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 چکیده

د و پس از وي پژوهشگران راي به نام زبان زنان را مطرح ک ) اولین کسی بود که مقولهLekoff( )1975( رابین لیکاف
هاي  که تفاوت ،زیادي به تحقیق پیرامون اختالفات زبان زنان و مردان پرداختند. لذا پژوهش حاضر با این هدف انجام شد

از  عاملدا بررسی کند. بدین منظور ابتدا چند  ادبیات مقاومت با تکیه بر مکالمات رمان  زبانی زنان و مردان را در حوزه
هم از حوزه نحو به عنوان مبناي پژوهش تعیین گردید. نتایج حاصل از استخراج هریک از  عاملواژگان و چند   حوزه

  زبانی منطبق با نظریهتا حدودي  رمان این  هت گرفت، نشان داد نویسندکه به تفکیک جنسیت صور رمان دااز  متغیرها
ها با معیارهاي  در برخی موارد نیز زبان شخصیت. است هاي زن و مرد رمانش به کار بردهشناسان براي شخصیت زبان
خاص ادبیات  طشرای کامالً از رمان داهاي  ه اینکه زبان شخصیت. نکته قابل توجشناسی اجتماعی انطباق نداشت زبان

به واسطه  ،هاي زن و به ویژه زهرا را زبان شخصیت جنگ در این رمان  مقوله. براي مثال استمقاومت تأثیر پذیرفته 
است و نیز باعث شده تا از جمالت  ، سرشار از جمالت آمرانه نمودههداشت رشرایط بحرانی و پرمسئولیتی که در آن قرا

 شود.ها کاسته  عاطفی و عذرخواهی

 شناسی اجتماعی، ادبیات مقاومت، دا جنسیت، زبان، زبان کلیدي:گان واژ

 مقدمه
شود. عنوان  ه میشناسی اجتماعی بررسی و بدان توج ی است که در زبانهاي مهم موضوع زبان و جنسیت یکی از موضوع

به نام زبان زنان وجود دارد؟ و آیا  اي مقوله ساًپژوهش حاضر قبل از هر چیز خود برانگیزانندة این سؤال است که آیا اسا
شناسی هاي زبان قان رشتهگیرند؟ اکثر محقّ زنان و مردان در تعامالت اجتماعی خود دو زبان جداگانه را به کار می

ی و هاي آوایی، واژگان اجتماعی و جامعه شناسی زبان و منتقدان فمینیست بر این باورند که بین زبان زنان و مردان تفاوت
اي  یت ویژهم) در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم این موضوع از اه45: 1392، کومل نحوي وجود دارد. (رضوانیان

60کم پس از انقالب صنعتی و جنگ جهانی دوم از دهه ي  ا کمبرخوردار نبود. ام ه قرار گرفت و برخی به بعد مورد توج
) بیان 1998( گري) با این همه 101: 1389(کاظمی،  نان و مردان پی بردند.قان به وجود تفاوت میان کالم زاز محقّ

کند که حتی در دوره ي تودور در انگلستان هم بحث و گفتگو و اظهار نظر در خصوص زبان مناسب براي زنان  می
در تعلیم زن «کند که تحت عنوان  میالدي اشاره می 1523وجود داشته است. وي به عنوان نمونه به اثري مربوط به سال 
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) همراه با جهانی شدن فمینیسم، در ایران نیز مقارن با 74: 1382(نعمتی، کند. در بارة زبان زنان مطالبی را بیان می» مسیحی

ه قرار گرفت و جنبش زنان ایران ل مربوط به زنان مرکز توجئانقالب مشروطه و تأسیس مجلس و نهادهاي مختلف، مسا
الت بر اندیشۀ زنان ایران تأثیر گذاشت و موجب ظهور شاعران و گرگونی موقعیت زنان آغاز شد. این تحوبا هدف د

معتقد است  1) ساناساریان46: 1392ملک،  و  (رضوانیان نویسندگانی شد که در پی شناخت هویت زنانۀ خویش برآمدند.
در وهلۀ اول تمرکز آنان بر ضرورت تحصیل زنان بود؛  جنبش زنان از زنان طبقۀ متوسط و رو به باال تشکیل شده بود که

سپس آنان بر تغییر قوانین ازدواج و طالق و پرداختن به بهداشت و پیشگیري از بیماري مادران و کودکان تأکید داشتند. 
ی سی معتقد است در هر جامعۀ زبانی، زنان و مردان اصطالحات خاص و حتّ)مدر77-80: 1384(ساناساریان، 

هاي دستوري و آوایی دارند. به عالوه، رفتارهاي زبانی معموال با  هاي ویژة خود را در کاربرد الگوها و ویژگی شگرای
اند. همبستگی  نی(مانند حرکات دست، سر، صورت و غیره) همراهند که داراي ارزش ارتباطی معی زبانیرفتارهاي غیر 

ها در برخی از اجتماعات چندان  شود. این تفاوت یز برجسته میاین مجموعۀ رفتاري (زبانی و غیر زبانی) با جنسیت ن
ا در جوامع دیگر نی خالصه شوند؛ امظی معیهاي تلفّ قابل مالحظه نیستند و ممکن است تنها در اصطالحات یا ویژگی

زنان و مردان را  هاي زبانی پژوهش حاضر در نظر دارد تا تفاوت )161: 1368سی، (مدر ند.ا ه و اساسیها قابل توج تفاوت
بررسی کند و به میزان انطباق دا هاي شاخص دفاع مقدس یعنی رمان  ادبیات مقاومت با محوریت یکی از رمان در حوزة

ها از شرایط خاص ادبیات  هاي زبان شناسان و نیز میزان تأثیر پذیري این تفاوتها با نتایج حاصل از پژوهش این تفاوت
هاي مطرح در  دستیابی به این هدف ابتدا مختصري در باب ادبیات مقاومت و نیز تئوري مقاومت بپردازد. در راستاي

هاي زبانی زنان و مردان  رابطه با زبان و جنسیت سخن گفته و در ادامه به تحلیل نتایج به دست آمده در حوزةتفاوت
 پرداخته خواهد شد.

