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  زنان و گفتمان مردساالري در ادبيات داستاني مصر
  )حسين هيكل هاي كوتاه محمد موردكاوي داستان(

  1معصومه نعمتي قزويني

  چكيده
خـود، زنـان را    اقتصاديو  يسياس، نهادهاي اجتماعيمردساالري اصطالحي است براي نظام و ساختاري كه از راه 

نظام مردساالر است كه هدف اصـلي آن سـلطه بـر زنـان و بـه انقيـاد       ة پدرساالري نيز زيرمجموع. زير سلطه دارد
ة ماندگي زنان را سلط مشكالت و عقبة فكران عرب ريش منتقدان و روشنكه بسياري از  از آنجا. كشاندن آنان است

وجـو   جسـت گي را نيـز در مبـارزه بـا ايـن نظـام      ماند عقبدانند، راه پيشرفت و رهايي آنان از  نظام مردساالري مي
ان نيز شكل زنة خواهان هاي آزادي جنبش جهان عرب، هاي بيداري در مان با آغاز نهضت ز هم ،بر اين اساس. كنند مي

مـدار،   نويسـنده، سياسـت   ،حسـين هيكـل   محمـد . گرفت كه مبارزه با نظام مردسـاالري يكـي از اهـداف آن بـود    
مسـائل   بخشي از آثار وي به طرح مشكالت و. از پيشگامان اين عرصه در مصر بود ،دان مصري نگار و حقوق روزنامه

هـاي كوتـاه وي بـا     داسـتان ة مجموعـ  ،اين آثارة جمل از. زنان و نقد نظام پدرساالري در مصر اختصاص يافته است
هاي بعد از جنگ جهاني دوم به تصوير  است كه در آن بسياري از مسائل زنان در مصر در سال قصص مصرية عنوان

تـرين گفتمـاني    فرهنگ مردسـاالري مهـم  دهد  مي ه در اين مجموعه نشانشد انجامهاي  تحليل. كشيده شده است
  .فردي، خانوادگي و اجتماعي قابل بررسي استة و در سه حوزنقد كرده آن را است كه هيكل 

  گانكليدواژ
 .مردساالري ،ادبيات معاصر مصر، داستان كوتاه، محمد حسين هيكل
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  مقدمه
سطوح فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي   ةهمها بر  طي قرن مردساالرينگاه مردمحوري و 

اعتقادات ما هـم چنـين    در باورها و روايات و حاكم بوده و به زنان ستم فراواني شده و اساساً... و
 .]331، ص10[ شـود  مي رسد كه حوا باعث هبوط آدم مي است؛ حتي اين بحث به آغاز آفرينش

، 3[ ده اسـت كـر مـرد، حكمرانـي مـرد را تصـديق     ة آفرينش زن از دنـد ة نيز با نقل افسان تورات
جوامـع  آنـان، خـاص    سركوب و استثمار زنان و فشارهاي اجتماعي واقع بر ،بر اين اساس .]3ص

ناپـذير   هاي مزبـور درواقـع عناصـر جـدايي     پديده. عرب و خاورميانه يا ممالك جهان سوم نيست
ه باشـند و خـواه   مانـد  عقـب ها فئـودالي و   نظام خواه آن ؛ندا هاي حاكم بر بيشتر نقاط جهان نظام

اگرچه پس از وقوع انقالب صـنعتي در قـرن بيسـتم وضـعيت زنـان در دنيـا        .]9، ص8[ صنعتي
هاي پدرساالر و استبدادي و حاكميت  در كشورهاي عربي به دليل تسلط نظام ،تغيير كرد قدري

آداب سنتي و نيز عدم پيشرفت علمـي و صـنعتي، وضـعيت زنـان چنـدان       سرسختانة تقليدها و
سعداوي معتقد است اگرچه امروزه جهـان عـرب در ظـاهر از     .]1، مقدمه، ص7[ تغييري نيافت

استعمار جديد هاي  همچنان در معرض انواع سلطه ،استقالل يافته است يوغ استعمار رها شده و
نهضـت    .]304، ص8[ سياسي،  اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي قـرار دارد   

 
پيشـگامان

 عربي در سازماندهي مبارزات ضد استعماري و آزادي
بيداري

زن  ةخود دريافتنـد مسـئل   ةخواهان 
 مسائل اساسي در مبارزه بـا ا 

يكي از
عقـب   بـه شـمار مـي      سـتعمار و  اجتمـاعي 

 
ص، 8[ رود مانـدگي

سـو زن بـا    از يـك . جايگاه زنان در جهان عرب با تناقضي آشكار درگيـر اسـت   ،امروزه .]305
شـهواني خـود    ةمادري منشأ عفت، شرف، بخشندگي و مهرورزي و از سوي ديگر با چهـر ة وجه

ميان كشورهاي عربي، مصر بـه  در  .]14، ص7، فصل7[ رمز شرارت، ضعف، خيانت و جهل است
خـاص در نهضـت    يتوجه، نقش درخورهاي تاريخي، فرهنگي، جغرافيايي و جمعيت  دليل ويژگي

زنـان بـه حكـم نظـام      ،در اين ميـان . فرهنگي سياسي و ضد استعماري جهان عرب داشته است
، 8[ اسـت پدرساالر طبقاتي و استبدادي، سهم بيشتر و شديدتري از قيد و بندها نصيبشان شده 

در همـين دوران  . از جنگ جهاني اول آغـاز شـد   پسجنبش زنان در كشورهاي عربي  .]304ص
بود كه به علت آشنايي جهان عرب با دستاوردهاي علمي و صنعتي اروپا، چـالش ميـان سـنت و    

 .]1، ص7[ مدرنيته باال گرفت
  :گذاشت جنبش زنان در مصر سه مرحله را پشت سر

هـاي پيشـگامان جنـبش     است كه با تـالش  1918تا  1870هاي  اول بين سال ةمرحل .1
براساس دستورات اسالم نبـوده بلكـه بـا هـدف تحكـيم       شانانزواي زنان، آنان دريافتند

 ؛گرفته استانجام نظام مردساالر 
است كـه جنـبش زنـان در مصـر بـه       1955تا  1919هاي  دوم مربوط به سال ةمرحل .2

  ؛منجر شد) 1947ـ1879( عراويتشكيل انجمن فمنيسم مصر به رياست هدي ش
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شود كه حقوق سياسـي زنـان در    مي را شامل 1975تا  1956هاي  سوم از سال ةمرحل .3
مصر به رسميت شناخته شـد و آنـان توانسـتند بـه برخـي مناصـب ماننـد وزارت يـا         

 .]10، ص4[ نمايندگي مجلس دست يابند
طالق، ممنوعيـت تعـدد    توان به حق آموزش و پرورش، حق اين جنبش مي  مهم از مطالبات

  .]6، ص7، فصل7[ زوجات، حق رأي و افزايش سن قانوني دختران براي ازدواج اشاره كرد
او در مقـاالت خـود   . بـود ) 1908ـ1865( نخستين پيشگام جنبش زنان در مصر قاسم امين

زنـان  ظلم و نابرابري و رقابت بـا   عليهزنان مصري را به قيام  ،كرد مي منتشر المؤيدة كه در مجل
همـان،  [ منتشـر شـد   تحريرالمرأةدر كتاب  1899مجموعه آراي او در سال . خواند مياروپايي فرا

