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  چكيده
هـاي   و ادبـي از پديـده   ،فلسفي ،اجتماعي گوناگونهاي  هاي زنانه در حوزه گرايش

 ،ايـن رويكـرد بعـدها   . آيـد  شمار مي به ،ويژه پس از انقالب صنعتي دنياي مدرن، به
زبـان   ، از دنياي غرب به جهان عرب اثر تسهيل و گسترش ارتباطات بين فرهنگي   بر

  .جاي نهاد سرايت كرد و البته تأثيرات متفاوتي برو ايران نيز 
هاي زنانه در هر دو حـوزة   تحقيق حاضر بر اين فرض استوار است كه انديشه

هاي  ترين يافته ، اصليهمچنين. ها و تمايالت مشتركي دارد فرهنگي و ادبي ويژگي
 يافتن به وضـعيتي  براي دست ،دهد كه جنبش زنان ايران و عرب پژوهش نشان مي

  . زمان شكل گرفته است مطلوب در خانواده و جامعه، هم
در  كه اين مقاله كاوشي است در نحوة ورود اين انديشه به جامعة ايران و عرب

آن تالش شده است انعكاس رويكردهاي زنانه در آثار ادبي اين دو حـوزة زبـاني و   
تاريخچـة پيـدايش و   نخسـت  اين نتيجـه،  به  يابي دستبراي . فرهنگي بررسي شود

سـپس   .بررسي شده استنضج تفكر زنانه در اروپا و سپس در دنياي عرب و ايران 
و  عربيشعرهاي  و  رمان و ويژه داستان ، به وجو در آثار ادبي اين دو فرهنگ با جست
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  مقدمه. 1
، در بسـياري از  بشـريت منزلـة نيمـي از    ، بهگرفتن حضور آنان شك مسئلة زنان و جدي بي

  .ي مشكالت فراوان كنوني بشر باشدگشا راهتواند  موارد مي
فرهنگـي و   گونـاگون هاي  تغييرات مثبتي كه در جنبش رهايي زنان در عرصه با وجود

  .شود مشاهده مي باره در اينبسياري پيامدهاي منفي  همچناناجتماعي شده است، 
صـيتي برابـر بـا مـردان گـاهي سـبب       بـه حقـوق و شخ   يـابي  دسـت تالش زنان براي 

اصـول  از بودن به برخـي  نبند سبب پاي همچنينرفتن زنانگي و غريزة مادري آنان و  ازبين
  .و فرهنگي شده است ،ديني ،اجتماعي

با تـن   ،يافتة زنان شكاف پرسش اصلي در اين مقاله اين است كه آيا شخصيت يا خود
زنانه و ذهني مردانه، بهاي نوعي آگاهي سطحي از شناخت جديد و زنانگي نيست؟ و آيـا  

بخشد، از هـزار سـوي ديگـر     به زنان هويت شخصي مي سو يك كه از  ،داري نظام سرمايه
  سازد؟ دار نمي اس زنانة آنان را خدشههويت و احس
،  انقــالب كبيــر فرانســه و اعالميــة حقــوق بشــربــا وقــوع ،  هجــدهم قــرندر پايــان 

كـه در   ،هاي اجتمـاعي  و مرتبه ريختهم فرو هاي انديشگي و اجتماعي كهن در ساختمان 
  . متزلزل شدآن هر انسان جاي نابرابر يا فرادست و فرودست خود را داشت، 

 هـا  آننجـات  ساختن حضور زنـان و   رنگ ، براي پر ها در ميان مردم عرب جنبشاولين 
متفكـر معـروف عـرب،    . )47: 1363، 1قبـاني ( آغاز شـد مصر در  ،»اه از زير دندان خليفه«

ان ايـن  رو پـيش از  ،را نوشت الساق الساق عليم كتاب    1855كه در  ،احمد فارس الشدياق
 ،تعليم البنات و البنـين   المرشح االمين فينيز با انتشار كتاب  الطنطاوي رفاعة. نهضت است

  . م، راه الشدياق را ادامه داد   1872در 
خـوبي دريافتـه بودنـد كـه مسـئلة زن از       ان نهضت بيداري عرب بـه گام پيشگويي 

