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Introduction: The discussion of the relationship between language and gender has 
been a complex and important topic in linguistics in different eras, especially in 
recent decades. By presenting the collected pieces of evidence, linguists showed 
that, among the language users, men and women are different in terms of verbal 
behavior. They consider these changes rooted in factors such as climate, 
geographical location, and social class. In this regard, with his book "Language and 
the Status of Women", Lakoff seriously examined the linguistic differences between 
men and women. In her view, the difference in power between the two sexes has led 
to the subordination and obedience of women and the domination and superiority of 
men, and this inequality is reflected in the speech of women in a significant way. 
The gender characteristics of language can be examined in the novels The Snow of 
Cairo by Lena Abd ul-Rahman and The Yacoubian Building by Ala Aswani with 
linguistic skills and literary delicacy. With regard to language, these two try to 
introduce and identify their individual, social, cultural and political identity and their 
society. This study aims to identify a new dimension in novel studies by examining 
the gender linguistics in the mentioned novels based on Lakoff's perspective. It is 
done in order to acquaint the reader with the world of authors' narratives and their 
attitude towards them. This study seeks to show how differences in gender lead to 
differences in speech style and consequently differences in style. There are also 
other questions that come up in this paper including a) How and in what contexts 
has gender influenced the language of writers?, and b) How can Lakoff's perspective 
clarify gender differences among writers? 
Methodology: The method of the present study is descriptive-analytical and based 
on comparisons. First, the whole texts of the two novels are examined, and then 
examples are extracted in consistence with Robin Lakoff's perspective on linguistic 
differences related to genders. 
Results and Discussion: Obviously, men and women treat language challenges and 
taboos differently, and women are inherently more inclined to use polite speech. In 
the novel The Snow of Cairo, the protagonist sees many infidelities and betrayals on 
the part of his wife and others, so it is natural for him to get upset and utter all sorts 
of vulgar and non-vulgar words. Nevertheless, he does not tarnish the tone of speech 
and observes the etiquette in speech and uses the word "curse" only once, which is 
also used by Sabir's friend. But the novel TheYacoubian Building is full of forbidden 
words, socio-cultural taboos and theological dilemmas. In this novel, one can find 
all kinds of words related to dance and song, club and nightclub, sexual issues as 
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well as wine and opium. It is as if the novel is an exhibition for the manifestation 
and introduction of all kinds of drinking tools and instruments as well as an 
encyclopedia for identifying all kinds of nightclubs, illicit relationships, 
homosexuality and debauchery. 
Color is noticeable in the novel The Snow of Cairo, and the author has been able to 
depict different spectrums of color for the audience. The use of light oak, white, 
jasmine and honey colors reminds the woman of elegance, precision and 
punctuality. Ala Aswani has also used color to beautify her story space, but her 
productivity mostly includes colors with the main spectrum such as red, blue, white, 
yellow and orange. 
After studying the novel The Snow of Cairo, it was concluded that no oaths 
weretaken to accept thoughts and beliefs. In contrast, in various places in the novel 
The Jacobite Building, oaths, especially to the sacred, are heard in the language of 
various characters. In the novel The Snow of Cairo, the author uses repetition to 
conceptualize and create meanings with different motives such as emphasis on 
words, credibility, and importance of the subject. In his novel, Ala Aswani has used 
the element of repetition to induce the concept into the mind of the audience. 
However, the use of this element does not reach the frequency of that by Lena Abdul 
Rahman. 
Lena Abd ul-Rahman has used the question in the novel The Snow of Cairo, in 
different parts and for different purposes. The questions in this novel are often 
followed by short and numerous phrases. Aswani, in The Yacoubian Building, also 
uses the question to emphasize the meaning and persuade the audience about the 
story; it difference from Lena Abdul Rahman's novel is that it uses fewerless 
questions, one or at most two. 
Conclusion: The Snow of Cairo has a high frequency both in the number and variety 
of colors and their tints and shades, which refers to feminine elegance, punctuation 
and meticulousness. This is something that brings the narrative closer to the real 
world of a thousand colors. Aswani, however, appears to choose holistic and 
superficial colors, because men consider it more important to work on other issues. 
Oaths have no place in the novel The Snow of Cairo. But they are an important 
element for emphasizing and believing the words and thoughts of the characters in 
The Yacoubian Building. The non-use of the oath by the female author creates a kind 
of softness and kindness in the speech and literary style, while the repetition of this 
component has led to seriousness and emphasis in Aswani’s words. 
The characters in the novel The Snow of Cairo behave politely, with respect for the 
standard language and the observance of moral standards, which has brought 
politeness to speech as well as softness and kindness to the literary style of the 
female writer. Also, the use of various idioms by Aswani indicates violence and 
inflexibility in the narrative space and introduces the general style of his literature. 
Both authors have used the element of repetition to reinforce the meaning and 
confirm their words with the difference that Abdul-Rahman used repetition to 
remove doubts in important and fateful elements such as jihad, job, etc. 
It can be said that the literary language of Lena Abdu-Rahman in this novel is 
delicate, soft, detailed, full of emotions, politen, sobrious, serious, firm, general, 
obscene, and rhetorically significant. Grammatical and threatening sentences are the 
features of Ala Aswani’s literary language. 
keywords:  Linguistics of Gender, Ala Aswani, TheYacoubian building, Lena Abdul 
Rahman, The Snow of Cairo. 
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 و لنا عبدالرمحن « اثر ثلج القاهرةزبان و جنسيت در رمان » یهطالعم

 فليکارابين  دیدگاه بر اساس اسوانی  ءعل « از عمارة یعقوبیان»
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،زبان و ادبیات عربیدانشجوی دکتری ، مریم دریانورد

 شهید مدنی آذربایجان دانشگاه ،گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار  ،1زاده حمید ولی 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  ،گروه زبان و ادبیات عربی استاد، زادهمهین حاجی

02/1399/ 19تاریخ دریافت:  1399/ 23/12تاریخ پذیرش:    

 چکيده
  و   اقتصادی  ،سیاسی  ،روابط فرهنگیای متعدد و پیچیده از  اجتماعی است که شبکه  یهیک پدید  ،زبان

بازتاب میج  موجود در  غیره را درون خویش   در   نوین  و  برجسته  مهم،  هاینظریه  از  یکی  .دهدامعه 

  وجود   به   که  باشدمی  DSL  تئوری   به  موسوم  لیکاف  رابین  یهنظری   جنسیت،  و  شناسیزبان   یهحوز

  این  تقسیم  به  ،تئوری  این  اساس  بر  وی.  است   معتقد  زنانه  و  مردانه  زبان  بین  هاتفاوت   و  تمایزها  برخی

شناسی و با  این پژوهش با تکیه بر مطالعات زبان  .است   پرداخته  زبانی  و  فکری  یهشاخ  دو  در  هاتمایز

و    لنا عبدالرمحناثر    « ةثلج القاهر »  در رمان  های زبان جنسیتیبه بررسی ویژگی  ،توجه به متغیرهای لیکاف

از  یعقوبیان   ةعمار » تفاوتپردمی  اسوانی  ءعال«  تا  زبانازد  دو  شناسیهای  خواننده  را    این  روشن  برای 

می نشان  پژوهش  رمان  سازد.  در  که  القاهر دهد  جزئی  ،ةثلج  و  بیشتریدقت  و    نگری  رنگ  عنصر  به 

حس که بیانگر    ندنکهای اصلی خودنمایی میرنگ،  یعقوبیان   ةعمار در    ولی  ،های مختلف آن شدهطیف

ای  بخش عمدها  امّ  ،ندارند  ةثلج القاهر جایی در رمان    ها،ها و دشواژهسوگندواژه   .نگری مردانه استیکلّ

ت در سخن  کید و جدی أ، تهاسوگندواژه.  اندرا به خود اختصاص داده   عمارة یعقوبیان رمان    یهاز درونمای 

جمالت آمرانه در    کند. ها، سبک گفتار نویسنده را سخیف و خشن می د و دشواژه نرا در پی دار  اسوانی

  ، عمارة یعقوبیان رمان  ا در  امّ  .سبکی لطیف استداللت بر    که  دارند  در بر ، بیشتر نصیحت را  ةثلج القاهر 

مطیعجم برای  امری،  شده  هاشخصیت  کردنالت  نواستفاده  به  که  بیشتری  ی به،  جدیت  در   را  خود، 

 . اندخلق جهان داستانی دخیل بوده . پرسش و تکرار در هر دو رمان درکندسبک گفتاری ایجاد می
 

  .ثلج القاهرة ،لنا عبدالرمحن ،ان یعقوبیعمارة  ی،عالء اسوانجنسیت،  اسیزبانشن  :هاکلید واژه
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 مقدمه

  و جهانی   های دنیای زنان و مردان استها و ایدهابزاری برای بیان و انتقال اندیشه   ،زبان

آن زندگی می  بازتاب میکند  که در  از مقوله  یهرابط  بحث  .دهدرا  های  زبان و جنس 

زبانشناس  مهم  و  مختلفپیچیده  دوران  در  استدهه  مخصوصاً  ،ی  بوده  اخیر    . های 

ارائ   شناسانزبان و    یهبا  گردآوریاسناد  دادشواهد  نشان  میانکه    ندشده،  کاربران   از 

این تغییرات را عواملی چون    یاست و ریشه زن و مرد، متفاوت  رفتار دو جنس  زبان،  

جغرافیای موقعیت  جنس  اقلیم،  نژاد،  سن  اجتماعی،  طبقه  غیرهی،  این  می  و  در  دانند. 

، به صورت جدی، اختالفات زبانی  "زبان و جایگاه زنان" با انتشار کتاب    1لیکاف  ،زمینه

این دو جنس،  تفاوت قدرت در میان  او  بررسی کرد. در دیدگاه  را  زنان و مردان  بین 

ثباتی در  این بیو سیطره و فرادستی مرد شده است و    باعث فرودستی و مطیع بودن زن

 . یابدای بازتاب میتار زنان به شکل قابل مالحظهگف

آیینهرمان،   آنجا که  برای  از  قالب خیال استای  واقعیت در    ی ه ، زمینترسیم جهان 

افزون ،  این نوع ادبیدر    آید.شمار میبههای زبانشناختی جنسیتی  برای پژوهش  یمناسب 

کانون  نظیر  روایی  عناصر  صحنهبر  شخصیت،  راوی،  و پرداشدگی،  بافت  عنصر  زی، 

ها، کمک  شخصیت  یهافکار و اندیشبانی نیز در شناخت جهان داستان و ساختار ز، غیره

می عبدالرمحنو    2اسوانی  ءعال  کند. شایانی  آثار   که  هستند   نویسندگانی  جمله  از  3لنا  در 

 اند. آفرینش داستان و خلق معنا بهره بردهای برای لفهؤ عنوان مبه  از زبان ادبی خویش

رمان  ویژگی در  زبان  جنسیتی  القاهرةهای  عبدالرمحن از    ثلج  یعقوبیانو    لنا  اثر   عمارة 

این دو از طریق   ؛ های ادبی، قابل بررسی استهای زبانی و ظرافتبا مهارت سوانیا ءعال

فرهنگی اجتماعی،  فردی،  هویت  شناسایی  و  معرفی  در  و سیاسی    و  زبان، سعی  خود 

