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Abstract 
Miral al-Tahawi is an Egyptian immigrant who has been instrumental in bringing 
feminism to the forefront of Arabic literature through her novels. She has drawn the 
attention of her readers to the discourse of active heroic women and has advanced 
the feminist view of women. Choosing female heroes and numerous female 
characters for her novels — who all live under similar circumstances — she has 
sought to address the troubled lives of the women of her homeland who have been 
trapped by past traditions. The world of al-Tahawi’s novels is a mixture of Arab 
traditions, the failed aspirations of Arab women, and the undeniable identity conflict 
of women in the modern world. Thus, to elicit an understanding from her novels, 
one can examine them from the perspective of feminism. The question is to what 
extent the author devotes her work to women, and, given the dominance of past 
legacies in the novels, which spectrum of women’s classes in society receives more 
attention. To understand this, the present article adopts feminist criticism to study 
motifs such as the implications of women’s despair, poverty, deprivation, and lack 
of social status in the novels The Tent, Blue Aubergine, and Brooklyn Heights. 
Employing a descriptive-analytical approach, the article scrutinizes the role of the 
female body in the condition of the women. It also studies marriage and lovemaking 
in patriarchal and misogynistic societies and the rebellious efforts of women to 
achieve better conditions. The results of the study indicate that al-Tahawi does not 
have an optimistic view of women and that she always links their frustration and 
despair with their dissatisfaction with their bodies. The protagonists of these novels, 
who are usually reflections of the author herself, in confronting their patriarchal 
societies, become rebellious and iconoclastic and demand attention and the right to 
have high social status. 
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مطالعه مورد پژوهانه سه ) یمیرال الطحاو آثار مضامین فمینیستی در

 (بروکلین هایتسو  الزرقاء الباذجنانة، الخباءرمان 
 

 الهام مریمی
 مشهد یدانشگاه فردوس یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 یشهر انیدریاحمد رضا ح
 مشهد یدانشگاه فردوس یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 یقیبهار صد
 مشهد یدانشگاه فردوس یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 (91 صتا  69)از ص 
 18/08/1398، تاريخ پذيرش: 30/05/1397تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
های متعدد زنان زن و شخصیت، با برگزيدن قهرمانان هايشدر رمانمیرال الطحاوی نويسنده مهاجر مصری 

های نج زنان سرزمینش که در سیطره سنتبرند، به قصه پر رکه همگی در يک وضعیت مشابه به سر می
 از منظر مضامین   تواندالطحاوی میهای رمان  از اين رواست.  ورزيده، اهتمام اندگرفتار آمدهگذشته 

سؤال اينجاست که اين  آنان به مخاطب القا شود. تا درک درستی از مورد بررسی قرار بگیرد فمینیستی
ها با توجه به سیطره میراث گذشته در رمان ماية آثارش را به زنان اختصاص داده ونويسنده تا چه حد درون

 بر آن است که با، پژوهش حاضر برای اين مهماست.   نمودهبیشتر به کدام طیف از طبقات زنان جامعه توجه 
و در نظر گرفتن مضامینی همچون يأس و ناکامی زنان،  نقد فمینیستی و با تأکید بر تحلیلی-روش توصیفی

رزی نقش جسم زن در شرايط وی و از سويی پديده ازدواج و عشق و و محرومیت و عدم جايگاه اجتماعی، فقر
بررسی  به ،و در نهايت روحیه متمردانه زنان برای دستیابی به شرايط بهتر در جامعه مردساالر و زن ستیز

 الطحاوی گر اين است کهنشان، حاضر يج پژوهشنتا .بپردازد بروکلین هايتسو  ابذجنانة الزرقاء ،الخباءی هارمان
است.  پیوند دادهنارضايتی از جسمش  زن را با أسيو ناکامی  و همواره ندارد انبه زن نانهیبخوش ینگاه عمدتاً

و  سرکشیمردساالر،  با جامعهدر رويارويی هستند، که اغلب نمودی از خود نويسنده  هارمانقهرمانان اين 
در جامعه  شايسته و جايگاه اجتماعی وقحقتوجه و برخورداری از  خواهان و گرفتهشیپدر را  یشکنسنت

 باشند.می
 

 .تسيها نیبروکل ،الزرقاءالباذجنانة  الخباء، ،، نگارش زنانه، میرال الطحاوییستینیفمنقد  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه. ۱

علیه اجتماعی  یهاینابرابرو  هاضیتبعبا اعتراض به  يیهاجنبشاول قرن نوزدهم،  در نیمة

نسبت به  آگاهی زنان سیاسی و اقتصادی شکل گرفت. ،زنان و با تأکید بر اصالحات اجتماعی
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زنان با ديدگاهی منتقدانه به در تعامل با مردان باعث شد  ژهيوبه ،جايگاه خويش در جامعه

فمینیسم نه مادران » .بپردازندجنبش فمینیسم  در لوایخود  یهاتیمحرومتوصیف 

توان شناسی خاص خود را دارد. در بهترين حالت میشناسد و نه روشخود را می گذارانیبن

اصطالحات در فرهنگ  (.387: 1393)مکاريک،  «های گوناگون فمینیستی سخن گفتهاز ديدگا

وناگون فمینیست اعتقاد گ یهاروشو  آبرامز نويسنده اين اثر به ناهمگونی ويژگی ادبی،

 .نديگزیبرماين جنبش معینی برای  یهایژگيو وجود نيا بادارد؛ 
ر و تحت کنترل مردان است و مردساال ،معتقدند تمدن غربی هاستینیفمنخست اينکه »

فرهنگی و اجتماعی به مردان  یهاجنبهکه زنان را در همه است  یاگونهبهتشکیالت آن 

مرد معتقدند، مفاهیم جنسیت برآمده از تمدن  هاستینیفمکند و اينکه بیشتر وابسته می

شود و اينکه در فرهنگ ما مذکر با صفات شجاع، فعال، دلیر و عاقل تعريف می ؛است ساالنه

که پیوسته  اندیمدع هاستینیفم همچنین .مؤنث با صفات منفعل، ترسو، احساساتی و مقید

)آبرامز، « اندداشته یاهیحاشنقش  هاآندر  زنان وادبی حاکم بوده  بر آثار مردساالرتفکر 

1993 :۲35-۲34). 

ها گرديد. اين رويکرد که از ای برای بیان اين انتقادات و خواستهادبیات دريچه ،نیب نيا در

ادبیات  کرد وبه ساير کشورهای اسالمی نفوذ  رفتهرفته، آغاز شد افتهيتحولجامعه صنعتی و 

مطرح انعکاس تجارب زنان و درد و رنج آنان در قالب رمان و داستان  هدفا بفمینیستی 

از زمره نويسندگانی است که ادبیاتش را  ،امريکا نويسنده مهاجر ساکن ،میرال الطحاوی. شد

که  است امری ه و اينقرار داد شرايط ناگوار آنان ازی زنان و انتقاد هادغدغهدر خدمت بیان 

کانون تحوالت سیاسی  ،اهل کشور مصر است الطحاوینمايد. ضروری می وی را پژوهش آثار

ی و اسدآباد نيالدجماليی چون سید هاتیشخصظهور  که با و اجتماعی در جهان عربی

زغلول، جمیل صدقی الزهاوی و ديگران پديدار گشت. بعدها، شاگردان او محمد عبده، سعد 

ی از اديبان و نويسندگان را رینظیبمبذول داشت تا گروه  سید جمال تمام تالش خود را»

ی سیاسی و هانهیزم درافکار او هستند. کسانی که شب و روز  رودنبالهارائه کند که 

: 1967 )زيدان، «دمان را مجذوب کنندرا بیدار و افکار مر هاعقلتا  دنديدیماجتماعی آموزش 

را  شانیدرونی هادغدغهبعد اين دوران طاليی، فرصتی فراهم شد تا زنان، تجارب و . (64۲

هايی از ديدگاه همه آثار الطحاوی بارقه که رنگ و بوی انتقادی داشت، عرضه کردند.

