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Abstract 
The term "Feminine writing" implies that women's writing has its unique 
discourse compared to men. linguists have acknowledged the differences in 
writing styles between men and women and provided components for each. 
Feminist critics ask whether there is a female language or not? In this regard, 
Sarah Mills' feminist stylistics book offers a model for data analysis that 
explores the three levels of vocabulary, syntax, and discourse. And by referring 
to the works of linguists and researchers in the field of sociology of language as 
well as the views of feminists, he emphasizes the linguistic analysis of women's 
works and proposes the method of analyzing women's fictional works. This 
research uses analytical-descriptive method in the framework of Sarah Mills’ 
feminist stylistics theory to examine how the characteristics of feminism are 
manifested in the novel "Al-Aswad Yaliq Beck" written by Ahlam Mostaghani 
Algerian writer. Considering that Mills believes that female writers use different 
language options in the structure and content of their works in the field of 
female emotions and characteristics, which should be done in these three levels 
of analysis in language analysis. We intend to examine these characteristics in 
the selected novel and determine to what extent these components exist and 
whether the desired pattern has been followed or not. Also, based on this 
framework, we identify the cases that indicate the feminine writing style of the 
author of the novel and explore them sentence by sentence. The research 
findings indicate that the components of Ahlam Mostaghanami's female writing 
are evident in this selected work using the following: - In the lexical layer: Use 
of words belonging to the field of women has a low frequency, There is no 
feminine reliance, curses, or mild emotional words but there are taboo words. 
Limited to repeat certain colors such as black, white, red, gold, silver and purple. 
Among these, the most frequent is the adjective "black" - In the syntactic layer: 
The description of the events is given in detail and this component has a high 
frequency, Most sentences are short, consecutive and very high frequency. 
Question sentences in the form of monologue are widely used, Extralinguistic 
signs ellipsis (...) has the most frequent symptoms and the dash has a very low 
frequency. In the discourse layer: third person and the narrator has used the 
inner monologue. The main axis, action and dialogue of the novel refer to 
women, and feminist thoughts are the concerns of the author of the novel. 
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احالم مستغانمی بر پایه « األسود یلیق بک»نویسی در رمان  های زنانه نمود مشخصه
 شناسی فمینیستی سارا میلز سبک

  شاد فاطمه روان
 ایران. ، دامغان،مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغانکارشناسی ارشد آموخته  دانش

 1 فرشته افضلی
 ایران. دامغان، دانشگاه دامغان،مترجمی زبان عربی، دانشکده علوم انسانی، استادیار 

 30/05/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  23/01/1400تاریخ دریافت مقال:  
 پژوهشی -علمی

 چکیده
شناسان، خود، نسبت به مردان است. زبان ژهیو یگفتمان یزنان دارا یهاکه نوشته داردیم انیاصطالح نوشتار زنانه ب

 یپرسش ستینیاند. منتقدان فم ارائه داده ییهامؤلفه کیهر یکرده و برا دییتفاوت سبک نوشتار زنان و مردان را تأ
 لیتحل یبرا لز،یسارا م یستینیفم یشناس راستا کتاب سبک نیا درنه؟  ایزبان زنانه وجود دارد  ایکه آ کنند یمطرح م

و با اشاره به آثار  ردیگ یکه سه سطح واژگان، نحو و گفتمان در آن مورد کنکاش قرار م دهد یارائه م یها مدل داده
کرده  دیزنان تأک ثارآ یزبان لیبر تحل ها، ستینیفم یها دگاهید زیزبان و ن یشناس شناسان و پژوهشگران حوزه جامعه زبان

-سبک هیو در چارچوب نظر یفیتوص -یلیپژوهش به روش تحل نی. اکند یزنان را مطرح م یآثار داستان لیو روش تحل

نوشته  احالم « بک قیلیاألسود »در رمان  یسینو زنانه یها نمود مشخصه یچگونگ یبه بررس لزیم یستینیفم یشناس
 هیما زن در ساختار و درون سندگانیباور است که نو نیبر ا لزیم نکهیتوجه به ا ا. بپردازدیم یریالجزا سندهینو یمستغانم

 نیدر ا دیبا یزبان لیکه در تحل برند یبه کار م یانمتفاوت زب یها نهیزنانه، گز یها یژگیعواطف و و نهیآثار خود در زم
 نیکه ا میو مشخص کن میکن یبررس دهیها را در رمان برگز مشخصه نیکه ا میبر آن هست رد،یانجام گ لیسه سطح تحل

 نیا هیارا که بر پ یموارد یرو نینه. به هم ایشده  است  یرویموردنظر پ یاز الگو ایوجود دارد و   زانیها به چه م مؤلفه
رمان است، مشخص کرده و به صورت جمله به جمله مورد کنکاش قرار  سندهیسبک نو یسینو چارچوب، نشانگر زنانه

از  یریگ اثر با بهره نیدر ا ینوشتار زنانه احالم مستغانم یهااز آن است که  مؤلفه یپژوهش حاک یهاافتهی. مدهییم
زنانه،  کالم هیبرخوردار است؛ تک یحوزه زنان، از بسامد اندک یهاربرد واژه: کایواژگان هیاست: در ال انیموارد نما نیا

 فیها به تکرار طواژهتابو وجود دارد؛ کاربرد رنگ یها هواژ یول خورد، یبه چشم نم میمال یعاطف یهاو واژه نینفر
« األسود»، صفت بسامد نیشتریب ان،یم نیقرمز و... محدود است و در ا د،یسف اه،یچون س یمشخص یهارنگ

 شتریبرخوردار است؛ ب ییبه صورت جزء به جزء آمده و از بسامد باال دادهای: شرح روینحو هی( است. در الی/مشکاهی)س
به شکل فراوان کاربرد دارد؛  ثیبه شکل حد یپرسش یها باال است؛ جمله اریکوتاه و پشت سرهم و با بسامد بس ا،ه جمله

 اری)نشانه معترضه( از بسامد بس رهینشانه را  به خود اختصاص داده و خط ت نیپربسامدترسه نقطه )... ) ینشانه سجاوند
؛ محور، کنش  بهره برده یدرون ییگو نفس و تک ثیاز حد یگفتمان: سوم شخص و راو هیبرخوردار است. و در ال ینییپا

 . ن  استرما سندهینو یها دغدغه یستینیفم یها شهیرمان، زن است و  اند یاصل الوگیو د
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 مقدمه .1
 ارتباط یک ایجاد برای که دارد تأکید جمله و عبارت بند، واژه، از فراتر زبانی دانش بر گفتمان تحلیل
 ارتباط چگونگی از زبان کارکرد چگونه که کندمی بررسی رویکرد این .نمایدمی ضروری موفق
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 هایهویت بر زبان کارکرد تأثیر بر دیگر، سوی از و پذیردمی تأثیر یکدیگر با گفتگو مشارکین
  .(9  :1396 )پالتریج، دارد توجه نیز روابط و اجتماعی

 یاریبس توجه مورد شناسیزبان زمینه در اخیر دهه چند طی در که مهمی هایموضوع از یکی
 را نتیجه این زبان تغییرات یحوزه در شناسانزبان مطالعه .است متکلم جنسیت موضوع گرفته، قرار
 درباره کهزمانی کنند.می استفاده زبان از متفاوت نحوی به کدام هر مردان و زنان که داشته، پی در

 و جوامع هایارزش و هانگرش درباره فراوانی حقایق آید،می میان به سخن جنسی هویت و جنسیت
کنند که آیا زبان زنانه وجود دارد یا نه؟  منتقدان فمینیست پرسشی مطرح می .گرددمی آشکار افراد

دهد که  ها مدلی ارائه می برای تحلیل دادهشناسی فمینیستی سارا میلز،  در این راستا کتاب سبک
شناسان  و با اشاره به آثار زبان گیرد سه سطح واژگان، نحو و گفتمان در آن مورد کنکاش قرار می

بر تحلیل زبانی آثار زنان  ،ها های فمینیست دیدگاهنیز شناسی زبان و  و پژوهشگران حوزه جامعه
با توجه به . (Mills, 2005: 33مطرح کرده است )ثار داستانی زنان را آتأکید کرده و روش تحلیل 

مایه آثار خود در زمینه عواطف و  تار و دروندر ساخاینکه میلز بر این باور است که نویسندگان زن 
سه این برند که در تحلیل زبانی باید در  های متفاوت زبانی به کار می های زنانه، گزینه ویژگی

 احالم «األسود یلیق بک»رمان در  ها را سطح تحلیل انجام گیرد، بر آن هستیم که این مشخصه
به چه میزان وجود ها  این مؤلفهص کنیم که الجزایری بررسی کنیم و مشخ نویسنده مستغانمی

