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  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، ایران
                                      

  :چکیده

و مردان به سبب  بر این باورند که زنانحوزة جنسیت  نظران صاحببسیاري از پژوهشگران و 
اتخاذ  متفاوتی نسبت به جهان هاي رشد، دیدگاه درروندهایشان  جنسیتی شدن تن و روان

این به معناي آن  ؛متفاوت است نیز آنان نویسندگیکاربردهاي زبانی و شیوه  رو ازاین ،کنند می
توان به  می ها آن در کاررفته بهمتون ادبی و شگردهاي زبانی  شناختی سبکاست که با بررسی 

با توجه  رسید.و تأثیر جنسیت بر سبک نوشتاري متون  هاي جنسیتی تحلیل دقیقی از بازنمایی
 سبکی متون و تولید، بازتولید و دگرگونی ساخت،منتشرشده توسط زنان بر هاي به اینکه رمان

 د پژوهش حاضر بر آن شد تانگذار میهویت جنسیتی و روابط قدرت میان زن و مرد تأثیر 
و  موردبررسیسبکیِ جنسیتی  متغیرهاياثر بلقیس سلیمانی را با توجه به  بازي آخر بانورمان 

 هاي دیدگاهتحلیلی و برپایۀ -توصیفیاز روش  گیري بهره ااین پژوهش بـ مطالعه قرار دهد.
و تأثیر سبک زنانه  هاي نشانهکشف  به بررسی و سارا میلز ازجملهپژوهشگران از برخی 

در سه سطح واژگانی، نحوي و گفتمانی  بازي آخر بانوه در سبک داستان نویسندجنسیت 
و تأثیر  نویسی هزنان هاي مشخصهاکثـر  نشان می دهدپـژوهش  هاي یافته پرداخته است.

با حوزة  هاي مرتبط در سطح واژگان کاربرد مکرر واژه .آشکار است این رمان  در جنسیت
شود، در الیۀ نحوي نیز  و تعابیر خاص زنانه دیده می بدن نگاري، تنانه ، فیزیولوژيداري خانه

رویا  ، نگري و احساسی جزئی ،توصـیفیو خبري، کوتـاه  هاي با جمله گویی سادهعالوه بر 
 سبک مواجهیم که با فضا و ذهنیت اقالم واژگانی عام و تکراريو راحـت  هاي توصیفنگاري، 

در الیۀ گفتمانی نیز با توجه به فرهنگ و جامعۀ مردساالر، نویسنده به  ت دارد.مناسب زنانه
ها به وقت و کنش گري نیاز  است و زن سال فراگرفتهکند که از هر سو زن را  بافتاري اشاره می

  دارد تا بتواند از این گلوگاه فراتر رود.
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  مقدمه

در فرهنگ تمدنی قدیم ریشه دارد، نوشتار و کتابت از » مرد«رابطۀ میان زبان مکتوب و 
زبان از  این اساس شده است، بر هاي مخصوص وي قلمداد می ویژه هاي مردانگی و از کار ویژگی

      هاي  اي که زن را در جریان منظر تاریخ و واقعیت یک نهاد مردانه بوده است، مسئله
توان  اي رانده است. بدون شک می اجتماعی ـ فرهنگی و ساختن و تولید زبان به جایگاه حاشیه

ا از نوشتن داده که در آن زنان ر اي شدن بر پایۀ قانونی تاریخی رخ گفت این جریان حاشیه
االصابه فی منع النسا من که نعمان بن ابی الثنا در کتاب خود با عنوان  داشتند، چنان بازمی
اما دربارة آموزش خواندن و نوشتن به «...نویسد:  ) بر این نکته تأکید کرده و می1979( الکتابه

آورتر از آن  زیاناي است که باید از آن به خدا پناه برد و من چیزي  زنان باید گفت این قضیه
با اقدامات فمینیستی که ) اما به تدریج و همزمان 119 : 1395، (غذامی .»بینم براي زنان نمی

جامعه شده  هاي مختلف عرصه، زنان وارد شد توجه شان در آن به زنان و حقوق از دست رفته
 هاي دههدر  ند به طوري کهچشمگیري کـرد هاي پیشرفت نیز فرهنگی و ادبی هاي زمینهو در 

جاي از خـود بـه  نیز مختلـف روي آورده و آثـار مانـدگاري هاي زمینهاخیر به نوشـتن در 
و تأثیر جنسیت بر سبک  زنانه و سبک مروزه بحث در مورد ادبیاتا علت ، به همینگذاشتند

. به گفته طاهري شود میمحسوب ادبا در میان  توجه قابل، یکی از موضوعات ارزشمند و اثر
کـه خـاص تجربیـات زنان و محصـول زاویه دید آنان به  است سـبکی) سبک زنانه، 1388(

که در نوشتار  بریم میبا مطالعـه دقیـق در میان آثار زنان به این حقیقت پی  .زندگی است
را با سبک و گفتار مردان متفاوت جلوه  ها آنوجود دارد که سبک و زبان  هایی زنان ویژگی

تفـاوت موجـود در سـطح نوشـتاري و گفتاري میان زنان و مردان موجب ایجاد . دهد می
ها،  شناسی؛ نظریه سبکفتوحی در کتاب  .جدیدي به نام ادبیات زنانه شده است و سبک ادبیات
کند برخی از مضامین صرفاً به ادبیات زنانه تعلق دارند  ) تصریح می1390( ها و رویکردها روش

آورند، غلبۀ این  ها می ترین داستان هایی باشد در شمار زنانه وي چنین تجربهو داستانی را که حا
با ویژه  اي رابطهجنسیتی همواره  هاي تفاوت مسئله کند. موضوعات در نوشتار، سبک را زنانه می

، اند بودهاز زنان در آن سهیم  یداشته است. رمان یگانه گونۀ ادبی است که شمار بزرگ رمان
به زعم  برابر است. کمابیش با مردانمشارکتشان در این عرصه نمایان بوده و  حضورشان در آن

نویسندگان زن کمابیش از زمان آغاز نوشتن، گونۀ ادبی رمان را بر ژانرهاي دیگر ادبی مایلز 
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 هاي سالبرگزیده درآمده است که زنان در  اي وسیلهو این فرم ادبی به صورت  اند شمردهبرتر 
که پیش از این در  هایی جنبه اند. کردهرا با آن پژوهیده و منتشر  شان زندگیاز  هایی جنبهاخیر 

 هاي نظامتولید بیشتر  که درحالی درنتیجه است. شده نمیپهنۀ هنر یا در جامعه به آن توجهی 
دارند، » جنسیت« ساختن براز موقعیت ممتازتري در  ها آنداللتی در اختیار مردان است و 

است که به زنان این توانایی را بخشیده که خود در تعریف و چون و چرا بر سر  اي گسترهرمان 
اهمیت  .نقشی فعاالنه داشته باشند رحمانۀ آن هاي بی و نقد تبعیض جنسیتیمفاهیم برساختۀ 

بدان جایگاه است که مردان نویسنده، به خـاطر فراهم آوردن امروزه نویسان زن  رمـان و رمان
: 1380،مایلز( کنند. میرا در پس نقاب زنانه پنهان  شان چهرههاشان، ناگزیر  نامکان انتشار رما

تا در قالب این فرم ادبی بتوانند زندگی  قرار دادهفرصتی در اختیار زنان امروزه رمان  )41 ـ 38
پنهان بوده یا از زاویۀ دید مردانه به تصویر درآمده است، نمایان  ها سالو هویـت خود را که 

و هنرهاي دیگر در میان زنـان طرفـداران  ها فرمسازند؛ به همین خاطر، گونۀ رمان نسبت به 
در این جستار بررسی تأثیر جنسیت بر  هدف نگارندگان مقاله بر این اساس بیشـتري دارد.

ها  آن تحلیل وسبک زنانه  هاي نشانهکشف بلقیس سلیمانی و سبک داستانی بازي آخر بانو از 
است؛ این پژوهش با بهره گیري از روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا به این پرسش اصلی 

مفروض پژوهش  هاي زنانه نگاري مؤثر در سبک نگارش این اثر کدام اند؟ مؤلفه پاسخ دهد:
سبک زنانه و تأثیر جنسیت بر  اي شناختشواهدي عینی بر  حاضر آن است که رمان مذکور

   دهد. میارائه  آن روابط جنسیتی جامعه و تحوالت جاريِ سبک داستان و همچنین

  پژوهشسابقۀ ضرورت و 

که به چند  تحقیقات سودمندي صورت گرفته است تاکنون ادبی بلقیس سلیمانی آثار در مورد
  :شود میاشاره  ها آناز  مورد

بررسی رمان بازي آخر بانو بر «در مقالۀ  حسین هاجري ،حسین فقیهی ،نوشین استادمحمدي 
در . اند پرداختهبه اثبات چند صدایی بودن این اثر )1396(» باختین ییچند صداریه اساس نظ

، تغییر ناگهانی زاویه دید، زبانی چند، ها روایتچون بینامتنیت، تعدد  هایی مؤلفهاین راستا 
حاجی و سید احمد پارسا نیز در  سعدي .گذارند میبر این ادعا صحه  غیره وجدل پنهان 

