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مقایسه ی زبان زنان 

در آثار سیمین دانشور و جالل آل احمد
  

يداهلل بهمنی مطلق*
نرگس باقری**

چکیده
زبان از عناصر بنیادی در داستان نویسی به شمار می رود. یکی از مباحث مهم 
در بررسی زبان توجه به جنسیّت و رابطه ی آن با زبان اثر است. بسیاری از 
پژوهشگران معتقدند میان زبان و نوشتار زنان و مردان تفاوت وجود دارد. 
این مقاله به بررسی ویژگی های زبان زنان در آثار »سیمین دانشور« می پردازد 
و سپس آنها را با زبان زنان در آثار »جالل  آل احمد« مقایسه می کند و نشان 
می دهد که چگونه زنانگی در کلمات، جمالت، نوع نگاه به زندگی و پرداختن 
به مسائل مختلف نقش دارد و آثار زنان را از مردان متفاوت می کند و در 
شخصیّت پردازی آنها تأثیر می گذارد، چنانکه واژگان و اصطالحات »خاک 
عالم، خدا مرگم بده و ...« و جمالت سؤالی، بریده بریده و متزلزل همراه با 
شاید و باید و شک و تردید؛ ذهنیت گرایی و بیان احساس و اندیشه همراه 
با ترس؛ طرح موضوعاتی از قبیل خیاطی، بافندگی، آشپزی و ویژگی های 
خاص زبانی از قبیل قصه گویی، توجه به زندگی شخصی مواردی هستند که 

این تفاوت ها را برجسته تر نشان می دهند.

کلید واژگان: جنسیَت، زبان، زبان زنانه، سیمین دانشور، جالل آل احمد.
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مقدمه
   یکی از مباحث اصلی در نقد اصالت زن )فمنیسم( و زبان شناسی، تفاوت زبان زن و مرد است. 

این تفاوت در همه ی جنبه های زبان قابل مشاهده است. در این مقاله بر نوشتار تأکید مي شود.
در گذشته هیچ گاه زن را مخاطب و خواننده نمی دانستند از این رو مردان برای مردان می نوشتند 
حتی بهترین زبان را از آن مردان می دانستند و بهترین گفتار را آن می دانستند که بیانش مردانه و 
استوار باشد. )احسان عباس، 1998: 9( این تسلط مردانه بر زبان بر اجزای زبان نیز پیداست. زبان 
شناسی جنسیت دارای ابعاد مختلفی است. برخی از این ابعاد عبارتند از عناصر زبانی جنسیتی در نظام 
ساختاری زبان که ممکن است در آواها، تکواژها، واژه ها، نظام صرفی، نحوی و گفتمانی زبان ها 

ظاهر شوند.
روبین لکاف1 )1975( که جامعه شناس هم هست نخستین کسی است که مسأله ی زبان زنانه 
را مطرح می کند. او معتقد است زبان زنان پست تر است زیرا شامل انگاره های »ضعف« و »عدم 
قطعیت« است و بر مطالب بی اهمیت، سبک، غیر جدی و واکنش های عاطفی تأکید دارد. به نظر او 
گفتار مردان »نیرومندتر« است و چنانچه زنان خواهان کسب برابری های اجتماعی با مردان باشند، 

باید زبان آنها را بپذیرند. )سلدن،ویدوسون42،1377: 263(
لکاف تفاوتهای دیگری میان زبان زنان و مردان مطرح می کند از جمله این که زنان بیشتر از 
بر  متکلم  تا  اجازه می دهند  آنها  متفاوت است.  مردان حرف می زنند و موضوعات گفتگویشان 
محاوره چیره شود. زنان با کلمات و جمالت کوتاهی مثل راست می گویی؟ چه خوب و...متکلم 
را تشویق می کنند، استانداردهای زبان را بیشتر رعایت می کنند و به مخاطبشان احترام می گذارند، 
به خاطر صحبت زیادشان معذرت خواهی می کنند و نشانه های موافقت زیادی می فرستند. همچنین 
زنان از زبان استفاده می کنند تا مکالمه ی اجتماعی ایجاد کنند و حرف بزنند و مثل  مردان رقابتی 

عمل نمی کنند. 
جنیفر کوتس3 زبان شناس بریتانیایی نیز موفق به کشف تفاوت هایی شد، به نظر او  مکالمات صرفاً 
مردانه مانند سخنرانی و به شکل یک رشته نمایش یک نفره است و مکالمه زنانه بیشتر همکاری و 

اشتراک است. )بلیک4، صباغی، 1382: 148(
پژوهش های لکاف دو محور و رویکرد اصلی را ایجاد کرد، یکی تفاوت زبانی بین زنان و مردان 
و تأثیر این تفاوت در اجتماع و دیگری رویکرد تسلط. از مشهورترین محققان در این دوره دبورا 

تاننی5در سال 1990 بود.
دو پژوهشگر معروف که معتقد بودند سلطه ی مردان بر زنان موجب تفاوت های زبانی ست، جولیا 

1. Robin Lakoff
2. Raman Selden, Peter Widdowson
3. Jennifer Coates
4. Blake
5. De-borah-Tannen
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پنلوپه1 و دیل اسپندر2 بودند. »دیل اسپندر« )1980( معتقد است زنان از بنیاد، آماج سرکوب زبانی 
هستند که زیر سیطره ی مردان قرار دارد. پس از او پژوهشگران با دقت بیشتری به تفاوت های زبان 

شناختی پرداختند.
یکی دیگر از منتقدینی که این موضوع، یعنی تفاوت های جنسی در نوشتار زنان را در کانون 
توجه خود قرار داد، الین شوالتر3 است. وی می گوید: هر چند جنسیت مؤنث تثبیت شده یا ذاتی و 
یا تخیل مؤنث وجود ندارد اما نوشته های زنان و مردان عمیقاً با هم فرق دارند و منتقدان مذکر یک 

سنت کامل نوشتاری را نادیده گرفته اند. )سلدن، ترجمه مخبر 1377: 272(
واراداف4نیز به مبحث جنسیت زدگی زبان اشاره می کند و در این باره نظریات مختلفی دارد از 

جمله مسئله جنسیّت در زبان را بیشتر پدیده ای فرهنگی تلقی می کند)واراداف، 2006، 315(. 