 
 ادبیات دفاع مقدس)( درآمدي بر ادبیات مقاومت

ها و به بار نشستن  ها، شروع، تداوم واتمام جنگ ها بر حسب ریزش و رویش حکومت تسیاسی و اجتماعی ملّتاریخ 
آورند.  می  ها به تحریر در ها را گاه بر حسب پس و پیش جنگ تخان، تاریخ ملّگیرد. چنان که مور ها شکل می انقالب
اند و  ها روییده ها از خاکستر جنگ نمراه بوده است. تمدآدمی بر این کرة خاکی همواره با جنگ و ستیز و دفاع ه حیات

اند.  ها، ثمرة شجاعت مردمان عادي در میدان جنگ و کارزار بوده تاند. قهرمانان ملّ اند و در نهایت افول کرده به بار نشسته
. البته نباید فراموش کرد ت دیگر بوده استتی بر ملّها نتیجه ي دفاع یا فتح و یورش ملّ تآثار هنري و ادبی درخشان ملّ

ت نیز ن، ریزش یک حکومت، به خواري کشیدن یک نژاد و بی هویت کردن یک ملّها گاه سبب افول یک تمد که جنگ
 )9: 1380بوده اند. (سلیمانی،

ها  ها، اعتقادات، باورها و ارزش هاي ویژة انسانی است؛ به این معنا که در موقعیت جنگ رفتارها، کنش جنگ از موقعیت
 جنگآیند.  به مرحلۀ عمل درنمی رسند، ظهور میۀ گیرند و به منص به همان طریقی که در یک موقعیت عادي شکل می

زنند؛ و  )حوادث بزرگ هر دوران، ادبیات آن دوران را رقم می11: 1380هاست. (سلیمانی، میدان آزمون گوهر وجودي آدم
الت پیوسته با آن، از جمله جنگ هشت گذارند. پس از انقالب اسالمی و تحو به فراخور حادثه، نامی بر آن ادبیات می

ایران و تبعات فراگیر آن، گستردگی موضوعات مطرح شده از سویی و سالۀ عراق علیه ایران و دفاع همه جانبۀ ملّت 
ام تنود نام و عنوان بر سر دفتر ادبیات آن ایع نگرش اندیشمندان، محقّقان و ادیبان از سوي دیگر منجر به تکثّر و تعد

پایداري، ادبیات  )در نتیجه اصطالحاتی چون ادبیات جنگ، ادبیات23: 1393شده است. (امیري خراسانی و هدایتی،

1- sanasarian 
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توان گفت در حالی که ادبیات  در تبیینی مختصر می س در این زمینه به کار گرفته شد.مقاومت و ادبیات دفاع مقد

اي از این دو است که تنها آثاري را  مقاومت و پایداري تا حدود زیاد مترادف با یکدیگر هستند، ادبیات دفاع مقدس شاخه
» دا«ملّت ایران نظر داشته اند. کتاب  ساله ي کشور عراق علیه ایران و دفاع همه جانبه شود که به جنگ هشت شامل می

وي در خرّمشهر  نوشته ي خانم سیده اعظم حسینی که به بیان خاطرات سیده زهرا حسینی و حضور بیست و دو روزة
 شود. در این پژوهش به آن پرداخته می پردازد یک از تأثیرگذارترین و پرفروش ترین آثار ادبیات دفاع مقدس است که می

 زبان و جنسیت
هذا نباید فراموش کنیم ما محصول  گیریم. مع خواهیم به کار می رسد که ما زبان را همان گونه که می غالباً چنین به نظر می

بینی و  جهان کند، بل گویی خویش هستیم. این بدان معنا است که زبان صرفاً واقعیت اجتماعی را منعکس نمیشیوة سخن
زند. زبان، مکون و شاخص واقعیت اجتماعی است و از این رو موجد و محافظ روابط  خودیابی ما را نیز رقم می

 »کوتس تۀآید و در عین حال چون به گف ها و هویات آن به شمار می اجتماعی و خصوصاً مناسبات اقتدارآمیز، ارزش
هاي متفاوت ارزشی  هاي مختلف معانی و شبکه گویی به انتخاب نظام گفتمان خنثی وجود ندارد و ما در سخن)«1998(

گذارد. در زمینۀ تأثیر زبان بر جهان بینی کافی  زبان قدرت زدگی را هم به نفع تغییر اجتماعی پشت سر می »پردازیم می
نس مؤنّث را از لفظ کنیم؛ ولی ج شنویم، آن را با جنس مذکّر تداعی می است به یاد آوریم هر وقت کلمۀ قاضی را می

15: 1388دي اصل،پرستار جدا نمی دانیم. (محم( 
ت زیادي نیست که مطرح شده است. در بررسی ه به جنسیت به عنوان یکی از مشخّصهتوجهاي انجام  هاي قشربندي مد

ها  دیگر تا مدتشد. به عبارت  هی نمیها به این مسئله توج ها نیز تا مدت شده در خصوص طبقات اجتماعی و قشربندي
چنان بود که گویی زن هیچ نقشی در مسئله ندارد یا آنکه در تحلیل  هاي صورت گرفته در این خصوص آن کلّیۀ بررسی

تقسیمات قدرت، ثروت و اعتبار اجتماعی، زنان اهمیتی نداشته و در خور توجا امروزه حضور جنسیت به ه نیستند. ام
) در تحلیل نسبت جنس و 18: 1381رود. (پاك نهاد، یقتی مسلّم به شمار میعنوان یکی از عناصر در قشربندي حق

شد و سپس رفته رفته زبان به  جنسیت با زبان ابتدا زبان زنان و مردان با عالئم زیست شناختی مرتبط در نظر گرفته می
 هاي جنسیتی به حساب آمد. عنوان کارگزار نمادین نقش

شناسی  هاي زبانی زنان و مردن برآمدند؛ مطالعات جامعه یشتر در پی تحلیل تفاوتشناسان هر چه ب با گذشت زمان زبان
هاي  شناسان آمد و نشان داد که زنان بیشتر از مردان نسبت به مقام و منزلت خودآگاه هستند. پژوهش نیز به مدد زبان

رهاي زبانی وابسته به طبقۀ ا جزبانی نیز بیانگر این بود که زنان نسبت به متغیاسیت بیشتري دارند. به عبارتی، تماعی، حس
هاي  کنند و در تلفّظ کلمات، بیشتر از مردان از واج زنان از ساختارهاي کهنه تر، خالص تر ومؤدبانه تر زبان استفاده می

کند  برند. زنان به قیدهایی که عواطف شدیدتري را بیان می کنند و از ناسزاهاي ضعیف تري بهره می معیار استفاده می
) نکتۀ قابل توجه دیگر اینکه مطالعۀ 25: 1394کنند. (نجفی عرب، عالقۀ بیشتري دارند و سریع تراز مردان صحبت می

توان از خانواده آغاز کرد. زبان جنسیتی ابتدا به  نسبت زبان و جنسیت در مناسبات دوسویۀ نا همجنس خواهانه را می
شود. سپس این زبان به محاورات غیر صوري مثالً روابط  از تولید میعنوان نوعی ویژگی شخصیتی در نهاد خانواده ب

