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 چکیده

رود. یکی از مباحث مهم در نویسی به شمار مییادی در داستانزبان از عناصر بن

گران است. بسیاری از پژوهش اثر آن با زبانِ ۀتوجّه به جنسیّت و رابط ،بررسی زبان

هدف اصلی  وجود دارد. زیادی زنان و مردان تفاوت زبان و نوشتارِ معتقدند میانِ

کاربرد واژگان از منظر  ۀدر حوزمردان  زنان و های زبانیِتفاوتدر پژوهش حاضر 

. در این مقاله استعبّاس معروفی  اثر سمفونی مردگان ت در رمانِزبان و جنسیّ
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های رمان با توجّه به واژگان عاطفی در مکالمات شخصیّت صفات و و دستوری،

مواردی،  عبّاس معروفی اگرچه در .کندنقد و بررسی  ،شناسیموازین علمی زبان

 ، لیکن به دلیل عدم توجّه بهبا جنسیّت قهرمانان خود خلق کردهزبانی متناسب 

م مواردی ه جنسیّت، در خصوص زبان وهشناسان اجتماعی بهای علمی زبانیافته
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 مه مقدّ -1

ه.ش. در  7330اردیبهشت  81معاصر در  نگارروزنامهو  نویسنمایشنامه، نویسداستانعباس معروفی 

 ۀ، تحصیالت خود را در دانشگاه هنرهای زیبایی تهران در رشتسنگسر سمنان دیده به جهان گشود

در سال  ابروی آفتروبهداستانش را با نام  ۀمعروفی نخستین مجموع» .ات نمایشی به اتمام رساندادبیّ

ات به ادبیّ ۀدر عرص 7302در سال  فونی مردگانسمدر تهران منتشر کرد و با انتشار رمان  7333

 در گردون ۀکرد و با توقیف مجلّ گذاریپایهرا  گردونه ادبی مجلّ 7303شهرت رسید و در سال 

 ۀم. برند 7331در سال  مقیم آنجا شد.سرانجام مهاجرت به کشور آلمان فراهم و  ۀزمین 7311سال 

فلسفی  -بنیاد انتشارات ادبی» ۀم. جایز 8667شد و در سال  «جهان ۀنویسندگان آزاد»جهانی  ۀجایز

 (72: 7337)یوسفی، « تصاحب کرد. سمفونی مردگانفرانسه را برای رمان  «سورکامپ

شناختی های روانداستان ۀدر زمین و آغاز کرد هوشنگ گلشیریاو فعّالیت ادبی خود را زیر نظر 

تک گفتاری »ا ی« جریان سیّال ذهن ۀقصّ»در ادبیّات انگلیسی به نام ای که ؛ قصّهکرد فرساییقلمنو 

هایی و شخصیّت قابل دو برادر با عقایدداستان ت ،سمفونی مردگانرمان  شود.خوانده می «درونی

انواده با پدر خ و است و عشق با شهوت ، مهربانی با تنفّرتقابل علم با جهل جملهاز کامالً متفاوت

اعد کند ، سعی دارد فرزندانش را متقپدرساالری ۀاعتقاد راسخ به افکار و عقاید سنّتی خود و با انگیز

تواند میست هرگز نکر و مدرن گراانش که فردی روشنفاو را دنبال کنند اما یکی از پسر ۀتا پیش

 های پدر وفق دهد.خود را با خواسته

باط ماع و همچنین ارتای است که در آن به ارتباط میان زبان و اجتاجتماعی رشته شناسیزبان»

و از ( »7: 7310، )ترادگیل.« شودمیهای اجتماعی پرداخته زبانی و ساختار هایمیان کاربرد

انه زده است جو شناسیجامعهو  شناسیزباننوین است که از تالقی  شناسیزبانهای جدیدترین رشته

 شناسیجامعههای اصلی ( یکی از محور3: 7302سی، )مدرّ« زبان گویند. شناسیجامعهو اصطالحاً 

 انِقاکثر محقّ. »شودمیاجتماعی بدان پرداخته  شناسیزبانت است که در زبان موضوع جنسیّ

ه بین زبان ک زبان و منتقدان فمنیست، بر این باورند شناسیجامعهسی اجتماعی و زبانشناهای رشته

 در( »13: 7338)رضوانیان و ملک، « های آوایی، واژگانی و نحوی وجود دارد.زنان و مردان تفاوت

و  پس از انقالب صنعتی کمکمای برخوردار نبود. امّا بیستم این موضوع از اهمیّت ویژه اوایل قرن

به بعد مورد توجّه قرار گرفت و برخی از محقّقان به وجود تفاوت میان  06 ۀجهانی دوم از ده جنگ

 (767:7323کاظمی، ) «کالم زنان و مردان پی بردند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 بردارد. ت دارای ابعاد مختلفی اســت که آواها، واژگان و جمالت را درجنســیّ شناسیزبان

حرکات و  ،عادات هر جامعه زنان و مردان متفاوت است.در زبان مردان و زنان کاربرد این نمودها 

ها ممکن است در حالت عادی چندان جلب عی خاصّ خود را دارند. این تفاوترفتارهای اجتما

 مانندهبزنان راه برود،  ۀشود که مردی به شیوط آن با جنسیّت زمانی آشکار میتوجّه نکند، امّا ارتبا

ری از پژوهشگرانِ جنسیّت و زبان، عمدتاً بر دو رویکرد اصلی تمرکز بسیا بخندد و یا گریه کند.زنان 

