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زنان را مـورد ، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، جان کالم فمینیسم تأکید بر این نکته است که مردانچکیده:

اند و در موضوعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادي جامعه یا مجال بسیار اندکی براي ابـراز ستم قرار داده

داده اند یا به کلی این حق را از آنان سلب کرده اند. مردان با مجال ندادن به زنـان بـراي عقیده به آنان 

فاقـد  "دیگري"اند و زنان را به بیان عقایدشان زن بودن را مسکوت و تحقیر کرده و کم ارزش جلوه داده

اي کـه ه گونـهنسبت به زنان است ب، تغییر این نگرش تحقیرآمیز، اند. هدف فمینیسمبدل کرده، اهمیت

فاقـد اهمیـت بلکـه انسـانهایی ارزشـمند و برخـوردار از همـان  "دیگـري"همه زنان دریابند که نه یک 

اي بنـا کننـد کـه در آن امتیازات و حقوق متعلق به مرد هستند. فمینیست ها امید دارند بتوانند جامعه

  واجد ارزشی یکسان تلقی شود.، صداي زن و مرد

و پر کردن بدنه شناخت و معرفت خود و کسانی کـه عالقـه منـدِ دانسـتن درایـن  دانش افزایی -1هدف: 

  حوزه هستند.

ي به حاشیه کشیده شـدن زنـان و راههـاي بهینـه سـازي معرفی عوامل و نیروهاي تأثیرگذار بر پدیده-2

  وضعیت آنان

  هاي فمینیستی نشان دادن میزان موفقیت رجاءالصانع و نازي صفوي در به تصویر کشیدن انگاره -3

هاي فمینیستی در باب تبیین ي نظریهها و اطالعات الزم از راه مقایسهگردآوري دادهشناسی پژوهش:روش

  تحلیلی-ي توصیفیها به شیوهنابرابري و ستم جنسی و طبقه بندي و تحلیل داده

موضـوعات زنانـه ، مـروزهمایه همان است که ابراساس یافته ها مشخص شد در هر دو رمان درونها: یافته

حسـادت زنانـه... در سراسـر ، پیوند مـادر و دختـر، هاي زنانهدوستی، جدایی، نامیده میشود یعنی ازدواج

داستان در هر دو رمان مردان مظهر قدرت و اقتدارند و در مقابل زنان هویتی متزلزل و وابسته به دیگـري 

  دارند

انـد هـاي فمینیسـتی بسـیار موفـق عمـل نمـودهکشیدن انگارهگیري: هر دو نویسنده در به تصویر نتیجه

یعنی ، ي به حاشیه کشیده شدن زنانترین عامل تأثیرگذار بر پدیدهاند یکی از عوامل و شاید مهموتوانسته

حاکمیت مطلق مردان را به تصویر کشند. اما رمان رجاءالصانع بسیار ساختار شـکنانه اسـت وي در جـاي 

ي سـنتی عربسـتان در اي را به نمایش گذاشته است که بـا محـیط بسـتههاي زنانهجاي داستان جسارت

علیه خوارشماري زنـان در ، ي اعتراضاتی غیرمستقیمتناقض است و کارهاي قهرمانان داستان وي به منزله

با ، نهاي پنهان داستادر الیه، هاي مردساالرانهفرهنگ زمانه است. رجاءالصانع در کنار برمال ساختن شیوه

ارائه راهکارهایی خود را به تغییر چنین شرایطی متعهد دانسـته اسـت امـا داالن بهشـت ابعـاد اجتمـاعی 

ي هاي سـنتی یـک بسـتهتواند براي خانوادههاي سنتی زنانه است که میپررنگی ندارد و سرشار از کلیشه

   .مشاوره اي براي ازدواج محسوب شود

  نازي صفوي-داالن بهشت-رجاءالصانع -الریاضبنات –فمینیسم هاي کلیدي: واژه
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  کلیات پژوهش-1

  

  بیان مسأله-1-1

فمینیسم ودیدگاههاي مختلف در جنبش ، یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی امروز

هاي و فلسفه هانظریه، هانیسم گفتمانی است مشتمل برجنبشیفمباره است.  این

قوق زنان براي یک زه طلبیدن نظم موجود و احقاق حرگوناکون که هدف غایی آن به مبا

زنان به سبب جنسیت خویش متحمل نیسم با این آگاهی که تمام یفم .زندگی بهتراست

 نیسم با اعتقادید.فشوداري از پذیرش این وضعیت شروع میشوند و با خودعدالتی میبی

دست و تالش براي رفع این فرودستی و رسیدن به به قرارگرفتن زنان در وضعیت فرو

  .عصر مدرنیته استبرابري عمومی و حقوقی زن ومرد ایجاد شده و زاییده 

و در این  استه زنان به خاطر جنسیتشان ظلم شدهها همگی معتقدند بنیستیفم 

، خانواده و اجتماع (که در ضمن آنها نقطه اتفاق نظر دارند که مناسبات میان دو جنس در

