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Abstract 

The need to retell the facts of society compels the author to create works that need to 

retell the facts of society. The author believes in creating works with a social context. 

Understanding the culture and behavior of individuals leads to understanding the 

community understanding the culture and behavior of individuals leads to 

Understanding the community. This article explores the position of Arab women in the 

traditional society depicted in the novels of Al-Khabaa and Noghrat Al-Dhabaa by the 

Egyptian writer Miral Al-Tahawi through a descriptive-analytical method.The author 

seems to have created confusion, humiliation, oppression, and tradition domination, a 

one-dimensional and often one-sided portrayal of a passive Arab woman in a primitive 

setting, with the novel's central theme centered on women and the dominance of past 

popular culture. He may portray a person who submits to the prevailing discourse, and 

if he seldom rebels, this rebellion will not change or improve his situation in the family 

and society. Women have no place in the author's society, and female heroes not only 

do not try to break free from the shackles of tradition, but in the oppression of 

themselves and women like themselves, they synchronize with the dominant discourse 

to extinguish the hope for change among female characters. 
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 الخباء و نقرات الظباء  ؛یالطحاو  رالی م  یها رمان ی زن در جامعه سنت گاهی بازنمایی جا

   (یپژوهش) 

 ( رانیمشهد، ا یدانشگاه فردوس  یعرب  اتیگروه زبان و ادب ی)دانش آموخته دکتر ی میالهام مر

 1ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، نویسنده مسئول( )دانشیار گروه زبان و  ی شهر  انی دریاحمد رضا ح
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 چکیده 

وا می آثاری  به خلق  را  نویسندۀ  بازگو کردن حقایق جامعه،  به  نیاز  و  احساس  بافت  که  ای اجتماعی  یهمادرون دارد 

بینی حاکم بر دهنده جهانشناسی ادبیات با بررسی محتوای آثار ادبی و رابطه آن با فضای اجتماعی، نشاندارند. جامعه

که این امر،    شودتواند به شناخت جامعه وی منجر  در آثار نویسنده می  متن است؛ بنابراین بررسی فرهنگ و رفتار افراد

در دل این    شدهنهینهادها و هنجارهای نادرست  بدون تردید سنگ بنای نخست و گامی مؤثر در جهت اصالح ارزش

قرات الظباء«  ی »الخباء« و »نها رمان، بررسی جایگاه زن عرب در جامعه سنتی ترسیم شده در  رو  نیا  از  جامعه است.

می امری ضروری  تحلیلی  توصیفی  با روش  الطحاوی،  میرال  می  نماید.نوشته  نظر  به  نویسندهچنین  که  طرح    رسد  با 

پذیری و سلطه  ها، تحقیر و خوار داشت، ظلمگذشته، آشفتگی  عامهفرهنگو سیطره    مسئله اصلی رمان بر محوریت زنان

به تصویر    حضری را  اناًیاحک زن منفعل عربی در محیطی بدوی و  ی و اغلب یک وجهی از ی بعدتکسنت، تصویری  

تمردی دارد، این تمرد به تغییر و بهبود وضعیت وی در خانواده و    ندرت بهکه تسلیم گفتمان حاکم است و اگر  کشد یم

توان دریافت که زن کامل با تمام وجوه منشوری در جامعه مورد نظر نویسنده، جایگاهی ندارد  شود. میجامعه منجر نمی

زن   قهرمانان  با    تنهانهو  همانند خویش  زنان  و  به خود  ظلم  در  بلکه  ندارند،  سنت  بند  و  قید  از  رهایی  برای  تالشی 

 زن به خاموشی گراید.  های ی امید به تحول در میان شخصیتکورسوشوند تا گفتمان غالب همگام می
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 . مقدمه 1

معلولی و  علی  روابط  قالب  در  که  است  اجتماعی  و  فردی  واقعیت  به  نزدیک  روایتی  حالت،    شدهنوشته  رمان،  و 

رو به شناخت جامعه نویسنده و اندیشه حاکم بر آن   یاچهیدر  تواندیم هر رمان    .دهدیم را نشان    هاعادترویدادها و  

نویسان جهان عرب  تواند خویشتن خویش را به تصویر بکشد. میرال الطحاوی از جمله رمانباشد. در رمان، نویسنده می

رمان در  اجتماعی  و  فردی  حقایق  که  نسبش  است  و  اصل  که  وی  دارد.  چشمگیری  حضور    عربی  بایلق  بههایش 

  ندرت  به در این حین کهی عربی آن، حضور چشمگیری دارد؛ ها سنتجهان بدوی مصر و  آثارش،در بیشتر گردد، یبرم

دنیای به میان می  شهری  از  الطحاوی خود میحرفی  از شهر نمی  گوید:آورد.  نیستم و »من  نویسم؛ چراکه فرزند شهر 

  ای و رهایی از آن مسئله، زاده تخیل من نیست بلکه کودکی و پرورش من در این عالم صورت گرفته  همجهان بدوی  

ناممکن. او معتقد است بادیههمه رمان  است  نشینی قرار دارند، اگرچه حوادث آن در شهرها رخ  های عربی زیر سایه 

د و  وی،دهد  برساختة  جامعة  هستند«  ر  اساسی  موضوع  دو  صحرا  و  رمان2011)عبدالموجود، .زنان  میان  در  های  ( 

الطحاوی دو رمان الخباء و نقرات الظباء بیشتر از آثار دیگرش، میراث گذشته عربی را با خود همراه دارد. برای درک  

  پاسخ به این  دنبال   بهایم و در این مقاله  را برگزیده  ها، این دو رماننگاه نویسنده به جامعه و کنش زنان در میان سنت

 ها هستیم:پرسش

 های اجتماعی و فرهنگی را در این دو رمان به تصویر کشیده است؟الطحاوی اغلب کدام پدیده

 یی دارند و نمایندۀ چه نوع گفتمانی هستند؟ هاخصلتچه  هارمانهای زن در این شخصیت

 ی نویسندگان این پژوهش مبتنی بر فرضیات زیر است: ها یبررس

اینکه الطحاوی دیرینه آیین ها و گزینش ادبیات عامیانه و  نخست  باورها و  با حضور  گرایی و پدیده های بدوی را 

شفاهی در مقابل هجمه مدرنیته به تصویر کشیده و محتوی و لفظ را در خدمت ترسیم جامعه سنتی و البته مردسالر  

 داده است. قرار

ماندگی و باورهای غلط  دیگر اینکه، در این دو رمان، سنت و زن در تعامل و تنیدگی هستند. شاید که نویسنده عقب

داند و در کنار نام زن، انفعال و حزن و آه را نهادینه کرده و گفتمان خود و زنان داستان را  را علت اصلی سلطه بر زن می

 مرار سرکوب و خفقان و ناکامی رقم زده است.  نه بر مبارزه طلبی بلکه بر است

 . ضرورت پژوهش 1.1

یک زن    که  آنگاههای گسترده، آینه تمام نمای جامعه و یک نیروی اجتماعی است و  آفرینشی با دامنه  عنوان  بهادبیات  

اش  سالری بر پیکره زنان و حالت روحی  برد، از بازگویی شرایط و دستاوردهای جامعه سنتی و مرددست به قلم می

و   چشمگیر دارند  زنان در آن حضور  که  کندیمی را وصف یا نقد  ا جامعههایش  الطحاوی هم در رمان  فروگذار نیست.