زبان در رمان های سیمین دانشور
 رفتارها و نمادهای زبانی 

ژست ها،  عالیم،  زبانی،  نمادهای  شامل  بلکه  نیست  واژه ها  و  از صداها  مجموعه ای  تنها  زبان 
حرکات، عادات و... نیز می شود. کاربرد این نمادها در زنان و مردان متفاوت است. »در هر جامعه 
زنان و مردان عادات، حرکات و رفتارهای اجتماعی خود را دارند، به عنوان مثال شیوه ی راه رفتن 
و خندیدن دو جنس به نحو کم و بیش آشکاری با هم تفاوت دارد. این نوع تفاوت ها ممکن است 
در حالت عادی چندان جلب توجه نکند اما ارتباط آنها با جنسیّت هنگامی آشکار می شود که مثاًل 

مردی به شیوه ی زنان راه برود یا بخندد.« )مدرسی، 1387: 161(
همچنین برخی واژه ها و اصطالحات زنانه اند و برخی مردانه. این یک قانون نیست اما در طول 
زمان و بر اثر کثرت استعمال بعضی واژگان و اصطالحات زنانه و برخی مردانه شده اند. »در بسیاری 
از زبان ها، واژه ها و اصطالحات معینی وجود دارند که تنها از سوی یکی از دو جنس مورد استفاده 
قرار می گیرند و جنس دیگر از کاربرد آنها خودداری می کند. به عنوان مثال مردان فارسی زبان 
صورت هایی مثل»خدا مرگم بده« را زنانه می دانند و در مقابل زنان نیز اصطالحاتی مانند »چاکرم« 

را مردانه می انگارند و از به کار بردن آنها پرهیز می نمایند.« )مدرسی: 163(
شمیسا در نقد ادبی معتقد است: »در نگاه زنانه بحث ساده تر از زبان است، زیرا صحبت تم ها و موضوعاتی 
است که نوعاً مورد توجه زنان است اما در زبان باید به نوع تشبیهات و استعارات و لغات و امثال اینها توجه 

داشت. بین اوصاف و صفات هم می توان تفاوت هایی با مردان یافت. )شمیسا، 1385: 391(
برخی از این تفاوت ها در حرکات و رفتار که معموالً از جانب زنان بیشتر مورد استفاده قرار 

می گیرد در رمان ها دانشور عبارتند از:

1. Julia Penelope
2. Dale Spender
3. Elaine Showalter
4. Ronald Wardhaugh
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سووشون
- عمه خانم به صورتش زد و گفت: »پناه بر خدا! رو به هفت کوه سیاه! دورة آخرالزمان شده.« و 

چادرش را هول هولکی روی سرکشید. )55(  
- من زار زار به پهنای صورتم اشک می ریختم و می گفتم مهرم حالل، جانم آزاد، ولم کن برو. )91(

- می گفت: »خدا خانم عصمت را مرگ بدهد. اگر مهریه و هشت یکم را خرج خودم می کرد 
)91( .»...

- ناگهان از روی صندلی پاشد. با دست محکم به شکمش زد و گفت: کاش این یکی که تو 
شکمم است، همین امشب سقط بشود... )130(

- »حاال مرگ من بگو چطور شد؟« )218(، »بمیرم الهی خودتان را هالک کرده اید« )277(، »دور 
از حاال، دور از حاال همیشه به من می گفت: من رفتنی ام «، حیف که من گیس ندارم و گرنه گیسم 

را می بریدم و مثل آنهای دیگر به درخت آویزان می کردم.« )274(
جزیره سرگردانی

-مادرش ... سراپایش را دید زد و گفت: اوا، خاک عالم. مگر نگفتم- لباس عیدت را بپوش؟ )9(
- خانم فرخی پوزخندی زد و گفت: نمیری الهی عشرت. )23(

- توران جان به صورتش زد و گفت: خدا مرگم بدهد. بچة مردم را چشم زدم. )85(
- هستی از خستگی گفته بود و مامان عشی از بمیرم الهی. )139(

- توران تو سرش می زند و می گوید: خدا مرگم بدهد. )153(
-صد سال به این سالها. نمیری الهی عشرت. چه شیرینیهایی.  ) 156(

-من دیگر با احمد زندگی بکن نیستم. مهرم حالل. جانم آزاد )253(
 ساربان سرگردان

- چرا فریاد رسی نیامد؟ دلم هزار جا رفت. )113(
- بس که جوش و جالی تو را خوردم، شیرم خشک شد. به بکتاشم باید شیر خشک بدهم. )153(

 - وقتی بله را گفتی، صد تا بال سرت می آید. )191(
نوع جمالت

نوع جمالت زنان و مردان هم گاهی متفاوت است. عده ای دلیل اصلی تفاوت های زبانی زنان 
و مردان را موقعیت و نقش اجتماعی آنها در جامعه می دانند، »در جامعه های پیشرفته ی امروزی نیز 
زنان به طور نسبی پایگاه اجتماعی کم ثبات تر و نقش های اجتماعی محدودتری دارند، این بی ثباتی 
و تزلزل اجتماعی در رفتار زبانی آنان بازتابی قابل مالحظه دارد«. )مدرسی، 1387: 168(، همچنین 
در نوشتار زنانه بر این اساس نمی توان تأکیدات معرفتی نظیر بایستی دید یا فرض بر آن است را 
مشاهده کرد، ایهام و ابهام صرفی و نحوی را تا حدی تعارض دریافت و زبان رسمی را گویای 

اقتدار جاری در زندگی روزمره یافت. )محمدی اصل، 1389: 91(   
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در تحقیق هرینگ1 )1993( ویژگی های متفاوتی در زبان زنان و زبان مردان تشخیص داده شده 
و  راهنمایی  سؤاالت،  خواهی ها،  معذرت  ضعیف،  اظهارات  شامل  زنان  زبان  مشخصات  است. 
حمایت شخصی می باشد در حالی که بعضی از خصوصیات زبان مردان با اظهارات قوی، خود 
ترویجی، سؤال هایی فصیح، راهنمایی های مقتدرانه، چالش ها و خوش طبعی ها همراه است. )عالمی 

کرمانی، 1389(
در رمان سووشون، شاهد جمالت بسیار سؤالی، بریده بریده و متزلزل همراه با شاید و باید و شک 
و تردید شخصیت اصلی رمان، زری هستیم و عدم اطمینان او در مقابل جمالت قاطع همسرش کاماًل 

مشهود است. به عنوان مثال: 
- »این شجاعت نبود که آن روز بلوا، ندیده و نشناخته با تو راه افتادم ... کدام دختر؟ ... لبش را 

گزید و حرفش  را تغییر داد.« )129(
- »شاید هم از اول ترسو بوده ام و خودم هم نمی دانم ... )130(

