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1.Introduction 

 In the field of contemporary Arabic and Persian literature, Afaf al-

Batayneh and Moniro Ravanipour are two well-known figures who 

have sought to identify women by creating various works of fiction. 

They grew up in societies where there has always been an unfavorable 

view of women. Hence, they are deeply acquainted with the concerns 

and desires of women. Based on this, the main issue of the present 

study is to study and analyze the views of these two authors in relation 

to the role and position of women in Arab and Iranian societies. For 

this purpose, the novel Out of the Body by Al-Batayneh and the novel 

Gypsy by the Fire by Ravanipour are considered as examples. In this 

research, the authors seek to answer the following questions: a) What 

are the commonalities and differences between the feminist views of 

Al-Batayneh and Ravanipour in the mentioned novels? b) What are 

the characteristics of literary commitment and selfishness in the 
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mentioned novels? c) What are the most important women's issues 

raised in these novels? d) What role has the patriarchal society 

described in these novels and related discourse played in the isolation 

and oppression of women? 

 

2. Methodology 

In the present study, a descriptive-analytical method and a 

comparative approach (American school) have been used to analyze 

the two novels Out of the Body by Al-Bataineh and Gypsy by the Fire 

by Ravanipour. Also, the method of analysis is inductive (part to 

whole). The authors' premise for choosing these novels has been the 

relative similarities of the cultural and social context of Arab societies 

with Iranian society and the closeness of the position of women in 

these societies. Components of the feminist movement have been used 

to reread and explore the views of the two authors. 

 

3. Discussion 

3. 1. Complete Subjugation of Women against Men 

In the novel, the author first depicts the prevailing atmosphere in 

Arab societies and the precarious position of Semen, and then refers to 

the living conditions of Sarah (formerly Semen) in Scotland in order 

to compare the worthlessness of women in the Eastern social 

structure. To emphasize. In other words, by creating a character with 

two identities, the author introduces the anti-feminist concept of 

feminine passivity as opposed to the feminist concept of women's 

freedom and authority in order to present a counter-ideal of the Arab 

city and the Western utopia. In the first part of the novel, Mani never 

has the authority and opportunity to make decisions and is treated like 

a helpless human being. While he was a teenager and attached to 

Sadegh, he faced his father's opposition and was forced to separate 

from his beloved. Avoidance of Sadegh and forced marriage with the 
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forbidden is the main manifestation of the subjugation and passivity of 

semen (at the primary level) and the women of the Arab society (at the 

macro level). This level of obedience has made the semen of a girl 

helpless and weak. 

In the gypsy novel by the fire, the mirror and other women, as the 

character of Man, are initially shaky and devoid of intellectual and 

personality independence. The mirror always obeys the wishes of the 

father and accepts that he is a tool to earn money. The mirror has 

grown up in a culture where deviating from masculine norms has 

unpleasant consequences. He faces punishment and rejection on the 

few occasions he deviates from the norm. When the story of Ayneh 

sleeping with a man named Mans is finalized for the men of the 

caravan, they torture and harass the girl to escape this stigma. This 

behavior is a public example of violence against women and clearly 

reveals the patriarchal cultural context of Iranian society. The men of 

the family flog him for five days in a row, and if he has a good fortune 

and he survives, he will be rejected by the cultural group. 

 

3.2. Traditional Marriage in Eastern Societies 

In the novel Out of the Body, the sign of this behavior has been seen 

many times. Mani, as the main character of the novel, expresses 

interest in Sadegh, but the male-dominated, non-pluralistic 

atmosphere does not accept it and strongly opposes this legitimate 

demand. Abam Mansour's dogmatic view and fanatical reaction to the 

girl's independence-seeking behavior indicate the unpreparedness of 

the cultural structure of Arab society to delegate female roles to 

themselves. In the eyes of Arab men, daughter is an alternative to 

mother and she should behave like her. That is, she must always be 

submissive and obedient. On this basis, Semen is imprisoned and 

oppressed for a while and then, she is forced to marry a deprived 

person. Although the girl has no interest in the forbidden, but she is 
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not able to object on an objective and external level and expresses her 

glories along with tears and lamentations internally and in the form of 

the hadith of the soul. 

In Gypsy by the Fire, a seventeen-year-old woman who has lost her 

husband by snakebite and became a widow, is not allowed to marry a 

man her own age. Interestingly, this view is not limited to men, and 

the hegemony of patriarchal power has affected women's perceptions 

to such an extent that they, too, take such beliefs as principles and 

follow them. This passive behavior indicates the lack of intellectual 

development of women who have been dominated by men for 

centuries. The negative reaction of the mother to the son's request to 

marry a widow shows that women have not reached the level of 

intellectual maturity to be able to free themselves from the domination 

of men. By blindly following the line of thought institutionalized by 

patriarchal hegemony, they sometimes confront each other and behave 

like men. By raising this issue, Ravanipour indirectly seeks to raise 

the intellectual level of its audience, especially women. He looks 

beyond the variable level of gender and, by involving women in the 

emergence of current unfavorable conditions, invites homosexuals to 

make cognitive changes in themselves. In other words, from the 

author's point of view, self-defeating and passive women have an 

equal share of men in the current unfavorable situation. 

 

3.3. Feeling Broken by Being Feminine in Eastern Societies 

In the novel Out of the Body, Mani is a traditional girl caught up in 

the old and erroneous beliefs of society. She blames herself for being 

a girl. This thinking is born of the patriarchal society's misbehavior 

with women. Under the influence of this view, women have become 

so stagnant that they see the problem in their gender. Perhaps because 

they are unable to change the situation and analyze the causes of these 

injustices, they summarize the problem of being a woman. 
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In the novel gypsy by the fire, unlike the novel Out of the Body, the 

gender breakdown of women is indirectly expressed. In other words, 

the author (narrator), by creating scenes and illustration techniques, 

leads the audience to believe that Eastern women feel dissatisfied with 

being created with this gender. The narrator's descriptions of the 

quality of the family father's dealings with the mirror confirm the 

humiliation caused by being a woman in society. The instrumental 

view of women imposed by male hegemony is Ravanipour's main 

concern in this novel. What is reflected in the depth of these scenes is 

the expression of the failures that women experience. Although in the 

initial layers of these depictions there is a kind of humiliation and 

failure of being feminine, but in the deeper layers, Ravanipour's 

ultimate goal is to generate motivation to change this system of 

thought and behavior. In one part of the novel, the mirror father, after 

noticing the girl's relationship with a stranger, brings her to the field 

for punishment. Interestingly, the punishment of a family and, to a 

lesser extent, personal issue is done as a group. A tribal system based 

on patriarchal rules has given them the role and right to decide the fate 

of a girl and to treat her as they see fit. 

  

3.4. Suppression of Love and Affection in Eastern Societies for Fear of 

Wrong Judgments 

In the novel Out of the Body, a confrontation is seen between these 

two schools of thought. When Mani lives in the village, she falls in 

love with a boy named Sadegh, but by revealing this secret, the girl is 

imprisoned by her father and the bond breaks. Previously, semen in 

private was always afraid of exposing her relationship; Because the 

society has taken permission from him to do this and has imposed a 

severe punishment for committing it. In the novel, when a girl is 

humiliated for loving Sadegh, she is completely helpless. Even the 
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mother has no power to intervene in the face of the father's firmness 

and is the only observer. 

In the novel Gypsy by the Fire, Ayneh meets a male writer who has 

come to Bushehr to spend the Nowruz holiday. The mirror falls in 

love with a stranger and offers himself to gain the trust of the beloved 

and to gain him, but some time later, when he returns to the inn, he no 

longer finds the name and address of this person. The first big crisis in 

his life comes with a love failure. 

 

3.5. Presenting a Violent and Negative Image of a Man 

In the novel Out of the Body, the author describes men who are 

bullying, violent and tyrannical and have no favorable idea of the 

female sex. Male violence in this novel is applied in two ways: soft 

hegemony and violent hegemony. Each type of hegemony has its own 

components. In the novel, with the exception of Salem (Uncle Mani), 

all the men seen in Arab societies are tyrannical and use the principles 

of coercive hegemony to oppress women. Abu Mansour (Mani's 

father) is the most important person who changed the course of his 

daughter's life with violent behavior and led her to ruin. Mahroos (the 

first wife of Mina) is also an alternative to Abu Mansour. 

In the novel The Gypsy by the Fire, after the mirror is driven out of 

the caravan, he seeks refuge. A person named Shukri introduces 

himself as the friend of the mirror father, and when he notices that the 

girl is confused, he tries to trap her. Shukri ruthlessly prepares the 

mirror for sexual exploitation and, without informing the girl, hides 

others in a room to rape her. Ravanipour indirectly calls these people 

hyenas and makes their laughter a brutal act before tearing up prey. 

 

3.6. Equality 

Al-Batayneh, in his novel Out of the Body, constantly talks about 

these violated rights. He has divided semen life into good and bad. In 
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the first half, she faces all kinds of social injustices, but in the second 

half, she becomes a progressive and intellectual woman. The author 

indirectly asserts the superiority of Western culture over Arab culture 

and states that women in Western societies are growing and 

flourishing due to the principle of equality in male-female relations. 