پژ  یجامعه این  دارند.  است  خویش  آن  بر  زبان  تاوهش  بررسی  جنسیتی  با  شناسی 

ی مطالعات رمان را  ها عدی تازه در پژوهشهای مذکور بر اساس دیدگاه لیکاف، بُرمان

نویسندگان  روایی  جهان  با  را  خواننده  تا  کند  نحو  شناسایی  به    ی هو  ایشان  نگرش 

شان  های ایو رمانشایان ذکر است که روش انتخاب این دو نویسنده    .آشنا کند  ،پیرامون

معنیبه سطح  تا  بوده  تصادفی  برای  صورت  نظریه  درستی  و  کارایی  مقدار  و  داری 



 125... ان«يعقوب ی »عمارة در رمان »ثلج القاهرة« اثر لنا عبدالرحمن و  تيزبان و جنس ی مطالعه

که چگونه تفاوت    تبیین گرددآشکار شود و این مسأله    ،نویسندگان و در پی آن خواننده

ال دارد؟  ب گفتار و به تبع آن اختالف در سبک را به دن  یه ، اختالف در شیویتدر جنس

جنسیت چگونه و  -1شود از جمله:  ای دیگری که به ذهن متبادر میههمچنین پرسش

زمینه چه  است؟ در  گذاشته  اثر  نویسندگان  زبان  بر  چگونه    -2  هایی  لیکاف  دیدگاه 

 را پاسخ گوید.  سازد؟های جنسیتی را در نویسندگان روشن می تمایز

 

 پژوهش ی ةپيشين

در ادامه به چند    گرفته است کهزبان و جنسیت صورت  ی  هدر زمینهایی  پژوهشتاکنون  

   شود:مورد از آنها اشاره می

زبان و جنسیت در رمان معاصر    یه »رابط  یدر مقاله   محمود بختیاری و مریم دهقانی

شان  (، ن1392:  4ی  زن در فرهنگ و هنر، شماره  ییهنشر)فارسی: بررسی شش رمان«  

مشخصهداده آماری  تحلیل  که  نویاند  عملکرد  زبانی،  از  های  استفاده  در  زن  سندگان 

 ی با دیدگاه لیکاف سازگاری دارد.ها و تنوع صفات ها، تردیدنماها، دشواژهواژهرنگ

مقال شکوه در  حسینی  رمان    یهالسادات  در  جنسیت  و  اجلسد»زبان  احالم    ذاکرة 
شماره)پژوهشنامه   «مستغامنی زنان،  با    (1395:  17ی  نویسنده  که  رسیده  نتیجه  این  به 

دغدغه ایجاد   مردانه،  و  زنانه  زبان  نظیر  مفاهیمی  میان  اجتماعی، تقابل  و  های شخصی 

تبعید و نقش شخصیت ها پیش و پس از انقالب الجزایر با استفاده زندگی در وطن و 

ای جدید از زن عربی و تعاملش با زبان مسلط مردانه ترسیم هدفمندانه از زبان، چهره

 کرده است. 

هم و  درکارانهمچنین جمیل جعفری  رمان    یمقاله   ،  در  جنسیت  و  و  »زبان  اصل 
فرانقش  سحر خلیفه  فصل اساس  هالیدی بر  مایکل  زبانی  ایرانی  انجمن    یمجله )،  «های 

ادبیات  زبان شمارهعربی  و  داده  (1395:  44،  عوامل  نشان  و  نویسنده  جنسیت  که  اند 

در اجتماع موثر  بر واژگان، جمالت و تفکرات و بازنمود هویت و نقش زنان    ،اجتماعی

 است. 
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و همکاراناحمدی  اکبر  علی عنوان  را  ایمقاله    چناری  القصص  »  با  اللغة واجلنس يف 
الکوف روبن  آراء  ضوء  علی  بريزاد  وزوای  الفاروق  لفضیلة  در  القصرية  ادبیات    ینامهکاوش« 

اند. رهیافت این پژوهش نشان  منتشر کرده(  1396)   28ی  ، شمارهتطبیقی دانشگاه رازی

 رنگ،های جنسیتی مانند  دهد که دو نویسنده، در گفتمان روایتی خویش به ویژگی می

  .اندتوجه کرده کید و...أسبک زنانه، وصف و ت 

پژوهش  از زمینهایی  جمله  در  شده  یعقوبیان  ةعمار رمان    ی هکه  مینوشته  به  ،  توان 

شناختی جورج  امعهج  یه ی، بر اساس رئالیسم در نظرعمارت یعقوبیان»نقد رمان    یه مقال

دوازدهم  ی  که در شماره  مذکور   ی هلوکاچ« از زهرا افضلی و همکاران اشاره کرد. مقال

رسیده  رهیافت    منتشر شده، به این(،  1395)  یزددانشگاه  عربی  معاصر  نقد ادب    یهمجل 

به تصویر کشیده    با صداقت و شجاعت، واقعیت  اسوانیاست که   موجود در جامعه را 

   است.

والتشکیل»  یه مقالدر    يالفاروع  ي صبح  عوين الرویة  یعقوبیان  جامعة  ی  )مجله   «عمارة 
از لحاظ   یعقوبیان  ةعمار بررسی رمان  (، به  2012  :2العدد  ،  دمشق لآلداب و العلوم اإلنسانیة 

 شکل هنری و روایی پرداخته است. 

از شیما صابری  «  عمارة یعقوبیانای نیز با عنوان »ترجمه، نقد و بررسی رمان  نامه نپایا

به    ،به صورت خالصههران به رشته تحریر درآمده که در آن  در دانشگاه ت 1387در سال  

شخصیت پرداخته نقد  یکدیگر  با  ارتباطشان  و  داستانی  آن  شدههای  پی  در  به   نیز  و 

 است.  اهتمام ورزیده ترجمه رمان

برای ذکر یافت نشد    پژوهشی  لنا عبدالرمحناز    القاهرة  ثلج رمان    ی بررسیزمینه  دراما  

صورتو   تحقیقات  به  گذرا  نگاهی  می با  مشخص  مقایسگرفته  که  و  ی  هشود  زبان 

رمان   در  القاهر جنسیت  عبدالرمحن  از    ةثلج  یعقوبیانو  لنا  صورت ،  اسوانی  ءعالاز    عمارة 

 کاری مستقل در این زمینه است.  ،روو پژوهش پیشنگرفته 
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 پژوهش ری ظمباني ن

پد از  یکی  بقای  یدهزبان،  با  که  است  جامعه  بافت  در  اجتماعی  مؤثر  و  کنشگر  های 

یک    یه زبان، ساخت  .(20:  2016،  رمحة)  یابد کند و با سقوط آن، تنزل میجامعه، رشد می

است که افراد یک جامعه به منظور آگاهی از    »نهاد اجتماعی«  یک  آن  فرد نیست، بلکه

  . (22:)همان آورندبدان روی می ،با دیگران مقاصد و افکار دیگران و برای برقراری ارتباط

های اجتماعی، پیوندی  بر این اساس، زبان همواره تحت تأثیر اجتماع است و با پدیده

داردناگسستن زبان و اجتماع رابط  .(6:  1995،  يعفیف)  ی  آنجا که  با هم    یهاز  تنگاتنگی 

می دارد،  نقش  دیگری  بر  کدام  هر  مختلف  عناصر  و  از  داشته  های  اندازچشمتوان 

 .گوناگون مورد مطالعه قرار دارد 
توان به  های زبانی است که با بررسی آن مییکی از بارزترین مؤلفه  ،عنصر جنسیت

تفکّ اندیش نوع  و  بررسی  ۀر  برد.  پی  میافراد  نشان  و  های جدید  جنسیت  بین  که  دهد 

زبانی همبستگی بنابراین میرفتار  دارد،  علّهایی وجود  بودن گونهت مختل توان  های  ف 

زبانی یک جامعه را بر اساس جنسیت گویندگان آن زبان توضیح داد. از این روست که  

های مستقیمی وجود دارد که باعث تمایز  »میان زبان و جنسِ گوینده، مناسبت  گویندمی

  .(2: 2015، البستاين)«  شودزبان زنان و مردان می

  رگذار در اختالفات گویشی، یل تأثعوامتوان گفت که از مهمترین  میبه همین دلیل  

»زبان به عنوان    های جنسی زبان آن است کهت پیدایش گونهعلّ  و  عامل جنسیت است

های اجتماعی دارد. از آنجا که مرد  تنگاتنگی با طرز تلقی  یاجتماعی رابطه   یهیک پدید

از زن،  دارند،    و  تفاوت  اجتماعی،  نقشمجانظر  بر عه  متفاوتی  اجتماعی  آنان  های  ای 

می داردکند،  تعیین  انتظار  ایشان  از  را  متفاوتی  رفتاری  صرفاً و    الگوهای  این    زبان 

می منعکس  را  وولف  . (116  :1376  )ترادگیل،  «کندواقعیت  که   4ویرجینیا  بود  معتقد 

کردند و دید واضح و روشن  نویسندگان زن، ارزش مردانه را در نوشتار خود غالب می 

 . (112:  1383 وولف،) ددادنرون از خود تغییر میخود را به نفع قدرت بی

ساپیر چون  بسیاری  پژوهشگران  و  بررسی  دیگران،    و  7فیشمن  ،  6لباو  ،5ناقدان  به 

زبانی پرداخته  این میان،اند که  عوامل اجتماعی در مطالعات  انتشار کتاب    در  با  لیکاف 
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ه تفاوت و اختالف  صورت جدی و عملی بی دیگر بههو چند مقال "زبان وجایگاه زنان"

عمالً زنان  »زبان  که  است  باور  این  بر  او  پرداخت.  مرد  و  زن  مردان  پست  زبان  از  تر 

اهمیت، سبک  های ضعف و عدم قطعیت است و بر مطالب بیشامل انگاره  است؛ زیرا

واکنش و  جدی  داردغیر  تأکید  عاطفی  و)  «های  همچین   .( 263:  1377  ،ویدوسون  سلدن 

مرد  از  بیشتر  از جمله »زنان  استفاده میان  تأکیدی  یا  پرسشی  این  های  فیشمن  که  کنند 

  کنند«ها بدان مخالفت میداند که فمنیستنفس زنان میرفتار را ناشی از عدم اعتماد به

های اجتماعی  از نظر لیکاف، از آنجا که زنان کمتر در فعالیت  . (37  : 1385،  فیاض و رهبری)

کند که به مرور زمان  ها رشد میزل شخصیتی در آنثباتی و تزل حضور دارند، نوعی بی

آنها خودنمایی می زبانی  رفتار  در به  کند.در  را  زنانه  زبان  لیکاف، ویژگی  طور خالصه 

 کند: بندی میمقایسه با زبان مردانه، در سطوح زبانی به این ترتیب طبقه

دارند،  تری  دقت کمنسبت به مردان  زنان    رعایت نکات آواشناسی،در  ر او،  ظ از ن-1

مردان  امّ به  نسبت  زنان،  )ا صدای  دارد  بیشتری  و )  (تر استپرنفس دمش  نوغانی  تقدمی 

