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Abstract: 

As a result of profound social changes and  the prevelance of feminist 

movements at the end of 60th century, much attention was paid to the 

differences between men and women 

 “Language” and “Gender” became one of the common concepts 

among researchers in the context of sociology of language. One of the 

modern theories in the context of language and gender is Robin 

Lakoff’s – the famous Sociologist (1975). He believes that there is a 

relationship between females’ status in the society and their use of 

language. According to Lakoff, inequality between the male and 

female's social status has also permeated into the language inequality, 

which has resulted in the different speech styles of women and men. 

The present article intends to study the function of language and 

linguistic features of female characters in the novel The Bird of 

September written by Emily Nasrollah- the Lebanese contemporary 

author – based on sociolinguistic studies, in particular Lakoff’s theory. 

To this end, at first, the data gathered from the story text were 

matched with the variables of Lakoff’s language and gender theory; 

then, the level of conformity of the novel characters’ language was 
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evaluated through the criteria of feminine language and the author’s 

success to create the language proportionate to the characters’ gender.  

The findings suggest that although in some cases the linguistic 

characteristics of women in the story do not conform to that of the 

Lakoff’s intended variables in most occasions, there is a partial 

similarity in intellectual or linguistic contexts. Meanwhile, the 

linguistic and intellectual weaknesses among the females are more due 

to imposing the deterministic laws on the patriarchal system as well as 

the identity crisis in their second generation. The author has taken an 

action to create the language appropriate for conscious female 

characters, and conformed to the criteria for discourse of rural 

women’s society.  

Keywords: language; gender; Emily Nasrollah; The Birds of 

September. 
The sociology of language, which is a branch of linguistics, deals 

with the influences of language and society. It believes that "each 

person has his own language in different social contexts and according 

to his age and gender" (Coates, 1986: 4). It is believed that just as 

language directs social processes, so do social factors such as age, 

social class, occupation, and gender. 

Great social linguists have recently studied and analyzed this issue 

in particular. One of the most famous of those is Robin Lakoff (1975), 

who proposed a new theory in the field of language and gender. 

According to him, there is a relationship between the position of 

women in society and the use of language by this gender, and any 

disparity in the social status of men and women has affected the 

language and caused men and women to speak differently. Language 

as a social phenomenon has been used since the beginning of the first 

human communities as a means to communicate and express thoughts 

and feelings as well as identity-building components. Therefore, 

language and society have always been mutually related. . 
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He has first posed the term women's language in his book 

Language and the Status of Women (1975) and several other articles, 

and argued that linguistic differences between women and men were a 

result of social disparity and that their linguistic characteristics 

reflected differences in role and social status between the members of 

these two groups. (Modarressi, 209: 1393). 

He has mentioned fourteen general characteristics in distinguishing 

female speech from masculine one, which can be classified under 

three headings: lexical signs, phonological and phonetic signs, and 

syntactic features. Lexical signs mean words specific to women. 

Words in cooking, fashion and decoration, emotional expressions such 

as sadness and love are among these. Phonological signs also mean 

more accurate and correct pronunciations and specific chain features 

of speech, and syntactic-practical features include the use of 

interrogative sentences, respect, which indicates doubt and 

uncertainty. (Najafi Arab et al, 1393: 123) 

Using descriptive-analytical and statistical methods based on 

studies of social linguistics, especially Lakoff theory and its variables, 

this article intends to study the function of language and linguistic 

characteristics of female characters in the Birds of Septamber Novel 

by Emily Nasrallah, a contemporary Lebanese writer. Determine the 

correspondence of the language of male and female characters with 

Lakoff components. 

The questions posed in this article are: 

A) What are the effective gender indicators in the style of this 

novel? 

B) To what extent does the language of the female characters in 

this novel have the characteristics of a female language? 
The hypothesis of this article is that Nasrallah was able to maintain 

his feminine style by using feminine words and semi-complete and 
question sentences and succeeded in creating a language appropriate 
to the characters' gender. 
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 Research data show that in vocabulary, using repeated words 
related to women's interests and affairs, especially the frequent 
repetition of the word house and room,  the author has emphasized on 
the role of women in rural society and the identity  given by society,  
doing home and family chores. Although idioms are not used much in 
this novel, they are more common among women than men, which 
shows that the author has not made his novel according to linguists. 
The frequent use of color words on the other hand shows the feminine 
precision and elegance as well as the partiality of women. Using 
sensitization and mixing fantasy and reality, the author paints 
meanings and words of color that this poetic application establishes a 
significant relationship with the overall space of the story which is 
based on fantasy and the female gender of the author. Also, contrary 
to Layoff’s theory, it seems that the use of oath in this story is not to 
express weakness, but to show anger and protest against a situation 
that the narrator does not like. 

But in grammar, the frequency of both interrogative and 
commanding sentences is high among female characters. The 
questioning itself is high among the characters, especially women, 
which indicates the identity crisis among this gender. As for the 
exclamatory sentences, although they are few in number, they are all 
told in the language of women. Using a kind of exclamation, they 
seem to express the dissatisfaction and protest of the new generation 
towards their unknown future one in the context of the traditional 
culture of the society. The author of this novel has been able to 
preserve the components of women's writing to a large extent and to 
present well the traditions of women in rural society and their 
linguistic and speech characteristics through conversations between 
women and women and women with men. 
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 امیلی نصراهلل یلولأ طیور رمان در زنانه زبان

 لیکاف نظریۀ براساس
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 (13/13/1311 پذیرش:   31/3/1311)دریافت: 

 

 چکیده
 اجتماعی عمیق تغییرات اثر بر میالدی شصت دهۀ اواخر از مردان و زنان هایتفاوت به توجه

 رایج مفاهیم از یکی به جنسیت و زبان مفهوم و گرفت شکل فمینسیتی هایجنبش رواج و

 و زبان حوزة در نوین هاینظریه از یکی شد. تبدیل شناسی زبانجامعه حیطۀ در پژوهشگران

 زنان جایگاه میان از نظر وی، است. شناس معروف(، جامعه1131) لیکاف رابین نظریۀ نسیتج

 مردان یاجتماع منزلت در ینابرابر دارد و وجود ارتباط جنس این نزد زبان کاربرد و جامعه در

شده  گفتن سخن در مردان و زنان سبک تفاوت باعث و کرده تیسرا زبان ینابرابر به زنان و

 شناسیزبان مطالعات براساس و توصیفی ـ تحلیلی و آماری روش مقاله قصد دارد با این .است

 زبانی هایویژگی و زبان کارکرد به آن، متغیرهای و لیکاف نظریۀ ویژهبه اجتماعی

لبنانی، بپردازد تا  معاصر نویسندة نصراهلل، امیلی نوشتۀ أیلول طیور رمان در زن هایشخصیت

 هایداده های لیکاف را مشخص نماید.های زن و مرد با مؤلفهخصیتمیزان مطابقت زبان ش

ها، تردیدنماها، دهد امیلی نصراهلل با استفاده از واژگان زنانه، تشدیدکنندهمی نشان پژوهش
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تمام، ها و واژگان احساسی در حوزة واژگانی، و کاربرد جمالت نیمهها، سوگندواژهواژهرنگ

نفس و جمالت امری و تعجبی در حوزة نحوی، ل حدیثجمالت پرسشی بیشتر به شک

ها شخصیت جنسیت با متناسب زبانی ایجاد در توانسته سبک نوشتار زنانۀ خود را حفظ  کند و

گشتگی هویتی زنان این داستان باعث ایجاد ضعف زبانی در موفق عمل نماید. گم تا حد زیادی

سوادی و یا نقش خود زنان دلیل بیلیکاف بهها شده و ناسازگاری برخی متغیرها با نظریۀ آن

 در بازتولید اعتقادات خرافی بوده است. 

 .أیلول طیور نصراهلل، امیلی لیکاف، رابین جنسیت، زبان، کلیدی: هایواژه

 . مقدمه1

 فمینیستی هایجنبش اثر بر زنان جایگاه و موقعیت در بنیادین تحوالت و تغییرات ایجاد

اجازه  مردان فقط در گذشته که رمان مثل هاییعرصه به هاآن ودور و اخیر قرن دو در

 خود زندگی هایتجربه بیان برای ظرفیت این از زنان شد موجب داشتند به آن بپردازند،

  .کنند استفاده خوبیبه خودشان به منحصر زبانی قالب در

 و شخصیت همچون رمان سازندة عناصر دیگر کنار در زنانه نگارش سبک و زبان

 جایگاه بیان به آن از استفاده با تا نویسان تبدیل شدرمان نزد کارآمد ابزاری به مضمون

 با کوشیدند هاآن بپردازند. مختلف جوامع در هاآن مسائل و افکار زنان، موقعیت و

 هایسنت با نابرابر ایمبارزه در مردان، از متمایز روایتی شیوة و متفاوت سبکی ساخت

 خلق کنند زنان روحیات با متناسب آثاری و یابند تسلط رمان قلمرو بر رمردساال جامعۀ

 .بنگرد زنانه با نگاه را زنان جامعه تا

نویسان معاصر عرب، امیلی نصراهلل، نویسندة برجستۀ لبنانی، ازجمله در میان رمان

های زنان ستون فقرات غالب آثار او را تشکیل کسانی است که معضالت و بحران

شود ما به های زبانی باعث میهای این نویسنده از منظر ویژگی. بررسی داستاندهدمی

 شناخت سبک ویژة وی در روایت زنانۀ آثارش دست یابیم. 
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در این پژوهش، تالش شده است با پیوند میان شکل و محتوا، به بررسی 

 طیوررمان  مرد در هایبا شخصیت آن تفاوت و زن هایشخصیت زبانی هایویژگی

 اجتماعی شناسیزبان منظر ترین اثر داستانی این نویسنده، از، اولین و معروفأیلول

 آمدهدستبه هایداده ابتدا منظور، این پرداخته شود. برای (1975) 1لیکاف نظریۀ ویژهبه

 لیکاف مطابقت داده و درنهایت میزان مطابقت زبان جنسیت و زبان نظریۀ با

 ایجاد در نویسنده موفقیت و نیز مردانه و زنانه زبان یمعیارها با رمان هایشخصیت

ارزیابی شده است.  زبان دستور و واژگان زمینۀ در هاشخصیت جنسیت با متناسب زبان

 ها پاسخ داده شده است:بر این اساس، به این پرسش

 کدام است؟ رمان این شنگار سبک در ثرؤم یتیجنس ینشانگرها. 1

 برخوردار زنانه زبان هایویژگی از رمان این زن هایتشخصی زبان میزان چه تا. 3

  است؟

 