While in the Arab countries, this situation remains taboo and there is 

no will in men and women to break the gender stereotypes. 

In the novel Gypsy by the Fire, the author does not pay much attention 

to this principle. Ravanipour talks more about the suffering of society 

for women than about the spirit of female egalitarianism. In 

Ravanipour's system of thought, men have not necessarily reproduced 

a patriarchal culture, and most women have helped men achieve this 

goal. Therefore, when we encounter a group of women who not only 

do not make an effort to eliminate this human crisis, but also play an 

effective role in learning about it, talking about equality seems absurd 

and ridiculous. The women in this novel do not seek much for their 

violated rights. In other words, they make no systematic and coherent 

effort to make women aware of their rights, and only the mirror 

character is placed in the process of individualization, which, of 

course, has been less influential in the emergence of this desirable 

situation. In other words, the mirror, by going through a series of 

events, happens to be on the path to prosperity and excellence, and we 

do not see a planned and purposeful effort by him. In this novel, the 

mirror, after meeting the painter Hannibal, is like a woman who has 

left the traditional shell in search of her identity. Therefore, all these 

favorable changes are due to Hannibal. The confrontation between the 

mirror and Hannibal symbolically represents the confrontation 

between tradition and modernity. 
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4. Conclusion 

The main characters of Out of the Body and Gypsy by the fire novels 

are women. As the desired character of chastity, Mani has experienced 

two completely different moments in her life. In the first half of her 

life, she is a passive woman, surrendering to adherent traditions. She 

has no right to choose and must act under the influence of the wishes 

of her father and members of her cultural group. Unsuccessful 

intermittent marriages and the domination of violent male hegemony 

are the most important components of Jordanian patriarchal society, 

which are in conflict with feminist and feminist views. In the second 

half of her life, she goes to London and gets acquainted with the 

manifestations of the West. She sees that in the new environment, 

women's rights are highly respected and women have the same human 

rights as men. Mani is so influenced by Western culture that she 

completely denies her background and repeatedly acquits herself with 

the anti-ideal of the Arab city. Mani changes her face and name in 

order to destroy her connections with her Aqaba and become another 

character with a new appearance and esoteric. This behavior of Mani 

or Sarah is a concealment of the former identity and the reproduction 

of a new identity. In Ravanipour's novel, she is a mirror woman who 

is excluded from her cultural group due to her relationship with the 

man she is interested in, and spends most of her life away from her 

father and those around her. She marries other men several times, but 

they abandon her after abusing this helpless girl. However, the mirror 

has never given up and has not stopped trying to disrupt the situation. 

During his trip to Tehran, she sets foot in a new and at the same time 

different environment and experiences events that lead to the 

flourishing of her character. Ayneh tries to save herself from critical 

situations, but Mani does not just make changes in herself and by 

attending various conferences, she tries to free women from male 

tyranny. Thus, the components of dynamism and attainment of 



 9911 پاییز و زمستان، 71 ة، شمار17سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 

752 

individuality seem more pronounced in the semen than in the mirror. 

Another issue is my extreme attachment to Western culture. Due to 

her departure from the patriarchal and monolithic atmosphere in 

Jordan and her experience of an environment in which women are 

respected and have human rights, she is generally undergoing a 

cultural transformation and, with her past rejection, is dedicated to a 

fledgling feminist-based culture. Turns. While the mirror has never 

denied the rituals and cultural structure of its society. Although the 

mirror is rejected by its cultural group, it never turns its back on it. 

 

Keywords: Out of the body, Efaf al-Batayeneh, Gypsy by the fire, 

Moniro Ravanipour, Feminist, Woman, Society. 
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 تطبیقی ادبیّات شریةن

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1122 زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 

 
الجّسد از عفاف البطاینه و کولی کنار آتش تارج هايبررسی تطبیقی رمان

  هاي فمینیستیپور بر اساس مؤلّفهاز منیرو روانی
                                                                                      

   2انیمراد وهّاب                                                                        

 (مسئول سندهینو) 1یگانی یمصطف

                                                                           2ینیرصدرالدّیاردش

 چکیده

های فمینیستی که دوران معاصر و پس از انقالب صنعتی از اروپا آغاز شد و در سراسر اندیشه  
جهان گسترش پیدا کرد، در حوزة ادبیّات نیز، راه یافت و نویسندگان بسیاری فارغ از جنسیّت، به 

های زنانه را در سطوح خُرد و کالن دغدغهشدة زنان در جوامع مردساالر پرداختند و حقوق تضییع
دوانیدن باورهای مردساالرنه در جوامع ایرانی و عربی، پرداختن به بازگو کردند. با توجّه به ریشه

است. از این بین، عفاف البطاینه در رمان مسائل زنانه در ادبیّات این کشورها روایی داشته
لی کنار آتش، تحت تأثیر باورهای فمینیستی و ساختار پور در رمان کوالجّسد و منیرو روانیخارج

مردساالر جوامع خود، با رویکردی انتقادی سعی در تشریح وضعیّت نابسامان زنان و ارائۀ 
اند. در این تحقیق، با کاربست مبانی رفت این قشر از شرایط موجود داشتهراهکارهایی برای برون

های مذکور با های مشابه و غیرمشابه دو نویسنده در رمانتحلیلی، دیدگاهفمینیستی و روش توصیفی
دهد که دو رویکرد تطبیقی )مکتب آمریکایی( بازگو و تبیین شده است. نتایج تحقیق نشان می

 ،ازدواج سنّتی در جوامع شرقی ،انقیاد کامل جنس زن در برابر مرداننویسنده به مسائلی چون: 
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اطفه در جوامع شرقی از ترس ب عشق و عسرکو ،احساس سرشکستگی از مؤنّث بودن
اند. طلبی اشاره کردهای خشن و منفی از مرد و مساواتارائۀ چهره ،های نادرست جامعهقضاوت

در  «منی»وجه اصلی تفاوت دیدگاه دو نویسنده، خودباختگی، استحالۀ فرهنگی و شیفتگی افراطی 
شده لی کنار آتش نسبت به تغییرات واقعدر رمان کو «آینه»الجّسد و رفتار اعتدالی رمان خارج

 است.  
 

ولی کنار آتش، فمنیست، پور، کالجّسد، منیرو روانیعفاف البطاینه، خارج هاي کلیدي:واژه
 .زن، جامعه

 
 . مقدّمه2

اند. این نگرش باعث های گذشته رویکردی مردساالر داشتهجوامع بشری در سده
ای از تکاپوی دانه پنهان شوند و کمتر نشانهشده است که زنان در پستوهای تاریخ مر

ها باقی بماند. این شرایط نامطلوب در دو سدة گذشته تاحدودی تغییر پیدا کرده آن
محور، فضایی نسبتاً مساعد برای کنشگری زنان در جامعه های زنو پیدایی نظریّه

، ادبیّات است. ها تأثیر پذیرفتههایی که از این جنبشایجاد کرده است. یکی از حوزه
اند و های زنانه اشاره کردهنویسندگان بسیاری فارغ از جنسیّت، به مشکالت و دغدغه

اند های گوناگون و نیز، طرح موضوعات متنوّع، به زنان اجازه دادهبا خلق شخصیّت
آفرینی کنند و ها همراه مردان و حتّی فراتر و برتر از آنان، نقشتا در دنیای داستان

برای نمونه، در کشورهای عربی و ایران  ؛ود را در اجتماع به اثبات رسانندحضور خ
های این ها در آن ریشه دوانیده و بر اساس چهارچوبکه فرهنگ مردساالر سده

گفتمان، زن موجودی درجۀ دوّم معرّفی شده است، زنان )بیشتر( و مردان )کمتر( 
اند. وضعیّت زنان در جامعه نوشته های متعدّدی را در اعتراض بهنویس، رمانداستان

های نخست تکوین و تقویت رمان ای است که از دورهاهمّیّت این موضوع به اندازه
عربی و فارسی معاصر، مسائل مرتبط با زنان مورد توجّه قرار گرفته است و هرکدام 

ها، فراخور بینش و ذوق خویش و یا شرایط از نویسندگان متعلّق به این فرهنگ
ری که در آن حضور داشتند، خوانشی مبتنی بر واقعیّت از اوضاع زنان ارائه کشو
اند تا مخاطبان خود را به تکاپویی فکری )در سطح نخست( و عملی )در سطح داده

ثانوی( وادارند و تحوّالتی مطلوب دربارة نوع نگرش مردان به زنان و باور 
 های آنان پدید آورند. توانایی
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 مسئله .شرح و بیان2-2
پور دو چهرة عفاف البطاینه و منیرو روانیدر گسترة ادبیّات معاصر عربی و فارسی، 

بخشیدن به زنان ای هستند که با خلق آثار داستانی گوناگون، در پی هویّتشدهشناخته
اند که همواره نگاهی نامطلوب به جنس زن ها در جوامعی پرورش پیدا کردهاند. آنبوده

های زنان آشنا هستند. بر این پایه، ها و خواستهرو، عمیقاً با دغدغه. از ایناستوجود داشته
این دو نویسنده در ارتباط با  یلۀ اصلی پژوهش حاضر، بررسی و واکاوی و تطبیق آرائمس

