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باالهمقاين:چكيده به ادبيات را مي، عنوان تمام الزامات ادبي خود و روايتي از زبان در نظر دو نسل از گيرد

مي نويسندگان رومقالهدر اين. كند را با توجه به متغير جنسيت تحليل و واردش تحليل گفت با استفاده از مان

هاي اند تا ويژگي ساله بررسي شده40 متن ادبي در فاصلهجفت2، فرماليسمهاي ادبيت مكتب كردن گويه

و ادبي در اين رساله به اين مساله پرداخته كه ويژگي. شان استخراج شود جنسيتي و مردان هاي آثار زنان

ا،ت متناهايي چون ميزان حركت در معيارهاي ادبي حيطه بوازخروج رگيريكاژگان خارج از زبان معيار مانند
و يا نزديكي به جريانآفرينش، واژگان بومي، واژگان قديمي و فرهنگ مانند واژگان جديد هاي مركزي زبان

و ضرب المثل مينشه مطالعاين. چگونه استها در دو نسل از نويسندگان استفاده از اصطالحات در ان دهد كه

ران نزديك نشدهمتسازي ادبيهاي دان بيشتر از زنان به جريانمر، متون مورد بررسي  به شيوه اند ولي اين كار

در، اند نويسي روي آوردهمردان بيشتر از زنان به دشوار اند؛ متفاوتي از زنان انجام داده در حالي كه متون زنان

ك. تر هستند روان، ادبيت معيارهاي كردن حفظعين  ه حركت دو نسل از نويسندگان در اين نكته نيز گفتني است

د ب.ر جهت نزديكي به يكديگر بوده استطول زمان ه نويسنده هم جنس خود در نسل يعني نويسنده مرد نسبت

و نويسنده زن نيز نسبت به نويسنده هم جنس نسل از قواعد دشوارپيشين از پيشنويسي فاصله گرفته  خود

دودر حيطه واژگان. نويسي دور شده است روان و مردان زنان بيشتر به واژگان زبان منطقه، نسلي در و بومي اي

دردر. بيشتر به واژگان زبان معيار وفادار مانده اند  در زمينه. نشد دو جنس ديدهزمينه خلق واژگان جديد تفاوتي

 موضوعات اينگرچه، خود از اين واژگان استفاده كردهپيشينكمتر از نسل، نسل دوم،ها دشواژهكارگيري به

مي. ها با يكديگر متفاوت است دشواژه و مرد درطول در مجموع توان چنين نتيجه گرفت كه نويسندگان زن

فپيشينتر نسل هاي افراطي زمان از ويژگي مي خود و در جهت مشتركي حركت كه رچنده، كنند اصله گرفته

. نقطه شروعشان متفاوت است

گف: كليديهايهواژ زبان شناسي، زبان زنانهه شناسي زبان، جنسيت، رمان، جامع،تمانتحليل انتقادي
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 طرح مسئله
و گسترش شاخه و مـدارك زبـان زبانهاي مختلف رشته با رشد و افزايش شـواهد شـناختي كـه شناسي

از انسان و مردان در استفاده از زبـان كـم تفاوت، آوري كردند نقاط مختلف جهان جمع شناسان كـم هاي زنان

و مـردان زبـان را بـه. مورد توجه قرار گرفت  و شواهد همگي بر اين نكته تاكيد داشتند كه زنـان اين مدارك

هـايي اسـت كـه كـاربرد زبـان را تحـت تـاثير از رشته1جامعه شناسي زبان. گيرند شيوه متفاوتي به كار مي 

و از جمله جنسيت بررسي مي  ج رشته اين. كند متغيرهاي اجتماعي  است كـه2اي هاي بين رشته مله رشته از

و پيدايش آن به زمان و ترادگيل3)1972( لباوها پژوهشحدود چهار دهه قدمت دارد  در انگلستان4 در آمريكا

گيها پژوهشزمينه اصلي. گرددميبر) 1980( و توجيـه آنهـا بـر پايـه متغيرهـاي وناگوني لباو هـاي زبـاني

، فرهنگـي، هاي ديگر زبان كه در ارتباط با عوامل اجتماعيت به تدريج جنبهدر كنار اين مطالعا. اجتماعي بود 

و و بررسي قرارگرفت سياسي زبان يـك، از ديدگاه اين متفكران.)13: 1368مدرسي(تاريخي بود مورد توجه

و بدون تغيير نيست كه تنها با بررسي شكل انتزاعي آن بتوان  شدبهواحد ثابت  در چنانچـه( شناخت آن نائل

از)افتدمي اين اتفاق5زبان شناسي زايشي چامسكي ه به زبـان در شـكل بيشتر از آنك پژوهشگران اين دسته

و ايده زبان را درسطح گفتار واقعي آنچه كه در جامعه تحـت تـاثير متغيرهـايي چـون، آل آن بپردازند انتزاعي

و، نژاد، طبقه،يتجنس مي.. مذهب ميگيرد شكل  مطالعـات ديگـري پژوهش هـا نتيجه ايندر. كنند، بررسي

ز بـا پـيش فـرض بنيـادي اين مطالعـات نيـ. شكل گرفتند6)و تحليل انتقادي گفتمان(نظير تحليل گفتمان

) مـتن(ولي به واحدهاي زبـاني فراتـر از جملـه كنند عوامل اجتماعي در زبان كار خود را آغاز مي تاثيرگذاري

و مي  اجتماعي كه در آن توليد شـده دهند كه زبان را بازنماي ساختارهاي مه مي اين تاثير را تا آنجا ادا پردازد

. دانندمياست

گيـرد در نظر مي7را چون يك متن)اعم از گفتاري يا نوشتاري(تحليل انتقادي گفتمان يك قطعه زباني

8مل خـارج از مـتن بلكه با مطرح كردن تاثير عوا، كندو براي تحليل اين متن به عوامل درون متن اكتفا نمي 

1.  Sociology of language 
2.  interdisciplinary 
3.  W. Labov 
4.  P. Trudgill 
5.  N. Chomsky 
6.  critical discourse analysis 
7. context 
8.  context of situation 
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و بازنمايي ساختار به بررسي در- ساختارهايي كه در بر دارنده سـلطه اجتمـاعي هـستند- اجتماعي هايتاثير

و اتي كه براي نخستين بار حـضور جـدي ادبي، در اين پژوهش ادبيات معاصر ايران.پردازدمي متن مورد نظر

مي)زنان(هاي جديد قابل توجه نويسنده وي كند را تجربه و مـرد ژگي از منظر ، هاي گفتمـاني نويـسندگان زن

ادپرسش اين پژوهش اين. شوند بررسي مي زن(بيات جديد است كه آيا وي)ادبياتي با خالقان هاي ژگي داراي

و زباني متفاوت از مردان استا آث؟دبي و مردانآيا و داراي ويژگي نويسنده ايرانيار زنان هاي متمايزي است

وي  و عبارت ديگر آيا نويسندگانبه اند؟ ها در گذر زمان تحول يافته ژگيآيا اين و مرد معاصر ايراني زبـان  زن

و تحول بخشيده  اند؟ گفتمان ادبي متفاوتي از يكديگر خلق كرده

 دامنه پژوهش
ب و3، موردي انتخاب كردهراي مطالعهآثاري كه اين پژوهش دو1 رمان ازن داستان بلند متعلق به سل

و شازده احتجاب از آقاي)1348(دو رمان سووشون از خانم سيمين دانشور. يسندگان معاصر ايران استنو

و من چراغپيش نسل هاي به عنوان نمونه) 1347(هوشنگ گلشيري مي از انقالب كنم از خانم ها را خاموش

و سايهو رمان نام) 1382( زويا پيرزاد  پس نسل هاي عنوان نمونهبه)1382(رحيم اخوت ها از آقاي محمد ها

پا( همگي به ادبيات متعالي اين آثار. از انقالب برگزيده شدند و) ورقيدر برابر ادبيات در عين تعلق دارند

جااينكه هر جفتي  تاريخي نيز در از نظر، يگاه نسبتا مشابهي دارد از نظر وزن ادبي در آثار ادبيات معاصر

به سال و شازده احتجاب گذشته از اين رمان.1دان هم چاپ شدههاي نزديك هاي به چاپكههاي سووشون

و به نوعي جزء آثار كالسيك ادبيات هاي زيادي را از سوي منتقدين جلب كردهنقد، اند متعددي رسيده

ميپژوهشگربهها فاصله زماني نزديك چاپ اين كتاب. گيرند معاصر فارسي قرار مي كه اين اجازه را دهد

ميراها دو رمان من چراغ. بگيرد هاي يك نسل ادبي در نظرنهعنوان نموبهآنها را  و نام خاموش و كنم ها

 خود منقدين زيادي را به هر دو اثر نگاه. بهي در ادبيات معاصر فارسي دارند نيز جايگاه نسبتا مشاها سايه

د اين جايگاه با توجه به تيراژ كتاب.3 تر از شازده احتجاب است اما گلشيري چه سووشون كتابي است كه پر تيراژگر.رنسل خود انتخاب شدندها
ر و اين اثر در بين آثارش به نوعي همانندي اين دو نويسنده در بين هم جنسانشان ميدر بين نويسندگان مرد . كنندا برآورده
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به.1اندهجلب كرد و عنوان چهره اين آثار بدون، اند نسل مورد نظر انتخاب شدهدويا برگزيده اين هاي شاخص

و  . تمام نسل داستان نويسي خود هستنداينكه ادعا شود كه اين آثار نمايندگان تام

ق و، با تحوالت اجتماعي همراه، رن گذشته از آنجا كه ظهور نويسندگان زن ايراني تنها در اواخر  سياسـي

و زباني رخ داد  ادبيـات جديـد فارسـي ارايـه گيـري ونگي شـكله شرح مختـصري از چگـ در ادام، حتي ادبي

. شود مي

زن ظهور نويسنده  هاي

مي دوراني كه اندك اندك نويسنده مي هاي زن نيز به نوشتن روي و  آغـاز نويـسند، از دهـه چهـل آورند

تا. شود مي مي پيش از دهه چهل نيز نويسنده گرچه  زنان دوران قاجار مانند(نوشتند هاي زني وجود داشتند كه

و بـه خـاطر تعقيـب طاهره يا قره و صاحب قلم بود از العين كه زني اديب و آزارهـايي كـه ديـد، امـروزه هـا

و يا فخرالدوله دختر ناصرالدينشاه كه به عقيده بسياري نوشته منتقـدين از هايش چيز چنداني در دست نيست

و به قلم يا رواي) امير ارسالن(من جمله كريستف بااليي، داستان فارسي  امـا تعـداد ...)2ت او نقل شده اسـت

و از آن گذشته نوشتن ايشان نيز بـه صـورت يـك امـر اجتمـاعي اين نويسنده  و انگشت شمار است ها اندك

