
زنان در آثار غزاله علیزاده  تفاوت نوشتار مردان و

جنسیت  زبان و ۀهوشنگ گلشیری براساس راب  و
*محمدتقی جهانی

**مهناز حاتمی /
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ده است و اين نوع نگاه و تفکر و ديدگاه، در متفاوت جلوه دا
شودا  های زبانی خاص مشخص می قالب نوشتار با ويژگی

های نوشتاری مردان و زنان در سه  اين مقاله به بررسی تفاوت
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Abstract 
According to many researchers, the language and 
writing of men and women are different. The 
relationship between language and sex is one of 
the significant features in the literature review of 
men and women. Gender and nature differences 
between women and men, with regard to the 
worldview, the way of thinking and the specific 
viewpoints/insights of the writers, have 
differentiated the language and the writing of 
women and men, and this type of view and 
reflection is expressed in the form of a text with 
specific linguistic features. This article examines 
the differences between male and female writers 
in the three novels o Ghazaleh of Alizadeh (House 
of Idrissy, Tehran's Nights, and Two Landscapes) 
and the three novels of Hooshang Golshiri (The 
Lost Lamb of the Shepherd, the Mirrors with the 
Door and the Prince of the Veil). The purpose of 
this study was to examine the components of the 
written language (such as vocabulary, sentences) 
and the frequency of their use as well as their 
differences in the works of these two authors. The 
criteria of our study in this research is based on 
theories of some researchers such as the structure 
of Tredgill, Milroy, Holmes and Fishman in the 
field of linguistics and Robin Lickoff's (1975) 
views as the famous linguist about these 
differences between women and men. According 
to Lickoff's theory, the language of men and 
women is different in terms of vocabulary, such as 
the use of words, obscure words, emotional 
words, and syntactic terms such as emotional 
sentences, questions, and sentences in cross-
sectional and divisible terms. Additionally, the 
study and comparing the works by Alizadeh and 
Golshiri describes the differences between men 
and women in terms of Lickoff and other 
linguists.  

Keywords: Gender, Language, Women's Writing, 
Ghazaleh Alizadeh, Houshang Golshiri. 
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 مقدمه 

در بسیاری از جوامع امروزی زنان در  هرچند

های مختلف زندگی بشری مشارکت دارند،  عرصه

های  اما نوع فعالیّت زنان و مردان در زمینه

معاصر با  ۀمختلف متفاوت استا زنان در دور

ی در مؤثرجايگاه و حقوق آنها، نقش توجه به 

اند و با توجه به  تولید آثار علمی و ادبی داشته

اينکه جنسیت تأثیر مستقیمی بر گفتار و نوشتار 

زيادی به بررسی  پردازان هينظرانسان دارد، 

از عامل جنسیت  متأثری نوشتاری ها تفاوت

و جنسیتی در تمام ابعاد تولید  مسائلا »اند پرداخته

ادبی نقش   و تجربتولید  ازجملهبشری   تجرب

باشیم و چه  آگاهدارند، چه ما از اين مسئله 

 ( 0: 1215 )تايسن، ا«نباشیم

يی ها تفاوتنوشتار زنانه با نوشتار مردانه 

نگاه  و نوعدارد که از طريق انديشه، سبک 

هنرمند در آثار ادبی قابل دريافت استا 

بر اجتماعی نويسندگان زن، به دلیل موقعیت نابرا

 دستمتفاوتی از جهان پیرامون خود   تجرببه 

ها و عقايد  اين موقعیت و ايده و بازتاب اند افتهي

هايی متفاوت با  خود را در قالب نوشته

 دهندا های خاص بروز می ويژگی

منتقدان فمینیست با بررسی آثار زنان و 

نث، ؤتفاوت جنسیتی بین دو جنس مذکر و م

تاری را مختص زبان زنان های نوش مؤلفهبرخی 

شناسانی مانند ترادگیل، میلروی، اندا زبان دانسته

فیشمن، هولمز و لیکاف به انجام تحقیقاتی در 

اين زمینه پرداختندا رابین لیکاف نخستین کسی 

زبان   مسئل زبان و جايگاه زناناست که در کتاب 

های نابرابر  ا وی موقعیتکند یمزنانه را مطرح 

بان زنان و علت اصلی تفاوت در زاجتماعی را 

چنین نبود اعتماد به نفس و داندا او هم مردان می

عدم قطعیت در زبان زنان را دلیل کاربرد و 

ها و جمالت در زبان  اختصاص دادن برخی واژه

تر  داندا او معتقد است زبان زنان پست زنان می

ی ضعف و عدم ها انگارهزيرا شامل  ؛است

 ریو غ، سبک تیاهم یبب قطعیت است و بر مطال

دارد به نظر او  تأکیدی عاطفی ها واکنشجدی 

زنان  و چنانچهاست  رومندترینزبان مردان 

ی اجتماعی با مردان ها یبرابرخواهان کسب 

را بپذيرندا )سلدن،  اباشند بايد زبان آنه

 ( 322: 1211ويدوسون، 

ی ها تفاوتيکی ديگر از منتقدانی که 

را در کانون توجه خود جنسی در نوشتار زنان 

الین شوالتر است که در اين زمینه  ،داد قرار

يا  شده تیتثب مؤنثجنسیت  هرچند: ديگو یم

ی زنان و ها نوشتهاما  ،وجود ندارد مؤنثتخیل 

مذکر  و منتقدانفرق دارند  هم با قاًیعممردان 

 اندا گرفتهيک سنت کامل نوشتاری را ناديده 

پژوهشگران ( گروه ديگری از 121)همان: 

فمینیستی به زبان متاثر از موقعیت اجتماعی 

اند و زبان موجود در نوشتار را زبان  معترض

نامند که به پايمال کردن حقوق  مردساالرانه می

پردازانی مانند هلن زنان پرداخته استا نظريه

سیکسو، لوس ايريگاری و ژولیا کريستوا در اين 

سیتی گیرند که اصطالح فراجن دسته قرار می

سیکسو معتقد است  ااند بودن زبان را مطرح کرده

مردان، تک جنسی بودن زبان را با وجود که 

سرکوب کردن زن در زبان و پايمال کردن 

اندا همچنین توماس  حقوق آنها مطرح کرده
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سنت اگوستین و فردينان دوسوسور ، آکوئین

تمايزات جنسیتی  ۀزبان را خارج از حوز

ی هیچ تمايزی از نظر در ذهن آدم دانندا می

ی ثر ادب( ا21: 1251 جنسی نیستا )لويد،

و محصول ذهنیت، زبان و جهان هنرمند است 

ی ذاتی بین زن و مرد، در ايجاد ها تفاوت

و ی شگيو اندی و رفتاری زبانی، ذهنی ها تفاوت

استا  گذارتأثیرتفاوت در ادبیات آنان  تيدرنها

ه در پژوهشگران با توجه به تحقیقات مفصلی ک

اند، به وجود برخی  اين زمینه انجام داده

 های نوشتاری زنان با توجه به روحیات و مؤلفه

افکار خاص زنانه که در آثار زنان نمودی خاص 

اندا در چند دهه اخیر نويسندگان  پی برده ،دارد

اند که بررسی آثار آنان،  ای ظهور کرده برجسته

های  تفاوت  نیزم دری را ا تازهاطالعات 

 ادهد یمنوشتاری زنان و مردان به دست 

زن   غزاله علیزاده از نويسندگان برجست

ی استا فرد منحصربهايرانی است که دارای آثار 

 منتشرشدههای  در میان رمان ها ادريسی  خانرمان 

 ازای است و  بعد از انقالب، دارای جايگاه ويژه

پردازی، فضاسازی، محتوا، استفاده  شخصیت نظر

اره و نماد، پرداختن به وضعیت اجتماعی از استع

وضعیت زنان قابل توجیه استا  خصوص بهو 

 به قلم علیزاده منتشر شدا 1212اين رمان در سال 

های  شبتوان به رمان  از ديگر آثار مهم او می
های  شباشاره کردا رمان  دو منظرهو  تهران

را در سال  منظره دوو  1215را در سال  تهران

 کرده استامنتشر  1222

هوشنگ گلشیری هم از نويسندگان 

يکی  اعیرگمشده  ۀبراستا  قلم اهلبرجسته و 

های گلشیری است که در آن افسانه و  از داستان

يی يافته و خودنمااسطوره کمتر مجال برای 

منطقی در آن از  سلسله علل و عوامل و سیر 

 بسامد بااليی برخوردار استا

های گلشیری  اين رمان برخالف اکثر داستان

های زمینی، واقعیت اجتماع و  از راه بازتاب

کند و از اين لحاظ مانند  جامعه را منعکس می

، تمام وقايع داستان در ها ادريسی  خان  رمان

 1202 اين رمان در سال استا لمس  قابلاجتماع 

  منتشر شد و به شرح و تفصیل روشنفکران ده

و ب شازده احتجاپردازدا رمان  می 05و  05

دو اثر مهم ديگر از آثار اين  های دردار نهیآي

به قلم  1215و  1205نويسنده به ترتیب در سال 

نويسنده منتشر شدندا بررسی آثار داستانی معاصر 

از لحاظ سبک و نوشتار خاص زنانه با توجه به 

روحیات و خلق و خوی خاص آنان، مورد توجه 

 قرار گرفته است و پژوهشگران در اين زمینه

اندا غزاله علیزاده و  ای انجام داده تحقیقات گسترده

  هوشنگ گلشیری دو تن از نويسندگان برجست

  معاصر هستند  که بررسی آثار آنان در حیط

زبانی اطالعات ارزشمندی را در مورد تفاوت 

مالک ما  دهدازنان به دست می نوشتار مردان و

-مهم بررسی آثار اين دو نويسنده، در انتخاب و

زبانی   هايی هستند که  تاکنون در حیطترين رمان

اندا ما در اين پژوهش  مورد بررسی قرار نگرفته

به بررسی سه رمان از غزاله علیزاده و سه رمان از 

زبانی )واژگان و نحو(  ۀهوشنگ گلشیری در حوز

ها از  ايم و بر آنیم که با تحلیل اين رمان پرداخته

های  کشف مؤلفه، به بررسی و  اين دو نويسنده

به  ولیکاف پی ببريم   نوشتاری بر اساس نظري
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ها در  اين نتیجه برسیم که بسامد کاربرد اين مؤلفه