الجّسد از نقش و جایگاه زنان در جوامع عربی و ایران است. بدین منظور، رمان خارج
پور به عنوان نمونۀ بررسی در نظر گرفته آتش از روانی البطاینه و رمان کولی کنار

وجوه  الف(های ذیل است: گویی به پرسشاست. نویسنده در این تحقیق در پی پاسخشده
 ب(های مذکور چیست؟ پور در رماناشتراک و افتراق آراء فمنیستی البطاینه و روانی

ترین مهم ج(کدام است؟ های مذکور های تعهّد و خویشکاری ادبی در رمانشاخصه
شده جامعۀ مردساالر توصیف د(ها مطرح شده، کدام است؟ مسائل زنانه که در این رمان

 ها و گفتمان مرتبط با آن چه نقشی در انزوا و سرکوب زنان داشته است؟در این رمان
 پژوهش. روش 2-1

یی( برای تحلیلی و رویکرد تطبیقی )مکتب آمریکادر پژوهش حاضر، از روش توصیفی
؛ استپور استفاده شدهالجّسد از البطاینه و کولی کنار آتش از روانیواکاوی دو رمان خارج
فرض نویسنده برای انتخاب باشد. پیشها استقرایی )جزء به کل( میهمچنین شیوة تحلیل

های نسبی بافت فرهنگی و اجتماعی جوامع عربی با جامعۀ ایران و ها، همسانیاین رمان
دو  هاینظر دوکاواست. برای بازخوانی و کنت جایگاه زنان در این جوامع بودهقراب

 است.های جنبش فمینیست استفاده شدهنویسنده از مؤلّفه
 پژوهش. پیشینة 2-2

الجّسد به دلیل ذکر صریح های عفاف البطاینه از جمله رمان خارجبخشی از نوشته
ها با ندارند و طبیعتاً تحقیق دربارة آنر باورهای سیاسی در کشورهای عربی اجازة انتشا

( ناقد و پژوهشگر 7017با این حال، عادل الفریجات ) ؛های بسیاری همراه استمحدودیّت
( در رسالۀ 7011و عامل جمیل الصّرایره )«الجّسد للعفاف البطاینهخارج»سوری، در مقالۀ 
ج مختاره من الرّوایه العربیّه جدلیّه العالقه بین الشّرق و الغرب فی نماذخود با عنوان 
اند. الجّسد دانستهترین موضوع رمان خارج، تقابل شرق و غرب را محوریالمعاصره من عام

الجّسد مورد بررسی قرار گرفته باشد، یافت نشد. از در ایران نیز، پژوهشی که در آن، خارج
محتوایی مورد  رو، در تحقیق حاضر برای نخستین بار این رمان در سطح فکری واین

 گیرد.بررسی قرار می



 ...و نهیالبطا عفاف از الجّسدخارج  هایرمان یقیتطب یبررس                        723

هایی با محوریّت زن و پور و رمان کولی کنار آتش، پژوهشدربارة آثار منیرو روانی
مکتب اصالت زن در نقد ادبی و فمینیسم نامۀ است که عبارتند از: پایانفمینیست انجام شده

ای بررسی مقایسه»مقالۀ  ؛(1125آبادی )حسناز پورو تطبیق آن بر آثار داستانی منیرو روانی
 (Vandi Vales) های دختر غبار نوشتۀ وندی وَلِسهای خشونت علیه زنان در داستانجلوه

 (.1127از اسداللّهی و همکاران )« پورو کولی کنار آتش نوشتۀ منیرو روانی
افزاید، نگاه تطبیقی شود و بر ابعاد نوآورانۀ آن میآنچه موجب تمایز تحقیق حاضر می

الجّسد و کولی کنار آتش است که در هیچ پژوهشی به آن اشاره های خارجه رمانب
توان با وجوه همسان و ناهمسان ساختار فرهنگی دو جامعۀ است. با این بررسی مینشده

حلّی  سنّتی عربی و ایرانی آشنا شد و دالیل انزوا و انفعال زنان جامعه را واکاوی کرد و راه
 در دوران معاصر در نظر گرفت.   مناسب برای رفع آن 

 . مفاهیم نظري تحقیق2-4
میالدی به بعد، به طور  1960تفکّرات فمینیستی در قرن بیستم و از اواخر دهۀ 

جدّی در نقد ادبی رواج پیدا کرد. منتقدان در نقد فمینیستی به دو جریان باور دارند. 
دانند و ویرجینیا ولف الدی میمی 1270تا  1570های متعلّق به سال آنان موج اوّل را

(Virginia Woolf ) و سیمون دوبوار(Simone de Beauvoir) های برجستۀ را از چهره
موج دوّم نقد فمینیستی  .(772: 1153شمارند )ر.ک: سلدن و ویدسون، اول می موج

 Betty)م( از بتی فریدان 1271زنانگی ) میالدی و با انتشار کتاب راز 1270از دهۀ 

Friedan)موضوع .(727شود )ر.ک: همان: ، مؤسّس سازمان ملّی زنان آغاز می 

شدن های فمینیسم، حقوق زنان و مسائلی همچون: عقیدة سرکوبمشترک جریان
شدن زنان امور مربوط به زنان در ساختار زبان مردانه و به سکوت و خاموشی کشیده

متناسب با تفکّرات زنانه و به  یابی به زبان سیّال واین نظام و تالش برای دست در
 نویسی است.طور کلّی، زنانه
رساند، بحث هم میهای گوناگون فمینیسم را در یک نقطۀ مشترک بهآنچه شاخه

ها بر این نکته اذعان دارند فمینیست زنان و مسائل مربوط به آنان است؛ چراکه همۀ
مردان قرار  ستی نسبت بهکه زنان به دلیل زن بودن خویش در موقعیّت تبعیض و فرود

های فمنیسم و دانشاند )ر.ک: ها نادیده گرفته شدهاند و در همۀ عرصهگرفته
کشیدن روابط زنان و ها در به چالشفمینیست»دیگر،  به بیان ؛(7: 1150، فمنیستی

قوانینی که زنان را سرسپرده،  مردان، عصیان در برابر تمامی ساختارهای قدرت و
دارد و تردید در برابر تقسیم کار زنان، دارای نقاط دوّمی نگه می فرودست و درجۀ
فمینیستی در این  هایتمامی نحله .(7: 1155)واتکینز و دیگران، « اشتراک هستند.

نقطه اتّفاق نظر دارند که مناسبات موجود میان دو جنس در خانواده و اجتماع 
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ند که زنان بتوانند به طور دلخواه بر ای تغییر یابگونهو باید به اندنبوده بخشرضایت
بخشیدن به نتیجه امکان فرصت برابر برای فعّالیّتدر ؛زندگی خود کنترل داشته باشند

نقد  .(11: 1152دست آورند )ر.ک: بستان، های انسانی خود را بهتمامی قابلیّت
نانه در پرداختن به مسائل ز الف(فمینیستی در پی پرداختن به سه شاخصۀ اصلی است: 

اثبات این مطلب که در تاریخ ادبیّات، یک سنّت زنانه وجود دارد که به واسطۀ  ب(ادبیّات. 
اشاره  ج(شود. جامعۀ کوچکی از زنان نویسنده که با هم در حال رقابت هستند، تقویت می

های ها و نمایش درون و نیز، حوزهبه این موضوع که زنان در ادبیّات در پیدایی فردیّت
های خاصّ خود ها و دریافت از جهان بیرون، از ویژگیگذاریر، احساس، ارزشتفکّ

مجموع، فمینیسم، ایدئولوژی زنان در .(227: 1157برخوردار هستند )ر.ک: آبرامز، 
مستتر است که زنان به دالیل جنسیّتی  است؛ زیرا در همۀ رویکردهای آن، این اعتقاد

( و به واسطۀ چیرگی این باور بر 177: 1155عدالتی هستند )ر.ک: تانگ، اسیر بی
ها در فکر است. فمینیستجامعه، انگیزة زنان برای کنشگری و مؤثّربودن از بین رفته

 ها و درانداختن طرحی نو با محوریّت زنان هستند.شکستن این کلیشه
 الجّسد. عفاف البطاینه و تالصة رمان تارج2-5

و ناقد ادبی، متولّد یکی از روستاهای  دکتر عفاف البطاینه مترجم، پژوهشگر
شمال کشور اردن است. او تحصیالت ابتدایی را در شهر گذراند و  کوچک در

مدّتی بعد، برای ادامۀ تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کرد. پس از اتمام 
های اردن در شهرهای هیروت و انبره مشغول تحصیالت، به عنوان استاد دانشگاه

های آمریکا و دانشگاه شارقۀ کویت را هم تجربه ضور در دانشگاهتدریس شد. او ح
اکنون به عنوان استاد ادبیّات عرب در دانشگاه زاید دبی کرده است. البطاینه هم

نویسی هم، آثار های پژوهشی، در حوزة داستانکند. او افزون بر فعّالیّتفعالیّت می
عضو مؤسّس مجمع مترجمین  درخور توجّهی خلق و ترجمه کرده است. البطاینه

های عربی و انگلیسی چاپ تاکنون چندین کتاب و مقاله به زبان عرب است و
خارج الجّسد، اإلغواءاألخیر و های او عبارتند از: ترین رماناست. مهمکرده

 عکراإلمرأه.