 . پیشینۀ تحقیق2

شمار به 3یاجتماع یشناسزبان از یاشاخه که 3تیجنس یشناسزبان ةحوز یهاپژوهش

 ریمتغ ریثأت به شتریب ابتدا در هاپژوهش نیا. است شده آغاز ستمیب قرن اواخر از آید،می

 د )داوریبو معطوف تعامل ةویش زین و ییآوا سطح در راداف یکالم رفتار در تیجنس

 6برنــد (،1973) لیکاف ،(1972) 1داولبا ،(1929) 0ســاپیر(. 160: 1333عیار،  و اردکانی

 ،(1981) 14براگین ،(1979) دیگــران و 1براور ،(1975) 3چکرا و 3دوبوا ،(1975)

 یهایپژوهش جنسیت یشناسزبان ةدربار که هســتند یافراد جملهاز (1983) 11ترادگیل

 .اندهداد انجام

است.   شده انجام ییکارها زین یعرب زبان ةوزح در تیجنس یشناسزبان ۀنیزم در 

 رقابت در نویسنده زنان شدن دیده برای اللغة و المراة( در کتاب 3443ی )الغذام عبداهلل

 دست هدف این به رسیدن راه تنها نظر او،است. به راهی وجویجست در مردان با
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 ضوء في الخطاب تحلیل کتاباست.  نویسیزنانه همان یا زنان مختص سبک به یافتن
 هامیس پردازد.می زنانه زبان یهایژگیو به (3410) عکاشه محمود از اللغة أحداث نظریة

لغة المرأة في الدراسات النقدیة، عالی سرحان  نامۀ( در پایان3413) ی و آمنه قلقولدیزا
به سیطرة زبانی مردان بر زنان و راه رهایی از این هیمنۀ همیشگی از  رشی أنموذجاالق

 پردازند.دیدگاه سرحان القرشی منتقد سعودی می

شده  پرداخته کافیل یبر آرا هیبا تک یعرب یهارمان یبررسدر برخی مقاالت نیز به 

 در پژوهش (1331) یآبادوسفیو عبدالباسط عرب  یآبادوسفی بفائزه عراست. 

به  «کافیل نیراب یمن براساس الگو ةو پرند یعشقنأدر رمان  یتیجنس ینشانگرها»

 آمار  نشان مبنایدو رمان پرداخته و  بر نیزبان زنانه در ا یهایژگیو ۀسیو مقا یبررس

 نیهمچن .مطابقت دارد کافیل یارهایمع با شتریمن ب ةزبان زنان در رمان پرنداند که داده

اللغۀ و » ۀمقال ( در1316ی، علی اصغر حبیبی و خدیجه صالحی )چناریاحمداکبر یعل

به  «الجنس فی القصص القصیرۀ لفضیلۀ الفاروق و زویا بیرزاد علی ضوء آراء روبن الکوف

 یرانیعرب و ا ةسندیدو نوهر  در آثار  یسینوزنانه یهااند که خصلتدهیرس جهینت نیا

  .اندای نکردهاشاره یتیجنس یهرکدام از نشانگرها از فادهاست زانیم . ایشان بهداردوجود 

ای با همقالهایی به این شرح انجام شده است: دربارة آثار امیلی نصراهلل نیز پژوهش

رشنو  و نجیانگ از «الهجرة والمرأة في روایة اإلقالع عكس الزمن إلملي نصراهلل»عنوان 

ها و نیز موضوع مهاجرت در آثار عی آنهای اجتماکه موضوع آن زنان و چالش (1311)

 (1336روشنفکر ) امیلی نصراهلل و بازتاب منفی و مثبت آن ازجمله مسئلۀ هویت است.

به « نصراهلل یکوتاه بانو إمیل یهادر داستان یادب یگووروش گفت یبررس»در پژوهش 

نولوگ یا های روایت ازجمله موخصوص شیوهبررسی سبک نصراهلل در داستان کوتاه، به

وگوی درونی و اثر آن بر نمود واقعی داستان همت گماشته است. روشنفکر ، گفت

 یلیمإدر آثار  یداستان روستای یهاویژگی» ۀمقال( در 1313هاشملو و صفرپور )

های روستایی او را تبیین نموده و سبک نگارش ادبی نصراهلل و رویکرد داستان «نصراهلل
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اند. نصیحت و نویسی این نویسنده توجه کردهروستایینیز به روند تغییرات سبک 

اإلقالع عكس الزمن در رمان  یهای داستانروایت گفته ةشیو» ( در مطالعۀ1311میرزایی )

براساس نظریۀ روایت، سبک روایی داستان مورد نظر و چگونگی انتقال  «إمیلي نصراهلل

  اند.ها را مورد بررسی قرار دادهوگوی شخصیتگفت

 یمیلااز  الرهینة و تحلیل داستان یبررسنامۀ در پایان (1313)ی جعفر زادهبعر

ها در ، آثار نصراهلل و عناصر داستانی در این رمان و مسئلۀ زنان و مشکالت آننصراهلل

مقایسه ادبیات نامۀ ( نیز در پایان1314جامعه را بررسی کرده است. صفرپور بهدانی )

های به سبک داستان با تکیه بر آثار ساعدی و نصراهلل،روستایی در ایران و لبنان 

 های آن پرداخته است. ها و تفاوتروستایی دو نویسنده و شباهت

لبنان با  یدبیات داستانازن در توان اشاره کرد: هم به این آثار می کتابدر حوزة 
این کتاب  . نویسندة(1313رم روشنفکر )اک نوشتۀ نصراهلل یلیآثار إم ۀبه مجموع ینگاه

های اجتماعی را تبیین کرده ها در مسئولیتابتدا جایگاه زنان نویسندة لبنانی و نقش آن

و سپس آثار  این نویسندگان، ازجمله امیلی نصراهلل، را مورد بررسی قرار داده است. 

میریام  تألیفات از أصوات علی هامش الحرب كتابة المرأة عن الحرب األهلیة في لبنانکتاب 

، حنان الشیخ غادة السمان ( به بررسی دیدگاه زنان نویسندة لبنانی، ازجمله3441) كکو

های داخلی پرداخته است. از دیگر موضوعات این کتاب ، دربارة جنگامیلی نصراهلل و

ها به این مسئله های جنگ و نگاه و واکنش آنپردازی زنان در داستاننحوة شخصیت

 است.

رسد نظر میشده دربارة آثار ادبی امیلی نصراهلل بهامهای انجبا توجه به پژوهش

های وی بررسی نشده؛ لذا کدام از داستانهای آن در هیچمسئلۀ زبان زنانه و شاخص

نویسان معاصر و پرداختن به این موضوع  با توجه به جایگاه امیلی نصراهلل در میان رمان

شمار مری مهم و ضروری بههای او، اهمچنین محوری بودن نقش زنان در داستان

 آید.می
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 نظری چارچوب .3

 متن  و جنسیت زبان، . رابطۀ1ـ3

 ایوسیله انسانی اجتماعات اولین پیدایش زمان از اجتماعی، ایپدیده عنوانبه زبان،

ساز بوده ای هویتو همچنین مؤلفه احساسات و افکار بیان برای برقراری ارتباط و

  .داشته است دوسویه ارتباط هم با همواره جامعه و زبان بر همین اساس،. است

دهد، عوامل اجتماعی، مثل سن، های اجتماعی جهت میطور که زبان به جریانهمان

گذارد. از میان این طبقۀ اجتماعی، شغل و جنسیت، نیز بر زبان و کاربرد آن تأثیر می

الی بوده و در البهشناسان عوامل تأثیر جنسیت بر زبان از دیرباز مورد توجه زبان

، به نقل از برهومه، 13: 1131جنی )اند. مثالً ابنسخنانشان به این موضوع اشاره کرده

کند که زند، اشاره می( زمانی که از اسلوب ندبه در زبان عربی حرف می111: 3443

، به نقل از 31: 1110کنند؛ یا باقالنی )باقالنی، بیشتر زنان از این شیوه استفاده می

از معلقۀ امرئ « لک الویالت إنک مرجلی»( در شرحی که بر مصرعِ 111: 3443برهومه، 

 کند که این جمله از کالم زنان است.نویسد، بیان میالقیس می

شناسان نیستند که به موضوع ارتباط جنسیت و زبان اما در عصر جدید فقط زبان

بررسی مستمر و متمرکز این  شناسان نیز بهشناسان و جامعهتوجه دارند، بلکه انسان

 اند. ها زدههای میدانی در بسیاری از فرهنگموضوع پرداخته و دست به آزمایش

 و زبان تأثرات و تأثیرات به که است 13شناسیزبان از ایشاخه زبان شناسیجامعه

 .پردازدمی جامعه

 تناسب باو م مختلف اجتماعی هایبافت در فرد هر»معتقدند:  زبان شناسانجامعه 

(. Coates, 1986: 4)« داراست را خود خاص زبانی گونۀ خود، جنس و سن

 و کندمی بررسی را زبان کاربرد و ساخت در اجتماعی عوامل نقش زبان شناسیجامعه

 هایتفاوت باعث غیره و شغل جنس، اجتماعی، سطح جغرافیایی، است که منطقۀ معتقد

  (.104: 1363شود )مدرسی، می زبانی
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 و زنان زبانی هایتفاوت و جنسیت و زبان میان روابط شناسان زبان بهوجه جامعهت