آيند. به شمار میهای او چرا که زنان موضوع اصلی رمان دارند؛ همراه فمینیستی را با خود
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انتخاب شده است از اين  هايتسبروکلین و  باذجنانة الزرقاءال الخباء، در اين پژوهش سه رمان

زندگی شهری و سپس زندگی در غرب و سیر زندگی زن در جامعه بدوی  به نوعی روی که

  مشترک زنان پی برد. دغدغهتوان از زوايای آن به و می دهدنشان میبرای مخاطب را 

نويسنده اين سه رمان به کدامین موضوعات  کهپاسخ به اين سؤاالت است نگارنده در پی 

نگاه  در  جامعه مصر یگراسنتافت ب چه میزان توجه کرده است؟ زنان بیشتر مربوط به طبقه

با الهام  رو نيا از ؟فمینیستی نقش داشته استهای جنبهو معرفی الطحاوی به مسئله زنان 

بطن از  فمینیستیهای اند و با کشف نشانهاز نظرات ناقدانی که نوشتار زنان را پذيرفته

 ايم.نظر داشته نوشتار الطحاوی به ها،رمان مضامین

درباره پیشینه پژوهش بايد گفت که بحث و بررسی پیرامون ادبیات زنان تاکنون سیر 

الکتابة الروائیة النسویة العربیة بنی »ی فراوانی همچون هارسالهای داشته که نمود آن در يندهفزا
السرد النسائی العربی بنی القضیة و التشکیل »و در دانشگاه الجزاير  «سلطة املرجع و حریة اخلیال

 مشاهده قابل قبیل نياز اهايی رساله خديجه حامی و نمونه «أمنوذجا« فضیلة الفاروق»رواایت 

در ايران  گنجد. میرال الطحاویمختصر نمیدر اين  هاآنو پیگیری است که ذکر تمامی 

ازجمله  است، و مقاالتی درباره او نوشته شده شده آشنانامچند سالی است برای پژوهشگران 

یرپذيری میرال تأثی هاو جلوهواکاوی عناصر داستانی در رمان فمینیستی بروکلین هايتس »

 بدخشان رؤيا و عبداألحد غیبی نوشته« هايتس بروکلین رمان در فرخزاد وغفر ازالطحاوی 

که نويسندگان بسیار خوب سیمای زن مهاجر را در زوايای عناصر  آذربايجان دانشگاه در

 دانشگاه در خولة لعموری نامةپايان «اإلغرتاب فی روایة بروکلنی هایتس» .اندکردهداستانی معرفی 

پیرامون آثار اين  پژوهشگران و دانشجويان مستقل تحقیقات نتیجه بسکره، خبضر محمد

های مؤلفهبا اين تفاصیل تاکنون پژوهش مستقلی به بررسی نويسنده مصری است. 

است. با  گرفته عهده بری الطحاوی نپرداخته که نگارنده اين مهم را هارماندر  فمینیستی

به بررسی يی هاعنواندر ادامه بحث، ذيل  ،ظريات پیرامون ادبیات فمینیستیتوجه به طرح ن

 پردازيم.میها از اين منظر مضامین رمان
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 مبانی نظری پژوهش. 2

در نظر  دوره تاريخی که به موج معروف استسه  یطورکل بهبرای جنبش فمینیستی 

ز تساوی یاز هر چ شتریب ،فمینیستی یهاتیفعال اول در موج از اواخر قرن نوزدهم: اندگرفته

 مری ولستون کرافتآغاز اين موج به کتاب حقوق زنان حقوق زن و مرد مطرح شد. 

میان  یهاینابرابرنظر خويش را چنین ابراز داشته که  . وی با انتشار اين کتابگرددیبرم

اين  ويژهبه مردان و زنان، نه نتیجه تفاوت طبیعی )زيستی( بلکه ناشی از تأثیر محیط و 

 و هم زنان کردن زنان، در محدود، . بر اين اساساندمحرومعیت است که زنان از آموزش واق

کتاب  با 1960سال در فمینیسم موج دوم  .(۲04: 1381 واالس بوت،آ) نندیبیمهم جامعه زيان 

در اين موج گرايش به . شدآغاز  دوبووارو جنس دوم سیمون  راز زنانگی بتی فريدان

در چهارچوب دفاع از حقوق  تنهانه هااعتراضطی اين روند  .شودیممحوری مشاهده زن

 .(10: 1383فريدمن، ) شودیمجنسی و کار مطرح  مسائل ،سیاسی زنان بلکه در عرصه خانواده

فمینیسم در اين و يک فرايند اعتدال را تجربه کرد.  شده آغاز 1990سوم از اوايل دهه  موج

را گرايش به رفع نابرابری نژادی و اقتصادی  پردازدیمدوره به همان اندازه که به مسائل زنان 

 .(444: 138۲هام، دارد ) نظرمد زین

 هيپاهم حضور زنان در تاريخ ادبیات و آثارشان هاستینیفماز اين رويداد، به باور  تا قبل

از نويسندگان زن و  آثار زيادی ،ما بعد اين جريانآثار مردان خوانده و بررسی نشده است؛ ا

توسط ويرجینیا  اتاقی از آن خودبا نگارش کتاب نقد فمینیستی  .تألیف شد درباره زنان

 هاآنو هم  کنندیمتعريف  نبنیان گذاشته شد. وی اظهار داشت که زن بودن را مردا وولف

 .(۲00: 1386)برسلر،  کنندیمهستند که ساختارهای سیاسی و اقتصادی و ادبی را کنترل 

در اين  نوشتار زناندرباره نظرات همسو و يا متفاوتی پژوهشگران و منتقدان  بسیاری از

و، لويس همچون هلن سیکس غربی ی پسامدرنهاسمینیفم تاـمطالع لـحاص دارند. جنبش

زن و شخصیت ، هناز ذکی کامل دان دره مرـکداد ن میشاـنجولیا کريستوا  ايريگاری و

به همین اند. کردهکتفا او اشخصیت از  ایکلیشهه ـئاراه ـباره وـهمو ند ارنانه ندی زنیاد

را بی ر ادثاآنوشتن ن، ناآقعی وای ـمعرفن و ناه زجايگاع از فاای دبرفمینیسم جنبش ، لیلد

زن »رامان سلدن معتقد است  .(114: 138۲ )هام، ار دادرـقد وـتی خرزااـسرلوحة برنامة مبدر 

احساس مرد در برابر آنچه مهم  افکار وطور که نگرد همانینمنگرد، به اشیاء چنانکه مرد می
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در  و .(۲16 :1990، ند)سل «باشدو غیر مهم است نسبت به افکار و احساسات زن مختلف می

مانند  دارند را به خودهای حیاتی مخصوص زنان تجربه کهيیازآنجا»: ديگویمجای ديگر 

: 1994)سلدن،  «حاملگی، زايیدن و حیض( قادر هستند در باب زندگی زن سخن بگويند)

از  یو برخپذيرفته برخی نوشتار زنان را منتقدان و نويسندگان در ادبیات عرب هم . (104

مرهون  نوشتار زنان را و اندگرفتهشیپرا  یروانهیمديگر و برخی  اندزدهپذيرش آن سر باز 

را در نگارش زنان  ی زنانههاتیخصوصحسن بحراوی وجود  مثالً ؛ دانندمیشرايط اجتماعی 

عملی  ،نگارش .(30: 1983ی، )بحراو قائل نیست انه نويسیکند و هیچ جايگاهی برای زننفی می

برای زن و مرد  جنسیت و خاصیت بیولوژيکی عامل اين تمايز نیست و نگارش ؛انسانی است

زن باشد بلکه موضوع آن مربوط به  حتماً . ضرورتی ندارد که نويسنده رمان باشدمیيکسان 

رو ديگر همچون يمنی العید خصوصیت نگارش زنان را میانه گروه .(6: 1994)مفرح زنان است 

که خصوصیت ثابتی ندارد بلکه اساس  داندیمشرايط اجتماعی و داخل محیط معین  گرو در

گروه  .(66: 1975 العید،) ردیگیبرم ،کندمیخود را از واقعیت اجتماعی که در آن زندگی 

با آنچه  ،از موضوعات خاص و عام نظرصرفنويسند آنچه زنان می که براين باورند سومی

در میان  .دهندا به جنسیت نويسنده نسبت مینگارش ر تفاوتی دارد و ،نويسندمردان می

خصوص ماهیت نوشتار  الگوهايی را در، زنانحوزه در  فعال ،شوالترالین  همه اين نظرات

و از جمله  برای پژوهشگران و ناقدان شیپ از شیبکه  دهدیمزنانه در اختیار منتقدان قرار 