پردازند که در آن، غلبه و تسلّط مردان زنان و مردان می زبانهای ل، به تفاوتدارند؛ در رویکرد اوّ

( است LakeOff-1975) یکافلاز آثار و افکار  برگرفتهمطرح است که  زنان برداریفرمانو انقیاد و 

اجتماعی و ساختار بیولوژیکی مردان و زنان را دخیل  یهافرهنگخردهرویکرد دوم، تفاوت لی در و

 .دانندمی

ست. ادر مورد ســبب اصلی تفاوت میان رفتار زبانی مردان و زنان نظرات متفاوتی ابراز شده 

های رخوردباند که به ســبب های مختلف دانستهبرخورد و آمیزش زبان ۀها را نتیجگروهی تفاوت»

 «.پذیردیمبرخوردها بیشتر تأثیر  گونهیناگیرد و یــا از نتایج فرهنگی و... شــکل می -نظامی

 (762: 7302 ،)مدرّسی

زبان و زن تنها یک عنصر زبانی بوده است که مرد  دهندۀشکلدر طول تاریخ، مرد سازنده و 

در ارزیابی خود در  عبدالحمید کهطوریبه .و اهداف آن را از پیش تعیین نموده استابعاد، غایات 

زنانه و  اشهمایدرونبهترین گفتار آن است که بیانش مردانه و استوار باشد و » نویسد:این زمینه می

ترین سطوح هر زبان است که همواره از ملموس واژهساختواژگان و ( 71: 7321)غذامی، «. لطیف

مکالمات قهرمانان در رمان در پژوهش حاضر،  .اجتماعی است ۀمحملی برای ظهور فرهنگ و اندیش

ها، سوگندواژهها، واژهواژگان شامل متغیّرهایی چون: دش ۀدر حوزجنسیّت  از حیث زبان و

 های عاطفیت و واژهصفاکالم آمرانه و دستوری، ها، کنندهها و تعدیلگرتصدیقها، واژهرنگ

 عنوانبهمذکور  ها در رمانتعداد هر یک از مشخّصهدر پایان هر مبحث،  و ه استشد بررسی

 صلیهای اتشخصیّاست  ذکریانشا .مشخّص گردیده استجـدول  ذکر ارقام دربـا  گیرینتیجه

داستان  رعیِهای فتداستان پنج نفر است که سه نفرشان مرد و دو نفرشان زن هستند و از شخصیّ این

از زبان  هاتمانگفصد  اذعان کرد شصت در توانیمنسبی  طوربهزن هستند که  فرپنج نفر مرد و سه ن

روش تحقیق بر مبنای تحلیل و آمارگیری  و زنان صورت گرفته استدرصد از زبان  مردان و چهل

 .است سمفونی مردگانرمان  در این پژوهش، آماری ۀها و جنسیّت بوده و جامعدر واژه
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 تحقیق ۀپیشین -2

وده و گفتار ب ۀدر حوز گرفته استزبان و جنسیّت انجام ۀدربارهای قبلی که پژوهشبیشتر 

وّر باشد این تص ،شده باشد، بسیار کم است. شاید دلیل این امر هایی که بر روی متون انجامپژوهش

با آن صراحت و آشکاری که در گفتار  وجود دارد های زبانی که بین مردان و زنانکه تفاوت

ر آثار خود را د ،های جنسیّتیرود که تفاوتامّا انتظار می شود، در نوشتار مشهود نیستیص ممشخّ

که فرض ما بر این است که بین جنس نویسنده و زبان داستان ارتباط -ها رمان خصوصبهفرهنگی، 

به دلیل  دانهنوشتار مربا  نوشتار زنانه دیگرعبارتبه؛ دهندمینشان  -نزدیکی وجود داشته باشد

 که بین زنان و مردان وجود دارد، متفاوت باشد. های جنسیّتیتفاوت

ان و موقعیّت زب»ای به نام مقاله ۀزبان و جنسیّت را با ارائ ۀنخســتین کسی است که مســئل لیکاف

 هایتر اســت زیرا شــامل انگارهوی معتقد است زبان زنان از زبان مردان پستمطرح کرد، « زن

در  .عاطفی تأکید دارد یهاواکنشاهمیّت و غیرجدّی و عدم قطعیّت اسـت و بر مطالب بی وضعف 

و  نفرهیکاغلب ها مردانه مانند سخنرانی ( معتقد است مکالماتGottes-7322گوتس ) مقابل،

 همکاری و مشارکت است. ۀزنانه بیشتر بر پای اتو مکالم جانبهیک

 عنوانهبعلمی و  صورتبهشصت  ۀ، از دهفمینیسماجتماعی تحت تأثیر  شناسیزبانمطالعات 

کرد،  ایجادتحوّالت بنیادین  هازبان ۀمطالعدر مطرح شد و  شناسیزبان ۀدر عرصنگرشی آگاهانه 

که از قرن هفدهم میالدی آغاز شده بود  شناسیگویشو  شناسیمردمقبل از آن نیز مطالعات هرچند 

 .ه استپرداخت میان گویشوران مرد و زن یهاتفاوتبه بررسی 

 خارجی رانپژوهشگ و گرددیبرمقرن بیستم هفتاد  ۀمورد به اوایل ده یندر اتحقیقات  ۀپیشین

