
 

كنم از ها را من خاموش مي نقد و تحليل رمان چراغ
  منظر زبان و جنسيت

 مجله علوم ادبي) 212-181(

  1مالحت نجفي عرب

  چكيده
موضوعي نسبتاً تازه اسـت كـه بـه تحقيـق و      ،بررسي و تحليل آثار ادبي از منظر زبان و جنسيت در زبان فارسي

زبـان و موقعيـت   «مشهور خود با عنوان  در مقاله» رابين ليكاف«ها را در اين مبحث دارد. اولين نظريهنياز پژوهش بسيار 
بار اعالم كرد زبان  نخستيناو براي  .شناسي اجتماعي ايجاد كردكه تحول شگرفي در مطالعات زبان ساختمطرح » زن
تر حـاكي از تسـلط زبـان مردانـه بـر زبـان بـود. ورود زنـان بـه           با زبان مردان متفاوت است. مجموع نظرياتش بيش زنان

كه در گذشته زنان را مخاطب و خواننده آثار  سابقه چنداني ندارد. با توجه به ايندر ايران فضاهاي اجتماعي و فرهنگي 
دانستند، بايد ديد اكنون كه شتند و بهترين زبان را نيز زبان مردانه مينوتر مردان براي مردان مي دانستند و بيشادبي نمي

نـد زبـاني   اانـد، آيـا توانسـته   اي نيز از خود بر جـا گذاشـته  و آثار برجسته يافتهآنان فرصت ورود به ميدان نويسندگي را 
ت كه با خلق چند اثر داستاني مناسب جنسيت قهرمانان خود ايجاد كنند؟ زويا پيرزاد يكي از نويسندگان زن معاصر اس

جايگاه مطلوبي در ادبيات داستاني معاصر در ميان نويسندگان احراز نموده  ،كنمها را من خاموش مي ويژه رمان چراغبه
و جوايز بهترين رمان سال پكا، بهترين رمان سال بنياد هوشنگ گلشيري، كتاب سال وزارت ارشاد جمهـوري اسـالمي   

نويسـان  به موقعيت و جايگاه ويژه اين نويسنده و رمان معـروفش در بـين داسـتان    ااص داده است. بنو... را به خود اختص
، مكالمـات قهرمانـان را از حيـث زبـان و جنسـيت بررسـي كـرده، ميـزان         اين رمـان  معاصر، بر آن شديم با پژوهشي در

 نويسنده در بسـياري از مـوارد موفـق    ،دهدميموفقيت نويسنده را از اين منظر ارزيابي نماييم. نتايج به دست آمده نشان 
اي از در پـاره امـا   شناسي عمل كرده،از هنجارهاي زبانفراتر  ،هاو از حيث پرداختن به موضوعات خاص جنسيت بوده

  ها ناموفق بوده است. ويژه رنگواژهموارد به
  

  واژگان كليدي
  كنم. اموش ميها را من خ زويا پيرزاد، نقد و تحليل، زبان و جنسيت، چراغ
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  مقدمه 
مـردان بـراي    ،از ايـن رو  ؛دانسـتند در گذشته هيچ گاه زن را مخاطب و خواننده نمـي 

دانستند كه دانستند و بهترين گفتار را آن مينوشتند حتي بهترين زبان را مردانه ميمردان مي
هاي اجتمـاعي  اما امروزه زنان در تمام عرصه .)29: 1998بيانش مردانه باشد (احسان عباس، 

ــردان    ــرف م ــه از ط ــان در جامع ــد و حضورش ــده اســت. آن  حضــور دارن ــه ش ــا  پذيرفت ه
آهسته به قلمرو نويسندگي نيز وارد شدند و آثار ماندگار از خود به جا گذاشـتند. در   آهسته

ميزان موفقيت  ،كنمها را من خاموش مي چراغرمان شود با محوريت اين پژوهش تالش مي
نويسنده به عنوان يك زن در ساخت زبان زنانه و مردانه براي قهرمانانش بررسي شود. يكي 

نبودن طرح و چارچوب كلي براي موضوع اسـت كـه    ،از مشكالت اساسي در اين پژوهش
تـالش شـده    ،به دليل تازگي موضوع طرح مـدوني از آن ارائـه نشـده اسـت. در ايـن مقالـه      

شناسان نقـد و تحليـل   هاي زبانثيرگذار در زبان و جنسيت بر اساس يافتهأت متغيرهاي تر بيش
لـذا   ،نويسي در ايران نگذشته اسـت  از بدو تولد داستانزمان زيادي  ،دانيمكه مي شود. چنان
نويسي را به صـورت ذوقـي و بـه تقليـد از      رود نويسندگان ايراني كه غالباً داستانانتظار نمي

 زمينـه شناسـي و آكادميـك در   اند و مطالعـات زبـان  جهان شروع كردههاي ديگر ملل  رمان
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اند، توانسته باشند اثـري منطبـق بـا مـوازين علمـي خلـق كـرده باشـند.         نويسي نداشته داستان
اي از مـوارد موفـق عمـل    دهد نويسنده در پارهنشان مي ،ي اثر مورد نظر در اين مقالهمطالعه

نظـران را بـه كـار     كارهاي علمي صاحبت موازين و راهكرده و در مواردي هم نتوانسته اس
  گيرد. 

آن و اقبـال   تـازه هـاي  هـاي يافتـه  اميد است بـا توجـه بـه تـازگي موضـوع و جـذابيت      
گران جوان، شاهد تحولي جديد از اين منظر در ادبيـات داسـتاني خـود باشـيم و بـا       پژوهش

ببخشـيم و بتـوانيم بـا آمـوزش      به ادبيات داسـتاني كمـال و ارتقـا    ،وضع موازين دقيق علمي
  در خلق آثار داستاني غني برداريم. گامي مؤثر  ،علمي

  و رمان وي نگاهي به زندگي زويا پيرزاد
)، در آبادان از مادري 1331يا  1330تبار معاصر ايراني (ت  زويا پيرزاد نويسنده ارمني

در تهـران ازدواج كـرد و   جا به مدرسه رفت،  تبار به دنيا آمد. در همان ارمني و پدري روسي
هـا   چراغ با انتشار رمان 1380دو پسرش ساشا و شروين در تهران به دنيا آمدند. وي در سال 

جوايز مهمي همچون بهترين رمان سال پكا (مهرگـان ادب)، بهتـرين    كنمرا من خاموش مي
ر رمان سال بنياد هوشنگ گلشيري، كتاب سال وزارت ارشاد جمهوري اسالمي و لوح تقدي

  ) 18: 1381جايزه ادبي را به دست آورد. (فرخزاد، 
به اقتضـاي داسـتاني    فصل كوتاه دارد كه نويسنده بنا پنجاه كنمها را خاموش مي چراغ

سـازد.  صـفحه مـي   293خود كه هر كدام برشي كوتاه از زندگي روزمره است، داستاني بـا  
خـود هسـتند. هـدف اصـلي     زمـاني خـاص    گـر لحظـه   حوادث داستان گذرا و سـيال و بيـان  

ها صميميت و گرمـي   هايي است كه در آنبيان مشكل خانواده ،نويسنده از نوشتن اين رمان
 كوشدي ايجاد كرده است لذا زن ميتوجهي مرد به همسر براي او خألي بيرنگ شده و  كم

محبتـي همسـر را بـا     چنـان كـه كالريـس كـم     از راه ديگري پر كنـد. آن  اين خأل عاطفي را
نيسـم  يهـاي از فم جـايي كـه در ايـن اثـر رگـه      كنـد. از آن ديك شدن به اميـل جبـران مـي   نز

تواند مـا را بـه نتـايج جالـب و درخـوري      آن از منظر زبان و جنسيت مي ست، مطالعه مشهود
  برساند. 
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      تحقيق  پيشينه
گفتـار   هاي پيشين كه در مورد زبان و جنسيت انجام گرفته، در حوزهتر پژوهش بيش 

شايد دليل  .روي متون ادبي انجام شده باشد، بسيار كم است هايي كه بوده است. اما پژوهش
هـاي زبـاني كـه بـين مـردان و زنـان وجـود دارد بـا آن         اين تصور باشد كه تفـاوت  ،اين امر

شود، در نوشتار مشهود نيست. اما اين چنـين  صراحت و آشكاري كه در گفتار مشخص مي
هـا كـه بـين    هاي جنسيتي خود را در آثار فرهنگـي بـاالخص رمـان   وترود كه تفاانتظار مي

نويسنده و زبان داستان ارتبـاط نزديكـي وجـود دارد نشـان دهـد. در ميـان عوامـل مـؤثر در         
رسـد. ويژگـي اجتمـاعي     تر به نظر مـي  پيدايش و تحول زبان، نقش عوامل اجتماعي برجسته

دهد و ايـن   فرهنگي پيوند مي -عوامل اجتماعي ها، روندها و زبان، آن را با بسياري از پديده
انـد كـه    اي دانسـته  بستگي به حدي است كه برخي، زبـان (واژگـان) را آينـه    پيوستگي و هم

نـوعي در خـود مـنعكس     هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي جامعه را به ها و دگرگوني پديده
  ) 182: 1381سازد. (نوشين فر،  مي

 نخسـتين كسـي اسـت كـه مسـأله      )،1975(شناسمعهبه عنوان يك جا  1روبين ليكاف
زيـرا   ؛تـر از زبـان مـردان اسـت     پسـت  ،زبان زنان اعتقاد داردكند. او  زبان زنانه را مطرح مي

اهميت، سبك، غير جدي و  است و بر مطالب بي» عدم قطعيت«و » ضعف«هاي  شامل انگاره
چـه زنـان    است و چنـان » ومندترنير«گفتار مردان  ،هاي عاطفي تأكيد دارد. به نظر اوواكنش

، 2هـا را بپذيرنـد. (سـلدن    هاي اجتماعي با مردان باشند، بايـد زبـان آن   خواهان كسب برابري
1377 :263 (  
شصـت بـه ايـن طـرف بـه       شناسي اجتماعي تحت تأثير فمينيسم، از دههمطالعات زبان 

زبان را  و مطالعهشناسي مطرح شد زبان صورت علمي و به عنوان نگرشي آگاهانه در عرصه
شناسي ـ كـه   شناسي و گويشدچار تحوالت بنيادين كرد، ولي قبل از آن نيز مطالعات مردم