-زدگی و شیفتۀ فرهنگ غربهایی است که غربنمونۀ بارز رمان الجّسدخارج

کند، کامالً منطبق شهری که نویسنده توصیف میکشد و آرمانیر میبودن را به تصو
فت و رسیدن به های غربی است. البطاینه، غرب و مظاهر آن را نماد پیشربا شاخصه
شهر شرقی و عربی را در قالب شخصیّت های پادآرمانبرابر، مؤلّفهداند و درکمال می

 .(722م: 7011ند )ر.ک: الشتوی، کمطرح می «منی»یک دختر روستایی ساده به نام 
کند و به دلیل بافت مردساالر ای فقیر در کشور اردن زندگی میمنی در خانواده
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جامعه و مشکالت اجتماعی و اقتصادی، در شرایط مطلوبی رشد و پرورش پیدا 
انگیز برای این دختر است. پدر منی با اعمال هژمونی خشن، فضایی دهشتنکرده

او شخصیّتی منزوی، مطیع و بدون اعتماد به نفس ساخته است. منی  ایجاد کرده و از
به -خوردن و تحقیر مادرش بوده و نگرشی منفی نسبت به پدر پیوسته شاهد کتک

است. پدر مانع تحصیل منی شده و دخترش را پیدا کرده -عنوان نمایندة جنس مذکّر
اج بهنگام دخترانی است. در محیط کوچک روستا، عدم ازدوبه کارکردن واداشته
ها زده شود و به این بهانه، مورد آزار و هایی به آنشود تهمتچون منی باعث می

شود، دختر را اذیت پدر قرار گیرند. پس از آنکه پدر از رابطۀ منی با صادق آشنا می
کند. مدّتی بعد، منی متوجّه دهد و در خانه زندانی میمورد ضرب و جرح قرار می

ای است. شنیدن این خبر، ضربهادق با دخترعموی خود ازدواج کردهشود که صمی
آورد و آتش امید را در وجود او خاموش سخت به جسم و جان دختر وارد می

ها در ذهن کند. منی از مردان روستا بیزار است و تصویری منفی و نامطلوب از آنمی
های خواهند و در مناسبتشهوتشان می چیز را برای خود و اقناعدارد. کسانی که همه

شوند. اندکی بعد، پدر منی تصمیم خانوادگی، به زورگویی و دیکتاتوری متوسّل می
در اندام است. او گیرد او را به عقد محروس دربیاورد که مردی دیرسال و درشتمی

کند. محروس همچون پدر منی بختی را تجربه نمیزندگی جدید خود هم، خوش
انجامد. مدّتی بعد، جویانه دارد. فرجام این ازدواج به طالق میرفتار جزمی و برتری

کند که با فردی به نام سلیمان که اهل اردن و ساکن عموی منی به او پیشنهاد می
اسکاتلند است، ازدواج کند. منی برای رها شدن از این محیط تن به این ازدواج 

با فرهنگی متفاوت شود و گام در محیطی جدید دهد و از اردن خارج میمی
گیر سلیمان، منی با زنان اسکاتلندی گذارد. با وجود شخصیّت خشن و سختمی

شود. برقراری این ها آشنا میکند و با سبک زندگی و حقوق آنارتباط برقرار می
مناسبات، سرآغاز تحوّالت بنیادین فکری و شخصیّتی در او و جدایی از سلیمان 

شود. کند و راهی بازار کار و دانشگاه میآغاز می شود و زندگی مستقلّی رامی
ای ، او را در مسیر تازه«ستیورت مکفیرسون»آشنایی و ازدواج منی با فردی به نام 

شرق را واکاوی  دهد. منی در این تجربۀ جدید، تضادهای فرهنگی غرب وقرار می
آورد به یاد میشهر( را سو، محیط بسته و غمناک شرق )پادآرمانکند. او از یکمی

شهر( فضای همراه با احترام به حقوق زنان را در غرب )آرمان و از سوی دیگر،
شدن در فرهنگ جدید، کند. او برای گریز از گذشتۀ سیاه خود و جذبتجربه می

، «سارا الکساندر»شود و با تغییر چهره و نام خود به به عمل جراحی زیبایی متوسّل می
کند. این رفتار منی، واکنش افراطی و هر آن را نفی میفرهنگ عربی و همۀ مظا
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شود. او هویّت هاهری و برآمده از سرکوب و تحقیر در زندگی گذشتۀ وی تلقّی می
باطنی خود را به اختیار تغییر داده و به شخصیّتی دیگر تبدیل شده است. به عبارت 

دن تجربه کرده، به دیگر، منی در جریان نوزایی فرهنگی که به واسطۀ زندگی در لن
 است.سارا با شخصیّتی جدید بدل شده

 پور و تالصة رمان کولی کنار آتش. منیرو روانی2-6
پور از نویسندگان مشهور دوران معاصر است. او در جفرة بوشهر به دنیا منیرو روانی

ه پور در دانشگاآمده و تحصیالت ابتدایی و متوسّطه را در این شهر گذرانده است. روانی
 1170شود. او از سال خواند و برای ادامۀ تحصیل، راهی آمریکا میشناسی میشیراز، روان

های بر اساس مؤلّفه ،نویسی شدهخورشیدی به صورت جدّی وارد وادی داستان
میالدی تاکنون ساکن  7002کند. او از سال ای خلق میشناختی و تربیتی، آثار شایستهروان

پور سرشار از موضوعاتی است که زنان در آن نقشی ی روانیهاآمریکا است. داستان
زنان و »اند. محوری دارند و تالشی ستودنی برای ایجاد تغییرات مطلوب در جامعه رقم زده

پور را های آواره، هرجایی و بیوه، بخش بسیاری از آثار روانیزن مصائب آنان و مظلومیت
 الف(ار او در دو دسته قابل بررسی هستند: آث .(733: 1155)تسلیمی، « گیرد.دربر می

 ب((. 1125(؛ کولی کنار آتش )1172(؛ دل فوالد )1175ها که عبارتند از: اهل غرق )رمان
جمهور داستان که عبارتند از: گنجشک و آقای رئیسهای کوتاه و مجموعهداستان

زن فرودگاه  (؛1127(؛ سیریا سیریا )1172های شیطان )(؛ سنگ1172(؛ کنیزو )1177)
 (.1151(؛ نازلی )1150فرانکفورت )

شود. این رمان دربارة پور محسوب میترین اثر منیرو روانیکولی کنار آتش، برجسته
زندگی دخترکی کولی و رقّاصه به نام آینه است که با پدر و نامادری خود در جنوب ایران 

اده است. آینه به همراه خورشیدی روی د 70کند. این داستان در اواسط دهۀ زندگی می
ها و ها آیینبه مناطق مختلف است و کاروان آن کردناش پیوسته در حال کوچخانواده

شود و به او دل ها، آینه با مردی نویسنده آشنا میقوانین خاصّ خود را دارد. یکی از شب
ترک دهد و چند روز بعد، دخدهد. نویسنده نشانی محلّ زندگی خود را به آینه میمی

کند. اندکی بعد، مردان کاروان از رود و با او رابطه برقرار میکولی به سراغ معشوقش می
کنند. پدر آینه که شوند و با توجّه به قوانین خود، او را تنبیه و طرد میاین موضوع باخبر می

دهد و بدون او حرکت در برابر قوانین موجود تسلیم است، مقداری پول به دخترش می
شود که این فرد مسافر رود، امّا متوجّه میاش مید. دخترک به نزد معشوق نویسندهکنمی

رود و در آنجا با دو دختر به نام نیلی و مریم بوده و راهی تهران شده است. آینه به شیراز می
های سیاسی مخالف با حکومت وقت شود. مریم یکی از اعضای متعصّب تشکّلآشنا می

های سیاسی، نیلی از کشور آموزد. با تشدید کنشاندن و نوشتن میاست. او به آینه خو
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رود. او در گاراژ با رانندة کامیونی آشنا شود و آینه با ترک مریم، به بوشهر میخارج می
رسد و مرد او را ترک کند، امّا این پیوند به فرجام نمیشود و با او ازدواج موقّت میمی
کند برای یافتن شود و قصد میدرپی، آینه تسلیم نمیهای پیکند. با وجود شکستمی

ای نزدیک دانشگاه سکنی اش راهی تهران شود. در تهران، در مسافرخانهمعشوق گمشده
کند. پس از های خیابان انقالب سپری میفروشیگزیند و غالب اوقات را کنار کتابمی

شود. یکی کند و سرگردان میمی ناچار مسافرخانه را ترکرسد، بهاینکه پولش به اتمام می
 «قمر»و  «سحر»، «افروزگل»های زد، با سه زن به ناماز روزها که کنار بیمارستان پرسه می

گردد، سرانجام در شود و پس از آنکه مدّتی به دنبال کار میخانه میها همآشنا و با آن
افروز سپارند و گلیشود. سحر و قمر در تظاهرات جان مای مشغول به کار میکارخانه

رود و افروز میاست، به دنبال گلآمده سرگشته شدهشود. آینه که از شرایط پیشناپدید می
شود و در آنجا با راهنمایی کشیش، نزد استاد نقّاشی به به صورت اتّفاقی وارد کلیسایی می

