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Abstract 
Many efforts have been made to realize women's rights, in the works of women’s writers all 

around the world. Sometimes certain of these works been exaggerated, and occasionally 

they have been balanced and achieved good results. By examining the views, actions, 

language and literature of female heroes, this study seeks to find the aspects of similarity 

and difference in in these novels: “Suva Shun”, “Wandering Island” and “Wanderer 

Cameleer” by Simin Daneshvar and “Memoirs of a Woman Doctor” and “My Memories 

from Women's Prison” by Nawal El Saadawi based on feminist criticism. The purpose of 

this study is to reflect the similarities and differences between the two aforementioned 

Persian and Arab writers in order to find the cultural similarities and differences between the 

two authors. The selected novels of Nawal, were first translated and then based on American 

Comparative literature school have been compared with Simin's selected works. This 

descriptive-analytical study indicated that although both writers have reflected feminist 

views in their works, but Simin generally falls short of defending women's rights and 

identities in some cases, while Nawal is more radical. 

Keywords: Comparative Literature, Feminist Criticism, Novel, Simin Daneshvar, Nawal El 

Saadwi.
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 چکیده
 افورا   بو   گواه  آثوار  ایون  از برخوی  اسو.   گرفتو   صوورت  زنان حقوق احقاق برای یبسیار هایتالش جهان ةنویسند زنان آثار در

 هوا کنش ها،دیدگاه بررسی باو پیش ر جستار اند رسانده ثمرب  را مفیدی اقدامات و دهکر رعای. را تعادل نیز و گاه اندشده کشیده

 سواربان  و سورگردانی  ةجزیور ، سووشوون  یهوا رموان  در متفواوت  و مشوتر   هوای جنبو   یوافتن  درپی زن قهرمانان ادبیّات و زبان و

 از هود    اسو.  فمینیسوتی  نقود  براسوا   السّوعداوی  نووال  از مذذاکرا    جذ ا اّّسءذ   و مذّکرات طبیبة و دانشور سیمین از سرگردان

 و هوا شوباه.  بو   بتووان  راه ایون  از توا  اس. زبانعرب و فارسی ةنویسند دو این آثار هایها و تفاوتشباه. بررسیحاضر  وهشپژ

 ادبیّوات  مکتو   براسوا   سوس   و ترجمو   ابتودا  نوال، از هشدانتخاب یهاکتاب یاف.  دس. نویسنده دو این فرهنگی هایاختال 

 اسو.   توصویفی  - تحلیلوی  نوشوتار پویش رو   در کوار  روش اسو.   هشود  بررسوی  و مقایس  سیمین منتخ  آثار با آمریکایی تطبیقی

 در اامّو  دارنود   اختالفاتی و اشتراکات فمینیستی هایدیدگاه بازتاب در نویسنده هردو اگرچ  ک  اس. آن بیانگر پژوهش، دستاورد

 ایون  در نووال  کو   اسو.  درحوالی  ایون  اس.، آمده اهکوت زنان هویّ. و حقوق دربرابر دفاع از موارد بعضی در سیمین یکلّ بررسی

 دارد  بیشتری تندروی زمین 

  السّعداوی نوال ،دانشور سیمین رمان، فمینیستی، نقد تطبیقی، ادبیّات :یکلید واژگان
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 شگفتاریپ .9

 موضوع تعریف .9-9

 لیو و تحل  یتجز سی،برر ب  آن در ک  اس. امروز ادبیّات گستردة و جدید هایشاخ  از ،5تطبیقی ادبیّات

 زبوانی،  سیاسوی،  مرزهای از و پردازدمی مختلف هایملّیّ. و هازبان ،ادبیّات بین هایشباه. و هاارتبا 

 چهوار   جلود  در 6ویلمون  فرانسووا  اس.  فکری تازة هایافق گشودن دنبالب  و رفت  فراتر فرهنگی و ملی

 )حدیودی،  «برد  کارب  بارنخستین برای را طبیقیت ادبیّات اصطالح» (5386خود ) هایسخنرانی مجموع 

  داد  ترویج را آن فرانسوی، مشهور منتقد ،6بو -سن. او، از پ  و (5 :5666

 در جنوبش  ایون  اسو.   فمینیسوتی  ادبیّوات  اخیور،  هوای سوال  در شوده انجوا   تطبیقوی  هوای پژوهش ازجمل 

 ،6لیبورال  ،5سوسویال  ،6رادیکال 4فمینیسم دمانن مختلفی هایگون ب  مصر و ایران ازجمل  شرقی کشورهای

 هوایش داسوتان  در دانشور سیمین ایران نویسندة زنان میان از  شده اس. ظاهر 3پسامدرن و 8اگزیستانسیال

 آشونا  آنوان  بور  وارده سوتم  و زنوان  ةرفتازدس. حقوق با را خواننده تا دارد زنان صدای رساندن در سعی

 و موضووعات  بو   هوایش داستان بنابراین،  اس. داشت  برخورد جامع  مختلف افراد و طبقات با وی سازد 

 نسول  سو   از زن شخصویّ.  سو   هوایش رموان  در هموواره  و پوردازد موی  خوانوادگی  و اجتماعی مشکالت

 عورب،  جهوان  کشیدةرنج زنان از ،السّعداوی نوال او، کنار در دارند  حضور دختر( و مادر )مادربزرگ،

 علول  یوافتن  وجووی جسو.  بو   نیوز  او اسو.   بورده  کوار بو   زنوان  حقووق  احقاق درراه را خود تالش تما 

  بیفزاید  نوعانشهم و خود آگاهی ب  ک  داردمی آن بر را همّتش تما  و زدیخیبرم زنان ماندنحاشی در

 هدف و اهمّیّت ضرورت، .9-2
 جهوانی  پهنوة  در هنگفر از یخاصّ نوع نمایندة هریک ک  متفاوت کشور دو از نویسنده دو آثار بررسی

   همچنوین نمایود  یواری  مختلوف  فرهنگ دو در زن هویّ. و شخصیّ. شناخ. در را ما تواندمی هستند،

 زنوان  موقعیّو.  و جایگواه  از درکشوان  بوا  ارتبوا   در را کشورها آن سندگانینو ةدغدغ ک  دشومی سب 

 ادبیّوات  و زبوان  و هوا کونش  هوا، گاهدید بررسی با ک  اس. آن برپیش رو  جستار بنابراین،  بشناسیم بیشتر

مذذّکرات  و دانشوور  سویمین  از ساربان سورگردان  و جزیرة سرگردانی ،سووشون یهارمان در زن قهرمانان
                                                                                                                                             
1. Comparative Literature 

2. F. Wilman 

3. Sainte-Beuve 
4. Feminism 

5. Radical feminism 

6. Social 

7. Liberal 

8. Existential 

9. Postmodern 
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 افتوراق  و اشوترا   هوای جنبو   بو   فمینیسوتی  نقد براسا  السّعداوی نوال از مذاکرا    جذ ا اّسّءذ   و طبیبة

 هوای اختال  و هاشباه. راستا این در و یابد دس. مصری و نیایرا نویسندگان این آثار در هاشخصیّ.

  نماید  نیتبی را فرهنگی

 پژوهش های پرسش .9-8

  چگون  اس.؟ السّعداویبازتاب اندیشة فمینیستی در آثار منتخ  دانشور و  -

 ؟نداکدا  دوآن هایها و تفاوتشباه. -

 پژوهش پیشینة .9-4

 ذیول  موارد توانیم هاآن جملةاز  اس. شده انجا  یهایپژوهش سّعداویال نوال و دانشور سیمین ةدربار

برای رهایی از تسولّ  موردان را در آثوارش بررسوی      السّعداویتالش نوال  (5381لیلی الحر ) :برشمرد را

های نوال پیرامون جنبشی ک  در حمای. از حقوق زنان در مصور  فعّالیّ.( ب  5381القادری ) کرده اس. 

