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 81/88/8311تاريخ پذيرش:  81/70/8310تاريخ دريافت: 
 

 دهيچک

 شتر به طرح مسائل زنان و دفاع از حقوقياست که شهرتش ب ينيس مشهور فلسطيرمان نو 

 يهاشيگرا ،دهنديل مياو را تشک يهاشتر رمانيب يجا که زنان محور اصلگردد. از آنيمشان بازيا

از  يکيناقدان قرار گرفته است. از  ياريبساست که مورد توجه  يسنده از جمله موضوعاتينو يستينيفم

 ةينظر ،ز نمود داردين گرفته و در آثار ها شکلستينيفات فميتأل يکه بر مبنا ياتينظر

 رمان  ياصل ةيماکه بن يال زنان و استقالل اقتصادزنان است. اشتغ يتوانمندساز

مان در رشده اشتغال زنان شن مقاله تالياست. در ا يمهم توانمندساز ياز ابزارها يکي ،دهديل ميرا تشک

رد. دستاورد يقرار گ يمورد واکاو يليتحل-يفيبه روش توص و يتوانمندساز يةالشمس بر اساس نظرعباد

و  رفتهيذپر يتأث يتوانمندساز ةپردازان حوزهينظر يهاهدگاياز د گر آن است که انيپژوهش ب

ا نسبت يهمچون آموزش و شغل مناسب که از آن محروم بوده  يخود را به امکانات ةکرده زنان جامعيسع

ند است و بيار پايان، بست زنيسنده به عنصر عامليبه آن دارند آگاه کند. نو يکمتر يبه مردان دسترس

را  ينيطزنان فلس ،اندستادهيز جامعه ايآمضين تبعيقوانکه در مقابل  يزن يهاکند با خلق قهرمانيتالش م

همچون  ييردهام دستاويبا ترس ق کند. يتشو يو اقتصاد ياجتماع يهاتيمشارکت در فعالش يبه افزا

ود ن خيزن، بر آن است که زنان سرزم يهاقهرمان يو... برا يسطح زندگ يتقا، ارييعزت نفس، خودکفا

 ل کند.يمستقل و توانمند تبد يگرانيمنفعل به باز يرا از عناصر

 ، رمان ، يسازتوانمند ،اشتغال زنان: هادواژهيکل

                                                 
  arefi_f62@yahoo.com سندة مسئول:ينو يکيآدرس پست الکترون-1
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 مقدمه

اما در واقع  ؛نهادند ير تحول اجتماعيگام در مس يعرب يکشورهال قرن نوزدهم ياز اوا

جهان  ييبه علت آشنا و اول آغاز شد ين کشورها پس از جنگ جهانيجنبش زنان در ا

 تهيان سنت و مدرنيچالش من دوران، يدر هماروپا  يو صنعت يعلم يعرب با دستاوردها

 رزاتمبا يدر سازمانده يعرب يداريشگامان نهضت بيپ باال گرفت  زين

ارزه در مب ياز مسائل اساس يکيزن  ةافتند مسئليخود در خواهانةيو آزاد يضد استعمار

خواهان  ،زنان (.503: 1531، ي)سعداورود يبه شمار م ياجتماع يماندگو عقببا استعمار 

ن کردند در کنار مردا يها سعينظرتنگ تمامرغم يبودند و عل يابر اجتماعبر يهافرصت

 ةر حوزت آنها دين فعاليتربرجسته و حضور داشته باشند يجتماعمختلف ا يهادر عرصه

، ودجنسان خهم ين دردهايترقيبرداشتن از عمسندگان زن با پردهينوبود.  يسندگينو

 ،آنان نِيرگذارترين و تاثياز مشهورتر يکيفا کردند. يجامعه ا يسازرا در آگاه ينقش موثر

 م1191را پس از شکست ژوئن  يسندگياست که نو ينيس فلسطينورمان «»

 يوايکا از دانشگاه آيات آمريمطالعات زنان و ادب ةخود را در رشت ي. او که دکتراآغاز کرد

 غرب دست به قلم شد و طرح يستينيفم يهار جنبشيتاثتحت  ،همان کشور أخذ نموده

ت تلخ يواقع کرد يسع «»داد. خود قرار يهارمان يمسائل زنان را موضوع محور

ر يصوان به تيجهان يشود را برايمتحمل م ينيکه زن فلسط ياشغال و ظلم مضاعف، جنگ

در جامعه را مطرح ت زن يخود به اشکال مختلف، مظلوم يهادر تمام رمان بکشد، او

ت را سيونيک سو ظلم اشغالگران صهياز  ينين باور است که زن فلسطينموده و بر ا

از  يرخب. برديرنج م ينيو ستم مرد فلسط يعدالتيگر از بيد ييکند و از سويتحمل م

 ينسبت به موضوع آزادفه يخل يهادر رمان نيفلسط يموضوع آزادپژوهشگران معتقدند 

ت قرار گرفته است يزن در درجة دوم اهم

ت يوبمحب اشسعهتو باها شکل گرفت و ستينيفات فميتال يبر مبناکه  ياتياز نظر يکي

رسد يبه نظر م و (15: 1519، يعي)ربزنان است  يسازکرد توانمنديافت، روي ياديز

همچون  يه داشته؛ وين نظريابه  ياژهيش ويآثارش گرا از يدر نگارش برخ 

 امن تميدر جامعه و تأم يفع نابرابردادن به زنان، رن حوزه خواهان قدرتيپردازان اهينظر
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زن  يگاه کنونيجاش يهاکوشد در داستانيم يو(. 17:همان)زنان است  ةياجات اولياحت

ا به و او ر ردهرا مطرح کش رو ياند، موانع و مشکالت پيدر جامعه به او بنمارا  ينيفلسط

؛ ستا يند توانمندسازيآهمان فر قاًين دقيد. ايت نمايشرفت هدايو پ يترق يهاسمت راه

ت ير موقعکه آنها را د ييهايدئولوژير ساختارها و اييتغ يبرازنان  ييا که توانايپو يندفرآي

از  يکي. (9: 1517، و همکاران )نوابخشرد يگيمبر درنگه داشته است،  يبستگوا يفرودست

رفته اشتغال قرار گ ينيسان فلسطينوگر داستانيو د «»ار مورد توجه يکه بس يمسائل

از  ييزن را راه رها ي، استقالل اقتصاديياروپا يهاستينيآنان با الهام از فم ؛زنان است

 وضوعاتاز م يکيدانند. اشتغال زنان يم يتياو به استقالل شخص يابيمرد و دست ةسلط

رفع  ،ن عرصهينظران اصاحب يکه برخيي؛ تا جااست يتوانمندساز ةدر حوز ياهيپا

و  وقدمکي)ناند زنان برشمرده يتوانمندساز يزارهان ابيترمهم را جزءدر بازار کار ض يتبع

ان مهم زن يهايژگياز و يکيبودن ز شاغلين« »از منظر  (.921: 1511، همکاران

از  يبا هوش و پشتکار خود برخ ندارائه کرده که توانسترا  ينقهرمازنان  او، است يقو

ارند پخته که اصرار د ير دهند. زنانييرامون خود را تغيپ ةج در جامعيرا يم غلط سنتيمفاه

از  و کننديم ين قرار دهند و از تابع آنها بودن خوددارشأن مرداف و هميردخود را هم

رمان  «»که  ير زمانهرچند د. محکم برخوردارند  يااراده

 يبه صورت منسجم يسازتوانمند يهادگاهيد م( هنوز1190) نگاشت،را « »