 یا نه.است  دارد و یا از الگوی موردنظر پیروی شده 
 پژوهش پرسش .2

نویسی  های زنانه آن بررسی مشخصه از هدف که است تحلیلی -توصیفی ایمطالعه حاضر پژوهش

نحوی  و نی )واژگانیزبا الیه در میلز سارا زنانه سبک هایمؤلفه پایه بر «بک یلیق ألسودا» در رمان
 احالم مستغانمی تحلیل گردد. از رماناین های مشترک زبانی زنانه در  است تا ویژگی و گفتمان(

نویسی سبک  شناسی فمینیستی نشانگر زنانه چارچوب سبکپایه مواردی را که بر  به همین روی

دهیم. در ی، مشخص کرده و به صورت جمله به جمله مورد کنکاش قرار ماستنویسنده رمان 

 :شود می مطرح گونه این پژوهش پرسشاین بررسی واحد ترجمه، جمله است. 
در  سارا میلز شناسی فمینیستی بر پایه سبک «األسود یلیق بک»نویسی در رمان  های زنانه لفهمؤ-

 نمود یافته است؟بیشتر  کدام سطوح متن )واژگان، نحو و گفتمان(
 پژوهش پیشینه .3
برای  است، شده انجام بسیاری هایپژوهش بر پایه چارچوب سارا میلز،جنسیت  و زن زمینه در

  نمونه:
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ی یونس خوشقدم از «معاصر داستانی ادبیات در زنانه سبک هایشانهن» عنوان با اینامهپایان-

 بررسی و کشف به  مهر از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به راهنمایی رحمان مشتاق( 1395)
 مردنوشت رمان چهار و نوشتزن رمان چهار شامل رمان هشت نویسندگی در نهزنا سبک هاینشانه

  .است پرداخته ایدئولوژیک و گفتمانی زبانی، هایالیه در
داستان بررسی، میلز سارا چارچوب اساس بر فارسی کوتاه هایداستان در زنانه سبک» نامهپایان  -

از دانشگاه سمنان و به راهنمایی  (1395) زارع ندا از« رمستو مصطفی و علیزاده غزاله کوتاه های
 سبک صاحب زن، نویسندگان آیا که دهد پرسش پاسخ این کند بهتالش می حسین رضویان

  خیر. یا هستند کوتاه های داستان در جدایی
از دانشگاه  (1395) ششتمد حسینی زهره از «ترقي گلی بررسی سبک زنانه در آثار» نامهپایان-

 شناسی سبک رویکرد با ایالیه شناسی سبک مطالعه به ه راهنمایی رضا ستاریمازندران ب
می کاربردشناسی و شناسیمعنی نحوی، واژگانی، آوایی، یالیه پنج در ترقی گلی آثار در فمینیستی

 .پردازد
 ناصر از« یفمینیست شناسیسبک پایه بر تحلیلی پیرزاد زویا آثار در زنانه سبک تکوین روند» مقاله   -

برجسته تحلیل و بررسی به ،18 ۀشمار ،، سال پنجمادبی نقد مجله، (1391) دیگران و نیکوبخت
 )واژگان، متن مختلف سطوح در فمینیستی شناسیسبک رهیافت با پیرزاد زویا آثار سبکی وجوه ترین

 .پردازدمی گفتمان( سطح و جمالت
 تقدمی زهرا از «رمان ۀترجم در مردانه زبان با مقایسه در زنانه زبان هایویژگی بررسی»  مقاله  -

ویژگی بررسی ، به1 ۀمجله مطالعات داستانی، سال چهارم، شمار(، 1395تی )عز ابراهیم و نوغانی
 .است پرداخته فارسی به انگلیسی رمان ده ۀترجم در مردانه و زنانه زبان های

 بهرامی نجمه و پور هادی هدی از «زرد واریدی موردی:کاغذ ترجمه: مطالعه و زنانه زبان»  مقاله    -
 به  ،2 ۀ، شمار7 ۀی، دورخارج هایزبان در شناختیزبان هایپژوهش (، مجله1396) دینظرآبا

 مرد و زن مترجمان هایترجمه در لیکاف نظری چارچوب براساس زنانه زبان هایویژگی بررسی
 .است پرداخته

 سارا زبانی الگوی اساس بر ایرانی زن نویسندگان غالب گفتمان در جنسیت متغیر تحلیل»  مقاله-
 سه، 5 ۀفصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی، سال دوم، شمار ،(1396) سراج علی سید از« میلز

  .است کرده بررسی میلز سارا زبانی رویکرد اساس بر را رمان
 :«بک یلیق األسود»انتخابی رمان زمینه در و
 األسود" رمان و پورروانی "آتش کنار کولی» رمان مرد( در )جنس یتجنس تصویرشناسی"مقاله -

المللی جستارهای  همایش بین(، 1394) همکاران و ابوعلی رجاء از مستغانمی احالم« بک  یلیق
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گونه بررسی به رمان دو این در رفته کار به واژگان و جمالت، عبارات بررسی و تحلیل به ادبی که
 .پردازدمی نویسنده دو این جانب از مخالف جنس زا شده ارائه عناصر های

از ماجدة حمود در مجله  «مقاربة نقدیة في روایة أحالم مستغانمي األسود یلیق بک»مقاله -
الموقف األدبی که این رمان را از نظر شخصیت مذکر و مؤنث، زبان و ...مورد بررسی قرار 

 دهد. می
 و پیرزاد زویا از کنممی خاموش من را هاچراغ رمان در مکان و شخصیت تطبیقي بررسی»  مقاله-

در ششمین همایش  (،1397ی )آبادسوسن سلیمي زهرا از «مستغانمی احالم ازک ب یلیق األسود
 دهد. می قرار مطالعه داستان را مورد ..و مکان پیرنگ، حوادث، شخصیت، ،متن پژوهی ادبی

این رمان  بررسی الگوی میلز در زمینه در ایالعهمط تاکنون شده، ارائه پژوهش پیشینه به توجه با
 نشده است. است، انجام مستغانمی احالم از رمان جدیدترین که
 بررسی و بحث .4
 مردانه زبان برابر در زنانه . زبان1-4

 خود ویژه زبان یک هر مردان و زنان دیگر بیان به؛ شودمی نمایان نیز زبان زمینه در جنسیتی تفاوت
هایی که در  برخی پرسش» .گیردمی شکل فرهنگ و اجتماع بستر در تفاوت این هک دارند را

گونه است: رفتارهای شود این ی زبان زنان و مردان مطرح می شناسی درباره های زبان پژوهش
زبان »ی زبانی ویژه هستند؟ آیا  زبانی زنان و مردان چه تفاوتی دارد؟ آیا زنان دارای یک گونه

کاربردی وجود دارد؟ مرزبندی دو قطبی )زن/ مرد( تا چه حد در ذات زبان   گونهبه معنی « زنانه
واژی  های ساخت های آوایی زبان زنان با مردان در چیست؟ آیا ویژگی وجود دارد؟ تفاوت ساخت

را به   زبان زنان با مردان فرق دارد؟  آیا در زبان زنان، واژگان یا تعابیر خاصی هست که مردان آن
های مردان دارد؟  های زنان چه تفاوتی با جمله کاربرند؟ساخت جملهبرند یا نباید به کار نمی

« ها در سخن زنان چه تفاوتی با گفتار مردان دارد؟ )جنسیت دستوری(منظور )معنای ثانوی( جمله
 .(397: 1390)فتوحی، 

گردند، ولی  یز قائل میای میان دو جنس تما شمول است، همه جوامع به گونه جنسیت امری فرهنگی و جهان
 (. 94: 1397رجبی و پرچگانی، دهد )  ای به شکل متفاوت این تمایزها را نشان می هر جامعه

رزالیند است.   بوده تأثیرگذار زنان کار و زندگی بر هازمینه همه در جنسیتی تمایزهای و زنانگی
است و دو عامل را برای این  رمان یک فرم ادبی زنانه»در کتاب زنان و رمان اعتقاد دارد  مایلز

کند: نخست این که نویسندگان زن از زمان آغاز نوشتن، فرم ادبی رمان را بر  باور خود مطرح می
اند و دوم این که رمان تنها فرم ادبی است که حضور زنان در آن  های ادبی دیگر ترجیح داده فرم