- »شجاعت نکردم که نگهش داشتم؟« )130(
- چکار کنم تا شما راضی شوید؟ چکار کنم تا شجاع بشوم؟« )131(

و همانجا جواب قاطع یوسف که : 
- »می توانم یادت بدهم. درس اول شجاعت برای تو فعاًل این است که ...« )131(

جمالت زری در صفحه 177 کتاب هم قابل تأمل است، آنجا هم جمالت با سؤال های متعدد 
همراه است و جواب ها با »نکند، نکند« و کمتر در رمان با جمالت امری و آمرانه ی زری روبرو 
هستیم و در عوض یوسف جمالتی از این دست بسیار دارد. جمالت سؤالی زری برای کشف 

هویت گمشده اش تا پایان ادامه دارد، تا جایی که حتی از دکتر می پرسد:
- »شما می گویید دیوانه شده ام؟«، »دیوانه هم نمی شوم؟« )285(

همچنین نمونه هایی از جمالت سؤالی و ناقص زنان در رمان جزیره سرگردانی:
- هستی نمی دانست چرا به هوسها و نقشه های مادرش تن می دهد؟ آیا هستی در ته دل، جهانی را 

که مادرش در آن می زیست، ترجیح می داد؟ آیا ... اما هستی ... )17(
 - هستی از خود می پرسید: آیا دارم خودم را فرسوده و تباه می کنم؟ آیا این راه که می روم به 

ترکستان است؟ آیا سازهایی که سلیم و مراد می زنند ساز چپ است؟. . .
 - هستی پرسید: زن نمی تواند غمگین باشد؟ زن نمی تواند شک بکند؟ زن نمی تواند فکر بکند؟ 

و با خود گفت: می خواهد بهمش بزند، پس بهانه می گردد )196( 
بیرحم بود؟ چرا اشک نمی آمد؟ چرا به دوستی مردانه ی آنها حسد می برد؟ چرا  - آیا واقعاً 

ادراک دوستی مردانه از سرش زیاد بود؟  )08(
و یا جمالت سؤالی همراه با قیدهای شاید و...:

 - چرا خانمی دوباره شد مامان عشی؟ چرا... نکند نفس مطمئنة من هم سرم بازی در بیاورد؟ نه 
1. Haring
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نمی گذارم محیط و بستگانم مرا از جای در ببرند. )149(
- آیا من زن بی رحمی هستم؟ شاید باشم. اینکه در خواب خودم را دیدم که مجموع شده ام، تنها 
در خواب بوده. آیا ماسک می زنم؟ آیا همه ی ما یک ترسی در وجودمان هست که حتی خودمان 

را از خودمان پنهان می کنیم؟ )178( 
- و هستی می اندیشید که آیا تمام طول تاریخ ما مصداق این ترجیع بند نبوده است که هیچ گاه 
نفهمیده ایم کجا به کجاست؟ آیا همواره رودست نخورده ایم؟ در برابر امر انجام شده قرار نگرفته ایم؟ 

و اینکه چقدر مردم ما »آیا« به کار برده اند . . .  )185(
- اما چرا باید ارث پسر دو برابر سهم دختر باشد؟ )254(

برخی از جمالت زنان در برگیرنده ی اظهار نظرها با کلماتی مثل به عقیده من، ببخشید و... است: 
- هستی گوش تیز کرد، حرفهای این بابا تازگی داشت، دخالت کرد: به عقیده ی من ... )31(

- هستی باز مخالف خوانی کرد: اگر نظر مرا بخواهید پیش بینی نیچه درست است که ... )34( 
 - هستی وسوسه شده بود که بگوید ... اما نگفت / سلیم کفری شد/ هستی جبران کرد، احساس 

می کرد دارد بازی موش و گربه در می آورد.  )37(
 -مراد گفت: فروزانفر بنویسد یا عطار، اگر آدم به چنین حالتی برسد در مرز جنون است. هستی 

گفت: من درست نفهمیدم، از سر من زیاد است. )323( 
اگر چه هستی تحت تأثیر آرا و عقاید استادان و انسانهای معروف اطراف خود است اما از آنجا که 
دلش می خواهد خودش و عقاید مخصوص به خودش را بیابد بر خالف زری در سووشون گاهی 
نظرش را قاطعانه می گوید و این نشان دهنده ی گذار دانشور از پردازش شخصیت هایی با بینش 

محدودتر به شخصیت هایی آگاهتر است:
- هستی گفت: نمی توان هم چیز غرب را به طور دربست نفی کرد و ... )31(

- هستی ادامه داد: اما آدم تمام عقاید را حتی از معشوقش، در بست قبول نمی کند. )32(
- هستی باالخره حرفش را می زند : شما وقتی حرف می زنید، انگار شعر می گویید، حتی وقتی 

فارسی کهن به کار می برید، اما با کلمات خارجی شعرتان را ضایع می کنید. )84(
شاید بتوان گفت که قدرت جنسیت های زنانه و مردانه در تعامل متفاوت است و موضع گفتمانی 
مردان برتر از زنان است، زیرا مردان آزادانه وارد محاوره شده و تعهد کمتری به تداوم آن از خود 
نشان می دهند. )محمدی اصل،1389: 61( جمالت مردانه دستوری تر است و نشان دهنده ی خود 
ترویجی و راهنماییهای مقتدرانه است. همچنین برخی از جمالت نشان دهنده ی زبان جنسیتی در 

خانواده است که به تفکیک نقشها بر محور قدرت مردانه اشاره دارد.
- »پاشو جانم، بچه ها را بیدار کن، می خواهم ببینمشان، روزنامه های این دو هفته را هم بیاور 

بخوانم.« )190(
- »زری، امروز چند تا مهمان داریم، وقتی آمدند نگذار هیچ کس مزاحممان بشود.« )190(

- »و روبه روی زری گفت: »خانم اینقدر سر و صدا نکن« و جواب زری که: »چشم.« )195(
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- مراد بارها به او گفته بود اگر می خواهی اصالت داشته باش باید به مادرت پشت کنی و از آن 
طبقه ی ابله در بیایی. )17(

 - سلیم جدی شد: کانسپشن درست سیاسی داشتن بله اما ایدئولوژی مذهبی را انکار کردن، نه. )28( 
نوع توصیفات

   عالوه بر تأکید بر جزئیات در نوشتار زنانه گاهی توصیفاتی آشکار می شوند که احتمال گفتن 
آنها از زبان یک مرد خیلی کم است. این توصیفات معموالً برگرفته از عناصر خانگی و دنیای 

مربوط به زن هستند: 
-»یوسف به روی زنش خندید. همیشه سعی می کرد به روی زنش بخندد، با لبهایی که انگار هم 

سجاف داشت و هم دالبر.« ) 5(
- »مدتها به الله ی گوش شوهرش در نور چراغ خیره شده بود. عین مخمل گلی رنگی که از 

جهت مخالف به خوابهایش دست کشیده باشند.« )196(
- اختر ایران را با بینی کوفته ای و صورت پف کرده-عین کوکوی سیب زمینی- و چشمهای ریز 

به خانة بخت فرستاد. )109(
- خوشگل است، اما الغر مردنی است. مثل نخی است که وسطش را گره زده باشند.

