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  :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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