 يزمان يعنيهفتاد ) ةده اواسط يهاکرد با جنبشين رويشکل نگرفته بودند؛ اما در واقع ا

اد هشت ةل بود( شروع شده و از اواسط دهيمشغول به تحصدر دانشگاه  که 

 .(15: همان)محبوب شد 

وضوع م ،زنان يتوانمندساز ةيوشتار برآن است تا بر اساس نظرن نيااين اساس،  بر

ر يز يهاپرسش يبراو کند  يبررس « »در رمان را اشتغال زنان 

 ابد:يمناسب ب يپاسخ

خود  يستينيد فميدر طرح عقا« زنان يسازتوانمند» ةيچگونه از نظر  -1

 رفته است؟ير پذيتاث

 دارد؟« »زن رمان  يهاتيبر شخص يرياشتغال چه تاث -2
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  به اشتغال زنان چگونه است؟ ينيفلسط ةکرد جامعيرو-5

موضوع اشتغال ژة يت وياهم« »است که علت انتخاب رمان  يادآوريالزم به 

زن رمان در اثر اشتغال  اناز قهرمان يکي ير تحول و ارتقايسکه يي؛ تا جازن در آن است

 رد.يگيو حضور در جامعه صورت م

 

 قينة تحقيشيپ

ار اند و آثپرداخته «» يهارمان بارةش درنامه، مقاله و کتاب به پژوهانيها پاده

اب ن آنها کتيتراند، از مهممختلف کنکاش کرده يهاجنبهرا از  ينيفلسط ةسندين نويا

( است. 1119) «»اثر  ة

 يهان نمونهيترمهم و انتخاب کرده را ينيس فلسطينوسنده، هجده رمان از هشت رمانينو

از  و دادهقرارل يتحلمورد را ها که از طبقات مختلف جامعه هستند زن رمان يهاقهرمان

 «» يبررسمورد « »و « »دو رمان  «» يهاان رمانيم

 ةنوشت نه ين زميگر در اي. کتاب داست قرار گرفته

 يهاتيسنده به موضوعات مختلف مربوط به شخصياست، نو «»

ن ياو زده همچن يهاتمام رمانبه  يزيباً گريپرداخته و تقر «» يهازن داستان

... را اشتغال زنان و ، اجبار زنان به ازدواج،يتيض جنسيمثل تبع يمختلف يايقضا يو

از  ياند، برخل کردهيرا تحل «»ز آثار ين يفراوان يهامقاله است.مطرح کرده 

 لةاند عبارتند از: مقاپرداخته يآثار و يعد زنانگر به بُشتيها که بآن

ت يمختلف شخص يهاکه نمونه( ) «» از 

 قرار داده يزن و مرد را در آثار او مورد بررس ةل کرده و رابطيرا تحل «» زن در آثار

با عنوان  يامقاله در« وسف شهابيأسامة »است. 

( ضمن ) 

 يزيرز گيها نن رمانيا يموضوعات فن يبه برخ «»چهار رمان  يل اجتماعيتحل

« »که  شدهنوشته زين نامهانيپا نيچند ،«» ةدربار است.زده
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» ييو با راهنما ،«» که توسط باشديآنها م جملةاز (، 2009)

 ،«»ه بر هشت رمان يتک با و شده نوشته"" دانشگاه در

  .است پرداخته وي آثار يزنانگ بُعد ةدربار بحث به

 ييهااز پژوهش يانجام گرفته، برخ يوانافر يهاز پژوهشين يتوانمندساز زمينةدر 

 ن جستار از آنها استفاده شده عبارتند از: يکه در ا

و همکاران که  يکتاب ز محمودا« مشارکت در توسعه يزنان برا يتوانمندساز»لة مقا

ن يدر ا ده است.يبه چاپ رس "1592: 1، شمارةرانيا يمطالعات توسعه اجتماع"در مجلة 

ضع بهبود و، يبه منابع مال يالت، دسترسيش سطح تحصيافزا همچون يپژوهش عوامل

 590 يک جامعة آماريه در ين نظريزنان و در چارچوب هم يسالمت و... در توانمندساز

  ت.قرار گرفته اس ياصفهان مورد بررس شهر کنانفره از زنان س

زنان  يندسازتوانم يهاشاخص ةسارا النگه دربار يةنظر يو بازساز ينقاد»لة مقا

 ةمکشب که در دو فصلناآذرعاطفه و  يشکر کشاورزعباس  نوشتة« سرپرست خانوار

ن يا ده است.يبه چاپ رس "1513: 19، شمارةياسالم و علوم اجتماع" يپژوهش-يعلم

ة سارا النگه مطرح شده يزنان که در نظز يوانمندسازت يهاف شاخصيمقاله پس از توص

ه را ين نظريمندرج در ا يهاشاخص يهاکرده نقص يقرار داده و سع يآن را مورد نقاد

 يماح يسنجش عملکرد نهادها يبرا يکارآمد و بوم ييهات شاخصينهاافته و در ي

 .ديف نمايو تعر يطراح

و  قدموکيند مسعو زا« يدموکراس ةزنان بر توسع ير توانمندسازيتاث يبررس»مقالة 

. ده استيبه چاپ رس "1511: 7، شمارة استيزن در توسعه و س" ةکه در مجل همکاران

 يبا استفاده از الگو يبر توسعة دموکراس ير توانمندسازيتأث يچگونگ ن پژوهشيا

 کـه ن باور استيو بر اده کرل يو تحل يبررس ار« يدموکراستوسعة _تيجنس»

 يهمگ تحقيق، اين در زنان توانمندسازي سنجش براي در نظر گرفته شده هايشاخص

 اند.هتداش نظر مورد دورة طول در دموکراسي توسـعة بر معنادار تأثيري

موضوع  يبررسبه صورت مستقل به  يچ اثرياز آن است که تاکنون ه يجستجوها حاک

 نپرداخته است.   يهااشتغال زنان در رمان
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 قيتحق ينظر يمبان

 و يگرفت. نوساز يند توسعه فزونيآم، توجه به نقش زنان در فر1110 ةل دهياز اوا»

اه همردر حال توسعه به  يمردان و زنان در کشورها يبرا ينامتعادل يتوسعه، دستاوردها

ه از مسئلن يند بودند. درک ايآن فريان ايوران و زنان قربانکه مردان بهرهيداشت؛ بطور

، توجه آنان را به نقش زنان در توسعه معطوف کرد و يالمللنيو ب يطرف کارگزاران مل

 اتيآنها نظر ةن حوزه از مسائل ارائه شد که از جمليدر ا يات گوناگونينظر

، 1190دگاه در دهة ين ديا» (12 :1513، و آذرکشب ي)کشاورز شکر« باشد.يم "1يتوانمندساز"

« ف، مورد توجه قرار گرفتيافراد ضع يمشارکت يهاتيبهبود مهارت و فعال يبرا يابزار

رد ک في يبرتر يدادن به زنان، نه به معناها خواستار قدرتهين نظريا» .(13: 1591)مامسن، 

ق انتخاب حاتکا به خود و گسترش  يش توان آنها برايافزا يگر، بلکه به معنايبر فرد د

ارائه  يف متعددي، تعارياز توانمندساز» .(11: 1592 و همکاران، ي)کتاب« هستند يدر زندگ

، ر حق انتخابينظ يمياز مفاه يعيوس ةن مفهوم، به گستريف ايتعر يبرا شده است.