ها  ند زندگی و هویت خود را که سالبسیار پررنگ بوده است، زیرا این فرصت را یافتند تا بتوان
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 لیکاف (.11: 1380)مایلز،« ی دید مردانه به تصویر درآمده است، بیان کنند پنهان بوده یا از زاویه
 ضعیف حرف زبانی با دارند، محتاطانه زبانی و نداشته قدرت که سبب این به زنان که کندمی تأکید

 اصطالح به ابزارهای اربردـک از هاییمونهـن دوجو زنانه، بکـس این به ارهـاش سبب زنند.می
پرسشهای با پرسشی صورتبه مطالب بیان مردد، آهنگ تر،مالیم ناسزاهای مانند کنندهتضعیف

 شناسیمردم» کتاب در نرسیسیانس .(262 :1388)یزدانی و جندقی،  بود زنان کالم در ایضمیمه های
 سخن قطع : احتمال که نظر  این گونه مردان و زنان انمی در زبان کاربرد تفاوت یدرباره «جنسیت

 و بحث خود گفتگوی طرف با مردان در بیشتر موارد. تسا زنان از بیشتر مردان سوی از مقابل طرف
گفتار  گاه شودمی سبب همین و دارند پرسیدن به در برابر آن ها، زنان گرایش بسیاری دارند، چالش
 مقام در مرد و پرسشگری مقام در زن که شود پاسخ و پرسش هجلس مانند بیشتر مرد و زن میان

 را پیشنهادها و کنند می بیان تر،  پرده بی را خود های مردها دیدگاه کنند. نقش بازی می پاسخگویی
برند.  سکوت به کار می شگرد اعتراض، هنگام هازن کنند و نیزمی مطرح ترشفاف و مستقیم

 در فقط جامعه باارزش هایویژگی از برخی زدهجنسیت زبان در (.105 – 106 :1392 )نرسیسیانس،
 برای  .باشند داشته کمتری جایگاه عدالت کفه در زنان شودمی سبب و گیردمی قرار مردان انحصار
 انتظار این زنان از و شودمی داده مردان دنیای در فقط که است قولی گویا« دادن مردانه قول»نمونه 

 کاری مرد«»جوانمردی» چون دیگری هایعبارت و واژگان .بایستند خود حرف یپا که رودنمی
 ایده زدهجنسیت زبان مورد در خوبی های نمونه چون توانمی را ...و «بودن رند مرد»حتی  یا« بودن

کند. می توصیف فعال را مرد و منفعل را زن تیپیک، ایگونه به انگلیسی زبان .(108: همان) « داد
 »و «شیرین»، «عسل»، «بوشب گل» ،«گلبرگ»، «گل» چون خوراکی مواد و گیاهان با یشترزنان، ب
 اما کنند،می مقایسه حیوانات با را دو هر مرد و زن ها،آن در باور .گردندمی مقایسه «یداشتن دوست

 رهدربا تصورها این کنند؛شبیه می ببر یا شیر چون جوستیزه و قوی حیوانات به همواره را مرد
 .(50 – 51 :1380 )گرت، کند ورتر می مرد را سلطه ،زنانگی و مردانگی

 گوناگونی واژگانی و دستوری هایبه گزینش« جنسیتی گفتار» اصطالح امروزه استاکول، در باور
 زنان روزانه، های مکالمه در نمونه، برای گیرد؛می انجام مردان و زنان که به دست شودمی مربوط
 2تعبیر حسن خود سخنان در و گویندمی سخن مؤدبانه دارند، بسیار 1ددیمر کالم آهنگ

 و خود برتری و نفوذ تا کنندمی درنگ خود هایپاسخ در اغلب مردان کهآن برند؛ حال کارمی به
 قطع را خود طرف صحبت زنان از بیشتر بکشند و مردان رخ به را خود صحبت طرف جنس ناتوانی

ای  مایه نویسی، متن دارای صدا و درون از این روی در زنانه (Stockwell ,2002: 16). کنندمی
شود  زنانه است، یعنی زبانی متفاوت از صدای مردان. در این زبان لحظاتی به تصویر کشیده می

                                                           
1. not sure intonation 

2. euphemism 
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شدنی است و مردان از بیان جزئیات آن ناتوانند؛ زیرا متناسب با بدن  که تنها برای یک زن، درک
از  ،زنان درتالشند در انتقال این لحظات، خواننده را نیز با خود همراه سازند و فیزیولوژیک اوست.

 کشانند. وگو را در متن به سوی دیالوگ می این روی سیر گفت
 میلز سارا فمینیستی شناسیسبک .4-2

سبک. (10 :1404 منظور، )ابناست  نقره و زر ریختن قالب در و گداختن معنای به لغت، در سبک
   .(8 :1389 )وردانک،است  آن تأثیر و کارگیری به از هدف توصیف و برجسته زبانی بیان لیلتح شناسی

بر این باور است که زنان باید نوشتاری ویژه خود داشته باشند و به موضوعاتی که  1سیسکو
غییر دور از دنیای مردانه است، بپردازند. وی معتقد است زنان می توانند دنیا را با این نوع نوشتار ت

  .(214  :2005)العزیزي، دهند 
میلز ضمن  بینیم. می های سارا میلز شناسی فمینیستی را نخستین بار در نوشته اصطالح سبک

ها، بر تحلیل زبانی آثار زنان هم چون یک گونه کابردی برجسته های فمینیست توجه به دیدگاه
میلز در  .(Mills, 2005: 33)ور شده است تأکید کرده و شیوه تحلیل زبانی آثار داستانی زنان را یادآ

را  «شناسی فمینیستی سبک»اصطالح (، 1995شناسی فمینیستی ) ی کتاب سبک مقدمه
شناسی و  های زبان بررسی و تحلیل موضوع فمینیسم با استفاده از روش»ترین تعبیر برای  فشرده

این باور است که سبک  شناسی فمینیستی بر سبک دانسته است. تجزیه و تحلیل زبانی در متون
های فرهنگی و اجتماعی مردساالر است، به عبارت دیگر این مردان  دهنده حاکمیت موجود بازتاب

های تفسیر زنان  گیری سبک و روش هستند که که بر پایه فرهنگ خود ساخته خویش مانع شکل
 .هستند

مردان و زنان به  کند که آیا را ابتدا با این پرسش شروع می شناسی فمینیستی میلز سبک
به  .(35)همان: گیرند  نویسند و نقش جنسیتی در تفسیر متون را در نظر می  های متفاوتی می روش

های  شناسی فمینیستی به مسائلی چون توصیف تبعیض جنسی، کلیشه سبک  همین روی، دغدغه
ن در سنتی برای نقش جنسی، بحث از کاهش ارزش فرد بر مبنای جنسیت، و تبعیض علیه زنا

جا گسترش یافته که عناصر و ساختارهای ادبی  شود؛ بلکه این موضوعات تا آن متون محدود نمی
از این روی  .کند ی دید و... را در پیوند با مسائل جنسیت بررسی می چون استعاره، تصویر، زاویه

ناسی ش های ایدئولوژی مردساالر در زبان زنان، یکی از مسائل کلی سبک توصیف و تحلیل جلوه
 . (185 :)همان  فمینیستی است

                                                           
1. Hélène Cixous 
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 در سنتی شناسیسبک الگوهای از متفاوت تحلیلی الگوی با فمینیستی شناسی کتاب سبک در میلز
 )سطح( الیه سه دارای تحلیلی الگوی این .دپردازمی زنانه شناختیسبک عناصر تحلیل به فصل سه

ر است که نویسندگان زن در ساختار و میلز بر این باو گفتمانی. نحوی و واژگانی، یالیه :است

های زنانه، احساسات و دیدگاههای  های متفاوت زبانی را درباره ویژگی مایه آثار خود، گزینه درون
ها و  ها، جمله واژه برند که در تحلیل سبکی باید در سه سطح: تحلیل بر پایه زنان به کار می

 های جمله ضمایر، ها،نام واژه، کاربرد به نواژگا سطح در این چارچوب در گفتمان انجام پذیرد.
 واژه در کاربرد چگونگی نحو، و جمله سطح در و گرددمی توجه زنان احساسات و حالت ها بیانگر
های  و در سطح گفتمان، ویژگی شود بررسی می ها واژه با همنشینی سطح در همسانی و جمله
  .(Mills, 2005: 106-66)شود  سازی می متنی شفاف برون

 «بک یلیق األسود »نگاهی به رمان احالم مستغانمی و. 3-4
در شهر تونس  1953آوریل  13ی الجزائری، متولد  نویس و شاعر برجسته احالم مستغانمی، رمان

ها در  ترین رمان های او از پرفروش و دختر رهبر انقالبی الجزایر، محمدالشریف است و رمان
ز همان دوران کودکی با فشارهای سیاسی آشنا بود و شاهد جهان عرب در چند سال اخیر است. ا

های مبارزاتی پدر و  ها و مبارزات مردم الجزائر علیه اشغال فرانسویان و نیز کارها و فعالیت جنگ
رمان، داستان یک خواننده الجزایری به نام هاله است که در پی ترور پدر و  اطرافیانش بود.