 ةبر اساس استعار) 1397(»استعارة بازي و فراداستان در رمان بازي آخر بانو«با عنوان  اي مقاله
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؛ نظیر انکار حقیقت، عدم مدرنیستی پستبازي در تلفیق با سبک فراداستانی آن، الزامات رمان 
ابوالقاسم  .اند کردهبررسی در این رمان   قطعیت، مخدوش بودن مرز میان واقعیت و داستان را

رمان بازي آخر بانو بلقیس  شناختی جامعهنقد «برهمند نیز در مقالۀ  هانیهرادفر و 
مونا  .اند پرداختهبه بازتاب واقعیات اجتماعی و آگاهی جمعی در این اثر  )1396»(سلیمانی

با  )1393»(ري و آفرینش در رمان بازي آخر بانوگشبازیگر کلمات: نمای«هوروش در مقالۀ 
و  زنانگی در الکان و آینه فاز هاي نظریه ویژه پساساختارگرا، به ۀاستفاده از خوانش روانکاوان

داده  داستان مذکور را مورد مطالعه قرار ت و شکوفایی سوژة زنانه درتفاو تقلید، هاي تئوري
دو رمان از بلقیس  شناختی رواننقد «با عنوان  اي نامه پایانصدیقۀ پهلوانی قمی نیز در  .ستا

نظریات زیگموند فروید و کارل به  اتکابا  »و بازي آخر بانو آمدید خوشبه هادس  ،سلیمانی
در رابطه ذکر این نکته ضروري است که  پرداخته است.مذکور  گوستاو یونگ به تحلیل دو رمان

اهمیت  است. نشده انجامهیچ پژوهشی  تاکنون داستانی بازي آخر بانو تأثیر جنسیت بر سبک با
جهت است که دغدغه اثبـات سـبک نویسـندگی زنـان مدتی  آن پژوهش حاضراز ضرورت و

 بسیاري از موردتوجهاست که ذهن پژوهشگران را به خود مشغول داشته و این موضوع، 
 نیـاز بـه سبک بنابراین ؛است حوزة جنسیت پژوهندگانادبی، زبان شناسان و  منتقدان

با توجه  شود، از طرفی میآنان احساس  یِسبک هاي نشانه سازي برجستهو  سـنجیِ آثـار زنـان
منتشرشده توسط زنان بر تولید، بازتولید و دگرگونی هویت جنسیتی و  هاي به اینکه رمان

گذارد پژوهش حاضر بر آن شد تا این اثر داستانی را با  میروابط قدرت میان زن و مرد تأثیر 
  سیتی موردبررسی و مطالعه قرار دهد.توجه به متغیرهاي سبکیِ جن

 تأثیر جنسیت بر سبک یک اثر

فرد با توجه به مشخصات تن  1»جنس« اگرچهمعتقدند  گرا برساخت هاي فمینیستعموم 
فرهنگی هستند  3هایی ساخته بر عمدتاً تکوینی» 2جنسیت«مفاهیم  ترین اصلی، شود میمعین 

. سیمون دوبووار در کتاب جنس دوم اند ایجادشدهتعصبات مردساالرانۀ تمدن ما  درنتیجۀکه 
تمدن در  درواقع .شود میزن  تبدیل به بلکه شود نمیمتولد » زن«که شخص  کند مییادآوري 

                                                             
 sexـ  1
 Genderـ  2
 constructs ـ 3
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)، 142: 1394 ،ایبرمز. (کند می، خلق نامیده مؤنثگیر این موجود را که جایگاه یک کلیت فرا
تن و  ها به خاطر جنسیتی شدن انسان 4اجتماعی جنسیت گرایی برساخت هاي نظریهبر اساس 

رشد اجتماعی، احتماالً درك متفاوتی از جهان خواهند داشت؛ و بنابراین  درروند هایشان روان
بر این اساس شرایط  5مورز لنا. به زعم کنند میمتفاوتی نیز بیان  طور بهاحتماالً آن را 

گون زنان و مردان که در پرورش هاي گونا اجتماعی، حقوق قانونی، سیاسی، اقتصادي و موقعیت
شان و هم در نوشتارشان  انسانیت بندي شکلاند، هم در  اجتماعی اولیه و ثانویه جنسیتی شده

» جنسیت«آنان به عنوان زنانه یا مردانه  زیرا )(Mores:1985: XI یابد. اهمیت بسیار می
 شود؛ همواره دیده می گزینند برمیبراي نوشتن  آنچهو   هاي ادبی و این مهم در نوشته اند یافته

هاي نوشتار در  بنابراین با توجه به این متغیرها، بدیهی است که جنسیت نویسنده در طریقه
رایج آثار  بندي رتبه بر این اساس همواره ؛خواهد بود تأثیرگذار متون مختلف ادبی به ویژه رمان

 بوده است. متعصب به جنسیت کامالًما ا آشکارا نااگرچه  درواقع ها آنادبی و همچنین نقادي 
 تحلیل ودر بحث از زبان و جنسیت، که پژوهشـگران زبانشناسـی اجتمـاعی آن را تجزیـه 

و  مرد وزن  یزبان هاي تفاوتیکی  که گیرد میقرار  موردتوجهاساسی ئلۀ ، دو مسکنند می
باید به این نکته  همچنیناست؛ بر زنان با ابزار زبان دیگري پایدارسازي سلطۀ جامعۀ مردساالر

توجه کرد که زبان در ذات خود قائل به جنسیت نیست، بلکه نگرش کاربران زبـان چنین است. 
  .استآن  شدگی جنسیت در زبان، مربوط به مرحلۀ اجتماعی درواقع

  فمینیستی شناسی سبک

شناس، سارا ک اسـت کـه دو بـانوي سبنظري رویکردهـاي  ازجملهفمینیسـتی  شناسی سبک
 )م 1995( 8فمینیستی شناسی سبکسارا میلز در کتاب  .معرفی کردند 7رتنب و دیردر 6میلز

 تعبیر بـراي بررسـی و تحلیل موضوع ترین فشردهرا » فمینیستی شناسی سبک«اصطالح 
و تجزیه و تحلیـل زبـانی در  شناسی زبان هاي روشبا استفاده از فمینیسم و جنسیت در متن 

توصیف ند فمینیستی به مسائلی مان شناسی سبک ۀدغدغدر حقیقت متـون دانسته است. 
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اهش ارزش فـرد بـر ی، بحث از کیتجنس هاي نقشسنتی براي  هاي کلیشهتبعـیض جنسی، 
، بلکـه ایـن شود نمی، تبعیض علیه زنان و فروداشت آنان در متون محدود مبنـاي جنسـیت

 مثل استعاره، تصویر، که عناصر و ساختارهاي ادبی یافته گسترشموضـوعات تـا آنجـا 
قرار می بررسی  مورد نیز مرتبط با مسئلۀ جنسیت هاي گفتمانواژگان، نحو و  فرایندهاي فعلی،

که در پی آن  شود میتحلیل گفته  از اي شیوهفمینیسـتی به  شناسی سبک طورکلی به گیرند؛
در  .بیابد است تا روشی براي توصـیف و تبیـین سرشـت نوشتار زنان و عمل نگارش زنانه

تبعـیض  توان نمیآشکار است که  روشنی بهبـرتن و برادفـورد  سارا میلـز، دیـردر هاي تحلیل
توصیف و  رو ازاین ؛فمینیستی جدا کرد شناسی سبک ازگـرا را  تجنسـی و مسـائل جنسـی

 شناسی سبک ةمردساالر در زبان زنان، یکی از مسائل عمد يایدئولوژ هاي جلوهحلیل ت
 شناسی سبکهمچنین میلـز در کتاب ) 186 -1398:185،توحیف( .فمینیستی است

فمینیسـتی فـراهم کردن ابزاري تحلیلی و  شناسی سبکهدف « نویسد می فمینیستی
و ایستادگی در  ها متنجنسـیتی در  هاي گرایشسنجشگرانه براي خواننده در جهت تشخیص 

از ایـن دست اغلب در  هایی گرایشزیرا  ؛. چنین کاري همواره آسان نیستهاست آنبرابر 
 شناسی سبکدر  موردتوجهاز نکات  )1389:170،وردانک(.» شوند میهیبت عرف عام ظاهر 

براي ، شود میدر ادبیات تألیفی زنان دیده  مشخصاًفمینیستی شناخت موضوعاتی است که 
همچون بارداري، زایمان، تربیت  و بدن نگاري دنیاي خانه و خانواده، تجربیات تنانه مثال

نویسی یعنی  هزنانبه طور واضح تر روابط زنان با یکدیگر و رابطۀ زنان با مردان.  فرزندان،
شکل،  کوشد می ایـن سـبک، مصـرانه ؛بر اسـاس تجربـه و نگـاه زنانـه جنسیتی کردن ادبیات

زنانـه یعنـی به بیان دیگر سبک بیافرینـد.  هصدا و محتوایی زنانه و متفاوت با صداي مردان
نوشتن از مسائل، مشـکالت، حـاالت و روحیـات خـاص زنـان بـه منظـور شناسـاندن شـعور و 