مي.شد پذيرفته شده، شناخته نمي  و اين زنان اغلب در خفا يا با نامي ديگر تنها در دهه چهل بود كـه نوشتند

و هويت واقع  و آثار ادبي گرانمايـهي خود به زنان توانستند با نام آثـار. اي خلـق كننـد عنوان يك زن بنويسند

و نتوانستند اي كه زنان خلق كردند، آثار خام دستانه اوليه اي بودند كه مورد توجه جدي منتقدين قرار نگرفتند

آثـار) 1348ن سووشـو(تا قبل از انتشار شاهكار خانم سيمين دانشور. در ادبيات فارسي تحولي به وجود آورند 

 از انتشار ايـن اثـر نـهپس. تنها در شماره كه در كيفيت آثارشان نيز چندان قابل توجه نبودند زنان نويسنده نه 

مي نيز كه كيفيت آثارشانبل، نويسند تنها زنان بيشتر مي دوره. كنـد فصل نويني در ادبيات معاصر فارسي آغاز

هـاي كلي آثار ادبي يكسان نيست، چرا كـه زنـان در سـال بندي دورهبندي آثار زنان نويسنده ايراني الزاما با 

. آغازين اين دوره هنوز شروع به نوشتن نكرده بودند

ميو من چراغ.1 جـايزه 1380پكا، بهتـرين رمـان سـال 1380 سال رمانبهترين بنياد گلشيري، 1380 سال كنم جايزه بهترين رمان ها را خاموش
و سايه رمان نام.اند به خود اختصاص داده، 1380و لوح تقدير جايزه ادبي يلدا در سال كتاب سال   1382يري را در سـال گلش ها نيز جايزه بنياد ها

. از آن خود كرد
و 237ص.2 )1377(روايت معير الممالك در مجله يغما نگاه كنيد به كار كريستف بااليي براي اطالعات بيشتر
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براي سنت نويسندگي زنان ايران طبقـه ) WWW.ZANAN.CO.IRمجله اينترنتي(حسن مير عابديني

و كيفي به حضور نويسندگان بندي جداگانه   شمارد، زن، سه دوره كلي برمي اي قائل است وي با نگاهي كمي

بندي، ضمن مقايسه آماري بين تعداد نويسندگان زن ومرد، آثار ايشان را به دو دسته عابديني در اين طبقه مير

و ادبيات پاورقي تقسيم مي . كند ادبيات متعالي

 1339 تا 1310در فاصلة زماني: هاي اوليه گام-1

 1369 تا 1340از هموار كردن راه-2

 1370ـ80در دهة: هاي تازه رهسپار راه-3

 هاي اوليه گام
 نويـسندة مـرد در 270، 1339تـا. خـوريم نويسندة زن برمي15، به نام 1339 تا 1310در فاصلة زماني

تـا ). 1377ميرعابـديني( نويـسندة مـرد18اند، يعني در مقابل هر نويـسندة زن، عرصة ادبيات داستاني فعال

ميي ايران سالنويس كه داستان 1310 و مردان كمي در اين عرصه قلم مـي هاي آغازين خود را زننـد، گذراند

»1ايرانـدخت«: انـد زن داستان نوشته2، 1320 تا 1310از. نويسي نيامده است نام هيچ زني در تاريخ داستان 

و زهـرا خـانلري را نوشـته) 1310حدود(بخت داستان اجتماعي احساساتي دختر تيره)امينه پاكروان( نامي

و پرويز) 1371ـ1294( . را بـه رشـتة تحريـر درآورده اسـت) 1315(و ژاله يا رهبر دوشيزگان) 1312(پروين

و به عنوان نخستين زن ايراني بر كرسي استادي البته در اين دوره، فاطمه سياح در زمينة نقد ادبي فعال است

.دانشگاه تهران نشسته است

متولـد(اجتماعي دهة پرتحركي است، تنها به نام سـيمين دانـشورـ نظر سياسي، كه از 1329 تا 1320از

در) 1327(خوريم با مجموعة آتش خاموش برمي) 1300 .او ندارد آثار مجموعة كه جايگاه رفيعي

بر8 به 1339 تا 1330اما از ميمي زن نويسنده :هاي زير اشـاره كـرد توان به نام خوريم كه از ميان آنها

و پاريس تحصيل كردو پدرش نمايندة مجلس بودكه)ـ؟1293(ه بقايي كرماني ملك  از فعاالنوي. در تهران

م و چند اثر دربارة شرايط زندگي زنان ايراني نوشت، ميزنانندمبارزه براي حقوق زنان بود گوينـد؟ يـا ها چه

و پـرتنش دارد) 1336(رمان بوسة تلخ  و هـاي پايـانيلسـا. كه فضايي عـصبي عمـر را در امريكـا گذرانـد

 
به) 1337ـ1272( امينه پاكروان.1 مي نيز مقاالت دوران جواني خود را با نام مستعار ايراندخت در نشريات ا. رساند چاپ و پدرش سفير يران در عثمـاني

و اديب بود مادرش اتريشي  و تاريخ هنـر پرداخـت. تبار و چندي نيز در دانشگاه تهران به تدريس ادبيات فرانسه . امينه در كشورهاي مختلف زندگي كرد
مـ چند اثر تاريخي فانندداستاني به زبان فرانسوي نوشته كه برخي از آنها، و آغامحمدخان قاجار، به .است ارسي ترجمه شده عباس ميرزا
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لس) 1363(باالن مجموعة شكسته هاي داستاني اسـت كـه آثار او از نخستين نمونه. آنجلس منتشر كرد را در

كه)1300متولد(دخت دارايي بهين نويسنده ديگر،.از ديد يك زن به مسائل زنان پرداخته است   دكتراي است

 در ادبيـات پـژوهش دربـارة مهـر مـادري، بـه) 1335(حرمـان پس از انتشار داسـتان. ادبيات فارسي داشت

همسر فريدون توللي شـاعر) 1309متولد(مهين توللي نويسنده ديگر،.كالسيك از جمله شاهنامه روي آورد

) 1338(هاي كوتاهي را كه در مجلة سخن چاپ كرده بود به شكل مجموعة سنجاق مرواريد معروف، داستان 

بههپس از وقف. انتشار داد  نويسنده ديگر،.طول انجاميد، مجموعة ويلن شكسته را منتشر كرد اي كه چند دهه

و رمـان گـذر از سـطح آب،) 1330(مترجم زبان انگليسي كه جـز جـواني) 1313متولد(دخت كيواني كيوان

و تاريخ ادبيات عرب اثـر نيكلـس) 1369(هاي ناتمام خاطرات ايام جنگ را با نام يادداشت ن را ترجمـه نوشته

و وكيل دادگستري، نخستين زنـي)ـ؟1298( مريم ساوجي نويسنده ديگر،.كرده است  نويسندة متون حقوقي

را. در راديو ايران مطرح كرد 1335است كه مبحث حقوق زن را در و فرشـته و داستان دختر راه او شاعر بود

و اجتماعي زنـان) 1336(سيما نيز زنجيرهاي تقدير اي به نام ماه نويسنده.نوشت را دربارة موقعيت خانوادگي

، در 1339 تـا 1310هـاير سـالدزنان ) WWW.ZANAN.CO.IR(به عقيده مير عابديني. اشرافي نوشت 

كم عرصة داستان انـد انـد كـه نتوانـستهر اين دوره، زنان يا چنان گرفتار امور خانهد. رنگي دارند نويسي حضور

خل  ي رخـب. انـد نويسي نيفتـاده اند بيافرينند يا هنوز به صرافت داستان قشان را داشته كارهايي را هم كه توانايي

در چنـان. انـد سيما يا شهرزاد چاپ كرده هاي مستعاري چون ايراندخت، ماه اند آثار خود را با نام هم كه نوشته

در. ديدنـدر خود نمـي شدند زيرا امكاني براي نشر آثا خواستند به نوشتن ترغيب نمي فضايي، زنان اگر هم مي 

را اين دوران، زنان درگير مبارزه براي كسب حقوق اولية خويش و هنوز امكان گشودن درهاي مراكز ادبـي اند

دسـت زيرا شركت زنان در جنبش ادبي، مشروط به موقعيتي اسـت كـه در جامعـه بـه. اند روي خود نيافته به

.1آورند مي

مي در سال چه(هاي ممتاز م، عمدتاً زنانِ وابسته به خانواده كني هايي كه از آنها صحبت و چه از نظر مالي

و فرصت نوشتن يافته) از نظر فرهنگي  مي بخت توان به كساني چون فاطمه سياح در نقد اند كه از جملة آنها

داري از اينان از نسل اول زنان ايراني بودند كه امكان برخـور. ادبي، زهرا خانلري يا سيمين دانشور اشاره كرد 

 
و مجالتي اولين مدرسه. زنان در اين دوره اغلب درگير مبارزه براي به دست آوردن حقوق اوليه خويش نظري حق آموزش هستند.1 هاي دخترانه

مجلـة عـالم» زنان ايرانبيداري« زندخت شيرازي مجلة دختران ايران را با آرزوي مثال. ها متشر شدند پردازند در اين سال كه به مسائل زنان مي 
مي) 1300(نسوان  كه به چاپ مطالبي بـ.»براي زنان ايراني اهميـت داشـته باشـد«پرداخت خـانم اسـترآبادي بـييدر همـين سـال هابودكـه
در تأديب الرجال را در پاسخ به رسالة معايب ق نوشت1313النسوان )، به كوشش نوشين احمدي خراساني1379سالنماي زنان،.( هـ
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ب و و.ي از آنها در كشورهاي اروپايي درس خواندندرخآموزش عالي را يافتند درآمد مالي، فراغت از كارِ خانـه

البته جز سيمين دانـشور، ديگـران. هاي ادبي الزم را داد فضاي فرهنگي خانواده به آنان امكان كسب مهارت 

م. نويسي را جدي نگرفتند داستان آ انندبرخي به خانلري در و تفنن داستان غاز كارِ نگارشيِ خود هايي نوشـتند

و  . در ادبيات كالسيك پرداختندپژوهشبعد به تدريس در دانشگاه

هاي موجود دست به خلق ادبي نويسندگان زن ايراني است كه با همه محدوديت نخست، نسل،اين نسل

و تازه هاي اين نسل با همه خام دستي زدند، نويسنده  ها ها و پيـشروان نـسل زنـان آغـاز، يـشان كـاري گران

مي دوره بعدي، دوره.شوند نويسنده ايراني محسوب مي  شـود اي است كه دوره شكوفايي ادبي ايران محسوب

ميو و هم زنان آثار ماندگارتري از خود به جاي و تكان.گذارند هم مردان در اين دوره ايران تحوالت عميق

را دهنده و جنگ و مـردان( اي كه بر زندگي اجتمـاعي دو تجربه. گذراند پشت سر مي اي چون انقالب ) زنـان

