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According to this, on the one hand, the novel “Raeha Al-Word” by 
Abdul Qaddos and on the other hand, the story of “This Street does not 

have a Speed Bump” by Maryam Jahani have been Analysis. The 

purpose of this research is to be recognized the background of the two 

authors’ ideas in the light of Farklaf’s critical model. They have 

invaded, one is based on his masculine ideas and the other on her 

feminine elegance regarding patriarchal imposed patterns in the 

society. Relying on the vocabularies of the text, Abdul al Qaddos’s 

effort is to represent a society whose view is generally of a negative 

attitude towards women, and especially divorced women. After 

returning to unfavorable conditions, Abdul Qaddos’ ultimate goal, is to 

inducing women’s self-awareness about their situations and then 
encourage them to participation and finding a way to improve the 

current situation and overcoming the social crisis. On the other hand, 

Ms. Jahani’s story, is an illustration of a society whose patriarchal 

world shows the barriers to women’s access to independence and 

ultimately criticizes women’s inaction against patriarchal ideas.  
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 گری ندارد این خیاابن سرعتو ال تشم أنوف و الورد رائحة تانیروا فی للنساء ياإلجتماع اخلطاب حتلیل
 (للفریکالف يالنقد اخلطاب علی ا  مبنی   التحلیل)
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 امللخ ص معلومات املقال
. بتلوي ارسللوب ا ل کور  مقالة حمّکمة: ةقالاملنوع  سلابقا،، مراللل تتمّثُل اسللوُب نلورمف فلفک م، مراجعلةش الشلرو  اللم تشلتامإ فیءلا إنشلا  اللناّا

ث ثیلة اووانللت لتللیلل الللنّا. زللع ترکلُص  لللع تودللیث اللنّا هبللام حثیللل التُنیلة النلویللة. فشیللتمإ ت سلفُ الللناّا ا تمللادا، 
اإلجتما یلة الللم  لاش دوُر العواملل ا ، ُفلا لف التودلیث و أحلفا، يف مرللللة التتیُل  للع ا عرفلة السلیاقیة للناقلاا الللم تتلّقلُا ما

ّثّلُر يف  . قلللاتُللل اللسلللان  ال تشلللمرائللللة اللللورد و أنلللوم »متَّ التلقیلللُا مشتنیلللا،  للللع زللل ا ارسللللوب  روایتلللان  إنشلللا  اللللناّا
إّن الغرض ارساسع ماف زل ه الاراسلة زلو التعلّرُم  للع آرا  «. ز ا الشارع لیس هلا مانع  رمی جءاين» تاالقاوس و 

انتقلاوا  قلا ارنثویلة، رشلاقااا واآلحلر قائملة   للع ال كوریة أفكاره  لى قائم   ُا يف إطار اسلوب ففک م. ألامهاّلّ ا 
 لع اسلوب ا  روضة ماف جانت اجملتمع. لاولش  تاالقاوس متنیا،  لع م رادتل  ا سلتعملة يف روایتل  أنّل  توجلُا التعلالیُا 

ابنلابراینم ّّ  اللو   ا لرأ  طلا إ  یریلا اخلاطئُة ابلنستة للنسوان بشکٍل  ام و للمطلقلا  بشلکٍل حلايّف يف عتمعل . إنل 
لف جءلٍة أحلرن  إّن ملرمی جءلاين ککاتتلٍة ایرانیلٍة تلاافع  لف  ارزملة ماف للخروج طریقة،  إجياد شّجعءّف  لى اإلجتما یلة. ما

لللف لقللوا ا لللرأ ، فءلل  دلللّور    ا لللرأ  و أحلللفا،  اسللتق ل أملللام کلللاجصٍ  اربلللوي العلللام فیلل  یظءلللر عتمعءلللا اللل ي دللور ، ما
 ماف اإلن عال ا وجود  ضا ارفکار اربویاة بُ النسوان. انتقا   

 5/6/1441 :الوصول
 16/9/1441التنقیح واملراجعة: 

 22/9/1441: القبول

 : الد لیلی ةالكلمات 
نورمف  اخلطاب اإلجتما   للنسا ،

  ک م،فف 
  ،السان  تاالقاوس

 .مرمی جءاين

ایلف و ال تشلم أنلوم و اللورد رائلة تانیروا فع للنسا  اإلجتما   اخلطاب بلیل(. 1443) تورج ،ونا زیين ،  ل  سلیم  ولیا ، ورپ ستصاین،  تاس  کرمیع: اإلحالة
 .136-109(، 4) 11، حبوث يف اردب ا قارن. (لل فک م النقاي اخلطاب  لع متنیّا،  التللیل) گف ناارد حیاابن سر ت

 .الکتّاب©                                                                                                               جامعة رازي: النشر
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این خیابان و  ال تشمنوف أ رائحة الورد و رمان بررسی گفتمان اجتماعی زنان در 
 گفتمان انتقادی نورمن فرکالف( براساس)واکاوی  نداردگیر  سرعت

1عباس کریمی
2پور وحید سبزیان |

3علی سلیمی |
 4وند تورج زینی |

. اایاناما:   ، ایاران کرمانشاا   دانشااا  اازی، و علاو  انساانی،    ادبیاا  ی، دانشاددة  عربا  ادبیاا  زبان و  دکتری ةآموخت دانشنویسندة مسئول،  .1
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 چکیده ات مقالهاطالع

مبنای پژوهش حاضر، الاوی گفتمان انتقادی نوامن فرکالف اسا.. کاااکرد آن، باازبینیر یارای       مقالة پژوهشینوع مقاله: 

اثر احسان عبدالقدوس  رائحة الورر خاصی اس. ک: متن دا آن آفرید  ید  اس.. بر این اساس امان 

آن حاضار  اند. هدف پاژوهش    یدمریم جهانی واکاوی  نویتة گیر ندااد این خیابان سرع.و داستان 

د. یدای براسااس   یاو ة اندیشة دو نویسند  بازیناسی نیزم پساس. دا سایة الاوی انتقادی فرکالف، 

ی تحمیلی مردسااراان: دا جامها:،   الاوهااش، علی:  های زنان: اش و دیاری ظراف. های مردان: اندیش:

ای اا بازنماایی کناد کا: دیادگا       اند. تالش عبدالقدوس آن اس. با تدی: بر واژگانر متن، جامه: تاخت:

، ناریای نابساامان اسا.. هادف نهاایی      مطلّقا: نسب. ب: زنان  ویژ  نسب. ب: زنان و ب: طوا کلّی ب:آن، 

عبدالقدوس پس از بازنشانی یرای  نامطلوب، القای خودآگاهی زنان نسب. ب: یرای  خود و ساسس  

 جود و عبوا از بحران اجتماعی اس.؛تشویق آنان برای مشااک. و یافتن ااهی برای اصالح وضع مو

ای اس. ک: مردسارای دا آن، موانهی اا برای  از سوی دیار داستان جهانی، تصویرآفرینی از جامه:

هاای   برابار اندیشا:  نساب. با: انفهاال زناان دا     .یا دانهاو  کند یمی ب: استقالل ایجاد ابی دس.زنان دا 

 کند. میمردسارای، انتقاد 

 11/11/1398 :افتیدر خیتار

 21/2/1399تاریخ بازنگری: 

 27/2/1399: رشیپذ خیتار

  های کلیدی: واژه

 گفتمان اجتماعی زنان، 

 الاوی نوامن فرکالف، 

 احسان عبدالقدوس، 

 .مریم جهانی

أنور  رائحة الورر    براسی گفتمان اجتماعی زنان دا امان (. 1400)وند، تواج  پوا، وحید؛ سلیمی، علی؛ زینی کریمی، عباس؛ سبزیان  استناد

-109(، 4) 11، تطبیقای  ادبیا  :نام  کاوش. )واکاوی براساس گفتمان انتقادی نوامن فرکالف( گیر ندااد این خیابان سرع.و  ال تشم

136. 
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 1400زمستان (، 44)پیاپی  4ادبیات تطبیقی، دورة یازدهم، شمارة  هنام  کاوش 110
 

 پیشگفتار. 1

 موضوع فیتعر .1-1

تواناد   . چنین اویداردی، مای  ادبیا های نظری دا پرتو  بازیناسی ایتراک یسو ب:تطبیقی، ااهبردی اس.  ادبیا 

زماانی و مداانی، اهادافی مشاترک      یهاا  یار   شیپا هایی باید ک: محتوای آن، بدون  ااهاشای بازتهریف نظری:

، ادبیاا  بود  اس.؛ خصوصاا  آندا: باا ابازاای با: ناا         اهمی.دااند. موضوع زنان دا جوامع مهاصر همواا  مواد 

انایز، موضاوع زناان و مسایر آناان دا      ادبای مهاصر با تدی: بر عناصر خیال این اومایة خیال هم ید  باید. از  دس.

 ادبیاا  اماان متهلاق با:     از دواند. پژوهش حاضر تالش دااد باا اساتفاد     قراا داد  توجّ:اا مواد  حقوقشانبازیابی 

رائحة الور   أنو  بردة ایشان، ایاا  کند. امان  مهاصر مصر و ایران، نسب. ب: بازنشانی مشدال  زنان دا جوامع نا 

(1)ال تشم
 ادبیاا  اثر مریم جهانی، محصاول دو اندیشا: از    (2)گیر ندااد این خیابان سرع.اثر احسان عبدالقدوس و  

توان دا سایة ساختاا و الاوی نوامن فرکالف، ب: ایتراکا  دا مبانی نظری و نیاز با:    عرب و فااسی اس. ک: می

ایااا    هاا  آنها دا مسیر اسیدن ب: ااهبرد مواد نظر نویسندگان دس. یاف. ک: دا ضمن پژوهش ب:  اندیش:  تفاو 

 خواهد ید.  

 و هدف اهمیت، ضرورت .1-2

 .یا دانهاهاای ماوکوا و    دا تولیاد  اماان   ماثثّر توان تبیین انایز  و عواما    اا می  پژوهشباازترین هدف این 

اهداف پژوهش حاضار آن اسا.    ازجمل:کلی  طوا ب: این اوداک محتوای مواد نظر نویسندگان دانس.. از 

قاراا داد  تاا از ایان طریاق با:      « گفتماان انتقاادی فارکالف   »هاای ماوکوا اا دا چاااچوب الااوی      ک: اماان 

گانة الاوی موکوا، پیوناد میاان    ااهداای نوین دا امر تفسیر محتوا دس. یاف. و سسس با استناد ب: مراح  س:

هاای احتماالی دا ناارش     هاا و تفااو    از سویی با: مشاابه.   ؛ وها و یرای  حاکم اجتماعی اا نشان داد امان

 جوامع نسب. ب: موضوع زنان دس. یاف..

 ها پژوهش پرسش. 1-3

دا انسجا  ذهنی نویساندگان   مثثّراین پژوهش بر آن اس. ک: با تدی: بر ساختاا گفتمان انتقادی، نقش عوام  

   های ذی  پاسخ گوید  ب: سثال .یدانهاهای ادبی بازخوانی کند و  اا دا آفرینش

هاای ماوکوا،    ایان الااو دا سااختاا زباانی داساتان      براساسهای اجتماعی زنان مصر و ایران چاون:  چالش -

 تجلّی پیدا کرد  اس.؟

تاوان   عباا  دیار، چاون: مای  ب: این الاو قاب  تحلی  اس.؟ براساسهای نویسندگان چاون:  و پیا   اهداف -

هاایی بارای بازنشاانی اهاداف      ای فرکالف، دا دو امان مواد بحا،، نمونا:   الاوی س: مرحل: فرایندبا تدی: بر 



 111 ...گیر ندارد این خیابان سرعتو  الورد و أنوف ال تشم رائحة بررسی گفتمان اجتماعی زنان در رمان
 

 ثانویة نویسندگان بازیاف.؟

 . پیشینۀ پژوهش1-4
 توجّا: ماواد  ای دا حاوزة نقاد ادبای، هماواا       ایات: اهاای بین  عنوان یدای از داناش   امروز  گفتمان انتقادی، ب:

 ،رکالفقاادی ف ا  تناگفتماان  الااوی  دی از کااابرد  ب: ماوااد متهادّ   توان می این اواز  ؛اس. پژوهشاران بود 

بااب گفتماان اایا  و    دامقاارتی   (1383) یاامحمادی برای نقاد متاون ایااا  کارد.     چااچوب نظری  منزلة ب:

بازنماایی الااوی انتقاادی باا      کا:  دااد مختلفی اا برای بازنمایی مفهو  الاوی انتقادی دابرانتقادی ک: عناوین 

 نیای تبفازون بار   ا (1384) یای رفخرایم ایی بازنشاانی یاد  اسا..   تدی: بر موضوعا  مختلف و دا مقار  مجزّ

و  یقبااد  د  اسا.. کار ایااا    زیا ن فارکالف  یگفتمان انتقاد گانةانجا  مراح  س: یب: چاونا ،یساختاا نظر

د کننا تحلی  و تبیاین   فرکالفبا استفاد  از اهیاف. گفتمان اا امان سوویون  تا اند کویید  (1388) همدااان

هاای   اویای تااز ، ریا:    ةباا عرضا   همچناین  ؛  دکار براسای  اا و چاونای نارش نویسند  دا پردازش امان 

پژوهش این اس. کا: دانشاوا    ةجد. نتیکننتر ب: امان دااد، کشف  ای نزدیکمای: ک: مهن مختلف مهنا و داون

مهاصار دایات:، میاان عناصار اجتمااعی،       ة  سیاسای و اجتمااعی دوا  تحاوّر با ناا  و اویدردی ویژ  کا: با:   

 یهاا  :یا رزدن اسا. تاا باا کنااا     کویید  (1390) ییاضا محمد .س.ای پیوند برقراا کرد  ا سیاسی و اسطوا 

 و دسااز  آیاداا  اس.، ماند  پنهان متن و ها آنچ: دا فراسوی واژگان، جمل: ،ینفری العرب الميةظاهری متن 

 کا:  هاایی  و گفتماان  ددها ای اجتماعی حاکم آن اوزگاا صاوا   و یا ناکااآمدی نهاده یدا کااآمد تأمّلی

 ةاند و دا فراساوی پنجار   آن اا بدون هیچ مقاومتی پویرفت: مرد  و اند داد  جلو  طبیهی اا خود نهادها این اا از

 ند.  ک ، بازخوانی و واکاویاند گرفت:ینفری قراا  ةرمی

 روش پژوهش و چارچوب نظری .1-5

و اصلی این پژوهش مبتنی بر ساختاا گفتمان انتقادی نوامن فرکالف صوا  پویرفت: اسا.   الاوی ااهبردی

هاای تطبیقای و ممجملای     نمون: ب: محدودی. کمّی دا تهداد صفحا  مواد نظر مجل:، توجّ:و تالش ید  تا با 

 گانة الاوی موکوا، مواد واکاوی و سسس مواد تحلی  قراا گیرد.   مراح  س: براساساز هر دو امان 

 . پردازش تحلیلی موضوع2
توانند باا تدیا: بار واکااوی      اس.. پژوهشاران، می  های ناگفت: و پنهان دا گوا تاایخ ، سریاا از ندت:ادبیا  یکبدون 

پژوهشااران حاوزة نقاد مهاصار،      ایان او از  ا  اازیمندی دسا. یابناد.  اطالعمطالبر نهفت: دا عمق متون ادبی، ب: 

اند تا با تدی: بر آن بتوانند همة جوانب متن اا مواد سنجش قاراا   مند بود  هایی نظا  همواا  دا جستجوی ییو 

ک: با محوا قراا دادن ساختاا نحویر متن؛ نویسند ، اندیش: و ایدئولوژی غالاب بار ذهان وی اا     گون: آندهند. 



