندها تأکید میسخنشان بر روی واژه

 (Ghafarsamar&.Alibakhshi 2008 :60) و غیره

 در سطح تحلیل جمالت. 4-9-4

ت اس کاررفتهبهای در سطح جمالت باید به این نکته اشاره کرد که واژه در چه جمله

 کند.نشینی با چه کلماتی همسانی ایجاد میو در سطح هم

 جمالت توصیفی( الف

 هاینگری است که در پی آن استفاده از توصیفهای نوشتار زنانه جزئیاز ویژگی

های سبک رئالیستی است که از جمالت ساده و کوتاه فراوان است. توصیف از ویژگی

 شود.استفاده می

 حدیث نفس( ب

و  هامشغولیدلرضایت از خود، نداشتن گویی در نوشتار زنانه ناشی از حدیث نفس

های که بازتاب آن را در نوشته هستند که اغلب زنان با آن درگیر وسواس فکری است

 توان دید.زنان می

 گفتمان در سطح .4-9-9

 که نیست و آنچهعمدتاً توسط  حالعینگفتمان همچون هر اصطالح دیگری، در»

رو گفتمان اغلب از طریق تفاوتی اینشود؛ ازدر تقابل با آن قرار دارد، تعریف می آنچه

 یابد،تشخیص می ،ای از اصطالحات مثل متن، جمله و ایدئولوژی داردمجموعهکه با 

 «کندهریک از این اصطالحاتِ مخالف، حد و حدودی معنای گفتمان را تعیین می

گفتمان را نباید با متن اشتباه گرفت. گفتمان مجموعۀ عناصر، لوازم  .(2: 0966)میلز،

بنابراین متن حاصل  ؛آوردندآیند متن را به وجود می هم گرد اگرو شرایطی است که 

 و نتیجۀ گفتمان است.



 26/  وفی اثر «شودمی کامل ماه» رمان و آندرشون اثر «عدوانی تصرف» رمان در میلز سارا زبانی رویکرد ردپای

ل ماه کام»و  «تصرف عدوانی»های های گفتمانی سارا میلز در رمانبررسی مؤلفه .4-2

 «شودمی

 تصرف عدوانیرمان  .4-2-0

یار ای دارد و بسستر زنی نویسنده و پژوهشگر ادبی و فرهنگی است که زندگی سادهاِ

که پیشنهاد یک سخنرانی به او اما بعد از این ؛ای نشودراقب است وارد هیچ رابطهم

در همان جلسه عاشق  ،شود تا دربارۀ فردی فرهیخته به نام هوگو صحبت کندمی

خوش زندگی او را دست و شودمرد آرمانی استر وارد داستان می شود.هوگو می

 سرشکسته و ،های فراوان در انتهای رماناما استر با تنش ؛کندتغییرات اساسی می

 ماند.باقی می ،تنها با عشقی که به تصرف دیگری درآمده است

 استفاده از زبان معیار و زبان عامیانه( الف

زنان طبق نظریۀ میلز تمایل بیشتری به استفاده از زبان معیار دارند و فقط در محاورات 

شخصیت محوری زن داستان در « استر»زبان  برند.از زبان عامیانه بهره می

 بسیار مؤدبانه است. شده عاشقشمردی که « هوگو»وگوهای خود با گفت

در شب سخنرانی استر دربارۀ هوگو، استر تمایل داشت وقت بیشتری با هوگو 

 ... شاید وقتی دیگر رفت. هوگو گفت:اما باید می ؛بگذراند

 «وقت برایت مناسب باشد. هر» آهسته گفت: استر برای پنهان کردن احساساتش،

 «بگیر. اینکردههایی را که پیدا دیوییک روز بیا کارگاهِ من، دی»هوگو گفت: 

 آندرشون،) «دهمهر وقت بخواهم بیایم، خبر می»تری گفت: آهسته استر با صدای

0962 :7). 

