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اجتماعی وي در  پردازي زن و خصوصیات بررسی شخصیت
 هاي تاریخی جرجی زیدان رمان

 
  1یمیمحمدکر

  2عسکربابازاده اقدم 
  چکیده

ادبی دارد عرصه و جوالنگـاه   انواعجذابیت خاصی که در میان سایر  به سبب گیرایی و ادبیات داستانی
یکـی از ایـن موضـوعات،    . باشـد  هاي مختلفی در باب موضوعات گوناگون مـی  ارائه نظرات و دیدگاه

 هاي تـاریخی جرجـی زیـدان نظـري بیفکنـیم      موضوع زن وجایگاه آن است به عنوان مثال اگر به رمان
ست، جالب توجه و در حد خود منحصر اي که در این آثار از آنان عرضه شده ا بینیم که زنان و چهره می

ها، سهم فراوانی را به زن در جریان حوادث و مسایل جامعه اسـالمی   نویسنده این داستان. به فرد است
پاي مردان قرار داده است و از  اي او را حی و حاضر و دوشادوش و هم اختصاص داده و در هر عرصه

ر جوامع اسالمی که عده زیادي بدان معتقدند خبري دیدگاه انزوایی و انحصار زن در چهارچوب خانه د
-جرجی زیدان، به ویـژه آن  هاي تاریخی لذا در این پژوهش نگارنده بر آن است با بررسی رمان. نیست

پردازي زن و جایگـاه وي در جامعـه اسـالمی را از     هایی از شخصیت هایی که عناوین زنانه دارند جلوه
  .نمایش بگذارددیدگاه یک نویسنده مسیحی به 

  
  .جایگاه اجتماعی زن،شخصیت پردازي، رمان تاریخی، جرجی زیدان، :هاواژه کلید
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  :مقدمه
معتبرترین کتاب هدایت بشري موجود در دین اسالم یعنی قرآن  ترین و اگر به اصلی

کریم مراجعه کرده و در مسأله زن و مرد با موضوعات مختلفش بیاندیشیم قطعـاً بـدین   
رزش انسانی با همـدیگر برابـر شـناخته    م که قرآن زن و مرد را از لحاظ ارسی مینتیجه 
هاي آزاده تنها مـردان   در بخش تاریخی قرآن الگوهاي متعالی و رشد یافته انسان. است

توان از دالیل  می ها راچرا که وجود و معرفی زنان بهشتی و بیان فضایل آن... نیستند و
زن به عنـوان آفریـده خداونـد از نظـر اسـالم از       .)114:1389 شاهدي،(این مدعا برشمرد 

شماري بر توجـه بـه ایـن گـوهر      ارزش و اهمیت واالیی برخوردار بوده و در موارد بی
  .ارزشمند تأکید شده است

حکومت اسالمی و به دنبال تغییر و تحوالتی که در جامعه اسـالمی  از آغاز تشکیل 
 این تغییرات نیـز  سازاننهیعوامل و زم شد قطعاً یین الهی جدید پدیدار به سبب نزول آ

و جایگـاه   یکی از این عوامل، پدیده زن. اندها و تأثیرات قابل توجهی بوده قشداراي ن
. باشـد  فردي و اجتماعی آن در جامعه اسالمی و متقابالً دیدگاه جامعه نسبت به وي می

نظـري بیفکنـیم مالحظـه    اگر به سیر تحول دو سویه این دو باهم در حکومت اسالمی 
یابد  ها، مجالی نمی کنیم که به سبب عوامل متعددي که در گفتار حاضر پرداختن بدان می

هـا و   علت این نوسانات نیز قطعاً پیدایش حکومت. داراي نوسانات شدیدي بوده است
شک یکـی از جریانـاتی کـه     بی. باشد می هاي متعدد با افکار و عقاید خاص خود دولت

ها در طـول دوران بـوده و در ایجـاد نـوع نگـاه بـه زن تـأثیر         دیدگاه حکومت متأثر از
 .نویسی به طور خاص است مستقیمی داشته جریان ادبیات به طور عام و جریان داستان

شود اغلـب   پندارهاي متعددي که از اسالم در مورد نگاه به زن همیشه تبلیغ شده و می
که زن پیوسته در جامعه اسالمی بـه عنـوان   اینپندارهاي منفی گرایانه بوده است؛ یعنی 

نشین بوده و در تحوالت جامعه و تعیین سرنوشت آن نقشی  یک عنصر منزوي و گوشه
تجـارتی و تصـاحبی بـوده    و نگاه مردان نسبت به وي همیشه نگاهی . ایفا ننموده است

  ....است و 
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پدیده را مورد کنـد و  حال اگر به فراخور گفتار حاضر از منظر ادبیات داستانی، این 
ها و مسایل تا حدود زیادي در تعارض بـا  کنیم این نوع نگاه کاو قرار دهیم مالحظه می

هاي تاریخی جرجی زیدان به عنوان یـک   این مبحث است؛ چرا که مثالً با مطالعه رمان
نویسنده مسیحی و به عنوان کسی که پیشگام نگارش رمان تاریخی اسالمی در ادبیـات  

 .گردد بسیاري از مسایل به طور آشکار براي مخاطبان این مبحث تفهیم می ،تعربی اس
گنجـد  تاریخی وي در این مجال مختصر نمیهاي انجا که بررسی تمامی داستاز آن لذا

باشـد و   »ابومسلم الخراسانی«و  »عذراء قریش« ایم تا محور اصلی دو داستانبر آن شده
درنتیجه بدنبال آنیم بـه   .ها مراجعه شوددیگر داستاناز و تفصیل بیشتر به در صورت نی

هـاي   پردازي زن از لحاظ فنی در رمانشخصیت :الف :دو سؤال اساسی زیر پاسخ دهیم
  زیدان چگونه است؟

  جایگاه و خصوصیات اجتماعی زنان از دیدگاه زیدان چگونه است؟ :ب   
رد استفاده قرار گرفته و مقاله مو تحلیلی که در این-حال با توجه به روش توصیفی 

اي بوده است برآنیم به اصل موضوع یعنی نحوه  ها نیز به صورت کتابخانه گردآوري داده
پردازي زن در این آثار و نیز دیدگاه و چگونگی نمایش و عرضه زن در ایـن   شخصیت

  .تألیفات بپردازیم
گی روانه در بیروت دیده به جهان گشود و در پنج سال 1861جرجی زیدان در سال 

چنـد   ،بـه عللـی   سپس. هاي فراوان از تعلیم بازماندمدرسه شد اما پس از کش و قوس
وارد دانشگاه بیروت در رشته پزشکی  سال بعد دوباره تصمیم به ادامه تحصیل گرفته و

چندي به عنوان متـرجم   شد اما باز مدتی بعد، از دانشگاه اخراج و رهسپار مصر شد و
کتـابی بـا عنـوان     1885شد، سپس به بیروت بازگشته در سـال  در آن سرزمین مشغول 

ها بـه کارهـاي مختلـف     به رشته تحریر درآورد او سال» االلفـاظ العربيـه و الفلسـفه اللغويـة«
و تأسـیس انتشـارات دارالمعـارف بـا مشـارکت      » املقتطـف«فرهنگی از قبیل اداره مجله 

او در طول عمر نسـبتاً  . پرداخت» اللاهلـ«نجیب متري و نیز سفر به اروپا و انتشار مجله 
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کوتاه خود، آثار و تألیفات متعددي که بیشتر درباره تاریخ و تمدن عربی و اسالمی است 
  .)40ـ70: 2000صاوي، (درگذشت  1914، و سرانجام در سال خلق نمود