شود. در ادامه همین زبان در غالب  هاي کوچک و فراتر از خانواده نظیر همسایگی کشیده می چهره به چهره در گروه
دهد. اهمیت  یابد که مرد و زن را در برابر هم قرار مدرسه و اشتغال و دادگاه و حکومت و بازار چنان سازمان می

الگوهاي زبانی در این نهادها از ساخت مستحکمی برخوردارند؛ زیرا با نابودي نهادهاي مزبور، زبان جنسیتی هم چنان 
 دهد ماند و به حیات خود ادامه می باقی می
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 هاي مطرح در رابطه با زبان و جنسیت تئوري

 »تئوري تفاوت« ازدو تئوري عمده وجود دارد که عبارتند هاي زبانی میان زنان و مردان،  در حوزة فرهنگ دربارة تفاوت
این  در» ها دیدگاه فمینیست« و» چارچوب نقصان«توان به ها می ). از دیگر دیدگاه77 :1382(نعمتی، .»تئوري برتري« و

 رابطه اشاره کرد:
 ط)(تسلّ برتريتئوري الف: 

شناسان طرفدار برابري جنسیتی قرار گرفت دیدگاه تسلّط بود.  از بسیاري لحاظ مورد توجه اولین زبان که اولین دیدگاهی 
ا یابند و در نتیجه داراي جامعۀ زبانی یکسان هستند؛ ام از این دیدگاه، زنان و مردان هر دو در یک فرهنگ رشد می

عداد عناصر زبانی که به نفع مردان باشد بیشتر است. اي که در آن قدرت و موقعیت نامساوي تقسیم شده است و ت جامعه
ه به جایگاه هاي اجتماعی و تأثیر پدیدة اجتماعی شدگی با توج ) شالودة نظري این رهیافت بر نابرابري78: 1382(نعمتی،

ی از نتایج هاي زبانی زنان و مردان یک ) از نظر لیکاف تفاوت101: 1389برتر و قوي تر مردان در اجتماع است. (کاظمی،
هایی است که از نظر نقش و موقعیت  ها در واقع بازتاب تفاوت هاي زبانی آن هاي اجتماعی است و ویژگی نابرابري

اجتماعی میان اعضاي این دو گروه وجود دارد. حتّی در جوامع پیشرفتۀ امروزي نیز زنان به طور نسبی پایگاه اجتماعی 
رند و این بی ثباتی و تزلزل در رفتار زبانی بازتابی قابل مالحظه دارد. کم ثبات تر و نقش اجتماعی محدودتري دا

 »زبانی ضعیف«) لیکاف اذعان داشت زنان به این خاطر که فاقد اقتدارند و زبانی محتاطانه دارند با 168: 1368(مدرسی،
هایی از کاربرد ابزارهاي به  مونهکنند. علّت اشاره به این سبک زنانه (که بعدها گونۀ زنانه نامیده شد) وجود ن صحبت می

د، بیان مطالب به صورت سؤالی یا همراه با سؤآالت اصطالح تضعیف کننده مانند ناسزاهاي مالیم تر، آهنگ مرد
 (در زبان انگلیسی) در کالم زنان بود. اي ضمیمه

 تئوري تفاوت ب:
دیدگاه مهم اقل بخشی از آن در پاسخی انتقادي به دیدگاه تسلّط مطرح دیگر در این ارتباط دیدگاه تفاوت است که حد

) در این تئوري، 36: 1381پاك نهاد جبروتی،(کوشند خود را از مفهوم تسلّط دور کنند.  شد. نظریه پردازان این دیدگاه می
بارة زنان و شوند. بنابراین، براساس این تئوري، صحبت در پسران و دختران، گویی که در دو فرهنگ متفاوت بزرگ می

ها را باید یک بحث بینافرهنگی به حساب آورد. در این تئوري که به تئوري دو  هاي زبانی موجود بین آن مردان و تفاوت
شوند.  هایی متفاوت با دنیاي زبانی متفاوتی ترسیم می فرهنگی نیز معروف است، مردان و زنان داراي فرهنگ

 )77: 1382(نعمتی،
 چارچوب نقصان ج:

 نقصانبیند. به این  تی است، گفتار زنانه را در مقایسه با گفتار مردانه داراي نقصان مینقصان که رویکردي سنّ چارچوب
هاي زیادي مبنی بر  (با سرمنشأ طبیعی یا پرورشی) بارها در فرهنگ و باور عامه اشاره شده است. براي مثال کلیشه

یچیدگی و اهمیت الزم است و تمایل زنان به سخن چینی وجود گویند فاقد پ پرحرف بودن زنان و این که سخنی که می
اند که چطور حرف بزنند، چه  هاي معاصر به زنان آموزش داده هاي آداب معاشرت از قرون وسطی تا دوره دارد. کتاب

نظر شخصی  اند که سخن چینی نکنند و از بیان ها زنان را پرهیز داده بگویند و چه نگویند و چقدر بگویند. در آن کتاب
 خود صرف نظر کنند و آهنگ صدایشان را همواره پایین و آرام نگه دارند و لحنی موافق داشته باشند.

 هادیدگاه فمنیستد: 
یکی از رویکردهاي نقد ادبی نقد فمنیستی است. اساساً دو نوع گرایش عمده در شیوة نقد فمنیستی وجود دارد: گرایش 

اند، به چه  پردازد که زن در آثاري که مردان نوشته شود، عمدتاً به این موضوع می نامیده می »هاي زن جلوه«اول که 
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شود، به زن در مقام  نامیده می »نقد زنان«هاي غالبی به خواننده ارائه شده است. در گرایش دوم که  صورت و با کدام نقش

ه فراوانی دارند تا از این سندگان زن، توجشود. در این گرایش، به ساختار و مضامین آثار ادبی نوی نویسنده توجه می
توان  هاي شاخص این مکتب می از چهه) 122: 1376هاي زنانه راه ببرند. (پاینده، الیتطریق به شناخت پویش روانی فع

ها معتقدند جنسیت دست پروردة اجتماع است.  فمنیستبه ویرجینیا وولف، سیمون دبورا و بتی فریدان اشاره کرد. 
ها نیست. در این که جنس مبناي زیست  کنند محصول جبري طبیعت آن که مرد و زن در جامعه ایفا می هایی نقش