: الگوی زيست شناسانه، با تأکید بر اينکه گیردقرار  مورداستفادهتواند میدر اين پژوهش، 

چگونه بدن زن از طريق فراهم آوردن انبوهی از تصاوير ادبی و لحنی شخصی و صمیمانه، به 

که مبتنی است بر تحلیلی از روان زن و  کاوانهروان. الگوی شودیموجه شاخص متن بدل 

الگوی فرهنگی، به بررسی اين  .گذاردیمچنین تحلیلی چگونه در فرايند نگارش تأثیر  کهنيا

به چه طريق  کنندیمکار و فعالیت  که نويسندگان زن در آن یاجامعه که پردازدیمموضوع 

 .(۲04-۲03: 1386)برسلر،  دهدیمهای زنان را شکل اهداف و ديدگاه
 

 نگاهی اجمالی به سه رمان. 3

ی دختران و زنان مصری را در هایروزمرگداستان  ،نخستین رمان نويسنده، اخلباءرمان 

در يک خانه  ،سالهپنجفاطمه انشینی حکايت دارد و قهرمان رمان، دوران بدويت و صحر
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رمان ا ديوارهای بلند، آرزوی رهايی و تجربه دنیای ديگر را دارد. ب محصورشدهروستايی 

برای رهايی از جامعه سنتی مصر  که است ،داستان زندگی هند، زنی مصری هايتسبروکلین 

هند در منطقه کند. میهمراه پسر کوچکش به نیويورک سفر  و به دنبال خیانت همسرش به

ی بروکلین با مهاجرين هاکوچهبا گذر از بازار و  هرروزشود و بروکلین نیويورک ساکن می

بادمجان کبود( ) الزرقاء الباذجنانة سرنوشتی همچون او دارند.شود که اغلب فراوانی روبرو می

است و مادرش  است که در خانواده سنتی به دنیا آمدهدر باب دختری به نام ندی  نام روايتی

ديگران را برای  یورزعشق. ندی از همان ابتدا رديپذینمچندان  جسم نازيبا به خاطراو را 

غربی، تفکرات دينی را کنار  یهاانيجربا ورود به دانشگاه و آشنايی با او . طلبدیمخويش 

 .استدرگیر ظواهر جسمش و پیدا کردن عاشق واقعی  شیپ از شیبو  گذاردیم
 

 طحاویالمیرال  یهارماندر  مضامین تحلیلبحث و  .4

نوشتار زنانه يک تئوری با کدهای »و سکاذعان کرد که مطابق گفته هلن سی بايدالبتّه 

ی آن را در يک اثر پیدا کرد. او اين شیوه نوشتن را هانشانهمشخص نیست که بتوان تمام 

های متفاوتی از آن داند که هر نويسنده بر اساس فرديت و فرهنگ خود، شیوهيک تمرين می

 ةيمادروننگارنده با بررسی سه رمان به  ،در ادامه .(Sellers, 1986: 18) «دهدرا ارائه می

 کند.که در عناوينی به مخاطب اين بحث عرضه می افتهي دستمشترکی از تجربیات زنانه 
 

 زنان ناکامیروزمرگی و  نگاه الطحاوی به .۱-4

 انجامد، درون مايةی میشياندمرگ، رکود و گرايیناآرامی و روزمرگی که به شکست آرمان

از  یریگبهرهبا ش، ین رماننخست، الخباءالطحاوی در  فمینیستی است. هایرمان اصلی

 ریگدامن آنچه امروزبرد تا نشان دهد می جامعه بدویفضای به  را خوانندهمیراث گذشته، 

شخصیت مورد هدف تالش مداوم فاطمه، . است یالهیقببرآمده از میراث  ،شده زنان

رهای بلند و يا ديوا یسوآندرخت و ديوار و چشم دوختن روزانه به با باال رفتن از  ،الطحاوی

از  رفتبرون، نوعی ذهنش ساختگیی هاتیباشخص گفتگواو در کنار چاه و  روزه هر توقف

 ةسابقه نیست و نموناين الگو در ادبیات داستانی بی .دهدرا نشان می تلخ جامعه یهاتیواقع

در  آلیس ( نوشتة لوئیس کارول است.1865) سرزمین عجايبآلیس در رمان زدنی آن، مثال

، و در جستجوی اندکی آرامش جامعة ويکتوريايی انگلیس رمان مذکور، برای فرار از واقعیت
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ای برای فرار از دست گريزد. فاطمه نیز همچون آلیس از خیال روزنهبه جهان خیال می

هر صبح را تکرار  در اين رمانالطحاوی  جويد.ستیز میزن های زمخت جامعةواقعیت

أجد نفسی علی  الصباح ککل الصباحات»: داندیم مشمئزکنندهعادی اما  ظاهربهحوادثی 
الصباح مثل کل  تفّک جدائلی بعنف و تسحبنی الی املیاه رغم صراخی../« الصافیة»وسادة بینما 

الصباحات التی عرفتها، اجلس علی فروة الصباح مثل کل  /حات السابقه ملئ ابلتوتر و القلقالصبا
تتناجیان علی فراشهما و حتکیان و  .. فوز و رحیانةبنی املطبخ و حجرات الکرار« سردوب»

صبحی )( 11: ۲001الطحاوی، ) «الغزل برد القصاصات االثواب و املفارش و إفر تعاودان تضحکان مث 

و من  کندیمباز  یسختبهصافیه گیسوهايم را  کهیدرحال ابميیمخودم را بر روی بالشت  هاصبحمانند همه 

ی پیشین، پر از تنش و هاصبحگاهصبحگاهی همانند  /کشاندیم هاآبفريادهايم به سمت  رغمیعلرا 

کردم/ بر روی پوستین سردوب بین آشپزخانه و  تجربههايی که شناختم و اضطراب/ صبحی بسان تمام صبح

 سپس خندندیمو  نديگویمو قصه  کنندیم پچپچنه بر روی بسترشان .. فوز و ريحانشینمها میاتاق

 .(کشندیمو فرش و سوزن را برس  از لباس کوچکی یهاقطعه

کردن  کوتاه و بافتنشستن، و  باز کردن ،بافتن لیف و لباس نةوزاعمل ر همراه با تکرار

تلقی  آناندر هويت  بردندست نوعی به که در رمان بارها اشاره شده،  سر زنانموی 

 آورسکون  و سکوت رنجاز سیطره  ینماي ،همراه استنارضايتی که غالبا با اين عمل . شودیم

ای خیمهساخت و بريده شدن گیسوان معترض . فاطمه دهدنشان می دخترانبر زندگی  را

حال در  دختر است،زيبايی  نشانه که نیسواگ. کندخود حبس می درون است که او را در

دختران در چنین گاه حصار و قتلبه نماد های مو ، گويی دستهقرارگرفتهيی رها باتعارض 

ال لن » :داند، به طوری که فاطمه اين عمل را سرآغاز مرگ خود میاندشدهبدل ایجامعه
تنام... أعرف أنک تودین أن تنسجی منه خباء و أن تظل فاطم فی الظالم، لن أسلم لک ضفریتی 

 يفقط أبعد« سردوب»موت ای أ، سيتأنت ال تریدین إال مو  العرجاء ال ترید أحدا. ةفاطم أبدا،
م دانم تو دوست داری از گیسوانن مینه نخواهد خوابید م) (۱۴۸: ۲۰۱۰)الطحاوی، «يیدیک عن شعر 

کنم تو تنها مرگ مرا ام را به تو تسلیم نمیموهای بافته بماند وخیمه ببافی و اينکه فاطمه در تاريکی 

 (خواهی، ای سردوب خواهم مرد تو فقط دستانت را از موهايم دور کن.می
پوشیده بودن يا عريان شدن جسم زن  اکه بیشتر ب گرا و غربیهای اسالمتقابل جريان

تجربه زن  را فراهم آورد. باذجنانة الزرقاءالبرای نگارش رمان  الطحاوی، بهانه شدت گرفت
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است. الطحاوی اين تنهايی و ناکامی را برايش به ارمغان آورده مصری از اين دو جريان، نوعی 

بازنمايی از عالم واقعی زندگی دهد که ها و رؤياهای مکرر ندی نشان میامر را در خواب

. بود امونش با اومردان پیرنامتعادل  برخورد های ندی برآمده از شیوهبآشفتگی خوااوست. 