در ميـان ايـن   . اسـت ماندگي اجتمـاعي   عليه استعمار و عقب همسائل اساسي در مبارز
نيـز جايگـاه    ،محمـد عبـده   ، چـون الدين اسدآبادي و شـاگردانش  سيدجمالمبارزان، 

ها ايران نيز، با وقـوع انقـالب مشـروطه، پـذيراي نـداي       در همين سال . اي دارند ويژه
خواهي چون عالمه دهخـدا، بهـار، يوسـف     و ترقي فكر روشنمردان  .آزادي زنان شد

ـ  ايرج ميرزا خواهان آزادي زنان ب و ، الملك اعتصام را بـه سـوادآموزي و    انودنـد و آن
  . كردند ترغيب مي كسب علم
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  بر رنسانس در اروپا گذري. 2
با شروع جنبش  زمان همنوزايي . دانند مي برابر نوزايي با را) renaissance( رنسانسمحققان 
م از ايتاليا   1300كه در  رنسانس،سه قرن،  يط در. شود مطرح مي) humanism( گرايي انسان

 متعـدد،  رخـدادهاي ايـن دوران كوتـاه تـاريخي،     در. گرفـت   اروپـا را فـرا   همـة آغاز شـد،  
پروردة  ما دستجهان امروز  كه  چنان؛ پيوستوقوع   بهي و تغييرات بنيادين ،هاي وسيع فعاليت

 ،يادگيري علم ،خالقيت در هنر  رنسانس اناز رخدادهاي مهم در دور. هاست همين فعاليت
 )R. Ergang( ارگانـگ  رابـرت  بـاره  در ايـن  .كشـور بـود    ةادار در جديـد هاي  روش ارائةو 
 بـه  رنسـانس ...  اسـت  تـاريخ  يهـا  دوران ترين خالق از يكي رنسانس دورة« : نويسد مي

 »تمـدن امـروزي هـدايت كنـد     سوي به تا آن را ...  بخشيد يا تازه جهت عقالني تالش
  ).11: 1380  ، كوريك(

  
  اروپا در زندگي ساختار رآن د تأثير و صنعتي انقالب. 3

، در جهان روي  كه براي مردم آن زمان ناشناخته بود ،، انقالبي بنيادين سال پيش 200حدود 
رسـد   نظر مي كه در آغاز به ،اين دگرگوني. شدجهان فعلي    سبب پديدآمدننهايت  داد كه در

هـايي از اروپـا و    بخـش در انگلسـتان و سـپس در    نخسـت ،  باشـد  طول انجاميده بهها  سال
هاي كشاورزي را به صنعتي تغيير داد و امكانـات   امريكاي شمالي پديد آمد و جهت فعاليت

  .آورد فراهموري از كار انساني  محدودي براي افزايش توان توليد و بهره نا
  

  بورژوازي 1.3
كـه   اي طبقـه . تشكيل دادنددر شهرها رفته طبقة بورژوازي را  رفتهان گر صنعتسوداگران و 

 .و تجارت متكي بود ،صنعت ،، نه بر زمين بلكه بر علم خالف فئوداليته اساس قدرت آن، بر
قـراري نظـامي    هـا و بـر   اسلوب اقتصادي متحرك و لغـو امتيـازات فئـودال   از اهداف آنان، 

منـافع   بـا  سبب  همين  به ؛شد تري را شامل مي هاي وسيع كه تأمين منافع گروهبود   اجتماعي
  .مخالف بود ،كه حافظ وضع موجود بود ،فئوداليته

  
  دموكراسي 2.3
 و »حقـوق انتخـاب آزاد  «و » آزادي «را مترادف » دموكراسي«توان واژة  موارد مي بسياريدر 
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امـا دموكراسـي هـم ماننـد      ،البته اين تعريف كامـل و جـامع نيسـت   . دانست »زندگي آزاد«
در ساية انقالب كبير فرانسه و انقالب صنعتي، . ها تالش در جهان است بورژوازي ميوة سال

طلبي سرتاسر قـارة   مساوات و ،دموكراسي ،هم پيچيد و فرياد آزادي  بساط كهن در اروپا در
ن مردم يـك  ميار از نظر جسمي د چنان آنماشين، ديگر تفاوتي با اختراع . گرفت اروپا را فرا

