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چکیده

یکــی از شــاخههای جامعهشناســی زبــان ،زبانشناســی جنســیت اســت کــه بــه بررســی تأثیــر جنســیت نویســنده بــر
محتــوای اثــر میپــردازد .زبــان از عناصــر بنیــادی در داستاننویســی بهشــمار مـیرود .یکــی از مباحــث مهــم در بررســی
ّ
ّ
نوشــتار
زبــان اثــر اســت .بســیاری از پژوهشــگران معتقدنــد میــان زبــان و
زبــان ،توجــه بــه جنســیت و رابطــۀ آن بــا ِ
ِ
زنــان و مــردان تفــاوت بســیاری وجــود دارد .در ایــن مقالــه ،بــه شــیوۀ اســتقرایی و تحلیلــی زبــان زنانــه و مردانــه در
ُ
مجموعــۀ آثــار «گلــی ترقــی» براســاس نظریههــای زبانشناســان اجتماعــی و ازمنظــر دســتور زبــان مقایســه شــده
اســت ،تــا میــزان تأثیــر جنســیت نویســنده بــر زبــان داســتان و ســطح موفقیــت او در ایجــاد زبانــی متناســب بــا جنســیت
ّ
ـخصیتهای همجنــس و غیرهمجن ـس ،ارزیابــی شــود .بــرای اینمنظــور ،زبــان زنانــه و مردانــه در حیطــۀ دســتور
شـ
ـشرو مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ واژگان ازقبیــل :دشواژههــا و رنگواژههــا ،و جمــات
زبــان براســاس متغیرهــای پیـ ِ
ّ
ـخصیتها تحتتأثیــر جنســیت نویســنده
ازقبیــل :تعدیلکنندههــا و تصدیقگرهــا .یافتههــا نشــان میدهــد ،زبــان شـ
قــرار دارد و کلیش ـههای زبــان زنانــه در ایــن اثــر بــا بســامد بیشــتری تکــرار شــده اســت .همچنیــن براســاس متغیرهــای
فــوق مشــخص شــد ،نویســنده از بســیاری جهــات توانســته زبانــی متناســب بــا جنســیت شــخصیتها ب ـهکار بگیــرد .در
مــواردی کــه تناســبی بیــن زبــان و جنســیت ،بهویــژه در شــخصیتهای زن دیــده نمیشــود ،بیشــتر بهدلیــل روحیــات
نویســنده و تعمــد اوســت ،کــه خواســته زنــان را در برابــر ســلطهگری جامعــۀ مردســاالر حاکــم فراهنجــار نشــان دهــد.
ُ
کلیدواژگان :گلی ترقیُ ،رمان ،جنسیت ،زبان زنانه ،زبان مردانه ،لیکاف.
 .1دانشــجوی دکتــری زبــان و ادبیــات فارســی ،گــروه زبــان و ادبیــات فارســی ،دانشــکدۀ علــوم انســانی ،دانشــگاه بوعلیســینا ،همــدان،
ایــران.
 .2دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران (نویسندۀ مسئول).
Email: dr_hashemian@yahoo.com
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 .1مقدمه
بســیاری اعتقــاد دارنــد زبــان پدیــدهای اجتماعــی اســت ،کــه زنــان و مــردان ســهمی مســاوی
در ایجــاد و پرورانــدن آن دارنــد ،و چهبســا نقــش زنــان در ایــن زمینــه پررنگتــر و برجســتهتر
باشــد؛ زیــرا گروهــی بــر ایــن باورنــد ،کــه زنــان راویــان و حکایتپــردازان حقیقــی تاریــخ بشــر
هســتند؛ امــا در حــوزۀ نوشــتار ،مــردان غیرمنصفانــه ،زنــان را بیــرون رانــده ،و تمــام ارکان
زبــان را براســاس دیدگاههــا و خصوصیــات مردانــۀ خــود شــکل داده ،و در تمــام طــول تاریــخ
مردســاالری بــر اســتحکام و اســتواری آن افزودنــد ،تــا خــود فرمانروایــان بالمنــازع زبــان و قلمــرو
نوشــتار باشــند .بــه حاشــیه رانــدن زن ،بــر پایــۀ قانونــی تاریخــی رخ مـیداد ،کــه زن را از نوشــتن
بازمیداشــت.
یکــی از زمینههــای مــورد بررســی در حــوزۀ مطالعــات زنــان ،زبــان اســت کــه همــواره
موردتوجــه زبانشناســان قــرار گرفتــه اســت .همــراه بــا رشــد و گســترش شــاخههای مختلــف
شــناختی جمــعآوری شــده از نقــاط مختلــف
زبانشناســی و افزایــش شــواهد و مــدارک زبان
ِ
جهــان ،زبانشناســان دریافتهانــد کــه زبــان زنــان و مــردان اختالفــات زیــادی دارد .ایــن شــواهد
و مــدارک همگــی بــر ایــن نکتــه تأ کیــد دارد کــه زنــان و مــردان زبــان را بــه شــیوۀ متفاوتــی بـهکار
میبرنــد .هــر جنــس اصطالحــات ،واژههــا و حتــی گونههــای نحــوی خــاص خــود را دارد.
جامعهشناســان زبــان ،ایــن تغییــرات را ناشــی از عوامــل متعــددی ازجملــه :نــژاد و قومیــت،
دیــن ،طبقــۀ اجتماعــی ،ســطح تحصیــات و بهویــژه جنسـ ّـیت میداننــد .درمــورد ســــبب اصلــی
تفــاوت میــان رفتــار زبانــی مــردان و زنــان ،نظــرات متفاوتــی ابــراز شــده اســت؛ گروهــی تفاوتهــا
را نتیجــۀ برخــورد و آمیــزش زبانهــای مختلــف دانســتهاند کــه بــه ســــببهای برخوردهــای
نظامی-فرهنگــی و ...شــکل میگیــرد و یــا از نتایــج اینگونــه برخوردهــا بیشــتر تأثیــر میپذیــرد.
پیشــینۀ انجــام مطالعــات زبــان و جنســیت ،بــه حــدود پنــج دهــه قبــل ،یعنــی ســال 1960م.
بازمیگــردد .اولیــن پژوهشهایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــد ،تحقیقــات «لبــاو» )1972( 1در
آمریــکا و «ترادگیــل» )1980( 2در انگلســتان بــود ،و بــا ظهــور و قدرتگیــری جنبــش فمینیســت،
بهخصــوص مــوج دوم آن ،مســألۀ زبــان و جنســیت و نابرابریهایــی کــه بیــن مــردان و زنــان
در ایــن زمینــه وجــود دارد ،موردتوجــه زبانشناســان فمینیســت قــرار گرفــت .تحقیقــات
فمینیســتها ،بهخصــوص «رابیــن لیــکاف» ،)1975( 3زبانشــناس مشــهور آمریکایــی،
بســیاری از تفاوتهــای زبانــی مــردان و زنــان را مشــخص کــرد و نشــانداد کــه رفتــار زبانــی
زنــان و مــردان تابــع کلیشـههای خاصــی اســت .بــرای اولیــن بــار رابیــن لیــکاف بــا انتشــار کتــاب
زبــان و جایــگاه زنــان و چندیــن مقالــۀ دیگــر بهصــورت جــدی و علمــی ،اختالفــات زبانــی زنــان
و مــردان را تشــریح کــرد .او معتقــد بــود ،تفــاوت قــدرت درمیــان زنــان و مــردان باعــث بهوجــود
آمــدن مردانــی حاکــم و ســلطهگر از یکســو ،و زنانــی تابــع و مطیــع ازســوی دیگــر میشــود .در

سلطانیان و هاشمیان
بررسی تأثیر جنسیت بر محتوا در آثار گلی ترقی...