 1400زمستان (، 44)پیاپی  4ادبیات تطبیقی، دورة یازدهم، شمارة  هنام  کاوش 112
 

گفتماان و تحلیا  برآماد  از     فرایناد یناسی اس.. دا  های نو دا این زمین:، گفتمان اوش ازجمل:براسی کنند. 

یرای  زماانی، مداانی،   ب:  توجّ:متنی  دا تحلی  هربلد:  ؛نقش ندااد تحلی  و نقد رمتندا کال  تنها ظاهر آن، 

ن پنهاا  دا ماتن یاد  طبیهای یارای  ماوکوا      ب: اس.؛ گرچ: اهمی.بسیاا مواد اجتماعی، فرهنای و سیاسی 

تاوان بادان دسا.     تحلی  گفتمان قراا بایرد؛ می فرایندک: دا قالب  قاب  بازیابی نیس.؛ وقتی یسادگ ب:بود  و 

 توسّا  مایالدی   19۵2باا دا ساال   این اصطالح برای نخستینبرای مخاطب قاب  دسترسی کرد.  آن اایاف. و 

 مواد استفاد  قراا گرف..   1سهری گزلییهنی  یناس مهروف انالیسی زبان

. یاد  اسا.   ناا  بارد   کاوی، تحلی  کال  و تحلیا  گفتااا نیاز     ب: سخن دا زبان فااسی 2نتحلی  گفتمااز  

هاای   ای دا حاوز   جایااا  ویاژ    سارع.  با: باود؛   ای ایات:  بین این ییو ، دااای ساختاا و اویدردی ازآنجاک:

ویژ  نقد ادبی پیدا کرد. این اویدرد ابتدا با تدیا: بار اندیشاة دانشامندانی چاون میشا         مختلف علو  انسانی، ب:

مباحا، اجتمااعی    ،مطالها  فرهنای ب: حیطةیناسی  از زبان ۵و سسس نوامن ف رکالف 4دایک ، تئو ون3فوکو

. دا ایان میاان الااوی ناوامن ف ارکالف، دااای      انتقاادی با: خاود گرفا.     ییدل واود پیدا کرد  و و سیاسی

گزینای نویساند  دا سااختاا     ای نسب. ب: سایر الاوها ید. قاعدة فرکالف مبتنی بر تمرکز با: واژ   ساخ. ویژ 

نقش بستر اجتماعی اا ک: ماتن   .یدانهاتحلی  متن، افزون بر لاو، نحوی اس.. وی سهی دااد با اتدا بر این ا

 دا آن آفرید  ید ؛ بازنمایی کند.  

هاای   فرکالف، از آن اوس. ک: او مهتقد اس. هر متنی، تابع یرای  و محادودی.  توسّ  فرایندااائة این  

تااایخ، موقهیّا. و جایااا     تواناد ایشا: دا    فرهنای، اجتماعی و سیاسی دا جامه: اس.؛ این تأثیرپویری مای 

عناوان   هاا با:   بنابراین از طریق گفتمان انتقادی و با محوا قراا دادن ماتن، نویات:  ؛ اجتماعیر نویسند  دایت: باید

های پنهان اسا. و از ساوی دیاار حاما  سااختاا اجتمااعی        عالئمی واضح، از سویی عام ر بازنمایی واقهی.

باازخوانی  افازون بار   تاأثیر از ایادئولوژی حااکم بار جامها: نیسا.. فارکالف،         اس.؛ ساختاای کا: قطهاا  بای   

دا ماواد   بناابراین کناد   مهرّفای ایدئولوژی، بر آن اس. ک: عاملی اا ک: باع، ایجاد ایادئولوژی یاد  اسا.؛    

 .(63-2۵  1379)فرکالف،  .ایدئولوژی خواهند ید؛ سخن گفت: اس ع، ایجادجبااهایی ک: دا جامه: باا

عام  ایجاد ایدئولوژی، قدا  نا  دااد. موضوع قدا  دا آفارینش ماتن، دااای مراتبای مختلفای اسا..      

طاوا کلّای    تواند قداتی سیاسی یا اجتماعی و یا حتی قداتی فردی بایاد. با:   قدا  دا آفرینش یک متن، می

                                                                                                                                                                  
1. Zellig harris 

2. Discourse Analysis 

3. Paul-Michel Foucault 

4. Teun Adrianus van Dijk 

5. Norman Fairclough 
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گاناة توصایف؛ تفسایر و تبیاین اسا..       ااهداا فرکالف دا تحلی  متون ادبی، مبتنای بار مراحا  سا:    ساختاا و 

او، تحلی  تطبیقی یدای   گفت:، هدف پژوهش پیش ( بنابر مطالب پیش243-221  1389)یواگنسن و فیلیسس، 

مهاصار فااسای اسا.. هادف نهاایی،       ادبیاا  هاای   و از ساوی دیاار یدای از اماان     از آثاا ادبی مصر از سو

 اس..  اوی گفتمان انتقادی نوامن فرکالفال براساس، ها آنبازخوانی 

تاوان دا   نویسان مهاصر مصر اس.. بااازترین ویژگای ادبای وی اا مای     داستان ازجمل:احسان عبدالقدوس 

کا: وی   ادعا کارد توان  می اواوحیة ناقدانة او نسب. ب: مسائ  اجتماعی بریمرد. دا مسیر بازنشانی تاایخ ادبی 

آنان، دساتی بار    ةافت ازدس.زنان؛ یهنی دفاع از حقوق  سمینیفممهدود ادبای مردی اس. ک: دا حیطة  ازجمل:

وی، بیشترین تالش خود اا صرف دفاع از حقوق زنان، افشاای ناابرابری جنسایتی     این اوآتش دایت: اس. از 

تاوان   کرد  اس.. با نااهی ب: آثااا ایان ادیاب مصاری مای      مطلّق:دفاع زنان  خصوص حمای. از دنیای بی و ب:

ترین اا  دا اویدرد او، مبتنی بر خودآگاهی زنان دا جامه: ید  گرفت: اس.. رز  ب: ذکار   دایاف. ک: ساد 

هاا اجتمااعی اسا..     اس. ک: الاوی فرکالف، غالبا  دا متونی قاب  بازیابی و اجرا اسا. کا: حااوی ناابرابری    

سو بازنمایی ناابرابری جایااا  زناان دا مصار و از ساوی دیاار باازخوانی دیادگا           اد بح، از یکداستان مو

توان با تدی: بر ساازمان   ید  کلّی دا جوامع یرقی اس.؛ بنابراین می مردان نسب. ب: زنان دا جامهة مصر و ب:

خصاوص دا   ناعادرن:، با:  های ، یواهدی مهیّن، برای بازخوانی نارشرائحة الرر و ساختاا نحوی دا داستان 

 حیطة نابرابری جنسیتی دا جامه: بازیاف..  

مواد بح، دو  دا این مقال:، مریم جهانی و تحلی  امان اوس.. وی یدی از نویسندگان جاوان و مهاصار   

توان هادف وی از آفارینش    ایران اس. ک: امان وی برندة دهمین جایزة ادبی جالل آل احمد ید  اس.. می

نوعی همسویی با احسان عبدالقدوس دانس. زیرا او هم دا امانش با: ایان ندتا: مهتارف      اا، ب: داستان موکوا

نمای جامه:، آن اس. ک: ابتدا باید دیارگون: اندیشاید   اف. از سایة اسو  نخ اس. ک: قد  نخس. برای برون

اا از انفهاال ذهنای و   تا بتوان ب: خودآگاهی اسید. وی با اتدا بر محتاوای داساتانش، ساهی دااد زناان جامها:      

تهاالی و دوای از   یساو  ب:اند؛ آگا  کند و سسس فراسوی ذهنی آنان اا  زمان گرفتاا آن ید  مروا ب:ذاتی ک: 

 انفهال سوق دهد.  

 از گفتمان تا گفتمان انتقادی. 2-1

اوسا. کا: ایان    تمان دا باین علاو  عصار حاضار از آن     توان اذعان دای. ک: توسهة اوزافزون پدیدة گف می

گسترش آن دا باین علاو  و فناون مهاصار مسائلة یاافتی نیسا..         بنابراینای اس..  ایت: دانشر نو، علمی بین

 هنااامی  اماا ؛ هساتیم  متدای  زباان  دساتوا  با:  کنیم؛ می تحلی  جمل: سطح دا ما ک: هناامی گف. می هریس»
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 تار،  کاالن  ساطح  یک دا یددیار با جمال  اابطة ب: و برویم فراتر جمل:، سطح از ک: یویم می گفتمان وااد

 دو از اا گفتماان  داباااة  بح، اس. مهتقد او. بسردازیم زبانی غیر های صوا  با زبانی های صوا  اابطة حتی

 دا هاا  آن کااابرد  و توصایفی  یناسای  زباان  دا مهماول  هاای  اوش و ها اوی: بس   اول .داد سامان توان می بمهد

 و محای   و فرهناگ  و زباان  اابطاة  مانناد  غیرزباانی  و زباانی  ا اطالعا  بین اابطة  دو  و (متن) فراجمل: سطح

 و فرهناگ  مثا   غیرزبانی دو ، بمهد دا ولی اس.؛ مدنظر زبانی ا اطالع صرفا  ،ا اطالع اول، بمهد دا. اجتماع

 ؛10-7  1379 پاوا،  بهارا  ) «.ردیا گ یما  قاراا  مادنظر  اسا.؛  یناسای  زباان  حیطاة  از خااج ک: اجتماع و محی 

 (  6-2  2004الباادی، 

باا تهااایف متفااوتی بارای      بناابراین ای پیدا کارد.   ایت: کاابرد و کااکرد گفتمان، ساختاای بین ازآنجاک:

ب: جنبة خاصای از ایان داناش باود  اسا..       توجّ:، هرکدا یویم ک: مالک  یناختی مواج: می این پدیدة زبان

تارین یادلی کا: بارای      سااد   یاود   های خاص ایاا  می برای آینایی بیشتر ب: برخی از این تهاایف بنابر جنب:

هاا هام یافا.     ای اسا. کا: دا فرهناگ ل ا.     توان لحاظ کرد؛ حدای. از مهنای اوزمار   تهریف گفتمان می

مثال  دا یک ساخنرانی   ،گفتمان اا یدلی از کاابرد زبان» و. این تهریف، مفهومی غیر تخصصی دااد یود یم

 (8  1383)میرفخرایی، .« داند گفتن می سخن ةگفتاا یا ییو ،تر زبان طوا کلی و یا حتی ب:

ُُ اخلطناُب ابلنالِ اللسنانّ ان  املعتنَ   یَتكو ن ِمن وحدٍة لغویٍة قواُمها سلسلةٌ مِن اجلمِل أي رسالةٌ أو مقوٌل و هبذا املعنى» یَلحن
اامریكني و أو ل َمنن اقن د دراسنَة هنذا التسلسنِل هنو اللغنوي  يف هذه احلالِة هو جمموعُ قواعٍد تسلسل وتتابع اجلمِل املكو نِة للمقنول

زباان اسا. کا: سااختاا      و پیوستای دا یدسااچایگفتمان متشدّ  از )ترجم:  ( 39: 2004)البنارديّ  «زلیُ هاریس()

باا ایان تفسایر، گفتماان باا       .گفتماان یاا گفتااا    دیار، گفتمان عبااا  اسا. از   ؛ ب: عباا هاس. ای از جمل: آن زنجیر 

 و یناسای  ة زباان پیوسات  و قواعاد  هاا  ای از قاانون  زیارا ماالک دا چناین حاالتی، مجموعا:     اس.؛  مرتب  های زبانی زمین:

یاناس   براسی چنین اوابطی بین گفتماان اا پیشانهاد داد؛ زباان   ن کسی ک: ی. اولاس. آنمیان اجزای پیوستای  همچنین

 .(هریس اس. گآمریدایی، زلی

چنادین مبحا،    زماان  هام هاای گفتماانی اسا. کا:      ترین یاخ: از براسی این گرایش مطالهاتی، انتقادی»

حساسای. با: مقولاة قادا  و     یناسی اا دا خود جای داد  اس.... واژة انتقاادی دال بار هماین     اساسی جامه:

 (  39  1396کریمی فیروزجایی، « )یناسی انتقادی اس.. سلط: دا گفتمان

کناد   گفتمان انتقادی، این مسئل: اا ب: ذهن متبادا می .یدانهاو یناسی  گفتمان تا گفتمان یریگ ید سیر 

ک: ظاهر متاون، محتاوایی غیار از آن    اس. بدین مهنا  ،پسوند انتقادی دا پدیدة گفتمان انتقادی یدن اضاف:ک: 

یفاف نیس. ک: حقاایق اا بنمایاناد بلدا:     ن:ییآدا این اویدرد زبان، آن »دااد ک: باید مهنایناسی یوند یهنی 

هاای پنهاان و آیاداا     کناد. چااونای تحلیا  آن دا ااادة قادا      ییشة ماتی اس. ک: حقایق اا تحریف می
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هاای ماواد نظار، باا ایادئولوژی و اهاداف        و سسس این گفتماان سیاسی، اس.  - حاضر دا نهادهای اجتماعی

دهناد   کنند و طبیهای جلاو  مای    چنان دا جامه: جا باز می خاص دا گوا زمان از طریق نهادهای اجتماعی، آن

 آن ااپندااناد و بادون هایچ مقاااومتی     کا: مارد  آن گفتماان اا اماری طبیهاای و منطقای و با: ااادة خاود ماای       

 گیرناد؛  کنناد و تصامیم مای    اندیشند؛ قضااو  مای   کنند ک: آزادان: و ب: اختیاا خود می پویرند و تصوا می می

فرهنگ و ایادئولوژی خااص دا جامها: هساتند دا ایان اویدارد اوابا          ةالقاکنندها،  عباا  دیار گفتمان ب:

 (  41 )همان « اس.. :یدوسوسلط: و ایدئولوژی 

هاای   ، آن اسا. کا: حقیقا.   اش یانتقااد خصوص دا تحلی  متون و با اتدا بر اویدرد  هدف این ییو  ب:

دای. ایان مهام، ندتا:     ها دا متون وضوحی ندااند. پس از اوین پنهان واای متن اا هویدا کند؛ زیرا حقیق.