 السّوعداوی و آثار فکری نوال  هارمان( 5336طرابیش ) جورجانداخت ، اشاره کرده اس.  همچنین ب  راه 

( نگاه نقّادانة نوال درمورد جایگواه زنوان در جامعو     5635شناسان  کرده اس.  رجاء طایع )را تحلیل روان

و  السّوعداوی نووال   فطاحلب   زما اّذسگرایی در دو رمان ( فمینیسم5635ی )محمّدرا ارزیابی کرده اس.  

  سیمین دانشور را بررسی تطبیقی کرده اس.  سووشون

 بواوجود چگونو  توانسوت  اسو.     -سویمین   – نقّاش ( این موضوع را بررسی کرده ک 5666گلشیری ) 

 نقّواش احمود نقشوی بیافرینود کو  از     فکوری آل  هوای فکری خود و ابوتال بو  مخمصو     تنگناهایاز  تبعیّ.

شده روی آثوار سویمین دانشوور بوا رویکورد نقود       های انجا ( پژوهش5636و باقری )میرزاییان  درگذرد 

هوای  ای برخوی از جلووه  بنودی کلّوی  ( در تقسیم5685لی و ساالری )اند و حسنبررسی کردهمحور را  زن

( مجموعة مقاالتی کو  درموورد   5686دهند  دهباشی )میسم را در آثار سیمین دانشور نشان آشکار فمینی

      ونامة پربار خود گردآوری کرده اس.ن تا آن سال نوشت  شده بود را در جشنسیمی

ویوژه در  بو   السّوعداوی ب  اینک  درزمینة ادبیّات تطبیقی نقد فمینیستی آثار سیمین دانشور و نووال   توجّ با  

ات کشوورهای  دلیول تشواب  ادبیّو   عمل نیامده اس. و همچنین ب آثار منتخ  نوال تاکنون پژوهش مستقلی ب 

 نماید شرقی اسالمی، انجا  این پژوهش ضروری می

 نظری چارچوب و پژوهش روش .9-3

 گاندنویسون  اسو.   آمریکوایی  تطبیقی ادبیّات مکت  برمبنای و توصیفی - تحلیلیحاضر  پژوهش روش

 سوس   ده،کور  گوردآوری  ایکتابخانو   روشبو   را پوژوهش  بو   مربوو   اتاطاّلعو  ابتودا  ،پیش رو جستار

 زن قهرمانوان  ادبیّوات  و زبوان  و هوا کنش ها،دیدگاه حوزة س  در مقال  اصلی تنة در را مشتر  های ادهد
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  انددهکر تطبیقی تحلیل و بررسی

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 از بسیاری شد  ظاهر مختلفی هایگون ب  مصر و ایران ازجمل  شرقی کشورهای در فمینیستی هایجنبش

 ،6کاوانو  روان ،5مارکسیسو.  لیبورال،  هوای نحلو  » از یکی را خود دیدگاه و اسا  ،فمینیس. اندیشمندان

 هوای نوشوت   بررسوی  (55 :5686 ،5)تانگ «کنند می منتس  6پسامدرن یا 4اگزیستانسیالیس. ،6وسیالیس.

 کو   اوّل گورایش  اس.  ادبی نقد شیوة این در عمده گرایش دو وجود دهندةنشان فمینیسم پردازاننظریّ 

 آثواری  ژهیوب ) ادبی آثار در زن ک  پردازدمی موضوع این ب  طور کلّیب  شود،می نامیده 6زن هایجلوه

 هوواداران  باورب  اس.  شده ارائ  خواننده ب  قالبی هاینقش کدا  با و صورت چ  ب  اند(نوشت  مردان ک 

 بو   و اس. مرد آنان آثار وانندةخ ک  کنندمی فرض ضمنی طورب  اغل  رمذکّ نویسندگان» گرایش، این

 مردسواالران   فرهنوگ  مقتضویات  بوا  کو   اسو.  یاگون ب  آثارشان در زن از شدهارائ  تصویر سب  همین

 نامیوده  «زنوان  نقود » فمینیسوتی  نقود   دوّ گورایش  کند می دیبازتول را فرهنگ همان اساساً و دارد مطابق.

 «شوود  موی  توجّو   نویسونده  درمقا  زن ب  نقد نوع این در  اس. «8شوالتر» آن اصلی پردازو نظریّ  شودمی

  (46 :5665 )پاینده،

 از تنهوا  شووند، می معرّفی منفی زنان مثابةب  ک  زنانی کند، بیان ک  دارد را جسارت این فمینیستی نقد 

 ،ادبیّوات  در زنوان  اگر ک  شود داده نشان ک  اس. آن هد  نقد، نوع این در» اند منفی مردان دید زاویة

 از انود  نگرفتو   قورار  برابور  ایهموقعیّ. در ،و مردان زنان ک  روس. آن از اند،پذیرفت  را قربانیان سیمای

 این گیرد می سرچشم  جامع  از ک  یشخصیّت و زیستی ساختار تفاوت از ن  هانابرابری این دیگر، سویی

 جریوان  در کو   دهود  نشوان  را نوامرئی  زنان ،رمردساال ادبیّات خطو  یالدر الب  ک  اس. آن بر نقد نوع

 (31-85 :5684 )تلخابی، «اند داشت  عهده بر بزرگ ب  نقشی آن بردپیش و زندگی

 انیووباب دانشووور  را برسوواند زنووان صوودای کوشووید تووا هووایشداسووتان در دانشووور سوویمین ایووران، در

  شوود  نزدیوک  بیشتر هرچ  آنان ینیع و ذهنی دنیای ب  کوشدمی زنان هایامید و هاسختی ها، شوربختی

 شووند  موی  توصویف  زنوده  قهرمانانی و مستقل موجوداتی عنوانب  زنان کنار در نیز مردان او آثار در البتّ 

                                                                                                                                             
1. Marxist 

2. Psychoanalytic 

3. Socialist 

4. Existentialist 

5. Postmodern 

6. Tang 

7. Feminine effects 

8. Showalter 
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 و افت یباز را خود حقیقی نقش هرکدا  مرد و زن آن در ک  داشت  درنظر را آرمانی دنیایی دانشور گویی

  کننود موی  زنودگی  باشوند،  داشت  را دیگری حقّ تصاح  قصد آنک بی و ایستاده خود اصلی جایگاه در

 اسو.   کورده  حرکو.  آب جریوان  خوال   هموواره  کو   اس. جسور زنی السّعداوی نوال ،دیگر ازسوی

 دهکور  طوی  نووال  کو   بوود  هوایی سختی همگی مرگ، ب  تهدید و تبعید تا زندان از متالطم حیاتی ةتجرب

 زنوان  علیو   شوده اعموال  و سوتم  ظلوم  دربرابور  ک  اس. کرده کیدتأ همواره او ها،دشواری باوجود اس. 