- یک گله چادر سیاه و سفید برسر، روی چنارها قارقار می کردند. )210(
- مثل یک کاسه چینی عتیقه هوایش را داشت. )254(

 ذهنیت پررنگ تر از گفتار
    گاهی ترس مانع از گفتار آزادانه زن می شود، در سووشون کالم در ذهن زری پررنگ تر است 
تا در جهان بیرون. البته کل رمان سووشون، ذهنیت شخصیت اصلی یعنی زری است. اما زری هر جا 

که می تواند روایت می کند و به سخن در می آید و هر جا که از کالم ناتوان است می اندیشد:
برابر  پای آدم را در  این طور دست و  اندیشید:  -»زری احساس کرد که گلویش می سوزد... 

حوادث تو پوست گردو می کنن. خودشان می برند و می دوزند و قول و قرار می گذارند...« )64( 
-»و ناگهان زری اندیشید که تمام زندگی من همین طور گذشته. هر روز پشت چرخ چاهی 

نشسته ام و...«) 121( 
- نزدیک بود هستی بگوید: چقدر کلمات خارجی بکار می برید؛ اما نگفت. )83(

- عشرت می خواست بگوید نقاشی به جای خود اما عشق . . . مدام بچه پس می اندازد و مثل 
مادرش اسیر بچه ها می شود. اما نگفت   )292(

همچنین وقتی یوسف به همسرش سیلی می زند، زری »هیوالی شوهرش را می دید که به دیوار 
باغ حاکم رسید و آنجا ایستاد.« )118(

نویسنده می توانست با کلمه ی دیگری چون سایه، پرهیبت و... جمله را ادا  کند اما با این کار 
احساس ترس فروخفته ی زن را بیشتر نشان می دهد و همانجا از شوهرش قول می گیرد که »قول بده 
اگر صحیح و سالم بودند شلتاق نکنی.« )118( و باز اینکه »زری بازوی شوهر را گرفت و التماس 
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کرد: آقا جان عصبانی نشو.« )119(
در این جمله نیز زری به شکلی واضح علت حرف نزدنش را می گوید: »همان شب  می خواستم 
قضیه ی گوشواره ها را به تو بگویم، اما تو چنان خشمگین بودی که نخواستم خشمگین ترت کنم.« 

   )127(
موضوع گفتگو

یکی از تفاوت های میان گفتگوی زنان و مردان، موضوع گفتگوست. »هر چند در بسیاری از 
جوامع زنان و مردان به طور مشترک در بیشتر فعالیت های اجتماعی شرکت دارند اما به نظر می رسد 
که در برخی از زمینه ها زنان و در برخی دیگر مردان نقش فعال تری دارند، این امر سبب پیدایش 
تفاوت های زبانی معینی میان این دو گروه می گردد، به عنوان مثال، زنان در زمینه هایی مانند خیاطی، 
بافندگی، آشپزی و آرایش تجربه ی بیشتری دارند و به همین دلیل بسیاری از اصطالحات مربوط به 
این حوزه ها زنانه به نظر می رسند اما در زمینه هایی مانند امور نظامی، مکانیکی، فلز کاری و به طور 
کلی کارهای سنگین مردان فعال ترند و از این رو اصطالحات مربوط به این حوزه ها بیشتر مردانه 

هستند«.  )مدرسی،1377: 161-160(
در رمان سووشون گویا این نظریه صادق نیست چرا که: 

-گفتگوی مادربزرگ و سلیم سخت گل انداخته بود، آسمان و ریسمان نمی بافتند به طور جدی 
از تاریخ، خدا و عرفان حرف می زدند. )31(

- مادر بزرگ تازه به حرف آمد. گفت: خدا نصیب نکند. چادر نمازش را روی سرش کشید و 
گفت: من از بحث درباره ی مصدق سیر نمی شوم. )82(

 همچنین موضوع گفتگوی سیمین و هستی رساله ی دانشجویی در مورد شهاب الدین سهروردی، 
نگاه به زندگی و تحلیلی برخی مسائل اجتماعی ست.

ویژگی های زنانه 
عالوه بر ساختارهای نحوی و نوع جمالت و انواع توصیفات، برخی ویژگی ها نیز زبان و محتوای 

اثر زنانه را از مردانه متفاوت می سازد. برخی از این موارد عبارتند از:
مادری 

   در سراسر رمان سووشون احساسات مادرانه جاری ست. مادری وجه پررنگی از شخصیت زن 
است. یکی از تفاوت های آثار زنان و مردان در همین عواطف مادرانه است.

در سووشون آفرینش دو کودک دو قلو فضا را برای نشان دادن عواطف مادری باز کرده است 
و پسری که جا پای پدر می گذارد، نگرانی مادر را برافروخته است. احساسات زن نسبت به کودک 
فراتر از عواطف مردانه نمود دارد و در قالب کلمات و جمالت متفاوتی منعکس می شود. او از 

کودکانش با صفت »نازک« )11( یاد می کند.
در بخشی از رمان یوسف »کلو« را به فرزندی قبول می کند، همه او را فراموش می کنند اما زری 
نگران اوست. اوج احساسات و عواطف مادرانه در این جمالت نمود دارد، وقتی که حتی در مورد 
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دشمن خود هم نمی تواند بداندیش باشد:
-»زری نمی دانست باید خوشحال باشد یا غمگین، دختر حاکم هم به هر جهت بچه ی مادری بود 
که به پایش زحمت کشیده. سحر نجیب است، سوارش را پرت نمی کند .اما دختره چقدر خواهد 

ترسید؟و مادرش چه شوری خواهد زد؟«)139(
اسپندر، نویسندة کتاب»زبان مرد ساخته« موارد زیادی را مطرح می کند تا ثابت کند زنان در طول 
تاریخ نمی توانستند تأثیری بر زبان داشته باشند. یکی از آنها عبارت »مادر بودن« و معنایی است که 
در اجتماع دارد. او تسلط مردانه بر معنای این عبارت را توضیح می دهد: » و مادر شدن و به دنیا 
آوردن فرزند، آن طور که مردان گفته اند، رضایت بخش ترین تجربه ممکن برای زنان است. این 