در  . رأي به زنان انگليسي بـود   ترين اتفاق دادن حق مهمدر اين دوران، . شد جامعه ديده نمي
كت در انتخابـات  نيـز زنـان حـق شـر      تر اروپـا  آلمان و در اكثر كشورهاي كوچك و ريكاام

  .عمومي را داشتند
  
  مشروطه در ايران انقالب. 4

و حتي  ،رابطة مستقيم با فرهنگ، اخالق، سياست، اقتصادتوان در  ادبيات هر كشوري را مي
  .تك افراد آن جامعه دانست آرزوهاي تك

وردهـاي  اتوجه به حقوق زنـان اسـت كـه خـود از ره    ، از نتايج مهم انقالب مشروطه
، زنـان نيـز    بـه مشـروطه   يـابي  دسـت ، براي اندر اين دور.  معاصر بودنوانديشي در دوران 

 فعاليـت ،  تأسيس مدارس دخترانه.  كردند مبارزهپاي مردان ايران براي گرفتن حق خود  به پا
ديگـر  و  ،هـاي اعتصـاب   ، حضور آنان در صـحنه تأليفينگاري و كارهاي   زنان در روزنامه

حكايت از آن دارد كـه زنـان نيـز در مشـروطه     هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي  فعاليت
  . داشتندبسياري  سهم

توانستند  اي دارد؛ زيرا دختران نيز مي مدارس جديد اهميت ويژه تأسيسمشروطه،  خيتار در
 ،الدوله كه امين آغازيدش   1275دبستان در ايران از سال : وارد مدارس شوند و تحصيل كنند

.  كرد تأسيس  تهران در سپس و تبريز در نخست را هايي دبستان ، رشديه حسن  ميرزا دست  به
  ، مردم آوردن رو ساية در ، زماني از پس ولي ، داشت وجود دبستان يك تنها  ديري تا تهران در

 آشكار را خود  دشمني قشري روحانيون از برخي نخست. شد تأسيس ديگري هاي دبستان
 در ولـي   بنويسند، كتاب كهن الفباي همان از پيروي به خواستند مي آنان از اي عده و كردند
  ).28: 1355 ، كسروي( گرديدند مدارس پشتيبان خود نام نيك روحانيون از تن دو ميان اين
اصـل نـوزدهم   ، ) ق   1324 -  1227 ( شـاه    علي محمدسلطنت  دوراندر ، 1325در شعبان 

  . يافتقانون اساسي مشروطه به حمايت قانوني و مادي دولت از مدارس اختصاص 
ــت ــانوان فعالي ــاي ب ــراي ه ــي ، ب ــه، حت ــدارس دختران ــترش م ــتبداد  گس در دوران اس

زنان و مـردان  به همت افزون مدارس دخترانه  با گسترش روز يافتشاه هم ادامه    علي محمد
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و در پناه انقالب مشروطه به  پيشين قشر زنان تغيير كردآرام وضعيت  ايراني آرام فكر روشن
  . رسيدندآزادي نسبي تحصيلي 

 ،هاي زنان غافل نبودند توجه به محروميتهاي انقالبي وقت هم از  روزنامه، ميان  در اين
  .مشهودتر است  شد هايي كه در خارج از كشور چاپ مي و البته در اين ميان سهم روزنامه

و  فكـر  روشـن زنـان  شك  بيرساندند،  ها را به مردم ايران مي ن اين روزنامهاوقتي مسافر
هـا در   اين روزنامه.  نوشتند ب ميخواندند و دربارة آن مطل ها را مي سواد ايراني اين روزنامه با

 بيـداري «: نوشته شده است باره در اين قانون روزنامةدر .  اند داشته يثرؤبيداري زنان نقش م
 اغلـب   از زودتر را آدميت معاني ها زن كه است معلوم خوب نيز نكتهبخت ايران از اين 

  .)قانون( »كنند مي درك مردها
از ميان  .مردان بوده است تنيازمند حماي ،  در وهلة اول ،طرف زنان  شك ابراز تهور از بي