اجتمــاع بهطــور نســبی زنــان پایــگاه اجتماعــی و نقشهــای محدودتــری دارنــد؛ ایــن بیثباتــی
و تزلــزل اجتماعــی در رفتــار زبانــی آنــان بازتــاب درخــور مالحظ ـهای دارد .شــاید بتــوان گفــت
بهتریــن کاری کــه در زمینــۀ تفاوتهــای جنســیتی در ســبک ارتبــاط کالمــی صــورت گرفتــه،
توســط لیــکاف بــوده اســت .بــه عقیــدۀ رابیــن لیــکاف تفاوتهــای زبانــی میــان زنــان و مــردان
یکــی از نتایــج نابرابــری اجتماعــی اســت و ویژگیهــای زبانــی آنــان بازتــاب تفاوتهایــی اســت
موقعیــت اجتماعــی میــان اعضــای ایــن گــروه وجــود داردّ .
ّ
متغیرهــای لیــکاف
کــه ازنظــر نقــش و
در  11گــروه جــای میگیــرد .1 :زبــان معیــار و اســتاندارد و زبــان عامیانــه؛  .2دســتورها و کالم
آمرانــه؛  .3قاطعیــت و انقیــاد و فرمانبــری؛  .4قطــع کالم و نوبتگیــری؛  .5تعدیلکنندههــا و
تشــدیدکنندهها؛  .6پرس ـشهای ضمیم ـهای؛  .7دشواژههــا؛  .8ســوگندواژهها؛  .9جمــات
و عبــارات تعجبــی ندایــی؛  .10صفــات و بارعاطفــی کالم؛  .11رنگواژههــا.
 .2پیشینۀ پژوهش
بیشــتر پژوهشهــای قبلــی کــه دربــارۀ زبــان و جنســیت انجــام شــده اســت ،در حــوزۀ گفتــار
بــوده و پژوهشهــای موردنظــر در حیطــۀ نوشــتار ،خیلــی کــم صــورت گرفتــه اســت و دلیــل
عمــدۀ آن هــم اینطــور اســت کــه تفاوتهــای زبانــی کــه بیــن مــردان و زنــان وجــود دارد بــا آن
صراحــت و آشــکاری کــه در گفتــار مشــخص میشــود ،در نوشــتار مشــهود نیســت .امــا انتظــار
مــیرود کــه تفاوتهــای جنســیتی ،خــود را در آثــار فرهنگــی ،بهخصــوص ُرمانهــا نشــان
میدهنــد؛ بــه دیگرعبــارت نوشــتار زنانــه بــا نوشــتار مردانــه بهدلیــل تفاوتهــای جنسـ ّـیتی کــه
بیــن زنــان و مــردان وجــود دارد ،متفــاوت باشــد.
مطالعــات زبانشناســی اجتماعــی تحتتأثیــر فمنیســم ،از دهــۀ  60بهصــورت علمــی و
بهعنــوان نگرشــی آ گاهانــه در عرصــۀ زبانشناســی مطــرح شــد و در مطالعــۀ زبانهــا تحــوالت
بنیادیــن ایجــاد کــرد؛ هرچنــد قبــل از آن نیــز مطالعــات مردمشناســی و گویششناســی کــه از
قــرن هفدهــم میــادی آغــاز شــده بــود بــه بررســی تفاوتهــای میــان گوی ـشوران مــرد و زن
پرداختــه اســت.
در زیــر بــه تعــدادی از پژوهشهــای زبانشناســان دربــارۀ اختالفــات زبانــی زنــان و مــردان
اشــاره شــده اســت:
ت زیمرمن» ،قطـعکالم و نوبتگیری
لیــکاف ( )1975اختالفــات زبانــی زنــان و مــردان« ،وسـ 
در مکالمــات« ،دفرانسیســکو» ،کالم رقابتــی و مشــارکتی و ســلطهگری در محــاورات« ،گــوم»
( )1981عبــارات تحلیفــی« ،هولمــز» ( )1984-1990پرســشهای ضمیمــهای و ادب و
احتــرام« ،کامــرون» ( )1988پرس ـشهای ضمیم ـهای« ،کوتــس» ( )1988پاس ـخهای کوتــاه
همپوشــی ،و «تانــن» ( )1990ســبک گفتــاری.
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در زبــان فارســی ،پیشــینۀ اینگونــه تحقیقــات بســیار انــدک اســت و تنهــا منحصــر بــه چنــد
مقالــه ،کتــاب و رســاله میشــود ،کــه در ادامــه بهطــور خالصــه مــورد بررســی قــرار گرفتــهاســت.
 ّ«مدرســی» ( ،)1368اولیــن پژوهشــی کــه دربــارۀ تفاوتهــای زبانشــناختی مــردان و
زنــان در زبــان انجــام شــده ،رســالۀ« یحیــی مدرســی» اســت کــه در آن ،وی بــا مطالعــۀ زبــان
فارســی تهرانــی در بافــت اجتماعــی آن ،همبســتگی جنســی بــا برخــی متغیرهــای تلفظــی زبــان
را نشــان داده اســت (مدرســی.)1368 ،
 «عســگری» ( ،)1375در پایاننامــۀ خــود ،ســه متغیــر تلفظــی را در رفتــار زبانــیگویــشوران فارســی تهرانــی و همبســتگی آنهــا را بــا عوامــل اجتماعــی چــون :جنســیت،
تحصیــات ،ســن و ســبک مــورد بررســی قــرار داده اســت (عســگری.)1375 ،
 «جاننــژاد» ( ،)1380رســالۀ دکتــری «محســن جاننــژاد» بــا عنــوان «پژوهــشزبانشــناختی اجتماعــی تفاوتهــای زبانــی گویــشوران مــرد و زن ایرانــی در تعامــل
مکالمـهای» ،یکــی دیگــر از کارهــای انجــام شــده در ایــن زمینــه اســت .پژوهشهــای میدانــی
وی در جهــت بررســی و ارزیابــی تفاوتهــای جنســیتی در تعامــل مکالمـهای گویـشوران َمــرد
و زن ایرانــی صــورت گرفتــه اســت؛ ویُ ،نــه متغیــر زبانشــناختی اجتماعــی و کالمــی را مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار داده اســت .میــزان کالم ،نوبتگیــری و رشــتۀ کالم ،قطــع کالم ،نقــش
حمایتی-قطعــی مکالمــهای ،عبــارات حاشــیهای ،تصدیقگرهــا ،صورتهــای پرسشــی/
امــری ،اصطالحــات زشــت /تعجبــی و ندایــی و عبــارات تحلیفــی (جاننــژاد.)1380 ،
«برزگــر آققلعــه» ( ،)1378وی در پایاننامــۀ کارشناسیارشــد خود تحت عنوان «جنســیت
و تفــاوت واژگان در فارســی معیــار بــهکار رفتــه در ادبیــات داســتانی معاصــر» بــا تأ کیــد بــر
اینکــه برخــی واژگان حالــت جنســیتی دارنــد ،یعنــی اینکــه بهطــور مجــزا و بهشــکلی متفــاوت
ازســوی دو جنــس مخالــف ب ـهکار میرونــد ،بــه بررســی چنــد اثــر ادبــی داســتانی معاصــر زبــان