واژگانی، نحو( در آثار اين دو   زبانی )الي ۀحوز

و تا چه اندازه متفاوت است  موردنظرنويسنده 

به چه صورتی  آناندر نوشتار  ها تفاوت نيا

 نمايان شده استا

 

 تحقیق سؤاالت

اصلی که در اين پژوهش به ذهن متبادر  سؤاالت

جنسیت در بروز  عامل ايآاين است که  شود یم

ی زبانی ها مشخصه ۀحوزی نوشتاری در ها تفاوت

چنین  و اگرگذار است؟ تأثیر)واژگان و نحو( 

و  نوشتار زنانی زبانی در ها تفاوتاست چه 

به مردان نويسنده وجود دارد و بسامد کاربرد آنها 

 چه میزان و شکلی است؟

 

 اهداف تحقیق

هدف اين پژوهش، بررسی و مشخص کردن 

لیکاف و بسامد   ينظرهای نوشتار طبق  مؤلفه

کاربرد و تفاوت آنها در آثار غزاله علیزاده و 

 ااستهوشنگ گلشیری بر اساس تحلیل متن 

 

 پیشینه تحقیق

های گفتاری و نوشتاری زنان و  تفاوت ۀدربار

های زيادی چه در زبان انگلیسی  هشمردان، پژو

استا لیکاف برای اولین  شده انجامو چه فارسی 

زبان و کتاب  با انتشار ام 1110بار در سال 

جدی و علمی  صورت بهو  جايگاه زنان

 اختالفات زبانی زنان و مردان را تشري، کردا

که معتقد است  (1215سال )کوتز 

دان در های اجتماعی زنان و مر های گروه تفاوت

مؤثر استا هايت در سال  آنهاهای گفتاری  تفاوت

های صوری مانند  به بررسی مالک ام 1111

جمالت و استفاده از عالئم سجاوندی، قیود 

های منطقی در نوشتار  دهندهو ربط شده استفاده

اسکاتس در سال  نیهمچنزنان پرداخته است و 

به اين نتیجه رسیده است که زنان در  1151

خود بیش از مردان از عالمت تعجب  نوشتار

( هم جزو 1211کنندا الین شوالتر ) استفاده می

های جنسی در نوشتار  ی است که تفاوتانمنتقد

 زنان را مورد بررسی قرار دادا

( 3552( و هیوارد )3551)وين و روبین 

زنان بیش از مردان از عالئم ندايی که نشان دادند 

که ترديد نماها را  (3550کنند و لوين ) استفاده می

 در گفتمان نوشتاری زنانه بررسی کرده استا

های نوشتاری  تفاوتۀ هايی دربار پژوهش

استا  شده انجامزنان و مردان به زبان فارسی 

( به تمايز شعر شاعران 1210صادقی تحصیلی )

احساس را در   زن و مرد پرداخته است و مقول

  لع( به مطا1251آن بررسی کرده استا توکلی )

دايره واژگانی دختران و  ۀتطبیقی در مورد گستر

پرداخته  آنهاهای  پسران برای تفاوت بین نوشته

های  تفاوت»  استا جهرمی و ذاکری در مقال

نوشتاری در آثار نويسندگان معاصر ايرانی با 

اند و ده رمان  پرداخته« توجه به متایر جنسیت

گفتمان انتقادی   فارسی را در چارچوب نظري

بررسی کرده و به تمايزهای گفتمان زنانه و 

ای  اندا بختیاری و دهقانی در مقاله مردانه پرداخته

زنان و جنسیت در رمان معاصر   رابط» عنوان به

های نوشتاری زنان و  به بررسی تفاوت «فارسی

اما  ،اند های معاصر ايرانی پرداخته مردان در رمان
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جنسیت زبان و   رابط موردنظر قیتحق مورددر 

در آثار علیزاده و گلشیری پژوهشی صورت 

 نگرفته استا

 

 مفاهیم نظری

 زبان و جنسیت. 7

های  زبان و جنسیت را اولین بار فمینیست  مسئل

ها به  اعتراض فمینیست اموج دوم مطرح کردند

های زبانی و اجتماعی بین زنان و مردان  تبعیض

شناسان را به بررسی اختالفات  بسیاری از زبان

بانی زنان و مردان تشويق و ترغیب کرد و ز

جنسیت که تا آن زمان   باعث شد که مقول

به طور جدی مطرح شودا  ،مافول مانده بود

( برای اولین بار با انتشار 1110رابین لیکاف )

ديگر   و چندين مقال زبان و جايگاه زنانکتاب 

به صورت جدی و علمی اختالفات زبانی زنان 

که کردا لیکاف معتقد بود و مردان را تشري، 

تفاوت قدرت در میان زنان و مردان باعث به 

وجود آمدن مردانی حاکم و سلطه از يک سو و 

ا شود زنانی مطیع و تابع از سوی ديگر می

در اجتماع، زنان  (23: 1212)دلبری و همکاران، 

های  تر و نقش پايگاه اجتماعی کم ثبات

لزل ثباتی و تز محدودتری دارند و اين بی

خور ی در رفتار زبانی آنها بازتاب دراجتماع

اجتماعی شدن  فرايندزنان در  اای دارد مالحظه

رو باشند  دب و کمؤگیرند که محجوب، م ياد می

های زبانی که  و به اين دلیل استفاده از ساخت

در  ،شود به نوعی عدم اطمینان از آن استنباط می

ک گفتار زنانه بیشتر استا لیکاف از اين سب

کند و  گفتار زنانه با عنوان زبان ضعیف ياد می

داند و دلیل  علت اصلی آن را تسلط مردان می

اين تسلط را سلسله مراتب طبیعی جنسیت 

به نظر او زنان بايد بتوانند  اکند معرفی می

اجتماعی را به سوی خود جلب   حمايت نداشت

به همین دلیل صفات دلنشین بیشتری را به  اکنند

زنند و ابهام  یرند، مؤدبانه حرف میگ کار می

اجتماعی خويش را در جمالتی سیال و 

پذير از ديگران با عطف توجه به تکمیل  تأويل

دهندا  آن از طرف ديگران بازتاب می

( يکی از مباحث بسیار 33: 1251اصل،  )محمدی

های نوشتاری زنان  در تفاوت بحث  قابلمهم و 

اگر به  و مردان، عامل زبان و جنسیت استا

جنس به لحاظ اسمی، تمايز زيستی مذکر و 

مؤنث است، اما جنسیت متضمن رفتارها، 

های اجتماعی معطوف به  انتظارات و گرايش

عد از بُ ،گريد  عبارت  بهاستا  زنان ومردان 

ای وجودی است؛ اما  اجتماعی همچنین مقوله

 بنابراينای معرفتی است و  جنسیت، مقوله

کل مذکر و مؤنث بر برچسب جنسی در دو ش

پذيرد، ولی برچسب  جوامع اطالق می  هم

ديگر و از نسلی   ای به جامع جنسیت از جامعه

 (135به نسل ديگر متفاوت استا )همان: 

زبان که بسیاری از پژوهشگران معتقدند 

به عنوان يک نهاد اجتماعی وابسته به فرهنگ 

است که با توجه به نقش و محیط جامعه در 

های زبان متأثر از عوامل  دگرگونیگیری  شکل

 ( 110: 1250، محیطی و برون زبانی استا )يول

 ۀدر حوز توجه قابليکی از موضوعات 

زبان و جنسیت و يا به   شناسی زنان، مقول زبان

شناسی جنسیت است که به  تعبیر ديگر زبان
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جنسیت برای ايجاد  ریمتاتأثیر   مطالع

ز ديدگاه پردازدا ا های زبانی می گوناگونی

شناسی پرداختن به متایر جنسیت بر زبان،  زبان

شناسی را قادر  چون زبان ؛موجه و ضروری است

کندا مدرسی در توجیه  به توصیف دقیق زبان می

های زبانی زن و مرد بیشتر قائل به  تفاوت

ا او در استهای اجتماعی اين دو گروه  تفاوت

 چون هر يک از دو جنس»نويسد:  می  اين زمینه

تر از جنس  های فعالیتی، فعال در برخی حوزه

ديگر است، اصطالحات مربوط به آن حوزه 

: 1251)مدرسی، «ا شود مردانه و يا زنانه تلقی می

11 ) 

فتوحی هم در اين زمینه معتقد است: 

عناصر زبان در ذات خود ربطی به جنسیت 

ندارند تا تمايزهای جنسی را نشان دهندا 

ويش جنسیتی را برای شناسان اصطالح گ زبان

اندا  های زبانی دو جنس وضع کرده بیان تفاوت

شود  ی از زبان گفته میا گونه بهگويش جنسیتی 

اين  امذکر يا مؤنث است ۀکنند که تداعی

چندان  ،کاربرد زيادی که دارد وجود بااصطالح 

روشنگر نیست يا بخشی از اين ابهام ناشی از 

: 1215 تفاوت جنس يا جنسیت استا )فتوحی،

( گاهی جنسیت مخاطب در نوع 211 -212

گذار استا اين  انتخاب عناصر زبانی تأثیر

ها ممکن است به سطوح مختلف زبان  تفاوت

چه در سط، زبانی و چه فکری مربوط شودا 

تأثیر جنسیت   ی اين حوزه به مطالعطورکل به

مخاطب، گوينده يا نويسنده بر کاربردهای زبانی 

 پردازدا می

 