  
  :پیشینه تحقیق

تاکنون در هایی که از سوي نگارنده گفتار حاضر به عمل آمده است،  مطابق بررسی
هاي آثار وي کتب و مقاالت متعددي چه از سوي نگارنده  مورد جرجی زیدان و ویژگی

و چه توسط دیگران در داخل و خارج از کشور به رشته تحریر درآمده اسـت؛ از قبیـل   
مربوط به مؤلـف مقالـه   » زاده صنعتیپوشان  هامقایسه رمان ابومسلم خراسانی و سی«مقاله 

دکتـر خلیـل   » نویسی معاصر عربـی  جایگاه جرجی زیدان در داستان«حاضر و نیز مقاله 
نقـد و بررسـی   «و  هومن ناظمیـان در مجلـه انجمـن زبـان و ادبیـات عربـی       و پروینی

رمـان هـاي   « و کتاب ماه ادبیـات   نوشته زیبا اکبرزاده» هاي تاریخی جرجی زیدان رمان
در مجلـه دانشـکده    .هـومن ناظمیـان  » تاریخی جرجی زیدان از منظر مکتب رمانتیسـم 

» جرجـی زیـدان فـی المیـزان    «توان بـه   می در قالب کتاب نیز ...ادبیات دانشگاه سمنان
محمـد  » جرجـی زیـدان  «محمـود صـاوي و   » کتابات جرجی زیدان«شوقی ابوخلیل و 

ناگفته نماند دو کتاب اول دیـدگاهی عمـدتاً منفـی گرایانـه     . عبدالغنی حسن اشاره کرد
اما کتاب سوم با یک نگـاه  . هاي تاریخی جرجی زیدان دارنداننسبت به محتواي داست

ل را در یانه توانسته بدون افراط و تفریط جانب انصاف و اعتدااعمومی و همه جانبه گر
ـ       لـذا . مباحث خود رعایت کند هـاي   دور از سـلیقه ه پـژوهش حاضـر بـر آنسـت تـا ب

تاریخی جرجی زیدان  هاي پردازي زن را در داستان مذکور نقش و شخصیتنویسندگان 
ارائـه دیـدگاه یـک     کنـد،  ارنده در این گفتار جلوه میمزیتی که به نظر نگ. بررسی کند

نویسنده مسیحی به زن حاضر در جامعه اسالمی اسـت، دیـدگاهی کـه تبیـین و ارائـه      
هاي شـبهه  گوي بسیاري از دیدگاه تواند پاسخ می صحیح آن از سوي نویسنده این مقاله

  .ن باشدمنفی به زن در جامعه و تاریخ اسالمی از ابتدا تاکنو آمیز و غالباً
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  :هاي تاریخی جرجی زیدان با رویکرد زن مانر
هایی که در زمینه تألیف رمان تاریخی در ادب عربی قبـل از زیـدان    با وجود تالش

اما در حقیقت بایستی او را به عنوان پیشواي اصلی ایـن   )19:2007القاعود، ( وجود داشته
هـاي تـاریخی وي    نتعـداد داسـتا  . )20، همـان (عرصه نویسندگی مورد لحاظ قرار دهیم 

بـه   1913هـا در سـال   و آخـرین آن  1891ها در سال اولین آن بیست و یک مورد است
  :ها عبارتند ازعناوین آن. رشته تحریر درآمده است

ارد، استبداد الممالیک، اسیرالمتمهدي، ارمانوسه المصریه، فتاة غسان، عذراء المملوك الش
غادة کربال، الحجاج الثقفـی، فـتح االنـدلس، شـارل و عبـدالرحمن،       ،رمضان 17 قریش،

العباسۀ أخت الرشید، األمین و المأمون، عروس فرغانه، احمـد بـن    ابومسلم الخراسانی،
مانی، فتـاة القیـروان، صـالح الـدین االیـوبی،      عبدالرحمن الناصر، االنقالب العث طولون،

    . شجرة الدر
ها به طور مستقیم یابیم که نه مورد از آن ها تأملی کنیم درمی اگر در عنوان این داستان

حاکم قبطـی   مقوقسارمانوسۀ المصریه دختر : باشد می داراي لقب و اسم مربوط به زن
سان دختري به نام هند فرزند جبله بن األیهم یکی از ملوك غسان، عـذراء  مصر، فتاة غ

قریش دختري به نام اسماء فرزند ناشناس یکی از حاکمان اسالمی، غادة کربال دختري 
دختر حجر بن عدي معرفی شده است، شارل و عبـدالرحمن کـه    به نام سلمی که ادعاء

شجرة الدر، . ها را بر عهده دارد فرنگی در آن شارل اسم دختري است که فرماندهی سپاه
عباسـۀ  . شود زنی که به عنوان اولین زن پادشاه در حکومت اسالمی در مصر معرفی می

میاء فرزند امیر حمدون لاخت الرشید خواهر هارون الرشید، فتاة القیروان دختري به نام 
بزرگان شهر  عروس فرغانه دختري به نام جهان فرزند طهماز یکی ازحاکم سجلماسۀ، 

  .فرغانه یکی از شهرهاي بزرگ ترکستان
توانیم از این مطلب داشته باشیم اینست که زن از نظر نویسنده ایـن   می برداشتی که

تواند در مسایل مهم اجتماعی  ها عضوي مؤثر در اجتماع است و مانند مردان می داستان
امعه یعنـی مـرد مقایسـه    نقش آفرینی کند و اگر بخواهیم زن را با نیمه دیگر اعضاي ج
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مـردان را  سهم او . کنیم سهمی مساوي با مردان در تشکیل جامعه و رخدادهاي آن دارد
عبدالرحمن «و » لشاردالمملوك ا«با عناوینی از قبیل جامعه  نیز به عنوان عضوي دیگر از

اسـیر  «و  » ابومسلم الخراسانی«و » االمین و المأمون«و » صالح الدین االیوبی«و » الناصر
  .نشان داده است» احمد بن طولون«و » المتمهدي

بینـیم   ها را نیز بررسی کنیم میهاي مذکور، اگر محتواي آن گذشته از عنوان داستان 
ها یا زن است یا در کنار شخصـیت اصـلی مـرد یـک      که شخصیت اصلی غالب داستان
ـ «مثالً در رمان ابومسلم الخراسـانی  : شخصیت کمکی زن وجود دارد شخصـیت  » ارگلن

اسـت، ایـن زن بـا اعمـال و     » ابومسـلم «فرعی وکمکی در کنار شخصیت اصلی یعنـی  
و یا در رمان . دهد رفتارهایی که از خود در رمان دارد بسیاري از حوادث را تشکیل می

یت دوم در داسـتان  خواهر خلیفه عاضد بـه عنـوان شخصـ   » سیدة الملک«صالح الدین 
  ....مطرح است و 

 آید که هیچ داستانی ها چنین به دست می نگاه به مضمون این داستان به طور کلی با
از وجود شخصیت زن خالی نیست البته شخصیتی که منزوي نبوده و به طور مستقیم در 

بیشـتر  که در مراحل بعدي این مقاله و به اقتضاي بحث . اند سیر حوادث داستان دخیل
  .مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  
  :هاي جرجی زیدان ن در داستانپردازي ز شخصیت

شوند تا  می به طور کلی هر داستانی اجزا و عناصري دارد که در قالب خاصی ریخته
ـ (سـتاي تـأمین هـدفی فکـري حرکـت کننـد       آهنـگ و در را  به طور منظم و هم ، یپروین

هـا شخصـیت و   تـرین آن  یکی از این عناصـر و یـا بـه عبـارتی بهتـر مهـم       .)503:1381
ترین  م داستان و مهمتترین منتقل کننده  مهم: یونسی معتقد است. پردازي است شخصیت

