
106 ...هاي سبک نحوي زنانه و مردانه  بررسی تفاوت    رخسار زبان      1396، زمستان 3شماره / 

تار  سهدانشور و هاي سبک نحوي زنانه و مردانه در اثر سووشون  بررسی تفاوت
  احمد آل

    
  Shima.ebrahimi@yahoo.com *شیما ابراهیمیدکتر 

 

  دکتراي زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
  

  
  

  چکیده
. ستاشناسی  سبک ، از مباحث مهم در حیطۀتوجه به جنسیت و رابطه آن با زبان اثر

زن و مرد تفاوت معناداري وجود سبک نویسندگان ند که بین پژوهشگران بسیاري بر این باور
دانشور و  سووشوناثر هاي سبک نحوي دو  یژگیودر این پژوهش سعی بر آن است تا . دارد
با . مورد بررسی قرار گیرد منتخب از نویسندگان زن و مرد به عنوان دو نمونۀاحمد  آلتار سه

.  صفحه از آثار برگزیده شد10مند، در مجموع برداري تصادفی نظاماستفاده از روش نمونه
پژوهش از نتایج حاصل . ل قرار گرفتها استخراج شد و مورد تحلیهاي نحوي آن سپس تفاوت

از . تري استفاده کرده است تر و کوتاه از جمالت سادهلحاظ دستوري  به دانشور دهد  نشان می
 حیث مفهوم، میزان کاربرد جمالت خبري، پرسشی و عاطفی در هر دو اثر تقریبا یکسان بوده

همچنین کاربرد جمالت . خورد، در نوشته دانشور بیشتر به چشم میامري، اما جمالت است
البته باید در نظر داشت که . همپایه، ناهمپایه، پایه و پیرو در هر دو اثر تقریباً مشابه است

اي که در نهایت، مشخصه. و فاعل جمالت را حذف کرده است فعل احمد،دانشور بیشتر از آل
،  ساده و کوتاهجمالتکه کاربرد با قطعیت به جنسیت نویسنده ربط داد این است توان می

تر نوشته شده است،  ي که بیشتر مقید به دستور و منظممختص نویسنده زن است و نوشتار
  .مختص نویسنده مرد است
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  مقدمه - 1
ر میان آثار گذشتگان، یکی از مباحث قابل دهد که د مروري بر تاریخ زبان فارسی نشان می

 بوده است و نویسندگان و شاعران در خالل »سبک نوشتاري«بررسی در ادبیات بررسی 
انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه » سبک«. اند آثارشان از سبک خویش و دیگران بسیار سخن گفته

دي مطرح بوده و اکنون  شانزدهم میال در سده1هاي زبان است که از زمان اراسموسساختار
ها نحوة ترکیب اجزاي جمله). 2،2002وردونک(نیز در مطالعات نوین مورد پسند اهل فن است 

که رابطۀ  بنابراین در صورتی. کند اي ایفا میگیري معانی نقش عمدهها در شکلو روابط بین آن
انیم، بایستی به پیوندي میان سبک و اندیشه را بپذیریم و نحو را سازندة  اندیشه و حامل آن بد

گذر در این ره). 4: 1971، 3توفته(م استوار بین ساختار نحوي جمالت و سبک نیز قائل باشی
پژوهی، اهمیت بسیار یافته و کشف پیوند میان ساختارهاي  هاي نحوي در سبکبررسی مقوله

سی مسائلی گیرد و به بررشناختی را در برمی هاي سبکعناي سخن، بخشی از بررسینحوي و م
، ساختمان )نسبت نظم پایه و جابجایی در ساختار نحوي(ها در جمله  قبیل کیفیت نظم واژهاز

، پیوستار )اهیبلندي و کوت(، طول جمالت )ساده، مرکب، پیچیده، و پیچیدة مرکب(جمله 
، ساخت و نقش )پایگی، وابستگی، استقالل، تناوب، توازن، تقابل و تضاد هم(ها بالغی جمله

ابطۀ آن و وجهیت و صداي دستوري و ر) خبر و ابالغ، پرسش، امر، ندا، تعجب(ها عنایی جملهم
)                                                                                                                               268: 1390فتوحی، (پردازد  با دیدگاه نویسنده می

شناسی  توجه به جنسیت و رابطه آن با زبان اثر، از مباحث مهم در حیطۀ سبکاز سوي دیگر، 
است و پژوهشگران بسیاري بر این باورند که بین سبک نویسندگان زن و مرد تفاوت معناداري 

آثار  اما .اند داشته سیطره  کشور ماادبیاتهمواره بر نویسندگان مرد توان گفت می. وجود دارد
گرچه تقسیم ادبیات به ادبیات  .خورد قلمرو ادبیات به چشم می در  نیززنانانی به قلم فراو

به تأثیر جنسیت  که نیز وجود داردهایی   اما دیدگاهنماید، نمیمردانه و زنانه خیلی موجه 
 کنندة طرح اولین م-)1975 (4 جرج لیکافبه عقیدة.  استقائل او ةدر خلق جهان ویژنویسنده 
هاي عاطفی تأکید اهمیت و واکنش تر است و بر مطالب بی زنان، پست زبان-ه و مردانهزبان زنان

دهاي کنند، استانداربه بیان وي، زنان با گفتارشان متکلم را تشویق به ادامه گفتار می. دارد
                                                             

1 Erasmus 
2 Verdonk 
3 Tufte 
4 Lakoff 



108 ...هاي سبک نحوي زنانه و مردانه  بررسی تفاوت    رخسار زبان      1396، زمستان 3شماره / 

