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 دهيچک
مورد  يادب يهاهي، در آثار و نظريسم اج ماعين مباحث فمنيترياز اصتل يکيعنوان ، بهيفرودست  ةمقول

ا يضاتمام ق ةجيرسد ن ياما به نظر م ،ابعاد و موضوعات مخ لف است يسم گرچه دارايتوجه است. فمن

از فر سم، بايان فمنيهان معاصر است. جرخ و جيزن در تار گاهياع راض به جا هاستيفمن يهاو دغدغه

سندگان زن با يز از جانب نوين يات عربيادب ةات غرب، در حوزيدر ادب حضورخود، بعد از  يو فرودها

ر يحت تأثت است. او يمصر "سندگان ين نوين ايتردنبال شد. از برجس ه يش ريت بيجد

زن  تيبه هو يابيدنبال دستت به ""به طور خاص در رمان  ،ينازل زن مصتتر گاهيجا

 ه خروججيت و در ن يبه هو يابيزن، دس  يتوجه به حقوق اج ماع ةيدر سا که ن باور استتيبر ا بوده،

 يبررس لف قابل در ابعاد مخ در رمان  ين رسال يگردد. چنيمحقق م، ياز مقام فرودست  يو

آن،  يامدهايزن و پرداخ ن به خاس گاه و پ يفرودس  ةمقول ين نوشت ه بر آن استت تا با بررسيا. استت

سم يفمن ةدربار يمخ صر ةاز ارائ پسلذا  ،ارائه دهد شدهاديبه هدف  يابيدس  يتلاش زن برااز  يريتصو

قرار  يمورد بررس يليتحل-يفيتوص ةويرا با اس فاده از ش يفرودس  ة، مقول«»و رمان  ياج ماع

ر يأثدر رمان حاضر، تحت ت يق، مفهوم فرودس يتحق ينظر يدهد با توجه به مبانيج نشان ميدهد. ن ايم

ر طره بيمردانه و س يت قدرت طلبيو ذهن يمردان، مردسالار يذهن ة، برساخ يزن و وابست گ يمحورها

 آموزش زن قرار دارد. ةمسأل

 

 . زن،  يفرودس  :هاکليد واژه

                                                           
 farhadrajabi133@yahoo.comنويسنده مسئول:  يپست الک رونيک-1
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 مقدمه

وجه به س م با تيقرن ب يانيپا يهادر دهه نو ک دس اورديعنوان به عرب، يات داس انيادب

 يس يمنف يهاتبلور دغدغه يگس رده برا يد، به بست ريجد يروابط اج ماع يريگشتکل

د که انبه طرح حقوق زنان در آثار خود پرداخ ه يسندگان م عدديل شتده استت. نويتبد

و  ستتتتتينيفم ،يفعتتال اج متتاع ه،ستتتنتتدينو ""هتتا آن ةاز جملتت

س عرب ينو رمان زنان ةندين نمايتربزرگ ،يگمان برخکه به استتت يمصتتر پزشتتک

از  ،رديگيستتتت خود بهره ميز ةژه از تجربيطور وش بهيهادر رمان . اوروديشتتتمار مبه

در سال کند. يطور خاص دفاع مو حقوق زنان به يطور کلحقوق بشتر به

 مان کمپيل مخالفت با پيکرد و به دل يانگذاريرا بن "انجمن اتحتاد زنتان عرب" 1891

 د، به زندان اف اد.يويد

ز استتت. او فقدان يبرانگستتلال  «ستتعداوي» يبراشتته يهمه ماندن زنان، يدر حاشتت  

نخس ين رمان داند. يهموطنانش م يو ناآگاه يماندگرا عامل عقب يو آزاد يدموکراست

 يهارمان يوپس از آن،  .کرد يمعرف عرب خوانندگاناو را به « » ياو يعن

 ،« »، «»  از جمله يگريد

 را به نگارش درآورد. گريو چند داس ان کوتاه د 

 ي انات داسيار موفق ادبيبس ياز کارها يکيد يرا با   

 1881ال ن بار، در سياول يبرا ن رمانيحساب آورد. اسم بهيفمن ةدر حوز يمعاصتر عرب

 .ده استيچاپ رسصفحه به 191و در  يلاديم

 يمبان يگاه زن به بررسيرگذار در جاين عوامل تأثيي، بر آن استت تا با تبن نوشت هيا 

 جامعه مردسالار بپردازد. يتقابلکرد يروو   ةشيدر اند ارتقاء حضورش

 

 قيتحق ةنيشيپ

زبان  ةحوزدو در  اشيو اج ماع يانستتتان ميبه خاطر مفاه« »رمان 

ها ن پژوهشيترپژوهشتتگران قرار گرف ه استتت که از مهم همورد توج يو فارستت يعرب

  ر اشاره کرد:يتوان به موارد زيم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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»با نام  يامقاله

 در دسامبر سال  يکه در مجله  ينوشت ه

»  يهااين نويسنده را در ک اب يهادگاهيده است و ديچاپ رسبه يلاديم 1898

 دهد.يقرار م يو ... مورد بررس« »، «

در ک اب 

 يپس از معرف (1889) 

 ين و بررستتتييرا در آثارش تب  يهادگاهياو، د ةدربار ياتيکل ارائة و

 د. ينمايم

شتتاهد  به قلم« و اخلاق نيزن ، د»در ک اب  

. در ميهس  ينيد ييهابا توجه با آموزه يدر جامعة استلام زن گاهيرامون جايپ ييهابحث

هم خود توجه به فکوشند با يسندگان ميم شده است، نوين ک اب که در سه بخش تنظيا

 مخ لف يهافيط يتوجهاز کم هاگاه زن بپردازند. آنير جايات به تفستتتيات و رواياز آ

ت به ايات ورواياز آ يريگن باورند که مردان، با بهرهيکنند و بر ايجتامعه به زن ان قاد م

 أثر مسندگان به مقولة زن و ينو ينگرهيکسوي ،رستديبه نظر مپردازند. ياست عمار زن م

و  يسين ک اب با ترجمه زاهد ويا .ن اثر باشديا يهااز مشخصهم يان فمنسيبودن از جر

 ده است. يبه چاپ دوم رس 1199در سال  ن الملليبا همت شرکت چاپ ونشر ب

 و يم محمديبه قلم ابراه«« نفت»رمان  يادب ةو گون »با عنوان  يامقاله

چاپ به( 1181) 1 ةشتتمار 19 دورة «ات معاصتتر جهانيبپژوهش اد» ةدر مجلهمکاران 

 را تحت آناز  يارمان، گونه ةيه بر نظريکوشتتند با تکيم ده استتت که نگارندگانيرستت

 کنند. يمعرف «رمان نفت»عنوان 

»در رمان  يعناصتتر ستتاخ ار»تحت عنوان  يانامهانيپادر  يجمال ستتليمان

، رمان، ييساخ ارگرا يعني يم نظريف و مفاهيتعار (1181) «« 

ق يه تطبشاعر، ب يبه زندگ يبا نگاه ،را بيان نمودهت، سبک و ... ي، شخصيات داس انيادب