د و برای پیدا رسهای فراوان به درجۀ استادی میرود. او پس از آموزشمی «هانیبال»نام 
شود که پدرش در حال احتضار است. بر شود. او متوجّه میاش راهی جنوب میکردن قبیله

کند. پدر با دیدن دختر، در کمال آرامش دنیا را شود و با او دیدار میبالین پدر حاضر می
دهد و با برگشتن به کند. آینه در پایان رمان، رفتاری شگرف از خود نشان میترک می

رقصد و آیین دیرینۀ کولیان کند و به دور آن میاش آتشی روشن میهران، روی بام خانهت
 .آوردرا به جای می

 
 . بحث و بررسی1

بخشیدن به زنان های فمیسنیتی در پی شخصیّتگرای جنبشرویکردهای اعتدال
قوق ها خواهان حدهد که آنها نشان میستمدیده و مظلوم است. مبانی نظری این جنبش

نگاهی به این پور که نیمها هستند. عفاف البطاینه و منیرو روانیبرابر با مردان در همۀ عرصه
اند که بیانگر تالشی زنانه برای شکستن مرزهای هایی خلق کردهاند، رمانها داشتهنظریّه

کوشند با کسب استقالل فکری و زنانی که می ؛شده از سوی مردان استتعریف و تحمیل
الجّسد و آینه در یّتی، عنصری سودمند در زندگی خود باشند. البتّه، منی در خارجشخص

کولی کنار آتش، نمایندة زنانی هستند که از شرایط غیرآرمانی و اسفبار به وضعیّتی 
های است، قابلیّتاند و با وجود موانعی که هژمونی مردساالر ایجاد کردهمطلوب رسیده

های فمینیستی ذکرشده در ترین سویهاند. در این بخش، مهمانیدهزنانۀ خود را به ههور رس
 شود.دو رمان بررسی و دیدگاه دو نویسنده دربارة جنس زن مقایسه می

 . انقیاد کامل جنس زن در برابر مردان1-2
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ها بر آن تأکید دارند، انفعال زنان در برابر یکی از مسائلی که فمینیست
الجّسد، البطاینه که در چنین است. در رمان خارج های جامعۀ پدرساالرزورگویی

است، با نگاهی انتقادی، شرایط جوامع شرقی )عربی( را برای فضایی رشد کرده
جویی مردانه گرفتار هستند داند؛ زیرا زنان در زندان قدرتپرورش زنان مناسب نمی
سرکوب و نفی ای هرگونه ترقّی شخصیّتی را برای این جنس و تعصّبات قومی و قبیله

در چنین جوامعی، زنان عاری از اراده و  .(12-70م: 7017کند )ر.ک: کاتب، می
ها، روی آناختیار هستند و هیچ حقّی برای تعیین سرنوشت خود ندارند. تنها راه پیش

دیگر، زنان شرقی به مثابۀ عبارتبه ؛های مردانه استپذیری از خواستهفرمان
ند و مناسبات میان این دو جنس، از باال به پایین و عروسکی در دست مردان هست

هایی چون: جویانه است. به این دلیل که مردان عرب با توجّه به مؤلّفهبرتری
کنند، نان نقشۀ راه تعیین میها و منافع شخصی و عرف جامعه برای زخواسته
ه نظر گفتن از مساوات در این سامانۀ فکری و رفتاری، امری باطل و مضحک بسخن
 رسد.می
ه متزلزل منی را به نویسنده در رمان، ابتدا فضای حاکم بر جوامع عربی و جایگا 

کند سپس به شرایط زیستی سارا )منی سابق( در اسکاتلند اشاره میکشد، تصویر می
ارزش بودن زنان در ساختار اجتماعی شرقی تأکید کند. تا از طریق این مقایسه، بر بی

ده از طریق خلق یک شخصیّت که دو هویّت دارد، مفهوم به عبارتی، نویسن
ضدّفمینیستی انفعال زنانه را در برابر مفهوم فمینیستی آزادی و اختیار زنان مطرح 

شهر غربی ارائه دهد. در بخش شهر عربی و آرمانکرده است تا سیمایی از پادآرمان
های د و مانند انسانگیری ندارهرگز اختیار و فرصتی برای تصمیم نخست رمان، منی

که به سنین نوجوانی رسیده و به صادق دل بسته حالی؛ درشودناتوان با وی برخورد می
شود. دوری از رو شده و به اجبار، از معشوق خود جدا میهای پدر روبهاست، با مخالفت

یّه( و ترین نمود انقیاد و انفعال منی )در سطح اوّلصادق و ازدواج اجباری با محروس، اصلی
پذیری، از منی دختری زنان جامعۀ عربی )در سطح کالن( است. این میزان از اطاعت

 گوید:پذیر ساخته است. او در این باره میاراده و سستیبی
)البطاينه، .« معنا من الخروج حتي إلي الحقول القريبه، کان يقيدنا إلي الجنه التي بناها ... »

فتن به کشتزارهای نزدیک هم ما رامنع کرد، ما را به حتّی از ر :ترجمه .(41م: 2001
 !برد که خود ساخته بود]سوی[ بهشتی می

ثالث ايام وانا ممدده فوق الفراش، مزيج من االلوان البنفسجيه والبرتقاليه والزرق والسود يحيط »
صادق سه روز است که )به دلیل ابراز عالقه به  :ترجمه. ( 31)همان:  «بالجروح والتشققات.
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های بنفش، نارنجی، آبی ام، ترکیبی از رنگکاری پدر( در رختخواب افتادهوکتک
 اند.هایم حلقه زدهها و جراحتو سیاه دور زخم

در خانوادة منی، مادر نیز، تحت فشار هژمونی مردانه قرار دارد. شاید بتوان مادر منی را 
پذیر بوده و رفتاری ورای م و قانونآیندة او ترسیم کرد. زنی که در خانواده، همواره تسلی

 قوانین مردانه انجام نداده است:
زوجني اخي وانا لم ابلغ ... عشت خادمه لعايله زوجي ... اطبخ وازرع ... وان اشتکيت طالني »

زوجي قبل حذاء حماتي جاءت حماتي لي بضره ... کلما ضاقت بي الدنيا ارجع الى بيت  "قايش"
« دته، تکون زوجته قد عبرت عن ضيقها فارجع الي بيت زوجي ذليله.اخي، وقبل ان اطلب مساع

هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم، برادرم، شوهرم داد ... خدمتکار  :ترجمه ( 24)همان: 
کردم کردم ... اگر ابراز نارضایتی میوپز و کشاورزی میخانوادة شوهرم شدم، پخت

نواخت ... مادرشوهرم بر رم مرا میهای مادرشوههای شوهرم قبل از لنگۀ کفششالق
گشتم، اما شد به خانۀ برادرم بازمیفرسا میسرم هَوو آورد ... هرگاه زندگی طاقت

کرد، خوار و قبل از اینکه کمکی طلب کنم، زنش از حضور من ابراز انزجار می
 گشتم.سرافکنده به خانۀ شوهرم بازمی

به مثابۀ شخصیّت منی در بدو امر، متزلزل در رمان کولی کنار آتش، آینه و زنان دیگر، 
دهد های پدر تن درمیو عاری از استقالل فکری و شخصیّتی هستند. آینه همواره به خواسته

در فرهنگی رشد و پرورش پیدا کرده  اوپذیرد که ابزاری برای درآمدزایی او باشد. و می
عدود دفعاتی که در م و که عدول از هنجارهای مردانه عواقب ناخوشایندی دارد

خوابگی آینه با شود. هنگامی که ماجرای همکند، با تنبیه و طرد مواجه میهنجارگریزی می
ها برای فرار از این ننگ، دختر را شود، آنفردی به نام مانس برای مردان قافله قطعی می

گی کنند. این رفتار، مصداق علنی خشونت علیه زنان است و بافت فرهنشکنجه و اذیت می
کند. مردان خانواده تا پنج روز به نوبت او را خوبی آشکار میمردساالر جامعۀ ایران را به

زنند و در صورتی که بخت با او یار باشد و زنده بماند، از سوی گروه فرهنگی شلّاق می
ها و تعصّبات فرهنگی، سستی و شود. واکنش آینه در برابر این حجم از کژاخالقیطرد می
 ست:انفعال ا

مانند، افتد. پوزة نیتوکتاراند، به جانت میرویت سیاه ... پدر با چماقی که روزگاری کفتارها را می»
کشد، قافله منتظر ایستاده است. روز اوّل، روز پدر جنبد ... ]تو را به[ سنگال/ میمانند دهان ماری موذی می

 (13: 1121پور، )روانی« رسد.گاه نوبت به مردان قافله میزند تا خسته شود. آناست، می
چیرگی فرهنگ برتری مرد بر زن و نیز، عدم اختیار جنس مؤنّث، آینه را تحت تأثیر 

پذیرد. آید و آن را مینهایت، طرد کنار می با این تنبیه و تحقیر و دردهد و او کامالًقرار می
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ه او هیچ انگیزه و هژمونی قدرت مردانه به قدری ارادة این دختر را متزلزل کرده است ک
 شود.ای برای مقاومت و مبارزه ندارد و در برابر خواست مردان، کامالً تسلیم میایده