هاي موافقت بسیاري در گفتارشان وجود دارد؛ در مقابل کنند و نشانه زبان را بیشتر رعایت می
 مکالمات مردانه 6جنیفر کوتس). 263: 1377، 5سلدن و ویدوسون(مردان نیرومندتر است زبان 

: 1382، بلیک(داند  همکاري و اشتراك میررا یک رشته سخنرانی و مکالمات زنانه را بیشت
148.(  

 شکل زبان،  آن بخش دیگرو بخش مهمی از ادبیات زنانه، توجه به جزییات رسد نظر می به
 به زبان زنانه،توان از خالل  میبنابراین . مضامین و مفاهیم خاص است  خاص، کاربرد کلمات

   . و جهان زنانه را تحلیل کردیافتشناسی زنانه دست روان
 از منظر نوشتار زنان و مرداننحوي هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت بنابراین، 

 به عنوان یکی از احمدآل »تار سه«دانشور و » سووشون«اثر بدین منظور، .  استشناسی سبک
 تا به این پرسش پاسخ داده شود که چه ترین آثار آنان، مورد بررسی قرار گرفته است شاخص
 میان سبک نوشتاري زنانه و سبک نوشتاري مردانه به لحاظ ساختار نحوي وجود یهای تفاوت
  دارد ؟

 پیشینه پژوهش -2

بسیاري از محققان مهم پرداخت که هاي نگارش زن و مرد باید به ذکر این  در خصوص تفاوت
بیان  زن و مرد تأکید کرده و از این رهگذر به بررسی جامع ونگارشی هاي  بر وجود تفاوت شناسی زبان

  .اندها پرداخته نتایج حاصل از این تفاوت
ها، اعم از زن و مرد، همواره با جهان پیرامون خویش   بر این باور است که همه انسان)2009( 7مگی
هاي برقراري ارتباط و تعامل فرد با جهان  هاي ذهنی و راه وي نوشتار را یکی از پدیده. ارتباطنددر 

به عقیدة او در بسیاري از موارد، . داند که هویت و عقاید نویسنده در وراي آن نهفته استپیرامون می
گاشته شده، میزان هاي نوشتاري نظیر سبک نگارش، نوع کلمات به کار رفته و متن ن شماري از مؤلفه

 8سیان. گر هویت نویسنده است  عالقه و ارجحیت دادن به نوشتن در مورد یک متن خاص تجلی
تحقیقات . داندناپذیر از جنسیت می هاي جدایی مهارت نوشتار را به طور کلی جزء مقوله )2003(

  ادعاي سیاندر این خصوص مؤید) 2008( 10 و واسکیتا)2007( 9انجام شده توسط جونز و مایهیل
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دهنده میزان عالقه و به  نتایج دو بررسی مشابه انجام شده توسط این دو محقق نشان. است) 2003(
هاي  ویژه داستانبه( که عمدتأ از داستان 11دنبال آن، مهارت بیشتر زنان در نگارش متون بیانی

از دیگر . اند، است ده، افسانه، شرح خاطرات و بیان احساسات و روابط میان فردي تشکیل ش)عاشقانه
هاي موجود یا حقایق علمی در   نظیر بیان واقعیت12سو، مردان بیشتر به نگاشتن متون اطالعی

ها و عقایدشان در مورد مسائل گوناگون و اظهار  خصوص یک موضوع خاص و در واقع انتقال دانسته
ردپاي ) ا2007(ونز و مایهیل به عقیده ج. اند هاي منطقی در این راستا تمایل و مهارت نشان داده نظر

) 2001( 13فرنسیس، ربسون و رید. هایی مشهود است سبک نگارش زنان و مردان در چنین تفاوت
  . دانندهاي موجود در نگارش زن و مرد می ترین تفاوت سبک نگارش را از جمله مهم

ودن سبک نگارش بسیاري از پژوهشگران بر بیانی ب دان و مرانزنسبک نگارش در هاي  تدر باب تفاو
 )2005( 14زنان و اطالعی بودن آن در مردان اتفاق نظر دارند؛ به عنوان مثال، آرگامون، کپل و فاین

در یک پژوهش جامع، با بررسی ساختار نحوي و لغوي متون بیانی و اطالعی و پس از آن سبک 
عی بودن آن در نگارش زنان و مردان حاضر در پژوهش به بیانی بودن سبک نگارش در زنان و اطال

دهد که سبک نگارش زنان، حاوي مکتوباتی حاکی از نتایج این تحقیق نشان می. مردان پی بردند
میل به ایجاد تعامل میان نویسنده و خواننده، اصطالحات و عبارات احساسی و غیر رسمی،  کلمات 

بک نگارش مردان به از طرف دیگر، س. عاطفی و ضمائر اول و دوم شخص و به عبارت دیگر بیانی است
 و وجود کلمات خنثی و 17اسمیگر  توصیف، 16اسمیگرهاي  مشخص، 15ها واسطه کاربرد تعیین کننده

بدون بار عاطفی، جمالت کوتاه، صریح، رسمی و مستقیم، حاوي اطالعات در مورد یک موضوع خاص 
  .و اطالعی است

فرنسیس . ت آرگامون و همکاران استهاي انجام شده در همین راستا مؤید نتایج تحقیقیا دیگر بررسی
از دیگر سو، سبک نگارش مردان را در بردارنده اطالعات و متمرکز بر واقعیت ) 2001(و همکارانش

نیز سبک ) 2010 (21 و آماندا)2008( 20، النگی)2001( 19، گالبی)1998 (18کتلنس. پندارندمی

                                                                                                                                                          
10 Waskita  
11 Descriptive texts 
12 Informative texts 
13 Francis, Robson & Read  
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العی را به ترتیب به زنان و نگارش هر نویسنده را معرف جنسیت وي و سبک نگارش بیانی و اط
   .دهندمردان نسبت می