امـا منظـور از   ). 415:1381یان، عبـدالله ( ...ی اسـت و عامل طرح داستان، شخصیت داسـتان 
داستان و اي هستند که در  شخصیت چیست؟ منظور از شخصیت، اشخاص ساخته شده

هـر   .)84:1385میرصـادقی،  (دهنـد   یشوند و اعمـالی را انجـام مـ    ظاهر می... نمایشنامه و
هاي زنده و قابل قبولی عرضه کند  که بتواند در اثر خویش شخصیتاي براي آن نویسنده
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و واقعـی   یبایستی سه عامل ثابت قدمی و استواري، دارا بودن انگیزه معقول و پـذیرفتن 
  .)99:1390عبدي، (ها را در نظر داشته باشد  شخصیت جلوه نماییو

به طور معمول هر نویسنده در ادبیات داستانی بینش، تفکر، احساسات و اعتقـادات  
گـاه ایـن    از آنجا که بهترین تجلـی . گذارد خاص خود را در مسیر داستان به نمایش می

پـردازي نیـز در ادبیـات داسـتانی     شخصیت. ها هستند اعتقادات شخصیت احساسات و
ي و تواند با ایـدئولوژ  می هاي داستانی خواننده با شناخت شخصیتاهمیت پیدا کرده و 

هـا در آثـار   شیوه پردازش شخصیت. )10:1389آتش سودا، (بینی نویسنده آشنا شود  جهان
به عنوان مثال اگر به طور کلی بـه شخصـیت پـردازي جرجـی     . داستانی متفاوت است

توجـه چنـدانی بـه شخصـیت     کنیم او  می هایش توجهی کنیم مالحظهزیدان در داستان
ها را توصیف ظاهري و اعمال و گفتار آن هاي پردازي نداشته و از این بعد صرفاً ویژگی

اکنون . شوند هاي او فقط هنگام نیاز به خواننده معرفی می هاي داستان شخصیت. کند می
  :یمهاي زنانه را مورد بررسی قرار ده با توجه به عنوان مقاله حاضر برآنیم نوع شخصیت

شخصیت ایستا شخصیتی است که ابعاد شخصیتی وي در : شخصیت ایستا و پویا) الف
آغاز و انجام داستان ثابت بوده و متأثر از حوادث و وقایع داستان نیسـت و تغییـري از   

اما در مقابل شخصیت پویا متأثر از شرایط گوناگون بوده و در پایان . خودشان نمی دهد
یعنی اگر این شخصیت در ابتداي داستان فردي بدکار  داستان دچار تغییر و تحول است

ها به فردي آگـاه   ها و واکنش رض باشد در فرجام داستان به سبب یک سري کنشغیا م
  .)93:1385 میرصادقی،(گردد  تبدیل می... و روشن ضمیر و 

 کنیـز شـجرة الـدر تأمـل کنـیم      »شـوکار «وقتی در شخصـیت  » الدر شجرة«در رمان 
از همان ابتدا داراي شخصیتی پاك طینت و فردي مورد اعتماد و ثابـت   بینیم که وي می

قدم است یعنی در ابتداي داستان به عنوان ندیمه شجرة الدر، محرم اسـرار وي بـوده و   
کسی است که شجرة الدر به عنوان حاکم حکومـت اسـالمی بـه وي اعتمـاد کـرده در      

شجرة الـدر جهـت بدسـت آوردن     کهکند و بعد از آن می امورات جامعه با وي مشاوره
الدین بیبرس در اداره حکومت، پیشـنهاد ازدواج شـوکار را بـا او مطـرح      مساعدت رکن
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هاي  منشانه خود عاشق وي شده و در برابر دسیسه کند وي با ثبات قدم و طینت پاك می
متعددي که از سوي عزالدین أیبک فرمانده سپاه و بویژه سالفه کنیز دربار ملک صالح و 

بر عهـد خـویش اسـتوار مانـده و هرگـز از       شود سحبان تاجر بغدادي پارچه مواجه می
در برابر این فرد سالفه قرار دارد که از همان ابتـداي  . گرداند اعتقاد خویش روي برنمی

الدین محبوب  اي که به رکن گر و دورو و منافق است او به سبب عالقه داستان زنی حیله
کند که شوکار را از دربار شجرة  می اي سحبان را مامور سهشوکار داشت با فریب و دسی

الدر خارج کرده و به تبع آن از مقابل دیدگان رکـن الـدین دور نگـه دارد بلکـه بـدین      
وسیله بتواند خود به سبب عالقه شدیدي که به رکن الدین داشت با او ازدواج کند امـا  

 برد دهد کاري از پیش نمی که انجام می اي با تمام اعمال و اقدامات فریبکارانه و منافقانه
الـدین بـه قتـل     ه توسـط رکـن  و سرانجام در پایان گرفتار دام فریب و نفاق خود گشـت 

  ).160-16 هالدر،شجر(رسد  می
وي دختر یکـی از  . شویم می با گلنار مواجه» ابومسلم الخراسانی«همچنین در رمان 

کند با اخالص و  منزلشان مشاهده می دهقانان ثروتمند مرو است که وقتی ابومسلم را در
شود ولی علیرغم امتناع ابومسلم از قبول پیشنهاد وي که ابتدا  نیت پاك مجذوب وي می

شود و با وجود این خـود بعـداً بـه او پیشـنهاد      می به وي ابالغ) صالح( توسط ضحاك
رد اما خواهد دل ابومسلم را بدست آو هاي مالی و نقدي خویش می دهد و یا با کمک می

که ایستایی جالب این. شود برد باز از عالقه شدید وي بدو کاسته نمی کاري از پیش نمی
کنـد کـه وقتـی از خبـر      مـی  نمـایی  شخصیت وي آنگاه بوضوح در این داسـتان جلـوه  

شود باز از اعتقاد خویش دست بردار نبوده و  شدن پدرش بدست ابومسلم آگاه می کشته
شنود با حالت گریه و زاري شدید وارد  دست منصور میوقتی خبر کشته شدن وي را ب

َ ... « :دهد گردد و چنین واکنش نشان می دربار می َ الع َ  فو َ املؤمننيَ يا أمري عين و عنـه، أو  ، العفو
 َ ْ ... «: کند و با دیدن پیکر بر زمین افتاده ابومسلم چنین می» عهاُقتلين م ـ فرمت َ ها عليـه و نفس

ْ عج َ  لت ّ تَ تـ ُ  بردائهِ  غُ مر ّ   و تغمس َ ه و متَ يها بدمِ كف ُ س َ  ح َ و   .)214ابومسلم الخراسانی، (» ...ها و جه
قبطـی مصـر    وقتی ارمانوسه دختر مقَوقَس، حاکم» ارمانوسۀ المصریۀ«و یا در رمان 

ـ   مـی  ل خواسـتگاري بوسیله قسطنطین پسر هرق ه سـبب دلبسـتگی کـه بـه     شـود، وي ب
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-شود اما با مساعدت می تعارض درونی رج فرمانده رومی دارد دچارپسر اعی ارکادیوس

هاي و در طی مبارزات و کش و قوس. هاي باربارا ندیمه خود از قسطنطین دوري گزید
گیرد همواره ثابـت   قرار می ارکادیوسفراوانی که در برابرش در جهت نیل به محبوبش 

ـ   قدم و بدون هیچ تغییري در اعمال و رفتارش پیوسته به هدف خویش فکر می ا کنـد ت
  .شود که سرانجام به مقصود خویش نایل میاین

تـوان بـه    مـی  هـاي زیـدان   هاي شخصیت ایستا و غیر متحول را در تمام رمان نمونه
ونه در رمان شارل و عبـدالرحمن، سـلمی در رمـان غـادة     ممریم و می. سادگی ذکر کرد