اه مادرش به سوریه مهاجرت کرده است. او نماد وطن عربی ها به همر برادرش توسط تروریست
کوشد در عین وقار و درستکاری، دلسوزانه و خشمگین از ستم زورگویانی که تنها به  است و می

اندیشند، پرده بردارد. در فراز و نشیب رسیدن به این هدف، با یک رویداد پر تب  منافع خویش می
هاست و شناختی از  یژگی هاله، غرور، سادگی و اعتماد به انسانشود. و و تاب عاشقانه رو به رو می

های  دنیای پر زرق و برق اشراف ندارد، اما طالل تاجر ثروتمند لبنانی االصلی است که سال
ها، سپری کرده است. هاله در پی  ها و بالماسکه بسیاری از عمرش را در برزیل، سرزمین کارناوال

  شود و در جریان این عشق با تحلیل خوی متکبرانه او می  دلباخته برخوردهایی که با طالل دارد،
برد. اما طالل که مرد متأهلی است با  ثروت به اختالف فاحش میان سادگی و تجمل پی می

گاه هاله هم باشد. داستان از جایی شروع  اش تنها تکیه خواهد ضمن حفظ خانواده تعصب می
ست. داستان پایان بازی دارد؛ اگرچه احالم مستغانمی با جا پایان پذیرفته ا شود که به آن می

 دهد. چنان به راه خود ادامه می بندد، اما داستان در ذهن مخاطب هم استادی تمام کتاب را می
  ها داده مقایسه .4-4

 کنیم: در ادامه سه الیه زبانی را بر پایه الگوی میلز بر روی رمان برگزیده بررسی می
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 نیواژگا الیه .1-4-4
 عبارت بهشود؛  های جنسیتی در سطح تحلیل واژه های فردی بررسی می در این الیه گرایش

 چه گزینش به جانشینی روابط رهگذر از نویسنده که داد پاسخ پرسش این به باید بخش این در دیگر،
 دارد؟ نقشی چه نویسنده فکری نمایش چرخه در واژگان این و است؟ پرداخته هاییواژه

 با را ساده واژگان توانندمی و کار ببرند به ایویژه واژگان خود هاینوشته در دهندمی یحترج زنان
نمی و است تخصصی واژگان یحوزه رشد دهندهواژگان، نشان گوناگونی .کنند بیان بیشتری تسلط
 م،آوریمی زبان بر را ایواژه ما هنگامی که دانست، ایجداگانه کامالً سیستم فهم بازتاب را آن توان

 لبیهان، و )گرینرسد می خواننده ذهن به هم با ضمنی معنای از ایزنجیره همراه به واژه آشکار معنای
1383 :68-72). 

 زنان حوزه به متعلق هایواژه .1-1-4-4

 شخصیت، جزئی از ایکلیشه طور به شود،می بررسی واژگانی الیه از قسمت این در که هاییواژه
 حیا، پوشش، خرید، آشپزی، داری،خانه همچون مواردی و است زنان فیزیولوژیک و زیور و زینت

آن  با رمان این در مستغانمی احالم د. گیربرمی در را ... و مادرانه احساسات آرایشی، وسایل و آرایش

به کار  کم بسامد در حوزه، این به متعلق واژگان از ولی د،نویس می زن شرایط و زندگی فضای از که
 آرایش، حیا، آوردن، دنیا به بودن، باردار ز: ا عبارتند زمینه این در کاررفته به واژگان دایره است، ردهب

 آرایشگر، لباس، صورت، و مو زیبایی مادرانه، حس (ریمل سرمه، رژ، پنکک، جعبه) آرایش لوازم
 :ها نمونه این از برخی .....و طنازی ویژگی سشوار، ناخن، مانیکور

 بود. حامله زن .(29: 2015 :  مستغانمی)  الًحامِ کانت .1
نوعی حیا ...  .(33)همان: اإلناث  یری علی وجوهِ الذي ما عادَ الغامضِ هاءِن البَمِ ...شيءٌ الحیاءُ .2

 شود. واژه شرم و حیا خاص زنهاست. دیده نمی  آلود است که دیگر در چهره جنس زن زیبایی راز
زنی خودش را  .(34)همان:  و بس تجنّ و تتزوّجها ج ... لَتوَقّعک،مَرا بتتجمّل لک... تتغنّج... تتبرّ .3

، کافی است که دیوانه تا تو را به دام بیندازد ...کند دلبری میکند...  میگری  عشوهآراید..  برایت می
 شوی و به ازدواج با او تن بدهی.

 اش درست از آب درآمد.  حدس مادرانه(. 68)همان:  تهاومَمُأُ صدق حدسُ .4
باید نزد آرایشگر برود و  .(160)همان:  هاطلي أظفارَو تَ عند الحلّاقِ علیها أن تذهبَ .5

 هایش را مانیکور کند. ناخن
کاش  .(161)همان:  هاوشِمُن الماسکارا علی رُیها، شیئاً مِتَفَمرة علی شَالحُ نَت شیئاً مِعَضَها وَلیتَ .6

 هایش زده بود.  اندکی رژ به لب هایش و ریمل به مژه
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راراً. في آخر لحظة، قررّت أن تجمعه و تسدله علی جانب ته مِت تسریحَیّرَها ثم غَت شعرَفَصفَّ .7
مدل آن را عوض کرد. در آخرین لحظه  چند بار، سپس موهایش را مرتب کرد .(172همان: ) واحد

 تصمیم گرفت آن را جمع کند و یک طرف بریزد.
 رنگ کرد. مقداری رژ زد و خط چشم را پر .(296مان: ه) حلَمرة و زادت الکُن الحُیئاً مِضعت شَوَ .8
 جنسیتی و عاطفی هایواژه و ها صفت .2-1-4-4

 را جنسیتی بار دارای واژگان نیز و زنانه کالم هایتکیه و نفرین ها دشنام ها، زنانه، تعابیر عنوان، این
 .گیردبرمی در

 آن( مانند و ها فعل و اسامی نه و کالم )صفات عاطفی هایصورت از مردان به نسبت زنان
 یا.« ..و طفلکی حیوونکی، الهی، بمیرم الهی،ی، داشتن دوست» مانند صفاتی کنند؛می استفاده بیشتر
 که دارد وجود زبان در عاطفی هایواژه و ها. صورت«جذاب، بانمک» همچون مفعولی صفات

 دالیلی به شود؛ مردانمی یاد نیز نانهز تعبیرهای نام به هاآن از و هستند زنان بیشتر هاآن کاربران
 هایواژه و زنانه کالمتکیه .(168 :1387 )مدرسی، کنندمی پرهیز هاییواژه چنین کاربرد از تابو مانند

تابوشکنی  از بسیاری موارد نفرین، و ناسزا بر افزون خورد. نمی چشم به رمان این در مالیم عاطفی
 مرد دوست آزادانه گزینش معشوق، رمانتیک، عشق آزاد، و عهممنو عشق مانند: است، رفته کار به

 .آغوش لب، بوسه صورت، بوسه متأهل،
این زنی از تبار زنبق  .(141)مستغانمی: بقُبْلَة اللة الزنبق، تحتاج إلی أن یسندهان سُمِ هذه امرأةٌ .1

 ای او را حمایت کند. است، نیاز دارد با بوسه
ی. کان محموالً بأحاسیس وحشیّة ذاق التوت البرِّبمَ ةٌطویالً. قُبلَ یه تلتهمان ما تمنّاهك شفتَرَتَ .2

)طالل( به  .(141)همان:  االنتظار کلّه ل حطبَیشعَ بلة واحدةٍن االشتهاء. راح في قُرٍ مِبعد أشهُ
ای با طعم توت  ها آرزوی آن را داشت، مزه کند. بوسه هایش اجازه داد چیزی را که مدت لب

خواست با یک بوسه، همه هیزم  ها اشتیاق، همراه با احساساتی شدید. می وحشی. پس از ماه
 انتظار را به آتش بکشد. 