معنا درد و سختی های به دنیا آوردن بچه را مخفی می کند.« )مؤمنی، سیف اللهی، 1387: 68(
اما نگاهی به آثار سیمین دانشور نشان می دهد که او خواهان و دوستدار این احساسات مادرانه 

است و نگاه او به این مسأله فراتر از چیزی ست که مردی او را مجبور به این کار کند.
- بچه که در شکم هستی می لولید. هستی داغ می شد انگار سرگرم بزرگترین عشقبازی های جهان 

است. )253(
شهودگرایی

   »ماری المان« ویژگی ادبیات مرد ساالرانه را خردگرایی و نظم و مشخصه ی ادبیات فمنیستی 
را شهود گرایی و بی نظمی می داند. »کمتر رمان فمنیستی سراغ داریم که در آن نویسنده ی زن به 
اشارات عاشقانه ی نا خودآگاهش گوش جان نسپرده باشد و یا به تجربه ای عارفانه و شهودی دست 

نیافته باشد. )اسحاقیان، 1385: 79(
سیمین دانشور به عرفان گرایش دارد و این عرفان آمیخته به هنر، عشق، آزادی است. خودش 

می گوید: »من آدمی هستم برون گرا، شهودی...«. 
  در طول رمان سووشون، زری بارها خواب می بیند و عمه آن را تعبیر می کند، او مرگ همسرش 

را در خواب احساس می کند، او حتی پس از مرگ همسرش نیز خواب می بیند.
همچنین تمام فصل بیست و یک کتاب در حالتی وهم آلود، آمیختگی خودآگاه و ناخودآگاه 
ذهن زری است. حضور طوطک در ساربان سرگردان و پیشگویی های او نیز که رمان با آن پایان 

می گیرد، حاکی از همین ویژگی ست.
طبیعت و باروری

زن با زایش ارتباط دارد و این نمودهای زایندگی در زبان و نوشتار زنانه قابل مشاهده است و 
از دیگر سو یکی دیگر از ویژگی های آثار زنانه ارتباط تنگاتنگ با طبیعت است. زری در رمان 
سووشون یک باغ دارد، هر روز با گلها و گیاهان سرگرم است. بوی بهار نارنج و دیگر عرقهای 

گیاهی خوشحالش می کند.
 در جزیره سرگردانی، سیمین می گوید:

- »درختها را که ناز می کنم، برگهایشان از شادی زیر دستم می لرزند. می فهمم که آنها هم دوستم 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

52

دارند. برگها را از گلها دوست تر دارم ...« )58(
احساسات زری در مورد زایش نیز قابل توجه است:

-»کاش دنیا دست زنها بود، زنها که زاییده اند یعنی خلق کرده اند و قدر مخلوق خودشان را 
به آب و آتش  را  نبوده اند، آنها آنقدر خود  می دانن... شاید مردها چون هیچ وقت عمال خالق 

می زنند تا چیزی بیافرینند.« )193(   
   اینها همه تجربیات و احساسات زنانه ای است که نمی تواند در آثار مردان و از زبان یک مرد به 

تصویر کشیده شود.
قصه گویی

باید  مادرانه ی زن. کسی که  نقش  به  برمی گردد  داستان گونه، شاید  لحن  این  این ویژگی،     
ادبیات  با جادوی کلمات، کودک را آرام کند، الالیی بگوید و بخواباند. یکی از ویژگی های 
فمنیستی همین قصه گویی زنان است و در رمان سووشون در جای جای اثر شاهد قصه های کوتاه و 

بلند نویسنده هستیم. در »جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان« نیز این قصه گویی نمود دارد.
توجه به جزئیات و ظریف کاری ها

شرح و توصیف جزئیات، اهمیت به مسائل جزئی، توجه به ظرافت ها، دید زنانه را از مردانه متمایز 
می کند. تمام صحنه های سفره ی هفت سین که هستی با ظرافت انجام داده است، نوع توصیفات 
دانشور به عنوان مثال توصیف لباسی خاص با رنگ و طرح و شکل، توجه به ظاهر اشیاء خانه، 
توصیف نوع چیدن سبزیها و میوه ها در ظرف ها و بسیاری توصیفات دیگر بیانگر این تفاوت در 

نگاه است.
من = زن

هنگامی که یک زن سعی می کند خود را تعریف کند با عبارت »من یک زن هستم« آغاز می کند 
حال آن که هیچ مردی این کار را نمی کند. این واقعیت، عدم تقارن بنیادی میان اصطالحات مذکر 

و مؤنث را نشان می دهد. )سلدن، 1377، ص 260(
-هستی به یاد تنهایی خانم فرخی، اشک به چشم آورد و این زن چقدر تنها بود و همه ی زنها 

چقدر تنهایند! )222(
- عشق را زنها اختراع کرده اند. )238( 

- عشرت سرافسر را روی سینه اش گذاشت. با هم اشک ریختند و عشرت گفت: ما زنها بدبخت 
بچه ها و مردهایمان هستیم. همین است که هست. )293(

زندگی شخصی
بسیاری، داستانهای زنان را شرح زندگی شخصی می دانند، به عنوان مثال، جنیفر کاوست )1986( 
را  از زندگی خصوصی خود  میزان زیادی  با یکدیگر صحبت می کنند،  دریافت که وقتی زنان 
آشکار می نمایند. )عالمی کرمانی، 1389( اگر چه دانشور هر کجا که بتواند گریزی به زندگی 
شخصی اش می زند. و گاهی حتی جزئیات اضافه ای را توضیح می دهد که گویی مرور خاطرات 
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است و از نظر روانی او را آرام می کند، اما پرداختن به دیگر وجوه و طرح مباحث مختلف نیز از 
نظر وی دور نمانده است.