 . ازدواج سنّتی در جوامع شرقی1-2-1

جو بر این ستیزی در جوامع شرقی، ازدواج سنّتی است. مردان سلطهیکی از نمودهای زن
خیص صحیح مسائل، قادر به برگزیدن ها به دلیل عدم توانایی کافی در تشباورند که زن

شوند و با اعمال هژمونی رو برای خود نقشی پیامبرگونه قائل میاز این ؛آل نیستندهمسر ایده
کنند که از دید مردان، شایسته به نظر نرم یا خشن، زن را وادار به ازدواج با کسی می

ساختۀ تمدّن مردساالر  این نوع طرز تفکّر همگی»ها عقیده دارند که رسد. فمینیستمی
)سلدن و ویدسون، «  شود.شود، بلکه به زن تبدیل میمتولّد نمی است و هیچ کس زن

شود و تصوّر شخصیّت طبق این نگرش، ماهیّت جنس زنانه انکار می .(771-770: 1153
 رود.مستقل برای زنان از بین می

ست. منی به عنوان شخصیّت الجسّد، نشانۀ این رفتار بارها دیده شده ادر رمان خارج
صدا و غیرتکثّرگرای مردانه آن کند، ولی فضای تکاصلی رمان، به صادق ابراز عالقه می

ایستد. نگاه جزمی و واکنش شدّت در برابر این خواستۀ مشروع میپذیرد و بهرا نمی
رهنگی جامعۀ طلبانۀ دختر، بیانگر عدم آمادگی ساختار فمتعصّبانۀ أبامنصور به رفتار استقالل

های زنانه به خودشان است. از دید مردان عرب، دختر بدیل مادر عربی برای تفویض نقش
پذیر باشد )ر.ک: فریجات، است و باید همانند او رفتار کنند. یعنی همواره تسلیم و فرمان

اجبار با محروس سپس به ،شودبر این پایه، منی مدّتی زندانی و منکوب می .(13م: 7017
ای به محروس ندارد، ولی قادر به اعتراض در کند. اگرچه دختر هیچ عالقهواج میازد

های خود را همراه با اشک و ناله و به صورت درونی و سطح عینی و بیرونی نیست و شکوه
 کند:در غالب حدیث نفس مطرح می

يدخل  حين نظرت إلي وجه محروس، کان أکثر غرابة و قبحا مما تخيلت جسده الذي بالکاد»
من باب المنزل يجعلني أشعر أنه فيل أو بقرة ال بشر. دفعت ثمن رفضي أمام عيني محروس. ضربني 

 از وقتی» :ترجمه. (27-22م: 7003)البطاینه،  .«والدي. شتمني و قال إني ال أستحق حتي محروس
 اشندهگ هیکل با آن بود. بدقواره کردممی تصور آنچه از بیش دیدم، را محروس چهرة نزدیک
. زادآدمی نه شوم،می مواجه گاو یک یا فیل  با یک کردممی احساس شد،می وارد در از وقتی
دشنام داد و  زد، کتکم محروس چشمان پیش پدرم پرداختم،( را ازدواج این) با مخالفت بهای
 «.نداری هم را محروس لیاقت حتّی تو: گفت

ز زندان پدر به این ازدواج تن ن اکند که برای رها شدمنی در جای دیگری بیان می
شود، بلکه در روابط زناشویی با محروس دهد، اما نه تنها گرهی از مشکالتش باز نمیمی

 پاشد. شود و زندگی دوم او نیز، از هم میدچار گسست می
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در رمان کولی کنار آتش، زنی هفده ساله که شوهرش را به دلیل مارگزیدگی از دست 
ست، اجازة ازدواج با پسری هم سنّ و سال خود را ندارد. جالب آنکه این داده و بیوه شده ا

نگاه تنها منحصر و محدود به مردان نیست و هژمونی قدرت مردساالر به قدری بر بینش و 
شمارند و از آن ها نیز، چنین باورهایی را اصل مینگاه زنان تأثیر گذاشته است که آن

ها نه بیانگر عدم رشد و بلوغ فکری زنانی است که سدهکنند. این رفتار منفعالپیروی می
-کرد، میگذاشت. شیون میخواستمش، امّا مادرم نمیمی»اند: تحت سیطرة مردان قرار داشته

پور، )روانی «کنی.گفت که ما را سرافکنده میای به خانه بیاورم. پدر هم میخواست باکره
دهد که ر مبنی بر ازدواج با زنی بیوه، نشان می( واکنش منفی مادر به خواستۀ پس103: 1121

اند که بتوانند خود را از زیر سلطۀ مردان بیرون زنان هم به این سطح از بلوغ فکری نرسیده
شده از سوی هژمونی ها با پیروی کورکورانه از خطّ سیر فکری نهادینهآورند. آن

پور با کنند. روانیان رفتار میگیرند و همچون مردپدرساالر، گاهی در برابر هم قرار می
ویژه سطح فکری مخاطبان خود، به یطرح این موضوع، به صورت غیرمستقیم در پی ارتقا

دانستن زنان در برد و با دخیلت فراتر میزنان است. او نگاه خود را از سطح متغیّر جنسیّ
ی در خویش جنسان خود را به ایجاد تحوّالت شناختپیدایی شرایط نامطلوب فعلی، هم

به عبارت دیگر، از دید نویسنده، زنان خودباخته و منفعل در به وجود  ؛کنددعوت می
جای هسهمی برابر با مردان دارند. غالب زنان حاضر در رمان، ب آمدن شرایط نامطلوب فعلی

دهند و این ذلّت خودخواسته، تاحدودی ناشی از های پوشالی، به آن تن میمخالفت با رسم
 هاست.  نش وسیع و معرفت بنیادین در آنعدم بی

 احساس سرشکستگی از مؤنّث بودن در جوامع شرقی. 1-2-2

الجّسد، منی دختری سنّتی و گرفتار باورهای کهنه و غلط جامعه است. او در رمان خارج
کند. این تفکّر زاییدة رفتار داند و سرزنش مییک دختر است، خود را مقصّر می از اینکه
قدری دچار جامعۀ مردساالر با جنس مؤنّث است. زنان تحت تأثیر این نگاه بهناروای 

بینند )ر.ک: وادی، اند که مشکل را در جنسیّت خود میسکون و جمود فکری شده
آمده و تحلیل عوامل رایط پیششاید به این دلیل که قادر به تغییر ش .(175م: 7005
کنند. به عبارت را در زن بودن خالصه می ها نیستند، مشکلعدالتیخوردن این بیرقم

داند، دیگر، عدم بلوغ فکری منی، ریشۀ مصائب زنانه را نه تنها اجتماعی و فرهنگی نمی
رود. این طرز تفکّر، به نوعِ تلقّی بخشد و به بیراهه میبلکه آن را در سطح جنسیّتی تنزّل می

ها به شدّت با این داند. فمینیستمی جنس دوّم گردد که زن راجامعۀ پدرساالر از زن برمی
اند و خواستار ایجاد تحوّالت مهم در ساختار سامانۀ اندیشگانی جامعه و نگاه مخالفت کرده
اند. منی در دوران نخست زندگی خود )قبل از سفر به غرب( هر اندازه تمدّن پدرساالر شده

وّم زندگی خود )زندگی در تحقیر شده و خود را خوار و ضعیف پنداشته است، در دوران د
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غرب(، نه تنها زن بودن را ناروا ندانسته، بلکه بر هویّت و جنسیّت خود تأکید ورزیده است 
بنابراین البطاینه محیط اجتماعی را در تکامل شخصیّت زنانه و   ؛(377-310)ن.ک: همان: 

خود )ازدواج  داند. منی دربارة کیفیّت دوران نخست زندگیاستقالل فکری آنان مؤثّر می
 گوید:با سلیمان، همسر دوّمش( می

: ترجمه. (737همان: ) .« ... ، رفض أن أعملهالسيار هرفض أن أخرج، رفض أن أتعلم قياد»
 .باشم داشته شغلی شد کهمی  مانع بگیرم، یاد رانندگی نگذاشت بیرون بروم، از منزل نداد اجازه
... األشياء أصبحت أکثر وضوحا  خيص مثلکهذا اللي ابطنک ر ... وه تزوجتک ألنک رخيص»

-770 همان:) .« ... وايالما عندما صفعني سليمان، أسمع صوت بکائي بين الجدران وأشعر باالنکسار
 در شکم هم که ایبچّه این... بودی  ارزشبی چون کردم؛ ازدواج تو با( گفت:می من به) :ترجمه (732

 صورتم به سیلی یک سلیمان شد که ودردآورتر ترعیان برام زمانی چیزهمه... است  ارزشبی توست،
 کردم.می حس را و تحقیرشدنم شنیدممی خانه دیوارهای میان را هایمگریه پژواک نواخت،

الجّسد، سرشکستگی جنسیّتی زنان به در رمان کولی کنار آتش، برخالف رمان خارج
ها و ده )راوی( با خلق صحنهصورت غیرمستقیم بیان شده است. به این معنا که نویسن

رساند که زنان شرقی از اینکه با این شگردهای تصویرسازی، مخاطب را به این باور می
کنند. توصیفاتی که راوی از کیفیّت اند، احساس نارضایتی میجنسیّت آفریده شده

