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 ي سرگرداوی جسیرٌ رمان دي در اجتماعی خشًوت ي تبعیض با زوان تقابل تحلیل

  آًَخاوم شًَر
 

 4اسذالُی خذابخش ،3خاوی دايد وًريزی ثًرالٍ ،2مىامه شاد محمذرضا ،1ویکساد شبىم

 خلخبل ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ( غٌبیی گزایص) فبرسی ادبیبت ٍ سببى ی رضتِ اخز تزم داًطجَی 8

 فبرسی ادبیبت ٍ سببى تحصیلی ی رضتِ تبدیبراس 2

 فبرسی ادبیبت ٍ سببى تحصیلی ی رضتِ استبدیبر 9

 فبرسی ادبیبت ٍ سببى تحصیلی ی رضتِ استبدیبر 4

 

 چکیذٌ

-ّبی آسادی آًبى، داستبىدر چٌذ دِّ اخیز بِ دًببل تغییزات سیبسی اجتوبعی ٍ تغییز ًگزش جبهعِ بِ هسبئل سًبى ٍ سهشهِ

ّب ٍ حقَق سًبى در آثبر آًبى ًوَدار است. بزرسی اًذ ٍ ًَع ًگزش جبهعِ بِ هسئَلیتتَجِ خبصی بِ هَضَع سًبى داضتًَِیسبى 

ی سزگزداًیِ سیویي داًطَر ٍ ضَّز آَّ سیوبی سًبى در ادبیبت ٍ جبهعِ ضزٍری است؛ لذا در ایي پژٍّص دٍ رهبى جشیزُ

تقببل سًبى بب تبعیض ٍ خطًَت اجتوبعی آًبى زفت. ّذف اس ًقذ ایي دٍ اثز بزرسی هحوذ افغبًی هَرد بزرسی قزار گخبًن اس علی

ّبی هزدسبالری، خطًَت علیِ سًبى، ًگزش هسبئلی کِ در ایي هقبلِ هَرد بحث قزار گزفتِ است، هَاردی چَى: جلَُ است.

ضٌبختی استٌبد ضذُ است. ّب بِ کتب جبهعِجبهعِ بِ سى، اعتقبد بِ بزتزی هزد، ضعف سًبًِ، فویٌیسن ٍ... است. در ایي بزرسی

ّب هَرد بحث قزار گزفتِ است، بب یکذیگز هقبیسِ ضذُ ٍ هطخص ضذُ در ّز داستبى کذام یک در پبیبى هسبئلی کِ در داستبى

ضعیت ًببزابز تز است. ًتبیج حبکی اس آى بَد کِ در ّز دٍ رهبى ًگبُ هٌفی جبهعِ بِ سًیي ٍ ٍجلَُتز ٍ کذام کناس عٌبصز پزرًگ

 هیبى سًبى ٍ هزداى عبهل اثلی خضًَت ٍ تبعیض بِ سًبى است.

 

 سى، خطًَت، سٌّت، جشیزُ سزگزداًی، ضَّز آَّخبًنَای كلیذی:  ياشٌ
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