 های نوشتار زنانه لفهمؤ. 5

ی بودن خلق متون ادبی در دائمبا توجه به 

های جديد بیان،  های مختلف، ابداع شیوه زمان

زنان، دور از انتظار  فرد منحصربههای  تجربه

های  شناسان در دوره نیست و همواره زبان

 نسبتهای خاصی را به آثار زنان  مختلف ويژگی

در آثار مردان  آنهای ریکارگ بهدهند که درصد  می

ها  کم استا نويسندگان زن و مرد از طريق نوشته

های خود را  و با ديدی کامالً مشخص، ذهنیت

ها و تفکرات  آشکار کرده و تمايالت و خواسته

های زبانی خاص  خود را در قالب نشانه

در ادبیات داستانی، نويسنده »کنندا  رمزگذاری می

به پیام خود را که شامل سبک و نقش است، 

ترتیب در سطوح منظور شناختی )قصد نويسنده 

( سط، معنايی )انتخاب واژگان(، هيما درونيا 

سط، نحوی )انتخاب الگوی جمالت( و سط، 

: 1252)صیامی، «ا شود زگذاری میـگفتمان رم

15- 11 ) 

 بابه همین منظور در تحلیل متن، ابتدا 

يک گفتمان مواجهیم که بايد آن را در  تیکل

 و  هيتجزی منظور شناختمعنايی و  سط، نحوی،

به نظر  که آنجا از ،گريد  عبارت بهکردا  لیتحل

برش  تنها نهگری زبان،  هلیدی در بحث انتخاب

انسانی ترسیم   خاص از يک واقعیت يا تجرب

انسانی، به   شود، بلکه يک واقعیت يا تجرب می

شود  برش داده می زبان کهای مختلف در ي گونه

 آنهاآرايش  ۀها و نحو ک از برشو انتخاب هر ي

، نمود خاص از يک پديده را ارائه کالم کدر ي

های  مؤلفه ،( بنابراين23: 1210دهدا )سراج،  می
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نوشتاری زنان و مردان در سطوح مختلف متن 

ی و بررس  قابلمانند واژگان، نحوی و گفتمان 

 تحلیل استا

 

 آنهامعرفی نویسندگان و آثار 

 یزادهمعرفی غزاله عل. 7

 سفر»اش را با داستان  غزاله علیزاده، نويسندگی

آغاز کرده استا دومین  1202در سال « ناگذشتنی

استا بعد  1202در سال « بعد از تابستان»اثر او 

و  1222را در سال « دو منظره»از انقالب نیز 

منتشر کرده  1211در سال « ها ادريسی  خان»

 1215 نیز در سال« های تهران شب»استا رمان 

آثارش   مجموع نیهمچناستا  شده منتشر

داستان کوتاه و بلند   مشتمل بر چند مجموع

به نام  نشده چا   و يک مجموع منتشرشده

به انضمام چند نامه و چند « کشتی عروس»

خاطره از نويسنده و چند يادداشت از ديگران با 

به چا   1215در سال « با غزاله تا ناکجا»عنوان 

 ( 120: 1255)شريفی، «ا رسیده است

 

های  شب، ها ادریسی ۀخانهای  رمان ۀخالص .5

 دومنظرهو  تهران

سرگذشت چند تن از  ها ادريسی  خانرمان  

خانم ادريسی  .بازماندگان خاندان ادريسی است

 وجود بااما  ،بندد ی به قباد دل میسالگ ستیبدر 

های خانواده به اجبار با پسر عموی خود  مخالفت

سال خانم ادريسی، کندا لقا دختر میان یازدواج م

ها، به تنهايی و به دور از مردها به سر برده  سال

استا رحیال دختر دوم خانم ادريسی به ناچار به 

پسری  ۀدهدا وهاب نو ازدواج با مويد، تن می

خانم ادريسی که درسش را در خارج از کشور 

وجوی رحیال باز گشته  گذرانده است و در جست

که با  اش رحیالست   عمههاب دلبستاستا و

آمدن رکسانا اين عشق خیالی جای خود را به 

دهدا رکسانا زن جوانی است  عشق راستین می

شبیه رحیال و نقش او اين بار نه تنها به خانم 

آنها زندگی دوباره   بلکه به هم ،ادريسی

بخشدا زندگی ساکنان اين خانه با ورود  می

 اشود ش خارج میا آتشکارها از جريان عادی

اين گروه و همراهان رنج  ۀقهرمان شوکت نمايند

خواهی هستندا هر چند  اش به دنبال عدالت کشیده

با ورود آتشکارها در ابتدا هیچ کدام اين 

اما به مرور با هم انس  ،پذيرند ها را نمی دگرگونی

ها عشق  ادريسی  گیرند و با ورود قباد به خان می

شود و در  اره زنده میخانم ادريسی دوب  گذشت

شودا رمان  اش روانه می آخر هم با عشق قديمی

بهزاد نقاش جوانی است  ۀدربار های تهران شب

که به تازگی از فرانسه به ايران بازگشته و با 

مادربزرگ خود خانم نجم به شمال ايران سفر 

سرهنگ  ۀسرايی با خانواد در مهمان اکرده است

پسر سرهنگ کیانی، شوندا فرزين  کیانی آشنا می

بهزاد را با دوستان شبه روشنفکر و سیاسی خود 

کندا در يک مهمانی اشرافی، بهزاد و  آشنا می

ها  سال ابینند نسترن، آسیه دختر دکتر فضل را می

رو هبعد آسیه در گالری نقاشی بهزاد با او روب

گیری عشق بهزاد به  شود و اين آغاز شکل می

بهزاد است با شنیدن   نسترن که دلبست اآسیه است

ريزد و پیشنهاد  خبر فرار بهزاد و آسیه به هم می

رامبد پیرمرد ثروتمند را برای معشوقه شدن 

پذيردا بهزاد پس از رفتن آسیه و مرگ  می



 7931بهار و تابستان ، سوم، شماره پنجم دوفصلنامه تخصصی م العات داستانی، سال       17

گرددا نسترن با شنیدن مادربزرگ به ايران برمی

کند  هويت واقعی رامبد از بهزاد، خانه را ترک می

او را در همان  جويش،وو بهزاد در جست

يابدا  سرايی که با هم آشنا شده بودند، می مهمان

هم زندگی مهدی را از کودکی  دو منظرهرمان 

پدرساالری و با   کند که در ساي دنبال می

بعد از  بردا يا به سر میأآرزوهايی فرو خفته در ر

تحصیل به شهر مشهد   چند سال برای ادام

دگرگون او را   رود تا اينکه عشق روحی می

اش طلیعه ازدواج  کندا او با دختر مورد عالقه می

ولی در شب عروسی متوجه عشق طلیعه  ،کند می

شودا مهدی که از کودکی اسیر پندار  به بهمن می

کند در سايه جلوه  کم ارزشی خود بوده، سعی می

ای در نزد طلیعه  تازه  دادن خود به بهمن شناس

تگی طلیعه به بیابدا با تولد دخترش مريم و وابس

شودا مريم به علت  دخترش، او بیشتر تنها می

 ـ ود و همـش ر میـاسی دستگیـکارهای سی

جاذبه  ويزهای گذشته برای مهدی بیادست

ای  يای انقالب چون جذبهؤولی ر ،شود می

 سازدا  عرفانی او را دگرگون می

 

 معرفی هوشنگ گلشیری. 9

ن ـارتريـرکـی از پـری يکـگ گلشیـوشنـه

  ده تا 05  نويسان ايرانی است که از ده ستاندا

است که  زده قلمنويسی  داستان ۀدر حوز 15

حاصل تالش او، بیش از چهل داستان کوتاه و 

نامه و چهار داستان بلند، پنج رمان، يک فیلم

مقاالت متعددی در نقد شعر و داستان استا 

 ( 15: 1255)فاطمی، 

 ر و ديوحديث ماهیگیتوان به  از آثار او می

دست تاريک، دست ، (1225) پنج گنج، (1200)
شازده ، (1255) ماه کيتار مهین، (1210) روشن

، (1202) اعیر  بره گمشده، (1205) احتجاب

 (1205) معصوم پنجم ( و1215) درداری ها نهيیآ

 اشاره کردا

 

شازده ، گمشده راعی ۀبرهای  رمان ۀخالص .7

 های دردار نهیآی، احتجاب

داستان مردی مجرد و اهل  داعی  گمشدهبره رمان 

قلم به نام راعی است که در دبیرستان تدريس 

 هرکند و  کندا در آپارتمان کوچکی زندگی می می

زنی به نام حلیمه برای نظافت و آشپزی به  روز

رودا راعی در کالس درسش، داستان  اش می خانه

کند که  مردی زاهد را تعريف می نيوالدبدر   شیخ

ا به عبادت و رياضت گذرانده استا عمری ر

شیخ به سنگسار کردن زنی زناکار فتوا داده است 

اما  ،و خود او نیز در انجام عمل مقدم بوده است

ای تصوير زن، با چانه شکسته او  از آن پس لحظه

کندا راعی در دبیرستان به سوی  را رها نمی

شودا مردی که  صالحی دبیر نقاشی کشیده می

اما خبرش را چون راز  ،دست دادههمسرش را از 

صالحی است   از همه پنهان کرده استا در خان

  پستو خانه، راعی سه پاي ۀکه با کنار رفتن پرد

بیند و تصاوير ذهنش را نقاشی  نقاشی را می

کندا راعی با دوستان متفاوتی مانند وحدت،  می

امروزی که همسرش  ۀنمونه روشنفکر سرخورد

داند، سروکار  ث عصرش میاو را بالگردان حواد

داردا در سراسر رمان، فضايی جريان دارد که 
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شده و پنهان آدمی را پررنگ روابط تحريف