از همان لحظه   (.142)همان:  شفتیه علی شفتیها العابرُ مُذ یضع ذلک الرجلُ حرُیقع علیها السِ .3
 شود.  گذارد، جادو می های او می هایش را روی لب که آن مرد رهگذر لب

بر گردنش بوسه زد، گویا  .(247)همان:  ها، کما لو کان یلفّها بشال من القُبلقِنُی عُعل وضع قبلةً .4
 پیچید.  شالی از بوسه دور او می

 مرد! ای لعنت به مردی که... )معنای نفرین( .(161)همان:  ... ن رجلٍرجل! تبّاً له مِ .5
 ود مرا بکشی! لعنتی، کم مانده ب .(212)همان:  لني!قتُتَ ... کِدتَ علیک اللعنةُ .6
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)همان:  هاعَفَطوّق فراشة، ثم بیده األخری أمسک بیدها و رَها، کما لو کان یُوضع یداً أسفل ظهرِ .7

باشد، آن   ای را در آغوش گرفته دستش را روی کمر هاله گذاشت، گو این که پروانه طالل .(253
 گاه با دست دیگر دست او را گرفت و بلند کرد.

 هاژهوا رنگ کاربرد .3-1-4-4
 گردد. های پربسامد آثار زنان است که در برابر آثار مردان و تمایز آن بررسی می یکی از ویژگی

 خاص یواژهرنگ چند شامل بیشتر برند،می کاربه مردان که هاییرنگ که باورند براین شناسانزبان
 هایرود. پژوهشمی کاربه زیادی هایرنگ زنان آثار در ولی ،است آبی و سبز سفید، سرخ، مانند
 هاواژهرنگ کاربرد در زنان که است داده نشان مردان، و زنان زبانی کاربردهای یدرباره شناسانزبان
 هارنگ برای تریمتنوع اصطالحات از مردان با مقایسه در و دارند بیشتری نگریجزئی و دقت

ندارد  وجود شاهدی دارند، بیشتری رنگِ ادراک قدرتِ زنان این که یدرباره اما کنند؛می استفاده
کنند. آنمی دقت مردان از بیشتر هارنگ تشخیص در زنان لیکاف، در دیدگاه .(538: 1394 )اوگریدی،

 تیره یا رنگکم بنفش مثالً مردان برای گیرند، امامی نظر در را گوناگونی هایطیف رنگی هر برای ها
  (Lakoff,1990:124). ننددامی بنفش را دو هر و ندارد چندانی تفاوت

 است: سیاه، مشخصی هایرنگ تکرار به رمان، محدود این در رنگ بیانگر هایواژه کاربرد
 میان، این که در است رمان این در رفته بکار هایرنگ تنها بنفش و اینقره طالیی، قرمز، سفید،

 است. «األسود» صفت سیاه بسامد، بیشترین
های سرخ را به  گل (.111)مستغانمی: الحمراء امتناناً منها لصاحبها لورودَسری اراعها الیُذِت بِحضنَ .1

 نشانه سپاسگزاری از صاحب هدیه، با دست چپ بغل زد. 
 چرا تنها الله...آن هم الله بنفش؟  (124)همان:  البنفسجي؟ ... و ذلک اللونُ بالذاتِ لماذا التولیبُ .2
کیف چرمی شیک و به  (.125)همان:  بلوازم غلیونه سوداء یحتفظ فیها جلدیّة فاخرةً فتح محفظةً .3

 داشت، باز کرد. می رنگ مشکی که وسایل پیپش را در آن نگه
پیشخدمت با یک دستمال  (.164)همان:  الماء المعدني أبیض زجاجةَ مندیلٍمسک بِیُ النادلُ .4

 سفید، بطری آب معدنی را گرفته بود.
های سقف و  ها و طرح با آینه(. 164مان: )ه بمرایاه و رسوم سقفه و نقوشه الذهبیّة .5

 .نگارهای زرکوبش و  نقش
های به رنگ سفید  حتی صندلی .(207)همان:   بالزخرفات عاجيّ غیر مثقلةٌ حتّی الکراسي بلونٍ .6

 عاجی، از بار تزئین سنگین نبودند. 
 الهاتفِ دلیلَ واحدة منهنّ یتدرّبن علی المشي، تضعُ علی التلفزیون عارضات أزیاءَ مرّةً شاهدتُ .7

 یک بار در یک برنامه تلویزیونی، (.238)همان: علی رأسها فیبقی مرفوعاً األصفر السمیکِ
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کردند، یکی از آن ها دفترچه راهنمای زرد و قطور  های مدل را دید که تمرین راه رفتن می مانکن
 گذاشت تا باال بماند.  تلفن را روی سرش می

 )همان: فضّیّةٍ الت رفعت علی قواعدَبِّقَأخری و شمعدان و مُ ودَلة تستلقي ورالطاوِ و علی وسطِ .8

ای به  های نقره های دیگر، یک شمعدان و دسرهایی در ظروفی با پایه در وسط میز، گل (.249
 خورد. چشم می

 نحوی الیه .2-4-4

 این در ت،اس زنان نوشتار و گفتار ویژه که شودمی دیده زنان داستانی آثار ساختار در هاییویژگی
 احالم رمان در هاجمله ساختار بررسیگردد. می تأکید جمله الگوهای و ساختار به بلکه واژه نه سطح
 هنگام در که دهدمی نشان الیه این در را زنانه نوشتار مختص هایویژگی باالی بسامد همان:

  است: محسوس کامالً رمان خواندن
 نگریجزئیتوصیفی و  های جمله .1-2-4-4

نگر و توصیفی مطرح است. زنان برخالف مردان با  در دنیای زنان، نگاهی ریزبین و جزئی
کوشند،  ها در رسیدن به هدف خود می کاری احساسات سروکار دارند و با تکرار مطالب و بیان ریزه

زنان »شود.  گویی می برند که گاه سبب زیادهدرپی به کار می های پی به همین سبب توصیف
 .(407: 1390)فتوحی،  «کند بینند، این نگاه ریزبین، محدوده جمله را کوچک می زئیات را میعموماً ج

های نویسندگی زنانه احالم مستغانمی است. در حقیقت  توصیف و بیان جزئیات یکی از ویژگی
کند و آن را به زیبایی در  راوی داستان جزئیات مکان، افراد و رفتارها را به صورت دقیق بیان می

 کند:  رابر دیدگان خواننده ترسیم میب
غازلها بطریقة خریته حین یُسُ مواقفه، طرافةَ ة هیئته، شجاعةَمیّزة، أناقَلّته المُکانت تحبُّ طَ .1

پوشی، جسارت  تیپ منحصر به فرد، شیک (.24)مستغانمی: جزائریّة مبتکرة حسب األحداث
ابتکاری با توجه به به سبک الجزائری  بازی او را در حال عشق  طبعی بامزه ، و شوخ گیری موضع
 دوست داشت. های گوناگون اتفاق

لمسه یوماً ها الذی لم یَعینیها الجمیلتین، و جسدَ هل یُعقل أن یغیّبها الموت؟ أن یغطّی الترابُ .2
از دیده پنهان آیا عاقالنه است که مرگ او را  (.96)همان: ... و شفتیها اللتین هما کلّ ما قبّل فیها

هایی را که تمام چیزی  که خاک، چشمان زیبا، بدنی را که حتی یک روز لمس نکرده و لبکند؟
 بود که بر آن بوسه زده بود، بپوشاند.

)همان:  هرة عاری الظهر، تعزف علی البیانو منوّعات موسیقیّةسَ أجنبیّة شقراء بثوبٍ کانت سیّدةً .3

د که چند قطعه موسیقی با پیانو بازی بوخانمی غربی با موهای بور و لباس شب پشت .(120
 نواخت. می
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لم یقربه  ، و بکآبة راقیة لم ترَ لها سبباً، و بشعرٍخمسینيّ بابتسامة علی مشارف الصیفِ رجلٌ .4
 ه یُخفي حتماً أمراً ما. رجل مهذّبُبغة. الحقاً ستعرف أنّ رجالً یصبغ شعرَبفضل الصِ الشیبُ

ردی پنجاه ساله با لبخندی بر بلندای تابستان، و اندوهی م (.119) همان:  النوایا النظرات. مهذّبُ

فهمد  بعدها می سبب و مویی که به لطف رنگ، پیری به آن نزدیک نشده است. پیشرفته و بی
پاک، با نیت   کند. مردی با نگاه کند حتما چیزی را پنهان می مردی که مویش را رنگ می

 پاک.
ا المرایا و غطّي جدرانهَ، تُعریقةٍ . دخال إلی قاعةٍلذهبیّةِقوش اکبیر مزخرف بالنُ أمام بابٍ توقّفَ .5

 (.248)همان:  ضخمةٌ سوم الزیتیّة، تتدلّی منه ثریّاتُدان بالرُزوّالذهبیّة، یعلوها سقف مُ اإلطاراتُ

