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ی ای است که بعد از ظهور موج دوّم فمینیسم به طور جدی مطرح شد. نكتهادبیات زنانه مسأله

-شوند و آثار زنمهم در مورد اين نوع ادبیات اين است که میان آثاری که به سبک زنانه نوشته مي

شود که به جدال آثار ادبي اطالق مينوشت بايد تفاوت قائل شد. چرا که ادبیات زنانه به آن دسته از 

های خاصّ خیزد و مؤلفهی زنان برميی مردانه و تالش برای احقاق حقوق تضییع شدهبا نظام سلطه

نوشت آثاری را های مختلف اعم از واژگان، نحو و گفتمان دارد؛ در حالیكه آثار زنخود را در بخش

تواند به قلم مردان نیز به ادبیات زنانه حتي ميشوند. شود که به دست زنان نگاشته ميشامل مي

ی تحرير درآيد. اين پژوهش تالشي است در جهت بررسي اين موضوع که آيا غاده السمان و رشته

نويسند و اگر چنین است چه اشتراکات و افتراقاتي در شیوه نگارش اين زويا پیرزاد به سبک زنانه مي

آثار داستاني هر  تحلیلي -با استفاده از روش توصیفي ن منظور،دو به سبک زنانه وجود دارد. برای اي

يک از اين دو نويسنده در دو بخش مجزا، از منظر سبک زنانه مورد بررسي قرار گرفته و در بخش 

ی تطبیقي سبک اين دو نويسنده از همین منظر مطرح شده است. مطابق پاياني پژوهش، مقايسه

نويسند با اين تفاوت که واژگان دو نويسنده به سبک زنانه ميهای تطبیق مشخص شد که هر يافته

ها و اش، اغلب کلماتي مانند واژگان مأنوس زنانه و گلواژهمورد استعمال زويا پیرزاد در آثار داستاني

شود اما واژگان زنانه در آثار غاده السمان شامل واژگاني ها و مواردی از اين دست را شامل ميرنگواژه

بر تن و زنانگي داللت دارند. ضمن اينكه زبان غاده السمان در بخش نحو و ساختار جمالت، است که 

خیزد. در ی حاکم بر نوشتار برميزباني سیّال و نزديک به شعر است که به ستیز با قواعد مردانه

ن نوع شود. با التفات به وجود ايحالیكه اين نوع ساختارشكني نحوی در آثار خانم پیرزاد ديده نمي

های موجود در بخش گفتماني آثار اين دو نويسنده، اين نتیجه حاصل ها و همچنین تفاوتتفاوت

و آثار داستاني زويا  (female)شود که آثار داستاني غاده السمان متعلق به سنت ادبي مؤنّث مي

 باشد. مي (feminism)پیرزاد متعلق به سنت ادبي فمینیسم 
 زویا پیرزاد غاده السمان،شناسی جنسیت ، زبان، ، فمنیسم ادبی زنانهسبک : هاواژه کلید



 أ

 فهرست مطالب

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

 

  کلیات پژوهشفصل اول: 

 2..............................................................................................................................................................................بیان مسأله-1-1

 3.................................................................................................................................................................های پژوهشسؤال-1-2

 4......................................................................................................................................................های پژوهش.........فرضیه-1-3

 4.....................................................اهداف پژوهش..................................................................................................................-1-4

 4.......................................ضرورت و اهمیت پژوهش.......................................................................................................... -1-5

 5............................................................................................................ی پژوهش...................................................پیشینه -1-6

 8..........................................................................................................................................................و روش پژوهش مواد -1-7

  مبانی نظری پژوهش فصل دوم: 

 11....................................................................................................................................................................مقدمه ........... -2-1

 13............................................................................................................................................................ادبیات تطبیقي .... -2-2

 15......................................................سبک زنانه.................................................................................................................... -2-3

 16.................................................................................................سبک زنانه و فمنیسم................................................ -2-3-1

 11................................................زن به عنوان خالق اثر هنری................................................................................ -2-3-1-1

 31.................زن به عنوان مخاطب و ناظر آثار هنری........................................................................................... -2-3-1-2

 32...............................................................تصوير و سیمای زن در اثار هنری....................................................... -2-3-1-3

 41.........................................................................................سبک زنانه و زبان شناسي اجتماعي.............................. -2-3-2

 46..........................................................شناسي اجتماعيزنانه از ديدگاه زبانتاری مشخصه های سبک نوش -2-3-2-1

 47....................................در اليه واژگان............................................................................................................... -2-3-2-1-1

 47...............................................................................................................................................واژگان مانوس -2-3-2-1-1-1

 48................................................................................................................................هاها و گل واژهرنگواژه -2-3-2-1-1-2

 41.......................................................................................................................های وصفي و عاطفيصورت -2-3-2-1-1-3



 ب

 

 41......................................................های مبهم و غیر صريح زبانهای تهي و صورتاستفاده از صفت -2-3-2-1-1-4

 51...............................................................های زبان و پرهیز از کاربرد دشواژههای مؤدبانهکاربرد فرم -2-3-2-1-1-5

 51...............................................................................................................وجهیت و استفاده از ترديدنماها -2-3-2-1-1-6

 52.................................................................................................استفاده از عناصر مؤکّد و تشديد کننده -2-3-2-1-1-7

 53.............................................................................................................................................واژگان تكراری -2-3-2-1-1-8

 53...............................................................................................................................استفاده از ضماير جمع -2-3-2-1-1-1

 53..............................................................................................................................های مربوط به تنواژه -2-3-2-1-1-11

 54..............................................................................................................گراييهای مرتبط با صورتواژه -2-3-2-1-1-11

 54.........................................................................جمله ها................................................................... یدر اليه -2-3-2-1-2

 54..................................................................................................................نويسي..................................ساده -2-3-2-1-2-1

 55....................................پرسشگری زنان........................................................................................................ -2-3-2-1-2-2

 56.................................پايه...........................................................................................................جمالت هم -2-3-2-1-2-3

 56.....................................................................................................................................کوتاهي جمالت....... -2-3-2-1-2-4

 56..................................................................................................های مقطع...........ها و جملهحذف جمله -2-3-2-1-2-5

 57...................................................................................................................................................وجه عاطفي -2-3-2-1-2-6

 57................................نقل قول مستقیم......................................................................................................... -2-3-2-1-2-7

 57................................................................................................................................................بالغي. یدر اليه -2-3-2-1-3

 57...............................کنايه و تعريض.............................................................................................................. -2-3-2-1-3-1

 58....................................های زنانه......................................................................................................استعاره -2-3-2-1-3-2

 51...........................................................................ها.........................................................................ساير ويژگي -2-3-2-1-4

 51....................................موضوع........................................................................................................................ -2-3-2-1-4-1

 51..................................درون مايه.................................................................................................................... -2-3-2-1-4-2

 61..........................ديد..........................................................................................................................ی زاويه -2-3-2-1-4-3

 61........................................................فضای محدود داستان....................................................................... -4 -2-3-2-1-4

 61............................لحن صمیمانه.................................................................................................................. -5 -2-3-2-1-4



 ج

 

 61..................................صیف جزئیات و اطناب(...............................................................نگری )توجزئي -6 -2-3-2-1-4

 62....................................رؤيانگاری.................................................................................................................. -7 -2-3-2-1-4

 بحث و بررسیفصل سوم: 

 64....................................................................................................................................... معرفي غاده السمان و آثارش -3-1

 66...........................................................................................................................................معرفي زويا پیرزاد و آثارش  -3-2

 71..................................................................بررسي آثار غاده السمان از منظر سبک زنانه .......................................... -3-3

 71....................................واژگان....................................................................................................................... اليهدر  -3-3-1

 76...................................................................................................................................... ینحوهای صورت اليهدر  -3-3-2

 71......................................................................................در اليه گفتمان..................................................................... -3-3-3

 71....................................درون مايه ................................................................................................................... -3-3-3-1

 18..............................شخصیت پردازی ................................................................................................................ -3-3-3-2

 114.............................................................................................زاويه ديد ................................................................ -3-3-3-3