روايت فروپاشی  شازده احتجابکندا رمان  می

نظام شاهی و خانی در سنت فرهنگی ايران استا 

شازده آخرين بازمانده خاندان اشرافی، آخرين 

ب وقتی به گذراند سرش شب زندگی خود را می

آمده، مراد يا به تعبیری منادی مرگ را  خانه می

ديده است و يقین دارد زمان مرگش فرا رسیده و 

به سفری  ،بنابراين اخواهد خودش را بشناسد می

های بازمانده  يا و تاريخ که محرکش عکسؤدر ر

رودا فخرالنسا با توجه به  از گذشتگان است می

سرانجام  ،ن استاينکه خود قربانی ستم اين خاندا

شازده را به پوچی زندگی خود و اجدادش آگاه 

شازده با مرور خاطرات گذشته و  اکند می

پدربزرگ که مادر و برادر خود را به بهانه حفظ 

کشد و تیراندازی او به رعیت و  سنن اشرافی می

همچنین به گلوله بستن تعداد زيادی از مردم به 

قساوت اما  ،پدرش، حال خوشی ندارد  وسیل

شازده از نوعی ديگر استا او به داليل خاص 

روحی، فخری کلفت خانه را مسخ کرده و در 

آورد و برای تخلیه  هیئت فخرالنسا درمی

اما مرگ،  ،کند بستری می های روانی با او هم عقده

های شازده از جمله فخرالنسا را يکی پس  پشتوانه

ده ربايدا مراد اين بار خبر مرگ شاز از ديگری می

دهد و شازده در اتاقی خالی از اشیای  را به او می

هم حکايت مرد  های دردار نهیآيمیردا  عتیقه می

ای است که از طرف چند انجمن اروپايی  نويسنده

خوانی دعوت شده استا بعدها در  برای داستان

جريان داستان به ديدن صنم بانو شاهدی که در 

فته جلسات داستان خوانیش حضور دارد، ر  هم

استا صنم بانو دوست دوران کودکی ابراهیم 

است که بعد از ازدواجش با ايمانی ارتباط آنها 

شودا صنم بانو برخالف میل باطنی با  قطع می

کندا ايمانی، ساواکی بود و به  ايمانی ازدواج می

کرد  های مختلف فعاالن سیاسی را مست می روش

م را که نمودا او ابراهی و آنگاه تخلیه اطالعاتی می

دوست نزديک صنم بانو بود با دعوت به کافه و 

را به کوی زنان  به دست آوردن اطالعات الزم او

برد تا او را از فکر کردن درباره صنم  فروش می تن

 اشود بانو منصرف کندا ابراهیم ديگر آفتابی نمی

شود و بعد از اين دوری  صنم بانو از او دلگیر می

را در قالب اجباری، ابراهیم حرف دلش 

 زندا  هايش می داستان

 

 های نوشتاری مؤلفه

های مختلفی توسط پژوهشگران فمینیست  ويژگی

مانند روبین لیکاف، دبره تنن و د، کامرون به 

 شده  مشخصهای زنانگی متن  عنوان شاخصه

است که در تقابل با سبک و نوشتار مردان قرار 

 گیردا  می

يی که ها ها و مؤلفه بر اين اساس، ويژگی

وجود چند مورد آن در يک متن زنانه، امکان 

کند، براساس  آن اثر را فراهم می  نامیدن زنان

استا برخی از  موردنظر  ها و مطالب جامع ارزش

های متن زنانه و  شاخصه عنوان بههايی که  ويژگی

 شده شمردهبرای تفکیک از نوشتاری مردانه 

ان از زن ا1کنند که از:  هايی استفاده می عبارت

لاات خاص و واژه مربوط به عاليق آنها در 

مانند زرشکی روشن که  ،های مختلف است حوزه

زنان  ا3شود؛  به کار ببرد مزاح تلقی میاگر مردی 

های غیر صري، و مبهم  بیش از مردان از صورت
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 ،ابهام است ۀکنند زبان و از اشکالی که منتقل

م های زبانی عد کنند و نقش بیشتر استفاده می

زنان نسبت  ا2مینان در کالم آنها موجود است؛ اط

دبانه زبان بیشتر استفاده ؤهای م به مردان از فرم

ها در زبان آنها کمتر  کاربرد دشواژه کنند و می

؛ دب هستندؤاست و بیش از مردان محجوب و م

های زبانی بیانگر را بیش از مردان  زنان صورت ا0

ولی  ،اند عاطفه برند، قید و صفت بیانگر به کار می

از نظر  ا0؛ اند اسم و فعل حاوی داللت عقالنی

لیکاف نوشتار زنان مختص خود آنهاست و 

برند که به  نوشتار به کار می ۀهايی را در حوز واژه

تر است و از  عواطف و روحیات آنها نزديک

گفتار غیرمستقیم و پوشیده و کنايی برای 

مردان  کنند که در نوشتار درخواست استفاده می

 مورداستفادهکاربرد چندانی نداردا الگوهای آوايی 

زنان بیش از مردان در  ا2؛ است  زنان شبیه پرسش

زنان بیش از  ا1؛ پاسخ بیانگر شک و ترديدند

تا ديگری کالمشان را قطع کند و  اند ليمامردان 

ه سرانجام ـل بحث و بـای به تکمی هـچندان عالق

: 1110اف، ـیکدا )لـوع ندارنـدن موضـانـرس

00-03 ) 

 

 ها تحلیل داده

-شب، ها خانه ادريسیدر اين پژوهش سه رمان 

از غزاله علیزاده و سه  منظره دوو  های تهران

شازده و  های دردار آيینه ،راعی  بره گمشدهرمان 

کشف  لحاظ ازاز هوشنگ گلشیری  احتجاب

ها در  های نوشتار و میزان کاربرد اين مؤلفه مؤلفه

ی )واژگان، نحوی و بالغی( تحلیل سط، زبان

، موردنظرهای  شوندا پس از بررسی رمان می

شناختی در سط، واژگانی  های زبان مشخصه

های  ها، واژه های مبهم، دشواژه ها، واژه )رنگ واژه

عاطفی(، در سط، نحوی )جمالت پرسشی، 

جمالت مقطع، ناتمام، جمالت معترضه و دعايی، 

ی( استخراج در جمالت عاطفی، عبارات کناي

شوند و سپس يک  جداولی و نمايش داده می

های نوشتاری در  تفاوت  کلی از مقايس  نتیج

ارائه  موردنظرزبانی در نوشتار نويسندگان  ۀحوز

 خواهد شدا

 

 واژگانی ۀالی. 7

اين سط، از تحلیل بر چگونگی انتخاب واژگان، 

 که تأکید دارد و بايد به اين پرسش پاسخ داد

چه  نشيگز بهاز رهگذر جانشینی، نويسنده 

هايی پرداخته است و اين واژگان در نمايش  واژه

های  گزاره افکری نويسنده چه نقشی دارد  منظوم

  رنگ :از اند عبارتی در اين حوزه بررس مورد

های  ها، واژه مبهم، دشواژههای  ها، واژه واژه

 اعاطفی

 

 ها رنگ واژه .7-7

تفاوت نوشتار يکی از تمايزهای اصلی که در 

زنان و مردان بسیار چشمگیر است، تفاوت در 

های اصلی  هاستا مردان فقط از رنگ رنگ واژه

ها  رنگ ۀاما زنان از طیف گسترد ،کنند استفاده می

کنند و  های خود استفاده می در توصیفات و نوشته

نگری و دقت زنان در  ريشه در جزئی  اين ويژگی

 ها داردا توصیف رنگ

هايی که مردان  رنگکه سان معتقدند شنا زبان

واژه سفید،  رنگ چندبرند، بیشتر شامل  به کار می



 11         جنسیت هوشنگ گلشیری براساس راب ۀ زبان و ثار غزاله علیزاده وزنان در آ تفاوت نوشتار مردان و
 

ولی در آثار زنان  ،سبز، آبی و سرخ است

از نظر لیکاف  ارود های زيادی به کار می رنگ

برای  ،هايی که شبیه به هم هستند تفاوت بین رنگ

هايی  اما رنگ ،اهمیت است ی و بیئمردان جز

روشن و سرخابی کبود در نوشتار  مانند ارغوانی

شود که در کالم مردان  و کالم زنان يافت می

( به نظر لیکاف 05: 1110، کاربرد نداردا )لیکاف

ها  نگری زنان در انتخاب رنگ دقت و جزيی

های  به همین دلیل از رنگ ابیشتر از مردان است

ولی مردان به دلیل توجه  ،گیرند متنوعی بهره می

ائل سیاسی و اجتماعی نشان خاصی که به مس

ها  ل جزيی تشخیص رنگئبه مسا ،دهند می

 دهندا )همان(  اهمیت نمی

های توصیف رنگ در گروه زنان  واژه ۀداير»

