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Abstract 

Elaine Showalter is an American feminist theorist, by proposing the theory 
of “gynocriticism” and relying on a recurring model in literary subcultures, 
emphasizes the need to analysis the works of women writers in any country 
in support of this theory. In this way, it passes through two stages of 
Imitation (female stage) and protesting against the dominant (feminist stage), 
finally reaches the third stage, which is to achieve individual identity 
(feminine stage). The present study intends to use the method of qualitative 
content analysis and relying on the three stages proposed, examines four 
works of fiction by Algerian women writers and can show the evolution of 
female imitation and the reproduction of the norms of the masculine tradition 
of Algerian women writers to a conscious protest and rebellion and finally  
achieving seif-awareness, as well as the extent to which they succeed in 
reflecting their demands in literature. Finally, it can be stated that the 
Manifestation of the model of Showalter's theory in the women’s works 
occurred simultaneously, which this is due to the delay in the presence of 
Algerian women in the field of writing, It is important to note that only 
Ahlam Mostaghani in the novel "Al-Aswad Yaliq Bek" managed to enter the 
third stage triumphantly. Thus, this work is considered as a the beginning of 
the female writing tradition for other female writers to manifest female 
activism and self-awareness in women's writing. 
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 الین شوالتر هبر نظری در چهار رمان زنانه الجزایری  نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه
 غالمی سنا

 ، ایران.دانشگاه اراک ،خارجه یو زبان ها اتیدانشکده ادب دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی،

محمد جرفی
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 ایران. اراک، ، دانشگاه اراک ،خارجه یو زبان ها اتیدانشکده ادب استادیار زبان و ادبیات عربی،

 ابراهیم اناری بزچلویی
 اراک، ایران. ،دانشگاه اراک ،خارجه یو زبان ها اتیدانشکده ادبعربی،  دانشیار زبان و ادبیات

 قاسم مختاری
 اراک، ایران. ،دانشگاه اراک ،خارجه یو زبان ها اتیدانشکده ادبدانشیار زبان و ادبیات عربی، 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  22/01/1400:  هتاریخ دریافت مقال

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

و با تکیه بر مدلی » ننقد وضعی زنا« هنظری هآمریکایی، با ارائ فمینیست پرداز نظریه الین شوالتر،

 های فرهنگ تکرارشونده در خرده
)1(

را در تأیید  هر کشور نویسندگان زنِ یآثار داستانادبی، لزوم بررسی  

زنانه) و اعتراض  ۀ(مرحلبا گذر از دو مرحله تقلید  ،کند؛ بدین شکل که نوشتار زنان میاین نظریه مطرح 

له (مرحیابی به هویت فردی  دستسوم یعنی  ۀت به مرحلفمینیستی)، در نهای ه(مرحلمسلط  یبه هنجارها

با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و گیری از با بهرهن است تا رسد. پژوهش حاضر بر ای مؤنث) می

بتواند سیر  ری بپردازد وینویسندگان زن الجزاچهار اثر داستانی از  یبه بررس، مطرح شده ۀگان مراحل سه

در نهایت نائل آمدن به و آگاهانه  ری به اعتراض و شورشییدگان زن الجزانویسنزنانه تحول تقلید 

نشان دهد. در نهایت  رماندر  زنانهمچنین میزان موفقیت آنان را در انعکاس صدای خودآگاهی، 

زمان، در آثار مورد بررسی مشاهده کرد که  صورت مشترک و هم  را به شوالتر هنظری الگویتوان، نمود  می

که تنها احالم  با ذکر این مهم؛ استنویسندگی  هی در حیطالجزایرت زن مر، تأخیر فعالیعلت این ا

بدین شکل، این اثر به  موفق شد فاتحانه به مرحله سوم ورود کند.» األسود یلیق بک« مستغانمی در رمان

را  ی زنانهرود تا خودآگاه عنوان سرآغازی از سنت نوشتاری مؤنث برای دیگر نویسندگان زن به شمار می

مشخصی به طور کلی با توجه به اینکه هر کدام از این آثار یک سنت  .در نوشتار زنانه متجلی سازند

وارد مرحله اند  نتوانسته ندرت بهنویسندگان جز حاکم این  با توجه به شرایط مستعد اجتماعی .هستند

 ند.های مراحل اول و دوم در تعامل بودو بیشتر با مؤلفهشوند خودآگاهی 
 

 

 .، الین شوالتر، زن الجزایریسنت نوشتاریاعتراض و خودآگاهی، تقلید،  :کلیدی هایواژه

 

 

 مقدمه .1

، با ظهور گروهـی از زنـانی آغـاز شـد کـه      ریالجزاهای نگارش متون زنانه در  اولین نشانه

 .کردند از جنگ جهانی دوم رهبری میجنبش اصالحات زنانه را  پس 

                                                 
یسندۀ مسئول:١  M-jorfi@araku.ac.ir                                                                                                             . رایانامۀ نو
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وضـوعات  ای، م هـای نمایشـنامه   استان، سرودن شعر و مشارکت در فعالیـت این زنان با تألیف د«

هـای خـود در    این میان برخی نیز اقدام به نگارش و انتشار نوشته در کردند و زنانه را بررسی می

ی بودنـد کـه نقشـی    الجزایرعنوان پیشگامانی برای زنان  کردند. آنان به ها و مجالت می روزنامه

بو ( »داشتند بر عهده) 1962 -1954(نوامبر الجزایربخش  ب بزرگ آزادیمنحصر به فرد طی انقال

 .)34: 2001، زیعز

به زبان عربی، به چندین سال پـس از ظهـور انقـالب     رمان زنانهنگارش  تجربهاولین 

ا توجه بـه فـراهم شـدن    و ب الجزایری پس از استقالل الجزایرگردد؛ زیرا زن  می بر الجزایر

 جامعـه های خود را برای استعمار و  ت را پیدا کرد تا بتواند تواناییاین فرصفرصت آموزش 

نگارش  الجزایرای که پس از استقالل  مردساالر اثبات کند. در همین حیطه، اولین نویسنده

اسـت کـه رمـان خـود را تحـت      » زهور ونیسی«به زبان عربی را سرلوحه کار خود قرارداد 

م منتشر کرد. از دیگر نویسندگان شاخص  1979 البه س» من یومیات مدرِّسة حرّة«عنوان 

ـ د هصالح، زهـر  هتوان به احالم مستغانمی، یاسمین ی میالجزایرزن  فـاروق   هفضـیل  و کی

که در چند دهه اخیر آثار ادبی ارزشمندی در عرصه ادبیات داسـتانی عربـی بـه     اشاره کرد

و تفکـرات زنانـه    ها شیگرابازتاب اند اند و توانستهویژه ادبیات داستانی الجزایر پدید آورده

موجود در این برهه از تاریخ معاصر فرهنگ خـویش باشـند. آثـاری کـه از جهـت زبـانی،       

 ۀجریان فکری و ادبی مستقلی در الجزایر است که زنان نویسـند  ۀسبکی، اجتماعی نمایند

ادبـی  این آثار که نشـانگر گـرایش و سـنت     ترین مهماز  کنند.الجزایری آن را رهبری می

-2001(توان به آثار بَحـرُ الصَـمت   الجزایر است می یسینو زنانهفراگیر و مهمی در ادبیات 

احـالم   -2012(رمان األسوَدُ یَلیقُ بِک فضیلة الفاروق)،  -2003(، رمان تاءُ الخِجِل یاسمینة صالح)

مورد توجه مقالـه  اشاره کرد که دیهیة لویز)  -2013(و رمان سَأَقذِفُ نَفسِی أَمامَک  مستغانمی)

در این پژوهش سعی بـر آن اسـت   . استاری رمان زنانه الجزایر برای شناخت سنت نوشت

از  و سبک غالب و چارچوب به کـار رفتـه در ایـن آثـار،     یسینو زنانهبرای درک بهتر علل 

 نقد وضعی زنان ۀنظری
1

جوییم که الین شوالتربهره 
2

پس از انجام بررسـی دقیـق بـر روی    

های آمریکایی آن را وضع کرد. شوالتر بـر   فرهنگ ان انگلیسی و برخی خردهسنت ادبی زن

اساس این پژوهش به مدلی تکرارشونده در سیر تحول نوشتاری آنان پی برد کـه در ایـن   

تقلید از سنت رایـج و اعتـراض بـه جایگـاهی نـابرابر و در نهایـت        ۀسیر، گذر از دو مرحل

                                                 
1. Gyno criticism  
2. Elaine Showalter  
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ای زنانه  شود. هدف این نقد ایجاد شاکله هده میسوم یعنی خودیابی مشا ۀرسیدن به مرحل

اساس و با توجه بـه    این تجربیات آنان است. بر ۀبرای تحلیل ادبیات زنان بر مبنای مطالع

آنان در آثار  شده منعکسنویسندگان زن در آثارشان؛ شناخت اندیشه و افکار  ۀبازتاب اندیش

ازپیش آشکار  ت پژوهش حاضر را بیشادبی و چگونگی سیر تحول و تکامل این افکار اهمی

این پژوهش با شناخت اهمیت این موضوع و واکاوی ابعاد زبانی و ادبـی   ،بنابراین کند. می