 تـوان بـه احمـد لطفـي السـيد، سـعد       هاي زنان مـي  پيشگامان مهم حمايت از جنبش از .]4ص 
حسين هيكل، طه حسين، سالمه موسي، مصـطفي فهمـي، فـرح     الدين يكن، محمد زغلول، ولي

، حفني ناصف معروف )1941ـ1886( زياده مي زيات، مصطفي لطفي المنفلوطي،أنطوان، احمد ال
  .]306ص ،8؛ 6، ص7، فصل7[ و هدي شعراوي اشاره كرد) 1965ـ1886( باحثة البادية به

نگـاري و   هـاي روزنامـه   فعاليت محمد حسين هيكـل در ايـن جنـبش بيشـتر از راه فعاليـت     
نوشـت يـا از طريـق نگـارش      هاي گونـاگون مـي   زنامهاو در مقاالتي كه در رو. نويسي بود داستان
هـاي كوتـاه    داستانة مجموع. پرداخت هاي كوتاه و بلند، به نقد وضعيت زنان در مصر مي داستان

  .يافته استبيشتر به طرح همين مسائل اختصاص  ،نام دارد قصص مصريةكه  ،وي
 ـهاـ  ش موضوع داسـتان اين مجموعه از دوازده داستان كوتاه تشكيل شده كه هيكل در گزين

، 14[ مصـر الهـام گرفتـه اسـت    ة از بسـتر اجتمـاعي جامعـ    ـ گونه كـه از نـام آن پيداسـت    همان
هاي داستان كوتـاه در جهـان عـرب بـه شـمار       كه اين اثر جزء نخستين تجربه از آنجا .]116ص
ي فضـا ة كه به علـت غلبـ   همچنان ؛ها از جهت هنري چندان قوي نيست آيد، ساختار داستان مي
هيكـل   ،درعـوض . رسـد  آور به نظر مي ها تا حدودي يكنواخت و مالل گرايانه، فضاي داستان واقع

هـا را   شناختي برخي از شخصـيت  گوي داخلي، ابعاد روانو توانسته است با استفاده از عنصر گفت
  .]118همان، ص[ »بأعمالكم تؤجرون« در داستان زهرةمانند شخصيت  ؛خوبي ترسيم كند به

قصـص  ة هاي مجموع نوشتار حاضر از خالل مطالعه و تحليل داستان ،آنچه بيان شدبراساس 
  :است ذيلهاي  گويي به سؤال در پي پاسخ مصرية
 هاي مورد نقد محمد حسين هيكل در اين مجموعه كدام است؟ ترين گفتمان مهمـ 
 رفت و رهايي زنان مصري از مشكالت موجود چيست؟ از نگاه هيكل، راه برونـ 



  1396 زمستان، 4، شمارة 9، دورة فرهنگ و هنرزن در   564

  تحقيق ةينپيش
ايـن اسـت كـه تـا كنـون      بيانگر رساني  هاي اطالع ها و پايگاه هاي نگارنده در كتابخانهوجو جست

  :ند ازا حسين هيكل و آثار او منتشر شده است كه عبارت محمد ةهاي اندكي دربار پژوهش
آهنگ،  ، ناهيد خوش»زينبحسين هيكل و تحليل عناصر داستاني رمان  محمد«ة نام پايانـ 
 .1393كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم سبزوار، ة لرسا

جـاح  ، ن»1932إلي األدب القومي المصـري حتـي    والدعوةحسين هيكل  محمد«ة نام پايانـ 
مريكـايي بيـروت،   اهـاي شـرقي دانشـگاه     زبـان ة كارشناسي ارشد، دانشـكد ة طلعت عطيه، رسال

 ؛1993
كـاري،    ، حسـين ابويسـاني و فاطمـه   »تحليل رمان زينب براساس نقـد فمنيسـتي  «ة مقالـ 

 ؛1391، 4نقد ادب عربي، شة نام پژوهش
، »نخسـتين رمـان معاصـر عربـي    ) زينـب، منـاظر و اخـالق ريفيـه    (بررسي و نقـد  «ة مقالـ 

 ؛1390، 1، شنقد ادب معاصر عربية غالمعباس رضايي و شرافت كريمي، مجل
ايـن كتـاب   . 1958 سـيد، ، به كوشـش احمـد لطفـي ال   حسين هيكل الدكتور محمدكتاب ـ 

 محمـد ة ادبـي مصـر دربـار   ة هـاي برجسـت   هايي است كه به قلم چهـره   يادداشته شامل مجموع
 ؛حسين هيكل و جايگاه او در ادبيات مصر به نگارش درآمده است

بـاب   پنجاين كتاب شامل ، طه عمران وادي، الرواية العربيةمحمد حسين هيكل رائد كتاب ـ 
در  وآراي نقدي وي  ،در باب دوم. هيكل اختصاص يافته استة نام ندگيباب اول به شرح ز. است

هـاي وي بررسـي    نويسي هيكل و مضامين برخي از داسـتان  داستان ةشيو) صفحه 15(باب سوم 
هـاي   نويسي وي و باب آخر نيز به شرح فعاليـت  سيره و سفرنامهة باب چهارم به شيو. است شده

  .استنگاري هيكل اختصاص يافته  روزنامه
 زينـب هـا يـا بـه رمـان      بيشتر اين پژوهش ،گونه كه از عناوين آثار مذكور آشكار است همان

به نظر  ،بر اين اساس. شخصيت ادبي هيكل نگاشته شده استة طوركلي دربار معطوف است يا به
خـارج  نـه در داخـل و   نـه  ،هاي كوتاه اين نويسـنده  داستانة رسد تاكنون پژوهشي دربار مي  در 

  .نگرفته است انجام

  مروري بر تاريخ معاصر مصر
هـاي   سبب آشنايي و ارتباط اين كشور با پيشرفت 1798ناپلئون بناپارت به مصر در سال ة حمل

ة براي ساليان متمادي تحت سيطر ـ از اوايل قرن شانزدهم ـ مصر تا پيش از اين. دنياي غرب شد
ـ  امپراتوري عثماني در حالتي از ضعف و ركود به سر مي در كنـار پيامـدهاي نـاگوار حضـور     . ردب

نيروهاي فرانسوي در اين كشور، اقداماتي مانند خيزش نهضت ترجمه، اعزام دانشـجو بـه اروپـا،    

 از ایران
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 جهشـي هاي زبان، مصر را به يكباره به  ها و كالج اندازي چاپخانه ها و مجالت، راه تأسيس روزنامه
ال ادامـه داشـت تـا اينكـه در سـال      حضور استعمارگران فرانسوي در مصر سه س. عظيم واداشت

 هـاي حضـور اسـتعمارگران در مصـر، مبـارزات ضـد       طي سال. به اشغال انگلستان درآمد 1882
انگلستان مجبور شد استقالل اين كشـور را   1922استعماري مردم ادامه داشت تا اينكه در سال 

ايي مصر با فرهنـگ و  ساز آشن كه زمينه ،ها در كنار حوادث سياسي اين سال. به رسميت بشناسد
يكي جريان عربي يا قديم : تمدن غرب شده بود، دو جريان فكري و فرهنگي عمده به وجود آمد