 هوای دیودگاه  بیوان  دلیول ب  یدر جوان او  نخواهد کرد نشینیعق  ایهذرّ راه این در و کندمی ایستادگی

 ،ابورو  مداد و توال. دستمال از استفاده با و ننشس. پای از نیز زندان در امّا ،شد محکو  زندان ب  سیاسی

 عورب  عریوان  زن چهورة  معورو   کتواب  با ایران در مصری نویسندة این شد  مشغول خاطرات تننوش ب 

  (586-586 :5686 زاده،قاسمر  : ) اس. شده شناخت 

 و دارنود  شرقی زنان اجتماعی و شخصی زندگی شرای  از عمیقی در  مصر و ایران نویسندة هردو 

 هوای نوشوت   کننود  موی  همموتّ  شوان طبیعوی  حقووق  از انزن کردنمحرو  ب  خود آثار در را مردساالر نظا 

 و داخلوی  یاهو انقوالب  ماننود  ملّوی  و جهوانی  سیاسوی  هوای رویوداد  از متوأثّر  هوردو  السّوعداوی  و دانشور

 هوا، دیدگاه ب  جداگان  حیطة س  در پژوهش این آثار، تردقیق بررسی منظورب  هستند  جهانی های جنگ

  اس.  دهکر ذکر ییهاشاهد مثال موارد از هرکدا  برای و پرداخت  زن مانانقهر ادبیّات و زبان و هاکنش

 زن قهرمانان هایدیدگاه .2-9

 خویش تجنسیّ از بیزاری .2-9-9

 او  بیایود  کنار آن با تواندنمی و اس. بیزار خود بودنزن از کودکی آغاز از مذذّکرات طبیبذة داستان قهرمان

 :داردمی اظهار چنین را اشنارضایتی برادرش و ودخ میان جنسیّتی تبعیض درمقابل

ذذ  دمذذی   تُکذذا مل» کذذا ... غ ّیذذ    شذذی     کَءذذرتُ  نّ أل وأ مدرجذذي   فشذذ  ُ  ألنّ  حیذذ     األّو    ذذ  بکیذذ ُ  بسذذ   ألنّ  ّو
 (6-1 :5891) «أ رفه ... أن قبلُ  أنیثي

 بورای  بلکو    نبوود  بهوا گوران  ایوسویل   نشکسوت  یا مدرس  در درسی ضعف دلیلب  من هایاشک اوّلین )ترجم :

 گریستم!( برآن چیس. زنانگی بدانم آنک  از پیش ریختم!می اشک خود دختربودن

د کو  حواالت و رفتارهوای    کوشو موی ، قهرمان داسوتان،  «هستی»، جزیرة سرگردانیچنین در رمان هم

 خود را انکار کند  جنسیّ. زنانة ظاهرب زنانة مربو  

 سنّتی جامعة زنان با مقابله .2-9-2

 تووران،  زنانوة  دنیای شود می مشاهده یخوبب  مدرن زنان با سنتّی زنان ستیز و تقابل ،نویسنده دو آثار در

 رادیکوال  فمینیس. و زدهغرب زنان نماد ک  مادرش دنیای از سنتّی زنان نسل نمایندة هستی، مادربزرگ

 دنیوای  دو از یکوی  انتخواب  در اسو.،  مودرن  و انجوو  زنان نمایندة ک  هستی اس.  متفاوت بسیار اس.،
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 خواطرات  در مشواب   طوور بو   اسو.   تعارض و سردرگمی نوعی دچار مادر، رادیکال یا مادربزرگ سنتّی

 و آشوسزخان   در را زنوانگی  و اسو.  عورب  سونتّی  زن کامول  نمونوة  ک  مادرش دیدن از نیز نوال پزشک،

  ایستد  می او گراییسنّ. درمقابل سرکشی با و دنکمی رتنفّ ابراز داند،می شوهر شکم سیرکردن

 منفعل زنان به اعتراض .2-9-8

 و ندارنوود را کوواریهووی  انجووا  قوودرت کوو  منفعلووی زنووان از انهایشووداسووتان در السّووعداوی و دانشووور

 را خود داستان ابتدای در زری ،سووشون در  کنندمی انزجار ابراز اس.، مردانشان دهان ب  شانهای چشم

 مراسوم  در هوا گوشوواره  دادنازدسو.  ،نمونو   طورب   بزند را حرفش تواندنمی ک  داندمی عرض بی یزن

 در یوسوف  کوردن فعّوال  و زری دادننشوان  منفعل با دانشور»  (65 :5685 )دانشور، حاکم رتدخ عقدکنان

 :5686 ا،سوود )آتوش  «اسو.  بورده  باال اسطوره قهرمان یک تااندازة را یوسف شخصیّ. حوادث، صحنة

 نقوش  بو  » مورد  از جودا  و مسوتقل  یشخصویّت  عنووان ب  خود پذیرش با زنان رمان این پایان در البتّ   (516

 نقوش  پوذیرش  بوا  مسویر  ایون  زری بورای  ک  گذارندمی جدید مسیری در گا  و برده پی خود تأثیرگذار

 آنجوا تا و شوود موی  زآغوا  داشو.،  باور ک  اجتماعی هایآرمان برطبق فرزندش آموزش در خودش فعّال

 :5638 ،همکواران  و )جوکاری «شود می جاری او کال  در جنسیّ. از فارغ انسان دیگر ک  رودمی پیش

664) 

 یوا  «6خوانگی  فرشوتة » مفهوو   5365 سال در «زنان برای هاشغل» اشانتقادی مقالة در 5وولف ویرجینیا

 بو   «خوانگی  ةفرشوت » عنوان او ازنظر اس.  داده شرح را ویکتوریا عصر برای زن از قبول قابل مدل همان

 هوای فرشوت   اتمشخّصو  برخوی  شووند   داده سووق  موردان  از برداریفرمان یسوب  تا شودمی اطالق زنان

 خودشوان  گوویی  کننود، موی  زندگی خودخواهان  غیر و فداکارند بسیار هاآن» اس.: شرح این ب  خانگی

 (66 :5334 ،6)هنودلی  «هسوتند   فرزندانشوان  و شوهر نیازهای رآوردنب مسئول و ندارند ایخواست  یا نیاز

 ریو غ و سونتّی  زنوی  او اسو.   شده توصیف خانگی ایفرشت  مثابةب  سلیم، زن نیکو، ،ساربان سرگردان در

 راهب سور  ةرّبو  یوک  نیکوو » دیگور  زنان قولب  و اس. رسو  و آداب پیرو و حر کم اس.  کردهلیتحص

  (636 :5681 ،دانشور)  «خواهد کرد تحمّل هم را هوو حتّی اس. 

 ازدواج از پرهیز .2-9-4

 میوان  تووان می چگون  یراستب  اس.  خانواده تشکیل و زدواجا از پرهیز فمینیسم، در افراطی اتتفکّر از

 و خانو   درگیور  را او تشودّ بو   کو   همسری - مادری سنگین وظایف و جامع  در زن آفریننقش حضور

                                                                                                                                             
1
. V. Woolf 

2. House Angel 

3. W. Handley 
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 شوکنی .سنّ هرچند ک  اس. دختری هستی، جزیرة سرگردانی در کرد؟ برقرار تعادلی کند،می خانواده

  دارد:می اظهار باصراح. ولی  کندمی خواستگاری دلخواهش مرد از خود و کندمی

 :5666) «کنند؟ شوهر باید هم      مگرزنممی همش ب  زنگاهب سر نیس.  شوهر اسارت ب  راضی قلبم ت »

664) 

 موادر  دائموی  و همیشوگی  تأکیود  ،مذذّکرات طبیبذة در مادرش با ارتبا  در نوال اختال  عوامل ترینمهم از

 :اس. ازدواج برای لحاظهر از دختر شدنآماده بر مبنی

 حتّذذ  یذی  کذلّ  يّمذأ دهذ تردّ  ک نذ  ياّّذ ةاّبغیضذ ةاّک مذذ ت ذ  واِج اّذ ّ  واِج...اّذ ّ  إّذ  َمصذک ِ  اّطَذب.... يتتع مذ َان جِیذب»
 (51 :5891) «رهُته ...ک

 کلموو  ایوون قوودرآن مووادر  !   ازدواج ازدواج! اسوو.    ازدواج اتنوودهی    آبگیووری یوواد آشووسزی بایوود )ترجموو :

  ( شد  بیزار آن از ک  کرد تکرار را زیانگ نفرت

  زن قهرمانان هایکنش .2-2

 مطلوق  آزادی بور  سیاسوی  و یگو فرهن اجتماعی، هایزمین  تما  در کامل برابری شعار طرح با هافمینیس.