ها است و شیوة  ا مهم شیوة تعبیر این تفاوتشناختی دارد یعنی در تفاوت پیکر دختر و پسر، تردیدي وجود ندارد، ام
ی کنند. (آبوت دانند و چه رفتاري را با ارزش تلقّتربیت پسران و دختران که چه رفتارهایی را متناسب با جنسیت خود ب

 )27: 1380و واالس، 
 
 محورهاي مورد بررسی در رابطۀ زبان و جنسیت 

هاي موجود در زمینۀ زبان زنان و مردان در چهار محور آوایی، واژگان، نحو و معنا قابل بررسی هستند که ما در  تفاوت
 .بررسی خواهیم کرداین پژوهش تنها دو محور واژگان و نحو را در حد توان 

 
 محور واژگان

هاي موجود بین  زبان دانست. در واقع تفاوتهاي آن  ترین محمل براي ظهور ویژگی توان مهم واژگان یک زبان را می
رود قابل تشخیص است. در نتیجه اگر  هاي مختلف تا درصد زیادي از روي واژگانی که در هر زبان به کار می زبان

هاي اساسی دارند، طبیعی است  دانیم و معتقدیم زبان زنان و مردان با یکدیگر تفاوت جنسیت را عاملی مؤثّر بر زبان می
شناسان معتقدند  هاي واژگانی که زبان از جمله ویژگی ها جستجو کنیم. ها را در واژه اد قابل توجهی از این تفاوتکه تعد

 گیرند، عبارتند از: متفاوتی به کار می ها را به میزان و نحوة زنان و مردان آن
باشد.  اي موسوم به دشواژه می پدیده هاي جامعه بر زبان، ترین مصادیق تأثیر فرهنگ و ارزش از جالب یکی ها: دشواژه -1

شود، اما در  ها از لحاظ فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ناشایست تلقّی می هاي زبانی هستند که ذکر آن ها صورت دشواژه
شناسان بر این باورند که مردها  ) به طور کلّی، زبان112: 1391رود. (ارباب، گفتار قشرهایی از جامعه به وفور به کار می

آید. این شرایط  ها به وجود می تر در آن ها دارند و این میل از سنین پایین باطنی بیشتري براي استفاده از دشواژه میل
دانیم) استفاده  ها را بد می (کلماتی که در عرف زبانی آن تابودهد که از کلمات و عبارات  اجتماعی به مردان اجازه می

 .دانند ها در جامعه می تر بودن گفتار زنان را موقعیت پایین آن ب) اولین دلیل مؤد1989( 3) و آدامز1993( 2کنند. هولمز
داند که جامعه از زنان در مقایسه با مردان انتظارات بیشتري دارد و زنان  همچنین هولمز دومین دلیل را در این مسئله می

توان به دو دسته ي  ها را می دشواژه )550: 1392الگوي رفتاري صحیح در جامعه هستند. (محمودي بختیاري و دهقانی،
 رکیک و غیر رکیک تقسیم بندي کرد.

اي از مردم نسبتاً عادي و نه چندان تحصیل کرده شکل گرفته  فضاي این رمان در میان عده »:دا«ها در رمان  دشواژه
وجود ندارد که این موضوع قطعاً هاي زن ومرد این رمان  غیر رکیکی در کالم شخصیت است، با این وجود هیچ دشواژة

ها شکل گرفته مرتبط است. نمودار زیر درصد استفادة زنان و  با اعتقادات و فرهنگ اسالمی مردمی که داستان در میان آن

2 - Holmes 
3- Adames 
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ا تا همین حد اختالف درصد چندان زیاد نیست ام هرچند دهد. را نشان میدا هاي غیر رکیک در رمان  مردان از دشواژه

ها نیز با نظر محقّقین انطباق ندارد. چرا که طبق تحقیقات انجام شده زنان به منظور حفظ  بیشتر زنان از دشواژهاستفادة 
 .کنند ها استفاده می اند، کمتر از این گونه واژه جایگاه اجتماعی خود و به واسطۀ آنچه که از کودکی آموخته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )21: 1389است (حسینی،بی عرضه دا: این حسن البکر  -
- 21... (همان: حرامزادهام دا: این صد( 
 )166. از صبح تا حاال... (همان: خل و چلهآقاي ابراهیمی: یه  -
 )199، سرت داغه... (همان:گیس بریدهدا:  -
 )302وایستید (همان:  ها پست فطرت، نامردها، ها بی شرفزهرا شره:  -
 )392کنه (همان:  می ه خريکلّعبدالرضا: این پسره،  -
 )572. حرف دهنت رو بفهم. (همان: شو خفهمنافق:  -

در جوامعی که اعتماد متقابل بین افراد کمرنگ است و بعضاً دروغ رواج دارد، وقتی گوینده با  غالباً ها: سوگندواژه -2
داند براي اثبات صداقت خود سوگند یاد کند. (نجفی  شود و یا الزم می شود ناچار می تردید یا انکار مخاطب رو به رو می

هاي مردان و زنان در  ) در مورد تفاوت1981-(گوم  انگلیسیهاي انجام شده در زبان  ) پژوهش251: 1394رب،ع
) 121: 1380(جان نژاد، .خورند ها، بیانگر این است که مردان بیش از زنان قسم می خصوص به کار گیري سوگندواژه

اس و...) و هم شامل (تو رو خدا، به حضرت عبتواند هم شامل سوگند خوردن به مقدسات دینی  ها می سوگندواژه
: 1391هات، به جون خودم و...) باشد. (مروي، (تو رو جون بچه فردسوگند خوردن به چیزهاي با ارزش و مهم زندگی 

38( 
مورد سوگند  1مورد سوگند به مقدسات دینی و  45 مورد سوگندواژة به کار رفته در رمان دا 46 از :داها در  سوگندواژه

آنجا  از ها است. هاي زن و مرد رمان از سوگندواژه شخصیت درصد استفادة به امور ارزشی است. نمودار زیر بیان کنندة
نویسندة کنند،  ها استفاده می شناسی اجتماعی معتقدندمردان به منظور تثبیت سخنشان بیشتراز سوگندواژه که محقّقان زبان

 نشانۀر از یک نوع سوگندواژه (تو رو خدا) این ویژگی را به درستی به کار نگرفته است. همچنین استفادة مکرّ "دا«رمان
 که البته احتماالً به واسطۀ واقعی بودن داستان اجتناب ناپذیر بوده است. محدودیت لغات نویسنده است

 زنان
57/1% 

 مردان
42/8% 

0 

 
مقایسه درصد استفاده زنان و مردان  -1نمودار 

 "دا"از دشواژه ها در رمان 



 
 ۳۷۹/  هاي زبانی زنان و مردان در ادبیات مقاومت تفاوتبررسی 

 