 ـ عربـي ة سردمدار آن بود و هواداران آن خواهان بازگشـت بـه ميـراث گذشـت     األزهر كه دانشگاه
فرهنـگ و  اسالمي بودند و ديگري جريان غربي يا جديد كه هواداران آن حاميان پذيرش محض 

از ايـن  . كشمكش ميان هواداران دو جريان تا اوايل قرن بيستم ادامـه داشـت  . تمدن غرب بودند
اي جديد شد كه در آن جريان فكري سومي نيز شكل گرفـت كـه     مصر وارد مرحله ،زمان به بعد

 ها مردم مصر دريافتنـد كـه   بدين معنا كه پس از سال. اي از دو جريان فكري پيشين بود آميخته
اسالمي خـود   ـ در عين استفاده از دستاوردهاي علمي و فرهنگي غرب بايد به ميراث پربار عربي

، 15 ؛27ــ 2، ص 11[ هاي ميراث گذشته بنـا كننـد   نوع تحولي را بر پايه و هر باشندنيز پايبند 
  .]18ـ5، ص17: ك.ر؛ 15ـ12ص

كـه خـود نيـز     چنـان  ،محمد حسين هيكل نيز اگرچه در آغاز از هواداران گرايش غربي بـود 
ثمـر خواهـد    اذعان داشته با گذشت زمان دريافت كه هر تالشي بدون اتكا بر ميراث گذشته بـي 

  .]7، ص17[ بود

 مروري بر زندگي و آثار هيكل
در  1888دان مصـري در سـال    نگار و حقوق مدار، روزنامه حسين هيكل نويسنده، سياست محمد

سـالگي   هفـت او از . موجه و تا حدودي ثروتمند زاده شـد اي  در دامن خانواده روستاي كفرغنام و
حقـوق راه   ةهيكل پس از پايان تحصيالت عمومي به دانشـكد . براي ادامه تحصيل به قاهره رفت

فرانسـه شـد و تـا    ة كارشناسي براي ادامه تحصيل روانة او پس از پايان مرحل .]5، ص17[ يافت
افـزون   ،پس از بازگشت به مصـر  .]34، ص14[ دكتري حقوق به تحصيل ادامه دادة كسب درج

هيكل از جهت فكـري بـه   . نگاري مشغول شد هاي سياسي، حزبي و روزنامه بر وكالت، به فعاليت
تحصـيل در فرانسـه سـبب آشـنايي هيكـل بـا        .]5، ص17[ ناسيوناليسم عربي گـرايش داشـت  

هـان غـرب از   هاي ج وضعيت كشورهاي شرقي با پيشرفتة مقايس. هاي دنياي غرب شد پيشرفت
او مصلحي ساخت تا بعد از بازگشت به وطن براي پيشرفت و آباداني آن تمام تالش خـود را بـه   

ايـن بـاور    از جهت ادبي بـر . هاي ديني، فرهنگي و ادبي بود او خواهان تحول در زمينه. كار گيرد
اي ادبـي  بود كه ادباي مصر براي پيشرفت ادبيات اين كشور بايد در عين آشـنايي بـا دسـتاورده   

عنـوان يكـي از    بـه  ،بـه همـين دليـل خـود     .ريزي ادبيات قومي خود تالش كنند غرب، براي پي



  1396 زمستان، 4، شمارة 9، دورة فرهنگ و هنرزن در   566

هـاي كهـن مصـري الهـام      هايي زد كه از اسـطوره  پيشگامان اين عرصه، دست به نگارش داستان
كـه   طـوري  بـه  ؛نويسي نوين عربي اسـت  وي همچنين پيشگام داستان .]236ص ،11[ گرفته بود

او نخستين رمان عربـي اسـت كـه از عناصـر فنـي داسـتان        زينبناقدان، رمان  طبق نظر عموم
با نگاهي نو دست به آفرينش آثاري مرتبط بـا   ،از جهت ديني نيز .]112، ص12[ برخوردار است

از  .]237ص ،11[ تاريخ اسالم زد كه به جهت غناي علمي و وسعت فكري، درخور ستايش است
 الصـديق أبـوبكر  ، )1937( فـي منـزل الـوحي   ، )1935( ة محمـد حيـا توان بـه   مي اين آثارة جمل

 .]132، ص12[ ه كـرد اشـار ) 1960( اإلمبراطوريـة اإلسـالمية   و )1944( الفاروق عمـر ، )1942(
هـا و   كـه شـماري از داسـتان    چنـان  ؛هاي مهم هيكل بـود  مسائل زنان نيز همواره يكي از دغدغه

زنـان نيـز بـا    ة نگاه هيكل به مسـئل  .]109ص ،12[ مقاالت وي نيز به همين امر اختصاص يافت
بدين معنا كه سرسختانه خواستار جنبش زنان مسلمان بود  .هاي فكري او همسو بود ديگر جنبه

  .]237ص ،11[ تا بتوانند همپاي زنان غيرمسلمان به جايگاهي شايسته دست يابند

  مفهوم مردساالري
 اقتصـاديِ و  سياسـي ، نهادهاي اجتماعيراه نامي است براي نظام و ساختاري كه از  1مردساالري

در جوامـع مختلـف متفـاوت     زنـان نسـبت بـه    مردانميزان قدرت . خود، زنان را زير سلطه دارد
اين جوامع مردساالر، مردان سهم بيشتري از مزاياي اجتماعي همچـون   ةهمدر  ،حال بااين. است
تداوم قدرت نظام مردساالري ناشي از دسترسي بيشـتر مـردان بـه    . دارند احترامو  ثروت، قدرت
كـردن ايـن    تقسـيم ة ي ساختارهاي قدرت در درون و بيرون از خـانواده و همچنـين واسـط   مزايا

دسـاالري بـه   مرة نيـز زيرمجموعـ   2پدرسـاالري  .]324، ص1[ مزاياي اجتماعي در جامعه اسـت 
براي  ،زبان انگليسيدر . تر از پدرساالري است تر و مفهومي آيد؛ يعني مردساالري كلي حساب مي

ة ، سـرواژ 2[ شـود  اسـتفاده مـي   patriarchy ةاز واژ ،مردسـاالري پدرسـاالري و   هـا،  آن هر دوي
patriarchy[.  