 ذیل است: سؤاالتگویی به پاسخ درصدددر رمان معاصر الجزایر  یسینو زنانه

در کدام یکی از مراحـل سـنت نوشـتاری بـر حسـب       فیبار تعرمذکور قابل  هایرمان. 1

 ؟دنظریه الین شوالتر هستن

 گرکه نشان هستند برخوردارهایی ها از چه مؤلفهرماننقد وضعی زنان،  ۀمتناسب با نظری. 2

 ؟است قلمستو  خاص سنت نوشتاری کاربرد

 پژوهش ۀپیشین.1-1

گـری  رمان زنانه الجزایری با توجه به گستردگی و برخورداری از محتوای عمیـق و ابـداع  

لفی م و سبک بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است و تحقیقات مختفراوان در حوزه فر

نامـه کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان       پایـان  ؛ از آن جمله:در این خصوص انجام گرفته است

مـریم  نوشـته  » های احـالم مسـتغانمی   های گفتمان زنانه در رمان بررسی و تحلیل مؤلفه«

های موردنظر در چهار سطح آوایی،  مانبه تحلیل رآن   پژوهشگر درکه  )1396(کیا  محبی

 هایـن پـژوهش بیشـتر صـبغ    پرداخته اسـت.  بر پایه نظریه لیکاف واژگانی، نحوی و ادبی 

بر پایه نظریه مذکور های مستغانمی را شناسانه دارد و تالش شده سبک زنانه روایتسبک

یة الحدیثـة،  الجزایرالروایة البنیة الشخصیة فی «  نامه پایان به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

بـه  کـه   است یگرید  ، پژوهشم)2018( تابتی هخدیج هنوشت »قراءة فی الخطاب النسائی أنموذجا

 درصددمحقق  ی پرداخته است.الجزایرهای زنان  پردازی در رمان ساختار شخصیت لیتحل

عنصر  های الجزایری، تصویری واضح از اینهای رماناست با استخراج برخی از شخصیت

دسـتاورد ایـن مقالـه     ترین مهم .ایه و تفکر روایی به عمل بیاوردممهم روایی به عنوان بن

تجلیـات الحـس   « ای تحـت عنـوان   مقاله .های الجزایری استشخصیت در رمان تبیین فرم

در  کهم) نگاشته شده  2014( هنیة مشقوقتوسط  »اإلغترابی فی روایة بحر الصمت لیاسمینة صالح

محقـق   .شـده اسـت   پرداختـه هـای آن   یگانگی، انواع و انگیزهرسی پدیده از خودببه بر آن

تالش کرده به طور مستقل به بررسی این موضـوع در رمـان مـذکور کـه برآمـده از ذات      

بررسـی  «ای دیگر با عنـوان  نامهپایاننویسنده و شرایط خاص اجتماعی وی است بپردازد. 
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)، بـه قلـم   1394، (»ه فضیله الفاروق و زویا پیـرزاد های کوتا تطبیقی تصویر زن در داستان

های کوتاه این دو نویسنده بـا تکیـه بـر     تصویر زن را در داستان است که خدیجه صالحی

ادبیات فمینیستی چون  یها مؤلفهدهد.  مبانی نقد فمینیستی مورد بررسی تطبیقی قرار می

هنگی آنـان و مقاومـت در برابـر    سبک نوشتار زنانه، دفاع از حقوق زنان، بازتاب مسائل فر

مقاله . شده استنگرش مردساالرانه از جمله مباحث مشترکی است که مورد بحث گذاشته 

نقد فمینیستي اِلِن شوالتر در رمان نقره دختر دریـاي کابـل    چهارگانهبررسي رویکردهاي «

کوشـیده    است کـه در آن  شته مولود طالیی و مهرناز طالیی) نو1397، (»اثر حمیرا قادري

 یبـا توجـه بـه رویکردهـا    رمان نقره دختر دریـاي کابـل    یهاي برجسته فکرزمینه شده

هـای   رئالیستی در رمـان تطبیق «مقاله  مورد بررسی قرار گیرد. »ن شوالتریال«نقد  هچهارگان

نوشته مانـدانا  » الین شوالتر ۀبر اساس نظری »کنم ها را خاموش می من چراغ«و» سووشون«

مباحث نظری در مکتـب رئالیسـم و     . در این مقاله تالش شده با ارائهرانعظیمی و همکا

های رئالیستی ایـن  گرایش الین شوالتر؛ ۀنظری بر اساس انعکاس مضامین اجتماعی جامعه

تفاوت پژوهش حاضر، تمرکز بر اما  سبک نوشتاری زنانه، برجسته شود. بر اساسدو رمان 

حـول نوشـتار زنـان از انعکـاس انفعـال و عـدم       بر اساس سیر ت .است خوانشی فمینیستی

دسـت  های حاکم جامعه و در نهایت  کنشگری زنان به عصیان و شورشی زنانه علیه سنت

به هویت، فردیت و خودیابی است، که این رویکرد تاکنون در هیچ پژوهشی پیرامون  افتنی

 مورد بررسی قرار نگرفته است. الجزایرنویسی زنان  داستان

  نقد وضعی زنانه نظریه نگاهی ب .2

نقد  او معتقد است« آمریکایی است.پرداز مشهور قد و نظریهت، مناین نقد الین شوالتر واضع

. 2. ارزیـابی و نقـد مجـدد آثـار زنـان؛      1توان به دو نوع تقسیم کرد:  فمینیستی را کالً می

ی را نقـد خـالق   ارزیابی و نقد مجدد ادبیات از دیدگاه زنان. او این بخش از نقد فمینیسـت 

تحقیق و تتبّـع   ۀاو خالق نیست و جنب ازنظرداند، اما بخش دوم که قرائت زنانه است،  می

اصلی شوالتر، کشف یک الگوی زنانه است که در ادبیـات   دغدغه). 439: 1394(شمیسا،» دارد

یک دوره، توسط گروهی از زنان نویسنده دنبال شده است. شوالتر به طور کلی سه مرحله 

خواهی و اعتـراض   سوی آزادی تقلید به ۀی نویسندگی زنان قائل شد و آن گذر از مرحلبرا

به جایگاه نابرابر خود در مقابل مردان و در نهایت دستیابی بـه هویـت فـردی و آفـرینش     

 محورانه است. نوعی داستان زن
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در های زیستی و اجتماعی مشترکشـان کـه   زنانه به دلیل تجربهنوشتار از نظر شوالتر، 

منظـور،   بـدین گردد، ویژگی خـاص خـود را دارنـد.    های آنها منعکس مینوشتار و داستان

گیرنـد کـه از نظـر الـین     ها و الگوهای مشابهی را در آثارشان پی مـی ها، دغدغهمضمون

در  .)47: 1977(شـوالتر،  » گـردد شوالتر، رئالیسم اجتماعی در نوشتار زنان کامالً منعکس مـی 

شـود کـه محتـوای اصـلی آن،     هـای جنسـی زنانـه وارد تحلیـل مـی     فهـاین نوع نقد مؤل

ای زنانه با عناصر مورد مطالعه در یک اثر مردانه است. به طور ها و مسائل کلیشهشخصیت

های خاص خود، به عنـوان یـک   بردارنده نگاه خاص زنانه با ویژگی کلی، نقد نوع اول در

 .)216 :1997(شوالتر، » استنری و ادبی تماشاگر نسبت به فرهنگ، فیلم و یا یک اثر ه

از قرن نوزدهم را که بخش اعظمی -اولین و دشوارترین مرحلهالزم به ذکر است که 

مردساالر بر آنان  هاست که از جانب جامعخالقیت اندک زنان  هبردارند در -گیرد می در بر

رایج مردانه تقلید  های طور کلی از سبک این دوره، به درهای زنان  . نوشتهدیکته شده است

های اجتماعی مردانه را در خود ادغام نموده است. شوالتر این برهه را که با  کرده و ارزش

 ههمراه است، نقطقرن نوزدهم  90و  80های  ظهور آگاهی سیاسی بین زنان در اواخر دهه

به گیرد،  م را در برمی1920-1880های  دوم برشمرد. این مرحله که بین سال هآغاز مرحل

مرحله پردازد. اما  دگی میاستقالل بیشتر در زن هیه شرایط غالب و مطالباعتراض زنان عل

را از فتنه ابراز واکنش  نویسندگان توانستند خود«؛ شده استابی نامیده خودی ه، مرحلیینها

وجوی هویت  مردساالرانه آزاد کنند و چرخشی به درون برای جست یها به ارزشنسبت 

 زن محور ۀکه به دورسوم  ۀدور ).116: 2002(موریس،» داشته باشندیش زنانه مستقل خو

 1920و ریچاردسون، از میانه دهه  مانسفیلدنویسندگانی همچون ربکا وست، است،   مشهور

 ۀزنانه و نه از دور ۀگیرند. نویسندگان این دوره نه از دور در این دوره جای می تاکنون

نوشتن زنانه و  هاید کنند بلکه صرفاً تقلید نمی -نیستیشامل مبارزات فمی -فمینیستی 

عنصر زبانی متفاوت از  بر اساسین نویسندگان رش انگا .دهند تجربیات زنانه را ارتقا می

تجربیات زنانه آنها را به دوره  لیو تحلتالش ایشان در راستای شناسایی  مردان است.