و نسل جديدي بسيار تاثيرگذار واقع مي .كندمي از نويسندگان را به جامعه معرفيشود

 كردن راههموار

:1پردازيممي) 1369 تا 1340( هاي در سالاين عنوان به سه دهة كمابيش مشابه ذيل

سا 1340ـ49در دهة)لفا ازل، كه و هنر معاصر است، بيش  نويسندة زن شـروع25هاي شكوفايي ادبيات

مي به داستان  نفر است، يعني در مقابل هر يـك نويـسندة زن 130عدة نويسندگان مرد در اين دهه. كنند نويسي

ميمي، نويسندة مرد5 و زنان، با اتكا به موقعيتي كه در جامعه بينيم كه فاصلة آماري كم انـد، دست آوردهبهشود

 آفـرينش هنـري نويسي از كاري تفنني بـه داستانها، دراين سال. كنند خود را پيدا مي ويژهتدريج جايگاه ادبي به

و داستان منظمي رشد مي نويـسندگان پيگيـر ايـن دوره راه را بـراي. شـود هايي با كيفيت بهتر نوشـته مـي يابد

مي نويسان دوره داستان مي كنند زيرا در جهت شكل بخشيدن به شيوه هاي بعد هموار كوشند كه تا پيش اي ادبي

نوشـتند، پسند داستان مـي گروهي از نويسندگان اين دوره براي مجالت مردم.از آن عمدتاً در انحصار مردان بود 

و ژيـال سـازگار كـه در اطالعـات بـانوان خاطره پروانه كه براي تهران مصور مي انندم  قلـم نوشت، ميمنت دانـا

مي مي و فريده گلبو كه اغلب آثارش در زن روز چاپ اي كه قدسي نصيري بـا نـام داستان احساساتيوشد زدند

شد) 1347(سرپرستان بي يـا» آمـوز عبـرت«هـاي نوشتن حديث نفسدر اين دوره.نوشت چند بار تجديد چاپ

از قطعه و حرمان در ميان اين گروه .نويسندگان رواج داردهاي ادبي احساساتي دربارة عشق

.است WWW.ZANAN.CO.IRآمار اين بخش به روايت ازميرعباديني ومندرج در سايت.1
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بهنويسي شويم كه داستان اما در اين دوره براي نخستين بار با يك گروه نويسنده مواجه مي طور پيگير را

و دنبال مي  مي به تعبيري، يك جريان داستان كنند و برخي از آنان به چهره نويسي زنانه پديد هاي طراز آورند؛

مي اول داستان   كرده امـا در آغاز پيشجز سيمين دانشور كه كار خود را دو دههبه. شوند نويسي ايران تبديل

مي) 1348(اين دوره شاهكارش سووشون سپارد، جا دارد از مهشيد اميرشاهي، گلي ترقـي، مـيهن را به چاپ

و مهري يلفاني نام ببريم  از. بهرامي و پـس و امريكـا درس خواندنـد و بهرامـي در اروپـا و ترقـي اميرشاهي

و تدريس پرداختند بازگش م داستان در مجموعه) 1319متولد(اميرشاهي.ت به وطن به نوشتن  سار انندهايش

، ماجراهـايي شخـصي را بـا)1350(و به صيغة اول شخص مفرد) 1348(، بعد از روز آخر)1347(خانمبي بي

و طنزي تنيده و پود جمالت بازمي ذوقي طبيعي مجموعة من هـم نيز) 1318متولد(ترقي.گويد شده در تار

زم) 1348(گوارا هستم چه و ديـدگاهي انتقـادي. نـدك مـي را منتـشر)1352(ستانيو رمان خواب ، اجتمـاعي

و نگـاه زنانـه كه داستان هاي ترقي غلبه دارد، درحالي فلسفي بر داستان تـري رنـگ هاي اميرشـاهي از لحـن

نو ترقي در داستان. گيرند مي م هاي دومين مرحله از و دو دنيـا) 1372(هاي پراكنـده خاطره اننديسندگي خود

مي)1381( و فضايي را تجربه ها يا ريشه در خاطرات نوستالژيك دورة كـودكي اين داستان. كند، چنين لحن

و سرگرداني دارند يا دشواري مي هاي روحي مهاجران هاي زندگي در غربت .كشند را به تصوير

ـ در فضاي رئاليستي) 1364(و حيوان) 1341(ـ زنبق ناچين) 1324متولد(هاي بهرامي ماجراي داستان

مي مألوف مي زندگي زنان را در خانواده هايش وي در داستان. گذرد تري .كند هاي اعياني تهران قديم توصيف

و ترقي مهاجرت مي انندم) 1315متولد(كند، يلفاني برخالف بهرامي كه در ايران زندگي مي . كنـد اميرشاهي

مي) 1359(و رمان قبل از پاييز) 1345(او مجموعة روزهاي خوش  ويـژه سپارد، اما نگاه را در ايران به چاپ

.هاي اخير منتشر كرده است يابد كه در سال زنانة خود را در آثاري مي

ة شـاعر نويسي كار اصلي آنان نبود، مثل طاهره صـفارزاد توان از كساني ياد كرد كه داستان اينان مي جز

از فعاالن حقوق زنان كـه مجلـة)ـ؟1282(را نوشت يا نورالهدي منگنه) 1340(كه مجموعة پيوندهاي تلخ

مي مشهور بي  و شـمه شناسي خواند، چند مجموعه او در بيروت روان. كرد بي را منتشر از شعر منتـشر كـرد اي

ميهمچن. را در توصيف سرگذشت يك زن ايراني نوشت) 1344(خاطرات من  تـوان از آلـيس آرزومانيـان ين

و دلهره به شگفتي) 1343(نام برد كه در رمان همه از يك  و تـن ها در. پـردازد آگـاهي مـي هاي بلوغ مـاجرا

مي خانواده و زندگي دختري را از كودكي تا بزرگسالي دربر اي مسيحي آرزومانيان داستان خود. گيردمي گذرد

ت را با نوعي بي .مناهاي جسم نوشته استپروايي در توصيف
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 نويسندة زن شـروع بـه28اند، يعني در هر دهه از نظر آماري مشابه 1360ـ69و 1350ـ59دو دهة)ب

 نويسندة مرد نخستين آثار خود 198 نويسندة زن،28، در مقابل اين 1350ـ59در سال هاي. اند نوشتن كرده

به را منتشر كرده زن اند، يعني  140امـا در دهـة بعـد بـه رقـم. داريم نويسندة مرد7، ازاي هر يك نويسندة

كـه عـدة زنـان انـد، درحـالي دهه مردان كمتري داسـتان نوشـته كنيم، يعني در اين نويسندة مرد برخورد مي

در برابـر هـر يـك: اند تر شده هاي مقايسة آماري به هم نزديك بنابراين، شاخص. نويسنده فرقي نكرده است 

.)WWW.ZANAN.CO.IR( اند نوشته ندة مرد داستان نويس5نويسندة زن، 
مي هاي مطبوعاتي ساله، برخي چهرهر اين دورة بيستد و كيفيت كارشـان داستان هم نويسند، اما كميت

مينو بناكـار: نويسي نويسندگان زن را در حد يك جريان ادبي تأثيرگذار مطرح كند در حدي نيست كه پاورقي 

و شهره وكيلي، آذرمي)اطالعات هفتگي( و سـياه(دخت دانشجو كـه) فردوسـي(و شـكوه ميرزادگـي) سـپيد

من ترين رمانش، بيگانه مهم مي)1372(اي در زنـاني،اند دسته، از اين كند، را پس از مهاجرت در اروپا منتشر

مي اند اما به تفنن داستان هاي هنري ديگر فعال هم هستند كه در حيطه  مينويسند كه آنها هايي هم تـوان را

و خاطرة زندگي   نقاش، در رمان پوتين گِلي)1316متولد( منصوره حسيني مثالً، جاي داد هاي نام بين روايت

مي)1350( و شاعرانه به مالل ماليخوليايي زني هـاي زنـدگي پردازد كه گريزان از محـدوديت، با نثري ساده

ر خانوادگي به اروپا سفر مي  و در آنجا عاشق مردي ميكند كه) 1378ـ1286(همچنين فروغ شهاب.شود مي

و از مؤسسان مدارس جديد دخترانه بود و در ميان ترجمه،در بروكسل در رشتة علوم تربيتي تحصيل كرد هـا

شب تأليف و يك او اين داستان را براساس خـاطرات. ارزشي بيش از بقيه دارد) 1368(هايش، رمان سه هزار

و يك شب نوشته است السلطنه دختر ناصرا تاج و زندگي عبداللطيف طسوجي مترجم هزار از. لدين شاه رمـان

در ديدگاهي زنانه روايت مي  و توصيفي متقاعدكننده از وضعيت فجيع زنان . حرمـسراهاي قاجـاري اسـت شود

و يك شب، بيانگر تداوم رنج زنان در و شهرزاد هزار  طـول نويسنده، با ايجاد نوعي همساني بين سرنوشت راوي

و حفظ تشخص فـردي از طريـق روايتگـري اسـت و تالش ديرپاي آنان براي گريز از مرگ نـوع نگـاه. تاريخ

و صميميت او در بازگويي احساسات زنانه ويژگي خاصي به اثر داده است .نويسنده

و پيگير به داستان :ره كـرد تـوان بـه نويـسندگان زيـر اشـا انـد مـي نويـسي پرداختـه اما از ميان زناني كه جدي

و زمستان بلند) 1324متولد(پور شهرنوش پارسي بيـشتر) 1356(هاي بلـورو مجموعة آويزه) 1355(در رمان سگ

و ابهام  و آميخته باترس م در آثاري كه پس از انقالب مـييو.ندكمي خلق تاريخي زنانفضايي زنانه  اننـد نويـسد،
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و معناي شب از)1368( مردانو مجموعة زنان بدون) 1367(رمان طوبا و تحـوالت روحـي آنـان و تغيير ، به زنان

ميـ منظر عرفاني .گرايش به رئاليسم جادويي ويژگي خاص كار اوست. كند اساطيري توجه

و مجموعـة سـفر ناگذشـتني پور بـه نوشـتن مـي همزمان با پارسي) 1375ـ1325(غزاله عليزاده پـردازد

مي) 1356(و داستان بلند بعد از تابستان) 1356( هاي او نيـز در رويـاي هاي داستان شخصيت. كند را منتشر

و اساطيري در پي خوشبختي برمي ناپذير به جست هاي تسكين گريز از دلتنگي  در. آيند وجويي اشراقي عليزاده

شب) 1370(ها اي خانة ادريسيه رمان زنان را در مواجهه با حادترين مسائل اجتماعي،) 1378(هاي تهرانو

ميانندم .كند انقالب، تصوير

مه داستان) 1317متولد(فريده رازي و رمـان عـذاب روز) 1353(آلود شامگاه نويسي را با مجموعة عطر