یناسای   اناد؟  گفتماان   هاای ماتن پنهاان یاد      آنجاس. کا: اصاور  چارا و چاونا: ایان حقاایق دا واای واژ       

سیاسی اا دا جامه: بنمایاناد کا: باا تدیا: بار ایادئولوژی        -خواهان آن اس. ک: نهادهای اجتماعی احقیق.د

کند و مرد  بدون آندا: اجبااای اا حاسّ کنناد؛      اند ک: بسیاا طبیهی جلو  می ای دیدت: کرد  گون: مسائ  اا ب:

یاود و   با متن ماواد نقاد مواجا: مای     ،مجری آن هستند. پسوند انتقادی بودنر گفتمان؛ یهنی با موضهی انتقادی

ساختاا و ساختمان یک متن ک: دا خدم. ااائة یاک محتواسا. و ممدان    یناس انتقادی، سهی دااد  گفتمان

ماتن،  واای  داحقیقا. یهنای  ؛ نشان داد  یاود  طبیهی؛ غیریود محسوب طبیهی مخاطبان برخی از سوی  اس.

بازنمایی یاود. اگار چناین اونادی دا باازخوانی ماتن        و مواد نظر نویسند  هم بود  اس.؛ چنان ک: هس. آن

-40  1378  پاوا،  بهرا )آیی متن اا بازیاف. و ب: مخاطب نشان داد  توان اواب  پنهان دا پدید پیایری یود؛ می

44). 

ب عناوان یاک انتخاا    ها صرفا  با:  ، ناا  تحلی  گفتمان ب: واژ ادبیا یناسی دا  های زیبایی برخالف تحلی 

عنوان یک استهااة زیباا، بلدا: دا تقابا      ن: ب: «گیسوی دااز یب»برای مثال های ممدن اس..  انتخابدا میان 

توضیح داد  ید  اس. و  «گیسو»با  «یب»یود ک: چرا  مشخّص یود تا های ممدن براسی می با سایر استهاا 

 (  32-30  1383 ،میرفخرایی)ای دیار.  ن: با واژ 

 قدرت. 2-2

نازد   تارین مفااهیم   بنیاادی  ازجملا:  ،ایان مفهاو   ترین مفاهیم تحلی  گفتمان، مفهو  قدا  اسا..   مهم ازجمل:

همواا  مواد اختالف بود  اسا.. گرچا:    ی انتقادی،گیری الاو آغاز ید همان از  ک: اس. یناسان گفتمان

تواناد   توان پرد  از این اختالف بردای. اما همین مسئل: نیز می می ،با اجوع ب: سیر پیدایش آن دا سالیان اخیر

منطقی آن اس. ک: مسیر تبیاین مهناای    بنابراینهای متدثّر آن هم باید؛  گیری گرایش سر نخی از دری  ید 
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گیاری اوابا     آن، از دیدگا  فرکالف براسی یاود. فارکالف، مهتقاد اسا. قادا  باعا، ایجااد و یاد         

فرض فرکالف دا ایان اابطا: حااکی از آن اسا. کا: اوابا         یود. پیش فراد دا بستر جامه: مینامتقاان بین ا

هاای طبقااتی پرداختا: و نساب. با: القاای آن انتقااد دااد.         هاای اجتمااعی و تضااد    قدا  ب: براسای ناابرابری  

تواند مناسبا  نامتقاان اجتماعی اا گسترش دهد. ناارش فارکالف، آن اسا. کا: چارا       عبااتی قدا  می ب:

افراد دا جامه: استفاد  یود. قدا ، دا مبنای فدری وی، تنها منحصر ب: یاک موضاوع    بر ضدّباید از قدا  

یاد    ک: دا جامها: با:   هایی محصوا ب: قدا  دا میان حدّا  دانس.؛ بلد: ب: نارش آن ااتوان  نیس. و نمی

توان از ثرو  و افدااا غالاب مارد      عنوان نمون: می یود. ب: یوند؛ اطالق می افراد اوا دایت: می ضدّمهمول بر 

  1391محسانی،  )ناا  بارد.    مثثّرهای  عنوان قدا  یوند؛ ب: عمال میا علی: اقلی. دا جامه:  ،اکثری. توسّ ک: 

66-68) 

 ایدئولوژی. 2-3

دااان  مفاهیم بنیادی دا این تفدر، ایدئولوژی اس. ک: باع، ید اویدرد و ااهداا بسایاای از پارچم  از دیار 

اا  یاد   فیا تحرمجموعة افداا ناداس. و عقاید نیسا. کا: آگااهی     ایدئولوژی»این حوز  از هم جدا یود. 

ها هام زنادگی    آن براساسهایی اس. ک: مرد   سیاسی مطلوب باید. ... ایدئولوژی اا  ازلحاظآیداا کند و 

( اماا آنچا:   124  1383)میرفخرایای،   «نمایناد.  باازمی  یاان  یوجودکنند و هم اوابطشان اا نسب. ب: یرای   می

سویان او اا متفاو  از دیدگا  سایرین قراا داد؛ ید  و سااختاا اندیشاة وی نساب. با:      الاوی فرکالف و هم

پدیادة ایاادئولوژی دا مدتااب گفتمااان انتقااادی اساا.. فاارکالف، منشااأ ایاادئولوژی اا برگرفتاا: از تضااادها و  

بخشی ب: متن چ: دا سطح خُارد   انسجا  فرایندیناسان اعتقاد دااند ک:  گفتمان»داند.  های اجتماعی می نابرابری

تواند مبنای یاک تحلیا  گفتماانی     و چ: دا سطح کالن دااای ابهاد ایدئولوژیک اس. و ب: همین دلی  نیز می

 (  47  همان« )قراا گیرد.

 مراحل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف. 2-4

 توصیف. 2-4-1
عبااا  دیاار توصایف، کاویای دا اوسااخ. متاون و        یناسان: ب: متن اس.. ب: زبانمرحلة توصیف، نااهی 

کااو از میاان مجموعا: ماوااد خااصّ و متهادد        یاناختی اسا.. گفتماان    های زباان  :مثلّفای نامحدود از  گستر 

( بادیهی اسا. از   171  1379 فارکالف، )کناد.   آوای واژگاان اقادا  مای    صوای دا یک متن ادبی، ب: جماع 

های همان متن اس.؛ زیارا هار ماتن ادبای دا یارای  خاصای یاد          ها دا نقد، اجوع ب: داد  ترین ییو  ساد 

های مختلفی قراا گرفت: اس.. وظیفة توصایف دا الااوی فارکالف، تشاریح ظااهر       :مثلّفگرفت: و تح. تأثیر 
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دساترس و یافاف    هاای دا  :مثلّفا پس بهترین سرآغاز برای تحلی ، مراجه: ب: اوساخ. و تبیاین   .کال  اس.

یاوند.   ساختاا بیرونی، خُردترین نوع ساختااهای متنی محساوب مای  »ی تعباا متن یا همان برش افقی اس.. ب:

( پاس توصایف   2۵  1383)میرفخرایای،  « ساختاا خُرد بیرونی تهیّنی عینی دااند و قاب  لمس و مشاهد  هستند.

عنوان یک مرحلة ابتدایی و یا نوعی برشر افقی از ریة سطحی ماتن اسا. امّاا قابلیا. باازخوانی       تنها ب: داواقع

 گیری ندااد.   برای نتیج:

 تفسیر. 2-4-2

هاایی اسا. کا: دا مرحلاة      ای آفرید  یاد  و هماواا  حااوی اازش    اصور  هر متنی دا یرای  اجتماعی ویژ 

آن اسا. کا: ایادئولوژی نویساندة ماتن،       تحلی  گفتمانفرض  دیار، پیشعباا   هستند. ب: توجّ:تفسیر مواد 

ای  ای دا ذهنر ناقد اس.. داناش زمینا:   او دااد. فرکالف مهتقد اس. اساس تفسیر، دانش زمین:  یدا محایش: 

های صوای متن اا با تدی: بر س: زیربخش توصیف یهنی واژگان، دستوا و سااخ. متنای،    ویژگی داحقیق.

هاای   هماان سارنخ  )مرحلة تفسیر، برآیند ااتباا  متقابا  مرحلاة توصایف  صاوای ماتن       »د؛ بنابراین کن مهنا می

( پس تفسیر، نتیجا: و تحلیلای   273  1387زاد ،  )آقاگ « ای ذهن مفسّر خواهد بود. یناختی( با دانش زمین: زبان

او نااقص اسا. کا:    لی  با تدیا: بار مرحلاة پایش، از آن     توصیف دااد. تح های مرحلة اس. ک: ایش: دا داد 

بنابراین برای عبوا از سطح و اسیدن با: عماق   ؛ و کمیّ. عینی نیستند یهنی ماهی. مهیّنی ندااند کیفی.دااای 

هاا، سااختااهای اجتمااعی،     دا فارای ایان ریا:   »از ریة سطحی، تفسیر یوند.  آمد  دس. ب:های  :مثلّفمتن باید 

( اجارای  14  1383 میرفخرایای، « )ماتن قاراا دااد.   مثلّفچنین دانش و نظا  ادااکی مخاطب و  فرهنای و هم

 زیربخش نشان داد  س:توان دا  بخش تفسیر اا می

ای اوسا. کا: بار مبناای اوسااخ.       گر برای بیاان ظااهر کاال ، داناش زمینا:      اتدای تحلی   کال  ( ظاهرالف

هاای متنای ماواد ماواد نیااز بارای تفسایر ظااهر کاال            سااخ.  یود. واژگاان، دساتوا و   ظاهری متن انجا  می

 یوند.   محسوب می

 ییناسا  یمهنا  تارین قسام. تفسایر اسا. کا: مبتنای بار        مهام  داواقعاین بخش از تفسیر   کال  ی( مهناب

 امهنا  ةمطالها عباا  دیار هدف مهنایناسی دا مرحلة مهناای کاال ،    . ب:س.امهن یعلم ةمطالهیهنی  یکاابرد

عبااا   یناسای   ا دا منابع زباان مهنمفهو  علمی ». میان مشااکین یک گفتمان اس. ااتبا برقراای  انیدا جر

دا  تصوّا ینوع صوا  ب:ها  ک: برحسب مصداق یمفهوم ایک: دا جهان خااج وجود دااد  یمصداق از اس.

و ابا    یجهاان خاااج، درلا. بارون زباان      یها قانبایت: ید  اس.. درل. واژگان بر مصدا ن،یذهن مشااک

 تواناد آیاداا   یما  ی مواد نظر نویسند مهنادا این میان، . یود یم د ینام یدرل. داون زبان م،یواژگان ب: مفاه



 1400زمستان (، 44)پیاپی  4ادبیات تطبیقی، دورة یازدهم، شمارة  هنام  کاوش 118
 

کاو باید گزیناة   دااد آن اس. ک: گفتمان اهمی.؛ آنچ: باید یحیتلو صوا  حتی ممدن اس. ب: ای بیان یود

)صافوی،   «گیرناد.  همواا  مهانی تلویحی تح. تأثیر مبانی ایدئولوژیک ید  مای ضمنی اا پیایری کند زیرا 

( مالک و محوا دایاف. مهنای کال ، برقراای جریان ااتبا  میان افارادی اسا. کا: دا یاک     19-21  1391

 اند.   ماجرا داگیر گفتمانی ویژ  ید 

الاوی فراگیر آن، محاوا اساسای    براساسااائة گفتمان اصلی و مواد نظر دا هر متنی و   متن یةما ( جانج

یهنای مخاطاب، باا     هاا اا دااد  مای:، همان نقش چدید  دا پژوهش عبااتی جان دا این مرحل: از تفسیر اس.. ب:

مای: بایاد   عبااتی نتیج: دا جان مواج: نشود ب:« چرا، چاون: و چ: چیز»هایی مث   مای:، نیاز با پرسش مطالهة جان

 (22)همان  . کوتا  و گویا باید

 تبیین. 2-4-3

ماتن، نساب. با:     آن اس. ک: دنبال ب:اازیابی و تحلی  حاصل: از دو مرحلة قب  کام  نیس. و الاوی فرکالف 

ابزااهاای ساازند  دا    دنباال  با: تبیاین،  »های کالن اجتماعی ک: دا آن آفرید  ید  اس.؛ سنجید  یاود.   زمین:

دهاد   فرهناگ و گفتماان غالاب خواهاد باود. تبیاین، نشاان مای        های ادبی یهنی  زبان، قدا ، تاایخ،  آفرینش

توانناد بار    ها چ: تأثیرا  بازتولیادی مای   و گفتمان بخشند. ... چاون: ساختااهای اجتماعی، گفتمان اا تهیّن می

(. دا 24۵  1379)فارکالف،  « یاوند.  ساختااها باوااند، تأثیراتی ک: منجر ب: حفا  یاا ت ییار آن سااختاا مای     

ای  :مثلّفا مواد ضروا  مرحلة تبیین دا الااوی فارکالف رز  با: ذکار اسا. کا: مرحلاة تفسایر وابسات: با:           

گر یا همان خالق اثر ادبی دا آفارینش اثار    مبیّن این مسئل: اس. ک: کنش مرحلة توصیف اس. و ییناخت زبان

 ،ینهااد  ،اجتمااعی  گانا:  سا: اوابا  قادا  دا ساطوح     دی مانندخود مستق  نیس. بلد: متأثر از عوام  متهد

؛ بناابراین دا مرحلاة   اسا.  ماثثّر و مواد نظر نویسند  بسیاا گفتمان خاص  ب:دا ید  دادن  ی اس. ک:تیموقه

هایی دا مسیر آفارینش متاون متصاوّا یاد. ساطح تبیاین        فرض توان با دخال. دادن این عوام ، پیش می» نییتب

« بخشاند.  عینیا. توانناد گفتماان و ناوع ماتن ادبای اا       چاونا: سااختااهای اجتمااعی مای    دهاد کا:    نشان مای 

 (  279  1390زاد ،  )آقاگ 

 گیر ندارد این خیابان سرعت و ال تشمرائحة الورد وُأنوٌف تحلیل گفتمان انتقادی داستان . 2-5
ی انتقاادی نساب. دیادگا   جامها: و از     فرایناد ساو   هایش، از یک عبدالقدوس دا بیشتر داستان احساناویدرد 

حتی دا گزینش عناوان   رائحه الورد؛جویان: نسب. ب: زنان دا جامهة مصر اس.. او دا داستان  سوی دیار مدافه:

داستان، نقد خویش ب: جامه: اا آغاز کارد  اسا.. وی دا دوازد  مقطاع، با: بازنماایی محتاوایر ذهنای خاود         

تای دا گازینش   حمریم جهانی هام  از سوی دیار، تان اقدا  کرد  اس.. سازی داس نسب. ب: آفرینش و تصویر
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 ،مطلّقا: خود اا نسب. ب: اویدارد جامها: نساب. با: زناان      انتقاد  دااتصویر جلد امانش تا عنوان امان، سهی د

 نشان دهد.