 .)12: 1977، (شوالتر سوق داده است ،خودیابی

در رویکرد نقد زن محور، با برداشتی از یک سنت ادبی زنانه مواجهیم که به فرض 

کم ضمنی روابط بینامتنی میان نویسندگان زن وابسته است. نگاه شوالتر در اینجا به دست

شتار زنان را در ی معطوف است که نویهاها، استعارات، مضامین، و پیرنگگارهمجموعه ان

اده است و کانون منسجم و از مرزهای ملی به هم پیوند د درگذرتاریخی و  طول ادوار

http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/12752-2016-03-15-11-21-58.html#ftn14
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زن سازد. در واقع همین نقد پرباری همسان با کانون ادبی مردانه معمول مقرر می بینامتنی

 دیپدبرای تحلیل ادبیات زنان است که به منظور  مؤنثبه وجود آمدن چارچوبی  محور

و تعدیل الگوها  حگیرد و نه جرتجربه زنان انجام می ۀالگوهای جدید مبتنی بر مطالع آمدن

شود که ما خود را از زمانی آغاز می زن محور ، سنتشوالتر گفتههای مذکر. به و نظریه

دست از تالش برای جای دادن زنان در بعدی تاریخ ادبیات مذکر رها کنیم. بدیهیات تک

ق پذیر موف توجه خود را به دنیای جدید رؤیت میان سطور سنت مذکر بکشیم و در عوض

به مطالعات جنسیتی را  زن محورمعطوف داریم. سرانجام الین شوالتر روی آوردنش از نقد 

کند، یبا طرح این نکته که مطالعات جنسیتی ما را به سمت پسامردساالری هدایت م

گویند مطالعات جنسیتی جنبه فمنیستی مطالعات دهد. در حالی که دیگران می توضیح می

 .)27: 1977(شوالتر،  کند و خود بخشی از واکنش منفی استزنان را تضعیف می

 های مورد بحث نگاهی کلی به رمان.3

ی را الجزایرزن  چهار اثر داستانی از نویسندگانتر، و ملموس رای دستیابی به نتایج دقیقب

از:  انـد  عبـارت ایم که  های نوشتاری زنان این کشور برگزیده جهت بررسی و تحلیل ویژگی

األسـوَدُ   رمـان  فضیلة الفـاروق)،  -2003( لجِالخِ تاءُرمان یاسمینة صالح)، -2001(بَحرُ الصَمت رمان 

 .لویز) هدیهی -2013( کمامَی أَفسِنَ فُقذِأَسَ و رمان احالم مستغانمی) -2012( یَلیقُ بِک

ن، زنـا  ۀحـوز های مربوط بـه   مسائل و دغدغه پرداختن بهعالوه بر معیار انتخاب آثار، 

آخرین افکـار و   دهنده بازتابنخست قرن بیست و یکم است که  هایدههها از  نگارش آن

ها و شرح پیرنگ آنهـا بـه ترتیـب زمـانی     . در ذیل به معرفی رماننیسم استیباورهای فم

در رویکـردی جسـورانه    یاسمینه صـالح رمان بحر الصمت (دریای سکوت) از  ازیم.پردمی

او از شخصیت مرد به عنوان  استفادهنسبت به مسائل زنان از راوی مرد بهره جسته است. 

زنان را در قالب محکومیتِ جنسیتِ مردانه بیان  ههای التیام نیافت شود زخم سبب میراوی 

 . در رمان تاء شرم، کومیت برای مردان جامعه باقی نگذاردکند و راهی جز پذیرش این مح

ای کـه از آن   راوی شخصیت اصلی داستان است و با وجود آگاهی زنانه ،فضیلة الفاروقاز 

، محروم است؛ استاز س هویت ۀنام که اولین نشان برخوردار است، تا اواسط رمان از داشتن

رمان األسود یلیق بک از  .کند  معه اشارهر هویتمند زنان در جاعدم حضو به شکل نیبدتا 

داستان خود را به مخاطب القاء  ،سه راوی و حضورد دی هیزاوبا تغییر در ، مستغانمیحالم ا

ظـاهر  » راوی دانـای کـل  «کند. کنش غالب راوی از آنِ نویسنده اسـت کـه در نقـش     می
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» وافـی  لـه ها«گیری او نیز به سمت شخصیت زن داستان اسـت، دیگـری    شود و جهت می

 ترین کنش حضـور دارد کـه   شخصیت اصلی رمان است و در مقابل او سومین راوی با کم

ـ ما درونلبنانی است. نویسـنده در ایـن رمـان دو     همرد پنجاه سال» طالل هشام«همان   هی

بـرد. دختـری    مـی   وافی، بـه مـوازات هـم پـیش     هالهاصلی عشق و وطن را با کنشگری 

ها مجبور به مهـاجرت   پدر و برادرش به دست تروریست روستایی که به سبب کشته شدن

در اندوه از دست دادن پدر و برادر رنگ مشـکی   هالهشود.  میبه سوریه به همراه مادرش 

سأقذف نفسي چهارمین رمان مورد بحث رمان  گزیند.  را به عنوان نمادی از عزاداری برمی

. لویز با اسـتفاده از راوی  است لویز هیهید از انداخت) أمامک (خودم را در مقابل تو خواهم

دهد،  وگوهایی پراکنده که سراسر رمان را پوشش می گویی درونی به همراه گفت تک زن و

آید. مـریم شخصـیت اصـلی     می های او بر تبیین ذات زنانه، دنیای درونی و دیدگاه درصدد

. او پـس از  کنـد  داستان برای دستیابی به هویت خویش بر آداب و سنن جامعه عصیان می

ای  های متفاوت برای ابراز سرکشی خویش، نوشتن را به عنوان شیوه متوسل شدن به شیوه

 .گزیند دیگر از عصیان برمی

 سنت نوشتاری زنانه فرایندبررسی . 4

بخش سنت زنانه سهدر ادامه به شرح و تحلیل این آثار در 
1

و سنت فمینیسـتی  
2
و سـنت   

مؤنث
3
 پردازیم:   می 

 انهسنت زن. 4-1

زبان، جایگاه برتر زبانی را تصاحب کرد و زن را به حاشـیه   ۀمرد با بیرون راندن زن از حوز

مرد، زن را به شکلی به تصویر کشید که «فرهنگ و بیرون از قلمرو کنشگری و فاعلیت فرستاد. 

تصویر بکشد گمان و تصورات خویش به  بر طبقتنها به این بسنده نکرد که زن را  خوشایند او باشد. او نه

بـدین نحـو فرهنـگ     ).37-36: 1395 (غـذامی، » نمایندگی از سوی او نیز سخن گفـت بلکه حتی به 

زن شد و از  خالقانهها و آثار  مردساالر همچون دیواری افراشته، مانع آشکار شدن نوآوری

 مردانه سوق داد. ۀو اندیشجهتی او را به سمت نگارش با زبان 

در کـافی   تجربـه پرواضح است که زنان به علت عدم وید: گ میشوالتر در همین رابطه 

.  (Showalter, 1977: 79)»برای نوشتن رمان از امتیازات فراوانـی محـروم بودنـد    یزندگ

عدم مشارکت زنان در زندگی اجتماعی سبب شد عواطفی را که برای نوشتن رمـان بـدان   

                                                 
1. Feminine  
2. Feminist  
3. Female 
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 ثاری تهی از عواطف ارائه نماینـد. و آ آورند یروگرایی  نیازمند بودند تجربه نکرده و به واقع

بـا تـأخیری بـیش از یـک قـرن       الجزایرنویسان زن در  رماناغلب متناسب با این جریان، 

را آغـاز   و نوشـتن نویسندگی نهاده  عرصههفتم قرن بیستم، پا به  ۀنسبت به غرب، در ده

یزانـی هرچنـد   بـه م  الجزایـر  جامعهکه در این برهه از زمان، زن در  کردند. با توجه به این

هـای   یافته بـود؛ در غالـب رمـان    های اجتماعی دست اندک از آگاهی و آزادی در مشارکت

کـه   هسـتیم  زمان همصورت  بهموردنظر  ۀسه مرحلشاهد حضور مفاهیم ی گاهموردبحث 

کردن با سازوکارها  نرم وپنجه دستهای رئالیسم و گر درگیری مستمر زنان با مؤلفهتداعی

نویسی که بـه   اخیر رمان ۀبه دور رغم تعلق آنان، علیاستسنت در جامعه  و نفوذ پابرجای

های مورد ارزیابی قرار مؤلفه مدرنیسم شهرت دارد. در ذیل میزان کارکرد چنینپست ۀدور

 گیرد. می
 فرودستی زنان در خانواده. 4-1-1

کـه در   دهـد  حیات اجتماعی بشر را تشـکیل مـی   ۀترین حوز ترین و اصلی خانواده کوچک

کند؛ اما غالبـاً نهـاد خـانواده در     ساختار شخصیت و هویت افراد خود نقش بسزایی ایفا می

دوم  ۀمرتبـ ن را در دانـد و زنـا   جایگاه فرادست را از آن مردان خانواده می مردساالر جامعه

شـوند. بـرای    شود زنان به نوعی خودباختگی هویتی دچار  امری که سبب میدهد.  قرار می