 118...............................................................بررسي آثار زويا پیرزاد از منظر سبک زنانه ............................................. -3-4

 118.....................................................................................................................................................واژگان  اليهدر  -3-4-1

 118....................................................................................................................................................واژگان مأنوس  -3-4-1-1

 111..........................................................................................................ها ....................................................رنگواژه -3-4-1-2

 111.........................................................................................................ها ......................................................گلواژه -3-4-1-3

 112.........................................................................................................ها ......................................................دشواژه-3-4-1-4

 114................................................................................کلمات و عبارات وصفي و عاطفي .................................. -3-4-1-5

 116......................................................................................................واژگان مربوط به تن .................................... -3-4-1-6

 117.......................نگری( .........................................کثرت وجود اسامي خاص )به عنوان نشانه ای از جزئي -3-4-1-7

 117.......................................................................................................................................ینحوهای صورت اليهدر  -3-4-2

 117.......................................................................................................................................................... نويسيساده -3-4-2-1

 111..............................................................................................................................................کالم مشارکتي ...... -3-4-2-2

 111..........................................................................................................................................گرها ..........تصديق -3-4-2-2-1



 د

 

 121...................................................................................................................................فرم سؤالي .................. -3-4-2-2-2

 121................................................................................................................................و زبان آمرانه . دستورها -3-4-2-2-3

 121.............................................................................................................حذف جمله ها و جمله های مقطع ... -3-4-2-3

 122..........................................................................................................................................................وجه عاطفي -3-4-2-4

 123....................................................................................................................................................در اليه گفتمان  -3-4-3

 123....................................................................درون مايه ..................................................................................... -3-4-3-1

 138.....................................................................................................................پردازی ...........................شخصیت -3-4-3-2

 146.....................................................................................زاويه ديد ..................................................................... 3-4-3-3

 141......................................................................................عنوان ......................................................................... 3-4-3-4

 نتیجه گیریفصل چهارم: 

 151................................................................................................................................................................نتیجه بحث  -3-1

 157 ........................................................................................................................................................... فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ه

 

 

 فصل اول:

کلیات پژوهش



2 

 

 

 بیان مسأله:  -6-6

های اخیر بر که پژوهشدهند ه هنر و ادبیات را زنان تشكیل مياالن عرصطیف قابل توجهي از فعّ

 نان وهای قطعي میان آثار زها، حاکي از وجود تفاوتنآشده توسط خلقهای موجود در آثار روی ويژگي

 شودگفته مي. کندعي تأيید ميم و قطت بر نوشتار را به عنوان امری مسلّمقوله جنسیّثیر تأ بوده و مردان

ديد و نیز از  یزاويه ،دی زنان و مردان چون عواطف درونيهای وجواز برخي از تفاوت ،اين تفاوت در آثار

ها تا بدان جاست که گری اين تفاوتگیرد. برجستگي و جلوهمي متفاوت آنان سرچشمه موقعیت اجتماعي

قائل به وجود سبكي ويژه و ادبیاتي جداگانه برای زنان با عنوان نظران حوزه ادبیات بسیاری از صاحب

اس ها و انعكي جداگانه زنان از امور و نوع انديشه متفاوت آنسبک زنانه هستند. سبكي که حاصل طرز تلقّ

، ترکیبات، نظام صرفي و های مختلفي چون انتخاب واژگانو در قالبآن در بیان و زبان نوشتار است 

در بحث سبک زنانه  های زنان و مردان کهجمله تفاوت از دهد.مي رسازی و .... خود را نشانتصوي ،نحوی

ها اشاره کرد: زنان و مردان در گزينش کلمات برای انتقال مفاهیم توان به اين نمونهشود، ميمطرح مي

بیشتر از مردان  ظ استانداردتمايل زنان به تلفّکنند، كل و به طور مشابه عمل نميذهني خود به يک ش

 کنند.عمل مي ترببینانهبوده و زنان در توصیفات خود ريز 

اند به يک شكل و به يک به دست نويسندگان زن نگاشته شده ه سبک زنانه در تمامي آثاری کهالبتّ 

بوده و در  ترو ملموس ترنمايي سبک زنانه در برخي از آثار پررنگمیزان وجود ندارد. به طوری که خود

ی نیز وجود دارند که عالوه بر اين آثار ادبي ديگر .تری از آن هستیممات یجلوه شاهدبرخي ديگر 

 ها خواهیم پرداخت،ل تر به آنبه داليلي که در فصل بعدی مفصّها با وجود زن بودن نويسندگان آن

به دلیل  توان گفت که صرفانمي مردانه باشند. لذا بطور حتم اند که در آثارشان مقلّد سبکترجیح داده

 به سبک زنانه نگاشته شده است. را تولید کرده است، آن اثر کامالاينكه يک زن اثری ادبي 



3 

 

نويس رمان ،ادزويا پیرز ،است بودن سبک نوشتاری در آثارشان مطرحزنانه  از جمله نويسندگاني که

زويا پیرزاد ايراني ارمني تباری است که در آثار نويس سوری هستند. شاعر و داستان ،مانسّالايراني و غاده 

-های او را به خود اختصاص دادههای اصلي داستانه موضوع زنان پرداخته و زنان نقشخود به طور ويژه ب

که آثار اين است  هل زنان در آثار او سیری صعودی است. نثر متفاوت او باعث شداند. سیر تغییر و تحوّ

-قرار گیرد به طوری که برخي از اين آثار چون چراغ يمردم گسترده د استقبالهنرمند در دوره خود مور

های طبیعي و زنانه و تشبیهشود فته ميگ. ه استکنم به چندين زبان ترجمه شدها را من خاموش مي

نانه را در اين آثار ها چنان است که وجود زبان و نگاه زشیوه شرح و توصیف فضا و محیط در اين داستان

 رساند.اثبات مي به

درنش نقش مهمي در سمّان نیز نويسنده ديگری است که شايد بتوان گفت که زندگي مالدکتر غاده 

ات زنانه در ادبیات عرب بیّعیار جريان جديد ادرا نماينده تمام به طوری که او نويسي او داشته است.زنانه

جامعه ادبي قرار  تحسین بسیاری از بزرگان ارش موردو آگاه است که آث ای پرکاراو نويسندهند. دانمي

  گرفته است.

، اين پژوهش بر آن است که اين سبک زنانه در آثار اين دو نويسنده هایه به وجود نشانهبا توجّ

 آثار نويسندگان مذکور مورد واکاوی قرار دهد. موضوع را به شكلي تطبیقي در

  های پژوهش:سؤال  -6-2

، نحوی و مان و زويا پیرزاد در سبک زنانه در سطح لغویسّال( نقاط اشتراک و اختالف آثار داستاني غاده 1

 چیست؟ گفتمان

 هويت زنانه در آثار هر يک از اين دو نويسنده در کدام بخش برجسته تر است؟( 2

 د؟ های نوشتاری قرار مي گیرآثار هر يک از اين دو نويسنده ذيل کدام يک از سنت( 3

 :های پژوهشفرضیه  -6-9
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بیشتر در قالب استفاده از واژگان منحصر به زنان  و  ( سبک زنانه در سطح واژگاني در آثار پیرزاد1

ن، سمّاالواژگان آثار  یدر حالي که عمدهدهد؛ ها خود را نشان ميهای وصفي از جمله رنگواژهصورت

 کنند.خواص استفاده بیشتری از آنها مي اند کهواژگاني مدرن و امروزی و رسمي

-کاهي و قاعدهده از دستور زبان )از طريق قاعدهان  در استفامّسّالگريزی غاده ( عدول وخروج و هنجار2

پای بند  به قواعد دستور زبان معیار کامالافزايي( در آثارش به وضوح قابل مشاهده است اما زويا پیرزاد 

 است.