 توصیف. 2-5-1

 گزینش عنوان. 2-5-1-1

تاا دا   اناد  ای اا بدااا گرفتا:   بنادی ویاژ    سااخ.  داحقیق.با کاابس. واژگان کنایی دا عنوان،  نویسندگان،

زیارا هرچقادا   ؛ دنکرد  بایا  مشخّص دیدگا  و ایدئولوژی خود اا نسب. ب: موضوع اصلی داستان ،همان ابتدا

موضاوع دا ذهان مخاطباان هام بیشاتر اساو         ،ب: هماان میازان   ؛تر دایت: باید ساخ.  متنی کاابستی منحصر

ایشا: دا کارداا اجتمااعی و کارداا هام از ایادئولوژی سرچشام:         ،بندی متنی ساخ. ،خواهد کرد. دا ضمن

بارای   نماادین گزینشای   «الورر ». داادو  ساختی کنایی داحقیق. ال تشمرائحة الرر    أُنرٌ  گیرد. عنوان  می

صافاتی   ازنظار آناان اا   ،احساان طالق او دا ابتدا کاابردی عمومی برای هماة زناان دااد.   ازنان مصری اس.. 

کا: باوی خاوش آن با: مشاا        گونا:  آنپویری، همچون گُا  دیاد  اسا.؛     چون ظراف.، لطاف. و نیز آسیب

آمیاز   دا جه. اطالقی کنایا:  را« ال تشنمأنوف »عباا   ،وی .ایاا  ب: همین مسئل: دااد «رائحة»اسد. کاابرد  می

یهنی خطاب او ب: مردانی اس. ک: زیبایی، طاراو  و ظرافا. زناان اا دا     ؛ب: مردان دا جامه: بداا برد  اس.

افتا:   :مردان نشاان  یسو ب:اند. او نوک پیدان و قلمر انتقادی خود اا دا همان عنوان داستان  جامه: داک ندرد 

 ،های بیانی واژگان، عبدالقدوس مهتقد اسا. ناارش مردهاا دا مصار نساب. با: زناان        با تدی: بر اازش. اس.

اس.؛ قداتی ک: اویداردی خصامان: نساب. با: زناان دااد. ناارش او دا ایان        و حاکی از آن قدا   حاوی

 ،گرایانا: دا ماواد جایااا   زناان     ب: ناا   انتقاادی کا: دا طاول داساتان دااد؛ دیادگاهی جاناب       توجّ:عنوان با 

 اس..  مطلّق:خصوصا  دنیای زنانر 

ای برگزیاد  کا:    ، عناوانش اا گونا:  هم دا اویدردی مشاب: باا عبدالقادوس   جهانی ، مریممقاب  سویدا 

یهنای  ؛ گیار نادااد   ؛ سارع. کناد  دگی مای ااننا یخصی. داساتانش دا آن  ؛ خیابانی ک: حدای. از انتقاد دااد

نبینند و یا دا صاوا  وجاود ماانع، لزوماا      ، مانهی شانبرد اهداف برای پیش زنان دا جامه:، یایست: آن اس. ک:

قلام  دا همان قد  نخس.،  های بیانی موجود دا واژگانش، وی با تدی: بر اازشبنابراین ؛ باید از آن عبوا کنند

. او کااا بارد  اسا.    با:  ،جنساان خاودش   ب: انفهال موجود دا میان هام  ؛ آن هم نسب.انتقاد خود اا دا خدم.

اگار هام ماانهی    . هی وجاود نادااد  استقالل یخصی و ذاتای، ماان  مهتقد اس. برای پیشبرد اهداف و اسیدن ب: 

خواهد ب: مخاطبانش ایان پیاا  اا ااساال     جهانی با گزینش عنوانش میخانم هس. مربو  ب: خود  زنان اس.. 

هاای ناصاواب    سانّ.  یجاع. دایا. و از قیاد    باید ،اش نمای جامه: های نخ سنّ. برای خروج از بند  کند ک:
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   گوی..

 نشیگاز توان ادعا کرد ک: هر دو نویسند  آگاهان: نسب. ب:  گزینش عنوان دا هر دو امان میبا تمرکز بر 

 اند. انتقادی خود اا از همان ابتدا آغاز کرد  یمش خ اند و با تدی: بر آن  عنوان برای داستان، اقدا  کرد 

 احساس تنهایی مفرط. 2-5-1-2
 (3)(سدو  دلایر خان:خویبخ.؛  ةخانواد /سمهاد؛ أُ ّ؛ بناتها الثالث)

یهنای ساهاد آغااز یاد  اسا..       ؛با توصایف یخصای. اصالی داساتان     تشم رائحة الرر   أنرٌ  الداستان  

نای آن، کاابردی مهناداا اس. زیرا مهنای خویابختی برآماد  از ناا     هب: م توجّ:گزینش و کاابرد نا  سهاد با 

هاای   سمهاد، از سوی نویسند  دا چااچوب اازش داا اس.. کاابرد نا  هدف ای ایاا  بسا ، چ:یخصی. اصلی

القاای مهناای خویابختی اسا.؛ مهناایی کا: دقیقاا          ،تجربی واژگان، کاابستی نمادین اس.. هادف نویساند   

ألقنت »تضادی محتوایی با مضمون داستان دااد؛ تضادی ک: مخاطب دا ادامة داستان با آن مواج: خواهد یاد   
خااودش اا اوی   ترجماا:) (5ات: يب عبدالقنندوسّ« )نهینندة  تسنن یُح هبننا ِمننن أعمننال البیننت   نفسننها علننی ااری ننة و هنني تزفننُر ت

؛ از خساتای  کشاید  کا: آ   ساوزناکی از تا: دلاش مای      دا حاالی ( اا اوی تخ. اها کرد اش خست:تخ. انداخ. )بدن 

   (کرد. نایی از کااهای خان:، استراح. می

ها دا سطرهای آغازین، تصاویرگر فضاای    توان ادعا کرد ک: واژ  می ،های بیانی واژگان با استناد ب: اازش

ی دا مواد انتظااا  جامه: دا مواد زناان اسا.. فضاایی کا: سریااا از خساتای و       سنّت های تنهایی و نارش

کند. سااخ.  نحاوی    های ابتدایی، ناخرسندی سهاد اا احساس می ناااحتی اس.. مخاطب، دا مواجه: با جمل:

هاای   هر ساخ.  نحوی یادلی از واحاد   کرد. مشخّص ،دستوادا بخش های بیانیر  دا بر اازشتوان با ات اا می

نااا  ایادئولوژیک خاود اا     «بناهتنا النثال »اندیشة نویسند  اس.. عبدالقدوس با کاابس. مدرا ترکیب اضافی 

ابراز کرد  اس.. نتیجاة ازدواج  تنهایی بهد از طالق،  ازجمل:اوی آنان  های پیش نسب. ب: جنس مثن، و ان 

  فرزندانش ب: دلی  همان تنهایی مفر ، بسایاا هراساان اسا.   دا قبال آیندة  داحقیق.او سهاد س: دختر اس.. 

 (6 مهنان:« )عادت سعاُد هتنیُم بنرراهتنا بنَب بناهِتنا النثالِ     السنلاُل التیائنهُ ین د ُد يف داخنِل عقلهنا و یسنتحوخُ علنی کنل  خیاِ نا   »
  ذهنش اا ب: خود مشا ول کارد    ای ک: همواا سثال گمشد  ...، بازگش.دخترانش های حیران ب: با ناا  سهاد،  ترجم:)

 .(: بودبر همة خیالش چیر  گشت و

هر  نا  دااد. گویی او با: تنهاا چیازی    ؛ یخصی. اصلی داستان، یُگیر ندااد این خیابان سرع.دا داستان 

اش  اما بارخالف سماهاد، خاود اا محصاوا خانا:     ؛ و تنهاس. مطلّق:ک: یهر  ندااد، خویبختی اس.. او زنی 

تصاویر ندشاید  اسا.     منفه  با: تنها  ندرد  اس.. اتفاقا  هدف نویسند  هم همین اس. ک: فضای آغازین اا ن:

؛ زیارا از اهاداف اصالی او، نقاد     نشاان داد  اسا.   ساختاایادن حتی اش یهنی ساا  بلد: بر مبنای اهداف ذهنی
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تو سواا  باک. نفس عمیقم پمر باوی بنازین    کنم یفرومنازل اا »  اش اس. زنان دا جامه: یدگی تسلیمفضای 

، ی   اانناد  تاکسای   اش یحتی پیش از جدای ،یهر  (۵  139۵جهانی، « )یود... و عطر نان ساجی و بااان می

ساهی   اش دا فضاای ذهنای   عبدالقادوس تاوان اذعاان کارد کا:      می این اواا برای خودش برگزید  اس.. از 

سارنخی از  توان  . این تفاو  اا مینندبایدها دا صحنة آغازین داستان اونمایی کاز و جهانی،  هانباید از دایت:

دا  ای مشاترک دانسا..   دغدغا:  ؛ اماا جنسی. متفااو   تفاو  فرهنای و یا یاید تفاو  اندیش: دا دو نس  با

هاای  یود ایان صاال  ظهر   چ: مرگم می» ها ب: تصویر کشید  ید   جایی از داستان، تنهایی یهر ، با این واژ 

 هماان  « )پیچاد.  تو ممخم می ،و صدای قایق و چناال سفرة خانوادة خویبخ. جا هم:از  مانم یم واکوفتی ک: 

زیار قابلما: اا   » چناین باازنمود یاد  اسا.      ،کااا پس از بازگشا. از   ،و یا دا مقطهی دیار تنهایی یهر  (21

 (34 هماان  ) «با: غاوا خاوادن.   کنم؛ گر  ک: بشود باز باید دا تنهایی و سدو  دلایر خان: بنشاینم   اوین می

اس. و بسایاا   خاطر د یانجاز این موضوع اس. او  اش یزندگها نشان از تنهایی یهر  دا  بازنمایی این عباا 

 اندوهاین.  

توان هدف مشترک هر دو نویسند  اا بازنمایی تنهایی و مظلومیا. زناان بازنماایی کارد اماا باا        دا ک  می

این تفاو  ک: عبدالقدوس، مدا  بر آن اس. فضای ناخویایندی از فضای جامهة خود نشان دهد ب: ایان امیاد   

عی اقادا  با: خودآگااهی و    ناو  ک: مخاطبانش ااهی برای بازنشانی موقهی. خود برگزینناد و از ایان مسایر با:    

خوداقدامی بین زنان کند اما مریم جهانی تصویر زنی تنها اما جسوا اا ب: نمایش گوایت: اس. تا ب: مخااطبش  

 مدا  باید جسواان: تالش کرد. افت: ازدس.گیری موقهی.  نشان دهد بایست: آن اس. ک: برای بازپس

 عیساز روابط و شرایط اجتما خانواده؛ زمینه. 2-5-1-3

 (کاا مادا یهر ؛ حامد؛/ الذکیة؛ جمیلةاأل ّ  ؛ کانت جا ة  )األب  صام.ٌ دائما ؛ 

توان اوابا    های بخش توصیف اس.؛ می ای بین واژگان ک: یدی از زیریاخ: های اابط: بر اازش تدی:با 

نشاان دهاد   تواناد   گار مای   هنااا  براسای واژگاان، تحلیا     »اجتماعی بین مشااکین یک گفتمان اا نشان داد. 

ها، وابست: ب: اواب  اجتماعی بین مشاااکین دا یاک ماتن اسا. و یاا ایندا: ایان سابک          چاون: انتخاب کلم:

 ،)کریمای فیروزجاائی   «نقش مهاین اا ایفاا کناد.    ،تواند دا ایجاد اواب  اجتماعی چاون: می ،گزینش واژگان

تارین موضاوعی کا: باا      دااناد و ابتادایی   کاابرد و محتوایی مقادس  «األب و األ ّ» یها ( اصور  واژ ۵8  1396

مهر، محب.، ایثاا و پشاتیبانی اسا.. عبدالقادوس     مث ب: ذهن متبادا خواهد ید؛ همانا توصیفاتی  ها آنینیدن 

 ای ک: سهاد دا آن نشو و نما یافت: اسا.؛  بازنشانی اواب  اجتماعی دا خانواد  منظوا ب:دا این بخش از داستان 

های پادا و ماادا ساهاد سااختاای باا محتاوایی        . توصیف حال.بازنمایی کرد  اس.نقش پدا و مادا سهاد اا 
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های هر پدا و مادای اس.. باا توصایف نویساند  از فضاای واقهای دواان کاودکی        منفی و ب: دوا از واقهی.