 زیادتر شد. 14فمینیستی هایور شدن فعالیتشعله  و بیستم مردان با شروع قرن

 همین و مردمدار هستند  جنسیتی نظر از نحویبه هازبان همۀ بودند معتقد هافمینیست

 (.3: 1313مروی،  و مطلقشده است )بهمنی زنان سرکوب باعث زبانی هایتبعیض

 برانگیخت را اجتماعی شناسیزبان پژوهشگران زبانی، مردساالری بر هافمینیست اصرار

 سبببه زنان که رسیدند نتیجه این به هاآن بپردازند. زبان در جنسیت تأثیر بررسی به تا

 واژگان، و هستند نمردا با متفاوت زبانی دارای خود ویژة بینیجهان و خووخلق

 یکسان هاتفاوت این هازبان همۀ در آیا دارند؛ اما را خود بیان نوع حتی و اصطالحات

  است؟

نگاه و  تفاوت دلیلبه مردان و زنان زبانی رفتار تفاوت است معتقد برهومه عیسی

 در زنان گفتاری گونۀ .شان استاجتماعی هایتفاوت نقش و هاآن به جامعه نگرش

از گونۀ  ترمتفاوت بسیار دارد، وجود هاآن به تریگیرانهسخت رفتارهای که یجوامع

 و کالمی موضوعات واژگان، جهت از زنان جوامع، نوع این است. در مردان گفتاری 

 (. 04: 3443)برهومه،  مردان هستند با متفاوت بیان، طرز

م(  1103) کافیل نیبراها را ذکر کردیم، شناسانی که قبالً نام آناز میان جامعه

پرداخته و   تیجنس و زبان رابطۀ به  که شناسی استجامعه تریننخستین و معروف

 برای یو است. های خود را دربارة الگوی گفتار زنانه در گفتمان مطرح کردهدیدگاه

 را زنان زبان اصطالح مقاله، چندین و (1131) زنان جایگاه و زبان کتاب در نخستین بار

های های زبانی میان زنان و مردان یکی از نتایج نابرابریبود تفاوت معتقد و کرد مطرح

هایی است که از نظر نقش و های زبانی آنان بازتاب تفاوتاجتماعی است و ویژگی

های پیشرفتۀ موقعیت اجتماعی میان اعضای این دو گروه وجود دارد. حتی در جامعه

های اجتماعی تر و نقشثباتتماعی کمطور نسبی پایگاه اجکنونی نیز زنان به

ها نیز نمود قابل توجهی دارد. ثباتی در رفتار و نوع کالم آنمحدودتری دارند. این بی
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 در را خود ةژیوهای یشگرا و خاص اصطالحات زنان ،یزبان ۀجامع هر در نظر او،به

 صدا، تُن از ار هاآن توانمی که دارند ییآوا و یدستور یهایژگیو و الگوها کاربرد

 دیفهم ندهیگو پاسخِ و پرسش ةویش و تلفظ طرز ،یدستور یساختارها ها،واژه انتخاب

کند. می یاد ضعیف گفتار سبک به گفتار سبک این از (. لیکاف341: 1363)مدرسی، 

 مناسب و مؤدبانه که خواهدمی هاآن از و دارد زنان از جامعه که توقعی دلیلبه او، نظربه

کنند می صحبت ترپایین جایگاه از و ضعیف گفتاری با زنان کنند، رفتار خود شأن با

 (.3: 1313 و مروی، مطلقبهمنی از نقل ، به33: 1333اصل، )محمدی

کند که تحت سه وی چهارده مشخصۀ کلی را در تمایز گفتار زنانه از مردانه ذکر می

های نحوی قابل ویژگی های واجی و آوایی، وهای واژگانی، نشانهعنوان نشانه

 بندی است.طبقه

های آشپزی، مُد های مختص زنان در زمینههای واژگانی: یعنی واژهطبقۀ اول، نشانه

و دکوراسیون، عبارات احساسی نظیر غم و عشق، پرهیز از الفاظ و عبارات 

 های محترمانه؛  آمیز و استفاده از صورتخشونت

های تر و ویژگیتر و صحیحهای دقیقلفظهای واجی: شامل تطبقۀ دوم، نشانه

 ای خاص کالم؛   زنجیره

های نحوی ـ کاربردی: شامل استفاده از جمالت پرسشی و طبقۀ سوم، ویژگی

مطلق، عرب و بهمنیدهد )نجفیاطمینان را نشان میاحترام آمیز است که تردید و عدم

1313 :133 .) 

نۀ لیکاف، به بررسی ساخت واژگانی این های زبان زنادر این مقاله براساس مؤلفه

های )وصفی( ها، صورتالمثلها، ضربواژهها، رنگها، سوگندواژهرمان )مانند دشواژه

ها( و ساخت دستوری )مانند استفادة تشدیدکننده و هاکنندهعاطفی در کالم و تعدیل

ای، و ضمیمه یهاهای مؤدبانۀ کالم، پرسشاستاندارد و صورت و معیار زبان از زنان

جمالت و عبارات تعجبی، ندایی و غیره( آن پرداخته شده است که شواهد انکارناشدنی 

 دهد. دست میو روشنی از تأثیر جنسیت در زبان به
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 داستان . خالصۀ2ـ3

شدمنتشرم  1163سالدرنصراهلل،امیلیرماننخستینشهریور(،)پرندگان یلولأطیور

شدهتجدیدچاپبارم هفت 1111سالتاکتابت کرد. ایندریاف ادبیةجایزسهو

لبنانجنوبدرروستاییازدقیقوبدیعتصویریداستانایندراست. نویسندة رمان

بستۀفرهنگوروستاییانزندگیسختیروستا،درمردمزندگیشیوةکند ومیارائه

طیورکشد. میتصویربهراروستاپیروجواننسلمیانفرهنگیاختالفویژهبهروستا

فرهنگیاوضاعازفراروجوانانمهاجرتداستانپیداست،نامشازکهطورهمانأیلول

سرخورده احساساتونافرجامهایعشقبروزآنپسوروستاییجامعۀاقتصادیو

باقیهاقلباعماقدرهمیشهبرایفروخوردههایبغضشکلبهدرنهایتاست که

حقوقازهاآنمحرومیتواجتماعی دربارة زنانغلطباورهایداستاننماند. ایمی

استفادهراویمنِدیدزاویۀازروایت داستانبراینویسندهکند.میبیانشان راطبیعی

داستانراویخاطرات است.تداعیشبکۀروایتگری،درراویاصلییاریگروکرده

راروستازندگی خود درخاطراتشهر،بهمهاجرتازبعدکهاستمنانامبهدختری

وهارنجدر این خاطرات، باوجود حضور گستردة طبیعت زیبای روستا،کند.میروایت

رویکردیباغربتوفراقغمومهاجرتبیکاری،فقر،اثربرروستااهالیدردهای

را زنانیوراندختزندگیرماناینکشیده  شده است.تصویربهمنتقدانهوگرایانهواقع

دروشده استجامعهسنتیعقایدوخرافاتقربانیپاکشانعشقکهکندترسیم می

 .اندشدهناخواستهازدواجبهمحکومآخر نیز

 هاداده . تحلیل4

زنانه،زبانازاستفادهدرنویسندهسبکورماندرجنسیتینشانگرهایبررسیبرای

زبان دستوروواژگانحوزةدرآنهایی از نمونهوطور جداگانه بیان شده متغیر بههر

 ارائه گردیده است.
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. واژگان 1ـ4

 زبان اسم به زبانی شده باعث خاص هایواژه و اصطالحات بعضی از زنان استفادة

های زن در داستان به مهارت بگیرد. کاربرد زبان مناسب برای شخصیت شکل زنانه

 نشان زنان هاینوشته در زنانه واژگان از ناسبم استفادة نویسندة اثر بستگی دارد.

 در را آن و کنند ورود زنانه تجربیات دنیای به اندتوانسته آثار این نویسندگان دهدمی

 به را زنانه طبیعی و ملموس دنیای از تصویری و بخشند واقعی نمود واژگان قالب

  عرضه نمایند. مخاطب

 و روستا در زنان زندگی فضای از یتصویر سبب اینکهبه أیلول طیور رمان در

 که یعنی واژگانی زنانه، واژگان از استفاده بسامد شود،می ارائه هاآن میان رایج گفتمان

 هایفعالیت به و است خویش پیرامون جامعۀ و محیط در زنان تجربیات حاصل

  خورد.می چشمبه زیاد شود،مربوط می هاآن خانوادگی

وپز های زنانه، پختمشغولیگانی که مربوط به امور خانه، دلبار از واژ 113نصراهلل 

های زن ها از زبان شخصیتو آشپزی و وسایل زنانه است، استفاده کرده و همۀ این

بار  33با « غرفه»بار تکرار و  31با « بیت»داستان بیان شده است. در این میان، کلمۀ 

برای زن و جایی است که بیشترین  تکرار بیشترین فراوانی را دارد. خانه محیطی امن

تصویر کند. نویسنده این محدودیت را دقیقاً در رمان بهوقت خود را در آن سپری می

کنندة نقشی است که جامعه به زن کشد. استفادة فراوان از چنین واژگانی خود بیانمی

 انندمحور مسائلی م حول معموالً داستان مردان گفتار که درحالی است دهد. اینمی

ها عمدتاً نام انواع اسلحه گردد و واژگان مورد استفادة آنسیاست و کشاورزی می

ها و )مسدس و بندقیه(، وسایل کشاورزی )معول با چهار بار تکرار و فأس(، بازی

 ( است. لعبة النردتفریحات مردانه )
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 ها . سوگندواژه1ـ1ـ4

شتر بر کالم خود هنگامی که ها عباراتی است که گوینده برای تأکید بیسوگندواژه

ها برد. سوگندواژهکار میدهد شنونده با شک و تردید به سخنش بنگرد، بهاحتمال می

 چون است معتقد ناظر به مسائل دینی و مذهبی و یا چیزهای باارزش است. لیکاف

 از مردان از بیشتر زاری، و تضرع روی از تری دارند،ضعیف جایگاه مردان درمقابل زنان

 (.33: 1313و مروی،  مطلقکنند )بهمنیمی استفاده قسم و وگندس

ها )سه بار توسط مردان و پنج بار توسط رمان، فقط هشت بار از سوگندواژه در این

 تفاوت مردان و زنان میان هاسوگندواژه از استفاده نسبت است؛ لذا زنان( استفاده شده 

ها در این داستان، یل کم بودن سوگندواژهرسد دلنظر میندارد. به معناداری و چشمگیر

چنان که اند و قسم خوردن در میان ایشان آنها باشد که غالباً مسیحیدین شخصیت

 ها رواج دارد، شایع نیست.میان مسلمان

 تضرع هانآ رسیم که هدف از ها در داستان به این نتیجه میسوگندواژه از بررسی 

 و اعتراض شرح و خشم بروز»است:  عتقدبیمن م نیست. هازاری شخصیت و

 همراه فرازبانی هایپدیده برخی با نیز شده حرمت هتک که فردی سوی از دادخواهی

 کشیدن و قرآن و خدا همچون کلیدی کلمات از استفاده هاآن از یکی که شودمی

 در قسم از استفاده رسدمی ( لذا به نظر133:1336-133)بیمن،« استهآن های تمصو

گوینده  وضعیت نادلخواه به اعتراض و عصبانیت و خشم بیان برای نیز داستان ینا

 او برای مرگ خدا، به» (:131: 1111نصراهلل، « )تموت أن لها أشرف واهلل :حنّة»باشد: 

 به خدا،(: »141)همان، « الهجرة غیر في ما راجي مع الحق واهلل» :روستا پسران«. است بهتر