کنند  از اصطالحاتی استفاده می آنهاتر استا  وسیع

 ا«که در میان گروه مردان معمول نیست

نگری  جزئی( »120: 1251مقدم و بردبار،  )شريفی

«ا شود ها مشخص می ر کاربرد نام رنگزنان د

 ( 050: 1215)فتوحی، 

ها، پیوند ناگسستنی  ها و انتخاب رنگ رنگ

 ازآن گفتار و افکار فرد  تبع بهبا درون فرد و 

شناسی دارندا با توجه به اينکه علم روان لحاظ

ها بر عواطف و اذهان مخاطب تأثیر بسزايی  رنگ

مهمی است رنگ عنصر که توان گفت  دارند، می

اند به کمک اين  که شاعران و نويسندگان توانسته

عنصر معانی و مقاصد مورد را به شکلی ملموس 

های صورت  برای مخاطب تبیین کنندا بررسی

نشان داد که زنان از  موردنظرهای  گرفته در رمان

استفاده  آنهاها و جزئیات مربوط به  انواع رنگ

لی و از های اص کنند و مردان فقط از رنگ می

کنندا علیزاده در  استفاده می ندرت بهجزئیات آن 

ها استفاده  و متنوع رنگ  آثار خود از طیف گسترده

زنانه در بازبینی و   ظرافت و سلیق  کرده که نشان

به طوری که در  ؛هاست دقت در انتخاب رنگ

کندا  توصیف هر چیزی ابتدا رنگ آن را بیان می

 بهمورد رنگ واژه  211های خود  علیزاده در رمان

که بیشترين بسامد آن مربوط به  برده کار

است که به ترتیب  دیسف و  اهیسهای آبی،  رنگ

اندا  مورد در رمان کاربرد داشته 53و  51، 13

های  های اصلی از رنگ علیزاده عالوه بر رنگ

متنوع ديگری مانند دودی، ارغوانی، الجوردی، 

ازی، گلبهی نیلی، خرمايی، شیری، مرواريدی، پی

ها در آثار  وااا نیز استفاده کرده است که اين رنگ

جدول شماره دو نشان  اگلشیری کاربرد ندارد

نوع رنگ در نوشتار  22دهد که علیزاده از  می

 15در حالی که در آثار گلشیری  ،خود بهره برده

های اصلی  نوع رنگ مشاهده شد که همه از رنگ

ز دقت و ظرافت پرکاربرد هستند که اين نشان ا و

توجهی مردان به  ها و بی ب رنگزنان در انتخا

ها دارد و اين تفاوت در کاربرد  یات رنگجزئ

ها تفاوت نوشتار زنان و مردان را به  رنگ واژه

 323های گلشیری  دهدا در رمان خوبی نشان می

مورد رنگ واژه مشاهده شد که بیشترين بسامد 

 هرست که های سفید و سیاه ا آن مربوط به رنگ

ها مشاهده  بار در رمان 22و  12به ترتیب  کدام

های اصلی ديگر  شدندا گلشیری همچنین از رنگ

و  31مانند سرخ و سبز استفاده کرده که به ترتیب 

های  اندا رنگ بار در سه رمان کاربرد داشته 31

اصلی سفید، سیاه، سبز و سرخ در مقايسه با 

ده بسامد های ديگر در آثار هر دو نويسن رنگ
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های ديگر و جزئیات  اما کاربرد رنگ ،بااليی دارد

ینی دارد و يا های گلشیری بسامد پاي در رمان آنها

و طبق نظر لیکاف  به کار نرفته است اصالً

هايش های اصلی در رمان گلشیری فقط از رنگ

ها را  ولی علیزاده طیف متنوع رنگ ،استفاده کرده

های دو نويسنده  به کار برده است و تحلیل رمان

کارگیری شناسان را در مورد بههای زبان نظريه

کندا  می تأيیدهای متنوع در نوشتار زنان را  رنگ

های به کار رفته در  جدول زير تعداد رنگ واژه

های علیزاده و گلشیری را به طور دقیق نشان  رمان

جدول زير از  ها درطیف متنوع رنگا دهد می

ی و ئهای جز د به رنگهای اصلی و پرکاربر رنگ

کم کاربرد در آثار هر دو نويسنده و طبق نظر 

 شناسان تنظیم شده استا زبان

 

های علیزاده و  در رمان رفته کار بههای  رنگ .7جدول 

 گلشیری

رنگ تعداد  نوع رنگ

در  ها واژه

های  رمان

 علیزاده

تعداد رنگ 

ها در  واژه

های  رمان

 گلشیری

 22 51 سیاه

 12 53 سفید

 13 13 بیآ

 31 23 سرخ

 31 03 سبز

 0 22 زرد

 12 32 طاليی

 2 32 صورتی

 0 35 بور

 - 15 گلگون

 - 11 دودی

 0 11 ای قهوه

 0 12 خاکستری

 - 13 ارغوانی

 - 13 قرمز

 - 3 زعفرانی

 - 3 مرواريدی

 3 1 جوگندمی

 2  ای سرمه

 1 1 بنفش

 - 5 الجوردی

 1 5 ای نقره

 - 5 نیلی

 - 1 کبود

 1 1 نارنجی

 3 1 میشی

گلخاری و 

 بیدمشکی

0 - 

 - 0 خرمايی

 - 2 گلبهی

 - 2 نباتی

 - 2 آجری

 1 3 مسی

 - 3 مرمری

 - 3 شیری

 - 3 مینايی

 - 3 پیازی
 

های اصلی  های سفید، مشکی از رنگ رنگ

ولی طبق  ،است موردنظر ۀدر نوشتار دو نويسند

بیشتر از چند  شناسان که معتقدند مردان نظر زبان

رنگ اصلی مانند سفید و مشکی و سبز و سرخ 

های اصلی مثل  گلشیری از رنگ ،کنند استفاده می

سرخ و سبز و سفید و مشکی بیشتر استفاده کرده 

های اصلی در توصیفات  و علیزاده عالوه بر رنگ
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استفاده  وفور  بههای متنوع ديگر  خود از رنگ

 کرده استا

یر، آبی اطلسی کبود، هايی مانند آبی س رنگ

کناری، زنگاری، جلبکی، سبز مهتابی، سبز يشمی، 

سبز زمرد، سبز ژرف، دودی سیر، نیلی سیر، 

فندقی، سرخابی، زيتونی، کهربايی، سايه کوهی، 

 که یدرحال ؛يشمی، عنابی، نیلی استفاده کرده است

ها استفاده نکرده  گلشیری در آثارش از اين رنگ

ی زنان و نگر یجزئدر  است و اين مسئله ريشه

توجهی مردان  ها و بی در انتخاب رنگ آنهادقت 

 به اين مقوله داردا

 مثال:

های ته آب  ی او مثل رنگا چشمهرنگ  -

بود، در عمق کبود و آبی دريايی، سط، مینايی و 

 ( 153: 1211، ها ادريسی  خانسبز جلبکیا )

در صورت کشیده و موهای سیاه و پاکی  -

فهمید که بايد پسرش باشدا  اش یا سرمهپیراهن 

 (15: 1202، بره گمشده راعی)

 

 های مبهم و غیرصریح زبان کاربرد واژه. 5-7

اسم مبهم آن است که در معنی آن نوعی ابهام 

، کي چیه، کدام چیهمانند کس، کسی،  ،ديده شود

 -302: 1255رود، )فرشید اااا«قدری، کمی و 

230) 

 ،له لیکافشناسان از جمزبان  طبق نظري

های مبهم در کالم زنان نسبت به  کاربرد واژه

زنان بیش از مردان از » مردان نمود بیشتری داردا

زبان استفاده  ،يرصریهای مبهم و غ صورت

، لیکاف) ا«مانند يک جور، يک عالمه کنند می

1110 :15 ) 

گرفته در ورتـای صـه ررسیـراساس بـب

های مبهم در  مورد واژه 1552، موردنظرهای  رمان

سه رمان علیزاده مشاهده شد که بیشترين بسامد 

های مبهم )هیچ، هر و چند(  آن مربوط به واژه

بار در  102و  122، 115که به ترتیب  است

 011های گلشیری  اندا در رمان ها تکرار شده رمان

مبهم مشاهده شد که بیشترين بسامد  ۀمورد واژ

که  استیچ( ه و های )همه، هر آن مربوط به واژه

بار در رمان تکرار  13و  112، 122به ترتیب 

اند که در مقايسه با آثار علیزاده تقريباً به  ه شد

های مبهم مختص  واژه هرچندرسدا  نصف می

شناسان هر دو  نوشتار زنان نیست و طبق نظر زبان

ی نوشتاری استفاده  جنس زن و مرد از اين مقوله

ها در  ين واژهکنند ولی درصد به کارگیری ا می

های زنان نسبت به مردان بیشتر است و  نوشته

ها اين نظريه را به خوبی اثبات  نتايج بررسی

های مبهم به  میزان واژه 0کندا جدول شماره  می

کار رفته در آثار علیزاده و گلشیری را نشان 

 دهدا می

 :مثال

 را راست نگه داشت: نهیو سپشت  -

سه اتاق کاری  به اين کس چیه ام گرفته نیتضم

 ( 21:1211، ها یسيادر  خانباشدا )نداشته 

بره پنج شش ماه پیش ديده بودشا ) -
 ( 1: 1202، گمشده راعی

 موردنظرها در دو رمان  میزان کاربرد دشواژه

متفاوت است و جدول زير میزان کاربرد را نشان 

 دهدا می

 



 7931بهار و تابستان ، سوم، شماره پنجم دوفصلنامه تخصصی م العات داستانی، سال       91

های  در رمان رفته کار بههای مبهم  واژه .5جدول 

 لیزاده و هوشنگ گلشیریغزاله ع

تعداد  های مبهم واژه

های  واژه

مبهم در سه 

 رمان علیزاده

های  تعداد واژه

مبهم در سه 

 رمان گلشیری

 13 115 هیچ

 112 122 هر

 11 102 چند

 32 112 خیلی

 122 113 همه

 - 15 چیزی

 20 21 کسی

 - 01 شمارشی

 1 21 کمی

 - 12 نقدرآاينقدر، 

 11 12 غالباً، اغلب

 - 11 يک مشت

 - 1 حدود

 0 0 بعضی

تقريبا و يک 

عالم هر کدام 

 گاهی

2 12 

 