 موجوودی  و همسور  موادر،  عنووان بو   زنوان  تعریوف  با فرهنگ،» ک  بودند معتقد زیرا  داشتند کیدتأ زنان

 بوا  5دوبووار سیمون (565 :5685 ،ی)توحید «دهد می قرار تاریخی محدودی. در را مؤنّث جن  زینتی،

 توأثیر  توانس. (565 :5681 ،صنعوی) «شود می زن بلک  آید نمی دنیاب  زن ک  یه» شعار کردنمطرح

 زنانو ،  هویّ. کس  فمینیس. زنان بنابراین،  کند اثبات قوانین از برخی وجودآمدن ب در را سنتّی جامعة

 دادند  قرار توجّ  مورد را مردان ب  نسب. یاعتمادیب و اقتصادی و اجتماعی صحنة در حضور و فعّالیّ.

 زنانه هویّت کسب .2-2-9

 داشوت   سوزایی بو   سوهم  زنانو   هویّو.  کشیدنتصویرب  در ک  اس. ایرانی زن نویسندگان اوّلین از یمینس

 تصوویر بو   را جامعو   در زنوان  طبیعوی  رفتوة ازدس. حقوق ،جزیرة سرگردانی رمان قهرمان هستی،  اس.

 و انمورد  خطوای  بور  بسوتن چشوم  سوکوت،  باعوث  هموواره  ک  کندمی تشبی  الل و کر و کور هایمیمون

 را یگوان  سو  هایمیمون تصویر مانی استاد روز یک» اس.  شده زنان درمقابل هاآن سرد سخنان نشنیدن

 گوشوش  روی دس. یکی گذاشت ، چشمش روی دس. هامیمون از یکی     داد نشان کال  پرده روی

 نهمچنوی   (66 :5666 ،دانشوور ) «موا  کوچوک  دنیای در هازن حال وصف دهانش  روی دس. آخری و

 ،کورد موی  ترسویم  زشو.  محودود  را زنانو   دنیای ک  مادرش هایخواست  درمقابل ،نوال مذذّکرات طبیبذة زن

 از کواخی  و بچینود  هوم  بوروی  خوود  را باورهوایش  خشو.  خواس.می زیرا  کندمی نافرمانی و سرکشی

   کند:می یفتوص چنین را کاذب زنانگی با رویارویی اوّلین او برافرازد  ساخت ،خود زنی هایاندیش 
                                                                                                                                             
1. S. de Beauvoir 
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 تقذی ُ  اّذّي  يهذ اخلصذتت أهذذ  ... األرضِ  إّذ  يهتذی  ثم  احلذ د املقذ  يفّکذ بذن تت ذی  يوهذ يشذعر  خصذتتِ  إّ  نظرتُ »
 حنذذی شذذدید ِِبجذذتاف   وشذذعرتُ  واحذذد   صذذرارإ حلظذذة   جذذریع    هکذذذا املذذرأ   جاّتّذذ خیذذرّ أ و رشذذه   املذذرأ  اتج إّّنذذ  يّمذذأ  سهذذ 

 جع تذين جدیذد   قذیّ  هبذاّ  االجذتاف   هذذا ومسحين شی   ... يتء و  ال اتفهة أبشی   یؤما أّّنا يرأج بعیين رأی ُ  ... اّّسء  
 :5891) «اّقصذذک... ريبشذذع يأمذذ م أقذذ  وأان قذذ مي شذذدّ أ أن واجذذتطع  اثبتذذن  قذذدمن   ذذ  جذذکأ وأان اّبیذذ  إّذذ  أ ذذید
51)  

 کرد  می نگاه افتادندمی زمین بر سس  و خوردندمی تاب قیچی تیز هایلب  بین ک  موهایم هایدست  ب  )ترجم :

 تاج پافشاری ایلحظ  با سریع قدرنیا آیا اس.؟ زنان سر بر تاجی گویدمی مادر  ک  اس. موهایی همان این آیا

  دارد   ایمان ارزشیب امور ب  ک  دید  را سر  چشمانم با ترسید     هازن برای بسیار شود؟می برداشت  زن سر از

 موهای با و نمک استوار را خود قام. توانستم   وثاب. هاییقد  با بازگشتم خان  ب   برداشتم قد  جدید یینیرو با

  بایستم   ( مادر  روی روب کوتاهم

 اجتماع در زن حضور برای تالش .2-2-2

 در شوان ینیبجهان و هویّ. در استقالل کس  برای را پیچیده و دشوار راهی شکن، سنّ. و پیشگا  زنان

 یابنود   حضوور  جامعو   در توا  ندوشو کموی  ینووع ب  هرکدا  توران و عشرت زری، هستی، گیرند می پیش

 صوحنة  در را دانشوور  خوانم  هوای توصوی   و اسو.  کورده  موراد  سیاسوی  هوای فعّالیّ. درگیر را خود هستی

 خوانم  آمیوز کنای  انداست ب  سووشون رمان سو کی خواندن از پ  همچنین دارد  درنظر همیش  اجتماع

 میوان بو   سوخن  زنوی  از داستان این در دانشور خوریم برمی اس.، بستری تیمارستان در اکنون ک  فتوحی

 در مورد  مظوالم  و زن حقووق  احقاق دربارة هاییمقال  و داشت  حضور اجتماع در این از بیش ک  آوردمی

   اس.: نوشت  هاروزنام 

 یمحلّو  هوای روزنامو   در مورد  مظوالم  علی  و زن حقوق دربارة هایی مقال سالم.، زمان در فتوحی خانم»

 (516 :5685) «خواند می بیداری ب  را دختران آن در ک  بردمی راه هم ای مجلّ و نوش.می

 توا  بووده  راهی دنبال او کند،می انتخاب را پزشکی رسدمی زندگی در شغل انتخاب مرحلة ب  وقتی نوال

 اشخوانواده  افوراد  ک  داندمی زیرا  شد خواهد ایفراآشسزخان  زنی ک  کند ثاب. مادربزرگش و مادر ب 

   دارد:می بیان چنین و دهدمی پیوند قدرت ب  را حرف  این جایگاه او نگرندمی احترا  با پزشکان ب 

  (22 :5891) «.أّبءتين يذاّّ  عی اّضّ  اجلءد ّ ذ ما غمِِبّرّ  أّّن  ِّ طبیعة جأثّب »
 اس. ( کرده من تن بر ک  هستم ضعیفی لبا  آن برعک  ،کنممی ثاب. هستی ب  :)ترجم 

 هوای فعّالیّو.  دلیول بو   کو   خوورد چشوم موی  بو   زنوانی  حضوور  مذذاکرا    جذ ا اّسّءذ   داستان در همچنین

   اند افتاده زندان ب  ،نداشت  سابق  کشورشان در ترپیش ک  سیاسی و اجتماعی

 مردان به تنسب اعتمادیبی .2-2-8

 هوایی کلیشو   ردّ و تکوذی   ی،مردسواالر  نظا  برضدّ مبارزه و مقاوم. برای هافمینیس. استراتژی دیگر
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 مردسواالر  جواموع  در» کننود  موی  تعریوف  موردان  جویانوة لوذّت  نگاه برای کاالیی مثابةب  را زن ک  اس.