-هاي ميان گويشوران مرد و زن مياز قرن هفدهم ميالدي آغاز شده بود ـ به بررسي تفاوت 

  پرداخت. 
 3پيرگـردد. سـا  مـي  ي هفتـاد مـيالدي بـر   تحقيقات درايـن مـورد بـه اوايـل دهـه      پيشينه

 8)، ترادگيل1975( 7و كراچ 6)، دوبوا1975( 5)، برند1973)، ليكاف (1972( 4)، لباو1929(
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ــارون1983( ــژوهش )،1989( 10كــامرون و )1986( 9)، ب ــه پ ــن   از جمل ــاني در اي گــران جه
  اند.  زمينه

ــ ــر ()، نوشــين1375ري (كعس ــه ( )، برزگــر آق1374ف ــيان 1378قلع )، 1378)، (فارس
هايي از اين موضوع را زاويه ،هايينامه پايان نوشتن) نيز با 1387و مدرسي () 1380نژاد ( جان

به معيارهايي كلـي   ،جهان وران نديشهدر زبان فارسي بررسي كردند و با استفاده از نظريات ا
فـر   )، نوشـين 1381نـژاد ( )، علـي 1377آبادي (گران ديگري چون نجم دست يافتند. پژوهش

ــاقري (1381( ــا ) نيــز در1391)، بهمنــي و ب ــان مقــاالتي نوشــته  رهب ــه جنســيت در زب انــد و ب
  هاي زباني زنانه و مردانه در زبان فارسي غنا بخشيدند.  پژوهش

شخصيت تمامي مكالمات رمان را به  دوازده ،كنمها را من خاموش مي چراغدر رمان 
  اند. شخصيت مرد قرار گرفته سهشخصيت زن در مقابل  نهاند كه خود اختصاص داده

شناسي جنسيت داراي ابعاد مختلفي است كه آواها، واژگـان و جمـالت زبـان را    زبان
كاربرد اين نمودها در زبان زنـان و مـردان متفـاوت اسـت. بـراي نشـان دادن        .شود  شامل مي
 هاي رمان در ايـن سـه محـور شناسـايي    هاي زباني زنان و مردان، مكالمات شخصيتتفاوت

. گرديـد گـران پيشـين، تبيـين     هـاي پـژوهش  چنين يافته ف علمي و همو با توجه به تعاري شد
آن موازين تحليل و بررسي شد تا مشخص گردد كه پيرزاد تـا   سپس رمان مورد نظر بر پايه

شناسـان   هـاي زبـان  از يافته نداشتنچه اندازه موفق عمل كرده و تا چه اندازه به دليل آگاهي 
عوامل فرهنگي، اجتماعي و عاطفي خـاص، زبـاني    اجتماعي، مخصوصاً زبان و جنسيت و يا

                           جنسيت قهرمانان خود خلق نكرده است.  مناسب با
  آواها

 مقولـه  ،تواند وجه تمايز زبان زنانـه و مردانـه باشـد   ترديد يكي از متغيرهايي كه مي بي
كنـد، در زبـان   ود پيـدا مـي  تر نمـ  كه آواها در گفتار بيش به دليل اين ولي ،آوايي زبان است

زنجيـري ماننـد    توان نشاني از آن يافت. در عين حال برخي از آواهـاي زبـر  تر مي نوشتار كم
تواند وجه مميز زبـان زنانـه و   كه مي يابدتكيه، درنگ و آهنگ در زبان نوشتار هم نمود مي

سـي دارد. تعمـق در   سازي آن نقش اساالبته هنر نويسنده و ويراستار در برجسته .مردانه باشد
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رسد. ايـن كـار در زبـان    ممكن به نظر نمينابر است چه نسبتاً دشوار و زمان اين موضوع اگر
  فارسي به دليل نو بودن ممكن است با مذاق خوانندگان سازگار نباشد. 

بـه نظـر    .اي دارنـد كننـده  نقـش تعيـين   كـنم ها را خاموش من مي چراغ در رمانآواها 
هاي رمان نيز زن هستند، از اين كه نويسنده زن است و اكثر شخصيت اينرسد با توجه به  مي

عنصر زباني به خوبي استفاده شده و نويسنده توانسته احساسات زنانه را به نيكويي بيان كند. 
آن زن  زنجيـري شناسـايي شـده كـه گوينـده      يك مورد برجسته از آواهاي زبـر   ،در كل اثر

عـالوه بـر ايجـاد تأكيـد و      ،نصر تكيـه در چنـد جـاي عبـارت    است. نويسنده با استفاده از ع
نيـاز كـرده اسـت. البتـه ايـن عبـارت        بيان مقصود، خود را از استفاده فعل امر بي  تشخص در

تـر   با زير و بم شدن صدا و آهنگ بيان، جوهر زنانگي خود را بـيش  ،آيدمي وقتي به بيان در
به عنوان آواهاي زنجيـري نيـز در اثـر مـورد     ها  ها و مصوت دهد. استفاده از صامتنشان مي

هـا كـه البتـه     هـا و مصـوت   كند با تكرار صامتمطالعه نمود آشكار دارد. نويسنده تالش مي
مورد آواهـاي   هشتتر رنگ زنانگي دارند، حس و حال قهرمانان خود را بيان كند. از  بيش

 راا يـك مـورد آن   ، تنهـ كـنم هـا را مـن خـاموش مـي     چـراغ زنجيري به كار رفتـه در رمـان   
هـا از ايـن عنصـر    شخصـيت  است. هر چند در چگونگي استفاده بردهشخصيت  مرد به كار 
نگاه  دهنده كه نشان شود ديده ميدر كميت آن تفاوت آشكار  ،شودزباني تفاوتي ديده نمي

تأكيـد و  از معنادار نويسنده به اين عنصر زباني است و غالباً براي بيـان احسـاس و عواطـف،    
 شديد همراه با زيري و بمي صدا استفاده شده است. ت

  زنجيري هاي زبرنمونه
نويسـنده بـا اسـتفاده از چنـد      .)10: 1390رو شسـتن (پيـرزاد،    –و  –كالريس: دست 

ها مكثي است كه با فشار و زنجيري تكيه به سخن خود تشخص بخشيده، بين واژه عنصر زبر
يعني  ؛معادل يك جمله امري هستند ،ها جمله نيستندآكسان زياد بيان شده، هرچند اين واژه

  واجب است كه دست و رويت را بشويي.   
  هاي زنجيرينمونه
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ها در كـالم   نويسنده با تكرار يكي از مصوت .)18آرمينه و آرسينه: ماااا، مااااا! (همان: 
نمايي كرده اسـت. البتـه تغييـر آهنـگ صـدا و خيـزان شـدن آن كـه عنصـري           خود برجسته

  دهد. زنجيري است، زيري صدا و زنانگي آن را نشان مي زبر
) ؛ م م م ! 64) ؛ م م م  (همـان:  60) ؛ وااي! (همـان:  42هـا: م م م (همـان:   ديگر نمونـه 

بسامد ايـن   .)161(همان:  ) ؛ ما ا ا ما ا ا126) ؛ م م م (همان: 121) ؛ وااي، (همان: 68(همان: 
  توان آن را ويژگي سبكي نويسنده دانست. ري كه ميكلمات در اين اثر زياد است به طو

  
  واژگان

 ها. رنگواژه1

وان آدمي اسـت. اسـتفاده از ايـن    شناسان براي شناخت ر رنگ يكي از ابزارهاي روان
توانـد در نهايـت بـراي هـر     دارد كه ميبستگي صر ساده و گزينش آن، به مسائل مختلفي عن

 ،ايي خـاص نمايـد. بـا بررسـي دقيـق ايـن عنصـر       شخص ايجاد باور، عالقه، سليقه و آرزوهـ 
 آن پي برد.  به افكار، روحيات و جنسيت برگزيننده زياديتوان تا حد  مي

تـر از  ، بسـيار دقيـق  برنـد  ميهايي كه زنان به كار ) معتقد است رنگواژه1975ليكاف (
رنـگ  ش كـم اي روشن و بـنف هايي مانند قهوهرنگواژه ،مثال براي ؛هاي مردانه استرنگواژه

 ها استفاده كنند. آيد كه مردان از آنبرند و به ندرت پيش ميرا عموماً زنان به كار مي

ده داستان كوتاه فارسي و انگليسي پرداختـه اسـت،    خسرونژاد كه به بررسي و مقايسه
چه در فارسي و چه در انگليسـي  ـ نگاشته  ها در متون زندهد تعداد و تنوع رنگواژهنشان مي

  ) 53: 2007تر است. (خسرونژاد،  يشبـ 
رسـد نويسـنده نتوانسـته    بـه نظـر مـي    .در اثر مورد مطالعه، رنگ نمود محسوسي ندارد

است به خوبي براي نشان دادن تفاوت جنسيت قهرمانان خـود از ايـن عنصـر زبـاني اسـتفاده      
-سياه و سـرمه هاي سفيد،  دهند، تنها از رنگشده نشان مي هاي شناساييكه نمونه چنان ؛كند

چه اين متغير به دليل محدود و معدود بودنش وجه تمايز زباني نيسـت   اگر .اي استفاده كرده
دهـد زنـان بـه    و تنها يكي از كاراكترهاي زن از آن استفاده كـرده، مـتن عبـارت نشـان مـي     

  ها توجه و دقت دارند.  تركيب و تناسب رنگ



  )1394بهار و تابستان ، 7، شماره 4(سال  علوم ادبي دوفصلنامه///  188

  ) 133، سياه (همان، )96: 1380اي (پيرزاد، ها: سفيد و سرمهنمونه
  اهدشواژه. 2

هـا از لحـاظ فرهنگـي،     هاي زباني هستند كه ذكـر آن  ) صورتtaboo word( دشواژه
ها فحش و ناسـزا هسـتند كـه    شود. برخي از اين واژه ناشايست تلقي مي ،مذهبي و اجتماعي

شناسـان  زبـان  .)109–108: 1391هاسـت (اربـاب،    بـار منفـي فرهنگـي آن    دهنـده  خود نشان
زيـرا   ؛تـر دارنـد  تـر و مهـذب  هاي مؤدبانـه زنان گرايشي ذاتي به استفاده از صورت ،معتقدند

و  درسـت هـا رفتـاري   اي است كه جامعـه هميشـه از آن  فرآيند اجتماعي شدن آنان به گونه
 ويـژه  بهها تر انتظار دارد. اين امر باعث شده است تا زنان به شدت از كاربرد دشواژه سنجيده