، کسی را از روی تختهر شب و سقوط حتی در خوابگاه دانشجويی  هاخواب استمرار اين

الطحاوی فصلی از اين رمان به نام  .کندهايش گوش داشت که به حکايت خواببرآن نمی

 ظللت فی املنامات أری اجلدار الطویل: دهداختصاص میبه بازی واقعیت و رؤيا را  «المنامات»
ملئ ابلنشیج و کانوا  يأتکوم جبانبه مثل بقعة دم و حلق ینزف، يالداکن نفسه، أتسّند علیه و أنف

 مقربة ینبت فیها العشب من جثيت و قليب أیتون...جیذبون اجلسد املتکّوم فیتحّول إلی جثة مصلوبة
، بر آن تکیه زدم و از ديدممیرا تیره و ، ديوار طوالنی مبه خواب شد» (۴۴: دون اتالطحاوی، ) املتحلّلة

 هق هق گريستن است و چسبم و حلق من پر از می ، مثل لکه خون به کنار ديوار دیچکام خون میبینی

م شد و قلبصلیب کشیده شده تبديل میالشه جسمم به  کشیدند پسجمع شده را می آمدند.. تنمردانی می

 «يدرومی ،امفروپاشیدهجسد گورستانی که در آن گیاهی از چون 

در  وآمدرفتو  ه شدنپناهند .گیردشکل میدو دنیای شرق و غرب هر  ناکامی دربرای زن، 

و خود را به با زنانی که همگی تصويری از ديگری هستند  ینینشهممختلف و  یهامکان

در نويسنده  است. هايتسبروکلین در رمان آلود روزمرگی يأس ، مشخصهسپارندیمتقدير 

که دختران را در طول  دهدیمنشان  را با يک تکرار مقطعی از رمان تصوير يأس و ناامیدی

 ،درد زايمان عرق محبت،که مخملی  یهابالشتاست. دوختن  داشتهعمر به خود مشغول 

سیری از  ،شودترسیم میها بر روی اين بالشت سرنهادنبا  آيندهاشک هجران و آرزوهای 

یقضنی أعمارهن فی جذب البنات فی حوادیتها دائما  :زندرقم می کننده راناامید يکنواختی
لیتم دّکها فی وسائد خمملیة، یسیل علیها عرق احملبة و تعب الوالدات و دموع اهلجر  اخلیوط و نفسها

و تسرح علیه أفکاران جیب أن تکون لینة و  و الفقدان، الوسائد التی خنبئ فیها وجوهنا فی اللیل
 یسيرنخعمرشان را در  شهی( هم)مادربزرگ هند شيهاقصهدختران در ) (55: ۲010الطحاوی، ) محیمة

که بر آن عرق محبت  يیهابالشتمخملی صاف و هموار کنند،  یهابالشترا در  هانختا اين  کردندیمسپری 

را در  مانيهاچهره ،در شب که ما يیهابالشت. شودیمو خستگی و درد زايمان و اشک هجرت و فقدان جاری 

 .(نرم و گرم باشد هابالشتين بايد که ا .چرخدیمو افکار ما در آن آزاد و رها  میکنیمآن پنهان 
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 زدیآمیدرماش مردساالر را با درد و رنج کنونی نويسنده درد و رنج قبلی هند در جامعه

به شرايط قديرگرايانه نگاه ت ؛ وثباتی امنیت و آرامش وی در دو کشور باشدتا دلیلی بر بی

فکّل ماحدث و سیحدث هو دورة فلکیة مکتوبة علی اجلبنی و » :افزايدثباتی میبر اين بیزندگی 
صار میتلکها هذا الیقنی القاسی أبن کّل األشیأء قدر و نصیب و لیس لنا يف أنفسنا شئ، متاماً مثلما  

 اتفاقپس هر آنچه )( 187: ۲010الطحاوی، ) «کانت أّمها تقول بتسلیم اتم: کّل شئ ملقدر و مکتوب

و اين يقین سخت و ظالمانه بر او چیره  شدهنوشتهاش یشانیپافتد و اتفاق خواهد افتاد طالعی است که بر یم

مادرش  ما چیزی در وجودمان نداريم، مثل آنچه ی دارند وابهرهگشت، يقین به اينکه همه اشیاء سرنوشت و 

 .(است شدهنوشتهیز در تقدير و چهمهگويد: یم بستهدستبود، تسلیم و 
ويسنده و زندگی اوست. الطحاوی ها و قهرمانانش بازنمايی از خود نهمه اين رمان

ام متجلی زبانم، تجربیاتم و رازهای درونی باذجنانة الزرقاءالو  اخلباءرمان در هر دو »گويد: می

بروکلین رمان مهاجر  قهرمان هند در کالبدکه خود  نويسنده .(48: 1381)بهبهانی،  «شده است
 یوجوجست، من را به سفر و خواسته انسانی و تمرد بخشی از» :گويدمی ،قرار دارد هايتس

های ارزش دورازبهاش را م که تاريخ زندگیبود هنجارشکنن وا داشت و من زنی تخويش

 .(۲۰۱۱عبد املوجود، ) «سازدخانوادگی می
 

 هارماندر زنان و محرومیت   فقربازنمایی  .2-4

انعکاس يافته « زنانه شدن فقر»مفهوم سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی در 

مانند  ؛است شدهمطرحدر زنانه شدن فقر  ،متغیرهای مؤثر عنوانبهعوامل بسیاری »است. 

شهروند بايد استحقاق برخورداری از آن را داشته  عنوانبهنابرابری در حقوق و آنچه زنان 

 یهااستیسنابرابر و پیامدهای  هافرصتنابرابری در  جهیدرنت هاتیقابلباشند، نابرابری در 

، از بین هاجنگو  هامهاجرترسمی، ، محرومیت زنان از امتیازهای اشتغال تعديل ساختاری

ی که اجامعهدر  .(167: 1390، علیزاده، پورمحمد ) «خانوادگی، قومی یهاتيحمارفتن شبکه 

زن تسلیم  فاهم و ارتباط اجتماعی قرار دارد،و ت وگوگفتخطابه، سلطه و سرکوب، جای  ابزار

، محدود سرکوبگر ةپدر ساالنآن روابط  واسطه به اشیروحامکانات عقلی و  شود ویم

مناسب زنان در يک جامعه  جايگاهعدم  فقر اجتماعی بر. (149: ۲011الحیدری، گردد )یم

گذشته  رسوم و آداب برآمده ازفقر فرهنگی  شود.تعريف میهمسر و گاه مادر  عنوانبه سنتی
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فقر مالی از پرداختن زنان به مشاغل محدود در  .شودماندگی زنان میموجب عقباست که 

بیش از هر  اخلباءبرای گذراندن زندگی حکايت دارد.  یفروشتنو  یفروشدستيا منزل و 

تسلیم شدن نتیجه های زنان است و محرومیت خوردهگرهدوی مصر رمان ديگری به جامعه ب

جنس زن تنها  نیروی کار ارزان  که بر اساس آن ،است ایر برابر نگاه فرهنگی جامعه قبیلهد

، زن تابع قوانین شیوه خوراک و پوشاک و نوع مکان زندگیدر و  استو مولد فرزند پسر 

 و خدمتکاران منزل خواهران، صافیه، فوز و ريحانه محا . در اين رمان ساسا،باشدمیسنتی 

غرق آرزوهای رنگین، منتظر مردی هستند و آرزوهايشان را در امور  ،قهرمان داستان ،فاطمه

پیرزن ناظر  ،سردوب حکاياتگوش سپردن به منزل و پختن و به چرا بردن حیوانات و 

ارزشمند برخوردار از جايگاه  وجه چیه بهمادر . کنندخالصه می ،درست امور خانه برگردش

را نشان حق زندگی آرام  از محرومیت زنان انگیزتراژدی حیرتاو صدای درد و رنج نیست. 