 تترك حرام شیخ یا واهلل» :روستا مردان«. مهاجرت است فقط ارهچ راه راجی است با حق

 .«کنی رها درست نیست پدرت را به خدا، مرد ای(: »13)همان، « كأبو
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   عاطفی . واژگان2ـ1ـ4

 نوعی و فرد هستند احساس نمایانگر و دارند عاطفی و احساسی بار هاواژه بعضی

 که طورهمان است؛ زیرا بیشتر زنان نزبا در هاواژه کنند. اینمی بیان را همدردی

 استفاده هستند. وگوگفت در مخاطب کردن شریک دنبالبه خود گفتار در زنان گفتیم،

 وگوگفت مسیر در وی همراهی و مخاطب جذب فقط درنه عاطفی بار با هاییواژه از

 .هاستآن رسمی گفتمان در ادب به پایبندی نشانۀ بلکه دارد، مؤثر نقشی

 زنان را مخصوص« قشنگ ملیح و شیرین،» همچون واژگانی از استفاده لیکاف

« بزرگ» که اندرسیده نتیجه این به خود در تحقیقات مانیس نیز و داند. اونسونمی

 مردان هم و زنان توسط هم ،«زیبا»است و صفت  مردان صفت در گفتار ترینرایج

 (.141: 1313شود )به نقل از شکاری، می استفاده

 دارد، دارای داللت پایانبی عشق و شدید عالقۀ بر که واژگانی زنان، کاربرد زبان در

 هاآن بینیجهان نوع از زنانه هایداستان در است. توجه به موضوع عشق فراوانی بسامد

 جهان دلشان. زبان با زنان و نویسندمی عقلشان زبان با معموالً مردان»گیرد. می نشئت

 از نقل ، به11: 1131 شی،یطراب) «زنان توجه محور خویشتن و است مردان توجه محور

 از زنان هایداستان در عشق قصۀ (.34: 1316ی، و صالح یبیحبچناری، احمدی

 شرقی پرده جوامع فرودستی و فرادستی جامعۀ بر حاکم مردانۀ ارزشی هاینظام

 به باید مخالف جنس به نسبت عشق همیشه هاداستان این زنان نگاه از» دارد.برمی

 برخورد این در زنان و کنندنمی نگاه عشق به گونهاین همیشه مردان اما بینجامد؛ ازدواج

 زادهیعل قلعه،)عاشقی« شوندمی عاطفی بحران و ناامیدی و سرخوردگی بیشتر دچار

 (. 133: 1313ی، مشفق و اطیخ

 میان در «کمدختر کوچولو و شاهزاده شیرین،»همچون  کلمات عاطفی از استفاده

 در را فرزندانشان فراغ داغ که مرد، چه و زن چه اهالی پیر روستا، هاینامه و هادلدرد

 رفتن از بعد راجی پدر هایاست؛ برای نمونه درددل زیادی بسامد دارای دارند، سینه
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 مرگ از من دخترکم،(: »33: 1111 )نصراهلل،« بنیّتی یا الموت  أخاف ال أنا»پسرش: 

 و»؛ «داشتنیدوست دختران به سالم(: »31)همان،  «الحلوین! بالصبایا أهال»؛ «مترسنمی

 کوچک را شاهزادة وآن»(: 33)همان، « عرشه من ویقترب ینمو، الصغیر الملک أری

دست کلمات یا این «.گرددنزدیک می حکومتش تخت به شود ومی بزرگ که بینممی

 است: کرده مهاجرت نوجوانی در که پسرش به سمعان مادر هاینامه الیالبه عاطفی

(: 143)همان، « قدومك بانتظار القریة فتیات حبیبي، بنيّ ]...[ یا یا قریبا ستموت أمك»

«. هستند تو آمدن انتظار در روستا دختران مُرد. عشقم، خواهد زودیبه مادرت پسرکم،»

چشم مات عاطفی بهقبیل کلنیز این روستا دختران و زنان دیگر وگوهایگفت میان در

 یا عروس أنت»ناخواسته:  عروسی هنگام نجال به حنّه کالم خورد؛ برای مثال درمی

 أحادیثك کانت کم»حنّه:  به خطاب منا یا «.عروسی تو عشقم،(: »114)همان، « حبیبتي

ولی  است، شیرین هایتحرف چقدر حنّه،(: »64)همان، « .ذلك.. ومع حنّة یا عذبة

 .   «باوجود این...

بسامد فراوانی  از رمان این در دارد، شدید داللت عالقۀ و عشق بر که واژگانی

ویرانگر  خطای و جرم نوعی عشق اظهار روستا سنتی جامعۀ در برخوردار است. بااینکه

 دائمی درگیری(، 31)همان، « ممیتة خطیئة الحب و دنس مخلوق اإلنسان»است: 

 یکی را آن توانمی که است جایی تا موضوع نای با أیلول طیور رمان زن هایشخصیت

 خاطرات مرور با دائماً خواننده رمان، طول دانست. در داستان اصلی محورهای از

 و است ژرف و راستین زنان عشق است. مواجه زنان توسط هاآن کردن بازگو و عشقی

 دوشرطقیبی دلدادگان داستان این در زنان انجامد.می ناکامی و جدایی به همواره

 ندارد. وجود مردان شخصیت در عالقه از میزان این که درحالی است این هستند؛

 به مرسال عشق داستان در ،هاآن قیدوشرطبی دلدادگی و مردان و زنان عشق تفاوت

 هاییپیداست؛ نامه هایشنامه الیالبه از راجی به است. عشق مرسال بارز کامالً ناجی

 نزد هاسال ها،آن نافرجام عشق از سندی عنوانبه و رسدینم راجی دست به گاههیچ که
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 أحبه .الوردیة باألحالم أیامی یزرع إنه منی، أحبه یا أحبه»ماند: می باقی مرسال، دوست منا،

 زندگی در او دارم. دوستش منا،(: »31)همان، « ذلك عیناه لي أکدّت لقد یحبنی وهو یا منی

 مرا هم او که پیداست چشمانش از و دارم دوستش ،منا کارد.می صورتی رؤیاهای من،

 أحتمل لم»خواهد: می خود برای فقط را راجی زنان، تمام مانند مرسال،«. دارد دوست

 به نداشتم تحمل(: »133)همان، « للجمیع ملکا یصبح حیث الجموع بین هناك وداعه فکرة

 اظهار باوجود راجی ماا .«است همه مال که جایی کنم؛ فکر جمع میان در او از جدایی

 کندمی مهاجرت و  ترك را روستا و او آرزوهایش، به رسیدن برای مرسال، به اشعالقه

 رجاال مرسال ]...[ وستلقین یا بالشجاعة اوصیك»کشد: می دست عشقش از راحتیبه و

 قوی کنممی سفارش مرسال،(: »11)همان، « أحببتك مما أکثر أحدهم یحبك قد کثیرین

 از بیشتر هاآن از یکی شاید که شد خواهی روروبه زیادی مردان با ...[ روزیباشی ]

 توصیف عادی ایعالقه را مرسال و روستا به راجی عشق منا«. بدارد دوست را تو من،

 دو این به او عشق خواهد.نمی هم و خواهدمی هم را مرسال و زمین راجی کند.می

 ایجاد او در رسیدن هدف به و کردن تالش دن،مان برای نیرویی که نیست قوی قدرآن

« الطموح عواصف أمام یصمد ال ساذجا فطریا لألرض حبا بحبه شبیها لمرسال حبه کان»کند: 

 که ساده و فطری بود؛ عشقی زمین به عشقش مثل مرسال به او عشق(: »11همان، )

  .«نداشت ایستادن توان هایشخواسته طوفان درمقابل

 عاشق است. او برخالف بقیه، متفاوت عشق دیگر دختران روستا منا با عشق اما

 دربارة خصوصبه روستا، سنتی جامعۀ تفکر در که هاییاست؛ واژه «پیشرفت و آزادی»

 فحبي مرسال، یا الحب أسلوب في نختلف كنا إنما»شود: می محسوب بدعت کامالً زنان،

(: 01)همان، « إلیه اسعى يالذ الحب هو المستقبل نحو وانطالقي ووجودي لحریتي

 و هویت آزادی، به من عشق بودیم. متفاوت هم با ورزیدن عشق روش در ما مرسال،»

  «.کردممی تالش برایش که بود عشقی آن این بود. آینده سویبه حرکت
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کند )مانند هایی که بر عشق، عالقه و وابستگی داللت میبار از واژه 113نویسنده 

 141مرتبه از زبان مردان و  13و، حب و عشق(، استفاده کرده که حبیبتی، عزیزتی، حل

 است.بار از زبان زنان بوده 

    مؤدبانه های. واژه3ـ1ـ4

 به بیشتر که مردان برخالف و برخوردارند بیشتری احساسات از مردان به نسبت زنان

آن باشند. اشتهد صمیمی رابطۀ مقابلشان طرف با دارند دوست زنان دارند،تمایل  رقابت

 که کنندمیتالش  همیشه شوند؛ بنابراینمیمقابلشان نگران  طرف شدنناراحت  از ها

   کنند. مؤدبانه استفاده زبان وگوهایشان ازدر گفت

 در مردان ولی هستند؛ حسن از استفاده استادان زنان است معتقد لیکاف

 چون و اندخویش برتری و غلبه دادن نشان درپی و گرارقابت بسیار خود وگوهایگفت

کنند )دلبری، میرزایی و می استفاده بیشتر رکیک کلمات از دارند، نیز بیشتری آزادی

(. زنان دوست دارند خود را متمدن نشان دهند؛ لذا 33: 1316عرب پور محمدآبادی، 

ا شود در مقایسه بکوشند خود را به زبان معیار نزدیک کنند. همین تمایل سبب میمی

 (. 041: 1313کار بگیرند )لیپز، تری بهمردان، زبان محتاط

 منفی معنایی بار داشتن دلیلبه که صطالحاتیا یعنی ها،دشواژه در این داستان، از

گردد می جامعه سوی از منفی واکنش و شرمساری باعث ها کاربرد آن و شودنمی ذکر

روستا  سنتی زنان ه یازده مرتبه از زبانشانزده مرتبه استفاده شده ک (،31: 1311)ارباب، 

های شود. از نمونهو چهار مرتبه از زبان مردان شنیده می شانوگوهای روزانهدر گفت

 از سگ ]...[ باید(: »33)همان، « الضیعة من یشحطوها الزمکلبة ]...[ » دشواژه در رمان:

 نجال(: »133همان، « )الشوم عیب یا کمال بتحب نجال قال»؛ «انداخت بیرونش روستا

 «  ننگی! دارد. چه دوست را کمال گفت

ها سوادی آندلیل کمشاید استفاده از دشواژه در کالم زنان سنتی و مُسن روستا به

شود؛ زیرا از کودکی به باشد. چنین کاربردی در کالم دختران جوان روستا دیده نمی
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رویی بگویند خود را با کم دختران یاد داده شده که مطیع و مهربان باشند و خواهش

 اوامر سرسپردة و مؤدب خواهدمی دختران از روستایی (. جامعۀ334: 1331)مشیرزاده، 

: 1111)نصراهلل، « ومثیالتها المرأة هذه مع مهذبة أکون أن علي کان وهکذا»باشند:  والدین

دختران  اررفت و گفتار در لذا «.بودممی مؤدب او مثل زنانی و زن این با باید(: »30

 تلك من أنقذتنی لقد شکرا منی یا شکرا»شود: مشاهده می کلمات حاکی از ادب و احترام 

 یا تشاؤون کما»؛ «دادی نجات مرا لحظه آن در متشکرم تو منا، از(: »33)همان، « اللحظة

 عادت بخواهید. شما هرطور مادر(: »116همان، « )خاطرکم عن أخرج أن تعوّدت ما أمي

 .«کنم ناراحت را شما ندارم

  هاواژه. رنگ4ـ1ـ4

ها مستقیماً اثر ها به رنگنگاه آن بر مرد و زن درونیات در اختالف است معتقد لیکاف

، تیجبرو نهادپاكدارند ) را هارنگ تشخیص قدرت مردان از بیشتر گذارد. زنانمی

 گفتار .ستهاآن ذهن آزادی و فکر سادگی ها،رنگ به زنان توجه (. دلیل11: 1331

 و هالباس اسم یا هاواژهرنگ از استفاده است. کامل ارتباط در هایشانسلیقه با زنان

 دیگران تحسین و توجه جلب جهتبه است، زنان ازآنِ که ایوسیله هر یا زینتی وسایل

 بیان را خود عواطف رقت و احساسات هارنگ وسیلۀبه زنان (.133ـ133است )همان، 

 قیدوبندهای از شرقی زنان دنیای بخشنجات خود سحرگونۀ تأثیر با اهرنگ کنند.می

(. دلیل دیگری که برای 303: 3413هستند )صالح،  خانوادگی تعصبات و اجتماعی

ها به بیان جزئیات است. زنان دید شود، تمایل بیشتر آنها ذکر میتوجه زنان به رنگ

تری استفاده های متنوعسات از واژهها و احسانگرتری دارند و در توصیف زیباییجزئی

های امور از کارینگارش جزئیات یک اتفاق یا یک صحنه و دقت در ریزه»کنند. می

 (.010: 1311)فتوحی، « های نگاه و نوشتار زنانه استویژگی
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 زیبایی از پر دنیایی روستاست. رنگارنگ دنیای مذکور داستان هایشخصیت دنیای

بکر،  تصویر درآمده است. مرغزارهایبه نصراهلل امیلی نگرئیقلم ریزبین و جز با که

 طبیعت العادهخارق زیبایی از بخشی تنها زیتون هایباغ و هاتاکستان سرسبز، هایتپه

است.  گذرانده آنجا اش را درنوجوانی و کودکی دوران نویسنده که روستاست؛ جایی

پذیر است؛ برای رنگ آمیزیحس هگذرر از نیز تعبیرها و هاکلمه زیبا، طبیعت این در

 رنگ (.136)همان، « الملونة التعابیر»( یا 101: 1111)نصراهلل، « الملونة األحادیث»مثال 

 یدي ضغط حین»فضاست:  این در پرتکرار هایرنگ از نیز آبی و صورتی قرمز، سبز،

 مهنگا وقتی(: »16ـ11)همان،  «الخضراء أحالمي قصور هدم بأنه شعرت مودعا

 وسرت»؛ «کرد خراب را رؤیاهایم سبز قصر کردم احساس فشرد، را دستم خداحافظی

)همان، « الساذجة البریئة وعیونهم الموردة خدودهم في الشباب شرایین في الحارة األنفاس

 هایچشم در و رنگشانگلی هایگونه بر و جوانان هایرگ در نفس گرم ]بهار[(: »111

 األنیقة السماء وتحت المخضرة البسط فوق الحب وتمارس»؛ «شد دمیده شانساده و پاك

 آبی زیبای آسمان زیر و سبز هایبرگ رویو ]حیوانات[ »جا(: )همان« الزرقاء

 «. کردندمی بازیعشق

واژه استفاده شده که رقم نسبتاً زیادی است. از رنگ 13از  در این رمان، طور کلیبه

های زن داستان استفاده را مردها و بقیه را شخصیت واژه، فقط دوتای آناین تعداد رنگ

 اند.   کرده

 ها . تشدیدکننده3ـ1ـ4

تری دارند، برای اثبات حقانیت کالم از آنجا که زنان در جوامع مردساالر جایگاه پایین

های تأکیدی هستند تا بدین وسیله در جامعه جایگاه خود نیازمند استفاده از واژه

 خود بیابند.  تری برای مستحکم

أجل، ابدا، اکیدا، تماما و »مانند  هاییبار از تشدیدکننده 13در این رمان، درمجموع 

استفاده شده که از این تعداد،  دارد، حتمیت بر داللت که «لن» مانند حروفی یا «اکثرا
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نمونه از  چند چهار مورد از زبان مردادن و بقیه از زبان زنان جاری شده است.  به

« أبیه أمام مشاعری أفضح مرسال: أجل، کدت»شود: می اشاره تشدیدگرها کاربرد

؛ «دهم نشان پدرش درمقابل را احساساتم بود نزدیک بله،(: »133: 1111نصراهلل، )

 أذنیها ]...[ مذ في ترتفع بدأت الکلس جدران صوتی؛ ألن سماع علی أمي تقوي نجال: لن»

 صدای توانست نخواهد مادرم هرگز» (:311 همان،« )اآلخر الجیل ألکون عنها انفصلت

 که زمانی گرفته است ]...[ از را او هایگوش جلوی گچی دیوارهای بشنود؛ چون مرا

همان، « )تکفیني األرض تعد لم راجی: أجل،»؛ « شدم جدا او از دیگر نسلی عنوانبه من

 أموت ولن أبي، عاش کما أعیش لن راجی: ال،»؛ «نیست کافی برایم زمین دیگر بله(: »13

 نخواهم زندگی کرد، زندگی پدرم که طورآن هرگز نه،» (:10)همان، « منصور أبی مثل

(: 30)همان، « ال شک انک تمزحین یا منی»؛ «مرد نخواهم ابومنصور مانند هرگز و کرد

 «.  کنیمنا، قطعاً داری شوخی می»

نفس کم دلیل اعتمادبهها ممکن است بههای زن از تأکیدکنندهاستفادة زیاد شخصیت

شود و حرفشان مهم ها باشد. در جوامع مردساالری، به زنان اهمیت چندانی داده نمیآن

کوشند برای رسیدن به جایگاه و موقعیت اجتماعی برابر با رسد؛ لذا مینظر نمیبه

 مردان، در کالمشان از تأکید استفاده کنند. همچنین شاید دلیل این  موضوع  توجه زیاد

 طور کامل باشد.ها بر استفاده از زبان معیار بهنزنان به جزئیات کالم و تأکید آ

 

 . تردیدنماها 3ـ1ـ4

 آن کنند. علتمی استفاده تردیدنماها  از مردان از بیشتر زنان که است این لیکاف نظر

 است.  زنان شدناجتماعی  نحوة
 قاطعانه گفتار که گیردمی شکل هاآن در عقیده این که شوندمی اجتماعی ایگونهبه زنان

 زنان گفتار در هاآید. تردیدکنندهنمی حساببه زنانه رفتار و نیست زنان شایستۀ ویژگی

 جوامع در هاآن اجتماعی موقعیت یا هاآن نفساعتمادبه بودنپایین  دلیلبه است ممکن

 (. 141ـ143: 1313باشد )شکاری،  مردساالر



 و همکار زهرا فرید                     لیکاف نظریۀ امیلی نصراهلل براساس یلولأ طیور رمان در زنانه زبان
 

333 

 

ندرت احتمال دارد عبارات تردیدآمیز را جنس خود بهگفتن با همزنان هنگام سخن 

وگو با مردان، بیشتر از مردان این احتمال وجود دارد کار گیرند و برعکس هنگام گفتبه

 از (. استفاده313: 1314که از شیوة تردیدآمیز در سخن خود استفاده کنند )ماتلین، 

 دختران وگوهایگفت الیالبه در وفوربه ،است ترس و تردید دهندةنشان که ابزارهایی

 شامل ترس دارد. این وجود ترس کنار در تردید همیشه جمالت، این در شود.می یافت

است:  ناخواسته هایموقعیت در گرفتن قرار یا اجباری ازدواج از ترس آینده، از ترس

 آیا فهمید؟ خواهد هانی آیا(: »116: 1111نصراهلل، « )نجال یا ال ال هاني؟ أیساعد؟ أیفهم»

(: 33همان، « )فصمت ساورني خجل لوال أسأله کدت»؛ «نجال نه، نه کرد؟ خواهد کمک

(: 31همان، « )خائفة أنا»؛ «شوم ساکت شد باعث خجالت بپرسم، ولی او از بود نزدیک»

 به بود نزدیک«: »؟أصابني ماذا أدري ال جنوني عمل علی أقدم کدت»؛ «ترسممی من»

 «. آمده؟ سرم بر چه دانمنمی بزنم. دست دیوانگی

بار از  31شود که نویسنده درمجموع گرفته مشخص میبا بررسی صورت

های بار از زبان شخصیت 31بار از زبان شخصیت مرد و  1تردیدنماها استفاده کرده که 

 سبب تزلزل موقعیت زنان در جامعه و نگاهزن بیان شده است. استفاده از تردیدنماها به

نفس اندك و یا محتاط عمل کردن زنان نیز ممکن است هاست. اعتمادبهسنتی به آن

 دلیل دیگر این مسئله باشد.