هايشان به که در عناصری چون زاويه ديد و شخصیت پردازی داستانگفتمان حاکم بر آثار دو نويسنده  (3

مؤيّد اين مطلب است که وجود تأثیر و تأثّر ادبي میان آثار و افكار غاده السمان وضوح قابل مشاهده است، 

نیستي موج یتمايل به افكار فمهای های غاده مي توان  رگهو زويا پیرزاد منتفي است چرا که در داستان

ها مورد آزادی فمنیستي در آثار زويا پیراد در کنار پای بندی به سنتکه  است در حالي . ايندوم را ديد

 احترام است.

 : اهداف پژوهش  -6-4

میزان و چگونگي استفاده از سبک زنانه در آثار داستاني غاده سمّان و زويا پیرزاد هدف اين پژوهش 

که کیفیت بكار گیری سبک زنانه در آثار نويسندگان مختلف به يک شكل نیست و در برخي از است. چرا 

گذاری بر مخاطب را ثرآثار به شكل برجسته تری نمود دارد. اين تفاوت در کیفیت تفاوت در میزان و نوع ا

 نیز به همراه دارد. 

 : ضرورت و اهمّیت پژوهش  -6-5

توسعه وگسترش روابط وتعامالت بین  و برای ايجادرا زمینه مناسبي  به دلیل اينكه پژوهش های تطبیقي

کنند، حائز فراهم ميو در نتیجه شناخت ديگری و همچنین شناخت خود در آيینه ديگری فرهنگي 

اهمیت ويژه هستند. با وجود اينكه پیش از اين پژوهش های تطبیقي میان آثار پیرزاد و سمان با ساير 

آثار اين دو نويسنده  و تطبیق پژوهشي که اختصاصاً به مقايسه جام گرفته است، اما نويسندگان و شعرا ان
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ی اين پژوهش ست و اين همان وجه نو و بي سابقهنظر سبک زنانه بپردازد، انجام نگرفته اماز با يكديگر 

 را از ساير پژوهش های مشابه خود متمايز مي سازد.  است که آن

 ی پژوهش:پیشینه  -6-1

پردازان شده نظريّهها و مقاالت شناختهی سبک زنانه و بررسي نوشتار زنان، عالوه بر کتابدرباره

ژولیا « زمان زنان»ی هلن سیكسو و «خنده مدوسا»بزرگ و نويسندگان مختلف فمینیست )مانند 

ت که در سطح شناسي جنسیّی زبانالن شوالتر( و آثار مربوط به حوزه« زباني از آن خودشان»کريستوا و 

( فرکالف، 1181«)زبان و قدرت»( روبین لیكاف، 1175«)زبان و جايگاه زنان »اند، )مانند جهاني مطرح

هايي در جهت معرّفي اين اصطالح و ( لباو( در ايران نیز تالش1172«)الگوهای زبانشناسي اجتماعي»

ی آثار خارجي بوده ی ترجمهزمینهها بیشتر در شناساندن ابعاد مختلف آن صورت گرفته است؛ اين تالش

عراقي و همكارانش است، اشاره که حاصل تالش منیژه نجم« زن و ادبیّات»توان به کتاب و از آن میان مي

کرد؛ در اين کتاب مقاالت و نقدهايي از نويسندگان برجسته فمینیست مانند ويرجینیا وولف و الن شوالتر 

 رد ترجمه قرار گرفته است. و ديل اسپندر و جولیت میچل و...  مو

شناسي؛ سبک»توان در کتاب های موجود در اين زمینه، عنوان سبک زنانه را ميعالوه بر ترجمه

ی دکتر محمود فتوحي رودمعجني يافت که فصل آخر کتاب را تماما به «هاها، رويكردها و روشنظريه

-شرح اين اصطالح، به نظريّات زبان خود اختصاص داده است و نويسنده در اين کتاب برای توضیح و

ای مفهوم ادبیّات زنانه، مقاالت و ها استناد کرده است. همچنین در حوزه تحلیل نمونهشناسان و فمنیست

هايي با عناويني چون بررسي سبک زنانه و يا نقد فمنیستي و يا نوشتار زنانه و يا زبان زنانه و ... نامهپايان

توان يافت که هايي را مياند. در اين میان پژوهشداستاني زنان نويسنده پرداخته به واکاوی شماری از آثار

-ها از منظر زنانهآثار داستاني پیرزاد و سمّان را به عنوان نمونه مورد بحث در نظر گرفته و به بررسي آن

 پردازيم:اند. در ادامه به معرّفي برخي از اين آثار مينويسي پرداخته
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سنت نوشتاری زنان: مطالعه موردی دو نسل از نويسندگان ايراني »ای با عنوان در مقالهنسیم جانفدا 

، آثار پیرزاد و دانشور را به طور تطبیقي در چارچوب نظريه الن شوالتر که «)سیمین دانشور و زويا پیرزاد(

ها چراغ»هايت رمان آمريكايي است، مورد نقد و بررسي قرار داده و در ن –های انگلیسي نماينده فمینیست

پیرزاد را منتسب به « عادت مي کنیم»را منتسب به سنّت نوشتاری مؤنث و رمان « کنمرا من خاموش مي

 کند.   سنّت نوشتاری فمنیسم معرفي مي

خوانش تطبیقي دو رمان چراغها را من خاموش مي کنم و دفترچه »ای با عنوان همچنین در مقاله

مايه، رنگ، تناظر دروننوشته سمانه شفیعي، تناظر پي« نگری در نوشتار زنانهممنوع بر اساس نظريه مؤنث

که به کلّي در  -نگری ی مؤنّثی نظريّهپردازی و تناظر فرجام دو رمان مذکور، در سايهتناظر شخصیّت

مورد  -بد يای نگارش زنانه ارتباط وثیق ميگیرد و با مقولهی نقد فمینیستي پساساختارگرا قرار ميحوزه

ی تصوير های مذکور، با ارائهی رمانی حاصل اين بوده است که دو نويسندهواکاوی قرار گرفته و نتیجه

-هايي باشند که همواره مورد توجّه آفرينشگر ارزشاند ستايشدقیق و سنجیده از وضعیّت زنان توانسته

 پردازان نوشتار زنانه بوده است.گران، محقّقان و نظريه

ی مريم دهقاني نیز نوشته« ی زبان و جنسیّت در رمان معاصر فارسي: بررسي شش رمانرابطه»

های معاصر های نوشتاری زنان و مردان در رمانی ديگری است که موضوع اصلي آن بررسي تفاوتمقاله

ر به اين نتیجه ها با يكديگی آمار و ارقام از شش رمان مذکور و مقايسه آنايران است؛ نويسنده با ارائه

ها، استفاده از صفات تقريبي در آثار زنان ها، صفات، تشديدکنندهنماها، ترديدرسد که فراواني رنگواژهمي

 ها در آثار مردان نويسنده مورد بحث بیشتر است.بیشتر از مردان بوده و کاربرد دشواژه

ها را من ی تطبیقي فمینیسم در چراغمقايسه»ای ديگر با عنوان فرشید نجّار همايونفر نیز در مقاله

با مورد قیاس قرار دادن دو رمان « بکهای داوودی اثر جان اشتاينکنم اثر زويا پیرزاد و گلخاموش مي

الذکر در تالش است تا شیوه دو نويسنده را در پرداختن به مسائل فمینیستي مورد نقد قرار دهد. از فوق

ی تصوير زنان در جامعه اکتفا کرده و از اتّخاذ هر نوع موضع تنها به ارائهنگاه او هر دو نويسنده در اثرشان 

بک با سبک شمردن کنند. شخصیّت اصلي داستان اشتايننسبت به اجتماع مردساالر خودداری مي
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ی زن به شود امّا پیرزاد که به عنوان يک نويسندهمعیارهای حاکم بر اجتماع مردساالر، از جامعه طرد مي

-انديشد، قهرمان داستانش را با متزلزل ساختن طرح داستان از چنین عقوبتي دور نگه ميوابط ميحفظ ر

 دارد. 