هاي سبک نحوي در نوشتار زنان و مردان  تفاوتبا مرور ادبیات مرتبط، اثري که به بررسی
توان به نان و مردان میاختصاص یافته باشد مشاهده نشد، اما در مورد سبک نگارش و ترجمه ز

   . اشاره نمودموارد ذیل

هاي جنسیتی در  ، به بررسی رابطه ترجمه و نوشتار با توجه به تفاوتیانپژوهش رضوانی و احمد
  پرداختهمترجمان زن و مرد ) بیانی و اطالعی(کیفیت ترجمه متن بیانی و اطالعی و سبک نگارش 

 وجود تفاوت معنادار میان کیفیت ترجمه مردان در متن بیانی با توجه بیانگر این بررسی  نتایج.است
  . )1389رضوانی و احمدیان، (هاست آنبه سبک نگارش 

احمد ، در پژوهش خود به مقایسه زبان زنان در آثار سیمین دانشور و جالل آلبهمنی و باقري
شناختی گیرند که شیوه متفاوت گفتار زنان و مردان بیشتر کارکرد جامعه و چنین نتیجه میپرداخته

هاي زنان بسیاري از اندیشه. هایی را دارندیژگیاحمد نیز، چنین وهاي زن آلاما همه شخصیت. دارد
احمد ذهنیت زن را در شوند، اما آل هاي دانشور به منظور شناخت شخصیت و هویت بیان میداستان

خورد بسیار  اي که در آثار دانشور به چشم می احساسات مادرانه. کشد نوشتارش به تصویر نمی
تفاوت بیان شده دیگر در موضوع . اندعواطفی غریبهاحمد با چنین هاي آلپرشورند، اما شخصیت

که زنان کنند، در حالیهاي دانشور از مسائل گوناگونی صحبت می زنان داستان. هاست گفتار شخصیت
در نهایت، ساحت وجودي نویسندگان و . پردازند احمد تنها به مسائل روزمره میهاي آلداستان

  ).1391بهمنی و باقري، (گرفته شده است ها در نظر  ها، منشأ تفاوت قهرمان آن

هاي سبکی، تنها به بررسی تفاوت  گونه که مشاهده شد، آثار معرفی شده، بدون توجه به تفاوتهمان
از . اندشناسی پرداختههاي سبکالبته آثاري وجود دارد که به بررسی. اندگفتار زنانه و مردانه پرداخته

 پاسخ به این پرسش هستند ها در پی آن.، اشاره کرد)1390(پر توان به اثر قوام و درآن جمله می
 بیرونی بافت با ارتباط در را نامه یک متن سبکی هايویژگی توانمینه که چگو

 قوام و درپر با استفاده از پرداخت؟ نیز هاویژگی کارکرد یا نقش به کرد و بررسی آن
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 نحو، کاربردشناسی، الیۀ چهار درهاي سبکی متن را اي، ویژگیشناسی الیهروش سبک

 با متون فارسی شناسیسبک در ايکرده و در نهایت، شیوه بررسی و بالغت واژگان
که  متونی سبک مطالعۀ در اند که ابزاري مناسبداده ارائه گفتگو تحلیل رویکرد
 قطعیت میزان نحوي الیۀ ها، در  آن به عقیده. آید به شمار می دارند، اجتماعی دکارکر

-  بر این اساس درجه باالي قطعیت، نشان.شودمی بررسی جمله ساختمان نیز و نمت
  . دهنده موضع ضعف استي موضع اقتدار و درجه پایین آن، نشان دهنده

 عنوان به زنان داستانی آثار سبکی تحلیل ضرورت پژوهش خود بر در ،)1391 (نیکوبخت
 وي.  استکرده تأکید آثار این ندیشگانیا و ادبی هاي زبانی،ویژگی تحلیل در برگزیده روشی

کرده و  فمنیستی بررسی شناسیسبک رهیافت با پیرزاد را آثار زویا سبکی وجوه ترینبرجسته
 سطح و جمالت واژگان،( متن مختلف سطوح در در تمامی آثار این نویسنده،  که است دریافته
 منجر زبان تحول به که اندیشه ولتح سیر همچنین،. خورد به چشم می زنانه دیدگاه ،)گفتمان

 گس طعم ،عصرها همۀ مثل هايداستان در مجموعه :است گونهاین پیرزاد آثار در گردد،می
 در روند؛ اراده پیش می بی و انداسیر روزمرگی زنان ،پاك عید به مانده روز یک و خرمالو

 عادت رمان در و ردگیمی قرار مورد پرسش زن جایگاه کنممی خاموش من را هاچراغرمان
 هویت از دیگرگون توصیفی فعالیت اجتماعی، و گريکنش عرصۀ به زن نقش تحول با کنیممی

 . است شده ارائه فاعلی نقش در زنانه
  

  روش پژوهش -3
دانشور سووشون احمد و  آلتارسه هاي بررسی سبک نحوي نویسندگان زن و مرد، کتابجهت 

هاي  ار، قالباي کبینی، ابزاره اصول عقاید، جهانداشتن ب ین انتخادلیل عمده ا. انتخاب گردید
 .استبین این دو نویسنده  بسیار يها ها و یکسانی سخن، تجربیات و مشاهدات، شباهت

صورت پذیرفته  1327هر در سال زمان و  صورت هم این دو کتاب بهچاپ اول بر این،  افزون
 اجتماعی واحد و همچنین وضع روحی و در نتیجه نویسندگان این آثار متأثر از وضعاست 