خوانش دو رمان کمتر شناخته شده وی که پیوند ناگسستنی با محیط بدوی   اند؛بودهها دار سنتمیراث  شی پ از شیباینان 

جامعه عربی دارند و درک بدویت نهفته در واژگان و محتوای کالم امری ضرروریست تا دریابیم که الطحاوی چگونه و  

 . چرا لباس سنت و بدویت را بر قامت آثار خود پوشانده است
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 پژوهش   نهیش یپ. 2.1

آثار   باب  میدر  سالی  چند  که  الطحاوی  محفوظمیرال  نجیب  ادبی  جایزه  با کسب    های پژوهش  شده،  آشنا نام  شود 

عرب  انگشت جهان  و  ایران  در  پایان  شماری  ازجمله  است؛  گرفته  صورت  مستقل  شکل  رواية  نامهبه  في   االغتراب 

واکاوی  "مقالت  و    ( 2016)در دانشگاه محمد خیضر بسکره    نوشته خوله لعموری   ویلطحاا  المیر :لـ  "هایتس  کلینوبر"

و   هایتس  بروکلین  فمینیستی  رمان  در  داستانی  رمان  تأثی  هاجلوهعناصر  در  فرخزاد  فروغ  از  الطحاوی  میرال  یرپذیری 

و    نوشته  " یتسهابروکلین   ادبیات    یا بدخشانرؤعبدالحد غیبی  نامه  مبین و کاوش  لسان  در مجله   (1395تطبیقی) که 

نگاه فمینیستی  دسترس  قابل داستانی و  بررسی عناصر  از زوایای  است.    قرارگرفتهی  بررس  موردی است و رمان مذکور 

ف"  نامه انیپا الروائ  يالحواریة  أنموذجین"يالخطاب  الطحاوی.  لمیرال  الزرقاء«  »الباذنجانة  و  »الخباء«  مربیعی  :  وافیه   نوشته 

 است. شدهپرداختهباختین  ازنظر گاه( در دانشگاه الجزائر به گفتمان روایی این دو رمان 2006)

 مبانی پژوهش   .2

های  ها با یکدیگر و با جهان پیرامونشان است. ساختار اندیشه انسان در گروهزندگی اجتماعی بشر نتیجه تعامل انسان

های  بدون اثر یک نویسنده بیانگر فضای فکری او و بسیاری از واقعیتگیرد. از این رو  اجتماعی درون جامعه شکل می

اجتماعی است. در حقیقت ادبیات شکلی از بیان جامعه و نمایش حقایق زندگی است تا افق آگاهی جامعه را گسترش  

هر دوره در    دهد. از این رو »جامعه شناسی در ادبیات، در پی بازتاب شرایط سیاسی، اجتماعی و پی بردن به کل فضای

آثار، اجتماعیات در ادبیات است که به29:  1390)وحیدا،  .آثار ادبی است« نوبه خود در   ( بررسی مسائل اجتماعی در 

نیز مباحث   ی و مسائل مربوط به زنان در تعامل با  شناسجامعهتکوین و رشد ادبیات مؤثر خواهد بود. در این نوشتار 

»جامعه  نظر  موردهمدیگر   تفاوتشناسی  هست.  از  به  مردسالر  بخشیدن  مشروعیت  برای  بیولوژیکی  جنسی  های 

جسته  کار میتقس سود  جامعه  در  و  خانواده  تفاوتدر  این  و  توجیهاند  میها  زنان  انقیاد  و  مردان  سلطه  اما  گر  گردد. 

به فرهنگ استها، تفاوتفمینیست بیشتر بهره گرفتند؛ چرا که جنسیت موضوعی مربوط    ،«)طباطباییهای جنسیتی را 

می176-177:  1398پراندوجی،   بار  به  دیگر  جنس  برای  را  پذیری  کنش  و  انفعال  که  مردانه  فرهنگی  آورد. (، 

های اجتماعی و فرهنگی جامعه و آثار ناخوشایندی که  یتی از وضعیت موجود و انتقاد از واقعیتکه نارضا  روستنیازا

به در سال رانی، طرد و حذف جنس زن  حاشیه  در  که  از  دارند سبب شده  از گذشته،  بیش  نویسنده،  زنان  اخیر،  های 

زنان، شوربختی بغرنج  و وضعیت  اندوه  بازنمایی  برای  داستانی  ادبیات  زناشویی در هایشانظرفیت   ارتباط و زندگی 

 جامعه بهره گیرد.  این مردان نابرابر

ای برای انعکاس اندوه زنان  ربی است که آثار خود را آینهها نویسندۀ فرهیختة ع باید گفت میرال الطحاوی یکی از ده

( همسو با بیان وضعیت  رمان الخباء و نقرات الظباءهای الطحاوی )جامعه ترسیم شده در رمانسرزمینش قرار داده است. 

ها و  مشترک دارد که ارزش  گاه وهای مختلف دانش معنای خاص در حوزه سنت ای گرفتار سنت است؛ »زنان در جامعه

و   هستند.    رسوم   و  آدابعرف  معنایی  مشترکات  از  قانون  نمیسنتو  دور  نوسازی  جریان  از  در  ها  حتی  و  شوند 

از دل    (75:  1387)گیدنز،  .یابند و در یک ارتباط همزیستی درونی با مدرنیته درگیر هستند«ترین جوامع ادامه میمدرن

، نگاه جنسیتی به زن، شوندیمجنس دوم دیده    عنوان  بهه مردان را به همراه دارد، زنان  ها که با خود، سلط همین سنت
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آیینارزش و  باورها  و  و خرافهها  تفکر  در خدمت عدم  که  انتزاعی  هایی  و  امور وهمی  در  را  و زن  دارد  قرار  پرستی 

می شئمحصور  ظلمکند،  و  زنان  باووارگی  نوع  این  محصول  آنان  میان  در  ارزشپذیری  و  است؛  رها  اجتماعی  های 

هراسد و گاه در جامعه مردسالر، تسلیم سنت شده و تعارض و چنانکه هرگاه پای مدرنیته به میان آید، زن گاه از آن می

 کند.  تقابلی را تجربه می

 . نگاهی اجمالی به دو رمان 3

ی دختران و زنان مصری در دوران صحرانشینی حکایت دارد و هایروزمرگرمان الخباء نخستین رمان نویسنده، از  

رود تا آن  برای رهایی از وضعیت موجود از درختان و دیوارها بال می  متمردانه  هیباروح  ،سالهپنجقهرمان رمان فاطمه  

ه، صافیه و پیرزن خدمتکار مهربان به نام سردوب که با اهازیج و  سوی زندگی را ببیند. خواهران او همچون ساسا، سقیم

، مدام کارهای دختران  سرکوبگری  اهیباروحهای مکمل هستند و مادربزرگ  کند از شخصیتحکایاتی فاطمه را آرام می

شماتت   را  آنان  و  کرده  رصد  س کندیمرا  به  خانه  پستوی  در  ناموفق،  زایمان  چندین  از  بعد  اینان  مادر  می.  تا  ر  برد 

آورد و اغلب در سفر به سر  نداشتن فرزندان پسر به تعدد زوجات روی می  رود و پدری که به دنبال سرانجام از دنیا می

 برد.می

نیز، الظباء  نقرات  یک خانواده بزرگ مصری است که هر یک حکایات و   نویسنده، تصویری از چند نسل   در رمان 

راوی داستان، درباره تاریخ این خانواده بزرگ با حضور اجداد و    ی است که مهرۀاسراری نهفته دارند و این تمام چیز

رمان با جد    .کندیمانتقال مالکیت زمین و ثروت آن بین قبایل روایت    های متعدد زنان و بردگان و پیرامون شخصیت

یونس، منازع و شافعی و نسل بعدی:    یهانامزندگی فرزندان محجوب به    و مروری دارد به  شدهشروعبزرگ محجوب  

حاصل ازدواج لملوم باسل فرزند منازع با نجدیه، تولد پسری به نام نافذ و سه دختر    لملوم باسل و الشافعی السلیمی که

است که راوی    مهرةم  و سهله است و حاصل ازدواج سهله با پسرعمویش مطلق الشافعی دختری به نا  سقاوةبه نام هند،  

 باکه    حکم  و  امثال عادات و تقالید موروثی و اغانی و    در این رمان شاهد اسامی فراوان قبایل هستیم و  باشد.داستان می

 . اندجستهتمسک  هابدانگذشت زمان همچنان  وجود

 ها رمان. بررسی 4

محیط  المیرال   به  مصر،طحاوی  انتقادی  جامعه  نگاه  مصاحبه  نگردمی  با  در  میو  چنین  القاره  مجله  با  گوید:  اش 

درباره» من  که  میصحرایی  و  اش  محرمات  تقالید،  از  برگرفته  صحرا  میراث  نیست،  بیابانی  شنی  فضای  تنها  نویسم 

اند، آسمانی  ها ترسیم کردهطور که نقاش  ، تاریخ طولنی ترس و عزلت و غربت است. صحرای عربی آنهاستعرف

ای است پر از پنهانی و حکایات و اشعار و تاریخ گویا از غارت و یورش، زمینی حاصلخیز  ندارد. آن، تپهپاک و صاف  

زنان است گرفتن  اسارت  به  و  نژادی  و  طبقاتی  تقابل  ف)  «. برای  السید:    ۲۴  يحوار  وائل  االعالمیة،  این   (۲۰۱۵للدراسات 