 های پُربسامد زنان( واژهب

آشپزخانه، وسایل خانه، آرایش و مانند هایشان به استفاده از واژگانی داستان زنان در

که شامل آشپزی، خرید، نگهداری از ـ های خود روزمرگیانواع لباس،  وسایل آن،

 دهند.بیشتر از مردان تمایل نشان می ـ کودک و غیره است
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 (04: همان) «کاپشن پَر»ـ 

 (22: همان)« سس را ریخت روی فیلۀ مرغ و آن را گذاشت توی فر»ـ 

 (26 :همان)« پس از شام نشستند روی مبل جلو تلویزیون»ـ 

 قسم( ن،نفری ا،)دع های عاطفیواژه( ج

 موردی یافت نشد.

 کاربرد صفت( د

 (7: همان) «.سخنرانی او را ستود و گفت خوب است»ـ 

 (6: همان) «باشد. داشتهالعاده لطیف و مالیم باید طبعی فوق»ـ 

 کالم مشارکتی و رقابتیهـ( 

 میزان کالم. 0

 ؛نوشتۀ یان میردال« مَی، یک عشق» هوگو بسته را باز کرد و عنوان کتاب را خواند:»

هوگو پشت جلد کتاب را خواند.  .«عالی است»استر گفت: « خوب است؟»و پرسید: 

 .(92: همان) «گفت: میردال مهم است. اندیشمند مهمی است

 .دکننطبق نظریه میلز مردان بیشتر از زنان صحبت می

 

 قطع کالم .4

شد  روهوقتی استر برای اولین بار به کارگاه هوگو رفت با مردی از دوستان هوگو روب

دراگان « آره» استر گفت:...«  شاعری امشنیده»از استر پرسید:  ؛کالم شدندو هم

ترجمه شدن معیارِ  ... نه زیاد ... آره» استر گفت: «؟شدهترجمهشعرهایت » پرسید:

 «هدفت از شعر گفتن چیست؟» پرسید:و  دراگان پرید وسط حرفش .«چیزی نیست

دراگان دیگر حرفی نزد  .«ام ببینندرا دیده آنچهخواهم دیگران هم می» استر گفت:

 .(00: همان)

 گیرد.گو بیشتر از سوی مردان صورت میومیلز معتقد است قطع کالم در یک گفت
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 گرها )پاسخ کوتاه(تصدیق. 9

 .یرندگکوتاه و حرکات بدن برای رد یا پذیرش سخنی بیشتر بهره میزنان از پاسخ 

 ندرشون،آ)« آره» استر گفت:« کنی؟بافی مینشینی فلسفهمی بازهمتو » هوگو گفت:

ر ؛ بازیِ کسی که دمحتوابیپرسشی بود « ؟شدهتنگدلت برایم »پرسید: . (60: 0962

وقتی تکیه داده بودی »استر گفت:  .(66 )همان: «زیاد...  آره»استر گفت:  ... ستا تنگنا

با »استر گفت: ...«  شاید آره ... ماًتح»هوگو گفت: ...«  به پیشخوان بار تو آشپزخانه

« .ست طورهمین...  آره» هوگو گفت:« افتد.ها میاین وسایل مدرن، گاهی از این اتفاق

 (66: همان)

 ها و کالم خشندشواژه .2

 ای یافت نشد.نی دشواژهدر ترجمۀ رمان تصرف عدوا

 هاواژه رنگ. 9

کند، هایی است که احساسات را بیان میدار ـ که شامل واژههای رنگزنان از واژه

های خود بیشتر بهره ها در نوشتهو همچنین استفاده از رنگ مانند غم و شادی و ...(

 برند.می

اما به روی هم ؛ پس از چند شب، تمایلشان را به دیدار یکدیگر از دست دادند»

اریس پ حرف و مؤدبانه، با توافق کامل، تصمیم گرفتند تنها شام بخورند.نیاوردند. بی

... استر روزهایی پیاپی راه  دود و عطر ای،، شیرینی خامهگردوخاکپر از بو بود: بوی 

انست دهمه میاینبا پذیرفت.گرفت و تأثیر میزد و پیوسته الهام میرفت. قدم میمی

و خیابان  روپیادههای فوالدی ظریف و باریک سبز تیره بین ین سفر بیهوده است. میلها

های داشتند و از مشخصهها را پاکیزه نگه میو رفتگران با لباس سبز روشن که خیابان

 .(همان)« رسیدندبودند به نظرش جالب می سپاری
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 (هاهبررسی سطح نحوی )تحلیل جمل .4-2-0-0