اي تغییر اید به گونهب رضایت بخش نبوده و )زنان تحت سلطه و انقیاد مردان قرار دارند

، در نتیجه یابند که زنان بتوانند به طور دلخواه بر زندگی خود کنترل داشته باشند و

دست ه انسانی خود بهاي اي فعلیت بخشیدن به تمامی قابلیتبرامکان و فرصت بیشتري 

-محور تبیین علّی نابرابري و ستم اي از آثار نظري فمینیستی بر دوآورند. بخش عمده

- نیستیتمام فماند. محو این دو پدیده متمرکز گردیده جنسی و معرفی راهبردهایی براي

-معتقدند ولی در مورد علل این ستمها به اصل موضوع تالش براي احقاق حقوق زنان 

نیسم یدارند و همین مسأله سبب همراهی فمهاي مبارزه با آن اختالف نظرروشدیدگی و 

 .استروانکاوانه و سوسیالیست شده، کالرادی، مارکسیست، هایی چون لیبرالبا پسوند

نیسم هم پا به عرصه یپسااستعماري وپسا فم، نیسمیاکو فم، نیسم سیاهیبعدها نیز فم

-لیبرال بر لزوم برابري در عرصه عمومی تأکید میهاي نیستیمثال فم .وجود گذاشتند

جدایی ، سازي جنسیتی شغلیبه مواردي چون جدا، جنسیتیکنند و در تبیین نابرابري 
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ی خصوصی (مردان بیشتر در عرصه عمومی و زنان در عرصه خصوصوعمومیي عرصه

مرگی شدن و دچار روز، سکوت وسازش، ن در خانهماندتنهایی و محصور)، فعالیت دارند

  .کننداشاره می...هاي ازدواج ومحدویت

الکیت رود ناشی از ماست ستمی که بر زنان روا مینیسم مارکسیتی معتقدیفم

  .ساالر استنسیتی و در آخر نظام خانواده مردتقسیم کار ج، خصوصی

برد و زه عمومی و خصوصی را زیر سوال میساالري در حومرد، نیسم رادیکالیفم

هاي نیستیفم .استامري ذاتی بلکه ساختاري اجتماعی طلبی مردان نهسلطه است معتقد

تی ستم نیسیترین مفهوم این جریان فمعمده.دهندرادیکال به زنانگی ارزش مثبتی می

ن به واسطه زن ترین وشدیدترین شکل نابرابري که زناجنسی است که به عنوان کهن

آنان را ناشی از شوند و تقریبا تمام اشکال سلطه بر زنان و سرکوب بودن خود متحمل می

هاي سوسیالیست معتقدند براي تحلیل وضعیت نیستیاما فم دانند.برتري مردانه می

ي از اتک بعدي داشت بلکه باید مجموعه فرودستی زنان وتغییروضعیت آنها نباید نگاهی

براي رسیدن  بر این باورند ن بررسی نمود وفرودست زناشرایط و علل را در ایجاد موقعیت 

ت پذیرد داري صورساالري و سرمایهام مردزمان با نظاي همباید مبارزه برابر يبه جامعه

: 1389، . (فریدمنجانبه استهاي سوسیالیست چنددر واقع شیوه عمل فمنیست

در ایران نیز این جنبش طرفدارانی دارد که به دو گروه غرب  )(WIKIPEDIA )12و11

اي زنان را پیروي حل نهایی برگراها راهشوند که غربو مذهبی تقسیم می)گرا (غیر دینی

گروه دوم یعنی  .دنبال حذف نهاد دین در جامعه هستنده دانند و باز روش غربی می

یران جامعه هستند و معتقدند انظر در قوانین و ساختار ها خواهان تجدیدمذهبی

اینها درون مایه مذهبی دارند و بعضی از  .ساالري استسالهاست تحت سیطره نظام مرد

الح دانند و درخواست اصمعه را مطابق دستورات اسالمی نمیقوانین و ارزشهاي موجود جا

حق ، هدیتغییر در قوانین مربوط به ، عدالت اجتماعی، هادارند وخواستار برابري انسان

- محافظه_میانه رو _اینها خود به سه دسته رادیکال  .هستندحق طالق و...، حضانت طفل

خصوصا ایران و کشورهاي عربی ، میانهاما در خاور. شوندکار تقسیم می

نیسم تحفه غرب و شبیخون فرهنگی است چون در اسالم زن منزلتی عظیم ی(مسلمان)فم

کرامتش  کند تا او با رفتار پر از عاطفه ومیعطا داوند حکیم به پیامبرش دختريدارد خ

  د.زن را اصالتی دوباره بخش
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تري را تنها تقوا و داند و مالك برهیت انسانی زن و مرد را یکسان میاسالم ما