است که تاریخ و گذشتة طولنی زن در کشورهای    تأمل  قابلمغز و    اما در واقع به حدی پر  اندکوتاه  چه  اگرجمالت  

می چالش  به  را  و  عربی  سنت  وضوح  بهکشد  قبال  در  نویسنده  ایدئولوژی  است.  گویای  سلطه  نظام  و  ادامه  ها  در 



39                       الخباء و نقرات الظباء  ؛یالطحاو رالیم یهارمان یزن در جامعه سنت  گاهی بازنمایی جا /ی می الهام مر         چهاردهمسال   

 

 

ا بررسی  های مذکور رهایی از نوع نگاه به زن و حضور او و اندیشه وی در جامعه مورد ترسیم الطحاوی در رمانمؤلفه

 کنیم. می

 . نگاه جنسیتی در جامعه  1.4

دانست   باید  موضوع  این  به  پرداختن  از  بهقبل  انسانی  جوامع  همه  فرهنگی  و  اجتماعی  از    »ساختار  متأثر  شدت 

ویژه متأثر از   اند و به واقع برساخته از اجتماع  شود؛ اما درهای جنسیتی است که غالباً علمی یا طبیعی نمایانده میتفاوت

الطحاوی این نگاه جنسیتی را بیشتر و بهتر نشان   (.274:  1381های جنسیتی است«)جنکینز،  تصورات قالبی و ایدئولوژی

ی که یکی از مظاهر ظلم به زنان است، اغلب با هدف به دنیا آوردن فرزند  همسر  چندپدیده  مثال    طور  بهداده است.  

برگزیده می  عنوان  بهپسر   برجای گذاشتن نسل  فاطمه نیروی کار قوی و  مادر  با  الخباء  رمان  شده. شخصیت پدر در 

برای او فرزند پسری به    نتوانستدکند که اینان  ی دوابه و راحات ازدواج میهانام  بهزنانی    قهرمان خردسال رمان و سپس

 (  127 )رک: الخباء:.و یا طالق منتهی شد ها به عزلت، مرگدنیا آورند. سرنوشت برخی از آن

اما   الظباء  و  ترسیم   برآمده( جمعی  عامه  فرهنگ )  فولکلورنقرات  میرال ضمن  که  است   و  آداب  از محیط صحرایی 

ای که بر مبنای  تعامل با زندگی شهری قرار دارند، به مجادله با این ناخودآگاه جمعی و اندیشه  در  قبایل عربی که   رسوم 

ای بر روابط نسبی تأکید دارد؛ اینکه  جامعه قبیلهپردازد. برای مثال  است، می  قرارگرفتهکهتری و به بردگی کشیدن زنان  

ال  نقرات  در  بیفتد.  اتفاق  قبیله  بین خویشاوندان  باید  در خانواده ازدواج  ناکام سه خواهر  و عالقه  ازدواج  داستان  ظباء 

که از کودکی عاشق    سقاوة دهند.  ی تن میاجباردواجی  زا  بهیشان فراتر از مرسومات است؛ اما  هاخواستهعربی آمده که  

بود و جز   بن مبارک  لهم  نام  به  به گاه جوانی،  درپسری  ازدواج شخصیت    آستانه مرگش  اعتراف نکرد.  این عشق  به 

که دوست    خواست؛ چراکه عاشق عکاس خارجی شده بودینماو را    که ینا  باوجودسهله با پسرعمویش مطلق الشافعی  

گرفت، ازدواج کرد و داستان پدربزرگ محجوب که  یمبا پسرعمویش که از زنان خدمتگزار کام    ناچاربه پدرش بود و  

هند که دوستدار یک    داخت تا با فرد دیگری غیر از طایفه و تبار خودشان ازدواج نکند و همچنیندخترش را در نهر ان 

در جنون و با حبس شدن در اتاقی کوچک از دنیا    جی تدر  به،  شیپسرعمواجباری با    برده بود، سرانجام به خاطر ازدواج

منازع« التي کانت له حتی لو لم یطلبها و لن یتحدث عن »هند« سیقول  و قد یحکي قصه ارتباطه بامها »سهلة بنت لملوم باشا    رفت:
فقط ان ابن عم ینزلها عن هودج عرسها بکلمة، سیهزون رؤوسهم و هو یؤکد »نرمیها التمساح و الیأخذها الفالح« حاکیا قصة الجد  

النهر  ابنته في  القی  الذي  ال(  22  :تاد  )الطحاوی،    محجوب  النجدیة علی رأسها  لتفیق من  فسکبت  البارد و شدتها من ضفیرتها  ماء 
  و ستطلع روحك من بیته«   عمك، ستعودین ستعودین، تطلعی تنزلي ستعودین، ابن  ك ولو انکسر ظهر   كذهولها و تقول »أمشی مشی أهل

 (67همان: )

کند که سهله  دختر لملوم باشا منازع« حکایت می  سهلة دخترش از قصه ارتباطش با مادر او »  مهرة»پدر برای  :  )ترجمه(

او را از کجاوه عروس پایین    ش یعمو  پسرگرچه او را خواستگاری نکرد و از هند سخنی نخواهد گفت.    برای او بود،

او  می و  داد  تکان خواهند  را  و همه سرهایشان  »یم   د یتأک آورد  تمساح  کند  پیش  را  را    میاندازیم دختر  او  و کشاورز 

کند که دخترش را در رودخانه انداخت/ پس نجدیه بر روی سر هند  محجوب را حکایت می  پدربزرگ« قصه  .یردگنمی

می و  بیاید  هوش  به  منگی  و  گیجی  از  تا  گرفت  مویش  دسته  از  را  او  و  ریخت  سرد  خانواده »  :گویدآب  مسیر  در 
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ال برو و پایین بیا تو بازخواهی گشت،  ی گشت، ببازخواهی گشت  بازخواه)خویشانت( راه برو گرچه پشت تو بشکند،  

 «.آوردیبرمسر   تیپسرعموروح تو از خانه 

  است و تنها فرزندان پسر حق تعلیم و تربیت دارند   ای، آزادی انتخاب مرهون خواست مردان خانوادهدر چنین جامعه

به   زنان  و  هستند  ابداع  و  خردگرایی  و  ماجراجویی  به  موسوم  پیوسته  مردان  که  تردید  »چرا  و  شک  و  شدن  تسلیم 

با این نوع نگاه، پدربزرگ نافذ برادر هند را برای تحصیل در رشتة    (101:  1392)محمدی و صادقی،    موصوف هستند«

می میسر  را  آینده  انتخاب شغل  در  آزادی  حتی حق  آموزش  آزادی  که حق  فرستاد  پاریس  به  از  حقوق  هند  اما  کرد؛ 

ان اسمه »نافذ« صار ذلك الخال البعید الذي ارسله الجد لملوم لیتلقی علوم المحاماة فی باریس،  هذا الولد ک  :ماندیبازم  اشعالقه
 لکنه أرسل إلیهم صورة عرسه من کالیفورنیا أو نیوجرسي مع بطاقات التهنئة، .../الذین یعرفون »هند« سیقولون إنها کانت تدیر االسطوانة

تتلو مقاطع من »ماجدولین« بصوت مؤثر تحت أشجار    لتتعلم الرقص االیقاعي و تجلس وحدها محاولة تقلید صوت فتحیة أحمد و 
و   المدرسة  ناظر  ابنة  »انجیل«  استعارتها من مس  التي  الروایة  نیوجرسي و یمّزق  الذي یقطن اآلن في  أن یلمحها أخوها  قبل  الحدیقة 

 . (61تا:  د)الطحاوی،  یلطمها علی وجهها فینزف أنفها

پاریس فرستاد؛ ولی او عکس    ام که پدربزرگ لملوم برای فراگیری وکالت بهاین پسر نافذ بود، آن دایی»نام  :  )ترجمه(

کارت    اش یعروس با  نیوجرسی  یا  کالیفورنیا  از  را    اشخانوادهبرای    یی گو  آمدخوشرا  هند  که  کسانی   / فرستاد 

او    گفتندیم  شناختندیم را  ااستوانهکه  موسیقای  چرخاندیمی  تنها  تا رقص  و  بگیرد  یاد  را  تقلید    نشستیمی  برای  و 

. قبل از  خواندیم، زیر درختان باغ  رگذاریتأثکرد و مقاطعی از »ماجدولین« را با صدایی  صدای فتحی احمد تالش می