ره، اشاره يغر و شتينفس ببه منابع، احساس استقالل و اعتماد به  يکنترل داشتن، و دسترس

ن معناست که زنان يبه ا يگفته شده توانمندساز .(7: 1517، و همکاران )نوابخش« شده است

اشد، نان خاطر بينفس و اطماز اعتماد ب يار و گفتارشان حاکند، کرديق آيبر شرم خود فا

با مشکالت را  ييارويش باشند، قدرت رويخو يش و استعدادهايخو يابيقادر به ارز

: 1592، و همکاران ي)کتابدن به هدف خود، گام بردارند يرس يداشته باشند و با قدرت برا

خود  ينان به سازماندهآن، ز ياست که ط ينديآ، فريتوانمندساز»گر يد ياز منظر(. 1

بخشند و از حقوق خود در ارتباط با ياعتماد به نفس خود را ارتقا مشوند، يتوانمند م

به  يابيتند، زنان جرأت دسيآن فريکنند. در ايزاد و کنترل بر منابع استفاده مانتخاب آ

خود،  يهاکردن خواسته يعمل يم برازال ييکنند و از توانايت ميهدف را در خود تقو

دهد که يف مذکور نشان ميتعار يبررس .(9: 1517، و همکاران )نوابخش «شونديمند مبهره

 ،ن عنصريم است. نخستيف و مفاهيشتر تعاريسه عنصر مشترک در ب يحاو يتوانمندساز

 يکنندهعيتسرمثل آموزش و اشتغال است و از عوامل  ييهاريکه شامل متغ باشديممنابع 

 ارهاشموضوع ن يبه ا وت زنان است ين آنها عاملي. دومآيديبه شمار مزنان  يهايتوانمند
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گران يکنندگان منفعل خدمات باشند، بلکه خود به عنوان بازافتيد تنها دريدارد که زنان نبا

ر نظر ش، ديخو يمهم و اثرگذار بر زندگ يهاانتخابدر ژه يبه و ،رييند تغيآدر فر ياصل

جاد يا ياست که بر اثر توانمندساز ييامدهايا پيدستاوردها  ،ن عنصريگرفته شوند و سوم

مانند  يتردهيچيپ يا دستاوردهاي ياساس يازهايشدن نامدها شامل برآوردهين پيشود. ايم

، به نقل از 1595)سن،  است يو اجتماع ياسيس ي، عزت نفس، مشارکت در زندگيخشنود

 .(929-921: 1511، و همکاران کو قدمين

ر يتاث يسازتوانمند ةپردازان حوزهينظر يهادگاهياز د سندهينو« »رمان در 

را به  شان آگاه کند و آنانيهايزنان را نسبت به مشکالت و کاستکند يم يسع ورفته يپذ

 يهاتيخصش .ر استييها قابل تغت موجود فقط با تالش خود آنيوضع ن باور برساند کهيا

تان به ر حوادث داسياما در س ،ر هستنديمنفعل و کنش پذ ين داستان در ابتدا زنانيا ياصل

ر يين روند تغيشوند. ايل ميو توانمند تبد گذارريتاث ير کرده و به زنانييشدت تغ

 خواهد در زنانيم»که منطبق است  يسازکرد توانمنديف رويا کامال با تعرهتيشخص

ل ن مستقگرايند توسعه از عناصر منفعل به بازيآجاد شود که در فريموثر ا يک دگرگوني

که به عنوان فعال حقوق زنان شناخته  «» .(17: 1519، يعي)رب« ل شونديو توانا تبد

گر، يمختلف د ياهش، از راهيهاق نوشتهياز طر يکند عالوه بر روشنگريتالش م ،شوديم

ن ياوها و... قوانيجت از حقوق زنان و مشارکت در انيحما يهاس سازمانيچون تاس

زنان و خانواده در  ر مرکز مسائلياو سالها به عنوان مد .ر دهديير با حقوق زنان را تغيمغا

 نظرية يرده است. در واقع تفاوت اصلت کينابلس که خود موسس آن بوده فعال

 يهاشبدون تالدگاه ين دين امر نهفته است؛ از منظر ايات در ايگر نظريبا د يسازتوانمند

 ش سطح مشارکتيافزا ياوها تالش برايجزنان و ان يهاک سازمانيستماتيمستمر و س

 .(5: 1511کدر، ي)ا دينخواهد رس ييجامعه، به جازنان در 

 

 آن مهم يهاتيو شخصرامون رمان يپ يگفتار

ن رمان در واقع ياو نام  منتشر شد م1190)گل آفتابگردان( در سال  «»رمان 

دوم از رمان  جزءو  ()نهضت، مبارزه و مقاومت است  يبرا يرمز
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م 1191حوادث بعد از جنگ  ين دو رمان به بررسيا که ديآيبه شمار م «»مشهور 

 يم شده و هدف اصليو پنج فصل تنظ يدر س «». اندپرداختهدر شهر نابلس 

گاه آنان است يکردن جاو مشخص ياشغال يهانيمشکالت زنان در سرزم يآن بررس

 يزندگ ،دهديداستان رخ م يهاقهرمان يکه برا يخالل اتفاقات سنده درينو (.211: همان)

کالت امدها و مشيده و پير کشيوغ اشغالگران را به تصوير يدر ز  مردم يو اجتماع يشخص

م کرده است. بر خالف يترس ياشغال يهانياز اشغال را در داخل و خارج سرزم يناش

، زنان «»در رمان  ،آن مردان هستند ياصل يهاتيکه شخص «»رمان 

ن به از زنا يمختلف يهاتين رمان شخصيدر ا .دهنديل ميداستان را تشک يقهرمانان اصل

کرده ليروشنفکر و تحص يدختر «»است؛ « »ن آنها ير درآمده که بارزتريتصو

 ةنيآ يو کند.يکار م يباختر ةدر کران« »ة نگار در مجلاست که به عنوان روزنامه

، ينيو فلسط موضوع زن عرب، به طور عام حول سندهينو ةاز افکار روشنفکران ياريبس

ده يشکريکه او را به زنج ييد و بندهايکه زن از ق يتا زمانباور دارد او است.  به طور خاص

 ةيقض از نظر او شود.يملت و وطن ميسر نم يآزاد ،شود آزاد نشوديشرفتش ميو مانع پ

 وطن است  ةيقضر يناپذ ييزن جزء جدا

 يکه کارگر ،«» که همسر او، است« »ن رمان يگر ايت مهم ديشخص

مجبور  «» رسد ويها به شهادت مستيونيبا صه يريدر اثر درگ روزمزد است

 «»ن کند. او که در رمان يخود و فرزندانش را تأم يزندگ ةنيهز ياطيشود با خيم

و منفعل است، با تالش و پشتکار  يدار سنتک زن خانهي ةندارد و نمون يريگنقش چشم

ن رمان تحول يدر ا نويسنده. دهديارتقا م يريگبه شکل چشمرا ه خانواد يسطح زندگ

 «»کشد؛ ير ميد را با دقت به تصويآيبه وجود م «»ت يکه در شخص يجيتدر

ا است، اعتنيهنش بيشد و به مشکالت ميانديرمان فقط به خود و فرزندانش م يدر ابتدا

بت به تواند نسيرسد که نميجه مين نتيبه اها ستيونينش توسط صهيزم ةبا مصادراما 

 د.وطنش تالش کن يآزاد يرد برايگيم ميال باشد، پس تصميخينش بيمسائل سرزم

 ياريکه در بس يسپرو يزن ةنمون ؛است «»ن رمان يا يهاتيگر از شخصيد يکي

مورد ظلم  خود يمقاطع زندگ تمامدر که  «» .شوديده ميد «» يهااز رمان
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ر ن خاطيد و به ايگويپرده سخن ميکامالً ب يدر نقد اوضاع اجتماع ،مردان قرار گرفته

» يهادر رمان يت زن روسپيشخصرد. يگيزنان هم مورد ظلم قرار م ياز سو يحت

ساالر ردة مجامع يهاو ظلم يبه اوضاع اجتماعسنده نسبت يح نويانگر نقد صريب «

 در حق زنان است. 