هـاي مهـيج و    يران سخنبا  ،المتكلمين الدين واعظ اصفهاني و ملك جمال سيد ،مردان متدين
  :بيش از همه به اين نهضت كمك كردند ،خود ةخواهان  ترقي

 پرست وطن زنان ، بود تأثير و اوج نهايت در بانوان در روحانيون آقايان نفوذ كه زمان آن در
 خـود  از كشور ترقي و پيشرفت راه در را ها كاريافد ترين بزرگ اينان، سخنان تحت ايران،
  ).17:  1351،  االسالمي شيخ( دادند نشان

  
  زنانه در ايران هاي گرايش. 5

و از اعضاي خانواده  ندمقام و منزلت وااليي داشت  بنابر شواهد تاريخي، زنان در ايران باستان
نام زن و مرد در يك رديف نگـارش يافتـه و در دعاهـايي كـه بـراي ديـن        اوستادر  بودند

  ).15:  1386،  علوي(اند  كنار مردان حضور داشته  زنان دراست شده  خوانده مي
 مقـام  به حتي زنان كه شود مي ديده  است، شده تاريخ از قبل زنان دربارة كه هايي مطالعه در

 زديـ ا[ ربةالنوعسفالين از  هاي مجسمه زيادي تعداد عصر، اين از. رسيدند مي هم روحانيت
  ).17: همان(  كه خداي نعمت و فراواني بوده، در دست است مادر، ]بانو

و با گذشت زمان و اتفاقاتي كه در زن بود  خانه سرپرست مسئولِ ساسانيان،عصر اما در 
  :بهبود يافتتاحدودي حوزة قوانين ساساني پديد آمد وضعيت زنان 

 باال به پايين از تحول و ترقي حال در وضعشان ترديد بدون بردگان حتي و كودكان و زنان
 و جسـماني  ييبه طرف اسـتقالل و رهـا   ها را آن بايست مي كه بودند راهي در آنان و بوده

  ).13 -  12: 1344،  بارتلمه(كند  هدايت عقالني
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در قـوانيني  ،  مـردان و زنـان   از سويپس از ورود اسالم به ايران و پذيرفتن دين اسالم 
كه جانشينان  نظر از اين   صرف.  اسالم بودوضع شد كه مطابق با موازين حقوق عمومي زنان 

زنـان  دربـارة  طلـب   و كنيـز  دجويانهديـدگاهي سـو   ،عباس   اميه و بني   يعني بني ،)ص(  پيامبر
  . نشده است بيان گاه چنين جايگاهي براي زنان داشتند در دين اسالم هيچ

همسـان و برابـر بـا      ، شخصـيت انسـاني و شـرافت روحـاني زن،     و سنت نبـوي  قرآن در
 اجتمـاعي  الزامات تأثير   كه تحت ،اما حقوق مدني و مالي زن ،شخصيت روحاني مرد است

 قوامـت  است، مرد ارث نصف زن ارث كه اين. است نقصان داراي مرد به  نسبت دارد، قرار
 شمرده برابر مرد يك شهادت با زن دو شهادت مواردي در يا باشد مي شوهران عهدة بر زنان
 شـرافت  از زن بـه  ، مـرد نسـبت    و سـنت  قـرآن از نظرگـاه   كه، كرد تصور نبايد است شده

 همگي...  و ،شهادت ،قوامت ،  هايي چون ارث زيرا مقوله است؛ برخوردار باالتري روحاني
 اجرايي ضمانت و است اجتماعي نظام از ناشي حقوقي نهاد هر و هستند حقوقي نهادهايي

  ).196: 1382،  پور حكيم( گردد مي بر جامعه و عصر يك مردم پذيرفتن به نيز آن
از اسالم حتي در اين جايگاه هم نبوده  پيشكه مسئلة ارث نزد تازيان  داشت توجه بايد

روش  بـراي مبـارزه بـا ايـن وضـعيت     قـرآن   .شـدند  است و زنان خود نيز به ارث برده مي
كند كه  بيان مي ،سوئدي شناس اسالم ،)M. Boizard(مارسل بوازار .  تدريجي را برگزيده است