محرومیت  ،آيد، بیشترين محرومیتی که به چشم میالزرقاء ةباذجنانالدر رمان دهد. می

ر نگاه به جسم زن به اوج د ژهيو به مدرنیتهجريان سنت و با تناقضات  کهاجتماعی است 

 فضاشناسه شدن، شاهزاداز همان کودکی، . است اطرافیان توقعات، جسمی که اسیر رسدیم

ی پدر و برادر ندهای مادر، تهگرا، در میان خواسقديسه شدن در تالقی جريان اسالم سپس و

دختران  را به همراه ندیالطحاوی در اثنای رمان، و درونی او ناسازگار بود.  با واقعیت بیرونی

در نوجوانی و  ی گنگو تجربه عشق یخواهیآزادجريانات دانشجويی،  به ديگر یدانشجو

های شرايط زنان در دوره ها، به عدم بهبودکند. نويسنده در اين واگويیمیوارد  جوانی

  .تأکید داردهای جديد زندگی حتی در تعامل با ايدئولوژی

احساس گر یتداعتجربه دنیای شرق و غرب، پديده مهاجرت و دوگانگی درونی برآمده از   

را  برخی او کهی طور به است کلین هايتسوبرهند در رمان  هويتیو تعارض غربت 

خیابان  یهاتیشخصبرخی  هند که نند.کيهودی قلمداد می هم کشمیری و التینی و برخی

بک با فالشداند، قرينه می، خاطراتشدر مرور  تل فرعونمنطقه  یهاتیشخص با بروکلین را

در که امروز او  ابديیدرم، اما گرددمیدر زمان حالش به دنبال روزهای خوشی  به گذشته

برای که در غرب هم  چرا ؛بروکلین نیويورک مانند گذشته با سکوت و يکنواختی همراه است

الطحاوی  شود.او جريان دارد، جايی يافت نمی برنهادهای گذشته سنت مهاجری که اثرات

فاطمه  یفروشتن: دهدادامه می زنان مهاجر ديگر ها را با معرفیمحرومیتنمايش اين 
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 ،در برابر تجمالت غرب و جدايی از همسرش يکیمکزجوجو خودباختگی ، هیاروم

های ضیفه روزمرگی، ای نانها برای کسب لقمهدر خیابان ايملیا پیرزن مهاجرفروشی دست

. و تمیز کردن ذرت و سیر استمشغول بافندگی دربند خانه ای در لباس سیاه پنبهکه 

به دلیل يأس به جای مانده بعد از اولین زايمان ی که پیرزن لیلیت ی مداومجنون و فراموش

مسئله  قبل، مانند به نويسنده در اين رمان هم ريزد.غم غربت اشک میاز خوابد و میهمواره 

در فاعلیت زن کند، امری که بر عدم را بارها مطرح می انی همچون هندعیوب جسمی زن

اعتقاد به جسم دوم  عنوانبهدر معرفی زنان ديدگاه اعتقادی  رشيپذ دارد.تأکید  جامعه

 نيترمهممعتقد است اين مفهوم از  دوبووارکه را به همراه دارد  ارزشی مراتبسلسله

و  نگرش شود. لذا تحول درخانواده و نظام تربیت آموخته می مفاهیمی است که در جامعه و

 در تغییر ساختارهای اجتماعی صورت گیرد. زمانهمتغییر ذهنیت زنان بايد 
 

 نگاه به جسم و نقش آن در وضعیت زنان  .3-4

ت که تنها زن از بدن اس يیهاتجربهاصطالح از تن نويسی به معنای در ادبیات فمینیستی 

که  در  و قاعدگی دادن ریشان، ، زايمهمچون حاملگی يیهاتجربه ،باشدمیقادر به درک آن 

پوشیده يا صريح، به جسم زنان اشاره  طوربههای زنان حضور پر رنگی دارد. الطحاوی نوشته

های راديکال موج سوم تمام مشکالت زنان را به خواهد همچون فمینیستکند. گويی میمی

همواره از ظاهر و اندام خود ناراضی هستند و با قیاس  ،زنانجنسیت آنان پیوند بدهد. اين 

و  فاطمههای انتخابی مختلف برای يد نوع اسمشا دارند. ناکامیظاهر خود با ديگران احساس 

گواهی اين مدعاست که ظاهر آنان در برگزيدن عناوين مختلف برای هر يک هند ندی و 

هايی در ها برای برانگیختن تداعینیروی نام»گويد: یمنقش داشته است. چنانکه راجر فالر 

 شدهسرکوبجسم و تمايالت به  اخلباءرمان در مقدمه  .(61: 1390فالر، ) «استذهن خواننده 

در درون ولی  «.إلی جسدی وتد خیمة مصلوبة فی العراء»: با اين جمله اشاره شده است ،آن

و  را محو جسمش ،روحش را سرکوبها هستند که زن را پنهان، سنت اين قدرت ،متن

کرده که  ين رمانش انتخابنويسنده قهرمان خردسالی را برای ا .گیردناديده میتمايالتش را 

از زندان  رفتبرون محض بهاما  ؛شودو جسمش هم با ذات درونش بزرگ می شودبزرگ می

. بینیدخیمه زندانی می در جهان بسته ا، با شکسته شدن پايش خود رهای تحمیلیسنت
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رمز شکست ، و روايت اين حادثه با واژه لنگ خاطر فرارهای مکرربه  ناقص شدن پای فاطمه

صار امسی لدیها عرجاء ... » :آيدشمار می به سلطه اجتماعی نهادن پا برای زيرهای او تالش
صارت تستخف هذا اللقب، تنادینی و تضحک کأّّنا « دوابة»العرجاء ذهبت، العرجاء قامت، حتی 

اسم من پیش او لنگ نامیده شد... لنگ رفت. لنگ بلند ) (:97: ۲001الطحاوی، ) «مقالة لطیفة مضحکة

خنديد گويی کالمی جوک کرد و میبا همین نام صدا می مرا گردند.چهارپايان از اين لقب خوار میشد حتی 

 .(دار بودو خنده
به تولد الطحاوی در رمان ديگرش برای نمايش بهتری از پیوند جسم با شرايط زنان، 

او در اندام  را های نقصاناز تاب و ديوار، نشانه مکرر یهاافتادنبا  آن از بعدو  زودرس ندی

باذجنانة ال» مانندبهمختلف برای ندی  یهااسمنامیدن نويسنده با . دهدپررنگ جلوه می
در ناماليمات زندگی آنان  پیکر زنان را «ابومنشار» و «سن الفارة» ،«ةأراجوز » ،«ةقرد» ،«الزرقاء

 و اندامو ظاهر آرزوی داشتن پوست روشن زن داستان، روست که اين  از .مؤثر دانسته است

هللا جبلد آب. رمبا أخجل من جسدی رمبا مل أکن أعرف   فدعوت» :پروراندیمرا در سر  نقصبی
از خدا خواستم که پوستم را برگرداند/ بسیار از  و) (89 :تاالطحاوی، بی) «کیف أکون بنتا مثل کل البنات

بدن زن يکی از عناصر  .(دانم چطور دختری همانند تمام دختران ديگر باشمکشم و نمیخجالت می تنم

 .(3۲۲: 1387، )تانگ کندینماما برای تعیین هويت او کفايت  ؛اصلی موقعیت او در جهان است

زن منفعل نیازمند اين  دهد.میآن را به هويتش پیوند  جسم زناهمیت الطحاوی با بازنمايی 

تا از اين طريق  ن کنداست که برای اثبات هويت خود، اندامش را اغلب به لباس و آرايش مزي

رای اختالفات و تن زن را میدانی ب ،نويسنده .خود را به جنس مخالف نمايش دهد

 شمرد و شکستی کهدارد برمی سروکارتلف های مخبا ايدئولوژیکه ای جامعه یهایریدرگ

 شود.شکست تمام جامعه تلقی میجه است، ندی با آن موا

انگیزه توصیف صیتی بیدر رمان ديگر، شخصیت هند را در جامعه غربی، شخ الطحاوی

نخست  یهاسالچراکه از همان  ؛انفعال باشدتواند سرآغاز اين ترديد جسم او میکند. بیمی

 اين يکی از. القابی که برای اندام او برگزيدند در عدم توانمندسازی وی اثرگذار بود ،تولد

 هایلقب .هايش در مراحل تبديل، افتادهدندان که ستا معنابدين است،  «ثرمة» القاب به نام