روش با . باشد، سال آشنایی این زوج نویسنده نیز می1327که سال  چرا.اندیکسانی بوده
 صفحه با فواصل چهل پنج، تارسهاي  از کتاب دویست صفحهمند،گیري تصادفی نظامنمونه

، پنج صفحه با شونسوواي عنوان نمونه برگزیده شد و از کتاب سیصد صفحه    اي بهصفحه
 خط دارد و 21 تار سههر صفحه. اي براي نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتصفحهفواصل شصت 
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براي اینکه مقدار مشخصی از .  خط بیشتر وجود دارد6 یا 5حداقل سووشون در هر صفحه 
، مدنظر سووشون خط اول هر صفحه مورد بررسی در 21متن مورد بررسی قرار گیرد، صرفا 

وري گیوي و شناسان در مورد مفاهیم و تعاریف دست نظر اکثر زبان با توجه به اتفاق.  گرفتقرار
 هاي نحوي نیز از این کتاب  در این پژوهش براي تعاریف مقوله،)220-190 :1388(انوري 

  :بر این اساس، جمالت استخراج شده از چند بعد مورد بررسی قرار گرفتند. استفاده شده است

 از واقع شدن کاري یا بودن و جمله خبريوسیله به.  جمله چهار نوع داردومحیث مفه از 
به وسیله آن اي که جمله). داوود آمد(دهیم پذیرفتن حالتی به صورت مثبت یا منفی خبر می

نی اگر یکی از عواطف انسا). صالح کجاست؟( است جله پرسشیکنیم  درباره امري پرسش می
عجب گل (ایم استفاده کردهجمله عاطفی را برسانیم، از  غیره مانند شادي، اندوه، تعجب و 

 انجام دادن کاري یا داشتن و پذیرفتن صفت و حالتی به صورت جمالت امريو در ) زیبایی
  ). آرام شو(شود مثبت یا منفی خواسته می

در جمالت مستقیم یا دستورمند، اجزا و ارکان، نظم .  جمالت دوگونه هستندحیث نظماز 
و در ) مهدي شاید نتواند امتحان ریاضی بدهد(عی و جایگاه مخصوص خود را دارند طبی

مستقیم یا نادستورمند، نظم طبیعی جمله برهم خورده و اجزا و ارکان جاي خاص رجمالت غی
  ).داري در محلّت کوراندریغ آمدم تربیت ستوران و آینه(خویش را ندارند 

- ساخته می) غیراسنادي( با فعل تام مالت فعلیج.  بر سه قسم هستندحیث فعلجمالت از 
 است جمله اسناديساخته شده باشد، ) ربطی(اي که با فعل اسنادي جمله). خواندم(شوند 

ساخت داراي فعل تام و جمالتی که در ظاهر فعل ندارند ولی از حیث ژرف) امین مؤدب است(
 به حکم عرف زبان حذف گردیده ، ها به قرینه لفظی یا معنوي و یایا اسنادي بوده و فعل آن

  ). خبردار( هستند فعلجمالت بی
 فقط یک فعل به کار رفته جمالت سادهدر . ، جمالت ساده و مرکب هستندحیث ساختماناز 

و در جمالت مرکب، بیش از یک فعل به کار رفته است که از حیث ) اسد خوابید(است 
اي  جمله سادههسته یا پایهجمله . اندنهاستقالل معنی و وابستگی یکی به دیگري بر دو گو

آید و اغلب منظور اصلی گوینده یا نویسنده را در بر دارد و قابل است که در جمله مرکب می
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اي که در جمله در مقابل، جمله ساده). به درماندگان یاري کن(تأویل به مصدر یا صفت نیست 
ل شرط و زمان و یعنی مفهومی از قبی.  آن استوابسته و پیروآید، مرکب همراه جمله پایه می

  ).تا خدا یار و مددکارت باشد(افزایند را به مفهوم جمله اصلی میعلت و نتیجه و غیره 
یعنی .  نیز بررسی شدندحیث کامل یا نیمه تمام بودن پیامعالوه بر موارد ذکر شده، جمالت از 

تمام ماندن فکر نویسنده اشاره هشود و به نیمها به چند نقطه ختم میجمالتی که انتهاي آن
  . همچنین حذف فعل و فاعل نیز در جمالت انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. دارد

  

 هاتجزیه و تحلیل داه -4
 جمله آن 191 جمله است که 203 تارسه از بخش منتخب کتاب جمالت استخراج شده

بندي دارند که ته بیشترین بسامد را در این دسخبري جمالت حیث مفهوماز . خبري است
، » دري باز شد-روبروي تل خاکروبه-در سمت مقابل گنجه «: ها به قرار زیر استتعدادي از آن

چند «، »پرید، رنگش می»شدام میغصه«، »کردمادرم ما را دعوا می«، »هاجر او را دید«
یا » بودمالل شده «، »مدتی همان دم در ایستاد« ، »آب را آشامید«، »ایستاداي میدقیقه

کاسه «:  نیز مشاهده گردید، مانند پرسشی عدد جمله9در این مجموعه . »گرفتام میبیزاري«
، »شود؟چرا اینطور از خود بیخود می«، »خوره؟ببین اینا به دردت می«، »خواي؟بشقاب نمی

  امريها شاهد جمالتدر بین این داده. »دهد؟چه حالتی به او دست می«یا » چطوري بود؟«
  .هستیم» خدا جونم مرگت کنه! واخ «عاطفیو » خودت بگو«و » ببین«

دور هر کدام روي سه یا «یا » خب چه کنم داداش« مانند  نادستوري جمله4 حیث نظم از 
 13همچنین شاهد . گردد مشاهده می» چهار تا صندلی لهستانی، ناهارخورها نشسته بودند