فارســی ،ازجملــه آثــار «محمــود دولتآبــادی»« ،ســیمین دانشــور»« ،صــادق چوبــک»« ،ابراهیــم
گلســتان»« ،عبــاس ســماکار»« ،جمــال میرصادقــی»« ،فریــدون دوســتار» و ...میپــردازد .وی
بیــان میکنــد کــه هــر یــک از دو جنــس مخالــف ،از پــارهای الفــاظ و اصطالحــات خــاص
اســتفاده میکننــد ،و از اینطریــق رفتارهــای زبانــی مختلفــی را از خــود نشــان میدهنــد.
عالوهبــر ایــن ،وی نتیجــه میگیــرد کــه رفتــار کالمــی مــردان در جامعــۀ مردســاالر ،ازجملــه
جامعــۀ مــا همــواره بــا خصوصیــات و ویژگیهایــی تــوأم بــا خشــونت و تندخویــی بازشــناخته
میشــود (برزگــر آققلعــه.)1378 ،
«پا کنهــاد جبروتــی» ( ،)1380در کتــاب خــود تحــت عنــوان فرادســتی و فرودســتی در
زبــان اقــدام شایســتهای در ایــن زمینــه انجــام داده اســت .وی در ایــن نوشــته ســعی میکنــد
نشــان دهــد ،کــه چگونــه واژگان زبــان میتواننــد باعــث فرودس ـتانگاری زنــان در جامعــه و
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در مقابــل فرادســتی مــردان شــود؛ وی در انجــام ایــن تحقیــق بــر نظریــۀ «ســاپیر-ورف» تأ کیــد
دارد ،و نشــان میدهــد کــه زبــان فارســی در اکثــر مــوارد ،زبانــی زنســتیز اســت و بهطــور آشــکار
و پنهــان بــه ســرکوب زنــان پرداختــه ،در مقابــل بهدلیــل مردمحــور بودنــش بــه مــردان جایــگاه
برتــری در جامعــه میدهــد (پا کنهــاد جبروتــی.)1380 ،
پژوهشــگران دیگــری چــون« :نجمآبــادی» (« ،)1377علینــژاد» (« ،)1381نوشــینفر»
(« ،)1381بهمنــی» و «باقــری» ( )1391نیــز دربــارۀ جنسـ ّـیت در زبــان ،مقاالتــی نوشــتهاند و بــه
پژوهشهــای زبانــی زنانــه و مردانــه در زبانفارســی غنــا بخشــیدهاند.
 .3بازشناخت اجمالی نویسنده
گلــی ترقــی ازجملــه بانــوان نویســندۀ ایرانــی در  ۱۷مهــر  ۱۳۱۸در تهــران دیــده بــه جهــان گشــود.
پــدرش «لطــفاهلل ترقــی» مدیــر مجلــۀ ترقــی بــود .در خیابــان خوشــبختی بهدنیــا آمــد و در
شــمیران بــه مدرســه و ســپس «دبیرســتان انوشــیروان دادگــر» رفــت .گلــی ترقــی در  ۱۹۵۴م.
پــس از بــه پایــان رســاندن ســیکل اول دبیرســتان بــه آمریــکا رفــت؛ ترقــی ،شــش ســال در آمریــکا
زندگــی کــرد و در رشــتۀ فلســفه فار غالتحصیــل شــد و از آنجــا کــه زندگــی در آمریــکا را دوســت
نداشــت بــه ایــران بازگشــت .پــس از بازگشــت بــه داستاننویســی روی آورد .گلــی ترقــیُ ،نــه
ســال در دانشــکدۀ هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران بــه تدریــس در رشــتۀ شــناخت اســاطیر
و نمادهــای آغازیــن پرداخــت ،ســپس بــه فرانســه رفــت .گلــی ترقــی هنگامــی کــه در ایــران
بــود بــا «هژیــر داریــوش» ،ســینماگر و منتقــد ازدواج کــرد و دارای دو فرزنــد شــدند و ســپس از
ن گلــی ترقــی بهنــام مــن هــم چ هگــوارا هســتم در
یکدیگــر جــدا شــدند .اولیــن مجموعــه داســتا 
۱۳۴۸هـ.ش .توســط «انتشــارات مرواریــد» منتشــر شــد .گلــی ترقــی پــس از انقــاب بــه فرانســه
رفــت در آنجــا هــم بــه نوشــتن ادامــه داد ،یکــی از داســتانهایش بهنــام بزرگبانــوی روح مــن
بــه فرانســه ترجمــه شــد .در ۱۹۸۵م .ایــن داســتان بهعنــوان بهتریــن قصــۀ ســال در فرانســه
برگزیــده شــد.
در نخســتین داســتانهای گلــی ترقــی ،شــخصیت آدمهــا ،بیمارگونــه ،ناامیــد ،ناتــوان و
تنهــا و منــزوی هســتند کــه از همهچیــز بیمدارنــد ،ســرخوردهاند و رابطـهای بــا اجتمــاع ندارنــد؛
چــرا کــه اغلــب مــردم جامعــه را نــادان و ســطحی میبیننــد .ترقــی پــس از ســال ۱۳۵۷هـ.ش.
داســتانهای تأملبرانگیــزی ماننــد :بــزرگ بانــوی روح مــن ،اتوبــوس شــمیرا ،و خان ـهای در
آســمان نوشــت ه اســت کــه نمونههــای برجســتۀ ادبیــات داســتانی معاصــر ایــران هســتند.
 .4بررسی و تحلیل دادهها براساس مؤلفههای لیکاف
َ
ّ
شــخصیتهای زن و مــرد در آثــار گلــی ترقــی ،ازمنظــر
پیــشرو ،اختالفــات زبانــی
در مقالــۀ
ِ
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دســتور زبــان (واژگان و جمــات) بررســی میشــود .در هــر بخــش ،دادههــای پژوهــش بــا
توجــه بهنظریــات زبانشناســان ،بهویــژۀ لیــکاف و نتایــج پژوهشهایــی کــه در زبــان
فارســی و انگلیســی انجــام شــده اســت ،تحلیــل و درنهایــت بــا توجــه بــه میــزان مطابقــت زبــان
شـ ّ
ـخصیتهای ُرمــان بــا کلیشـههای زبــان مردانــه و زنانــه ،میــزان موفقیــت نویســنده در خلــق
زبانــی متناســب بــا جنســیت شــخصیتها ،ارزیابــی میشــود.
ّ
شخصیتها در سووشون از منظر دستور زبان
 .5اختالفات زبانی زنانه و مردانۀ
 .1-5واژگان
چنانکه میدانیم« ،برخی واژهها و اصطالحات زنانهاند و برخی مردانه .این یک قانون
نیست[؛] اما در طول زمان و بر اثر کثرت استعمال بعضی واژگان و اصطالحات زنانه و برخی
مردانه شدهاند( ».بهمنی و باقری)45 :1391 ،؛ چنانکه «در بسیاری از زبانها ،واژهها و