  :اي داشتند حقوق اجتماعي ويژه در امر قضاوت زنان مسلمان در عصر اسالم ميانه 
 گـذاران  چنان اساسي تلقي شده است كه يكي از بنيان اسالم در زن خاص امتيازات رعايت
 يك زنِ اسالمي شهرهاي ازهريك داد در  ردستو ،ابوحنيفه اصيل، اسالم فقه مكاتب عمدة

  ).81:  1362 ، بوازار( باشد او نظر زير رسماً زن حقوق تمسلمان بايد قاضي شود تا رعاي
هـاي مسـتقل    آمدن حكومـت  كار اسالم در ايران، با روي ظهورها از  پس از گذشت سال

 بـر  عـالوه  زن   ، در عهد تركان و مغوالن. يمشاهدرا تكاپو و فعاليت زنان تاحدودي ايراني، 
  .ندگي اجتماعي نيز نقش مهمي داشت، در زاناهميت فراوان در اقتصاد آن دور

  :گويد مي) B. Spuler( برتولد اشپولر
 تـا  حداقل مغول زنان.  است اعراب از تر آزادانه مراتب  به مغوالن نزد زنان موقعيت و وضع 

 پذيرفتند مي حضور به را خارجي سفراي خانوادة زنان و اند بوده حجاب بي هفتم قرن پايان
  ).28: 1352 ، بياني( جستند مي شركت مغول خان انتخاب در و

روال    از زمان اوزون حسن آق قويونلو  ، ترك   همين زنان، اعم از ترك و غيراما موقعيت 
در عصـر  تـاريخ ايـران   .  دار زنان عصـر صـفوي رسـيد    نزولي پيمود تا به وضع نازل و برده

  . تاريخي مذكر است  ، شمردن زن دست سنت فرويافتن  ادامه سبب  به ،افشاريه و زنديه نيز
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 و شـود  قاجار نيـز تحـول چنـداني در وضـعيت زنـان ايرانـي مشـاهده نمـي         اندر دور
البته حركت اجتماعي زنان .  شود اجتماعي زنان به مراسم محرم ختم مي ترين حضور نهفعاال

سـواد   درصد كل زنان ايراني بـا    3 فقطش    1304اما تا  ،توجه است  درخوردر تحريم تنباكو 
و بين جنبش ملي ي دارند گير چشماين، در انقالب مشروطه زنان حضور  با وجود.  اند بوده

  .خورد چشم مي  بهمشروطه و جنبش حقوقي زنان نوعي پيوند 
در . حقوق زنـان بودنـد   دار طرف   خواه بسيار اندكي از زنان مشروطه، شمار ميان  در اين

كننـده در   انـي شـركت  خوبي نمايان اسـت كـه زنـان اير    ميان شواهد تاريخي، اين مسئله به
ش بودند يا اغلـب     1280خواه و جنبش ملي دهة نخستين جنبش زنان يا از فعاالن مشروطه

  . ان داشتندفكر روشنهايي بودند كه پدراني در گروه  از خانواده
ش به اوج    1300آغاز شد و در دهة  جنبش حقوق زنان ةخيزش اوليش،   1289از اوايل 

موقعيـت فرودسـت    سبب  به.  تيرگي نهاد  به  ش رو  1310از  هاي بعد خود رسيد و در سال
شد، زنان ناگزير شدند كه مخفيانـه   ها مي هايي كه با جنبش ، و مخالفت زنان در زمان پهلوي

شواهدي را كه دربارة  ،روي  همين  به. چيز را رها كنند به اين راه ادامه دهند و در ظاهر همه
  .گيرد ما مي توانيم داشته باشيم از ها مي آن

به مسئلة حقوق زنان در ظاهر توجـه شـد؛   تاحدودي آمدن دورة پهلوي اول،  كار با روي
هاي مدني و تأسيس مـدارس دخترانـه    توان به ثبت قانوني ازدواج در دادگاه مي از جملهكه 

اي هم نداشت  اعتنا نبود، چندان عالقه شاه به تغيير وضعيت زنان بي  رضاهرچند . اشاره كرد
روزنامـة  ، هـا  در همـين سـال  . گـذارد  هاي زنان باز  ميدان عمل را براي گسترش فعاليت كه