برنـد  ها را بـه كـار مـي   هاي ركيك احتراز كنند و در اندك مواردي هم كه دشواژهاژهدشو
هـاي ركيـك) اسـتفاده    مؤدبانـه (در مقابـل صـورت    زشـت و غيـر   هاي غيرتر از صورتبيش
زنان را استادان اسـتفاده از حسـن    نيزشناس معروف فمينيست  ) زبان1975كنند. ليكاف ( مي

گرا و در پي نشـان دادن  گفتار بسيار رقابت زنان، مردان در عرصه داند؛ اما برخالفبيان مي
بـه   ؛تـري دارنـد   هـاي بـيش  آزادي نيـز برتري خود بر طرف مقابل هستند و از نظر اجتماعي 

كنند. هاي ركيك، استفاده ميدشواژهويژه  ها، بهتر از زنان از دشواژه خيلي بيش ،همين دليل
 ) 75: 1380نژاد،  (جان

چـون در   شود ميبندي ركيك تقسيم ها به دو گروه ركيك و غيرمقاله دشواژهدر اين 
اي از موارد هم كه مـردان وارد صـحنه   قهرمانان اغلب زن هستند و در پاره ،اثر مورد مطالعه

 28كننـد. از  هـاي ركيـك اسـتفاده نمـي    ها زن اسـت، از دشـواژه   شوند، طرف سخن آنمي
مـورد را مـردان بـه كـار      دومـورد را زنـان و    26رمـان،   ركيك به كـار رفتـه در   دشواژه غير

هـاي  دشـواژه  ،نوشـته  هـاي زن  رود در رمـان انتظـار مـي   ،شناسان اند. با توجه به نظر زبان برده
درصـد بـاالي    اماتر باشد كه اين امر در اين رمان به درستي رعايت شده، ركيك كم رنگ

بـا مـردان، بـه كـم رنـگ بـودن حضـور        ها توسـط كاراكترهـاي زن، در مقايسـه     كاربرد آن
قهرمانان مرد در آن منوط است. مردان در اين اثر حضور اندكي دارند و بسـيار كـم حـرف    

ها بسيار اندك است. ناگفته نماند كـه در   زنند، لذا نمود اين عنصر زباني نيز از جانب آنمي
  . يابدمي تر نمود با مرد اين عنصر زباني بيش ،مكالمات تك جنسيتي بخصوص مرد
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)، 22)، مزخـرف ( 120، 14هاي به كار رفته توسـط زنـان عبارتنـد از: احمـق (    دشواژه
مـي   )،  مـي 69) پِقـك ( 69)، غولتشـن ( 34عرضـه و كـوفتي (   )، بي33)، آكله (26سرخور (

ــر74( ــل (76خــانم ( )، عنت ــردك 283، 149، 121، 96) مرتيكــه (83)، زنكــه (80) اُزگَ )، م
)، مـرده  127وجبي ( )، نيم209،  154، 123) خر (121( )، ديوانه121( )، مرتيكه ديوانه149(

ها مانند اُزگل،  ) كه از برخي از آن283غلط كردن ( و )245)، خرس گنده (245شور برده (
ها زنانه يا مشـترك بـين زن و    اكثر آن اماشود، غولتشن و خر، بوي جنسيت مرد احساس مي

  مرد است. 
ها بـين  ). اين دشواژه227)، احمق (61مزخرف (: توسط مردان كاررفته هاي بهدشواژه

  زن و مرد مشتركند. 
  ها. سوگند واژه3

كــارگيري  هــاي مــردان و زنــان در خصــوص بــههــايي كــه در مــورد تفــاوتپـژوهش 
گر اين است كه مردان بـيش   ) بيان1981 –ها در زبان انگليسي انجام شده (گوم واژه سوگند

 ،جنسـيتي  دهد كه در مكالمات تكچنين نشان ميد. اين تحقيقات همخورناز زنان قسم مي
 ) 121: 1380نژاد،  ها بسيار باالتر بوده است. (جانكارگيري سوگندواژه آمار به

خدا، به دين، به پيغمبـر،  به دو دسته سوگند به مقدسات ديني مانند به را هاسوگندواژه
ور ارزشي و مهم زندگي مانند به جان مادر، به حضرت عباس، به مريم مقدس، به مسيح و ام

سـوگندواژه كـاربرد    ،تقسـيم نمـود. در ايـن اثـر    تـوان  مـي ها، به جان خـود و...   به جان بچه
اجتمـاعي و   بـه عوامـل فرهنگـي، طبقـه     ،چنداني ندارد. سوگند خوردن عـالوه بـر جنسـيت   

متوسـط اجتمـاعي و    طبقـه  قهرمانان غالبـاً از  ،تحصيالت افراد نيز بستگي دارد. در اين رمان
بعضاً داراي تحصيالت عاليه هستند. به همين دليل بازتاب سـوگندواژه در آن بسـيار انـدك    

واژه مقـدس و زنـان تنهـا يـك بـار از      كه مـردان فقـط يـك بـار از سـه سـوگند       چنان ؛است
 انـد. ايـن متغيـر را در   سوگندواژه مقدس و يك بار هم از سوگندواژه ارزشي استفاده كرده

  رفته در رمان:  كار هاي بهها قرار داد. نمونهتوان عامل تمايز زبان جنسيتاين اثر نمي
  : سوگند به مقدسات )الف

  ) 93و  92: 1380زاد،  (پير !به خدا، به مسيح، به حضرت مريم، من قايم نكردم«آرمن: 
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  ) 245(همان:  !شدم خرس گنده داشتم زهره ترك مي آره به مسيح. من«نينا: 
  سوگند به امور ارزشي:  )ب

  ) 29(همان:  !نزني باز دعوا راه بيفتد تو را به روح پدر قسم، حرفي«مادر كالريس: 
  ها: كننده تشديد

صـد، صـد بـار     در ها عباراتي مانند فقط، حتماً، واقعاً، خيلي، حقيقتاً، صـد تشديدكننده
 كنند. و... هستند كه شدت و تأكيد را به گفتار اضافه مي

رسـي بـه    كـه از دسـت  ايـن  جهـت معتقدند كه زنان به  11) و واردهوگ1973اف (ليك
-هاي زبـاني ديگـري بـراي ابـراز و بـه دسـت      اند، از استراتژيقدرت در جامعه محروم شده

ايـن چنـين فـرض شـده اسـت كـه        لـذا  كننـد آوردن جايگاه خـود در اجتمـاع اسـتفاده مـي    
هـاي متفـاوتي اسـت كـه      اي نشان دادن نقشبر برند، كار ميتشديدكنندهايي هم كه زنان به

 ،دهـد در برخوردهـاي مخـتلط   نشـان مـي   ،كنند. نتايج اين مطالعـه ها در اجتماع بازي ميآن
بنـابراين تفـاوت اسـتفاده     ؛زنان نسبت به مردان بيشـتر اسـت   ها به وسيلهكنندهكاربرد تشديد

هـا در  كه آننسبت داد ي متفاوتي هاتوان به نقشهاي زباني را ميمردان و زنان از استراتژي
  ) 67: 2007بخشي، اجتماع دارند. (غفارثمر، علي

ــاه دهــد در داســتاننشــان مــي ،پــژوهش خســرونژاد روي متــون نوشــتاري  هــاي كوت
تـر از زنـان و در    مردنگاشته، فراواني استفاده از تشديدگرها در بين كاراكترهـاي مـرد بـيش   

تشديدگرها در بين كاراكترهاي زن بيشـتر از كاراكترهـاي   نگاشته استفاده از هاي زنداستان
دهد در مجموع، استفاده از تشديدگرها چنين نتايج اين پژوهش نشان ميمرد بوده است. هم

  ) 69: 2007تر از متون مردنگاشته است. (خسرونژاد،  نگاشته بيشدر متون زن
مـورد را   شـش ها استفاده شده اسـت كـه   كننده بار از تشديد 22در رمان مورد مطالعه 

هاي پيشين نيز اشاره شـد،   اند. چنان كه در پژوهشمورد را زنان به كار برده شانزدهمردان و 
تـر از   نگاشـته، تشـديدگرها در بـين كاراكترهـاي زن بـيش      هاي زن رود در داستانانتظار مي

 22اسـت. گفتنـي اسـت از     علمي به درستي رعايـت شـده   در اين اثر اين نظريه .مردان باشد
. اسـت مـورد اصـالً    سـه حتمـاً و   مـورد آن واژه  ده ،رفتـه در ايـن اثـر    كـار  مورد تشديدگر به
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هاي به كار كننده هاي واقعاً، معموالً، فقط، هيچ، بايد، صدبار و هيچ وقت، ديگر تشديد واژه
  رفته در اين اثر هستند. 

، 121، 110، 69)، حتمـاً (همـان:   61همان، )، واقعاً (58: 1380معموالً (پيرزاد، زنان: 
)، هـيچ  156)، صـدبار (همـان:   123، 121، 83)، اصالً (همان، 280، 209، 195،   181، 131

  ). 266،  198) و  بايد (همان: 161(همان: 
)، هـيچ وقـت   206، 126)، حتماً (همان: 61)، فقط (همان: 60: صد بار (همان: مردان

  ) 227(همان: 
    هادهكنن تعديل. 4

هاي زباني هسـتند كـه عـدم اطمينـان گوينـده را در خصـوص       ها صورتكنندهتعديل
كـنم، بـه نظـرم، گمـان     عباراتي مانند: فكر مي ،كنند. براي مثالموضوع مورد بحث بيان مي

شـوند. در  ها محسوب مـي كنندههايي از تعديلنمونه ،كنم، شايد، ممكن است و احتماالًمي
ها، گفتـار  كنندهكارگيري تعديل زبان و جنسيت، گفتار زنان را به دليل به مطالعات تاريخچه

هـا  كننـده اند. ليكاف معتقد اسـت كـه زنـان بيشـتر از مـردان از تعـديل      ترديد توصيف كرده
  گويد:او مي .داندآنان مي 12خاص اجتماعي شدن كنند و دليل آن را نحوهاستفاده مي

ها رشد يافتـه كـه   اند كه اين باور در آناي اجتماعي شدهزنان به گونه
يك زن نيست و يك رفتـار   شايسته بيان و اظهار قاطع و با اطمينان، خصيصه