 
 

 )32: 1389... (حسینی، تو رو خدازهرا: دا،  -
- 111آرید (همان:  خیلی خوب طاقت می اوالّاله: غس( 
 )164بیاید ببینید این خواهر چی میگه (همان:  تو رو خداآقاي ابراهیمی:  -
 )210همان: قسمت میدم آروم بگیر. (تو را به جان بابا  زهرا: دا، -
 )342کنم (همان:  اگه بیرون نري، شلیک میخدا شاهده زهرا:  -

ها یا همان تردیدنماها کلماتی هستند که عدم اطمینان گوینده را در  کننده تعدیل تردید):قیود ( ها تعدیل کننده -3
کنم، شاید، ممکن  کنم، به نظرم، گمان می فکر می«کنند. براي مثال عباراتی مانند  خصوص موضوع مورد بحث بیان می

معتقد است که زنان بیشتر از مردان از  شوند. لیکاف ها محسوب می هایی از تعدیل کننده نمونه» است، احتماالً و...
ها، گفتار تردید  کننده کنند و به همین دلیل برخی گفتار زنان را به دلیل به کارگیري تعدیل ها استفاده می کننده تعدیل

 )108 -109: 1380اند. (جان نژاد، توصیف کرده
هاي  دهد و با گفته ها را نشان می کننده به دست آمده از دا  استفادة بیشتر زنان از تعدیل آمارها در رمان دا  تعدیل کننده

شناسان بر این باورند که زنان به دلیل اعتمادبه نفس پایین و عدم  گرانی چون لیکاف منطبق است. چرا که زبان پژوهش
نمودار  کنند. بیشتري استفاده می )(تردیدنماهاي ها کننده قطعیت و گاهی به منظور همراه کردن مخاطب با خود از تعدیل

 دهد. ها در رمان دا را نشان می کننده زیر درصد استفادة زنان و مردان از تعدیل
 

 

 زنان
71.7% 

 مردان
28.2% 

مقایسه درصد استفاده  زنان و مردان از  - 2نمودار 
 "دا "سوگند واژه ها در رمان

 زنان
67/5% 

 مردان
32/4% 

مقایسه درصد استفاده  زنان  -3نمودار  
   "دا"ومردان از تعدیل کننده در رمان 
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 )65: 1389ها به طرفتان... (حسینی، عراقیممکن است علی:  -
 )97اینا تا نصف شب بخوان بمونن ... (همان:  شایدزینب خانم: ...  -
 )167ر کی هستی؟ (همان: تو دختببینم گنوا:  -
 )330اون جلوها مجروح داشته باشیم... (همان:  احتماالًرزمنده:  -
 )374توپ از حیاط توي کالس اومده و... (همان: این طور که معلومه عبداهللا:  -
 )306پسرتون تموم کرده (همان:  ظاهراًزهرا: مادر من دکتر نیستم؛ ولی  -
 )701باشند (همان: ها حمله کرده  موشکنم  فکر میزهرا:  -

ها عباراتی مانند فقط، حتماً، واقعاً، خیلی، حقیقتاً، صد در صد و... هستند  تشدیدکننده قیود تأکید):( ها تشدیدکننده -4
) لیکاف بر این باور است که زنان براي تأکید بر گفتار 260: 1394که شدت و تأکید را به گفتار میافزایند. (نجفی عرب، 

ها در توصیف هر چیزي با  کنند. آن استفاده می so ،very، suchهایی مانند تر جمالت و تشدیدکننده ويخود از آهنگ ق
) نیز تأیید 1989( پوینتونکنند.  ا مردان معموالً به یک توصیف ساده و خنثی اکتفا میکنند، ام شدت بیشتري عمل می

بختیاري و  کنند. (محمودي بت به مردان استفاده میهاي بیشتري نس کند که زنان در گفتار خود از تشدیدکننده می
 )551: 1392دهقانی،

توان با زن نگاشته بودن این رمان  هاي فراوانی استفاده شده است که این را می از تشدیدکننده دا:در ها  تشدیدکننده
را به لحاظ جنسیتی به  ها این رمان تشدیدکننده شود، نویسندة مرتبط دانست. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می

 هاي زن و مرد داستان خود توزیع کرده است. درستی میان شخصیت
 

 
 

 )19: 1389با خودش... (حسینی، همیشهبابا: مرا  -
 )22ارتباطی... ندارم (همان:  هیچعمو: من  -
 )117زیر آتش است که... (همان:  آنقدرآقاي ساالروند: شطّ -
 )152طرفت هم نمیام (همان:  اصالًصباح: ... اون موقع دیگه  -
- 365پر از گرد و خاکه (همان: حتماًار: چند وقتی مطب بسته بوده، آقاي نج( 
 )433تونی بري اتاق جنگ ... (همان:  شما می فقطجوان کنار راننده: خواهر  -

 زنان
55/8% 

 مردان
44/1% 

مقایسه درصد استفاده زنان  و  -4نمودار 
 "دا "مردان از تشدیدکننده در رمان 
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 )520هاي پایم کجا هستند (همان:  دونم زانوهام یا انگشت نمی اصالًکنم.  ... حس میفقط زهرا: من  -

 
 محور نحو

هاي زبانی زنان و مردان نه تنها در نوع و میزان استفاده از واژگان مختلف، بلکه در محور  شناسان تفاوت زبان به عقیدة
 خواهیم پرداخت: داها در  نحو و نوع به کارگیري جمالت نیز قابل مشاهده است. در ادامه به بررسی برخی از این تفاوت

گرا توصیف  را حمایت طلبانه و مشارکت هشناسان زبان مردانه را قدرتمندانه و آمرانه و زبان زنان زبان جمالت آمرانه: -1
هایی قرار دارند که به صورت سلسله مراتبی سازمان یافته است و رئیس یا رهبر  ها معتقدند مردان در گروه کنند. آن می

طلب و  کند. عالوه بر این مردان سلطه توري استفاده میهاي قوي دس گروه براي اثبات قدرت و کنترلش بر گروه، از فرم
شود آنان بیشتر از  در مکالمات در پی غلبه بر هم صحبت خود و نشان دادن برتریشان هستند؛ خود این امر باعث می

است،  هاي زنانه غیر سلسله مراتبی و مبتنی بر مشارکت و تشریک جمعی هاي آمرانه بهره گیرند. اما سازمان گروه صورت
همچنین زنان در مکالمات در پی برقراري تعامل و ارتباط مثبت با دیگران هستند. این عوامل باعث شده است آنان به 