 موردان  نگواه  یارضوا  میزان با زیبا ییکاال عنوانب  شانتوانایی و آنان ظاهری زیبایی میزان با زنان ارزش

 نگوواه از یکسووان طوووربوو  شووانادبووی آثووار در نوووال و سوویمین (65 :5338 ،5)ثورنهووا  «شووود مووی ارزیوابی 

 نگواه  از جزیورة سورگردانی   در هسوتی  نمونو ،  رایبو   کننود موی  انتقاد شدّتب  زنان ب  مردان جویانة لذّت

 شود می منزجر بدنش و چهره رب آمریکایی کرایسلی آقای و مراد پدر حریص

 باسورع.  و شوود موی  خواطر آزرده مورد  یعادّ غیر نگاه از اشخواستگاری مراسم در نوال، شیوه همینب 

   کند:می تر  را مراسم

 يأجذذر  احل ذذر  مذذا وخرجذذ  مذذذ یر  فیقفذذ  يصذذدر    ذذ  ه یذذةاّسّ    وتءذذتقر يجءذذد حذذی  حتذذی  اّف حصذذة نظراتذذ  رأیذذ »
 (52 :5891) «...یط ردن  فری  کأّّن 

 جن گویا  شد  خارج آنجا از و ترسید  اس.، شده ثاب. هایمسین  بر و اس. بدنم ب  نگاهش ک  دید  )ترجم :

  بود ( کرده دنبالم

 از زنوان  از برخوی  رویگردانوی  و بودبینی  عامول  را فتحیو   شووهر  همچون مردان از گروهی نوال همچنین

  داند:می مردان

 فذی  راقذد ّقیتذ  اّغذیط مذا رجعذ  یذی    اّبیذ .   راقذد وزوجه  وتق ع  إبیدیه  ت رع غ ب نة حةفّت  ک ن  اّق ت ة فتحیة»
 (525 :5892) «املؤبد...  اِبّءّ  حکم وأخذت رأج      ِبّفأس ضربت  جسن. تءع  مره  بسته .

 کو  درحوالی  داد موی  انجوا   را برداشو.  و کاشو.  خوود  دسوتان  بوا  ک  بود ایساده کشاورز قاتل فتحیة )ترجم :

 اشسال ن  دختر روی همسرش ک  دید ،برگش. کشاورزی زمین از وقتی روز یک خوابید می خان  در همسرش

 شد ( صادر برایش ابد زندان حکم و کوبید او سر روی دا  با اس.  خوابیده

 سالگی وششس.یب تا ،ندارد اعتماد مردان ب  ک  دلیل این ب  :کندمی اذعان جزیرة سرگردانی قهرمان» 

 (56 :5666 ،دانشور)  «اس. مانده دمجرّ

  زنانه عامیانة هاینشبی .2-2-4

 عاطفو ،  از یرنگیپ ،زیباشناسی ظراف.، بانوعی ک  دندار خویش خاصّ سکناتی و حرکات رفتارها، انزن

 ،شناختیروان شناختی،زیس. عوامل از یکی دررکدا  ه و اس. همراه یکارنیریش و شوخی و زیرکی

 خووب  و نیسو.  دس.کی رفتارها، گون نیا دارد  ریش  او جنسی و زنان  .هویّ هم  از بیش و اجتماعی

   شود:می اشاره مورد چند ب  درادام  دارد  وجود آن در بد و

 بیمار داشتتیمار .2-2-4-9

 موداوای  بورای  وششک و او بر آوردنرحم. بیمار، تابیبی بر شکیبایی امّا نیس. زنان خاص داریتیمار

                                                                                                                                             
1. S. Thurnham 
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 و درگذشوت   خوان  یوسوف  خوانوادة  چوپان سووشون در لامثبرای  دهد می نشان ترشایست  را زنان وی،

  آورده: خان  ب  خود با دارد، زیاد تبی ک  را وی پسر یوسف

 کلوو  خوورد  بو   شیرخشو.  و تورنجبین  معالجو    بو   کردنود  شروع و ریختند هم روی را عقلشان ها[زن»]

 (543-548 :5685) «پیچیدند  بدنش ب  و کردند تر  حول دادند 
 نیاز و نذر .2-2-4-2

 اسو.  روروب  چاره و درمان قابل غیر مشکلی با زن ک  شودمی انجا  هنگامی طور کلّیب  زنان  رفتار این

   زری: آمده اس. سووشون در اس.  عهد ب  وفای نوب. اکنون و کرده حل را خود مشکل یا

 سوال  پونج  و ببرد رماخ و خانگی نان هادیوان  برای بود کرده نذر دیوان  درد از خسرو، ردنآو دنیاب  سر»

 «بکنود   را کوار  همان هم زندانیان برای ک  بود کرده نذر پیشاپیش ،شد حامل  لرز و تر  هزار با ک  بعد

  (61 )همان:
 فرزندان برای بافندگی .2-2-4-8

در  اسو.   افتواده  دوربو   وی از گواه  کو   فرزنودی  بو   موادری  .محبّو  از اینشوان   و عاطفی اس. رفتاری

 بوزرگ  دختر عقدکنان مجل  در دارد، شاعران  طبعی و ناسیونالیستی ذهنیّتی ک  ماهون مک ،سووشون

  گوید:می خود ب  خطاب درواقع اامّ ،شوهرش و زری ب  شیراز حاکم

 در یوا  و دهوی موی  جوان  و فتوی امی گودال یک در بارانی سگی روز یک در عاقب. دانممی !الخمردائم»

 پشومی  جووراب  داشوت   موادرت  آخور  «موادر! » بگوویی  او بو   کو   گوردی موی  پیرزن یک دنبال خان نوان

 دسوتش  بوافی کر  میل هنوز ،اندآورده درش ک  آوار زیر از بافت    می جبه  در پسرش برای یلوزلوز

  (56 )همان: «بوده 
 گوییقصّه .2-2-4-4

 رهگوذر  از تواننود موی  و ترنود موفّوق  گوویی قصّو   در بودن، 5گرادرون خاطرب  و دارند خوبی لتخیّ هازن

 قصود بو   یوا  دلخوواه  راستایدر را داستان بلک  کنند، تقوی. را کود  تخیل قدرت تنهان  ،ییگوداستان

  بگذارند: کود  بر را الز  تأثیر تا کنند تعریف یخاصّ

 سووار  را خووب  هوای  بچّ و داش. می نگ  هابا پش. روی را ارهطیّ بگوید، نبرایتا جانم داد: ادام  زری»

  (53-58 )همان: «   آسمان توی بردمی و کردمی
 ایستادنگوش .2-2-4-3

جزیورة   در شووند:  آگاه اسرار از تا هستند کنجکاو آنان زیرا اس.  زنان خاصّ غالبش وج  در رفتار این
  :آمده اس. سرگردانی

                                                                                                                                             
1. Introversion 
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 مردسواالری  دوران از هسوتی     حواال  و ایسوتاد موی  گووش  عشی مامان ایستاد   می گوش دربزرگما »   

 مردهوا  یجودّ  جموع  بو   راهوی  چراکو   انود    کورده  مودارا  اند،کرده تحمّل اند،ایستاده گوش هازن بیشتر

  (555 ص)  «اندنداشت 

 خرافات .2-2-4-2

 نارسی ،دیآیدرم آب از کال و زردرنگ هردو و ندکمی پاره هندوان  دو زری ک هنگامی سووشون در

 اصورار  مذذّکرات طبیبذة در نووال  موادر  شخصیّ.  (536 :5666،دانشورر  : ) گیردمی بد فال ب  را هندوان 

 باعوث  و اسو.  سور دختوران   تواج  بلنود  موی دارد اعتقاد زیرا  نکند کوتاه را موهایش نوال اینک  بر دارد

  (56 :5386 ،السّعداویر  : ) دشومی برایشان خوب بخ. آمدن

 زن قهرمانان ادبیّات و زبان .2-8

 یاگونو  بو   هوردو  اامّو   جوینود موی  بهوره  آن از نسب. یک ب  مرد و زن ک  اس. اجتماعی ایپدیده زبان

 نویسوی زنانو   دارد  وجوود  دیدگاه اختال  مرد و زن نوشتن میان درواقع کنند نمی برخورد آن با همانند

 خوورد  موی  گوره  اسو.،  فریادزدن ایگون  ک  یپرحرف ب  زمانی و گرایدمی سکوت ب  گاه ان زن نگاه یا