 ها و تعابیر دشواژه .9-7

زنان در مقايسه با مردان که لیکاف معتقد است 

ترند و بیشتر از زبان  دبؤمحجوب تقلید و م

کنند و چون پسران و دختران از  معیار استفاده می

گفتاری متفاوت   گیرند که دو گون ابتدا ياد می

  رو دختران و زنان به گوناز اين ،داشته باشند

زبان نسبت به پسران گرايش بیشتری   مؤدبان

کارگیری به  دارندا زنان و مردان در زمین

کنند  ها يا تابوهای زبانی متفاوت عمل می دشواژه

های فردی و  ها ناشی از تفاوت و اين تفاوت

: 1110کاف، های خاص جنسیتی استا )لی ويژگی

ها يا تابوهای  ی دشواژهریکارگ به  نیزم در( 02

 ؛کنند زبانی نیز زنان و مردان متفاوت عمل می

در نسل سوم، تابوهای زبانی کمتری  که یدرحال

مردان بیش از  شودا نسبت به نسل پیشین ديده می

کنند و حتی  زنان از اين واژگان استفاده می

استا )فیاض  ها نیز متفاوت موضوع اين دشواژه

 ( 01: 1250و رهبری، 

دهد که  گرفته نشان میهای صورت بررسی

 ۀهايی را که مربوط به حوز زنان بیشتر دشواژه

ها، مرگ، حاالت روانی، جسمی و  بیماری

برند و کمتر از  خانوادگی است به کار می

های جنسی استفاده  های مربوط به حوزه دشواژه

عمل   عکسکنندا در همین رابطه مردان  می

از  آنهاکنند و بیشترين میزان استفاده  می

های جنسی،  های مربوط به حوزه دشواژه

 ۀدهند نشانو اين امر  استخانوادگی و خوراک 

های زنان و مردان بر  آن است که کاربرد دشواژه

با يکديگر  آنهاهای واژگانی  اساس انتخاب حوزه

 ( 132: 1215متفاوت استا )ارباب، 

های  گرفته در رمانهای صورت طبق بررسی

و تعابیر خاص زنانه   مورد دشواژه 20علیزاده 

شناسان که  با توجه به نظر زبان امشاهده شد

ها و تعابیر و موضوع آنها در رمان  کاربرد دشواژه

های به  دشواژه ،زنان متفاوت از رمان مردان است

کار رفته در آثار علیزاده در مقايسه با آثار 

اين است علت آن مد بیشتری دارد و گلشیری بسا

  خانها در رمان  که بیشترين تعداد دشواژه



 97         جنسیت هوشنگ گلشیری براساس راب ۀ زبان و ثار غزاله علیزاده وزنان در آ تفاوت نوشتار مردان و
 

از زبان میهمانان ناخوانده که وابسته به  ها ادريسی

قهرمان شوکت،  ژهيو به ؛ین جامعه هستنديپا  طبق

شود و چون نويسنده به اين شخصیت  روان می

ی مردانه بخشیده است و اين میهمانان وخو خلق

کنند که زبانشان از فارسی  زندگی میدر محیطی 

های به کار رفته از زبان  معیار دور است، دشواژه

شود و استفاده از  رکیک محسوب نمی آنها

های عامیانه و محلی باعث شده از زبان معیار  واژه

قهرمان  خصوص بهفاصله بگیرندا میهمانان رمان 

گرايانه تمايل بیشتری دارند  شوکت به رفتار سلطه

رای اعمال قدرت به رفتار و گفتار مردانه و ب

شناسان  جويندا پس طبق نظر زبان تقرب می

ی به کار رفته در زبان آنها بیشتر به  ها دشواژه

های داستان  حاالت و روحیات خاص شخصیت

گردد و با توجه به متفاوت بودن موضوع  بر می

مورد از اين  01آيندا  آنها رکیک به شمار نمی

مشاهده شد که  ها ادريسی  خانرمان  ها در دشواژه

آن هم از زبان قهرمان شوکت و مهمانان ناخوانده 

وخوی مردانه بخشیده  که نويسنده به آنها خلق

بیان شده که  ،وزبانشان از فارسی معیار دور است

ها از  شناسان که معتقدند دشواژهبا نظر زبان کامالً

دور شود که از زبان معیار  زبان کسانی بیان می

ها با توجه به  هستند و موضوع دشواژه

تطابق  کامالً ،های شخصیتی متفاوت است ويژگی

مورد  10هم  های تهران شبداردا در رمان 

های  دشواژه ديده شد که آن هم از زبان شخصیت

 مرد بیان شده استا

ها  های گلشیری چون شخصیت اما در رمان

و از طبقات اجتماعی مناسب  کردهلیتحص

کاربرد  آنهاها از زبان  ی دشواژهریکارگ به ،هستند

درصدی در اين  35کمی دارد و طبق بررسی 

 مشاهده شدا  مورد دشواژه 21ها  رمان

 :مثال

، سلیطه گم شو رخ گلزن لگدی به او زد؟  -

 ( 52: 1211، ها ادريسی  خان)

بره شرف نیستا ) هم بی قدرها آنساطع  -
 ( 105: 1202، گمشده راعی

 

 های عاطفی اربرد واژهک .7-7

زنان بیشتر از مردان از که لیکاف عقیده دارد 

های زبانی که بیانگر عاطفه و احساس  صورت

یات ئچون زنان به جز کنند و استفاده می ،هستند

کنند، بنابراين بسامد کاربرد قید و صفت  دقت می

های عاطفی در کالم زنان بیش از مردان  و واژه

( هر تحلیل سبکی از 20: 1110استا )لیکاف، 

 رو نيا ازنخستین گام، يک عمل تفسیری است، 

، خشک و تجربی باشد، گراتینیعتواند  نمی

شناسی تأثیری )عاطفی( راهکارهای خواننده  سبک

: 1215کنندا )فتوحی،  محور خود را طرح می

کاربرد کلیه کالم زنانه، در کنار شخصیت ( »125

برای  کند و زنان همنشینی خاص ايجاد می

پرداختن به موضوعات و مسائل خاص زنان، 

انسجام لفظ و محتوای آثار زنان رعايت شده 

 ( 113: 1210)سراج،  ا«است

های صورت گرفته، در آثار  طبق بررسی

های  عاطفی و در رمان ۀمورد واژ 12علیزاده 

عاطفی مشاهده شدا  ۀمورد واژ 0گلشیری فقط 

ر آثار دو های عاطفی د ی واژهریکارگمیزان به

نويسنده تفاوت نوشتار زنان ومردان در اين حوزه 

 :کندا مثال را به خوبی اثبات می
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انگشت کشید:  بچه دخترروی تصوير  -

، ها ادريسی  خان) ا«طفلکم/ عجب سرنوشتی»

1211 :001 ) 

بره گمشده رفتا ) چرابیچاره صفیه،  -
 (05: 1202، راعی

 

 مردان زنان و ۀهای متعلق به حوز واژه .2-7

هايی خاص استفاده  طبق نظر لیکاف زنان از واژه

های  کنند که مربوط به عاليق آنها در حوزه می

یات ا زنان به دلیل اينکه به جزئمختلف است

دهند و سعی در توصیف دقیق  می اهمیت بیشتری

های مختلف  پس در حوزه ،یات دارندجزئ

کنند که  های خاصی استفاده می توصیف از واژه

ها زياد  نگری از اين واژها به دلیل کلیمرده

در  هرچند( 00: 1110کنندا )لیکاف،  استفاده نمی

مشترک  طور بهبسیاری از جوامع، زنان و مردان 

های اجتماعی شرکت دارند، اما  در بیشتر فعالیت

ها زنان و در  رسد که در برخی از زمینه به نظر می

ين امر ا تری دارند و فعالبرخی ديگر مردان نقش 

بانی معینی میان اين های ز سبب پیدايش تفاوت

هايی  زنان در زمینه مثال عنوان به ادشو دو گروه می

  ی و آرايش تجربآشپزمانند خیاطی، بافندگی، 

بیشتری دارند و به همین دلیل بسیاری از 

اصطالحات مربوط به اين حوزه زنانه به نظر 

نظامی، هايی مانند امور  رسند، اما در زمینه می

ی کارهای سنگین، طورکل بهمکانیکی، فلزکاری و 

اصطالحات مربوط  رو نيا ازترند و  مردان فعال

هستندا )مدرسی،  ها بیشتر مردانه به اين حوزه

1251 :125- 121) 

 نکهياهای علیزاده با توجه به  در رمان

 ،نويسد نويسنده در مورد فضای زندگی زنان می

های  ان مانند لباسزن ۀهای متعلق به حوز واژه

، وسايل شيآرا لوازم، آنهاهای متنوع  زنانه، رنگ

 052 پرده، میز آرايش، گنجه، مالفه،زندگی مانند 

های  زنان و در رمان ۀمورد واژه متعلق به حوز

مردانه  ۀمورد واژه متعلق به حوز 51گلشیری 

نگری  جزئی ۀدهند نشانمشاهده شد که اين نتايج 

های  خاب و گسترش واژهو قدرت زنان در انت

  مردان عالق که یدرحال ؛است شان عالقه مورد

و اين مقايسه نظر  چندانی به اين مسئله ندارند

اين تفاوت نوشتاری مردان   شناسان در زمینزبان

ای از يک  کندا در ادامه، نمونه و زنان را اثبات می

توصیف علیزاده و قدرت نويسنده در به کارگیری 

زنان آورده شده با  ۀلق به حوزهای متع واژه

 ای از توصیف گلشیری:  نمونه

 :مثال

ها را  خانم ادريسی سر گنجه رفت، لباس

کرد، شال ابريشم را روی دوش انداخت،  رورويز

، ها ادريسی  خاندر آينه نگاهی به خود کردا )

1211 :125 ) 

گاهی دختری بود با يک گلدان و با  -

زنی  ته در دامنقد عروسک و يا نشسعروسکی هم

بره گمشده کشیدا ) لچگ به سر، زن قلیان می

 ( 11: 1202، راعی

 

 نحوی ۀالی .5

 جمالت پرسشی. 7-5

هايشان به اين نتیجه  شناسان در پی بررسی زبان
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میزان کاربرد  ۀاند که به دو دلیل عمد رسیده