ها اشاره کرد که با قائـل بـودن برتـری     مند خانواده توان به نگرش جنسی ترجیح ینمونه م

د و تـا جـایی پـیش    شـون  ذاتی برای فرزند پسر، با تولد فرزند دختر دچار سـرخوردگی مـی  

روند که حتی زندگی مادر خانواده نیز دستخوش تغییراتـی ناخوشـایند شـود؛ همچـون      می

ـ طفاالً ذُه أَلَ بَنجَن تَها أَإمکانِبِ ةًمرأَاِ وجَزَتَ هُنَّتُ أَعرف«: »تاء شرم«سخن راوی در رمان  ت کوراً، مادامَ

های سنتی فرزند پسر را تضمینی  در واقع خانواده). 15: 2006(الفاروق، »کلی ذلِعَ یر قادرةٍمی غَأُ

پنداشـتند و حتـی فراتـر از آن،     برای امنیت و اقتصاد و مدافعی برای عزت و حقوقشان می

بایست پس از مرگ، نام و  کرد که می خانواده خود را در چنان جایگاه رفیعی تصور می پدر

  اش توسط فرزند پسر حفظ شده، استمرار و گسترش یابد. نشان و مردانگی

 و  مقهور و قربانی جهالت و آداب  ترین شخصیت داستانی،را به عنوان اصلی راوی، زن

اند تـا هرگـاه از    ابزار و کاالیی مصرفی نگریسته ابهمث بهرسوم غلطی دانسته است که او را 

 بخشی به سرور خود ناتوان ماند، بتوان کاالیی دیگر را جایگزین آن نمود:  رضایت

 .)6(همان:  »واجاً تماماًلیس زِ واجٍزِبِ ةًلقَعَت مُلَلتی ظَی اَتِوالدَ نذُمُ«
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متـی بـه جسـم زن تلقـی     حر اساس راوی ازدواج پدر با مادرش را چیزی جز بی  این بر

های ذکر شده، با هدف اصالح امور جامعـه و زنـان، بـا بیـانی      نویسنده در نمونه کند. نمی

دوراز تحلیل و کنکاشِ دالیل اصلی مشکالت زنان، بـه   سطحی و به یبه شکلانتقادی اما 

ای از جامعه سنتی پرداخته است کـه مکملـی    عنوان بخشی حاشیه بازنمایی کاراکتر زن به

آید و از داشتن نقشـی مسـتقل و کنشـی مثبـت در خـانواده       رای زندگی مرد به شمار میب

آنچه مسلم است مشروعیت یافتن نابرابری زنان نسبت به مردان بوده که از  بهره است. بی

این گفتمان مردسـاالر بـه قـدری    گیرد.  وجود ساختارهای مردساالرانه در جامه نشأت می

گرایانه سرانجام ای واقعبا صبغهمورد نظر، از این آثار مانند اثر  ایقدرتمند است که در پاره

  شاهد شکست و پذیرش شخصیت مبارز زن در مقابل آن هستم.

 ازدواج اجباری. 4-1-2

اغلب اوقات در کنار خشونت جسمی، خشونت روحی نیز از جانب خانواده علیه زن اعمـال  

ها نشان  یا ممانعت از محقق ساختن خواستهشود و خود را به شکل اجبار به انجام عمل  می

توان  . در آثار مورد بررسی میدارد یپدهد که در نهایت خشم و سرخوردگی زنان را در  می

نظـر   آنان نسبت به اظهار هن به ازدواج و سلب اختیار و ارادمصادیق فراوانی از اجبار دخترا

 »هالـه «ای شـود بـه    اشـاره  در امور مهم زندگی مشاهده کرد؛ حـال الزم اسـت در اینجـا   

زدن  کـه از واکـنش خـانواده نسـبت بـه بـر هـم       » سیاهی شایسته توست«شخصیت رمان 

 گوید: اش می نامزدی

ـ ثـارَ أَنـه، فَ عَ ینِنتَسَ بلَت قَخلَّتَوَ هُجُوَّتزَتَت سَالذی کانَ ابِّلی ذلک الشَإِ فکیرَها التَلَوصَأَ« ک ذلِت بِ

 ).22: 2012(مستغانمی، »یأتِالیَ طیبٍخَ نتظارِی اِفِ لَبُذن تَأَ ةًشیَها، خَهلِأَ بَضَغَ

رسوم و عـرف جامعـه بـه     و  سنتی، به آداب هاز ساختار جامععنوان بخشی  به هالهپدر 

 -سن دختـرش   باال رفتنشود ازدواج نکردن و  نگرد؛ باوری که سبب می دیده تقدس می

 دل او بیفکند: بیم و هراسی در -که در تقابل با هنجارهای سنتی است 

 ).22(همان:  ...»ةٍزهریَّی مِو فِها...أَصنِلی غُعَ بولِالذُ بینَ ةًردَوَ رُیِّخَیُ حدَال أَ«

ــدر  ــاعی اســت    -باورهــای پ ــاختارهای اجتم ــودی از ســنن و س ــه نم ازدواج را  -ک

داند؛ حتی اگر زنـدگی مشـترک    کننده پوشش، صیانت و بازداشتن دختر از گناه می تضمین

 دختر بینجامد. روزی باشد و به انهدام هستیِ ه از تیرگی و تیرهانباشت

ـ  م یَئاً، لَیقاعاً خاطِإِ رَقادِلَ نَّ، إِیُّیقِوسِالمُ وَهُه وَت لَالَو قَها لَمُفهَیَسَ کانَأَ« ـ  ئُیِکـن سَ ـ وتِالصُ ان ، کَ

  ).22(همان:  ...»ةٍرکَشتَمُ ةٍیَّونِمفُسَ زفِعَلِ حانِصلِالتُ تینِانا آلَاً... کَاجَزعَإِ کثرُهذا أَ، وَیقاعِاإلِ ئُیِّسَ
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ها، شخصیت  مستغانمی با تشریح پیوستگی میان مشکالت اجتماعی و فردی شخصیت

یافته است؛ اما  سازد که در ظاهر به استقالل دست روی خواننده مجسم می دختری را پیش

عـه همچنـان قابلیـت    ها با او مشهود است که جام برخورد خانواده و سنت هبه شیوبا توجه 

رانـد؛ امـری کـه سـبب      کرده و مستقل را ندارد و او را به حاشیه مـی  پذیرش زن تحصیل

گزیند نیز با فریب   شود با امتناع شخصیت زن از ازدواج سنتی، در عشقِ آزادی که برمی می

 و شکست مواجه شود.

هسـتیم.   زن در انتخـاب مسـیر زنـدگی    هنیز شاهد عدم اراد» دریای سکوت« در رمان

و پدر سعید و بدون حضور، اختیار و آگاهی زهـره،  گیری پدر زهره  نده با بیان تصمیمنویس

کامل صدای زهره در این مقطع از رمان اشـاره دارد کـه    برای ازدواج آن دو نفر، بر غیابِ

 هویتی محض او در مقابل پدر و ساختار سنتی جامعه: تأکیدی است بر سرسپردگی و بی

ـ ما یَنـدَ عِ کانَ، وَةًمَبهَمُ ةًداقَالً صَامِدی، حَالِلی وَی إِأتِیَ» ورُدُقُ« کانَ« ـ اَ«ی: رانِ جـالً،  رَ صـارَ » عیدُلسَ

 ا...!ماشاءَ

 ی:متِماً صَنِغتَمُ ضیفُیُ... فَ

 ؟»شیرِی بَسِ«ا یَ دیمِلقَنا اَفاقَتِذا إِهَ یسَلَی... أَندِعِ هُروسُبعاً، عَطَ...وَ -
 یاً:یرِصِیخیاً مَارِیاناً تَبَ نُعلِیُ هُنَّأَی کَالدِوَ دُرُیَوَ

» ةُهـرَ لزُاَ: «هـینَ المَ رارَلقَاَ یهِینَی عَفِ أَقرَأَ، فَور!...دُی قُیا سِ بداًأَ نهُعَ جوعَی الرُذِنا الَّتفاقُذا إِبعاً هَطَ -

 ).14: 2009 (صالح، »ک!لَ» ورِدُقُ« نتِبِ

دختر در انتخاب همسر، به قربـانی   دهارا، عالوه بر بازنمایی عدم اختیار و در این مقطع

کند کـه   ها نیز تأکید می و تسلیم بودن پسر در مقابل شرایط و هنجارهای حاکم بر خانواده

بنابراین انتقاد اصـلی   مانند زنان جامعه نقشی منفعل و عاری از کنش به خود گرفته است.