به معنای  «عوجه»بودن فک باال نسبت به فک پايین و  خاطر بزرگبه  «اّم ضب» ديگرش،

به  شکبی عدم تحقق آرزوهای هنددرنتیجه  .اشیاء است درگرفتنعدم توانايی دستانش 
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أحالمها عن جسدها مل تتحقق قّط. تتأّمل ندابته و عیوبه التی صارت » :است خوردهگره جسم او
أوضح من ذلک الثوب القصری. خیاطة يف الرکبة إثر سقوط من أرجوحة بیت أعمامها، کسر يف 
الذراع الیمنی بعد تسلقها الباب يف إحدی حماوالهتا للهرب، حرق فی ظهر کّفها بعد أول جتربة لقلی 
البطاطس، هتّدل فی اجلفن إثر نزع الشعر مرة بعد مرة، عالمات عرضیة علی البطن کانت أنسجة 

 محققاندامش داشت هرگز  دربارهآرزوهايی که )( 115: ۲010الطحاوی، ) «امتدت لتحضنه و تضّمه جنینا

تر بود. بخیه شدن زانويش کرد و عیب و نقصی که از آن لباس کوتاه نمايانهايش فکر میجای زخمنشد. به

از در  کهیوقتهايی که برای فرار داشت، از تالش بعد در اثر سقوط از تاب خانه عموهايش، شکستن بازويش

ها درپی مژهزمینی، به دنبال کندن پیبه سرخ کردن سیبدر اولین تجر باال رفته بود، سوختن کف دستش

های کشیده شده روی شکمش به خاطر های غیرضروری بر روی شکمش بود، بافتهپلکش آويزان شد، نشانه

 (.که او را چون جنین در شکمش داشتبه آغوش گرفتن پسرش و زمانی 
 

 نگاه جامعه به تولد فرزند دختر .4-4

 گاهآنتوان دريافت مصاديقی از سیطره جامعه مردساالری را در نوع نگاه ابزاری به زنان می

جامعه، زن را که پسرانی به دنیا نیاورد به درخت  .ارزش زن به داشتن اوالد ذکور است که

ما  يالشجرة الل»: آمدهقديمی  المثلضربيک که بايد قطعش کرد. در  کندثمر تشبیه میبی
اعتباری که زن برای مردان قائل است و نیز به علت امتیازهايی  به علت .«بتثمر حالل قطعها

 .(39۲: 138۲)دوبووار،  برخوردارند، بسیاری از زنان در آرزوی داشتن پسرند هاآنکه مردان از 

اداره خانه و نظارت بر همسر و دختران را به  ،سفر است در حالکه پدر مدام  اخلباءدر رمان 

 در خانهزمخت مردانه جايگزين حضور مرد  که وی با پوشش و صدای سپاردیمش مادر

است و نويسنده به دنیا آوردن دختران و مرگ نوزاد پسر را محور حوادث بعدی قرار داده که 

مغلق، تفتحه  يابب أم و»: دهدیم شکلزن جامعه مصری اشک و عزلت را برای  ی ازبحران
بطاولة مغطاة، مث نقرب هلا « ساسا»ببطء، حتمل هلا أبریقا حناسیا و إانء صغریًا و تتبعها « صافیة»

ینی الشاردتنی، أقرتب فتلمس وعاء املاء لتدلک هلا قدمیها. أتسحب الیها فأری الوهن یدّب فی العین
 «من الغرفة املعّتقة برائحة الدموع تدفع کّفیها حول وجهی و تنخرط فی البکاء، أهرب يوجود

او کوزه مسی و  کند و براییمی بازش آرام بهو دِر اتاق مادرم بسته است، صافیه » (11: ۲001 الطحاوی،)

رود و سپس ظرف آب را نزديک مادر یميک میز پوشیده شده به دنبال صافیه  ساسا با و بردیمظرف کوچک 
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خزد، یم اشآوارهبینم که سستی در چشمان یمگردم و یبرم من به سويش .بمالدبريم تا پاهايش را یم

زند زير گريه، من از آن یمگیرد و یمدستش را اطراف صورتم  کند و دومی شوم و وجود مرا لمسنزديک می

 «.گريزمیمشده یختهآم هااشکاتاقی که با رايحه 
اندام جنسی مردانه را ريشه تالش ايريگاری منتقد سرشناس فمینیستی محرومیت زن از 

کند با میل پس زن با تمام ابزارها تالش می» :گويدداند. او میاو برای جلب جنس مرد می

فقط به  اصوالًهايی فرهنگی که ی به ارزشابيدستپسر، با  حاًیترجخود به آوردن يک فرزند 

ی منزلهبهرا فقط  لشیم ،آخریالاند و مردان اختصاص دارند و از همین رو همواره مردانه

 .(48۲: 1381)ايريگاری،  «کندانتظار برخورداری از يک معادل جنسی مردانه تجربه و زيست 

را به برخورداری از يک معادل جنسی  زنتوانست ايريگاری داشتن پسر می به گفتة ديشا

 مردانه کمک کند.

شکست اعراب از  های هوايی،حملهلطحاوی زمان تولد ندی را با ا ،باذجنانة الزرقاءالدر 

تولد نوزاد دختر را از  ،اين حوادث کند.بیماری مادر همراه می پدر واسرائیل و عدم بازگشت 

سبعة أایم لن حیفل أحد مبولد الباذجنانة  بعد» :کرده است همان آغاز با بديمنی و نحسی همراه
الزرقاء التی رزقت هباء، الن األب مل یعد، وألن الغارات العارضة مل تکن غارات، بل کانت هزمیة 

یها بعد هذه الوالدة کانت تصطّک أسناّنا خوفا من التیتنوس الذی رمبا أیت  ( و ألن امللکة۱۹۶۷)
بعد از گذشت هفت روز کسی )( 10 :دون تاالطحاوی، ) «أبد ع لطقوسهامل تتصور أن ختض اهلمجیة اليت

شهر تنها  که پدر برنگشت و حمالت به رفت. چراکه به ملکه داده شد را جشن نخواهد گ بادمجان کبودتولّد 

هايش را از ترس بیماری کزاز که را در پی داشت و اينکه ملکه دندان 1967بلکه شکست  ؛حمله هوايی نبود

 آدابمقابل  کرد روزی مجبور شودمالید و هرگز گمان نمیبعد از زايمان ناهنجار سراغش آمده بود به هم می

 .(تسلیم شود رسوم و
به نويسنده در اين رمان . با تولد هند هم عجین شده است شرمساری و ناخوشايندی اين

و سرنوشت زن اشاره دارد. نگرانی  ینامکینهای ماه تولد و طالع ستارگان در برج اهمیت

هر نوع ارتباط با به ستارگان و يا باد و  اشیزندگبرای تفسیر وجودی سرانجام انسان را 

زندگی  یهایدگیچیپديگر  یدرجاهادهد. الطحاوی در اين مقطع رمان و طبیعت پیوند می

مخسة بطون أتتی هند إلی الوجود علی هیئة  بعد» :شمردیبرمهای تولدشان زنان را در برج
بنت »إعتذار سرطان أمحر قاٍن، معّذب بربجه و طوالعه الفلکیة. یبتسم األب و تقول األم من ابب 
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)زايمان( هند در ماه بعد پنج شکم ) .(191: ۲010)الطحاوی،  «و الأیتی اجلّد و التذبح الذابئح« حبیبة

خندد و مادر از روی شرمساری اراحت بود، پدر میاش نلد و طالعنسبت به ماه تو سرطان به دنیا آمد،

 .(شودآيد و چیزی قربانی نمیبرای ديدن نوزاد( نمیبزرگ )و پدر « دختر دوست داشتنی است»گويد می
هايی از و البته بارقه مردساالربه تلقی جامعه از به دنیا آمدن دختر، اين طرز تفکر 

و مرد را نیروی کار  دانندیم ريپذبیآسکه زن را منفعل و  گرددیبرمفرهنگ جاهلی عرب 

بنابراين او در ؛ است انتقاد موردشدت ه ب هاستینیفم، امری که از سوی شمردندیبرممفید 

برد. اول اينکه زن است و زن در جامعة احساس اقلیت بودگی مضاعف به سر میيک 

 .شود، جنس دوم قلمداد میمردساالر
 

 در جامعه مردساالر عشق، ازدواج و خیانت نمود .5-4

 یهاسوءتفاهماز منشأهای  یکي نيايک معنا ندارد و  ابداً برای هر دو جنس « عشق»کلمه 

عشق  در آثار الطحاوی .(567: 138۲، دوبووارکند )ی است که دو جنس را از هم جدا میمبهم