کرد يبه ساخ ار رمان توجه شده و رو نامه،اين پايان پرداخ ه استت. در يعناصتر داست ان

 در آن ندارد. ينمود چندانسم ينيفم
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ده زهرا دهقان يبه قلم س« زن در آثار  يمايس»تحت عنوان  يانامهانيپا 

مصر  ةگاه او در جامعيزن و جا ةدر مورد مسأل  يمباحث فکر(، 1181)

نوان ، با عزنان و ستوسياليسم صتورت مخ صتر به جنبشو به رديگيمورد مطالعه قرار م

 ،پژوهش يادشدهحاضر با  ةتفاوت مقال اما است، پرداخ ه شده زنان يآزاد يهاشتاخ 

، ديآيکه از عنوانش بر ميادشتتده، چنان نامةهدف در پاياناستتت   يمنددر نوع مستتأله

ن پژوهش، يکه در ايت در حالاستتت پرداخ ن به زن در مجموع آثار 

 بپردازند.ک رمان، يزن در  يکرد فرودس يتا صرفا به رونويسندگان قصد دارند 

 يهارمان يقيتطب يررستتتب»تحت عنوان  خود نتامتةانيتپتاام البنين بتاراني در 

و  : يمورد ة)مطالع يس ينينقد فم يبر مبنا پوريو شهرنوش پارس 

ان، ستتبک يدر پا ينظر يف و مبانيتعار ةپس از ارائ (1181) «ستتو و زمستت ان بلند(

 کند.يم يسنده بررسيدو نو نوش ار زنانه را در آثار

ا ب" "رمان  يستتم اج ماعينيحاضتتر، در خوانش فم ةتفاوت مقال

قرار  يمورد بررس يچ پژوهشيزن معاصر است که تاکنون در ه يکرد فرودست يد رويتأک

 نگرف ه است. 

 

 يبحث اصل

 يسم اجتماعيفمن

کوشد به درک درست ياستت که م يو فلستف ياز تصتورات فکر يامجموعه»ستم يفمن

ش ر يفرصت ب يط و اعطاين مردان و زنان با هدف بهبود شرايها و علل اخ لاف بشتهير

ف يچه که از تعارآن« ابديها دستتت نهيزم ةبه زنان در هم

ه ک»ن جنبش استتت يبودن ايشتتورشتت هةشتتود، وجيده ميستتم فهمينيفم ةمخ لف دربار

ه زنان يکه عل يطيست م در برابر شرايقرن ب 01 ةان دهيطور برجست ه و مشتخ  در پابه

 ةن معنا که حقوق زنان در جامعيبد« وضت  شتده بود  شکل گرفت

ود و شيده گرف ه ميمردان است  ناد ةطريدر س يريگميکه مراکز قدرت و تصتم يانستان
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کوشتتد تا به کسب يمم عدد،  يرويکردها وو راهکارها با ارائةستم ينيل، فمين دليبه هم

  ديآحقوق زنان نائل 

ه مورد هموار ،يسشناجامعه يهاهين نظريترياز اصل يکيعنوان به، يست ينيفم ةينظر

ها و مباحث دغدغه ةدر اثر ارتباط گستت رداستتت.  ان در خوانش رمان معاصتترتوجه ناقد

کا، انگلستت ان و اروپا يرآمستتم در ينياز فم يديموج جدم 1801، در دهة يشتتناخ جامعه

 يهاجنبهزنان،  يجنس يهاو تفاوت ياحستاستات شتخص ،ن دورهيدر ا .ديدار گرديپد

 آن بر هافمينيستتت برخي  (101: 1181، يمي)تستتل .خود گرفتبه يترياستتيو ستت ياج ماع

 دنشقانوني کار، بازار به زنان ورود پرورش، و آموزش گس رش از فراتر اهدافي شدند تا

 س رشگ و برابر مدني حقوق از برخورداري زنان، به برابر دس مزد پرداخت جنين، سقط

 عاملرا  يداق صا ةجنس و طبق، ستينيال فميستوس .کنند دنبال را مواليد کن رل امکانات

ن ان رف ي( از ميرو مردسالا ياردهي)سرما يطرح نظام دوگانگ»و با  دانديم س م بر زنان

لکه ب ،کنديمحدود نم يدارهيم سرما و ست يرادهيان رف ن سترمايرا تنها به از م ينابرابر

 (.9: 1191، ي)اعزاز «اردد ديکأتز ين يرمردسالا يبر فروپاش

 

 يعرب يستينيفم رمان

ل و بلوغ، بدون در يتشک ةو چه در مرحل يزيريپ ةعرب، چه در مرحل يست ينيرمان فم

و  ياستتي، ستتيستتت. قالب اج ماعيقابل تصتتور ن يعرب يهاشتتهياند ةگرف ن توستتعنظر 

که  يف ايرش و دريبا توجه به عوامل پذ دهد،يل ميشه را تشکين انديکه بست ر ا يخيتار

در روند  يکردند، نقش مهميتجربه م يعرب ينهضتتتت فکر يهادستتت اورد ةاز عرصتتت

 دهند که تفاوتينشان م از مطالعات يفا کرد. برخين عرب ازنا يهادست اورد يگردآور

طور خاص در مصتتر و زنان در جهان عرب به ةاف يستتازمان يهان ظهور جنبشيب يزمان

زنان بودند،  ياسيو مشتتارکت ستت يخواست ار حق ر  آن يط ، کهيزنان غرب يهاجنبش

 باشد يش از چهل سال نميب

 يبة زبان عرسان زن در حوزينوداس ان ييشکوفاشاهد  ،ستيدوم قرن ب ةميبا آغاز ن

 زنان،  طشده توسنوشتت ه يهادان با نگاه به داست اناز خوانندگان و ناق ياريبست م.يهست 
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سندگان معاصر ياز نو يکي «»دانند. ين زن و مرد ميب ةتمرکز آن را بر رابط