مي) 1357( و ويس آغاز و بهترين اثرش رمان من و) 1377(كند و نهي جنـگ و شادي را در ستايش عشق

مي داستان از مكالمه. نويسد خشونت مي ـ برقـرار كشد اي سر بر ـ ويـس  كه راوي با جنبة شيداي وجود خود

و از طريق ايجاد رابطه مي و رامين، مـوقعيتي سراسـر كـامروايي را در كنـار كند اي بينامتني با داستان ويس

و كابوسناك مي . نهد موقعيتي ناامن

ة مـشكالت را دربـار) 1363(داستانش مولود شـشم نخستين مجموعه) 1332متولد(زاده منصوره شريف

بـا بـصيرتي روايتگرانـه از طـرح) 1380(اش عطـر نـسكافه ترين مجموعه يافته اما در شكل،نويسد زنان مي

مي» مسائل بزرگ« و اجتماعي خودداري و از طريق توصيف ماجراهايي ساده، راهـي بـه اخالقي سـوي كند

و زنان داستان معناي پنهاني زندگيِ ازهم مي گسيختة مردان .دگشاي هايش

به) 1333متولد(نفشه حجازيب و كه عمدتاً  وضعيت تـاريخي زنـان شـهرت دارد پژوهشگرعنوان شاعر

.نام دارد) 1381(هايي هم نوشته است كه بهترين آنها زوووانرم

هـاي روحـي زنـان را از منظـر نـاآرامي) 1366(هـاي سـبز در مجموعة تپه) 1335متولد(فرخنده آقايي

و ذهنيتي وحشت  و يك زن يك عشق) 1372(در راز كوچك. كند مواجه با واقعيتي كابوسناك روايت مي زده

مي) 1376( و تلخي واقعيت، زنان را به انزوايي فكري راند كه حاصلي جز آشفته فاصلة ميان زندگي آرزوشده

مي) 1379(او در رمان جنسيت گمشده. ندارد و شرح تالش به موضوعي جسورانه  بـراي هـاي پـسري پردازد

.برد تغيير جنسيت را همپاي سفر عرفاني او به هند پيش مي

و حسرت رنج) 1368(و رمان اهل غرق) 1367(در مجموعة كنيزو) 1333متولد(پور روانيهمنير هاي ها

آثـاري را كـه دربـارة. كنـد جـادويي توصـيف مـيمزنان را در فضاي وهمناك جنوب ايران به شيوة رئاليـس 
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و م مشكالت عاطفي  رمـان دل فـوالد اننـد معيشتي زنان هنرمند در جامعة امـروز ايـران پديـد آورده اسـت،

اي پركـار اسـت در رمـان پور كـه نويـسنده رواني. توان از نظر فكري كارهايي ابتكاري دانستميرا)1369(

اي سياسـي اي از ماجراهـ هاي مردسـاالرانه در زمينـه هاي زنان با سنت به درگيري) 1378(كولي كنار آتش 

ميلسا زن.پردازد هاي پس از انقالب اين دوره كه براي ادبيات معاصر فارسي دوره پرباري است نويسندگان

.بيندميو مرد زيادي را به خود 

 هاي تازه رهسپار راه

 برابـر13(كننـد ين اثـر خـود مـي نخـست نويسندة زن شروع به انتشار 370، در حدود 1370ـ80در دهة

ز فاصـله خيلـي كـم شـده. نفر است 590عدة نويسندگان مرد در اين دورة زماني ). پيشن دهة نويسندگان

و شاخص مقايسة تعداد نويسندگان مرد كه پنج برابر نويسندگان زن بود به .يافته است تقليل برابر5/1 است

و چه در عرصة رمان قبـال بـها. حـضوري محـسوس دارنـد پـسند عامهزنان چه در عرصة رمان متعالي

مي پسند در اين سال عامههاي داستان ب« منتقدي.يابد ها افزايش ـ ــ ويژه زنـانهاقبال روزافزون مردم ايران

مي هاي عامه به رمان و مردان مدرن در جامعة ما از پسند را نشانة فزوني گرفتن شمارة زنان داند، زيـرا رمـان

و رواج  اي مبـين حلـول روح تجـدد در كالبـد آن در هـر جامعـه هر نوع كه باشد به جهان جديد تعلـق دارد؛

-جامعه مـدرن-به نظر وي اين جامعه.)1376محمد حق شناس(»خوان آن جامعه است تك افراد رمان تك

ا جامعه ميست كه اي به به واسطة رمان، هم سرگرم و هم مي شود .زند خودانديشي دست

مي دوره مانند كهن. توان در سه دسته بررسي كرد هاي پيشين، آثار نويسندگان اين دهه را نيز ويسندگاني

مي شان در ديگر حيطه كار اصلي  م هاي هنري است اما داستان هم ، ايران)شاعر( سيمين بهبهاني انندنويسد،

و محقق(زاد، پوران فرخ)ن تئاتر كارگردا(، پري صابري)نقاش(وديرد ،)مـورخ(مـافي، منصوره نظـام)شاعر

و عدة اين ...و) نگار روزنامه(، شادي صدر)ناشر(نوشين احمدي گونه نويسندگان كه آثارشان در مـرز داسـتان

مي.گيرد خيلي بيشتر از دهة گذشته شده است خاطره قرار مي  قبيل دربارة اين،پژوهشگر)1375( النيفرزانه

اي است بر فرديت زن، حضوري است بر جـاي غيبتـي عصياني است عليه سكوت، تأييد تازه«: گويد آثار مي 

و نقشي است كه تاكنون از آنِ مردان بوده است  از همين رو، اين روايات بديع از زنـان. طوالني؛ غصب فضا

.»اي دانستو ارزش ويژهبايد از نظر فرهنگي، اگر نه همواره از ديد ادبي، واجد اهميت ... را

مي پاورقيپر شماراز ميان گروه توان از نسرين ثامني، مريم جعفري، فهيمه رحيمي، فريده رهنما نويسان

و.اند ياد كرد عنوان كساني كه هريك بيش از ده داستان منتشر كردهو رويا سيناپور به  در حد فاصل پـاورقي
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سـيدجوادي نوشـتة فتانـه حـاج) 1374(بامـداد خمـار: ني اشاره كرد توان به دو رمان خواند ادبيات متعالي مي

از) 1324متولد( و حكايـت روزگـار ترين رمان شمارگانپركه يكي از) 1373(هاي تاريخ ادبيات ايران اسـت

 سـاري.تواند در اين حيطه جاي بگيـردمي) 1383(رمان ديگري نيز از فرشته ساري به نام پريسا. فريده گلبو

از.كرد شصت انتشار آثر خود را آغازدر دهه و17وي در پرونده ادبي خود بيش و داسـتان  اثر در حوزه شـعر

و كارنامه دارد سابقه همكاري با مجالت ادبي چون گردون، از. سخن  زبـان زنـي روايـت رمـان پريـسا كـه

شد1383شود در سال مي . نامزد دريافت جايزه ادبي گلشيري

از متعالي، جز نويسندگان مطرح نسلاما در حيطة ادبيات هاي پيش كه با چاپ آثار خود در ايران يا خارج

مي ايران در عرصة ادبي فعال بوده  از اند،  آغـاز نويسنده نام برد كه كار خـود را در ايـن دهـه25توان حداقل

و در نوشتن پيگير بوده كرده و برخي از آنها برندة جوايز ادبي اند  شـيوا ارسـطويي، ميتـرا اننـدماند، شده نيزاند

زاده، خاطره حجـازي، مهـين روح، زويا پيرزاد، فرشته توانگر، فرخنده حاجي الياتي، ناتاشا اميري، شهال پروين

پـور، مهنـاز زاده، سپيده شاملو، ناهيد طباطبايي، طاهره علـوي، فرزانـه كـرم دانشور، ميترا داور، مهكامه رحيم 

م كريمي، مهسا محب  و فريبا وفي، كه البته اغلـبلكعلي، بهجت كياني، فرشته مولوي، محبوبه ميرقديري،

و ميزان  و كيفيت آثاري است كه پديد موفقيتآنان در مراحل آغازين كار خود هستند شان در گرو گذر زمان

ميبه. خواهند آورد   پس از انقـالب رسـاتر از گذشـته بـه گـوش هاي رسد صداي نويسندگان زن در سال نظر

مي. رسد مي و شناختي تازه توان زبان حال زناني دانست كه در مرحله اينان را اي از تحول اجتماعي، به درك

و موقعيت  را به قول پارسي. اند خود در جامعه رسيده از هويت و پيامدهاي آن زنان و جنگ پور، تجربة انقالب

و اين گويا يك فرمان تاريخي« مي».استبه ميدان حادثه پرتاب كرده است مي«: گويد او نويسم چـون من

گـاو را از دوشـم ام، دست خودم نبوده است كه چنين شده، ناگهان پوستة حيـواني مـاده انديشيدن را آغازيده 

مي برداشته مي ام، از اين روي پارسـي پـور(.»خـواهم بـدانم كيـستم؟ مـي: شوم نويسم چون گويا دارم انسان

ش زنان مي نويسند،)1367 م اند گرفتهرايط جديدي كه قرار زنان در گـي گفتمـاني ويژ زنند،ي به نوشتن دست

دهيي است كه در سطور بعدي سعي دارپرسشاين؟اين ادبيات جديد چيست .ميم به آن پاسخ

و ادبيات زنانه  زبان

الزامـا منجـر بـه، نويسي ايـران ظهور نويسندگان زن در عرصه داستان آيابراي پاسخ به اين پرسش كه

شدلخ و زباني جديد كه آيا اصوال زبان ادبي داراي جنـسيت، دهيم پرسش پاسخ بايد به اين؟ق ادبيات زنانه



35 صداي زنانه در ادبيات معاصر ايران

و ما با و زبان مونث مواجه چيزي به نام است در مواجه با اين مـساله چنـد روايـت گونـاگون؟ايم زبان مذكر

و ادبيان مانند ناتالي ساروت بـه تقـسي برخي. وجود دارد  وم از نويسندگان مردانـه قائـل بنـدي ادبيـات زنانـه

و جنيست نويسنده الزاما در آن دخالـت نـدارد، ادبيات. نيستند در. فقط ادبيات است :گويـد بـاره مـي ايـن وي

توان از موسيقي زنانـه يـا فلـسفة زنانـه كه نمينهوگ همان. ادبيات زنانه به معني دقيق كلمة آن وجود ندارد«

ابه. سخن گفت  در.)1364،ساروت(».دبيات وجود دارد نظر من فقط اين ديدگاه با سـاروت نويسندگان زيادي

.اند شريك

و  از خـود متـاثر بيـرون از عـواملي به نظر ايشان ادبيات به مثابه يك هنر الزامات هنـري خـود را دارد