 . ( 27: 1395، عزتی

فی بیشتر برخوردار هستند، قطعیت در  طهای عااز صورت  ،زنان به نسبت مردان-2

 . (2 : 2016 ،)اثانسوالس ترندها دقیق در توصیف رنگو  خوردکالمشان کمتر به چشم می

بیشتر-3 مردان،  به  نسبت  س  زنان  غیر ؤاز  میاالت  استفاده  که  کنند  مستقیم 

به  یهدهندنشان اعتماد  استعدم  در طرح موضوع  در    .نفس  تنوع  برای  زنان  همچنین 

 . (Lakoff, 1975: 52- 54)  کنندگفتار از تغییر لحن بیشتر استفاده می

بعی در آنها  طنند، حس شوخکمستقیم استفاده میدبانه و غیرؤزنان بیشتر از لحن م-4

:  2016)اثانسوالس،    زننداحساسات شخصی خود حرف می  یهبارکمتر است و بیشتر در
های جنس در انتخاب برخی اقالم واژگانی،  گرفته، گروهاساس تحقیقات صورتبر  .(2

تری  لغات محدود  یه« معتقدند زنان دایر9« و »شاتل ورث 8کنند. »کیتمتفاوت عمل می

میداشت استفاده  بیشتری  تکراری  کلمات  از  و  و    .کننده  توضیح  در  گروه  دو  به عالوه 

 . ( 134:  1394، و درخشان )مختاری کنندها و وقایع نیز متفاوت عمل میتوصیف صحنه
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ادبی، بنا بر سبک و ساختار زبان جنس   ی ه»هر قدر هم که یک گویند ،از نظر لیکاف

ای گسترش  های جنسیتی زبان خود را به گونهمخالف خود صحبت کند، باز هم ویژگی

است؛ ویژگیامّ  داده  این  درک  باشدا  سخت  شاید  خواننده  برای  اول  نگاه  در  «  ها، 

(Lakoff, 1975: 72) .  و  پس معرفی  خالص  از  تحلیل  رمان  یهذکر  و  بررسی  به  ها 

 های فوق در چارچوب و الگوی زبانشناختی جنسیتی لیکاف پرداخته خواهد شد. رمان

 

 ثلج القاهرةرمان  ی خالصه

القاهرة  رمان دارد  ،ثلج  نهان  خویش  دل  در  را  داستانی  خط  ملکه    ؛سه  روایت  یکی 

ترک ازدواج نافرجامی دارد؛ زیرا از یک طرف    یهشاهزادمصری است که با    "نورجهان"

از سازگاری با جو  که    نورجهانپذیرند و از طرفی  شاه او را درون خویش نمی  یهخانواد

خود را   یهگشتگردد تا عشق گمبه ناچار به مصر برمی  فضای استانبول ناتوان است، و  

امّ یوسف  نامبه  مسیحی  ی پزشکوجود  در   بیابد؛  پایان،  در  سرانجام  با  ازدواج    ،ا  به  او 

زیرا  نمی دمنهوریرسد؛  بر  به  صابر  مال  می  نورجهانخاطر  میطمع  را  او  و  .  کشدبرد 

داستان روایت،  دوم  بها  شریب    جریان  که  به  ست  وکیل  یک  با  مادرش  ازدواج  خاطر 

می همسر  و  رودسوریه  مرگ  روانمادر،    با  دخترش  با  می  یه مادر    قاهره .  شوندقاهره 

است  ،ب شریبرای   سخت  رخدادهای  و  ماجراها  به   انصربا    بشریازدواج    .سرآغاز 

ده  ی را رها کرکه پزشک  صافی  بهشود و همزمان  ، دوست میانجیبا  ،  رسدسرانجام نمی

که    دنبال آن است به  صافیدر دوستی با    بشری  شود.آورده، عالقمند می و به فلسفه روی

 نورجهانشود که روح  رسد که متوجه میرو به راهی میحقیقت خویش را بیابد، از این 

در او حلول کرده است. در میان این دو خط روایت، جریان سومی وجود دارد و آن 

است که پزشکان از درمان وی عاجز    منسوب به خاندان قاجاری  ساله16داستان دختر  

می وشمی فوت  دختر  و  در  سکند.  ند  او  روح  نهایت   نورجهانسپس  ،  سلویپس  در   و 
عربی  با موالنا، شمس تبریزی و ابن  ،خوددر این گشت و گذار  و    کندمی حلول    بشری

های اجتماعی است که  اقعیتادبی با محتوای و  ی هتجربیک  این رمان،    کند.برخورد می
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از ترس،    رمان خویش در    لنا عبدالرمحندهد.  روح رخ می  یدر دل آن سفرهای صوفیانه 

بی ناکامی،  جامعبیماری،  که  مشکالتی  سایر  و  هدف  یهوفایی  از  را    واالی   بشری 

 . راندسخن می کند، سانیت دور مینا

 

 عمارة یعقوبیانرمان  ی هخالص

ای  ، در محله و مکانی زیبا، ساختمان ده طبقه 1934نی، در سال  ارم  "هاگوب یعقوبیان" 

واحد پنجاه  یعقوبیان«  با  »عمارت  نام  می  به  باساختمان   ؛نهدبنا  سنگ   ی  از  های  نمایی 

، یک از آن  ،سبک اروپایی ساختمانهای سنگی.  شده با مجسمههای مزینمرمر و  بالکن

ساخته معماری  بینندگ   شاهکار  تحسین  شکوهش،  برمی که  را  آغاز،  ان  در  انگیزد. 

،  195210ا با انقالب  گزیدند، امّ داران و ثروتمندان مصر در این عمارت سکنی میسرمایه

کنند و  می   . ساکنان پیشین عمارت، آن را ترک کندگردد و همه چیز تغییر میورق برمی

افسران    گویند. پس از کودتا،، مصر را به مقصد سویس ترک میهاگوب یعقوبیان  یهورث

نظامی می  یهاو  سکنی  اینجا  در  پایه  اتاقکبلند  و  پشتگزینند  برای  های  مکانی  بام، 

می  خروس  و  مرغ  جمله  از  پرندگان  دهشود.  پرورش  وخیم  یه در  اوضاع  تر  هفتاد، 

روستامی و  آمدهیشود  قاهره  به  کار  یافتن  برای  روستا  از  فقر  اثر  در  که  در یانی  اند، 

 کنند. ها اقامت میامبهای روی پشتاتاقک

 

 نپردازش تحليلي رما

  رنگ یدگاه رابین لیکاف یعنی  با استفاده از الگوهای زبانشناسی منتج از د  در این بخش،

باورهای  ها،  پرسش،  تکرارها  ها، دستورها و کلمات آمرانه،دشواژه،  هاسوگندواژه،  هاواژه

و    ثلج القاهرةختی جنسیتی رمان  ، به بررسی زبانشناهاتشدیدکنندهو    فولکلور  عامیانه و

یعقوبیان نمونه  شود. پرداخته می  عمارة  ابتدا  مبحثی،  در هر  که  ترتیب  از  بدین  دو  هایی 

القاهر رمان   رمان    ةثلج  سپس  یعقوبیانو  می  عمارة  مبحث، ارائه  همان  پایان  در  و  گردد 

 شود.ی از موضوع داده می آماری کلّ
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 شده(های تحریم)واژه هادشواژه

های زبانی هستند که بیان آنها از لحاظ فرهنگی، مذهبی و اجتماعی  صورت  ،هاواژهدش

می فرد  سرافکندگی  سبب  آن  ناشایست  کاربرد  و  است  رکیک،    ؛شودناشایست  الفاظ 

  .( 112:  1391  )ارباب،  حساب کردین دسته  ازو  توان جیم  راو غیره    ناسزاها، مسائل جنسی

تابوهای زبانی، زنان و مردان متفاوت برخورد  کارگیری دشواژهبدیهی است در به ها و 

به  و  کنندمی ذاتیزنان  مؤدبانه  ،طور  کاربرد  رمابه  در  دارند.  گرایش  گفتار  ثلج ن  تر 
از جانب همسر خویش  ها را  ها و خیانتوفایی، شخصیت قهرمان، بسیاری از بیالقاهرة

رکیک  ان رکیک و غیراع واژگو بیند، بنابراین طبیعی است که برآشوبد و انمی  و دیگران

آالید  ا با این وجود، دامن سخن را به رکاکت نمیبه عامالن آن بر زبان راند؛ امّنسبت  را  

آن    که  ،کند»لعن« استفاده می  ی هو تنها یکبار از واژ  کند و ادب در گفتار را رعایت می 

اطر کارها و  خبهصابر  که از دوستش  زمانی  ؛کار رفته استبه  صابرهم از طرف دوست  

بیپرسش و  بیهوده  زندگی  ثمرشهای  داده،که  هدر  به  را  او    اش  بر  و  شده  خسته 

، سوی  فعل    يبال أ   ْمضت  اليت  كوعن حیات    ما کان    کل     يف  السبب    عن    ك تساؤالت  »  :آشوبدمی
   .(125 :2013عبدالرمحن،) «11كولعنت   كشقائ  کان سبب    واحد    عل  ف

ت شخصیت  ،رماناین  در   از  معشوقها  به  خویش  عالیق  و  روایت  مایالت  شان 

عاشقانصحنه  و  ندنکمی آن  زیبایی  یه های  خلوت  و  عاشق  دو  دیدار  برابر از  در    ها 

می  مجسم  خواننده  نویسندهامّ  .شوددیدگان  وجود،  این  با  صحنه  ا  این  ترسیم    ها، در 

را ادب  می  همیشه  جانب  مثال،به   ؛کندرعایت  که  ردنباورنک  بشری  برای  عنوان  ی است 

 ، زیر جمالتهر چند کاربرد  ،یگران سخن بگویندبا د از میل به لمس توسط مردان زنان

ها،  نزاکت در روایت و دوری از دشواژه ها نیست.تابوهای گفتاری و دشواژه ی هدر حیط

بگ سبک  و  نرم  خشونته  فتاری  از  استرا    دور  آورده  ارمغان  به  متن  کیف  »  :برای 
ن ابللمس من رجل وکیف سیتبدلن هذه الرغبة ابلذهاب إلی الکوافري  حکت الفتیات عن رغبات 

   (138 :همان )  «12أو جلسة مساج 

ممن  ،یعقوبیان   عمارةرمان    اما کلمات  از  اجتماعیوع،  سرشار  فرهنگی  و    تابوهای 

است  یها دشواژه آواز، می  رماناین  در    ؛کالمی  و  به رقص  مربوط  واژگان  انواع    توان 
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کاباره، و  جنسمس  کلوب  رمان، یائل  گویی  یافت.  را  ناسزا  و  فحش  و  افیون  و  می   ،

ه  همچنان که دایر  ،رب خمر استشُ   و ابزار  ع آالتنمایشگاهی برای تجلی و معرفی انوا

کاباره انواع  شناسایی  برای  و المعارفی  همجنسگرایی  و  نامشروع  روابط  و  ها 

 . استدشواژه

طبقه  اسوانی  ء عال کلوباز  کاباربندی  و  میههها  سخن  آنا  از  برخی  که  ها، گوید 

خوشی   لحظات  برای  مناسب  مکانی  دیگر  برخی  و  است  عشاق  دیدار  برای  مکانی 

بهؤبزرگان و ر از چشم روزنامهسای مملکت است که  افیون سر    ،نگاراندور  و  با می 

میچنان  .شوندمیمست   روایت  نیز  زیر  متن  در  که  که  جایی  "شینو   یکاباره"کند   ،