 «عطا کردند؟به زنان عرب ا يزيسندگان زن چه چينو»ن سلال که يدر پاستخ به ا ،يعرب

نمودن مشتتکلات خود و جامعه، شتتجاعت مطرح يگيروماه فيعل ينافرمان ،مع قد استتت

 نيترمهم .شوديه زنان اعمال ميکه از جانب مردان، عل يزن و پرداخ ن به س م يجستم

ن يتوجه به ا  (ستتندگان زن عرب استتت ينو ةجامع دستت اورد

 کند.يفاش م يزنان را در رمان امروز عرب يتقابل در برابر فرودس  ينوع ، مللفه

انه يمخف در آغاز کار، ،يات معاصر عربياز ادب يعنوان بخشبه يعرب يس ينيات فميادب

ر ، بروز و ظهويآن در اشکال مخ لف هنر ةطيد تا حيينپا يريد .ظهور نهاد ةپا به عرصت

ه ژيوبه يزنان عرب يهامجلات در انعکاس نوشتت هها و ان، نقش روزنامهين ميافت. در اي

در  ات،ين نوع ادبياه قابل توجه استتت يزنان مصتتر، لبنان و ستتور

ات يبا نقد ادبستتتم وجود ندارد، ياز فمن يف جام  و واحديتعراز آن رو که نقد،  ةحوز

شتتناستتد و نه يمانگذار خود را يستتم نه مادران بنيفمن»استتت  همستتو غرب  يستت يفمن

گوناگون  يهادگاهيتوان از دين حالت، ميخاص خود را دارد. در به ر يشتتتناستتتروش

ننده و دگرگون ک يان قاد يهاتير فعاليدرگ يکه همگ يدگاهيسخن گفت، د يست يفمن

واحد و مس قل  ياهيرسد اتخاذ رويل به نظر مين دلي. به هم(199:1181ک،ي)مکار« هس ند

 ار دشوار باشد.يبس يعرب يات داس انيادب يس يدر خوانش فمن

 

 رمان 

 ةجلد ک اب، اله ير رويتصتو. استت ز ا ي يروا «»

بخش زنان است. دهد که در رمان به آن اشتاره شتده و در حکم نجاتيرا نشتان م يزن

ت خوانش يقابل استتت که ييهامللفهط و ياز جهت نشتتانه و معنا واجد شتتران رمان يا

گر يآن است، نوع تعامل د يکه قهرمان داس ان در پ يکند. هدفيآن را آشکار م يس يفمن

کنند که در يحرکت م يرامون محوريپ گر عناصتتتر،يها با او، حوادث و دتيشتتتخصتتت

نبال دن اثر بهيدر ا دهند. يد قرار ميبودن اثر را مورد تأکيست يفمن هةوج ،تينها

 يمطالعات ادب يهان مللفهيترن مهم از آن روست که مهميا .ت زن استيبه هو يابيدس 
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« زنانه استتتت يخ زنتان و ستتتنت ادبيتتار يبتازستتتاز» يان قتاد ةدر حوز يستتت يفمن

خواهد يميسنده نو فرودست قرار دارد وا ي يگريت دي، در موقعزن (.199:1181ک،ي)مکار

ا مرد و زن ب ةش ببرد که استاس رابطيپ يابا هم به گونه ،ها راتي  و تقابل شتخصتيوقا

اکم تزلزل ح ينوعن روابط، يبر ان باور است که يبر ا يورد. يد قرار گيجامعه، مورد تأک

 ،دبخشيق، استت مرار مين تعليت را در هميتر، روار درستتيتصتو ةارائ يلذا برا ،استت

 ياش زندگکه در خانه يزن قهرمان داستتت ان با مرد يبه موضتتتوع زندگ يکه وق چنان

ميان آن کند که يو مشتخ  نمنمايد يمطرح نمن ارتباط را يپردازد، استاس ايمکند يم

ها درد ،ياج ماع يهاهيمادرون ةن رمان، دربردارنديبرقرار استتت. ا يحقوق چه رابطةدو 

به  و مردان بر زنان ةياز ناح عموماً ن ستت ميخ استتت  ايتار يزنان در ط يهاتيو مظلوم

 ياگونهن حال بهيدر ع استتت و ل شتتدهيبر جامعه، تحم يعموم يهاتستتن صتتورت

 و تجربه کرده يسن  ةجامع نوعانش درسنده با هميکه خود نو استت يياع راف به دردها

 کهنه سرپوش بگذارند.  يهان زخميا يرو ر استيناگز

 يها، نامتيگر شتتخصيکه گرچه همچون د استت يزنت قهرمان داست ان، يشتخصت

ت يزن، هو يله با عوامل فرودس اما در ستراستر داس ان بر آن است تا در اثر مقاب ندارد،

کند تا يستتنده کمک مين تلاش، به نويالب ه ا ،ابديش را در اج ماع بازيخو ةرف دستتتاز

 مخاطبانش قرار دهد. يروفراش، يخو ةجامع گاه زنيروشن از جا يريتصو

 

 زن يفرودست

فرودستتت نستتبت به مردان قرار  ي يعضتتر ودمع قد استتت که زنان  ،ستتمينيفمان يرج

و  يمعمو يدن به برابريمردان و رستتت يلايبه مقابله با استتت  ،ن منظوريبه هم اندگرف ته

ت يموقع توجه بهها ستتتينيفم يمشتت رک تمام يمبنا» زن و مرد پرداخ ه استتت. يحقوق

ل جنس خود با آن رو به رو ياستتت که زنان به دل يضتتير جامعه و تبعدفرودستتت زنان 

 ةزنان بازتاب جامع ي، فرودستتت يستتت ينيدگاه فميد از (.1 :1191 ،دمني)فر «شتتتونتديم

از نژاد انسان « مونث»ک ي، يدمآممکن است .   نابرابر قدرت استتيمردستالارانه و توز

ار د رف يور باطکند که زنان چين مييش تعيند و از پيآفريم« زن» تمدناما   شتتتود زاده
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 ،يشتتناخ ستتتيچ ستترنوشتتت زيه»مع قد استتت  « 1دوبووارمون يستت». (11: همان) کنند

 ،اق و در. کندين نمييفروتر تع ةک چهريعنوان زن را به ة، چهريو اق صاد يشتناخ نارو

 .(101 :1198 دوبووار،) «ستاده رها را پروين کاس يا يتمام يرشتمدن ب

، از تبلور يات معاصر عربيزنان در ادب يگاه فرودست يد بر جايستم با تأکينيان فميجر

 يهامردان در تمام عرصه»کال مع قدند که يراد يهاستينيفمبرخوردار استت   يخاصت

 ين زنان و مردان بر استتاس قدرت استتت و تماميب ةرابط .طره دارنديبر زنان ستت يزندگ

ن ياف ن ايگس رش « ت آنان در ارتباط استيبا جنس مشتکلات زنان

د زد تا مهارت خويانگيرا برم مصر،  يفرهنگ -يفکر يدر فضتااتفاق 

زنان  ةرا به جامع يو خرد جمع يباورروح انستتتان ،خ هيآم ياج ماع يهارا بتا دغتدغه

 يمصر، از مردان موجودات ةحاکم بر جامع يدئولوژين باور است که ايق کند. او بر ايتزر

، تاب  مرد ياست که زن مصر يعيدهد  لذا طبيها را در ر س قرار مآن ،فرادست ساخ ه

 :فرودست قلمداد گردد يو موجود

، انيدر اين م ر کشد يتصورا بهنس دوم بودن زن ج بر آن استت تا تصتور ستندهينو

 .و زنان تاب  محض مردان هستت ندد کننيجلوتر از زنان حرکت م ييهامردان در صتتف

ر از ين تصتتتويگر، مشتتتابه هميد يدر جا امور زنان وجود دارد. همتة ت دريتن تتابعيا