زن موجود در هاي  کالً تمام شخصیت. باشند می کربال، هند در رمان فتاة غسان قابل ذکر
ها نمونـه  غالب آنشود  ها مشاهده نمیهاي جرجی زیدان ایستایند و تحولی در آن رمان

  .مطلق خوبیند و در موارد اندکی مطلق شر و بدي
هـاي مخـالف و    هـا شخصـیت   هـاي موجـود در ایـن رمـان     از دیگر انواع شخصیت

و معارض  هایی هستند که مخالفهاي مخالف آن شخصیت. هاي همراز است شخصیت
و . آیـد  مـی  شخصیت اصلی بوده و از برخورد و تعارض این دو کشـمکش بـه وجـود   

هاي همراز، شخصیت فرعی در داستان است که شخصیت اصلی به او اعتماد  شخصیت
حـال اگـر از ایـن لحـاظ     . گـذارد  کند و با او اسرار و رازهاي خود را در میـان مـی   می

هایی بوضـوح   چنین شخصیتان بررسی کنیم هاي زید ر داستانهاي زنانه را د شخصیت
  .قابل تمیزند

ارمانوسه به عنوان شخصیت اصلی و یوقنـا بـه عنـوان    » ارمانوسه المصریه«در رمان 
با ربودن ارمانوسـه، وي را  است شخصیت معارض وي بوده وکسی است که در پی آن 

خصـیت  ش در کنار این شخصـیت، وي را تصاحب کند ارکادیوساز آن خود کرده و از 
بینیم که ارمانوسه از ابتدا از وي به عنوان تکیه گاه عـاطفی اسـتفاده   ا میهمراز باربارا ر

و یا در رمان شجرة الدر، سالفه کنیز ملک صالح به عنوان شخصـیت معـارض   . می کند
در رمان ابومسلم خراسانی نیـز شخصـیت معـارض همـان ضـحاك      . مطرح بوده است

 و رفتار خـود را بـه تناسـب اقتضـاي شـرایط تغییـر      است که پی در پی چهره ) صالح(
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در برابر آن ریحانه شخصیت مثبت و صندوق اسـرار   و دهد تا به مقاصد خود برسد می
در رمان فتـاة غسـان سـعدي، مـادر هنـد       نیزو.  ومرجع عاطفی براي گلنار مطرح است

  .باشد حماد میهمراز هند محبوب 
پردازي توصـیف ظـاهر شخصـیت اسـت و      هاي شخصیت از آنجایی که یکی از راه

عبـداللهیان،  (پـردازي هسـتند    هاي شخصیت توصیف اعمال، افکار و قیافه مهمترین روش
هاي جرجی زیدان مالحظه کرد بدین  توان نمودهاي این پدیده را در رمان می )413:1381

ها به خواننـده ایـن امکـان را     صیتصورت که ذکر و توصیف عمل و فکر و ظاهر شخ
مثالً در توصیف شجرة الدر چنین . دهد که بتواند در مورد نوع شخصیت داوري کند می

َ ... «: ورده استآ ـ و ْ َ ه ْ  امـرأةً  ي َ   ليسـت ِ  سـائرِ ك ُ النسـاء ِ  ، فلهـا قلـب َ  الرجـل ُ و م ّ   طـامع ؛ جـالِ كبـار الر
َ اذا عَ  ْ ز َ فالتُ  علي أمرٍ  مت ـ قـفُ بايل مـا ي َ ِ يف س َ ها مـبيل ِ بـقَ ن الع ـ ات ّ ـأل ، كمـا كانـت  وسـيلةٍ  ها بأيـةِ لُ ذلّ ا تُ

 َ ُ ي ُ  فعـل ِ  عظمــاء ُ وأ الرجـال َ  ربــاب ــدر، (» طـامعِ امل عــذراء «أســماء را در رمــان و  )8:2009شــجرة ال
ْ ... «: کنـد  از لحاظ خَلقی و خُلقی چنین توصیف می» قریش َ  فقـد كانـت ـ ربعـة َ  وامِ القَ  آلنـةِ م

ـــةَ  ســمِ اجلِ  ّ ــ قمحي َ  ونِ الّل ِ  ســـوداء ْ ةٌ رِ ظَ يف نَ ... العينــني ِ  مقفلـــةَ  األهــدابِ  ، طويلـــةَ هـــا حــدّ ْ َ  احلــاجبني  صـــغرية
َ  مِ الف َ ...  اهليبةِ  عظيمة ُ ي ّ  عجز ُ الن َ  اس ِ فَ عن التـ َ  رس َ  حِ المِ يف م ِ و َ جهها ل ِ  ظـمِ ع عذراء قـریش،  (» ...هـايبتِ ه

18:1998(.  
   :و در توصیف جهان دختر طهماز در داستان عروس فرغانۀ چنین آورده است

» ... ْ َ  ويلةَ طَ  و كانت َ  ةِ القام َ لعةِ الطّ  ليلةَ ج ٌ ، يف و ٌ  جههـا هيبـة ٌ  و و صـحة فيهـا  و عيناهـا كبريتـانِ  مجـال
 ٌ َ  نور ٌ  و ٌ  و زكاء ُ  جاذبية ِ  ال يعرب ـ غـريِ عنهـا ب ّ َ حرِ الس ُ ، و لـذلك ي ْ  شـعر ُ  مـن ـي ّ بادُهل َ ا الن ـ أو ظـر َ و ال  ديثَ احل

ُ طاوعُ تُ  ـالفه علي خمُ ه نفس ـأك  ا يف أمـرٍ تهِ ّ َ ْ ا م ـعليـه إ لكـت ً رادتُ ِ  ه فيصـبح آلـة َ ... هابيـد ْ كمـا ور عـن  ثـت
ــأمِّ  ِ ْ هـا كثـريًا م َ  ن ــسـجايا اجل ِ ِ راكس ـ  ة ّ كَ ِ القو ــ ة ِ و الشّ ْ  جاعة ِ و األن ــ فـة َ ّ و تع َ و ِ  د ركـوب ــ و السـباقَ  اخليــل ا و ِ
َ اخلُ  ِ  روج ّ . للصيد َ علي أ ْ ذَ ا أخ َ  ت ِ  عـن أبيهـا ذكـاء ّ  الفـرس ـ هـم و دقـةَ لَ و تعق ِ عـروس  (» ...همإحساس

  .)11:2007فرغانه، 
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توجه به زن در نوع افراطی خود در سده نوزده با وجهه سیاسی و  در اروپا آنگاه که
اي از روشنفکران و صاحب نظران و نویسندگان با تمـام   اجتماعی آشکار گردید و عده

ان بر زنـان  درنتیجه رسیده بودند که سیطره ماین قوا از برابري کامل زن دفاع کردند به 
هنگی است نه یـک پدیـده تکـوینی و    همواره در طول تاریخ یک اجبار اجتماعی و فر

در میـان  . لذا بایستی جهت احقاق حق نیمه دوم جامعه، این قانون از بین بـرود . طبیعی
نظران خلق نمودند نگرش فرهنگی و اجتماعی به مقوله جنسیت،  آثاري که این صاحب
ي نقش در مثالً آنان معتقد بودند که زنان همواره از ایفا. اي داشت بویژه زن جایگاه ویژه

هـا صـرفاً   هاي عمومی دور نگه داشته شده و چنین بدانها القاء شده که وظیفه آن عرصه
در حوزه ادبیات و به طور خاص در میان . مادري و تربیت فرزند و شیردادن بدانهاست