 توصیفیجمالت ( الف

 های توصیفی در آثار زنان مشهود است.نگری در قالب جملهبیان جزییات و جزئی

باشد. باد زیر چتر  طوراینتواند بعدازظهر مطبوعی بود. هوا فقط در ماه مه می»ـ 

رم تابید، گخورد. آفتاب که به چمن میوزید و پارچۀ آن با لختی تکان میآفتابی می

تابید، گرم و حتی داغ بود، اما وقتی از پنجرۀ گشوده ۀ گشوده میاما از پنجر، و داغ بود

د، خواستند بیرون کافه بنشیننشد. هوا برای کسانی که میبخش میتابید، طراوتمی

داد توی کافه کتاب بخواند و قهوه اما استر ترجیح می ؛اندازۀ کافی دلپذیر بودبه

 (000: همان)« بنوشد.

 حدیث نفس (ب

های ذهنی )حدیث نفس( در زنان کند، واگویهدر نظریات خود بیان میسارا میلز 

 بیشتر است.

های او گوش بدهد، دربارۀ کس که حاضر بود به حرفریز با خودش و با هراستر یک»ـ 

عاشق نباید خشمگین شود، برایش ناشناخته  کهاین زد.حرف می ،اتفاقی که افتاده بود

افی چیز کخلقی برای خراب کردن همهفقط یک کجتوانست تصور کند که بود. نمی

 (42 همان:) «بوده است.

 بررسی سطح گفتمانی. 4-2-0-4

 شخصیت( الف

های زنانِ نویسنده بیشتر زن هستند. سارا میلز معتقد است شخصیت اصلی رمان

به نام استر  نویسزنی است شاعر و مقاله« تصرف عدوانی»شخصیت اصلی رمان 

شغله ها ماز روزی که دریافت زبان و ایده» که به قول نویسندۀ رمان نیلسون. زنی است

خورد، حواسش هزینه را کنار گذاشت: غذای ارزان میرو کار او خواهند بود. زندگی پُ

گرفت یا از کسی پول گاه از بانکی وام نمیکرد، هیچبود باردار نشود، ارزان سفر می
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داد که ناچار شود وقتش را هایی قرار نمیکرد و هرگز خود را در وضعیتقرض نمی

: همان) «وگو با دیگران کند.صرف چیز دیگری جز خواندن، اندیشیدن، نوشتن و گفت

9) 

 مایهدرون( ب

 مایۀدرونهای زنان است. های زنان نویسنده مشکالت و دغدغهمایۀ بیشتر رماندرون

جاودانگی خود را از مردی کنندۀ زندگی زنانی است که تعالی و رمان مذکور بازگو

شود و زن رمان را به سرگردانی در دنیای درون محقق نمی همآنجویند که آرمانی می

 کند.و بیرون و همچنین بازاندیشی افکار خود در گذشته وادار می

 فضا و صحنه( ج

های زنان شود، برای بازنمایی دغدغههای زنان دیده میهایی که در رمانفضا و صحنه

 آیند.یاری نویسنده میبه 

 فضای نارضایتی در صحنۀ کافه:

شان استر به ن اش را نوشید و از جا بلند شد ایستاد و گفت: من باید بروم.هوگو قهوه»

کرد. استر رضایت، سرش را تکان داد. ظاهراً هوگو به شکلی مبهم احساس گناه می

انی در چشمان و طرز ، نگرکشیدهدرهمآن را از نوع سستیِ حرکاتِ سر، ابروهای 

تر گفت: اس کنی؟بافی مینشینی فلسفهمی بازهمایستادنش فهمید. هوگو گفت: تو 

 (60: همان) «بافم.نشینم فلسفه میمی کمیکآره 

 دید ۀزاوی( د

عنوان ناظر های زنان نویسنده، یکی بهشخص در رمانشخص و اول زاویۀ دید سوم

نان های زپیشبرد داستان و بیان مشکالت و دغدغهبیرونی و دیگری ناظر درونی در 

 کننده هستند.کمک

و از نوع دانای کل محدود است.  شخص سوم« تصرف عدوانی» زاویۀ دید در رمان

 آدمی»دارد.  عهده برنوعی روایتگری داستان را نویسنده از همۀ وقایع آگاه است و به
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لۀ سالگی، هشت رسایکوو تا سینویس بود شاعر و مقاله ،بود به نام استر نیلسون