 ) 109 -108: 1380(جان نژاد، ». شودزنانه محسوب نمي

ها را عدم قطعيت و اطمينـان  كنندهتر زنان از تعديلبيش ) علت استفاده1975ليكاف (
  است:ها شناسايي كرده كنندهسه عملكرد را براي تعديلداند. او ها ميآن

  دهد.عدم اطمينان گوينده را نشان مي .1
  شود.كار برده ميهاي مؤدبانه بهدر حالت .2
يعنـي كسـاني كـه از قـدرت در جامعـه بركنـار        ؛هاي زبـان زنانـه اسـت   از مشخصه .3

  ) 190: 2007هستند. (نعمتي، باير، 
ــولمز ( ــا ) مكـــث1995هـ ــه و درنـــگهـ ... . . را در مقولـ ا ا م م... ا ا ا ــد ا ــا هماننـ  هـ

ميلـي گوينـده بـه    تـوان بـراي بيـان بـي    ها هـم مـي  آناز زيرا  ؛ها گنجانيده استكننده تعديل
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اي و چنين افتـان و خيـزان بـودن صـدا، سـؤاالت ضـميمه      . او همكردتحميل چيزي استفاده 
اسـت. (خسـرونژاد،    كننـدگي در نظـر گرفتـه   عـديل هاي كمكي را به عنوان ابزارهـاي ت فعل

2007 :20 (  
هـاي  گرها در داستان دهد، فراواني كاربرد تعديل) نشان مي2007پژوهش خسرونژاد (

  ) 65هاي مردنوشته است. (همان: تر از داستاننوشته بسيار بيشزن
مورد را  يك، كنمها را من خاموش مي چراغرفته در  كار كننده به مورد تعديل ششاز 
كننـده ايـن اثـر عبارتنـد از: شـايد       هاي تعديلاند. واژهمورد را زنان به كار برده پنجمردان و 
  ، لطفاً و انگار. )بار (چهار

، 121، 14: 1380يـرزاد،  رفته توسط زنان عبارتنـد از:  شـايد (پ   كار هاي بهكننده تعديل
  ) 62(همان:  .لطفاً ) و136، 127

  ) 241(همان:  .كار رفته توسط مرد عبارتند از: انگار هاي بهكننده تعديل
  صفات عاطفي 

سخن زنان، بر اين عقيده است كه زنان از قيدها يا صـفات   يسپرسن در توصيف شيوه
ليكاف هم معتقـد اسـت   . )19: 1378(فارسيان،  كنندتر، استفاده ميداراي بار احساسي بيش

-رونـد. (جـان  ها به كار ميخانم فقط به وسيله ،مليح و شيرين، شايان ها مثلبعضي از صفت

  ) 25: 1380نژاد، 
بـار از صـفات عـاطفي اسـتفاده شـده       پـانزده  ،كنمها را من خاموش مي چراغدر رمان 

 سـه خوشـگل   انـد. واژه مورد ديگر را زنان به كار برده دهمورد آن را مردان و  پنجاست كه 
رنـگ   بو، خوش خورده، خوش مزه، ماه، تير بار، با دو بار، عزيزدو.بار، نازنين  دوبار، قشنگ 

رفتـه تنهـا واژه خوشـگل،     كـار  هـاي بـه  بار به كار رفته اسـت. از واژه  يكو خوب هر كدام 
هايي مانند نازنين، مـاه و  اند. واژهرنگ و قشنگ را مردان به كار برده بو، خوش بامزه، خوش
بامزه را مرد براي دختر خود به كاربرده  واژه تر رنگ زنانه دارند و جالب اين كه بامزه بيش

  است. 



  193///  تیاز منظر زبان و جنس کنمیها را من خاموش م رمان چراغ لینقد و تحل  
 

)، خوشـگل  133، 43(همـان:   رفته توسط زنان عبارتنـد از: عزيـز   كار صفات عاطفي به
)، خـوب (همـان:   121، 120)، نـازنين (همـان:   120)، ماه (= زيبا) (همان: 154، 120(همان: 

   .)38قشنگ (همان:  و )276خورده (همان:  )، تير120
)، خوشـگل (همـان:   9(همان:  رفته توسط مردان عبارتند از: بامزه كار عاطفي به صفات

  ). 101رنگ (همان:  خوش و بو، قشنگ ) خوش59
    هاي جنسيتيواژه
صـريح و   ها را از نظر جنسيتي به دو نوع مردانه و زنانه و هر كدام را بـه دو گونـه  واژه

اشاره بـه   انگاري زباني زنان به نحوه رودستهاي فتقسيم نمود. يكي از نشانهتوان ميضمني 
هاي مورد نظـر بـه   داده زمينهزده است. در اين  له در ميان عبارات و واژگان جنسيتأاين مس

هـايي هسـتند   داده ،هاي صريحشوند. دادههاي صريح و ضمني تقسيم ميدو گروه با داللت
. ردداداللت ستقماً بر جنسيت مؤنث كه م بوداي همراه ها با ذكر واژه كه اشاره به زن در آن
  ) 55: 1381(پاك نهاد جبروتي، 

بزرگ، عمه، خاله،  هاي صريح زنانه مانند: زن، دختر، خواهر، خانم، مادر، مادرداللت
 بزرگ، عمو، دايـي  هاي صريح مردانه مانند: مرد، پدر، برادر، آقا، پدرواژه .مامان دايي و زن

  . و بابا
هايي هستند كه اشاره به زن در آن از طريق توجه بـه كـاربرد   هداد ،هاي ضمنيداللت

هـاي زيـرين معنـايي مربـوط     بـه اليـه   ،رفته كار ها صورت گرفته است. در واقع اشاره بهواژه
كـه در بسـياري از ايـن     جالـب ايـن   مطرح نشده اسـت. نكتـه   آشكارا دليلشود، به همين  مي
هـا بـه زنـان وجـود      هيچ اجباري براي منتسب دانستن آن ،ها به لحاظ معنايي و واژگانيداده

كنـد.  انگـاري زبـان زنـان را مشـخص مـي      دسـت  فـرو  ها جنبه كاربرد آن ندارد و صرفاً نحوه
  ) 57 ،(همان

هـاي ضـمني مردانـه    واژه ،چادر ضمني مانند: سركار، دامن، روسري و هاي زنانهواژه
ويـژه   هـاي جنسـيتي بـه   شناسـي واژه هاي زبان كتابريش. در  و مانند: جناب، حاجي، عمامه

هـاي  در اين مقالـه بـا واژه   ولي ،دانندزده آن را از متغيرهاي زبان و جنسيت مي نوع جنسيت
مردها فكر «تنها يك مورد از اين دست را به كاربرده است: نينا تر مواجهيم.  زده كم جنسيت
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هـاي  از واژه .)22: 1390پيـرزاد،  ( »كنند اگر از سياسـت حـرف نزننـد مـرد مـرد نيسـتند      مي
هاي جنسيتي به درونمايـه، تـم و جنسـيت    بايد بگوييم كاربرد واژه ،زده كه بگذريمجنسيت

هـاي زنانـه اعـم از    واژه ،كـنم ها را مـن خـاموش مـي    چراغقهرمانان داستان بستگي دارد. در 
-رنگ د در حضور پرتر از مردانه است. دليل اصلي اين امر را باي صريح و ضمني بسيار بيش

  هاي ديگر. تر قهرمانان زن دانست نه مقوله
  هاي زنانه صريحواژه
هـا   رسد متغير مطلوبي بـراي تمـايز زبـان جنسـيت    به نظر مي ،هاي جنسيتي صريحواژه

از  121 كـه در صـفحه   تر به معنا و موضوع كالم مربوط است. چنان زيرا اين امر بيش ؛نباشد
  شوهر و يك بار مرتيكه به كار رفته است.  زبان نينا سه بار واژه دختر و دو بار واژه

  رفته توسط زنان: نينا: كار هاي بهنمونه
هـا: دختـره،   )، ديگـر نمونـه  123: 1390(پيرزاد،  »فهممكه نيستم، مي خودم زنم، خر«

 ،)، خالـه (همـان  149 ،(همـان  لـه زن، دختـر خا  .)83) مادر، خواهر (همان: 283مادر (همان: 
)، دختـر عمــو  158 ،)، مـادر (همــان 157، 133 ،)، خــانم (همـان 154 ،)، خـواهر (همـان  154

)،  زن 224 ،)، دختـر (همـان  214 ،)، خالـه خانبـاجي (همـان   198 ،)، زن (همـان 195 ،(همان
  ). 262 ،(همان

  رفته توسط مردان كار هاي بهنمونه
  ). 162)، زن (همان، 59 ،دختر (همان
  زنانه ضمني

 ،كوتـاه (همـان  ) جـوراب سـاقه  9 ،(همـان هاي به كار رفته توسط زنان: روپـوش  واژه 
 ،)، كلفـت (همـان  154 ،)، فرشته (همـان 149 ،)، آرايش كردن (همان96 ،)، دامن (همان25

  ). 265 ،فارغ شدن (همان  و )156
ار رفتـه اسـت. از   هاي زن به كـ تر توسط شخصيت مردانه بيش هايمردانه صريح: واژه

هـاي مردانـه   شخصـيت زن از واژه  پـنج شخصيت مـرد و   سهشخصيت رمان،  هشتمجموع 
  اند. صريح استفاده كرده
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  رفته توسط زنان:  كار هاي بهنمونه
 ) 22(همان:  »كنند اگر از سياست حرف نزنند مرد مرد نيستند. مردها فكر مي«نينا: 

كـه   ابه اين معن ؛زده به حساب آورد نوع جنسيت توان ازواژه مرد در نمونه فوق را مي
در حـالي كـه ديگـر     ؛ي فرادستي را نيز در خود دارداطور ضمني معنعالوه بر بيان جنس به

  رفته از اين حيث خنثي هستند.  كار موارد به
)، پـدر،  195 ،عمو (همـان  )، پسر159 ،)، پدرتان، پدرم (همان154 ،شوهر، مرد (همان

  ).262، مردها (همان و )214 ،مادر مرد (همان
  رفته توسط مردان: كار هاي بهنمونه

  ). 262 ،)، مرد (همان227 ،)، پسر (همان59 ،پدر (همان
  مردانه ضمني

  :رفته توسط زنان كار هاي بهواژه
   .)200 ،بيلچه (همان و )، دستكش باغباني158 ،عالي (همان جناب

  دايره واژگان
واژگـان مكالمـات قهرمانـان بسـيار      دايـره  ،كـنم خاموش ميها را من  چراغدر رمان   