وفتش با زنان و داند و پیامبر اسالم در تمام دوران با رفتار پر مهر و عطپرهیزگاري می

سفارش مردان به پرهیز از خشونت در مورد زنان انقالبی عظیم شان و اداي حقوق انسانی

نقش ، ترین دین و بهترین برنامهن پدید آورد اسالم به عنوان کاملدر شیوه نگرش به زنا

زیادي در کمال و تعالی زنان و دفاع از حقوق آنان داشته است بر خالف نگرش افراطی 

حقوق زن راهی جز ایجاد شرایط و  نیستی در مورد زنان که گویی براي دفاع ازیفم

ده در باال از موارد گفته ش .شناسدج از جایگاه زنانه براي آنها نمیحقوقی مردانه و خرو

ن دست و در طول تاریخ زنان با آ هایی از ظلم و ستمی است کهها گوشهنظر فمنیست

هاي اخیر قرنشده در باال باعث شده است در ي عوامل گفته اند و همهپنجه نرم کرده

گذار بر عوامل و نیروهاي تاثیر با بیان ها براي دفاع از حقوق زنان برخاستند تافمینیست

سازي وضعیت آنها کمک کنند و رمان ابزاري ه حاشیه کشیده شدن زنان به بهینهپدیده ب

، جویند. درمیان نویسندگانهاي خود ازآن بهره میبراي بیان اندیشه، که نویسندگاناست 

از .پردازندزن محورانه می هاينس خود دارند و به بازتاب اندیشهزنان نگرش خاصی به ج

ي این زنان رجاء عبداهللا الصانع نویسنده عربستانی است که با کتاب بنات الریاض جمله

انقالبی در عربستان صعودي و کشورهاي عربی برپا کرد و موجب آگاهی جهانیان از 

نویسنده دیگر نازي صفوي نویسنده ایرانی است که با وضعیت زنان عربستان شد و

ا م .رمانهاي خود از جمله داالن بهشت نوعی دیگر از زنانه نویسی را به تصویر کشیده است

بررسی نموده و میزان رمان نیستی را در این دو یهاي فمدر این پژوهش برآنیم که انگاره

یر این دو رمان را در بهبود فضاي کنیم وتأثه رادر این زمینه ارزیابی توفیق این دو نویسند

  .اجتماعی متعلق به زنان بررسی نماییم

  

   هاي پژوهشسوال -1-2

 ؟        کنش زنان در این دو رمان در برابر حوادث داستان چگونه است- 1

  با مردان و مسأله عشق چگونه است در این دو رمان شیوه برخورد زنان - 2

  ؟ نسلهاي قبل از خود چه مناسبتی دارند زنان در این دو رمان با- 3

د عنصر هاي داستانی در این دو رمان کدام است و کارکرهاي فکري شخصیتدغدغه- 4

  ؟ ها چیستمکان در بازتاب این دغدغه
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  هاي پژوهشفرضیه-1-3

 نش زنان در هر دو رمان اطاعت بی چون وچراست وشخصیت زنان متزلزل وک-1 

 .زاییده جنس اوسته دیگري است که وابسته ب

 داردام قراراي از ابهعشق و مسائل جنسی در هاله، مرداندر هر دو رمان ارتباط با  - 2

ترس از قضاوتهاي دیگران و ، آموزشها، از جمله سنتها وهمیشه این روابط توسط نیروهایی

  .تحت کنترل است )هاي خانواده (اغلب مردانگترربز

خود در هر دو رمان عالوه بر اشتراکات فراوان مناسبات زنان با نسلهاي قبل از - 3

گاهی تفاوتهایی هم دارند ولی در هر دو رمان تصویر پدر تصویري مثبت و حامی است 

شود و ارتباط با پدر و مادر آمیخته به احترام و ومحبت و عطوفت او نعمت محسوب می

  .ران هستندزبان دختهمبستگی دلسوزانه است و مادران در هر دو رمان غالبا هم

شود است همین فضاي محدود باعث می ها غالبا خانهفضاي اصلی بود وباش- 4

پا افتاده و مسائلی چون موضوعات و مشکالت روزمره و پیش، هاي فکري زناندغدغه

  .نیستی ندارندیهاي فممطالبات و اندیشه، فلسفی، ع سیاسیازدواج باشد و هیچ موضو

  