 نسب و با اصلآراسته به نقش و نگارهای زرین ایستاد. وارد سالنی ، )طالل( در برابر دری بزرگ
های رنگ  شده و سقفی مزین به نقاشی یدههای طالیی پوش ها و قاب هایش با آینهشدند که دیوار

 .های بزرگ از آن آویزان بودلوستربود که در باال  روغن 
 کوتاه و ساده های جمله  .2-2-4-4

بین،  بینند. این نگاه ریز نگری نیز در ارتباط است. زنان عموماً جزئیات را می کوتاهی جمله با جزئی
ها در آنِ واحد در یک فضای کوچک  کند. به این صورت که آن ی جمله را کوچک می همحدود

دهند. طبیعتاً  ها گزارش می ی آن درنگ از همه کنند و بی ریز زیادی را رصد می چیزهای خرده
شود. این یکی از  زمان تمرکز روی شئ کوتاه است و در نتیجه جمله، هم کوتاه و خبری می

 (.407 :1390)فتوحی، وایی زنان است مشخصات بارز نحو ر
نویسی است. های نگارش زنانه مستغانمی در این رمان، استفاده از شگرد کوتاهیکی از ویژگی

کند و به روند داستان سرعت  آهنگ تندی را در ریتم داستان ایجاد می های کوتاه، ضرب جمله
، فوران احساسات، سردرگمی و بخشد. کاربرد این جمالت به ویژه در زمان خشم و عصبانیت می

 کند.  های مهیج و شادی بخش نمود بیشتری پیدا می لحظه

آیا ادامه  .(90)مستغانمي: غادر أم یبقی؟؟ هل یعمل؟ هل یتزوّج؟ هل یُهل یواصل الدراسةَ .1
 تحصیل بدهد؟ کار کند؟ ازدواج کند؟ برود یا بماند؟

ها کانت تبحث عن ذریعة رحة. لربّما غیومُها. تلک التی احتفظت بها في سهرة البالت دموعُنزَ .2
نشینی دیشب نگهشان  هایی که در شب هایش سرازیر شد. اشک اشک (.98)همان: کي تهطلٍ

 ای برای باریدن بود.  بود. شاید ابرهایش به دنبال بهانه داشته
و کانت ، کما لدوئها، أن تُغنّي للکراسي الشاغرةِعلی هُ ها، أن تظلَّط مشاعرَت أن تضبِحاولَ .3

کوشید  (.108)همان: هاطیح أوهامَالیدین الوحیدتین یُ أغنیة، کان تصفیقُ کلِّ مألی، لکن في نهایةِ
های خالی آواز بخواند، گو این  آرامشش را حفظ کند، برای صندلی بر احساسات خود مسلط شود،
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ت، خیاالت او را که آن ها پر از جمعیت هستند. ولی در پایان هر ترانه، تنها صدای تشویق دو دس
 نوردید. درهم می

کجا  .(154)همان: قاتل تحت ألویة المجرمین؟أین اختفی؟ هل هو مخطوف؟ مقتول؟ أم مُ .4
 کند؟  اند؟ یا در زیر پرچم جنایتکاران خدمت می اند؟ کشته است؟ او را دزدیده غیبش زده

قته الفائقة. بتفاصیله المنتقاة حبّه. لکنّها تحبّه. بأناأنّها ستُ شبه رجالً کانت تتصوّرُلم یکن یُ .5
شبیه مردی نبود که تصور  (.138 )همان: تعلیقاته الماکرةکلماته. بابتسامته الغامضة. بِبعنایة کَ

های  کاریاش، با ریزه العاده پوشی فوق کرد دوستش دارد. ولی دوستش داشت. با آن شیک می
 زیرکاهش. های آب لیلهایش، با لبخند مبهمش. با تح دقیق برگزیده هم چون واژه

رتها علی مدی ساعتین. کانت تُغنّي فیها تارةً لعاشقها و طوراً لقاتلها، و مرّة بَعَ کثیرةٌ أفکارٌ .6

فکر و خیال  .(110)همان: به عجابِها من اإلِنفسَ تحتقره، و أخری لرجل لم تستطع أن تمنعَ لرجلٍ

خواند و گاه برای قاتلش، یک  بسیاری در طی دو ساعت از ذهنش گذشت. گاه برای عاشقش می
توانست خود را از دلبستگی کرد. و بار دیگر برای مردی که نمی بار برای مردی که او را تحقیر می

 به او برهاند.
 های پرسشی به شکل حدیث نفس جمله  .3-2-4-4
طر آیا بخا (108)مستغانمی:  ؤلمه و یجعله یغادر القاعةَما یُ ره علی سخائه؟ أم تقولُأتشکُ .1

 داری به او بگوید و او را وادار کند سالن را اش از او قدردانی کند؟ یا حرف نیش دلبازیو دست
 ترک کند.

یعنی )مرد( چه  (111 )همان: ره؟ و عاَلمَ تشکره؟...علیه؟ أتشکُ دُّلها؟ وبماذا سترُ ماذا تراه سیقولُ .2
 و برای چه چیز تشکر کند؟ ...  کند؟ چیزی به او خواهد گفت؟ به او چه پاسخی بدهد؟ از او تشکر 

ما أقدم علیه أن تلي کلّ َ ف للشکّ یختصر شوقه لها؟ و کیف لهذه الرصانةِأحرُ ؟! أبأربعةِ«ربّما» .3
؟! یعنی اشتیاقش را نسبت به او در یک تردید چهار حرفی خالصه «شاید» (131)همان: من جنون ...

 های او بیاید. بازی همه دیوانهتواند به دنبال  این  کند؟ چگونه این متانت می می
 (136)همان: تها إلی هذا الحدّ؟!حت له بإرباك حیاِهذا؟ و کیف سمَ لَّلیفعل بها کُ ن یکونُمَ .4

اش را تا به  مگر این او کیست که این همه بال سر او بیاورد؟و چگونه به او اجازه داده که زندگی
 هم بریزد؟  این حد به

من أجل  ن ألماس الوقتِبالکثیر مِ مرصّعةً أن اشتری ساعةً ثَدَبالتساؤل: أ حَ کانت مشغولةً .5
رفت: آیا پیش آمده که بخاطر تنها چند لحظه،  با خودش کلنجار می (237)همان: قلیلة؟ لحظاتٍ

 ساعتی با نگین پرتعداد الماس وقت بخرد؟
او را  (162مان: )ه ه؟ هل تسأله بأيّ حقّ؟دُ؟ هل تستبقیه عند الباب؟ هل تطرُلَهل تدعوه لیدخُ .6

  دعوت کند بیاید داخل؟ یا دم در نگهش دارد؟ او را رد کند؟ از او بپرسد به چه حقی؟
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 فرازبانی هاینشانه  .4-2-4-4
پژوهشگران بر »های فرازبانی است.  های ساختاری نوشتاری زبانه، کاربرد نشانه یکی از ویژگی

کنند.  های غیرزبانی استفاده می مردان از نشانهاین باورند که زنان در ارتباط کالمی خود، بیش از 
این عالئم غیرزبانی در گفتار به صورت حرکات دست و سر و لحن و آهنگ کالم و سکوت در 

های فرازبانی را در تفاوت  نوشتار، استفاده از سه نقطه یا خط تیره است. دلیل استفاده از نشانه
های فرازبانی در این  نشانه (.270 :1382جم عراقی، )ن« اند هدف مرد و زن از سخن گفتن بیان کرده

رمان بیشتر به صورت سه نقطه، میان و پایان جمله به کار رفته است و در مواردی محدود، جمله 
 است. تیره( نیز استفاده شده معترضه )خط

 نقطه سه  .1-4-2-4-4

ت، پایان نیافتن سه نقطه معموالً برای نشان دادن قطع کالم توسط دیگری، مکث میان جمال
ها در  های ساختاری جمله کالم و ... مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، یکی از ویژگی
 نوشتار احالم مستغانمی استفاده از نشانه سجاوندی سه نقطه )...( است. 