برا  بمناسب  و  همجنسگرایان  دیدار  استی  جنسی  شینو    : یماران     أساسا    اشتهر  »ابر 
 «13ابلشذوذ وهو مصاب    يه اإلجنلیز عزیز وشهرت    امسه    البار    ا، صاحب  جنسی    الشواذ  للقاء    کمکان  

  .(52 :2010،سواينألا(
دشواژ زیر  متن  در  » هنویسنده  تریاکی«  های  و  مفنگی  سگ،  پدر  بهکثیف،  کار  را 

دشواژهبرمی این  زنِد،  شخصیت  زبان  از  رمان،ها  می   ،"دولت"    برادر  شنیده  که  شود 

الماس دشنام می  اخویش را ب استفاده از این  ی  هنتیجگوید.  تهمت گم کردن انگشتری 

ای    األملاط    اخلات    ضیعت  »   د:سازایت و به تبع آن سبک گفتار را خشن میها، متن رودشواژه
...ای    مسخرة  و   أنت اللي مهزا  ا عنكغضب    ...... أان حمرتمة   دولت  ای  كنفس    ي....؟! احرتموسخ  
   (113 :همان )  « 14.... الکلب ای مشام.   ابن  

این بخش  با لیکاف دربارهدر دو رمان  بررسی  مرد    ، دیدگاه  زبانی زن و  و  تفاوت 

ر،  حفظ ادب در گفتا  یهنتیج   .بات شداث  لنا عبدالرمحنمتانت در رفتار و گفتار  همچنین  

زن به ارمغان آورده است؛ همچنان که  ی  هنرمی و مالطفت را برای سبک ادبی نویسند

ناپذیری را در فضای  مرد، خشونت و انعطاف  یهها توسط نویسندکاربرد انواع دشواژه

می  این  پراکندروایت  میاز  بیان  حسن  از  استفاده  استادان  را  زنان  لیکاف،  داند  رو 

جد  (.112:  1391)ارباب،  می در  زیر  دشواژهول  بسامد  را  توان  رمان  دو  در  موجود  های 

 مشاهده کرد: 
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 ها در دو رمان  بسامد دشواژه -1جدول 

عمارة یعقوبیان رمان  ثلج القاهرة رمان   ها  نوع دشواژه   

 ناسزا  - 20

افیون و..  مسائل جنسی و - 42  

 غیر رکیک  2 4

 

می ب بیشتر  مطالعه  صفحهرای  به  -75-55-53-43-42-26-18-14-13)   هایتوان 

 مراجعه نمود. اسوانیرمان  و....(90-93-107-108-110-112-148-159-176

 

 هاواژهرنگ

ها دارند و برای هرکدام از آنها  در دیدگاه لیکاف، زنان دقت بیشتری در تشخیص رنگ

بهطیف گوناگونی  میهای  طیفکار  بین  مردان،  که  است  حالی  در  این  های  برند. 

هایی مثل قرمز، عنابی،  از نظر او کاربرد واژه.  کننداحساس نمیاوت چندانی  گوناگون تف

فیروزه بژ،  ارغوانی،پیازی، صورتی،  بلوطی،  بور  ای  گفتار و    الجوردی،  در  جوگندمی، 

   .(132: 2016، رمحة) برندها چشمگیر است، ولی اکثر مردها آن را به کار نمیخانم

های گوناگون یک  های مختلف و طیفیار از رنگبس  ،ةثلج القاهر نویسنده در رمان  

می سخن  ساختمان  .گویدرنگ  لباس،  شیء،  پدیده،  هر  رمان  این  دید    غیره   و  در  از 

ی آن را های فیزیکی و اندازه و رنگ و ساختار کلّگذرد مگر آنکه، ویژگینویسنده نمی

مخاطب مجسم   در صحنبرای  با خود  را  مخاطب  تا  همراه  ی هکند،   در  .نماید  داستان 

این ویژگی تکرار و هم در  ها، عنصر رنگمیان  باال هم در میزان استفاده و  بسامد  با   ،

می خودنمایی  گوناگون،  طیف  و  البیت  »  :کندتنوع  أنه کب    الکبري    یبدو  لو  ،  عام  مائه     ما 
:  2013عبدالرمحن،  )  «15اابهت    صار    اخلارجیة    للجدران    النقي    الکرمیة    ها، واللون  طالؤ    تقشَّر  األعمدة   

18  ) 
در   رمان،  رنگ  دارداین  محسوسی  به  و  نمود  طیفنویسنده  توانسته  های  خوبی 

بلوطی روشن، سفید،    هایصویر بکشد. کاربرد رنگت مختلف رنگ را برای مخاطب به

نکته و  دقت  و  ظرافت  عسلی،  و  مییاسمنی  یادآوری  را  زن    این که    کند سنجی 
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  گفتار و سبک نویسنده را به   ها، ریزبینی و دقت در نگاه،دهسنجی در توصیف پدی نکته

می جتمع  فاتح    ها کستنائي  شعر    لون  »  :آوردهمراه  اخللف  ،  إلی  شکل    ه  تضع  موزة    علی  فیه    ، 
  « 16شاحب فیما عیناها عسلیتان    ایمسین   ها أبیض  من اللؤلؤ، وجه   ، يف أذنیها قرطان  مشبکا  أسود  

ب  .(19  :همان) را میکاربرد  -24-23-20-19-18-13-10)   توان در صفحاتیشتر رنگ 

 مشاهده کرد.این رمان  و....(25-27-29-30-31-36-45-79-108-135-149

نیز از کاربرد رنگ در زیباسازی فضای داستان خویش بهره برده است،    اسوانی  ءعال

نارنجی را    و  هایی با طیف اصلی چون قرمز، آبی، سفید، زردبیشتر رنگ  ووری اا بهرهامّ

برمی ودر  ریزنکته  گیرد  و  زنانسنجی  عبدالرمحن  یهبینی  رنگ  لنا  انتخاب  را  ها  واژهدر 

  را روایت  بثینهو چسبان شخصیت لباس قرمز  نویسنده ،زیر مثالکه در شاهد؛ چنانندارد

است  و  کند می نگرفته  نظر  در  قرمز  رنگ  برای  را  رنگی  طیف  الف    :هیچ    ستان  »ترتدی 
 . (13:  2010، سواينألا)  « 17ها .... جسد    تفاصیل   الذي یبز   الضیق   األمحر  

کند و رنگ و تنوع آن را  در برخی موارد نیز تنها به پوشش نویسنده اشاره می  اسوانی

می بنادیده  امر  این  کلّهگیرد،  این  یخاطر  به  چندانی  دقت  که  است  مردانه  نگری 

پیش ندارندموضوعات  سطحی  و  افتاده  ایشانا  .پا  نظر  اجتماع،    ،ز  و سیاست،  کار 

تا طیفارزش   خانواده بسیار با معه  حات رشید و   ظهر  »  :های مختلف یک رنگتر هستند 
 ( 55  :همان)  « 18اجلنود  علی طریقة    حلیق   وشعره    بسیطة   مالبس    يیرتد   يف العشرینات   أمسر   شاب  

-44-41-37-35-33)   توان صفحاتمی  یعقوبیان  ةعمار رنگ در رمان  ی  هبرای مطالع

 بررسی کرد.رمان را  و....(-58-59-79-92-107-159-172-197-227-270

مقایسه  ها در دو رمان مورد نظر را  توان میزان بسامد تکرار رنگدر جدول زیر می 

 نمود:
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 ها در دو رمانواژهرنگ  بسامد -2جدول 
ثلج القاهرة رمان  رمان عمارة یعقوبيان  نوع رنگ  

ید سف 23 22  

 سیاه 27 14

 قرمز  14 10

 بنفش  2 -

 سبز روشن  6 -

 کرمی 3 -

 گندمی  8 4

 سفید یاسمنی 2 -

 عسلی 2 -

 خاکستری  8 3

 طالیی 3 -

 زرد 6 -

 گل بهی  4 -

 آبی  3 12

 خاکی 2 5

 بلوطی روشن  3 1

 

شد،  چنان روشن  رمانها  واژهرنگ  یهمطالعکه  دو  ر  ،فوق  در  لیکاف  به  دیدگاه  ا 

و در انتخاب    ندربه رنگ دا  بیشتری نسبت  نگری و جزئی  رساند که زنان دقتمیاثبات  

آنطیف در  تنوع  یا  رنگ  یک  مختلف  دارندهای  بیشتری  مهارت  در امّ   ؛ها  مردان  ا 

سطحییکلّ  ،رنگ  انتخاب  یهزمین و  هستندنگر  را    ؛بین  دیگر  مسائل  به  اشتغال  زیرا 

میمهم قورمحة سيتد.  دانن تر  از  می،  بیان  لیکاف  واژهل  کاربرد  در  تفاوت  که  از  دارد  ها 

ما، مردان به موضوعات    ی همعتواند به این دلیل باشد که در جاسوی مردان و زنان می

و و  کاری  می  سیاسی  نشان  عالقه  واجتماعی  حقی  دهند  مانند  در  جزئی  مسائل  قت 

نظر لیکاف، اهتمام به  گذارند. از  زنان می  یههای آن را بر عهدطیف   تشخیص رنگ و

 . (133-132: 2016، رمحة) رنگ با جزئیاتش برای مردان، نوعی هدر دادن زمان است
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 هاسوگندواژه

بهتفاوت در خصوص  زنان  و  مردان  سوگندواژههای  که  کارگیری  است  این  بیانگر  ها، 

رسی رمان  بعد از مطالعه و بر  .(121:  1380نژاد،  )جان  خورندمردان بیشتر از زنان قسم می

، این نتیجه حاصل شد که نویسنده در رمان خود نه سوگند به مقدسات مانند  ةثلج القاهر 

و پیامبران  کعبه،  قرآن،  نه غیره    خدا،  و  داده  قرار  خویش  رمان  آفرینش  دستاویز  را 

امور   به  دیگران  سوگند  و  برادر  مادر،  و  پدر  مانند  معناارزشی  خلق  برای  ابزاری   .را 

اعتماد، عدم پذیرش   ی یهاهرچند زمینه  ها به وجود  ناباوری در شخصیت  و  چون عدم 

 صورت نگرفته است.   و باورها  ای از سوگند برای پذیرش افکارا هیچ استفادهآمد، امّ 

  ، به مقدسات  مخصوصاً  ،، سوگندعمارة یعقوبیانجای مختلف رمان  در مقابل، در جای

شخصیت زبان  میاز  دیده  مختلف  ازیک  ؛شودهای  بارهبثینهزبان    بار  زبان  ا  ،  شیخ  از 
طه  ،  کمال الفولی،  بکزکینیز از زبان    چند بار،  (199-168-167-140  فحات ص)  اخوان
، مسجد و مکان  شیخ اخوانکه در متن زیر  نانچ  ؛رسدقسم به گوش خواننده می  شاذلی

اعتراض پیروان اخوان المسلمین را مکانی مقدس که محل آمد و شد فرشتگان هست، 

مخاطب  داندمی ذهن  در  آن  تلقین  و  تحکیم سخنان خود  برای  »  ،و  به  «  هللااز سوگند 

سوگند به هر نوعی، فضایی از جدیت و شدت را در فضای روایت    .جویداستمداد می

أين  »  :پراکندمی املکان    وهللا  املالئکة    ف  حت  مبارکا    طاهرا    أری هذا  أين    به  مع    وهللا  دولة  أری    کم 

   ( 137 :2010،سواين ألا) «91.. اإلسالم.  