مـ، اما در مقابل اين نظرات.1نيست ستقيم شـرايط ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كـه ادبيـات را تحـت تـاثير

مي اجتماعي مي  و محتواي آثار پديد آمده موثر و شرايط اجتماعي خالقان را در كيفيت اين عده از متفكـران. داند داند

جزدهيو نويسندگان بر اين عق  و بـه همـين سـبب دچـار در سال اند كه ادبيات هاي اخير تنها در اختيار مـردان بـوده

و ساختاري مردانه است   كنـد آيد از آنجا كه اين الزامات را رعايت نمـي ياتي كه از سوي زنان به وجود مي ادب. الزامات

و به عبارتي اين ادبيات زنانه است متمايز، تواند رعايت نكندو يا مي و(ناهيد توسـلي. از ادبيات مردان است  نويـسنده

به«:گويد مي نويسي زنانهباره از مفهومي گم شده با نام ايندر) روزنامه نگار و هنر دليل حاكميت جـنس مـرد ادبيات

 12/8/1383(» تابو بودن هستي زنانه عامل مقابله با ظهور آن در داسـتان معاصـر اسـت است در تيول مردان بوده
www. persian-language. org(.و مـي وي عقيده دارد كه زنانه نويسي الزاما از سوي زنان اتفاق نمي توانـد هـم افتد

و  و نه هاي اتفاق افتد كه تفاوت هم از سوي مرداني از سوي زنان  داننـدميشناختي زيست بين دو جنس را اجتماعي

، از ديگر ژانرهاي ادبـي اسـتيكه اساسا ژانر بسيار متفاوت»ه نويسي زنان«:و به نوعي برابري بين دو جنس معتقدند

حت وسيله دقيقا به و مييزنان را مرداني نوشته و مـرد و يگانـه شود كـه زن و دو موجـود برابـر هـستي در خلقـت

نه)2زيست شناختي(هاي جنسي هايشان تنها تفاوت دانند كه تفاوت مي و .)همان(3 جنسيتياست

و مجلـه الكترونيكـي ناتاشا اميري در مصاحبه. اند در بين نويسندگان ايراني نيز كساني چند بر اين عقيده.1 اي مندرج در خبرگزاري ايسنا
ماكال به ادبيات مردانه«:گويد شوراي گسترش زبان فارسي مي زن يا زنانه اعتقاد چنداني ندارم، ما فقط ادبيات داريم، نويـسنده مـرد يـا

و بنـدي را بـر نمـي نيز اين تقـسيم سيدعلي صالحي ). www. persian-language. org 12/8/1383(»نداريم، نويسنده داريم  تابـد
و زنانـه خـود تقسيم ادبيا: معتقد است و متعلـق بـه تـاريخ مـذكرت به دو جنـاح جنـسيتي يعنـي مردانـه و بـاوري مردسـاالرانه عمـل

.)همان(است
2.  sex 
3.  Gender 
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جينيا وولـف كـه در كتـاب وير. خلق نشده باشد اعتقاد دارند چنين نويسندگاني به ادبيات زنانه حتي اگر

ا  و بازدارند، جتماعياتاقي از آن خود مفصال به مساله شرايط  اجتماعي خلق ادبـي از سـوي زنـانايههموانع

حد، پردازد مي وبر از تاكيد بيش از وي عقيـده دارد كـه، بيم دارد نه اجتماعي جنسيت به مثابه يك امر ذاتي

و صورت ذاتي در آثار او متبلور شود جنسيت نويسنده نبايد به  :داردمردانگي اعتقـاد؛ در مقابل وي به زنانگي

مي« زن بودن يا مرد بودن به صورت خـالص. فكر كردن دربارة جنسيت خود مخرب است، نويسد براي هركسي كه

در اين زمينـه نگـاه ديگـري نيـز.)1383:148وولف(»زنانه بود- مردانه يا مردانه-و مطلق مخرب است؛ بايد زنانه 

آن وجود دارد كه ادبيات زنانه را نه  . دانـد متفاوت از ادبيات مردانه مـي نيزكه در زبانبل)زنانه نويسي(تنها در محتواي

.اين عقيده است كه زبان دو جنس از يكديگر متفاوت استبر) شناسي اجتماعي زبان( اين گرايش نظري

و رويكري توصيفي نسبت به زبان زنانش زبان  ناسي اجتماعي

پياعيشناسي اجتماو زبان1شناسي انتقادي هاي زبان گرايش  گـرفتن ايـن مـساله كـه فـرضشغلب با

و، نژادي، هاي جنسي تفاوت در در شيوه استفاده از زبان گويندگان موثراند به بررسي اين تفاوت .... طبقاتي ها

و، متون و زبان بر اين باور است اين گرايش نظري. پردازندمي... گفتار كه زبان تابع شرايط بيروني خود است

و. شود مختلف اجتماعي به شيوه متفاوتي به كار گرفته مي هاي از سوي گروه  در نظر اين متفكران زبان زنانه

مي( يكديگر قابل تمييز هستند مردانه از و مردان به شيوه متفاوتي زبان را به كار .گيرند يعني زنان

ز، با اين پيش فرض كه زبان بازنماي قواعد عامتر اجتماع استها در اين توصيف  از نان را به شدت زبان

ميموقيعت فروترشان درجامعه مرد و ساالر متاثر بردانند و تفاوت اغلب و نحـوي زبـان زنـان هـاي واژگـاني

و صورت زنان واژه، شود مردان تاكيد مي  ناسـان بـرايش زباناين. كنندميرا استفاده خودويژههاي نحوي ها

و يا مردان اصطالح زبان جنسيتي ويژهگويش  مي زنان  زبان جنـسيتي گونـه براين تعريف بنا، گيرند را به كار

از خاصي از مي زبان است كه يك جنس كه اصطالحي2زبان جنسيتي. كند آن استفاده دازان پـر نظريـه است

مي فمنيستي از آن در حوزه زبان  آنهـا كنند تا هويـت متمـايز زبـاني زنـان را توصـيف كننـد؛ شناسي استفاده

ميويژهها يا كدهاي ساختاري نظام،نسگويند هر دوج مي . شود خود را دارند كه گاه يك زبان ناميده

1.  critical linguistics 
2.  Genderlect 
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 تجربي مفصلي در اينيها پژوهشالرنس ترسكودبورا تنن،پيتر، ترادگيل: زبان شناسان زيادي چون

و مصدا، عنصر دستوري1هاي مختلف ادات درصورت)1975(به عقيده ليكاف. اند كرده زمينه ق خارجي معني

و فقط مو و رابطه بين گوينده ندارند ميقعيت اجتماعي هـاي ادات زنـان همـان صورت. كندو شنونده را بيان

و مودبانه هاي ضعيف صورت از. گيرنـد ادات قويي هستند كه مردان به كـار مـيتر تر زنـان بيـشتر از مـردان

ا، كنندو يا تاكيدي استفاده مي پرسشيهاي جمله هـاي خبـري اسـتفادهز جملـه در حالي كـه مـردان اغلـب

را زنان اغلب جمله، كنند مي كهمي با كلماتي چون هاي خود . كننـد شـروع مـي ...؟و ايـن طـور نيـست؟ دانيد

مي)1977(2فيشمن . داند اين رفتار زنان را ناشي از عدم اعتماد به نفس زنان

مي ها مخالف ها با اين تحليل نيستيالبته فم و ساخت زبان را ساختي مرد محور آن اند دانند كـه زنـان در

و بـه جـاي آنكـه زبـان در خـدمت باوربه. كنند احساس راحتي نمي   ايشان زنان در زبان اجازه كنترل ندارند

و، باشد ايشان و محور عالقه در زبان مرد. شان است ناامني مايه رنج و مثبت شـمرده ها تجربيات مردان معيار

و يا خنثي محسوب مـيشو مي و واژگان يا كدهاي مربوط به زنان منفي  آميـزي دارنـدو بـار تحقيـر شـوندد

و نقـش،»هسـلط«با طرح نظريه) 1973(يكافل.)3،1999 كرامارا( را نـابرابري در موقعيـت هـاي اجتمـاعي

گ  و ونهموجب تفاوت در ر وي معتقد است،ددانميمردان هاي زباني زنان و كه در اجتماع جايگـاه زنان از آن

مي زبان نازل، فروتري دارند  طـرح مـساله.هاي زيادي را برانگيخته مخالفتاين نظري.گيرند تري نيز به كار

و مرد مطالعـات انتقـادي. هايي انتقادي براي كشف جريان سلطه شـد محوري زبان باعث طرح ديدگاه تسلط

كه فرض بنيادي استوار گفتمان همگي بر اين  و، جنس، زبان به نفع گروهآميز سلطه جريان اند خاصي ... طبقه

و گروه  و، طبقه، است مي مقابل را سركوب مي ... جنس و با مطالعه انتقادي توان دست به موشكافي زبان كند

و احيانا با آن مبارزه كرد  و جريان سلطه آن را آشكار كرد عنـوان امـري ايـن رويكـرد زبـان رايـج را بـه. زد

راكندميتلقي رانه مردساال . داند جايگاهي واال نمي، در بافتي زن ستيزو به تبع جايگاه زنان

 رويكرد تجويزي نسبت به زبان زنان
 نخـست رويكرد. كند را آغاز مي كار خود، تمام كرده است پيشينيي كه رويكرد اين رويكرد درست از جا

در. اثير پذيرفتـه اسـتتـ، شان اجتماعي فروتر از موقعيت كند كه زبان زنان كار خود را با اين مساله تمام مي

1. Intonation 
2. P. Fishman  
3. C. Kramarae 
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ي شـروع اي بـرا اين فـرض فقـط نقطـه، هاي تندرو اتخاذ شده است نيستيط فم كه اغلب توس، رويكرد دوم

به زبان در شكل كنوني،اين دسته از نظريه پردازان به نظر، است و طور اش نه فقط مردانه كه مردساالر است

و قاعده  ب منظم و از اين رو زنانگي در اين زبان امـري سـركوب شـده مند ،ه سركوب زنانگي دست زده است

و به حاشيه رانده شده است وراتواند چيزي اين زبان نمي. فراموش شده  بـه حاشـيه رانـده كه سركوب كرده

ه را كه اين زبان به زبان براي زنانه شدن بايد آنچ)تواند زنانگي را ابراز كند يعني اين زبان نمي(نمايي كند باز

و اين، حاشيه رانده زن(، روايت زنانگيچيزي نيست به جز به متن بياورد  يك نوشته،برطبق اين نظريه.)تن

آن) مذكر بـودن زبـان( تواند زنانه باشد مگر اينكه با به رسميت شناختن اين موضوع نمي ابـراز( بـراي نفـي

والوس، هلن سيكسو. تالش كند آشكارا) زنانگي بـ نظريه دسته از ژوليا كريستوا جزو اين يريگاري ه پـردازان