اين بيانيـه  . دكردر مخالفت با تبعيض عليه زنان چاپ اي  بيانيه) 1231  دي  15در ( اطالعات
  :در اين بيانيه آمده بود. هم رسيد ،دكتر مصدق ،وزير وقت حضور نخست  حتي به

هـيچ ملتـي   .  توانـد پيشـرفت كنـد    نمـي  باشد گذاشته كنار را زنان كه مادامي كشوري هيچ
تواند ادعاي ساختن تمدن را داشته باشد و از آن احساس غرور كند مادامي كه زنان از  نمي

  ).118:   1384،  ساناساريان( هستند محروم مردان با مساوي حقوقداشتن 
ي تـر  بـيش گاه جنبش اجتماعي زنان رشـد   رضا پهلوي نيز هيچ در طول حاكميت محمد

  .اهداف دولت بودبا  سو همهاي زنان  جنبش اندر اين دور. نيافت
  

  عرب جهان در زنانه هاي گرايش. 6
، )N. Bonaparte( پـارت بوناآغاز بيـداري عـرب را از حملـة نـاپلئون       نگاران اكثريت تاريخ
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م رخ داد،    1798 رهاي قبلي د فرض كه با پيش ،اين حمله.  اند امپراتور فرانسه، به مصر دانسته
اين، آنان نخستين ملت  بر عالوه . بود شانارزش مردم مصر به گذشتة پر بردن پيعاملي براي 

اعراب هم   ، از اسالم پيشدر دوران .  از نژاد عرب بودند كه خواهان استقالل و آزادي شدند
نث بودند كـه در ايـن   ؤعزي دو خداي مالت و .  اند و هم خداي مؤنث خداي مذكر داشته

كـه زن   اسـت ذكر اين نكته ضـروري  . شدند كنار ساير خدايان مذكر پرستيده مي  در راندو
 ،يكنـد  به اتفاقاين .  دست نداد  از باره  يك   بهعرب آثار استقالل و شخصيت مثبت خود را 

زنان براي حفظ . وقوع پيوست به  در جامعه اقتصاديـ  اجتماعيو همراه با تغييرات  ،آرام آرام
سرانجام به  ، اماگاه ناموفق و اين مبارزات گاه موفق بود.  كردند همبارزسختي  بهحقوق خود 

  .منجر شدسلطة كامل پدرساالري 
و حضـرت   حـق انتخـاب شـوهر را داشـتند       اسالم نيـز  ةاوليالبته زنان حتي در مراحل 

  :شناختند رسميت مي  اين حق را به) ص(  محمد
 سخنان از. اند رفته را خطاب   بن   عمربر زن، راه   نيست كه غالب مردان عرب در سلطه شك
 بـر  مردانشان كه قومي به خود وابستگي از افتخار با او كه رسيد مسئله اين به توان مي عمر
نگـرد   مي تحقير  به سرند آنان بر زنانشان كه را ديگري عرب مردان و كند مي ياد سرند زنان

  ).229 -  228:  1359،  السعداوي(

در حقوق حياتي و جنسي زنان نتيجة مستقيم مقام نسبتاً باالي ) ص(  خدارسول  ديدگاه
حضور فعال داشت زندگي  گوناگوندر وجوه عرب زن  زيرا .زن عرب در آن روزگار است

  .كردند را ايفا مياي  و برجستهنقش مهم ها  و برخي از آن
 از سـوي آبـادي و شـاگردانش و    الدين اسـد  جمال سيد ياز سوي، قرن نوزدهمدر اواخر 

را  السـاق  الساق علـي  م كتاب    1855كه در ، الشدياق  فارس  احمد چونمتفكران عرب ديگر 
خوبي  ان نهضت آزادي و بيداري عرب بهگام پيش.  ، آغازگر بيداري فكر عرب شدندنوشت

از مسائل اساسي در مبارزه بـا   آموزش او و توجه به حقوق او  و بودند كه مسئلة زن دريافته 
  . استماندگي اجتماعي  استعمار و عقب

  التيموريـه  عايشـة    ، رو پيشاز اين زنان .  در نهضت آزادي دخالت داشتند  زنان نيز از آغاز
زينـب  توان از  مي همچنين. نوشت و تركي نظم و نثر مي ،فارسي  ،هاي عربي بود كه به زبان