شناسي ی سبکروند تكوين سبک زنانه در آثار زويا پیرزاد، تحلیلي بر پايه»ی همچنین مقاله

سبكي آثار  ای ارزشمند است که در آن پس از بررسي وجوهی ناصر نیكوبخت مقالهنوشته« فمینیستي

شناسي فمینیستي، اين نتیجه حاصل شده است که ديدگاه زنانه در آثار پیرزاد بر اساس رهیافت سبک

پیرزاد از نخستین تا آخرين اثرش، در سطوح مختلف متن يعني در سطح واژگان، جمالت و  گفتمان 

ی اين گونه است: در مجموعه نمود يافته است؛ سیر تحوّل انديشه که به تحوّل زبان منجر شده، در آثار او

-ها را من خاموش ميچراغ»ای ندارند؛ در رمان اند و از خود ارادههای کوتاه او زنان اسیر روزمرّگيداستان

ی با تحول نقش زن به عرصه« کنیمعادت مي»گیرد و در رمان جايگاه زن مورد پرسش قرار مي« کنم

 ديگرگون از هويّت زنانه در نقش فاعلي ارائه شده است.گری و فعالیّت اجتماعي، توصیفي کنش

نوشته سهیال بهرامیان، چگونگي روند رو به « زنان سلطه و تسلیم در آثار زويا پیرزاد»ی نیز در مقاله

رشد جريان فمینیستي در آثار پیرزاد از جنبه تسلیم يا سلطه زنان موضوع اصلي مقاله است. زنان که 

ها کنند، آنهای پیرزاد دارا هستند، روند صعودی طي ميبرنده روايت را در داستانهای اصلي و پیشنقش

های شعور و آگاهي و حفظ آيند. بارقهشوند و از مطیع و سربه راه بودن به در ميبه مرور متحوّل مي

 های پیرزاد کامال آشكار است.هويّت زنانه در رمان

نقد فمینیستي داستان کوتاه مردی در کوچه از کتاب » وان ای با عنهای فوق، مقالهعالوه بر پژوهش

ی اويس محمدی و زينب صادقي نیز موجود است که نوشته« اند از غاده السّمان چشمانت سرنوشت من

ی رسد که السمّان در اين داستان تحت تأثیر نظريهنويسنده پس از تجزيه و تحلیل اثر به اين نتیجه مي

ی خاص او و نیز در تالش الیستي سیمون دوبوار بوده است و اين را در زبان زنانهاگزيستانسی -فمینیستي

 توان ديد.جای داستان ميی مردساالر در جایهای جامعهمستمرش برای واژگون کردن هنجارها و ارزش
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به « تحلیل سیر تحول زبان در آثار داستاني زنان » ی دکترای خود با عنوان سید علي دسپ نیز در رساله

ها را من خاموش مي کنم پیرزاد، طور مبسوط به بررسي زبان زنانه در آثار نويسندگان زن من جمله چراغ

 پرداخته است.

 و روش پژوهش: مواد  -6-7

تحلیلي است که محقق پس از گردآوری مطالب  –رويكرد غالب بر اين پژوهش رويكردی توصیفي 

ها در قالب بخش نظری، به تحلیل آثار دو اولیه از منابع مختلف از طريق فیش برداری و ساماندهي آن

 نويسنده مذکور و قیاس آنها با يكديگر پرداخته است. 
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 مقدمه:-2-6

ها های متنوّع ادبي، در تقويت يا تضعیف ارزشعنوان يكي از پرطرفدارترين گونهادبیّات داستاني به 

فرسايي در اين مند به قلمو نظام حاکم بر جهان سهمي درخور توجّه دارد و هنرمندان بسیاری عالقه

 اند.عرصه

کثرت آثار  توان ازدر اين میان تمايل زنان به فعالیّت در اين زمینه امری مشهود است که آن را مي

-داستاني نگاشته شده توسط نويسندگان زن دريافت کرد. با وجود اينكه ورود زنان به صحنه داستان

طور رسمي ديرتر از شروع فعالیّت مردان در اين عرصه بوده است، برخي از اين نويسندگان زن نويسي، به

خور اعتباری را به عالم ادبیات عرضه با جديّت در کار خود گوی سبقت را از مردان ربوده و آثار فاخر و در

هاست. به اين ترتیب زنان اند که استقبال گسترده مخاطبان اين آثار مهر تأيیدی بر وجاهت آنکرده

ی اند جايگاهي درخور در میان مجامع ادبي کسب کرده و خط بطالني بر باورهای مغرضانهامروزه توانسته

 دانست بكشند.وان از خالقیّت و آفرينش هنری ميقرن نوزده و پیش از آن که زنان را نات

ای است که اگرچه در ابتدای ورود زنان ها مسألههای آناما بحث تفاوت آثار زنان با مردان و ويژگي

شدن آثار زنان به شكلي ويژه  تر گرفتهنويسي چندان مطرح نبود لكن به تدريج و با جدیبه عرصه داستان

شناسان زبان مطرح شده و مورد مطالعه قرار شناسان اجتماعي و جامعهس زبانها و سپاز سوی فمینیست

 گرفت.

ای است که وجود تفاوت میان نگرش و نگارش زنان و مردان و طرح مسأله زبان زنانه و مردانه مقوله

راديكال های موج دوّم که دارای گرايشات فمینیستي و  توسّط فمینیست یبرای اولیّن بار در انديشه

ها که با هدف نظريّات متنوّع  وسعت بیشتری پیدا کرد. فمینیست یبودند، عنوان شد و به تدريج با ارائه

های سیاسي و اقتصادی و فرهنگي و .... گذاشته بودند، در تالش فعالیّت یاحقاق حقوق زنان پا به عرصه
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شده زنان را در اين ادبیات، حقوق تضییع های مختلف من جملهبودند تا با ورود و نفوذ به علوم و حیطه

گیرند. فمینیسم ادبي نیز با تأکید بر مردساالر بودن نظام زبان و ادبیات، رفع تبعیض و ها باز پسحیطه

های موجود در اين حوزه را مرتبط با ستم رفته بر زنان در اين عرصه را هدف خود قرار داده و نابرابری

محور که در سطوح مختلف بر زنان تحمیل مي شد، تفسیر مرد یدر جامعههای موجود ها و تبعیضستم

 گفت.  های سبک زنانه و سبک مردانه سخن ميکرد و از ويژگيمي

فمینیستي متمايل به  یشناسان نیز تحت تأثیر اعتراضات گستردهها، زبانعالوه بر فمینیست

شناسي مغفول مانده بود. تا پیش از اين در زبان های زباني زنان و مردان شدند کهپژوهش در باب تفاوت

ای که از دهه ای بینارشتهشناسي اجتماعي به عنوان شاخهشناسي، زبانهای مختلف زباناز میان شاخه

تأثیرات  ٔ فعالیّت خود به بررسي چگونگي یو در حوزه میالدی مطالعات خود را رسما آغاز کرده 61

های زباني اقشار مختلف  ها و مدل عوامل اجتماعي مانند هنجارهای فرهنگي، توقّعات و بافت، بر ويژگي

در همین  ی به مطالعه و پژوهش در اين زمینه )زبان و جنسیت( پرداخت.طور جدّ، بهپردازد اجتماعي مي

ی ن و همچنین علل آن و تأثیر مقولهراستا، در اين حوزه موارد تفاوت استعمال زبان توسّط زنان و مردا

نخستین اثر پژوهشي در اين مورد متعلّق  گیرد.جنسیّت در زبان گوينده يا نويسنده مورد مناقشه قرار مي

ای نوين هشت ويژگي گفتار شناس معروف است که در مطالعهلیكاف همسر جورج لیكاف زبانبه روبین 

 (122 -121: 1311)نیكوبخت، زنان را مطرح کرده است.