يا  پدرن شود كه در آ مي اطالق نظام دودمانيو  نظام اجتماعيبه نوعي  اصطالح پدرساالري
بـه بـاور    .]پدرسـاالري ة سرواژ ،20[ فرد ذكور طايفه سرپرستي طايفه را برعهده دارد ترين مسن

شود كه كار درسـتي نيسـت،    استفاده مي پدرساالرية مردساالري از واژة اي واژبرخي، گاه به ج
صي از مـردان اشـاره   هاي نظام اقتدار مردانه و به گروه خا به برخي از جنبه فقطزيرا پدرساالري 

 .]همان[ كند مي
به انقياد كشـاندن زنـان    اش از نگاه منتقدان، پدرساالري نظامي فراگير است كه هدف اصلي

                                                        
1. masculism 
2. patriarchy 
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پس زبـان،  . شود مي كند بخشي از اين نظام محسوب هر آنچه به اين انقياد كمك ،رو ازاين .است
  .مبارزه خواهند بود ةرصع... اجتماعي و سياسي وهاي  فلسفه، علم، اخالق، مذهب و نهاد

 يـافتن ايـن نظـام در جوامـع را اسـتمرار نقـش مـادري زنـان         شناسان علت عموميـت  جامعه
هاي فكري، بر زنـان   آنان بر اين باورند كه مردان به علت نيروي برتر فيزيكي يا توانايي. دانند مي

مدن كنترل مواليد، زنـان  اند كه پيش از به وجود آ بلكه به اين دليل برتري يافته ،اند مسلط نشده
مستمر از كودكان، آنـان   تدرپي و مراقب هاي پي اسير ساختمان بيولوژيكي خود بودند و بارداري

  .]187، ص16[ كرد مي را براي تأمين معيشت به مردان وابسته
نظام پدرساالري اسـت كـه در آن   ة ه سلطماند عقبهاي اصلي جوامع سنتي و  يكي از ويژگي

اي هرمـي   وي با فرزنـدان رابطـه   ةمحور خانواده و ستون آن بوده و رابط) وندگارخدا ـ شوهر(پدر
ويـژه در جهـان    بـه  ،مشكالت زنان ةبسياري از انديشمندان عرب ريش .]17، ص6، فصل7[ است
الحيدري بر اين باور است كـه يكـي از اشـكال سـتم بـر      . دانند مي را تسلط نظام پدرساالر ،عرب

است كه از طريق تسلط مردان بـر زنـان در خـانواده، جامعـه و حكومـت      زنان، نظام پدرساالري 
بـرداري محـض و غيرعقالنـي     بلكه براساس فرمان ،عقالنيتة تسلطي كه نه بر پاي ؛يابد مي تحقق

دومينشكل از اشـكال سـتم بـر زنـان     . شكل گرفته است وي همچنين معتقد است ستم قانوني
 .]8، مقدمـه، ص 7[ دگير ريشه مي ،يعني نظام پدرساالري ،خود از نوع اولة است كه البته به نوب
بـودن   زنة داند نه زاييـد  مي ماندگي زنان عرب را مولود نظام طبقاتي پدرساالر سعداوي نيز عقب

 .]30، ص8[ بودن بودن يا شرقي يا مسلمان

  هاي گفتمان مردساالري در جامعة مصر شاخصه
داسـتان در   نُـه تان كوتاه است كه از اين تعداد، داس يازدهشامل  قصص مصريةداستاني ة مجموع

مصر پـس از جنـگ جهـاني دوم بـه     ة داستان در ژانر سياسي مرتبط با جامع دوژانر اجتماعي و 
ها بازتاب مسائل و مشكالت اجتمـاعي   نگارنده در اين داستانة تالش عمد. نگارش در آمده است

ها نقش شخصيت اصـلي   بيشتر اين داستانكه زنان در  طوري به ؛مذكور استة زن مصري در دور
هـاي پـس از جنـگ جهـاني دوم      ها سال نگارش داستان بستر زمانيِ. كنند يا قهرمان را بازي مي

فرهنگي اين برهه از تـاريخ مصـر بـه     مهم هاي است كه تقابل سنت و مدرنيسم يكي از شاخصه
از جهـت   ـ از اصـلي و فرعـي   اعم ـ هاي زن در اين مجموعه شخصيت ،بر اين اساس. آيد مي شمار

اول زنـاني كـه تـابع و    ة دسـت : انـد  هماهنگي با هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه دو دسـته 
هـاي   هـا و قالـب   رفـت از كليشـه   دوم زناني كه براي برونة اند و دست تسليم محض جريان سنتي

 اول قـرار  ةطبيعي است كه بيشتر زنان اين مجموعـه در دسـت  . كنند مي سنتي زن مصري تالش
مصر نيز همين وضعيت حاكم است و اندكي از زنان هستند كه ة زيرا در واقعيت جامع ،گيرند مي

 »الـدين و الـوطن  « زن جواني به نام سميه در داسـتان . جسارت الزم براي هنجارشكني را دارند

، 

، 
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. ر داردگر، فعال و جسو برخالف زنان ديگر، شخصيتي كنش ،او. اين طبقه استة بارزترين نمايند
 و در آنجا برخالف رضايت خانواده با پسـري روس ازدواج  ودر ميتحصيل به فرانسه ه او براي ادام

. او همچنين براي كمك به مخارج خانواده بـه كـار بيـرون از خانـه نيـز مشـغول اسـت       . كند مي
با وي او اگرچه در ابتدا  ةخانواد. اول، سرانجامي خوش استة برخالف زنان دست ،سرانجامِ سميه

 د و باورهـا و اعتقـاداتش را  نبخشـ  مـي در پايـان او را   ،كننـد  مـي  مخالفـت و حتـي قطـع رابطـه    
هرچنـد بـا    ؛گفتمان مدرنيسم بر سنت اسـت  ةغلبة دهند پايان داستان درواقع نشان. پذيرند مي

رغـم   بـه زنـي اسـت كـه     نيـز بيـوه   »الثانيـة  األسـرة «رجاء در داستان  .دشواري تحقق يافته باشد
ديـد خـود و بـا هـدف تـأمين معـاش        اش، به صالح ايتي پسر بزرگ خانواده با ازدواج دوبارهنارض

هللا فـي خلقـه   «سـاله در داسـتان    هجـده سوسـن  . كنـد  مي فرزندانش با مرد مورد نظرش ازدواج
تـر   ها از او بـزرگ  خود، از ازدواج با مرد ثروتمندي كه سالة دور برخالف دختران هم ،نيز »شؤون

  .كند ي مياست خوددار
حقوق، با نگاهي علمـي،  ة هيكل هم به علت تحصيل در اروپا و هم به سبب تحصيل در رشت

عصـر خـويش   ة گرا و در عين حال نو به نقد و ترسيم گفتمـان فرهنگـي مسـلط بـر جامعـ      واقع
توان دريافت كه تقابل سنت و مدرنيسم  مي هاي اين مجموعه با مروري بر داستان. پرداخته است

مردسـاالري   ،در اين ميان. آيد مي هاي اين مجموعه به شمار ن گفتمان مسلط بر داستانتري مهم
هـاي پـس از جنـگ     مصر است كه در خالل سال ةبارز گفتمان سنتي در جامع يكي از نمودهاي

براســاس . دنبــه چــالش و نقــد كشــيدآن را دوم جهــاني، حاميــان مدرنيســم از جملــه هيكــل 
داستاني در قالب سه محور فردي،  ةدر اين مجموع مردساالريمان گرفته، گفت انجامهاي  پژوهش

  :خانوادگي و اجتماعي قابل بررسي است

  محور فردي) الف
: كننـد  برجسـته مـي   را در دو سـاحت  زنـان  زندگي فردي ةها تأثير پدرساالري در حوز تفمنيس

 بـه بـدن زنـان   ل مربوط ئزنان از زنانگي و ساحت امور شخصي و مسا ةساحت هويت و خودپندار
مردانـه در  ة ها تبلور عملكرد نظام سـلط  تفمنيسيكي از مواردي كه از نظر  مثالً. ]293، ص18[