در نیوجرسی سکونت دارد او را دزدانه نگاه کند و زمانی که آن را از انجیل، دختر ناظم مدرسه    اآلنکه    اینکه برادرش

 «.خت یریم  اشینیبسیلی زد و خونی از   اشچهرهقرض گرفته بود، پاره کرد و بر 

 ها . باورها و آیین2. 4

ای نامحبوب به  دهد، چهرهنشان می ای که او از فقه دینیبوده و البته چهره رنگ کمهای الطحاوی حضور دین در رمان

دریافت. او در یک    توانمی  شدهخلقهای  ی شخصیتل   به  ل دارد، بلکه در  رسد؛ این امر را صراحتاً بیان نمینظر می

متون برای مصلحت    لیتأو  :ویدگکه میطوریمصاحبه، به تفسیر سطحی از معارف دینی نسبت به زنان اشاره دارد. به 

به گروهسیاسی  در  میویژه  کار  به  دینی  خود حق  های  به  اینان  و  حتی حق    لیتأورود  و  را  ریکارگبهمطلق  زن  از  ی 

خرافه  .دهندمی به  می  اعتقاد  چشم  به  رمان  دو  هر  و در  زن  وجود  در  را  پدیده  این  پیش،  از  بیش  نویسنده  اما  آید، 

او نمایش   باورهای خرافی میدهد. چگونه میمیعملکرد  به نظر میشود یک زن دستاویز  برای برون  گردد.  رسد زن 

  شود و به باورهای کهن که ریشه علمیرفت از وضعیت اسفبار موجود خود و برای تسلی نسبی چنین دچار وهم می

زمانی که زن را منبع    ژهیوبهشود،  می  ردهکارببهالخباء، برای رهایی از شقاوت تعاویذ    در رمانگردد.  ، معتقد میندارند

شقاوت   سقط  که  آنگاه،  شمارندیبرماین  جهت  به  خانواده  مادر  مرگ  بعد  نیاورده.  دنیا  به  پسری  مکرر، فرزند  های 

برای ورود زن جدید، از نشانه  مادربزرگ،  را  او پاک میخانه  و صنعت  »  کند:های وجودی  القطن  یمززن  بالصبایا  جاءت 
لها   یکتبون  و  الجدران  علی  ماءها  ترش  و  تعاویذهم  یتلون  و  بخورهم  یطلقون  العجائز  و  بالرمالین  جاءت  أن  بعد  الفرش  و  األغطیة 

 (96: 2001)الطحاوی، «...بالمحبة
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  و او زیرانداز و بستری را فراهم ساخت بعد اینکه   دندیتابیمدر هم    را  هاپنبه»مادربزرگ دخترانی را آورد که    :)ترجمه(

و    دیپاشیمو آب تعاویذ را به دیوارها    کردندیمو حرز قرائت    پراکندندیی را آورد که بخور )کندر(  هارزنی پو    رهای گفال 

 «...خواندندیم   فرابرای آن زن جدید محبت 

یابد و برای غلبه  شود و مونسی نمیگیر میاو گوشه  کند،انسان در برخورد با رکود زندگی روستایی احساس ترس می

ترس، این  می  بر  خلق  ذهنش  در  خرافی  گفتحکایات  از  داستانی  رمان،  همین  در  فاطمه  چنانکه    باوگویش  کند، 

في »  :سازدیمی خیالی زهوه و مسلم  ها تی شخص نرف  للبئر،  الجنیة  تصبحنا  و  مقسومة«  االحزان  »إن  تقول  معي  تبکی زهوة  و 
الناتئ   البروز  ذلك  ظهرها  غضاریف  فی  فنرمق  المحنی  األسود  جسدها  تکشف  صوت،  ألف  لضحکتها  فتصبح  تضحک  و  درجاتها 

 ( ۸۲: ۲۰۰۱)الطحاوی،  «.الصغیر

اند و جنی با ما درون چاه، شب را به صبح شدهها تقسیمگوید همانا غمکند و میگریه می  همراه من  »و زهوه  :)ترجمه(

اش را نشان داد و اش هزار صدا ایجاد شد، بدن سیاه و خمیدهخندید و از خندهو می  لرزیدیمهای چاه میما در پله  برد،

 م«.به آن برجستگی نمایان کوچک نگاهی انداختی های پشتش،ما در غضروف

انشراح التي کانت  »  به تعاویذ معتقد است:  سوادییا همچون انشراح، برده هند در رمان دیگر الطحاوی که در پی بیو  
تؤمن بکل التعاویذ السحریة قالت إن الزرافة تتنبأ بالغیب و کل الکاهنات فی أدیس بابا و سنار یضعون سیورا من جلدها لتحمل التمائم  

حارسة و عین العاج تحرس المومیاوات    و أن العین  يح  العاج تمیمة سحریة أیضا فهو جماد میت یخرج من لحمو االحجبه و قالت إن  
 ( 62تا:  دالطحاوی، ) «و االجساد الهالکة في المقابر القدیمة

کند و همه کائنات در  ایمان داشت گفت که زرافه از غیب پیشگویی می  »انشراح که به همه تعاویذ جادویی:  )ترجمه(

طلسمی را با خود حمل کنند و گفت که عاج، حرزی    ویی از جلد زرافه را دارند تا تعاویذ  هاتسمه  و سنار  آباباسیآد

و چشم شود و چشم نظر نگهبانی است  ای است که از گوشت مار خارج میجان مردهجادویی است و آن جسم بی

 کند«.نگهداری می های قدیمی راها و اجساد نابودشده در مقبرهعاج، مومیایی

طرح یا تصویر بیان    صورت  بهمفاهیم اجتماعی را    در نقرات الظباء، نویسنده در عنوان انتخابی اثر با کاربرد اسطوره،

لمس برای مخاطب است. روایت به طرز    بلای قاگونه  گونه ارائه، تشدید احساس و انتقال آن بهکند و هدف ازاینمی

ر.ک. ضمیران، ).کندهای هویتی فرهنگ را بیان میلینفکی با اسطوره عجین شده است و اسطوره روایتی است که ریشه

و هي  »  دهند:های مشخص معنایی را نشان میای حکایت دارد که اشارهاز اسطوره  ( الطحاوی در این رمان،41:  1389
السماء و ألنها ترکت ولیدا صغیرا علی الرمال الیعرف کیف یهرب من صیاده،   يتحکی لها حکایة »السهی« تلك الظبیة التي رکضت ف

تا،  د)الطحاوی،  «...ها المضیئة نجوما تتنبأ بمواضع الخطر  ترکت ولیدا صغیرا علی الرمال الیعرف کیف یهرب من صیاده، ترکت له نقرات

82 ) 

سوی آسمان دوید و او بچه کوچکش را بر   کرد، آن آهویی که به»و او برای هند حکایت سهی را روایت می:  )ترجمه(

های روشنی برای  حفره  اش بگریزد، این آهودانست چطور از دست شکارچیروی شنزار رها کرد و آن بچه آهو نمی

 دهد«.از مواضع خطر خبر می جا گذاشت کهاش بهبچه

تا در آسمان جایی برای خود پیدا کند    دودیمی که در اصل آهو است  ا ستاره  اسطوره، نیازمند تفسیر است.  این نوع از

بماند؛ امان  در  دام شکارچیان  از  زمین  و  روی  بر  آهو  این  کوچکی    ولی  شنزارها    گذاردیم  جا بهفرزند  بالی  بر  که 
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گذارد تا فرزندش را راهنمایی کند و او را از مواضع  بر روی زمین جای پایی می  و این ستاره سهی یا همان آهو  خزدیم

کند. استفاده از ستاره برای بیان  اشاره می  ها بدانهایی هستند که نویسنده در رمان  ها همان سنتکند. این دام  خطر دور

به تعبیر،  در این  هدایت  نشانه  نویسنده  عنوان  و  است  عربی  ارتباط    محیط صحرای  و  طبیعت  تفسیر  به  اشاره  ضمن 

شمارد. سید  می عدالتی و آسمان را رمز بقا و عدالت و امید بر و بی ی دی ناامحافظه جمعی با آن، زمین را منبع شکست و 

خواهد در  ای است که میدهد که نقرات الظباء، نوشتار زنانهقطب در همایشی پیرامون کاربرد این اسطوره چنین نظر می

و   (6:  2006  آدمی را روشن کند )قطب،  خوردهای، مناطق ناشناخته ذات شکستهمچون ستاره  آسمان ابداع و نوآوری،

و آهنگ حرکات این واژه تعبیر کننده    " تالف و  " توان نتیجه گرفت نقرات به صیغه جمع مؤنث سالم و با آمدن  یا می

پژواک   که  است  زنانی  زمین  شانیهاگامقضیه  آبادی  و  آزادی  خواهان  و  است  شنیدنی  زنان  و  مردان  قید    برای  از 

 کننده هستند.  های نابودسنت

 پیوند اندیشه زنان با بدویت و میراث عامیانه   .3. 4

که حیات بدوی مصری را ارائه    داندنویس میعنوان نخستین زن رمان پست میرال الطحاوی را به روزنامه واشنگتن

الهام گیری از میراث در رمان الطحاوی حاکی از این  کرده و بحران زن بدوی و نیاز او به آزادی را توصیف کرده است.  