محدود است. اكثر قهرمانان آن زنان هستند كه به دليل نداشتن موقعيت اجتماعي بـاال جـزء   
كننـد.  شوند. لذا از واژگان رايج در زبان گفتار روزمره اسـتفاده مـي  عامه محسوب مي طبقه

از زبـان معيـار و    ،دليل موقعيت اجتماعي بـاالتر  هي است كه بهلها تنها خانم نورالدر بين زن
 .كند. البتـه كالريـس و آلـيس هـم ليسانسـيه هسـتند      تر استفاده ميواژگان مؤدبانه و پردامنه

كالريس نيز از زناني اسـت كـه در مكالمـات خـود از زبـاني مهـذب و مؤدبانـه و واژگـان         
تر  زنان در مكالمه با يكديگر كمرسد در مجموع به نظر مي ولي ؛كندتر استفاده ميگسترده

هاي رنگارنـگ و مهـذب زبـان    كنند از واژهتر تالش مي اندازند و كمخود را به زحمت مي
تر خود را به رعايت نزاكت، ادب  بيش ،كه در تكلم با جنس مخالف در حالي ؛استفاده كنند

  دانند. ميملزم و آراستگي زبان 
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  نحو (كاربرد جمالت) 
  و عاميانه. زبان معيار 1

ها داراي شكل معيار و استانداردي هستند كه از وجهـه برتـري برخـوردار    تمامي زبان
رود و به  ها، جرايد، مطبوعات و... به كار ميها، روزنامهاست. شكل معيار هر زبان در رسانه

هـاي  هـا و لهجـه  شود. در مقابل زبـان معيـار و اسـتاندارد، گـويش    عنوان زبان معيار تلقي مي
اي وجـود  هاي قـومي و فرهنگـي در هـر جامعـه    تلف، متعلق به طبقات اجتماعي يا گروهمخ

هـاي  است. كاربرد اين صـورت منحصر يا گروه خاص  دارد كه استفاده از آن به همان طبقه
شود. بنابراين خود بـه خـود   ماندگي ميبه نوعي حمل بر عقب ،عاميانه از طرف افراد جامعه

جويند تقرب ميبه زبان معيار  ،اجتماعي دارند، براي كسب جايگاه افرادي كه منزلت پايين
 تري همراه است.  بيش كه با پرستيژ و وجهه

باعث شده است كه آنان در كاربرد  ،حساسيت زنان در كاربرد زبان معيار و استاندارد
نوعي با كه به دوري كنند معتبر ناهاي جديد و كار هم باشند و از صورتزبان بسيار محافظه

هـاي  نظر از سن و طبقه، بـه شـكل  طبقات پايين اجتماعي مرتبطند. بر خالف زنان كه صرف
تـر روي   تر مؤدبانه و باپرستيژ كم مؤدبانه و باپرستيژ زبان گرايش دارند، مردان به اشكال كم

  ) 77: 1388آورند. (محمدي اصل، مي
، جمـالت مؤدبانـه، تعـابير    كارانـه بـراي سـنجش زبـان معيـار و محافظـه      ،در اين مقاله

پـايين بـودن ميـزان     شـك  بـي هاي عاميانه را بررسي نمـوديم.  المثلعاميانه، كنايات و ضرب
كارانـه بـودن   هـا، اسـتاندارد و محافظـه   المثلها و تعابير عاميانه، كنايات و ضربكاربرد واژه

  دهد. زبان را نشان مي
هــاي تلفظــي تــر صــورت شپــژوهش مدرســي در فارســي تهرانــي، زنــان بــيبراســاس 

نـژاد، كـاربرد   چنـين پـژوهش جـان   هـم  .)166: 1367برند (مدرسـي،   استاندارد را به كار مي
) 116: 1380نـژاد،  وران مرد تأييـد كـرده اسـت. (جـان     ها را از جانب گويشتر دشواژه بيش

هـاي  به شكل زبان زنانه در قياس با زبان مردانه ،رود در رمان مورد مطالعهبنابراين انتظار مي
  تر باشد. كارانهتر و محافظهاستاندارد و معيار نزديك
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هـا، كلمـات و تعـابير    ناچـاريم از آمـار و ارقـام دشـواژه     ،براي تحليل دقيق اين مطلب
تـوان از  مـي  ،عاميانه، كنايات و ضـرب المثلهـا كمـك بگيـريم. بـراي سـنجش زبـان معيـار        

گرهـا، گونـه مؤدبانـه و غيـره اسـتفاده      تصديقها، عذرخواهي، كننده متغيرهايي چون تعديل
  تري به كاربرد اين متغيرها دارند.  اين است كه زنان گرايش بيش جالب توجهنمود. نكته 

  زبان معيار
تــر  هــا بــيش انــد. آندر ايـن رمــان تنهــا زنــان از زبــان معيــار و مؤدبانـه اســتفاده كــرده  

ده كنند. در مجموع الميرا سيمونيان و خـانم  آميز و موقر استفا هاي احتراماز واژه اند كوشيده
البته اين امر بـه موقعيـت    ؛انددانستهملزم تر به رعايت نزاكت و احترام  نوراللهي خود را بيش

  مربوط است.  زها ني اجتماعي آن
هـاي  فرهنگ ارمني است كه طي سـال  همسر شما جزو معدود زنان با«الميراسيمونيان: 

 »بختـي هسـتيد.   ام. مرد خـوش اش را يافتهافتخار آشنايي ،نقاط عالممتمادي زندگي در اقصا 
  ) 48: 1381(پيرزاد، 

  ) 62،(همان »كنم.تو برو اجازه بگير، لطفاً برو. خواهش مي«آرمينه و آرسينه: 
دهيد هر وقت فرصـت داشـتند خـدمت    چند تا سؤال داشتم اجازه مي«خانم نوراللهي: 

  ) 115 ،(همان »برسم.
  
  ات و تعابير عاميانهكناي. 2

بـار آن را   شـانزده بار از كنايات و تعابير عاميانه استفاده شـده كـه    هيجده در اين رمان
  اند. بار آن را مردان به كار برده دوزنان و 

  :رفته توسط مردان كار كنايات و تعابير عاميانه به
 ).61)، پشم و پيلي ريختن (همان، 21 ،كسي را به سينه زدن (همان سنگ

  رفته توسط زنان: كار كنايات و تعابير عاميانه به
 ،)، آسـمان بـه زمـين نيامـدن (همـان     22و تخته را خوب جور كـرده (همـان:    خدا در

)، مو آتش زدن و كيسه 27 ،)، از دماغ فيل افتاده (همان27 ،)، ساز كوك كردن (همان127
)، براي هفـت جـدم   69 ،)، از آب خالص شدن دچار سيالب شدن (همان28 ،كردن (همان
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 ،هـا (همـان  )، پياز هم شد قاطي ميـوه 76 ،)، به رخ مردم كشيدن (همان73بس است (همان، 
)، 96 ،)، از خر شيطان پياده شدن (همـان 83 ،)، مبادا به تريج قباي كسي برخوردن (همان80

خاك بـه  )، 127 ،اي راه انداختن (همانشنگه )، الم121 ،چاق كردن (همان هر روز قال تازه
  ). 195)، پا توي يك كفش كردن (همان: 283 و162 ،سر شدن (همان

   كالم مشاركتي و رقابتي
توجـه بـه كـالم مشـاركتي و      ،يكي از متغيرهاي مهم در تشخيص زبان زنانه از مردانـه 

 امـا  ،توان ميزان رقابتي و مشاركتي بودن كالم را سنجيدهاي مختلف ميرقابتي است. از راه
   از: ايم كه عبارتنددو متغير شاخص را براي سنجش ميزان مشاركت مبنا قرار دادهجا  در اين

  گرهاتصديق )الف
توجه مثبت  دهندهشود كه نشانهاي كوتاه) به عباراتي گفته ميگرها (يا پاسختصديق

كنـد و اسـتفاده از   شنونده نسبت به گوينده است. شنونده در مكالمه نقش فعالي را بازي مي
فرازبـانيِ لبخنـد   هـاي  همانند مختصه ،آها، بله، درسته، آره، خب، و...«گرهايي مثل يقتصد

گرها هرچند معمـوالً بـه   . تصديقاستدقت و توجه فعال دهنده  نشان ،زدن يا سرتكان دادن
ي اچـون ايـن عبـارات معنـ     ،شونددرسته مطرح مي و صورت كلماتي مانند آهان، بله، خب

 در حـوزه را ها شود، آن مي از آن برداشت» كالم شما درست است« يامعندهند و جمله مي
  ايم. جمالت قرار داده

تـر از مـردان از   كـه زنـان بـيش   كنـد  تأييد مـي هاي زبان فارسي اين فرضيه را پژوهش
تـري در مكالمـات دارنـد و بـراي      ها مشاركت فعـال كنند ؛ زيرا آنگرها استفاده ميتصديق

و  4/70زنـان در   ،نـژاد هـاي جـان  كه طبق يافتـه چنان ؛كنندتالش ميتر گو بيش تداوم گفت
  ) 111: 1380نژاد، كنند. (جانگرها استفاده ميدرصد موارد از تصديق 6/29مردان در 

مـورد را مـردان و    يـك رفته در رمان مورد مطالعـه،   كار گر بهتصديق ششاز مجموع 
هاي انجام شده در زبـان فارسـي و    مؤيد پژوهش ،اند. اين آمارمورد را زنان به كار برده پنج

و بـوده   هاي زباني زبان زنانه و مردانـه آشـنا  دهد نويسنده با كليشهانگليسي است و نشان مي
 ،گـر ها را به درسـتي بـه كـار بـرده اسـت. البتـه گفتنـي اسـت كـه هميشـه تصـديق            غالباً آن



  199///  تیاز منظر زبان و جنس کنمیها را من خاموش م رمان چراغ لینقد و تحل  
 

م نشـان رقـابتي بـودن كـالم و     ي مشاركتي بودن كالم نيست، در موارد اندك هدهنده نشان
   . و... خب، خب كافي است :كه كسي بگويد چنان ،كالم از طرف گوينده استندادن  ادامه

  رفته توسط زنان: كار هاي بهنمونه
البتـه   .)120 ،)، بعلـه (همـان  111 ،)، خـب (همـان  223و  111 ،28: 1390آره (پيرزاد، 