جمالت پرسشی در میان زنان در مقايسه با 

شناسانی چون  انمردان، بسامد بیشتری داردا زب

 نفس اعتمادبهلیکاف علت اين رويکرد را نبود 

، هدف ذکرشدهاندا دلیل ديگر  در زنان دانسته

هاستا اين  زن از بیان اين نوع جمله سخنوران

اين جنس برای که شناسان معتقدند  دسته از زبان

ايجاد همدلی و برقراری ارتباط با ديگران سخن 

های پرسشی  گويند و بدين سبب از جمله می

معموالً هدف  که یدرحال ؛کنند بیشتر استفاده می

ی است که از ا وجههمردان از سخن گفتن، سبک 

گیردا )فسولد،  ت میأنش آنهاجويی  حس برتری

؛ کريستال، 250: 1112؛ منکجر، 153: 1111

به نقل از رضوی ؛ 02: 3552؛ سارلند، 31: 1115

 (02: 1212، اینیصالحو 

زنان تمايل زيادی »که  فتوحی معتقد است

سه برابر مردان سؤال  آنهابه پرسیدن دارند، 

سؤاالت کوتاه که  ندهست ليماکنند و اغلب  می

اين است که شريک  آنهابیشتری بپرسند و هدف 

( 055: 1215)فتوحی، «ا خود را وارد گفتار کنند

گرفته در آثار دو نويسنده های صورت بررسی

ورد تأيید ـن مـاي ان را درـشناس زبان  ـنظري

 کنندا  می

زنان به استفاده از جمالت   به دلیل عالق

پرسشی و شريک کردن طرف مقابل خود در 

گفتار، کاربرد جمالت پرسشی در داستان زنان 

های مختلف، بیشتر  نويسنده و از زبان شخصیت

های  از داستان مردان نويسنده استا در بررسی

ی در سه پرسش  مورد جمل 1551گرفته صورت

مورد در سه رمان گلشیری  055رمان علیزاده و 

ی ها جملهکه اين میزان کاربرد  مشاهده شد

سه برابر رمان  باًيتقرپرسشی در رمان زنانه 

، علیزادههای  در داستان مردانه استا

گو با وهای مختلف در حین گفت شخصیت

های مختلف به وفور از  يکديگر و بنا به موقعیت

کنند و اين نويسنده  استفاده میجمالت پرسشی 

هايی،  است که سعی کرده با ايجاد سؤال و تعلیق

کشش داستان را افزون سازد و در برخورد با 

اين جدال و رد سؤال و جواب بین 

های داستان، روحیاتشان را بهتر و  شخصیت

شناسان در  بیشتر توصیف کند که طبق نظر زبان

قالب اين ها و در  ها از زبان شخصیت داستان

اما گلشیری  ،شود های زبانی رمزگذاری می نشانه

های خود از جمالت پرسشی کمتری از  در رمان

ها استفاده کرده است  های داستان زبان شخصیت

 ۀدر مورد استفاد شناسان زباننظر  هم بازکه اين 

های پرسشی و تفاوت  بیشتر زنان از جمله

يید با مردان در اين باب را تأ آنهانوشتاری 

 کندا می

به من »گفت:  دار خشوهاب با صدايی  -

کشی؟ زورگويی؟  ارزد؟ آزادی بگو چرا؟ چن می

  خان« )؟ دنبال گله رفتن؟متحجری بعد کديوار ي

 (121: 1211، ها ادريسی

اما راستی چطور؟ حاال يعنی غروب که  -

: 1202، بره گمشده راعیکنید؟ ) شد، چکار می

21 ) 

 

 حذوفجمالت مق ع و م .5-5

زنان در مقايسه با مردان که لیکاف عقیده دارد 

برای برقراری ارتباط بیشتر از جمالت بدون فعل 
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ها را ناتمام رها  کنند و خیلی از جمله استفاده می

کنند که بیشتر به دلیل نبود اعتماد به نفس در  می

ها نشان  ( پژوهش20 :1110 ،زنان استا )لیکاف

یش از مردان، تمايل ، بوگو گفتداده که زنان در 

 آنهادارندا  وگو گفتبه قطع کالم و تاییر مسیر 

به ادامه و تکمیل بحث و انجام  مند عالقهچندان 

های ناتمام  موضوع نیستندا به همین دلیل جمله

با مکث و سکوت در سخن ايشان بیشتر است و 

های سخن  مسکوت گذاشتن موضوع را از ويژگی

زنانه مکث و سکوت  شمارندا در نوشتار زنانه می

سر نقطه ]ااا[ نگارش  صورت بهدر خالل سخن 

 ( 051: 1215شودا )فتوحی،  می

میزان کاربرد جمالت مقطع و بدون فعل  

های  مورد و در رمان 113های علیزاده  در رمان

 هم بازمورد مشاهده شد که  230گلشیری 

 درهای نوشتاری زنان و مردان  تفاوت دهنده نشان

 هاستا ی نوع جملهریارگک به  نیزم

های  ، جملهها ادريسی  خاندر رمان 

است که برای  فعل یبيا  کم فعلمتناوب، کوتاه، 

نشان دادن حالت هیجان، تاییر، ناشکیبايی و 

ا )اسحاقیان، های داستان است اضطراب شخصیت

1252 :355) 

آيم، اما وقتی خواستم  امشب خانه نمی -

، گمشده راعی بره) ا اااسوار بشوم ديدمش که

1202 :131 ) 

 ۀقهرمان کوکب کمر راست کرد و چهر -

کشد،  ؛ او آخرش مرا میشده منقبضتکیده و 

: 1211، ها ادريسی  خانخوب ااا شبم را گرفتها )

101 ) 
 

 جمالت تعجبی، عاطفی، منادا .9-5

لیکاف معتقد است که زنان در مقايسه با مردان 

زمانی قید های  بیشتر از جمالت عاطفی و صورت

 ،و صفت که بیانگر عواطف و احساسات هستند

های تعجبی و  کنندا کاربرد جمله استفاده می

عاطفی در سخن زنان بیش از مردان استا 

 ( 05 :1110)لیکاف، 

مورد  251طبق تحلیل آثار دو نويسنده، 

های عاطفی، تعجبی و منادا در سه رمان  جمله

آن مربوط  علیزاده مشاهده شد که بیشترين بسامد

های  مورد و جمله 101به جمالت ندايی که 

مورد  01و  151تعجبی و عاطفی که به ترتیب 

 51 مجموع درهای گلشیری  در رمان امشاهده شد

مورد کاربرد داشت که بیشترين کاربرد آن مربوط 

های تعجبی و عاطفی  مورد و جمله 25به منادا 

 مورد است که اين بسامد در 5و  31به ترتیب 

ینی دارد و يهای علیزاده بسامد پا مقايسه با رمان

نوشتار مردان و زنان را طبق نظر  ۀتفاوت در حوز

 کندا می تأيیدشناسان  زبان

 مثال:

آه ياور! اگر بدانی چه باليی سرم آوردندا  -

 ( 00: 1211، ها ادريسی  خان)

بره ای خوبم قربان شما، شما چطوريد؟ ) -
 ( 21: 1220، گمشده راعی

 

 جمالت معترضه و دعایی .7-5

لیکاف، زنان به دلیل اعتماد به نفس   نظري  بر پاي

پايین و برخورداری از جايگاه اجتماعی ضعیف 

برند  جمالت تمنايی و معترضه را بیشتر به کار می
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و نوع کاربرد جمالتشان با مردان متفاوت استا 

( زنان بخش خاصی که 03م: 1110)لیکاف، 

مردانه و زنانه را در فارسی جدا  های گفتار حوزه

ها  دو قلمرو دشنام و نفرين استا دشنام ،دنکن می

های مردان متفاوت از زنان استا اين دو  و نفرين

بسیار تفاوت دارد که محل  جهت آن ازحوزه 

ها و عواطف  انعکاس قدرت، روحیات، نگرش

بیشتر  رو آن اززنان  خاص هر دو جنس استا

ه از قدرت کمتری گويند ک می« نفرين»

برخوردارند و وجه کالمشان تمنايی و دعايی 

اما مردان به جهت برخورداری از پايگاه و  ،است

کنند و  اقتدار، صفات بد را به ديگری اطالق می

 ( 050: 1215دهندا )فتوحی،  دشنام می

مورد جمالت  321 موردنظرطبق شواهد 

های علیزاده مشاهده  معترضه و دعايی در رمان

که بیشترين بسامد آن مربوط به جمالت  شد

معترضه و کمترين بسامد آن مربوط به جمالت 

مورد  21های گلشیری  دعايی است و در رمان

جمالت معترضه و دعايی مشاهده شد که 

بیشترين بسامد آن مربوط به جمالت دعايی و 

کمترين بسامد آن مربوط به جمالت معترضه و 

دهد که زنان  میاين مقايسه نشان  ااستنفرين 

کنند و بیشتر از مردان از نفرين و دعا استفاده می

تفاوت  ۀشناسان درباراين مقايسه با نظر زبان

کارگیری به  نوشتار مردان و زنان در زمین

جمالت معترضه و دعايی از سوی زنان سازگار 

 استا

  خانشماهاا ) بالنسبتبرود به گور سیاه،  -

 ( 012: 1211، ها ادريسی

بره شود، خدا خودش رحم کندا ) نمی -

 ( 21: 1202، گمشده راعی

 