ای دانستند، عدهها را لجوجانه و سرکشانه میای این رسالهکوتاه منتشر کرده بود. عده

یده ها را نشناما بیشتر مردم هرگز نام نویسندۀ آن ؛سرانهدیگر بازیگوشانه و سبک

 (4: همان) «.بودند

 «شودمی کامل ماه» رمان. 4ـ2ـ4

 خالصۀ رمان . 0ـ4ـ2ـ4

خود از شهرستان  آرزوهایبهاره دختری است که به همراه برادرش برای یافتن دنیای 

ازی بشبشود. بهاره مانند عروسک خیمهاما چیزی نصیبشان نمی ؛آیندبه تهران می

گویند چه کند، کجا برود و ... دوستانش بهاره به او می .در دست دوستان خود است

او  .کنند تا نیمۀ گمشدۀ خود را بیابدایی با مردی عازم ترکیه میرا برای دیدار و آشن

 دلی است بین ماندن و برگشتن.پس از آشنایی با بهنام دچار تردید و دو

 بررسی سطح واژگانی . 4ـ4ـ 2ـ4

 استفاده از زبان معیار و زبان عامیانه( الف

 زبان معیار:

 همیفمیکند. بعد از سفر مان تازه میبرد. جای قبلی را برایسفر ما را جای تازه نمی»

زیاد  ،انداشیا خوب چیده نشده ،ندارد کافی نور ،کنیای که در آن زندگی میخانه

 (0: 0967 وفی،) «اند.ها بدرنگپرده ،اندچفت هم

 :عامیانه زبان

 (0: همان) «گیرت بیاد خواهر چیزییکسعی کن اقالً »

 

 ربسامد زنانهای پُواژهب( 

 (0: همان) «اندبدرنگ هاپرده»ـ 
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زد و رنگی میخوشماتیک آلبالویی و خوش حالتی داشت. ابروهای نازک »ـ 

 (06: همان) «کرد.به همین رنگ داشت. یوگا می هاییناخن

 قسم( ن،نفری، های عاطفی )دعاواژه( ج

 موردی یافت نشد.

 کاربرد صفت( د

 نویسنده کاربرد صفت نیز فراوان است. هاینگریجزئیهای فراوان و به دلیل توصیف

 (9: همان)« آرام اما کامل»ـ 

 (همان) «دالور عصبی بود. با آدم عصبی هم نباید بحث کرد.»ـ 

 کالم مشارکتی و مراقبتیهـ ( 

 میزان کالم. 0

 مکالمۀ دوست عزیز و فرزانه

ید أکفرزانه با ت دوست عزیز از کارش دست کشید. حاال کی هست این استاد خان؟»

کشی دنیا و ریاضت کرد استاد خانی مرد تارکِخانه. بعد هم گفت فکر می گفت: استاد

دهۀ  هیکلهای خوشتیپ بود. شبیه یکی از هنرپیشهاما استاد یک آقای خوش؛ باشد

اخم کرد و کجکی نگاهش کرد. تو حتی  چرکینیدلشصت. دوست عزیز مثل مرد 

عبود م بلند و خشن شد. مرتبهیک. صدایش خان استادتوانی بگویی کی هست این نمی

راد کرد. نه مترش میرنجاند. سمجرفتار تند فرزانه را نمی پیر است؟ مراد است؟ است؟

: همان) «شعور.است، نه معبود نه پیر. آدم باسوادی است. دنیا پر است از باسوادهای بی

6) 
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 قطع کالم. 4

 مکالمۀ بین بهنام و بهاره:

خواهی بیایم گذرد. میخوش می هم بهاالن جای خوبی هستم. دارد »بهنام گفت: 