 توداو   و تکمیول  دیگوران  و 6ایریگایوا  لوو   ،5کریستوا ژولیا چون پردازانینظریّ  آرای با ک  زنان  زبان»

 بواور  ایون  بور  و رفتنود  جلووتر  گامی هافمینیسم   البتّ شودمی فمینیسم موضوع ترینمحوری بعدها یاف.،

 برخوی  ،سوو دیگراز  کننود   حوذ   را یمردسواالر  عمدة بار توانندمی زنان  زبان گیریشکل با ک  شدند

 بوا  را مؤنّوث  و داننود موی  مؤنّوث  نوشوتار  صوفات  از نیوز  را نوشوتن  در پوشویدگی  ،نظوران صاح  از دیگر

 در زبوان  ةبوالقوّ  هوای توانوایی  و ویژگوی  چند ب  درادام  (36 :5685 )غذامی، «دهند می پیوند پوشیدگی

   شود:می اشاره گرایان زن ادبیّات

  جزئیات توصیف .2-8-9

 ک  شوددیده می داستان هایشخصیّ. ینگریجزئ بر فمینیستی ادبیّات و زبان استواری ،زنان  روای. در

 نوان ز باشود   داشوت   علّو.  چنود  اسو.  ممکون  رونود  ایون  اسو.   شده نویسندگان آثار در اطناب موج 

 دل هرچو   آداب و ترتیو   رعایو.  بدون مناس ، موقعیّ. آمدنفراهم با تا اندبوده منتظر هاقرن نویسنده

 زنانو   خواصّ  کنجکاوی ب  ک  باشد زنان رایج ینگریجزئ شاید دیگر علّ. ندیبگو خواهدمی شانتنگ

 :گویدیم نوال نمون  برای  (66: 5686اسحاقیان، ) شودمی مربو  یباشناختیز طبع و

 حتذذ  جذذهت  ّذذین قذذد . بعذذر  مءذذیدم  ایقذذ  اّعسذذ  حذذی  انفذذر .  سقذذ    و روقذذ  بشذذدم   یءذذعل ِبّبذذ    واقفذذ    جذذلاّرّ  ظذذلم »
 دأ اّّصذ ینِبّ ّذ حن جذیمة أزرار ثتثذة صذدر  و  ذ  ریطِبّّشذ أشذب   يشذ کتفذ    ذ ؛ و فر اّّصذ إّذ  مییذل اخل ّف  اّ ممب  ی اّضّ 

                                                                                                                                             
1. J. Kristeva 

2. L. Irigaray 
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 شبشذب قدمیذ  و  صذفرا  جذبحة یذد    یذ أر و  جذهت  بکذم  یسذ  جذلاّرّ  مءذ  یءقط. أن ییش  رفیع خبیط أحده  تدّ 
  (31-34 :5892) «بتجتی .
 سویاه  کو   بوود  قودیمی  شدةخشک عرق گردنش دور کرد می سرف  تشدّب  ماند  در کنار همچنان مرد )ترجم :

 سو   اشسوین   روی بور  و نووار  شوبی   یچیوز  او ک. روی بود  زرد ب  متمایل چراغ نور زیر کتش رنگ بود  شده

 پا  کتش آستین گوشة با را هایشچشم بود  افتادن درحال ییو گو شدهدوخت  ناز  نخ با یکی ک  بود دکم 

  (بود  پالستیکی دمسایی پاهایش در و زرد یحیتسب دستش در کرد،

 آن میوزان  اامّو   خوورد می چشمب  جزئیات و توصیف نیز مردگرایان  ادبیّات در ک  اس. ذکر ب  الز  

  اس.  گرایان زن ادبیّات از کمتر مرات ب 

 تأثیرگذار لحن .2-8-2

 زنانو   .ذهنیّو  و هوا .اسیّحسّ عاطف ، روان، .،جنسیّ ب  ک  مواردی در کم دس. گرایان ،زن نوشتة لحن

 لفظوی  ایدلو  مجا پوی  در یوسوف  و زری ،سووشوون  در اسو.   رگوذار یتأث و گیورا  تند، شود،می مربو 

 زنانو   هووایی  و حوال  پرداختو ،  سوکنات  و حرکات توصیف ب  نویسنده ک  ایصحن  اند شده خشمگین

  دارد:

 سوق   امشو   هموین  اس.، شکمم توی ک  یکینیا کاش گف.: و زد شکمش ب  محکم دس. با زری»

 اموروز  نالیود:  بگیورد   را هایشاشک جلو توانس.نمی ا    برگشت  و ا رفت  مرگ د  تا شما برای بشود   

 را ای بچّو  .،مشوقّ  ایون  بوا  وقتی داشتم؟ نگهش ک  نکرد  شجاع. بینداز   را یکینیا رفتم مرگم خبر

 چورخم موی  چواه  چرخ مثل خان  این تو ،هرروز من بدهی  دستش از مف. نداری طاق. آوری،می دنیا ب 

 (565-561 :5685) «کرده  دلگ کسی را هاآن ببینم توانمنمی بدهم  آب را میهاگل تا

  طبیعت از نمادی زن .2-8-8

 زنانوة  هویّو.  گواه  و کنود موی  اسوتفاده  زنانو   ادبیّات و لحن از طبیع. هایزیبایی توصیف برای نویسنده

 دارنود،  زن لطافو.  از نشانی همگی ک  و    گل سبزه، آب، مانند آرا  طبیع. یالالب  در را هاشخصیّ.

 لحظوات  در دارد  شهودی ارتباطی آن با و اس. خورد  طبیع. با ،سووشون در زری کشد می تصویرب 

  نگرد:می شاعران  نگاهی با را آن سرخوشی و شادی

 و گذشو. موی  آب و دادنود موی  یادگواری  آب بو   را خوود  عکو   و شودند می باز هانرگ  جوی ل »

 کردنود موی  علیک و سال  گذرا آب اب نجیبان  بنفش و سفید هایبنفش  شدمی ک      بهارکردمی گمشان

  (65 )همان: «نداشتند  عیتوقّ هی  و

  گیرد:می سراز را زندگی طبیع. دامان ب  بردنپناه از پ  نوال مذّکرات طبیبة در

 اآلمسذذة اخلضذذر  بت ذذ  ...أحذذ ّ  يجءذذد   ذذ  اف ذذةاّدّ  م اّّشذذ بیقذذع ...أحذذ ّ  رفّکذذأ أن دون أحذذ ّ  حیذذ      مذذرّ   ألوّ »
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 (43 :5891) «اّّءم  . تغ   اّّي  اّف تسة اّعمیقة رقةاّ ّ  بت   أح ّ  ... األرض تکءی اّّي  جلمی ةا
 احسوا   جسومم  بور  را خورشید گرمای کنم،می لم  را احسا  تفکّر بدون زندگی در باراوّلین برای جم :)تر

 روکوش  و مسوحورکننده  عمیوق  آبوی  رنوگ  آن را، زموین  ندةپوشوان  بخشآرامش سرسبز هایچمن آن ،کنممی

    ( کنممی احسا  ،را آسمان

 گیرینتیجه .8
 کنود، موی  القاء دختران ب  کودکی دوران از جامع  ک  جنسیّتی هایمحدودیّ. دلیلب  بودنزن از بیزاری ح ّ -

 در شوان سعی  ک زمانی تا و اس. نویسنده دوهر هایداستان اصلی هایشخصیّ. احساسات گیردامن مدّتی برای

  کند می همراهی را هاآن برسد، ثمرب  شانیشخصیّت تحوّل راستای

 ایون  نمودهوای  از کننود  موی  طغیوان  زنوان  کننودة محدود سنتّی تعاریف دربرابر نویسندگان، این داستان قهرمان -

 سیاسوی  و اعیاجتم مختلف هایعرص  در ترپررنگ حضور برای بیشتر هرچ  تالش و ازدواج از گریز سرکشی

 ابوراز  شووند، موی  متسلی حاکم جبر دربرابر و ندارند اختیاری هی  خود از ک  منفعل زنان از هاآن   همچنیناس.