 ها و عبارات کنایی جمله .9

زنان از گفتار غیرمستقیم برای : »گويد لیکاف می

کنند که به عواطف و  درخواست استفاده می

 ۀتر است و اين گفتمان ويژ ها نزديک ناشناخته

چون بیشتر از  ؛زنان و نوشتار خاص آنها است

ابهام و  دهنده نشانو جمالتی که اشکال 

)لیکاف، «ا کنند پوشیدگی سخن است استفاده می

شناسان هم  ( نظر ساير زبان02، 03م: 1110

گفتاری را در نوشتار زنان تأيید   گون نياکاربرد 

صناعات » :سدينو یمکندا فتوحی در اين زمینه  می

بالغی، در سخن زنان به طرز متفاوتی از مردان به 

تر از  شود، ظاهراً سخن زنان کنايی فته میکار گر

بر معانی ضمنی بیش از معانی  زنان ومردان است 

های زنانه، از  در موقعیت آنهاا دارند تأکیدصري، 

و کنايی بیش از مردان بهره  زیآم طعنهعناصر 

ی زنانه در وگو گفتهای يک  جويندا جمله می

زبان فارسی، سرشار از معانی ضمنی و کنايی 

 ( 055: 1215)فتوحی، «ا است

های هنری  ترين اسلوب کنايه يکی از مهم

نويسی  ترين شگردهای زيبا گفتار و يکی از مهم

استا زنان برای بیان مقاصد خود از جمالت 

کنند و گرايش بیشتری به  کنايی بیشتر استفاده می

پوشیده سخن گفتن دارندا تجربه نشان داده است 

به دلیل زيبايی  که نويسندگان و شاعران گاه

سخن و گاه برای عمق بخشیدن به سخن خود و 

خويش و  ۀو جبر حاکم بر دور  يا به داليل خفقان
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عدالتی میزان کاربرد جمالت کنايی در  ظلم و بی

خصوص در آثار زنان بسامد بااليی به آثارشان 

 داردا 

های  گرفته در رمانهای صورت بررسی

ها و  رد کنايهعلیزاده و گلشیری در مورد کارب

ی نشان خوب بهجمالت کنايی اين تفاوت را 

 دهدا می

های کنايی در آثار  میزان کاربرد جمله

علیزاده نسبت به آثار گلشیری بسامد بااليی داردا 

های کنايی  مورد جمله 312های علیزاده  در رمان

  خانمورد آن در رمان  105مشاهده شد که 
وی بسیار ها و را در کالم شخصیتها  ادريسی

کاربرد اين موارد در  که یدرحال ؛شود ديده می

 مورد استا 01های گلشیری  رمان

گیری از اين عنصر، زبان را  با بهره علیزاده

کند و به دلیل خفقان و  به زبان عامیانه نزديک می

، خود ۀدورعدالتی حاکم بر جامعه  ظلم و بی

انحراف »کاربرد کنايه در آثارش چشمگیر استا 

بان نوشتاری به گفتاری در مقیاس وسیع و از ز

، واژگان و کالم هیتکجويی از امثال با کنايات،  بهره

های نحوی عامیانه استا در میان کسان  ساخت

رمان، زبان قهرمان شوکت به اين اعتبار از همگان 

 ا«ندارد  تر است و در ادبیات داستانی همتايی غنی

 ( 52: 1252)اسحاقیان، 

ر خود در مقايسه با علیزاده گلشیری در آثا

های کنايی استفاده کرده است که  از جمله ندرت به

تفاوت نوشتاری زنان و مردان را در  هم بازاين 

 کندا ها اثبات می کاربرد کنايه  زمین

برو بساطت را جمع کن! راحت  -

ها را سر شوکت  ايد اينجا همه کاسه کوزه نشسته

ان شکنید، توی دستان آب تک بدبخت می

 ( 210: 1211، ها ادريسی  خانخوردا ) نمی

و نیمش باقی  میون قورت دوصب،  هم باز -

 ( 125: 1202، راعی  بره گمشدهبودا )

 

 گیریبحث و نتیجه

های صورت گرفته در  در اين مقاله طبق بررسی

  آثار غزاله علیزاده و هوشنگ گلشیری در زمین

 زبان و  های نوشتاری زنان و مردان و رابط تفاوت

د که در شهای آنان مشخص  جنسیت در نوشته

در سط، زبانی بر اساس  موردنظرآثار نويسندگان 

بر  بنالیکاف تفاوت وجود داردا زنان   نظري

نگری خود  های شخصیتی خاص و جزئی ويژگی

های عاطفی، مبهم و  ها، واژه از طیف گسترده رنگ

رد دا سروکارزنانه  ۀهايی که با عاليق و حوز واژه

  نیزم درکنندا  بیشتر از مردان استفاده می

طبق نظر  چند هرها  ی دشواژهریکارگ به

های زنان و مردان با  شناسان موضوع دشواژ زبان

های شخصیتی آنها  ويژگی توجه به حاالت و

از غزاله  ها ادريسی  خانمتفاوت است، در رمان 

علیزاده به دلیل اينکه نويسنده به میهمانان 

قهرمان شوکت  جمله ازداستان  ۀناخواند

ها در  ی مردانه بخشیده کاربرد دشواژهوخو خلق

 ،هايش بیشتر است اين رمان به نسبت ديگر رمان

های مردان از نوع رکیک  ولی مانند دشواژ

شوند و بیشتر متناسب حاالت و  محسوب نمی

های داستان استا در سط،  روحیات شخصیت

ه مشخص های صورت گرفت نحوی هم در بررسی

د که زنان بیشتر از مردان به جمالت پرسشی ش

گرايش دارند و تمايلشان به حذف و قطع 
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در  آنهاجمالت نسبت به مردان زياد استا 

مقايسه با مردان از جمالت عاطفی بیشتر استفاده 

کنند و بسامد جمالت معترضه و دعايی در  می

  نسبت به مردان بیشتر استا در زمین آنهانوشتار 

ها و عبارات کنايی هم زنان گرايش  برد جملهکار

های کنايی دارند و  بیشتری به استفاده از جمله

 به پوشیده سخن گفتن زياد استا هانآمیل 

 

 منابع

بررسی و (ا »1211)پايیز و زمستان  ارباب، سپیده

های رايج فارسی در تداول  بندی دشواژه طبقه

شناسی  های زبان نشريه پژوهش«ا عامه

 -130 صص ، سال دوم،0شماره  ،تطبیقی

 ا151

  ادبیت متن در خان» (ا1252) اسحاقیان، جواد

 -31صص ، 22، سال هفتم، شماره «ها ادريسی

 ا31

های نقد ادبی  نظريه ا(1251تايسن، لوئیس )

ترجمه مازيار حسن زاده و فاطمه  امعاصر

 اتهران: نگاه امروز احسینی

محمد پور  دلبری، حسن؛ میرزايی، هدی و عرب

بررسی متایر » ا(1212آبادی، علی محمد )

جنسیت با تکیه بر زبان زنان در رمان کنیز و 

های  فصلنامه پژوهش «اپور اثر منیرو روانی

 ا21-05 صص، 05، شماره 10، سالادبی

(ا 1212نیا، مريم ) رضوی، فاطمه؛ صالحی

بررسی شالوده شکنانه نوشتار زنانه، مقايسه »

فصلنامه «ا السلطان يزالسلطنه و عز سبک تاج

 ا32، شماره 1، دوره پژوهشی نقد ادبی

روند تکوين گفتمان  ا(1210ی )علدیسسراج، 

تهران:  ازنانه در آثار نويسندگان زن ايرانی

 اانتشارات روشنگران و مطالعات زنان

راهنمای (ا 1211سلدن، رامان و ويدسون، پیتر )
ا ترجمه عباس مخبرا های ادبی معاصر نظريه

دوما ويرايش سوما تهران: نشر طرح  چا 

 نوا

 افرهنگ ادبیات فارسی (ا1252شريفی، محمد )

و، ـر نـگ نشـرهنـران: فـته اومـا  سـچ

 معینا

 (ا1251) مقدم، آزاده و بردبار، آناهیتا شريفی

 «اتمايز گوناگونی در اشعار پروين اعتصامی»

، یشناخت زبانپژوهش دوفصلنامه پژوهشی 
 ا0)س(، شماره دانشگاه الزهرا 

ی شناس نشانهرويکرد  (ا1252) صیامی، توحید
اجتماعی، بررسی مسئله برابری در ترجمه 

رساله  ا«انگلیسی به فارسی»ادبیات داستانی 

 :تهران اشناسی همگانی رشته زبان ادکتری

 دانشگاه تربیت مدرسا

 ادو جلد اها ادريسی  خان ا(1211)علیزاده غزاله 

  اتهران: تیراژه

 :تهران اهای تهران شب ا(1215) ــــــــــــــــ

  اانتشارات توس

های  دو منظره و داستان ا(1210)ــــــــــــــــ

 اانتشارات توستهران:  اديگر

شناسی  سبک ا(1215) فتوحی رودمعجنی، محمود

 اتهران: سخن اها ها، رويکردها و روش نظريه

 ادستور مفصل امروز ا(1255رود، خسرو ) فرشید

 اان: سخنتهر
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صدای » (ا1250) رهبری، زهره ؛فیاض، ابراهیم

، پژوهش زنان «ازنانه در ادبیات معاصر ايران

 ا0 مارهش

 ابره گمشده راعی ا(1202)گلشیری، هوشنگ 

  اتهران: کتاب زمان ااول لدج

چا   اهای دردار نهیآي ا(1211) ــــــــــــــــ

 اتهران: نیلوفر اهفتم

چا   اشازده احتجاب ا(1225) ــــــــــــــــ

  اتهران: نیلوفر اچهاردهم

عقل مذکر، مردانگی و  (ا1251) لويد، ژنويو

محبوبه   ترجمه اغرب  زنانگی در فلسف

 تهران: نیا اچا  دوم امهاجر

جنسیت و  ا(1251اصل، عباس )محمدی

 انيآذ گلتهران:  اشناسی اجتماعی زبان

ی شناس درآمدی بر جامعه ا(1251مدرسی، يحیی )

نشر پژوهشگاه علوم  ا تهران:چا  اول ا زبان

  اانسانی و مطالعات فرهنگی

روند تکوين » (ا1211) نیکوبخت، ناصر و ديگران

سبک زنانه در آثار زويا پیرزاد تحلیل بر پايه 

، فصلنامه نقد ادبی «اشناسی فمینیستی سبک

 ا15، شماره 0دوره 

علی   ترجمه ابررسی زبان ا(1250) يول، جورج

 اتهران: سمت اچا  اول ارامیبه
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