شناسي اجتماعي که بر جنسیّت به عنوان متغیّری که بر زبان تأثیرگذار است همچنین در کنار زبان

ه قرار داده و به ی زن و زبان را مورد توجّديگری است که مقوله یشناسي زبان نیز حوزهجامعهتكیه دارد، 

 پردازد.مي های زنان نوشتهت بر جنسیّ من جمله عاملتأثیر عوامل بیروني و محیط بازگويي 

شناسي جوانه شناسي و جامعهی علمي نويني است که از محل تالقي زبانشناسي زبان شاخهجامعه

شناسي زبان عبارت است جامعه»نويسد: ( و ترادگیل در تعريف اين شاخه مي4 :1355 ،زده است )باطني

ها و اشكال شايد بتوان گفت بررسي دگرگوني( 33 :1371)ترادگیل، « ی زبان در بافت اجتماعاز مطالعه

-شود، مهمزباني اين اختالفات که به بافت جامعه مربوط ميهای غیرتمختلف زباني و يافتن داليل و علّ
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( بر همین اساس محقّقان اين رشته در پي کشف 221: 1311)باقری،شناسي زبان است. ترين کار جامعه

ی همبستگي بین ساختارهای زباني و ساختار اجتماعي باشد. ندهدهی شواهدی هستند که نشانو ارائه

آنان معتقدند از میان عوامل اجتماعي مؤثّر بر زبان، عامل اجتماعي جنسیّت نقشي قابل توجّه در بروز 

های مختلف آوايي، توان در حوزههای زباني دارد، به طوری که اين گوناگوني و تفاوت را ميگوناگوني

های ی بین زبان و جنسیّت، يكي از جنبهبنابراين نشان دادن رابطه .ي و معنايي مشاهده کردنحوی، واژگان

 (161: 1368)مدرسي،  .شناسي زبان قرار داردمورد بررسي محقّقان جامعه

شناسي اجتماعي شناسي زبان و زبانشويم که میان جامعهبا بررسي توضیحات فوق متوجّه مي

ی کاری اين دو رشته بسیار نزديک و تقريبا مشترک است به همین و حوزهپیوندی نزديک وجود دارد 

شدند امّا بعدها اين دو رشته از يكديگر دلیل در گذشته گاه اين دو اصطالح به جای هم استفاده مي

شناسي اجتماعي بیشتر به توصیف تفكیک گرديدند. در بیان تفاوت دقیق اين دو رشته بايد گفت زبان

شناسان مورد شناسان و مردمپردازد و بر تأثیر جامعه بر زبان تأکید دارد و توسط زبانان ميی زبگسترده

ی زبان بیني پويش پديدهشناسي زبان بیشتر به توضیح و پیشگیرد. در حالي که جامعهاستفاده قرار مي

استفاده دانشمندان  های جامعه و به عبارت ديگر به تأثیر زبان بر جامعه پرداخته و مورددر سطح گروه

با اين وجود و به دلیل  (67 :1312 )افتخاری، شناس قرار گرفته است.شناس و شمار اندکي زبانجامعه

اين پژوهش هر دو  یپوشاني دارد، ما در ادامهفعالیّت اين دو حوزه در بسیاری از موارد هم یاينكه گستره

 دهیم.قرار ميشناسي اجتماعي( مورد بحث را ذيل يک عنوان )زبان

های زباني ی مناسبي برای نمود تفاوتشناسان، ادبیّات داستاني را حیطهها و هم زبانهم فمینیست

زبان و جنسیت در آثار  یای در جهت بررسي مقولهدانند لذا مطالعات گستردهو سبكي زنان و مردان مي

 دهند. داستاني نويسندگان مختلف انجام داده و مي

های زنان در قیاس با گذشته تغییر کرده است گسترش افكار فمنیستي رنگ وبوی داستانامروزه با 

، به نويسان زنو سبک و سیاق خاصّي بر آنها حاکم است. در حال حاضر شمار قابل توجّهي از داستان

ني که خورد. بسیارند زناو گرايشات زنانه به وضوح در آثارشان به چشم مي افكار فمینیستي تمايل دارند
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نويس گیرند. غاده السّمان، شاعر و رمانای خاص به کار مياين افكار را آگاهانه و در جهت القای انديشه

هاست که شناسند تا نويسندگي رمان يكي از اين نويسندهپرکار سوری که البتّه او را بیشتر به شاعری مي

دوم تطبیق اين پژوهش( چنین شرايطي ندارد نويسي شهره است. امّا زويا پیرزاد )به عنوان طرف به زنانه

اند اما نظرات مخالفي هم در ردّ اين مسأله ديده البتّه بعضا از او به عنوان خالق آثار فمنیستي نام برده

شده است. در اين پژوهش ما بنا داريم به تحلیل وجود و کیفیّت سبک زنانه در آثار داستاني اين دو 

 ه آن دو با يكديگر بپردازيم.نويسنده زن و تطبیق و مقايس

 ادبیات تطبیقی: -2-2

های مختلف تطبیق يا مقايسه، منبعي سرشار از منابع معرفت بشری است که انسان آن را در بررسي

های پژوهش خود، برگزيده و متنوّع خود، به عنوان راهي برای دستیابي به حقايق اصیل مربوط به حوزه

 کند.در ادبیات نیز همین نقش را ايفا مي( تطبیق 1: 1382است. )کفافي، 

های مختلف و روابط پیچیده آن در گذشته و حال و ادبیات تطبیقي به بررسي تالقي ادبیات در زبان

ها، های فكری، موضوعهای هنری، مكاتب ادبي، جريانروابط تاريخي آن از حیث تأثیر و تأثّر در حوزه

، يكي 1توسّط فردی به نام ويلمن 1828اصطالح نخستین بار در سال  ( اين7: پردازد. )همانافراد و... مي

( البتّه محقّقان برآنند که آن ادبیّات تطبیقي 173: 1356از استادان دانشگاه سوربن مطرح شد. )حديدی، 

شیوه و روش علمي مشخّص و معیّني نداشت و در واقع »گفتند، که ويلمن و معاصرانش از آن سخن مي

( لذا به اعتقاد اين محقّقان 181: 1374کوب، )زرّين« ايسه بین شاعران ممالک مختلف بودفقط نوعي مق

های صحیح علمي آراسته شده های سده نوزدهم میالدی به شیوهادبیّات تطبیقي تنها از واپسین سال

 (222: 1381است. )نظری منظّم، 

موجود بین کشورهای جهان « ط جانداررواب»ی ات تطبیقي را مطالعهادبیّ سنت بوو، منتقد فرانسوی،

ی ساده و مطلق نیست، بلكه ات تطبیقي، مقايسه و مطابقهداند. او معتقد است در واقع مقصود از ادبیّمي

های تفكّر ادبي چگونه در هم نفوذ کرده يا از يكديگر ها و روشتوجّه ويژه معطوف به آن است که موضوع

                                                
1. Fransva Willman 
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به نقل از  1: 1357)صفاری  اند.های بزرگ فكری را به وجود آوردهتمنشعب و يا با هم ادغام شده و نهض

ها و آنچه در ادبیّات تطبیقي اهمیت دارد، پژوهش درباره تالقي ادبیّات در زبان (81: 1386رادفر، 

ی نقشي های مختلف، يافتن پیوندهای پیچیده و متعدّد ادب در گذشته و حال و به طور کلي ارائهفرهنگ

-اند، چه در سبک و چه از ديدگاه جريانیوندهای تاريخي در اثرپذيری يا اثرگذاری ادبي داشتهاست که پ

هاست، ولي در زبان ی برخي فرهنگتوان آن انواع ادبي را که ويژههای فكری. با کمک ادبیّات تطبیقي مي

تطبیقي، بیش از هر چیز ( در ادبیات 41: 1376های ديگر منعكس شده، بازيافت. )انوشه،و ادبیّات فرهنگ

ای از جهان توسّط ای در نقطهی بشری پي برد که چگونه انديشهتوان به نقاط وحدت انديشهمي

ای ديگر مجال بروز ای ديگر همان انديشه به گونهشود و در نقطه، اديبي يا شاعری مطرح ميانديشمندی

دارد؛ ی فكری و هنری ادبیّات ملّي پرده بر ميهاهای جريانهمچنین ادبیّات تطبیقي از سرچشمه. يابدمي

دهي آگاهي انساني يا قومي زيرا هر جريان ادبي در آغاز با ادبیّات جهاني برخورد دارد و نیز در جهت

 (8و 7: 1382، ورزد. )کفافيمساعدت مي

ند و ای ندارمكتب فرانسوی و آمريكايي دو مكتب مطرح در ادبیّات تطبیقي هستند که تفاوت ريشه

شان در روش تحقیق است. مكتب فرانسوی برای رسیدن به مقصود نیازمند مدارک تاريخي تنها تفاوت

-های بدون تماس معتقد است، چون به جهانگراست و مكتب آمريكايي به شباهتاست؛ چراکه اثبات

 (4: 1313شمولي ادبیّات اعتقاد دارد. )انوشیرواني، 

ين است که برخي معتقدند نامیدن اين رشته به اين نام )ادبیّات ی مهم در ادبیّات تطبیقي انكته

، هدف تطبیقي( نوعي کژفهمي را در درک ماهیّت اين رشته به وجود آورده به طوری که تطبیق و مقايسه

فرض شده است در حالي که رسالت ادبیّات تطبیقي تطبیق صرف نیست. بلكه تطبیق تنها ابزار کار است. 