 

 اشتغال زنان در رمان 

ه با وجود کنند کيم مياز زنان ترس ييهاتيشخص ينيسان فلسطينوگر داستانيسحر و د

 ييورزند؛ زن روستايکردن عشق مبه کار، يو تنوع شغل يط زندگيمح اختالف در

م در ه ي، زن معلم، و زن روزنامه نگار پا به پايزحمتکش، زن مبارز، زن روشنفکر انقالب

 يبرا يو تحرک وجود ين باورند که کار، بالندگيها بر اکنند. آنيکار م ينيفلسط ةجامع

و  يفرهنگ ،ي، اجتماعيت عقليگرفتن شخصکه شکل يتيشود؛ فعاليزن محسوب م

به اين  ياژهيتوجه و «» . ها منوط به آن استآن ياخالق

 يتيبلکه به خاطر اهم ،يمال يهاازين نيتأم يرد که ارزش کار زن را نه فقط براداموضوع 

ت يرا کار، شخصيزدارد ابراز کند.  يبه طور کل يو انسان يو اجتماع ينة شخصيکه در زم

الزم جهت مواجهه با انواع مشکالت  يرويکند و به او نيت ميآن را تقوزن را آزاد کرده، ْ

ن ديپوشاهيو س يند که عزاداريبيهمسرش مبعد از فوت  «». (91: همان)دهد يرا م

 يهاافتد و برخالف سنتيبه فکر چاره م، کندياز او و فرزندانش دوا نم يچ درديه

ح ياز داستان در تشر ياو در قسمت. شوديخود مشغول به کار م ينيجامعة فلسط موجود در

»...د: يگويبعد از فوت همسرش م اشت خود و خانوادهيوضع

..2»   
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 يتينه ساز استقالل شخصيزم ياستقالل اقتصاد

زن  يابر يواقع يد آزادتوانيفقط و فقط، کار م» ن باور است که:يبر ا «مون دوبوواريس»

 تيشخص يک نوع آزادي، کار زن «»به نظر  .(92: 1590)دوبووار،  «ن کنديتام

ابع و ت يتيبه شخص ، باعث شده تا اوة او به مرديکند؛ چرا که تکياو فراهم م يبرا را

او را ندارد  يمخالفت با مرد و خروج از سلطه ييکه تواناشود ل يف تبديضع

 همختص ب آنان، بر واقع اجتماعي فشارهاي و زنان استثمار و سرکوب . البته

-جدايي عناصر مزبور هايپديده ؛نيست سوم جهان ممالک يا خاورميانه و عرب جوامع

 اشندب ماندهعقب و فئودالي هانظام آن خواه اند؛جهان نقاط بيشتر بر حاکم هاينظام ناپذير

ر د ديگويا، ميتانيشناس اهل برجامعه ،«گرت ياستفان»(. 1: 1531،ي)سعداو صنعتي خواه و

ش بود يه افزاب رون از خانه رويرات کار بيتأث ةدربار يشدن، نگرانيپس از صنعت انگلستان

دار ممکن است به ازدواج و نهاد زن شوهر يشد که استقالل اقتصادين استدالل ميچنو 

  (.21: 1590)گرت، کند  يبه فرزندان کوتاه يدگيا مادر شاغل در رسيخانواده ضربه بزند 

او  يفکر و يتيساز استقالل شخصنهيزن، زم يست که استقالل اقتصادن ايت ايواقع

ه ن باور است کي، بر اعرب زبانسندگان و محققان مشهور ياز نو ،«»شود؛ يز مين

اق قاح يبرا ياست و آن را راه يضرور يهر زن يرفتن از خانه و کسب تجربه برارونيب

ه ق بتوانند بين طريداند، تا از ايم و اشتغال ميتعل ةزنان در حوز ةحقوق از دست رفت

ش از شهادت يکه تا پ «» (.)ابند يبا مردان دست  يحقوق مساو

رده و با نب يتيو شخص ياز استقالل اقتصاد ياشتر زنان جامعه، بهرهيهمسرش همچون ب

که کار زن،  يااکنون خود وارد عرصه شده و در جامعه ،گانه استيرون از خانه بيکار ب

دوش به دوش  يچرخاندن چرخ زندگ يبرا ،دانديرا ننگ م وه باشديخصوصاً اگر ب

 يتخانواده را ح يشتيکند. و با تالش فراوان اوضاع معيها کار مشتر از آنيب يمردان حت

دهد: يهمسرش زنده بود به مراتب ارتقا مکه  ياز زمان

 ) 
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از  يکير ادآوي ،رديگيخود م ير زندگييتغ يکه برا يماتيبا تصم «»ت يشخص

 ارهن موضوع اشين مفهوم به ايت؛ ات اسيعامل يعنيزنان  ين عناصر توانمندسازيمهمتر

ن يژه در تدوير به وييد تغنيآدر فر يگران اصليد به عنوان بازيدارد که خود زنان با

شان يا يدر زندگ يمهم ريکه تأث يماتيو کنترل بر منابع و تصم يمهم زندگ يهاانتخاب

– «»شنهاد ازدواج يپ يدر حال «»(. 191: 1519، يعي)رب رنديمدنظر قرار گ ،دارد

 يهال تهمتير صورت ازدواج با او از سرفت که ديرا نپذ -خواستگار ثروتمندش

ده يچش يبار در زندگنياول يکه برا ياللاستق بوداما او حاضر ن افت.ييم ييگان رهايهمسا

از چاله به چاه افتادن است:  «»ازدواج با که  باور داشت «»از دست بدهد، را 

 
  
 يهاشهيکل ؛فشار هستندتحت يونگوناگ يهااز جنبه «»ت يبا موقع يزنان 

مردان  يکنند که در کل به حفظ برتريت ميرا تقو يتيعملکرد جنس يخيو تار يفرهنگ

 يتواناساز يبرا ييهازنان، روش يدسازتوانمن يشود. در الگوهايو ضعف زنان منجر م

است؛  «سارا النگه»کرد يها رون فشارها وجود دارد، از جملة آنيشدن از شر اشان و رهايا

عف و به ض ين عدم توانمنديستند؛ اما اين است که زنان، توانمند نيش فرض النگه ايپ»

ف يل و ضعو ناز يت فرودستيست، بلکه موقعيآنها مربوط ن يو ذات يشخص يتيکفايب

شده ليود که به آنها تحمشيم يناش يساختار يهايمناسبات مردساالرانه و نابرابر آنها از

ر ييت، قابل تغين موقعين از نظر النگه، ايبنابرا .(15: 1513، و آذرکشب ي)کشاورز شکر« است

نه و عادال رسند که آنچه وجود دارد،ب ين آگاهينکه زنان، خود به ايالبته منوط به ا ؛است

»(. 13: همان) ط را به نفع خود دگرگون کننديتوانند شرايست و آنها ميمنصفانه ن

ن يتراز مهم يکيدادن رييدر راه تغ« »چون  ييهاتينش شخصيز با آفرين «

 يد و گرداندن چرخ زندگياو در تول يضعف زن و ناتوان يعنيج جامعه، يم غلط و رايمفاه

جنسانش کوشد به همياو م (.)ار تالش کرده است يمرد، بساب يدر غ

 قات خود را ارتير داده و موقعيين غلط جامعه را تغيها و قوانتوانند سنتيالقاء کند که م
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د که با ين باور رسيت به ايبه موفق يابيکار و دست ةشدن به عرصبا وارد« »دهند. 