  طرف مقابل است مانند نمونه زير: گرها براي پايان دادن به مكالمه گاهي تصديق
  ) 211 ،(همان »بدو برو. حاال وقت قصه نيست. خب، خب.«نينا: 
   .)112 ،رفته توسط مردان: بله (همان كار هاي بهنمونه
  هاي سؤاليفرم )ب

تـر   ) و بـيش 1973كننـد (فيشـمن،   تـر سـؤال مـي    اند كه زنان بيشدريافته پژوهشگران
الي ؤهـاي سـ  بـار از جملـه   21). در رمان مورد مطالعه 1975 خواهند (يوبانكس،معذرت مي

مـورد   دوازدهمشـاركتي دارنـد.    رقابتي و برخـي جنبـه   ها جنبهاستفاده شده كه برخي از آن
اند كه هـر سـه   مورد را مردان به كار برده سه ،مورد 21مورد مشاركتي است. از  نهرقابتي و 

انـد. ايـن امـر نيـز     تي به هـيچ وجـه اسـتفاده نكـرده    مشارك مورد رقابتي است. مردان از گونه
طلب و مردان  كه زنان غالباً مشاركت دهد و اينفرادستي مردان و فرودستي زنان را نشان مي

بـرد ايـن عنصـر     يابيم نويسنده نيز در كارمي در ،گر هستند. از طرف ديگر گرا و سلطه رقابت
  . زباني براي كاراكترهاي خود موفق عمل كرده است

 هاي مشاركتي زنان: نمونه

ها نيستند؟ ها! قرار بود بروند سينما. آرتوش كجاست؟ هـا! رفتـه   بچه«مادر كالريس: 
، 80، 76  ،28، (همـان » خـب چـه خبرهـا؟   «)، نينا: 69 ،(همان» گردد؟ها را برساند. برميبچه
128 ،138 ،149 ،161 ،208 ،209 (  ،  

  هاي رقابتي زنان: نمونه
اش كـه عـين اجـل معلـق خـودش را از       ير كسي نبود؟ پس خواهر آكلـه تقص«آليس: 

و  36و  34 :)، ديگر مـوارد (همـان  33 ،(همان» تهران رساند و راي برادره را زد چكاره بود؟
  ) 209و  126و 83و  80و  71و  61
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  هاي رقابتي مردان: نمونه
بـاز دعـوا    ؛كننـد آشـتي مـي   ؛كننداند. دعوا ميباز از كاه كوه ساختي؟ بچه«آرتوش: 

 .)147 ،(همـان » كنند. معاشـرت كـردن يـا نكـردن مـا چـه ربطـي بـه ايـن چيزهـا دارد؟          مي
   .)136و  60 ،هاي ديگر (همان نمونه

  و زبان آمرانه هايدستور
اسـت،   همـراه  شديد تحكُم با و شودمي بيان مستقيم صورت به كه مردانه هايدستور

 مطـرح  غيرمسـتقيم  و پيشـنهادي  صـورت  بـه  بيشـتر  كـه  زنانـه  هايدستور و تشديدي امر

نمونه امر ». !خانه به برگرد«تشديدي:  امر است. نمونه شده گذاري نام تعديلي شود، امر مي
  ». خانه به برگرديم باشي موافق اگه«تعديلي: 

  شـده، اسـتفاده   انجـام  فارسـي  زبان در كه هاييشناسي، پژوهشزبان نظريات مطابق
 دهـد مـي  نشـان  ،نژادجان است. پژوهش كرده تأييد را آمرانه هايصورت از مردان تر بيش

 كـالم  از مكالماتشـان  در درصـد  5/22زنـان   و درصـد  5/77به ميزان  مرد وران گويش كه

 جمـالت  كلـي  صورت به نژادجان پژوهش .)115: 1380نژاد كنند. (جانمي استفاده آمرانه

 در آمرانـه  نتيجـه، جمـالت   شدن تردقيق براي حاضر مقاله در ولي كرده، بررسي را آمرانه

 تحقيقـات  به توجه با رودمي چه انتظار است. اگر شده بررسي تعديلي و تشديدي امر قالب

 از تـر  بـيش  رمـان  در تشديدي امر ويژه به آمرانه كالم از مردان استفاده ميزان ،شناسانزبان

تـر آنـان ايـن     داستان و حضور بيش در اثر مورد مطالعه به دليل زنانه بودن فضاي؛ باشد زنان
  امر صادق نيست. 

  امر تشديدي 
   اند. بردهزنان به كار  رامورد  ششمردان و  رامورد  پنج ،مورد امر تشديدي چهاردهاز 

  هاي به كار رفته توسط زنان: نمونه
هـاي  ). نمونه156: 1381(پيرزاد، » چه مربوط؟ و بيداد نكن. به نينا خود داد بي«آليس: 

   .)287 ،277، 245  ،213، 163  ،33، 27  ،11يگر (همان: د
  رفته توسط مردان:  كار هاي بهنمونه

  ).227و  136 ،69 ،57. ديگر موارد (همان: )56 ،(همان »دخالت نكن.«آرتوش: 
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  امر تعديلي  
مـورد   23شود. از مستقيم استفاده مي كننده يا امر غير هاي تعديلدر امر تعديلي از واژه

  اند. مورد را زنان به كار برده نوزدهمورد را مردان و  چهارامر تعديلي، 
  رفته توسط زنان:  كار هاي بهنمونه

 »كنيم وسط راهرو.آوردن، دست و رو شستن. كيف پرت نمي روپوش در«كالريس: 
  ) 13 ،(همان »زنيم.با دهن پر حرف نمي«) كالريس: 9 ،(همان

 212، 206، 62، 115، 80، 75، 68، 60، 43، 19، 18، 15، 14، 13، 12، 9 ديگر موارد:
  . 277 و

  رفته توسط مردان:  كار هاي بهنمونه

گردم. براي خورم و برميفقط شربت گالب و تخم شربتي مي !نگران نباش«آرتوش: 
   .)107 و 41 ،24ها (همان: ) ديگر نمونه61، (همان» تو هم شربت بياورم؟

  مكالمات
  موضوع مكالمات )الف

ــانياز متغيرهــا ــان و جنســيت بــه آن نپرداختــه ي كــه زب ــد، شناســان در مطالعــات زب ان
چنــين  هــاي اجتمــاعي، فرهنگــي و هــم موضــوعات مكالمــات اســت. بــا توجــه بــه آمــوزش

به موضـوعاتي   ،به اقتضاي جنسيت خود غالباً زنان و مردان بنا ،هاي فيزيولوژي فردي ويژگي
ها در زبـان بـار   كه واژگان، آواها و جمله چنان هم :فرض ما بر اين است پيشگرايش دارند. 

موضوعات مطرح  ،بر همين فرضيه نيستند. بنا اجنسيتي دارند، موضوعات نيز از اين امر مستثن
را بررسـي كـرديم. حاصـل     كـنم چراغها را من خـاموش مـي   شده توسط كاراكترهاي رمان

تر مـردان بـه ايـن مقولـه      موضوعات سياسي گريزانند و بيش نشان داد غالباً زنان از ،پژوهش
پردازند، زنان آنان را از اين كـار  هنگامي كه مردان به مباحثه سياسي مينيز شوند و وارد مي
كنند. توجه به مسائل اجتماعي و آداب معاشرت، وضـع ظـاهر، غـذا و پخـت و پـز،      منع مي

از جملــه امــوري بودنــد كــه  ،شــميچ شــكايت از ديگــران، مســائل خرافــي و چشــم و هــم 
رفتـه از جانـب    كار لذا با توجه به موضوعات به .تر بدان پرداخته بودند كاراكترهاي زن بيش
ها را بـه مردانـه و زنانـه تقسـيم كـرديم و حاصـل آن را بـه عنـوان اولـين           قهرمانان رمان، آن
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قواعد علمـي آن   هاي ديگر بتوان كنيم تا به كمك پژوهشعرضه مي زمينهپژوهش در اين 
  را وضع نمود. 

  . موضوعات مردانه:1
  توجه به موضوعات سياسي -1-1

تر مناسب روحيـات مـردان اسـت و اغلـب زنـان از آن طفـره        موضوعات سياسي بيش
-نمونه پيدا شد كه مردان از موضوعات سياسي اظهـار بـي   يكروند. در اثر مورد بحث  مي

كـه   مرداني است كه به سياسـت عالقـه نـدارد در حـالي    اند. اميل سيمونيان از عالقگي كرده
  عالقه نيستند.  به مسائل و مباحثه سياسي بي ،ديگر مردان رمان

حزب داشناكسيون يك وقتي پيشرو بود. حاال زمانه برگشته. چرا گارنيـك  «آرتوش: 
  ) 21 ،(همان »فهمم.زند نمي ها را به سينه ميهنوز سنگ داشناك

  ) 213 ،(همان »رف بزنيم و ماكسيم گوركي بخوانيم.همه روسي ح«گارنيك: 
كنند و كالريس همسـرش را  در اين رمان غالباً آرتوش و گارنيك مباحثه سياسي مي

  گريزي مردان:  كند. تنها مورد سياستاز اين كار منع مي
هـا و  هـا و مـرام  كـدام از ايـن ايسـم    هيچ وقت از سياست خوشم نيامـده از هـيچ  «اميل: 

ها دوست دارم كتاب بخونم. دنيا اگر قـرار  آورم. عوض اين حرفهم سر در نميها مسلك
  )  111(همان: » بازي نيست، ها؟ كه من يكي شك دارم، با سياست است بهتر شود

  توجهي به غذاها بي -2-1
در  ؛دهنـد نشـان مـي   اعتنا غالباً مردان خود را نسبت به غذاها بي ،در رمان مورد مطالعه

  پردازند. ان به نقد و بررسي انواع غذاها ميحالي كه زن
غذاي خوب و بد يعني چه خانم وسـكانيان؟ روي خـوش و نيـت پـاك و     «گارنيك: 

خوريم. كباب مي كنم چلودهد كه خيال ميبس! زن من نان و پنير را طوري به خورد ما مي
  ) 22 ،(همان »رسد.نيت كه پاك بود و لب خندان، ويتامين هم به بدن مي

  توجهي به معاشرت و امور روزمره بي -3-1
كنند مره توجه مي تر به معاشرت با ديگران و امور روز دهد مردان كمها نشان مينمونه

  نمايند. البته اين يك امر صددرصد و قطعي نيست. ميلي مي و گاه نسبت به آن اظهار بي
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ازي كه هيچ حوصـله  بازي راه نيند اولين و آخرين دفعه ست. لطفاً معاشرت«آرتوش: 
  ) 41 ،(همان »زنم.ندارم. كروات هم نمي