سر دلشان باز شده «، »شده بود... انباشته از  «:ها هستیم، مانند در میان دادهمجهولجمله 
  .»شدمادرمان عصبانی می«یا » خیس شده است«، »بود
، »از راه رسید«، »کاسه بشقابی را صدا زد«:  هستند، مانند فعلی جمله168حیث فعل  از 

دلم «، »آن شب او هم آمد«، »شدصدا اشک از چشمانش سرازیر میبی«، »هاجر او را دید«
  اسنادي جمله33در این بخش . »گرفتام میزاريبی«و » است کسی را گیر بیاورمخومی

بام هم پیدا «، »هر وقت با این خواهر بدجنسم بودم«، »یکی دیگر هم بود«: وجود دارد، همانند
 3. »کننده بودهمه چیز برایم خسته«یا » حاال هم همانطور شده بود«، »معلوم نبود«، »بود

 .»اي آرام و در خور محیط بانکهمهمه«یا » ذلیل شده«: شود، مانند ز دیده می نیفعلبیجمله 
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  جمله مرکب مانند50وجود دارد و » با خود گفت« جمله ساده مانند 27ساختمان  از حیث 
در میان جمالت . »شیما که کف دستمونو بو نکرده بودیم که بدونیم تو امروز از اینجا رد می«

من به خصوص از «اي مانند در جمله. گردد  بند پایه مشاهده می71 بند پیرو و 54مرکب 
، پایه و »آمداش خوشم میخصوص از گریهمن به«، »صدا بودآمد که بیاش خوشم میگریه

  .پیرو است» صدا بودکه بی«
زار شوم تازه از با«یا » ...دلم را به درد آورده بود «:  مورد جمله ناتمام رها شده است، مانند5در 

فعل استفاده شده  نمونه جمله بی3فعل اندك است و تنها در تعداد جمالت بی. »...خریده 
خب چه «:  نمونه شاهد حذف فاعل از جمله هستیم، مانند117اما در . »یا نه«: است، مانند

باز «، »کاسه بشقابی را صدا زد«، »خواي؟کاسه بشقاب نمی«، »کمی فکر کرد«، »کنم داداش؟
  .»دفترها را مرتب کرد«یا » گرفتیتصمیم م«، »ود بایستدنزدیک ب
تار در جدول زیر با توجه به بسامد موارد نحوي ارائه دست آمده از بررسی رمان سهنتایج به

  :شودمی
  

  جمع  200ص   160ص   120ص   80ص   40ص   تارسه
  191  45  26  35  52  33  خبري
  9  -  -  5  -  4  پرسشی
  1  -  -  -  -  1  عاطفی

  
از حیث 
  مفهوم

  2  -  -  -  -  2  امري
  غیرمستقیم

  )نادستوري(
از حیث   4  -  1  1  -  2

  نظم
  13  -  -  6  5  2  جمله مجهول

  168  40  22  31  40  35  فعلی
  33  4  3  9  12  5  اسنادي

از حیث 
  فعل

  3  1  1  -  -  1  فعلبی
  27  5  3  4  5  10  ساده
  50  12  8  10  11  9  مرکب
  25  5  5  5  5  5  همپایه
  34  9  5  6  10  4  ناهمپایه

  
  

از حیث 
  ساختمان

  71  10  13  15  17  16  پایه
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  54  16  10  11  13  4  پیرو
از حیث 

  پیام
  5  1  -  -  -  4  جمالت ناتمام

  حذف  3  1  1  -  -  1  فعل
  117  40  11  20  28  18  فاعل

  203  45  26  40  52  40  تعداد جمالت
  احمدتار آلمقوالت نحوي استفاده شده در سه. 1جدول 

       
 حیث از.  جمله استخراج شد247 تعداد سووشونهاي مورد بررسی در رمان مجموع دادهاز 

 مورد باالترین بسامد وقوع را دارا هستند، موارد زیر 218 با تعداد خبري جمالت مفهوم
 :شاهدي بر این ادعاست

، »به خانم فاطمه نگاه کرد«، »همه خانم وافور را رها خورد«، »خانم فاطمه بستی چسبانید«
هاي تو یک کلمه از حرف«، »زري دلم تنگ است«، »حرفش را تمام نکرد«، »دیر وقت است«

، »آن روز عصر در باغ تنها بود«، »اش زده زیر دست پیرزنسرلشگر با چکمه»، »را نفهمیدم
و » ها از دو طرف پشت سر هم ایستادندماشین«، »بوداینک تمام جمعیت به شاهراه ریخته«
 مورد وقوع در رده 17 با پرسشیجمالت . » تنها زري و خان کاکا مانده بودندبر سر جنازه«

دانستی که نمی«، »با چه جواز خروجی؟«هومی قرار دارند، جمالتی مانندبندي مفبعدي دسته
- الدوله را نمی مگر عزت«، »با چه پاسپورتی؟«، »؟خوردداداشم بی اجازه یوسف آب نمیزن

 11. »از کدام راه؟«و » کنید؟الناس را گستاخ میشما چرا عوام«، »چرا نفرمودید؟«، »شناسی؟
از او اجازه «، »صبر کنید«:  در صفحات برگزیده این کتاب وجود دارد از جملهامريجمله 
، »به این قرآن قسم بخور«، »چیزي بگو«، »، چند روز اسب را بفرستید»بکشیدش«، »بگیرید

از حیث مفهوم .»گورتان را گم کنید«و » الم برسانحضرت واال س به« ، »ان دفعه ببخشش«
کاش من هم «: شودمیشود و تنها یک مورد دیده ترین تعداد را شامل می کمعاطفیجمله 