  کنند می انزجار

 پوایین  طبقوات  در تنهان  ک  تبعیضی اس.  مردان ب  نسب. اعتمادیبی و جنسیّتی تبعیض از تنفّر ،دیگر .هابش -

 وارمنفعول  زنوان  از بسویاری  و اسو.  حواکم  نیوز  اشورافی  هوای خوانواده  در بلک  دهد،می رخ جن  دو بین جامع 

  ندارند را خان  مرد هایخیان. دربرابر تحمّل و صبر جز ای چاره

 یاتاانودازه  کو   اسو.  زنوان  ینگور یجزئو  آن دلیول  اس.  استوار اتیجزئ توصیف بر فمینیستی ادبیّات و زبان -

دو  آثوار  در کو   گوردد یبوازم  آنوان  بیونش  و زیباشوناختی  طبوع  بو   یحدّتا و اس. هانآ خاصّ کنجکاوی مولود

  نددار زنان  و تأثیرگذار لحن ،خود توصیفات در نویسنده دوهر همچنین  اس. رفت  کارب  سندهینو

 :کرد اشارهزیر  موارد ب  توانیم اختال  حوزة در

 مسوتقیم  غیور  یطوور بو   زنوان،  هوای محرومیو.  و مسوائل  ب  سب.ن ترظریف ادبی انیباب را اعتراضاتش سیمین، -

 در تووان یمو  نیوز  را خوودش  یگواه  هرچند کند می بیان عشرت( و هستی زری،ها )رمان هایشخصیّ. جان از

 ضاعتورا  مسوتقیم  ،آورده پنواه  اتوبیوگرافی یا نوش. خود داستان ب  نوال ،درمقابل د کر مشاهده هارمان الیالب 

   کندمی

 حوالی در ایون  اس.، آمده کوتاه زنان هویّ. و حقوق دربرابر دفاع از موارد بعضی در سیمین ی،کلّ بررسی در -

 اس.  مرد و زن حقوق کامل برابری خواهان و دارد زمین  این در بیشتر تندروی نوال، ک  اس.

 هانوشتپی .4

 آمود   دنیوا  بو   شویراز  در 5611 سوال  در کو   اس. حکم. لطن مرالسّق و دانشور یعلمحمّد دکتر فرزند ،دانشور سیمین (5)

 گورفتن  از پو   کورد   نوا  ثبو.  ادبیّوات  دانشوکدة  در بالفاصول   و گذرانود  مهرآیین مدرسة در را  توسّطم و ابتدایی دوران»

 هفوتم  قورن  توا  ارسوی ف ادبیّوات  در جموال  و الجمال علم» نا  با ایرسال  با را فارسی دکترای 5668 سال در لیسان  مدر 
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 5666 سوال  در خواموش  آتش نا  با را هایشداستان ةمجموع نخستین دانشور (6 :5655 )حریری، «رسانید  پایان ب  «هجری

 نخسوتین  ب  نسب. کتاب این اگرچ  کرد  منتشر 5641 سال در بهش. چون شهری نا  ب  را هایشداستانة مجموع دومین و

 هوا گوا   و آموختو   هوا نکتو   داستان گونة در دانشور ک  کندمی آشکار ها،آن بررسی و دهدمی نشان را پیشرفتی دانشور اثر

 شواهکار  (515 :5656آژنود،   :ر  ) دارد بسیار فاصلة ادبی اثر با هنوز بهش. چون شهری ک  گف. باید اامّ اس.، برداشت 

 در ساربان سورگردان  و 5666 سال در ردانیجزیرة سرگ توانمی او آثار دیگر از  اس. 5648 سال در سووشون اثر او ادبی

 زنوان  از یکوی  آثوارش  در زن حقووق  احقاق و ادبی اتنظریّ با آشنایی دلیلب  وی  برشمرد را سرگردانی کوه و 5681 سال

 از زنانو   هویّو.  حفو   و بوودن مسوتقل » دارد  ایوران  ةجامعو  در زن واقعوی  تصوویر  در سوزایی بو   نقوش  ک  اس. اینویسنده

 ایون » کو   اس. معتقد باره این در خود همچنین  (66 :5636 باقری، و )میرزاییان «اس. بوده دانشور یخصیّتش های خصل.

 (581 :5665 )گلشیری، «یکی  ن  نفر، دو احمد آل جالل جالل، و  دانشور سیمین من ک  ا داشت  را وقو 

 در «طحلو   کفور » روسوتای  در 5365سوال   در کو   اسو.  مصری نوی رمان و نویسنده منتقد، پزشک، ،السّعداوی نوال (6)

 در پزشوک  عنووان بو   و شود  آموختو  دانوش  العینوی  القصور  دانشوگاه  پزشکی دانشکدة از 5366 سال در او آمد  دنیاب  قاهره

 عورب  زنوان  همکاری جمعی. نوال، شد  تبعید بود، نوشت  ک  هاییکتاب و آرا دلیل ب  د ش کارب  مشغول قاهره روستاهای

 قلموداد  شورشوی  اینویسونده  تووان موی  را السّوعداوی  کرد  تأسی  عرب دنیای در زن ب  توجّ  منظورب  (5386) سال در ار

  سذد إمذرأ  (،5356) طبیبذة راتمذذکّ  (،5361) اّغ ئذب هوای رموان  ب  توانمی او آثار از اس.  ادبی اثر چهل از بیش دارای او  کرد
 ی جذذةواّءّ  واّفکذذر املذذرأ  قضذذ ای (،5366) اجلذذس  و املذذرأ  (،5346) األصذذل هذذي األنثذذي هووایکتوواب و (6113) زیسذذة (،5336) اّصذذفر نقطذذة

 اند شده ترجم  زبان سی از بیش ب  هاآن از برخی ک  کرد اشاره و    (5336) ةاّعربیّ  ّ مرأ  اّع ري اّیج  (،6116)

 در اسو.  مؤنّوث  جون   و زن معنایب  یو آلمان انسویفر در ک  اس. شده گرفت  “Feminine” ریشة از فمینیسم ةواژ (6)

 دنبوال  را مشوتر   هدفی ک  اس. اجتماعی و ایدئولوژی سیاسی، یهاجنبش از ایگستره» :گف. توانمی فمینیسم تعریف

 بوا  اجتمواعی،  و شخصی اقتصادی، سیاسی، هایزمین  در ک  زنان حقوق از سطحی ب  دستیابی و برقراری تعریف، کنند:می

   کرد ظهور آمریکا و اروپا در 5351 دهة اواخر در فمینیسم نهض. (66-66: 6115 ،ورث هاوک ) « باشد برابر ردانم

 پیشوگامان  از 5ولسوتون کرافو.   موری  قلمب  «زنان حقوق از پشتیبانی» چونهم آثاری در توانمی را فمینیستی نقد ریشة 

 5353 سوال  در (44 :5668 داد،ر  : ) یافو.  انگلیسوی  نویسوندة  فوولو  ویرجینیوا  هوای نوشوت   در و نقود  نووع  این برجستة

 نویسونده  زنوان  مشوکالت  بو   آن در کو   «خوود  آن از اتواقی » نوا   بوا  ایمقالو   در را فمینیسوتی  نقود  اسوا   وولف، ویرجینیا

 را آن و خشوند بموی  آن بو   را هرچیوز  معنوای  کو   هسوتند  مردان این ک  شودمی عیمدّ کار این در او» نهاد  بنا پرداخ.، می

 «آورد درموی  خوود  نظارت و ب  کنترل را فلسفی و ادبی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ساختارهای تمامی و کنندمی تعریف