 اسـت  ایی در جامعهاصل سنت جار نویسندگان تنها به قربانی شدن زنان نیست، بلکه به

ـ   الشعاع قـرار داده و تصـمیم   که زنان و مردان را ناخواسته تحت را در  ناگیـری و نقـش آن

 سازد.انتخاب سرنوشت خود کمرنگ می

 محرومیت از تحصیل. 4-1-3

در اغلـب  «علیـه زنـان اسـت.     یخشونت روانمحرومیت از آموزش یکی دیگر از مصادیق 

ة زنانه، به سبب جنسیتشان از تحصـیل محـروم شـده    جوامع سنتی، نویسندگان زنِ مرحل

زنانـه، انعکـاس ایـن محرومیـت را در      ۀلنویسندگان مرح )Showalter, 1977: 41( »بودند

هـای زن بـه تصـویر کشـیدند کـه بـا وجـود بـروز          واسطه شخصـیت  های خود به داستان
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، یختگبـا  تیـ هوپـذیری جنسـیتی و    و تا حدودی خشم، همواره در پی جامعه خوردگیسر

تـاء  «در رمـان  » یمینـه «پذیرای شرایط ظالمانه بودند. به عنوان مثال زمانی که شخصیت 

تحصیل و مشغول شـدن بـه حرفـه     ادامهشود، از آرزویش برای  رو می روبهه با خالد» شرم

های حاکم و مسلط جامعه مواجـه   اما در نهایت با مانع عظیم سنت ؛گوید نگاری می روزنامه

 ماند: تحصیل بازمی ادامهتعصبات مردانه از شده و در سایه 

 ؟ةٌبیبَنتِ طَل أَهَ«...

 .یةٌحافَنا صَ...ال، أَ-
ـ  ینَحِ ةِراسَالدِ نِعَ فتُقَوَتَ -؟  دثَماذا حَوَ –.  یةًحافِصَ کونَن أَأَبِ متُلَاحَثیراً مَکَ - ـ ی أَمـرِ ار عُصَ  عَربَ

 ).47: 2006 (الفاروق، ...»یسآرِ ویةَانَثَ لَدخُن أَی أَدِالِل وَقبَیَ م، لَةًنَسَ ةَشرَعَ

از نزدیک شـدن و وارد شـدن    دانست و مردساالر آموزش را در انحصار مرد می ۀجامع

کرد؛ زیرا زبان تنها مختص بـه مـرد و در انحصـار او قلمـداد      زبان ممانعت می قلعهزن به 

ز یادگیری زبان و علیه آموزش زن، او ا صادرشدههای  چنین بود که در پی حکم شد. این می

امـا دربـاره   «نویسـد:   نعمان بن ابی الثناء می نگارش به دور ماند. چنانچه غذامی به نقل از

ای است که باید از آن به خدا پنـاه   آموزش خواندن و نوشتن به زنان باید گفت، این قضیه

در  خالده ).120-119: 1395 (غذامی، »بینم... آورتر از آن برای زنان نمی برد و من چیزی زیان

ن در مسیر تحصـیالت  تراشی آنا مقطعی دیگر از داستان، از مخالفت مردان خانواده و مانع

 گوید: با هدف محافظت از شرافت خانواده میاش  دانشگاهی

 :هُلَ الَقَوَ وفِیُالضُ ةِرفَی غُه فِعَلی مَختَباً، إِاضِی غَدِالِلی وَعَ کرُوبَبُ مُلعَاَ لَخَدَ«...

 ).28:  2006 (الفاروق، »؟...ارِالعَبِ یکَأتِی تَتَر حَظِنتَتَل سَهَی، فَالَبَحُ دنَعُیَ ةِعَامِالجَ اتِنبَ لُکُ-

کـه محـیط علمـی را     کنـد  اشاره می سنتی هصورت راوی به دیدگاه مردان جامع بدین

کـرده را زنـی مهیـای فسـاد      محیطی مستعد انحالل اخالقی به شمار آورده و زن تحصیل

انسته و به دیده حقارت بدو نگریسته است. این نگاه سنتی در ارتباط مستقیم بـا  اخالقی د

قـرار   الجزایـر سـیاه   ۀاجتماعی در اوایل انقالب و دهـ  گستردهساختار و عملکرد گفتمانی 

در فضـای   افتنیـ حضور راندن و  ای که زنان را از تأمل، سخن گیرد؛ مناسبات اجتماعی می

هـای زن حـق برآمـدن بـر      نظـر، شخصـیت   های مورد دارد. چنانچه در رمان می بیرونی باز

 شیپنویسندگان در تقابل با این دیدگاه، با اما های مستقل و آزاد را ندارند.  موقعیت انسان

کنند تـا فضـا را بـرای     سوی خاموشی هدایت می روایت، کنش و حضور مردان را به رفتن

 زنان فراهم سازند. حضور پویاترِ
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 تجاوز جنسی. 4-1-4

 -منطقی همان استعمار است ادامهکه  -تجاوز از پیامدهای استعمار و در پی آن تروریسم 

تجاوز جنسی محصول فرهنگ مردساالر است که در آن مردان هـم بـر   «؛ به عبارتی رود به شمار می

بر مرکزیت قدرت مردانه در   و) 456: 1382(هام، »نهادهای اجتماعی و هم بر تن زنان کنترل دارند

 .بل جایگاه فرودست زنان مبتنی استمقا

در پـی  بینیم که  ایناس را می شخصیت» خودم را در مقابل تو خواهم انداخت«در رمان

ای  شود، خانه پدری را در آرزوی زندگی هایی که در جوار خانواده متحمل می رنج و مشقت

آید؛ غافل از آنکـه ناخواسـته پـای در     کانی امن برمیوجوی م بهتر ترک کرده و در جست

آرزوهـای او   تنیده برای زنان و دختران اسـت و های  محیطی نهاده است که انباشته از دام

شود که مجری ایجاد امنیت است و برخالف رسالتی  در همان آغاز، قربانی امیال کسی می

 کند: ید، عزت و امنیت او تجاوز میدارد، به ام بر عهدهکه 

 ).10: 2013 (لویز، ...»کیِرَالدَّ کَذلِ بِکتَی مَفِ هُعتُرَی جَذِالَّ لَی الذِّنِبُجنُیَسَ ی، کانَنِلَتَتی قَو حَی أَنِبَرَضَ هُتَلَی«

بـا ایـدئولوژی   که هنوز مهیای پذیرش آزادی و استقالل زنان نیسـت  ای  چنین جامعه

خـواه   سـرکش و آزادی ها و آرزوهای زنان  پوسیده و سنتی خود در تقابلی آشکار با اندیشه

نهـادن در مسـیر تجـدد و اسـتقالل از      ایناس در همان آغازِ قـدم  نیچن نیاگیرد و  قرار می

 گیرد. می  سنتی بار دیگر بر او پیشی جامعهماند و قانون  میرسیدن به هدف خویش باز

ی اسـتعاری،  گیـری از بیـان   ، بـا بهـره  »سیاهی شایسته توسـت «مستغانمی نیز در رمان 

ذاتی و حقـوقی   یبه برترگیرد که عالوه بر قائل بودن  فرهنگ و سنتی را به باد انتقاد می

گونـه   دانـد و هـر   حریم زنانه می به نقضاش او را مجاز  جنس مذکر، برای تثبیت مردانگی

 کند: تعدی به حریم زنان را گناهی نابخشودنی از جانب خود زنان قلمداد می

ــ« ــوَ فُاطِقَ ــ ردِال ــ وقَفَ ــدُ، وَهاتِبُالشُ ــح ــا، مَــ تِیئَطِخَ زرَوِ لُحمِتَها سَ ــن یُه ــبَ قُدِّصَ ــا نبُذَ ةٍردَوَة َرائَ ه

 ).278: 2012(مستغانمی،»ها؟طرُعِ

 ۀحـوز ای است که در رویکردی جسورانه، وقایع مسکوت مانده در  صالح دیگر نویسنده

هـای   ز گذشتگان، رنج و مشقتکند. این رویکرد در قالب روایت داستانی ا بیان میرا زنان 

گنـاهی، محکـوم بـه خاتمـه دادن بـه       ای را به تصویر کشیده است که با وجـود بـی   زنانه

ای است که دیگر حقی برای استمرار آن ندارد؛ از جانبی دیگر اشاره دارد به توانایی  زندگی

میان زنـدگی   دار نویسنده در تحلیل وقایع و انسجام ذهنی او در برقرار کردن ارتباطی معنا

زیـرین آن، تلـویحی    هیـ الزنان و رویدادهای اجتماعی و در  ۀویژ های داستان به شخصیت
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و فروپاشـی اخـالق کـه انحرافـات      الجزایـر در دوران استعمار  ینظم اجتماعاست به نبود 

 اخالقی و جنسی را در پی داشته است:

ـ رِتی کَالَّ ةِریَالقَ یاتِتَی فَحدَإِباً بِحُ امَهَ ةَمزَحَ نَّإِ ةُکایَالحِ تِالَقَ« ـ هَ ـ ، فَنسـیَ رَالفَ هُورَرُت غُ ـ م یَلَ ن کُ

ـ الَّ تاةَالفَ نَّأَ ةُکایَالحِ تِالَ... قَصابِإغتِلی الِإِ أَجَلَفَ، ...یهِرضِالً یَحَ ختارَن یَذ أَئِندَعباً عِصَ ـ غتَی إِتِ ها بَصَ

ـ الحُ دِحَی أَها فِودَولُت مُمَن رَأَ عدَت بَرَحَنتَإِ مَّ، ثُرَشقَاً أَفلَت طِبَنجَأَ )ةُمزَحَ( : 2009 (صـالح،  ...»ولِقُ

13-14.( 

اسـت.  تجـاوز  آن  ۀست که ثمرکند، فرهنگی ا حیات را از زن سلب می هآنچه حق ادام

رفتـه، بـه    برای رهایی از عواقب عزت ازدسـت  شود زن در نهایت همین فرهنگ سبب می

ننگ از شرافت خـانواده بـه    هشدن لک یا توسط مردان و برای پاکاش خاتمه دهد  زندگی

تاء شـرم،  ساله، در رمان  هشت هدختربچ، »نجارریمه «قتل برسد؛ مانند آنچه برای شخصیت 

قوی با دنیای  پیوندی که آنهای فرعی زن در داستان فاروق، با وجود  شخصیتروی داد. 