  اهداف پژوهش -1-4

  نظریه هاي فمینیستی درباره نابرابري و ستم جنسیبررسی - 1

نشان دادن میزان موفقیت رجاء عبداهللا الصانع و نازي صفوي در به تصویر کشیدن - 2

 .نیستییانگاره هاي فم

  ثیر این دو رمان در بهبود فضاي اجتماعی متعلق به زنان.أبررسی ت- 3

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-5

به حاشیه کشیده شدن زنان و  يبر پدیده گذارثیرأت مل و نیروهايمعرفی عوا-1 

 .راههاي بهینه سازي وضعیت آنان

کردن بدنه شناخت و معرفت خود وکسانی که عالقه مند به هدف دانش افزایی و پر- 2

   .دانستن در این حوزه هستند
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  ي پژوهشپیشینه-1-6

- بنات(نیستی درباره رمان یهاي فمانگاره بررسی تا کنون پژوهش خاصی درزمینه 

و پژوهشی در بعد اما سوابق تحقیقاتی استصورت نگرفته )داالن بهشت(و )الریاض

ن به ویژه در از آن زما به طور رسمی از اواخر قرن هجدهم میالدي آغاز شد.، فمینیستی

 از منظرهاي، اندراوانی که بیشترشان از زنان بودهنویسندگان ف، نیمه دوم قرن بیستم

، محیط کار، جنسی در خانوادههاينابرابري به بررسی وضعیت زنان پرداختند.، متفاوت

 ها بوده است.درونمایه اصلی این بررسی، نویسیو زنانهحوزه سیاست ، یهاي آموزشمحیط

مروري ، خارج استاز آنجا که معرفی تمامی آثار موجود در این زمینه از عهده این تحقیق 

کشورهاي جهان سوم و به ویژه کشورهاي اسالمی  درثار خواهیم داشت.بر مهمترین این آ

ویژگی بارز این ایم. پنجاه سال اخیر بودهپیدایش جریانهاي فمینیستی در صدو نیز شاهد

هاي فمینیستی جهان غرب چراي آرا و نظریهچون ودر اغلب موارد پذیرش بیجریانها 

قاسم امین و کتابهاي  ر)اث1911الجدیده () و المرأه 1900کتاب تحریر المرأه(است.

) 1977) و الوجه العاري للمرأه العربیه (1976)الرجل و الجنس (1974المرأه و الجنس(

از تالیفات معروف  و المرأه فی القرآن اثر عباس محمود العقاد اثر نوال السعداوي

فسیر المیزان فمینیستی در جهان عرب است. در ایران نیز مرحوم عالمه طباطبایی در ت

تدایی و اتی مانند وضعیت زنان در جوامع اببه ویژه در جلدهاي دو و چهار به موضوع

تاثیر آن تفاوتهاي جنسی طبیعی و ، هویت و جایگاه زن در اسالم، متمدن پیش از اسالم

  بین زن و مرد و...پرداخته است. بر تفاوتهاي حقوقی

حجاب بخشی  ين در اسالم و مسالهاستاد شهید مطهري در کتابهاي نظام حقوق ز- 1

-والیت، مردهمسريچندحق، طالقوجه طرفداران فمینیسم از قبیل حقاز مباحث مورد ت

   .هاي جنسی را مطرح کرده استلزوم حجاب و مخالفت با آزادي، پدر بر دختر باکره

از منظر عرفانی و  )زن در آیینه جالل و جمال(در کتاب ، استاد جوادي عاملی نیز- 2

   .در اسالم پرداخته است، فلسفی تفسیري و اخالقی به معرفی منزلت زن

  پایان نامه هایی نیز نوشته شده است از جمله : همچنین دراین حوزه مقاالت و

ي تطبیقی فمینیسم در چراغ ها اي با عنوان (مقایسهدر مقاله فرشید نجار همایونفر- 3

در تالش است تا  )زویا پیرزاد و گلهاي داودي اثر اشتاین بککنم اثر را من خاموش می

  .دهدبه مسائل فمینیستی مورد نقد قرارشیوه دو نویسنده را در پرداختن 
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نقد رمان لم نعد جواري (عنوانمرتضایی با نژاد و زهرااهللا صیاديروحي نیز در مقاله- 4