یافته است و با افکار و اندیشة مردمانش  خواهد خواننده را با محیطی که در آن تربیتاست که نویسنده از یک سو می

های مورد بررسی در این پژوهش  ازد و با نگاه بر میراث به تفسیر زمان حاضر و آینده بپردازد. رمانآگاه است، مطلع س 

گیری از لهجه محلی در صدد ترسیم موقعیت اجتماعی و جغرافیایی  معجمی از میراث شفاهی است و الطحاوی با بهره

به  را  میراث  »نویسنده  است؛  برآمده  روستایی  زندگی  شیوۀ  با  ارتباط  می  و  ریشهکار  به  او  اینکه  بر  دلیل  و  گیرد،  ها 

البته به  اصالتش چنگ میزند و  با   انگیزۀ مهم در  کارگیری محیط بدوی و محلی طرح هویت ویژه در راه قطع ارتباط 

  کثرت اشعار(  56:  1998رمان غربی است و تأسیس رمانی که ازلحاظ شکل و محتوی صبغه عربی داشته باشد« )صالح،  

نقرات  فولکلور و  الخباء  در  حکایات  پیرامون    الظباء، و  زنان  است.  شفاهی  فرهنگ  از  ترانههمبرآمده  این  را ،    ها 

»نص اللیالي و :  کنندی عامیانه را برای گذراندن وقت، تکرار میا ترانه  یسیردوک. دختران کشاورز که به هنگام  دن خوانیم
ا القمر ماشي/ هاتوا الدوایا و القلم و اکتب علی شاشي/ مملوک صغیر و خد العقل من رأسي /  أنا ویا القمر ماشي/ نص اللیالي و أنا وی 

 ( 42: 2001)الطحاوی،  نص اللیالي و أنا...«

نویسم/ محبوب  می  امصفحه/مرکب و قلم را بیاورید و بر روی    روم یم»نیمه شب است و من همراه ماه راه  :  )ترجمه(

 کوچک عقل را از سرم ربوده است / نیمه شب است و من..«  

نماینده نسل پیشین(،  )گوید که عمه مزنه  راوی داستان می  ةمهراهازیج در رمان نقرات الظباء، آنجاست که    نیا  نمونه

می قرار  پاهایش  روی  بر  جدید(  نسل  )نماینده  را  میاو  قدیمی  شعر  و  در  داد  که  داردخواند  تأکید  انساب  بر  :  آن 

ثوبة للرعیان / انتي ساللة من حّر لسید جداد منّسب   كتهدهدني العمة مزنه علی ورکیها و هی تهزج بها؛ ما انک للی یصید عویل وألن»
 ( 37: تادالطحاوی،) «للشجعان.

تکان    :)ترجمه( زانوهایش  او  بر  را  مزنه من  آواز  درحالی  دادیم »عمه  را خواندیمکه  ناله  و  آه  که  نیستی  تو کسی  ؛ 

نگهبانان هستی  و همانای  کنیمشکار   برای  لباسی  نژاد اجداد  /  تو  از  منتسب هستنداآزادهتو  به شجاعت    « لهجهی که 
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؛  باشدینماصی  در انسجام فضای عامیانه و محلی رمان بسیار تأثیرگذار است و اغلب دارای مفهوم خ  هاترانهعامیانه این  

بیشتر    رفته  کار  بهیی که در رمان الخباء  هاالمثلضرببه میراث عامیانه مصری توجه دارد.    شخصاًجز اینکه الطحاوی  

...    بیت بال رجل، واحة بال بئر»و کهتری زنان است:    افتخار به انساب  برای توصیف جامعه مردسالر و در نقرات الظباء 
  /  الخیمة إال الوتد / طیر طیرة الغبرة / البنت بسبعة وجوه. و رمان دیگر آمده: و نرمیها للتمساح و الیأخذها الفالح أرض خراب / ما یقیم  

 «الطعمة تکسر العین / أنفك منك و لو کان أجدع.

به انگیزه پس  در  بسیاری  در    های  نویسنده  تمایل  دارد،  وجود  عربی  رمان  در  بدوی  محیط  رسواسازی  کارگیری 

و عقب تخلف  در  که غرق  مهم  محیطش  زمرۀ  در  است،  انگیزهماندگی  برنمایش  ترین  الطحاوی عالوه  هاست. هدف 

محیط بدوی و شرایط زیستی و فکری در آن، به جهان روبه افول بدوی اشاره دارد که رمان نقرات الظباء نمونة خوبی  

سوی آن افرادی پایبند فرهنگ سنتی بدوی قرار دارند و در  یک  برای نمایش این جهان رو به افول است. جهانی که در

شوند. ناگفته نماند که  کنند و گاه تسلیم میاند، گاه تمرد میسوی دیگر نسلی که بین سنت و افکار جدید گرفتار آمده

 الطحاوی این جهان را از منظر زنانه به نمایش گذاشته است.

گیری از ظرفیت میراث  اند، نمونة دیگری از بهرهبرقرار کرده  ه یمادرونبا    ییهایی که پیوند معناالمثلکاربست ضرب

است که نویسنده از آن بهره جسته است. در رمان الخباء سردوب و مادربزرگ حاکمه، دو فرد قدیمی که زبان به این  

ود. در ادامه به چند نمونه مهم  رهای جامعه سنتی و زن فراتر نمیکه چهارچوب این امثال از پدیده  ندیگشایمنوع ادبی  

أرُض    بیتُ بال رجلٍ، واحة ُبال بئرٍ...(  91:  2001)الطحاوی،  واللُه ما خفَّ عقُلک إال مما رأت عیُنك یا صغیرُة...»کنیم:  اشاره می
به   احتمیت  و  صلحت  إن  مرعی  المرأُة   ... تحضُنه  أرُض  تلزُمه  الوتُد  و  الوتُد  إال  الخیمَة  یقیم  ما  القفارِ خراب،  یا   من 

 ( 42)همان:  «.طیُر طیرُة الغبرِة حتی یخلَف اللُه علیك بالولدِ (/ 94)همان:ولیدي...

چشمت دید ای دختر صغیر.../ خانه بدون مرد مانند   ازآنچه»به خدا سوگند که عقلت سبک و کودن نشد مگر  :)ترجمه(

خواهد که در بسترش  کند و میخ هم زمینی میبیابان بدون چاه است ... زمینی ویران است، و تنها میخ خیمه را برپا می

بیابانی و خشک شدن   گزند  از  اگر اصالح شود،  بگیرد... زن چراگاه است  ماند    له یوس  به قرار  امان  در  پسر  ای  تولد 

 .  «جای بگذارد )بدیمنی برود( تا خداوند برای تو پسری را به کالغ( پرواز کند) غبارآلودپسرم.../ پرنده 

بر تحقیر زن و جایگاه او  امثال و جمالت تعمیم بر برتری    یافته در عبارات فوق، دال  تأکید  در جامعه سنتی مصر، 

و   مرد  زن  گذارارزشجنس  بر  می  به  برحسبی  که  دیگر  نمونه  در  است.  پسر  نوزاد  آوردن  بیدنیا  را  آن  شک  توان 

"الصبایا لهن    عامیانه مصری  المثلضرباین همان    (98)همان:  "البنُت بسبعِة وجوه"فمینیستی قلمداد کرد آمده    المثلضرب
شان حکم بر زیبایی  توانینمکند و  دال بر این معناست که ظاهر و اندام زنان در هر مرحله از عمر تغییر می  "ألف وجوه 