تن مقصدی اسـت  آنان گویی حاکی از نداش یعدم کنشگروار و  حضور اُبژه داستانی دارند؛

شـود، خودکشـی،    سان تنها کنشی که از آنـان مشـاهده مـی    که در انتظار آنان باشد؛ بدین

مرد، جـرم زن را در برابـر گناهـان    «؛ چراکه شدن است واقع خشونتاختالل روانی یا در معرض 

سـبب،   نیبـه همـ  )، 289: 1390(حسـینی،   »دانـد  تـر مـی   یکسان با مرد، بیشتر و مجازاتش را سنگین

هـایی   رخداد برای زنی که در معـرض چنـین ناهنجـاری    نیزتریانگ غمبدترین سرنوشت و 

مایـه در   های داستانی را عالوه بر پیرنگ و دروندهد و نویسندگان شخصیترخ می ،است

 ناصر داسـتانی و مجموعـه  ـاند و بـه نـوعی عـ   عه به کار بردهـنت رایج در جامـس یراستا

سنت اجتمـاعی رایـج اسـت.     دهنده بازتاب ،شودروایت میهایی که متوجه آنها طی کنش

های حاکم بر جامعه و ایسـتادگی و پایـداری آنـان در     تقابل زنان با ارزشناگفته نماند که 

سنتی، در اواخر این دوره و در آثار نویسندگان زن آشکار شد. لیکن زنان  جامعهبرابر اقتدار 

خـود نشـده و همچنـان منفعـل، مطیـع و      گشودن بندهای سرسپردگی  در نهایت موفق به

 .پذیرای شرایط ظالمانه باقی ماندند

 سنت فمینیستی .4-2

اعتراضی خـاموش بـه   وگریخته صدای  زنانه، جسته ۀکه در برخی آثار از مرحل با وجود این

آیـد.   رسد؛ اما مرحله دوم آغـازی حقیقـی بـرای اعتـراض زنـان بـه شـمار مـی         گوش می

مردساالر علیه سنت زنانـه عصـیان    و جامعهر برای رویارویی با فرهنگ ناچا ه بهنویسندگان در این مرحل«

 »نمـــوده و بـــدین شـــکل در تکـــوین و بســـط ســـنت فمینیســـم نقشـــی اساســـی ایفـــا کردنـــد  

)Showalter,1977:181(.       طغیان علیه سنت زنانه کـه تقلیـد و انعکاسـی از سـنت مسـلط
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شـد و گـاه نیـز     و انهـدام آن نمایـان مـی   مردساالر بود، گاه به شکل انکار کامل زنـانگی  

 پرداختنـد  اد از مسائل اجتماعی میها با بازگشت به زنانگی و خودمحوری، به انتق فمینیست

سرکشی از نوعی دست به اعتراض و  ، بهکرده استخروج از سلطه اجتماعی که محیط داخلی ایجاد «و با 

تا از تـراژدی   شد ها باعث می این تالش )،86: 1399 ،مریمی و همکاران( »زنند تابوهای جامعه می

خود پرده  راندن ابیغخویش در فرهنگ سخن بگویند و از حرکت فرهنگ و تمدن در به 

 بردارند.

 .نفی زنانگی4-2-1

زن با حضور در اجتماع و اشتغال به تحصیل و دستیابی به میزانی از آگاهی، دریافـت کـه   

ساختن او از تمامی حقوق بشری، همـواره او را  ها و محروم  فرهنگ و سنت بر هیبا تکمرد 

موجودی فرودست پنداشته و پیوسته به دیده تحقیر بدو نگریسته است. در مقابـل زن کـه   

، برای دستیابی به جایگاهی برتر، سعی داشـت بـا انکـار    تافت یبرنماین موقعیت منحط را 

د را در خـانواده و  خـو  مردانهو نقش  ظاهرشدهخویش، در کسوت مردانه  زنانهخصوصیات 

از » خودم را جلوی تو خواهم انداخت«لویز در رمان  ،در همین رابطه جامعه به اثبات رساند.

ابراز اعتراض مادر به جایگاه و موقعیت خـویش و تـالش بـرای کشـتن      ۀزبان مریم، شیو

 کشاند: زنانگی را به چالش می

ـ کُم تَها لَنَّأَکَها وَتِشیَی مِفِ لُمایَتَ... تَ،احِبَّلصَا وءِضَ وطِیُی خُولَأُ ولِخُدُ عَمَ يمِأُ لُدخُتَ«  ـ ن فِ  لِی کامِ

 ).43: 2013(لویز، ...»هاعیِوَ

نامتداولی از شـورش   ۀبندوباری، گون به بی نهادن یروزن داستان با گریز از واقعیت و 

 -زنانه  هیدوسوکشد و بیش از آنکه تقابلش میان  مردساالر به تصویر می جامعه  زنانه را در

گیـرد. مـادر    خویش قرار مـی  نشده حلهای  گرفته باشد در تقابل با کشمکش مردانه شکل

ظـاهر  هـا،   های پدر خانواده را با پناه بردن به بدعت توجهی ها و بی مریم انتقاد به خشونت

 دارد: اش بیان می زنانه هویت محو نمودنانه و تالش برای در کسوت مرد شدن

 ).81(همان: ...»هاعِصابِأَ ینَبَ I&M ةًارَیجَسِ، وَةًحَنِّرَتَمُ لَنزِالمَ لُدخُتَ«

هـایی کـه مـانع از کشـف      ها و تبعیض ، برای رهایی از محدودیت»تاء شرم« در، هخالد

شود، در آرزوی کالبدی دیگر از جنس مردانه برای خویش است  اش می حقیقی زنانه» خودِ«

 البتی مردانه برخوردار باشد:خود، از خوی و ص عمهحداقل چون  که آنیا 

 ).23: 2006(الفاروق، »)ةَیشَالّعِلَ( ثلَو مِیاً أَبِصَ کونَن أَأَ یتُنَمَا تَاً مَثیرَکَ«
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 و جامعـه سـلط و مقتـدر در خـانواده    تا بدین صورت از جایگاه فرودست به جایگاهی م

 ارتقاء یابد.

 اجتماع  .حضور در4-2-2

به عصیانگری، سـعی داشـتند    نشینی ای زنان از حاشیهتغییر صدبا  نویسان فمینیست رمان

گیرند. آنـان ایـن عمـل را بـا      باز پسهایی که در انحصار مرد بود را  از عرصه گرید یکی

ها و هنجارهای مسلط به تصویر کشیدند. چنانچـه   انتخاب شخصیتی عصیانگر علیه ارزش

اجتمـاعی و فرهنگـی در مسـیر    شخصیتی ساختارشکن، انتقاد خود را از موانع  ارائهلویز با 

عنـوان   توانمندسازی سیاسی زنان ابراز داشته است. شخصیت مریم با ورود به خیابـان بـه  

در  -که مخالف مشارکت او در تجمعات بود -فضایی برای اعتراض و عصیان علیه مادرش

 گیرد: تقابل با هنجارهای جامعه قرار می

  ).41: 2013(لویز، »؟بانِالشَ نَمِ راتِشَالعَ سطَوَ راتِظاهَی المُفِ ینَکِشارِی تُتَمَ نذُمُ«

کـه   –برد و در اعتـراض بـه مـادر    وجوی هویت خویش، به خیابان پناه می او در جست

سـومی کـه او را در دوگـانگی خانـه و خـانواده        و جهان -شده نهینهادهای  نمادی از سنت

 گوید: می است، محدود کرده

ـ عنِیَال مـرَ األَ نَّإِ قـولُ نَ، وَبانِالجَ متِصَبِ رَتُّسَالتَ لُحاوِها نُبُکِرتَی نَتِالَّ ةُفوَالهَ یَهِ هِذِهَ« ـ ینَ  کَذلِا... لِ

 ).50(همان:  ...»ثِالِالثَ مِالَی العَفِ طُبَّخَتَا نَلنَازِمَ

که مانعی برای دستیابی به آزادی  -نسل پیشین ۀعنوان نمایند نویسنده مادر مریم را به

عنوان عنصری  به تصویر کشیده است؛ اما مریم به -رود  ید به شمار میو فردیت نسل جد

از ساختار این نسل، سعی دارد برای اثبات خود غایبش به تقابل سیاسی بپردازد و سکوتی 

 ۀلئکار بر او دیکته کرده است را به تمایلی عمیق برای مشارکت در مس محافظه جامعهکه 

 نهد: نشینی او رو به افول می ر، حاشیههویت بدل سازد که در نتیجه این ام

ـ رَاکِلـی ذَ إِ ودُعُی،... تَنِطَالوَ ریقِلی الطَإِ تُفَلتَأَ« ـ لـک اللَ ی تِتِ ـ الَّ ةُحظَ ـ تِ ـ م نُی لَ ـ نَّق أَدِّصَ ـ هَ ی أتِتَا سَ