هولمز  ،(Gomگوم ) ،(Tannenتانن ) ،(Lakoff) یکافل، (Sapir Whorfوورف ) رپیچون سا

(Holmes)، ( کامرونCameron)، وست ( زیمرمنWest Zimmerman)، فرانسیسکو 

(Franciscoو ) ان به توژوهشگران ایرانی میاز پ و زبان و جنسیّت پرداختند ۀ... به مطالعه در حوز

 نهادپاکو کتاب مریم  «نگاهی به تعریف زن و مرد»( تحت عنوان 7311رفوگران )فریبا  ۀمقال

( با موضوع 7312) فارسیانرضا دمحمّ ۀنامو پایان دستی در زبانفرادستی و فرو( با عنوان 7327)

از  قان دیگری اشاره کرد که در اینجا به چند موردو محقّ «هاجنسیّت در واژگان در فیلمنامه»

 شود.تحقیقات صورت گرفته اشاره می
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های به تفاوت شناسان زبانبر جامعهدرآمدی ( در کتابی تحت عنوان 7302) یمدرّسیحیی 

و معتقد  تظی زبان پرداخته اسهمبستگی جنسی با برخی متغیّرهای تلفّشناختی مردان و زنان و زبان

بیولوژیکی دارد ولی عوامل اجتماعی نقش بسزایی در  ۀت در اصل جنباست هرچند عامل جنسیّ

 کند.زنان و مردان ایفا می ساختار زبانِ

 یظتلفّ یّرامه طباطبایی به سه متغنشگاه علّای در دانامه( در پایان7313معصومه عسگری )

با عوامل  هانآسن و سبک( در رفتار زبانی گویشوران فارسی و همبستگی  ،)جنسیّت، تحصیالت

 پرداخته است.اجتماعی 

ی شناختوهش زبانپژ»عنوان دکتری خود را در دانشگاه تهران با  ۀ( رسال7326نژاد )محسن جان 

متغیّر با  3و نگاشته است  «ایمکالمهن و زنان ایرانی در تعامل های زبانی مردااجتماعی و تفاوت

ای، حاشیه ای، عباراتقطع کالم، نقش حمایتی مکالمه ،رشته کالمگیری و وبت، نعناوین میزان کالم

 یموردبررسیفی را ، اصطالحات زشت و عبارات تحلی پژوهشی و امریها، صورتهاگرتصدیق

 .قرار داده است

در دانشگاه فردوسی مشهد  «ت و اجتماعجنسیّ ،زبان»عنوان ای با ( مقاله7311فر )ویدا نوشین 

ث مورد تحلیل قرار داده است و ر یا مونّاز نشان مذکّ نظرصرفمنتخب فارسی را  ۀواژ 166حدود 

ر یا ذکّنشان م رغم عدم هرگونهوجود دارد که علی به این نتیجه رسیده که در زبان فارسی واژگانی

 د، پهلوان، جوان، غیور،هایی چون مجرّمثالً صفت کندیمنس داللت ز دو جث صرفاً به یکی امونّ

 تغیریبد و زن مثالً دختر مجرّ خاصر داللت دارد مگر در صورت غیرت و ... اغلب برای مذکّبی

مانند  اصخث داللت دارد مگر در گفتار صفاتی نظیر زیبا، طنّاز، لطیف، ظریف و ... به جنس مونّ و

 لطیف.پسر 

ت و تفاوت جنسیّ»کارشناسی ارشد خود را تحت عنوان  نامۀیانپا( 7312عبدالحسین آق قلعه )

 اصخنوشته است و در آن به بررسی واژگان  «ات داستانی معاصردر ادبیّ واژگان در فارسی معیار

دق ، سیمین دانشور، صایآباددولتمحمود  ازجمله معاصر سندگانتی در آثار چند تن از نویجنسیّ

هر  ارددیمو فریدون دوستار پرداخته است. وی اظهار  ، جمال میرصادقیوبک، ابراهیم گلستانچ

ی هاو از این طریق رفتار کنندمیاده استف خاصیک از دو جنس مخالف از الفاظ و اصطالحات 

 .دهندمیزبانی مختلفی از خود نشان 
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در « جنس در زبان فارسی ۀمقولمبانی شناختی »ای با عنوان ( در مقاله7327بتول علی نژاد )

تی بودن زبان فارسی در کاربرد بیشتر واژگان و کنایات پرداخته است. دانشگاه کرمان به فراجنسیّ

 ت گرایی بسیار مهم و کارساز است.معتقد است این ویژگی برای زدودن جنسیّ یو

بررسی چند ه ب «جنسیّت در واژگان»عنوان  باخود  نامۀپایان( در 7312) محمدرضا فارسیان

ست و تی پرداخته ااثر داریوش مهرجویی به بحث واژگان جنسیّ «سارا» ۀفیلمنام ازجمله ،نامهمفیل

گرا  تون عروسی، دامادی، نازی و ... جنسیّاژگان همچنتیجه گرفته است در زبان فارسی برخی از و

ی گران دیگرپژوهشدارد.  دارد تمایز بین زبان زنان و مردان ریشه در فرهنگ ماند و اظهار میتسه

 ۀ( نیز دربار7337(، بهمنی و باقری )7327فر )(، نوشین 7327(، علی نژاد )7311) آبادینجمچون: 

زبان فارسی غنا  های زبانی زنانه و مردانه دربه پژوهش و اندمقاالتی نوشته ،زبان جنسیّت در