 . گردديها ارائه مآن يو پوشش يشکل يهايژگيقرارگرف ن مردان و زنان و وت يوضع

مردان با توجه به وضتتتوح کارکردشتتتان در توان گفت که يبا توجه به اين نمونه، م

دارند برخور يت فرادس يها از موقعو ابهام موجود در عملکرد زن يرگيجامعه نسبت به ت

در  ،نيست. علاوه بر اين مهم غافل نياز ا نيز لباسشاند به رنو يدر تأک يح  و 

 :کننديحرکت م مردانعموماً پشت سر  زنان مورد بحث،رمان 

 اه گيمردان بر زنان، جا يسنده بر آن است تا با ذکر تقدم ظاهرينو ،رسدينظر مبه
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 ن مهم، گرچه چندان يا د قرار دهد.يورد تأکم ياز حقوق اج ماع يها را در برخوردارآن

 کند. يکمک مبه بيان اين کمبود رمان  يابد، اما ساخ ار کلييطور برجس ه نمود نمبه

سالار مرد ةجامع يزنان، نگاه ابزار يفرودس  ةرگذار در طرح مقوليگر مسائل تأثياز د

به  يابزار اهگن»شتتود. يواق  م ياج ماع ستتمينيبه زن استتت که به شتتدت مورد ان قاد فم

ر عدم کن رل زنان ب. شوديزنان م يمردسالارانه موجب فرودس  ةزنان بنابر ستاخ ار جامع

ان بر زنان دمر ةسلط واملها، از عستينيشان در نظر فميجستم خود و احساسات جنس

 .(80: 1191دمن ، يفر) «باشديم

 ار مهميبس يدرآمدشياز زن را به عنوان پ يابزار ةاست فاد ،شيدر رمان خو

 يريتصاو ،ن راس ايدر هم .دهديد قرار ميکأزن مورد ت يتصتور فرودس  يريگدر شتکل

کوشتتد تا او را ير مين مستتيبه زن داشتت ه و از ا يابزار يکند که مرد، نگاهيرا خلق م

  تحت تصرف خود درآورد 
ن ز يمرد بر زن و فرودستت  يچون و چرا يب ةطري، ستتيرين تصتتويخلق چن ةجين 

افت يزن قابل در يو اج ماع يفرد يزندگ يايزوا همتةدر  ين اتفتاقيچن .خواهتد بود

 هستت ند  در هر حالتبرخوردار مشتت رک در قبال زن  ي يماهمردان از  رواز اين ،استتت

 طره بر زن است:يسس و...، يکار، پلشوهر، صاحب يهامش رک ماهيت وجه

 .(91 همان:) 

او  يزن و کالا انگار ده انگاش ن حقوقيبر آن است تا ناد يين فضتايدر چن 

تفاوت  م1891و  1801 ةستتت دهيناقدان فمن»عناصتتر جامعه م ذکر شتتود.  را از جانب

بر (. 199:1181ک،ي)مکار« دانس نديزنان م يو سرکوب فکر يس م ماد ةرا شتالود يجنست

معلوم  ي يماه يو دارا يبمردستتتالار، قال ةعمشتتتکل برخود مرد با زن در جان مبنا يهم

 و دشناسيدست مفرو يعنوان موجودمرد همواره زن را به ،ين قالب رف اريدر ا  استت

 کند.يتاب  قلمداد م، اشيت اج ماعيصرف نظر از موقع او را



    نقد ادب معاصر عربي  901

 يزن و وابستگ

ا يزنان به عنوان جنس دوم  يت باعث معرفيزنتان که در نها يهتان دغتدغتهيتراز مهم

ت که اس ياگونهجامعه به ةساخ ار مردسالاران»است.  يوابس گ ةگردد، مقوليفرودست م

د کنيم يوجود مرد ک از آنان را وابس ه بهيدهد و هريت نابرابر قرار ميزنان را در موقع

  19: 1191، ياعزاز)« ت کنديتا از او حما

که ييتاجاکند   يمعرف فرودست يجنسرا او  ،زن يوابس گ ةلأبا طرح مس 

حل  يبرا مردان ر استتتت از يندارد، لذا ناگز مستتتاعدنا يخروج از فضتتتا يبرا يتوان

  رد:يمشکلات خود کمک بگ

 يوابستت گ ةمقول ين فراز از رمان، قبل از هر مفهوميمطرح شتتده در ا يهاپرستتش

ن يقوان ،در رمان خود مع قد استتت دهد. يرا نشتتان م ياز فرودستت  يناشتت

ن يشتتود تا ايباعث م ،رف ه شتتدهيپذ يالگوها وشتتش وَپدر نوع  ،شتتده بر زنانليمتح

عمل کنند  ياج ماع يد مطابق با هنجارهايتبتا رد کتهيزنتان شتتتکتل بگ ينتت برايذه

 .ستتتيقدرت جامعه، غافل ن يهاهين، او از نقش لايعلاوه بر ا 

ن يبا وضتتت  قوانقدرت،  يهاهيان امور و در ر س لايعنوان م صتتتدحتاکمان جامعه، به

 ها. آندندارزنان  يدر وابس گ يادينقش ز ،يو خصوص يعموم ةدر دو عرصنادرستت 

 يترنييپا ةگاه او را در مرتبيجا ،ه زنيعل يو اج ماع يعرف يهايريگد ستتختيبا تشتتد

 :دندهيمرد قرار منسبت به 

(11 همان:)

 ن رمان، نماديدر ا پادشتتاه استتت. ينين قوانيند وضتت  چنيبرآزن به مرد،  يوابستت گ

اقدام به وضتتت   اوکرد.  يرويد از آن پياستتتت که با يدئولوژيک ايگذار انيقدرت و بن

ه پناه دادن ب :شوديجاد ميزنان ا يبرا يگريت ديکند که بر اساس آن، محدوديم يقانون

ا م هم يک مجرم ي يکه معمولا برا يستفر ممنوع است  حکم يمجوز رستم با يزن ح 
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مردان از  ةليوستتتت بر زنان بهيجاد محدوديظارت و انگردد. يب صتتتادر ميتعقتحتت 

رمان  يجا يدر جا يکردين روي، با توجه به چن.استتتزنان  يعوامل فرودست 

 .(90: )هماندهد ينشان م زن اعمال محدوديت بردر  را نقش قدرت حاکمه شيخو

 