تكهن اين نويسندگا. روند شمار مي و نيز شـالوده شـكني اثير مكتب تحليل رواني ژاك الكان به شدت تحت

و انديشمندان فرانسوي قرار دارند تـب جنـسيتي آن را سلـسله مرا» كـاوي زبـان روان« با درنظر گرفتن دريدا

و مردان را مورد ارزيابي مجدد قرار دادندواژگون كرد و تفاوت زبان زنان و مور،( ند ).10: 1997بلسي

كوشـيد كـه» 1975 زن تـازه تولـد يافتـه«و» 1976خنده مدوسـا«هاي خود نظير در نوشته سيكسوهلن

از نوشته تن. كند توليد) زبان زنانه(اين دست اي هـا از طريـق ابـراز وي بـر ايـن عقيـده اسـت كـه زبـان زنانـه

مي تجربه و انكار شده هايي نظر سيكسو اين تجربه روايت تن زنانـهبه. اند تواند خلق شود كه در زبان مردانه نفي

و نفي به و زبان مردانه از طريق انكار تن زن روايتي تك جنسي از زبـان. ها است عنوان محمل همه طرد مردان

. دهند ارائه مي

ميگراز نظريه پردازان دي و ژوليا كريستوا اشاره كرد اين ديدگاه به عقيده هـردو. توان به لوس ايريگاري

ر اي نظام يافته كه وجود گونه ايشان زبان به  آنميايريگاري به شرايطي. كندا نفي مي زنانه نگرد كـه تحـت

بـ در حالي كه كريستوا توجه. وضع زن در قلمرو نمادين ممكن است دگرگون شود   تظـاهراتهاش معطـوف

م(وي ورود كودك به قلمرو زبان. ناخودآگاه عشق مادرانه است به) رحله زبانيگذر از مرحله پيشا اديپي به را

مي- از روابط پايدار مادر مثابه محروميت  را فرزندي قلمداد و انسان سخنگو خواه مـرد يـا زن  همـراه بـا كند

و در دريغ مي دردناك كـه دانـد شناختي مـي نشانهم زنانگي را به مثابه فعاليت وي مفهو. بيند آرزوي بازگشت

و چه مرد(ها انسان در ايـن.)1378رويگريـان( در رهگذر تجربه فرايند خالق به آن دسترسي دارنـد)چه زن

و چه مرد با بازگشت به مرحله پيشا اديپي يا مرحله مرحله انسان  از پيشها چه زن  از ورود به زبان با رهـايي

مياضطراب . شناختي است سرمنشا خالقيت نشانهكه به زعم كريستوا، يابند اين جدايي به آرامشي دست
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دو. اند ايريگاري نيز بر اين عقيده است كه مردان زنانگي را تعريف كرده  اين تعريف متاثر از تقسيم بندي

و فرض  همـديگر قـرار هاي متضادي اسـت كـه هميـشه در مقابـل دوگانگيوجهي حاكم بر انديشه غربي

دو ايريگاري با نقد. گيرند مي و با تكيه بر شالوده شكني دريدايي نشان مـي تحليل فرويد از تضاد دهـد جنس

و مرد مانند  ر هاي متضاد اساسا ضد هم نيستند زيرا نمي دوگانگي كه زن ا بدون ارجاع بـه ديگـري توان يكي

و ارتباط بايكدي تعريف كرد زنـان بـا. نيـست، در واقع زن آنچه مرد نيست. گر استو معناي آن دو در نسبت

ومردان متفاوتند . به معناي تضاد مفهومي نيستشناختي زيستتفاوت اما نقطه مقابل يكديگر نيستند

و،اين دسته از نظرات در. شناسند عصيانگرانه باز نمي زبان زنانه را جز در حالتي انقالبي چرا كه زبـان را

ميمر،اش شكل كنوني  و دانه مي دانند اين زبان، خلق شوداي زبان زنانه، اگر قرار باشدكه گيرند چنين فرض

و چار به. مردانه خارج شود) منطق(چوب زبانبايد از قواعد و پيوسته زبان مردانه به اين دليل كه صورت منظم

طب. ندارد اصوال امكاني براي بازنمايي زنانگي، به سركوب زنانگي دست زده  ق اين نظريه زبان زنانه هـيچ بر

و مردانـه. رايج پيروي كند1الزامي ندارد كه از قواعد منطقي . انـد چرا كه اين قواعد منطقي همه تك جنـسي

و روايت زبان زنانه بايد و، الزاما مانند روايت مردانه منظم اين روايت. شروع كند بودنزناز تن زن ... منطقي

و غير منطقي به نظر عكس با معيارهاي نيست بلكه بر  نظـم، چرا كـه ايـن روايـت. آيدمي اين زبان پريشان

اين دسته از نظريـه پـردازان ايـن روايـت فقـط بـا نـوعي به نظر. كند تا نظمي نو در اندازد سابق را نفي مي 

و تم  در، چرا كه زبـان مردانـه، ها ممكن است ايل به ابراز ناگفته خودآگاهي و عـام اسـت كـه چنـان فراگيـر

درچ و مي انديشه افق ارچوب خود البتـه ايـن(دهـد مجال يا امكان جز آن انديـشيدن را نمـي، گشايد اي كه

و گويشوران هر زباني در چارچوب مرزهاي آن زبان قادر به .) انديشيدن هستند ويژگي كلي هر زباني است

و يا آسان آنچه كه اين نظريات به آن توجه اندكي مي زبـان، اين نكتـه اسـت كـه گذرند از آن مي كنند

و پويا است فرايندي و، زبان به اندازه خود زندگي. زنده و زنده به در جريان است و درست  علت همين زندگي

به، تواند در جريان سلطه اش است كه نمي پويايي و يكي به عبارت ديگر. ديگري مغلوب باشد طور ثابت غالب

را زبان جريان سلطه اگر قرار است كه  و براي هميشه اتفاق بيافتـد اين سلطه نمي، اعمال كند اي ، تواند يكبار

و هميشه به آن عمل شود و پوينده اسـت كـه. مانند قراردادي كه يك بار بسته شده باشد زبان جرياني زنده

بلكـه، تواند يكسويه به حيات خود ادامـه دهـد سلطه در زبان نمي. يابد در خالل جريانات اجتماعي تحول مي 

 
1.  logical 
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مي يشه در جريان آن مقاومت هم در. دهد هايي نيز رخ به عبارت ديگر زبان نيز مانند هر امر اجتماعي ديگري

مي عرصه و كنش متقابل رخ و ستد و مـيو دهد اي از داد در جريان سلطه بايـد بكوشـد كوشـد كـه خـود را

و جريان تحت سلطه مي  هر روزه از زير بـار ايـن سـلطه كوشد كه در اين نبرد نبردي هر روزه باز توليد كند

و در  زبـان در شـكل، تـوان گفـت به همين دليل است كه مـي. مقابل آن مقاومت كند خود را رهايي بخشد

. اش نيز داراي عناصر زنانه استنيكنو

پ  ژوهش روش

پ زب اين باانژوهش در حوزه ازشناسي اجتماعي مله بررسي تعاب روش تحليل انتقادي گفتمان استفاده

و جنسيت مي و جنبه زبان و مردانه را در ادبيات معاصر فارسي بررسي هاي مختلف گفتمان پردازد هاي زنانه

و مقايسه متون مورد بررسي گويه. كند مي هاي مختلف متون كه بتوانند ويژگي چندي1هاي براي بررسي

و است جمع، گيري كنند مورد نظر را اندازه ميه اين گويه. خراج شدندآوري . آيندا در ادامه

و غير دستوري گويه مي) واژگاني( هاي مورد استفاده در اين پژوهش به دو دسته دستوري . شـوند تقسيم

به هاي دستوري گويه گويه و هايي هستند كه و تصرف نويسنده در استفاده از دسـتور شيوه كاربرد  نحوه دخل

بد ها در ِپي اين گويه. پردازند زبان مي و آنند كه و خلق ادبي خـود چگونـه قواعـد  انند نويسنده در فرايند توليد

مي معيارهاي دستوري را به مي، گيرد كار مي دستكاري از. شود كند يا مغلوبشان اي كه نزد قاعده در اين زمينه

اده از سازي هرگونه اسـتف منظور از برجسته.2استفاده شده است، ادبي معروف است سازي به برجستهها فرماليست

نا عناصر زبان به گونه و با اي نامتعارف مي برجسته. است زبان معيار آشنا :شود سازي از دو طريق انجام

و خروج از قواعد حاكم بر زبان خودكار كه از آن به نام-1 گريزي يا هنجار3كاهي قاعدهاز طريق عدول

.) ابزار شعر آفريني( نام برده شده است

بر-2 مي كه منجر به قاعدهحاكم بر زبان قواعدافزودن قواعدي )نظم آفريني ابزار( شود افزايي

.)1383:70،صالح(

1. item 
مين ادبي را برجستهها، عامل ايجاد زبا فرماليست.2 و معيار ادبي بودن يك متن يا ادبيت را درخود متن جستجو دانند سازي

از فرماليست.كنند مي و(هر چيز به جدا كردن عوامل خارجي از متن ها در تحليل متن بيش در) ...تاريخ، اجتماع و تاكيد داشتند
ميهنگام تحليل متن نيز بر شكل يك اثر ادبي در انتقال معنا . كردندو ساخت يافتن آن به عنوان معيار ادبي تاكيد

3. Deviation 
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بر نوع قاعده8) 1996( ديويد ليچ ازشماردمي كاهي را : كه عبارتند

كهمي را به لحاظ آوايي به كارصورتي:(1قاعده كاهي آوايي ،صـالح( در زبان هنجار متـداول نيـست برند

: اندهگين به جاي اندوهگين در اين شعر شاملوانندم)1383:70

مي آنكه مي  دارم گويد دوستت

ميدل اند . جويد هگين شبي است كه مهتابش را

ريخـت به شيوه نگارش فرو مـي تغيير در شكل نگارش بدون تغيير در گفتار مثال:2كاهي نوشتاري قاعده

ركه خود، در اين شعر نگاه كنيد ميحسي از فرو ريختن :كندا القا

 ريختمي ديدم سيماب صبحگاهي از قله بلندترين كوه فرو مي
مي خالق اثر دست به واژه:اهي واژگانيك قاعده د در زبـان مـور از پـيش بدون اينكه اين واژه، زند سازي

:شير آهنكوه در شعر زير نگاه كنيدبه واژه. وجود داشته باشد نظر

 شير آهنكوه مردي چنين عاشقو

 ميدان خونين سرنوشت

. به پاشنه آشيل در نوشت

و اكنون كلمات قديمي كه متعلق به زمان كاربرد:)3باستان گرايي(اهي زمانيك قاعده هاي پيشين هستند