 .نداهبخشید

 هاتحلیل دادهبحث و بررسی  -3

 هاواژهدش -3-1

 ادبییب ۀبر زبان، نشان هاآنهستند که در عرف جامعه آوردن  هایی زشت و خشنها، واژهواژهدش

 در محافل عمومی کهطوریبهتر و دور از ادب باشند ها زشتاین واژه هراندازه و است نزاکتییبو 

 ناسانشنزباشوند. تر محسوب میرا بر زبان آورد، رکیک و رکیک هاآنوان تنی خصوصی و حتّ

د اجتماعی رآینتر دارند زیرا فبانهمودّمهذّب و های ، گرایشی ذاتی به استفاده از صورتمعتقدند زنان

االمکان یحتّنشان دهند و  ترتر و اجتماعیکند از خود رفتار و گفتاری صحیحشدنِ آنان، ایجاب می

ها )در واژه ۀادبانهای زشت و بیصورتها احتراز کنند و در صورت ناچاری از واژهاز کاربرد دش

فاده از برای است تریمردها میل باطنی بیش رکیک( استفاده کنند و در مقابل، یهاصورتمقابل 

ان اجتماعی به مرد آید. این شرایطِبه وجود می هاآنتر در ا دارند و این میل از سنین پایینهـواژهدش

 (دانیمیمرا بد  هاآن)کلماتی که در عرف زبانی « ابوت»دهد که از کلمات و عبارات اجازه می

گفتاری  ۀونگ گیرند که دودختران و پسران از ابتدا یاد می دارد کهاسـتفاده کنند. لیکاف اظهار می

 ،نـابراینصـحبت کننـد. بمحترمانه  هاخانمشود که مانند ، به دختران یاد داده میروینازاداشته باشند. 

شود ان یاد داده میبه زن ،واقع . درگرایش دارد تا گفتار پسران مؤدبانه ۀدختران بیشتر به گونگفتـار »

 (83: 7313 ،لیکاف) .«فی کنندمردان را معرّ ۀای متفاوت با گونکه مؤدّب باشند تا گونه
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گفتار زنان را موقعیّت پـایین لین دلیل مؤدّب بودن ( اوّ-7323Adams( و آدامز )7338هولمز )

 بر این باورند که زنان بیشتر از مردان به موقعیّت اجتماعی خود توجّـه هاآندانند. در جامعه می هاآن

 ،زنان بین کاربرد زبان و شخصیّت ،واقع . درترندمؤدب روینازادهند، می اهمیتکنند و به آن می

ا بـه طبقات د رتواننـد خـوز زبان معیار استفاده کننـد، مـیگر اکنند او فکر می اندقائلای مثبت طهراب

، زنان وامعجدارد کـه در بسـیاری از  اهمیتتر کنند. این نکته به ایـن دلیـل باالی اجتماعی نزدیک

تـری برخوردارند، هـای اجتمـاعی پـایینند یا در مقایسه با مردان از نقشیا نقش اجتماعی ندار

 برداریبهرهابزاری برای مطرح کردن خود در جامعـه  ۀمنزلبهسعی دارند تا از زبان معیار  بنابراین

 کنند.

دانـد کـه مـی مسئلهدر این  رادر مقایسه با مردان ( دومین دلیل مؤدّب بودن زنان 7338هولمز )

 جامعه ند.انتظارات بیشتری دارد. زنان الگوی رفتـاری صـحیح در جامعـه هسـت هاآنجامعه از 

 کنـد.تر از زنان قبول میت و مبتذل را از سوی مردان راحتهای زشاستعمال واژه

 هاییژگیو ،آیند. به این دلیلو الگویی برای کودکان به حساب میزنـان امروز، مادران فردا 

. گیردیمـو تر از زنان الگجامعه بیش، چون یابدیمدر جامعه گسترش  تریعسررفتـاری زنان بیشتر و 

ن در آن است که زنـا شودمیبودن زبان زنان ذکر  ترگری که معموالً برای توجیه مؤدّباز دالیل دی

 .اندقائلان برای حفظ حیثیّت خود ارزش بیشتری مقایسه با مرد

 سمفونی مردگانها در رمان واژهدش میزان :7جدول                         

 واژهدش نوع

 جنسیّت
 غیررکیککل الفاظ رکیک و  غیررکیک رکیک

 78 78 6 شخصیّت زن

 28 01 2 شخصیّت مرد

 31 10 2 کل

 

 درصد 3/21با  ه با مرداندر مقایس درصد 1/78با  دهد که زناننشان می 7شماره جدول های داده

ی عامی افرادهای این رمان، شخصیّت . ناگفته نمانداندتری استفاده کردههای تابوی کمواژهدشاز 

کنند. معموالً سنتّی زندگی می ۀسواد و متعلّق به طبقات پایین اجتماعی هستند که در یک جامعو بی

دلیل  تری دارد؛ به همینها رواج بیشواژهدش در جوامعی که سطح فرهنگی پایینی دارند، استفاده از

 ها نشانواژهدش فراوانیِ ۀایسهای این رمان زیاد است. مقها در مکالمات شخصیّتواژهدشکاربرد 
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تر از مکالمات زنانه بوده است، بیش مراتببهدر مکالمات مردانه  هاآنفاده از دهد که میزان استمی

 اندرا رکیک استفاده کرده هاآنمورد از  72و  غیررکیکها را واژهدشمورد از  01چنین مردان هم

 .اندنکردهرکیک استفاده  ۀاند و از کلمبه کار برده غیررکیک ۀواژ 78زنان فقط  ،و در مقابل