 مردان يذهن يهابرساخته

 رددگي، معلوم ميستتم اج ماعينية فمژه در حوزيوبه هاستتتينيفم يهادگاهيد ياز بررستت

ا، هتين ذهنيا .ت مردان استيذهن ة، برساخ يسن  ةباورها و تصتورات موجود در جامع

بووار دو» گردد.يل ميمسلط بر جامعه تحم ي يج به عنوان ذهنيبا گذشتت زمان و به تدر

 ،يراقع)نجم  «انداو ساخ ه و پرداخ ه کرده ينهادهارها و ازن را مرد و ساخ  مع قد است:

مورد  9«پستاساخ ارگرا يهاستتيفمن» لةيوستبهژه يطور وبه ين نگرشتيچن (.111 :1181

 داننديم يا توهمي يت را محصتتول همان ستتاخ ار زبانيجنستت»ها آن .رديگيد قرار ميتأک

 (.119: 1181 گز،ي)کل« کنديجاد ميت را هم ايکه توهم هو

 يگاهي، در جازنت يهو که غالب استتت ،تين ذهنيا «» مانردر 

، همچنان مقامش، ده باشتتتديت هم رستتتيبه مقام الوه اگر يح  ، لذا زنفروتر قرار دارد

   فروتر است:

«

 »

 يزنِ قدرتمندِ فرضتت يمکان گاهيانگر جاين، بير زميزن در ز ةاشتتاره به حضتتور اله

در جهان که    هرچندر دهدييتواند معادلات قدرت را در ستتطج جامعه ت يم استتت. او

 ر است.ييجاد ت يدر ا يتوانمند ن( فاقدين: مقام فرودير زمي)ز ين مکانيچنواق ، 

 ييهاگر پرستتشيکند و بار ديت را در رمان خود دنبال ميالوه ةستتررشتت  يستتعداو  

ن بار در ير کشتتد. او ايتصتتومردان را به يذهن يهاتا برستتاخ ه دکنيمهدفدار را مطرح 

ا ر يزير است هرچيزن، ناگز ايگو کهپردازد، چنانيه ممردان به طرح نگرشها، کنار الهه

 با مردان بسنجد.
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 (.11همان: ) 

 دانش ةزن، مقول يمباحث فرودس  يريگمردانه در شکل يذهن يکارهاگر ساز وياز د

 است و رل و نظارت اج ماع کن يقدرت مدرن برا يکارهاو از ستاز يکي ،دانشاستت. 

به نظر  .شتتودين مردم ميمدن جهل و خرافات بآوجود ستبب به ،موزشآدانش و  فقدان

م از عد يطان، ناشتتيکردن شتتت م همياف ن منشتتأ گناه و در نهاي يجو براجستت  رستتديم

 نيبر ا وقوفبا  م قن استتت.  ينشتتياز ب يانستتان ةجامع يبرخوردار

 برد.يش مي  رمانش را به پيان، وقايجر

همان: ) 

00)

 ،دشويم يجامعه تلق يهايرانيطان مقصتر ويگر شتيگر از رمان، بار ديد يدر قستم 

 ةفيهتا که وظروزنتامته .مردم از شتتتر خرافتات وجود نتدارد يآگتاه يبرا يهنوز منبع

ار پادشاه )مرکز قدرت( هس ند و يرا برعهده دارند، در اخ  يبخشتيو آگاه يرستاناطلاع

دن به يت با سمت و سو بخشيدارند که در نهايگام برم ييهان خواست هيتأم يدر راست ا

 .(91 همان:)کنند يم يفکر يماندگها را دچار تش ت و عقبت مردم، آنيذهن

 ييقهرمان داس ان، الگو يش، برايخو ياج ماع ةفيعمل به وظ يستنده، در راست اينو

 ياستتت که قهرمان داستت ان هر از گاه 11«ر فرزانهيپ»ن الگو همان يند. ايآفريخردمند م

زن را  يو نقش راهبرد يفعال، کارکرد اج ماع ي يجاد ذهنيکند تا با ايام او را تکرار ميپ

 ر م ذکر شود:ييجاد ت يدر ا

(91 همان:)

ردانه م يذهن يهابا برساخ ه يتقابل يکرديرو ةدر رمان، نشان يين صتداهاين چنيطن

ک يمخ    ،يانسان ةامعجو انحراف در  ياگرواغاستت که  ياستاست ةن نک يانگر ايو ب

در رمان خود  . نوع بشتر صتدق کند ةتواند درباريم ، بلکهستتيجنس خاص ن
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گناه دانستت ه و  يزن را عامل اصتتل ،ستتالاردر جوام  استت بدادزده و مرددهد که ينشتان م

 :ناهکار نباشدگکه  دهر چن  دهند يها را به او نسبت ميکاس  ياممت

(118 همان:)

که اين  آوردين را درکنار هم ميو ماشتتت يک پاراگراف، زن، گاو اهليستتتنده در ينو

به  يد خوبيکأها تتين موقعينگاه جامعه به زن است. آوردن صفت در اموضوع، بيانگر 

 .اندشتتدهدستتت مردها رام زنان بهن جهت که ياز ا «بودن ياهل» .دهديموصتتوف خود م

 يرادست مردان هس ند و ب ةکه آنان ساخ ه و پرداخ  بيانگر اين نک ه است زين «نيماشت»

ن باب است ياز ا يهم گاه« گاو» بهاتصاف  يح   اندشتده يزيربرنامه اطاعت از مردان

 .خارج شود قرار دارد،که در آن  ي يتواند از موقعيد  زن نميخواهد بگويسنده ميکه نو

استتت که  يفي، توصتتبودن ذهن مردان ةستتاخ ه و پرداخ و  گر، اصتتل راميد يعبارتبه

 ان کند.يخود را از وض  موجود ب يتا نگاه ان قاد قصد دارد ،آن با طرح

 

 يطلبت قدرتيو ذهن يمردسالار

 ،ي لف )اج ماعخم يادهاهاست که در آن مردان توسط ن ي، نظام و ساخ اريستالارمرد

زان نفوذ مردان ين ميا  دهنديخود قرار م ةو ...( زنان را تحت سلط ياق صتاد ،ياستيست

در  يش ريسهم ب از مردان ،ن وجوديبا ا .نسبت به زنان در جوام  مخ لف، م فاوت است

 همچون قدرت، ثروت، اح رام و ... برخوردارند.  ياج ماع يايمزا

و  يماد يهاجنبهش ر در يرا ب يسالارمرد ،ستيست و مارکسياليسوس يهانستتيفم

مبارزات  يمحور اصتتتل رستتتديبه نظر م کنند.يم يبررستتت يدارهيدر ارتباط با ستتترما