ما « کند میبیان  زن و زبانین اساس عبداهللا غذامی در کتاب بر هم جنس زن. هاي حساسیت
آوایی جدید به زبان  درواقعآنگاه که میدان را در برابر زن بگشاییم تا به آواي زنانه سخن بگوید 

را براي دیدن  اي پنجرهترتیب  اي نخستین تفاوت داشته است و بدینکه با آو ایم افزوده
پـژوهش  درواقع )9 :1395»(بسته بود. ها فرهنگطوالنی در همۀ  هاي مدتکه براي  ایم گشوده
فمینیسـتی،  شناسی سبکـاس دیـدگاه بـر اس شناسانه دربارة تأثیر جنسیت در یک اثر سـبک

دارد که عبارت اسـت از خـوانش اجتمـاعی مـتن و بررسـی  یبنیـادي ایدئولوژیکتا حدودي 
، عبارت اسـت از بررسـی زنانه شناسی سبکت یـک ایدئولوژي در سخن. پس کار وضـعی
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در این راستا، سارا  .زن باورها و عقاید مربوط به موقعیت اجتماعی و حقوق انداز چشمسـبک از 
ثیر جنسـیت بـر زبان که به تـأ شناسی جامعه ةو محققان حوز شناسان زبانمیلز با اشاره به آثار 

، بر تحلیل زبانی آثـار زنـان بـه عنـوان ها فمینیستاند و ضمن توجه به آراي نوشتار تأکید کرد
کـرده تشریح  کاربردي متمایز تأکید کرده و روش تحلیل زبانی آثار داستانی زنـان را ۀگون

در  را متفـاوت زبـانی هاي گزینه معتقد است نویسـندگان زن او )(mills,1995: p33-35است. 
 مؤنث هاي دیدگاهزنانه، عواطف، احساسات و  هاي ویژگیدر راستاي ساختار و محتواي آثارشان 

باید در سه سطح واژگـان، جمـالت و این متون  کند می؛ میلز تأکید برند می بـه کار محور
در سه فصل و  فمینیستی شناسی سبکمیلـز در کتـاب  )Mills:106( .بررسی شوند گفتمـان

 .پردازد میزنانه  شناختی سبکهر سه عنصر  و تشریح تحلیل صورت مبسوط به به فصل هردر 
 تک تکهاي جنسیتی در سطح تجزیه و تحلیل یرسوگ مسئلهبه  میلز الیۀ واژگانیبررسی در 

 نحو)( جملهدر سطح عبارت و طبق نظر میلز  )mills:62( .پردازد یمفردي  يها واژه کلمات و
 ، وجه عاطفی،پایه همساده،  هاي جملهنان همچون در زبان ز پربسامدنحوي  کاربردهايبرخی 
 هاي ویژگی نیز در الیه گفتمانی )Ibid: 98( .شوند میبررسی  دستوري خاص،... هاي ساخت

حضور نویسنده و تأثیر نگرة او این سطح  در .شوند میبا عناصر مهم داستان بررسی  متنی برون
   .ایدئولوژیک تحلیل کردمند و  بسـیار مهـم اسـت و بایـد زبان را به صورت زبانی کنش

  بلقیس سلیمانی اثر  بازي آخر بانوداستان گذري بر  

. است بانو گل نام به  روستازاده دختري زندگی از کامل نسبتاً ةدور داستان یک بازي آخر بانو
 فعالیت به مربوط يها یآشفتگ و انقالب از پس يها سال در بانو گل نوجوانی دوران از  داستان

 همواره . گل بانو دختري است کهرسد یبه پایان م 1385 سال در و شود یم آغاز ها ستیکمون
به  مادرش و او .ردیگ یم قراراطرافیان  موردتوجههوش سرشارش  و زیبایی پاکی، به خاطر

 اختر .هستند خانواده این و مورد اعتماد کنند یم کار ها ياریاسفندۀ خانعنوان سرایدار در 
صمیمانه و  ۀرابطفندیاري یک کمونیست فعال است که در محیط خانه اس ةخانواد دختر

 کشته نامعلوم طرزي به مشکوك عملیاتی طی سیاسی فعال نی. ادارد بانو گل   با يا دوستانه
در ایران  که زمانی .بپذیرد را اختر مرگ تواند ینم نیست بیش نوجوانی که بانو گل و شود یم

شرایط خاص به وجود آمده  خاطر به مادرشو  گل بانو کنند یم ویران را ها ستیکموني قبرها
پس از نبش قبر اختر و  ،شوند یم ها ياریناچار به انتقال جسد اختر به باغ خانوادگی اسفند



                                                                                 128                                                                           1400زمستان   و ادبی) سال پنجم، شماره نوزدهم (نقد زبانی رخسار زبان  /  ...تأثیر جنسیت بر سبک داستانیبررسی     
                            

 

سیاق زندگی همچنین به . او شود یها دچار افسردگی و خمودگی م گل بانو مدتانتقال جسد، 
و پسر عمویش حیدر را به  خود شده بستهدر آسمان  عقد سنتی روستا از کودکی بار سنگین ِ

 يسواد یب ةروستازادگل بانو در آرزوي معلم شدن و نویسندگی است و حیدر  .کشد یدوش م
 ، اسیر می شودرود یمحیدر در ایام جنگ به سربازي  ست.ا گل بانو وصالفکر  بهکه تنها  است

این بار معلمی به نام  آستانه جوانی اوست.فصل بعدي زندگی گل بانو  .گردد یبازنمو هرگز 
 از فصل این در بانوگل ست. او فکر هم، جوانی که تا حدودي شود یسعید وارد زندگی او م

 گل زندگی بعدي فصل. نامعلومو  گنگ یسرانجام با اما عشقی ؛کند یم تجربه را عشق  یزندگ
در که  بانفوذ قدرتمند و مردي ؛است به نام ابراهیم رهامی مردي با او زندگیتأهل و  بانو دوران

از  یبرخو  در ویران کردن قبر اختر نیز یزمان ودارد  یمهم شغل سیاسی دولت يها دستگاه
گل بانو همسر دوم رهامی است و رهامی تفاوت سنی زیادي با  نقش داشته است. کمونیست ها

زیرا از همسر  کند یممعامله  شبا مادر گل بانو رهامی براي به دست آوردن ابراهیم ؛دارداو 
پس از به دنیا  به خاطر به دنیا آوردن فرزند است. صرفاً ها آناولش فرزندي ندارد و ازدواج 

 شطالق ،کردهزندان  ۀروانگل بانو را  ،با همدستی برادر زن سابقش، رهامی آمدن فرزند
و گل بانو را براي همیشه از دیدار  برد یمنزد همسر اول خود  حنیف راپسرشان و  دهد یم

 درها  سال که است همان شخصیتی بانو گل ،داستان  فصل پایانیدر  فرزند محروم می کند. 
 است. شده لیتبدموفق  يا سندهینو دانشگاه و استاد اکنون به او بود؛ شآرزوی

  در سطح واژگانی تحلیل

در  کاررفته به، توجه به واژگان يهر اثر يبررسی سبک نوشتار يمهم برا هاي شاخصیکی از 
 هرچندست، ا و جمـالت ها واژهعامل، دقت بر انـواع  ترین مهمنثر  شناسی سبک. در استآن 

، امـا پردازد میمعموالً به کالم  شناسی سبکاست و  شناسی زبانبحث جمله مربوط به 
 .پردازد میمتون ادبی  لیلو تح است که سبک شناس با آن به مطالعه ينیز ابزار شناسی زبان

 ؛شود میدیـده  وضوح بهزن و مـرد،  هاي شخصیتدر بخش واژگان، تفاوت بـین زبـان 
با  اي کلیشهو  یسنت طور بهه کهستند  هایی واژه ،شوند می یبررس سطحن یه در اک هایی واژه

با فضاي زنانه مرتبط  ي به کار رفته در داستانها واژه. بسیاري از اند ارتباطت زنان در یشخص
، قیدهاصفات،  برخی براي مثال کنند میاستفاده  ها واژهاست و زنان بیشتر از مردان از این 

مربوط به  هاي واژه، اند مربوط هزنان زیورآالته به ک هایی واژه زنانه، ضمایر خاص؛ هاي دشنام
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 اه بک هایی واژها یو مخصوص زنانه  هاي لباس؛ ظروف ظرف و و لوازم منزل همچون داري خانه
 ت زنان، نوشته رایدر متن با شخص ها واژهن یا نشینی هم .زنان مرتبط اسـت وبدن يولوژیزیف

  .دهد میزنانـه سوق سبک  يبه سو تا حدودي

  تنانه موقعیتبدن نگاري و  

مشخصه و وجه تمایز میان ادبیات زنان بـا مـردان ایـن اسـت کـه  ترین برجستهو  ترین مهم
به اعضا و جوارح بـدن  ها آنکه بیانگر توجه  کنند میزنـان در گفتار خود از واژگانی استفاده 

، حالت تهوع ، شیر دادن، ویارجنین سقطچون زایمان،  زنانه و تجربیات ها موقعیتو یا  انسـان
  :شود میآرایی نیز دیده چهره   تبط بامر هاي واژه ،، در این سطحاسـت و...