 رکیکغیرهای رکیک و واژهدشدهد، شناسی نشان میهای زباننتایج این رمان با یافته ۀمقایس

ردانه و م برده شده است و نویسنده در ایجاد زبان خشنِ کار به یدرستبهها، در مکالمات شخصیّت

ر ککالم از آوردن جمالت خودداری و به ذ ۀجهت پرهیز از اطالوده است. زنانه، موفّق ب ۀمؤدّبان زبانِ

 شود.بسنده می هاآنو صفحه  هاواژه

 های این رمان:واژهدشهایی از نمونه

کرّه خر  ،(27خنگ ) ،(86نرّه غول ) ،(77ه )کِمردَ :مردانه غیررکیکهای واژهدشالف: 

 ( و ...313االغ ) ،(383احمق ) ،(382خبیث ) ،(361زنکه پتیاره ) ،(771)

گور  (،763) (، المذهب88) شرفیب(، 86مگر کری؟ ) زنانه: غیررکیکهای واژهدش: ب

 و ... (383) (، احمق868) پدر ایاز

در رمان مذکور  )خیلی رکیک( های زشت و خشن و دور از ادبها به برخی واژهواژهدر دش

شود خودداری می هاآنه، از آوردن و منزلت شامخ مجلّت قلم و شأن ت عفّکه به علّ خوریمیبرم

ی به ادبنزاکتی و بیبی ۀباشند و نشانها در عرف و فرهنگ جامعه، نامتعارف میاین واژه چراکه

 آیند.حساب می

 هاسوگندواژه -2 -3

شک  ۀدهد شنونده با دیداحتمال می گوینده،هر وقت که  عباراتی هستند یا کلمات ،هاسوگندواژه

هم  تواندها میسوگندواژهبرد. می به کاربرای تأکید بیشتر را  هاآننگرد، و تردید به سخنش می

و اهلل و ... و هم شامل  اسبه خدا، به حضرت عبّقسم  مانندشامل سوگند خوردن به مسائل دینی، 

جون مادرم و  هام، بهبه جون خودم، به جون بچّه مانندزندگی،  باارزشسوگند خوردن به چیزهای 

 ... باشد.

 –ها سوگندواژهکاربرد دهد ( نشان میGom-1981گوم ) انگلیسیهای زبان های پژوهشیافته

ها نشان فارسی هم، یافتهدر زبان » ینچنتر از زنان است. همدر بین مردان بیش -ر عامّهتصوّ برخالف

 (787:7326. )جان نژاد،«استتر جنسیّتی بیش ها در مکالمات تکسوگندواژهکاربرد دهد می



 132 کاربرد واژگان در رمان سمفونی مردگان ...

تفاده از رود میزان اسگرفته در زبان فارسی و انگلیسی، انتظار میهای انجامبا توجّه به پژوهش

و این ویژگی در رمان مذکور  ها در مکالمات مردانه، بیشتر از مکالمات زنانه باشدسوگندواژه

 .مصداق دارد

 سمفونی مردگاندر رمان  هاسوگندواژه میزان 8شماره جدول 

 کل شخصیّت مرد شخصیّت زن جنسیّت

 88 73 3 سوگندواژهتعداد 
 

تر بیش ،سوگندواژه 3نسبت به زنان با  ،سوگندواژه 73دهد، مردان با نشان می 8 ۀجدول شمار

د، اغلب به مقدّسات دینی سوگند های این رمان مردمانی عامی هستنو چون شخصیّت اندخورده قسم

ا مورد تأیید قرار هسوگندواژهتر مردان از بیش ۀشناسی که استفاداند. بر اساس تحقیقات زبانردهیاد ک

توانسته  و نویسنده از این نظر کار رفته است به یدرستبههای این رمان گرفته است، زبان شخصیّت

های زنانه و هسوگندواژهایی از نمونه ها بیافریند.تا متناسب با جنسیّت شخصیّزبان داستان راست 

(، تو 836،83قسم )ه خدا (، ب818قسم ) (، به جَدّت87 ،831،731،713،716،16) خدابه  تو رامردانه: 

 (727را به جان هرکس ... )

 هاواژهرنگ -3 -3

. در زبان است نگرجزئیزبان زنانه احساسی و و نگر شناسان معتقدند زبان مردانه، جدّی و کُلیزبان

( 7313نگر مردانه است. لیکاف )تر از زبان کلّیزنانه، توجّه به جزئیّات و ترکیب کلّی آن دقیق

کند. او اظهار منعکس می زبان زنانه را یِنگرجزئیداند که ای میترین زمینهها را مهمواژهرنگ

مردانه  هایواژهرنگتر از بسیار دقیق شوند،برده می کار هایی که از سوی زنان بهواژهرنگ» دارد:می

ای روشن، بنفش کمرنگ عموماً از سوی زنان قهوه مانندهایی واژهرنگ، مثالعنوانبهاست. 