اصطالحات معینی وجود دارند که تنها ازسوی یکی از دو جنس مورداستفاده قرار میگیرند و
جنس دیگر از کاربرد آنها خودداری میکند؛ بهعنوان مثال ،مردان فارسیزبان صورتهایی
مثل «خدا مرگم بده» را زنانه میدانند و در مقابل زنان نیز اصطالحاتی مانند «چاکرم» را مردانه
میانگارند و از بهکار بردن آنها پرهیز مینمایند( ».مدرسی .)163 :1387 ،برای بررسی زبان
خاص مردان و زنان ،چند ّ
متغیر را که معرف جنسیت خاصی هستند ،مانند :دشواژهها،
رنگواژهها ،و صفات عاطفی در مجموعه آثار گلی ترقی مورد مطالعه قرار داده شدهاند.
 .1-1-5دشواژهها
َ
4
در زبانشناســی عامیانــه مشــاهده میشــود ،کــه زبــان گویــشوران مــرد حــاوی واژههــای
خشــن و زشــت اســت .لیــکاف ( )1975نیــز مدعــی اســت کــه در زبــان انگلیســی ،مــردان بیــش از
زنــان از اصطالحــات زشــت ،یعنــی دشواژه ( )Damn, Shitاســتفاده میکننــد .او معتقــد اســت
زنــان از عبــارات خشــن ،بیادبانــه و دور از نزاکــت اســتفاده نمیکننــد ،و آنهــا متخصصــان
اســتفاده از حســن بیانانــد (فارســیان.)27 :1378 ،
5
لیــکاف در کتــاب خــود بهنــام زبــان و جایــگاه زن ( )1975اشــاره میکنــد کــه اگــر یــک
ً
دختربچــه هماننــد یــک پســر ،خشــن صحبــت کنــد ،مســلما مــورد ســرزنش و نکوهــش قــرار
خواهــد گرفــت ،و جامعــه ازطریــق والدیــن کــودک و دوســتانش او را در جایــگاه خــود قــرار
میدهــد .ایــن عمــل باعــث میشــود در آینــده ،دختــر نتوانــد خــود را در اجتمــاع ،نیرومنــد و
قــوی مطــرح کنــد (جاننــژاد.)75 :1380 ،
«یسپرســن» ( )1922نیــز بــر آن اســت« :بدونشــک زنــان بــا اشــمئزاز و حجــب ذاتــی خــود
از تعبیــرات درشــت و خشــن و رویکــرد ذاتــی بهعبــارات مهذبتــر و گاهــی اوقــات در لفافــه و
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غیرمســتقیم ،تأثیــر بــزرگ و جهانــی بــر تحــول زبــان اعمــال میکننــد» (فارســیان.)27 :1378 ،
«گــوم» ( )1981نیــز اظهــار میکنــد ،کــه گوینــدگان َمــرد بیــش از زنــان از ناســزا و ســخنان
بیادبانــه اســتفاده میکننــد (خســرونژاد.)16 :2007 ،
دشواژههــا ،واژههایــی زشــت و خشــن هســتند کــه در عــرف جامعــه آوردن آنهــا بــر زبــان،
نشــانۀ بیادبــی و بینزاکتــی اســت و هــر انــدازه ایــن واژههــا زشــتتر و دور از ادب باشــند؛
بهطوریکــه در محافــل عمومــی و حتــی خصوصــی نتــوان آنهــا را بــر زبــان آورد ،رکیــک و
رکیکتــر محســوب میشــوند .زبانشناســان معتقدنــد ،زنــان ،گرایشــی ذاتــی بــه اســتفاده از
ـدن آنــان ،ایجــاب میکنــد از خــود
صــورت مهــذب و مودبانهتــر دارنــد؛ زیــرا فرآینــد اجتماعیشـ ِ
رفتــار و گفتــاری صحیحتــر و اجتماعیتــر نشــان دهنــد و ّ
حتــی االمــکان از کاربــرد دشواژههــا
احتــراز کننــد و در صــورت ناچــاری از صورتهــای زشــت و بیادبانــۀ واژههــا (در مقابــل
صورتهــای رکیــک) اســتفاده کننــد و در مقابــل ،مردهــا میــل باطنــی بیشــتری بــرای اســتفاده
شــرایط
از دشواژههـــا دارنــد و ایــن میــل از ســنین پایینتــر در آنهــا بهوجــود میآیــد .ایــن
ِ
اجتماعــی بــه مــردان اجــازه میدهــد کــه از کلمــات و عبــارات «تابــو» اســتفاده کننــد.
در ایــن پژوهــش ،دشواژههــا بــه دو گــروه «رکیــک» و «غیررکیــک» تقســیمبندی شــده
اســت و پیشفــرض نگارنــدگان ایــن اســت کــه مــردان بیشــتر از دشواژههــا باألخــص از نــوع
رکیــک آن اســتفاده خواهنــد کــرد.
یافتههــای پژوهشهــای زبــان فارســی نیــز ایــن مســأله را تأییــد میکنــد .پژوهــش
جاننــژاد کــه درمــورد تفاوتهــای گفتــاری گوی ـشوران ایرانــی بــود ،بــر ایــن فرضیــه ّ
صحــه
میگــذارد.
ُ
جدول  ،1فراوانی کاربرد دشواژهها را در زبان کاراکترهای رمانها نشان میدهد.
شــواهد بهدســت آمــده از آثــار نشــان میدهــد %68/75 ،دشواژههــا در مکالمــات مــردان
و  %31/25بقیــۀ آنهــا در مکالمــات زنــان بـهکار بــرده شــده اســت؛ همچنیــن شــخصیت هــای
آثــار بهنــدرت دشواژۀ رکیکــی را ب ـهکار بردهانــد.
شــخصیتهای ایــن آثــار ،تحصیلکــرده و دارای طبقــۀ اجتماعــی باالیــی هســتند؛ بنابراین
در مکالمــات بســیار مؤدبانــه رفتــار میکننــد .شــخصیتهای زن از گفتــاری کامــًا مؤدبانــه
و بــا مقبولیــت اجتماعــی بــاال برخــوردار هســتند؛ بنابرایــن بهنــدرت از دشواژههــای رکیــک
اســتفاده کــرده ،و دشواژههــای غیررکیــک را هــم خیلــی کــم ب ـهکار بردهانــد .ولــی برعکــس،
بســامد اســتفاده از دشواژههــای غیررکیــک در مکالمــات آنهــا زیــاد اســت ،کــه دلیــل اینامــر
رقابتگــرا بــودن مکالمــات َمــردان و وجــود بحــث و جدلهــای فــراوان بیــن آنهــا اســت.
مقایســۀ فراوانــی کاربــرد دشواژههــا در مکالمــات شــخصیتهای آثــار نشــان میدهــد،
مطابــق بــا یافتههــا و نظریــات زبانشناســی ،میــزان اســتفادۀ مــردان از دشواژههــا بیشــتر
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جدول  .1کاربرد دشواژهها (نگارندگان.)1399 ،
نوع دشواژه
آثار