(نجفی  جاي استفاده از دستورات مستقیم، بیشتر منظورشان را پیشنهاد دهند یا آن را به طور غیر مستقیم مطرح کنند.
دو دستۀ امر تشدیدي که با تحکّم همراه است و امر تعدیلی که بیشتر  توان به جمالت امري را می )399: 1394عرب،
 پیشنهاد و خواهش دارد تقسیم بندي نمود. جنبۀ

مو رد امر تشدیدي است که  200امري به کار رفته در این رمان  مورد جملۀ 217مجموع  از جمالت آمرانه در رمان دا:
شناسان  این موضوع با شرایط بحرانی که داستان رمان در فضاي آن شکل گرفته بی ارتباط نیست. با وجود این که زبان

ه قرار ورد توجم دا این موضوع در نگارش رمانکنند،  معتقدند زنان بسیار کمتر از مردان از جمالت دستوري استفاده می
(زهرا) به کار گرفته که در صورت نادیده  داستاننگرفته است؛ البته بیش از نیمی از جمالت آمرانه را شخصیت اصلی 

نمودار زیر توزیع  هاي زن و مرد توزیع نموده است. نویسنده جمالت آمرانه را به درستی بین شخصیت ،گرفتن آن
 هد.د را نشان می داجنسیتی جمالت امري در 

 

 
 

 امر تشدیدي:
 )17: 1389حاجی: ... اوضاع خطرناك است. خانه نمان. (حسینی، -
 )31پاپا: نرید روي آردها... بیاید پایین (همان:  -

 زنان
58.9% 

 مردان
41% 

0 

درصد استفاده  زنان و مقایسھ  -5نمودار 
 "دا "مردان از جمالت امر ي در رمان 
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 )78پرستار: بگو مسئول سردخونه بیاد... (همان:  -
 )99دا: پاشو، پاشو برو حمام (همان:  -
 )109و... (همان: صات شهداي گمنام رو توي این بنویسید آقاي پرویز پور: مشخّ -
 )135مریم خانم: بگیرید بخوابید... (همان:  -
 )150حاج آقا نوري: خب شرایط اظطرار است. بدون غسل و کفن دفن کنید (همان:  -
 )219بشین... بعد برو (همان:  مریم خانم: فعالً -
 )318ستوان: این گلوله رو بده به این خواهر (همان:  -
 )363نکنید... (همان:  دایی: بسه دیگه. بیشتر از این کاري -
 )474دکتر سعادت: زود باشید بجنبید. این رو برسونید بیمارستان (همان:  -
 )551زهرا: بسه دیگه بسه. هیچی نگو (همان:  -
- 616ها نده (همان:  دي: ... به هیچ وجه اسلحه را دست آنآقاي محم( 
 )704حبیب: اگر بوي میوه حس کردي، استنشاق نکن (همان:  -

 
 امر تعدیلی:

 )26: 1380حسینی،بابا: سعی کن اینجا نمانید ( -
 )604زهرا: حاال شما ما رو ببرید. خدا بزرگه (همان:  -
 )3پاپا:... نذار شیطون بره تو جلدت (همان: -
 )76زهرا: اگه کاري دارین بگین براتون انجام بدم... (همان:  -
 )202زهرا: باباي قشنگم با من حرف بزن... (همان:  -
هاي اجتماعی گوناگون، الگوهاي رفتاري متفاوت و انتظارات اجتماعی مختلفی به  نقش مؤدبانه و عذرخواهی: زبان -2

ها و اصول کّلی آن است.  هاي رفتار اجتماعی انسان است و بنابراین تابع مالك آورد. رفتار زبانی، یکی از جنبه وجود می
تر و مناسب  جوامع، از زنان در مقایسه با مردان رفتار اجتماعی صحیح شناسان اجتماعی، از آنجا که در بیشتر به نظر زبان

هاي  ی از نظر اجتماعی از شکلرود، رفتار زبانی آنان نیز نه تنها با مردان متفاوت است، بلکه به طور کلّ تري انتظار می
که در بسیاري اوقات  عذرخواهی از جمله مواردي است) 186: 1381تري برخوردار است. (نوشین فر، بهتر یا صحیح

تواند نشانۀ گذشت  برداري و ضعف دانست، هرچند همیشه بدین گونه نیست و گاهی می توان آن را نشانۀ فرمان می
 شناسان معتقدند این ویژگی در زبان زنان بارزتر است. باشد. به هر حال زبان

بسیار اندك   دا رمان بانه دردهد که استفاده از جمالت مؤد طور کلّی آمار نشان می به : دازبان مؤدبانه و عذرخواهی در 
توان زاییدة شرایط بحران و عدم وجود فرصت براي به کار گیري این گونه  است که این موضوع را تا حدودي می

 نمودار زیر نحوة ه کرده است.جمالت دانست. اما نویسنده همین تعداد اندك را نیز به لحاظ جنسیتی به درستی استفاد
 کند. هاي زن و مرد داستان مشخّص می توزیع این جمالت را در بین شخصیت



 
 ۳۸۳/  هاي زبانی زنان و مردان در ادبیات مقاومت تفاوتبررسی 

 

 
 

 )49: 1389پریوش: خیلی ممنون که مواظب مامانم هستی (حسینی، -
 )120زهرا: اگه زحمتی نیس منم تا در خونه برسونید (همان:  -
 )217کنم شما حواستون بهش باشه (همان:  زهرا: خواهش می -
 )364. دست خودم نبود (همان: دسرباز آذري: شما ببخشی -
 )660زهرا: لطف کنید به آقاي حبیب مزعلی بگویید من اینجا هستم (همان:  -

اند. در وجه پرسشی گوینده/ نویسنده  را وجه تمایز زبان زنان از مردان دانسته شناسان وجه پرسشی زبان فرم سؤالی: -3
العات قرار العات مطرح است و مخاطب در جایگاه ارائه دهندة اطّکه در این مورد اطّ خواهد چیزي را از مخاطب می

قطعیت دانست. این  توان تاحدودي نشانۀ تردید و عدم )استفادة زیاد از جمالت سؤالی را می92: 1379دارد. (فرکالف، 
راي بیان منظور خود از جملۀ تواند ب موضوع به ویژه در مواردي مطرح است که قصد گوینده سؤآل نیست و وي می

ها نشان داده که زنان بیشتر از مردان در کالم خود از  بررسی .کند اخباري استفاده کند، اما فرم سؤالی را انتخاب می
. برخی افراد مانند لیکاف این موضوع را ناشی از عدم قطعیت و تزلزل در گفتار زنان کنند عبارات پرسشی استفاده می