غفارثمر و ) .«کاربرده شودمردان به وسیلۀبهکه  آیدپیش می ندرتبهگیرد و قرار می مورداستفاده

 (06:8661دیگران، 

ه، دهد در متون زن نگاشتشده است، نشان می نوشتار انجام ۀدر عرصهایی که بسیاری از پژوهش

شوند و از نظر توصیف جزئیّات، بسیار جمالت عمدتاً ساده و با حروف ربط به هم اتّصال داده می

د اوالً دهها در این پژوهش، نشان میواژهرنگتر از متون مرد نگاشته است. تحلیل و بررسی دقیق

های به مراتب بیشتر از شخصیّت های زنانکار برده شده از سوی شخصیّتای بههواژهرنگتعداد 
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رو نژاد باشد. خستر میزنان از مردان گسترده ۀهای مورد استفادواژهمردان بوده است ثانیاً تنوّع رنگ

 ده داستان کوتاه فارسی و انگلیسی پرداخته است، نشان ۀنیز در پژوهش خود که به بررسی و مقایس

ها در متون زن نگاشته، چه در فارسی و چه در انگلیسی، بیشتر واژهرنگدهد که تعداد و تنوّع می

 است.

(، 01) ییطال(، زرد 18) ییطالهایی چون واژهرنگدهد پژوهش در رمان مذکور نشان می

و ارغوانی و سربی عمدتاً از زبان  (373) یعسل(، 803) یروزهف(، آبیِ 831) یبهگل(، 888) یصورت

 سیاه، سفید، سبز، سرخ و ... از زبان مردانه صورت گرفته است. ازجملههای پرکاربرد زنانه و رنگ

 شدهها در رمان مطالعهواژهرنگ میزان. 3جدول 

 کل شخصیت مرد شخصیت زن 

 30 71 33 هاواژهرنگ
 

کار برده  های بهواژهرنگدهد، نشان می 3 ۀشماردول ها در جواژهرنگفراوانی کاربرد  ۀمقایس

بیشتر  درصد 36 با کار برده شده در زبان مردانه های بهواژهرنگاز  درصد 16 با شده در زبان زنانه

ان را از های داستزبان شخصیّت ،و نویسنده داردشناسان مطابقت با نظریّات زباناز این لحاظ است 

 گرفته است.به کار  یدرستبهها واژهرنگرد حیث کارب

 هاکنندهتعدیل -3-4

ثال عباراتی د. برای منکنهای زبانی هستند که عدم اطمینان گوینده را بیان میها، صورتکنندهتعدیل

دانید، ممکن است، شاید، احتماالً و ... که می طورهمانکنم، به نظرم، گمان می کنم،فکر می مانند

ای گفتاری هها را از کلیشهکنندهتعدیل، شناسانشوند. زبانها محسوب میکنندهی از تعدیلهاینمونه

گویشوران زن بیشتر از گویشوران مرد از » :دارد( اظهار می7313دانند. لیکاف )زنان می

خاصّ  ۀنحو ها راکنندهگرایش زنان به استفاده از تعدیل کنند. او سببها استفاده میکنندهتعدیل

 گیرند که بیان ویاد می ،داند. او عقیده دارد، زنان در فرایند اجتماعی شدنها میآن ی شدنِاجتماع

 «و قدرت فقط مختصّ مردان است یک زن نیست ۀشایست ۀاظهار قاطع و با اطمینان، خصیص

 .(762-3:7326نژاد،جان)

است؛  تأیید کردهتوسط زنان گرها را تر از تعدیلبیش ۀنیز، استفاد (Fishman - 7323) یشمنف

ا در زیرگرها جلب توجّه مخاطب است؛ ولی معتقد است سبب گرایش زنان به کاربرد تعدیل
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یز این ن وتسدهند. گهای زنان نشان میبه گفتهترین توجّه را نسبت مکالمات مختلط، مردان کم

« دانیدیشما م»گرهایی همانند تر به این دلیل از تعدیلزنان بیش»گوید: تأیید کرده، می عقیده را

قادر به انجام واکنش و پاسخ مناسب مبنی بر تأیید  ،زنان برخالفکه مردان  کننداستفاده می

 (86-73: 7320 )خسرونژاد، «گفتارهای زنان نیستند.

رد انجام م ها در بین گویشوران زن وکنندهکاربرد تعدیل ۀدربارمستقل در زبان فارسی، پژوهشی 

شده،  ( که بر روی متون نوشتاری فارسی و انگلیسی انجام7320نژاد )ت. ولی پژوهش خسرونشده اس

های مرد انتر از داستار بیشنوشته، بسی های زنگرها در داستاندهد، فراوانی کاربرد تعدیلنشان می

 نوشته است.

 سمفونی مردگاندر رمان  هاکنندهتعدیلمیزان  1شماره  جدول

 کل شخصیّت مرد زنشخصیّت  جنسیّت

 708 787 17 هاکنندهتعدیل
 

 هاکنندهتعدیل از دهد، فراوانی استفادهنشان می 1 ۀگرها در جدول شماراستفاده از تعدیل ۀمقایس

نظرات لیکاف، فیشمن و  برخالف درصد 83با  مکالمات زنانه و درصد 13با  در مکالمات مردانه

های این رمان گرها در مکالمات شخصیّتکاربرد تعدیل است و شناسیهای زبانسایر پژوهش

ها ت شخصیّتگرها را متناسب با جنسیّنویسنده نتوانسته است تعدیل ؛ ور نرفته استبه کا یدرستبه

 به کار ببرد.