. روند كار نمي در زبان معيار به

:نگاه كنيد) هوشنگ گلشيري(م سوممثال به اصطالح پيرزن دروغ زن در اين جمله از معصو

. قرص ماه يا پيرزن دروغ زن خبري نبوداز

اي:4 سبكي كاهي قاعده و به واژگان ويان حالت نويسنده يا شاعر از قواعد در  گونه نوشتاري فاصله گرفته

مي ساخت به چند شيوه كاهي سبكي در شكل نحوي قاعده.)1373. سجودي( شود هاي نحوي گفتار نزديك

:افتد اتفاق مي

ريخـت روي(مـثال)فعـل، مفعـول، فاعل(به هم زدن ترتيب مرسوم جمالت فارسي،ء جايي اجزابهجا-

و ريخت روي پستان و روي پيراهنم توي دهنم كه رفت پايين )شازده احتجاب(.)ها

1.  phonological Deviation 
2.  Graphological Deviation 
3.  Deviation  of historical period 
4.  Deviation of register 
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مي: مثالقرار دادن فعل در اول جمله،- )شازده احتجاب(. اما لطفي نداشت، رفتم با جيپ شكار

(دست پخت جده كبيره حتما(: از فعلپسآوردن قيد- )شازده احتجاب)

را(: از فعلپسقرار گرفتن مفعول- (گفت خاموش همه )شازده احتجاب)

م- مي..(انندحذف فعل با قرينه فعل قبل )سووشون)( مثل فواره. ريخت خون مثل لوله آفتابه از زخمش

م- را(انندحذف فعل بدون قرينه فعل قبل ، روهـاي پهـناب. از سـر انداختنـد هر دو با هم چادرهايـشان

(دماغ عقابي با صورت سبزه كشيده، هاي بلند مژه، هاي سياه چشم )سووشون)

مي در بعد واژگاني نيز قاعده صـداي قيـژ در كـه(تواند دركابرد كلمـات گفتـاري در نوشـتار كاهي سبكي

ميها من چراغ)(آمد نو) كنم را خاموش چـرا(. شـتاري اتفـاق بيافتـدو يا به كاربردن شكل گفتـاري كلمـات

)شازده احتجاب)(نگذاشت عينكو بزنم به چشمم؟

از قواعد نحوي يك زبان به صورتي كه در نگاه اول آن كـاربرد غلـط بـه نظـر گريز:كاهي نحوي قاعده

و، كاربرد فعل مفرد براي فاعل جمع انندم(. برسد  كاهي را جزء اين قاعده صفوي.)... جابه جايي اجزاي جمله

مي قاعده .)1373،صفوي(دهد كاهي سبكي قرار

در اين حالت نويسنده يـا.1 از زبان معيار بيروناستفاده از ساخت يا واژگان گويشي:كاهي گويشي قاعده

مي شاعر واژگاني را از زبان  .)مثال اين را حتما شارژ دافر روس پيشكش كرده( كند هاي ديگر وارد نوشته خود

)شازده احتجاب(

را اين نوع قاعدهدر. داند آفريني مي ليج اين قاعده را عامل شعر:كاهي معنايي عدهقا كاهي خالق اثر خـود

و مقيد به تبعيت از قواعد  و برجسته سـازي معنايي حاكم بر زبان ندانسته  در محور جانشيني دست به انتخاب

و تشبيه، تشخيص، مجاز، صنايعي از قبيل استعاره". زند مي بهپارادوكس صورت سنتي در چـارچوبو جز آن

و بيان مطرح مي  و بيشتر در چارچوب قاعده صنايع بديع معنوي )گريزي معنـايي هنجـاروكاهي معنايي شوند

.)1377،سجودي( اند قابل بررسي

يي در بخش لفظي قابـل قاعده افزا. شود عدي بر زبان هنجار افزوده مي قوا، افزايي در قاعده:افزايي قاعده

و بديع لفظي را در بخش قاعده افزايي قرار، ديويد ليچ. گيري است جاي بديع معنايي را در بخش قاعده كاهي

در. دهد مي مي قاعده افزايي و لفظي زبان دخالت و تنها در بعد شكلي هاي فوق گويه. كند معني دخالتي ندارد

 
1 .dialectical devotion 
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و قاعده كاهي نوشتاري(منهاي دو گويه نخست« ميك) قاعده كاهي آوايي تاشه بيشتر در نظم استفاده وند

مي» نثر هـاي فـوق بـرهكـردن گويـ رت ديگر متون مورد بررسي با وارد به عبا. شوند بر متون مختلف اعمال

. شوندمير جنسيت تحليلمتغي

 پژوهشهايهفتاي
به، كوشيم تا متون مورد بررسي بخش مي در اين در دو سطح،هاي مورد نظر هايي از نسل عنوان نمونه را

و دستوري مورد بررسي قرار دهيم تا ميزان وفاداري اين متون به زبان معيار در فرم  و دستور(واژگاني واژگان

ز) زبان و ضرب المثـل دشواژه(دهدميبان معيار ارئهو نزديكي يا دوري از غالب فكري كه اسـتخراج) هـا ها

. شوند

:مشخصات متون مورد بررسي

تعداد كلمات
 كتابكل 

 تعداد
 صفحات

 جنسيت
 نويسنده

سال
 انتشار

 نام كتاب نام نويسنده

هوشنگ 1348 مرد 95 18000
 گلشيري

شازده
 احتجاب

و سايه نام محمد رحيم اخوت 1382 مرد 261 50800 ها ها

 سوشوون سيمين دانشور 1348 زن 300 60000
من چراغ زويا پيرزاد 1380 زن 293 56800 ها را

 كنم خاموش مي

:ها كارگيري دشواژهب) الف

ب، اثر مورد بررسي4در بين در، سـت كـارگيري دشـواژه بيـشترين تعـداد را دارا اثر شازده احتجاب از نظر

در. سووشون با تعداد كمتري كاربرد دشواژه قرار دارد؛ حالي كه در همان نسل و نام در نسل بعدي ها سايهها

حـالي كـهدر. شويممي برابر سووشون مواجه از شازده احتجاب ولي تقريباتر بسيار كم هايي ما با تعداد دشواژه

مي چراغدر، در همين نسل  ب،مكن ها را من خاموش مي. كار نرفته است واژه تابويي توان چنين از اين مقايسه

مييها گيري كرد كه زنان در مجموع كمتر از مردان از واژه نتيجه و تابويي استفاده ت كنند فاوت اصلي نـه لي
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تر واژگـان تـابويي در حالي كه در آثـار مـردان بيـش. در تعداد واژگان تابويي كه در موضوع اين واژگان است

و مرد است، هاي زنانه اندام، مربوط به تن زن  و متنوع) سووشون(واژگان تابويي اثر ديگر. آميزش زن  تر بوده

مي. نيست) مثال اندام زنانه(تاكيدي بر يك واژه خاص وعات مردان براي كاربرد تابوهايي بـا موضـ،رسد به نظر

مي. كنند چندان احساس ناراحتي نمي، زنان دو(توان نتيجه گرفت كه نسل دوم از نظر نسلي  نسبت بـه) جنس هر

ب هاي دشواژه، خود پيشيننسل را همچنين. اند بردهكار كمتري را  كه آثـار مربـوط مد نظر قرار داد بايد اين نكته

و آثار نسل سوم پيش، به نسل دوم وب چاپ شده از انقالپس از انقالب  سانـسوري هـر دو نـسل بـا قواعـد اند

مي، خاص خود مواجه بوده است كه به نظر خـورد بـا تابوهـاي زبـاني نـسل دوم در بر دستگاه سانـسور در رسد

ميتشتسامح بي مياين امر تاثير خود را در نثر نويس.شد ري به خرج داده . دهد ندگان نسل سوم نشان
ها دشواژه:2جدول شماره

ها تعداد كاربرد دشواژه  نام كتاب
 شازده احتجاب 42
و سايه نام 24 ها ها

 سوشوون 26
0  كنم ها را من خاموشمي چراغ

:ها كارگيري ضرب المثلبه)ب

و نگرش عـامينيبي جهان، بخشي از فرهنگ مشترك يك جامعه هستند كه دانشها ضرب المثل

مي را در ها در نثر نويسندگان از چند جهت ضرب المثل كارگيريب. دهند بين اعضاي يك جامعه نشان

كهنخست، ابل توجه استق ن نفس استفاده از ضرب المثل از اين جهت و اصطالحات رايج دهنده شانها

و  و تكيه بر فرهنگ مشترك و دادن حقانيت سخنان خود براي نشان نويسنده. عام اجتماع است تاكيد

در. آورد مـي، هـايي بـه فراخـور موقعيـت ضرب المثل، يا براي تاكيد بر ادعاي خود  سـبك ايـن رسـم

و ضرب المثل،و متون قديمي سرشار از اصطالحات داشته هاي قديمي بسيار رواج نوشته حكايـات هـا

و گويي نويسنده به سخنان خود را كافي نمي.پندآموز هستند  بابر براي تاكيد داند  سخنان خود آنها را

و پذيرفته شده همگاني نمونه مي)ها المثل ضرب انندم(هايي از دانش مشترك هر. كند همراه جهت به
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مي استفاده از ضرب المثل  فرهنگ عامي مركزيها به اليه تواند نشان دهنده تمايل به نزديك شدن ها

.و رايج باشند

و كتاب نام هاي مور در بين نمونه و سايهد بررسي داستان شازده احتجاب كمترين تعداد ها بيشترين نمونه بـه ها

مي كارگير ضرب  . ادل در اسـتفاده ضـرب المثـل دارنـد نويسندگان زن در هر دو نسل تمايلي متع. دهد المثل را نشان

و سايه نام انندم(نه تمايلي افراطي( ازمي)ب شازده احتجا انندم(و يا تفريطي)ها ها توان گفت كه عموما زنان بيـشتر

مي مردان به استفاده از ضرب المثل  و مـردان از ولي تفـاوت محتـوايي كـه در اسـتفاده زنـان. دهند ها تمايل نشان

و پنـدب المثل قابل توجه است كه مردان اغلب ضر از اين حيث، المثل وجود دارد ضرب هايي با محتـواي آموزشـي

مي آموز و سايه اين مساله در رمان نام(ندكن استفاده .)ي داستان به خوبي قابل توجه اسـتها حتي در شخصيتها ها

مي حالي كه زنان از ضرب المثلدر . كنند تا يك مساله عام را تاكيد كنند ها استفاده
ها ضرب المثل:3جدول شماره

ها تعداد ضرب المثل  نام كتاب
8  شازده احتجاب
و سايه نام 53 اه ها

 سوشوون 26
 كنم ها را من خاموشمي چراغ 34

:كاهي سبكي در بخش نحوي قاعده)ج

 ري زبـان در متون مورد بررسي مردان در طول دو نسل با نسبتي تقريبا مساوي دست بـه نقـض قواعـد دسـتو