ک همکار رفتار کنند، او حاضر يچون ز با او هميها نانتظار دارد که آنمردان برابر است و 

 «»از رمان، که  يدر قسمت ها برود؛ت آنير چتر حمايرد و زيذم آنها را بپست ترحّين

د شويکند به شدت برافروخته ميش ميداند و با اسم کوچک صداياو را ناموس خود م

د: يگويکرده و خطاب به او ممش يت حريو او را ملزم به رعا

  

 ياز مراحل توانمندساز يکين يرا درک کرده و ا يتيجنس يمفهوم برابر «» ،در واقع

، بر ياهک هدف توسعيبه عنوان  يتيجنس يررفتن برابيپذ»باشد يم« سارا النگه»از نظر 

ه است ک يتواناساز يدئولوژيا يقرار دارد و به عنوان رکن قطع يتيجنس ياساس آگاه

و  يشکر )کشاورز« زنان باشد يرفع مسائل نابرابر يابر يج همگانيک بسيتواند اساس يم

  .(13: 1513، آذرکشب

ک انسان يخواهد مردان همچون ياو م ،تابدينگاه فرودست به خود را بر نم «»

ت او با ين است که شخصيچنني؛ اها متنفر استآن ةت زدياز نگاه جنسو او نگاه کنند به 

دل ب يمستقل و قو يشده و به زندور يدار سنتجامعه و بازار کار از آن زن خانهورود به 

 .شوديم

 

 دارسه با زنان خانهينان شاغل در مقاز ياقتصاد -يت اجتماعيموقع

 يهر انسان يآزاد يبرا يرا شرط ضرور ياقتصاد يعرب زبان، آزاد ةسندي، نو«»

 يگاهياصر، زنان را در جاجهان مع يو اجتماع يت تحول اقتصاداو معتقد اس .دانديم

 يهانهين هزيتأم يبرا يالهيو وس يک ضرورت اقتصاديداده که کار خود را نه تنها قرار

خود  يو اجتماع يگاه فرديجا يبرا يبلکه آن را اساس ،آورنديخانواده به حساب م

باعث انتقال او از  بودن زنشاغل« ». از نظر ()کنند يمحسوب م

دار انهخشتر از زنان يشتر مواقع زنان شاغل بيدر بشود. يموضع ضعف به موضع قدرت م

ن يه اتابند، البتيخود هستند و نگاه نابرابر به خود را بر نم ةخواهان حقوق از دست رفت
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ا بدون يت کم اليکه با تحص يکرده نسبت به زنانلين زنان شاغل تحصيموضوع در ب

»مان دارد. در ر يشترينمود ب ،ن مشغول به کار هستندييالت در مشاغل سطح پايتحص

مانند  و زنان است ةحقوق از دست رفت يريگال بازپسبه شدت به دنب «»، «

) .تش دارديد هويدر اثبات وجود خود و تأک يگر زنان روشنفکر و آگاه، سعيد

به مشارکت نابرابر زنان و مردان  «»ت يق شخصياز طر «» 

ور کم رنگ زنان در جامعه کند و اعتراض خود را نسبت به حضياجتماع اشاره مدر 

سارا »ن است. يطفلس ةاز جامع ين داستان نموديله در احکوچک م ةدهد، جامعينشان م

ن يبر ا وپردازد يع مون موضيخود به ا يتوانمندساز چهارم از مدل ةز در مرحلين «النگه

در امر مشارکت زنان به  "يتيفواصل جنس"در حال توسعه  يدر کشورها»باور است که 

ل زنان نسبت به مردان در مجلس يطور کامل واضح و مشهود است و به خصوص تعداد قل

 ي)کشاورز شکر« باشدير من اميا ةنشان دهند يسات اداريلت و در تأس، در دويقانونگذار

ان که مردز يآمضيبا رفتار تبع يوقت ،ک زن آگاهيبه عنوان  «»( 19: 1513، و آذرکشب

ر باره بکيکند بهيآيند، برخورد ميبحساب مروشنفکران جامعه  ةزمر درها از آن يبرخ

که در آن مشغول به کار است  يان انقالب را از مجلهياو ا ؛شوردين مواضع ميه ايعل

»د: يگويمجله م ياعضاکند و خطاب به يشروع م

 (215 همان:) 

ته باور داش يد به برابريکه زنان بااست آمده ز ين «سارا النگه» ير مدل توانمندسازد

 يه معناد بيت مطلوب هر دو طرف باشد و نبايحسب جنسد بريم کار بايتقس»باشند و 

و  ير)کشاورز شک« باشد. ياسيا سيو  يچه از نظر اقتصادگر يک جنس بر جنس دي ةسلط

 م کار، رو دريدر تقس يتيجنس ياز نابرابر يبه خاطر آگاه «»( 13: 1513، آذرکشب

»زند: ياد ميستد و فريايه ميريئت تحريه ياعضا يرو

 ،که دارد يالت و شغليتحص ةبه واسط او . 
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ر گيالب زنان روشنفکر، نگران دبرخوردار است اما همچون غ يخوب يگاه اجتماعياز جا

اه کند و از شان آگهيحقوق اول ها را از حق وخود است، دوست دارد آن يهاجنسهم

ها از جانب همسران، پدران و برادرانشان ظلمن يتحت بدتر يخبرينکه در جهالت و بيا

که  است يدنبال احقاق حقوق زنانو به کنند ناراحت استينم يتيچ شکايهستند و ه

 يآرمان زن ةنمون« »آن باشند.  يفايد به دنبال ايدارند که با يدانند حقوقينم يحت

 «»که  يزن کند؛يمجسم مش آن را يهاشتر رمانيدر ب «»است که 

کند، او در عمل ين شده تجاوز مييتع يهاد: زن موفق از چارچوبيگوياش مهدربار

رگذار و در درون يگران تأثيا، در روابطش با ديگذارد نه در رؤيت را پشت سر ميواقع

ها ارزش يگذارهيها را رد کند و در پاف و عادترتواند عُياش مثمر ثمر است، او مجامعه

بخشش  به يعنيشد، يانديگران ميشتر از خودش به دياو ب .ک باشديد شريم جديو مفاه

  .()کند يشتر از گرفتن فکر ميب

خود »مفهوم احساس « »و  «» يهاتيدر قالب شخص «» 