؛ چراکه او را از اندام مردانه که  آمدهیمهای الطحاوی امری ناخوشایند به شمار  کرد. این تغییر همواره برای زنان رمان

 کند.  است دور می هایستگیشانمونه احراز 

 و زنان  جامعه تقابل سنت و مدرنیته در اندیشه  . 4.4

  سمتو انتقال در    ، ادوات سفرهایدنینوشو    هایخوردناز    های مورد بررسی، کاربرد اسالیب مختلف میراث،رمان  در

گرفتار  سو  و که  کسانی  و  طالق  و  ازدواج  روابط  وسیع،  صحرای  مسائل    هارمانی  جا یجا در    اندسنتی  از  بیشتر 
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آشکار    طور  بهشود. نویسنده  ها باز میگاه پای دنیای شهری هم به رمان  و البته  گرددیممطرح    ی سیاسی، مسائل اجتماع

وقتی فاطمه در رمان الخباء با    .داردیممان این امر را نهفته  گوید بلکه در روح رو با تفصیل از این رویارویی سخن نمی

. شخصیت آن، نماد تمدن شهری  شمردیبرم، او را تنها پنجره رهایی خود  دیآیمشود که از شهر  آشنا می  "آن"زنی به نام  

فاطمه و  خانه    است  را    "آن"توصیف  مدام  آنجا    داند یمی  اقصهیا  در  پدر  تعبیر  به  که  بشر  همه  مثل    تواندیمبرای 

شودها شاهزاده ترک  فاطمه  ؛ی  وجود  در  و حضریت  بدویت  این  تفاوت  اوج    اما  به  دکتر    رسدیمزمانی    حل  راهکه 

پایش   قطع  در  را  او  پای  را  داندیممداوای  فاطمه  شهری  جامعه  می  ترساندیم.  جذب  را  او  سویی  از  تلفیق  و  کند. 

با زندگی جدید و غربت  خاطر  بادیه و سلطنت شهر در وجود او احساس    ری پذ امکاناتش از خانواده  نیست. سلطنت 

تعامل فرهنگ    وجود  بااست که  هسنتای چنان غرق در  جامعه قبیله  . در رمان دیگر الطحاویزدیانگیم  بروحشت را  

چشم   به  افراد  درون  در  گذشته  میراث  ابقای  همچنان  خانواده    مثالً.  دیآیممدرنیته؛  رویه تحص   رغمیعلپدر  یالت، 

ینال لیسانس األدب  »  گیرد:ای در پیش میاجدادش را نسبت به شعائر قبیله أنه تلقی في فیکتوریا کالج و کاد أن  کان أبي رغم 
معظم وقته في تلك الجلسة...  االنجلیزي، لکنه کان متیما بتلك الجلسة حول النار التي تترک رمادها یسف في الحلوق، فقد کان یقضي  
 ( 16تا:  دون)الطحاوی،   «شرب القهوة المذاب فیها األفیون و مضغ بعض الحکایات عن أحد أفراد األسرة خصوصا الجد األکبر...

را    :)ترجمه( انگلیسی  ادبیات  لیسانس  که  بود  نمانده  چیزی  و  خواند  درس  ویکتوریا  کالج  در  اینکه  رغم  علی  »پدرم 

ماند، او بیشتر وقتش را در آن ما شیفته این جلسات پیرامون آتشی بود که خاکسترش در گلوها برجای میدریافت کند؛ ا 

ای که تریاک در آن ذوب شده نوشید و برخی حکایات را درباره یکی از افراد خانواده به ویژه  قهوه  ...گذراندنشست می

 جد بزرگ بر زبان داشت«. 

با مدارس    رغمیعلکند که پدرش  راوی داستان عنوان می ی مخالف  روزشبانهتحصیالت و برخورداری از فرهنگ؛ 

کند که به مدرسه ابتدایی  اند و پیشنهاد میرا فاسد کرده  تی هاخالهگوید این مدارس عقل مادر و  به دخترش می  است و

پدربزرگ   نام  به  با    الطحاوی در توصیف   برود.  ،شدهسی تأسکه  اشاره میشیپسرعموازدواج هند  را،  او  مانند    کند که 

ای است و ماشین  های قبیلهوجود ماشین، با کجاوه به منزل شوهرش بردند. هودج نماد سنت رغم یعل مادربزرگ مادر و  

الصباح حملوها    يف»  ها بر زنان است:دهنده تحمیل سنتو هند نشان  جدةتکرار اسامی أم و    نماد زندگی حضری است و
 (64تا: دون )الطحاوی،  «علی هودج مثل أمها و جدتها رغم أن الباشا کان لدیه عربة

 )ترجمه( »در صبحگاه او را سوار بر کجاوه بردند مثل مادر و مادربزرگش علی رغم اینکه پاشا ماشین داشت«.

دگرگونی زمان و تغییر شرایط، نمونه زنان    رغمیعلبینیم که در دنیای جدید  ما عمه مزنه و مادربزرگ نجدیه را می

با توصیف    کنند. نجدیهاند که ذهنشان حکایات قدیمی را حفظ کرده و زمان حاضر را رد میبدوی ابتدا که  از همان 

دهد که  نشان می  نیاکند؛  شود، پشت به دوربین، قهوه حاضر میهای رمان در قاب یک عکس قدیمی آغاز میشخصیت

ها پایبند است. وردهای جامعه حضری به دور است و با درست کردن قهوه این نوشیدنی دیرین عربی به سنتاو از دستا

امشی مشي أهلك  "ت باشی:  ا دهرو آیین خانواگوید به هر قیمتی باید دنبالهاو به هند که نمونه نسل بعد از خود است می
به نسل سوم داستان هم تعلیم    برتری جنس مذکر و افتخار به انساب   اندیشه  ( 68تا:  دون  )الطحاوی،    .ولو انکسر ظهرك "

نمونه نسل جدید است،  مهرة  شود.داده می را  اهزوجه  نوه خانواده که  از اصل و نسب پاک در    خواندیمای  آن  و در 
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عنده عزوه من رجاله ما فیهم واحد  عایش في عزة و داللة من کثر نیاقه و جماله و  »  :گویدکثرت پسر و شتر نر و ماده سخن می
 (17: 2001)الطحاوی،   «.دالل

 . خوار داشت زنان در جامعه  5. 4

منفعت برجستهرفتار  فرآیند  جامعه،  زنان  به  نسبت  مردان  استثماری  و  بهطلبانه  مردان  و    سازی  برتر  جنس  عنوان 

بهحاشیه زن  ارزش  رانی  زدن  هم  بر  دیگری،  داشت  عنوان  خوار  وی،  ها،  معنوی  ارزش  و  وجود  گرفتن  نادیده  زن، 

شیءانگاری و پایین آوردن مقام زن در حد یک ابژه، از جمله موضوعات مهمی است که زن فرهیخته عرب از آن رنج  

آن، یعنی تبدیل انسان به    ترعامیی از این خوار داشت را در مفهوم  نمودهابرد و در صدد انعکاس آن برآمده است.  می

و   تولید  ارزش  خصوصبهابزار  انگاشتن  را  نادیده  انسانی  در توان  میهای  نگرش  این  کرد.  مشاهده  رمان  دو  این  در 

دانند که اختیاری در انتخاب چیزی  یمهای الطحاوی بیشتر در نوع نگاه مرد به زن پیداست. وقتی زن را مُلک مرد  رمان

لیس لي في العرِس و الالخضاِب... اترکوني معها« فنخزتها  » شود:می زدهرقمباء برای صافیه چنین چیزی ندارد. چنانکه در الخ
  الجدُة في صدِرها بالعصا و قالت: صرَت ملَک رجِلک یا خلفَة السوء ... منذ متی صار لك لساُن یا بعَر المطایا، ما لك خیرة  في شئ یا

 (70: 2001)الطحاوی،   «بغیضةُ 

»برای من رمقی بر عروسی و حنا کردن نیست... من را با مادر رها کنید« مادربزرگ با عصا به سینه او کوبید و  : ()ترجمه

مردت   تملک  در  تو  ناخلف...ی،  هستگفت:  فرزند  کی    ای  در    حال  به  تا از  تو  چارپایان،  پشکل  ای  درآوردی  زبان 

  مثل طبیعی  یدولکه ت   "خیره"اسبش به نام    طمه با به یادآوردندر همین رمان فا  یار نیستی ای منفور«.اختصاحبچیز  یچه