جنسیت
-

رکیک

غیررکیک

مرد

زن

مرد

زن

1

0

11

5

کل
16

از زنــان بــوده اســت؛ همچنیــن دشواژههــای رکیــک در مکالمــات بهنــدرت اســتفاده شــده
اســت؛ بــر ایناســاس ،زبــان ُرمــان ازنظــر کاربــرد دشواژههــا موفــق ارزیابــی میشــود.
نمونههایی از دشواژههای مکالمات عبارتنداز:
 -1غیررکیک
 مدیــر میگویــد« :بچــۀ خــر ،ســاکت بــاش وگرنــه مــداد الی انگشــت هایــت میگذارنــد».(دو دنیــا.)17 :
 صــدای خشــمگین مــادرم تــوی گوشــم میپیچــد« :بچــۀ کثافــت .ببیــن چــه بــه روزلباســت آوردهای!» (همــان.)23 :
«امیرخــان از آن مردهــای بــیکار و پفیوزیســت کــه تــا بیپــول میشــود یــاد مــادرش
میافتــد( ».همــان.)41 :
 خانــم گرگــه میگویــد« :بچــۀ خــر ،اگــر بــاور نمیکنــی کــه نــاز ملــوس خانــم کلــک میزنــد،بــرو از ســوراخ کلیــد نــگاه کــن( ».همــان.)48 :
 میگویــم« :بچــۀ عنتــر ،یکبــار دیگــر پایــم را لگــد کنــی پوســتت را میکنــم( ».جایــیدیگــر.)18 :
 صدایش توی سرم پیچید« :برگرد سر جایت ،االغ( ».خاطره های پراکنده.)32 : مادر میگوید« :مرتیکۀ ایکبیری ،کثافت( ».همان.)62 : مــادر گفــت« :میبینــی مرتیکــۀ پدرســوخته چهجــوری بــه ایــن دختــره زل زده؟» (همــان:.)114
 -2رکیک
ُ
صدایــی جوابــش را میدهــد« :گــه میخورنــد .دوهــزار ســالپیش ،مــا روی لحــاف ابریشــمی
میخوابیدیــم و تــوی ظــرف طــا غــذا میخوردیــم .آن زمــان اینهــا وجــود نداشــتند( ».جایــی
دیگــر.)15 :
 .2-1-5رنگواژهها
ّ
زبانشناســان معتقدنــد ،زبــان مردانــه ،جــدی و کلینگــر و زبــان زنانــه ،احساســی و جزئینگــر
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اســت .در زبــان زنانــه ،توجــه بــه جزئیــات و ترکیــب کلــی آن دقیقتــر از زبــان کلینگــر مردانــه
اســت .لیــکاف ( ،)1975رنگواژههــا را مهمتریــن زمینــهای میدانــد کــه جزئینگــری زبــان
زنانــه را منعکــس میکنــد .او اظهــار میگویــد ،رنگواژههایــی کــه ازســوی زنــان بــهکار بــرده
میشــوند ،بســیار دقیقتــر از رنگواژههــای مردانــه اســت.
6
ـش
لیــکاف ( ،)1973ادعــا مـ ـیکند ،کــه رنگواژههایــی مـــانند :قهـــوهای روشـــن  ،و بنفـ ِ
کمرنــگ 7و صفاتــی ماننــد :قابــل ســتایش ،و فریبنــده اغلــب بهوســیلۀ زنــان مورداســتفاده قــرار
میگیرنــد ،و بهنــدرت ازســوی مــردان مورداســتفاده قــرار میگیرنــد؛ همچنیــن گفتــه شــده،
ن خــود ،بــرروی واژههــا تأ کیــد میکننــد؛ واژههایــی
کــه زنــان بــرای تأثیــر قطعــی و بیشــتر ســخ 
ماننــد :خیلــی خــوب ،دوستداشــتنی و( ...غفارثمــر و علیبخشــی.)60 :2007 ،
پژوهشهــای مختلفــی کــه در عرصــۀ نوشــتار انجــام شــده اســت ،نشــان میدهــد در متــون
ً
زننگاشــته ،جمــات عمدتــا ســاده و بــا حــروف ربــط بههــم اتصــالداده میشــوند و ازنظــر
توصیــف جزئیــات ،بســیار دقیقتــر از متــون مردنگاشــته اســت .در ایــن پژوهــش ،رنگواژههــا
در دو مرحلــه مــورد بررســی و تحلیــل قــرار میگیــرد؛ ابتدا رنگواژههای بهکار برده شــده ازســوی
شــخصیتهای ُرمــان بررســی میشــود ،کــه انتظــار م ـیرود تعـ ّـدد و تنـ ّـو ع رنگواژههایــی کــه
ّ
ّ
شــخصیتهای مــرد باشــد .در
شــخصیتهای زن بــهکار رفتــه ،بیشــتر از
در گفتوگوهــای
مرحلــۀ دوم ،تمــام رنگواژههایــی کــه در متــن آثــار آمــده ،تحلیــل میشــود .پیشفــرض مــا
ایــن اســت کــه رنگواژههــای متــون زننگاشــته ،تعـ ّـدد و تنــوع بیشــتری داشــته باشــند.
جــداول  2و  ،3پراکندگــی رنگواژههــا را در مکالمــات شــخصیتها و متــن ُرمانهــا نشــان
میدهــد.
ّ
در ایــن رمانهــا بســامد رنگواژههایــی کــه شــخصیتهای مــرد بـهکار بردهانــد%22/67 ،
و رنگواژههایــی کــه شـ ّ
ـخصیتهای زن ب ـهکار بردهانــد %77/33 ،اســت.
مقایســۀ شــواهد ایــن آثــار بــا نظریــات زبانشناســان نشــان میدهــد کــه مطابــق کلیشـههای
معمــول ،تعــداد رنگواژههــای زبــان زنانــه بیشــتر اســت؛ بــر ایناســاس کاربــرد رنگواژههــا کــه
از اختصاصــات زبــان زنانــه محســوب میشــود ،در ایــن آثــار درســت صــورت گرفتــه اســت ،و
ّ
ـخصیتهای
از ایــن حیــث زبــان ُرمــان بــا کلیش ـههای زبانشناســی مطابقــت دارد .زبــان شـ
ق
زن نیــز ،از ویژگــی دقــت و جزئینگــری کــه بارزتریــن نمــود آن کاربــرد رنگواژههــای دقیــ 
میباشــد ،برخــوردار اســت.
ّ
در متــن ایــن آثــار 75 ،رنــگواژه بــهکار رفتــه ،کــه از حیــث تنــو ع بســیار گســترده و
رنگواژههایــی ماننــد :ســفید ،ســیاه ،ســبز ،نارنجــی و ...را شــامل میشــود .در ایــن ُرمــان
رنگواژههــای دودی /ســیاه بــا 21بــار تکــرار ،قرمــز /ســرخ بــا 11بــار تکــرار ،ســفید بــا 19بــار
تکــرار ،ســبز بــا 8بــار تکــرار ،بیشــترین بســامد را دارنــد.
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ّ
شخصیتها
جدول  .2رنگواژههای بهکار رفته در گفتوگوهای