 حقووق  از دفواع » از اسو.  عبوارت  فمینیسوم  فمینیستی، هایگرایش مشتر  هایویژگی ب  توجّ  با (66 :5686 )عزیززاده،

 برابوری  سم.ب  و حرک. موجود هاینابرابری دانستن غیرطبیعی بر تأکید با سکوالریسم، و اومانیسم انگارة بر مبتنی زنان،

 زن، نویسوندة » دارد توجّو   وسویعش  معنوای در زنوان  مسوائل  ب  فمینیستی نقد (66 :5686 نژاد،)زیبایی « زنان برتر موقعیّ. یا

 در کو   هستند مواردی قبیل، این از و زنان حقوق ،جامع  و فرهنگ در زنان نقش خودشان، دربارة زنان احساسات و افکار

  (663 :5668 )شمیسا، «شود می پرداخت  هاآن ب  فمینیستی نقد

                                                                                                                                             
1. M. Wollstonecraft 
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 خذآو م منابع

  امیرکبیر  تهران: : از انقالب مشروطی. تا انقالب اسالمیادبیّات نوین ایران  (5656)آژند، یعقوب 

  نیآذگلتهران:   پسامدرن سیمین دانشورهای شهرزاد درنگی بر سرگردانی(  5686اسحاقیان، جواد )

 روزنگار  تهران:  ساعت کی یایرؤ کوتاه داستان بر فمینیستی نقدی ( 5665) حسین پاینده،

 نی  تهران: عراقی  نجم منیژه ترجمة  فمینیستی هاینظریّ  بر جامع درآمدی ( 5686) رزموی تانگ،

 ترفند  تهران: وّل،ا چاپ  فمینیسم و شاهنام  ( 5684) مهری تلخابی،

جلود    مقواالت اسوال  و فمینیسوم   مجموع  ن ایرا و غرب در فمینیسم جنبش رتریب ( 5685) احمدرضا توحیدی،

 معار   قم: ،اوّلچاپ   اوّل

 انقوالب  از بعود  و قبول  رموان  در زن شخصویّ.  بازنموایی  ( 5638) علی عربوی و علوی روحوانی     مهناز جوکاری،

 جامعو ،  و زن ةفصلنام  کنممی خاموش من را هاچراغ رمان و سووشون رمان مطالع  مورد ایران اسالمی

51 (6)، 656-686  

  دانشگاهی نشر :تهران  آراگون تا سعدی از  (5666) جواد حدیدی،

 : کتابسرای بابل بابل ادبیّات امروز  و هنر ( 5655) ناصر حریری،

 مروارید  تهران: سوّ ، چاپ  ادبی اصطالحات فرهنگ ( 5668) سیما داد،

 خوارزمی  تهران:  سرگردانی جزیرة ( 5666) سیمین ،دانشور

 خوارزمی  تهران:  سرگردان ساربان ( 5681) ----------

  خوارزمی تهران:  سووشون ( 5685) ----------

 تو   ان:تهر چاپ دوّ ،  اوّل جلد صنعوی قاسم  ترجمة عینی  ة: تجرب دوّ جن  ( 5681) سیمون دوبووار،

 چواپ   فمینیسوتی  هوای دانوش  و فمینیسوم  مقواالت جموع مبر فمینیسم  درآمدی  ( 5686) رضامحمّد نژاد،زیبایی

  زنان اتقتحقی و مطالعات دفتر قم:  ،دوّ

 .دباأل دار رة:القاه .ساءالنّ  سجن يف مذاکرايت (.2891) نوال ،الّسعداوي
 .املعارف دار ة:ر القاه .ةبطبی راتمذکّ  (.2891) ---------

 فردوسی  تهران: .ادبی نقد ( 5668) سیرو  شمیسا،

 روشنگران  تهران: ،اوّل چاپ  امروز ایران در یابیهویّ. و زن ( 5686) گیتی عزیززاده،

 نو  گا  تهران: ،اوّل چاپ  تبارعوده هدی ترجمة  زبان و زن ( 5685) عبداهلل غذامی،

 سویمین  سووشون رمان در غال  گفتمان تحلیل(  5688)علی دسپ دزاده و سیّآقاگلفردو    یعلنیحس قبادی،

  586-543 (،5) 6ادبی،  نقد نامةفصل دانشور 

  هیرمند تهران:  ایران معاصر نویسانداستان ( 5686) محمّد زاده،قاسم

  نیلوفر تهران:  دانشور سیمین آثار در نقّاش با نقش جدال ( 5665) هوشنگ گلشیری،
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 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 حمّکمةمقالة 

 حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 33-11، صص. 1441 صیف(، 38) 2، العدد العاشرةجامعة رازي، الّسنة 

 وياعدالسّ  نوالو  دانشور سیمنی رواايت أساس على الكاتبات أعمال يف يو سالنّ  قدللنّ  مقارنة دراسة

 1يپورصدام آزاده
 إیران ،رودهن ،ةاإلسالمی   آزاد جامعة ،رودهن فرع ،وآداهبا ةالفارسی   غةالل  فرع  يف کتوراهالد   طالبة

 2آرمن ابراهیم سّیدال
 إیران کرج، ة،اإلسالمی   آزاد جامعة کرج، فرع وآداهبا، ةالعربی   غةالل   قسم يف مشارک أستاذ

 3ارمجند امری مرمی
 إیران رودهن، ،ةاإلسالمی   آزاد جامعة ،رودهن فرع ،وآداهبا ةالفارسی   غةالل   قسم يف مساعدة تاذةأس

 49/8/0220 القبول:  42/9/0221 الوصول:

 امللّخص
 بع الق سقمات   کمقا واإلفقرا  ططالش ق األعمقال هقذه بعق  اعقی  وققد املقرأة حققو  لتحقیق  الوفریة هوداجل بذل ،العامل حول الكاتبات نتاجات يف ت   لقد

 نظقر وجهقات عقن حبث قا اإلانث األبطقال وأدب ولغقة الفعقوأ نظقر ووجهات جوانب املقال هذا یستكشف اجیابیا . دورا    د  لیؤ  واإلعتدال ابلوسیطة اآلخر
 نقوال أتلیقف مقن سقا الن   سقنن يف يتراكمقذ و طبیبقة راتمقذك  و دانشقور سقیمن بقلقم اهلقامم احلقاد و سقع الت   جزیقرةو سووشون رواايت يف وخمتلفة مشیكة

 لق وذ کرالقذ   اآلنفقة ةوالعربی ق ةالفارسقی   تاجقاتالن   بقن واالفقیا  ب الش ق ألوجق  صقد ت  لا هقو راسقةالد   هقذه من والغرض سوي،الن   قدالن   على بنا    الس عداوي
 يتال قق تاجقاتابلن   مقارنتهقا مقن نلنقتمع   ،لنققوال املختقارة تاجقاتلن  ا ترمجقة تت ق ولقققد .عقاتبتنال بقن ققايفالث   واالخقتال  شققاب لت  ا أوجق  علقى العثقور أجق  مقن

 أن   غمالقر   علقى  أن ق إىل راسقةالد   نتقام  وتشقری . حلیلقالت   -الوصقف   مقنه  وعلقی املققارن األدب يف اإلمریعیقة املدرسقة أساس علی وذل  لسیمن آثرانها
 أكثققر نققوال بینمققا ،تهققاوهوی   املققرأة  حلقققو  تصققدیها يف أحیققاان   تراجعققت عققا  بشققك  ،سققیمن أن   إال   ،مشققیکة نسققویة نظققر وجهققات تبققادالنت العققاتبتن تققاكل

 رادیكالیة.

 .الس عداوي نوال ،دانشور سیمن ،وایةر  ال سوي،الن   قدالن   ،املقارن األدب :الّرئیسیة املفردات
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