  . »مثل کاکایم حرف یوسف خان را شنیده بودم
 جمله 24در متن مورد بررسی .  وجود داردنادستوري و مجهولدو دسته حیث نظم  از 

غالم با ته «، »روم پیش حاکمخودم می«،  »کنشده یک پا کارچاق«:  شدمشاهدهنادستوري 
اش زده زیر با چکمه«، »اگر زدم به کوه«، »خزید زیر میز«، »تفنگ خواست بزند به کمر مار
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نشست روي زمین به جمع کردن خرده «، »چلچراغ از زیر طبق افتاد زمین«، »دست پیرزن
 در صفحات مورد استفاده مجهول جمله 6تنها . »دند با باغحجله قاسم را هدایت کر«و » بلورها

اشتیاق براي شنیدن «، »هایش اخیراً تکراري شدهنقل«، »شده است شهر سگساران «:دیده شد
در معتبرترین روزنامه محلی نوشته شده «و » جریان حادثه چنان در جانش انگیخته شده بود

  . »بود
پکی به «، »خدا شاهد است که گفتم«: ر هستند مانندبسیار پرتکرافعلی از حیث فعل جمالت 

خیال «، »رومگذارم و از این والیت میمن که می«، »خان کاکا خشمگین داد زد«، »بافور زد
دانستم اخوي قربان نمی«، »اول سرش را شق کرد«، »شود رفتکردي به این آسانی می

الدوله تا مدتی در قین داشت عزتی«، »خواهماگر جسارتی شده عذر می«، »عالی هستندجناب
 مورد 23. »صداي تیر آمد«و » شد یوسف را ندیده بوددو هفته می«، »عرش سیر خواهد کرد

 تعداد  فعلی جمله197هاي استخراج شده وجود دارد که در مقابل  در دادهاسناديجمله 
، »تی بودچه جنگ زش«، »خدا شاهد است« ، »ممکن است راست بگوید«زیادي نیست، مانند

با هم گالویز «و » زیر نظر ایشان نظافت و ضدعفونی شد«، »آن روز عصر در باغ تنها بود«
هفت قرآن «، »به ائمه اطهار«، »به خداوندي خدا«مانند مشهود است  فعلبی جمله 6. »شدند

  .»..مأمور را در حین انجام وظیفه با مار تهدید«و » آن هم زمان جنگ«، »به میان
منشی «یا » جمله زري اندیشید« هستند، از سادهختمان تعداد زیادي از جمالت از حیث سا
 جمله 27و همپایه  جمله 28 وجود دارد که از این میان مرکب جمله 56تعداد . »حاکم گفت

چند نمونه از جمالت مرکب همپایه از .  است پیرو جمله50و پایه  جمله 82 است؛ ناهمپایه
» که گفتم«پایه و » خدا شاهد است«در این مثال » ست که گفتمخدا شاهد ا«: این قرار است

یک «، »یک سیلی به درجه داري که دم دستش بود گفت«یا در جمله مرکب . پیرو است
 همپایهدر جمله مرکب . پیرو است» که دم دستش بود«، پایه و »داري زدسیلی به درجه

 دو پایه مستقل همپایه هستند و ، هر دو جزء به صورت»اياي و خودت دوختهخودت بریده«
با جمله مرکب ناهمپایه مواجه » شدیمیاب میدیروقت است وگرنه شرف«اي مثل در جمله

  .هستیم
آن هم زمان «:  رها کرده است، مانند ناتمامجمالت خود راسووشون  مورد نویسنده 11در 

« ، »...اشته باشی ، کاري به کارش ند»...گفتیسهراب خان از میدان جنگ می«، »...جنگ 
  .»...کاري به کارش نداشته باشی«یا » ...پدرتان حرمت مردها را 
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یکی را «هستیم، مانند حذف فاعل  مورد  شاهد 104 و در حذف فعل مورد شاهد 24در 
که دانشور هم حذف فاعل کرده است، » گذاشت جلوي زري و یکی را گذاشت جلوي خودش

، »رو به جمعبت فریاد کشید« ، »دو تا چاي ریخت «،»گفت«یا در  جمالت . هم حدف فعل
یا » دیداي به اسم ملک سهراب نمیاي در هیچ روزنامهترین اشارهاما کوچک«، »چیزي بگو«
در جمالت . ها فاعل جمله حذف شده استکه در آن» شد یوسف را ندیده بوددو هفته می«
شاهد » من هم رویش«، »نه براي یوسفگفتنی بود اما » «با چه پاسپورتی؟«، »از کدام راه؟«

  .حذف فعل هستیم
دست آمده از بررسی رمان سووشون در جدولی به شرح ذیل به صورت خالصه مجموع نتایج به

  :شودبا توجه به بسامد ارائه می
  جمع  300ص   240ص   180ص   120ص   60ص   سووشون

  218  300  35  50  46  51  خبري
  17  5  -  -  4  8  پرسشی
  1  -  -  1  -  -  عاطفی

  
از حیث 
  مفهوم

  11  1  3  1  3  3  امري
  غیرمستقیم

  )نادستوري(
از حیث   24  5  2  3  8  6

  نظم
  6  1  2  1  1  1  جمله مجهول

  197  38  27  42  48  42  فعلی
  23  2  3  7  4  7  اسنادي

از حیث 
  فعل

  6  2  -  -  1  3  فعلبی
  78  16  7  11  24  20  ساده
  56  8  10  11  12  15  مرکب
  28  5  4  3  8  8  همپایه
  27  3  5  8  4  7  ناهمپایه

  82  14  10  16  22  20  پایه

  
  