سلط را در ت يمشکل اصل هاستيفمن را يز  باشتد يمردستالارنظام  بازخورد ،يست ينيفم

 .(111 :1198 ،وود ي)ه داننديحاکم بر جوام  م يمرد بر زن و نظام مرد سالار

زنان،  ةژيف ويوظا ي يجنستت يهال تفاوتيدلبه يمردستتالار»استتت مع قد ستتم ينيفم

و  (09 :1191 ،ي)سبحان «ط خانه دارديمردانه در مح ةشه در سلطي، ريو همسر ير مادرينظ
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ن، ها، قانوق سنتيا از طريم يمس ق راشتزور و ف يريق به کارگيمردان از طر»آن  يدر ط

کنند که سهم يکار مشخ  م ميزبان، آداب و رستوم، آداب معارضتت، آموزش و تقست

 .(11 :1191 ،ي)اعزاز «ستيزنان در جامعه چ

ندارد.  ي سيفمن يهان با نگرشياديبن ي، تفاوتيمردسالار ةبه مقول نگاه 

مرد را  يچون و چراية بطريتا ستت قصتتد داردستتاده  ييم فضتتاياو در رمان خود با ترستت

هر نوع  نير کشتتد. او همچنيتصتتوجامعه بهقدرت، صتتاحب کار و نماد عنوان مرکز به

 زند تاب  عمل مرد است: يکه از زن سر م يرف ار

 11 »

به  ز يآمر اع راض مبال هيت محض، گرچه ممکن استتت تحت تأثين تابعيا

 يابر ييهان گزارهيسنده از چنين است که نويت ايمصتر باشتد، اما واقع ةستاخ ار جامع

 يگزنددن شکل ير کشتيتصتواو با به قرار داده استت. هم قدرت مرد مورد است فاديترست

 دهد و همچونيد قرار مياج ماع را مورد تأک يم عموميو تسل يرندگيند پذيفرآ اهانسان

تفاوت  ةطواسکه به يد بر س م مش رکيق تأکيطر تا از»کوشتد يکال ميراد يهاستتيفمن

 ک،ي)مکار« اورديملنث را به وجود ب يبستتت گاز هم يرود نوعيها مزنتان با مردان بر آن

علت عدم بلوغ درک جامعه، بهزنان گر يتوستتط د رش اين موضتتوعياما پذ (. 189: 1181

جا که زن قهرمان داس ان ژه آنيوکند بهين هدف سخت ميتحقق ا ي، کار را براياج ماع

  : شود کهيگر مواجه مين جواب از طرف زنان ديبا ا

هان ر بازگشت به جيهدف از مس يريگيو پ يشناسباس ان ةاش  ال زن قهرمان در ادار

 يطلبار قدرتر ساخ ين، تحت تأث، زناهدف ةجامع ن استت که دريا ةنشتان دهندمرده، 

ن يگرچه ات خود باشتتتند، يهو ةاعاد يمردانه ناچارند در جهان وهمناک گذشتتت ه در پ

  گردد.يگاه زن ميموجب تنزل جا شود ويمحقق نم مهم،
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 موزشآ ةلأبر زن در مس هطريس

. ستيممکن ن ،بدون وجود زنان آن به يابيدس  وجوام  است  ةاز ارکان توستع ،آموزش

 ةبه واسط .نده دارنديآ يهاموزش نسلآدر  ينقش مهم ه و خانوادهزنان در ستطج جامع

 ةدن به توستتعيرستت يبرا لازم استتت نيبنابرا ،شتتوديمدار يها پااز فرهنو يارينان بستتآ

 زنان فراهم کرد:  يامکانات لازم را برا ،داريپا

 دهد حرف زن تمام شودياجازه نم يح  که يمردبا از خانه  يريتصو، در شاهد بالا

 خواهد به او بفهماند که حرفشيا ميگو، زن ندارد يهابه گف ه يکه ارتباط اتشدس ور و

ام ت در کليو قاطع يدر فرمانبردار  يکوتاه به منظور تستتتر يهاندارد و از جمله ي ياهم

نش واک .ک شوديگذارد زن به ک اب نزدي. او نمشوديطب ارائه م، به مخاکندياس فاده م

 ش ستتطجيمردستتالار به افزا ةل جامعياستتت بر عدم تما يليزن، خود دل مطالعةدر برابر 

 زن. يارتقاء سطج آگاه ،آن يجامعه و در پ يو علم يفرهنگ

 قين ستتتو، از طريم فکران مذکر از افلاطون به ا»که  ندادهيتن عقيهتا بر استتتتيفمن

انتتد  در کرده يمنفعتتل معرف ي، زن را موجوديستتتاختتت و پرداختتت منطق متتاننتتد

ر گيکه د يزيگردد  هر چيمذکر به خود باز م ةنان، ستتتوژيا يفلستتتف يهايپردازهينظر

 (. 181: 1181 ک،ي)مکار« يدنيشياست و نااند ياست و جز اوست منف

زن، دخالت در امر اش  ال، در جهت اعمال  يمرد بر مستائل آموزش ةطريدر کنار ست

ا يدر جوام  مرد سالار، زنان به مشاغل سخت و زنان استت.  يريادگي ةقدرت بر عرصت

، يگونه کوتاهدر صورت هر و شونديست مش ول مين آنان نأکه م ناسب با ش يمشتاغل

 :گردنديمواجه ممرکز قدرت با خشونت 
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ک نمود از مرد ياع راض و مبارزه با  ييدهد زن توانايزن بتا مرد نشتتتان م يريدرگ

ن ياو را زم يد و با لرزشگرديره ميمرد سالار بر او چ ةرا دارد، اما قدرت جامع يستالار

ن با يقيطور قط  و که به ي  امربرديلذت م نابرابر يشتتدن در رقاب برنده از ،مرد زند.يم

  زن محقق نخواهد شد. يش قدرت آگاهيافزا

نظارت و کن رل  ةويشتت در ،ژه زنانيوعه بهمد جااقدرت بر افراعمال د، يجد ةدر دور

 يزنان و عدم برخوردار بر تيمحدوداعمال  ،نآ ةجين و  رديگيصتتورت مآنان  رف ار بر

به علت کن رل و نظارت در جامعه و » استتتت. خود در ابعاد مخ لف يحقوق انستتتان از

چه نظم قواعد شتتوند که رف ار خود را با آنير مزنان مجبو ،موارد ياريخانواده، در بستت

 ياصل أمنش ،دهسنينو. (11: 1191 ،ي)اعزاز «هماهنو سازند  جامعه از آنان خواست ار است

داند و مع قد استتتت که مردان از حقوق خود يمردان م ةرا رف ار پرخاشتتتگران اتفاق نيا

    .کنندير آنان اس فاده ميش ر بر زنان و تحقيظلم ب يبرا

از  يدرتاعمال قدرت بر زنان به دو صتورت مطرح است: اول، ق، يستعداو رمان در

که مان   يکند و دوم، قدرتيم يصتتورت نافرمانزدن او در مرد که اقدام به ک ک يستتو

 يست که بر زندگن قدرت، همان قدرت نفت ايشود تا از خود دفاع کند و اياو م ةاراد

ر ايمافوق اراده و اخ  يقدرت ةطريدر جوام  مردستتالار، مردم تحت ستته افکنده يآنان ستتا