  داند.ینمپیشرفت خود و همگنانش را حتی در سطح یک حیوان هم    گذارد،ی میجا  به، نسل خوبی را  هرسال دارد و  

ارزش بودن زنان که در مقایسه با حیوان  این مقایسه و پایین آوردن پتانسیل زنان به سطح یک حیوان دلیلی است بر بی

بدیمنی  یمکه   به  از نقصان جنسی و جسمی  باشد، یک زن  بارآوری  و  برکت  منبع  فقد »:  رسدیم تواند   ... أغنی  لن  أنا 
ت لماذا الیجئ... خیرُة  أعکُز، الأحُد یحملني لکن  أنا  بتروا ساقي...  أن  منذ  الشؤومِة...أبي الیأتي  الغرباِن  مثَل  ما  سأنوُح  عبت من کثرِة 

جیدةً  ساللًة   ... تنتُج  عام  کلُّ  عربي،  فقري  عموِد  علی  انجلیزیِة  قوائِم  مهرة  عربي،  فرِس  علی  ألماني  حصان  صغار،  من   «أنجبت 
 (. 126-125: 2001)الطحاوی، 

از زمانی که ساق پایم را بریدند پدرم نیامد... من   خواهم کرد...  قارقارخوانم ... مثل کالغ شوم  »من ترانه نمی  :ترجمه()

  اسب  خسته شده،  هااسبکرهآید ...خیره از کثرت تولد  کند؛ اما پدرم برای چه نمیزنم، کسی من را حمل نمیعصا می

 کند«. آلمانی بر اسب عربی، کره اسبی با پاهای انگلیسی بر ستون فقرات عربی... هرسال نسل خوبی تولید می

دارد،  این   را  تعبیر  همین  هم  الظباء  نقرات  در  الطحاوی  که  است  حالی  کها گونهبهدر  با  ی  بدوی  محیط  ذکر    در 

داند. این  یماسب، حیوان مهم و ستودنی در آن زمان، شوم بودن و خیر بودن قدومش را همچون قدوم زنان    هایویژگی

الخیُل  »  :دانستندیم زاد دختر که اغلب قدومش را شوم  کنایه نویسنده است به اعتقاد گذشتگان نسبت به تولد نو  نوعی
 ( ۳۳)الطحاوی، دون تا :  «. الجدیدِة، فیها الشؤُم و قدُم الخیرِ  مثُل النساِء و مثُل الدورِ 

 ها بدیمنی و قدم خیر است«.های جدید هستند، در آنمثل زنان و خانه هااسب» :ترجمه()
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نظر گرفته نشده بلکه    شود. زن به حکم ذات درونش دردر همه این شواهد، دوگانه مؤنث بودن و زن بودن مطرح می

رزشی  شود. ذات زن دیگری است که همواره منفعل است و ظهور و بروزش ابراساس مادینگی او ارزش گذاری می

   ندارد؛ بلکه زایش فرزند پسر یا همان من ارزشمند مبنای ارزشمندی زن قرار گرفته است.    

آورند؛  یم قهرمانان زن، زمینه تباهی خود را فراهم  شود این است که  حقیقت دردناکی که در آثار الطحاوی یافت می

کند. می  اند نیز صدقها جدا شدههنجارها و ارزشاین مسئله حتی در مواردی زنانی که تمرد پیشه کرده و در ظاهر از  

نیز در کنار مردان جامعه   نهادینه گشته که خود  باورهای مورد پسند جامعه چنان در وجود زن  این است که  واقعیت 

دست نظام سلطه گشته است. مادربزرگ، در رمان الخباء نمونة از این زنان  ایستاده و در ظلم به خود و دیگر زنان هم

نوها به  تحقیرآمیز  نگاهی  که  پاک  ست  سالله  نداشتن  و  یمنی  بد  موجب  را  داشتن  دختر  و  دارد  فاطمه  داند؛  یماش 

وجود دختر که مایه نابودی فضیلت مرد است رهایی یافت و او داشتن فرزند پسری را    که معتقد است باید ازیطوربه

تك و فضائلك / والله بیت فیه کل هذه الرزایا بیت مشؤوم، طیر الطیرة  یقبرهن قبل أن یقبرن سیر»:  برای تنها پسرش آرزومند است
 (42:  2001)الطحاوی،  .«الغبرة حتی یخلف الله علیك بالولد یا ولیدي

ای که در آن را به خاک بسپارند / و به خدا قسم خانه  آن ها را به گور ببر، پیش از آنکه فضائل و سیرت تو»  :)ترجمه(

 خانه منحوس است، فال بدیمنی و تاریکی از بین رود تا خداوند برایت پسری به جای بگذارد ای پسرم«این بالیا باشد 

ی باورهای پوسیده و نادرست جامعه مردسالر در پایان رمان اینگونه  هاچکمهفاطمه را زیر   نویسنده حقارت و تنهایی

 (145:  2001)الطحاوی،   «ضجِرها و لیالیها الحزینةفاطمُة لیست إال حبیبَة وحدِتها و »: دهدنمایش می
 آلودش است«.های غمتنگی و شب»فاطمه تنها محبوبه تنهایی و دل : )ترجمه(

طلبانه نسبت به زن داند که این افکار پوسیده و متأثر از باورهای کهن عرب تنها نگرشی منفعتفاطمه به خوبی می

ال لن تنام...  »  بافند:پندارد که در تدارک مرگ او هستند و پس از مرگ از گیسوانش چادر و خیمه مییمدارند لذا چنان  
أنت ال   ترید أحدا.  العرجاء ال  فاطمه  أبدا،  الظالم، لن أسلم لک ضفیرتی  فاطم فی  أن تظل  تنسجی منه خباء و  أن  تودین  أنک  أعرف 

 ( 148:  2010)الطحاوی، .« ي یدیک عن شعر  ي، ساموت یا »سردوب« فقط أبعديموت تریدین إال 

تاریکی  »نه نخواهد خوابید من می  :)ترجمه( در  فاطمه  اینکه  و  ببافی  گیسوانم خیمه  از  تو دوست داری    بماند ودانم 

خواهی، ای سردوب خواهم مرد تو فقط دستانت را از موهایم  کنم تو تنها مرگ مرا میام را به تو تسلیم نمیموهای بافته

 دور کن«.

های الطحاوی گرفتار سرنوشتی تلخ و بد یمنند گویی نویسنده بر این باور است که »قهرمان داستان باید  قهرمانان رمان

کند که جامعه شر است یا آنکه هنوز فاصله زیادی تا  ر واقع اغلب با مرگ خود ثابت میبه قربانی جامعه تبدیل شود. د

  .(17:  1368)زرافا،   خیر شدن دارد«

 زنانه شدن فقر و محرومیت اجتماعی   .6. 4

  عنوان  بهزنانه شدن فقر« انعکاس یافته است. »عوامل بسیاری  مفهوم »سهم نابرابر زنان از فقر در مقیاس جهانی در  

فقر   شدن  زنانه  در  مؤثر،  زنان    شده  مطرحمتغیرهای  آنچه  و  حقوق  در  نابرابری  مانند  باید    عنوان  به است؛  شهروند 

در   نابرابری  باشند،  داشته  را  آن  از  برخورداری  در  جیدرنت،  هاتی قابلاستحقاق  نابرابری  نابرابر    هافرصتة  پیامدهای  و 
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تعدیل ساختاری، محرومیت زنان از امتیازهای اشتغال رسمی،  ها استیس بین رفتن شبکة  هاجنگو    ها مهاجرتی  از   ،

است«هاتیحما قومی  خانوادگی،  پور)  . ی  علیزاده،  محمد  »در  167:  1390،  دریافت  باید  ابزار ا جامعه(  که  خطابه،    ی 

  اش ی روحامکانات عقلی و    شود ویمو تفاهم و ارتباط اجتماعی قرار دارد؛ زن تسلیم    وگوگفتسلطه و سرکوب، جای  

( فقر اجتماعی بر عدم جایگاه مناسب  149:  2003الحیدری،  ).«گرددیم، محدود  سرکوبگر  پدر سالنه آن روابط    واسطه به

گذشته است    رسوم  و  آدابفقر فرهنگی برآمده از    شود.همسر و گاه مادر تعریف می  عنوان  بهزنان در یک جامعة سنتی  

عقب موجب  میکه  زنان  یا  ماندگی  و  منزل  در  محدود  مشاغل  به  زنان  پرداختن  از  مالی  فقر  و   فروشیدستشود. 