زنان است، را تجسم  ياز ابعاد مهم توانمندساز يکيکه « 1يستگيشا»ا ي« 9يبخشاثر

ر ت و تبحّيکند قابلينکه زن توانمند، احساس ميا يعني يبخش. احساس خود اثربخشديم

 يراتواند بيکند که مينان مياو احساس اطم ؛ک کار دارديز يآمتيانجام موفق يبرارا الزم 

 يژگين ويا سندگان معتقدندينواز  يبرخ .ابدياموزد و رشد يتازه ب يهابا چالش ييارويرو

است  يازسن عنصر توانمنديترمهم _ابنديتوانستند به آن دست  «»و  «»که  _
 (. 21: 1519، ي)چراغ

و  يو زندگ تير مثبت آن بر شخصيت کار زن و تأثيبر اهم ديتأک يبرا «»

؛ اردد «»مشابه  يطيکه در ابتدا شرا دهديارائه مرا « »ت يشخصة او، خانواد

 يندگز يعنين يروزمزد هستند و ا يکار و همسر کارگرانيالت، بيآنها بدون تحص يهردو

خانوار است و فرقشان  سرپرستمردان  ييهر دو خانواده در گرو سالمت روزانه و توانا

خود  يپا يرواش، و اراده يشود و با آگاهيد ميهمسرش شه ين است که اوليدر ا

ن کار مجروح يهمسرش در حکه  يماند، اما دوميدرستش ثابت قدم مستد و در کار يايم

شود يم ميت تلخ تسليرود و در مقابل واقعيبت ميبه استقبال مص يه و زاري، با گرشده
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 ن کامالًيداشتند، بعد از اقرار  يمشابه يهاتيموقعدر ن دو زن که يا 

گران يد ةپردازد تا فرزندانش منتظر صدقيبه تالش مت يبا جد «» ؛شونديمتفاوت م

مقابل  در «»اما  کند.يخانواده را فراهم م يب راحتاسبا يروزو با کار شبانه نباشند

 «»ردن ککار کند، بلکه کارست يحاضر ن نه تنها و شدهم يتسل شهمسر يکاريفقر و ب

بت يو مص يو با بدبخت شدهرتر يبه روز فقروز اش هب خانوادين ترتيو بد کردهنکوهش را 

 کنند. يدست و پنجه نرم م

 و پرداختهبه آن  قسمتسنده در چند يزن رمان که نو يهاتيگر از شخصيد يکي

 است. «»فاحشه به نام  يزنل کرده يت او را تحليمختلف شخص يهاجنبه

 يکيچند هرن موضوع باشد که يانگر ايتواند بيم «»با  «» يشدن اتفاقسفرمه

به  ين امر بستگياست، اما ا يکاريد و بيشدن زنان، فقر شدفاحشه ياصل ياز علت ها

هرگز  يول ،گذراندهرا از سر يسخت يزندگ« »دارد. هم شان يت ايقدرت شخص

راسخ نداشته و نتوانست در برابر مشکالت مقاومت کند؛ به قول  يعزم «»همچون 

ود را خ يتوانسته زندگيموارد، زن فاحشه م ياريهم در بس يبه راست»دوبووار مون يس

 .(771: 1590)دوبووار، « ن کنديتأم يگريق دياز طر

 

 يو اجتماع يت شغليالت بر موقعير تحصيتأث 

اشتغال و آموزش از »الت است يزنان سطح تحص يمهم توانمندساز ياز ابزارها يکي

به جهان  يان، آگاهيستن، قدرت بيزنان، توان مستقل ز ياجتماعت ير بر موقعيق تأثيطر

« هدديش ميستقالل و قدرت زنان را افزامات، ايبر تصم يرگذاريخارج و مهارت در تأث

شگام جنبش زنان ين پينخست( 1109-1993)  .(921: 1511 قدم و همکاران،کوي)ن

ان ياد ةمعتقد است در هم و دانديم ياقشار جامعه ضرور ةهم يآموزش را برا ،در مصر

 او آموزش مخصوص مردان نشده استها ک از آنيچيد شده و در هين امر تأکيبر ا ياله

 يسواديرا ب يگريروسپ ةديبه پد ير مصريزنان فق يش برخياگر يهااز علت يکي يحت

   دانديو عدم کسب آموزش و مهارت م
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ار مهم يل زن را بسيتحص ةاست مسئل شيخو شگام نسليکه از زنان پ «»

رده که کليت زن تحصيک شخصياو حداقل  يهارمانتمام باً در يکه تقر ييتا جا ؛دانديم

ت يشخصن نمونه يدر مورد تکرار ا «»خورد. يبه چشم م ،غالباً موفق هم است

اشغال  را ييروا يدر فضا يعين نمونه نقش وسيد: ايگويم «» يهادر رمان

 .اوست يايسنده و دنيت نوين نمونه به شخصيترکين باشد که نزديلش ايد دليکرده شا

د يتأک تين شخصيت ايزن و تحول جامعه بر اهم يآزاد ةيسنده در قضينکه نويعالوه بر ا

 . ()کند يم

م و يان نقش تعلتوياما نم ،ستين يمالک شعور و آگاه يشه با سواديهر چند هم

ن يز بر اين «» ؛ده گرفتيناد يبردن درک و شعور اجتماعآموزش را در باال

است که شأن انسان را  يالهين باور است که علم تنها وسيبر او  گذارديموضوع صحه م

 برد يکرامت و شرف باال م يهايپست و منحط به بلند يهااز منزلگاه

اندن يکند تا با نمايسه ميسواد مقايکرده را با زنان شاغل بليزنان شاغل تحص «»

تران ، دخينيفلسط ةشرفت جامعيها در تحوالت و پو نقش پر رنگ آن يگاه اجتماعيجا

؛ است برخوردار يخوبگاه يدر مجله از جا «»کند. ل يبه تحصق ينش را تشويسرزم

ه اعتراضش را ب ،شوديمجله م يگرفتن حقوق زنان توسط اعضادهيمتوجه ناد ياما وقت

در  «»همچون  يفرد. روديش ميدادن شغلش پرساند که تا مرز ازدستيم يحد

اما  کند،يه عمل ميتر از بقگران موفقيط و کسب اعتماد دير در محيتأثة امور خود، ادار

ود و خ يمحترم و آبرومند هستند، اولويتشان زندگ ينکه زنانيو امثال او با ا «»

ود خ يگاه اصليند زنان نسبت به حقوق و جايبيکه م يهنگام «»خانواده است. 

در او  يهايريگها را آگاه کند. موضعخواهد آنيکشد، دلش ميندارند، رنج م يشناخت

تواند يکه باور دارد م يمند بشناسد، زنتوان يبه عنوان زنشود خواننده او را يمجله باعث م

ر ييد تغشويد ميکه تول يجيا نتاي ،کنديکه در آن کار م يطيدادن محر قراريتأثبا تحت

 .(29: 1519، ي)چراغجاد کند يا

نش توسط اشغالگران يکه زم يگاه کسيدر جا «» يدر فصل آخر رمان وقت 

سه يان مقيا ،شوديروبرو م ينينگار فلسطک روزنامهيگاه يدر جا« »شده با غصب
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و  شوديآرام نم «»دهد، اما يم يرا دلدار «» ،«»د؛ يآيشتر به چشم ميب

زان يتوانند ميکه دارند نم يت اجتماعيالت و موقعيد امثال تو به خاطر تحصيگويم

امثال  يجايگاه اجتماع «»در واقع از نظر  مثل من را درک کنند. يزنان يبدبخت

ده. يبخش يشتريب يکه به آنها آزاد است يعاملل به دست آورده، يکه در اثر تحص« رفيف»

 
  