صدایش نرم بود. خودت  پرسی؟چیز از من نمیخوابیدم. چرا هیچداشتم می دنبالت؟

گویی. خیلی وراجی کردم امروز. منظورم این گویی. ساکت شد. راست میهمه را می

 (62: همان) «خوش.اب. شبدانم. برو بخونبود. مأیوس شد انگار. می

 گرها )پاسخ کوتاه(تصدیق. 9

 (01: همان) «کارههیچ ای؟رفیقت وارد صناعت معنویات شده. تو چکاره»ـ 

 نم.ککس نیستم. فقط خدم احساس میمن تحت تأثیر هیچ اوه انرژی منفی نده!»ـ 

 (41: همان) «ام. دماغش را گرفت. آره، آره. بویت هم بلند شده.گندیده

 ها )کالم خشن(دشواژه. 2

 (42: همان)« گویم.منِ خر را باش که این چیزها را به تو می»ـ 

 (62: همان) «ام.ای گه گیجه گرفتههنوز نرفته»ـ 

 ها. رنگ واژه9

 (99: همان)« جلوه داشت. سفیدشدر پوست  انگشتر فیروزه»ـ 

 (90: همان) «شدم. سرخ»ـ 

 بررسی در سطح جمالت. 9ـ4ـ2ـ4

 جمالت توصیفی( الف

ها نشستیم. آفتاب رفته و نرفته بود و نور و گرمای مطبوعش بیرون یکی از کافه»

 آمد. مردی پشتفضای عصر را دلپذیر کرده بود. صدای خوانندۀ ترک از توی کافه می

رو خوابش برده بود. چتر سیاهی باالی سرش گرفته بود. معلوم ههای پارک روبالله

سرعت است یا بارانی که ساعتی پیش باریده بود. محیط اطرافم بهنبود نگران آفتاب 

 (70: همان)« عادی شده بود.
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 حدیث نفسب( 

گاه تر است. نررنگها پُبا خودم گفتم ببین اینجا، جای دیگری است. سبزی علف»ـ 

 «خال ندارند.وخط همهایناند و کنند. گاوهای ما سادهکن حتی گاوها هم فرق می

  (04: همان)

 (42: همان)« اما چیزی نگفتم. ؛کندپرسیدم چرا این فکر را میباید می»ـ 

 ررسی سطح گفتمانی. ب2ـ4ـ2ـ4

 شخصیت( الف

شخصیت اصلی داستان دختری به نام بهاره است که با برادرش بهادر در تهران زندگی 

گیرد، بتواند درست فکر کند، درست تصمیم شخصیتی متزلزل دارد، نمی کنند.می

های های دیگران است. بیشترین شخصیتمتکی به دیگران است. تحت تأثیر حرف

 در رمان زن هستند. کاررفتهبه

 مایهدرون( ب

زندگی دختران است که تعالی و جاودانگی خود را در  بازگوکنندهاین رمان  ۀمایدرون

سردرگمی جویند و به دنبال این آرزوی محال دچار آشفتگی و مردی آرمانی می

 توانند تصمیم درست بگیرند.گاه نمیشوند و هیچمی

 فضا و صحنه( ج

 فضای ناخشنودی در صحنۀ آشپزخانه: 

جا پر از لکه بود. صندلی خودم را از زیر میز کشیدم بیرون. کف آشپزخانه همه»

نشستم و نگاه کردم به میز که رویش جای سوزن انداختن نبود. بعد هم دستمالی را 

برداشتم و پرت کردم توی سطل آشغال. بهادر فهمید هوا  ،اش سوخته بودهکه گوش

  (9: همان) «سر و صدا از آشپزخانه زد بیرون. پس است بی
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 دوستِ عزیز:  کار دفترفضای استرس و دلهره در صحنۀ 

های قدیمی بود. مناسب نشستن و لم دادن بود نه ایستادن سالن شبیه اندرونی خانه»

ه. از خورم یا نپرسید چای می ،سقفش کوتاه بود. قبل از اینکه حرف بزنمو راه رفتن. 

 تازه و رسا بود. ، کیفیت عالی صدایش حیرت کردم

سرعت به آن شبح خاموش شخصیت داد. استکان روی میز را برداشت و مثل به

هایش را روی زمین یک آبدارچی بیزار از زندگی دور شد. انگار عمد داشت کفش

تی برگشت نشست. چای بدرنگی را گذاشت روی میز. مال خودش توی بکشد. وق

  دستش ماند.