لباس يكي از ابزارهاي نمـادين تفكيـك جنسـي ميـان زن و     . ، لباس زنانه استاستحريم زنان 
جنسـي   ةها را به ابژ هاي زنانه ضمن ايجاد فشارهاي جسمي و رواني بر آنان، آن لباس. مرد است

فريـب   اينكه مـردان از زنـان توقـع دارنـد زيبـا و دل     . ]283، ص18[ كند براي مردان تبديل مي
خواهند لباس بپوشند يا آرايش كنند و مواردي از اين قبيل، همگـي   ها مي طور كه آن باشند، آن

  .فردي استة هاي تسلط مردان بر زنان در جنب راه
فردي، فروپاشـي هويـت زنـان در مقابـل      ةدر حوزفرهنگ مردساالر ة يكي از پيامدهاي غلب

. دكننـ  بينـي مـي   كه زنان همواره در برابر مردان احساس حقارت و خودكم طوري به ؛مردان است
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  نويسـنده در ايـن  . گـردد  مـي  عـزة ساله به نام  هجدهحول محور زندگي دختري  »وفاء« داستان
دختـر كـه خـود را در برابـر     . دكنـ  ميرا نقد  ،عزةيعني  ،جنسيتي دختر خانوادهة داستان كليش

ة گريستن كه هم نشـان . اي جز گريه و زاري ندارد يابد، چاره تصميم قاطع پدرش براي ازدواج مي
جزئي از شخصـيت زنـان در    ،ناتواني در كنترل عواطف استة گيري و هم نشان ناتواني در تصميم

ـ حتـي جر شخصيتي ضعيف، رام و تسليم است كـه   عزة .هاست بيشتر داستان گـو بـا   و ت گفـت ئ
دادن اين ضعف، سـخنان او را در قالـب افكـار درونـي و      نويسنده براي نشان. پدرش را هم ندارد
  :كند مونولوگ نقل مي

پـدر  . ناپذير است و او هرگز توان مخالفـت بـا  را نـدارد    او مطمئن است كه تصميم پدر برگشت
ـ  زيـرا كـه هرگونـه مخالفـت بـه      ،كننـد  پذيرد كه همسر يا فرزنـدانش بـا او مخالفـت    هرگز نمي ة منزل

  .]54، ص22[داند  احترامي و خروج از آداب خانوادگي است كه اطاعت از وي را بر همه واجب مي بي
كند، مـادر پاسـخ    او صحبت مية هنگامي كه خواستگار قبلي دختر با مادرش دربار ،در ادامه

دهد كه  مي

در قالـب كليشـه     اين پاسخ نشان مي  جنسـيتي معينـي     دهـد زنـان  هـاي 
 آموخته

و تربيت شده 
نظر كنندة اند كه دربار  ،به ديگر بيان. امور مهم زندگي نبايد اظهار  مادران  
جامعه

جريان  در 
اند كه نقش آنـان در   شده و پذيرفتهبه نوعي خودباختگي هويتي دچار  1پذيري 
 حاشيه

خانواده
گفت ،در ادامه. اهميت است اي، فرعي و كم  مادر و دختر، و نويسنده از خالل 

 
گوي

 نشان
ضمن

نقـد      كردهدادن شخصيت رام و تسليم مادر، نقش وي در تربيت نادرست دختـرش را نيـز 
نه. است  تال تنها براي تغيير مادر خانواده  دارد بـا     ،كنـد  شي نمـي دادن نظر پدر  سـعي  بلكـه 

  :هايي عجيب، دختر را به تسليم و رضايت وادارد استدالل
فكرتـر و   را قانع سـازد كـه پـدر خـانواده از ديگـران خـوش      ] عزة[ كرد او مي تالشمادرش 
اي جـز   تر اسـت و آنـان چـاره    تر و حتي براي خوشبختي دختران از خود آنان حريص دورانديش

 .]54، ص22[ ندتسليم و رضايت ندار

از نمودهـاي  كردن برخي از احساسات در زنان و انحصار آن بـه مـردان يكـي ديگـر      سركوب
ي يواال ورزيدن يكي از احساسات داشتن و عشق دوست. فردي است ةفرهنگ مردساالري در حوز

آن ة بـه وديعـه نهـاده اسـت تـا بـه واسـط        ،اعم از مرد و زن ،ها است كه خداوند در وجود انسان
                                                        

و  گيرنـد  ميرا شده  هاي جنسيتي شود كه افراد از طريق آن صفات و ويژگي مي يندي اطالقاپذيري به فر جامعه. 1
ها از مردان يـا   آن ةگيرند كه جامع مي پذيري ياد مردم از طريق جامعه ،به عبارت ديگر .كنند مي خود را درك

خوي  و ها و خلق هاي جنسيتي در ويژگي تفاوت اكثر ةپذيري والديني منبع اولي جامعه. زنان چه انتظاراتي دارد
ساالن  اغلب بزرگ ،غلب شبيه يكديگرندانوزادان دختر و پسر دهد با اينكه  مي تحقيقات نشان. است شخصيتي

يـا  ) صورتي(ماليم هاي  مثل تزئين اتاق دختران با رنگ .ها شبيه به نظر نرسند كنند كه آن مي دخالت زيادي
  .]89ـ45، ص 9: رك[ پسران خريد عروسك براي دختران و موتور و ماشين براي

 پدر

«ندرت حق دارند دربارۀ چنین اموری اظهار نظر کنند؛ نظر اصلی با پدران است ... مادران به»
 .]35، ص 22[
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و از اين رهگذر نيازهاي روحـي و جسـمي    بگيردشكل  ،يعني خانواده ،ترين بنياد هستي سمقد
هـا و   گيـري قالـب   لكايـن، در برخـي از جوامـع، بـه سـبب شـ       با وجود. زن و مرد برآورده شود

، امـري   ورزي از جانـب زنـان   ويـژه عشـق   هاي فرهنگي خاص براي زنان، ابراز عواطف و به كليشه
پدر خـانواده  . است شدهنقد » وفاء«داستان اين مسئله در . شود جار تلقي ميخالف عرف و نابهن

دهـد   ، به خواستگار ديگري پاسخ مثبت مـي )فريد( اش دختر به پسرعمهة با وجود آگاهي از عالق
پدر خـانواده  . مندي و رضايت شكل گرفته است كند كه بدون عالقه و او را به ازدواجي مجبور مي

  :گويد مي چنين ،كند مي به فريد را يادآوري عزةة القدر پاسخ مادر كه ع
زيـرا ممكـن    ،كشـم  مي مند است خجالت اش عالقه بگويم او به پسرعمه عزةاز اينكه به خواستگار 

  .]54، ص22! [زند مي ام كه از عشق دم ها گمان كنند من دخترم را خوب تربيت نكرده است آن
  :مانند ؛اشكال گوناگوني در اين مجموعه نمود يافته استنگاه تحقيرآميز به زن به  ،افزون بر اين

» الثانيـة  األسـرة «نـادان در داسـتان   صدا زدن زنان با القاب ناپسند مانند الحمقاء به معناي ـ 
  ؛]98، ص22[

ترسـو و ضـعيف نشـان دادن شخصـيت آنـان بـا توصـيف رفتارهـايي مثـل گريسـتن يـا             ـ
القـدر ي«داسـتان  كردن مانند شخصـيت هنـد در    سكوت در داسـتان   زهـرة يـا  ] 37، ص22[ »د