 د...در نتیجه آدم باید برای جیب خودش کار کن .(84: ستغانمي)م إذاً لجیبه ... فلیعمل المرءُ .1
 داد، ولی...خط باز بود و هیچ کس پاسخ نمی (.98: )همان مفتوحاً وال أحد یردّ، لکن ...کان الخطُّ .2
یک آدم... نمی تواند باشد، کسی که  (.112)همان: أکملهابِ قاعةً حجزُإنَّ من یَ ما کان شخصاً ... .3

 کند  یک سالن کامل را رزرو می
شاید به دیدنم  .(228: )همان...  يّ متواضعفي حَ مقیمةً هأن أبدو أمامَ ربّما زارني ...ال أریدُ .4

 کنم... خواهم فکر کند در یک محله سطح پایین زندگی می بیاید... نمی
خداوند درهای دریا را به  .(235)همان:  ه علی أمواجه!رُنصُالبحر... لکن لم یَ له أبوابَ هللاُ حَفتَ .5

 ی نرساند!رویش گشود... ولی به او در برابر امواج  یار
فهمم چرا  عجب حماقتی... نمی .(117)همان:  ري!ثَ ك علی أنّه غیرُم إصرارَیا للحماقة...ال أفهَ .6

 این قدر اصرار داری که او ثروتمند نیست!
  معترضه هایجمله  .2-4-2-4-4

 های فرازبانی در این رمان در حد چند مورد و از بسامد بسیار پایینی یکی از نشانه چونتیره  خط
 شکل بهتیره( شود و  نیز جمله معترضه )در بین دو خط برخوردار است. نشانه سه نقطه دیده می

 :دارد وجود کمرنگ
 لذا -الحیتان فی المحیطات ه البحر یسمع أنینَوحدُ -حزنه صوتاًلِ ه أنّها التسمعُعزاؤُ 

ی نهنگان  ها دریا نالهتن-شنود،  اش این است که صدای اندوهش را نمی ناراحتی (.13)مستغانمی: ...

 برای همین...  -شنود ها را می اقیانوس
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..  –متبعد شيء من الصُ أضافَ –أن تصنعي من کلّ یوم تعیشینه قصیدة ً کَبإمکانِ 
 ..توانی از هر روز زندگیت یک قصیده بسازی ـ پس از اندکی سکوت افزود ـ  می (123)همان:
این مرد عقلت را از  (.245 )همان:...  طیّب -سلمةستمُ برةٍواصلت بنَ -کأخذ عقلَ هذا الرجلُ 

 ادامه داد ـ خوب است... -پذیر سرت ربوده ـ با لحنی تسلیم
 بل –شيء  جومه کلَّنُ و عددِ نوان الفندقِمن عُ لقد عرفَ –إمکاناتها  ی عُريَیرَهو ما جاء لِ 
ده بود نداشتن امکانات و حال نیام او .(162)همان:  «هان أجلِمِ» یفعلَ أن بإمکانه ما لیریها جاء

های آن به همه چیز پی برده بود ـ بلکه آمده  خراب هاله را ببیند ـ از آدرس هتل و تعداد ستاره
 دهد.  هر کاری انجام می« بخاطر او»بود نشان دهد 

 .(257)همان:  عطیک الصحّة...یُ -محبّبة إلی قلبها بلهجة جزائریّةٍ واصلَ -سعدني أن التقیکیُ 
 سالمت باشید... -با گویش جزائری و مورد عالقه هاله ادامه داد-دیدار با شما خوشوقتم از 
  . الیه گفتمان3-4-4

کند، حضور نویسنده و نگرش  در این سطح از تحلیل که داستان را در حکم گفتمان کنکاش می
ونه است؟صدای میلز بر این باور است که برخورد با مردان و زنان در متن چگ .او بسیار مهم است

زنانه در متن چگونه بازتاب داده شده است؟ چه کسانی در متن دارای کنش هستند؟ از زنان 
-Mills, 2005: 158)راوی چه کسی است؟ زاویه دید چگونه است؟ بیشتر استفاده شده یا مردان؟ 

161). 
 . زاویه دید1-3-4-4

مواد داستان خود را به خواننده انتقال ای است که نویسنده به وسیله آن  زاویه دید نمایشگر شیوه
دهد؛ این نقل یا طرح موضوع ممکن است به شیوه اول شخص یا دوم شخص یا سوم  می

های زنان، بیشتر به  ی دید در داستان زاویهگزینش  .(302: 1376)میرصادقی،  شخص انجام گیرد
روایی دانای   ر شیوهدهد و نویسندگان زن، اگ شکلی است که بینش و نگرش زنان را نشان می

 (.96: 1384)حسینی، اند  ی خود را از این راه انتقال داده اند، نگاه زنانه کل را به کار برده
ی دید بیرونی، سوم شخص و دانای  ی روایی و زاویه احالم مستغانمی در این رمان از شیوه

های  دا از شخصیتداستانی، بیگانه و ج کل محدود استفاده کرده است. راوی غیر مشارک برون
دهد و راوی از حدیث نفس و  ها را بازتاب می ها، اعمال و افکار آن داستان، حوادث، تجربه

گیری از  گویی درونی نیز بهره برده است. زمان اصلی روایت، زمان حال است. راوی با بهره تک
ت، تجمل، ی مسائل مختلف مانند: ثرو ها را درباره های آن ها، دیدگاه گفتگوی بین شخصیت

 سازد. و نمونه هایی از زاویه دید سوم شخص در این رمان: جنگ، تروریسم، عشق و ... آشکار می

تصمیم گرفت او را در ذهن خود بکشد تا خود را  (.11)مستغانمی: هها کي یستعید نفسَقرَّر قتلَ .1

 .بازیابد
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جز  آمد به م پیش میک(.20همان:( هابُغیر تـلـک الصغیرة التي یسحَ قلّما یأخذ معه حقیبةً .2

 کشید، چمدان دیگری با خود ببرد. چمدان کوچکی که بر زمین می
همراه خود چوب کبریت نمناکی  (23)همان: !صلح إلشعال فتیلةٍالثقاب رطباً ال یُ معه کان عودُ .3

 خورد. کردن یک فتیله هم نمی داشت که به درد روشن
 پردازیشخصیت. 2-3-4-4

شوند، شخصیت  نامه نمایان می در داستان، نمایشنامه و فیلم ای را که شده اشخاص ساخته
شخصیت دو شاخص متنی بنیادین دارد: توصیف مستقیم و غیرمستقیم. در  .(299: 1376)میرصادقی، نامند  می

گردد و در توصیف غیرمستقیم هیچ  تعریف مستقیم ویژگی شخصیت با یک صفت، اسم معنی و ... معرفی می

عنصر شخصیت و   مهم درباره های از نکتهیکی (. 167: 1397آید )انصاری،  یذکری از ویژگی نم
های  استفاده از دو شخصیت اصلی زن و مرد به نام «األسود یلیق بک»پردازی در رمان  شخصیت

پردازی، کنش و دیالوگ اصلی دختری به نام هاله است.  هاله و طالل است. ولی محور شخصیت
نجال دخترخاله و  ستان: پدر، مادر، پدربزرگ، عالء برادرش،های فرعی دا و دیگر شخصیت

 و مصطفی همکار او هستند: دوستش
با (. 183:مستغانمي)و هي تراها مجدّداً  ةًجَبتهِمُ ت نجالءُعادت إلی الشام صاحَ غم ذلک، حینَبرَ .1

 یاد زد.هنگامی که به شام برگشت، نجال با خوشحالی از دیدار دوباره او فر (هاله)این وجود، 
)همان: ن السماء یضاء قریباً مِل أبداً بالثلوج، یبدو بقامته الفارعة وبعمامته البَلَّالمکَ کان کاألوراسِ .2

همچون کوه اورس که همواره تاج برف بر سر دارد، با قامت بلند و عمامه ( پدربزرگ) (.63
 رسد. سپیدش قد آسمان به نظر می

 (همسرش)هاله باید به همراه  (مادر) (.67همان:)عنها شیئاً مع زوجها في بالد ال تعرف  واإلقامةُ .3
 در کشوری که هیچ شناختی از آن نداشت زندگی کند.

)عال( کامالً برخالف آنچه آرزویش را داشت  (.70)همان:ما تمنّاه تماماً  له فیها نقیضُ ثَدَحَ .4
 برایش اتفاق افتاد.

هاله آخر کارش  (.244)همان:  عرها فی البیتر إلی االستنجاد بنجالء لتصفّف شانتهی بها األمُ .5
 به جایی رسید که دست به دامان نجال شود تا موهایش را در خانه مدل درست کند.