کنیم که نویسندگان، زنان را در شرایط، حوادث و  آثار داستانی عربی همواره مالحظه می
 نگاهی به سیماي زن. کشند درگیري با سایر عناصر اجتماعی به تصویر می یا در تقابل و

هـاي   و یـا در رمـان   )91مجله زن در فرهنگ و هنر، شماره بهـار  (فانی هاي غسان کن در رمان
ها زنان پا به پاي مردان حاضر کند که در آن نجیب گیالنی و غیره این مدعا را ثابت می

عقیده و مذهب خود پافشاري کرده و زنده و پویا به دنبال هاي متعدد بوده، بر  در صحنه
تر ادب عربی  البته ناگفته نماند که گاه در میان آثار قدیمی. اند رسیدن به اهداف خویش

اي بوده که همواره در خدمت مرد بـوده و مـردان از آنـان     غالباً زن به عنوان یک پدیده
ان در میان اشعار جاهلی و اباحی گـري  تو می هاي آن نمودند و از نمونه جویی می لذت

  .به وفور یافت... دوره اموي و 
کتب رمانتیسم در اروپا، ادبیات عربـی تحـت   نیمه قرن نوزدهم نیز با پیدایش م در 

بدین ترتیب که روشنفکران و فرهیختگان سوري و لبنـانی  . تأثیر این مکتب قرار گرفت
آشنایی داشتند و با مطالعه آثار و جراید  که عمدتاً مسیحی بودند با زبان و فرهنگ غرب

ها تحت تأثیر فرهنگ و رسوم آنان قـرار گرفتـه و پـس از بازگشـت بـه وطـن        اروپایی
از جمله موضوعاتی که بیشتر مورد توجه قرار گرفـت و  . خویش آثاري را خلق نمودند

زن و حقوق توانستند با استفاده از آن مخاطبان بیشتري جذب کنند  می بالتبع نویسندگان
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جرجی زیدان با مشاهده اوضاع زنان در اروپـا و حضـور   . آن و مسایل مرتبط با آن بود
هاي مختلف اجتماعی در پی آن شد تا در آثار خود به این پدیده دیدي  ها در عرصهآن
ویش بـه ویـژه داسـتانهاي    جددانه داشته باشد و نقـش و اعمـال آنـان را در آثـار خـ     مت

هـاي تـاریخی را فـراروي     اي که اتخاذ نمود افق د او با این رویهبیشتر نمای اش تاریخی
هـاي تـاریخی   با نگاهی به زن و اعمال وي در داسـتان . گشودنویسندگان پس از خود 

ها بسیار زیاد است  هاي زن در این داستان حضور شخصیت: شود اوالً می زیدان مالحظه
داده شـده کـه هـم پـاي مـردان در       در کنار آن سهم فراوانی به زنان اختصـاص : و ثانیاً

هاي جاهالنه نسـبت بـه زن خبـري نیسـت     کارهاي مختلف شرکت دارند و از دیدگاه
کاوت خویش و در گردد با هوش و ذ به انجام کاري میهرگاه یک شخصیت زن مصمم 

از جمله خصوصیاتی کـه   گردد کنار آن حفظ عفت و صداقت به هدف خویش نایل می
انـد در مـوارد زیـر خالصـه      تاریخی زیدان بدانها موصـوف گشـته  هاي  زنان در داستان

  :گردد می
  :قاطعیت و ابراز وجود

قاطعیت و ابراز وجود به معناي تن به خطر دادن در راستاي تحقق اهداف خـویش  
کند و با نامالیمات  ها آنگاه که یک شخصیت زن هدفی را دنبال میدر این داستان. است

با برخورداري از صفت قاطعیت و احساس توانایی بـه دنبـال   کند  و موانعی برخورد می
آنگاه که مـادر اسـماء در   » عذراء قریش«گردد، به عنوان مثال در رمان  رفع نیاز خود می

که کارشکنی مالقات کند و اسماء با این) ع( حالت احتضار در پی آن بود که با امام علی
کرد در پی آن شد که خود شخصـاً   مالحظه) ع( یزید پدرش را در دعوت اماموان ومر

ْ مسَ  حـنيَ و «: بـرود ) ع( به دنبال امام ُ أ عـت ْ  ذلـكَ  مسـاء ُ احل ثـارت َ  ميـة ـيف ر َ ... هاأسِ ـ قـتُ والو ... نيٌ َمث
 َ َ فـ ْ ع َ  زمــــت ــريِ علــــي امل ِ  ســ ــنَ ب ــ ِ ْ هــــا إو لكنّ ... ها فس ْ تَ س ــــ صــــعبٍ  كــــلَّ   ســــهلت َ َ  بيلِ يف س ِ م ـــ... رضــــاة ـ ْ و مهَّ  ت
 ِ  راتابینیم نویسنده با این عب می طور کهبنابراین همان .)23:1997عذراء قریش، ( »... روجِ اخلُ ب

خواهد نشان دهد زن در جامعه اسالمی موجود در این داستان یک عنصـر منفعـل و    می
خاصیت نیست که صرفاً اهداف و اعمال خود را از طریق مرد بجویـد و اگـر احیانـاً     بی

شود و وجود زن  ننمود، خود زن دست به کار میمردي در برابر درخواست زنی کرنش 
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پـذیري   دهد همین مطلب خود صفت مسـئولیت را به عنوان یک عنصر مستقل نشان می
دهد که پذیرفتن نوعی تعهد در راسـتاي تحقـق اهـداف     بخود نشان می زن را نیز خود

  .متعالی است و پذیرفتن تعهد به معناي خودباوري است
  

  :آزادي در انتخاب همسر
اگر به مسأله ازدواج زنان در دوره جاهلیت و پیش از نزول آیین الهی اسالم به طور 

یابیم که زن به عنوان یک پدیـده بـی ارزش    اجمال نظري بیفکنیم بدین نکته دست می
هیچ نوع حق انتخابی براي خویشتن نداشـت چـه رسـد بـه اینکـه در مـورد آینـده و        

خود همسري انتخاب کند یـا حـداقل در    گیري نموده و براي سرنوشت خویش تصمیم
با استناد به آیـات عظـیم   ) ص( پیامبر گرامی اسالم. مورد هویت آن اظهار نظري بنماید

الشأن الهی و قرآنی براي زنان و مردان در انتخاب همسر به استقالل آنان حکم نمود و 
ج را اصالح کرده ازدواج تحمیلی را باطل اعالم کرده و به این ترتیب اولین مرحله ازدوا

هـاي تـاریخی جرجـی     در داسـتان . و زن را از زنجیرهاي جاهلی پدر و قبیله آزاد نمود
هـا  ایـن طـرح و محتـوا عمـدتاً در همـه آن      - زیدان بسته به محتوا و طرحی که دارند

گردنـد   اند عاشق هم می دو جوان که عمدتاً از طبقات باال دست جامعه - مشترك است
 مقاومـت  گردنـد در برابـر آن  حیطی روبرو میم مقاومت اطرافیان و یا موانعتی با اما وق

هـا از هـم دور   گـردد مـدت   رض مـی انموده و در پی مشکالتی که از این مقاومـت عـ  
ه با این مشکالت و موانع به خواسته شخصی و فردي خویش زشوند و سپس با مبار می

 ست که اظهـار عالقـه بـه طـرف مقابـل     ها، این غالباً زن ادر این داستان. شوند نایل می
گـردد مـثالً در رمـان     مـی  کند و در پی حقی که جامعه اسالمی براي آن ایجاد نموده می

گلنار به ابومسلم عالقمند گشته و در پی آنسـت او را بـه عنـوان     »ابومسلم الخراسانی«
ي او همسر انتخاب کند و از ازدواج تحمیلی که پدرش دهقان مرو با علی کرمـانی بـرا  