ی آغاز و عمل الزمي است که امكان درک پردازان فرانسوی مقايسه، نقطهيدگاه نظريه( از د3)همان، 

-نمايد. به ديگر سخن، تطبیق صرفا وسیلههای موجود در بین آثار ادبي را فراهم ميها و يا تفاوتشباهت

ختلف های مای است برای رسیدن به هدفي واالتر که همان تبیین تعامالت و مبادالت ادبي بین ملت
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 224: 1381شود. )نظری منظم، است که عاملي مهم در غنا بخشیدن به ادبیّات و زبان ملي محسوب مي

 (225و 

مان و در اين پژوهش تطبیقي تالش بر اين است که مقايسه میان دو نويسنده مورد نظر )غاده السّ

 زويا پیرزاد( در جهت رسیدن به اين هدف واالی ادبیات تطبیقي باشد.

 سبک زنانه: 2-9

سبک اصطالحي است در ادبیّات که تاکنون تعريف جامع و مانعي از آن صورت نپذيرفته است. به 

( امّا شايد بتوان 116: 1311اند. )صفوی،ی بیان نويسنده يا شاعر تعريف کردهلحاظ سنّتي سبک را شیوه

ر هنری دانست. وحدتي که تر )و مطمئنا نه جامع و مانع( سبک را وحدت موجود در اثدر تعريف دقیق

( بنابراين طبیعتا هیچ اثر 16: 1386منبعث از تكرار عوامل و مختصّات موجود در متن است. )شمیسا، 

شناختي متفاوت، هنری عاری از سبک وجود ندارد فقط آثار هنری متعلق به سنّت ها يا قراردادهای سبک

 (67: 1381کمابیش پیچیده وجود دارند. )سانتاگ،

ی تعلّق سبک به بخش فرم يا محتواست. در ترين مبحث مربوط به اصطالح سبک، مسالهپرمناقشه

ی يک اثر، عناصر ی ارگانیک بین فرم و محتوااين مورد نظر غالب اين است که به دلیل وجود رابطه

سبک چگونگي  شوداند و در تأيید اين نظر گفته ميسبكي در هر دو قلمرو کلّي لفظ و معنا قابل تحلیل

شناختي، عالوه در تحلیل سبک» و به همین دلیل است کهيافتن شكل و محتواست   تافتن و وحدتدرهم

-های موجود در يک متن مانند صداها، واژگان، جمالت و عبارتبر  بافت متن که عبارت است از ويژگي

های زباني )ويژگيقعیت غیردهند، بايد به بافت موهای صوری متن را تشكیل ميهای زباني که ويژگي

با اين ( 22-21: 1381؛ وردانک،  111: 1311) فاولر،« متني اثرگذار بر زبان و سبک( نیز توجه کرد.برون

شود حاکي از اين است که مسائل شناختي مشاهده ميهای سبکهمه، آنچه که در حوزه عملي تحلیل

 از مفهوم فرم است تا محتوا.ناشي از مفهوم سبک بیشتر متداخل با مسائل برخاسته 

بندی در يک دستهتواند مطرح باشد امّا های متنوّع و گوناگوني ميدر تحلیل سبكي يک اثر، مؤلفه

توان گفت سبک ناظر بر حقايقي مانند نگرش خاص هنرمند به جهان درون و بیرون، گزينش کلّي مي
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شدّت احساس و درجه وضوح و خفا و به طور کل از ها و تعابیر و عبارات )که مطمئنا از نظر خاصّي از واژه

: 1386)شمیسا،  قدرت بیان با يكديگر متفاوتند( و نیز ناظر بر انحراف و عدول از هنجار و زبان نرم است.نظر 

17) 

چنانچه پیشتر اشاره شد،  -که موضوع اصلي اين پژوهش است  -و امّا در مورد اصطالح سبک زنانه 

های متفاوتي مطرح شده است. لذا جهت درک اجتماعي و منتقدان فمنیست ديدگاهشناسان از سوی زبان

ها به طور مجزا مورد ح در هر يک از اين حوزهاين اصطالالزم است که « سبک زنانه»و تبیین مفهوم 

 بررسي قرار گیرد.

 سبک زنانه و فمینیسم -2-9-6

زنان در جامعه و نیز تبعیضي  نهضت فمینیسم به عنوان جنبشي که اساس آن موقعیت فرودست

( از ابتدای سده نوزدهم در 5: 1381است که زنان به دلیل جنسیّت خود با آن روبرو هستند، )فريدمن، 

کنند( به مبارزه با اين تبعیض و نابرابری در جهت های مختلف )که از آن  تعبیر به سه موج ميدوره

 احقاق حقوق زنان پرداخته است.

-ين باورهای مطرح در اين نهضت، مرتبط دانستن فرودستي زنان و موقعیت حاشیهتريكي از اساسي

ای به نام جنسیّت است؛ فمینیسم بر اين باور است که میان  جنس و ها در اجتماع با مقولهای آن

شناسانه و های زيستاصطالحي است که برای اشاره به تفاوت« جنس»جنسیّت بايد تفاوت قائل شد؛ 

های فرهنگي و ها و مشخصّهرود، در حالي که جنسیّت به ويژگيمیان زن و مرد به کار ميفیزيكي 

های آن دو اجتماعي اشاره دارد. تمايزات جنسیّتي بین زن و مرد به انتظارات متفاوت جامعه از نقش

ابراين زنانگي مربوط است و لذا ممكن است به انواع نابرابری، تعدّی و استثمار میان دو جنس بیانجامد. بن

طور که ( همان11: 1387و تانگ،  121: 1382اند نه طبیعي. )وبستر، هايي اجتماعيو مردانگي برساخته

شود بلكه اين فرهنگ جامعه است کند که هیچ زني زن زايیده نميبه درستي اشاره مي 1سیمون دوبووار

 (13: 2، ج1385کند. )دوبوار،که با ديد منفي خود زن تولید مي

                                                
1. Simone De Beavoir
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. که رهای غلط فرهنگي و اجتماعي و ...ها هدف خود را تغییر ساختابر اساس اين استدالل فمینیست

ترين و بیشترين دانشمندان ها معتقد بودند از آنجايي که بزرگشد، قرار دادند. آنبه استثمار زن منجر مي

تمام آنچه به آن اسباب و  اند و بنابراينی علوم و معارف بشری مرد بودهو انديشمندان در کلّ حیطه

ی علوم و معارف شود در تصرّف مردان بوده است، بايد به دستاوردهای همهاساس يک جهان گفته مي

تواند متأثّر از ساختار و کارکرد ی ترديد نگريست چراکه حاصل اين علوم و معارف ميبشری به ديده

نافع متفاوت )و متناقض( اين دو جنس با جسماني، ذهني و رواني متفاوت مرد با زن، و صد البتّه م

ها فلسفه و منطق و روانشناسي و زبان شناسي و ديگر ( لذا آن81: 1314يكديگر بوده باشد. )ملكیان، 

( و 312: 1386دانستند . )شمیسا، علوم را استوار بر نظامي پدرساالر و اساسا آغشته به مردمداری مي