حنیف  دردهانرا  ام سینه)، نوك 157 (همان: بودم شده انتخاببراي زاییدن «
خوابیده  ام سینه)، حنیف زیر 178(همان:  زند میمک  ام سینه، محکم به گذارم می

 )،170 همان:( بندم میبلوزم را  هاي دکمه، آورم میرا از دهانش بیرون  ام سینهنوك 
 ات بچهمثل خودم باشی و  هاگ)، 180 همان:( خورهغیر از شیر خودم هیچی نمی 

)، شکمم 112 همان:(حالت تهوع داشتم  )،162 همان:( قروتهپسر باشه ویارت قره 
 دوم میحالت تهوع دارم،  )،114 همان:( بودبیشتر شده  تهوعمو حالت  کرد میدرد 

)، با بوي کباب دوباره 125همان: ( زنم میعق  شویی ظرفطرف آشپزخانه توي 
رژ لب  دارم برمیاولین چیزي که  )،143 همان:( ...آید می حالت تهوع به سراغم

با ماتیک لباشو  دختره) 155 (همان: رسد میاست ...نوبت مداد چشم  قرمزرنگی
  9)12 همان:( ...»کرد میقرمز 

  

  

                                                             
 ،144 ،142 ،140 ،137 ،126 ،116، 115، 113، 104، 72، 62 ،63 ،59 ،32براي نمونه هاي بیشتر نک کنید به ص:  ـ ٩

180 ،178، 163 ... 
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  جنسیتی هاي پوشش

 در فرهنگ ایرانی است که زنان هایی پوششاز  ...مانتو، مقنعه،، روسري، چارقد، چادر
توسط راويِ  پوشش زنانهلباس و مربوط به  هاي واژهاین داستان  . دردهند میقرار  مورداستفاده

  است؛ کاررفته بهبه کرات  زن

 بیرون بکشم را از چنگش خودم کنم می، سعی دارد برمیرا از روي سرم  ام روسري«
سر به عنوان جایزه به من داده بود  را با یک گل هایش روسرياز  یکی) 13 (همان:

برامون روسري، گل سر یا دمپایی  شدم می) گاهی که شاگرد اول 10(همان: 
چادرم را  گوشۀ) حیدر 50(همان:  دارم برمیرا  اش روسري) 31(همان:  آورد می
)، خواب دیدم چادرمو 11(همان:  پیچم می)، خودم را در چادر 12(همان:  کشد می
)، چادرم 146همان: ( اندازم میبه سرعت چادرم را روي سرم  ):همان 25( کردمگم 

 کشم میرا تا روي ابروهایم پیش  چادرم )،178 همان:( کشم میرا روي سرم 
همان: ( بیفتدپایین  هایم سرشانهعقب رفته و نزدیک است از  چادرم )،179 همان:(

را سر  ام عروسی) چادر 185همان: (.»گیرد میچادرم را  گوشۀزن  ،)179
   10)118 همان:(»کردم

  و غذا آشپزي، داري خانهمربوط به  هاي واژه

قدیم و ادبیات جدید زنـان، دلیلـی  يحضور پررنگ اشیا و لوازم خانه و آشپزخانه، در گفتارها
ماننـد  هایی زمینه، یعنی همان خانه است. زنان در پیرامونشانبـر نگاه زنانه آنان به محیط 

از  يدارند و به همین دلیل بسیار يو آرایش تجربه بیشتر يخیـاطی، بافندگی، آشپز
بسامد استفاده از این  )54 :فتوحی( .رسند می، زنانه به نظر ها حوزهاصطالحات مربـوط بـه این 

اشاره  در داستان از این واژگان هایی نمونهبه بسیار باالست.  بازي آخر بانوواژگان در داستان 
 :کنیم می

                                                             
، 128، 139، 138، 131، 129، 47، 49، 98، 118، 111، 99 ،98 ،66 ،69 ،86، 60، 50براي نمونه هاي بیشتر نک :  ـ ١٠

141... ، 
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)، سینی حلوا را روي قبر 7 همان:( گیرم میسینی حلوا را جلوي زن باباي حیدر «
 همان:( ترخون)، شام آبگوشت بزباش بود با پیاز و سبزي 8 همان:( گذارم میاختر 
سماور را روشن  خواهم می داوود) از 9 همان:( شستمرا  ها ظرف)، سر چاه آب 106
را شسته  ها ظرف)، همه 68همان: ( کنم میسماور را تنظیم  فتیلۀ )،67 همان:( کند

 همان:( پرکردهبگوشت تمام خانه را بوي آ)، 92 همان:( گذاشتهو داخل آبکش 
  11)119همان: »()، عروس خانم پا شو کاچی رسید155

  دشواژه ها

موسوم به  اي پدیدهجامعه بر زبان،  هاي ارزشمصـادیق تـأثیر فرهنـگ و  ترین جالبیکـی از 
از لحاظ فرهنگی، مذهبی و  ها آنهستند که ذکر  اي زبانی هاي صورتها  . دشواژهاستدشواژه 

منجر به  گاه، ها آن ينادرست و نابجا کارگیري بهو  شود میاجتماعی ناشایست تلقی 
در این کلمات و اصطالحات ؛ امـا شود میسرافکندگی یا از دست دادن موقعیت اجتماعی فرد 

فحش و  ،ها واژه. برخی از این رود میبه کار  وفور بهجامعه زنانِ  از خاصی گفتار قشرهاي
بار منفی  دهنده نشانکه خود  کنند میاستفاده  ها آنزنان از  غالباًهایی هستند که ناسزا

، ها آنتناسـلی، ذکـر مـدفوعات بـدن و عمل دفع و محل  ي. ذکـر اعضـاهاست آنفرهنگی 
 دشواژه هادر زمره  توان میصحبت در خصوص مسائل جنسی، ناسزاها و الفاظ رکیک را 

در  زنانه واژه هايدشبرخی از  به در جمالت زیر )128 ـ 127 :1393،بهمنی مطلق( .قرارداد
  است: شده اشاره رسانند میرا ناسزا و فحش  که مفهـوم  داستان

، 150(همان  !)، آدم سگ بشه مادر نشه184همان: ( !کولی جد و آبادت پتیاره«
192 الکردار) 150(همان:  .فهمی نمی) اي خاك تو سرت که خوب و بد خودت 

) اي 151زنیکه هر شو خو می بینه (همان:  همان)( !همان) گور به گور شده(
الت  مردکۀ) 15همان: ( کنهمرتیکه با او زن کورمکوریش آخر تورم بدبخت می 

) تو از موي 23(همان: !چیزي داده نکبت اي گوشواره) فکر کردم 79(همان: 

                                                             
  ،...165، 164، 159 ،125، 112، 63، 61 ،60، 49، 74، 38، 17، 16، 14، 10 براي نمونه هاي بیشتر نک: ـ ١١
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پس شور نامردش کجاس؟(همان:  )48همان: (ماچه االغ؟ کشی نمیسفیدت خجالت 
داره )، این تیر تو جگر خورده سرش باد 48(همان:  ...خرابن ها يشهر) میگن 180

» دوتا عورت دس تنها )193 همان:( یادب)، اگر این شوور بی غیرت من 72همان: (
 )29همان: (

  در سطح نحويتحلیل 

نوع  و شود ینمتفاوت بسیار زیادي دیده زنان و مردان  يها جملهدر ساختار  رسد یمبه نظر 
برخی کاربردهاي  ؛هاست آن تفاوت در میزان کاربردد بلکه ندر اساس تفاوتی ندار ها جمله

کوتاه،  يها جمله ،ساده يها جملهاز  اند عبارتو نوشتار زنان  نحوي پربسامد در گفتار
در  زنان غالباً) 406 :فتوحی ( .ها جملهقطع  و حذف ،عاطفی يها جمله ،هیپا هم يها جمله
 ،موجهعاطفی،  را مسئلهات، یآوردن جزئدادها بـا یف و شرح رویهنگام توص خود هاي نوشته
ـان یـا بیمطلب  یکرار کبا ت می کنند تاوشش کو  دهند مینشان  و یا تأثیرگذار ندیخوشا
وتاه و کن هدف، از جمالت یدن به ایرس يبرا ها آننند. کآن، خواننده را قانع  هاي کاري ریزه
 کند میبیان  )2004( 12زنزبان و جایگاه در کتاب  لیکاف .کنند میاستفاده  درپی پی یفیتوص

 این مسئله در مسلماًو خانمانه حرف بزنند لطیف  مالیم، آموزند میبا توجه به اینکه زنان 
، رمانتیک زنانه بیشتر زبان بنابراین است تأثیرگذارنیز  نگارش شانآنان و سبک  تولیدات ادبی

با  معموالًو  است ییبازگوخبري و احساسی است و سبک روایت زنان متمایل به توصیف و 
این  با بررسی  .دنکن تکرار کاربرد مترادف و قید و صفت ایده خود را بیان می ،بر موضوع دیتأک

پیچیده  يها جملههایی با سبک نثررسد که زنان چندان به نوشتن  چنین به نظر مینوشته ها 
 ،متمایل به صنعت ورزي را اگر نگارش اقتدارگرادر حقیقت  .نیستند مند عالقهتودرتو  و بلند و