 «»کند، اما يم يخال «»تش از اشغالگران را بر سر يتمام عصبان «» 

کند و همچنان در يم يپوشچشم يکه خودش را کنترل کند، پس با بزرگوار آموخته

ک ي تفاوت رفتار ييباينجا به زيدر ا «»را آرام کند.  «»تالش است که 

م کرده يسواد را ترس يبک زن يکرده و ليتحص زن

 
 ( 719: همان)

 

 کرد جامعه به اشتغال زنانيرو

 يادع ير به موضوعياخ يهاز تنها در دههين يدر جوامع صنعت يموضوع اشتغال زنان حت

غال زنان ا به اشتيتانيکرد مردم بريجامعه شناس، در مورد رو، «گرت ياستفان»ل شده؛ يتبد

اش يعيمطابق با نقش طبن که او يک معضل است و اين نظر که زن شاغل يا»د: يگويم

با  مخالفت (.151: 1590)گرت، « شود.يا ابراز شده و ميتانيات در برکند به کرّيرفتار نم

ن يقوان بيا در تصوهين تنگ نظريدتر است و ايانه به مراتب شديزنان، در خاورم اشتغال

 يول»بدون اذن ج فارس يخل ةيحاش يکشورهااز  يمثال در برخ ي؛ براز اعمال شدهين

ه زنان ، با پسرِ زن باشديتواند پدر، همسر، برادر يط ميت و شرايحسب موقعبر، که «امر

از  يدر قسمت «». (20: 1591مامسن، )شود يمشاغل داده نم يکار در برخ اجازة

کند: ين موضوع اشاره ميرمان به ا
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و دن شدر برابر توانمند يقاومت و سرسختم ين باورند که گاهيبر ا يبرخ 

ز يآمالعمل خشونته عکسرسد که بيم يحدمانده به عقب ياستقالل زنان در کشورها

 . (231: 1591سن، م)ما شوديممنجر خانواده  يت، فروپاشياز طرف مردان و در نها

نان ز اشتغالجوارش چندان با هم يگر کشورهايز همچون دين نيلسطف يسنت ةجامع

 يتزنان، حگونه عرصه بر نيکند؛ ايم ياز مشاغل را مردانه تلق ياريبسست و يموافق ن

ن ياز رمان به ا يدر قسمته سندينو .شوديکرده، در انتخاب شغل تنگ مليزنان تحص

که  داردموضوع اشاره 

 ()  

ن مطلب را يع است؛ ايز شايکرده نلين اقشار تحصيدر ب يمخالفت با اشتغال زنان حت

 دکنيدر آن کار م «»که  ياه مجلهيريتحر ياز اعضا يکي يهاتوان از صحبتيم

با ا رمخالفت خود صراحتاً را دارد،  يبه شوروسفر  ةع که تجربيمتوجه شد؛ استاد بد

کند: يکه از نظر او مختص مردان است اعالم م يياشتغال زنان به کارها

  (217-215: همان) 

ها رد آنکين و رويساالر فلسطع در واقع تجسم افکار جامعة مردياد بداست يهاصحبت

ها زنانه که از نظر آن ييهاجز در شغل، کردن زنکه کار يدگاهياشتغال زنان است. دبه 

 ييابيگر آن لطافت و زيچرا که زن، د داند؛ي. را روا نمو .. يو پرستار يمانند معلم ،است

 يا در نبود او برايکه دوش به دوش همسرش  يرا ندارد که بر مردش عرضه کند، زن

 «»نان قابل ترحم است. از نظر يکوشد از منظر ايخانواده م يشتيحل مشکالت مع

جامعه،  نيشتر افراد ايداشته است. بشرفت بازيجهان سوم را از پ يورهاکش کرديرون يا

 يد تمام تالش خود را برايبادانند، او يدن مرد ميرسامشبه آر يبرا يالهيزن را وس
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ه ک يزين چين باور است که بدتريبر ا «» .صرف کندهمسرش ت يرضا

 يهانهيدر زمدر آموزش و کار بتواند ن است که زن يترساند ايمرد ساالر را م ةجامع

ردان گر ميد رايز ؛سمت آن سوق داده شودو به  خود را اثبات کند يبرتر يو فکر يعلم

کودکان  يهاشان غذا بپزد و جامهيها خدمت کند و برارا در خانه ندارند که به آن يکس

دود مع ةانيمنکر نگرش مثبت و مترق «»البته  د يرا بشو

 «»چنانکه  ،نهنديست که زنان مستقل و آگاه را ارج مين يمردان روشنفکر

 » دانديگرانقدر م ةيک سرمايرا  «» ،«»برادر 

و کار کردن او را  «»ت و رفتار يز شخصين «» 

»: کندين ميتحس

  (71: همان) 

رگذار است. يار تأثيهر جامعه بس ينه، ساختار فرهنگين زميمعتقد است که در ا يريسف

زنان کمتر  يرون از خانه برايشوند و کار بيآور خانواده محسوب منان ،معموالً مردان

 يدر موارد ،ياعغلط اجتم يل متعدد از جمله هنجارهايمورد توجه است. زنان به دال

 يدارهو بچ يداراست که به کار خانه يان مشاغليز مشتر ايب که کننديانتخاب م يشغل

 و يکتاببه امور خانه را از آنان سلب نکند ) يدگيوارد نسازد و امکان رس ياآنها لطمه

 ينيبشيزنان را پ يروشين موانع پيا ية توانمندسازپردازان حوزهي. نظر(19: 1592، همکاران

« نگهسارا ال»چنانکه  ؛مک کنندن مشکالت کيآمدن بر افائق ياند به زنان براکردهيو سع

ن يدوم ا ةمرحل» :غلط عنوان کرده ين هنجارهاير اييزنان را تغ يدوم از تواناساز مرحلة

قا ش و ارتيو سهم زنان، افزار کنند يين نظر تغياز ا ياست که معادالت و مناسبات جار

و  «»همچون  يکه زنان يدر واقع هنگام .(17: 1513، و آذرکشب ي)کشاورز شکر« ابدي

 شان به وجود آورده به پايبرا يکه آداب و رسوم اجتماع يياهبسته بنيبر عل« »

کرده اعتراض  به منابع منع يابيکه آنان را از دست يزيآمضين تبعيزند و نسبت به قوانيخيم

 رديگببر را در  ياز آگاه ييباال ةمرحل يند تواناسازيآفرشود که ين ميتضم ،کننديم

   .)همان(
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 يريگجهينت

 ةيته نظرشکل گرف يستينيفم يهار جنبشيثأتمهم در توسعه که تحت اتياز نظر يکي

کرد الهام ين روياز ا« »در رمان  «»است و « زنان يسازتوانمند»