  ؛]54ص ،22[ »وفاء«در داستان  عزةيا  »بأعمالكم تؤجرون«
بأعمـالكم  «به خودكشـي در داسـتان    زهرةگرفتن تصميمات آني و نامعقول مانند تصميم ـ 

در همان داستان براي سقط جنين دختـر و حفـظ    زهرةيا تصميم مادر ] 84، ص22[ »تؤجرون
در همين داستان به دليـل نگرانـي از ديـر شـدن ازدواج      زهرةمادر ]. 86، ص22[ آبروي خانواده

شدن به پسر يكي از خويشاوندانشان، او را  خواهد كه با نزديك مي دختر، در اقدامي نامعقول از او
مـادر سـميه در داسـتان    . و در جهت خواستگاري و ازدواج سـوق دهـد   ندبه سوي خود جلب ك

انـد، شخصـيتي لجـوج و سرسـخت      كه رام و تسـليم  ،برخالف معمول زناننيز  »الدين و الوطن«
دارد كه بـه سـبب نارضـايتي از ازدواج دختـرش، بـا او قطـع رابطـه كـرده و حتـي از خوانـدن           

) اش نـوه ( تر اينكه وي يك روز با ديدن عكس فرزنـد سـميه   جالب. كند مي هايش خودداري نامه
ديگر زنان اين مجموعه به شخصيت عـاطفي و احساسـي   و مانند  شود ميطور ناگهاني متحول  به

در مقابـل، پـدر سـميه    . گيـرد  مـي  طور آني تصـميم بـه بخشـيدن سـميه     و به رددگ ميخود باز
خوانـده و تصـميم بـر     مي دخترش راهاي  شخصيتي معقول و منطقي دارد كه از همان ابتدا نامه

  .]106همان، ص[ بخشش او گرفته است
در برابـر  . وضـوح قابـل مشـاهده اسـت     هـا بـه   مرد در اين داسـتان  هاي زن و تقابل شخصيت

انـد كـه    غلـب افـرادي عاقـل، بردبـار، قـوي و بـااراده      اشخصيت متزلزل و احساسي زنان، مردان 
 .به صالح خانواده است تصميماتشان معموالً
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. است توجه در اين حوزه، لحن زنان يا به عبارت بهتر زنانگي زبان آنان درخوراز ديگر نكات 
نقـش   ،از آنجا كه زبان بنياد انديشه اسـت . مبارزه در جنبش زنان، زبان استهاي  يكي از عرصه
بـا   .]291، ص18[ گيـرد  دادن و بازتوليد روابط پدرسـاالرانه مـورد تأكيـد قـرار مـي      آن در شكل

لحنـي ماليـم، عـاطفي و     غلباشود كه لحن زنان  مي آشكار ،هاي اين مجموعه مروري بر داستان
كـه همـواره    شان،ضعف و فرودستي آنان بوده و با نوع شخصيت بيانگرملتمسانه است كه همگي 

پـذيري آنـان اسـت كـه      اين لحن ناشي از نوع تربيت و جامعه. همخواني دارد ،تسليم و رام است
لحن كـالم   ،در مقابل. را داردها  طبق معيارهاي آن، زن خوب و آرماني زني است كه اين ويژگي

برتـري و هژمـوني آنـان در    ة كننـد  توانـد تثبيـت   مي اطع و مقتدرانه است و همين لحنمردان ق
  .خانواده و جامعه باشد

  محور خانوادگي )ب
تقسيم كـار   :گردد خانواده به دو عامل اساسي برمية ها در حوز ي نابرابرة ، همها تفمنيس از نگاه

، 5[ پـذيري  ن از راه جامعـه هـاي جنسـيتي بـه كودكـا     جنسيتي بين زن و شوهر و انتقال نقـش 
جنسـيت   ـ تقسيم كار جنسيتي يعني اينكه در فرهنگ پدرساالري ايـن نظـام جـنس    .]108ص

در ايـن نظـام، زنـان    . كند زنان چه وظايفي برعهده بگيرند و مردان چه كنند است كه تعيين مي
ند كـه ارزش  كارهاي خانگي و تربيت و پرورش فرزندان، مراقبت و خدمت به همه را برعهده دار

دارند كه جايگـاه ارزشـي    و مردان كارهاي بيرون از خانه يا اشتغال درآمدزا را عهده دكمتري دار
دست داشتن منابع اقتصادي را بـه دنبـال    در دليلو البته استمرار اقتدار مردان به  دباالتري دار

  .]79، ص 5[ دارد
اي جـز بازتوليـد ايـن     االر نتيجـه هاي مردسـ  پذيري فرزندان در خانواده جامعه ،از سوي ديگر
گيرند شبيه مـادر خـود    زيرا دختران ياد مي ،هاي آينده به دنبال نخواهد داشت فرهنگ در نسل

تر بيـان شـد    پيش .دهند خود قرار مية باشند و پسران پدر مقتدر خويش را الگوي عملكرد آيند
 ن را به دختـران خـود منتقـل   بود اي زن هاي هيكل چگونه الگوهاي كليشه كه مادران در داستان

در جهـت  فقـط  رنـگ دارنـد كـه     ها شخصيتي انفعالي و كم اين داستانة مادران در هم. كنند مي
در داسـتان   عـزة شخصـيت مـادر   . كننـد  مـي  او تالشهاي  رضايت پدر خانواده و تأمين خواسته

 .ي داده شدوي توضيحات ةتر دربار اي بارز براي اين قبيل زنان است كه پيش نمونه »وفاء«
نهادي است كه انقياد مستمر زنـان را بـه لحـاظ اقتصـادي، مـالي،       نيز ازدواج ،افزون بر اين

قـالبي   در فرهنگ مردساالري، . كند سياسي و عاطفي تضمين مي ـ حقوقي » فرهنگـي «خـانواده 
» مايملـك «زيـرا خـانواده را    ،خواهند نقش خود را تعيين كننـد  است كه مردان از طريق آن مي

برنـد و خـانواده    اين مردان هستند كه از روابط قدرت در درون خانواده سـود مـي  . دانند د ميخو
ـ  و در مقابل براي زنان به» رضايت دروني«ها منشأ  براي آن  داشـتن منزلتـي پـايين اسـت    ة منزل

  .]283، ص18[

، 
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او در ايـن  . هـاي هيكـل، مسـائل مربـوط بـه ازدواج اسـت       ترين مشكل زنان در داستان مهم
هـاي نادرسـت بـراي     موعه به نقد مشكالتي مانند روابط غيرمشـروع پـيش از ازدواج، مـالك   مج

هاي نادرست مانند لـزوم   حريم خانواده، ازدواج پنهاني، ازدواج اجباري، سنت نكردن ازدواج، حفظ
رعايت ترتيب سني در ازدواج دختران، اختالف سني زياد ميان زوجين و طالق عاطفي پرداختـه  

ترين مشـكلي اسـت كـه زنـان      ترين و مهم مواردي مانند ازدواج اجباري شايع ،ين مياناز ا. است
و  »وفـاء «، »الحـب  كفـارة «، »يدالقـدر « نويسـنده در چهـار داسـتان   . نـد ا اين مجموعه گرفتار آن