 زنان تعامل نوع و گفتار در که مواردی از دیگر یکی های ناظر بر تردید،واژه جزبه

 کند،می داللت مختلف هایموقعیت در هاآن ترس یا و ضعف اضطراب، بر دیگران با

 دلیلبه زنان کرده ثابت جدید علم»است.  گریه قالب در روحی شدید انفعاالت زابرا

 زن کنند.می گریه بیشتر مردان به نسبت ریزبرون و اشکی غدد زیاد تعداد داشتن

: 1161)القوصی، « شودمی آرام و شده کم هایشنگرانی از کند،می گریه که هنگامی

 در دهد،می آرامش هاآن به و کاهدمی زنان روحی هیجانات از اشک (. گرچه310

 فقدان  دلیلمردان است. زنان به درمقابل هاآن درماندگی دهندةنشان مواقع از بسیاری
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کنند. می نفرین و ناله یا ریزندمی اشک کنند،می عمل منفعالنه مردانه، تهاجمی تهور

 و ریختن رد. اشکدا درپی را عواطف سرکوب و شودمی همراه سکوت با معموالً گریه

 و ناتوانی از تغییر سرنوشت قبول درماندگی، نشانگر درونی هایواگویه و کردن سکوت

سکوت کردن یا  مثل  حوادث، دربرابر احساسی یا خنثی هایواکنش همین .است آن

 بازتاب انجامد کهمی زنان جنون و افسردگی به موارد از بسیاری در اشک ریختن،

 بیماری، کندمی سعی نویسنده دارد. زن زنانه هایستاندا در ای هم گسترده

درآورد  تصویربه اثرش در را روانی رکود نیز و انزواطلبی و حوصلگیبی پریشی،روان
(Showalter, 1997: 195).  

 جامعۀ مشکالت حل درمقابل زنان ضعف بیانگر اغلب گریه ،أیلول طیور رمان در

راجی از نوع  اسم به پسری فراق در منا، دوست مرسال، برای مثال گریۀ .است سنتی

 است، منا و او وگوهایگفت تمام موضوع که مرسال اندازةبی عشق همین گریه است.

 تقف کانت»دارد:  جریان داستان سراسر در گریه شکلبه و شدید احساسات ابراز با

« الدموع غشیتها بنظرات الحي وتشیع وتبکي، تودعني دارنا، في األزردخت شجرة تحت

و با گریه از من  ایستادمی دخت آذر درخت زیر ما، خانۀ در(: »61: 1111)نصراهلل، 

 زیاد هایگریه این«. کردمی بدرقه را محله اشک از پر چشمانی با و کردمی خداحافظی

 سبب درنهایت و شودمی او دیوانگی حدی تا و روانی و روحی مشکالت ایجاد باعث

 أحیانا تخرج وکانت التالیة: األیام فی مرسال بدت هکذا»گردد. می نهمنفعال تصمیمی اتخاذ

جا(: )همان« الشرید القلق من بحیرة في نفسها وتنسي وتبکي فتثور الهدوء ذلک عن

 آشفته آمد،می بیرون همیشگی آرامش آن از گاهی بود: طوراین مرسال بعد روزهای»

 فراموشی به پایانبی نگرانی از ایدریاچه در را خودش و کردمی گریه شد،می

 «. سپردمی

 کلیسای در هنجّینام  به زنی پایانبی هایگریه شاهد داستان، دیگر بخش در همچنین

هستیم. او به داشتن ارتباط با مردی به نام فرید متهم شده است. زنان روستا او  دهکده
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 روند.ه به استقبالش میهای موزیانخوانند و مردان با خندهرا سگ یا مصیبت روستا می

 ندارد. وجود فرید یعنی نامشروع رابطۀ این دیگر طرف از نشانی هیچ داستان، طول در

 که شده باعث مردساالر سنتی جوامع در مردان و زنان میان قدرت ناعادالنۀ روابط

 لغسل تکفي کانت»عبارت  برود. نشانه زنان سویبه همواره سرزنش و اتهام انگشت

 است سنگینی گناه احساس بر دلیل نجیّه هایضجه و هااشک توصیف در« المالع خطایا

 نجیه تجثو کانت الصباح ذلك في»است:  کرده تحمیل او بر روستا سنتی و بسته جامعۀ که

 و مقرحین خدین فوق تنسکب وتبکی. کانت دموعها صدرها تقرع البارد، البالط علی

 تکفي کانت .الصباح ذلك في جدا سخیة نجیة وعدم ویدیها ]...[ کانت صدرها علی تتدحرج

 کلیسا سرد زمین بر کهدرحالی  نجیه روز آن صبح» (:33ـ33)همان، « العالم خطایا لغسل

 اشزخمی هایگونه بر هایشاشک کرد.می گریه و کوبیدمی سینه بر بود، زده زانو

 نداشت تمامی بحص آن در نجیه هایاشک غلتید.می هایشدست و سینه بر و چکیدمی

 «. بود کافی عالم هایگناه تمام کردن پاك برای تنهاییبه و

 به و ترك را او جوانی در همسرش که سلیم است مادر شبانۀ هایگریه نمونۀ دیگر

 یقوي لن الناحل جسدها أن ینهار، العالم أن یومذاك، أحست، لقد»کرده:  مهاجرت آمریکا

 تبلل غزیرة حارة دموع في وتصبها  عاطفتها تجمع دارها لیا وأوت ،الحیاة في االستمرار علی

 بدن و است فروریخته جهان که کرد حس روز آن» (:133)همان، « مساء کل وسادتها

 میان در را خشمش و بازگشت خانه به دهد. ادامه زندگی به تواندنمی هرگز ضعیفش

 «.کردمی خیس را ششبال هر شب که هاییکرد؛ گریه خالی پایانبی و داغ هایگریه

 در هاآن سرنوشت و زنان زندگی واقعیت از دیگر تصویری مادرش و سلیم ماجرای

 بیشتر دسترسی باعث جوامع این در قدرت مردساالر است. توزیع ناعادالنۀ جامعۀ

 و حق مردان به مردساالر ۀمعاجشود. می زنان فرودستی درنتیجه و حاکمیت به مردان

 هاسختی کشیدن دوشبه و ماندن به مجبور را زنان و دهدرا میخانواده  ترك امکان

 کند. می
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 زبان . دستور2ـ4

 کارانهمحافظه و عامیانه معیار، زبان از استفاده .1ـ2ـ4

 محدودتری از مردان و ترپست جایگاه دارای جامعه در زنان چون لیکاف، نظر از

شود. زنان در فرایند می منعکس نیز اهآن زبانی رفتار در ثباتیبی و تزلزل این هستند،

باشند.  حیا به مأخوذ و کنند رفتار مؤدبانه و کامالً محتاطانه آموزنداجتماعی شدن می

 از جامعه و هستند آداب مبادی زنان دانند.نمی خود شایستۀ را در کالم قطعیت هاآن

کنند می دهاستفا زبانی رکیک هایصورت از کمتر ایشان و دارد توقعی چنین آنان

 (. 13: 1311)ارباب، 

 به کارانه،محافظه و عامیانه معیار، زبان از استفاده سنجش برای بخش، این در

 پرداخته شده است.  پرسشی جمالت غیرمستقیم و و مستقیم دستورهای بررسی

 . جمالت آمرانه 2ـ2ـ4

 خیلی نابالغ، انهزن زبان و مستقیم و ساالنهبزرگ قاطعانه، مردانه زبان لیکاف، نظر از

(. 31: 1313و مروی،  مطلقاست )بهمنی متزلزل و مؤدبانه حد از بیش و رسمی

 و هستند جمعی مشارکت دنبالبه خود هایگفته در زنان چون دهدمی نشان هاپژوهش

 را خود هایدرخواست بیشتر لذا خواهند،را می دیگران با  مثبت ارتباط و تعامل

 بیان مستقیم مردانه دستورهای»کنند. می مطرح غیرمستقیم و یپیشنهاد پرسشی، شکلبه

 یا پیشنهادی صورتبه بیشتر زنانه دستورهای و اندهمراه شدید تحکم با و شوندمی

 (.   10)همان، « شوندمی نامیده تعدیلی امر که شوندمی بیان غیرمستقیم

 13رد ازآنِ مردان و مو 16ی استفاده شده که جمالت امربار از  113در این رمان، 

جمالت  شناسان،زبان دیگر و لیکاف نظر مورد سهم زنان است؛ بنابر این آمار، برخالف

شود. بسامد زیاد جمالت امری که در اغلب اوقات از می طرف زنان بیان آمرانه بیشتر از

های ها تذکر به رعایت سنتشود و محتوای اغلب آنزنان نسل اول روستا صادر می
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دهد که در اغلب اوقات این خودِ زنان هستند که بیش از مردان با ست، نشان میروستا

کنند: های غلط میهای نادرست، جوانان را مجبور به تبعیت از آییندامن زدن به فرهنگ

گوش  منا،(: »61: 1111نصراهلل، « )بودرة شویة ورشی حواجبك، رتّبی منی، یا اسمعي»

عامیانه  هایالمثلضرب رواج«. بزن خودت به پودر میک و کن، ابروهایت را مرتب کن

 دهندة نقش زنان درکند، نشانها در جامعه تأکید میمیان زنان که بر جایگاه پست آن

 شود:هایی از آن اشاره میاست که در اینجا به نمونه غلط و ناپسند هایسنت بازتولید

 خرب ما»؛ «است آرنج درد ثلم زن مرگ(: »04 همان،« )الکوع لطمة مثل المرا موت»

؛ «کندمی نابود را دنیا زن گفتن سخن(: »113)همان، « کالم للمرا صار لمّا غیر الکون

 «.بکشانید تباهی به را او تا بیاموزید علم دختر به(: »30)همان، « بتخسروها علّموها»

 . جمالت پرسشی3ـ2ـ4 

 خبری )پرسشی جمالت یانپا در چه و مستقل طوربه چه پرسشی از جمالت استفاده

 غیرقطعی و کارانهمحافظه کاربرد دهندةنشان و مخاطب کردن سبب همراهبه ای(ضمیمه

  .است زنان نزد  زبان
 است پرسشی وجه از استفاده مردان و زنان کالمی هایتفاوت بررسی در توجهقابل  نکتۀ

 /گوینده پرسشی اند. در وجهتهدانس مردان از زنان زبان تمایز وجه را آن شناسانزبان که

قرار  اطالعات دهندةارائه جایگاه در مخاطب و خواهدمی مخاطب از را چیزی نویسنده

 (.13: 1331دارد )فرکالف، 

کنند؛ ای استفاده میضمیمه لیکاف معتقد است زنان بیشتر از جمالت پرسشی، تأییدی و

« دانیدشما می»و « کنممن فکر می»، «طور نیست؟این»؛ «این کامالً درست است»مانند 

که نشان دهنده عدم اطمینان و تزلزلی است که در پایگاه اجتماعی زنان وجود دارد 

 (. 343: 1363)مدرسی، 

 سینه در پرسش هزاران داستان، راوی منا ویژهبه أیلول طیور رمان دختران و زنان

 مطرح خودپرسشگری(درونی ) وگوهایگفت شکلبه هاآن تمام تقریباً دارند که
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 وجود هاآن به دادن پاسخ و هاپرسش این شنیدن برای شنوایی گوش شود. گویا هیچمی