که در  ردیگ یمزنانه در تقابل با آن قرار  یۀرایپ یبپیچیدگی و کالن نگري بدانیم نوشتار ساده و 
  )408 ـ 414 :یفتوح( .زندگی عادي است تر یجزئپیوند مستقیم با امور 

   با جزئیات خبري، ،ساده ،کوتاه يها جمله
  »چه گفتن« براي آنان و عاري از تصنع است زیرا ، کوتاهزنان عموماً ساده يها جمله سبک
با  حساسیا یا، يجمالت توصیفی، کوتاه، خبر. »چگونه گفتن«تا  قرار دارددر اولویت بیشتر

                                                             
 languge and women’s place: text and commentariesـ  12
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ذکر . است که در گفتار و نوشتار زنان بسامد باالیی دارد يموارد ازجملهفراوان  ينگر ئیجز
نیز در ارتباط است.  ينگرئی با جز در اغلب اوقات ها جملهکوتاهی این نکته ضروري است که 

در آنِ واحد در یک  ها آن. بـه این صورت که کند میجمله را کوچک  محدودةاین نگاه ریزبین، 
 توصیف .دهند میرا گزارش  ها آنو  کردهرا رصـد  يدخـرد ریـز زیـا يکوچـک، چیزهـا يفضا

رمان بازي آخر  مهـم گفتار و نوشتار زنان است، در هاي ویژگیدر روایت که از  ينگر ئیو جز
و  ينگر ، کوتاه، توصیفی، جزئیيخبـر هاي جملهبه ترتیب کاربرد و تکرار در قالـب  بانو

غالب و  هاي ویژگیاین اثر و از  برجسـتۀاست که از مـوارد پرکـاربرد و  کاررفته بهاحساسی 
نویسنده از طریق ساختار  زنانۀ هاي و دیدگاه اتیاثر تجربدر این  مهم سبک نویسنده است؛

با توجه به  ؛نمایانده شده است زیاد جزئیات ۀارائ، کوتاه، ساده و گاه با مستقیم افعال خبري
که به توصیف یا  يا رابطهکاربرد فرآیند افعال  شده انیببه صورت خبري  ويزندگی را که نیا

زیرا نویسنده مدام در حال توصیف  ؛در این داستان مشهود است نیز شوند یمشناسایی مربوط 
   :به عنوان نمونه اطرافیان است.با  اش رابطه زندگی گذشته و حال خود و موقعیت و شناساندن
چاه رسیده بود. صداي سالمش را شنیدم. در صدایش شرمی  ۀدهاندلو آب به «

نسا فکر  )،33 همان:( دخترانه بود. دلو را باال کشیدم. توي تشت مسی خالی کردم.
 (همان: .گرفتم) دواش یه نظر قربونیه، 37 همان:( هستندخانم  ها فاحشه کند یم

  ،...)439 همان:»(خورم یم، داغه، )39
  وجه عاطفی کالم

در سخنان زنان  غالبا نذر و خرافات ، قسم،عاطفی يها جملهشبه تعجبی و  يها جملهبسامد 
عاطفی به لحاظ فرهنگی مختص لحن  يها جملهاکثر شبه  .بیشتر از مردان است زبان یفارس

بسیاري از آرزوها  ةکنند جبرانو خواب  ایرؤزنانه است؛ همچنین در ذهنیت زنانه دنیاي خیال، 
و  اند مأنوسو تخیل بیشتر  ایرؤاست، زنان نسبت به مردان با  یافتنین دستدور و  ياهایرؤو 

. این رمان نیز بسیاري از روحیات شود یمگزارش روایت خواب در نوشتار زنان بیشتر دیده 
 ها و خواب نگاري هاي زنانه ياپردازیرؤو بیش از همه  ، لحن عاطفی، خرافات، نذر و نیاززنانه

  :گذارد یمرا به نمایش 
از این به بعد )، 165؟(همان: بینی یم)، پیشونی نوشت منو 149 (همان: روم سیاه«

داستانی  کنم یماین درخت نشانی هست فکر  يها وهیماز وجود من و نسا در 
 گهانذر کردم  )61 همان:( کودکی پنهان است ها دانهبنویسم که درون یکی از 
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)، صبح 25همان: کنم (محسن آزاد بشه چهل شب جمعه برم پیریکه شمع روشن 
خوابمو برا آب تعریف کردم تا آب با  همهکله سحر رفتم دم قنات شمس آباد 

، نسا معتقد است اگر از جاي پاي کسی که همان)(خواب زن چپه  ،خودش ببره
ده بگذارند اثر چشمش شور است با چاقو کمی خاك بردارند و روي زبان چشم خور

 اش ساله نوزدهبرادر  که زند یمشن نامی حرف لاز گ بی یب ،رود یمچشم شور از بین 
 )29 همان:( کفنشو گاز گرفته حتماً)، 40 را با یک نظر روانه قبرستان کرده (همان:

به خووم اومد  سبزپوش) یه شب دوباره همون مرد 168همان: (وا! خاك تو سرم!
وایساده بود وسط حسینیه قدیمی، صورتش قدرت خدا قوس و قزح، نورانی...(همان: 

همان نکنه () خدا از برادري کمتون 150همان: بود (بانو اقبالت بلند  ) گل151
) تو رو به پیریکه 37یه بار دیگه بگی خانم ...(همان  گها) سعید خان به پیریکه 153

  )،...57 (همان:»از اینجا برو

  منقطع يها جملهو  ها جملهحذف 
ناتمام با مکث و سکوت در  يها جملهدر سبک شناسی آثار زنان دیده شده است که 

هاي سخنان زنان  مسکوت گذاشتن موضوع را از ویژگیغالبا  سخنانشان بیشتر است و 
 نگارش نقطه سهبه صورت  سخنانشان شمارند در نوشتار زنانه مکث و سکوت در خالل می

  فته  است؛به کار ر که در این داستان نیز شود یم
حاال چرا زیر درخت  رزم هم ...ذوالفقار، ةمردبز  يبو ...بو...بو...بو...بوي الش مردار«

الی  قربا ...مردنیه،...سنگ لحد،  نیا) 28همان: ( ،...گردو،...گرومپ گرومپ گرومپ
از سنگ حرف  آگه تا نه چهارتا،... سه ،اهللا، تو اگر برخیزي، روشنایی نوك سیگار

 کهجنی شده، دختر جوون  ام بچهزیر درخت انار خوابیده با کفنش ... دربیاد...
  راه افتادن، همه  ها مردهگلم،  ۀدستقرصاتو بخور منیر خانم  ...ببندین به بازوش 

 می خوان برن تو باغچه، برق گرفتش، حریق گندم زاران، اهللا، محمد، لباساي اختر
 همان:»(...ها مرده. عین ديخدا توبه، رنگ و روشو ندی )29 همان:»(براي گل بانو...

34(...،  
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  در سطح گفتمانتحلیل 

سـارا میلـز  .شوند میمتنی با عناصر مهم داستان بررسی ن برو هاي ویژگیدر این سطح، 
مربـوط بـه روابـط  هاي بازنماییهر متن ممکن است یک تحلیل کامل از  يمعتقـد است برا

ارائـه داده است. میلز  هایی پرسشطرح با جنسـیتی صورت پذیرد که آن را به صورت خالصه 
و به  شود یسنده در متن توجهنو انگیزةباید به  انگفتم مثابه به: در سطح تحلیل متن گوید می

 اي کلیشه به صورت تواند میاطالعاتی است که  يپاسخ داده شود که آیا متن حاو ها پرسشاین 
توصیف مردان  يبرا مورداستفادهآیـا هـر یـک از اصطالحات  ؟شـود يزنانه یا مردانـه کدگـذار

یـا  کنند میبـیش از مـردان عمـل در متن  ؟ آیـا زنـاناست ی یتمضامین جنس يیا زنان دارا
؟ چه شود مینشان داده چگونه مردانه  وزنانه  هاي شخصیتآیا متن مرد ستیز است؟ برعکس؟ 

است؟ متن متمرکز بر چه کسی است؟ برخورد مردان و  شده دادهنشان  ها آننوع روابطی بین 
کنش هستند؟ متن بر منافع چه کسی  يزنان در متن چگونه است؟ چه کسانی در متن دارا

بـه صـورت  ها پرسشاز طریـق ایـن  کردن کارمیلز معتقد است: بـا  ...،دارد؟ تأکید
 دکن می رمزگذاريرا  یی از گفتمان جنسیتیها جنبهمتفاوتی که  هاي راه توان میسیستماتیک، 

، ارائه یک شاخص کلی نیست، بلکه به این معنا است که لیست چکرویکـرد ایـن کرد.  ردیابی
ز عوامل که ممکن است به برخی از تـا از طریق طیف وسیعی ا دسـازمی  خواننـدگان را قـادر 

 (Mills: 158-161) .ضمنی و یا پنهان در مورد جنسیت اشاره داشته دست یابد هاي فرضیه

  علیه مردساالري

ه در نقش پدر و چه در نقش شوهر و حتی شریک تجاري غالباً در طرف مقابل چ انمرد
 در زنانهستند، همۀ  زن نویسندگان زنانه نویسان و زیر تیغ نقد و اعتراض هاي مرزبندي
در آثار خود  غالباًو  می نویسند ساالريمصائب مرد   هاي معاصر فارسی کم و بیش از  داستان