اسـماء بـا مالقـات محمـد بـن      » عذراء قریش«زند و یا در رمان  می ایجاد نموده سرباز
شـود   هاي متعددي که برایشان ایجاد می بکر بدو عالقمند گشته و طی فراز و نشیب ابی
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نویسنده داستان آنگاه این خواسته زن و آزادي . شان هستند یابی به خواسته در پی دست
کند که وقتی ابومسلم توسـط منصـور بـه     به مخاطبان عرضه می انتخاب او را به وضوح

بکـر توسـط    کند و یا محمد بـن ابـی   رسد دیگر گلنار با هیچ مردي ازدواج نمی می قتل
بینیم که  در این هنگام اسماء را می .شود عوامل مروان کشته شده و در آتش انداخته می

ْ إ... «: گویـد  حمد در آتش، چنین میبا دیدن پیکر سوخته م ُ  ذن ِ ) دنيـا(هنـا  ال أعـيش ِ ل  زيـادة
ـ ِ الشّ َ  قاء ً و مـا يف ب ٍ  بعـدَ  قـائي حيـة ْ ... حممـد ـ كيـفَ   بـل ٌ  وتُ ميَ َ  حممـد ـ عيـدةً وأبقـي ب ُ ُ  وتُ عنـه و امل  أحســن

َ  وسيلةٍ  ُ جت ِ مع ِ قْ عوين أحرتِ دَ ! ه ؟ين ب َ نارِ ب َ ه فـ ِ  ختلفَ ي ِ رمادي ب َ رمـاد ِ  تّحـدَ ه، و يـ ِ فـؤادي ب َ ... ه فـؤاد  املـوت
 ... َ   .)237عذراء قریش، (» املوت

هـاي زیـدان آنگـاه در اوج    وضعیت اصرار و تأکید عاشق و معشوق در تمام داستان
ها دو طرف علیـرغم میـل و خواسـت محـیط و     کند که در همه آن خود جلوه نمایی می

هـاي خـود    دو بر همه مشکالت فـائق آمـده و بـه خواسـته     اطرافیان مبنی بر ازدواج آن
بینیم که با  ها میو صرفاً در سه مورد از این داستان. رسند دیگر میبوسیله ازدواج به هم

وجود به شکست انجامیدن قضیه، عالقمندي دو طرف نیز بـه سـردي گرائیـده، بـویژه     
با انتخاب چنین طرح برآنست رسد زیدان  به نظر می.  زند جنس زن از ازدواج سرباز می

اش از نگـارش   کنـار هـدف اصـلی   و رویکردي به مخاطبـان چنـین القـاء کنـد کـه در      
 .)93-91: 1963ه بدر، ط( تشویق به مطالعه تاریخ بود داستانهاي تاریخی اسالمی که عمدتاً

معتقد است حق آزادي انتخاب همسر نیز براي زنان از سوي تعالیم اسالمی تجویز شده 
از آیـات  ها نظري بیفکنیم بـا تعـداد کثیـري    عالوه بر آن اگر به متون این داستان. است

ه زیدان بـا قـرآن   شویم و این خودبخود نشان از این دارد ک قرآنی و احادیث مواجه می
ر ایـن بـاره   حلمی محمد القا عود محقق برجسته معاصر ادب عربـی د . آشنا بوده است

-پذیري جرجی زیدان از قرآن از البالي اسلوب و جمالت داستانتأثیر«: گوید چنین می

اضح و مبرهن است این تأثیر چنان اسـت کـه خواننـده گمـان     اش کامالً و هاي تاریخی
القـاعود،  (» کند با یـک نویسـنده مسـلمان و سـیراب از روحیـه اسـالمی روبروسـت        می

کند که زیدان چنین روندي  پذیري، این نکته را ثابت میلذا این آشنایی و تأثیر ).37:2009
کته را به مخاطبـان بـویژه زنـان    را با الهام از آیات قرآنی برگزیده است و برآنست دو ن
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قـرآن   -2زنان در جامعه اسالمی طفیلی مردان نبوده و حق انتخـاب دارنـد    -1: برساند
  .کریم در موارد متعددي این حقوق را براي آنان تجویز کرده است

  
  :عفت و پاکدامنی

آنچه در سطح کالن جامعه عرب جاهلی نسبت به زن وجود داشت نگاه بـه زن بـه   
مردم عصر جاهلی زن را مظهر مکر و نیرنگ دانسته و عقیده . موجودي پست بودعنوان 

هـا   به اعتقاد گروهی از عـرب . داشتند زن همانند شیطان در پی فریب دادن مردان است
دختران، افرادي پلید و از مخلوقات شیطان بودند و به هیچ وجه نبایستی به عنوان یک 

باز با ظهور آیین اسالم و ساختار شکنی آیات  اما. موجود پاك و عفیف بدان نگریست
ها دچار تزلزل شد و زیدان نیز با تأسی از این تحوالت بر  الهی در جامعه عربی این نگاه

آن شد که نشان دهد با ظهور اسالم زنان جایگاه حقیقی خود را بازیافته و چنین نیست 
اي است که در  هاي زنانه دلیل این مدعا شخصیت. که زن یک موجود ناپاك و پلید باشد

ها پاکدامن و هاي زنانه در این داستان ها بکار رفته است تقریباً تمامی شخصیتاین رمان
ها عذري است و همراه با عنصر برجسـته حیـاء همـراه    عفیفند، تمام مسایل عاشقانه آن

خواهد کاري انجـام دهـد    بینیم وقتی یک شخصیت زن می در موارد متعددي می. است
مثالً وقتی أسماء در پی ناامیـدي  . زند اء بر او غالب شده و از انجام آن کار سرباز میحی

بـرود، بـا   ) ع(از ماموریت محوله بر مروان بر آن شد خود شخصاً بـه دنبـال امـام علـی    
 مشاهده امام در صحن مسجد و در برابر جماعت تصمیم گرفت از میان مردم پیش امام

ــ... «: بــرود ) ع( َ ْ و ح ـــها دثت ُ ْ نفس َ  ختــرتقَ  ها أن َ  اجلمــاهري َ نـَ فم َ ع ُ يــهــا احل ِ و عَ  اء ْ ل ــ مــت ّ َ ا  إأ ْ ذا ف  علـــت
ـ ِ وهّ ذلـك شَ ـ االجتمـاعَ  ت ّ َ فضـالً عم ــا يف الع َ ِ م َ مـن  ل و یــا در رمــان  )32عــذراء قــریش، (» قاحـهِ الو

شود راز دلش را بـا باربـارا در میـان بگـذارد      وقتی أرمانوسه بر آن می» أرمانوسـه املصـرية«
ْ . ..و «: گـردد  او غالب میحیاء بر  َ  كانـت ـت ِ ُ ث ـ ق ُ  ا كـلَّ ِ ِ الو ـ ثـوق ّ َ أل ّ ا ر ُ ب ِ نذُ تهـا م هـا و أظفارِ  نعومـة

َ  لكـنَّ ...  َ  احليـاء ْ  غلـب ـعليهـا فأم َ ْ س گفتنـی اســت ایـن پدیـده در تمــام    » ... كلمِ الـتَّ  عـنِ  كت
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شـان را بـا    خواهند ماجراي دلدادگی هاي زن که می ها وجود دارد همه شخصیتداستان
  .ندیمه خود ابراز کنند در وهله اول با مشکل منع حیا روبرو هستند