معه دهد، مؤیّد حقارت ناشی از زن بودن در جابرخوردهای پدر خانواده با آینه ارائه می
پور ترین دغدغۀ روانیشده بر زنان از سوی هژمونی مردانه، مهماست. نگاه ابزاری تحمیل

هایی ها نمود دارد، بیان سرشکستگیپردازیدر این رمان است. آنچه در ژرفای این صحنه
ها نوعی حقارت های ابتدایی این تصویرسازیکنند. اگرچه در الیهاست که زنان تجربه می

تر، هدف غایی های ژرفشود، ولی در الیهی از مؤنّث بودن دیده میو سرشکستگ
پور، تولید انگیزه برای ایجاد تغییر در این نظام فکری و رفتاری است. در بخشی از روانی

شود، او را برای تنبیه به رمان، پدر آینه پس از آنکه متوجّه روابط دختر با فردی غریبه می
ای خانوادگی و تاحدودی شخصی، به لهمسئ مجازاتِ مس آورد. جالب آنکه،میدان می

ایِ مبتنی بر قواعد مردساالر، این نقش و حق را شود. نظام قبیلهصورت گروهی انجام می
گونه که تشخیص ها داده است تا دربارة سرنوشت یک دختر تصمیم بگیرند و آنبه آن
 دهند، با او رفتار کنند:می
کشد، قافله منتظر ایستاده وال/ میپیچاند، تو را تا میدانگاه، روی سنگیپدر موهایت را دور دست م»

: 1121پور، )روانی« رسد.گاه نوبت به مردان قافله میزند تا خسته شود، آناست. روز اوّل، پدر است، می
50) 
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 هاي نادرست سرکوب عشق و عاطفه در جوامع شرقی از ترس قضاوت. 1-2-4
رح در جامعۀ سنّتی و مردساالر، نوع نگاه اعضای آن به روابط از دیگر موضوعات مط

های دینی و عاشقانه است. این مقوله در ساختار فرهنگی جوامع شرقی بر اساس چهارچوب
عرفی سامان یافته و علنی شدن پیوندهای عاشقانۀ جنس مؤنّث، امری مطرود و نپذیرفتنی 

دانند دن را یکی از رفتارهای عادّی زنانه میورزیها عشقاست. به همان اندازه که فمینیست
پندارند و در برابر آن کنند، جوامع پدرساالر، آن را مایۀ شرمساری میو از آن دفاع می

شود. منی هنگامی الجّسد، تقابل میان این دو نحلۀ فکری دیده میایستند. در رمان خارجمی
شود، ولی با افشای این راز می کند، عاشق پسری به نام صادقکه در روستا زندگی می

گسلد. پیش از این، منی در گردد و این پیوند از هم میمگو، دختر از سوی پدر زندانی می
زیرا جامعه اجازة این کار را از او گرفته و  ،هراسداش میخلوت همواره از برمالشدن رابطه

امی که دختر به برای ارتکاب به آن، مجازاتی سخت تعیین کرده است. در رمان، هنگ
پناه است. حتّی مادر نیز، در برابر شود، کامالً بیورزیدن به صادق، تحقیر میواسطۀ عشق

 .(27-22م: 7003تحکّم پدر، قدرتی برای دخالت کردن ندارد و تنها ناهر است)البطاینه، 
شود که برای گذراندن ای آشنا میدر رمان کولی کنار آتش، آینه با مرد نویسنده

بندد و خود را برای جلب یالت نوروزی به بوشهر آمده است. آینه به مرد غریبه دل میتعط
دهد، ولی مدّتی بعد، هنگامی که اعتماد معشوق و به دست آوردن او، در اختیارش قرار می

یابد. نخستین بحران بزرگ در گردد، دیگر نام و نشانی از این فرد نمیبه مسافرخانه بازمی
 آید:کستی عشقی به وجود میزندگی او با ش

شنوی: منم! مرد دو ساعد روی قرار صدای خودت را میدهی، مشتاق و بیدستت را توی هوا تکان می»
گوید: رفت. انگار بر لبۀ کند و آهسته میشود، خوب نگاه میگذارد، بیشتر خم میهای شناسیر مینرده

کنی. شاید لرزند. به باال نگاه میخیزران در باد میای، پاهایت همچون دو ساقۀ باریک پرتگاهی ایستاده
: 1121پور، )روانی« کس دیگری را ببینی، صدای دیگری را بشنوی، امّا روی شناسیر، دیگر کسی نیست.

32) 
گیرد. از سویی، مردی که از او انتظار در این رمان، آینه از دو جهت تحت فشار قرار می

ه و از سویی، با افشا شدن این رابطه در قافله، مجازاتی وفاداری داشت، بوشهر را ترک کرد
بستر سنگین در انتظارش است. در بخش دیگری از داستان، یک رانندة کامیون با آینه هم

کند. کند، ولی پس از مدّتی دختر را رها میشود و در شهری برای او خانه اجاره میمی
کند: که اقدام به خودکشی میطوری، بهشودآینه بار دیگر دچار بحران روحی و عاطفی می

-اش زیر ماسهکردی، ر/ ساحل جسدی برآمده از دریا، چهرهنه نبود ... راننده نبود، تو اگر کمی دقّت می»

خألهای  (173)همان: « آیند ... مردمی که به دیدن جسد عادت دارند.های ریز ناپیدا. از دور و نزدیک می
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تجربه به مرز جنون دانه، آینه را به عنوان دختری ساده و کمرانی مرعاطفی ناشی از شهوت
 رساند. و مرگ می

 اي تشن و منفی از مرد. ارائة چهره1-2-5

میالدی، تالش برای احیاء حقوق سیاسی و  12و  15های دغدغۀ اصلی فمینیسم در سده
: 1127دایی، بوده است )ر.ک: عق اجتماعی زنان و عادالنه بودن ساختار مناسبات جنسیّتی

کند، نشان دادن مظلومیّت زنان در جامعه است. در این نگرش، آنچه اهمّیّت پیدا می .(77
کنند با ارائۀ سیمایی خشن و قهرآمیز از مردان، زنان را ها سعی میمنظور، فمینیستبدین

کند الجّسد، نویسنده مردانی را توصیف میکامالً مبرّا و برحق نشان دهند. در رمان خارج
که زورگو، خشن و مستبد هستند و هیچ تصوّر مطلوبی از جنس مؤنّث ندارند. خشونت 

کدام از ود: هژمونی نرم و هژمونی خشن. هرشمردانه در این رمان به دو صورت اعمال می
های خاصّ خود برخوردار است. در رمان، به غیر از سالم )عموی انواع هژمونی، از مؤلّفه

شوند، مستبد هستند و از مبانی هژمونی که در جوامع عربی دیده میمنی(، همۀ مردانی 
ترین فردی است گیرند. أبامنصور )پدر منی( مهمکردن زنان بهره میقهرآمیز برای منکوب

که با رفتاری تند و خشن، مسیر زندگی دخترش را دگرگون کرده و به سوی تباهی سوق 
یل أبامنصور است. منی در توصیف پدرش داده است. محروس )همسر اوّل منی( نیز، بد

 گوید:می
حيث عمل األب في أبوظبي مدة طويلة إلى أن تم فصله من عمله وبدد أمواله على الزوجة »

الثانية وأوالدها المدللين، األب قاسي جدا ويضرب أوالده بقسوة شديدة ويضرب أمهم أيضا، 
وتحصل على معاش أثناء الدراسة وبعدها ويتمنون جميعا له الموت، الکبرى منال درست التمريض 

پدر مدّت زمان زیادی بود که در  :ترجمه. (17-17م: 2001)البطاينه، .« تسلمه لألب کل شهر
های لوس و اش را خرج زن دوّم و بچّهکرد تا اینکه از کار اخراج شد و تمام اندوختهابوهبی کار می

زند. منال، رحمی تمام کتک میها و مادرشان را با بیاش کرد. پدر خیلی سنگدل است و بچّهنازپرورده
هزینۀ تحصیلی، رشتۀ پرستاری خوانده است و بعد از پایان تحصیل، ابتدای دختر بزرگ، با استفاده از کمک

 دهد.هر ماه حقوقش را به پدر می

 شود، به دنبال پناهگاهیدر رمان کولی کنار آتش، پس از آنکه آینه از قافله رانده می
کند و وقتی گردد. فردی به نام شکری، خود را دوست پدر آینه معرّفی میبرای خود می

آید. شکری با شود، درصدد به دام انداختن او برمیمتوجّه سرگردانی این دختر می
کند و بدون اطاّلع دختر، دیگران را کشی جنسی آماده میمهری تمام، آینه را برای بهرهبی

خواند و پور این افراد را غیرمستقیم کفتار میکند. روانیر اتاقی پنهان میبرای تجاوز به او د
 دهد:های آنان را عملی وحشیانه پیش از دریدن شکار جلوه میخنده
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خواهد ... من که نمردم آینه، پدرت خیلی به دهد، مسافرخانه هم شناسنامه میکسی به من اتاقی نمی
برمت پیش مادرم، پیرزنی است تک و تنها ... چند نفر بودند که ، میگردن من حق دارد ... اگر رضا باشی

آمدند، آن هم نیمۀ شب! اوّل صدای خندة کفتارها را شنید و بعد، شکری در را هُل داد، دری که از داخل 
 (22-25: 1121پور، . )روانیبسته بود

به لحاظ  های مردانه در این رمان و آثار دیگر، برتری مردانمنشأ اصلی خشونت
دانند کردن زنان را برخوردهای فیزیکی میترین راه برای به مطیعها سادهجسمانی است. آن

شوند. در این رمان، مردان جامعه با دیدن زنان و زنان نیز، غالباً با اعمال این رفتار، تسلیم می
دهند و یهای کالمی و رفتاری بروز متنها و آواره، رویکرد تحقیرآمیز خود را در الیه

کند: شوند. مثالً پسری جوان، آینه را با این کلمات خطاب میموجب آزار و اذیت زنان می
آمیز کار بردن این اصطالح برای زنان، بسیار توهین( به71)همان:  «آهای آبجی ... قیچی!.»