بهکار برده شده ازسوی شخصیّت مرد بهکار برده شده ازسوی شخصیّت زن
58
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کل
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جدول  .3رنگواژههای بهکار رفته در متن ُرمان
رنگواژهها
سفید
سیاه
سبز

سرخ ،قرمز
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صورتی
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دایــرۀ واژههــای توصیــف رنــگ در گــروه زنــان وســیعتر اســت .آنــان از اصطالحاتــی
اســتفاده میکننــد کــه درمیــان گــروه مــردان معمــول نیســت .رنگهــای ارغوانــی روشــن و
نخــودی در زبــان انگلیســی از ایــن نــوع اســت؛ همانطورکــه رنگهــای نخــودی ،پســتهای،
یشــمی ،آجــری ،عدســی ،موشــی ،فیلــی و ...در زبــان فارســی در گونــۀ زبانــی زنــان معمــول
اســت .اســتفاده از رنگواژههــا ،نشــاندهندۀ جزئینگــری زنــان نســبت بــه مــردان کلنگــر
ـخصیتهای زن در ایــن ُرمــان بــا ّ
اســت کــه میــان شـ ّ
توجــه بــه فضــای حاکــم تاحــدودی بـهکار
بــرده شــده اســت.
نمونههایی از رنگواژههای بهکار رفته در مکالمات شخصیتها عبارتنداز:
 ازین پرستارهای سفیدپوش موطالیی وحشت دارم (دودنیا.)11 : ازین درختهای سوگوار با سایههای غمگین خاکستری (همان.)11 : روی پیشانیاش ستارۀ طالیی ،شبیه به تکهای از خورشید ،میدرخشید (همان.)12 : -باغ شمیران مثل خوابی سبز پشت پلکهایم مینشیند (همان.)13 :

سلطانیان و هاشمیان
بررسی تأثیر جنسیت بر محتوا در آثار گلی ترقی...

 مــردی جــوان ،بــه الغــری ترکــه ،بــا صورتــی ســفید و چش ـمهایی درشــت ســیاه بــه مــنخیــره شــده اســت (همــان.)13 :
 دخترخانمــی پریشــان ،بــا لبهــای عجیــب قرمــز و بــار اضافــی ،پایــم را لگــد میکنــد(جــای دیگــر.)10 :
 دلم میخواهد عینک سیاهش را بردارد (همان.)12 : مو و ریش بلند دارد ،چشمهای سیاه (همان.)12 : پوششی شفاف و سفید ،روی خاطرههایش میافتد (همان.)172 : این باید را با حروف قرمز توی مغزش نوشته است (همان.)173 : بــا کوههــای ســفید و بلنــد البــرز در زیرآســمانی فیــروزهای فکــر میکنــم (خاطرههــایپراکنــده.)2 :
 همهجا سفید سفید شده است (همان.)7 : گاهی وقتها از ته بنفش آسمان اژدهایی بزرگ بیرون میآید (همان.)7 : دور زیگیلهای گردن و پیشانیش ،نخ سیاه میبست (همان.)196 : دختر همسایه الغر و زرد و بیمار شده (همان.)197 : .2-5سطح جمالت
 .1-2-5تعدیلکنندهها
تعدیلکنندههــا ،آن صورتهــای زبانــی هســتند کــه بــر عــدم اطمینــان گوینــده داللــت
میکننــد؛ بــرای مثــال ،عباراتــی ماننــد :فکــر میکنــم ،بهنظــرم ،گمــان میکنــم ،همانطــور
کــه میدانیــد ،ممکــن اســت ،شــاید ،احتمــاًال و  ...نمونــهای از تعدیلکنندههــا محســوب
میشــوند.
لیــکاف ( ،)1975دلیــل اســتفادۀ بیشــتر زنــان از تعدیلکنندههــا را عــدم قطعیــت و
اطمینــان آنهــا میدانــد؛ وی ،ســه عملکــرد را بــرای تعدیلکنندههــا شناســایی کــرده اســت
کــه عبارتنــداز )1 :عــدم اطمینــان گوینــده را نشــان میدهــد )2 .در حالتهــای مؤدبانــه بـهکار
بــرده میشــود )3 .از مشــخصههای زبــان زنانــه اســت ،کســانی کــه از قــدرت در جامعــه برکنــار
هســتند (نعمتــی و بایــر.)190 :2007 ،
«اســواکر» )1975( 8نیــز ثابــت کــرده ،کــه زنــان بیشــتر از تعدیلکنندههــا اســتفاده میکننــد،
کــه اینامــر بیانگــر ابــراز تردیــد درمــورد مســائل اســت .در مقابــل ،مــردان بهمیــزان خیلــی
کمتــری از تعدیلکنندههــا در کالم خــود بهــره میبرنــد.
پژوهشهــای «پریســلر» )1986( 9نشــان میدهــد ،کــه زنــان گفتــار خــود را بــا اســتفاده
ً
از تعدیلکنندههایــی ،ماننــد شــما میدانیــد ،نســبتا و فقــط مطــرح میکننــد .بــا توجــه بــه
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گفتــۀ «کوتــس» ،)1986( 10جمالتــی ماننــد :همانطورکــه شــما میدانیــد ،ادعــا و جســارت
ً
کمتــری نســبت بهصــورت غیرتعدیلشــدۀ آن ،یعنــی حقیقتــا جالــب بــود! دارد .پژوهشهــای
«فیشــمن» 11هــم اســتفادۀ بیشــتر زنــان از تعدیلکنندههــا را تأییــد میکنــد .او معتقــد اســت کــه
اســتفاده از تعدیلکنندههــا ،یــک نــوع ابــراز جلبتوجــه مخاطــب اســت .تحقیقــات او نشــان
میدهــد ،در محــاورات مختلــط زنــان دوســت دارنــد بیشــتر توجــه مخاطــب خــود را بهدســت
آورنــد؛ زیــرا آنــان کمتریــن واکنــش را در هنــگام مکالمــه ازســوی آنــان دریافــت میکننــد
(خســرونژاد.)19 :2007 ،
در زبــان فارســی ،پژوهشــی دربــارۀ کاربــرد تعدیلکنندههــا در بیــن گویــشوران زن
و مــرد انجــام نشــده اســت .پژوهــش «خســرونژاد» ( ،)2007کــه بــرروی متــون نوشــتاری
فارســی و انگلیســی انجــام شــده ،نشــان میدهــد ،در متــون َمردنوشــته ،بســامد اســتفاده از
ّ
شــخصیتهای زن ،و در متــون
تعدیلکنندههــا در بیــن شــخصیتهای مــرد بیشــتر از
زننوشــته فراوانــی اســتفاده از تعدیلکنندههــا در بیــن شــخصیتهای زن بســیار بیشــتر
از شــخصیتهای مــرد اســت؛ همچنیــن ایــن پژوهــش نشــان میدهــد ،فراوانــی کاربــرد
تعدیلگرهــا در داســتانهای زننوشــته بســیار بیشــتر از داســتانهای َمردنوشــته اســت.
همانطورگفتــه شــد ،زبانشناســان تعدیلگرهــا را از کلیشــههای زبــان زنانــه میداننــد.
فیشــمن ،اعتقــاد دارد زنــان از تعدیلگرهــا بهعنــوان روشــی مؤدبانــه بــرای تــداوم مکالمــه
اســتفاده میکننــد .بــا توجــه بــه شــواهد ایــن ُرمــان کــه بیانگــر مؤدبانــه بــودن مکالمــات زنــان
اســت ،انتظــار مــیرود میــزان کابــرد تعدیلگرهــا در مکالمــات زنــان بیشــتر باشــد .مقایســۀ
تعدیلکنندههــا در ایــن ُرمــان نشــان میدهــد  %34/17آنهــا در مکالمــات مــردان و %65/83
دیگــر در مکالمــات زنــان ب ـهکار رفتــه اســت .بــر ایناســاس ،میــزان اســتفادۀ کاراکترهــای زن
از تعدیلکنندههــا بیشــتر از کاراکترهــای مــرد بــوده اســت کــه بــا نظریــات لیــکاف و فیشــمن،
مبنیبــر کاربــرد بیشــتر تعدیلگرهــا بهوســیلۀ زنــان مطابقــت دارد و بیانگــر موفقیــت نویســنده
در ایجــاد زبانــی متناســب بــا جنســیت کاراکترهــا اســت.
نمونههایی از تعدیلکنندهها در مکالمات شخصیتها عبارتنداز:
 شاید به سرنوشت فرزندانش نگاه میکرد (دودنیا.)12 :جدول  .4کاربرد تعدیلکنندهها