-ها عالقمندي و دلبستگی آنهاي زنانه در این داستان دلیل دیگر پاکدامنی شخصیت

شود که یک شخصیت زن  هاي پاك مردانه است در هیچ رمانی دیده نمی ها به شخصیت
الً در رمان ابومسلم خراسانی، عالقمند به یک شخصیت پلید و ناپاك مرد شده باشد مث

در  ،گلنار دلبسته شخصیت ابومسلم، در عذراء قریش، اسماء دلبسته محمد بن ابی بکـر 
در ارمانوســه المصــریه، ارمانوســه دلبســته  ســلمی دلبســته عبــدالرحمن، ،کــربال غــادة

... غسان هند عاشق حماد و  فتاةالنونس ، در  شیفتۀارکادیوس، در فتح االندلس فلوراندا 
توان نتیجه گرفت کـه همگـی و بـدون اسـتثنا       هاي مردانه، می با مالحظه این شخصیت

  .اند افردي جوانمرد، پاکدامن، شریف، نوع دوست و مثبت بوده
  

  :مشارکت سیاسی
هاي مدیریتی و حکومتی و نیز ورود به  منظور از مشارکت سیاسی، حضور در عرصه

انتخاباتی و یا دخالت در تعیین حاکم و دفاع و پشـتیبانی از یـک گـروه یـا     هاي  عرصه
هاي مشارکت اجتماعی  این نوع مشارکت به عنوان یکی از زمینه. باشد طیف خاصی می

هاي تعلیم و تربیت و غیره مطرح  هاي اقتصادي و نیز فعالیت و در کنار اشتغال و فعالیت
هاي تاریخی  ها در رمان اجهیم اینکه آیا این عرصهسؤالی که در وهله اول با آن مو. است

گونه محدودیتی براي  اش در انحصار مردان است؟ و یا هیچ ترهساسالمی زیدان با تمام گ
  ها براي جنسیت خاصی حق خاصی قایل نشده است؟ زنان قایل نیست و در این عرصه
داشـته باشـیم    یهاي مـذکور بـه ایـن مسـایل نگرشـ     اگر بخواهیم از البالي داستان

جایگاهی  چندان اقتصادي هاي کنیم که به طور کلی پدیده اشتغال و فعالیت مالحظه می
ها نداشته است، علت عمده آن را می توان در اقتصاد سنتی  نزد زنان حاضر در این رمان

جامعه اسالمی از ابتداي تأسیس . و متکی بر مردان جوامع عربی و اسالمی جستجو کرد
اش، بیشتر اقتضاي آن را داشت  ه بعد، به دلیل شکل سنتی و بیابان گرديتا چندین سد

و صرفاً . ها دور مانده باشند ان از این نوع فعالیتکه مردان در این عرصه فعال بوده و زن
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اکتفا کنند؛ هر چند که این گفته بدان معنا نیست ... اي و  به کارهاي جزئی و درون خانه
قتصادي زنان اهمیت نداده و زنان را از این امـر نهـی نمـوده    هاي ا که اسالم به فعالیت

یکـی از  ) ع( سوره قصص و دختران حضرت شـعیب 23سوره نساء و نیز  32باشد آیه 
اسالم به طور عـام و نیـز   اما آنچه به وضوح براي زنان در تاریخ . شواهد این مدعاست

ت سیاسـی آنـان   هاي تاریخی زیدان به طـور خـاص ثابـت شـده، مشـارک     زنان داستان
سـوره   12همچنین براي مشارکت سیاسی زنان، در طول تاریخ اسالم که آیـه  . باشد می

هر عمـل  مظـا مبارکه ممتحنه است که در آن به بیعت زنان به عنوان یکـی از بـارزترین   
عالوه بر آن در تاریخ صدر اسالم با بیعت عقبه ثانیه . سیاسی در جامعه اشاره شده است

بیعـت  ) ص( آن گروهی از مردم مدینه پس از عمل حج با رسول اکـرم مواجهیم که در 
هاي ام عماره و أسـماء بـه چشـم     دو زن به نام نامکردند و در میان این بیعت کنندگان 

عالوه بر آن در آیات متعـددي از قـرآن کـریم از مهـاجرت زنـان کـه یکـی از        . آید می
  .ده استباشد سخن به میان آم هاي اجتماعی و سیاسی می حرکت

هاي جرجـی زیـدان بـه    گفتنی است مشارکت سیاسی زنان به طور عمده در داستان
اش  برجسـتگی  »کـربالء  غادة«و » عذراء قریش«دو اثر در  اما. است تصویر کشیده شده

ماجراي داستان اولی ذکر حوادث خالفت عثمان و کشته شـدن وي و نیـز   . بیشتر است
و داستان دوم ذکر جریان به شهادت رسـیدن  ... و جنگ جمل و ) ع( خالفت امام علی

ادث و و اهل بیت ایشان در دشت کربالء و والیـت یزیـد و ذکـر حـو    ) ع( امام حسین
  .)423:2000صاوي، (باشد  هاي پس از او می فتنه

أسماء به عنوان دختر یکی از بزرگان سپاه اسالم که نامش » عذراء قریش«در داستان 
هاي جامعه و حکومت یعنـی   صه اجتماعی و مالحظه تقابلمجهول است با ورود در عر

حقیقتاً مـورد  ) ع( رسد که امام ، بدین نتیجه می)ع( مروان و دار و دسته وي با امام علی
اي کـه پیـامبر    بن ابی بکر در حجـره  او آنگاه که به همراه محمد. ظلم قرار گرفته است

الحظه کرد تفکر و ذهنیت دیگري را م) ع( در آنجا مدفون بود، مناجات امام علی) ص(
این ذهنیت تا بدانجا دچار تحول گردیـد کـه بـا تمـام      )28:1998عذراء قریش، ( پیدا کرد
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وجود بر آن شد در گیر و دار حوادث و ماجراي قتل عثمان و تعیین خالفت از حقانیت 
و زبیـر  بـا عثمـان   ) ع( مثالً آنگاه که شاهد جلسه مشورتی امام. دفاع کند) ع( امام علی

ُ ...«: گوید شود چنین می می َ ورِ ب َ يف عليٍّ  ك ُ  انَّ ، ف ِ  به صالح ـهِ  هذه ّ و یا ). 54-55، همان( »... األم
کند، نزد عثمان حاضر شده  هاي مروان را در امور عثمان مالحظه می هنگامی که دخالت

َ إينّ ... «: گویـد  کنـد و مـی   هاي مروان آگـاه مـی   گري و او را از فتنه ـ يـا أمري ُ أري يف  ومننيَ امل
 ِ ِ  اإلصــغاء ــعَ  ابــنِ  قــولِ ل ْ  بعــدَ  هــذا إيقــاداً للفتنــةِ  كَ مِّ ــ أن َ ْ نام ــ ت ُ ً و م ِ  دعاة ً  قتــالِ لل ِ  و إثــارة  نَّ ، فــإلحــربِ ل
 َ ِ  املؤمننيَ امريِ  استسالم َ  مشورةِ ل َ م ْ  روان ُ  قد   .)58، همان(» عظيمٍ  شرٍّ  ي ايلؤدّ ي

شـده و بـه ایشـان در    حاضر ) ع( وي همچنین به همراه همسر عثمان نزد امام علی
ـإ...«: گویـد  ها چنین می کنی فتنه مورد ریشه ِ ـ اضـو ، فاقْ الفتنـةِ  مخـادَ م إئتُ ذا ش ْ ِ علـي أص ـ ل ، رِ الشّ

َ  الو اقتُ  َ  روانَ م ُ ، فانّ مِ احلكَ  بن َ  ذلكَ  ه سبب ِ الب َ  الء نیز پس از شنیدن سـخنان  ) ع( امام» ...ظـيمِ الع
َ «: وي به حاضران فرمود ِ  أري كالم ِ الفَ  هذه ْ صوتًا مِ  تاة ِ  ن ْ  أصوات ِ أه ِ السَّ  ل   .)72، همان(» ماء