های داستان را که ها صدای فروخوردة شخصیتوسیلۀ آنخواهد بهندارد و نویسنده می

بیشتر دخترها هستند، به گوش مخاطب برساند؛ مخاطبی که شاید خود نیز همین 

  هاست. نه دارد و دنبال جوابی برای آنها را در سیپرسش

نو و  هایشیوه میان شدید تعارضی در جامعه، دوم نسل عنوانبه روستا دختران

 درپی جدید، عصر در خود هویت بازتعریف هدف با و اندگرفته قرار زندگی سنتی

 مردساالرانۀ و بسته فضای دلیلبه هاخویش هستند. ولی این پرسش چیستی از پرسش

 ماند. می باقی پاسخبی حیا، و ترس پردة پس در همچنان ستارو

زنان داستان ارتباط کالمی برقرار  و مردان میان آن در که نادری هایصحنه از یکی

 طرفین بین صحنه این در است. البته پدرش و منا کردن صحبت صحنۀ شود،می

 کندپرسش می مطلق ایهپدر مانند فرماند شود. اینجا نیزنمی انجام بیرونی وگویگفت

های خود را و از سوی دیگر پرسش دهدمی پاسخ او سؤاالت به خویش درون در منا و

 داند: می خجالت و حیا را کالم نشدن با پدرشدلیل هم منا پرسد.نیز از پدرش می

 کنت أبي، با أجل الکتاب؟ ثنایا بین الغد عن أتبحثین بختك؟ أتکشفین تقرئین؟ ماذا

کثیرا ]...[  ابتعد ثم بأبي. جمعتني التي الوحیدة اللحظة تلك الغد؟ ]...[ کانت عن أبحث

 امرأة، أنا؟ ؟ منكنظر في أکون من .کثیرة أسئلة علیه ألطرح اللحظة تلك استغل لو وودت

 أخرجها لو وأتمنی مضجعی، تقضّ ، کانتالضعف؟ ]...[ أسئلة، واسئلة لعنة مصیبة، عالة،

 خودت بخت دنبالبه خوانی؟می چه(: 140: 1111)نصراهلل،  الطفولة خجل فیمنعني

 هستم ]...[ این آینده دنبال پدر بله، جویی؟می کتاب الیالبه را آینده گردی؟می

 بودیم. بعد خیلی دور شد ]...[ دلم هم با پدرم و من که بود ایلحظه تنها

 من تو، نظربه بپرسم. او از زیادی را سؤاالت و کنم استفاده لحظه آن از خواستمی

 خواب هاسؤال این بدبخت؟ ضعیف یک مصیبت، زحمت، زن، کیستم؟ کیستم؟

 ولی بپرسم، را اسؤاله این همۀ جواب خواستگرفت. دلم میمی من از را راحت

 کشیدم. می خجالت
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 این با خواهدمی است. او خویش شدةگم هویت یافتن درپی هایشپرسش با منا

 دیگر و او کند. اعالم مردساالر جامعۀ اساسبی هایسنت به را اعتراضش هاسؤال

 بودن همسر و مادر فقط که مردساالر را جامعۀ در زن هویت خواهندنمی ساالنشهم

 همین به اند؛نیافته دست نیز خود از روشن تفسیری به طرفی از ولی بپذیرند؛ است،

 به رسیدن و هستند آنچه یافتن برای لذا اند.معلق زمین و آسمان میان انگار دلیل

 در دهند؛ اماتن می زندگی در غربت یا عشق عنصر بدون اجباری ازدواج به آرامش،

 پرسش با باز داستان، انتهای در عاقبت و کندها تغییری نمینیز اوضاع آن جدید فضای

 حلبة في  خائرة بطلةللریح:  ساعدیّ أمّد هناك وقفت»شویم: می روروبه هویتش از منا

 در برای را بازوانم درحالی که(: »301)همان، « األرض جبین علی استفهام نقطةالصراع، 

 سؤالی عالمت یا رینگ در بازنده قهرمان ایستادم: جایم گشودم، سر باد کشیدن آغوش

 «.زمین پیشانی بر

 درونی وگوهایگفت داستان در زنانه صدایی و زبان ایجاد عوامل ترینمهم از یکی

 بازاندیشی شود.او مطرح می زندگی جاری مفاهیم بازاندیشی درجهت که است یراو

 یا درستی دربارة فراگیر تأملی معنایبه و جدید است شناسیجامعه در اصطالحی

 (.11: 1333است )گیدنز،  زندگی مختلف ابعاد در باورها نادرستی

 و محیط از خود ؤاالتس طرح با دائماً منا، ویژهبه زن، هایشخصیت این داستان در

 زندگی گیرگریبان متمادی هایسال که ایکلیشه و شدهتثبیت افکار بازاندیشی به جامعه

 بازبینی و نقد مورد  را هاآن درونی، سؤاالت قالب در و پردازندمی بوده، هاآن روزمره

 .دهندمی قرار

 در هدف وگوست. اینادامه دادن گفت کردن پرسش اهداف از دیگر یکی

 به متعلق افراد میان وگوگفت به شود. عالقهراجی محقق می با منا و مرسال وگویگفت

شدت وجود دارد؛ به هستند، مدرنیته سمتبه سنت از گذر درحال که روستا جدید نسل
 فقط داستان سراسر در هاآن میان وگویگفت شده باعث سنتی هایارزش به تقید ولی 
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 :منی»باشد:  داشته دنبالبه را خانواده سرزنش هم بار یک ینهم و بیفتد اتفاق بار یک
 یا الحال کیف :غدا. راجی القطاف أجلنا منی یا الیوم؟ راجی: ال الکرم أتقطف راجی، أهال

 سالم منا:» (:33: 1111نصراهلل، « )مرسال یا بلقیاک خیر مرسال: بخیر وانت؟ بألف مرسال؟

 مرسال راجی: افتاده. فردا به ما برداشت منا، نه راجی: چینی؟می انگور امروز راجی،

 .«خوبم بار هزار تو دیدن با راجی: خوبی؟ تو مرسال: خوبم چطور است؟ حالت

 دارد وجود حدی تا جدید( هم روستا )نسل پسران کالم در پرسشی هایگزاره البته

 میان دهرچن است. هویت دختران نیز مانند پسران دغدغۀ دهدمی نشان هاپرسش این.

هویت  بحران دارد. دختران دلیل وجود هاییتفاوت پرسشگری نحوة در دسته دو این
 ضعفی دانند؛می حکومتی نظام مدیریت پسران، ضعف و های غلط جامعهخود را سنت

 ترك به خود، میل رغمعلی را جوانان و شده روستا در نابرابر فضایی ایجاد باعث که

 جمع در راجی سخنرانی کرده است. خود مجبور عاطفی هایبستگیدل و سرزمین

 نسل میان در هویت بحران از که است هاییگزاره از یکی مهاجرتش توجیه در مردان

 عن الضرائب تجمع التي الدولة ؟التفاتة یعیرکم من یهتم؟ من»دهد: می خبر روستا جدید

 کما أعیش ؟ ال، لنلکم فعلت ماذا أرضکم؟ غالّت لتزید فعلت ماذا عام، کل في بیادرکم
 کسی چه دهد؟می اهمیت کسی چه(: »13)همان،  «منصور أبو مثل أموت ولن أبی عاش

 اینکه گیرد. برایمی مالیات شما هایزمین از سال هر که دولت کند؟می توجه شما به

 مثل هرگز من نه، کرده؟ چه شما کرده؟ برای چه شود، بیشتر شما هایزمین محصول

 .«مُرد نخواهم منصورابو مثل و کرد اهمنخو زندگی پدرم

مرتبه از جمالت پرسشی مختلف استفاده  330از نظر آماری، نصراهلل درمجموع 

مرتبه از  130های مرد و مرتبه از زبان شخصیت 04کرده است. این جمالت پرسشی 

 های زن بیان شده است.زبان شخصیت

 ناتمام . جمالت4ـ2ـ4 

 هاآن صحبت کنند؛ اعتراض به قطعمی استفاده سکوت هبردرا از اعتراض هنگام هازن

 جمالت است مردان. همچنین ممکن طرف از دیرهنگام واکنش یا جواب نگرفتن یا
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 از شرم حتی یا توبیخ یا تنبیه از ترس یا و قطعیت عدم بر دلیل زنانه گفتمان در ناتمام

 .باشد گفتن سخن

 در که است نقطهسه از نشانۀ تفادهاس داستان، در سکوت بیان هایروش از یکی

 در نقطههدف کاربرد این نشانۀ سه است. شده استفاده آن از بارها أیلول طیور داستان

 چون راوی ترس است. گاهی احساس و شرم یا فرهنگی مالحظات غالباً داستان

 برعهدة را آن دریافت نقطهسه از استفاده با کند، بیان واضح را موضوع تواندنمی

 نجیّه، ماجرای بیان جای به انگیزد؛ مثالًبرمی را او کنجکاوی حس و گذاردمی وانندهخ

 من یمنعني خفي حدث وظلنجیة... »کند: می استفاده نقطهسه از روستا، خطاکار زن

 که است مخفیانه موضوعی نجیه... همچنان» (:31همان، « )أحد أمام المرأة باسم التلفظ

 از خواهدنمی راوی که زمانی یا«. داردبازمی کسی بلدرمقا اسمش تلفظ از مرا

 زبان به نجیّه درمورد را روستا، کارةهمه حنّه، زشت کالم و شود خارج ادب چارچوب

سگ... (: »33)همان، « الضیعة من یشحطوها کلبة... الزم»گیرد: می بهره نقطهسه آورد، از

 «.انداخت بیرونش روستا از باید

 الکلسات رتي»کند: برای نشان دادن مکث در کالم استفاده مینقطه سه از گاهی

 هر برای خیاطی...  جوراب... و رفوی(: »31)همان،  «الخیاطة...بنت... و لکل ضروری

تا به خواننده فرصتی کوتاه دهد تا خود را با نویسنده همراه کند. یا « الزم است دختری

دت أفضح مشاعري أمام أبیه ولکنّه الیستحق. الخائن! لماذا خدعنی؟ أجل، ک»در این نمونه: 

خائن، برای چه مرا فریب داد؟ بله، نزدیک بود جلوی پدرش پرده (: »33)همان، «  ال...

وقتی مرسال، یکی از دختران «. از احساساتم بردارم، ولی او مستحق نبود نه نبود...