رفتار  و با استفاده از نظام گفتمانی و توصیفاتی خاص گیرند میعلیه قدرت مردساالري موضع 
واسازي  مردانگی را بازنمایی و گاه کوشد می سو یکر از اثآاین . کنند میرا نقد مردان  و گفتار

د؛ نزنانه و به عنوان یک زن سخن بگوی کامالًکه از دیدگاهی هستند  ند و همزمان در پی آننک
علیه قدرت و انتقاد  مردانه هاي ارزشواسازي  به دنبالنویسنده  نیز در داستان مذکور

 تنها نه مرد هاي شخصیتتعداد هستند،  انزن داستان این هاي شخصیتغالب است  يمردساالر
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که  دهد مینویسنده نشان  ؛شوند میتلقی  نیز کنشگرانی منفی غالباً بلکه است کمتر از زنان
 همۀ مردان تقریباً در این داستان. سازند میخود  هاي انگیزهزنان را سرسپرده و قربانی  ،مردان

حیدر، اند.  جامع همه رذایل بانو گلاز دید و  اند و نماد قدرت مردساالر نظام حاکمنمایندة 
احساسی  براي تمایالت صرفاًاست که  چاقوکش، الت و سواد یبخواستگار سمج گل بانو مردي 

  تالش می کند:خود  شخصی و منافع

، دست لرزد یم، تمام بدنم گیرد یم، ...دستم را کشد یمچادرم را  ۀگوشحیدر «
، سعی دهد یم، هرم نفسش بوي سیگار خورد یممچ دستم گره  ربزرگ حیدر دو

، گردانم یبرم) رو 13 همان:(...»توانم ینمخودم را از چنگش بیرون بکشم،  کنم یم
همان: ...»(ایستد یم... ترسیدي؟ جلوم درخشد یمچاقوي حیدر در تاریکی یغۀتبرق 
21(  

آبستن  را واایلیاتی را از شوهرش جدا کرده  یسعید نیز خواستگار دیگر گل بانوست که زن
 از گل بانو براي خواستگاري اش خانوادهو وقتی براي آوردن  دهد یمو سپس طالقش  کند یم

  .گردد یبازنمهرگز  رود یمبه شهر 

  است: رحم یبو  همسر گل بانو نیز مردي قدرتمند، سیاستمدار یمارهابراهیم  

   )، 130 کوبد ... (همان: یمکند و محکم به صورتم  یمدستش را از فرمان جدا «
نمی تونی بفهمی کسی که بر حسب تکلیفش ممکنه حتی کسی رو ... سکوت 

  )132همان: (» کند و من با خودم می گویم: بکشد! یم

رهامی با توسل به قدرت سیاسی و با تصمیماتی که براي گل بانو می گیرد مسیر زندگی او را 
 کند یمرا از مادرش خریداري  گل بانو ینوع بهبه سمت رنج و بدبختی می کشاند. او در ابتدا 

پروندة سیاسی درست  گل بانو ، برايپس از تولد فرزنداما  . فرزندي به دنیا بیاورد ش تا برای
 را از دیدار فرزنداو  و براي همیشه دهد یم شطالق عاقبت و کند یم زندان ۀروانرا کرده و او 

  .کند یممحروم 

رفتم پنج  اش مغازهروز تابستانی به یک کار معامله با مادرت بود، ةچار: تنها یماره«
)، وقتی 207همان:(گذاشتم  اش مغازهترازوي  ۀکفروي یک  یهزارتومان ده ۀبست
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اعالم شد تو  دار مسئلهدانشگاه آمد اولین نفري که با نظر من  شدگان یرفتهپذاسامی 
بودي ...به همه گفتم تو دختر بااستعدادي هستی اما ممکن است محیط دانشگاه 

  )206 همان:(»برایت خطرناك باشد...

در خانه و زندگی خانوادگی و  ررود محصو و به خانه همسر می کند یموقتی ازدواج گل بانو 
 زنان و مردان نیز پوششتوصیف نوع  حتی در این داستان .ردیگ یمتحت تملک مرد قرار 

نوعی  ي زنان و مردانها پوششو  ها جامهخالل رمان  دراست.  جنسیتی هاي يکدگذارداراي 
به طوري که استفاده از نمادي  ؛دهند میرا نشان  ها بدن و ها آدم از مناسبات اعمال قدرت بر

از طرفین جنسیت است.  یکیدرقدرت بیشتر  ةدهند نشانویژه در بدن و پوشیدن لباسی خاص 
 قدرت ةدهند نشانکه  کنند یمبراي مثال مردان در پوشش خود از لوازم خاصی استفاده 

درونی خود  يگفتگوها، گل بانو در شود یمآنان است و گاه موجب ترس در زنان  بالمنازع
حتی  اش ناعادالنهکه قدرت  داند یمهمسر خود رهامی را مردي قدرتمند، سرکوب گر و شرور 

  ؛است داکردهیپدر نوع پوشش او نیز نمود 

، سکگ کمربند هم جزئی از ردم قدرت لوازم خاص خودش را داردفکر ک«                   
  )119همان: »(قدرتش بود...

قدرت مرد است. در مقابل بدن زن نیز  نشانۀدر اینجا کمربند مطلوب فیزیک مردانه است که 
گفتمانی که بدن و  ،گفتمان مردساالر است جایگاه نشان دادن مصادیق مختلف قدرت

  کرده است؛ را محدود کنشگري او

و چادرم را تا روي ابروهایم پیش  کشد یمرا جلو  ام يروسررهامی « 
  )128همان: ...»(کشد یم

نوع پوشش  جانبه همهمردساالر است در مراقبتی  ۀجامع نماد در این داستان همسر گل بانو که
و پنهان  در این راستا بارزترین صفت خوب براي زنان شرمناکی، کند یمگل بانو را کنترل 

 ترند خواستنیو  نجیب تر باشند  تر پنهانو  تر مخفیهر چه  زنان است بدین ترتیبآنان  بودگی
، این تر پیچیده هاي شکلدر به حساب می آیند، بر اساس این ایده  نیز  ارزشمندترو بنابراین 

 .متافیزیکی نیز پیدا کند پشتوانۀتا  شود میبه صفت اخالقی باحیا بودن تعبیر  شرمگینانهرفتار 
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گیري اخالقی در راستاي  جهت به نوعی  جنسیتیپوشش  اینجادر  )386: 1398،زرقانینک (
که زن بیش از همه آن را در خود درونی کرده و آن را تبدیل به  هاست شخصیتجنسی سازي 

زیرین همان  هاي یهالدر  در رمان شده یفتوص ۀجامعآخر نیز  هاي فصلدر . کند میفرهنگ 
مدرن است و از نظر پیچیدگی در طراحی گفتمان همانند جوامع  روکش باسنتی اما  ۀجامع

فرد خود را در معرض  هم از این جهت که همواره، کند یمو فوکو عمل  آلتوسر موردنظرمدرن 
 قدرتمند يها گفتمانو هم  پندارد یمو جنسیت پرداز  13کنترل یک نظام نظارتی نامحسوس

  است. يساالرمرد در خدمت تثبیت گفتمان و نظام » دیگري ساز«

  مؤنثحدود سازندگان  ؛نرینه محور يها ارزشمادر و 

و  ییتهویت جنسساخت  مادران در رفتار و کنش دهد مینویسنده در خالل داستان نشان 
زن سنتی  درواقع مؤثر است،بسیار  آنانجنسیت پذیري دختران و اتخاذ جایگاه فرودستی 

نویسنده  که زنانگی از یمفهومنرینه محور است،  هاي ارزشحامی و مردساالر  باقدرت پیمان هم
مطالعات فمینیستی  در .است يتفکر مردساالرمفهوم رایج زنانگی در به آن انتقاد دارد نسبت 

نحو اجتماعی ساخت به  جنسیت آنطۀ واس تحلیل فرایندي که بهو تبیین مادرانگی  نیز
که سرکوب  شود میفمینیستی مشاهده  هاي نوشتهلذا در بسیاري از بسیار مهم است.  یابد می

 نهمچو پردازان هینظربرخی  .شود میبه موضوع مادرانگی ربط داده بسیاري  جهات اززنان 
روایتش  دیگو یمکه وقتی یک زن به عنوان مادر سخن  کنند یم دیتأک 14سوزان روبین سلیمان

است که مردان را  عمیق جنسیتی يها تفاوت ةبر سازندکه  تمایل به شکافی دوگانه دارد
و سرپرست  گیرنده تصمیمنو با گل مادر در این داستان .سازد یمدست و زنان رو فرودست بر فرا

او نرینه محور است.  هاي ارزشحامی  ،مرد در غیابِ جامعه مردساالر و نمایندةزنی که اوست؛ 
 بی بی ؛استآنی  يها منفعت کسب مردان به سبب ه باپرد بیو گاه تبانی ضمنی  همواره در