، بیانگر آن است که نویسندهدستاورد پژوهش )لکم سحر خلیفه بر اساس نظریه دوبووار

گاه تحت ، کشیدهاحساسی و ترسو به تصویر، زنان رمانش را گاهی زنانی منفعل و تسلیم

  .شکنی سوق داده استآنان را به سنت، تاثیر عقاید آزادیخواهانه دوبووار

، اثر میرال الطهاوي )هایتسزن مهاجر عرب در رمان بروکلین ايسیم(در مقاله - 5

ت طهاوي در شرق و غرب را نشان نشانگر بخشی از تجربیا، یا بدخشان آیالررو ينوشته

هدف نشان دادن درد و .استلب سیماي زن مهاجر عرب نشان دادهدهد که آن را در قامی

بیان ناهنجاریهایی است  در دو فرهنگ متفاوت و، به ویژه رنج زن مهاجرعرب، رنج زنان

شوند و نقش مکان هنرمندانه در آن پررنگ نشان ه مهاجران در غرب با آن روبرو میک

   .داده شده است

با عنوان (تحلیل سیر تحول زبان در ، ي دکتراي خودسید علی دسب نیز در رساله- 6

از جمله ، در آثار نویسندگان زن، به بررسی زبان زنانه، آثار داستانی زنان)به طور مبسوط

  .اخته استزاد پردکنم زویا پیرچراغها را من خاموش می

این زمینه به  عالقمندان به مطالعه در يمقاالت دیگري نیز هستند که براي استفاده

) تحلیل نمادهاي زنانه در 1391مال ابراهیمی و مونسی (_7 .کنیمنام آنها اشاره می

 رمانهاي غسان کنفانی

) نقد و تحلیل رمان چراغها را من خاموش میکنم از 1394مالحت نجفی عرب (_8

  منظر زبان و جنسیت 

) نشانه هاي فمنیسم در آثار سیمین 1386حسنعلی کاووس و ساالري قاسم (_9

  دانشور

) نقد تطبیقی دیدگاه فمنیستی سیمون 1393پروین تاج بخش و سیمین فرزاد (_10

  یمین دانشور در آثار داستانیدوبووار وویرجینیا وولف وس

) تحلیل فرهنگی فمنیسم در رمانهاي پست مدرن 1390قبادي و سعیدي (_11

  فارسی
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  مواد و روش پژوهش-1-7

 انتخاب و تدوین موضوع الف: 

هاي فمینیستی در باب ي نظریهاز راه مقایسه ها و اطالعات الزمگردآوري داده:ب

   تبیین نابرابري و ستم جنسی

  ها بندي و تحلیل داده طبقه: ج

  ها و نتایج تحقیقارائه یافته: د

  

  



  

  

  

   

 



 

 

  

  

  

  

  مبانی نظري پژوهش -2

  

  مقدمه-2-1

در چند دهه اخیر روند مطالعه در خاورمیانه پیرامون زنان و مشکالت آنها و ستمی که 

هر بحثی درباره ت.ست تقریبا سرعت باالیی گرفته اسدر طول تاریخ بر آنان روا شده ا

اجتماعی وسیاسی را که بر  - اقتصادي –هاي متنوع روان شناختی ستم برزنان پدیده

 -یجنسنابرابري - تجاوز کند از جمله:گذارد را به ذهن متبادر میثیر میأزندگی آنها ت

مسائل  -کار خانگی -سازي جنسیتی شغلیجدا -جنسیآزار - خانگیخشونت - جنسیستم

تنهایی و محصور  - پدرساالري - ر نهادهاي اجتماعی و سیاسیانقیاد زنان د -تولید مثل

  ...و ماندن در خانه و سکوت و سازش و دچار روزمرگی شدن و محدویتهاي ازدواج

زنان ، چه ناآگاهانه، چه آگاهانه، جان کالم فمنیسم تاکید بر این نکته است که مردان

یا مجال  اجتماعی و افتصادي جامعه، اند و در موضوعات سیاسیرا مورد ستم قرار داده

اند. را از آنان سلب کردهاند یا به کلی این حق ی براي ابراز عقیده به آنان دادهبسیار اندک

زن بودن را مسکوت و تحقیر کرده و ، با مجال ندادن به زنان براي بیان عقایدشان، مردان

، اند. هدف فمنیسمبدل کرده، فاقد اهمیت "دیگري "اند وزنان را بهدادهارزش جلوهکم

اي که همه زنان دریابند که نه نسبت به زنان است. به گونه، قیرآمیزتغییر این نگرش تح

بلکه انسانهایی هستند ارزشمند و برخوردار از همان امتیازات ، فاقد اهمیت "دیگري"یک 

اي بنا کنند که در آن صداي ها امید دارند بتوانند جامعهو حقوق متعلق به مرد. فمنیست

 تلقی شود.واجد ارزشی یکسان ، زن و مرد

آنها  .اي سنگین هستندآنان وارث گذشته .ردست محسوب شدندزنان از ابتدا زی

ه بر اساس احساسی زنان از ابتدا نه بر اساس احساس فردي ک .همیشه تابع مردان بودند

آموزند که باید از استقالل خود چشم بپوشند وآزادي از اند آنان از اول میهمگانی بنا شده
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هاي فکري و هنري میدان عمل را ها اکثرا از دوران بلوغ در زمینهآن .شودآنها دریغ می