ف يمعتقد است زنان در جامعه، ضع يسازپردازان حوزة توانمندهينظرهمچون  او؛ گرفته

ان ممکن در حقش يهاوهيهستند که مردان با تمام ش يانيزنان قربان و اندنگاه داشته شده

 يهاشهيکل بلکه ،ستندين يت زنان، درونن باور است که مشکاليبر ا «»کنند. يظلم م

ه زنان را نسبت ب خواهديم ياند. ول کردهيرا بر آنان تحمن ضعف يا يخيو تار يفرهنگ

 ت موجود فقط با تالشيوضع برساند کهن باور يشان آگاه کند و آنان را به ايهايکاست

ه ن ؛خود دفاع کنند يهاتيد از منافع و اولوينان، بازخود و  ر استييها قابل تغخود آن

 ن جهتيبه هم رند.يم بگيآنها تصم يزده و به جاهيآنها تک يگران بر جاينکه ديا

ستاده و يا جامعه ةناعادالن يهان و سنتيده که در برابر قوانيآفر يزن يهاتيشخص

ه هستند. شدنهيضات نهاديبردن تبعنيد و از بر نگاه جامعه نسبت به خوييخواستار تغ

لط غ يهاکردن با سنتپس از دست و پنجه نرم يير ارتقايک سيداستان در  يهاقهرمان

دانند. يشأن مردان مف و هميردشوند که خود را همينمند مبدّل متوا يجامعه به زنان

 داردت نياهم ياقتصاد ةزن فقط از جنباشتغال کوشد نشان دهد ين رمان ميدر اسنده ينو

او  . از نظردانديم يو فکر يتيدن به استقالل شخصيراه رسرا  ياستقالل اقتصادو 

 دهد.يبودن، زن را از موضع ضعف به موضع قدرت انتقال مشاغل

ز جرا زن  که اشتغال استمواجه  نيساالر فلسطمرد  ن داستان مخاطب با جامعةيدر ا

 يرايو بسداند يها زنانه است روا نمکه از نظر آن يو پرستار يمانند معلم ييهادر شغل

 مادري نقش صرفاً غالب، فرهنگ براساس ن جامعهيا .کنديم ياز مشاغل را مردانه تلق

زن را خطرناک  ياستقالل اقتصادگرفته و  نظر در زن براي را يدارخانه و يو همسر

ه کرد، مقابلين رويکه هر دو شاغل هستند با ا يزن يهاسنده، با ارائه قهرمانيداند. نويم

 کند.يم
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 هانوشتيپ
1. Empowerment  

ب به کودکان يا سيک دانه موز يدادن  يچ کس دستش را برايهشت ماه در خانه نشستم، ه .2

دستار،  اه، مرحوم را برگرداند، نهيشد که نه سن يجه ايدم و دستار بستم ...نتياه پوشيدراز نکرد. س

 ن مردم باال برد...يسرم را در ب

که  يزيبزرگ را از هر چ ييمقوا يهاگذرد و پاکتيم يو بقال يفروش يو سبز ياز قصاب .5

 کند.يش را داشت پر ميز آرزوين يدر زمان زهد يحت

د به شحاده فکر کند؟ ... يبرد، چرا؟ چرا بايش فرو مياحساس کرد خشم چنگالش را در گلو .7

ا نکه از شر آنهيکنم تا از شر آنها ]مردان[ در امان باشم؟ و بعد از ان بره ] شحاده[ فکر يمن به ا

 ن راحت شوم؟يماندم چگونه از شر ادر امان 

اً من ناموس يه، ثانيحماده هستم نه سعد . اوالً من اُمّياحد و حدودت را فراموش کرده»...  .3

بار  ، تو کار وت توست(يت من مانند وضعي)وضع ن کامالً مثل و مانند تو هستمستم، ميتو ن

ر از خدا و خودم ندارم، مفهوم يغ ي، من هم کار و بار خودم و ثالثاً من مسئوليخودت را دار

 شد؟

هوده سود يب يهاحرف يبه جا ياز مردم است.... چرا به مشتر يمينصف مجله حق ن .9

که  ييم، پس چرا ما در مقابل بهاياز دارين پول نيپردازد و ما به ايمک خانم پول يم؟ يرسانينم

ه او داشته باشد ب يو انقالب يمل يو آگاه يسطح فکر يدر ارتقا يکه سهم يواقع يسود ،داده

ت خود و يکه او را در فهم واقع يخواهانة درست يم؟... چرا به زن، مطالب ترقيبخشياو نم

 ؟ ميدهيال در جامعه کمک کند ارائه نمک شهروند فعّيش به عنوان اندهيآ ياهايمشخص کردن رو

 .نند تالش نخواهم کرديچيآن را مردان م که ثمرة يامجله يارتقا يمن برا .1

8. Self-Efficacy 

9. Senes of Competence 

؟ مردم مثل تو هستند ةهم يکني. فکر ميو ثروت و علم و آبرو دار ييبايو ز ي....ماشاءاهلل تو جوان .10

 گار...يه دستت سيه دستت قلمه و ي، يستادين مردا ايب يديشلوار پوش

مردم؟ دخترة احمق کدوم  يگيم -ره شد: يبه او خ يف نگاه کرد و با حالت تهاجميه به رفيسعد .11

 ده گرفت و آرام گفت: حق با توست. يه را ناديف اهانت سعديمردم؟ رف

رپرست دهند، سيست اجازة کار کردن نميکه سرپرست همراهشان ن ينبه زنا ينفت يشتر کشورهايب .12

 کند[ او سرپرست است.يبالغ، سرپرست ناتوان، سرپرست ابله، ]فرق نم
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 يتانالت تابسينند و فقط تعطمايخوانند در خارج ميدرس م منطقة ضفةپسران دانشجو که خارج از  .15

ن ييتع يهات چارچوبيبه خاطر رعا اشيالت دانشگاهيتحص با اتمام ،ند. اما دختر جوانيآيبه آنجا م

 کند. يط خانواده زندگيتا در مح گردديم شده باز

ان اند، مردان و زنرا در قبال آن پرداخته ياديز ةنيآنها هز يشرفته است، وليها پقتاً صنعت آنيحق .17

اش افسرده است، است، چهره چارهيزن عمالً در آنجا ب يکنند. وليها هم کار مرزنيپ يکنند، حتيکار م

شان سوخت، يز است... دلم برايانگ، غمييکويو نه اندام ن ييبايراهن زي، نه پينه پوست گلگون و با طروات

 د.يايبرک بود که اشکم دينزد

 د.يمند شوره از آن به ،ه، حاضر استيسرما .13

چگونه کار کند و چگونه بپوشد و چگونه با مردان  ادگرفته(ي؛ )اد گرفتهي ياديز يزهاين زن چيا .19

 فتد.يا به لکنت بيقرمز شود  نکهيصحبت کند بدون ا
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Abstract 
Sahar Khalifeh is a well-known Palestinian novelist whose 

reputation is mostly for propounding issues related to women and 

defending their rights. Since women are in the focus of most of her 

novels, the author's feminist tendencies and topics have attracted many 

critics. One of the theories that form the basis of the feminist writings 

of Sahar Khalifeh is the theory of women's empowerment. The 

employment of women and their economic independence are 

considered in the novel as the important tools for empowerment. This 

paper attempts to analyze the employment of women in the novel of 

Abad Al-Shams based on the theory of empowerment through a 

descriptive-analytical method. The research findings indicate that Sahar 

Khalifeh is influenced by the theories in the empowerment field. The 

poetess seeks to inform women in her community of opportunities such 

as education and appropriate employment, which they are deprived of 

or have less access to in comparison to men. The writer is vastly bound 

to the potentiality of women and is very committed to trying to 

encourage Palestinian women to increase their participation in social 

and economic activities by creating heroines who can stand against the 

discriminatory laws in the society. Also, by referring to such virtues as 

self-esteem, self-sufficiency and promoting standards of life for 

heroines, Khalifeh seeks to convert women from passive elements into 

independent capable agents. 

Keywords: Women’s employment, Empowerment, Sahar 

Khalifeh, Abad Al-Shams. 
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