بر سر   پرده بیو  بیند میخواستگارهاي دخترش را به چشم خریدار ( مادر گل بانو)  خاور
   :فروشد میدر معامله با رهامی او را به باالترین قیمت  درنهایتو  زند میچانه  دخترش

ترازو برداشت و جایی زیر آن میز لکنته پنهان کرد،  ۀکفرا تند از توي  ها اسکناس«
گفت شیربها رسمه ولی هر دختري یه بهایی داره گل بانوي من قیمتش خیلی 
                                                             
 panoptical ـ 13
 Susan Rubin Suleiman ـ 14
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، بر سر )208ـ  207همان: ...»( به چهل هزار تومن رضایت داد باألخرهباالست ... 
را به من قالب  یشها برهیکی از  خواهد یم، انگار زند یمگل بانو با من چانه 

  )108 (همان:«کند

دوتا : «کند یمتوصیف  گونه یناگل بانو که بی پدر بزرگ شده  و دخترش موقعیت خود مادر
خاص جنسیت در این عبارت  هاي یهما درونبسیاري از  درواقع )29: همان(»!عورت دست تنها
، تلقی می کند » عورات«که زنان را چون  ینظام نمادیناحتا اصرزن  ینجاانهفته است، در 
طبق این  اندام جنسی.نمادي از  مثابه بههویت زن  از کهنهمان الگوي ، کند یمدوباره بازتولید 

و که زنان به شکلی تقلیل گرایانه  اي گونه بهاست  مردساالريالگو بدن زن محل گفتمان قدرت 
 در گفتمان این نظام .شدند میتناسلی تلقی  هاي ابژهحتی در مقام  و جنسی هاي سوژه مثابه به

یکی پنداشته شده است بلکه در ذهن، خود را با مرزهاي  ،ابژه مثابه بهبا اندام جنسی  تنها نهزن 
توسط  مؤنثجنسیت بازتولید و بازیافت  ةنحوقباحت نیز یکی کرده است که این خود از 

 یداًشد این نگرش بسیار گسترده و ریشه دوانی آن ۀدامن درواقع دارد.ذهنیت زنانه حکایت 
و چگونه آن را به  کرده را چگونه دركشخصا خود که زن خود  دهد یمعمیق است زیرا نشان 

را براي خود ترسیم  15من در جهانزیرا او با این عبارت تصور  کند یمگفتمان فرهنگی تبدیل 
را تا حد  خود ،و جسم شخصیت» خود سکسینه کردن«؛ ذهنیتی که در آن شخص با کند یم

شکل ممکن بر  ینتر زنانهخود را به » منِ«در اینجا زن  است. فرو کاسته ارگانیسم جنسی
که او را نه به  متمرکزشده اش یجنستمام موجودیت زن در اندام  ، بر اساس این نگرشسازد یم

زیرا بدن و هویت او  سازد یمبر  »از انسان يا نشانه«به عنوان  فقط عنوان یک انسان کامل بلکه
 رسد یمبه طوري که به نظر  تقلیل یافته است او به اندام جنسیجسم   یتشده و کل پاره تکه

و به همین دلیل حتی در  دهد یمشخصیت او را شکل  یتکلاش  زنانهکارکرد بخشی از بدن 
. نگه دارد در حاشیهزن را در جامعه دور از صحنه و  تواند یم اي یتلقیک رمان زنانه نیز چنین 

مردان را به خاطر نداشتن شجاعت و قدرت  سرزنش  خواهد یم که یهنگاماین شخصیت حتی 
اسمشون گذاشتن مرد! برین چارقد کنین «کند یماز چنین جمالتی استفاده کند 

  )28(همان: »سرتون!

                                                             
 Me in the world ـ 15
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و  منفعل هاي دیگري« تا حد پست پایه و دونجایگاهی به را  جایگاه زنانه صراحتاًاو با این کار 
تا  اگر مردي نیرو و یا شجاعت کافی نداشته باشد کند یمتصریح و  دهد یمتقلیل  »بی مصرف

که ذهنیت زنانه،  دهد یمتنزل پیدا خواهد کرد، این دیدگاه آشکارا نشان » زن بودن«سرحد 
به طوري که  پندارد یمفاعیلیت  قدرت و تا چه اندازه حقیر و فاقد خود، شخصیت و هویتش را

پدرساالرانه از آنان انتظار دارد، در پی اثبات  ۀجامع يها برساختاگر مردان آن گونه که 
نشان دادن لیاقت، پرداختن به کارهاي بزرگ که مستلزم داشتن دانایی، نیرو و با مردانگی خود 

(چادر) بر تن کنند و همچون زنان در مکان قباحت  زنان ۀجامنباشند باید شجاعت زیاد است 
و با الگوهاي حاکم بر رفتار مردانه  وضوح به چراکهو منفعل باشند  گر نظارهجاي گیرند و تنها 
 هاي برساختمفهومی کلیدي در  تواند میاین نگرش  درواقع ،اند در تعارضمردانگی هژمونیک 

 جانبۀ مردان بر زنان ساختار قدرتی که به چیرگی همهمعنایی جنسیت داشته باشد زیرا به 
مدعی آن هستند با برساخت گرا  هاي فمینیست بر اساس آنچه .بخشد استمرار می تأکید دارد

چگونه از  ها گفتماننشان داد که  توان میخاص  یک مفهوم زبانی هاي ویژگیتحلیل دقیق 
. کنند میرا تقویت و مستحکم  ها آنو  شوند میروزمره فعال  معمولی گفتگوهاي همین طریق

 بازي آخر بانومتعارفی از جنسیت در داستان  ها و گفتگو هايچنین پندار اگرچهدر اینجا نیز 
رشد و تکامل نسل  دررونداین پندار به تدریج  مربوط به نسل پیشین زنان / مادران است اما

بعدي  هاي نسلاست تأثیر گذاشته و هویت و ذهنیت قبلی  همان نسل  یافتۀ تربیتبعدي که 
انسان  مثابه بهنه  که مادر خود را طور همان، یعنی است ه برساختپیشین  هاي نسلهمچون  را

 از نظر، کند میاین نگرش را در دختر خود نیز درونی  کند میجنسی درك  ابژةبلکه مانند 
، شناسند میبراي افرادي که فقط گفتمان نرینه محور را  ایریگاري همچون هایی فمینیست

بعدي نیز  هاي نسل احتماالًاست و  گرفته شکلبا همین گفتمان  ها آنناگزیر ذهنیت خود 
گل بانو با توجه به تأثیري  شود میداستان دیده  ادامهدر  که چنان ؛اند گفتمانمیراث دار این 

گرفته است  اند داشته و سایر زنانی که در تربیت او نقشمادر  که از گفتمان نرینه محورِ
تأثیر  .کند میدرك  جنسی نماد یا اندام جنسی و موقعیت و هویت خود را فقط چیزي چون

در زندگی گل  مردساالرمتأثر از گفتمان  جایگاه الگووار مادر و دهندة نشانمادر  هاي حرف
بر  .شناسد می اش جنسیو  شناختی زیستاو خود و بدنش را تنها با نمودهاي  بانوست آنگاه که
 کند میرا بازي  دامن پاك باکرةنقش  مشخصاًگل بانو  آغازین داستان هاي فصلهمین مبنا در 

. ارزش باکرگی گذارد میحجب و حیا و زیبایی جسمانی به نمایش  را با بازي مسئلهو این 
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 بودنشانزنانی که به خاطر قدرتمند ن کاال، در دست اول بودن آن است و همچو
  :کسانی هستند که قدرتشان مبتنی بر زیبایی و باکرگی استعمدتاً  اند شیستا قابل

)، گل بانو خیلی 109 همان:( ینبپرساست، می تونین از خودش  نخورده دستبانو «
دونی چه آتشی در من روشن  )، گل بانو نمی29... (همان: ها یخوشگل
  )79همان: »(کردي

ارزشی آرمانی است که در نظر همه مقبول و محترم  خودي خودبه  و باکرگی زیبایی اینجادر 
سنتی و چه مدرن ـ بر این اصل استوار است که  جوامعاست، اما طرز مواجهه با زن ـ چه در 

زن است، نه اینکه زن عامل ارزش دادن به زیبایی خودش  گذاري ارزشزیبایی تنانه عامل 
حتی زیبایی و لطافت او تبدیل به  دلربایی تعیین شود،از طریق  زن ویژة کاروقتی باشد؛ 

 باارزشزن را کاالیی  ،و این نقش کند میکه بر ضد خودش کار  شوند میعناصري گفتمانی 
را نسبت به  گل بانو متأثر از نگاه مادر به زنانگی، نگرش او دیدگاه .گیرد میدر نظر  اي مبادله

  :کند میفراوان  خیزهاي و دچار افت نیز زنانگی خویش

 اسب کرهمادیان مشهدي نوروز هستم. هر وقت کسی یک  کنم یماحساس «
اسب  تخمهجوارون تا از  برد یم داشت یبرممشهدي نوروز مادیانش رو  خواست یم

 ها یلیاتیادر شکم مادیانش کاشته شود و هر وقت یکی از  يا کرهکهر محمدخان 
االغ  ترکهبنگون تا از تخم و  برد یممادیانش را  مشهدي نوروز خواست یمقاطر 