تعدیلکنندههای مردانه

تعدیلکنندههای زنانه

کل
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 غیرممکن است (همان.)13 : میدانم که تنبیه بزرگی در انتظار ماست (همان.)14 : بهچشم من شاید اینگونه میآید (همان.)20 : انگار موجودی عقبماندهام (همان.)20 : گ ـهگاه نوازنــدهای کــه یــک زمــان در ایــن کلینیــک بســتری بــوده ،بــه دیــدن دوســتانقدیمیــش میآیــد (همــان.)20 :
 شاید هم کشته شدهاند (همان.)102 : گمانم از همان ماهیهای توی حوض است (همان.)109 : میگوید :شاید با پدرم بیایم (همان.)111 : شاید همۀ چکار نکنم (همان.)210 : (آزادۀ درخشان؟) شاید (جایی دیگر.)13 : گیرم این خانوم آزادۀ درخشان باشد .خوب (همان.)14 : احتماًال خواب شوهر و بچههایش را میبیند (همان.)173 : انگار در حبابی از شیشه هستم (خاطرههای پراکنده.)5 : با اینحال ،بهنظر من ،بهترین و قشنگترین مادر دنیاست (همان.)14 : انگار در بیابانی سفید راهمان را گم کردهایم (همان.)14 : شاید هم مرا فراموش کرده است (همان.)15 : انگار دلم برایش میسوزد (همان.)34 : گمان میبرده که زنش دارد به یک نفر نگاه میکند (همان.)54 : انگار از مادر وحشت داشت (همان.)118 : انگار این «بعد از ما» متعلق به من هم خواهد بود (همان.)211 : شاید اینوقت سرمستی لحظهای گذرا باشد (همان.)215 : نمیدانم جای واقعیم کجاست و برایم مهم نیست (همان.)15 : این کمابیش عقید ۀ همه است (همان.)173 : .2-2-5تصدیقگرها
«تصدیقگرهـــا» (یـــا پاســـخهای کوتـــاه) ،بهعباراتـــی گفتـــه میشـــود کـــه نشـــاندهندۀ
توج ــه مثب ــت ش ــنونده نس ــبت ب ــه گوین ــده اس ــت .ش ــنونده در مکالم ــه نق ــش فعال ــی را ب ــازی
میکن ــد و اس ــتفاده از تصدیقگرهای ــی مث ــل« :آه ــا ،بل ــه ،درس ــته ،آره ،خ ــب ،و »...همانن ــد
فرازبانـــی لبخنـــد زدن یـــا ســـرتکان دادن نشـــانگر دقـــت و توجـــه فعـــال
مختصههـــای
ِ
میباشـــد.
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مطالعــات انجامشــده در زبــان انگلیســی (کریســتال و دیــوی )1975 ،12نشــان میدهــد
کــه در جامعــۀ زبانــی انگلیســی ،زنــان بیشــتر از مــردان از تصدیقگرهــا اســتفاده میکننــد؛ زیــرا
آنهــا مشــارکت فعالتــری در مکالمــات دارنــد ،و بــرای تــداوم گفتوگــو بیشــتر تــاش میکننــد.
تصدیقگرهــا (یــا پاســخهای کوتــاه) بهعباراتــی گفتــه میشــود ،کــه نشــاندهندۀ توجــه
مثبــت شــنونده نســبت بــه گوینــده اســت .شــنونده در مکالمــه نقــش فعالــی دارد ،و اســتفاده از
تصدیقگرهایــی مثــل« :آهــا ،بلــه ،درســته ،آرهِ ،ا ،خــب ،و »...هماننــد مختصههــای فرازبانــی
لبخنــدزدن یــا ســر تــکان دادن ،نشــانگر دقــت و توجــه فعــال اســت (جاننــژاد.)110 :1380 ،
تصدیقگرهــا ،هرچنــد معمــوًال بهصــورت کلماتــی ماننــد :آهــان ،بلــه ،خــب ،درســته،
مطــرح میشــوند؛ ولــی چــون ایــن عبــارات معنــی جملــه میدهنــد ،و معنــی «کالم شــما درســت
اســت» از آن برداشــت میشــود ،آنهــا در حــوزۀ جمــات قــرار داده شــدهاند.
پژوهشهــای زبــان فارســی نیــز ایــن فرضیــه را تأییــد میکننــد؛ چنانکــه طبــق یافتههــای
جاننــژاد ،زنــان در  %70/4و مــردان در  %29/6مــوارد از تصدیقگرهــا اســتفاده میکننــد.
بررســی تصدیقگرهــا در ایــن ُرمــان نشــان میدهــد %30/56 ،آنهــا در مکالمــات
زنــان و  %69/44آنهــا در مکالمــات مــردان اســتفاده شــده اســت؛ یعنــی ،میــزان اســتفادۀ
شــخصیتهای زن از تصدیقگرهــا بیشــتر از مــردان بــوده اســت.
ُ
زبانشناســان تصدیقگرهــا را از کلیشــههای زبــان زنانــه میداننــد ،شــواهد ایــن رمــان
نشــان میدهــد ،بیــن شــخصیتهای مــرد و زن در اســتفاده از تصدیقگرهــا اختــاف معنــاداری
ن میدهــد نویســنده توانســته اســت بهدرســتی تصدیقکنندههــا را در
وجــود دارد کــه نشــا 
زبــان شــخصیتهای داســتان ب ـهکار ببــرد.
نمونههایی از کاربرد تصدیقگرها در مکالمات عبارتنداز:
 تریاکــش را گوشــۀ لپــش میگــذارد و مثــل آب نبــات میمکــد (میدانــم .از بزرگترهــاشــنیدهام)( ،دو دنیــا.)19 :
 مــادر میگویــد« :ایــن زن بویــی از ِمهــر مــادری نبــرده و دلــش از ســنگ اســت» ،و پــدر بــاحالتــی خــاص ،ترکیبــی از تأییــد و افســوس ،ســرش را تــکان میدهــد (همــان.)32 :