کنان أبوهنا »لماس کناد     تواند قطبی از مهانی و محتواهای منفی اا دا اطراف زنادگی ساهاد   سهاد، مخاطب می
پاداش  ترجما:   ) (22ات:  يب عبدالقدوسّ) «احلیاِة    مراهرِ  ست ملوا کلی یَ مل هم شیءٌ و إن  صُ و الینقُ     طبیبا     طبیب ااسنان

اگرچ: همة امدانا  هام کاما     اوایت:؛ن ( کمامدانا  زندگی ازنظر) ها آنبرای چیزی  ... پزیک دندانپزیک بود...

   نبود.(

ا  بیشتری نسب. ب: یرایطی محیطای ساهاد، با: مخاطاب ااائا: کناد؛ باازهم از        اطالع، برای آند: احسان

داساتان، بااهاا تداراا یاد  اسا.؛ تاا       هار دو  الاوی بازگش. ب: گویت: بهر  برد  اس.؛ الاویی ک: تا پایاان  

ا بازیناخ. یرای  مشاب: با:  اتی ک: ممدن اس. داطالع. ا  مخاطبان افزود  یوداطالعهر باا ب:  ل:یوس نیبد

مخاطب، کمک یایانی کند. اصاور  یدای از اهاداف عبدالقادوس هام هماین موضاوع اسا.؛ یهنای القاای           

بنابراین وی باا دیار ب: گویاتة ساهاد بازگشات: اسا.. ایان بااا پادا ساهاد اا ماواد          ؛ خودآگاهی ب: مخاطب

ممدان اسا.    هرچناد داد  اس.. پدا سهاد، دااای ی لی آبرومند اس.؛ داآمدش مدفی اس.  بازنمایی قراا

اما آنچ: سهاد از پداش ب: یااد  ؛ اما برای ادااة آبرومند یک خانواد  کافی اس. ؛مث  یک استاد دانشاا  نباید

منا    یعوُد ِمنن عمِلنه و ینرُنُر إلنیهم اوُل منا عرفت نه سنعاُد عنن أبیهنا أن نه صنامٌت دائ»دااد چیزی غیر از داآمد و ی   اوس.  
اولین چیزی کا: ساهاد از پاداش با: یااد دااد؛ ایان       ترجم:  ) (23 )مهان:« ِمن  بعیٍد دوَن أن یف  َر يف تقبیل أحٍد ِمن بناته   

ناریس. بادون ایندا: حتای با:      می ها آنگش. و از دوا ب:  کاا برمی سر اس. ک: او پیوست: یخصیتی ساک. اس....از

   (بوسیدن یدی از دخترانش هم اندیشید  باید.

حتی فرزندانش اا  ،گفتمان حاکم بر زندگی خانوادگی سهاد، چیزی جز سدو  و صمود نیس.. پداش

ساهاد از پاداش با: یااد      آنچا: یاد؛ تماا     کاال  نمای   او حتی سر سفرة غوا هم با کسی هام  .اس. بوسید  نمی

گاا  باین مااداش و پاداش باود. تصاویرپردازی عبدالقادوس از سااختاا          های گاا  و بای   دای.؛ تنها مشاجر 

، ساااختاای باا محتاوایی منفای از یاارای  خاانواد  اا بارای ذهان مخاطااب       خاانواد  خاانواد  و عملدارد پادا    

آفریند. دا مقاب  ایان تصاویر منفای، بازنماایی یارای  ماادا ساهاد هام یارایطی بهتار از پاداش اا نشاان              می

نا امنرأةٌ لیلنةٌ و     إنی أُم هنا شنیءٌ رخنر ». تر هم ب: ذهان مخاطاب خطاوا کناد     ضهیتی اسفناکو بسا چ:دهد؛  نمی إّن 
ا، هویای کا: از   ماداش چیز دیاری اس. ... او زنای زیباا، باهویای سریاا      ترجم:) (24)مهنان: «الذکاء یُطل  ِمن عینیها

   نااهش نمایان اس..(

تنهاا نشاان از    نا: ک: بخش اندکی از آن ذکار یاد؛    سهاداین حجم از توصیف و تصویرپردازی برای مادا 

یاابی مشادال  ساهاد اسا..      نقش یک زن دا ساختاا خانواد  و قوا  آن اس.؛ بلد: نشاانی از ایشا:   اهمی.
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تما  وق.  خودش اا صارف   دا سراسر امان حدای. از آن دااد ک: او مادا سهادتصویرپردازی برای اصور  

 .   اس.کرد خود میگواانی و اهداف ذهنی  خوش

تاوان یدای از    مادا یاهر  اا مای   .دا سوی مقاب ، موضوع برای یُهر  نسب. ب: سمهاد اندکی متفاو  اس.

پادا یاهر  خیلای باا      د. دا این میاان، محسوب کرپیش از ازدواجش ساز زندگی اجتماعی یهر   عوام  زمین:

های دخترش مخالف نیس. بلد: گاهی هم با او همراهی کرد  اس. اما دا حال حاضار پاداش دیاار     اندیش:

ة د ، ساهی دااد بار هما   برااث ، شا ثروتی ک: از خانة پدایوجود ندااد ک: از او حمای. کند و ماداش بنابر 

نوعی مطیع خود کرد  اسا.. دا ایان    اد اطرافش اا ب:افر ،با پول این اواحاط: دایت: باید. از  اعضای خانواد ،

دا موضاوع اا   سا: ماادا یاهر ،   اصاور      اسا.؛ یُاهر  اسا..   دتسلیم مادا و افدااش نشمیان، تنها کسی ک: 

دا یدای از  و تمداین زن از مارد. یاهر      ابتادا جانس ذکاوا و ساسس پاول      ؛نارش خود حاکم کارد  اسا.  

نخوادی مامان  حسر  پسار    یکوا اجاقی: عمر حسر  » کرد  اس. گفتاوهایش این موضوع اا بازنمایی 

 .  (61  139۵)جهانی، « یود؟ ااستی مامان اجاق ی: خان:، فق  با پسر اوین می

 خاوا  ر یا ج» چنین بازنمایی کرد  اسا.   ؛ک: حام  قدا  برای مادا یهر  اس. اا یارینویسند  عام  د

خرد برای هماین چیزهاا. حاماد اا مان      هاش اا می دوا و بری ،مادا یدن این دادسرها اا هم دااد. اصال  مادا

گفا.؛ بایاد    هر چا: ماادا مای    وق. آنگوایتم هزاا تومان پول مادا اا قبول کند.  ...نمیرودبناوایتم فروش 

هاای حااکم انتقااد دااد و یاد  انتقاادش اا دا       نویسند  نسب. ب: برخی ناارش ( 89)همان   «تم  چشم.گف می

از واای  آن ااخواهاد   کااو مای   ها جاای ساخت: اس. و این همان اونادی اسا. کا: گفتماان     ساختاا عباا 

ها ک: پنهان ید  اس.؛ نشان دهد. تمدین مطلق دا برابر مردان یدی از مساائلی اسا. کا: نویساند  با:       عباا 

داند ب: هر خصلتی ک: من ناداا . مان اانناد  تاکسای یاد  کا:        او تمدین زن اا ااجح می» ترض اس. مهن آ

 (۵8 )همان « خواا حامد نبایم... جیر 

واژگاانی کا: بارای    . یاهر  اسا.  دنیای پاس از ازدواج  زندگی اجتماعی ساز  عوام  زمین: ازجمل: ،حامد 

اقام  چندان جدید بارای   عاملی ن: مهرّفیاند؛ حدای. از   کرد استفاد بازنمایی یخصی. حامد دا این داستان 

کنااد   تهریااف ماای گوناا: نیااااا دا خانااة حامااد  اش یزناادگکاا: یااهر   گوناا: آنزدن سرنویاا. زنااان دااد. 

از چاهاک مساتراح بیارون آماد  و      دید  ک: دزدکی هایی ک: خانة حامد بود ؛ خود  اا سوسک می ساع.»

 (  27  همان« )...دانند تر می اش کالس اا از نان یب واجب و خانواد  گند ب: خان: زندگی مردی ک: خودش

توصیف چنین زندگی نهایتی جز جدایی نیس.. ندت: آند: ک: نویسند  این حق اا هم منحصار دا ماردان   

حامد گف.  دیا: ادام: ندیم یهر ... گفتم با: چا:؟ گفا.     »اس.  . ب: آن مهترض بنس ینوع ب:دید  اس. و 



 1400زمستان (، 44)پیاپی  4ادبیات تطبیقی، دورة یازدهم، شمارة  هنام  کاوش 124
 

حقا: با:    ایان( ) یئا  ی،بخواهی:؟ گف.  برای من هسا.. گفاتم  بلا:. چاون مارد      زندگی. گفتم  ما: دلب: این 

 (136 )همان  «اما برای دو طرف باید بای:.؛ دیخود  می

ای مشترک دا هار دو داساتان ایااا  کارد کا: از ساوی هار دو         :مثلّفتوان ب:  دا این بخش از تحلی ، می

عناوان مرکاز ثقا      ک: پادا و ماادا با:    خانواد نقش قراا گرفت: اس. یهنی  توجّ:و نویسند  بسیاا مواد عنای. 

 .  یوند محسوب می گیری آیندة فرزندان عاملی اساسی و مهم دا ید  آن،

  ها آنهای رسیدن به  های زندگی اجتماعی تا راه واستهخاز . 2-5-1-4

ااضی ا ؛ خرجی اوی پیشخوان؛ یاک مشا.    /شخصیة االجتامعیهالمطالب الحیاة االجتامعیة؛  تطرر الحیاة؛)

 (پول

ساخت: اس.. او نتای  ایان وابساتای اا دا سراسار داساتان     اش اا بنا بر وابستای  عبدالقدوس، یخصی. اصلی

گویی او باید بنشیند و انتظااا بدشاد    .یود کیان و هستی سهاد از طریق دیاران مهیا میتصویر کشید  اس..  ب:

. هدف اصالی  نقشی دا محقق کردن آازوهایش ندااد ،خوداو  ؛یک مرد برآواد  یود توسّ تا آازوهایش 

فالبننُت المی نُن أن »  ی اس. و رجر  مخاطبش بایاد داس بایارد  فرایند، بازخوانی نتای  نامطلوب چنین احسان
 (6:ات ّ يبعبدالقندوس) «ن متاعنب   تست مَل کیاّنا و تست مَل شخصیتها االجتماعیة و تعیُش احلیناة ب نلِ  منا فیهنا ِمنن نعنیٍم و ِمن

تواناد از   ( کاما  کناد؛ بلدا: نمای    ییتنهاا  ب:اا ) اش یاجتماعو یخصی.  هوی.تواند  یک دختر، نمی  »ترجم:

ای تجربای بخاش   ها  واژگان، دا این یاهد با تدی: بر اازش« هایش برآید ها و بدی عهدة زندگی با تما  خوبی

عباااتی ساهاد، دختارانش     ب: ؛ک: تأکید آن بر فاع  صوا  پویرفت: اس.گر مشااکینی هستند  دستوا، واگوی:

داند. سهاد، ممصرّان: اندیشاة خاود اا    داند؛ بلد: آنان اا وابست: ب: دیاران می اا قادا ب: ت ییر سرنوی. خود نمی

گیاری یخصای. اجتمااعی بارای دختارانش اا تنهاا مناو  با: تشادی  زنادگی            بازنمایی کرد  اس. و ید 

دا مقااطع مختلاف داساتان، هار بااا       ،ندتا: آندا: ایان موضاوع     .داناد  مشترک و وابستای ب: جنس مردان می

هاای یخصایتی دختاران ساهاد، ناارش       ویژگای  مهرّفای ی بازگو ید  اس.. عبدالقدوس سهی دااد با یدل ب:

از  هرکادا  ن، از آنان اا دا ذهن مخاطب داساتان، تثبیا. کناد. دا مسایر پیشارف. داساتا       هرکدا غالب برای 

او  ی متفااوتی اوبا:  اه بینی خود تصمیماتی اا خواهند گرف. ک: مخاطب اا با چالش ب: جهان توجّ:دخترها با 

 خواهند کرد.  

؛ بلدا:  عبدالقدوس با وابستای بنا ندرد  اس. برخالفساختاا داستانش اا  ،جهانیمریم دا سوی مقاب ، 

هر  حتی خودش اا از بند وابساتای با: پاول مااداش خاااج      یُ. طلبی آغاز کرد  اس. توصیفش اا با استقالل

دیادگا  نویساند  دا   هم اجازة وابستای اا ب: همسر سابقش ناداد  اسا..    اش یمتأهلکرد  و دا زمان زندگی 



 125 ...گیر ندارد این خیابان سرعتو  الورد و أنوف ال تشم رائحة بررسی گفتمان اجتماعی زنان در رمان
 

او اا قاانع کارد  اسا.     ،. اتفاقاا  زنادگی  ک: باید مستق  باید .نماد زنی اس ،هاس.. یهر  اینجا بر بایستای

گوایا. و   دیادنر خرجای او پیشاخوان آیاسزخان: کا: حاماد مای       »  ک: وابستای برای او مث  یک سمّ اس.

پاردازی یُاهر ،    با تدی: بر یخصای. نویسند   (7  139۵، )جهانی« دید ... اف. م از ، خود  اا مفلوکی می می

، آیاا منای کا: صابح تاا یاا  ایان زنادگی        »کناد    تشاویق مای   یخصی. سماهاد  خالف ای مخاطبش اا ب: ییو 

دقیقاا  با: هماان     ،هاای نویساند    تاداو  اندیشا:   (7  )همان« یو  باید تو این یک قلم هم کم بیاا ؟ سوسک می

اما یُهر  ب: ایان   هاس. یسختااهی مملو از  ،. مسیر اسیدن ب: مطلوباود طلبی پیش می سوی استقالل و سم.

تاوانم   دانم صاحب یک مش. پول هساتم کا: مای    حسی بهتر از این نیس. ک: می»دستاواد ااضی اس. زیرا  

بخاش اساتقالل، قاد  نخسا.      ( او بسیاا مسروا اس. زیرا طهام لاو   33 همان ) «دا هر ااهی خرجشان کنم.