 ،(11آمد )به نظر می ،(13،737،881،831دانم )نمی (،70) کردمخیال می ها:گرهای تعدیلنمونه

خیال  ،(876 ،868، 766شاید ) ،(787( احتمال دارد )721به نظر من ) ،(873و  00 و 37) به گمانم

 کنم و ...فکر می(، 838،888) کنممی

 گرهاتصدیق -5 -3

نونده نسبت توجّه مثبت ش ۀدهندکه نشان شودهای کوتاه( به عباراتی گفته میگرها )یا پاسختصدیق

رهایی، مثل گاستفاده از تصدیق»کند و به گوینده است. شنونده در مکالمه نقش فعّالی را بازی می

شانگر ن ،لبخند زدن یا سر تکان دادن یفرازبانهای همانند مختصه «آها، بله، درسته، آره، خب، و ...»

 (776:7326. )جان نژاد،«دقّت و توجّه فعّال است
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که در  دهد( نشان میCrystal ،7313ط کریستال )شده در زبان انگلیسی توسّجاملعات انمطا

شارکت م هاآنکنند؛ زیرا گرها استفاده میانگلیسی، زنان بیشتر از مردان از تصدیق زبان ۀجامع

 کنند.تر تالش میو برای تداوم گفتگو بیش دارند تری در مکالماتفعّال

وند، شطرح میم« آهان، بله، خب، درسته»مانند کلماتی،  صورتبهگرها هرچند معموالً تصدیق

از آن برداشت « استکالم شما درست » ، معنی و مفهوم جمله را دارند و معنیولی چون این عبارات

 ایم.جمالت قرار داده ۀرا در حوز هاآنشود، ما می

زنان  ،ان نژادهای جکه طبق یافتهکنند؛ چناند میهای زبان فارسی نیز این فرضیه را تأییپژوهش

 کنند.گرها استفاده میدرصد موارد، از تصدیق 0/83و مردان در  1/16در 

 سمفونی مردگانها در رمان گرتصدیق میزان 3شماره  جدول

 کل شخصیّت مرد شخصیّت زن جنسیّت

 770 33 83 هارگتصدیقتعداد 
 

از درصد  26با های مرد خصیّتش ۀدهد. میزان استفادنشان می گرها در این رمانبررسی تصدیق

 است.بوده  درصد 86با  تر از زنانبیش ،گرهاتصدیق

شناسی ها و نظریّات زبانبا پژوهش 3 ۀاز این رمان طبق جدول شمار آمدهدستبهشواهد  ۀمقایس

و  دهبرده نش کار های زن و مرد بهدر مکالمات شخصیّت یدرستبهگرها که تصدیق دهدنشان می

 ها به کار گیرد.نویسنده نتوانسته است زبانی متناسب با جنسیّت شخصیّت

و  727و  16خیلی خوب ) ،(17)آره  گرها در مکالمات این رمان:هایی از کاربرد تصدیقنمونه

(، 837گویی )، درست می(871)گویید ، راست می(701)، خوب است (736،763آره بابا ) ،(832

 و ...( 803،860،723،783) بله

 کالم آمرانه و دستوری -6 -3

ا توصیف گرتکرطلبانه و مشابان زنانه را حمایتزبان مردانه را قدرتمندانه و آمرانه و ز ،شناسانزبان

خود بر  ۀو به دنبال برتری و غلب طلبسلطهمردان در صحبت با زیردستان خود معموالً  ؛ وکنندمی

 برقراری تعامل و ارتباط مثبت با دیگران هستند. د امّا زنان در مکالمات خود به دنبالدیگران هستن

و  م شدید همراه است، امر تشدیدی؛و با تحکّ شودمیمستقیم بیان  صورتبهدستورات مردانه که »

شده  گذاریامنامر تعدیلی  شودمیمطرح  مستقیمغیرپیشنهادی و  صورتبهدستورات زنانه که بیشتر 
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و محترمانه  امر تعدیلی «ناراحتم نکن»امر تشدیدی یا کالم تشدیدی؛ و  «برو بیرون!»است. برای نمونه 

 (73: 7320)خسرونژاد، .« شودمیمحسوب 

رابر بانه را قرار داشتن آنان در شرایط نابمودّ ازحدیشب صورتبهسبب گرایش زنان  شناسانزبان»

باعث ز نیو  شودمیسبب وجود تردید و انقیاد در زنان  ،ین نابرابری اجتماعیو هم دانندمیاجتماعی 

«. یرندت است، به کار گمستقیم را که بیانگر جسارت و قاطعیّ ۀهای آمرانصورتکه کمتر  شودمی

ی مردان برازبان زنان مودّبانه و زبان »د: نویسمی این خصوصو غفار ثمر در  (720: 7327)نوشین فر، 

البتّه سطح تحصیالت و جایگاه اجتماعی افراد،  قاطعانه و قدرتمندانه است ،کسب جایگاه باالتر

 (07: 8661«. )جنسیّت صرفاًغلبه و تفوّق در گفتگو است نه  کنندۀیینتع

ر مردان از تزبان فارسی انجام شده، استفاده بیشهایی که در شناسان پژوهشنزبا اتمطابق نظریّ

درصد  3/88درصد و زنان  3/11گویشوران مرد به میزان »کرده است.  ییدتأرا  های آمرانهصورت

 (773: 7326)جان نژاد، «. کنندت خود از کالم آمرانه استفاده میدر مکالما

 سمفونی مردگان: میزان کالم آمرانه در رمان 0جدول شماره 

 ع کالمنو

 جنس
 کل تعدیلی ۀآمران تشدیدی ۀآمران

 36 30 71 جنسیّت زن

 737 36 07 جنسیّت مرد

 867 780 13 کل

 ۀمیزان کاربرد کالم آمران دهدیممربوط به استفاده از زبان آمرانه در این رمان نشان  یهاداده