 مأمــور گمــرک میگویــد« :خانــم ،مــا هــم خســتهایم ».مســافر بغلــی میخواهــدخودشــیرینی کنــد .میگویــد« :بلــه ،حــق بــا شماســت( ».جایــی دیگــر.)33 :
جدول  .5کاربرد تصدیقگرها
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 مردی میگوید« :راه ما یکیست .من جلوتر پیاده میشوم .اجازه میدهید؟»البته ،حرفی ندارم (همان.)40 :
 میپرسد« :خانم جان ،شما هم به سوئد میروید؟»سرم را تکان میدهم( .همان.)53 :
 میپرسد« :شما هم بچه دارید؟» سرم را به عالمت تأیید تکان میدهم (همان.)56 : زینــب دوبــاره گفــت« :میدانــم نبایــد حــرف بزنــم ،امــا خیلــی دلــم میخواهــد حــرفبزنــم».
دوتا دوتا نداریم .نمیشود .خیلی هم خوب میشود (خاطرههای پراکنده.)37 :
 البتــه َچکــی جانانــه در انتظارمــان اســت تــا دیگــر از ایــن غلطهــای زیــادی نکنیــم(همــان.)50 :
 مادر گفت« :خوب حرف بزن» (همان.)115 : .6نتیجهگیری
ایــن پژوهــش ،مطالع ـهای اســت کــه بــه بررســی و ارزیابــی تأثیــر جنسـ ّـیت نویســنده بــر زبــان
شــخصیتهای زن و مــرد پرداختــه اســت .ایــن مطالعــه بهصــورت بینرشــتهای از یافتههــای
علــم زبانشناســی اجتماعــی و جامعهشناســی زبــان در تحلیــل زبانــی متــون ادبــی بهــره بــرده
نظریــات نظریهپــردازان فمینیســت ،بهویــژه
اســت؛ همچنیــن هرجــا کــه نیــاز دیــده شــد از
ِ
زبانشناســان فمینیســتی بــرای توضیــح و تبییــن فرضیــات اســتفاده شــد.
مقایســۀ بســامد کاربــرد دشواژههــا در مکالمــات شــخصیتهای آثــار گلــی ترقــی نشــان
میدهــد ،مطابــق بــا یافتههــا و نظریــات زبانشناســی ،میــزان اســتفادۀ مــردان از دشواژههــا
بیشــتر از زنــان بــوده اســت .همچنیــن دشواژههــای رکیــک اســتفاده نشــده اســت؛ بــر
ایناســاس ،زبــان ُرمــان ازنظــر کاربــرد دشواژههــا موفــق ارزیابــی میشــود.
کاربــرد رنگواژههــا نیــز کــه از اختصاصــات زبــان زنانــه محســوب میشــود ،در ایــن آثــار
بهدرســتی صــورت گرفتــه اســت ،و از ایننظــر زبــان آثــار بــا کلیشـههای زبانشناســی مطابقــت
دارد ،و زبــان شـ ّ
ـخصیتهای زن ویژگــی دقــت و جزئینگــری را کــه بارزتریــن نمــود آن کاربــرد
رنگواژههــای دقی ـق اســت ،نــدارد.
تعدیلکنندههــا آن صورتهــای زبانــی هســتند ،کــه اثــر کالم گوینــده را کاهــش میدهنــد.
زبانشناســان معتقدنــد کــه تعدیلکنندههــا از کلیشــههای گفتــاری زبــان زنانــه اســت؛ زیــرا
پیشفــرض آنــان ایــن اســت کــه زنــان در گفتــار خــود دچــار تردیــد هســتند .نتایــج بررســی ایــن
آثــار نشــان میدهــد ،کــه ایــن کلیشــه بهدرســتی اســتفاده شــده اســت.
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تصدیقگرهــا یــا پاســخهای کوتــاه ،نشــانۀ توجــه مثبــت شــنونده اســت و بــه اعتقــاد
زبانشناســان ،زنــان از آنجــا کــه بیشــتر در مکالمــات مشــارکت میکننــد ،بیشــتر هــم از
تصدیقگرهــا بهــره میبرنــد .میــزان کاربــرد تصدیقگرهــا بــرای شــخصیتهای زن بیشــتر
اســت ،و چــون زنــان در ایــن آثــار کامــًا خــود را بــه رعایــت کالم مؤدبانــه ملــزم میداننــد،
معنــاداری یافتههــا منطقــی بهنظــر میرســد.
بنابرایــن عوامــل زبانــی زبــان زنانــه در ُرمــان تاحــدودی مســاوی بـهکار رفتــه اســت؛ اگرچــه
ُرمــان از حیــث اســتفاده از کلیش ـههای زبانشناســی وضعیــت مطلوبــی دارد ،تأثیــر جنسـ ّـیت
نویســنده در زبــان آن انکارناپذیــر اســت .لیــکاف ،زبانشــناس معــروف فمینیســم ،یکــی
از مهمتریــن وجــوه اختــاف نوشــتار زنــان و مــردان را در رنگواژههــا میدانــد .بــه عقیــدۀ
او زنــان چــون برخــاف مــردان ،کــه کلینگــر هســتند بــه جزئیــات توجــه زیــادی میکننــد از
رنگواژههــای بیشــتر و گوناگونتــری در نوشتههایشــان اســتفاده میکننــد .ایــن موضــوع
بــا بررس ـیای کــه درمــورد رنگواژههــا انجــام گرفــت ،کامــًا بــه اثبــات رســید .پــس میتــوان
نتیجــه گرفــت جنســیت نویســنده در زبــان ُرمــان و زبــان شــخصیتهای زن بســیار مؤثــر اســت
کــه در بررس ـیهای زبانــی هــر اثــر نبایــد آنرا ازنظــر دور داشــت.
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