هالیدي معتقد است ممکن است افراد درگیر در ارتباط براي انجام یک کنش کالمی از وجهی ناهمخوان   چهاگردانند.  می
 )51: 1376(مهاجر و نبوي، کنندبا آن بهره گیرند، مثالً از وجه پرسشی براي دادن فرمان استفاده 

کامالً اثبات کنندة این گفتۀ پژوهشگران است که زنان به دلیل تردید در  داجمالت پرسشی در  تعداد : دافرم سؤالی در 
هر چند گاه هدف گوینده از به کاربردن این نوع جمالت به تأمل کنند.  گفتار بیشتر از جمالت پرسشی استفاده می

 ست.قابل مشاهده ادا واداشتن مخاطب است. در نمودار زیر نتایج تفکیک جنسیتی جمالت سؤالی رمان 

 زنان
60/8% 

 مردان
39/1% 

مقایسه درصد استفاده زنان و  -6نمودار  
 "دا"مردان از جمالت مؤدبانه در رمان 
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 )23: 1389کند؟(حسینی، دا: کسی که به این عالم رحم نکند، به ما رحم می -
 )81زهرا: پس چی شد؟ چرا اینقدر ضعیفی؟ (همان:  -
 )222کنن؟ (همان:  زهره فرهادي: چرا فکري به حال اینا نمی -
 )436دونی وضع خطوط چه جوریه؟! (همان:  سرهنگ: تو از کجا می -
- 698را سیلی بزنم؟ (همان: ه حبیب: چرا به من گفتی بچ( 

ها بخشی از فرهنگ یک جامعه هستند که دانش، جهان بینی و نگرش عامی را در بین  المثل ضرب ها: المثل ضرب -4
تواند به این دلیل باشد که نویسنده  ها در نثر نویسندگان می المثل دهند. به کارگیري ضرب اعضاي یک جامعه نشان می

شدة همگانی  هایی از این دانش مشترك و پذیرفته ها را با نمونه اند و براي تأکید بر سخنانش آند سخنان خود را کافی نمی
ها و اصطالحات زبانی  المثل تر از ضرب ) زنان نسبت به مردان در موضوعاتی عام317: 1394کند. (نجفی عرب، همراه می

ها استفاده کرده و  المثل اي تأکید منظور خود از ضربکنند. به این معنی که زنان بیشتر از مردان و اغلب بر استفاده می
 )44-49: 1385کنند. (فیاض و رهبري،  ها استفاده می المثل مردان اغلب با اهدافی آموزشی و پندآموز از ضرب

 هاي به کار المثل بیشتر ضرببسیار اندك است و دا  رمان هاي به کار رفته در المثل تعداد ضرب :دا ها در  المثل ضرب
که محقّقان  چرارسد.  شناسان علمی به نظر می اند که این از دید زبان هاي زن رمان بیان کرده را شخصیت دا فته درر

نمودار  کنند. ها استفاده می المثل مردان از ضرب تر از تر و در موضوعاتی عامشناسی اجتماعی معتقدند که زنان بیش زبان
 است.دا ها در رمان  زیر بیانگر چگونگی توزیع جنسیتی ضرب المثل

 

 زنان
72/7% 

 مردان
27/2% 

مقایسه  درصد استفاده زنان و  -7نمودار
 "دا "مردان از جمالت سؤالی در رمان 

 زنان
66/6% 

 مردان
33/3% 

مقایسه  درصد استفاده زنان و  -8نمودار
 "دا "مردان از ضرب المثل در رمان 



 
 ۳۸٥/  هاي زبانی زنان و مردان در ادبیات مقاومت تفاوتبررسی 

 
 )55 :1389حسینی،دا: سرت تو هر دیگی پخته شده ( -
 )714تر نیست (همان:  زهرا: ... وگرنه خونش که از دیگران رنگین -
 )142تره... (همان:  آقاي ابراهیمی: انگار دیوار من از همه کوتاه -
 )314پیر شدیم. آفتاب عمرمون لب بومه (همان: پیرمرد خرمشهري: ما  -
 )599زهرا: جواب ابلهان خاموشی است (همان:  -

تر خود در جامعه، بیشتر از  زنان به خاطر موقعیت اجتماعی پایینشناسان اجتماعی معتقدند  زبان تعابیر عامیانه: -5
 هاي جدید و خارج از زبان معیار هستند. واژهکنند. اما مردان به دنبال ساخت  تر زبان استفاده می هاي صحیح شکل

بیشتر بوده است.  عامیانه استفادة زنان از تعابیراین رمان در  هاي گذشته بر خالف نتایج پژوهش : دا تعابیر عامیانه در
زندگی بیانگر  دا البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که رماندهد.  نمودار زیر این موضوع را به خوبی نشان می

 هاي اجتماعی نمود بیشتري دارد. و طبعاً استفاده از این تعابیر در این گونه بافت واقعی مردمی از قشر عادي جامعه است
 

 
 

 )45: 1389بابا: نمیتونی خودت رو جمع و جور کنی (حسینی، -
 )78سوزه (همان:  گی، جگرم داره می دا: یه چیزي می -
 )314مردن گناهه (همان: زهرا: آخه خطر بیخ گوشتونه. این طور  -
- 101اله: الهی سفید بخت بشین (همان: غس( 
 )163آقاي ابراهیمی: خدا به دادمون برسه. باز این طوفان اومد گرد و خاك به پا کنه (همان:  -
 )292زینب خانم: چشمت روشن. خدا رو شکر... (همان:  -
 )309(همان: تونیم دست رو دست بذاریم شهر از دست بره...  رزمنده: ما نمی -

شود، زنان تمایلی  در مقابل خشونت واژگانی که ویژگی رفتار زبانی مردان در نظر گرفته میجمالت عاطفی تعجبی:  -6
شود.  هاي شاخص رفتاري آنان محسوب می بی و ندایی خاص دارند که از ویژگیبه کاربرد اصطالحات و عبارات تعج

هایی  اند: گروه اول آن بندي کرده بی را به دو گروه مختلف تقسیمعاطفی تعججمالت و عبارات  )119: 1380(جان نژاد،
. گروه دوم »شیرمو حاللت نمی کنم«هاي بیولوژیکی او مرتبطند؛ مثل هستند که با جنس مؤنّث گویشور و ویژگی

 مردان
 زنان 45/4%

54/5% 

مقایسه  درصد استفاده  زنان و  -9نمودار 
 "دا "مردان از تعابیر عامیانه در رمان 
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 ابرازع تحسین، ) همچنین انوا413: 1394اصطالحاتی هستند که با جنس مونّث گویشور ارتباطی ندارند. (نجفی عرب،