الفولی از    کمال  رشوه  گرفتن  با  بود  توانسته  عزامکه  در    حاج  تقلب  و  نیرنگ  و 

زی و فریب مردم سعی در صحیح  سامردم کند، با ظاهر   یهرا نمایند  امحاج عز انتخابات،  

برای پذیرش سخنان خویش در نزد مردم    ،رو از قسم. از اینکنددادن انتخابات می جلوه

ساز در  با لفظ جالله، به ویژگی سبک  خصوصاً کاربرد پرتکرار سوگند ؛جسته است سود

تواند حدس بزند که چه هنگام  که مخاطب می طوریبهتبدیل شده،    یعقوبیان  ةعمار رمان  

  املبلغ   یتوقع    کان عزام  » :آیدالزم برای تشدید و تقویت کالم با سوگند به وجود می  یهزمین
  احلاضرون   ابهلل...؟! فردد   !! تصدق  ای حاج   ْة لعل وعسی... و قال الفويل: امسعوم  املسا ه آثر  لکنَّ 
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-168-167-140-137-134-119)  در صفحات   (.119:همان)  «20إال هللا"...   ال اله    مجیعا" 

 را مشاهده نمود. سوگندتوان استفاده از  می رمان  این و....(-119-216-237-271

اندیشه  ،  و مالطفت در گفتارزن، نوعی نرمی    یهندعدم کاربرد سوگند توسط نویس

دارد، در ح به همراه  ادبی وی  نهایت سبک  تکر الیو در  این م که  باعث  ؤار فراوان  لفه 

کالم    کیدتأ اس   اسوانیدر  نحوی  ت.شده  دیدگاه  از  را  جمله  ،سوگند  خبر  که  است  ای 

می می   کندتأکید  استوار  و  محکم  را  آن  را   بایدو    (94:  1383)خرقانی،    سازدو    آن 

ها  در جدول زیر، میزان بسامد سوگندواژه  .( 91)همان:    تأکید دانست  یهاستوارترین شیو

 در دو رمان مورد نظر، به مقایسه گذاشته شده است: 

 
 عمارة یعقوبیان و  ثلج القاهرةها در رمان بسامد سوگندواژه -3جدول 

ا هسوگندواژه رمان ثلج القاهرة رمان عمارت یعقوبیان   

)خداوند(  سوگند به مقدسات - 14  

 

 تکرار

  ، در نزد زنان  تکرار  کنند.شان استفاده می بیشتر از تکرار در سخنان  ،زنان نسبت به مردان

بلکه پیش از آن، امری مربوط به روح و روان زنانه است. آنان با    ؛تنها زینت ادبی نیست

ترح  برانگیختن  مانند  تفاخر،  مقاصدی  و  تفاضل  تکرار    غیره،  و  اضطراب  تردید،م،  از 

    .(Lakoff, 1975: 218) کننداستفاده می

رمان   القاهر در  انگیزهةثلج  با  نویسنده  ت ،  چون  متفاوت  باورپذیری،  أ های  کالم،  کید 

که  لق معانی استفاده کرده است. چنانی و خسازاهمیت موضوع، از تکرار برای مفهوم 

فشا و  اضطراب  از  پرهیز  برای  زیر  عبارت  عبارتدر  از  آرامش  حفظ  و  أیضا  »  ر  هذا 
بارسیمر دو  برده است  «  تکراربهره  بنابراین  و  ،،  روانی  داردآرامکارکرد  ا ذهن  ت   بخشی 

و سازد   آشفته  مطمئن  را  تقول: عبارة     ْ وجدت  رقة  الو    سفل  أ    يف»  :مردد  ضا  ی أ»هذا    أخری 
العبارة     « مر  سی   یضا  أ»هذا    ها يف سر    املرات    مئات    ترد  د    ْ حنی کانت  شاقَّة    وقات  أل  الثانیة  أعادتا 
  (21 :2013)عبدالرمحن، «21....، مر  ـ  سی
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  با   در ذهن مخاطب مهم و   ه رایک مفهوم ساد  ،تکرار  با استفاده از تلقین و  عبدالرمحن

برای    مالل وت،  به اندازه اس  مفید وکه  این تکرارها    دهد:ارزش جلوه می خستگی را 

ندارد پی  در  زیر  .خواننده  متن  می نویسنده    ،در  مادری    کند بیان  کار    ی سرپرست  وکه 

ا   ،خانواده موضوع را بداند.  این  ا تردید دارد که دخترش اهمیت  مّبسیار باارزش است، 

در که    جویدخود بهره می  و تأکید کالم  دادن تردید« برای نشانالتعرف»  بنابراین از تکرار

نویسنده با این تکرار، کالم    .خصیت استینجا برای رفع تردید و اضطراب در ذهن ش ا

ها  ماتدرکه أن أم    ....کل  .....ال تعرف  التعرف    ي هذا؟ ه  کل    حدث    کیف  »  :بخشدرا قوت می
عالوه بر موارد مذکور،    ( 27:همان )  «22واحد    يف أن    واألم    ب   األ بدور    علی القیام    صارت قادرة  

ص ...(،  135-125-72-49-27-21-15-12)  فحاتدر  از  نمونه  و  عنصر  وجود  هایی 

 شود. دیده می رمان تکرار در متن

نیز در رمان خویش، از عنصر تکرار برای القای مفهوم در ذهن مخاطب    سوانیا  ءعال

است گرفته  که   . بهره  عنصر،   هرچند  این  از  استفاده  فراوانی  میزان  عبدالرمحن    به  لنا 
امّرسدنمی چ ،  مفاهیمی  بیان  در  تکرار  عنصر  همچنان  حیرت، ا  ترس،  جهاد،    ون 

در آفرینش معانی و خلق جهان    و  همچنان پررنگ بوده  و...(  158-136-86صفحات    )

خاطر شغل پدرش از رسیدن  ه  که ب  طه شاذلیدر متن زیر،  .  کندآفرینی می نقش  ،روایت

افسری   دانشگاه  با خودش، عبارتبازماندهبه  این    ؛کند« تکرار میحارس عقار»  ،  تکرار 

ب با مفاهیمی چون حیرت،واژگان  بار  هر  او خواننده،  نویسنده و در پی    حسرت،   رای 

همراه است، بنابراین با کاربرد هربار این واژه، مفهوم    غیره  تعجب، پرسش، واماندگی و

می اضافه  متن  به  بتأن    :شود جدیدی  یسأله  وهو  اللجنة  رئیس  اللواء  وجه  مرة  مائة  »ستعاد 
  من ثقب    لکي ینقذ    اجتهد    .. عقار    عقار ای بن؟"....حارس    حارس    ك  والد  : »وکأنه یتلذذ إبهانته

احلیاة    الشرطة    لیة  ک   العقار...  إلی  الکلمة ....حارس  لکن   احملرتمة   :  2010)األسواين،«  23الالئقة  
86.)  

طلب اخوان المسلیمن، به رادیکال و خشونت  در متن زیر از زبان شیخ گروهِاسوانی  

  ی ه ، با تکرار کلمخواناشیخ    .پردازدمبارزه در راه اسالم، می  ه خدا وروایت جهاد در را

ایجاد  در پی    رو،. از اینکندبرجسته میاعتقاد به آن را برای مخاطب    وجوب و  ،«جهاد»
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بیانگر    ،تکرار در این متن  .فراهم شده استنیز  بالندگی معنا  ، فضا برای  تکرار  ساختار

بنابراین تفاوت معناداری با    است.  جهاد  ه خیزش وتشویق ب  و  اهمیت موضوع  کید وتأ

تکرار دارد  ی نویسنده  توسط  کاربرد  اجلهاد   الشیخ    بلغ محاس  »   :زن  ای  اجلها    اجلهاد  :  د..... 
وعمرأحفاد    بکر  عقد  الیوم     معقود    اإلسالم    ...أمل    وسعد    وخالد     أيب  علی  یوم    علیکم کما  ا 
العظام  أجدادک   در صفحات نمونه  . (136  :)همان  «24م  تکرار  -198  و158  -136-86)  های 

تکرار    شود.دیده می این رمان    ..(  و  199-212-223-236-290 در جدول زیر، بسامد 

 در دو رمان مورد بحث، مقایسه شده است: 
 بسامد تکرار در دو رمان  -4جدول 

 تکرار رمان ثلج القاهرة  تکرار در رمان عمارة یعقوبيان

14 30  

 

برای تقویت معنا    ،این بخش معلوم شد که هر دو نویسنده از عنصر تکرار  در پایان

ویا   تردید  بردهرفع  بهره  خویش  سخن  تفاوت  ،اندتأیید  این  نویسند  با  در    یهکه  زن 

و عاطفی  برای  روانی   مسائل  تردید  و  جس  ،رفع  سود  تکرار  و  از  در    اسوانیته  بیشتر 

استفاده کرده است  غیره،  شغل و  ی چون جهاد،سازسرنوشت  صر مهم وا عن تکرار    . از 

این بر  مبنی  لیکاف  دیدگاه  برایبنابراین  زنان  تردید، حاال   برای   که  نظیر  روانی  ت 

  شود.کنند، تقویت میاز تکرار استفاده میغیره   تفاخر و اضطراب،

 

 پرسش

جمالت پرسشی  نوشتار خود از    دان در گفتار وشناسان معتقدند که زنان بیش از مرزبان

کاربرد این نوع جمالت در بین دو جنس   یه گیزانبر کمیت، در    کنند. عالوهستفاده میا

   .(121: 1380نژاد، )جان تفاوت قائل هستندنیز 

القاهرةن  در رما  لنا عبدالرمحن از    ،به مقاصد گوناگون  مختلف و  هایقسمت، در  ثلج 

دنبال  متعدد، به  ت کوتاه وین رمان بیشتر با عباراها در اپرسش  ؛بهره گرفته استپرسش  

ها همراه  یادکرد گذشته وسف  تأ  با حسرت و هاکه در متن زیر، پرسشآیند. چنانهم می
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فرا میاین پرسش   و  است پاسخ  یافتن  برای  کنکاش  به  را  ذهن مخاطب    اما خواند  ها، 

نیز راهی نمی او  با شخصیت همچون  وپنداری می زادیابد،  با شخصیت در   کند  همراه 

میآفر نویسنده  یاری  به  داستان،  صار    :آیدینش  صارت    يقصائددفرت     »این  أین  الصغري؟ 
   (15 :2013عبدالرمحن، ) «25...ه؟ إجناب    يف  رغبت    يالذ ین هو الطفل  أها؟  ذاکريت کل  

و انگیزیادکرد خاطره  حسرت گذشته  دوران خوش گذشته،  برای    را  الزم   یه انگیز 

ذپرسش در  طوالنی  و  متعدد  بهای  بشری  شخصیت  آورده  ههن  چنین و  وجود 

کند. بنابراین بسآمد باالی این  حس تعلیق در داستان می خأل و ،هایی ایجاد تأخیرپرسش

الذي    من یری القصر  »  :ساز در رمان تبدیل شده استسبک  ی ، به عنصریجمالت پرسش
هبا؟    رقصت    اليت  احلفالت    ها؟ امتلکت     اليت؟ اجملوهرات  يل   ْکانت  اليت  فیه؟ من یری الثیاب    شت  ع  