گیرند آنها یاد می.آموزدي اطرافیان به پسرها خشونت را میآموزشها .دهندازدست می

ت أجر، دست به اقدام و ابتکار بزنند، گریه نکنند، بشمارند ناچیز درد را، کتک بخورند

ویژگی زنانه داشته باشند. ، زن باشند، خواهداز زنان میاما همین آموزشها ، شندداشته با

یعنی خود را ، خود را فرمانبردار نشان دادن، یعنی خود را ضعیف نشان دادنویژگی زنانه 

-هم استقالل را بر آنها دشوار می در کنار این آموزشها آداب و عادات غلط مردان آراستن.

- مورد اهانت قرار می، چسبانندانگ می، نندکا بگردند نگاهشان میاگر در خیابانه .کند

پس مهار خویشتن ، کنندوقار جلوهشود بیخیالی آنها باعث میبی، هنداگر ادامه د، گیرند

آید واین میبه صورت طبیعت ثانویه آنها درتوسط زن به خاطر تربیت و خواست دیگران 

حتی درآینده آیندشان  دانندکشند چون میشود از همه مسائل سریع کنار میباعث می

در اکثرجوامع به خصوص خاورمیانه و ایران ازدواج براي زنان  .دست خودشان نیسته ب

دار امنیت بیشتري زن شوهر .اساس است چون یکی از راههاي وارد شدن به اجتماع است

 احترام بیشتري دارد پس هر دختري حتی اگر نخواهد به خاطر دیگران به خاطر، دارد

در بیشتر مواقع به خصوص  واجتماع و مطرح شدن درآن مجبور است تن به ازدواج دهد 

هاي وتقریبا درهمه خانواده سواد و حتی ضعیف از نظر اقتصادي درایرانهاي کمخانواده

گیرد و این یعنی حاکمیت اب پدر و برادران بزرگتر صورت میاین ازدواج به انتخ، عربی

با ازدواج زن عمال رعیت  .لل اصلی پایمال شدن حق زنان استمرد ساالري که یکی از ع

در ازدواج در اصل  .مورد ضرب و شتم قرار گیرد شود گاهی حتی ممکن استمرد می

دختران با حمایت پدرانشان استقالل دارند اما وقتی ازدواج  .شودزن خریداري می پیکر

گیرند مردان جنس اولند و زنان می شوند آنها از ابتدا یادکنند تبدیل به خدمتکار میمی

ها هم برخوردار ترین حقوقآنان حتی از ساده.شوندجنس دوم و زیر مجموعه محسوب می

وند رسفري با پاي پیاده یا با دوچرخه می، نیستند مثال زنان به ندرت راهپیمایی طوالنی

حتی حق مسلمان درجوامع  .دهنداسکی و... انجام می، ردابه ندرت بازي هایی مثل بیلی

 .خواهندهاي بزرگ را نیز ندارند چون مردان اینگونه میورزشگاههاي رفتن به استادیوم و

هاي حتی با پیشرفت .کندزنان محدوده تعیین می يبرا، نویسندقانونی که مردان می

هنوز  هاحتی داشتن برخی شغل، هر نظر دارندهاي اخیر از در قرن، گیري که جوامعچشم

.. در حالی که .و عادت ماهانه هایی مانند ضعف جسمانی وبر زنان ممنوع است به بهانه هم

ی ناشی از عروق وقت ضعصبی و ناپایداري انبساط و انقباعلم ثابت کرده است تغییرات 

ا هم بیش از توان زنان هاکثر حرفه .کنداي را بر زنان منع نمیبیماري نباشد هیچ حرفه



 

 