 توان در شمار این جمالت به حساب آورد. محبت و ... را می
دهد، نتایج حاصل از بررسی این جمالت در رمان دا  همانطور که نمودار زیر نشان می : دا جمالت عاطفی تعجبی در

 گیرند. نشان داد که زنان در مقایسه با مردان از جمالت عاطفی تعجبی بیشتري در کالم خود بهره می
 

 
 

 )92: 1389ام (حسینی، پیرزن عزادار: واي جگر گوشۀ به دست کافر کشته شده -
 )139نخوابیدي (همان:  زینب خانم: الهی بمیرم مادر؛ تو اصالً -
 )170زهرا: چه آدم باظرفیتیه. چقدر طاقت داره (همان:  -
 )257کشه براي دخترم مریم (همان:  زینب خانم: دلم داره پر می -
 )320ولی چطور شده بیمارستان تحویل نداده؟ عجیبه! (همان: هرا: آره. ز -

هاي خبري هستند که آن را سؤالی  اي عباراتی کوتاه در پایان جمله هاي ضمیمه پرسش هاي ضمیمه اي: پرسش -7
اي را از  هاي ضمیمه شناسان پرسش ) زبان158: 1376و...(ترادگیل، » مگر نه؟« ،»این طور نیست؟«کنند، مانند می

دانند. لیکاف معتقد است در حوزة نحو، کاربرد سؤاالت ضمیمه بیشتر در زنان متداول است و  هاي زبانی زنان می لیشهک
گیرد که شخص به صحت و  آید و زمانی سؤاالت ضمیمه مورد استفاده قرار می از خصوصیات زبان زنانه به شمار می

 )102: 1389کاظمی،قطعیت در لفّافه سخن گوید. ( ردید و عدمخاطر ت گوید اطمینان نداشته باشد یا به سقم آنچه می
اي موجود در رمان دا بسیار اندك است. اما بیشتر همین تعداد  هاي ضمیمه تعداد پرسش اي در دا : هاي ضمیمه پرسش

 دهد. اي را نیز زنان به کار برده اند. نمودار زیر نتایج حاصل را نشان می پرسش ضمیمه

 زنان
83/8% 

 مردان
16/1% 

مقایسه درصد استفاده زنان و  -10نمودار 
 "دا"مردان از جمالت عاطفی تعجبی در رمان 



 
 ۳۸۷/  هاي زبانی زنان و مردان در ادبیات مقاومت تفاوتبررسی 

 

 
 

 )88: 1389؟ (حسینی،نهتونم برم دیگه.  گفتید میزهرا: پس  -
- 121؟ (همان: چه خبرای. دا: هیچ( 
 )275؟ (همان: گی نبود تو میعبداهللا: ببین خویه، این یکی خیلی داغون بود.  -
 )281؟ (همان: باشهزهرا: با احتیاط و یواش بلندش کنیم.  -
 )359؟ (همان: مگه نهلیال: علی خودمونه.  -
 )359؟ (همان: مگه نهلیال: علی خودمونه.  -
 
 گیري نتیجه

 :هددمیرمان دا نشان مکالمات بر روي انجام شدههایی  بررسی
 هاي زبان  کامالً برخالف گفتهها)  ها و سوگندواژه هاي واژگانی در دو مورد (دشواژه نویسنده از میان ویژگی

ها  شناسان معتقدند زنان کمتر از آن دوي این فاکتورها از مواردي هستند که زبان هر. شناسان عمل کرده است
دهد که زنان هر دو مورد و به ویژه  آمده از این رمان نشان می کنند، در حالی که آمار به دست استفاده می
اسالمی مردمی که داستان جالب اینکه فرهنگ اند.  ها را بسیار بیشتر از مردان مورد استفاده قرار داده سوگندواژه
ها به  رکیکی در این رمان مشاهده نشود و نیز سوگندواژه ها رخ داده است باعث شده تا هیچ دشواژة در میان آن

ها و  هاي محور واژگان (تعدیل کننده اما در دو مورد دیگر از ویژگی جز یک مورد مقدسات دینی را شامل شود.
خوانی دارد؛ چرا که  شناسی هم هاي محقّقین زبان از این رمان کامالً با گفته ها) آمار استخراج شده تشدیدکننده

اند و این همان چیزي است که  ها را به کاربرده هاي زن هستند که به میزان بیشتري این نوع واژه این شخصیت
 کنند. شناسان مطرح می زبان
 زبانی هستند، نویسنده تا حدود زیادي هاي نحوي که از لحاظ جنسیتی مطرح  از منظر به کار گیري ویژگی

ها را به درستی به کار نبرده  مورد این ویژگیدو و تنها در  هاي زبان شناسان را به کار گرفته است. منطبق با گفته
هاي زن تعلّق دارد که شاید به واسطۀ  است. مورد اول جمالت آمرانه است که درصد بیشتري از آن به شخصیت

عنوان یک زن در رمان و شرایط بحرانی و پرمسئولیتی که در آن قرار دارد تا حدودي  حضور پررنگ زهرا به
همین شرایط بحرانی باعث شده تا اکثر جمالت امري در میان هر دو جنس از نوع امر قابل توجیه باشد. 

 زنان
71/4% 

 مردان
28/5% 

مقایسه درصد استفاده زنان و  -11نمودار 
 "دا "مردان از پرسشهاي ضمیمه در رمان  
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زبان شناسان انطباق گردد که با نظر  مورد دوم نیز به استفادة بیشتر زنان از تعابیر عامیانه برمیتشدیدي باشند. 

 ندارد.
 بر دیالوگ شخصیت (سدفاع مقد) عبارتند از:» دا«هاي زن و مرد رمان  تآثیرات ناشی از شرایط ادبیات مقاومت 
توان ناشی از شرایط  هاي زن که آن را می افزایش میزان استفاده از جمالت آمرانه به ویژه در میان شخصیت -

 بحران دانست.
ز عذرخواهی و نیز جمالت عاطفی تعجبی به علّت نبود زمان کافی براي استفاده از این کاهش میزان استفاده ا -

 نوع جمالت.
 هاي رکیک که نشان از پایبندي به اعتقادات مذهبی دارد. ها به ویژه دشواژه کاهش میزان استفاده از دشواژه -
گردد که داستان رمان در میان  ی بر میافزایش میزان استفاده از سوگند به مقدسات دینی که به فرهنگ دینی مردم -

 ها شکل گرفته است. آن
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