ـ عَ عیشُأَلَ نتُما کُ... فَمِالدَ نَمِ فٍحرُأَبِ التاریخَ بُکتُت تَی کانَتِالَّ ةُحظَللَّاً،...اَومَیَ ـ ل مـا  ینَبَ شِامِی الهَ

ن هـا إِ برَعِ خولِالـدُ بِ ةِرأَلمَلِ حُسمَتَ بوابُاألَ نِکُم تَلَ... فَلِفضَأَ لٍقبَستَلی مُإِ ریقَالطَ اآلخرونَ قُّشُیَ

 ).46(همان:  »ارهَکسِم تَلَ

خود فاصله بگیرد، با اعطای بینش و ادراکی سیاسی  زنانهویز بدون آنکه از جنس نگاه ل

اجتماعی و های  ها دارد و او را وارد دغدغهسعی در شکستن حصر به شخصیت زن،

نوعی او را در تضاد با   ها به گونه فعالیت کند. مشارکت شخصیت مریم در این سیاسی می
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دهد و در تالقی با این تحوالت است که شخصیت عصیانگر او  نظام سنتی جامعه قرار می

 گیرد. شکل می

 های اعتراضی  .کنش4-2-3

ندسازی آنان های زنان نسبت به موانعی که توانم تقابل شاهدوضوح  ار مورد بررسی بهدر آث

ـ  تاء شرم؛ چنانچه فاروق در رمان کشاند، هستیم را به چالش می ه واکـنش خالـد   ه، بـا ارائ

زنـان از   کـردن  یمنـزو نسبت به جایگاه فرودست زنان در خانواده، به آغاز محرومیـت و  

مـردان؛ بـه    بـا برآشفته از محرومیت زنان از حقوقی برابـر   هخالد جانب خانواده اشاره دارد.

هـایی کـه در    تابد و با اشاره به اقتدار جنسیت در خانواده و سنت نمی را بر زن حاشیه راندن

ده سنتی را از خانوا هدارند، تقابل خود با ساختار جامعاستمرار بخشیدن به این قدرت نقش 

اعتراضی خود را به شـکل تمـارض بیـان      اولین کنش ،نهد و با شکستن سکوت بنیان می

 دارد: می

ـ هُبنـاءُ أَی وَعمامِأَوَ لطانِالسُ وقعِی مُفِ براهیمَإِ يدِیِری سَن أَأَ ينِجُزعِیُ کانَ« ـ فَلمُاَ هُیتُم حاشِ  لة،ُضَ

ـ  لِ.. وَم.هُنا لَتَدمَخِ رونَظِنتَ، یَةِبیرَالکَ دةِالمائِ ولَحَ وفِیُالضُ ةِرفَی غُفِ ونَسُجلِیَ ـ  لُهـذا کُ ـ جُ ومِیَ  ةِمعَ

ـ ..انِسـتَ ی البُاً فِعَوقِی مَفسِنَلِ ختارَأَ، وَضُمارَتَ، أَداعِالصُبِ ابُصَأُ ـ أَ لـکَ ت تِ. کانَ ـ ولَ ـ تَ رِوادِی بَ ی، دِرُّمَ

 ).24: 2006(الفاروق، »ةِلَائِالعَ ةِمَقاوَمُوَ

انتقادات ذهنی او و  را ابتدا در چهارچوب باورها و خالدهفاروق آغاز کنشگری و فاعلیت 

در توازن قدرت و در رویارویی بـا   هخالد زیراکشد؛  گویی درونی به تصویر می در قالب تک

مردان، کماکان در موضع ضعف قرار داشته و تـا عینیـت یـافتن قاطعیـت او راهـی بـس       

 طوالنی در پیش است.

مرد سنتی را های اعتراضی زنانه گاه نیز به شکل سکوتی انقالبی، تمامی زندگی  کنش

از تقابلی خاموش میان پدر و دختر » دریای سکوت«گونه که صالح در رمان  نوردد؛ آن درمی

وا داشـته،  خـود ظلـم ر   خانوادهکه به  یبه پدراعتراض  ۀگوید که به نشان عصیانگرش می

 سکوت اختیار کرده است:

ـ المَوَ ةَیَردِالوَ حالمَاألَ بُنجِی تَتِالَّ ةَورَالثَ نَّی أَدرِالتَ...ةَغیرَه الصَهذِ رةٌائِها ثَنَّإِ« ـ دَقَالمُ بَطالِ ـ  ةَسَ  یَهِ

ـ قُرِّحَتُ وفَی سَدِها ضِیدُرِی تُتِالَّ ربَالحَ نَّی أَعِالتَ...! لَرامِاألَی وَامَتَها الیَ اءَرَوَ فُلِختَی تَتِلَّا اَهَفسُنَ ا هَ

 ).9: 2009 صالح،( »...اًیضَأَ

در پـس سـکوت و    کـه  آنوار دارد؛ حـال   ایگاهی ابژهرسد که دخترِ راوی ج به نظر می

برای دختـر   یرانده شدنبه حاشیه  کند و گی او، قدرتی نهفته است که پدر را احاطه می ابژه
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متصور نیست. چنانچه شخصیت دختر، در سکوتی فراگیر و بدون بیان اندیشه و احساسات 

ـ ناداومتی خاموش سـعی در  گیری از مق شود و با بهره خود، حضور خویش را یادآور می  دهی

سکوت فریـاد   واسطه بهپدر دارد. او بدین شکل، نارضایتی خود از شرایط موجود را  گرفتن

 زند: می

ـ ستُ مَی لَنِنَّأَی کَمامِأَ رُّمُتَها...راتِظَنَی بِانِفادَتَتَ...حِبَالشَی کَتِبنَا حَلمَأَ« ـ تَاً، وَودَوجُ ـ لـی المَ عَ سُجلِ  دِقعَ

 ).69همان: ( ...»ینِینَالعَ ةَضَغمِمُ

عنوان زبانی گویا  مستقیم از زبان، سکوت را به استفادهجای  به که آن بر  نویسنده عالوه

برد.  فرو می ای دیگر در سکوتی عمیق به شیوه گزید، شخصیت پدر را نیز برای دختر برمی

 زنماییبا به -است سکوت از دیگر نمودی خود که –گویی درونی تک ۀاو با استفاده شیو

 روایت، سطح در مرد صدای عینی حضور از ممانعت با تا است پرداخته پدر ۀاندیش و گفتار

 .است ساخته محروم گفتن سخن از زمانی دیر را زنان که ای مردانه دنیای از باشد انتقامی

 . سنت مؤنث 4-3

ر کردند. ب یگذار نام مؤنثسومین مرحله مورد بحث برای بررسی سنت زنانه را سنت 

است که زنان نویسنده در این مرحله نوعی داستان  باورشوالتر بر این همین اساس 

های سنت زنانه،  آفرینند. نویسندگان این مرحله با فائق آمدن بر محدودیت محورانه می زن

روایتی که در این د. نبین در خود نمیهای اعتراضی مرحله دوم  دیگر نیازی به واکنش

 متفاوت از مرحله فمینیست برخوردار است بیانیشود از لحن و  می مرحله توسط زنان تولید

است در ساختاری جدید از  افتهیرشد و محتوای جدید خود را که بیانگر بینش اجتماعی 

 گوید: شوالتر میدهد.  دید ارائه می هیزاوپردازی و  شخصیت

قرن نوزدهم  زنانهت سنسنت مؤنث با وجود آنکه به شدت تحت تأثیر ادبیات  نویسان داستان« 

، تمامی عناصر رمان جهت به دست آوردن استقالل شخصی و هنریعالوه بر تالش  بودند،

 شکل نیبدها و جریان سیال ذهن را به کار گرفتند و  پریشی، رؤیاها، اسطوره ، چون زمانمدرن

 -های سیاسی اعتراض فمینیستی و خودشناسی مؤنث را در چهارچوب دغدغه رئالیسم زنانه،

  .)Showalter,1977:302-304( »اجتماعی قرن بیستم جای دادند

گرایی به نگارش نویسی در الجزایر با تأخیر و در راستای واقعبا توجه به اینکه زنانه    

ها غالب بود و طبیعی است رمان در یسینو زنانههای مرحله اول و دوم سنت درآمده، مؤلفه

بازتاب پیدا نکند. اما از میان نویسندگان موردنظر،  ثارآهای مرحله سوم در این  که مؤلفه

، موفق به چیره شدن بر یو خودآگاهیابی به هویت  تنها مستغانمی در رمان خود، با دست

تنگناهای سنت زنانه و کنار نهادن اعتراضات فمینیستی شده است. زیرا این نویسنده با 
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شنایی بر جدیدترین دستاوردهای اشراف و آگاهی بیشتر بر دستاوردهای مدرنتیه و آ

اینکه درگیر موضوعات و مسائل اصلی زنانه در جامعه است و حل آنها  رغم یعل، سمینیفم

ها و مرحله خودآگاهی که زنان را شایسته هم به آرمان ینگاه مینداند، اما را در اولویت می

  داند را دارد.آن می

 . خودآگاهی زنانه4-3-1

داستان، پایان  بهعدی دراماتیک با بخشیدن بُ ،»کبِ لیقُیَ دُسوَألَا«رمان در  مستغانمی