سـاله   بيست و سه  زهيرة. خته استازدواج اجباري و پيامدهاي آن پردا ةبه مسئل»الثانية األسرة«
كـرده اسـت كـه ازدواج اجبـاري سـبب ايجـاد طـالق         تحصيل دختري» الحب كفارة« داستاندر

ابتدا به خيانت و سپس به خودكشي وامي هند نيـز  . دارد عاطفي ميان او و همسرش شده و او را
القدر«داستانساله است كه در  بيستدختري  ـ  بدرهايي از فضاي  براي »يد  پـدري مجبـور   ةخان

هرچنـد بخـت بـا او يـار اسـت و همسـري        ،كه از او شناختي ندارد دكن ازدواج مردي با شود مي
رغـم   بـه نيـز دختـري اسـت كـه      »وفاء« در داستان عزة. شود مي اخالق و مهربان نصيبش خوش
اي بـه او   دهد كه هيچ عالقـه  مي اجبار پدر به ازدواج با مردي تن  اش، به مندي به پسرعمه عالقه
ردي كه به او عالقه داشته، درنهايـت سـبب بيمـاري و مـرگ     ازدواج اجباري و دوري از م. ندارد
زني به نام رجاء به سبب مشكالت مالي مجبـور   نيز بيوه »الثانية األسرة«در داستان . شود مي دختر

شود كه اين ازدواج سبب ايجاد مشكالت فراواني مانند خشم پسر  مي به ازدواج با مردي ثروتمند
سراسر ايـن داسـتان درواقـع روايـت     . شود مي ا خشم همسر دومخانواده و جدايي او از مادرش ي

فوت همسر اول و تصـميم او بـراي ازدواج دوم    ةفشارهاي شديد روحي و رواني يك زن در نتيج
فوزيـه  . مصر پايين اسـت  ةدهد سن ازدواج در جامع مي همچنين نشان هاي يادشده نمونه. است

هاي بين دو جنگ جهاني، حـدود   ر خالل سالالعشماوي سن معمول ازدواج دختران مصري را د
سـالگي   بيستطبيعي است كه هند در سن  ،بنابراين .]86، ص13[ سال ذكر كرده است چهارده

پدري احساس سربار بـودن دارنـد و بـراي فـرار از ايـن       ةسالگي در خانبيست و سه در  زهيرةو 
هـاي   موقع دختران خود، دغدغه به شوند يا اينكه مادران براي ازدواج مي شرايط مجبور به ازدواج

در  زهيـرة يا عمـه   »بأعمالكم تؤجرون«در داستان  زهرةمادر  ةمانند دغدغ ؛فراواني داشته باشند
  .»الحب كفارة«داستان 

. كه مورد توجه هيكل قرار داشته، قوانين مرتبط با ارث اسـت  ،از ديگر مشكالت زنان مصري
و كنـد   مـي  شـدت انتقـاد   رايـج در مـورد ارث زنـان بـه    قـانون   از دان، عنوان يك حقوق هيكل به

حكومـت   ،بيـان شـده   »ميراث« طبق آنچه در داستان. شود مي پيامدهاي آن در جامعه را يادآور
شخصـيت اصـلي ايـن    . ه اسـت كـرد وقت مصر برخالف قوانين اسالمي، زنـان را از ارث محـروم   

شـود   مي همسرش مجبور ةدادن ارثيسال به نام هيفاء است كه براي از دست ن داستان زني ميان
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فرزند پسري را به همسرش نسبت دهد كه البته در نتيجه اين كار با مشكالت فراوانـي   به دروغ
  .شود مي رو هروب

از ديگر مصاديق فرهنگ مردساالر در اين حوزه، فرودستي جايگاه آنان در خانواده نسبت به 
مانند اينكـه   .هاي هيكل منعكس شده است ستاناين مسئله با ابعاد گوناگوني در دا. مردان است
 پدري براي دختران ناخوشايند ترسـيم شـده و آنـان خـود را سـربار خـانواده تلقـي        ةفضاي خان

القـدر «هند در داستان و» الحب كفارة«در داستان زهيرة مثالً. كنند مي كـه بـراي رهـايي از     »يد
  .دهند مي احساس سربار بودن به ازدواجي اجباري و نافرجام تن

ست زنان در خـانواده  ناراحتي و اندوه خانواده از تولد فرزند دختر نشاني ديگر از جايگاه فرود
القدر«و» ميراث«هاي  داستاناست كه در  ـ . شده اسـت  ترسيم» يد ايـن مسـئله نـاراحتي     ةنمون

بـه   و اندوه هيفاء به سبب تولـد چنـد فرزنـد دختـر    » يدالقدر«عباس از فرزند دختر در داستان
  .است» ميراث«داستاندنبال هم در 

گونـه   زنـان در ايـن  . مردساالر از جهاتي ديگر نيز قابـل بررسـي اسـت    ةجايگاه زن در خانواد
يا براي رشـد   زانندانگيبرهايشان را براي اهداف خود  اند كه قرار نيست فعاليت ها آموخته فرهنگ

شود آنـان   مي اين امر سبب. ران باشدبلكه بايد وجودشان همواره وقف ديگ ،خويش به كار گيرند
هـم   بـر  ،اين اسـاس  بر. درگير روابطي باشند كه بناي آن بر وابستگي اجتماعي و اقتصادي است

شـناختي او را در جهـان تـأمين و     زدن چنين روابطي كه بقاي اقتصادي فرد و تمام جايگاه روان
اي از ايـن   نمونـه » يدالقـدر «هنـد در داسـتان    .]72ص ،1[ كند، كار خطرناكي اسـت  مي تعيين

پدري مجبور بـه ازدواج بـا عبـاس شـده،      ةاو كه براي فرار از فضاي دشوار خان. دست زنان است
تـالش   ةهمـ رو  اقتصادي و اجتماعي خود را از دست داده و ازايـن  ةگاه اولي درواقع پايگاه و تكيه
  .فته استآل براي شوهرش به كار گر يك زندگي ايده نكرد خود را براي فراهم

كـرد و   د مـي شوهر هند از آغاز زندگي مشترك همانند هند با او با محبت و وفاداري برخور
حال آنكه هند با وجود درآمد پايين عباس بهتـرين امكانـات را    ؛توانست جز اين باشد مي چگونه

ل كـرده  انگيز مبد كرد و محيط خانه را براي او به فضايي آرام و دل مي درون خانه براي او فراهم
. گـاهي غيـر از خانـه نداشـت     كه بعد از پايان ساعت كاري، نياز به هـيچ اسـتراحت   طوري به؛ بود

همين فضا سبب پيشرفت عباس در محيط كار و درنهايت بعد از يك سال سبب ارتقاي كاري او 
  .]34، ص22[ نيز شد

  محور اجتماعي )ج
ـ   توان در جامعه، مي مردساالريعملكرد ة براي توضيح گستر پيونـد زنـان بـا    ة به بـارزترين نمون

مردان براي استثمار هرچه بيشـتر   بدين معنا كه. اشاره كردـ  اشتغال زنان ةمسئليعني  ـ اجتماع
 ةهمـ مـردان   ،هـا  به نظـر آن . دارند ها را در خانه نگه مي زنان و رفع هرچه بهتر نيازهاي خود آن