از حیث 
  ساختمان

  50  4  10  20  6  10  پیرو
از حیث 

  پیام
  11  1  4  2  3  1  جمالت ناتمام

  24  3  7  3  2  9  فعل  حذف
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  104  15  17  21  27  24  فاعل
  247  42  38  52  53  62  تعداد جمالت

   دانشورمقوالت نحوي استفاده شده در سووشون. 2جدول 
  

  :دهدجدول زیر مقایسه نکات نحوي نوشتار دو نویسنده مورد بررسی را نشان می
  

ري
خب

شی  
رس

پ
فی  

عاط
ري  

ام
قیم  

ست
یرم

غ
  

لی
فع

دي  
سنا

ا
  

بی
عل

ف
  

اده
س

کب  
مر

ایه  
همپ

ایه  
همپ

نا
  

ایه
پ

یرو  
پ

ول  
جه

م
ص  

 ناق
الت

جم
  

عل
ف ف

حذ
عل  

ف فا
حذ

الت  
جم

داد 
تع

  

 تار
سه

  
94%  
4%  
5%.  
1%  
2%  83%  
16%  
1%  13%  
25%  
12%  
17%  
35%  
27%  
6%  
2%  
1%  58%  20
3

  

ون
وش

سو
  

88%  
7%  
4%.  
4%  10%  
80%  
9%  
2%  32%  
23%  
11%  
11%  
33%  
20%  
2%  
4%  10%  
42%  24

7
  

  تار و سووشوناحمد در سهمقوالت نحوي استفاده شده توسط دانشور و آل. 3جدول 
  

) 203(احمد ا آلدر مقایسه ب)  جمله247(بارزترین ویژگی بیشتر بودن تعداد جمالت دانشور 
در تر بودن جمالت این زن این نکته نشان دهنده کوتاه. در مقدار مشخصی از متن است

اما بر خالف نظر محققان گذشته این افزایش در جمالت . احمد است مقایسه جمالت نوشته آل
شود، این تعداد جمالت ساده است گونه که مشاهده میمرکب جبران نشده است، بلکه همان

خان کاکا قسم «است، مانند %) 13(احمد به مراتب بیشتر از اثر آل%) 32(در اثر دانشور که 
  . ».یک مار از کیسه درآمد«یا » .خورد

و %) 1(احمد تار آلدر سووشون دانشور بیشتر از سه%) 7(و پرسشی %) 4(کاربرد وجه امري 
%) 10(د استفاده دانشور بیشتر مور) غیرمستقیم(این تعداد جمالت نادستوري برعالوه. است% 4

چهلچراغ از «، »اگر زدم به کوه«است، از جمله، %) 2(احمد از همین نوع جمالت در اثر آل
. »اش زده زیر دست پیرزنبا چکمه«یا » شده است شهر سگساران«، »روي طبق افتاد زمین

   .دهداین نکته پایبندي بیشتر آل احمد به قواعد دستوري زبان را نشان می
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دانشور تعدادي بیشتري از جمالت را ناتمام گذاشته که این مطلب با گذاشتن چند نقطه در 
سهراب خان از میدان «، »...شده یک پا کار چاق کن«دهد، مانند متن خودش را نشان می

الزم . »...کاري به کارش نداشته باشی«یا » ...پدرتان حرمت مردها را«، »...گفتیجنگ می
شود و هر دو نویسنده زن و مرد به  سایر موارد تفاوت معناداري مشاهده نمیذکر است در به

  .اندیک نوع رفتار کرده
  

  گیرينتیجه-5
احمد پرداخته در این پژوهش به مقایسه ساختار نحوي نوشتار دو نویسنده ایرانی، دانشور و آل

 سبک نحوي زنانه و هایی میان توان به تفاوتشد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می
دو اثر از دو نویسنده زن و  نحوي الیۀ تحلیل و تجزیه پس از. مردانه قائل بود یا خیر

احمد که در این پژوهش به آن پرداخته شد، مشخص گردید که در مقدار مرد، دانشور و آل
د مراتب بیش از نویسنده مرکار برده بهمشخصی از متن، تعداد جمالتی که نویسنده زن به

این . آیند تر به نظر می تر و سادهي زن، کوتاه شده توسط نویسنده  است چرا که جمالت استفاده
نویسندگان زن به طور کلی  است که نشان داده است) 1970 (22نتیجه همسو با پژوهش هیات

کنند و این جمالت از لحاظ ساختاري نیز از جمالت بلند از جمالت کوتاهتري استفاده می
اغلب  نگري دانشور مرتبط دانست زیرا زنانتوان با جزئیکوتاهی جمالت را می. هستندتر ساده

تري را شود جمله کوتاهنگري سبب میدهند و این جزئیبه جزئیات توجه بیشتري نشان می
 خبري و کوتاه جمله نتیجه در و است کوتاه شیء روي تمرکز زمان  در این موارد،.کار برندبه

است که در سبک نحوي دانشور نیز مشاهده  زنان روایی نحو مشخصات از ییک این شودمی
طور کلی پیچیدگی سبک نوشتاري  اذعان داشته است که به) 1977:134(هایت  .شده است

  .زنان بسیار کمتر از مردان است
ذکر شد، کاربرد باالي وجه اخباري، امري، ساخت معلوم و ساخت اسنادي، گونه که همان
ه قطعیت باالي متن و کاربرد باالي ساخت التزامی، شرطی، پرسشی و مجهول نشان دهندنشان

. توان قطعیت این دو اثر را بر این اساس تعیین کرداما نمی. دهنده قطعیت پایین متن است
. احمد، ساخت خبري، اسنادي و مجهول کاربرد بیشتري از نوشته دانشور داردزیرا در نوشته آل