و سـرپيچي از شـيوه درسـ، زنند مي ت دسـتوري اما زنان در نسل سوم بيشتر از نسل دوم دست به نقض اين قواعد

يعني گريز از قواعد نحوي زبان در متون نويسندگان زن مورد بررسي در طول زمـان افـزايش پيـدا كـرده. مي كنند

حا مورد نه تعداد موارد اما نكته قابل توجه در اين. است  است كـه كم بر زبان كه شيوه متفاوتي گريز از قواعد نحوي

و مردان به كار مي  شازده احتجاب سرپيچي از قواعـد نحـوي حـاكم بـر مردان البته بيشتر هاي در رمان. گيرند زنان

مي صورتي زبان به يـا فعلـي، فعـل رديفي از كلمات طـوالني بـدون، شود به نوعي در جهت دشوارسازي متن انجام

به، براي چند جمله  ن ايـ ...و صورتي كه خواننده بايد خود معنـاي جملـه را حـدس بزنـد حذف فعل بدون هيچ قرينه

و سايه تر در كتاب نام شكلي متعادل مساله به مي ها  سـجاوندي زبـان نويسنده بدون توجه به قواعـد. شود ها نيز ديده
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مي فارسي به مي، گذراد جايي كه جمله تمام نشده جاي نقطه ويرگول و بسياري جابـه جمله را قطع هـاي جـايي كند

مي. ديگر كه از نظر مقايسه بين دونسل  نقض قواعد هنجاري را به شـيوه نسل سوم نسبت به نسل دوم توان گفت

مي متعادل كم تري پي . سازي زباني باشد تر در جهت دشوارگيرد تا

و پذيرفتـه شـده زنان به شيوه مرسوم، در مقايسه گريز از قواعد نحوي زبان بين نويسندگان زن ومرد تـري تـر

قر، زنان از جمالت بدون فعل هاي در نوشته. كنند قواعد نحوي زبان را نقض مي  و مـواردي حذف افعال بـدون ينـه

و راهنماي قواعـد اماليـي داستان آينه)سووشون( در نسل دوم. شيبه اين خبري نيست  و اي است از درست نويسي

را هنوز نثر يكد از قواع نحوي بيشتر شده است اما موارد گريز در نسل سوم گرچه تعداد. انشايي و روانـي خـود سـتي

دومي. حفظ كرده است  و كمتـر قواعـد تـر مـي نـسل زنـان روان توان در يك مقايسه كلي گفت كه درهر نويـسند

و نويسنده مـرد كمتـر از هـم جـنس. كنند نحوي را به نفع دشوار نويسي نقض مي  در نسل دوم نويسنده زن بيشتر

ن، زنند دست به نقض قواعد نحوي زبان مي پيشينخود در نسل  در وشتهبه عبارتي و مـرد هـر دو هاي نويسنده زن

مي من چراغ نثر يعني. اند جهت نزديك شدن به يكديگر حركت كرده  از، كنم ها را خاموش و نثـر بيـشتر  سووشـون

و سايه نام مي، ها كمتر از شازده احتجاب ها . كنند قواعد نحوي زبان را نقض
 كاهي سبكي در بخش نحوي قاعده:4جدول شماره

 نام كتاب كاهي نحوي قاعدهتعداد
 شازده احتجاب 195
و سايه نام 856 ها ها

 سوشوون 420
 كنم ها را من خاموشمي چراغ 1083

وا(كاهي زماني قاعده)ج :)گاني قديمي كاربرد

به استفاده از واژگاني خارج از زبان معيار مي و عـدم بـه تواند و تـصرف در زبـان كـارگيري معناي نـوعي دخـل

 در مجمـوع مـردان. به باقي ماندن در مركز زبـان تعبيـر شـود، تواند به نوعي تمايل اني خارج از زبان معيار مي واژگ

گـان قـديمي كمتـري زنان در هر دو نـسل از واژ. دهند تمايل بيشتري به استفاده از واژگان قديمي از خود نشان مي

مي، كنند استفاده مي  د. يابد كه در تداوم زمان كاهش ر نسل سوم با واژگان قديمي كمتري نسبت به نـسل دوم يعني



47 صداي زنانه در ادبيات معاصر ايران

و نسل دوم به نسبت از نسل سـوم واژگـ در بين نويسندگان مرد قاعده. ايم واجهم ان كاهي زباني بيشتر از زنان است

. قديمي كمتري استفاده كرده است
 كاهي زماني قاعده:5جدول شماره

 نام كتاب كاهي زماني تعداد قاعده
 احتجابشازده 31
و سايه نام 70 ها ها

 سوشوون 12
1  كنم ها را من خاموشمي چراغ

):كاربرد واژگاني خارج از زبان معيار( گويشيكاهي قاعده)د

و مردان واضح تر از همه موارد است در به. اين مورد تفاوت نثر زنان  تـوجهي طور قابل زنان در اين مورد

و بيتشر از مردان از واژه م هاي بومي مي، نطقه وجود دارد يا رايجي كه در زن گويي نويسندگان. كنند استفاده

مي همتايان مرد خود با فضا يا محيط بيشتر از مورد بررسي درو مـردان كنند بومي خود ارتباط برقرار  بيتـشر

و جايي كه از واژگان حوزه زبان معيار مانور مي واژگـان اغلـب ايـن، كننـدي جز زبان معيار اسـتفاده مـي دهند

. واژگان قديمي همان فرهنگ معيار است

 كاهي گويشي قاعده:6جدول شماره
 نام كتاب بوميواژگان زبان واژگان زبان بيگانه

1 1  شازده احتجاب
و سايه نام اصفهاني2 انگليسي6 ها ها

 سوشوون 56 واژه انگليسي8
نمك ها را من خاموشمي چراغ واژه ارمني3 واژه انگليسي30

و ايجاد واژگاني خارج از زبان معيار( واژگاني كاهي قاعده)و :)خلق
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و ايجاد واژگان جديد از آن روگويه شناسـي زبـان اي جالب توجه براي اين مطالعـه بـود كـه در مطالعـات خلق

و شـو وجود دارد كه واژگان جديد در يك زبان اغلب از سوي مردان در جامعه توليد مي اين عقيده اجتماعي  اصـوالد

و تمايلي به استفاده از واژگان جديد ندارد كار محافظه زباني، زبان زنان   در بين چهـار نويـسنده مـورد بررسـي. است

و مردان( . اند هيچ كدام دست به خلق واژگاني جديد نزده) زنان

 گيري نتيجه
در) نثر(هاي زبان تفاوت، در بين متون مورد بررسي و مرد و واژگـاني مـورد دو بخـش نحـوي نويسندگان زن

و هم در بخش واژگاني از قواعد متفاوتي پيروي كرده. بررسي قرار گرفت و مردان هم در بخش نحوي بـه. اند زنان

و در حالي كه مـردان تاكيـد بيـشتري بـر اند تر از زنان نقض كرده قواعد دستوري زبان را پيچيده كه مردان اين معنا 

در به قواعد زبان معيار وفادار مانده نان بيشترز، اند شكل زبان داشته و و، هايشان داستان اند بـه تاكيد اصلي بر محتـوا

و هم نويسندگان مرد از فرم نوشـتاري. سرانجام رساندن داستان روايت است  البته در طول زمان هم نويسندگان زن

زن. اند فاصله گرفته پيشينهم جنسان خود در نسل  و متنـوع به اين صورت كه از نويسنده در نسل سوم بيشتر تـر

و مـرد نويـسنده نـسل سـوم كمتـر از مـرد  زن نويسنده در نسل دوم دست به نقض قواعد نحوي زبـان زده اسـت

تـوان بـه ايـن كه از كنار هم گذاشتنن اين دو نكتـه مـي، نويسنده نسل دوم قواعد نحوي زبان را نقض كرده است 

نويـسي دورو هم مـردان از شـكل پيچيـده دشوار گرفته نويسي فاصلهل اصيل سره نتيجه رسيد كه هم زنان از شك 

مي. اند شده . كنند گويي هر دو گروه به سمت نقطه مشتركي حركت

و اما در بخش واژگاني در.رد بيشتر از ساير موارد بـارز اسـتم تفاوت بين زبان نويسندگان زن  نويـسندگان زن

. بيـشتر برگرفتـه از محـيط اطـراف اسـت ايـن واژگـان، كننـد زبان معيار اسـتفاده مـي از بيرونكه از واژگاني جايي

و هاي نوشته را فضاي اجتماعي كه در آن بـه سـر مـي زنان بيشتر از مردان رنگ رو برنـد و از ايـن  توصـيف كـرده

و اما مردان كمتر از واژگان محيط اطراف اسـتفاده مـي. انشان آميخته به واژگان محيط است زب در جـايي كـه كننـد

ميواژگاني به غير از زبان معيار استفا  مي،تر زبان معيار واژگان قديمي، كنند ده تـوان از اين نكتـه مـي. گيرند را به كار

در زبان معيار احساس راحتي بيـشتري مـي ري كرد كه مردان در حيطه واژگانيگي چنين نتيجه  و بيـشتر ايـن كننـد

كه حال در كنند زمينه حركت مي  دري و بـوي محيطـي كـه و رنگ  واژگان زنان بيشتر از محيط ايشان تاثير پذيرفته

.بردند را دارد آن به سر مي
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ب و مردان دو نسل، ها يا تابوهاي زباني نيز دشواژه كارگيريدر زمينه ميم زنان  در حـالي كـه، كنند تفاوت رفتار

مـردان بيـشتر از زنـان از ايـن واژگـان، شـود ديده مـينپيشيتابوهاي زباني كمتري نسبت به نسل، در نسل سوم

و حتي موض استفاده مي  زن مردان بيشتر دشـواژه. ها نيز متفاوت است وع اين دشواژه كنند و هـايي بـا موضـوع بـدن

مي رابطه م، كنند جنسي را استفاده گويي زنان به خـود. شود وضوعي در آثار زنان ديده نمي در حالي كه اين محوريت

ب. هاي مردانه سخن بگويند دهند همانند همكاران مرد خود درباره اندام زه نمي اجا هـا كارگيري ضرب المثـل در زمينه

به اين معني كه زنـان بيـشتر. نندكمياز آنها استفاده تر از مردان موضوعاتي عامدرزنان بيشتر،و اصطالحات زباني 

و اغلب براي تاكيد منظور خود از اين مو  و مـردان اغلـب بـا اهـدافي آموزشـي از ضـرب از مردان ارد استفاده كـرده

و اصطالحات استفاده كرده المثل . اند ها

و: در مجموع مي توان گفت  در جهت فاصله گـرفتن مرد مسير حركت گفتمان ادبي دو نسل از نويسندگان زن

وع ايـن حركـت متفـاوتد نقطـه شـر هرچن.و نزديك شدن به الگويي مشترك است خود پيشيناز الگوهاي نسل

. است
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