بررسی زبان زنان در آثار جالل آل احمد 
شامل  خالصه  طور  به  است،  آورده  زنان  مورد  در  آل احمد  جالل  آنچه  کلی  مروری  در 

شخصیت هایی در داستانهای زیر است:
مجموعه دید و بازدید )داستان گنج(

قصه های  راویان  لحن  او  لحن  می کند.  تعریف  را  حکایتی  که  هست  پیرزنی  داستان  این  در 
قدیمی ست. او سواد درست و حسابی ندارد و بعضی از کلمات را درست ادا نمي کند. ماجرا را با 

گریز زدن به زندگی خودش شروع می کند و در مکالمه اش رفتارها و نمادها همه زنانه است. 
در ماجرایی که پیرزن یا همان خاله تعریف می کند، دختری هست که به قول او »یه دختر ترشیده ای 
بود بهش بتول می گفتن«. )ص28( واژه ی »ترشیده« می گوید که او از سن ازدواج گذشته است و 
اهمیت ازدواج برای زن را متذکر می شود. اما آن دختر ازدواج می کند و بعد از پذیرفتن نقش »زِن 

مردی« بودن، باید »مادر« باشد و پس از مدتی این اتفاق می افتد. 
اما در نهایت شوهر »بتول« که بیماری سل گرفته است درمان نمی شود و اگر شوهر نباشد، بچه که 
تنها وظیفه ی او نگهداری همین شوهر است، دیگر به درد نمی خورد، پس »بتول«: »اونم بچشو سر 

راه گذاشت و خودشم رفت که رفت ... سر به نیس شد!« )35(
داستان تجهیز مّلت

ماجرای این داستان در یک حمام عمومی یا به واقع »حمام زنانه« اتفاق می افتد. مکالمات این زنان 
همه سرشار از رفتارها و نمادهای زنانه، نگاه نویسنده بیشتر از آن که به جزئیات و ریزه کاری های 
حمام زنانه معطوف شود، بیشتر توصیف کلیّت ساختمان حمام است که به ظاهر گویا نماد فضای 

وسیع تری ست که به ویرانی نزدیک شده است.
مجموعه ی سه تار )داستان بچه ی مردم(

با  دارد  سعی  که  زنی  است.  زن  یک  تمامی  به  داستان  این  راوی  قبل،  داستان  دو  خالف  بر 
جواب هایی که خودش به سؤاالتش می دهد کارش را توجیه کند. تنها توصیفی که زن از خودش 
دارد این است: »یک زن چشم و گوش بسته، مثل من، غیر از این چیز دیگری به فکرش نمی رسید.« 

)15( و در نهایت بچه اش را سر راه می گذارد.
داستان الک صورتی

 شخصیت اصلی این داستان زنی است به نام »هاجر«. نویسنده برای »هاجر« ویژگی های زنانه ی 
متعددی، اعم از نمادهای زبانی، رفتاری و ... خلق کرده است. او در پایان شیشه ی الکی را که با 

ذوق خریده است، دور می ریزد تا از عذاب رهایی یابد.
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داستان آفتاب لب بام
این داستان به لحاظ تفاوت گفتار زنان و مردان قابل توجه است. شخصیت های داستان پدر، دو 
دختر و مادر هستند. گفتارهای پدر وجه دستوری و آمرانه دارد. گفتار مادر اما همدالنه است و با 

حرکات او در هم می آمیزد و مکمل یکدیگر می شوند. 
داستان گناه

این داستان نیز از این جهت قابل توجه است که راوی آن دختر دوازده- سیزده ساله ای است که 
دوران بلوغ را می گذراند. ویژگی های زنانه در جمالت او قابل توجه است.

مجموعه داستان زن زیادی)داستان سمنوپزان(
این داستان نیز مثل داستان »تجهیز ملّت« در فضایی کاماًل زنانه خلق می شود. توصیف نویسنده 
از زنان حاضر در مراسم چنین است: »زنها با گیس های تنگ بافته و آستین های باال زده و چاک 
یقه هایی که از بس برای شیر دادن بچه ها پایین کشیده بودند شل و ول مانده بود، عجله کردند، 
شور و هیجانی داشتند یا راجع به عروس ها و هووها و مادرشوهرهای همدیگر نیش و کنایه رد و 

بدل کردند ...«. )17(
رفتارها و نمادهای زبانی و ویژگی های زنانه در گفتگوهای زنان در این داستان، نمایشگر گفتگو 

و رفتار چند خاله خانباجی، با حرکات و گفتار عامیانه است. 
داستان خانم نزهت الدوله

این داستان با دیگر داستان هایی که آل احمد در مورد زنان نوشته، متفاوت است. این بار داستان 
در مورد زنی از طبقه اشراف است. او سه بار شوهر کرده است و شش بار زاییده است و دو تا از 
دخترهایش را به خانه داماد فرستاده و مادربزرگ هم شده و حاال در جستجوی شوهر»ایده آل« 

است. پس نقش ها همه همان نقش های پیشین است، تنها توصیفات متفاوت است. )50(
داستان زن زیادی

نیز زن است و در طول داستان موردی هست که زن دائماً روی آن تأکید  این داستان  راوی 
می کند و آن ساکت شدن و حرف نزدن اوست.

مقایسه ی زبان زنانه در آثار دانشور و آل احمد
یکی از مواردی که به آن پرداختیم، رفتارها و نمادهای زبانی است و چنان که در آثار دانشور 
هم مشاهده کردیم، شیوه ی متفاوت گفتار، از جمله جمالتی مثل »وا، خدا مرگم بده و ...« بیشتر 
کارکرد جامعه شناختی داشت، اما نکته ی قابل توجه در آثار جالل آل احمد این است که همه ی 
شخصیّت های زنی که او خلق می کند این نوع گفتارها و نمادها را دارند و اصوالً آل احمد زنی را 
از طبقه ی تحصیل کرده و روشنفکر انتخاب نکرده است و یا دختر جوانی از نسل تازه تر را که 
این نماد را به کار نبرد یا کمتر به کار برد. همان طور که دیدیم »زری« در رمان سووشون و »هستی« 
در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان این گونه حرف نمی زدند و این جای سؤال دارد که 
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چگونه جالل آل احمد حتی یک شخصیت ندارد که از طبقه ی پایین و فرو دست، بی سواد و عامی 
و ... باشد.  همسر وی که شریک زندگی وی است و مسلماً خانواده ی او و دوستاِن او و همسران 
دیگر شخصیّت هایی که با آنها ارتباط دارند هم زنانی هستند که در همان جامعه زندگی می کنند در 