هاایی کا: داا . یا   دلخاوا ، آپااتماان       ا  ب: هماین  ااضی»اندیشة مردسارای اس.  از چتر  اف. برونبرای 

 (.  33  همان« )... ای و نقلی اجاا 

 تفسیر. 2-5-2
 هاای ماواد بحا،،    دا این مرحل:، هدف مطالهة مهنای متن دا جریان ااتباا  اسا.. مهناای کلّای دا داساتان     

و از ساوی   سو کیمصر دااد؛ یهنی موضوع زنان و ساختاا فدری آنان از  و ع ایرانامومصداقی خااجی دا ج

از سرنویا. زناان    عبااا  اسا.   ،یان. مهنای جزئی دا داساتان  دا مسیر زندگی ها آندیار بازخواد اندیشة 

 ؛ بازخواد افتاا جامه: و میزان تأثیر آن بر زندگی ایشان اس.. هر دو کشوا دا مطلّق:

 ظاهر کالم. 2-5-2-1

، باا ناااهی تیازبین عناوانی     نویسندگان هر دو امانترین اقدا  برای تحلی  متن، تحلی  عنوان آن اس..  ابتدایی

ماواد   خاود  اماع وبا تدی: بر کنای:، وضهی. اجتماعی زناان اا دا ج  آنان. اند انتقادی برای داستان دا نظر گرفت:

افازون  یدلی غیر صریح اس.. زیبایی گزینش عنوان،  ن: صریح، بلد: ب: یشاناما ییوة نقد ا؛ اند  انتقاد قراا داد

دا ابتادای داساتان، اویدارد    نویساندگان  آااست: بودن ب: زیوا آاای:، اهدافی اوین اا دا پی دایت: اسا..  بر 

 توجّا: مخاطب دا همان آغاز داساتان، م  بنابراین ؛اا نسب. ب: وضهی. اجتماعیر زنان، دا پیش گرفت: یاعتراض

قابا  لماس کناد؛ از آاایاة     بارای آندا: دیادگاهش اا بارای مخاطاب       احساان خواهد یاد.  آنان ذهنی  فرایند

تماا  واژگاان ماواد اساتفاد ، کااابردی حسّای       « ر تشام ؛ الواد؛ أُناوف؛  رائحة» مراعا  نظیر بهر  برد  اس..

دااند تا مخاطبش اا دا همان سطرهای ابتدایی، با خود همرا  سازد؛ زیرا موضاوعی کا: او قصاد دااد با: آن     

دا  «ر تشام »نویسند  با کاابس. . هم نیازمند اس. احساسآند: ب: نیروی تفدر نیاز دااد؛ ب: افزون بر بسردازد، 

عنوان، نارش انتقادی خود اا بیش از پیش، عیان ساخت: اس.؛ زیرا این فها  بارای توصایف حاال مردهاایی      
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ان دا زنادگی  اناد و اصاور  اعتقاادی با: یاراک. زنا       زندگی مشترک، تنها خاود اا دیاد    فراینداس. ک: دا 

 ندااند.  

ای نادااد. مسایری کا: زناان      فاصال:  ،از اویدرد عبدالقدوس؛ اما عنوانی ک: جهانی دا امانش بداا گرفت:

تواناد ایان اا  اا بسیمایاد کا:      و کسی مای  مسیری ناهمواا اس.او دااند؛ کسب استقالل دا جامه: پیش برای 

نمااد کساانی    ،طلبی زنان دا جامهة ایران اس. و یُهر  استقاللمشدال  اا نادید  بایرد. خیابان کنای: از مسیر 

یخصای.   ،طی کرد  اس.. نویسند  نفس اعتمادب:د و مسیر پمر پیچ و خم اا با نیخصی. منفهلی نداااس. ک: 

کرد  اس. و اتفاقا  دا مقاب  یُهر ، یخصی. منفه  خاواهرش   مهرّفیعنوان یک یخصی. بایست:  اصلی اا ب:

؛ زیرا او یخصایتی وابسات:   اصال  یایست: جامهة زنان نیس.تصویر کشید  اس.؛ یخصیتی ک:  اا ب:یهنی یراا  

 از دس. دادن...؛ نارانی برای و همیش: ناران دااد

هاای اصالی داساتان از ساوی عبدالقادوس، باا زیرکای و اهادافی از پایش           گزینش اسامی برای یخصی.

گان دا تضااد باا محتاوای    نویساند  توسّا   ها گزینش این نام: غالبا ندت: آند: تهییین ید  صوا  گرفت: اس.. 

یاد   و باا محتاوایی مثبا.    همسو با خواس. اصلی آناان  ، هایی هم و دا مقاب  اندک گزینش مواد نظر آنان

 دا مسیر ااائة محتوا باید.و دا خدم. افزودن دقّ. مخاطب  توجّ:تواند دا جه. جلب  گرفت: اس. ک: می

گزینشای هدفمناد    «عزیاز »پردازی نویسند ، برای نا  یوهر سمهاد هم خالی از هنر نباود  اسا..    یخصی. 

برای یوهری اس. ک: بسیاا خودخوا  و خودبین اس.؛ او اصور  ب: ساختاا زندگی مشترک اعتقادی نادااد؛  

اد  اسا.. پاس   قاراا د  شتاوجّه بلد: مردی اقتدااگرا اس. کا: تنهاا خاود و جسام و اوحاش اا دا کاانون       

ندیاد  اسا.. دیاار     باذکاو های همسرش اا  ها و نیاز حساب آواد ک: زیبایی توان او اا یخصی کربو ب: می

هاایش بناابر دیادگا  ساهاد،      اس.. محمود یخصیتی ستود  دااد؛ خصال.  «محمود»یخصی. اصلی داستان، 

 احساان ستودنی اس.. او همان کسی اس. ک: توانایی استشما  بوی خوشر گُ  اا داااس.. او از دایارة انتقااد   

 هم خااج اس. گویی او خواست: با این اوند تما  جامهة مردان اا هم متهم ندند.  

تنهاا مشاهوا با: خویابختی      .. او نا: یُهر  اسها دا داستان مریم جهانی،  دا گزینش نا  توجّ:ندتة جالب 

ماواد  همیشا:  جاز پاداش    ب:طلبی اس. و این موضوع از سوی اطرافیانش  بلد: اتفاقا  مشهوا ب: استقالل یس.ن

باود  کا: آساایش و آااماش او اا      او اوبا: ای از انتقادها  همیش: با هجم: این اواز  ؛اس. قراا گرفت: اعتراض

یخصای. مقابا    ا یأن یاک زن نیسا..   اصال  دافتاا یُهر   ،گا   آناندید براساس .تح. تأثیر قراا داد اس.

گر خصاال   نتوانس. ستایشاصال   ب: افدااش، توجّ:با  ، برخالف مهنای ل وی نامش،یُهر ، حامد اس.. حامد

 گرف.. هایش اا ب: انتقاد می و اندیش: همسرش یهنی یُهر  باید و مدا  او



 127 ...گیر ندارد این خیابان سرعتو  الورد و أنوف ال تشم رائحة بررسی گفتمان اجتماعی زنان در رمان
 

و  آمادهای مادا  ذهنای ساهاد     و افا. و ایتراک ذهنی هر دو نویسند  دا ساختاا داستان،  توجّ:ندتة قاب  

عامدانا: و   مسائل: ایان   ؛صاوا  گرفتا:    کا: از طریاق یاادآوای خااطرا  گویات:      اس. دا متن داستان یُهر 

ماواد بحا،،    یهاا  داساتان ندتاة دیاار دا اوناد محتاوای     انجا  ید  اسا..   هر دو نویسند  آگاهان: از سوی

ترکیبی اس. ک: بااها « أنانیة األ ّ»یخصی. اس.. محوای. مادا سمهاد و مادا یُهر  دا کانون اتفاقا  هر دو 

احاطا:   زیا چ هما: سهاد، همواا  مادایان بود  اس. او با:   ةخانوادتدراا ید  اس.. محوا عبدالقدوس  توسّ 

آندا: صاالح و یاا مصالح. کسای      ید  اس.؛ حتای بادون    دایت: اس.. گویی همة تصمیما  ب: او ختم می

دا سوی مقاب  هم مادا یُهر  با اتداا با: ثروتای کا: دا اختیااا دااد ساهی دااد حتای بار          دیار دا میان باید.

کند هرگز قصد ندااد زیر یاوِر مااداش    تا آنجا ک: یُهر  صراحتا  ب: همسرش اعال  می دامادهایش سلط: یابد

ک: یخصای. سماهاد    دا حالی طلبی برای یهر  دااد ازش مسیر استقاللدربرود این ید  از اندیشة او نشان از پ

های مااداش یاد     تسلیم خواست: ،اش متصوا نشد  اس. و بدون تفدر هیچ وج: چنین پردازیی برای آیند  ب:

 . اس.

دا مقابا  عزیاز   دو یخصای.   مهرّفیبازنمایی کنند؛  آن اااند  موضوع دیاری ک: دو نویسند  سهی دایت:

یاد    مهرّفیعنوان قطب متضاد دا مقاب  آنان  عنوان همسران سهاد و یُهر  اس.. فرهاد و محمود ب: و حامد ب:

نویساندگان   ل:یوس نیبد. هایی بایست: نسب. ب: سایر مردان اا دااا هستند اس.. گویی این دو یخصی.، ویژگی

   اند. ها دا میان مردان کرد  بایستای مهرّفیاقدا  ب: 

؛ قابا  اعتناسا.. ایشاان     بیاان یاد  دا محتوای داستان، هر دو نویسند   توسّ نارش مشترک دیاری ک: 

کا: دا   یا یاقتصااد   مهضاال با بازنمایی  احساناند.  خود قراا داد  توجّ:استقالل اقتصادی زنان اا دا کانون 

دا سام. دیاار،    ایااا  کارد  اسا..    یاقتصادب: لزو  اویدرد زنان ب: استقالل اوند زندگی سمهاد ام  داد ، 

تنهاا با:    از زنی ک: یااغ  با: یا لی یاد  کا: دا انحصااا ماردان اسا.؛ نا:          یرپردازیتصوهم با  مریم جهانی

مرد  اا دا طول داستانش نسب. ب: این مسئل: نشاان  موضوع استقالل اقتصادی ایاا  کرد  اس. بلد: بازخواد 

دا چناین  مقاوما. دا برابار قادا  ناارش مارد        بیاان لازو    ای بارای   داد  اس.. بازنشانی این موضوع ییو

 اش نبود. ذهنی اهدافگیری دا مسیر  ائ  ب: هیچ سرع.قهرگز  یهر ،اس.. جوامهی 

 معنای کالم. 2-5-2-2

گر اس.؛ اماا باا یاک     ای تحلی  ای نیس.. این مرحل:، وابست: ب: دانش زمین: اصور  کشف مهنای متن کاا ساد 

از یدساو کشاف کناد و از     آن ااکاو، ااتبا  علمای باین ماتن و مهناای      ک: دا این مرحل: باید گفتمانتفاو  

 مهرّفای ازای خااجی وجود دااد. افشا و  تشریح کند. بدون یک دا هر متنی؛ ماب: آن ااسوی دیار، محتوای 
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 مهرّفای وظاایف ایان بخاش از تفسایر اسا.. نقاش واژگاان بارای          ازجمل:آن ب: مخاطبان دا ساختاا تحلی ، 

زباانی ناا  دااد. ااتباا  دادن     اس.؛ ک: این مسائل: درلا. بارون    اهمی.مصداق مواد نظر دا متن، بسیاا حائز 

قد  نخس. دا کشف مهنای کاال ، کشاف    زبانی اس.. واژگان ب: مفاهیم مواد نظر نویسند  هم درل. داون

و ایاران  اماع مصار   وطوا کلای زناان دا ج   داستان ب:دا هر دو  ترین مصداق .. اولین و مهممصداق داستان اس

 زنان طالق.   تر خاصید   اس. و ب:

اصاور  دا مواجهاا: بااا موضااوع زنااان و جایاااا  آناان دا جوامااع یاارقی، بااا دو اویداارد مواجاا: هسااتیم؛   

مقابا  ایان اویدارد، اویداردی فهّاال و      ید  دا برابر قدا  نارش جامه:؛ اماا دا   اویدردی منفه  و تسلیم

با: تصاویر    آن اانافرجاا   یدگی و عواقاب   دا داستان خود نقش تسلیم احسانو مبااز ید  گرف..  پرنشا 

مسایری جادا از   اش با عبر  گرفتن از یخصی. اصلی داساتانش،   کشید  اس. با این استدرل ک: زنان جامه:

تصویر کشید  اس.. او سهی دایت: با تدیا:   اما جهانی اویدردی متفاو  اا برای مخاطبانش ب:؛ او اا برگزینند

آن اف. از مشدال ، لزوماا  بایاد بهاای     اش نشان دهد ک: برای برون یُهر ، ب: زنان جامه:پردازی  بر یخصی.

دا اوند داساتان هار از گااهی     بنابراین. پرداخ. کنند و از پیشبرد اهدافشان هرگز هراس ب: خود اا  ندهند اا

تصویر کشیدن سماج. او، ب: مخاطبانش القاا کارد  اسا. کا:      مشدال  یهر  اا بازنمایی کرد  اس. و با ب:

گف. ک: هار  توان  می ،ارگون: هم زیس.. با تدی: بر محتوای هر دو داستانیون: اندیشید تا بتوان دگاریباید د

خودبااختای    ایاا  کنناد  یان عنوان نتیجة نهایی برای آفرینش ادبی ب:اند ب: موااد زیر  دو نویسند  سهی دایت:

مهیااا جنسایتی/ نااا      براسااس ی سانّت  ی/ تقسایم کااا دا جواماع   سنّت هویتی دا مسیر تربی. دختران دا جوامع

بارای   ییالااو  کهان جنسی. ب: فرزندان/ قالب جنسیتی؛   نسب. ب: جایاا  زنان/ القای مواوثی نقش زیرآمیتحق

هاای   عنوان وابستای اصلی زناان/ ثارو  و ناارش مارد ؛ قادا       / نیاز اقتصادی؛ عاملی ب:ها تفاو بازنمایی 

دا جامه:/ فروپایی هوی. مستق  زنان/ ایت ال زنان، ااهای بارای عاد  وابساتای/ ایثااا، نقاش دائمای؛         مثثّر

 .ای برای زنان وظیف:

 مایه جان. 2-5-2-3

هایی ک: حااکی   های نویسند  اس.؛ نارش های ممدان ادبی اس. حاوی اندیش: گون:، امان ک: از یکبدون 

عنوان مفهومی فراگیر دا دواة مدان، باار اازیی زیادی پیدا کرد  اسا.   امان ب:»های جامه: اس..  از واقهی.