این در حالی است که  .تار استري و پرسشی در سووشون بیشتر از سهدر مقابل ساخت ام

                                                             
22 Hiatt 
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کنند اما نتایج  ، مردان بیشتر از زنان از ساختار امري استفاده می)1980 (23طبق نظر گودوین
در تصدیق استفاده . دهد که در نوشتار دانشور این امر معکوس تحقق یافته است نشان می

اشاره کرد که ) 1975 (24توان به پژوهش لیکاف ور میزیادتر از جمالت پرسشی توسط دانش
این امر نیاز به تأیید و . کنندزنان از جمالت سؤالی بیشتري نسبت به مردان استفاده می

 در دهد و شاهدي بر عدم اطمینان و مردد بودن آنان استتصدیق دیگران را نشان می
 و شک و باید و شاید با همراه متزلزل و بریده بریده سؤالی، بسیار جمالت شاهد سووشون،

 همسرش قاطع جمالت مقابل در او اطمینان عدم و هستیم زري رمان، اصلی شخصیت تردید
  .است مشهود کامالً

دانسته، در حالیکه دانشور از زبان عامیانه احمد خود را مقید به رعایت اصول دستوري میآل
ت را خارج از نظم دستوري آن هاي گوناگون جمالبیشتر بهره گرفته است و در موقعیت

است که اذعان دارد در حالیکه ) 1990 (25این نتیجه برخالف پژوهش لباو. استفاده کرده است
کنند، در زمینه تغییر زبانی زنان مردان به طور کلی از فرم عامیانه بیشتر از زنان استفاده می

اي پرستیژ و اعتبار بیشتري است، هاي زبانی استاندارد و معیار را که دارتر هستند و فرمخالق
  .برنددر گفتار خود به کار می
نشان ) 1981 (26کاتسسو ا) 1977(هایی مانند هایت  پژوهشچه همچنین بر خالف آن

کنند اما در پژوهش  اند که زنان از جمالت تعجبی بیشتري نسبت به مردان استفاده می داده
ه نویسنده زن باالتر نبود و هر دو نویسنده هاي تعجبی و عاطفی در نوشت، بسامد جملهحاضر

رود زنان  این امر در حالی است که انتظار می. اندبه یک میزان از این نوع جمالت استفاده کرده
  ).150: 1986، 27لئورناردي(احساسات و عواطف زیادتري را در نوشتار خود وارد کنند 

 کهن مردساالري، فرهنگ از هاییهجلو دانشور فمینیسم دهد که درها نشان میمرور نمونه
 بردن پناه و حتی زن جایگاه واالیی زنان، زنان، مظلومیت قبال در مردان رفتاري هاي ناهنجاري

 از سوي .یافته است بازتاب او پناهیبی و اجتماعی هايناامنی دلیل به ماورایی نیروهاي به زن
هاي  رود ویژگیاست و انتظار می  زن  رواي داستانتارسه در داستان کهدیگر، بر خالف این

                                                             
23 Goodwin 
24 Lakoff 
25 Labov 
26 Scates 
27 Leonardi 
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) آل احمد(شود که تحت تاثیر تفکرات نویسنده مرد سبک زنانه در آن دیده شود، مشاهده می
هاي زنانه راوي زن رعایت نشده است و سبک نحوي این داستان بر اساس سبک مردانه ویژگی

 . است

طبق .  ناتمام گذاشته استصورت ي را بهدر این پژوهش مشخص شد که دانشور جمالت بیشتر
کنند تا کنترل مکالمه را  مردان بیشتر صحبت زنان را قطع می) 1975 (28نظر زیرمن و وست

هاي ناتمام با  شود که تعداد جمله  می اما مشاهده. به دست گیرند و تسلط خود را نشان دهند
ن نتیجه ست، در نوشتار دانشور بیشتر است و ایمکث و سکوت که حاکی از قطع کالم ا

هاي  کند عدم اتمام جمله از مشخصه است که بیان می) 1986(لئونارديهمراستا با پژوهش 
  . بارز نوشتار زنان است

که قائل شدن به سبک نحوي زنانه و مردانه در توان گفت  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می
 نگاه ق اثر و نوعها به صورت جمالت در خلنحوه چینش کلمات در کنار یکدیگر و ترکیب آن

شناختی هاي زبان آن نقش دارد که باید در بررسیمختلف مسائل پرداختن به و زندگی به
 ها آثاراینگونه تفاوت. هاي سبکی زنانه و مردانه مدنظر قرار گیردجهت تببین تفاوت

در اما . گذاردمی تأثیر هاآن پردازيدرشخصیت و کندمی متفاوت مرد از را نویسندگان زن
پژوهش حاضر مشاهده شده است که در تعدادي موارد دانشور سبکی شبیه سبک مردانه 

توان  این امر را می.  احمد را بر وي مشاهده کرد توان تاثیرگذاري آل داشته است و می
صورت توجیه نمود که تآثیر زن و مرد بر یکدیگر در زندگی مشترك امري اجتناب ناپذیر  بدین

تر  بیش طور کلی  اما به. ها تبلور خواهد یافت تآثیر متقابل در رفتار آناست و بدون شک این
شود و   دانشور دیده می شمرند، در نوشته هایی که براي آثار زنانه برمی ها و ویژگی ها، شیوه حوزه

 .خوبی قابل مشاهده است احمد از نظر جنسیت، به شور و آلتفاوت نوشتاري بین آثار دان
وان گفت نویسندگان زن و مرد حتی در نحوه چینش کلمات و جمالت نحوي ت بنابراین، می

  . که در دیگر آثار ادبی قابل بررسی هستندفرد خود را دارند به سبک منحصر
  
 
 
 

                                                             
28 Zimmerman & West 
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