شان بايد از نهادهای آکادمیک و دانشگاهي به دلیل ماهیّت مردانههای برخاسته معتقد بودند همه نظريه

های بديل ی شناختهای مختلف موجود و ارائهها به نقد شاخهمورد دگرگوني قرار بگیرند. در نتیجه آن

ی اين علوم ( نظام ادبیّات نیز از جرگه514: 1382)مشیرزاده،  .فمینیستي در علوم مختلف روی آوردند

ای ی بیستم میالدی با پديدهی دوم سدهی فمینیسم در ادبیّات از نیمهنبود. لذا در مسیر مناقشهمستثني 

های فمینیستي ادبي قبل از به نام مكتب اصالت زن )فمینیسم ادبي( مواجه هستیم که برخالف فعالیت

زنانه است که در اين تاريخ شكلي رسمي و مبتني بر نظريه دارد و يكي از اصطالحات مطرح در آن سبک 

 پردازيم.ی ادبي فمینیستي به تبیین آن ميادامه و در حین شرح نظريه

جنبش فمینیستي ادبي مانند جريان اصلي فمنیسم به دنبال رفع ستم تحمیلي بر زنان البتّه در 

ثیر ی ادبیّات است. اين مكتب با اعتقاد به اين مسأله که ذهن يک هنرمند به طور مستقیم، تحت تأحوزه

ی مردساالر، ی مسلّم مردان بر جامعهگیرد، بر اين باور است که سلطههای يک جامعه شكل ميارزش

ی ادبیّات را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و از آن نظامي مردساالر ساخته که به اشكال مختلف حوزه

( اين ستم که هم 77: 1385 ،)نجم عراقيحقوق زنان را ناديده گرفته و در حقّ آنان ستم روا داشته است. 

ی نقد ادبي اعمال شده است حاکي از تلقّي متفاوت و ديگرگون مرد از ی ادبیّات و هم در حوزهدر حوزه

ای که به بیان سیمون دوبووار، نوع بشر را از جنس مذکر ( جامعه141: 1382زن در جامعه است. )پاينده، 



08 

 

ای که جامعه .کندن هست بلكه متناسب با خود تعريف ميداند و مرد زن را نه بر اساس آنچه خود زمي

. )وبستر، «ديگری» يا وجود مطلق است و زن «سوژه» مرد و زن فاقد ذات است و نه واجد ذات در آن

1382 :121 ) 

ی ادبیات معتقدند تبعیض موجود در نظام زبان و ادبیّات تا های حوزهشايان ذکر است که فمینیست

نیز نمود يافته و همچنین در مواردی منجر به حذف عامدانه و  1در واژگان زبانحدّی است که حتي 

)نجم مند نام برخي نويسندگان زن از مدارک رسمي تاريخ ادبیات توسّط مردان شده است. نظام

( اين مكتب با تكیه بر باورهای مذکور سؤاالتي را در مباحث فمینیستي خود مطرح 77: 1385،عراقي

تواند ما را در تعريف اين ها مستقیما با مبحث سبک زنانه در ارتباط است و ميسخ اين سؤالکند که پامي

اصطالح ياری رساند. مانند اينكه: آيا اصوال آثار هنری محصول زنان با آثار مردان، ماهیتا متفاوتند؟ 

نظام ادبیات مردساالر  تجربیّات زنان تا چه حد در ادبیّات بازنمايي شده است؟ و اگر زبان به طور کلّي و

ها را نقض کنند و با نوعي خودآگاهي زنانه سخن توانند اين محدوديتهستند، آيا نويسندگان زن مي

 ( 132: 1382گويند؟ )وبستر،

البتّه در توضیح سبک زنانه از ديد فمینیستي بايد به اين موضوع اشاره کرد که يكي از مسائلي که 

اری روبرو کرده است، اين است که فمینیسم مكتبي منسجم و واجد تعريف اصطالح مذکور را با دشو

ها و انواع گوناگون و گاه ( و  نظريه142: 1382های تمرکزيافته و همسان نیست. )پاينده، اصول و روش

ای ی فمینیستي مجموعهادّعای اينكه نظريه»نويسد: مي 2گیرد، چنان که راجر وبسترمتضادی را در بر مي

ی ادبي آور است. يكپارچه تلقّي کردن نظريهز دانش است، نادرست و برای فمینیسم زيانتک صدا ا

های فمینیستي چنان است که از ديدگاهي واحد و ای است. سرشت اغلب نوشتهفمینیستي کار پرمخاطره

البتّه  (142: )همان« های متكثّر و نامتمرکزند.ای از رهیافتورزند و مبیّن مجموعهمرکزی اجتناب مي

رغم وجود تنوّع و تكثّر در فمینیسم بايد گفت به طور کلّي همه نظريّات و گرايشات مختلف علي

                                                

گفته مي « spoksman»و به سخنگو « chairman»مي گويند. به رئیس بخش « mankind»و « man»در انگلیسي به انسان .0

 (388: 1386شمیسا. « ) استفاده مي شود. « his»«و « he»شود.در ارجاع به خداوند از ضمیر 
2.Roger Webster 
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کنند، مردساالر است؛ فلذا بايد برای ای که در آن زندگي مياند که جامعهفمینیستي بر اين اصل متّفق

ی کار آنها با يكديگر یعتا شیوههای گوناگون اقداماتي انجام داد اما طبی زن در عرصهرفع ستم از چهره

 متفاوت است.

با اين توصیفات، اصطالحات فمینیستي من جمله سبک زنانه جزء مفاهیمي هستند که از ابتدا 

نوشتار  برخي قائل به وجود مفهومي به نامبه عنوان مثال  ؛اندمناقشات بسیاری را با خود به همراه داشته

گويند اصال نه بايد به جای نوشتار زنانه به کار برود و برخي ميزنانه هستند، برخي معتقدند سبک زنا

 ادبیّات زنانه و مردانه ندارد. 

ی توان پي برد که نويسندهبرخي بر اين اعتقادند که سبک زنانه سبكي است که با خواندن آن مي

تواند م ميای است که هاثر يک زن بوده است در مقابل برخي هم معتقدند که سبک زنانه سبک ويژه

نوشتي لزوما زنانه نیست و هر اثر توسّط يک مرد نوشته شود و هم توسّط يک زن. لذا هر اثر زن

های فرانسوی که دارای گرايشات روانكاوانه هستند، مردنوشتي لزوما مردانه. اين نظر در بین آراء فمنیست

 شود.بیشتر ديده مي

ی ديد و منظر خاصّ زنانه بک زنانه محصول زاويهس»توان گفت با اين وجود در يک نگاه کلّي مي

ی بیان زنان در درک و معنا دادن آنان به زندگي است. زيرا سبک در است و در بردارنده تجربیّات و شیوه

: 1388)طاهری، « آيد.ی اجرای زبان و بیان انديشه توسّط نويسنده به وجود مييک برداشت کلّي از نحوه

سبكي است که در تالش است در نظام ادبیّاتي مردساالر، عدالت ايجاد کند و به ( اين نوع سبک 112

های مختلف ادبي )زن به عنوان نويسنده، زن به عنوان خواننده، تصوير های وارده بر زنان در بخشستم

 پردازيم:زن در آثار هنری( پايان دهد که در ادامه مفصال به آن مي

 ر هنری:زن به عنوان خالق اث -2-9-6-6
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هايي میان زن و مرد در ساحت نويسندگي ها اعتقاد دارند که در نظام ادبیّات تبعیضفمینیست

ها تأثیرگذار است. و از آن جمله به نابرابر بودن امكان و وجود دارد که بر سبک و سیاق نويسندگي آن

 کنند.  نان اشاره ميو نامناسب زبان برای ز 1مجال نويسندگي برای آن دو و نیز ساختار مردساخته

ای را که در اعصار گوناگون توسّط نويسندگان زن توان آثار ادبيامروزه ديگر روشن است که نمي

بهره اند، )مثل بيای که مؤلّفان زن با آن مواجه بودههای اجتماعياند بدون توجّه به واقعیّتخلق شده