اینها  .د قابل اعتماد نیستنویسنقانونی را که مردان براي زنان میطلبد پس انرژي نمی

اند و پنجه نرم کردهوان با آن دستزن هایی از ظلم و ستمی است که در طول تاریخگوشه

ها براي دفاع نیستیهاي اخیر فمدر قرن ي عوامل گفته شده در باال باعث شده استهمه

هاي خود از ت که نویسندگان براي بیان اندیشهو رمان ابزاري اس یزنداز حقوق زنان برخ

نس خود دارند و به درمیان نویسندگان زنان نگرش خاصی به ج د.جوینآن بهره می

 ي این زنان رجاء عبداهللا الصانعجملهاز  پردازندهاي زن محورانه میبازتاب اندیشه

عودي و کشورهاي سبنات الریاض در عربستان  رمان عربستانی است که با ينویسنده

کرد و موجب آگاهی جهانیان از وضعیت زنان عربستان شد ونویسنده برپا انقالبی عربی

ه داالن بهشت نوعی هاي خود از جملدیگر نازي صفوي نویسنده ایرانی است که با رمان

هاي رهم که انگابرآنی ژوهشپ ما در این.ر کشیده استنویسی را به تصویدیگر از زنانه

نموده و میزان موفقیت این دو نویسنده رادر این  بررسی رمان نیستی را در این دویفم

  .زمینه ارزیابی کنیم

  

  ادبیات تطبیقی-2-2

بیستم ي ین اصطالح که اساسا در اوایل سدهمرزي.اي فراي ادبیات به شیوهمطالعه

بسیار بحث  به اصطالحِ، متفاوت از آنهاي ها و تأویلبا توجه به کاربست، وضع شد

در اساسا ، برانگیزي در این سده بدل شده است. پاره اي از پژوهشگران این اصطالح را

ي مطالعاتی مبتنی بر اي دیگر آن را به عنوان حوزهپاره، اندقالب تاریخ ادبی متصور شده

اند و برخی دیگر در صدد نظر گرفتهروح)فرهنگهاي مختلف مدیا ()مقایسه (جان مایه

: 1394، (پیني)نویسندگان از یکدیگر بوده اند.(تأثیرپذیراثبات قطعیت یا عدم قطعیت 

- در نقد ادبی به شمار میروشهاي تطبیقی جزءِطبیعیِ فرآیند تحلیل و ارزیابی  )63

رند و ناقدان غالبا آثاري از همان زبان یا زبانی دیگر را در ذهن دا، آیند.در بررسی یک اثر

کنند. ادبیات تطبیقی این گرایشِ آخر را به شکلی اً به این گونه از آثار ارجاع میمکرر

هاي یک اثر را با قرار دادِن آن در بافتِ روشنگرِ دهد و آگاهی از کیفیتمند بسط میامنظ

ا انتقاِل یک ي چگونگیِ تحقق ییا با مطالعه، فرهنِگ زبانی دیگرمحصوالتِ یک یا چند 

: 1393، (ریما مکاریکبخشد. یر در ادبیات سایر زبانها غنا میي فراگموضوع یا درون مایه

20(   
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مولف یا دو نظام ادبی را در این بین مکتب اصطالحا فرانسوي تحقیق زوجی میان دو  