ي گوينــد مهــم نيســت. حوصــلهگفتنــد و چــه مــيايــن كــه مــردم جلفــا چــه مــي«ـــــ 
  ) 43 ،(همان  »هاي اجباري ندارم.بازي و معاشرت همسايه
  . موضوعات زنانه2
  توجه به وضع ظاهر و امور ظريف -1-2

بيشتر بـه سـر و وضـع ظـاهر توجـه       ،ظريفي كه دارندزنان به دليل روح لطيف و نگاه 
چـه ممكـن اسـت     . اگـر يابدتر نمود  اين موضوع در گفتارشان بيش ،. به همين دليلكنند مي

مـورد آن   يـك تنهـا   ،مـورد شناسـايي شـده    سـيزده كـه از   چنـان  ،استثناهايي هـم پيـدا شـود   
 :انـد عبارتنـد از  رار گرفتـه دهد. مطالبي كه مورد توجه قتوجهي به وضع ظاهر را نشان مي بي

)، حلقـه دسـت كـردن    12مندي به نوع مو ()، عالقه11شانه كردن مو و لباس تميز پوشيدن (
)، كوتـاهي يـا بلنـدي قـد و     25)، خوشـگل بـودن (  24)، مرتب و خـوش لبـاس بـودن (   14(

شيك  و )126و  125)، خوش هيكل بودن  (69و  43)، توجه به وضع لباس (25خوشگلي (
  ). 80دن (پوش بو
  توجه به مسائل اجتماعي -2-2

منـد و از مسـائل سياسـي    زنان به مسائل اجتماعي عالقه ،دهدهاي تحقيق نشان مييافته
  گريزانند. 

اين روز چه ربطي به اختالفات سياسي دارد؟ چه ربطي به دسـت چپـي يـا    «كالريس: 
بايد متأسف باشي و در  ،دست راستي بودن دارد؟ اين همه آدم كشته شده. ارمني هم نباشي

  ) 128(همان:  »مراسم شركت كني.
    به مسائل سياسي توجهي بي -3-2
 ،كـه نينـا   هستند چنانواقف دهد قهرمانانش به موضوعات جنسيتي نويسنده نشان مي  

مـدعي ورود بـه    ،كند مردانداند يا وانمود ميپرداختن به مسائل سياسي را خاص مردان مي
  سياسي گريزانند.  زنان غالباً از مباحثه ،كه گفته شد چنان هم وليمسائل سياسي هستند. 

  ) 22 ،(همان »كنند اگر از سياست حرف نزنند مرد مرد نيستند.مردها فكر مي«نينا: 
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  ) 126 ،(همان »متشكرم كه با گارنيك بحث سياسي نكردي.«كالريس: 
  ) 262 ،(همان »ام.هاي آرتوش كالفهبازياز دست سياست«كالريس: 

  توجه به غذاها -4-2
و آشغال خوردن براي سـالمتي خـوب    مدام سوسيس كالباس و آت: «مادر كالريس

  ) 22 ،(همان »نيست.
فروشي. لطف كرد قهوه با كالريس رفتم كتاب ،عيد كه تهران بوديم«مادر كالريس: 

ولـي در عـوض    ،دن ندارم چه برسـد بـه خوانـدن   آورد با گاتا. گفتم من كه وقت سر خاران
فرستد براي من هم گاتا عاشق گاتاي شورم. از آن به بعد هر وقت براي كالريس كتاب مي

  ) 26 ،(همان »فرستد.مي
تنهـا بـه جنسـيت     ،دهد توجه به موضـوعات سـطحي و عميـق   موضوع بحث نشان مي 

چـه كالريـس و    ؛ين امر مهـم اسـت  بلكه سواد و تحصيالت و ساليق نيز در ا ؛بستگي ندارد
مند به امـور خـوردني و نوشـيدني و ديگـري اهـل      يكي عالقه وليمادرش هر دو زن هستند 

  خواني. مطالعه و كتاب
   مره زندگي و معاشرتي پرداختن به مسائل سطحي و جزئي و روز -5-2

ت و پرداختن به مسائل جزئي زندگي مانند ازدواج، ارث و ميراث، وضعيت ظاهر، رف
جملـه  از  ،توجه به آداب معاشرت و آمدهاي خانوادگي، تميز بودن اسباب و فضاي زندگي

ايــن  ،توانــد جنســيت گوينــده را نشــان دهــد. در اثــر مــورد مطالعــهمسـائلي هســتند كــه مــي 
  است.  يافتهموضوعات در كالم زنان نمود 

وارتان سيمونيان  خودش ست. الميرا روتونيان. دختر هاتونيان تاجر. با«مادر كالريس: 
ثروت شوهر هم  ،ازدواج كرد كه هندوستان تجارتخانه داشت. از پدرش كم ارث برده بود

  ) 26 ،(همان »اضافه شد. توي جلفا معروف بود به الميرا سرخور.
-ها ميآره، يوما چه اسمي! صد بار گفتم توي خانه راهش نده. خودت گفتي بچه«ـ ـ

كوبي صورت. بدتر از من هم كه هميشه  تا و خال به هاي تاانترسند. حق هم دارند. با آن دند
  ) 28 ،(همان »پوش است. سياه
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كننـد شـما و   هـا بـا هـم بـازي مـي     شنبه شام منتظرتان هستم. بچـه  پنج«سيمونيان:  الميرا
  ) 40 ،(همان »شويد.شوهرتان با پسرم اميل آشنا مي

شـان از   د. عوضـش زنـدگي  انـ خيلي هم زن و شـوهر خـوبي   !خود بي«مادر كالريس: 
  ) 79 ،(همان »زند.تميزي برق مي

آيي فكر كني خانم سيمونيان كم از دكتر جكيل و مستر هايد ندارد. تا مي«كالريس: 
كند ازش خوشـت بيايـد و البتـه بـرعكس. چـه      حشتناكي، كاري مي چه موجود خودخواه و

  ) 91 ،(همان »رف نداشت.اي تعريف كرد و از حق نگذريم پيانو زدنش حماجراهاي بامزه
  ) 94 ،(همان »نينا. شنبه بيايند خانه گفتي پنجكاش مي«آليس: 

 رسد به من. تنها اشكالش دختره ست. ولـي بچـه  جواهراتش مي ،مادرش كه بميره« ــ
  ) 95 ،(همان »كني.لي تو كمكم مي داري ندارم و بچه شري نيست. هيچ حوصله

رودرواسي نداري. ولي خب زياد هم مهم نيست. من كه ها. تو كه با نينا چه حرف« ــ
  ) 95 ،(همان» تصميم را گرفتم. سيگار داري؟

كه نمره آداب معاشرت بيست. تا وارد رستوران شدم فوري از سر ميز  اول اين«آليس: 
  ) 153 ،(همان »بلند شد تعظيم كرد.

  مسائل خرافي و باورهاي عاميانه پرداختن به -6-2
طبقات پايين جامعه و افراد فاقد تحصيالت عاليه بـه چنـين موضـوعاتي     رودانتظار مي

دامن بزنند. در جوامع سنتي مثل ايران قبل از انقالب كه زنـان غالبـاً از حضـور در جامعـه و     
تـر بـه ايـن موضـوع توجـه كننـد.        رود آنان بيششدند، انتظار ميتحصيل دور نگه داشته مي

خـواني دارد. مـادر كالريـس كـه زنـي از نسـل        فـرض هـم   هاي تحقيق نيز با اين پـيش يافته
مورد شناسـايي   سهتر است و تحصيالت عاليه ندارد، قهرمان اين تفكرات است و هر قديمي

  شده را به خود اختصاص داده است. 
دليل نيسـت وقـت بـه دنيـا آمـدنش مـادرش سـر زا        خود نخند. بي بي«مادر كالريس: 

  ) 27 ،(همان »را از پنجره پرت كرد توي باغ. رفت. چند سال بعد پرستارش خودش
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صبر كن فال نگرفتم. شب عروسي، پدرش مسموم شد و چند روز بعد مرد. گفتند « ــ
 ،(همـان » ش مرد، همه از كيك خورده بودند و...از كيك عروسي بوده است ولي فقط پدر

27 (  
همـان جـا مـرد.     آورد. شنيدم عروس چند سال بعد ديوانه شد و سـر از نمـاگرد در  « ــ

  ) 28 ،(همان »نگاه كن! توي فنجانت سو افتاده.
  گله و شكايت -7-2

زنـان   خصـوص پيـر   هبيشتر بـا روحيـه زنـان بـ     كردهدهد گله نشان مي ،پژوهش حاضر
  بار به اين عمل اقدام كرده است.  دو چنان كه تنها مادر كالريس  ؛سازگارتر است

هاش كشيدم، حاال هـم دامـاد.   بازي سياست بيامرز و كم از دست خدا«مادر كالريس: 
 ».بـاز شـروع شـد    !يا مريم مقدس«)، 69 ،(همان »از آب خالص شديم دچار سيالب شديم.

  ) 70 ،(همان
  چشمي  چشم و هم -8-2

توانـد در تعيـين جنسـيت گوينـده نقـش مـؤثر ايفـا كنـد،         از ديگر موضوعاتي كه مي
كامالً زنانه است  ياين است كه اين موضوعچشمي است. باور عموم بر  ي چشم و هملهأمس

كند. در ايـن اثـر   افتد. پژوهش حاضر نيز اين امر را تأييد ميتر اتفاق مي و در بين مردان كم
  آن زن است.  تنها يك نمونه شناسايي شد كه گوينده

 »صـوت شـماها را خريـده.    ي ضـبط خانم بدو بـدو رفتـه لنگـه    بيني؟ حسودمي«آليس: 
   )118 ،(همان

  
  ميزان مكالمات )ب

كنند اما تحقيقـات خـالف   معمول اين است كه زنان بيش از مردان صحبت مي كليشه
: 1376اعمال قدرت اسـت. (ترادگيـل،    دهندهنشان ،زيرا ميزان مكالمه ؛دهداين را نشان مي

163 (  
كـه افـراد   فرض متفـاوت مطـرح اسـت: يكـي ايـن      در خصوص ميزان مكالمه دو پيش

پردازند؛ ولي افراد ضعيف معمـوالً سـكوت اختيـار    گو مي تر به بحث و گفت يشقدرتمند ب
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هـا   آن فرض دوم اين است كه بـين سـطح تحصـيالت افـراد و ميـزان مكالمـه       كنند. پيشمي
هـايي كـه    وران ايراني فـارغ از جنسـيت افـراد، معمـوالً آن     ارتباط وجود دارد. در بين سخن

كننـد  تر صحبت مي ه اجتماعي باالتري برخوردارند، بيشتر هستند و از جايگاكردهتحصيل
گوهـاي مخـتلط   و كننـد. در گفـت  پردازند و ديگران سكوت اختيار مـي و به ايراد بحث مي

گيرنـد و  تحصيالت يكسان، برخي مواقع مردان بحث را بـه دسـت مـي    دارايزنان و مردان 
هـاي  اين فرضيه با يافته زنان ساكت هستند و در برخي مواقع عكس اين حالت صادق است.