های مختلف ای که زبان را )در حیطهنخستین مؤلّفهبودن زنان از آموزش( مورد بررسي قرار داد؛ چرا که 

اجتماعي جامعه است...  –کند، بافت فرهنگي های زبان( متأثّر ميآن من جمله نظام معنايي، سبک و واژه

ای محسوب کنندهلذا جنبش فمینیسم معتقد است شرايط اجتماعي تاريخي در تولید ادبیّات عامل تعیین

 (112و  111: 1387شود. )برتنس، مي

کرد و نمود های اجتماعي خاصّي را بر زنان تحمیل ميی مردساالر که ارزششرايط اجتماعي جامعه

توان در تعداد کمتر نويسندگان زن نسبت به مرد و نیز در انتخاب هويّت و نام ی ادبیّات ميآن را در حوزه

اقي متناسب با فرهنگ و عرف مستعار مردانه توسّط زنان نويسنده و همچنین نگارش به سبک و سی

های فمینیستي ادبي تا قبل ( در طول موج اوّل فمینیسم ادبي )فعالیت51: 1382نیا، مردانه ديد، )اولیايي

ی شهیر انگلیسي مطرح بود. وولف نخستین ، نويسنده2( بطور پررنگي در آراء ويرجینیا وولف1161از دهه 

شناختي مسأله را مورد توجّه قرار داد. ر زنان بعد جامعهزن منتقدی بود که در تحلیل خود از نوشتا

ی مردساالری که زنان در راه خالقیّت ( او اعتقاد داشت در چنین جامعه264: 1378)سلدن و ويدوسون،

ای اجتماعي و ساخته ادبي خود همواره با موانع اجتماعي و اقتصادی روبرو هستند، هويّت جنسي به گونه

( او برای تبیین دشواری اين شرايط که 258را به چالش کشید و تغییر داد. )همان، توان آنشده که مي

(، در قالب تمثیلي با 1128« )اتاقي از آن خود»کرد، در کتاب مسیر خالقیّت ادبي زنان را ناهموار مي

گويد که اگر شكسپیر واقعا چنین خواهری برخوردار از همان اشاره به خواهر فرضي شكسپیر مي

گاه امكان به بار نشستن و بروز های شكسپیر داشت، در آن زمان اين استعداد هیچاستعدادها و خالقیّت
                                                

 ( دارد.1181« )مردساختهزبان ». ديل اسپندر کتابي به همین نام، 1
2.Virginia Woolf
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ی نخست وی بنا به جنسیّتش، ( زيرا در درجه128: 1382کرد. )وبستر، يافتن بر روی کاغذ را پیدا نمي

اجتماعي الزم را که شرط  ی ادبي و اطّالعاتمانع بزرگ محرومیّت از سوادآموزی و دسترسي به پشتوانه

ی بعد با فرض عبور او از مانع اوّل، با مانع ديگر الزام ضروری نوشتن است، پیش رو داشت. در مرحله

داری و مادری داری جهت حفظ آبروی خانواده مواجه بود؛ مانعي که با تحمیل وظايف خانهازدواج و بچه

ي با فرض رهايي او از اين قید و بندهای خانوادگي و ی بعد حتّکرد. در درجهتمام وقت او را مصادره مي

رساندن خود به اجتماعات فرهنگي، خودداری خود اين اجتماعات فرهنگي از جذب و پذيرش او که بر 

داشت و ی مسیر باز ميگرفت، او را از ادامهاساس تفكّری مردمحوردانه و بینش فرودست به زنان انجام مي

 توانست دست به قلم ببرد، اين کار او طبق معیارهای به بر تمام اين مشكالت ميسرانجام حتّي اگر با غل

 (51:  1383آمد )توکلي ،پريشي و جنون به شمار ميمتعارف روزگار، نوعي رواناز 

مورد بررسي « اتاقي از آن خود»وولف اين موانع اجتماعي و خانوادگي را به طور مبسوط در کتاب 

جای کتاب، طالب فراغت و پول و مجال برای زنان است تا بتوانند ها در جایرفع آن قرار داده و به منظور

ی سیاست و نقد اجتماعي ارائه دهند و ها حتّي در زمینهدست به نوشتن بزنند و تعريفي مفهومي از ارزش

صريح و ی سرنوشت و معنای زندگي قدر از خويشتن خويش فاصله بگیرند که دربارهسرانجام بتوانند آن

 (132: 1383پروا سخن گويند. )ولک، بي

ی مردساالر عالوه بر ايجاد محدوديّت در آمیز به عنوان محصول جامعهقوانین تحمیلي و تبعیض

شد. مانند اينكه ی ادبیّات باعث ايجاد مشكالت ديگری نیز برای زنان نويسنده ميورود زنان به عرصه

به ندرت آثار نويسندگان و شعرای زن را همطراز  –موالً مرد هستند که مع –کنندگان تاريخ ادبیات تدوين

دانند و به همین دلیل در تصوير کلّي آنان از سیر تاريخي ادبیات، نويسندگان زن صرفاً آثار ادبای مرد مي

 (141: 1382شوند. )پاينده، ای و ثانوی محسوب ميحائز نقشي حاشیه

آمريكايي مكتب اصالت زن،  -ی انگلیسيی مطرح نحلهنماينده 1میان فعّاالن فمینیست الن شوالتر

ای با عنوان نقد زنان )نقد زنانه( مطرح کرد که به زن در به طور ويژه به اين موضوع پرداخت. او نظريه

                                                
1. Elaine Showalter 
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های زن ی مقابل آن را گرايش جلوهداند و نقطهکند و خود آن را نقدی خلّاق ميمقام نويسنده توجّه مي

های پردازد که زن در آثار ادبي به چه صورت و با کدام نقشکند که اساسا به اين موضوع ميمعرفي مي

 قالبي به خواننده ارائه شده است. 

ای از آثار زنان برای بحث و تبادل نظر نقد زنانه نقدی است که خود را وقف توسعه و تكامل مجموعه

شوند. در اين نظريّه به آثار ضروری شمرده مي کند و واضع مباني و اصولي است که در تحلیل اينمي

شود بلكه اين نوع نقد متوجّه رشد و پويايي آثار زنان در انواع ادبي و از شخصیّت زن در رمان توجّه نمي

( نقد زنان با تأکید و توجّه فراوان به ساختار و 711: 1385هاست.)آبرامز، ها و  نامهآن جمله در نشريه

: 1382های زنانه است. )پاينده،نويسندگان زن در پي شناخت پويش رواني فعالیّت مضامین آثار ادبي

144) 

زن به مثابه »کند، به هنگامي که نقد فمینیستي توجّه خود را به زن به عنوان نويسنده معطوف مي

-اند، ميی معنای متن، به تاريخ و به ژانرها و ساختارهای آن ادبیّاتي که زنان پديد آوردهتولید کننده

ی زبان زنانه. شناسي و مسألهای خالقیّت زنان، زبانپويهپردازد موضوعات اين نقد عبارتند از بررسي روان

همچنین بررسي سیر فردی يا جمعي ادبیّات، تاريخ ادبیّات و البتّه مطالعه بر روی نويسندگان و آثار 

 (114: 1387)برتنس، « گیرند.منفرد در اين گونه نقد جای مي

زن ديوانه در »، «ادبیّاتي از آن خودشان»هايي مانند طور که در کتابی اين نوع نقد همانفرضیه

ای است که خالقیّت ادبي و ....آمده است اين است که اضطراب تألیف، ناشي از اين تحمیل کلیشه« پستو

ا اين دوگانگي را در هيک فعالیّت مردانه است. اين باور سبب پیدايش دوگانگي رواني شده است و آن

 (712: 1385اند. )آبرامز، های خود فرافكني کردهقهرمانان اصلي داستان

ی مردساالر برای زن به وجود آورده. محدوديّتي ی محدوديّتي است که جامعهاين دوگانگي نتیجه

 ترين رهاوردش برای زنان سرکوب طبیعت زنانه بوده است.که بزرگ
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