  در صفحات  یپرسشجمالت و ادوات    (73  : )همان«  26؟....ي من أجلْ غزفت  املوسیقی اليت 

 شود.دیده می ثلج القاهرةرمان و....(  12-15-15-27-28-32-22-164-194)

ترغیب مخاطب به    و  از پرسش برای تأکید معنا  ،نعقوبیاعمارة ینیز در رمان    سوانیا

این است که کمتر از  در  با رمان لنا عبدالرحمن  ا تفاوت آن  امّ   ؛جسته استسود    ،داستان

بهره برده  پرسش  از یک یا حداکثر دو    در هنگام پرسش، معموالً   و  پرسش استفاده کرده

سردرگمی شخصیت را نشان    تردید و  وال و  پی که هول و  در  های پیو از پرسش  است 

 خبری نیست.  ،دهدمی

، مردد و سردرگم است، دولتاز تغییر رفتار خواهر خویش،    بکزکیدر متن زیر که  

می از خود  پرسش  یک  با  دوستتنها  که خواهر  شده  که چه  این  ا داشتنیپرسد  به  ش 

  خواند و ؟ او با این پرسش، مخاطب را به حل چاره فرا میبرانگیز رسیدهسفأ اوضاع ت 

  "کیف    ه:نفس    أل  يف دولت وس    فکر  »  :کندمی  یرا در فرآیند تکمیل معنا همراهخواننده او  
   (93 :2010،سواينأل)ا «27"الشرسة  الکریهة    جوز  إلی هذه الع   ه احلبیبة  أخت   ْ حتولت

آنگاه    ؛ نگاشته شده است  طه شاذلیشخصیت  از زبان  موارد دیگر از کاربرد پرسش،  

بیکه   رسبا  از  وعدالتی  ماند  باز  افسری  دانشگاه  به  رئیس  یدن  مجال    جمهور،برای 
وعبدالناصر کند  دادخواهی  وی  برای  تا  فرستاد  نامه  دست  ،  از  وی    اشرفتهحق  به  را 

با تعجب،   آمیخته  با پرسشی  او  وبازگرداند.  راه چاره است  حسرت  دنبال  به    : حیرت، 
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  وفقري    شریف    رجل    أيب  أنَّ   جملرد    ابلشرطة    من االلتحاق    الرئیس أن أحرم  ای سیادة     فهل من العدل  »
  ای سیادة    حمرتم    شریف    عمل    وکل    عمال شریفا    العقارات    ....ألیست حراسة  عقار    حارس    ویعمل  
-72-68-67-61-58-57-55-38-29-24-11-9)   صفحاتدر    (97  :همان)  «28الرئیس؟

یعقوبیان، رمان    و....(78-82-92-93-97 پرسش  دیگری  های  نمونه  عمارة  کاربرد  از 

می زی  شود.مشاهده  جدول  پرسشدر  بسامد  میزان  مورد ر  رمان،  دو  در  موجود  های 

 بررسی و مقایسه قرار گرفته است:

 
 بسامد پرسش در دو رمان  -5جدول 

عمارة یعقوبیان رمان  ثلج القاهرة رمان    پرسش 

62 71  

 

رمان   القاهر در  خود،،  ةثلج  نوع  در  که  است  بیشتر  پرسش  مفاهیم   کاربرد  ی  بیانگر 

  پی با عبارات کوتاه   در  های پیتکرار پرسش  .است  غیره  وچون تردید، حسرت، تأسف  

که در سطح  به طوریبه وجود آورده،    ق را درخواننده  ، حس خأل و تعلیدر رمان فوق

 ت.شده اس در زبان ادبی وی سبکی  یه لفؤتبدیل به یک م ،گسترده

 

 زبان آمرانه

مردانه می  ،دستورهای  بیان  ومستقیم  همراه    شود  شدید  تحکم  و    مطلق  )بهمنیاست  با 

این باعث    صحبت هستند ودنبال غلبه بر هم  در مکالمه به  مردان غالباً  .( 14  :1393،  مروی

برقراری تعامل  که زنان در پی  مالت امری استفاده کنند؛ در حالیشود که بیشتر از جمی

ادی  جای دستورهای مستقیم، بیشتر منظورشان را به صورت پیشنه هب  با دیگران هستند و

و  و به  غیرمستقیم  میتعدیلی  مطالع  (.20-19  :1383)اصالنی،    برندکار  ثلج رمان    یهبا 
تأهرةالقا پژوهشگران  دیدگاه  این  می،  زیر  و  شودیید  روایی  متن  نکته  در  دیده   این 

آمرا  .شودمی جنبجمالت  بیشتر  دوستانه،هنه  پیشنهاد  و  ی  تا    نصحیت  است  مصلحت 

و  ساختنمطیع  مقصدهمرا   شخصیت  به  رسیدن  برای  او  بنفسك  ست  »  : هی  لکن  کشفنی   ،



     نقد ادب معاصر عربي   142

، هو  زائفة    نصیحة    لك    سأقول    أين   ننی  ، هل تظ  ه أکثر منك  صدیقي وأان أعرف    انصر    مسعي من،ا  
 .(70 :2013)عبدالرمحن، «29، تصادقا  ، تعريف علیه أکثر  الیناسبك  

هیچ   قر  بخشدر  دست  زیر  و  مطیع  برای  دستوری  جمالت  از  دادن رمان،  ار 

جمالت بیشتر به سبک امر تعدیلی گرایش دارند و با    ؛ها استفاده نشده است شخصیت

امری، حس التفات و    یکه در متن زیر جملههمراه است، چناننصیحت یا پند و اندرز  

  روا األمري  نظ  ا»  : گری و غلبه بر اوانگیزد تا حس سلطهخواننده را برمی  یو عاطفه   ترحم
وجسد  أصفر  ه  وجه  الصغري    یزداد  ،  بعد    ه  یوم ا  مطالع  (56: )همان  «30یوم    حنوال     بیشتر   یه برای 

امری   رمان  جمالت  این  صفحات   توان میدر  -131-115-111-84-70-56-41)  به 

 رجوع کرد. و...(132

بسیار از جمالت آمرانه استفاده   ،در رمان خویشسوانی  ا،  ةثلج القاهر بر خالف رمان  

سکوت    گری، غلبه، تهدید، بستن دهان وین رمان بیشتر بیانگر سلطهامر در ا ؛کرده است

خواهد که این  ، از او میربه  عبدبا    حات رشیدممنوع    یهاست. در مثال زیر بعد از رابط 

در غیر این صورت، او را خواهند کشت یا به زندان  ؛  دم برنیاورد  راز را فاش نسازد و

بساافکنده خواهد شد.   ب بنابراین  با مفهوم سیطره، یک ممد  آمرانه    ی هلف ؤاالی جمالت 

رمان   در  واقع    .است  یعقوبیان   ةعمار سبکی  رشیددر  تحذیر    حات  ربهبا  افشای    ،عبد  از 

لو    . ك أحب  ذلك ألين    »لقد فعلت    :بخشدرابطه، نوعی سیطره و غلبه بر او را استمرار می
إایك حت    کنت   قل  .... ث  مبا حد    أحدا    أن ختب    بن  سی  ل    ت  لو  وقد حیسب    ضربونك  م    ن ویطردونن 
   ( 107 :2010،سواينألا)  «31...أبدا    ذلك قتلن فال تراين بعد  أو ی   لسجن  يف ا أبوك  

خواهد که با صدای  المسلمین از پیروانش میشیخ اخوان  یا در قسمتی دیگر از رمان،

که  طوریغلبه دارد؛ به ری وگسلطه  یهدر اینجا فعل امر نیز جنب .بلند، حق را فریاد بزنند

می پیروانش  از  اهداف  خشیخ،  راستای  در  گام    یانه طلب خشونت  و  افراطیواهد  او 

إ»  : بردارند اإلسالم    خواينای  صوت  رفع  إ  يف  عالیا  وا  عالیة  ق    احلق    بکلمة    کم  لکي    مدویة    ولوها 
الذین ابع  یسمع     (197  :)همان   «32....سویسرا  يف بنوك    م املنهوبه  سوا ثروات  کدو   املسلمنی    وا دماء  ها 

صفحات -135-130-124-121-119-113-111-107-102-78-72-47-27)  در 
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ای است از میزان  جدول زیر مقایسه   شود.هایی از امر در رمان دیده می نمونه  و....(  147

 :  عمارة یعقوبیان و  ثلج القاهرةبسامد استفاده از جمالت امری دو دو رمان 

 
 امد جمالت امری در دو رمان بس -6جدول 

عمارة یعقوبیان رمان  ثلج القاهرة  رمان   جمالت امری  

37 12  

 

رمان   در  آمرانه  یعقوبیان بنابراین جمالت  تحکم،  ، عمارة  و  با  وسلطه  غلبه  به   گری 

، معانی ةالقاهر   ثلجکه جمالت امری در رمان  ر حالید؛  عبارتی امر تشدیدی همراه است

به    همراهی و  همراه دارد که در قالب پیشنهاد، همدردی،  بهنرمی    عطوفت، مالیمت و

شده  بیان  تعدیلی  امر  نظریعبارتی  امر،  این  شدن  روشن  خصوص    یهاند.  در  لیکاف 

 کند. مردان را اثبات می  های زبانی زنان وتفاوت

 

  هاتشدیدکننده

تأ   لیکاف برای  زنان  که  است  باور  این  خودبر  گفتار  بر  مردان    بیشتر  ،کید  از  از 

مانندتشدیدکننده بسیار،    هایی  ابداً»خیلی،  مخصوصاًفقط،  هرگز،  و،  همگی    غیره«  ، 

امر  که  کننداستفاده می به این  امّ،  زنان است؛  پایین  اجتماعی  مردان  دلیل جایگاه  برای  ا 

    .(Lakoff, 1975: 87-95) کنندبه یک توصیف خنثی بسنده می معمواًلتأکید، 

عبدالرمحن  تشدیدکننده  لنا  از  باورپذیرا  هبسیار  اندیشبرای  و  گفته    ی ه کردن 

که در عبارت روایی  هن مخاطب استفاده کرده است. چنانالقای آن در ذ  ها وشخصیت

»کنت    :« دوبار کلمات خویش را تقویت کرده استو متاما    جدا  زیر، نویسنده با واژگان »
  « 33..کنت أرتعش والأذکر ما قلت متاما  دماي بردانة جدًّا، تصطك أسناين من البد، وترتعش ق

 .(104: 2013)عبدالرمحن،

در  زبانی    کیدأت   ینوع  ،«أبدا  »  ی هتشدیدکننداستفاده از  نویسنده با    نیز  زیر  ینمونهدر  

می   بشری  شخصیت ترسیم  مخاطب  برای  ن را  از  جایگاه  ظکند.  چون  زنان  لیکاف،  ر 
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نسبتاً دارند،    اجتماعی  ناعتپایینی  به  اینماد  از  و  دارند  کمتری  تابعیترو  فس   میزان 