 های معنایی صحنه و درونمایه ویژگی .3-3-4-4

گزیند؛ یعنی: موضوع،  مایه جوهر اصلی اثری ادبی است و همه عناصر داستان را برمی درون
رمان، تالش یک زن برای رسیدن،  این (300 :1376)میرصادقی،  گ و...ها، عمل، پیرن شخصیت

استقالل فردی و رهایی از باورهای اشتباه نسبت به جنس زن و عشق است. از این روی، 
های او است. رمان  های فمینیستی احالم مستغانمی و دغدغه مایه این داستان، اندیشه درون
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ها و اندوه پس از جنگ و کشتار به  که پس از ویرانی ای از جنگ و عشق دارد؛ عشقی درونمایه
ای از شادی در زندگی شخصیت اصلی زن داستان نیست،  آید و زمانی که هیچ نشانه وجود می
های مختلف داستان نمایشگر اندوه  )سیاه/ مشکی( در بخش« األسود»ی  شود. تکرار واژه وارد می

دیده از جنگ  همه زنان آسیب  به عنوان نمایندهپایان است که شخصیت اصلی داستان  و رنجی بی
ی پایانی، نخستین دیدار طالل و هاله در فرودگاه است و آخرین دیدار  و ترور در سینه دارد. نکته

  های جنگ و کشتار: ؛ برخی از صحنهها نیز در همان فضاست آن
ذاک، مِن  انتخابِ أو إعادةِ هذا ودةِعُابتهاجاً بِ شِالطائِ صاصِالرَّبِ أکبر، کأن تموتَ ةٌماقَبل ثمة حِ .1

، بلکه حماقت بزرگتری هست .(85: مستغانمی) دُونَ أن یُبدي هذا و ذاک حزنَه أو أسفَه ُلِمَوتِک
هدف کشته  ای بی با ضرب گلوله خوشحالی از بازگشت این و یا گزینش دوباره آن، گواینکه برای

  تأسف بکنند. ه ووآنکه این و آن برای مرگت ابراز اند شوی، بی
 ع أنّه أثناءَ وجودهِ معهم أرسلوا مَن یَقتُلُ أبيوقَّما کان یدري أن الصَفقةَ تُبرم مع القَتَلةِ و التُ .2

آنها قطعی و ای با  هیچ معامله ها باشد، کش تا زمانی که در میان آدم او خبر نداشت .(88)همان: 
 ستند.شود که  بخواهند کسی را برای کشتن پدرم بفر امضا نمی

طات بعد الضمانات التي لُهم الی السُالذین سلّموا أنفسَ« التائبین» مع آالفِ ن الجبالِنزل عالء مِ .3
« کار توبه»عال به همراه هزاران  .(89)همان:  هسوی أوهامَ ، فما اغتالَقُدّمت لهم. لم یتُب عن القتلِ

ودند، از فراز کوهها پایین آمد، از ها خود را به آنها تسلیم کرده ب که پس از تعهد گرفتن از حکومت
 بود. زدهخود   خیاالتدست به ترور قتل تؤبه نکرده بود، بلکه تنها 

أنهم  مَلِو عندما عَ« لوه؟تَقَ کیفَ: »لَه. سأَأبیه في غیبتِ ه اغتیالَهي اکتشافُ کانت أولُ صدمةٍ .4
نخستین شوک روحی زمانی  .ان()هم عذّبتَه لم یَه أنّه، کان عزاؤُتین علی رأسِ)فقط( أطلقوا رصاصَ

و هنگامی « چگونه او را کشتند؟»اند. پرسید:  بود که دریافت پدرش را در زمان نبود او ترور کرده
، مایه آرامشش این شد که پدر زجر اند که فهمید آنها )تنها( دو گلوله به سرش شلیک کرده

 نکشید.
مخبأً لهُم، غَدَت کلمةُ غابةٍ بالنسبة لي مُرادفةً  تَدري...مُذ اختارَ اإلرهابیون في الجزائرَ الغاباتَ .5

ها را مخفیگاه خود  ها در الجزایر، جنگل دانی... از آن هنگام که تروریست می .(178)همان:  لِلرُعبِ
 برگزیدند، واژه جنگل برای من معنای وحشت پیدا کرد.

األبریاءَ و الذي یقتُلُ ینتظرها في سیناریو آخر. هذه المرة لیس الجیش هه کان الموتُ نفسُ .6
 .(194)همان:  بشبهةِ إسالمهم، بل اإلرهابیون یقتلون الناسَ بذریعةٍ أنهم أقلّ إسالماً مما یجب!

گناهان را به اتهام  کشید. این بار سپاه نبود که بی مرگ، خود با سناریوی دیگری انتظارش را می
که اسالمشان مقدار الزم نیست، به قتل ها مردم را به بهانه این اسالمشان بکشد، بلکه تروریست

 رساندند. می
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أن یتحمّلنَ وحدَهنَّ عقابَ ما أنجبنَ من لقطاء. ولیبحث الحقاً کلُّ و علی آالف المغتصباتِ  .7
هزاران زنی که به اجبار مورد تجاوز  .(195)همان:  لَقیطٍ عن أبٍ، فقد عفا القانون عن المغتَصِب!

های نامشروع خود را به دوش بکشند، و هر بچه  ی بار مجازات بچهاند باید به تنهای قرار گرفته
 به همین روی قانون، فرد تجاوزگر  را بخشیده است.ای در اینده به دنبال پدرش بگردد،  حرامزاده

   نتیجه 
 پژوهش: پرسش به پاسخ در
رمان با آنکه  احالم مستغانمی در این زنان: ۀحوز به متعلق هایواژه مؤلفه واژگانی و در الیه در -1

از فضای زندگی و شرایط زن می نویسد، ولی از واژگان متعلق به این حوزه، در بسامد اندک و 
 مورد استفاده نموده است. 20تعداد 

 و عشق لب، بوسه، به تابو همچون مربوط جنسیتی: واژگانی و عاطفی های ها و واژه صفت مؤلفه در
تعبیرهای زنانه فارسی چون   د.ش مورد یافت 19 انرم در رقص و احساسی های محبت و نیز لحظه

 ها، دشنام و نفرین به چشم نمی خورد. کالم تکیه
 در بنفش و اینقره طالیی، قرمز، سفید، سیاه، رنگ های به طیف مربوط واژگان ها:واژه رنگ در
 شد. مورد یافت 25و حدود   رمان

 به را رویدادها شرح و ستغانمی جزئیاتنگری: متوصیفی و جزئی های نحوی و در جمله در الیه -2
 از بسامد باالیی در رمان برخوردار است. مؤلفه این است، آورده جزء به جزء صورت

مؤلفه از  است و این هم سر شتپ و کوتاه هایجمله دربرگیرنده کوتاه: این رمان های جمله
 مند است. بسامد بسیار باالیی بهره

های سبکی مستغانمی، کاربرد  یکی از ویژگی: نفس حدیث شکل به پرسشی های جمله
های پرسشی  نفس است که در روایت این داستان، جمله های پرسشی در قالب حدیث جمله

 مورد( را به کار برده است. 27بسیاری )
ها در نوشتار احالم مستغانمی  های ساختاری جمله یکی از ویژگیفرازبانی:  هاینشانه

سه نقطه )...( و دیگری جمله معترضه )خط تیره( است که در این کاربردن نشانه سجاوندی  به
 8مورد استفاده شده و خطتیره  با بسامد بسیار پایین و به تعداد  30رمان از سه نقطه در بیش از 

 مورد است. 
 در الیه گفتمان: -3و 

 گویی درونی بهره برده است. زاویه دید: سوم شخص و راوی از حدیث نفس و تک
ردازی: مستغانمی از سه شخصیت زن در داستان خود حرف زده است: هاله، مادر هاله پشخصیت

پردازی، کنش و دیالوگ اصلی او زن است؛ از سوی دیگر در داستان  . محور شخصیتو نجال
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سویه نگاه نکرده است، اگر شخصیتی مثبت یا منفی از زنان به تصویر کشیده، در دربرابر آن،  یک
 کار برده است. فی برای مردان نیز به تصویری مثبت یا من

شخصیت زن داستان، نماد وطن عربی است؛ او برای گرفتن انتقام پدر و برادرش مایه:  و درون
های اعتراضی  ضد تروریسم و متجاوزگران در الجزائر و فرانسه با لباس مشکی به اجرای کنسرت

نقش مقاومت مردم عرب در برابر پردازد و در حرفهای خود با واژگان نافذ و راستین به  می
کوشد از ستم زورگویانی که تنها به منافع  کند. او می تروریسم و حاکمان تجاوزگر اشاره می

اندیشند، پرده بردارد. وی در فراز و نشیب رسیدن به این هدف، با یک رویداد پر تب و  خویش می
رود که نقش او چون یک  ی پیش میا گونه سیر داستانی رمان به گردد. تاب عاشقانه رو به رو می

کند جامعه را با دنیای  شود. نویسنده در این اثر تالش می بین بار دیگر زنده می زن فعال و حقیقت
 زنان آشنا کند. 
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