خیانت  مردان ندارد. توجه جلبرنگ و لعابی برای ، جسم ناقصش که استزايیده ذهن زنی 

و از سويی تعدد زوجات برای داشتن فرزند پسر، زن را از تجربه  ديگردر تجربه زنان  مردان

جا که شود، آنمیوارگی تبديل گاهی پديده عشق تنها به شئ است. عشقی واقعی بازداشته

موضوع  ،الخباءالطحاوی در رمان  ای برای تولد فرزند پسر هستند.لهزنان تنها وسی

دهد. امری که میراث جامعه سنتی گذشته است. عزلت و طالق و چندهمسری را نشان می

 ،ازدواج است. مادر فاطمه گاه طرد شدن زنان از ثمرات اين نوع نگرش به مقوله عشق و

درگرو  ن، دوابه و راحات نماينده زنانی هستند که جلب عالقه و حمايت مرد راقهرمان رما

  که مظهر قدرت و برتری خانواده است. دانندتولد جنس مذکر می

فروپاشی بنیان خانواده يکی از مسائلی است که الطحاوی آن را مسبب گريز زن عرب 

به  بروکلین هايتساز همسرش در آغاز رمان  هندکه داستان خیانت و جدايی  شمردیبرم

. نديگزیبرمتبعیدگاه اختیاری  عنوانبهامريکا را  ،همراه پسرش کند. پساين امر اشاره می

شمرد، برای پوشش نواقص جسمی که زن برای خود برمی نحوه آرايش موتغییر لباس و 

 مهاجر مصری ،سعید القبطیهند با ارتباط . دانرسینمسرانجامی به  اودات عشق آلودش رامر

جوان مهاجر  ،و سرانجام عالقه او به زياد ،مدرس کالس رقص در نیويورک ،و چارلی
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که برخی از اين مردان به دنبال  چرا ؛به رابطه متقابل نینجامید کدامچیه ،فلسطینی

 ،رابطه دهد که اينيی از او بودند. الطحاوی نشان میراهنمايی او و برخی به دنبال سودجو

 یسو بهرا  است که زن تنهايیشايد اين  نیست. در وجود زن ورشعلهعشق برآمده از يک 

الیعرف تشارلی أن الوحدة ختلق هذا احلننی، ختلق أیضا رغبة فی  :کشاندمینامعلوم  يک رابطة
التواصل مع أی شخص، حتی لو کان هذا الشخص له وجه ضفدع و من جسده تفوح رائحة العرق 

و همچنین  که تنهايی اين اشتیاق و میل دانستینمچارلی » (1۲7: ۲010الطحاوی، ) الرغبة و احلکمةو 

آورد، حتی اگر اين شخص چهره زشت داشته باشد و از پديد میهند در ارتباط با هر شخصی در را  تمايل

  «.سدبرتنش بوی عرق و تمايل و حکمت به مشام 

 باذجنانة الزرقاءال درالطحاوی اندازهای سرانجام، يکی از چشمبی کثرت دوگانگی عشق

صحنه . و خالد مها و سپس د و معلم عربی، صفاء و زياد، علیاء و نادربین هنعالقه است. 

به زياد  ندیعالقه رمان که  یدراثنابرد. نمی شیپبهمسیر يک عشق واقعی را هايی که عالقه

اين  .شودوارد میاز اين روابط گنگ و مبهم  هايیقسمتبه  بارهکي ، ویگیردشکل می

گنگی و ابهام در روابط، انعکاس ابهامی است که در تعريف مناسبات عاطفی بین زنان و 

 اند.شده روروبهکه با جريانات روشنفکری  ستیز وجود داردو زن مردساالرمردان در جامعه 

زياد  و دوران کودکی او ندی در معلم عربی قبیلمردانی از  نگاه جنسیو  رمتعارفیغروابط 

گرايی در دوران دانشجويی ندی که ژی روشنفکری و جريان مخالف اسالمپسری با ايدئولو

ورزی مردان مسئله جسم را در عشقنقاش پیکره عريان زنان است، از نوع روابطی است که 

در ابتدای  مختلف بر او از جسم ناقص ندی و نامیدن القاب بازنمايی نويسنده. دهدیمنشان 

از  در انتهای رمان با آوردن بینامتنی ندیشکست در رابطه عشقی است.  اشجهینترمان، 

و مواجهه با تناقضات  شبرای تفسیر احساسات ابن الحزم سعی دارد تا ق احلمامةطو کتاب 

، است که در نتیجه التزام به جريان اسالمی و از سويی روابط آزاد عاشقانه با زياد دردناک

باب خیانت و  ،وصليعنی باب ابواب اين کتاب  اشاره بهبا  نويسندهبردارد. گامی  شجاعانه

زنانی از صبر  خواهدمیو صفاتی که هر يک به دنبال دارد جدايی  هجران و وفايی و باببی

محبوب  آنجا که زياد سخن بگويد، محبوبوفايی و خیانت و بیدر رويگردانی  همچون ندی

أان الاعرفک أصال کی أحبک/ أان ال أستطیع التکهن » :گويدمی اشندی برای توجیه رويگردانی
حزن و اندوهی که جسم و و فرجام بی از وصال بنابراين «.بتفاصیلک من خالل هذه املالبس



86  (تسیها نیبروکلو  الباذجنانة الزرقاء، اخلباءرمان )مطالعه مورد پژوهانه سه  یالطحاو رالیدر آثار م یستینیفم نیمضام 

های به خون آغشته را توصیف اشک ،تنها کلماتو  داردپرده برمی، ردیگیم فرارا  روح

نبتة صبار صحراوي یتزود ابحلرارة؛ كي ال تلقمه القطعان اهلالكة. الولد الذي أحببته و  أان» :کندمی
أریت أمي صورته و جترأت و صارحتها يف صحوي أين أحبه صار إذا حدثته عن حمبيت یركلين ابحلجارة 

يف عیين.  ... الرجال احلمقى صاروا إذا نظروا إىل وجهي یقولون مالكا. الرجال احلمقى صاروا یتغزلون
ام، بوته من بوته خاردار بیابانی) (11: دون تاالطحاوی، ) «الرجال احلمقى مل یروا فمي احملاك ابخلیاطات

نبلعند. پسری که دوستش داشتم و تصويرش را از مادرم پنهان های نابودگر آن را که حرارتی دارد تا گلّهای

م که او را دوست دارم چنین است که وقتی با آن و در بیداری با صراحت به مادرم گفت جرئت کردم کردم

 گفتندیم کردندیمنگاه  امچهرهزد... مردان احمق وقتی به گفتم مرا با سنگ میپسر از دوست داشتنم می

 .(شدهدوختهکردند. مردان احمق نديدند که دهانم فرشته است. مردان احمق در برابرم ابراز عشق می
عشق زن به مرد حکايت دارد، بیش از همه نداشتن جايگاه اجتماعی در همه اين موارد که از 

ارجحیت جنس مذکر و سرکوب  و هويت خودساخته برای زنان و انديشه کهتری آنان با

 تواند زنان را در دستیابی به معشوق ناکام کرده باشد.احساسات می
 

 قهرمانان زن در جامعه مردساالرتمرد  .6-4

تغییر مکان  هارماننزد نويسنده عربی و قهرمان او در بسیاری از  تمرد یهانشانه نيترمهماز 

خروج از سلطه اجتماعی که محیط داخلی ايجاد کرده و  يعنی ؛مانع اجتماعی استگذر از يا 

 .(45: ۲00۲فايز السیوف، ) شودیممنجر به تغییر رويکرد و نگرش  ضرورتاًهمانا تغییر مکان 
های الطحاوی با مهاجرت و ورود به فضاهای جديد برای رهايی از تابوهای قهرمانان رمان