 خورد.يشم مدر زنان به چش ر يبقدرت بر مردم جامعه  ةطرين سيا و خود هس ند

 

 گيريجهينت

 ةارائ يدر راستت ا يستتندگان زن عربينو يهامحصتتول دغدغه ،يستتم عربيان فمنيجر

م أثر از  رو عموماًنياز هممعاصتتر استتت.  ةزن در جامع يو حقوق يت اج ماعيوضتتع

به  يابيدس  ةها در عرصتتحضتور آن ياج ماع يهازنان و کاربستت يزندگ يهاتيواقع

 يخيتار ةزن، با مطالع يان فرودستتت يدر واکنش به جر ت استتتت. يهو
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ن رو ياز ا .پردازدير آن مي، به تصتتوياج ماع يهاتيو واقع يستترنوشتتت زن مصتتر

 ت قلمداد کرد. يصرف عناصر روا يريکارگها بيال يخ ةديرا زائ او توان رمانينم

استتتت در حال  ياگاه زن در جامعهيت تزلزل جايتروا «»رمتان 

ر جامعه يگبانين نزاع، گريکه در ارا  ي يسنده، بحران هويسم. نويگذار از ستنت به مدرن

در  نز .شوديرا م حمل م بين آسيش ريب جنس زن، کندياذعان م م کرده،يترس شتوديم

، امعهحاکم بر ج يو اق صاد ياج ماع يهات و بحرانيبه هو يابين دس ين کشتاکش بيا

ز ل تمرکيدلکه تحقق آن به يکنتد  امريتلتاش م رف  موان  ياستتتت، لتذا براق ير تعلد

 رسد.يج و قدرت بلامنازع سنت، دشوار به نظر ميقدرت، عدم آموزش صح

اکم بر ح ي، از ساخ ار سن يو اق صاد يزن در مصر، علاوه بر ابعاد اج ماع يفرودس 

از مردان،  حتتاکم بر آن عمومتاً يدئولوژيتکته ارد  چنتانيگيز نشتتتأت مين ينظتام فکر

ن اتفاق يهم .سازدي( ميگريفرودستت )د يروين فرادستت )خود( و از زنان يوداتموج

د بر جنس دوم بودن زن، مراتب يمون دوبووار با تأکيس همچون شتود يباعث م

 د.ياع راض خود را ابراز نما

 يف الگوهايو تعر نير قوانيتأثزن بته مرد، تحت يورد بحتث، وابستتت گدر رمتان م

و  يير نوگرايتأثتحتمصر،  ةجامع يالگوهاگرچه ممکن است رد. يگيمستلط صورت م

همچنان ، اما سرنوشت و حقوق زنان گردد يسيدچار دگرد يو اج ماع يتحول اق صتاد

زن  ين امر به فرودس يشود. اين مييفروتر از جنس مسلط تع يامح وم و در مرتبه يامر

رد، مطابق م يرش فرادس يدهد که بر طبق آن، پذيرا شکل م ي يذهنده، يت بخشيمشروع

 است. ياج ماع يبا هنجارها

با  يباطچ ارتيها هانسان نيتفاوت ب ها، مع قد استستيفمن ش ريب، همچون 

 ين محورهايتراز مهم يکين رمان مع قد استتت، آموزش يت افراد ندارد. او در ايجنستت

 ة آموزش باعث شده استطره بر مقولياست بداد زده، ستت ةدر جامع ارتقاء انستان استت،

 رد.يفروتر از مرد قرار گ يجنس زن، در مقام
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و  ن نابرابريمردانه، مخالفت با قوان يذهن يهادرهم شتتکستت ن برستتاخ ه يتلاش برا

 ةز از مقوليزن در گر يهاستتمين مکانيتريت، از اصتتليبه هو يابيدستت  يکوشتتش برا

 است.  اندر رم يفرودس 

 

 هانوشتيپ
ست ياليس انسيست و اگزينيسنده، فميلسوف، نويف، (Simone de Beauvoir) مون دوبووآر يست .1

ن اثر او ک اب جنس يا آمد.از مشهورتريدنس بهيدر شهر پار يلاديم 1819ستال استت که در  يفرانستو

 پردازد. يمخ لف م ياياز زوا يزنانگ يدهيبه پد وم شده يدوم است که در دو جلد تنظ

  تسده شده ايچيپ يديشان با پوشش سفيسرهاو  رندگشاد بر تن دا يهاردان که جامهاز م يگروه .1

 .مدندآبه حرکت در  ،اه بر تنيس يهاجامهبا از زنان  يامدند. پشت سرشان دس هآ سرش به صف يبالا

 زنان ت سرشانشاز پ مردان( وشتب پنهان شتد )کارفرما( از پشتت سرش نهان شدند ) يکير تارد .1

 پنهان شدند()
 

 است کارش صاحب که دهديم نشان لبش يرو يمشک پيپ اما است  شوهرش يصدا هيشب صتدا .1

 ،ديد که را اشچهره. گرفت قرار زن يروبرو و ديچرخ خود دور مرد. است نشتست ه يصتندل يرو که

 .است کاراگاه او ديفهم

 نهات است ممکن ايآ رود؟ يم کجا به کند فرار اگر کند؟ فرار ديبا زن کي چرا دانستينم کسچيه .1

 باشد؟ کرده فرار يگريد مرد با يکن يم فکر باشد؟ کرده فرار

رون برود يب يبا مرخص ي. اگر زنيت زنان از مرخصتيمحروم :ادر شتدصتروز بعد دست ور پادشتاه  .0

 .ا پناه دادن به او ممنوع استياسکان 

در  يجنس ضيسم است که مع قد است تبعيان پسافمنيجر يهارشاخهيسم پساساخ ارگرا از زيفمن .9

ر يثأتان، تحتين جريا(. 11: 1111 س،ي)مورستتتت ين يها منطقنهيگر زميم آن بته ديزبتان نهف ته و تعم

رح شدند وتار طيدا و ليکو و درچون فو يلسوفانيانه و پسامدرن که توسط فيپستاساخ ارگرا يهايتئور

ا يستتتکو، ژولي، هلن ستتتيگاريريلوس ا ن نگرش، عبارتند از:يا يهان چهرهيتروجود آمد. از معروفبه

 س وا.يکر

 بيفر و رنوين کي جز نيا ايآ کنند؟ يزندگ نيزم سطج ريز هاالهه که است ممکن يراست به ايآ .9