حالی که نحوه ی سخن گفتن، اندیشه ها و عواطف متفاوت دارند. 
پرداختن به ذهنیّت زن ایرانی و واکاوی آن برای رسیدن به هویت زنانه و تالش برای درک 
با خودشان  او  از مسائل اصلی »سیمین دانشور« است. زنان اصلی داستان های  بهتر یکی  زندگی 
می اندیشند. در جایی گفتیم که بسیاری از جاها ترس عامل اصلی سکوت و پناه بردن به ذهنیّت 
است اما دیدیم که بسیاری از اندیشه های زنان داستان های او برای شناخت شخصیّت و هویّت است 
و این کلنجارهای ذهنی در پی رسیدن به جواب های منطقی و معقول و روشنگر است اما جالل 
آل احمد وارد ذهنیّت زن نمی شود. او شخصیّت زنی ندارد که عواطف و احساسات و افکار زنانه 
را نشان دهد. در دو داستان او که راوی زن است داستان ها با سؤال هایی که زن می پرسد شروع 
می شوند ولی زن راوی ماجراهای زندگی ست و کلنجارهای روحی و عاطفی کمتر دارد، مثاًل در 

مورد شخصیّت »زری« در داستان سووشون داریم که: 
اندیشید: زنهای  نفرین کرد و  به بی عرضگی خودش  نیامد. در دل  از میان دولبش در  -»صدا 

پخمه ای مثل من چنین بایند!« )36(
و شبیه به همین دیاگوگ را در داستان »زن زیادی« آل احمد داریم که:

-»اما نه. هیچ پدر سوخته ی پپه ای از من پپه تر و بدبخت تر نیست.« )158( که اینجا آوردن خود 
کلمه ی »پدر سوخته« هم قابل توجه است و به نظر نمی آید که نویسنده ی زنی این گونه احساساتش 
را با چنین واژه ای بیان کند. شخصیت های زن دانشور صمیمیت و ارتباط دوسویه با خواننده برقرا 
می کنند و نمونه های انعطاف و میانه روی هستند، همچنان که گفته شده است: زنانه نویسی از انعطاف 
و میانه روی و ریزبینی و ایجاد تالطم جذاب در متن حکایت می کند و بیان تجربیاتی را پی می گیرد 
که مردانه نویسی قادر نیست آنها را برآورد و منولوگ یکسویه نویسنده با خواننده در این عرصه 
شکسته می شود و دیالوگی آگاهانه بین من نویسنده با تو خواننده برقرار می گردد که با خود و 

دیگری ارتباط دارد. )محمدی اصل، 1389،90(
احساسات مادرانه ی دانشور بسیار پرشور است و در تأیید آن مثال های زیادی ذکر کردیم اما 
شخصیّت های جالل آل احمد با این مورد غریبه اند. در داستان گنج »بتول«؛ بچه ای را که با دعا و 

نذر و ... به دست آورده است، پس از مرگ شوهر، به راحتی سر راه می گذارد. 
در داستان بچه ی مردم، هم این اتفاق تکرار می شود و زن بچه اش را سر راه می گذارد. به دنیا 
آوردن بچه کار آسانی نیست. »زری« در سووشون سختی زایمان را یاد آوردن می شود و به این که 
شکمش به همین دلیل مثل نقشه ی جغرافی شده است اشاره می کند اما شخصیّت زن در داستان 

بچه ی مردم به راحتی می گوید: 
- »حاال خیلی وقت دارم که هی بنشینم و سه تا چهار تا بزایم.« )16(
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و یا در مورد »خانم نزهت الدوله« در داستانی به همین نام می گوید:
-»و خانم که در خانه کار دیگری نداشت برای رفع کسالت هم شده تا توانست بچه درست 

کرد.« )35(
اوج احساسات مادر در داستان »بچه ی مردم« این است که: 

-»فقط همان دقیقه دلم گرفت و حالم بد شد. حالم خیلی بد شد.« )19(
همانطور که مشخص است نویسنده با یک جمله ی کلی که برای تشدید احساسات دوبار تکرار 
شده، سعی دارد عواطف ماردانه را نشان دهد و پایان بندی داستان هم بسیار قابل توجه است که: 
اما در داستان مردی که برنگشت  بیاورد  شب سرانجام نمی تواند پول تاکسی را از شوهرش در 

نمی تواند بچه هایش را سر راه بگذارد. نویسنده وارد داستان می شود و می گوید:
-»من آدمی نیستم که بچه ها را به امید خدا بگذارم و بروم.« )145(

»سیمین دانشور« در سووشون صفت »نازک« را به بچه ها می دهد و »جالل آل احمد«، صفت »توله« 
را آن هم از زبان یک زن: 

-»ولی آخر ممکن بود توله ای برایش راه بیندازم و تا یک سال دیگر هم خدا خودش بزرگ بود.«
در آثار جالل، نداشتن بچه مساوی با آمدن »هوو« ست و این اوج بدبختی زن است. تنها در یک 
جا و در داستانی از سیمین دانشور موردی وجود دارد که قابل توجه است. در داستان مردی که 
برنگشت که پیش از این در مورد آن سخن گفتیم دو زن خلق شده اند یکی »محترم« مادر بچه ها 
که نمی تواند از بچه هایش دل بکند، چشمش ترسیده، از وقتی که بچه ی زهرا سلطان توی حوض 
افتاد، فهمید که وقتی آدم بچه اش را از دست می دهد چه حالی پیدا می کند.« )144( و دیگری 
»زینب خاتون« صاحب خانه که »وقتی بچه ی زهرا سلطان افتاد تو حوض، صاف تو روی زهرا 
سلطان گفته بود: حوصله ی زر زر ندارم ها. اینجا نمیشه شیون بکشی. خودم هزار درد تو دلمه.« 
)137(، احساسات سنگدالنه ی این زن وقتی پر رنگ تر می شود که »زهرا سلطان رفته بود حضرت 
عبدالعظیم ... روضه خوانی گرفته بودند که روضه ی علی اصغر خوانده بود و آنها گریه کرده بودند و 
زهرا سلطان چنان نعره هایی زده بود که مو بر تن محترم راست شده بود و وقتی روضه ی علی اصغر 

تمام شده بود، زهرا سلطان موهایش را کنده بود...« )137(
اما رفتار »زینب خاتون« به عنوان یک زن عجیب و جالب است. کار »زینب خاتون« آن هم در 
مقابل فاجعه ای به این بزرگی اصاًل زنانه نیست، شاید برای همین است که نویسنده وارد داستان 
می شود و می گوید: »اصاًل بیخود بچه ی زهرا سلطان را هم تو حوض انداختم« )144( تا اندکی 
از زهر تلخ آن را بگیرد و همین نشانه ها و جمالت و احساسات و عواطف است که اثری را زنانه 