الخباء بیش از هر  های الطحاوی نوعی از فقر وجود دارد.  دن زندگی حکایت دارد. در همه رمان ی برای گذرانفروش تن

مصر   بدوی  جامعه  به  دیگری  محرومیت  خوردهگرهرمان  و  فرهنگی  است  نگاه  برابر  در  تسلیم شدن  نتیجه  زنان  های 

پسر است و در شیوه خوراک و پوشاک    است، این نگاه که جنس زن تنها نیروی کار ارزان و مولد فرزند  ایجامعه قبیله

تنها در  لویس ایریگاری توضیح می  باشد.و نوع مکان زندگی، زن تابع قوانین سنتی می دهد که »زنان در تاریخ تمدن 

داشته سهمی  اختراعات  و  اکتشافات  این  از  کمی  چهقسمت  تکنیک  اند،  کشف  به  زنان  این  برتری  و  فضل  که  بسا 

بافندگی است«دیگری برمی  نابودکننده بافتن و  ،  .گردد و آن تکنیک  برای  یفتعریل  پتانس  ( 190:  2007)ایریغاری  شده 

  در این رمان خواهران و خدمتکاران منزل  دختران الخباء محدود به بافندگی، رسیدگی به حیوانات و کار در مزارع است.

ند و آرزوهایشان را در امور منزل و پختن و به چرا بردن غرق آرزوهای رنگین، منتظر مردی هست   فاطمه قهرمان داستان،

نویسنده در الخباء و نقرات الظباء  عالوه بر این،    کنند.پیرزن خالصه می  سردوب  حیوانات و گوش سپردن به حکایات

ثروت و سطح فرهنگی در    ازلحاظ که    فیضعی  اطبقهدهد؛  محرومیت زنان را در تصویر کنیزان و بردگان نیز نمایش می

العبیُد  »  کشد:در الخباء نویسنده به بردگی گرفتن دختران کشاورز و فقیر را به تصویر میسطح قرار دارند.    نیترنییپا
وَن رکائَب الشمطاواِت في تالفیِعهن السوِد و حین یکشفَن وجوَهِهن ستبرُق االسناُن المفضضُة و الوشُم و العطوُر الثقیلُة فو َق أحزمِة  یجرُّ

بغبطٍة »اللعنُة علی وجوِه   فوَق مسانِدها و تضحُک  المجلَس  تتوسُط  سِع.  المتَّ الکمِّ  فتحُة  الذي تکشُف عنه  إلیه  من الَذَهِب و »دملج« 
، فالحاُت نجساُت، قلیالَت الحیاِء تزعُق و تنادي »یا نجاسُة لّمي یدك«  (36:  2001)الطحاوی،  .أنجَبکنَّ

در    :)ترجمه( میها لباس»بردگان  پیش  را  شتران  ماده  سیاهشان،  و  ی    ، شدیمآشکار    شانیهاچهره  کهیهنگامبردند 

ی و عطرهای سنگین بالی کمربند طال و بازوبند که گشادی آستین از آن معلوم بود  کوبخال ی شکسته شده و  ها دندان

  را   شمای کسانی که  ها چهرهبر    لعنت«  خندیدیو با خوشحالی م  نشستیمبرق خواهد زد. بالی متکایش وسط مجلس  

نجس،   کشاورز  دخترکان  آورد،  دنیا  فریاد    دی کشیمنعره    کهیدرحال  اهایحیببه  نج »   زدیمو  کار دست    سای  این  از 

 بردار«. 

بازی هند بود. با  ای از قبیله منازع که هم  کنیم. بردهواژه عبید عیله منازع را در نقرات الظباء چندین بار مشاهده می

بازی می آورده شدهوی  بردگان در رمان  این  از زندگی  تاریخی  العبیِد »:  کرد.  من  فتاِء سمراَء  برفقِة  االسطبِل  في  تلعُب  هي 
لیعملو العبد«  فیشحَنهم »مبارک  ثراًء  اکثر  أسیادا  أنَّ هناك  أن یکتشفوا  قبَل  إسُمهم کذلك  منازع« کان  وَنهم »عبید عیلة  ا في  الذین یسمُّ

 (.13)الطحاوی، دون تا:  «تلك االرِض البعیدِة التي یخرُج منها النفُط 
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کرد، اسم  نامیدند، بازی می« میعبید عیلة منازع ها را »در اسطبل به همراه دختر گندمگون از بردگانی که آن »هند :)ترجمه(

فرستاد تا  ها را میاربابانی ثروتمند آنجا بودند و مبارک العبد آنکه دریابند، آنان    این  از  چنین بود، پیش این بردگان این

 شد. در آن سرزمینی دور کار کنند که نفت از آن خارج می

ارباب بود که کارش حمل کودک  بردگانی  از  برده،  نام  نوار  نام  به  بردۀ گندمگون  از  به و جای دیگر  بردنش  زاده و 

ابتدایی خالصه می ا»  شد: مدرسه  الذي  علی هو  محمولًة  االبتدائیِة  منازع  ربِع  مدرسِة  إلی  تذهَب  أن  الُمضِحکَة  الفکرَة  تلك  قترَح 
 ( 16ا:ت الطحاوی، د).کتِف عبدِة سمراَء ألحِد أبناِء »مبارک العبد« کان اسُمها »نوار«

که بر روی دوش دختری  دار را پیشنهاد کرد که به مدرسه ابتدایی ربع منازع برود؛ درحالی»او که آن فکر خنده  :)ترجمه(

در خود این خانواده بزرگ رمان نقرات  برده گندمگون برده شود، دختر یکی از پسران مبارک العبد، اسمش نوار بود«.  

یعنی سه خواهر    نسل،  هم  ظباءال میانه  نسل  و  فاطمه  عمه  و  مزنه  عمه  مثل  و    سهلةگذشته  هند  بدون    سقاوةو  زنانی 

نشستتحصیالت شاهد  فقط  سنتی  زندگی  یک  در  که  خود    و  اند  پیرامون  مردان  کهبرخاست  اصالت    هستند  دربارۀ 

های  هایی با پنجرههستند که در خانه  کنند و این زنان وگو میها و رفتن به شکار و نوشیدن قهوه با یکدیگر گفتاسب

ارواح پلید از چهارگوشه  های تودرتو گاه به حکایت خوانی میبلند و دیوارهای گلی اتاق به دور کردن  یا  پردازند و 

 پردازند.  ها میهای قهوه و ذرت و دوختن لباسخانه با دعا خواندن و ریختن آب بر اطراف و برخی هم به کوبیدن دانه

 نتیجه 

وسیله را  رمان  جهان  الطحاوی،  افکار  میرال  سایة  در  سرزمینش  زنان  و  دختران  بغرنج  وضعیت  بیان  راستای  در  ای 

دو رمان الخباء و نقرات  ی مشترک  نیبجهانی نابخردانه و قوانین حاکم بر جامعه عرب قرار داده است.  هاسنتپوسیده،  

. برندیمی اصلی از وضعیت نابسامانی رنج  هاتیشخص  عنوانبهزنان    ، ترسیم فضای سنتی جامعه مصر است که الظباء

یی به فرهنگ حضری هم  درجاهااست که البته    گرفته  شکلبدوی    فضای رمان در روستا و صحرا بر چهارچوب فرهنگ

ای فرهنگ  همحیطی نگاه غالب به زن، نگاه جنسیتی و شئ وارگی است و از سویی بارقه  نیچنکند. با توجه به اشاره می

یابیم های الطحاوی زنی را نمیباید اعتراف کرد در رمانسنتی بر اندیشه و باورها و عملکرد وی چنان رخنه کرده که  

که شخصیت فعال و اثرگذار داشته باشد، اگر تمردی هم از جانب قهرمانان صورت گرفته، تأثیر شگرفی بر فرد و محیط  

ی است. نویسنده با دانش قبلی خود در زمینه میراث  ا جامعهزن منفعل محصول چنین  جای نگذاشته است.  و اطرافیان به

هایی را به تصویر کشیده از دل صحرای عربی که  و سنت عربی با کاربرد واژگان و اصطالحات ثقیل و متروک، روایت

 گیرد. صورت نمی ابتدا و انتهایش برای قهرمان داستان و زنان یکی است و تغییر و تحول بسیار کند و گاه
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