کند.  پیروز میمردساالر و انفعال زنانه  جامعه های را بر حاکمیت سنت شخصیت زن

که برای کمک به آوارگان عراقی در  -المللی جشنی بینبا شرکت در  ههالکه  سان بدین

الجوردی که نمادی از  ای جامهبر تن کردن ا ب و به عنوان خواننده -بود برگزارشدهمونیخ 

انتقام عزت خویش را از طالل بگیرد  رد، قصد دااستعصیان، نافرمانی و امتناع از شکست 

دست با پرداختن به بازاندیشی و ؛ اما معرفی کند او ۀتن و اندیش ستهیشاتنها را و سیاهی 

 طاللت خویش در برابر در پی اثبادیگر ، تری نسبت به خود به شناخت کامل افتنی

 : دید دیگر تنها خود را می برنیامد؛ بلکه او

ت فِلتَیَالَّا أَهَلبُقَ رَرَّقَ...،أرِالثَبِ ذُأخُن یَمَ وَها هُوتُل صَها بَبُثو یسَ. لَداهُاً عَمیعَجَ لناسِلِ ينِّغَتُ یَهِ ومَلیَاَ«

 ).328 :2013(مستغانمی،  »هُراءَت وَفِلتَالیَ هرُالنَ، فَیهِلَإِ

سد طالل را درهم پاشید، و  ،قدرت گرفتنساری بود که با  ونان چشمهچ ههال      

 ؛آغاز به حرکتی نو کرد ی خاصنیرومندتر از گذشته و با جوش و خروش

 »ها...فسِنَ بِّحُ يفِ عُقَتَ ةٍرَّمَ لِوَّأَلِ ا.اهَوَسِ بُحِالیُ ةَیلَللَها اَوتُصَا،...هَتِیَرِحُلِ ينِّیُغَ ةَیلَللَها اَوتُصَ« 

   ).330: همان(

درپی  های پی ها و کشمکش شخصیت هاله در پایان رمان پس از تالش صورت بدین

در نهایت در ، یشیخود اند در مسیرحرکت مداوم در جهت رسیدن به شرایط مطلوب و 

در  او تیفرد، به شکلی که زنانگی شود هایی بلند بازنمایی می با آرمان افتهی تیهوکالبدی 

فارغ از هرگونه تقلید از نیز ، زبان موازات داستان بهتوجه دارد.  درخورپایان رمان بازتابی 

با های زنانه و  ابداع زبانی شاعرانه متناسب با ظرافتبا نویسنده نظام مسلط مردانه است و 

در برابر جهان داستانی داستانی،  یها تیو شخصرات، موسیقی نمادها، استعا ترکیب

  ای آگاهانه در آن قلم زده کمتر نویسنده تاکنونخلق کرده است که مرکزی مردانه  گفتمان

را  انفعال و تقلید گونه خالقانه و نوآورانه به دور از هرهای  بازنمایی تجربه سان بدین .است
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 ۀمحتوا و ساختار روایت به مرحل حوزهورود مستغانمی در دو  توان شاهدی بر مدعای می

 ورد.به شمار آمؤنث 

 نتیجه.5

فت که حضـور  توان نتیجه گر در آثار موردنظر، می شده انجامبا توجه به بررسی و پژوهش 

سـنت ادبـی    مراحـل نگارش و سیر تحول نوشتار آنان، مطابق با  هی در عرصالجزایرزنان 

تـا  هرچند بـا بسـامد بـاالی مرحلـه اول و      ای است که الین شوالتر ارائه نموده است زنانه

مراحـل  بدین شکل که نمـود ایـن    م و بسامد پایین مؤلفه سوم مواجه هستیم.دو یحدود

گـردد بـه    یافته اسـت و علـت آن برمـی    در آثار مورد بررسی تجلی گستردهصورت  به اولیه

زمان او به میزانی هرچنـد   نگارش و دستیابی همه ی در عرصالجزایرور دیرهنگام زن حض

 ه اجتماعی.اندک از آگاهی، آزادی و مشارکت در عرص

ـ تفک قابلاین مراحل همیشه ثابت و      از نظـر زمـانی نبـوده و گـاه بـا یکـدیگر        کی

پوشانی داشته و گاه نیز هر سه مرحله به شکل پیوسته در آثار یک نویسنده و حتـی در   هم

مانند  ی بهالجزایرنویسان زن  مشاهده است؛ به این نحو که داستان یک اثر از نویسنده قابل

مردانه کار خـود را   هارش به زبان مرد و فرهنگ و اندیشهای ادبی، با نگ فرهنگ دیگر زیر

ای  آغاز کردند و با توجه به محدودیت قلمرو فعالیت و کنش خود، به نگارش اصول کلیشه

اما در مجموع بازنمود سنت زنانه و سنت . از جانب فرهنگ مردساالر پرداختند شده لیتحم

هایی با توجه به شرایط اجتماعی بغرنج در جامعه قاید و دغدغهو بازتاب چنین ع یستینیفم

زمـانی پسـت مدرنیسـت و مرحلـه گـذار از       ۀرغم نگارش آثار متعلق بـه دور الجزایر، علی

تـوان بـه   فمینیسم بیشتر مورد توجه نویسندگان بوده است به نحوی که ایـن آثـار را مـی   

 مرحله اول و دوم نظریه شوالتر منتسب دانست.

تحـوالت حـوادث داسـتانی، اعتـراض و عصـیان علیـه        ریو سـ همان اثـر   هدر ادام   

های زن ارائه نمودند که با تالش برای  های فکری غالب را در قالب برخی شخصیت ارزش

کنشگری و فاعلیت  هکشیدن شرایط موجود، پا به مرحل نقد بهدستیابی به جایگاهی بهتر و 

ـ  هدر ادامـ  دوم یعنی سنت فمینیستی است. هنهند؛ امری که بیانگر آغاز مرحل می  هدو مرحل

ـ  شود  توست، موفق میه پیشین، تنها رمان سیاهی شایست در پیشـین،   هبا گـذر از دو مرحل

جویانه را پشـت سـر نهـد و بـا گـام       های انتقام ها و اندیشه ها، دغدغه پایان داستان تالطم

نار نهادن لحن اعتراضی، اصـالت  و با کمؤنث، وارد وادی خودآگاهی شود  هلنهادن در مرح

 نوشتار را به روایت زنانه عرضه کند.
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 ها نوشت پی

های رفتار و طـرز زنـدگی یـک گـروه اجتمـاعی کـه از        ها، شیوه ای از ارزش فرهنگ، بر مجموعه خرده.1

 شود. فرهنگ مسلط جامعه، متمایز ولی با آن مرتبط است، اطالق می
 منابع

، (دراسات مقـاالت)  مجلة آمال ،الجزایر، »یالجزایرنون النسوة فی األدب «)، 2008احمد شریبط، شریبط (

 العدد الثانی.

 ، دار الهدی.الجزایر، یة: وحرکة اإلصالح النسویة العربیةالجزایرالمرأة )، 2001بوعزیز، یحیی (

ة مکملـة  مـذکر  ،»النقد النسوی العربی المعاصر کتاب المرأة والسرد لمحمـد معتصـم  «)، 2015حداد، نورة (

 .الجزایرأم البواقی  -ی بن مهیدی العرب جامعهلنیل شهادة الماستر فی میدان اللغة واألدب العربی، 

 ۀ، شـمار 3سال  مجله ادب عربی،، »احمد نقدی بر زن از نگاه منفلوطی و آل«)، 1390( حسینی، محمدباقر

3 ،281-306. 

 .یدوارمر ،تهران فرهنگ اصطالحات ادبی، ،)1392( داد، سیما

، »نویسان زن ایرانی بر اساس نظریة الن شوالتر تحول خودآگاهی در آثار داستان) «1397( شهبازی، مهشاد

 . 285-309، 2 ۀ، شمار10 ۀ، دورزن در فرهنگ و هنر

 الطبعة الثانیة. الحضارة للنشر، ،القاهرة بحر الصمت،)، 2009( صالح، یاسمینة

 .گام نو ،تهرانهدی عوده تبار،  ۀمترجزن و زبان، ). 1395غذامی، عبدهللا (
 .1، ط ریاض الریس للکتاب و النشر ،لبنان، بیروت تاء الخجل،)، 2006الفاروق، فضیلة (

 .1یة ومنشورات ضفاف، طالجزایرالختالف منشورات ا ،بیروت سأقذف نفسی أمامک،)، 2013( لویز، دیهیة

، 12سـال   ادب عربـی، ار میـرال الطحـاوی،   )، مضامین فمینیستی در آثـ 1399( مریمی، الهام و همکاران

 .91-69: 1399، بهار 1 ۀشمار

 دار نوفل دمغة الناشر. ، لبنان، بیروت األسود یلیق بک،)، 2012( مستغانمی، أحالم

مجلس األعلی للثقافة، الطبعة  ،القاهرةترجمة سهام عبدالسالم،  األدب والنسویة،)، 2002( موریس، بام

 األولی.

نشر  ،نوشین احمدی خراسانی و دیگران، تهران ۀترجم های فمینیستی، فرهنگ نظریه ،)1382( هام، مگی

 .توسعه
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