 است.
 طلبیمساوات. 1-2-6

ها باور دارند است. آنطلبی ها، مساواتهای فمینیستهای اصلی خواستهیکی از سویه
های تبعیض جنسیّتی حاکم بر روابط مردان و زنان باید برچیده شود و جای که سیاست

خود را به برابری بدهد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارت است از: اختیارگرا و 
: 1155)ر.ک: تانگ،  های قانونی استحلت بر راهطلب که اتّکای هر دو به شدّمساوات

کند که زنان از ها، جامعۀ انسانی زمانی به بلوغ و تعالی دست پیدا میاز دید فمینیست .(72
طلبی آنان رو، هر عاملی که مانع مساواتاز این ؛حقوقی برابر با مردان برخوردار باشند

 شود.شود، با انتقاد مواجه می

گوید. او می شده سخنالجّسد، پیوسته از این حقوق تضییعالبطاینه در رمان خارج
زندگی منی را به دو بخش مطلوب و نامطلوب تقسیم کرده است. در نیمۀ نخست، او با 

شود، ولی در نیمۀ دوم، منی زنی مترقّی و های اجتماعی مواجه میعدالتیانواع بی
شود. نویسنده به صورت غیرمستقیم، بر برتری فرهنگ غربی بر فرهنگ فکر میروشن

دارد که زنان حاضر در جوامع غربی به دلیل رعایت رپرده بیان میدهد و دعربی حکم می
که در حالی؛ دراصل مساوات در مناسبات زنانه و مردانه، در حال رشد و شکوفایی هستند

ای در مردان و زنان برای کشورهای عربی، این وضعیّت همنچان تابو باقی مانده و هیچ اراده
ها در وجود ندارد. منی دربارة کیفیّت زندگی عرب های پوشالی جنسیّتیزدن کلیشهبرهم

 گوید:غرب می
و الطقوس و  هفتحت أمامي البيوت العربية التي حملت معها کل شيء عربي إلي إسکتلندا. اللغ

« ه حملت إلي هنا.أحتي األدوار العربيه للرجل والمرل ... و الحرام و الحال هالتقاليد االجتماعي
 که هاییخانه شد، باز من روی به اسکاتلند ساکن هایعرب خانۀ :ترجمه. (217م: 2001)البطاينه، 
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 و و حالل اجتماعی رسوم و آداب عادات، زبان، اند.آورده خود با را عرب جهان چیز]ساکنان آن[ همه
 اند.آورده اینجا به دارند، عهده به عربی فرهنگ در و مرد زن که  را هایینقش حتّی... حرام 

پور کولی کنار آتش، نویسنده چندان به این اصل توجّه نشان نداده است. روانیدر رمان 
های به وجود بیش از آنکه از روحیّۀ برابرخواهی زنانه سخن بگوید، از مصائب و گرفتاری

پور، لزوماً کند. در سامانۀ اندیشگانی روانیآمده از سوی جامعه برای جنس مؤنّث یاد می
اند و غالب زنان در تحقّق این هدف، یاریگر فرهنگ مردساالر نشدهمردان باعث بازتولید 

ایم که نه تنها تالشی برای از بین بنابراین وقتی ما با گروهی از زنان مواجه ؛اندمردان بوده
کنند، دهند، بلکه در فراگیری این امر نقش مؤثّر ایفا میبردن این بحران انسانی انجام نمی

رسد. زنان حاضر در این لبی امری باطل و مضحک به نظر میطسخن گفتن از مساوات
دیگر، هیچ تالش عبارتشدة خود نیستند. بهرمان، چندان به دنبال احقاق حقوق تضییع

دهند و تنها شخصیّت آینه در منظّم و منسجمی برای آگاهی زنان از حقوق خود انجام نمی
یی این وضعیّت مطلوب، خود او کمتر گیرد که البتّه، در پیدافرآیند فردیّت قرار می

حوادثی، به صورت اتّفاقی در سر گذاشتن سلسلهآینه با پشت ؛ یعنیاثرگذار بوده است
شده و هدفمند از سوی ریزیگیرد و شاهد کوششی برنامهمسیر شکوفایی و تعالی قرار می

زنی است که در »ۀ او نیستیم. در این رمان، آینه پس از آشنایی با هانیبال نقاش، به مثاب
 ؛(51: 1120)صفایی و عزیزی، « جستجوی هویّت خود، از پوستۀ سنّتی درآمده است.

دار هانیبال است. رویارویی آینه و هانیبال به بنابراین همۀ این تغییرات مطلوب را وام
آید. آینه پیش از آشنایی با این صورت نمادین، بیانگر تقابل سنّت و نوگرایی به شمار می

ستیورت مکفیرسون، در دام سنّت گرفتار بوده رد، همچون منی پیش از آشنایی با ف
درند و به های معنادار، این دو زن، پیلۀ سنّت را میاست، امّا پس از این مالقات

ه تها صورت گرفشده برای زن که از سوی مدرنیته و فمینیستهای تعریفشاخصه
 شوند. تر میاست، نزدیک

 
 گیرينتیجه.2

الجّسد و کولی کنار آتش، زن هستند. منی به عنوان های خارجهای اصلی رمانشخصیّت
شخصیّت مورد نظر عفاف البطاینه، دو برهۀ کامالً متفاوت را در زندگی خود تجربه کرده 

حقّی  ،های ناروا استدر نیمۀ نخست زندگی، او زنی منفعل، تسلیم و پایبند به سنّت :است
اش رفتار های پدر و اعضای گروه فرهنگید و باید تحت تأثیر خواستهبرای انتخاب ندار

های ترین مؤلّفههای ناموفّق پیاپی منی و چیرگی هژمونی خشن مردانه، مهمکند. ازدواج
محور قرار دارند. جامعۀ مردساالر اردن هستند که در تضاد و تناقض با آراء فمینیستی و زن

بیند که در شود. او میرود و با مظاهر غرب آشنا میه لندن میدر نیمۀ دوّم زندگی منی، او ب
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شود و زنان همچون مردان از حقوق محیط جدید، حقوق زنان بسیار محترم شمرده می
گیرد که به طور انسانی برخوردار هستند. منی به قدری تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار می

نماید. منی شهر عربی اعالم برائت میرمانکند و بارها از پادآکامل پیشینۀ خود را نفی می
اش نابود کند و به شخصیّتی های خود را با عقبهدهد تا ارتباطچهره و نام خود را تغییر می

دیگر با هاهر و باطنی جدید بدل شود. این رفتار منی یا سارا به منزلۀ کتمان هویّت سابق و 
 بازتولید هویّتی جدید است. 

آینه زنی است که به دلیل ارتباط با مردی که به او عالقه پیدا کرده  پور،در رمان روانی
شود و ادامۀ زندگی خود را به دور از پدر و اطرافیان است، از گروه فرهنگی خود طرد می

ها پس از سوءاستفاده از این کند، امّا آنکند. او چند بار با مردان دیگر ازدواج میسپری می
کنند. با این حال، آینه هرگز تسلیم محض نبوده و از تالش برای ا میپناه، او را رهدختر بی

زدن این شرایط بازنایستاده است. او در سفر خود به تهران، پای در محیطی جدید و در برهم
کند که منجر به شکوفایی گذارد و رویدادهایی را تجربه میعین حال، متفاوت می

کند، ولی منی تنها از شرایط بحرانی تالش می شود. آینه برای نجات خودشخصیّت وی می
های گوناگون، برای رهایی کند و با حضور در همایشبه ایجاد تغییرات در خود بسنده نمی

های پویایی و رسیدن به فردیّت در منی بنابراین مؤلّفه ؛کوشدزنان از استبداد مردانه می
ی و شیفتگی افراطی منی به فرهنگ رسد. موضوع دیگر، دلبستگبارزتر از آینه به نظر می

صدا در کشور اردن و تجربۀ غرب است. او با توجّه به دور شدن از فضای مردساالر و تک
محیطی که در آن، زنان محترم و صاحب حقوق انسانی هستند، به طور کلّی دچار استحالۀ 

نیست شود و با طرد و نفی گذشتۀ خود، وقف فرهنگ نوپای مبتنی بر فمیفرهنگی می
ها و ساختار فرهنگی جامعۀ خویش نبوده است. که آینه هرگز منکر آیینحالی؛ درگرددمی

 کند. شود، امّا هرگز به آن پشت نمیاش طرد میبا وجود اینکه آینه از سوی گروه فرهنگی
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