که بحث خود را در  کرد و این رویکرد در تضاد با رویکرد مکتب آمریکایی استمطرح می

لب در برد.ویژگی این دو رویکرد اغاي گسترده به پیش میي بینا رشتهراستاي مقایسه

یات ادب یافت که در صدد نشان دادن تفاوت بیننمود مییی تمایزگذاري اصطالح شناسانه

ي میان ادبیات و فرهنگ ملی در سده کید بر مناسبتتطبیقی و ادبیات عمومی بود.تأ

ز کرد ها هنگامی بروي بیستم شد و این واکنشهایی در سدهنوزدهم منجر به بروز واکنش

ی که گرانیگاه آن باور به فرمالیسم، فرمالیسم قرار گرفتي که ادبیات تطبیقی زیر سلطه

ي بسترهاي فارغ از همه، و جهان شمول ادبیاتي قدرت مدنیت بخش جامع اسطوره

  بود.فرهنگی

ح بر سر موارد مناسب براي مطرادبیات تطبیقی از مباحث ، سوي هفتاد به ایناز دهه

که ذهن پژوهشگران فرمالیست را آن چنان به ، ي تطبیقی یا چگونگی این مطالعهمطالعه

رح کرد که حجم توان مطصله گرفته است.این بحث را نیز میفا، خود مشغول داشته بود

چوب ت تطبیقی امروز در چاري ادبیاي موجود در عرصههاي مبدعانهیی از فعالیتعمده

مطالعات ، ي جنسیتیچون مطالعهگیردکه تحت عناوین گوناگونی هایی صورت میبرنامه

اند.این گرایش گویاي دست کشیدن از بینا فرهنگی تعریف شدهومطالعات ، پسا استعماري

و اتخاد این ، یی مستقل و اصیلبات ادبیات تطبیقی به عنوان رشتهکوشش براي اث

ي نوزده تصور همچنان که اساسا در دهه بیست سدهقی رویکرد است که ادبیات تطبی

هاي ی مبین برنامهامروز ادبیات تطبیقی اصطالح.شده است یک روش شناسی استمی

گر پژوهشی میهاي ملی یا زبانی را پشت سر نهاده و نشانیی است که مرزبنديمطالعاتی

  دهد.قرار مینگهاي گوناگون را مد نظر ي فرهشود که نفوذ متون به حوزه

ي نظریه، مانگفتينظریه، تطبیقیشناسیانسان بهمعطوف  کنونی تطبیقی یاتادب

 وطیف متنوعی از دیگر رویدادهاست.، ماتریالیسم فرهنگی، مطالعات ترجمه، دریافت

ست که در توصیف در اروپا و آمریکاي شمالی اساسا اصطالحی ا، ادبیات تطبیقی

رود که به یک نظام واحد محدود نشده و در راه ادبی به کار میي رویکردي به نظریه

رهاندن خود از بند میراث فورمالیستی خویش است. در سایر نقاط جهان این اصطالح در 

بحث از مناسبات میان ادبیات ملی و دیگر نظام هاي ادبی به کار رفته و بنابراین شکل به 

  )63: 1394، (پیني ادبی است.اي از مطالعهیاسیشدت س



 

 

  هاي فمینیستیترین انگارهمهم-2-3

، ي مفاهیم اصلی و کلیدي دخیل در بحثبه جاست درباره، موضوع پژوهشبا توجه به 

ابرابري الزم است مفاهیم ن، ه از مفاهیم عام فمینیسمتوضیح مختصري ارائه دهیم. گذشت

تعریف شوند. ترین مفاهیم این پژوهش به طور دقیق به عنوان مهم، و ستم جنسی

هوم با این دو مفکه بایستی نسبت آنها  همچنین مفاهیم مرتبط دیگري نیز وجود دارد

 تفاوتهاي جنسی/و  تقسیم کار جنسیتی، ساالريمشخص گردد مفاهیمی مانند پدر

  اند.از بارزترین این مفاهیم جنسیتی

   نابرابري جنسی-2-3-1

که نابرابري اجتماعی به طور کلی به آن دسته از تفاوتهاي میان افراد (یا جایگاههایی 

-دارد که بر نحوهاند) اشارهاند و افراد آنها را اشغال کردهبه به صورت اجتماعی تعریف شده

، ها وامتیازاتی که از آن برخوردارندپاداش، هافرصت، به خصوص بر حقوق، ي زندگی آنها

، هاي نابرابري اجتماعیجنسی به عنوان یکی از زیر مجموعه طبعاً نابرابري رد.تأثیر دا

هاي مشابه ت به جایگاه مردان حتی در موقعیتبهاتر بودن جایگاه زنان نسبایت از کمحک

دارد. مفهوم تبعیض جنسی نیز تعبیر دیگري از نابرابري جنسی است که از نابرابري زن 

همچنین مفاهیمی از .کندآموزش وغیره حکایت می، ات اشتغالومرد در دستیابی به امکان

-م نابرابري مورد استفاده قرار میقبیل تابعیت یا انقیاد و سلطه در راستاي مفهو

  )32: 1390، گیرد(نجفی

  ستم جنسی  -2-3-2

اعمال قدرت غیرعادانه یا توأم با ، ستم را به طور کلی) Websterفرهنگ لغت وبستر(

دارند که ستم  کرده است. این تعریف وتعاریف مشابه بر این مطلب داللتخشونت تعریف 

شناسایی مصادیق ، برخوردار است و در نتیجه ي ارزشی (غیرعادالنه)همواره از یک جنبه

پذیر نیست. همین مطلب در مورد ستم جنسی دون در نظر گرفتن این جنبه امکانستم ب

توان آن را اعمال قدرت غیرعادالنه یا توأم مینیز صادق است که بر طبق تعریف یاد شده 

، با توجه به عدم جامعیت تعریف باال با خشونتِ یک جنس علیه جنس دیگر تعریف کرد.

مناسبتر -ستم هاي پنهانمثال در –با اعمال قدرت همراه نیست  از این نظر که ستم لزوماً 

عدالتی وستم جنسی را به بیعدالتی ستم را به بی، که به عنوان تعریفآید به نظر می

 )غیرهمان تعریف سنتی ستم (سلب حق ، و در مقام تعریف ماهوي جنسی تعریف کنیم

  اما مشکالت فلسفی مربوط به تعیین مصادیق عدالت و ستم ما را وا دهیم. میرا مبنا قرار
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