اائحة الاواد  » های داستاندا مصادیق زبانی  (32  1371)گلشیری، « اس.. ید  .یتثباکنون یک نهاد  فرهنای 

هاای   دا ماواد موضاوع زناان اسا.. یااخص      هر دو جامه:نمادی از واقهی. « گیر ندااد این خیابان سرع.و 

هاای   کنند؛ حاوی ناارش  های واقهی دا جامه: ایاا  می آند: ب: مصداقافزون بر اجتماعی دا متون داستانی، 
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؛ ان هساتند ا پای القاای آن با: مخاطبانشا    دو جهاانی،  یاخصی ک: عبدالقادوس   نیتر مهمنویسند  هم هستند. 

تاوان   د کا: مای  نا القاا کن  آناان قصاد دااناد با: زناان     یهنی زنان اس..  هدف؛ااتقای سطح توانمندی مخاطب 

همان آزادی اس. ک: نویسند  برای دس. یافتن بدان با: نویاتن    ،امدان دیارگون: زیستن»دیارگون: زیس.. 

)هماان   « کناد...  اا ایزایز می ها آنگسلد؛  این جهان اا از هم مییدافد، عناصر  پردازد. فلک اا سقف می می

 آناان ؛ تفاو  چندانی با دنیای واقع اکثر زناان نادااد.   اند خلق کرد  ،انبرای مخاطب گانی ک: نویسنددنیای( 18

 د ک: جهان توصیف ید  دا داساتان، تنهاا یدای از ماوااد ممدان بارای      ند ب: خوانندة داستان القا کننقصد داا

اف. از یارای  ساخ.، بایاد ابتادا دیارگونا: اندیشاید. بارای اندیشایدن          ن زیستن اس.؛ پس رجر  برای برو

 سازی کرد. نو، باید لزوما  اقدا  ب: آگا  ید  ب:

 تبیین .2-5-3

گار بار آن اسا. کا: باا تدیا: بار عواما           ک: تحلیا   آن اوس.ضروا  مرحلة تبیین دا الاوی فرکالف از 

کناد کا: چا: ناوعی از اوابا  قادا  دا ساطوح مختلاف نهاادی و اجتمااعی دا            مشاخّص  ،مثثّراجتماعی 

 بود  اس..  مثثّر فمینیسمدهی ب: گفتمانی مث   ید 

 بینی مردم جهان. 2-5-3-1

یایوة   باود  اسا..   توجّ:مواد عنوان قداتی تأثیرگواا  اصور  دا طول تاایخ، دیدگا  و نارش مرد  همیش: ب:

رّند  عم  کرد  اس. ک: باعا، یاد    ، مث  تی ی بمثثّرو  جامه:، همچون ابزاای پرنفوذهای مرد  دا  قضاو 

دا داساتان با:    گانک: نویساند مشترکی  اجتماعیر ترین عام ر ابتدایی این اودوای کنند. از مرد  همواا  از آن 

خصوص وضهی. آنان بهد از طاالق اسا..    ب: ؛؛ عام  نارش جامه: نسب. ب: موضوع زناناند آن ایاا  کرد 

مادا  از مارد     . آناان اند ید  :قربانی نارشر مرد  دا جامه ،اصلی داستان های عنوان یخصی. ب: و یُهر  سهاد

ک: یهر  ب: پیشاواز آن افتا: و    دا حالی باریزد ها آنسهی کرد  از اما سهاد هایشان هراسناک بود   و قضاو 

 .  قراا نایردسهی کرد  تح. تأثیر آن 

اش  هماواا  دا خاود  ذهنای    کا: باعا، یاد     اوسا.  مسئل: نایی از فقادان آگااهی دا  گریز سهاد از این  

گیار   این خیابان سرع.اما یُهر  دا داستان  گرفتاا باید و نوعی احساس سرگردانی و حیر  ب: او دس. دهد
ک: بیشتر منساوب با: ماردان اسا.؛ قصاد      خواهد از دیدگا  جامه: فراا کند بلد: با گزینش ی لی  ؛ نمیندااد

مخاطبان بدشد. گویی نویسند  قصاد دااد با: مخاطاب القاا کناد کا: آغااز         طلبی خود اا ب: ام  دااد استقالل

 مسیر، با خودآگاهی اس. ک: یهر  با تدی: بر آن، دا مسیر داستان پیش افت: اس..
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 مادرشخصیت . 2-5-3-2

با تدی: بر خودخواهی، سهی دااد اهداف خودش اا پیش ببارد. او  هایی اس. ک:  یخصی. ازجمل:مادا سهاد 

زنادگی تماا  افاراد     .یا دانهاتنها زنادگی خاودش، بلدا:     گرفتاا گردابی از صفا  خودخواهان: اس. ک: ن:

های افتاا خود قراا داد  اسا.. اوج خودخاواهی او دا مسائلة ازدواج ساهاد باا       خانواد  اا تح. تأثیر بازتاب

با:   وضاوح  با: داا اس. ک: مهنای ایان قادا   اجتمااعی اا     ای نشان واژ  «أاننینة ااُ   » ی ید  اس..عزیز بازنمای

یهر  نیاز ساهی دااد باا تدیا: بار قادا  پاولی کا: دا اختیااا دااد، بار دختاران و            مادا تصویر کشید  اس.. 

نویسند  سهی دااد با افتاا یهر  نشان دهد ک: افتاا یایست: آن اس. ک: زیار  دامادهایش سلط: دایت: باید اما 

 چنین قداتی نرود.باار 

 وابستگی ذهنی. 2-5-3-3

ترین نارش عبدالقدوس، اهایی زنان از بند وابستای اس.. وابستای از هر نوع آن هم ک: بایاد ماواد    اصلی

ای  گونا:  یاد. سااختاا یخصایتی ساهاد با:      ندوهش اس. زیرا وابستای باع، اساا  ذهنی یاخص خواهاد  

یاود. فقادان اساتقالل دا هار      هاایش یافا. نمای    گیری وق. نشانی از استقالل دا تصمیم ید  گرفت: ک: هیچ

یود ک: او نوعی وابستای مفر  ب: محی  اطرافش دایت: بایاد. ندتا: آندا: ایان وابساتای       یخصی باع، می

هماواا  از دیربااز با: ماردان      ،ی و مردساارا مصار  سانّت  ا جامهةزیرا زنان د ؛بیشتر نوعی وابستای ذهنی اس.

متفاو  بود  اس. آنچ: نویساند  بادان تأکیاد دایات: اسا.       باهمیان اندکی  اند و ید  وابستای بود   وابست:

زناان اا   داواقعزنان اس. او با تصویری از زندگی وابستة سهاد،  توسّ های ذهنیر وابستای  لزو  یدستن پیل:

یادگی زناان دا یارای  مختلاف جامها:       با عواقب چنین وابستای بیشتر آینا کرد  اس. کمتارین آن تسالیم  

تصاویر کشاید  اسا.؛     او با: ی ک: نویسند  بارای  فرایندوابستای نیس. بلد:  دابنداما یخص. یهر ، ؛ اس.

   .طلب اس. دردی استقاللیاو

خاناة او   . دا این میان، هام پرداخت: اس. آن ااش همواا  بهای ا ک: یهر  دا مسیر بازیابی خواست: گون: آن 

دسا. نیافا. و نویساند  بسایاا زیرکانا:، او اا از       ی، دا مسیر بازیابی استقاللش، با: تاوفیق  اش دخترخال:یهنی 

تاوان انتظااا    برد اهاداف، نمای   نشان دهد؛ همیش: دا مسیر پبش ل:یوس نیبدصحنة داستانش محو کرد  اس. تا 

کا:   افا. یداتاوان   دا مقایساة باین دو یخصای. مای     ایان مسایر طای یاود.    هر حال باید  موفقی. دای. اما ب:

خواهد نشان دهد سرنویا. وابساتای    می اش، عنوان نماد زنان دا جامه: عبدالقدوس با تصویرپردازی سهاد ب:

ی از یاک زن مساتق  دا جامهاة خاودش،     خواهد بود اما مریم جهانی با نشان دادن تصویردا زنان چ: چیزی 

ممداان اساا. دسااتاواد ایاان  هرچناادقصااد دااد نشااان دهااد زدودنر پیلااة عاااد ، لزومااا  نتیجااة منفاای ناادااد  
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   ، بها دایت: باید.یساختاایدن

 مردان. 2-5-3-4

محادود با: قارن اخیار اسا.. مردساارای دا جواماع        ، ادبیاا  اصور  کاابس. واژة مردساارای دا سااختاا   

مردان سهم بیشتری از مزایای اجتمااعی همچااون قادا ، ثارو  و     »یود ک:  اصطالحا  ب: ساختاای گفت: می

نایی از دسترسی بیشاتر ماردان باا: مزایاای سااختااهای قادا       ،احترا  دااند. تداو  قدا  نظا  مردسارای

« ..مزایاای اجتمااعی دا جامها: اساا     کااردن ایاان   دا داون و بیرون از خاانواد  و همچناین واسااطة تقساایم  

( مردسارای، نظامی هدفمند اس. ک: ب: هدف مسل  یدن با: جامهاة زناان یاد  گرفتا:      324  1380)پامال، 

گیری این نارش ن: لزوما  جنسای. آناان بلدا: مشا ولی.      ن مهتقدند ک: اصور  فلسفة ید یناسا اس.. جامه:

 اس..  از بستر جامه: بود  ها آنایشان ب: فرزندآوای و دوا یدن 

اناد؛ گروهای تسالیم و گروهای      دا این ااستا زنان دا مقاب  این نارش تحمیلی، ب: دو گرو  تقسایم یاد    

دا ایان  اناد.   سناینر و مسلّ  نارش مردسارای، هماواا  دا حاال تاالش باود     اف. از سایة  دیار برای برون

صاوابی انجاا  ناداد  اسا.. او      یاد   ب:پدا سهاد نماد مردی اس. ک: نقش اجتماعی و حمایتی خود اا میان، 

آند: ی لی آبرومند دااد و داآمدی مدفی اما گویی یرو  کافی برای ادااة یک زنادگی اا نادااد.    باوجود

ندااناد و باا خاالی کاردن عرصاة       اهمیا. حتی دخترانش برای او  زیچ چیهیخصی. او ساختاای خنثی دااد. 

دگی کاامال  نقشای   او؛ مادا سهاد بر همة اموا مسلّ  ید  اس. و نقش او دا پیشبرد اهداف زنا  توسّ زندگی 

های یهر  مخالف نیس. بلد: حتای گااهی    تنها با اندیش: اما برخالف این یخصی.، پدا یهر  ن:؛ اثر اس. بی

یهر  خیلی ب: طول ندشید و با مرگ او، تنهاا حاامی او از   سایة او بر زندگیر  .یدانهاکرد اما  او اا تشویق می

 یود هرچند او هرگز تسلیم ماداش نشد. می اود و عرص: برای تاخ. و تاز ماداش مهیا دس. می

فدری مردانا: پایش از خاود     سنّ. براساسهمسر سهاد، نماد مردی اس. ک: قدا  مردساراان: اا  ،عزیز

. نارش او ساختاای استهالیی دااد یهنی ناا   او دا مواد زنان، دیدگاهی از باار با: پاایین    آواد یدامب: اجرا 

هایش، نارش مردسارای اا با تما  اوصافش دا جامهاة   محوای. عزیز و اندیش:اس.. نویسند  قصد دایت: با 

ای جاز تسالیم تلخای اا     ی اا ب: عهد  دااد کا: چااا   سنّت مصر ب: تصویر بدشد. دا این میان نقش همان قربانی

هاای پمار از    یخصای.  مهرّفای دا میان  اما دا مقاب  عزیز، اند؛ ندااد دایت: آن اانوعانش هم تجربة  ک: تما  هم

هاای حاامی زناان نشاد  اسا.؛       داد و ان ، محمود اا برای القای این تفدر ک: هنوز جامها: خاالی از ناارش   

 کرد  اس..  مهرّفی

اویداردی مشااب: باا عبدالقادوس اسا.. جهاانی، هام دو        دا اوند داستان خانم جهاانی،   توجّ:ندتة قاب  
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ظااهر متجاددی    بااوجود ااائ: کرد  اس.. حامد  یهر  و فرهاد مسافر تصویر متضاد از همسر یهر  یهنی حامد

توان او اا نمااد ماردان متجاددگرایی محساوب کارد       برای حریم همسرش، مرزی قائ  نبود و میاما  ؛ک: دااد

کارد  کا:    مهرّفای ، فرهااد اا  اناد. دا مقابا  یخصای. او، نویساند      نشاان داد   دک: نمایشی از تجدد اا از خو

 نااهی متفاو  ب: جامهة زنان دااد.