می کند و به آن ویژگی های زنانه می دهد. 
تفاوت دیگر در موضوع گفتار است. در آثار »سیمین دانشور« عالوه بر مسائل روزانه، شاهد 
مسائل  تأثیرگذار،  شخصیّت های  مذهب،  سیاست،  دانشجویی،  مسائل  مورد  در  زنان  گفتگوی 
اجتماعی گوناگون و ... بودیم اما در داستان های »جالل آل احمد« موضوع گفتگوی زنان مثاًل در 
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حمام زنانه و مراسم نذریپزان و ... در مورد زندگی روزمره، هوو، بچه، شوهر و ... است و بهترین 
بیانگر آن داستان »سمنوپزان« است که در آن »خاله خانباجی ها« به قول نویسنده: 

-»یا راجع به عروس ها و هووها و مادرشوهرهای همدیگر نیش و کنایه رّد و بدل می کردند....« )17(
و این نشانگر یکسویه نگری نویسنده است. موضوع داستان های او: داستان گنج: ازدواج، بچه، 
خرافات، دعانویسی و فال، ترس از هوو، گذاشتن بچه سر راه؛ داستان تجهیز ملّت: گفتگوها در 
داستان الک صورتی: خریدن الک؛  راه؛  سر  بچه ی  مردم: گذاشتن  بچه ی  داستان  زنانه؛  حمام 
داستان آفتاب لب بام: بحث های مادر با پدر به خاطر کتک زدن دخترها؛ داستان گناه: خوابیدن 
در رختخواب پدر؛ داستان سمنوپزان: هوو، بچه، خرافات و دعانویسی، ازدواج، نذر و داستان زن 

زیادی: اخراج از خانه ی شوهر است.
در همه ی این داستان ها به قول نویسنده »یک زن چشم و گوش بسته« و یا »یک زن ناقص العقل« 

وجود دارد که سر از بحث های جدی در نمی آورد. 
همچنین در آثار سیمین دانشور، شاهد ترس های متفاوت و مختلفی هستیم اما در آثار آل احمد 
ترس زنان در: ترس از دست دادن شوهر و آمدن هوو، ترس از مورد خشم شوهر واقع شدن به خاطر 
کاری کوچک مثل خریدن الک، خوابیدن در رختخواب پدر و ترس از کتک خوردن از پدر، 

خالصه می شود و جمالت زنان را شکل می دهد.
یکی دیگر از ویژگی های آثار زنان، استفاده از پیکر برای القای معناست. سیکسو معتقد است که زن 
باید شایستگی های اندام و قلمروهای پیکر خود را بازیابد، تأکید الین سیکسو بیشتر برای رهایی از قید 
و بندهای سانسور بود اما جریان های روشنفکری بعد از او دلشان نمی خواهد که زن خود را جسم ببینند 
و همانطور که مرد از او انتظار دارد بدون اندیشه تنها با اندامش بیندیشد و عمل کند در آثار »سیمین 
دانشور« هر دوی این دیدگاه ها وجود داشت یعنی هم در جاهایی البته به صورت کمرنگ و ضمنی 
زنان با وقوف به زیبایی های پیکرشان آن را به نمایش می گذاشتند و هم زنان روشنفکری که او خلق 

می کند از عرضه ی خود بیزارند و سعی می کنند دامنه ی اندیشه را قوی تر سازند. 
در آثار جالل آل احمد، هیچ کدام از این دو دیدگاه مطرح نیست. زنان آثار او پیکری ندارند 
که بخواهند با آن سخن بگویند یا آن را سانسور نکنند. اصوالً زن در آثار »آل احمد« زیبا نیست و 
زیبایی اش قابل وصف و ستایش نیست. در آثار جالل، اثری از موی بلند و چشم و ابروی زیبا و 

اندام کشیده و بوی خوش دیده نمی شود. 
در بررسی زبان و نوشتار زنانه در آثار »سیمین دانشور« به موارد مختلفی از ویژگی های زنانه اشاره 
کردیم، در آثار »جالل آل احمد« از ویژگی هایی مثل »شهودگرایی و دخالت ناخودآگاه، خواب 
دیدنی که موجب آگاهی می شود، ارتباط با طبیعت و اهمیت رنگ، حس و بو، سیاست، درکهای 
متقابل زنانه، اظهار نظر در مقابل مردان، اهمیت اسم برای نشان دادن هویّت و حتی پرستاری و 

مادری« خبری نیست. 
چنانکه دیدیم ذهنیت و نگاه یک زن و خلق شخصیت های زن او متفاوت از مردان است. همین ویژگی 
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جایگاه مهم زنان در داستان نویسی امروز و جبران کاستی های شخصیت پردازی زن را نشان می دهد. 

نتیجه گیری 
با نگرش های اجتماعی ارتباط  متغییرهای جنسیت در زبان به این دلیل روی می دهد که زبان 
نزدیک دارد. مرد و زن از نظر اجتماعی در جامعه ای متفاوتند که برای آنها نقش های متفاوتی 
در نظر می گیرند و از آنها انتظار نمونه های رفتاری متفاوتی می رود. زبان به سادگی این حقیقت 
اجتماعی را منعکس می کند. هویت های جنسیّتی عالوه بر اجتماعی بودن، کالمی نیز هستند. میان 
زبان و جنسیّت رابطه ای محسوس وجود دارد که از دید گذشتگان پنهان مانده است. بی تردید 
نوشتار زنان و مردان با هم تفاوت دارد، خصوصاً جایی که نیاز به شخصیّت پردازی زن و خلق 

گفتگوها، حاالت و روحیّات و افکار و اندیشه های اوست، این تفاوت آشکارتر می شود..  
در بررسی آثار سیمین دانشور تأثیرات اجتماعی و تاریخی، جدای از تأکید بر جنسیت، به وضوح 
یا تردیدی و  دیده می شود. نمود های زنانگی در واژگان و اصطالحات، نوع جمالت پرسشی 
احتمالی، توصیفاتی که مربوط به عوالم زنانه است، ذهنیت گرایی و موضوعات گفتگو از قبیل 
خیاطی، آشپزی و آرایشگری و...، ویژگی های خاص زنان از قبیل قصه گویی، مادری، باروری و 
فرزند پروری و توجه به جزئیات زندگی شخصی در زبان زنان آثارش تفاوت زبان زنان و مردان 
را برجسته تر نشان می دهد، در حالی که توفیق جالل در انتخاب زبان برای زنانش به پای سیمین 

نمی رسد. این امر می تواند ناشی تفاوت ساحت وجودی نویسنده و قهرمانان او باشد.

مقایسه ی زبان زنان در آثار سیمین دانشور و جالل آل احمد
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