  )193 :همان(» بزاید. يقاطر بربرمشهدي رضا پاالنچی مادیانش 

در دست مردان  تولیدمثلبدن خود را همچون ابزاري براي کنایی  با مفهومی گل بانو در اینجا
درجه قرار  ترین پایینانسانی او را نسبت به مرد در  مرتبۀ، این نگاه ابزاري به بدن، پندارد می
که در جریان اجتماعی شدنشان ایدئولوژي  گیرند فرامیخود زنان دوبووار  . به زعمدهد می

تلقی  تر فرودستکه خود را  شوند میتربیت  اي گونه بهمردساالرانه را درونی سازند و بنابراین 
 در وابسته کردن خویش همکاري کنند. گل بانو در توصیفات شخصاًکنند و از این طریق 

او با  درواقع .خورد می گیري جفتکه تنها به کار  بیند میخود را همانند مادیانی  اش ذهنی
. کند می و تقویت جنسیت زنانه بازتولید دربارةتقلید آینه وار از مادر همان ساختار پیشین را 

از  هایی جنبهو  ، گفتگوزبان وسیلۀجنسیتی چگونه به  و مفاهیم ها ویژگیکه  بینیم میدر اینجا 
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اما  شود میاین سخنان گل بانو از روي تأسف بر زبان آورده  اگرچه. شوند می ساخته بربدن 
 که چنان ؛کند میدوباره بازتولید و کارآمدتر از همیشه  نخورده دستسیاست جنسیتی حاکم را 

حیدر) که ( مرديخود را الیق زندگی با  شود می کس بیبعد از طالق تنها و  در داستان وقتی
 ءشی همچونخود را  اش ذهنی. او در گفتگوهاي داند نمیپیش از همه دوستش داشت نیز 

  :بیند میدیگران است ماندة  تهچیزي که  نیم خورده و یا میوة دست دوم و یا

منتظر آزادي حیدر باش... از کجا معلوم حیدر زن بیوه بخواهد ... آن حیدري که « 
  )198(همان: ».خواهد ینمدیگران را  ةماند ته شناسم یممن 

را همچون   یزگیدوشزیبایی و  گیرد یمدر نظر  یءش مثابه بهزن خود را  زمانی که درواقع
 در او هم عادت واره هاي خاصی را مسئله، این دهد یمقدرت ورزي قرار یۀ دستمابدنی  یۀسرما

عناصر ذهنی، اجتماعی، فرهنگی و جسمانی او را در ۀ هم اي یچیدهپکه به شکل  دهد یمشکل 
عملی  يها واره طرحرا به سمت سلوك بدنی خاص و نظامی از  چیزي که زن ، همانگیرد یبرم

توانست  اگر زن می« ها فمینیستزعم  به .دهد یمجنس دوم بودن سوق  مثابه به یجنسیت
بگیرد موقعیتش تا  زنِ فرودست و حقیر است به سخره دهندة انعکاسرایجِ زنانگی را که  تصویر

تلخی که در زندگی  هاي تجربهگل بانو پس از  )329تانگ:  (»بود. به این اندازه اسفبار نمی
 کند؛ میبه کنشگري، تجدد و استقالل پیدا تمایل زیادي  پایانی هاي فصلگذشته داشت در 

درواقع این داستان سیر تحول شخصیت زن از موجودي براي برآورده ساختن نیازهاي جنسی 
تر را بافاصله گرفتن از  تر و انسانی تا شخصیتی مستقل براي تأمین معاش و داشتن سرپناه

پذیري زن در  با توجه به چنین تحولی در نقشدهد.  ، نشان میساخته بر هاي جنسیتیِ کلیشه
، درواقع مسیر داستان از ابتدا تا انتهاي شود تر و متکثرتر می یت زن گستردهاین رمان، شخص

اجتماعی عرصۀ سیر تحول نقش او را از انفعال تا شخصیتی مستقل و فاعل در  گل بانو زندگی
گذارد که خود را در نقشی غیر از مادر،  دهد، او این امکان را پیش روي زنان می نشان می

  انند تصور کنند. همسر و معشوق نیز بتو
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  گیري نتیجه

ثیر جنسیت نویسنده بر سبک داستانی تأ رسد میبه نظر  بنـابر نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش
با توجه به   است. شده منعکسواژگانی، نحوي و گفتمانی  بازي آخر بانو دستکم در سه سطح

در  ة زنانمتعلـق بـه  حـوز، واژگـان نویسد مینویسنده درباره فضـاي زندگی زنان این که 
تعابیر زنانه فارسی  و واژگان از سطحاین در  .ستابرخوردار  باالییاز بسـامد  مذکور داستان
، ویار، حالت تهوع، بـارداري ه، مسائلیـدام زنـانواژگان مربـوط بـه ان بسامد؛ شده استفادهفراوان 
، بسیار شود میمردان و زنان ناشی  شناختی زیستفیزیولوژیکی و  هاي تفاوتاز  که و.. زایمـان
زنان در هاي  مشغولی دل مانندزنان ة متعلق به حوز هاي واژهدر این سطح، همچنین  .باالست

 براي زنانی غیر از راوي يمتعـدد هايکاربردخانوادگی  هاي محیطو  داري خانهحوزه آشپزي، 
و اجتماعی،  نویسنده و راوي را از بعد فردي ۀواژگان مذکور کامالً هویت زنان ه است.داشت نیز

در این  زن هاي شخصیت . در بسیاري از موارددهد مینشان  ییتسجن و ایدئولوژي، نوع طبقه
بیشـتر برگرفته از محیط پیرامون  که کنند میبیرون از زبان معیار استفاده  از واژگانِ داستان

گفتار زنان بیشتر از مردان رنگ و فضاي اجتماعی که در آن به سر در حقیقت . هاست آن
 هاي واژه ةدایر .زبانشان آمیخته به واژگان محیط است رو ازاینرا توصیف کرده و  برند می
زنانه و متناسب با  هاي مشغولی دلحول محور خانواده، مسائل زنـان و   داستاندر  کاررفته به

 گرایـی اجتمـاعی ساخت براین نوع از کاربرد واژگان با رویکرد  زن داستان است. هاي شخصیت
مختلف باعث استفاده  هاي فرهنگ خردهقابـل توجیـه اسـت زیـرا بزرگ شدن در  نیز جنسیت
  .شود میکلمات  برخی بیشتر از

نگري و  خبري، کوتـاه و توصـیفی و جزئی هاي جملهنیز به ترتیب تکرار در الیۀ نحوي  
نگارشی  هاي نشانه به توان مینیز  فرازبانی هاي نشانه از .داراي بسامد باالیی بودند احساسی

بود. از سایرین بیشتر  نقطه سهبسامد اشاره کرد که در این میان  )- ((...) و خط تیره  نقطه سه
است. این ویژگی امکان ارتباط  در داستان گویی سادهبلقیس سلیمانی  فرد منحصربهویژگی 
کاربرد ساختارهاي دستوري آن حاصل  است و فراهم کرده را بیشتر نویسنده با مخاطببهتر و 
  راحـت و نیز اقالم واژگانی عام و تکراري مناسب با فضا و ذهنیت زنانه است. هاي توصیفساده، 
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و  داســتان پیرامــون مســائل دهد می نشــان نیز در الیۀ گفتمانی پـژوهش هاي یافته 
که  هاست آنعاطفی از  حقوقی و هاي سوءاستفادهو  ۀ مردساالرجامعــ در زنــان مشکالت

با توجـه  اعم از زن و مرد، ها سوژه. شود می زنان در زندگی شدید منجر به بروز شرایط بحرانیِ
بـه موقعیت و جایگاه اجتماعی خود و با توجه به قدرت و تمکـن مالی و با تمرکز بر فرهنگ 

 تا حدودي به رمان. دهند می و جنسیتی آشکاري را بروز رفتاري مسلط جامعه، الگوهاي
مردساالري و منفعل بودن زنان در فمینیستی نویسنده و آزادي بیان، حقوق زنان،  هاي اندیشه

در تالش است که بر منافع  اثر این  . سنتی حاکم بر زمان و عصر داستان اشاره دارد ۀجامع
مردان در  .دهد می را ستمدیده نشان زنان و گر سلطهمردان را زنان تأکید کند بر همین اساس 

 مانند هایی شخصیت منفی تلقی می شوند. یداستان کنش چندانی ندارند و غالبا شخصیت های
 محیطبه دلیل عدم آگاهی و شناخت از خود و  نیز و زنان متعلق به نسل پیشین مادر

 انســازي تســلط بیشــتر مــرد درزمینهحامی ارزش هاي مردساالري هستند و پیرامــون، 
با گزینش راوي زن در سـطح  هصـداي زنانانتخاب  .نمایند میایفـاي نقـش  مکرراً زنان بر

 است بازتاب صـداي زنـی متن در حقیقت است هفمینیستی نویسند، نشانگر عقاید گفتمـان
که در مسیر رشد و تعالی خود تا حدودي به استقالل رأي رسیده و شخصیت مستقل و 

  فراجنسیتی خود را گسترش داده است. 
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