است  زبانی زیاد  الضباب  »  آنها  یشبة  أبدا، کان  تفسريه  من  أمتکَّن  مل  حائر،  إحساس  غمرين 
 (  108  :همان)  «34الزاحف يف املساء

رمان   نویسنده  یعقوبیان  ةعمار در  تأ  نیز  شخصیتبرای  سخنان  تشدید  و  از    ،هاکید 

متاما  »  عبارات روایی  استفاده کرده است. همان  «و غیره    ، جدا  أبدا،  عبارت  در  که  طور 

شخصیت    اسوانیزیر،   زبان  می   بثینهاز  تشدیدکنند  کند روایت  چگونه  را  فقط»  یه که   »

استبه برده  أنَّ »  : کار  حی    فکرت  غریب    دث  ما  أنَّ ومفاجئ    بینهما  تذکرت  ابألمس  ،  فقط    ا 
 .(263:2010، سواينألا)  « 35ه... علی توقیع   ه وحتصل  حاولت أن ختدع  

زودی،    دهد که بهرا خطاب قرار می  طه الشاذلیدر جای دیگر، شیخ بزرگ اخوان،  

و خواسته  می  به  ستمکاران  مقابل  در  عبارت  .رسدحقش  با  همهمجیعا  »  او  بر   ی« 

ابهام را از دل    تردید و  از این طریق،  کند تاکسی را مستثنی نمی  دارد و  تأکید  ستمکاران

م  ق  تنت  و  كأتخذ  حق    نا ای طه، مع الشیخ  بالل سوف تتعلم  إبذن  هللا  کیف  »ه    :ایدوی بزد   ن  م  
  181  -172  -137  -111  -43  -21  -11  -9در صفحات ) .  (273  :)همان  «36الظاملنی  مجیع ا

رمان    ).... )  القاهرةثلج  و  رمان    314  -292  -263-177و صفحات   )... یعقوبیان و    عمارة 

انمونه تشدیدکنندههایی  میز  دیده  جمعمیشود.  ها  این  به  رسید توان  که    بندی 

و جدول زیر    اندیکسان عمل کردهتقریباً  ها  ، در کاربرد تشدیدکنندهدو رمان  نویسندگان

 باشد:  ها در دو رمان مینمایی از بسامد میزان استفاده از تشدیدکننده

 
 ها در دو رمان بسامد تشدیدکننده -7جدول 

مارة یعقوبیان عرمان  ثلج القاهرة رمان    
 جمالت تشدیدی 

27 33 

 

 یگيرنتيجه

عبدالرمحن برجسته   اسوانی  ء عالو    لنا  نویسندگان  حوزه از  که    یی  هستند  عربی  ادبیات 

هایی که در رابطه با آرای  کند. بررسی آنها خودنمایی می   در رمان  ی جنسیت  زبان  حضور
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رمانلیکاف   ت ها  در  است،  گرفته  دو  صورت  این  زبان  در  را  آن  نقش  و  جنسیت  أثیر 

 شود:ها اشاره می ترین آندهد که در ادامه به مهمنویسنده نشان می

القاهرةرمان   عبدالرمحناز    ثلج  میزان ولنا  در  رنگ   ، هم  تنوع  در  و طیف هم  های  ها 

رد؛  دااشاره  ریزبینی زنانه    سنجی و نکته به ظرافت،  باالیی دارد که  بسامد    ،گوناگون آن

در رمان    اسوانیا  امّ  .کندتر مینزدیک   هزار رنگ،  مری که روایت را به جهان واقعی وا

  مردان، ، زیرا  ظاهر شدهبین  سطحی  نگر ویانتخاب رنگ کلّ  ی هدر زمین،  عمارة یعقوبیان

 . دانندتر میاشتغال به مسائل دیگر را مهم 

در  سوگندواژه جایی  القاهرةرمان  ها،  امّ  ثلج  و ندارند؛  تأکید  برای  مهم  عنصری  ا 

عدم کاربرد سوگند    .هستند  یعقوبیان  ةعمار های  های شخصیتباورپذیری سخن و اندیشه 

کند، در  سبک ادبی را ایجاد می  مالطفت در گفتار و و زن، نوعی نرمی یتوسط نویسنده 

 شده است.  اسوانیدر کالم  کیدتأ  لفه باعت جدیت وؤکه تکرار این محالی

درهشخصیت القاهر رمان    ا  وؤم  صورتبه  ةثلج  و  دبانه  معیار  زبان  رعایت   حفظ  با 

حفظ ادب در گفتار، نرمی و مالطفت را برای سبک    که  کنندموازین اخالقی رفتار می

نویسنده  همچنانادبی  است؛  آورده  ارمغان  به  زن  دشواژهی  انواع  کاربرد  توسط که  ها 

ی  و سبک کلّکند  مشخص می  ی روایتناپذیری را در فضاانعطاف  خشونت و،  اسوانی

 نماید.را معرفی میادبیات وی در این رمان 

آفریدهشخصیت توسط  های  سلطه  اسوانیشده  برای  دستوری  و  امری  -از جمالت 

وگری قراردادن  مطیع  و  ،  محکم  زبانی  با  دیگران  جسته   تشدیدی  تهدید  در  سود  اند، 

القاهرةکه در رمان  حالی بی ثلج  پ،  با هدف  امر    ،اندرز  پند و  نصیحت و  یشنهاد وشتر  از 

   .استفاده شده است

  ؛ اند تأیید سخن خویش بهره بردهو  هر دو نویسنده از عنصر تکرار برای تقویت معنا  

که   تفاوت  این  تردیدبرای    عبدالرمحنبا  و  ،رفع  جسته  سود  تکرار  در   اسوانی  از  بیشتر 

وا عن مهم  جهاد،  سازسرنوشت  صر  چون  و ی  استا  غیره  شغل  کرده  استفاده  تکرار   .ز 

این بر  مبنی  لیکاف  دیدگاه  روانی  بنابراین  برای حاالت  زنان  اضطراب،  که  تردید،  نظیر 

 شود.کنند، تقویت می از تکرار استفاده می  غیره تفاخر و
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دیده شده که بر اساس    ةثلج القاهر زدگی در رمان  اعتقاد به تناسخ، حلول روح، جن

لیکاف بهگفتار  فر،  است.خاطر  آنان  توهم  و  تردید  و  زنان   هردو  همچنین  ودستی 

در ذهن    اها برای باورپذیری، رفع شک و ابهام و تلقین معننویسندگان، از تشدیدکننده

   اند.خواننده، بهره برده

بر اساس متغییرهای زبانی    هادر رمان  گرفته های صورتسخن آخر آنکه، با بررسی

نویسندگان در  زبانی  تفاوت  شد.  لیکاف،  اثبات  زبان  کاربران  عنوان  به  مرد  و  از    زن 

که  می  رواین گفت  ادبی  توان  عبدالرمحنزبان  نرم،   لنا  لطیف،  رمان،  این    نگر، جزئی  در 

عاطفه،   از  با  سرشار  است همراه  سخن  در  متانت  و  در    و  نزاکت  صالبت  و  جدیت 

کلی دشواژهسخن،  و  سخیف  جمالت  ا نگری،  تهدیدی  و  دستوری  جمالت  و  ز  ها 

 است.  اسوانی ءعالهای زبان ادبی ویژگی

 

 هانوشتپي
1- George Lakoff 

( ادیب و دندانپزشک مصری است. او تحصیالت دانشگاهی خووویش را در 1957)  عــالء األســوانی -2

سیاسی نیز فعال و  یهبر نویسندگی و دندانپزشکی، در زمینشیکاگوی آمریکا به اتمام رساند. عالوه  

  ةعمــار هووای »بووود. آثووار ادبووی وی شووامل رمووان حســنی مبــار « در دوران الکفایــةعضووو جنووبش »
رمان  2002« است. وی در سال نــريان صــدیقة« و مجموعه داستان »الســیارات ياند« و »شــیکاغو«،»یعقوبیان

دسووت ترین رمووان عربووی را بووه« را منتشر کرد که در مدت پنج سال، رکورد پرفروشعمــارة یعقوبیــان»

ی »نوآوری جهانی« را از دانشگاه الینوووی امریکووا را از آن خووود وی جایزه  (2: 2016)الــواری،آورد  

 .کرد

. دکتری زبان و ادبیات عربی را در استقاهره    ساکن( نویسنده و ناقد لبنانی  1975)  لنــا عبــدالرمحن -3

در مجووالت و  .نامووه در نویسووندگان زن لبنووانی، بووه پایووان رسوواندبووا موضوووع زندگی 2010سووال 

های علمووی او ، فعالیت داشت. بسیاری از آثار و نوشتهالکفاح، القدس، اخبار العــرب، احلیــاةهای  امهروزن

حــدائق الســراب، تالمــس، ثلــج القــاهرة، املــوتی  . مهمتوورین آثووارش، رسیده اسووتدر مجالت معتبر به چاپ 
 (2:  2017)خالف،  باشد.می الیکذبون، متعة السرد و احلکاای

4- Adeline Virginia Woolf 

5- Edward Sapir 

6- Leabov 

7- Fishman 

8- Keith 
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9- Shuttleworth 

حممـد آمیووز بووه رهبووری «  طی یک کودتای موفقیت37»افسران آزاد ،گرایان مصر، ملی1952در سال    -10
صوواحب حکومووتِ  پادشاه وقت را برکنار نمودنوود و مصوور، رسووماً ملـک فـاروق، مجـال عبدالناصـرو    جنیب

طوالنی حاکمیت نظامیان آغاز شد  یهز استعمار انگلیس بیرون رفت. بدین ترتیب دورجمهوری شد و ا

 (.85-83: 1997، وعبدالرزاق )اجلمل ادامه یافت 2011و تا سال 

ای که بدون هیچ کاری جز یک کار گذشووت، دلیوول های تو از علت هر چیزی و از زندگیپرسش  -11

 بدبختی و نفرین تو شده است.

گویند و چگونه این گرایش را بووه تران از تمایل خود به لمس از جانب مردان سخن میچگونه دخ  -12

 دهند.رفتن به آرایشگاه و یک جلسه ماساژ تغییر می

است  عزیزمشهور است و صاحب آن، نامش ن مکانی برای دیدار همجنسگرایان  کاباره شینو به عنوا  -13

 اهنجاری جنسی دچار است.. او به نباشدمی ، انگلیسیاشخانوادگینامو 

ا از ؛ امگذارم... من احترام می  دولـتانگشتری الماس را گم کردی کثیف؟ ارزش خودتو حفظ کن    -14

 کنی، عصبانی هستم. ای پدر سگ ... ای تریاکی.دست تو مرا دست انداختی و مسخره می

ز بووین رفتووه و رنووگ کرمووی ها، ارسد که قدمتی صد ساله دارد، رنگ ستونبزرگ به نظر می  ،خانه  -15

 .خالص دیوارهای خارجی در حال محو شدن است

کند و کلیووپس بلوطی روشن است، آن را به شکل موزی در پشت )سر( جمع میرنگ موی او شاه  -16

هووایش دو گوشووواره از مرواریوود اسووت، صووورتش، سووفید یاسوومنی گذارد و در گوشمشکی در آن می

 کمرنگ است و چشمانش عسلی است.