. ریختهمرا به  هایماندازهچراغ روی میز را به طرفتم چرخاند. حرکتش  ۀکاس

 (6: همان) «تر.سنگین همآنکوچکم کرد. سکوت سنگین شد و نگاهش از 

 دید ۀزاوی( د

خودم »شده است. ما روایتی بیان -منصورت است و به شخصاولدید داستان ۀ زاوی

ها داشتند. انگار هم انتظار نداشتم لذت ببرم. از لذت همان تصوری را داشتم که آن

  (4: همان) «داشتم.رفتم و برمیجای مشخصی بو دو من فقط باید می

  گیرینتیجه .9

تحقیقات سارا ها بر اساس نتایج حاصل از ها در دو رمان مذکور و تطبیق آنبررسی

سامد بهای پرمیلز که در سه سطح واژگانی شامل استفاده از زبان معیار و عامیانه، واژه

و، وگ)میزان گفت های عاطفی و کاربرد صفت و کالم مشارکتی و رقابتیزنان، واژه

ها( و در سطح ها و کلمات خشن و رنگ واژهگرها، استفاده از دشواژهاستفاده از تصدیق

ها که مالت: جمالت توصیفی و حدیث نفس و در سطح گفتمانی رمانبررسی ج

 دهد که درگیرد،  نشان میدید را در برمیۀ مایه، فضا و صحنه و زاویشخصیت، درون

ها  دو شخصیت هر دو رمان برحسب موقعیت مکانی متفاوت نویسندگان زن رمان
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ران؛ هر دو از زبانی زنانه در ته« بهاره»و « استکهلم»در « استر»ِمحوری زنِ داستان 

تر اند که زبان استر به زبان معیار و زبان بهاره به زبان عامیانه نزدیکاستفاده کرده

کار بودن زبان زنان، زنان داستان از زبانی غیر معتبر کمتر بهره است. به علت محافظه

ا استفاده از ام ؛ها وجود داردربسامد زنان در رمانهای پُاستفاده از واژه گیرند.می

در دو رمان مشاهده نشد. کاربرد  ،قسم است و نفرین های عاطفی که شامل دعا،واژه

 های داستانی مورد توجه بود.صفت با توجه به توصیف

رمان هویدا است. زنان داستان در  زبان مشارکتی و رقابتی در زبانِ زنان  هر دو 

وگو نیستند و با دهندۀ گفتانقدم هستند و معموالً پایوگو پیشآغاز کردن گفت

کنند. وگو ایجاد میدهی و تداوم در محاوره مدت بیشتری را برای گفتپاسخ

هایی بر ها و توصیفکننده بودند؛ رنگ واژهوگو بسیار کمکگرها در ادامۀ گفتتصدیق

. کنددهد و آن را از زبان مردان متمایز میها نیز به زبان زنان هویت میپایۀ ذکر رنگ

شود. یکی از عوامل مهم در شنیده شدن صدای زنان در هر دو رمان بسیار شنیده می

که در بازگو کردن روایتی زنانه تالش  نویسندگانِ زن هر دو رمان است ،صدای زنان

جمالت توصیفی و حدیث نفس است.   واکاویبررسی در سطح جمالت که  کنند.می

در نوشتار خود  ذکرشدهان از هر سه مورد در سطح دو رمان نشان داد که نویسندگ

دو رمان تعداد شخصیت زن داستان بیشتر از مردان است و  هر دراند. استفاده کرده

های خانه، محل در صحنه  وگوهاگفتفضاهای دلخوری و نارضایتی در برخوردها و 

 ،ندهست یگرایآرمانکار، سفر و غیره نشان داد که اِستر و بهاره که به دنبال کمال و 

ها را افزایش شوند که سرخوردگی درونی آندر روابطشان با شکست مواجه می

و از نوع دانای کل محدود  شخص سوم« تصرف عدوانی» رماندهد. زاویۀ دید در می

 شخص سومابتدا چند سطر اولیۀ رمان « شودماه کامل می» است. زاویۀ دید در رمان

طرف نشان تالش متن برای بی شود.می شخصسپس زاویۀ دید داستان اول؛ است

ها زن های محوری داستاناما وقتی شخصیت ؛دادن منافع متن بر زن یا مرد است
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 دهدمینشان  ،شودها با شخصیت اصلی درگیر میهستند و مخاطب با خواندن رمان

 کند.خواهی زن داستان است و متن بر منافع زن تأکید میکه متن دنبال حق
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