آمرانه با  یهاصورتنویسنده در کاربرد  ؛ واستدرصد  83زنانه  ۀدرصد و کالم آمران 13مردانه 

 ق عمل کرده است.موفّ بسیار شناسانزبان اتنظریّ

(، اراجیف 36) (، خفه شو82) (، تو دخالت نکن71) تشدیدی: بلند شو برو ۀکالم آمران یهانمونه

 ( و ...737) (، حق ندارید33) (، بحث نکن33) (، بس کن33) نیاور

 ت اینجا بمان(، یک مد701ّ) (، تعارف نکن70) یلی: زنجیرم نکنتعد ۀکالم آمران یهانمونه

 ( و ...360) یک چادر بینداز به سرت اقالً(، 726)

 صفات عاطفی -7 -3

شناسان، سبک گفتاری مردان را عقالنی، منطقی و پیچیده و سبک گفتاری زنان را احساسی و زبان

ی که بار و صفات عاطف تر از قیدهازنان بیش» :که بر این عقیده هستند هاآنکنند. ساده توصیف می
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شان به های مرکّب را در گفتارتر جمالت و ساختکنند و کمتری دارند، استفاده میاحساسی بیش

 (73:7312.)فارسیان، «برندیمکار 

 خوشگل، زیبا، خوب افراط مانندیسپرسن معتقد است زنان در استفاده از بعضی صفات، »

داند. شیرین، ملیح، قشنگ و ... را مخصوص زنان می مانندکنند. لیکاف هم استفاده از صفاتی، می

 وسیلۀهبترین صفتی است که رایج «بزرگ» صفت ولفسون و مانیس هم در پژوهش خود دریافتند،

 رونژاد،)خس «شودمردان و هم زنان استفاده می وسیلۀبههم  «زیبا»و صفت  شودبرده می کار مردان به

7320 :72). 

 یجاهباحساسات و هیجانات  مبنایبر بیشتر عملکرد زنان  ،شناسیزبانهای بر اساس نظریه

بوب، مجلّل و انگیز، محشگفت مانندتر از صفات تخمینی یا سنجشی، بیش عقالنیّت و منطق است و

 کنند.احتماالً، شاید، حدوداً و ... استفاده می مانندقیود تقریبی، 

 سمفونی مردگانصفات عاطفی در رمان  پراکندگی: 1شماره  جدول

 کل جنسیّت مرد جنسیتّ زن تجنسیّ

 80 3 71 تعداد صفات
 

درصد  01های این رمان، حدود کاربرد صفات عاطفی در بین شخصیّتطبق آمار جدول فوق، 

آن با نظریّات  ۀمقایس و درصد در مکالمات مردان صورت گرفته است 33در مکالمات زنان و 

و  رده شدهب کار به یدرستبهدهد صفات عاطفی در این رمان یسپرسن، لیکاف و پینتون نشان می

 ها ایجاد کند.نویسنده توانسته است زبانی متناسب با جنسیّت شخصیّت

 هایی از صفات عاطفی در این رمان:نمونه

 ...و  (867قشنگی ) ،(716)زیباتری  ،(821و  730و  37خوشگل ) ،(800عزیزم )

 گیرییجهنت
از  آمدهدستبهدهد آمار نشان می سمفونی مردگانن در رمان واژگا ۀدر حوز شدهانجاممطالعات 

لعات با مطا سمفونی مردگانهای رمان ط شخصیّتغیر رکیک( توسّ ها )رکیک وواژهدشکاربرد 

حاکی از آن اســت که  ،نیز آمار حاصله سوگندواژه. در کاربرد کندیممطابقت  یشناسزبان

 ۀدر زمینه نویسند. بهره برده است یدرستبهو از آن  این عنصر زبانی را شناخته یخوببهنویســنده 

با جنسیّت  و متناسب شناسیزبانزبانی مطابق با قوانین علمی  است توانستهها، واژهرنگتفاده از اس
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نان اغلب از و ز های اصلی و سادهواژهرنگاز  تربیش ت که مردانبا این تفاو ببرد. ها به کارشخصیّت

 اند.استفاده کرده های خاصّواژهرنگ

ار نرفته به ک یدرستبه های این رماندر مکالمات شخصیّتگرها گرها و تصدیقکاربرد تعدیل

ها به کار صیّتشخها را متناسب با جنسیّت گرتصدیقگرها و نویسنده نتوانسته است تعدیل ؛ واست

 .به کار برده است یشناسزبانآن را مغایر با قوانین  و ببرد

سیّت زبان و جن ۀبا معیارهای پژوهشگران در حوز کامالًکالم آمرانه و دستوری زبانی  هایمتغیّر

توان نگاشته، با اختالف اندکی می های عاطفی در این رمانِ مردصفات و واژهو نیز مطابقت دارد 

فات دهد، زنان از صشواهد این رمان نشان میاست.  شناسیزبانگفت تا حدودی مطابق قوانین علمی 

دهد صفات آن با نظریّات یسپرسن، لیکاف و پینتون نشان می ۀکه مقایس انداستفاده کردهبیشتر عاطفی 

جنسیّت  زبانی متناسب باو نویسنده توانسته است  برده شده کار به یدرستبهعاطفی در این رمان 

 ها ایجاد کند.شخصیّت

 سمفونی مردگانرها در رمان متغیّ نهایی نمودار
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