 داد.او یک لباس قرمز تنگ پوشیده بود که جزئیات بدنش را نشان می -71

های ساده رسید و لباسگون که بیست ساله به نظر میپیدایش شد به همراه جوانی گندم  حات رشـید -18

 به تن داشت وموهایش مانند سربازان تراشیده بود.

شوووند دانم که فرشتگان در آن جمع میمیبه خداوند سوگند که من این مکان را پاکیزه و خجسته   -19

 بینم که با شماست.و به خداوند سوگند که دولت اسالم را می

زد و فولی گفووت: گوووش کوون کرد امّا در هنگام معامله، چانه میکه مبلغ را امضا میدر حالی  عـزام  -20

 .ال اله إال هللاحاجی، به خدا ایمان داری؟. مردم حاضر همگی گفتند 

گوید »این نیز بگذرد« این عبووارت دوم را بوورای اوقووات پایان برگه عبارت دیگری یافت که میدر    -21

 گفت »این نیز بگذرد«.سخت تکرار کرد؛ هنگامی که صد بار درون خودش می

کووه آن است  فهمد.. همه آنچه که درک کرده است،فهمد... نمیاین چگونه رخ داد؟ او نمی  یهمه  -22

 زمان بازی کند.نقش پدر و مادر را هممادرش توانسته که 
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پرسید گویی از اهانتش خرسند بود و لذت رئیس کمیته را به یاد آورد به آرامی می  یهصدبار چهر  -23

ی هبرد: پدرت نگهبان امالک و مستغالت است پسر؟ ..... نگهبان امالک؟ .... تالش کرد تووا از روزنوو می

 امّا کلمه... نگهبان امالک و مستغالت... ؛رومند برسدپلیس به زندگی شایسته و آب یهدانشکد

... امیوود  سـعدو  خالـدو  عمـرو ابـوبکر صدای شیخ باال رفت: جهاد .. جهاد ... جهاد ... ای نوادگووان   -24

 اجداد بزرگ شما بود. یهشماست، همان طور که روزی بر عهد یهوآرزوی اسالم بر عهد

مام خاطراتم کجاست؟ طفلی که دوست داشتم او را بووه دنیووا هایم کجاست؟ تدفتر کوچک سروده  -25

 آورم، کجاست؟.

بیند؟ چه کسووی لباسووی را کووه متعلووق بووه موون بووود چه کسی قصری که در آن زندگی کردم را می  -26

 ای که به خاطر من نواخته شد؟...بیند؟ جواهراتی که داشتم؟ مجالسی که در آن رقصیدم؟ و موسیقیمی

اش به این پیرزن زشووت و داشتنیاز خودش پرسید چگونه خواهر دوستفکر کرد و دولـتدرمورد   -27

 وحشی تبدیل شده است.

جمهور ! آیا این عدالت است که من از رسیدن به پلیس بازمانم به خاطر اینکه پوودرم، جناب رئیس  -28

ی نیست و هر کار مردی شریف و تهیدست است و نگهبان امالک ... آیا نگهبان امالک بودن، کار شریف

 ؟جمهورشریفی ارزشمند است، آقای رئیس

شناسووم آیووا دوست من است و از تو بیشتر او را میانصـر  خودت خواهی فهمید؛ امّا از من بشنو ،    -29

گویم او را بیشووتر گویم. او مناسب تو نیست. صادقانه میکنی که من نصحیت دروغین به تو میفکر می

 بشناس

توور کوچک نگاه کنید. رخش زرد شووده و روز بووه روز جسوومش، الغرتوور و ضووعیف  یبه شاهزاده  -30

 شود.می

من این کار را انجام دادم، چون تو را دوست دارم. اگر مرا دوست دارید، مبادا کسی را از آنچه رخ   -31

کنوود یووا یکنند. پدرت مرا زندان مداده، خبر کنی. اگر به آنها بگویید تو را خواهند زد و مرا نیز طرد می

 کشد، بعد از آن دیگر مرا برای همیشه نخواهید دید.می

انداز حق را ای برادران مسلمانم صدای خود را با گفتن کالم حق، بلند کنید. با صدای بلند و طنین  -32

یس، ئهووای سوووشده خود را در بانووکفریاد زنید تا کسانی که خون مسلمین را فروختند و ثروت غارت

 د، آن را بشنوند.انانبار کرده

لرزیوودم و آنچووه را کووه لرزید. میمی خورد و پاهایممن خیلی سردم بود، دندانم از سرما به هم می  -33

 آورم.گفتم، کامالً به یاد نمی

توانم آن را شرح دهم، شبیه مه خزنده الشعاع قرار داد که هرگز نمیای مرا تحتکنندهاحساس گیج -34

 در شب است.
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آنچه که بین آن دو رخ داده، عجیب و غافلگیرکننده بود به یاد آورد که فقط دیشب تالش پنداشت  -35

 ( را بفریبد و به امضایش دست یابد.بکزکیکرد تا او )

به یوواری خوودا، خواهیوود دانسووت کووه چگونووه حقووت را بگیووری و از همووه شیخ بالل ، با  طهاینجا    -36

 ستمگران، انتقام بگیری.

37- Free Officers 

 

 ذمنابع و مآخ
هژژای پژژژوهش،  «های رایج فارسی در تداول عامهبندی دشواژهبررسی و طبقه»  ،(1391)،  ارباب، سپیده

 .124-107صص :4، ششناسي تطبيقيزبان

 . ، القاهرة: مکتبة مدبويلعمارة یعقوبیان ،(2010)، ، عالءاألسواين
رفژژاه نوادگی دانشووجویان متأهوول«، های ارتباطی بوور کووارایی خووا(، »نقش مهارت1383اصالنی، خالد، )

 .136 -115: صص 14، ش اجتماعي

صححفی    «،مالمــح النســویة يف الروایــة العربیـة: روایــة احملبــوابت لعالیــة  ــدوح منوذجـا»(، 2015) ، بشــری،البسـتاين
 (http://www.almothaqaf.com/readings-1/892133) املثّقف

دوفصلنامه   ،رابطه زبان و جنسیت در رمان شبهای تهران«»  ،(1393)،  بهزاد مروی  و  بهمنی مطلق، یداهلل

 .12-20صص :76،ش22، سالزبان و ادب پارسي

 ، ترجمه محمد طباطبایی، تهران: آگه.زبانشناسي اجتماعي ،(1376)، پیتر ترادگیل،

ر (، »بررسی ویژگی های زبان زنانه در مقایسه بووا زبووان مردانووه د1395ابراهیم عزتی، )  تقدمی نوغانی و

 .25 -38: صص 1، ش 4، سال دوفصلنامه مطالعات داستانيترجمه رمان«، 

»ملـــاذا ال تســـطیع املـــرأة أن تکـــون مثـــل الرجـــل«، احلـــوار املتمـــدن،   الغـــة واجلـــنس ،(2016)، اثانســوالس، دمیرتیـــوس
 .ترمجه عالء هاشم

ی زباني ميژژان هاشناختي اجتماعي؛ تفاوتزبان  پژوهش  زبان و جنسيت؛»(  1380)،  نژاد، محسنجان

استاد راهنمووا: علووی افخمووی، ،  شناسی همگانیی کارشناسی ارشد زباننامهپایان،  «گویشوران مرد و زن

 دانشگاه تهران.شناسی ی زباندانشکده

 .قاهرة: دار الثقافةالاتریخ مصر املعاصر، ، (1997) وعبدهللا عبدالرزاق ياجلمل، شوق
 91  :، بهووار، شووماره یووازدهمالهيات و حقوق،  «در قرآن  های سوگند»حکمت  ،(1383)  ،خرقانی، حسن

 .116و

 املیادین. :( تناسخ األمکنه، لنا عبدالرمحن روح الهثة بنی املدن 2017)، خالف، رانیة
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ضحححوء  اللغححح  نا:حححنائ االحححاة  اللغویححح  لحححد  هالحححل نهالبححح  ي   حححارة ال حححل  ي»(، 2016)، رمحـــة، ســـيت
احلــاج  :، رســالة املاجســتري، املشــرف«بححراهیا االسححل ی  ای و یحح   ححا نجإ كعیسححی برهو حح  ةا عحح   ححو    الحح
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عبدالرمحن ن"عمارة یعقوبیان" لعلء االسواين على   لنا ثلج القاهرة" لدراس  اللغ  نا:نا ي رنای  "
 یكوف  رنبني  ضوء  ن ج  

 1مرمی دراینورد 
 *2زاده محید ولی
 3زاده مهنی حاجی

 
 امللّخ  

اللغة هي ظاهرة اجتماعیة تعكس الشبكات املتعـددة واملعقـدة للعالقـات الثقافیـة والسیاسـیة واالقتصـادیة للمجتمـع 
یعتقـد البـاحثون أن الكتـاب  املكون األساسي يف إنشاء النص األديب، مبا يف ذلك الروایة.و اللغة هي املبدأ   داخلها.

 يف واجلدیـدة والبـارزة الامـة النظرایت من واحدة لغة.ل هم استخداميف أبشكال خمتلفة من الذكور واإلانث یتصرفون 
ؤمن بوجــود بعــض الفــروق تــ والــيت ،DSL نظریــة تســم  الــيت فو یكــال روبــنی نظریــة هــي واجلــنس اللغــوایت جمــال

م  واالختالفـــات بـــنی لغـــة الـــذكر واألنثـــ . هـــذه الفـــروق إ  فـــرعنی يف الفكـــر الیكـــوف بنـــاء  علـــ  هـــذه النظریـــة، قســـ 
، يف خصائص لغـة اجلـنس الیكوف ؤشراتتبحث هذه الدراسة ابالعتماد عل  الدراسات اللغویة ودراسة م  واللغة.
. كـاتبنیاألسـواين لتحدیـد الفـروق اللغویـة بـنی ال عـالء" لیـان محن و"عمـارة یعقوبر نـا عبـد الـللج القاهرة" لث"  يتيف روای

يف لكــن  املختلفــة، أطیافـهتظهـر نتــائج البحـث أبن يف روایــة ثلــج القـاهرة ت إیــالء املزیـد مــن االهتمــام لعنصـر اللــون و 
م والكلمـــات  ا  أیضـــ  ـــا یـــدل علـــ  التعمـــیم الـــذكوري. ،روایـــة األســـواين عـــادة تظهـــر األلـــوان الرئیســـیة ال مكـــان للق ســـ 
ان. تشري اجلمل األمریة املوجودة یمن موضوع روایة عمارة یعقوب  كبريا    البذیئة يف روایة ثلج القاهرة، لكنها حتتل جزءا  

يف روایة عبدالرمحن إ  النصائح واالقرتاحات، لكن يف روایة عمارة یعقوبیان، ت ستخدم اجلمل األمریـة للتغلـب علـ  
لقـــد تورطـــت األســـئلة والتكـــرارات يف الـــروایتنی يف إنشـــاء عـــامل قصصـــي، لكـــن روایـــة ثلـــج  إخضـــاعها.و الشخصـــیات 

إن املعتقـدات الشـعبیة واإلمیـان ابخلرافـات، رـالف روایـة عمـارة یعقوبیـان،  القاهرة حصلت عل  نصیب أكب منها.
 ابرزان يف روایة ثلج القاهرة.

 .ثلج القاهرة، لنا عبدالرمحن ،عمارة یعقوبیان  واين،س، عالء األسلغوایت اجلن  :الكلمات الرةیس 
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