 گیری نتیجه. 3

هاای زباانی و یارای      :مثلّفا اابطاة باین   اند  توانست:یناسی،  های زبان نویسندگان هر دو امان با تدی: بر تدنیک

یاد  خااص، نشاان     اا ب: مطلّق:طوا کلی و زنان  اجتماعی حاکم بر جامهة خویش اا نسب. ب: جایاا  زنان ب:

غالباا  حااکی از واژ    ای اسا. کا:   های ویاژ   دااای یباه. داستانهر دو ساختاا زبانی  عباا  دیار ؛ ب:دهند

و وضاهی.  ناارش زناان    ،توان وضهی. و ساختاا اندیشا:  هایی با باار ایدئولوژیک اس. ک: با تدی: بر آن، می

 بازخوانی کرد.   وامع مصر و ایراناا دا جآنان 

باا   عبدالقادوس، هاای هدفمناد دانسا..     تاوان دا کاابسا. واژ    یباه. دا اویدرد هر دو نویسند  اا می

اوی آناان اا با: انتقااد گرفتا: اسا. و دا ایان مسایر، از        ، زنان و چالش پیش خاصی های استناد ب: تدراا واژ 

های ناصاواب   ال کردن نارشهای هدف، ابایی ندایت: اس.. وی برای تثبی. ااهبر خود، یهنی برم تدراا واژ 

 «؛ إخفاا  ماتهانیهاا و...  الحیورةالرج ؛ األب؛ األ ؛ البناا ؛ الازواج؛   »های هدفی اا مث   موجود دا جامه:، واژ 

یا    ا ،  ااضای  کااا ؛ مثا  ) جهانی هم با کاابس. واژگان کاابردی از ساوی یاهر    مریم . کاا برد  اس. :ب

یایست: آن اس. برای اسیدن ب: سرمنزل مقصاود بایاد   و ...( سهی دااد نشان دهد  آوا  یدامدلخوا ؛ بال و پر 

 .  مید نشداتالش کرد و هرگز نا

بااا چناین زناانی بایاد؛      تنها توصیفی برای حاار  اساف   بر آن اس. تا با ساختاا نحوی، ن: ،عبدالقدوس 

قصاد دااد  جهانی نیز با تدی: بر همین ساختاا، . بلد: ااهداای برای خروج از چنین بحران اجتماعی ااائ: دهد

د و دا اقادا  کننا  از بحران اجتماعی ک: دامان زنان اا گرفت: س.؛ رجر  باید خود  اف. بروننشان دهد برای 

 ای اا ب: تصویر کشید  اس.. طلبی یخص. داستانش چنین اندیش: این ااستا با تدی: بر استقالل

 ازجملا: کا:  نشان از آن دااد ک: هر دو نویسند  بر موااد مشاترکی   ،بح، های مواد محتوای داستان .یدانها

 تاوان  یما اناد کا: از آن جملا:     کارد  ؛ ایاا  اند بود سازی ایجاد بحران، دخی   عوام  مهم دا پیدایش و زمین:

    موااد ذی  اا نا  برد 

ایااعة  ؛ سارکوب برخای احساساا  و انحصااا آن با: جانس ماردان        ؛:فروپایی هوی. مستق  زنان: دا جامه
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هاویتی دا مسایر    - خودباختای تربیتی؛ نسب. ب: زنان زیرآمیتحقناا  ؛ هنجااهای اجتماعی ناصواب دا مواد

فرودساتی جایااا    ؛ های اجتمااعی  عنوان منشأ نابرابری جنسیتی ب:اختالف  براساستقسیم کاا ؛ تربی. دختران

اقتصادی عام  وابساتای فاردی و اجتمااعی بارای زناان و تاأثیر        نیاز؛ یسنّت جوامعدختران نسب. ب: پسران دا 

 گیری آنان.   سو  آن بر اوند تصمیم

 ها نوشت یپ. 4
پاداش محماد عبدالقادوس نویساند  و مهندسای اویانفدر باود         یاد. دا مصر زاد   1929عبدالقدوس دا اول ژانوی:  احسان (1)

ترکی: متولد یاد و دا لبناان بازاگ یاد؛ اماا از      دا او بود.  «از الیوسف»ماداش فاطم:  ؛ ودا اندیش: از دیاران ممتاز بود ک: چنان

دا مداس: خلیا  آغاا    1931میالدی تا سال  1927از سال  مراح  تحصی  احسان آغاز جوانی از لبنان ب: مصر مهاجر  کردهمان 

ِ  1937ب: مداسة فثاد دا قاهر  ملحق ید و نهایتاا  دا ساال    1932یروع ید. سسس دا سال  التحصای  یاد. پاس از گواانادن      فااا

. گاویی  التحصی  یاد  فااِمیالدی دا ایت  حقوق  1942ف. و دا سال ا  یاب: دانشدد  حقوق ا دواان دبیرستان با نظاا  پداش

ناااای   ب: اوزنام: یسالا ویش س.یبدا سن  خیلی زود ی   وکال. اا اها کرد و این اواز  واقش سازگاا نبودی   وکال. ب: م

دساتی باود کا: هرگاز از اصاول و       ناااا چیار    نویس مااهری بایاد؛ اوزناما:    عبدالقدوس پیش از آند: داستان آواد احساناوی 

اوز جامها: آیانایی دایا..     باا مساائ  مهام و با:     ینااا اوزنام:صول عقب ننشس.. دقیقا  با تدی: بر همین ا اش یفدرااهبردهای 

کارد و هماواا  ساهی دا     بینی، مساائ  اجتمااعی اا اصاد مای     محوا اس. زیرا با ایز ای جامه: های نویسند  های او نارانی دغدغ:

 بود. ها آنهای اجتماعی و دا جستجوی ااهداای برای ح   آیدااسازی ناهنجاای

هاای مصار. تماا      نا  او سهاد اس. او زنی اسا. مثا  هماة زن   و تنهاس..  مطلّق:داستان زنی  ال تشمنر  أالرر    رائحة  امان

یک زن اس. تا آنجا ک: از تنهایی، ب: داون پیلة خاود تنیاد  اسا. و هار از      مسئولی.عنوان تنها  دغدغة او، انجا  کااهای خان: ب:

یابی مشدال   دا جستجو و ایش: داحقیق.پردازد. او  خاطرا  گویتة خود از کودکی می مروا ب:گاهی اگر فرصتی دس. دهد 

خود اس.. یاید بتواند ااهداای برای استااای دخترانش بیابد. دوانمای گویت: دا زندگی سهاد بسیاا تاایک اسا.. او خاود،   

خواس. یرایطی ک: خودش ناخواست: با: آن تان    ش نمیدل وا .ازدواج کرد  بود یسالا یانزد قب  از ناچاا  فرزند طالق بود  و ب:

اا ک: برای حمای. از فرزندانش خارج    تمامی عمر و جوانی اس. ک:. تنها امیدش این ددخترانش تدراا یو ةبرای آیند ؛داد  بود

بین پادا و مااداش   خاطرا  کودکی سهاد، چیزی جز نزاع  یان باید. د و بتواند ضامن و حامی خویبختی آیند انب: باا بنش ؛کرد 

هایچ   بی ،تا ایند: مادا خیلی ناگهانی گرف.. بین پدا و ماداش ید  بیشتری می پرتنشگوی. و هر اوز کشمدش  ها سال نبود.

با:   هاا  ماا   .اش ترک کرد و چند اوز بهد دادخواس. طالق ب: دسا. پاداش اساید    پدای ةخان: اا ب: مقصد خان ،کال  و نااهی

  کشاید  کا: او اا دا آغاوش    اوزی ماداش دا حالی ؛ید نزدیک می اش یسالا یانزد : سهاد ب: پایان همین منوال گوی. تا ایند

 ای ندای..  نتیج: هایش خواستة سهاد، مخالف. باوجوداا ب: او داد.  اش یخواستاااخبر  بود؛

برگازاا   اش یخواساتااا یاد   ری برگ داختان گم و پیدا مای  ،طالیی خوایید ةبهاای ک: بااق زیانا دلعصر  دا میان یک

. دا گیراگیر همین مشدال  اویداد جاالبی ام  داد  دیفرااسخیلی زود اوز عروسی  .اولین و آخرین خواستاااش بود عزیز، ید.

الهزیاز اا دیاد. او باا همسارش با:       محمود عباد  ،پایان یبان: یهای ب مهمانی دا یدی از ک: مسیر زندگی سهاد و دختران اا ت ییر داد.

 ازنظار انادا  و   ، میانا: گنادماون اش اا ب: او دوخت: بود. محمود مردی بود  ناا  خیر  ،واودش ةو از لحظاآمد  بود  ها آنمیهمانی 



 1400زمستان (، 44)پیاپی  4ادبیات تطبیقی، دورة یازدهم، شمارة  هنام  کاوش 134
 

هاد  سهاد خااج باود. ب  ةید و توانایی تحم  او از عهد تر می تحم  زندگی با عزیز برای او سخ. و سخ. ..یبایخصسهاد بسیاا 

 از افدااا هار اوزش یاد.    یدا ذهن ساهاد اا  خاودش اا بااز کارد و جزئا      ید  مدفوناز این ماجرا بود ک: طالق از بین فدرهای 

، هاا  ماد  پاس از  ماداش افا..   ةاا دا چمدانی کوچک جمع کرد و ب: خان شیها لباس ،. سهاددیفرااسباألخر  اوزی ک: باید، 

اا نازد   هاا  آنناچاا  س: دختر اا ندای. و ب: ةاداایوهرش باألخر  ااضی ب: طالق ید. دختران برای مدتی نزد او ماندند اما او توان 

اا  هرکادا  داد. گردابی از مشادال ، اطاراف    فرستاد ولی کفاف مخااج دخترها اا نمی ای برایشان می سهاد فرستاد. مقرای ماهان:

آل بازگرداناد   تنها مسیر زندگی آنان اا ب: سم. یک زندگی ایاد   با محمود ازدواج کردد. این واقهة مهم، ن: گرف. تا ایند: سهاد

 دا سایة حضوا یک مرد ب: نا  محمود، او ب: افول گوای.. ها آنبلد: مشدال  

دهمین دوا جایز  ادبای جاالل    ، برگزید گیر ندااد این خیابان سرع.نویسند  امان  جهانی نویسند  مهاصر کرمانشاهی، می( مر2)

اید  این داستان دا ذهان مان    1393از اواخر سال اس.. وی دا مصاحب: با خبرگزاای مهر ااجع ب: این امان گفت: اس.   احمد آل

بود ک: نویتنش اا یروع کرد  و تا آخر همان ساال هام نویاتن     94اوی داد. دا سال  مسئل:ید  گرف. و خیلی هم اتفاقی این 

خواساتم از انفهاال برخای     مای  گیر ندااد این خیابان سرع.مای: این امان نیز گف.  دا کتاب  داون ةوی داباا. ن زمان برداین اما

تاوان انتظااا    بایند ک: باید برای خواست: خاود بجناناد وگرنا: نمای     توجّ:خواس. م ها دا جامه: خودمان انتقاد کنم. دلم می خانم

 . . یخصی. داستان من نیز بر همین اساس ید  گرفت: اس.اا بدهند ها آندای. تا دیاران حق 

نمایند  و نماد زناانی اسا. کا: خواهاان ساختاایادنی دا       ینوع ب:. او اس. ب: نا  یهر  مطلّق:زنی  حال یرح، یادید داستان  

بارای نشاان دادن    یو .یاود  مجبوا با: طاالق مای    ازجمل:یود  ی خود هستند و دا این مسیر گرفتاا حوادث فراوانی میسنّت جامهة

یود و دا بستر همین ی   اوسا. کا: حاوادث     ی لی اا برگزید  ک: دا جامهة او اواج ندااد. او اانند  تاکسی می ،استقالل خود

هاای مختلفای کا: یاهر  باا آن مواجا:        از سوی نویسند  بستری اس. بارای نشاان دادن چاالش   دهد؛ حوادثی ک:  مختلفی ام  می

هاای ناصاواب جامها:      دزنان هستند ک: رجر  بایاد بارای زدودن پیلاة عاا    امان نشان دهد ک: این  بستردا یود. او سهی دااد  می

 نسب. ب: زنان؛ باید خود اقدا  کنند و از انفهال داونی پرهیز کنند. 

دا ایان   اوایان  از  گزینی اس.؛ ب: ساختاا نحوی و واژ نوعی توصیف نااهی  مرحلة اول الاوی فرکالف اس. و ب: فی( توص3)

دا ابتادای هار بخاش     بناابراین اتی اس.؛ گزینش یوند. اطالعهایی ک: دا بستر داستان حاوی  از واژ  بخش از پژوهش سهی ید 

صافحا  مجلا:، برخای از     .یمحادود کثار  واژگاان هادف و نیاز     عنوان نمون: ذکر ید  اس. و ب: دلی   چند واژ  یا عباا  ب:

 گزینش ید  اس.. ها آنترین  مهم

 منابع
 . 27-17 (،1) 1 ،یپژوه ادب ةمجل. ادبیا و  یگفتمان انتقاد  یتحل (. 1387)فردوس  ،زاد   گ آقا

 .علمی و فرهنای تهران  .دو چاپ  .تحلی  گفتمان انتقادی .(1390فردوس )زاد ،  آقاگ 

 . مركص النشر اوامع تونس:. إنشائیة اخلطاب يف الروایة العربیة احلایثة (.2004) حمما، التاردي
 .ها تهران  مرکز مطالها  و تحقیقا  اسان: .چاپ اول .گفتمان انتقادی  یتحل ةممقدّ (.1379) هبانهلیپوا، ی بهرا 

 .دنیای مادا  تهران. مریم خراسانی ةترجم .های فمینیستی نارش (.1376) وارس ابو  و کلر، پامال

 تهران  مرکز. چاپ دو . گیر ندااد. این خیابان سرع. (.139۵جهانی، مریم )
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 مهر.   تهران  سواة .چاپ سو  (.2و  1) ادبیا یناسی ب:  از زبان (.1390صفوی، کواوش )

 .ارزرام . بفو : دارال تشمرائلة الورد و أنوم ات(.  تاالقاوس، السان )يب

 تهران  سخن. چاپ دو . ها. و اوشها، اویدردها  یناسی نظری: سبک. (1392)فتوحی، محمود 

و  تهاران  مرکاز مطالهاا     .و همداااان  فاطما: یایسات: پیاران    ةترجم ان.تحلی  انتقادی گفتم .(1379)ن فرکالف، نوام

 ا.ه تحقیقا  اسان:

 یناسان. تهران  جامه: .چاپ اول ی انتقادی.یناس گفتمان(. 1396) یعلکریمی فیروزجائی، 

 ناا . تهران  چاپ دو . داستان و نقد داستان.. (1371)احمد گلشیری، 

 ها. تهران  مرکز مطالها  و تحقیقا  اسان: تحلی  گفتمان. فرایند(. 1383) میرفخرایی، تژا

 اسش. نیلوفر اابابی. اهواز  ةترجم توصیف دا داستان. (.1388)وود، مونیدا 

 .تهران  نی .ترجمة هادی جلیلی .گفتمان نظری: و اوش دا تحلی  (.1389) فیلیسس زیلوئو یواگنسن، ماایان 

 .تهران  هرمس .اای  و انتقادی ییناس گفتمان. (1383) اهلل یاامحمدی، لطف
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