كه ميزان تحصيالت گوينده با ميزان مكالمه ارتباط دارد، سازگار ) در مورد اين1994تانن (
  است. 

دسـت آمـده اسـت: در    هايي كه در زبان فارسي انجام گرفته، اين نتايج بـه در پژوهش
وعات هـا و موضـ  بحـث  ،مختلط زن/ زن نسبت بـه برخوردهـاي مـرد/ مـرد     برخوردهاي غير

در حالي كه در برخوردهاي مختلط، صرف نظر از جنسيت افـراد،   ؛شودتري مطرح مي بيش
نسـبت بـه كسـاني كـه داراي سـطح       ،تري برخوردارند هايي كه از سطح تحصيالت بيشآن

هـدف   ،كنند. به عبـارت ديگـر  تري را مطرح مي هاي بيشتري هستند، بحث تحصيالت كم
بلكه سـطح   ،شان نيستگو نشان دادن غلبه و تفوقو مردان و زنان از طرح موضوعات گفت

سـت نـه صـرفاً    وگو غلبه و تفـوق در گفـت   كنندهتحصيالت و جايگاه اجتماعي افراد تعيين
  ) 61: 2007بخشي، ثمر، عليجنسيت. (غفار

تـر از همـه    بـيش  ،كـل  بزرگ و داناي غالباً مادر كالريس به عنوان مادر ،در اين رمان
زنان و مردان است. البته  رهبا شناسي ميزان كالم در اين امر ناقض معيار زبان گويد.سخن مي

تر از ديگران حـرف   ها بيش بزرگ زنان و مادر رايج است كه پير ،زبانان چه در بين فارسي آن
هاي زبان فارسي  هشالبته با پژو ؛كندفرض را تأييد ميتر همين پيش زنند. اين رمان بيشمي
همخواني دارد. اگرچه در تمام موارد مكالمات زن/ زن و مرد/ مـرد   زمختلط زن با زن ني غير

از  .تـري دارد  ، اين مـورد از سـاير مـوارد برجسـتگي بـيش     شود ديده ميي اندك يهاتفاوت
  طرف ديگر در مورد مكالمه زن/ مرد نيز اين قاعده صادق است. 
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  مرد با مرد. 1
گو كرده باشند و سخن بـه درازا كشـيده شـده    و ي كه دو مرد با يكديگر گفتا نمونه

  باشد، شناسايي نشد. 
  مرد با زن. 2

كـه بايـد بـه درازا     كالم است، سخن چنان كه حال مقتضي اطناب و اطاله با وجود اين
-نـدارد كـه يافتـه   وجود ها نيز اندك است و آمار و ارقامي  نمونه ،از طرف ديگر .كشدنمي

  شناسان را تاييد و يا رد نمايد.  هاي زبان
  حدود سه چهار سطر.  137 آرتوش با همسرش: صفحه
گـو  و در اين ديالوگ ، زن را براي مشاركت در گفتمرد اميل سيمونيان با كالريس: 

تر است.  ميزان كالم در مقايسه با ديگر موارد بيش ،به همين دليل .كندو همراهي دعوت مي
كنـد بينشـان   كـه زن تصـور مـي    مرد طلب كمك براي امر خير است در حـالي  البته خواسته

  )200(همان، وابستگي عاطفي ايجاد شده است. 
  زن با زن. 3

مختلط زن/ زن نسـبت بـه    در برخوردهاي غير ،هاپژوهش ، براساسكه اشاره شد چنان
ان نيز ايـن  شود. در اين رمتري مطرح مي موضوعات بيش ،مختلط مرد/ مرد برخوردهاي غير
گـو را بـه   و مورد شناسايي شد كه در آن زن با زن گفـت  ششكند و جمعاً قاعده صدق مي

زنـان   ،دهـد درازا كشانده كه باالترين آمار را به خود اختصاص داده است. اين امر نشان مي
تر به دنبال اين هستند كه گوشـي   تري به حفظ ارتباط و ادامه گفتار دارند و بيش بيش عالقه

  هاي خود پيدا كنند. طرح خواسته شنيدن رايب
حسـابي   مثالً من چه ايرادي دارم كه انگشتري برليان نداشته باشم؟ از خانواده«آليس: 

گوشـت دارم و مثـل تـو     هالبـد چـون يـك پـر     ؛تحصيالت ندارم كـه دارم  ؛نيستم كه هستم
جنـاب پرفسـور ازدواج   اي مثل عرضهپوست و استخوان نيستم بايد با هر آدم بداخالق و بي

كـوفتي طـال    ام يـك حلقـه  قدر خودم را كوچك كنم كه انگشتر عروسي كنم و مثل تو آن
هاست. اصـالً تـو   تر از اين حرف ارزش من خيلي بيش !ارزد. نه جانمباشد كه صنار هم نمي
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خواسـتم  اگـر مـن مـي    !كني. خيالت تختهنوز هم مي ؛كردياز بچگي به من حسودي مي
  ) 34: 1390(پيرزاد،  »ل تو داشته باشم تا حاال بيست بار ازدواج كرده بودم.شوهري مث

، نينـا:  123 سطر صفحه 6، نينا: 121 سطر صفحه 8، نينا: حدود 76و  75 آليس: صفحه
  . 128و127 ، نينا: صفحه124و 123 صفحه

  زن با مرد. 4
  اي كه در آن زن با مرد سخن را به درازا كشانده باشد يافت نشد.  نمونه

  ينيستيهاي فمانديشه
-خانم نوراللهي، رئيس انجمن زنـان، نظريـه   ،كنمها را من خاموش مي چراغرمان در 

هاي او متوجـه جنسـيت   نيستي است و مسلماً خواننده با خواندن انديشهيهاي فمپرداز انديشه
نيستي شناسايي شـده  يفم ديالوگ داراي بار انديشه سه ،د. در اثر مورد مطالعهشوگوينده مي

  مورد متعلق به خانم نوراللهي است.  سهكه هر 
كنم كه اولين خواست و هدف بانوان ايـران داشـتن   باز هم تكرار مي«خانم نوراللهي: 

  ) 77 ،(همان »ي است.أحق ر
ايـم. خيلـي   در ايـن راه بسـيار كوشـيده    كنم كه مـا تـاكنون  آوري ميدر خاتمه ياد« ــ

چيزي كه هست اين فريادهـا بـا هـم نبـوده و در يـك       ؛فريادها از حلقوم زن ايراني برخاسته
  ) 77 ،(همان »جهت نبوده و هماهنگي نداشته.

اجازه بدهيد شعري بخوانم: بيـدار شـو خـواهر/ در     ،و حاال براي حسن ختام برنامه«ــ 
نگارند/ تنهـا لـب   تاريخ مي ون خود / فرياد آزادي ملتي را برصفحهها با خدنيايي كه جميله

  ) 78 ،(همان »گلگون و چشم مخمور داشتن شرط زن بودن نيست.
   نتيجه

نگاشـته موفـق و معـروف روزگـار     هـاي زن يكي از رمان ،كنمچراغها را من خاموش مي
. بررسي سبكي آثار ادبـي  است را به خود جلب كردهماست كه توجه منتقدان ادبي و مخاطبان 

 ،اي است. به همين دليـل از منظر زبان و جنسيت، در ادبيات داستاني مكتوب ما، بحث نسبتاً تازه
- كه نويسنده و اكثر قهرمانانش زن هستند و احتمال ميانتخاب كرديم به اين جهت اين رمان را 

بررسي اين مقولـه وضـع   براي متغيرهايي شناسان  زدگي در آن پررنگ باشد. زبان رفت جنسيت
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كـه اكثـر    ها متغيرهاي ديگري نيز از درون متن پيدا كرديم. به دليل ايـن  اند. ما عالوه بر آنكرده
ها (زن/ زن) صورت گرفتـه، برخـي از    تر مكالمات بين آن قهرمانان اين رمان زنان هستند و بيش

آمرانه تشديدي يا به كـار   هايجنسيتي همچون قطع كالم و دستور متغيرهاي شاخص و برجسته
ها نيز همه از نوع غيرركيك هستند كه غالباً از زبان  نرفته يا به درستي رعايت نشده است. دشواژه

زنان بيان شده است. مكالمات زنان با مردان دو وجه دارد: يكي آناني كه رابطـه زن و شـوهري   
د خواهان مشاركت و ادامه كالم دهدارند غالباً سرد و با اندك تعارض همراه است كه نشان مي
ي كـالم و  بـه ادامـه   منـد بـا عالقـه   ،نيستند. در برخي موارد كه رابطـه غيـر زن و شـوهري اسـت    

 چه زبـان قهرمانـان رمـان از نظـر نحـوي و دايـره       شويم. اگررو مي به طلبي از دو سو رو مشاركت
شـدن اثـر بـه عنـوان اثـري      ليكن عامل اصلي معرفي  ندارد،واژگان و ميزان كالم قوت چنداني 

گير  هاي مختلف، مضمون اجتماعي و خانوادگي شاخص آن است كه گريبان برگزيده در سال
و آن چيزي نيسـت جـز    شده استها، بدون توجه به مليت و مذهب و اعتقاد بسياري از خانواده

زن  ،شـد دلـي او كـه اگـر نبا    طرح نياز  اساسي و بنيادين زنان به محبت همسـر و همراهـي و هـم   
توجهي كه كالريس به دليل بي چنان ؛شود اين كمبود را در جاي ديگري جبران كندمجبور مي
شـود. در مـوارد از قبيـل موضـوعات     آرتوش بـه سـوي اميـل سـيمونيان كشـيده مـي       ،همسرش
  اند كه در متن مقاله بدانها اشاره شده است. متغيرها به درستي رعايت شده، مكالمات
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