 نبود؟ مکان نيا به او کشاندن يبرا

از جنس مرد هستتت ند  ، ها قرار دارندنستتتبت به الهه يترنازل يهکه در مرتب تمام پيامبران يوق » .8

 «ميزن تصور کن يت را برايوهال مقامممکن است  چگونه
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طان يش (جانبردم گف ند: طوفان از )مده. مشکل انسان در آو خونش بهبا گوشت  طان بود کهيشت .11

تو را  است طانيشن يا ايآ؟ ييجاکزمان يمادر عز يا ا نجاتشتان دهد.تمادر را ندا دادند  يهاستت و اله

ر داده ييو اسمت را ت  زشت کردهات را ات پوشتانده؟ چهرهستخت بر چهره ياهيلا پنهان کرده استت؟

 ؟است

 يونو استتت که در تنگناهاي يمطرح شتتده در ناخودآگاه جمع ياز کهن الگوها يکي، ر فرزانهيپ .11

ر فرزانه نماد خرد يکند. پيت ميست هداين يريگميشتود و قهرمان را که قادر به تصمينمودار م يروح

کند تا انسان از يق عقل برتر کمک ميشود و از طريها محسوب مانسان يو جزء سرشت همه يموروث

 .(111:1109ونو،يابد )يسرنوشت شوم نجات 

  ست جز انسانين يطانيچ شيه :دوش يم هديشب شن يکياش که در تارخاله يصدا .11

 يکس .س اديبا کار از يروز دس گاه، و برود رونيب و رديبگ يمرخص يروز ،ياهل گاو است ممکن .11

 که ندارد امکان و استتت زن او م استتفانه اما کند، م هم يبدرف ار به را دو نيا از کي چيه ندارد حق

 باشد گناهيب

 کس چيه و کج زبانش معوج، و کج کلماتش. شتتد دهيشتتن يفيق درون از( ايگو) پادشتتاه يصتتدا .11

 نيا انجام از سپس. دادند تکان را سرشان. داد تکان تعجب با را سرش هاآن سيرئ. ديگويم چه دينفهم

 در. شدند لندب شد بلند خود يصندل يرو از( بودند خود سيرئ تاب . )س ادنديا باز زين آنها س اديا باز کار

 .زنان سرشان پشت از و شدند پنهان سرش پشت از شد پنهان شب يکيتار

 ؟يکنيبشکه را حمل نم. چرا يک زن هس يتو هم مثل ما   .11

 يپر از مو يدا نبود. زانوهايز از مرد پيچ چيه ستتاقجز دو پا و ( ؟يکنيمطالعه م)؟ يخوانيما يآ .10

نکه ک اب را باز يبه محض ا ش قرار دارد؟يچشتتمانش در زانوها يعني .ستتتدايپ ن لباس خوابياز ب او

غذا  شيک براي...از ساعت .بگذار کنار راک اب د.يديچشمان مرد را ترسان و لرزان م که بخواند، کرديم

اجاق است و  يرف غذا بالاظاگر گرستنه شود  شتود؟ين سترعت گرستنه ميآماده کرد. چگونه او به ا

  .يشپرخانه در سه قدمآ

ک بود ضربه سرش را بشکافد ينزد ظاهر شد. ،که دس ش را بالا برده بود يدر آن لحظه مرد درحال .19

س اد و به طرفش يسر ا يدان نبرد است مرد بالايدر م ييچنان که گو د.يزد و از مرگ ره يجست  اما زن

ن ز، تا او را خل  سلاح کند ربودرا از دس ش  لچهيب ن زد.ي( او را زمي)کستل يحال يبه رغم بخم شتد 

  گرفت...بشکه را 

 

 منابع و مآخذ

مقالات(، تهران: روشنگران و مطالعات ها )مجموعه دگاهيسم و ديني(، فم1191، شهلا )ياعزاز -

 زنان.



    نقد ادب معاصر عربي  911

، چاپ دوم يات فارسيها در ادبو کاربرد آن يادب يهاهي: نظرينقد ادب ،(1181، )ي، عليميتسل -

 .تهران: ک اب آمه

- 

- 

 را.ي، تهران: سمينيبحر يمهس  ةسوء تفاهم، ترجم ،(1198مون )يآر، سودوبو -

- 

 يهاسم و دانشينيچاپ شده در فم، يس ينيفم ياسيفلستفه ست (،1191) ي، محمدتقيستبحان -

 .قات زنانيدف ر مطالعات و تحق ، قم:1: مجموعه مقالات، چيس ينيفم

- 

- 

 ان.يآش :روزه مهاجر، تهرانيف ةسم، ترجمينيفم ،(1191ن )يدمن، جيفر -

، تهران: 1گران، چيو د ي، ترجمه: جلال ستتخنوريادب ةي(، درستتنامه نظر1181) ي، مرگزيکل -

 اخ ران.

- 

معاصتتتر، ترجمه: مهران مهاجر و محمد  يادب ةينامه نظر(، دانش1181ما )يرنا ري، اکيتمکتار -

 ، تهران: آگه.1، چينبو

- 

- 

 .ين ، تهران:يس ينيفم يهاهيجام  بر نظر يدرآمد (، نقد و نظر:1181ژه )ي، منينجم عراق -

، يمهرآباد يعي، ترجمه: محمد رفياسيس يهايدئولوژيبر ا يدرآمد»(، 1198وود، اندرو ) يه -

 ، جلد اول.ين الملليو ب ياسيدف ر مطالعات س

: آستت ان ، مشتتهدين فرامرزي، ترجمه: پرويال( چهار صتتورت مث1109ونو، کارل گوستت او )ي -

  قدس. 
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Abstract 

Subordination, as an important topic of social feminism, is widely 

dealt with in literary works and theories. Although feminism has 

different dimensions and themes, it seems that the result of all the 

feministic concerns is the protest at the woman's lower position in the 

history and the contemporary world. The feminism, with all its ups and 

downs, after experiencing Western literature, was followed seriously by 

women writers in the Arabic literature. A well-known writer in this field 

is Nawal el-Saadawi from Egypt. She is impressed by the position of 

the Egyptian woman and, specifically in the novel Al-Hobb fi Zaman-

al-Naft seeks to retrieve the woman's identity. She believes that, in the 

light of the social rights of the woman, achieving her identity occurs 

only as a result of leaving her subordinate position. This approach can 

be viewed in various aspects of her novel. The present study aims to 

investigate female subordination and its results as well as provide an 

image of women's efforts to achieve their desired goal. So, after a brief 

overview is given of social feminism and Saadawi’s novel, the concept 

of subordination is examined using the descriptive-analytic method. 

The results show that, according to the theoretical foundations of the 

research, the concept of subordination in the present novel is affected 

by women’s dependence, the mental construction of men, patriarchy 

and male power, and the control on women's education. 

Keywords: Subordination, Woman, Nawal Saadawi, Al Hobb fi 

Zaman al-naft. 
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