پس از کشته شدن عثمان و مجروح شدن همسر وي ) ع( دفاع اساسی اسماء از امام
به چشم می خورد آنگاه که نائله همسر عثمان پیراهن وي و انگشتان خود را به سـوي  

اسماء نیز جهت جلوگیري از تبعات بعدي ایـن قضـیه، نائلـه را    . کند معاویه ارسال می
ـكِ ... «: دهد چنین مورد خطاب قرار می َ  و لكنّ ّ  علمـنيَ ت َ اشـم كـانوا أبـين ه أن ـ كثـر ِ النّ ِ  اس فاعـًا د

َ )عثمان(عنه  ّ ، ف ْ عَ  ان َ ليًا أر ْ  سل ـإبني َ َ ه احلس ـ ن َ ـلـرِّ  نيَ و احلس ِ د النّ ْ  اس ـ عـن َ بابِ ُ هلمـا أ ه ولـو أذن  املـومننيَ مري
ُ رمحَ  َ جلَ  بالقتالِ  ه اهللا ْ  سمةٍ نَ  نه ايل آخرِ عَ  فاعِ دا يف الدّ اه َ  من ِ ح   .)86، همان( »مايا

کربالء نیز، سلمی به عنوان شخصیت اصلی داستان، به  غادةعالوه بر این در داستان 
شوند تا با قتل یزید بن معاویه خالفت را به  همراه عبدالرحمن، از کوفه راهی دمشق می

در این داستان مسایل و اتفاقات زیادي در جهت اجراي ایـن  . بازگردانند) ع( اهل بیت
که جهت اجتناب از اطالـه کـالم از ذکـر شـواهد دوري      هدف بر آندو عارض می شود

  .کنیم می
هـاي جرجـی   هاي سیاسی داستان رسد علت اصلی حضور زنان در عرصه به نظر می

طور کـه  همان. هاي وي باشدزیدان به دلیل نحوه انتخاب موضوعات و محتواي داستان
هـاي بـا   اسـالم یـا دوران  دغدغه تاریخ عرب و  هاي آرام و بی دانیم او به سراغ دوره می
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ثبات تاریخی نرفته وموضوعات خود را از مقاطعی برگزیده که در آن دو عنصـر یـا دو   
اي کـه ثبـات    لـذا در یـک دوره   .)18:1385پروینی، ( عنصر فرهنگ با هم در حال ستیزند

ها و تفکرات با هم در حال ستیز باشند مسلماً حوادث  تاریخی در آن کم باشد و فرهنگ
هـا،   نیـز در ایـن حادثـه    هاي زیادي راهاي زیادي رخ داده و در نهایت شخصیتو ماج

توان در نوع نگاه و  علت دیگر را نیز می. ها، زنانند دخالت دارند یکی از این شخصیت
دانیم  طور که میو نیز همان. تأثیرپذیري نویسنده از مکتب رمانتیسم اروپایی جستجوکرد

رمانتیسـم اسـتفاده از زنـان و دخالـت دادن آنـان در       هاي اساسی ادبیـات  یکی از جلوه
  .هاي مختلف با موضوعات گوناگون است صحنه
  
  گیري نتیجه

هاي زنانه را در داستانهاي جرجی زیدان بررسی  اگر بخواهیم از لحاظ فنی شخصیت -1
اند عالوه بـر آن   ها، همگی ساده و تک بعدي رسیم که این شخصیت کنیم بدین نکته می

 .ندایستای

توان گفت نویسنده با انتخاب  هاي زنانه در داستانهاي زیدان زیادند، لذا می شخصیت-2
چنین رویکردي برآن شده به نوعی شخصیت تقریباً فراموش شـده زنـان را در حیـات    

 .اجتماعی و تاریخی مسلمانان را در معرض دید مخاطبان قرار دهد

است نشان دهد که زن مسـلمان بایـد در   زیدان از البالي این آثار به خوبی توانسته -3
جامعه حضور داشته باشد و بایستی تمام تـوان خـویش را در جهـت پیشـبرد اهـداف      

 .اجتماعی، در کنار دیگر اهداف بکار گیرد

تـوان دریافـت زنـان حاضـر در ایـن آثـار،        از البالي مضامین داستانهاي مذکور مـی -4
ان در مسـایل مختلـف اعـم از سیاسـی و     اعضایی مؤثر در اجتماعند و باید همانند مرد

  .فرهنگی و اعتقادي نقش آفرینی کنند
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 خذآمنابع و م
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 .، عذراء قریش، دارصادر، بیروت)1998(زیدان، جرجی  -

 .، ارمانوسه المصریۀ، المکتبه المصریۀ، بیروت)1998(زیدان، جرجی   -

 .عروس فرغانۀ، المکتبه المصریۀ، بیروت ،)2008(زیدان، جرجی  -

جایگاه شغلی زن در خـانواده و اجتمـاع از   «مقاله ، )1389(فرجودي  شاهدي، سامره و محمدعلی -
 .، فصلنامه پژوهشی زن و جامعه، سال اول، شماره چهارم»دیدگاه قرآن

  .، کتابات جرجی زیدان، دارالهدایه للنشر، چاپ اول، بیروت)2000(صاوي، محمود  -
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، مجله دانشـکده ادبیـات   »داستان و شخصیت پردازي در داستان«، مقاله )1381(ان، حمید عبداللهی -

  .دانشگاه تهران
شخصیت پردازي زن در ادبیات داستانی نجیب «، مقاله )1390(عبدي، صالح الدین و شهال زمانی  -

  .3، شماره 2، مجله زن در فرهنگ و هنر، دوره »گیالنی
  .، الروایۀ التاریخیۀ فی ادبنا الحدیث، نشر العلم و االیمان، دسوق)2007( حمدالقاعود، حلمی م -
  .، عناصر داستان، انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران)1385(میر صادقی، جمال  -
  
 

  
  



 
 
  
  
  

 هيخيالتار جتماعيه في روايات جرجي زيدان ها االطريقه رسم شخصيه المرأه و خصائص
 

 1یمیمحمد کر                                                                                      

  2عسکر بابازاده اقدم                                                                                    
  :الملخّص
ـــواع االنيبـــ تـــه اخلاصـــهيبســـبب جذاب ياالدب القصصـــ يكـــون ــاحه اراه االخـــر يـــاالدب ن ق يراء و الســـاله اآلئـــسـ

نما يل املثال حيسب يعل.ذه املوضوعات هو موضوع املرأه و مکانتهااحد من ه.حول املوضوعات املختلفهاملختلفه 
ا يف يدان نر يلز  يندرس االدب القصص کاتـب هـذه اآلثـار . هذه اآلثار تکون جاذبـه و خاصـه بأن املرأه و صور

تمع االسالم وافرا للنساء يف تص سهماخي ، .نـب الرجـالاج علـيهيو حوادثه واملرأه تکون حاضره و ح يمسائل ا
لـذا الکاتـب  .نيبعـض املنتقـدبه عتقد ي يه الذيالنسو  يو االستبعاد ياحلصر  ياثرا من املرأ يهذا ال نر  اضافه ايل

تمع االسالم ه يفيه النسو يعرض مظاهرا من الشخصيبأن  دير يهذه املقاله  ات خاصه خـالل يخالل هذه الروا يا
  .مرصد کاتب نصراين

  
 .االجتماعية املكانة املرأة،رسم اشخصية، الروايه التارخييه، جرجي زيدان، :هيسيالکلمات الرئ
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