که البته  اندزدهدست سرکشیاعتراض و  ینوع بهجامعه سنتی با ساختارشکنی اين قوانین، 

ديوارهای  درخت واز  باال رفتن، فاطمه با الخباءدر رمان  .رسندینم موردنظرشانبه هدف 

داد، دست به میديوارها که نويد رهايی از سکون و سکوت  یسوآنتماشای  ه امیدب بلند

طع شدن پايش بهای گزافی را با ق ،چندبارهسقوط  مسیر به دنبال زند و در اينتمرد می

الطحاوی با اين حادثه، تغییر و حرکت در مسیر آزادی را متحمل هزينه بسیاری  پردازد.می

 جادر آن ،رودیمبه شهر « آن»برای درمان پايش همراه زنی به نام فاطمه وقتی شمرد. برمی

روايتی از شرايط دهشتناک دختران و زنان در زندگی بدوی به تصوير  ،برای ساکنان شهر

زنان همه در انزوا و  کهدر جامعه مردساالر سنتی خوانی چنین حکايت کهیدرحال ؛کشدیم
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إن الیأس و »یتأوهون ال یفهمون شیئا. تقول: إحکی فأقول: » بود: رممکنیغسکوت هستند، 
الغربة حیاصرانناو إن الفراق مکتوب، کتبه هللا علی األحبة، لکن األحبة مل یرتک فی قلبی خلفه 

 (116 :۲001)الطحاوی،  «صرت ماهرة، ماهرة ای فاطمة تتحدثنی بطالقة یصفقون، تقول:« اجلراح

را  همانا يأس و غربت ما»: ميگویمپس  : حکايت کنديگویم. فهمندینمچیزی  کهیدرحال کشندیمآهی »

در  اما دوستان جراحتی؛ و همانا جدايی در طالع ماست. خداوند آن را برای دوستان نوشته کندیممحاصره 

: ای فاطمه تو ماهری، ماهری که آزادانه سخن ديگویم. کنندیمتشويق « گذاشتندن جابهقلبم پس 

فاطمه نماينده دختران و زنان نسل جديد در جامعه سنتی هستند که در تعارض  .«يیگویم

با  اما وحشت از شهر و تلفیق روحشان؛ زنندیمبین گذشته و زمان حال دست به تمرد 

ای نتیجهاشک و آه  جز تيدرنهاکه  کندیمرا دچار وحشت  آنان ،زندگی صحرايی یهاآموزه

 در بر ندارد.

زنان  ديگر و او گذاشتن قوانین مردساالری که مادر پا ريزبا  هم در تل فرعون مصر،  هند

سنتی تابع آن هستند و با انتخاب مهاجرت، بر سلطه و حاکمیت چنین جامعه سنتی که 

لکّن ابلرغم من کّل حماوالت الرتویض تلک، مل » :تازدیمشاهد رنج طیف وسیعی از زنان است 
العیش  علی أن تصبح کما اشتهت هلا أمها، راضیة و محوال و مطیعة؛ کی تستطیعقادرة « هند»تکن 

و برغم کّل التعلیمات احلذرة: أنت بنت، تسلکی فی الدنیا ازاّی براسک الناشفة  فی غایة من الذکور
 یهاتالشهمه اين  وجود بااما ) (19: ۲010الطحاوی، ) «تستطع أن تکوَن ذلک مل« هند»دی؟ لکّن 

در جمع  تواندیمباشد: راضی، رام و مطیع؛ تا اينکه  خواستیمکه مادرش  طورآننتوانست « هند» ،تربیتی

بیم دهنده: تو دختری. تو با اين لجبازی چه طوری  یهاتیتربهمه  باوجودگروهی از مردان زندگی کند. 

 .(باشد گونهآننتوانست « هند»زندگی کنی؟ اما  یخواهیم
مختلف فکری  یهاانيجرو جدال بین نوجوانان و جوانان دانشجو  ايدئولوژيکمبارزات 

تمرد  .گذشته است شدهشناختهاز هنجارهای  زدن باز سردر راستای شرايط،  برای بهبود

در عريان شدن و  که بیش از هر چیز شودیممتبلور  طرفهکيعشقی  پنهان یهاهيالدر  ندی

ين نیست که ا یمعنانمايش دادن بدن در رمان به  .کندیمنمود پیدا پذيرش عشق ممنوعه 

گرايی نشان از سیاست هويت زنانه زن تسلیم سیاست تمايالت جنسی شده بلکه اين صورت

تلفیق  نیست. به عبارتی همان اوعضوی از جسم  زن کهدارد و داللت دارد بر ذات درونی 

 ،است مندگله شيهازخماو وقتی از  (9: ۲016)اليکوف و جونسون،  .است یدرونذات -جسم
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نتحدث عن الفصام الثقافی و النضج » :کندیمدوستش او را به تحمل چنین انتخابی وادار 
مرة من جروحی ما عادت تقول غری  اقض جتاه املرأة و أشکو هلا کل النفسی، عن املوقف املثقف املتن

ما از » (110 :دون تاالطحاوی، ) «جهخربة التمرد و وحدک تتحملنی نتائ کلمة واحدة: أنت اخرتت

 هرروزو  متناقض در برابر زناز موضع روشنفکری  ،ميیگویمروحی روانی سخن  رشدفرهنگی و شکاف 

: تو تجربه تمرد را برگزيدی و تنها خودت دهدیمو تنها يک کلمه پاسخ  کنمیمشکايت  هازخمبرايش از 

 «.یکنیمنتايجش را تحمل 

های تلنبار شده در وجود زنان، گاه به شکل نشان داده که عقده یخوببهنويسنده، 

قهرمان  برای زیآماعتراضتمرد  یکند و اين نوعو نگارش از خود بروز می گويیشعر ت،يحکا

نگارش  رونيازاگاه دست به قلم می برند تا از خود بگويند و  های الطحاوی است کهرمان

رای رساندن پیام خوبی ب تواند وسیلهتعارض جامعه سنتی و مدرن است می برای زنی که در

 او به همگان باشد.
 

 نتیجه. 5

در  ،به عنوان نويسنده فمینیستی الطحاوی که دهدمیپژوهش حاضر نشان  هایيافته

زير را  اشجامعه ةقرارگرفتو در حاشیه  فقیر زنان طبقه متوسط، ،بحث مورد یهارمان

هستند مصر  جامعه سنتی رسوم و آداب دار راثیم با اين وصف که همگیقرار داده،  نیبذره

. باشندزنان میبه نسبت  رانهیگسختدر مناسبات  قوانین نانوشتة مردانو ملزم به اطاعت 

است و  ستیزو زن مردساالردر جامعة  زنان آالمزندگی سنتی و  گرجلوهبیشتر  الخباءرمان 

 دو تقابل، هاددريأس و نمايش اينگونه عالوه بر  باذجنانة الزرقاءالو  بروکلین هايتسرمان 

را که بیشتر با آزادی حال  و دنیای آن یهاتيمحدودو  یماندگعقبتمام  گذشته با یایدن

ست که با گراواقعديدگاه الطحاوی  ،اين میان کشد. دربه تصوير می همراه شده تن

يک عمل روزانه و يا رخداد نمادآوری عجین شده است. نويسنده تکرار يا گويی و صراحت

آن فقدان جايگاه ارزشمند  شک ثمرةبی که دهدزنان پیوند میناکامی را به يأس و طبیعی 

منفعل بودن زن از نگاه الطحاوی،  اجتماعی و تسلیم شدن در برابر  فرهنگ بدوی است.

خالصه شده که اين پديده عشق ورزی زنان و مردان را تحت  به جسم زننگاه نوع بیشتر در 

های قهرمانان زن رمان در برابر سنتهنجارشکنی  ها،در اين رمان دهد.تأثیر خود قرار می
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میان غربت ها، اين داستانزنان انجامد، چرا که ، اغلب به تغییر مساعد وضعیتشان نمیديرينه

 اند.شدهزندگی گذشته و حال رها از  و وحشتی
 

 منابع
 دی شهسواری، خدمات فرهنگی کرمان.مه ، ترجمةفرهنگ اصطالحات ادبی، (1393) آبرامز، مايرهوارد
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 .آگه

 توسعه. :انتهر ،راناـهمکو اجر ـمهوزه ترجمة فیر، ینیستیفم هایيهنظرگ فرهن، (138۲) یمگم، ها
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