در . خـود نگـه دارنـد   ة ه، زنان را تحت سـلط گيرند تا از هر طريق كه شد توان خود را به كار مي

، 
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كـه عمـدتاً    ،هـاي كـارگري و كارفرمايـان    اتحاديهة خانه با كار خانگي و در بازار كار نيز به وسيل
ها در چارچوب نظام مردسـاالر   داشتن زنان از كار يا سپردن كار به آن مردان هستند، با دور نگه

  .]299، ص1[ كنند كنترل مي ها را هاي پايين و دستمزدهاي كم، آن با شغل
زنـان در ايـن   هـاي اصـلي    دغدغـه  مهم و يكي از مشكالت ،ويژه اشتغال به ،مسائل اقتصادي

شـوند   مـي  هـا معرفـي   عنوان شخصيت اصلي يا فرعي در اين داسـتان  زناني كه به. مجموعه است
. اند ن خانوادهمردا ةدارند و اين بدان معناست كه از جهت مالي و اقتصادي تحت سلط غلب خانها

داري را بـراي   نقش مادري و خانـه  پذيري و براساس فرهنگ غالب، صرفاً جامعه در جريان جامعه
زنان در نظر گرفته است و به همين سـبب درس خوانـدن و ادامـه تحصـيل آنـان هـم چنـدان        

  .ضرورتي نخواهد داشت
بت به زنان شـاغل  مصر در آن زمان، نگاه مثبتي نس ةاين در حالي است كه در فرهنگ عام

ـ  شگفت. در بيرون از منزل وجود نداشته است خـود چنـين   ة تر اينكه مردم مصر در زبان عاميان
راحتـي در   كـار در بيـرون از خانـه بـه    ة يعني زناني كه به واسـط  ؛اند ناميده مي» سهلة«زناني را 

  .]93، ص13[ دسترس مردان قرار دارند
ت نقش مادري و قداست مقـام مـادر در بيشـتر    شايد به همين دليل است كه با وجود اهمي

هـايي اسـت كـه برخـي از      نقـش ه نقش مادري در معناي اجتمـاعي آن از جملـ  «جوامع بشري، 
هرچند وضعيت فيزيولوژيك زنان بـه   ،به اعتقاد آنان. ندا هاي راديكال خواهان تغيير آن فمنيست

شـناختي و   د ندارد كه مادر زيسـت وجو يهيچ دليل ،دهد نوزاد را مية آنان قدرت باروري و تغذي
 ،و سـميه  زهيرةيعني  ،دو شخصيت فقط ،در اين مجموعه .]285ص ،18[» اجتماعي يكي باشند

در داسـتان  زهيرة . سميه است كه به كار بيرون از منزل نيز اشتغال دارد فقطاند و  درس خوانده
صـيل يـا كـار بيـرون از     ادامـه تح ة ساله است كه پدرش اجاز بيست و سهدختري »الحب كفارة«

داري، فرزنـدآوري و   صالح دختر تنهـا در ازدواج، خانـه  « زيرا معتقد است ،دهد خانه را به او نمي
جز گمراهي و  ،اند شدت بدان روي آورده كه امروزه زنان به ،هاست و كار بيرون از خانه تربيت آن

ست كه فرهنگ مردسـاالري  توجه اين ا ة درخورنكت .]11، ص22[ »مخالفت با اوامر الهي نيست
هنگامي  ،افزون بر اين. كند مي بسياري از باورهاي سنتي را به نام باورهاي ديني به زنان تحميل

 شود، ناتواني يك زن از بـاروري  مي كه نقش اصلي زن در خانواده به مادري و فرزندآوري محدود
القـدر «انهند در داسـت . تواند پيامدهاي ناگواري را براي او داشته باشد مي زنـي اسـت كـه     »يد

 ساله، درنهايت تصميم بـه ازدواج دوبـاره   رغم شكيبايي ده بهتوانايي فرزندآوري ندارد و همسرش 
  .سازد مي زندگي با همسر دومش مخير ةگيرد و هند را در برابر دوراهي طالق يا ادام مي

هـا بـه تسـليم و     دن آنكـر سازي بـراي تحقيـر زنـان و وادار    وابستگي اقتصادي غير از زمينه
داسـتان  . هاسـت  برداري، پيامدهاي منفي ديگري نيز دارد كـه ازدواج اجبـاري يكـي از آن    فرمان

كنـد كـه بعـد از     مـي  سـاله بـه نـام رجـاء را بـازگو      چهلزني  ماجراي زندگي بيوه»الثانية األسرة«
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شود كـه   مي درگذشت همسرش براي گذران زندگي خود و فرزندانش مجبور به ازدواج با مردي
پسر بزرگ خانواده سبب به وجود آمدن دردسرهاي فراوانـي   يرضايتنا. ددارنچندان خوبي  ةآواز

حكومـت  «اين در حالي است كـه  . يابد مي د كه درنهايت با فوت همسر دوم پايانشو مي براي او
اند هيچ حمايـت   را از دست داده ،يعني پدر خانواده ،آور خود هايي كه تنها نان مصر براي خانواده

  .]90، ص13[ »مالي و رفاهي را نيز در نظر نداشته است

  گيري نتيجه
  :بدين قرار است قصص مصريةة هاي مجموع تحليل داستانآمده از مطالعه و  دست هاي به يافته

هـاي پـس از جنـگ     اين مجموعه در سطح گفتماني متأثر از فضاي اجتماعي مصر در سالـ 
اول تقابـل سـنت و مدرنيسـم و دوم    : جهاني دوم است كه در آن دو جريان فرهنگي حاكم است

 مردساالري؛گفتمان فرهنگي 
سـو و تحصـيل در    ها تحت تأثير فرهنگ غرب از يك داستانمحمد حسين هيكل در اين ـ 

گرايانه، به نقـد   حال واقع فكرانه، مدرن و درعين حقوق از سويي ديگر، با نگاهي روشنة رشت
 ؛و تقابل سنت و مدرنيسم پرداخته است مردساالريدو جريان فرهنگي غالب يعني 

ادگي و اجتماعي قابـل بررسـي   نقد هيكل بر گفتمان مردساالري در سه سطح فردي، خانوـ 
عملكرد نظام مردساالرانه در قالب اهدافي چون فروپاشـي هـويتي زنـان،     ،در سطح فردي. است

عملكرد اين نظـام   ،در سطح خانواده. سركوب احساسات و عواطف و تحقير آنان نمود يافته است
ب خـودانگيختگي آنـان   ازدواج زنان، تنزل جايگاه زنان در خـانواده و سـركو   ةدر ارتباط با مسئل
ن نقـش  كردوابستگي اقتصادي زنان از طريـق محـدود   ،در سطح اجتماعي نيز. تحقق يافته است
تـرين   سنتي مانند نقش مادري و محروميت از ارث، تحصيل و اشتغال، مهـم هاي  آنان در كليشه
 ؛مصر است ةدر جامع مردساالريگفتمان  ةنمودهاي غلب

گـرايش هيكـل بـه    بيـانگر  ها  سنتي و مدرن در اين داستانپردازي زنان  شخصيت ةمقايسـ 
  .مصر است ةتغيير گفتمان سنتي و مردساالر حاكم بر جامع
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