فریاد اعتراض سر شود، رو میروستا، با خیانت پسری که دل در گرو او دارد، روبه

کند. نویسنده در اینجا با ناتمام تمام رها میدهد و در اوج ناراحتی جمله را نامی

گذاشتن جمله هم خشم و اعتراض شخصیت به شرایط نابرابر و تغییرناپذیر را نشان 



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

334 

 

دهد که در احساسات گوینده شریک دهد و هم با این مکث به خواننده فرصت میمی

 آور تنها نباشد. ی کند تا در این فضای اضطرابشود و با او همدل

نقطه استفاده کرده بار در پایان جمالت از نشانۀ سه 136در این داستان، نویسنده 

مرتبه  در گفتار زنان. بنابراین نویسنده در اینجا  113مرتبه در گفتار مردان و  30است: 

 ود.های نوشتار زنانه پیش رتوانسته است کامالً طبق مؤلفه

  تعجبی های. گزاره3ـ2ـ4

 کامل ارتباط زنان بودن احساساتی با کند،می شگفتی بر داللت که عباراتی از استفاده 

در عجب هستند.  افتد،می اتفاق اطرافشان در آنچه از دائماً زنان مذکور، رمان در دارد.

آیندة  به را جدید نسل اعتراض و عصبانیت انگار تعجبی، گونۀ از استفاده با هاآن

 برای بعضی عجلۀ از لذا کنند؛می اعالم جامعه سنتی فرهنگ بستر در خود نامعلوم

!« قدومه استعجال الی أبدا وشوقنا یالسحره یاللغد!»کنند: می تعجب موهوم آیندة به رسیدن

 برای که خودمان دست از وای و فریبش! و جادو و فردا دست از وای(: »64همان، )

 درمقابل مردان وفاییسبب بیگاهی نیز اظهار تعجب به«. داریم! عجله چقدر آمدنش

 ،الزائفة الکلمة یالهذه طموح؟»است:  مردساالر جامعۀ به اعتراض نیز زنان و پاك عشق

 خیانت پوچی. این کلمۀ چه آرزو؟(: »33)همان، « ؟خدعنی لماذا !، الخائنالخیانة إنها

زنان  سطحی ممکن است علت تعجب، نگاه همچنین«. داد؟ فریب مرا چرا خائن! است،

 یا لهذه»ها: نسل متقابل درك اعتراضی باشد به عدم فریاد و شاید هم خود پیرامون به

 کندمی فکر چطور ای!ساده زن چه(: »63همان، « )؟تفهم أن تقدر کیفالساذجة!  المرأة

جدید اشاره  نسل دختران رفتار از سنتی زنان توان به تعجبهمچنین می «.فهمد؟می

 :حنة وتابعت»تابد: برنمی را روستا، آن ایستای و شدهتعریف ازپیش هایسنت که کرد 

 را کمال گفت نجال داد: ادامه حنه(: »133)همان، « الشوم عیب یا کمال بتحب نجال قال

 «.!ننگی دارد. چه دوست
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سحره، یاللغد، یاللدر این رمان، نویسنده از هشت جملۀ تعجبی استفاده کرده )

 کار رفته است.های زن داستان بهو...( که همه در گفتارهای شخصیت یاللسخریه

 جنسیت
 مجموع درصد مرد درصد زن

 متغیرها

تکرار واژگان زنانه و 

 137 %14.60 20 %85.40 117 مردانه

 98 %2.04 2 %97.96 96 هاواژهرنگ

 16 %31.25 5 %68.75 11 هادشواژه

 8 %37.50 3 %62.50 5 هاسوگندواژه

 98 %4.08 4 %95.92 94 هاتشدیدکننده

 22 %4.55 1 %95.45 21 تردیدنماها

 117 %10.26 12 %89.74 105 های عاطفیواژه

 224 %17.86 40 %82.14 184 جمالت پرسشی

 113 %14.16 16 %85.84 97 جمالت آمرانه

 176 %13.64 24 %86.36 152 تمامجمالت نیمه

 8 %0.00 0 %100.00 8 ای تعجبیهگزاره
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 . نتیجه4

 یو دستور یعد واژگاندر دو بُ تیاز منظر زبان و جنس طیور أیلول رمان یبررساز 

 دست آمد: به ریز جینتا

ارتباط  زنانه در و امور قیکه با عال ییهابا تکرار واژه سندهینو ،واژگان ةدر حوز 

 ییتاروس ۀبر نقش زنان در جامع ،«و غرفه تیب» ةکرار پربسامد واژتخصوص به ،است

 دیکأت ــ امور خانه و خانواده رسیدگی به یعنی ــ دهدیها مکه جامعه به آن یتیو هو

زنان  انیها مآن کاربرد ،ندارد یرمان کاربرد چندان نیها در ادشواژه. هرچند کرده است

 .نرفته است شیشناسان پطبق نظر زبان سندهینو دهدیاز مردان است که نشان م شتریب

وجود دارد و آن است که  داستاناین کاربران دشواژه در  انیمنکتۀ قابل توجهی در اما 

روستا هستند و ی و پیر زنان سنت کنند،کسانی که از کلمات غیرمؤدبانه استفاده می

 دختران، طبق نظر لیکاف، مطابقکالم  کنند.پرهیز می گونه کلماتنیدختران جوان از ا

کاربرد فراوان  ها، موقّر و حاکی از احترام و تمکین است.با توقع جامعه از آن

 .دهدیزنان را نشان م ینگریجزئ نیزدقت و ظرافت زنانه و  یها از طرفواژهرنگ
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 و تعابیر برای واقعیت، و خیال آمیختن و آمیزیحس صنعت از استفاده با نویسنده

 بر مبتنی که داستان کلی فضای با شاعرانه کاربرد این که شده قائل رنگ کلمات

استفاده از  .کندمی برقرار معناداری ارتباط نویسنده زن بودن و است انگیزیخیال

اختالف  ،است شتریزنان ب میانرمان کم است و هرچند  نیا در هاسوگندواژه

 کاربرد اندك . علتوجود ندارد در این زمینه زنان و مردان انیم یریگچشم

 نظریۀ همچنین برخالف های رمان ربط داد.توان به دین شخصیترا می هادواژهسوگن

 برای نیست، بلکه ضعف بیان برای داستان این در قسم از استفاده رسدنظر میلیکاف، به

ر د سندهینو وضعیت نادلخواه گوینده است. به اعتراض و عصبانیت و خشم دادن نشان

 قاًیدق ،کنندیعشق م و دوستیکه داللت بر  یکلماتو  اهمثل صفت یعاطف حوزة واژگان

 یهاعشقحکایت داستان  نیا است. رفته شیگفتمان زنانه پ اتیمطابق خصوص

. کندیم قلها نتیها را از زبان شخصآن سندهیکه نو است شدهفروخورده و سرکوب

 طبق نظر دهسنیدارد که نو نیاز ا تینماها حکادیا تشدیا نماهدیترد زا ادیز ةاستفاد

 نفسبهاعتماد ةدهندنشان در کالم هالفهؤم نیاستفاده از ا .است رفته شیشناسان پزبان

 جایگاهشان رشیو پذ بار معنایی کلماتتر شدن یقو یها براآن است.زنان اندك 

 یجلب مشارکت و همدل یکنند و برایها استفاده مکنندهدیتوسط جامعه از تشد

تفاوت ساختار موارد به  نیا یدر تمام سندهیکه نو گیرندبهره می نماهادیمخاطب از ترد

 است.   های زن و مرد توجه کردهزبانی شخصیت

و آمرانه بسامد هر  یدرمورد جمالت پرسشاما در حوزة دستور زبان باید گفت که 

 ،هاتیشخص انیدر م یخودپرسشگر .است ادیزن ز یهاتیشخص انیدو در م

 محور نمایاند.جنس را می این میان در هویت بحران است که دایز ،نخصوص زنابه

 نسل خصوصبه مرد، و زن موقعیت و جایگاه درك و یابیهویت هاپرسش این اکثر

 بازاندیشی به هاشخصیت پرسشگری خالل سنتی است. نویسنده از جامعۀ در جدید

با این  سندهینودازد. پرمی روستایی جامعۀ در شدهتثبیت و رایج هایاندیشه و مفاهیم
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را وادارد تا با  نندهخواوبوی مشارکت دهد و قصد دارد به کالم خود رنگ هاپرسش

 بگردند. یزندگ ازاالت خود ؤسجواب دنبال به همراه شود و با هم قهرمان داستان

 یو حاو شودمی یزبان زنان روستا جار بر غلبا که جمالت آمرانه ادیوجود تعداد ز

و طبق  است کافیل یۀبرخالف نظر نظام سنتی است،آداب و رسوم بندی به پایتذکر بر 

نقطه جمالت ناتمام که عمدتاً با سهبسامد  .ستینوشتار زنانه ن یهالفهؤاصول م

شود. شود، در این داستان زیاد است و در میان زنان بسیار بیشتر مشاهده میمشخص می

ترس  احساس و شرم یا فرهنگی حظاتمال غالباً رمان در نقطهسه هدف از کاربرد

 نقطهسه از استفاده با کند، بیان واضح را موضوع تواندنمی است. گاهی هم راوی چون

انگیزد. در برخی برمی را او کنجکاوی حس و گذاردمی خواننده برعهدة را آن دریافت

یرناپذیر دهندة خشم و اعتراض شخصیت به شرایط نابرابر و تغینقطه نشانمواقع نیز سه

ها کم است، همه از زبان زنان است. درمورد جمالت تعجبی نیز هرچند تعداد آن

 نسل اعتراض و نارضایتی انگار تعجبی، گونۀ از استفاده با هاشود. آنداستان بیان می

این  ةسندینوکنند. می اعالم جامعه سنتی فرهنگ بستر در خود نامعلوم آیندة به را جدید

زنان  یهاخود را حفظ کند و سنت ۀنوشتار زنان یهالفهؤم یادیز حد تا توانستهرمان 

 انیم یگوهاوگفت از خالل را هاآن یو گفتار یزبان اتیو خصوص ییجامعه روستا

همچنین بررسی این رمان نشان  .دیعرضه نما یخوببا زنان و زنان با مردان به زنان

های تعجبی، جمالت ناتمام، مثل جمله های نوشتار زنانهدهد استفاده از بعضی مؤلفهمی

جز دالیل لیکاف ها توسط نویسنده، به دالیل دیگری بهجمالت پرسشی و سوگندواژه

 ها در کالم زنان بوده است. در استفاده از این مؤلفه
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