  . و مي زياده نام برد ،ملك حفني ناصف ،فواز
فعاليـت  م    1919اسـتبدادي     ضـد كـش مصـري در قيـام     ، زنـان زحمـت  بر اين   افزون
، همچنـين  ؛  كردنـد  داشتند و همراه با مردان عليه استعمار انگلستان مبارزه مـي  اي گسترده
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بخـش شـركت    آزاديهـاي   پاي مـردان در جنـبش   عربي پابه گوناگونزنان در كشورهاي 
در فلسـطين،  . جنگيدند هاي مخفي مي در انجمنبا تركان عثماني در سوريه، زنان . داشتند

ي در نهضـت  گيـر  چشـم تقسيم كشور، حضـور  بر  مبني، زنان پس از اعالمية سازمان ملل
و سومالي نيز زنـان   ،، تونس، مغرب ليبي  ، ، كويت سودان  ، اردن  ، در عراق.  ندمقاومت داشت

از نتايج بسيار سودمند كار  .كردند ميدر راه رسيدن كشورشان به استقالل و آزادي تالش 
كـه زنـان در اكثـر    اشـاره كـرد   رأيـي    تـوان بـه حـق    ميخواه عرب  آزاديو تالش زنان 

  .كشورهاي عربي دارند
  

  هاي زنانه در ادبيات ايران گرايشبا   زنان حضور. 7
و سـوادآموزي  آنان با روزنامه و مدرنيت  ييحضور زنان نويسنده و آشناشك درخشش  بي

 نگـارش .  اند زنان آثار متنوعي آفريده ،اندر اين دور .است گير چشمبعد از انقالب مشروطه 
رنگ آنان در عرصة آفـرينش   دهندة حضور پر داستان كوتاه نشان بسياريچند رمان و تعداد 

 گـر  بيـان بيش ضعف نگارشي داشته باشند، اما چون    و   هم كمها اگر  اين نوشته.  هنري است
  . تازگي و صميميتي خاص دارند  اند زنانهاحساسات و تجربيات 

به نام  ايشانداستان  نخستين. نويس ايران دانست توان نخستين رمان سيمين دانشور را مي
  . دشش منتشر    1327در  آتش خاموش

  :را چنين توصيف كردهاي زنان  ماية داستان درونتوان  مي
جسـارت نوشـتن   ، آنـان  هاي نسـبي  آزادي زنان به يابي دست پس از انقالب مشروطه و

كـه   ،تـرين دغدغـة آنـان    مهـم ، امـا  ساالر محـو شـدند   اي مرد ولي ناگهان در جامعه. يافتند
 هـا بـا   انسـاني بـه زن اسـت، در اغلـب داسـتان       كردن عنصر زنانگي و ديدي كـامالً  رنگ پر
  .شود متفاوت ديده ميعيارهاي م

افتـاده    پس از انقالب اسالمي، با توجه به تغييرات و تحوالتي كـه درون جامعـه اتفـاق   
به مسائل و تحـوالت اجتمـاعي   تري  رسد كه هنرمند هم توجه بيش نظر مي است، طبيعي به

  . داشته باشد
سـت نـه صـرفاً     انسـان ا  در مقام يـك سعي نويسندگان زن نماياندن زن در اين دوران، 

از .  داده شدي تر بيشدر آثار آنان به نهاد خانواده توجه و اهميت  ،همچنين .عنصري جنسي
آنـان بـه   نويسندگان زن و گـرايش اغلـب    شمار، افزايش انهاي مهم اين دور ديگر ويژگي

  :دروني استرهايي نوعي 
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 بودند، ساخته قبل دورة در ايشان از كوكي عروسك مانند كه را اي پوسته كنند مي سعي آنان
 كيفيت و تنوع قدر دوره آن اين در. بگذارند برون پا سنت و خانه ديواري چهار از و بشكنند

 از بعد خاص زنانة ادبيات يك شروع از توان مي كه است فراوان زنان توسط پديدآمده آثار
  ).1110/ 3: 1377 ميرعابديني،( زد حرف انقالب

  .اي دارد نيز در حوزة ادبيات زنانه جايگاه ويژه، شعر  بعد از نثر
. ة شعر اخالقي و تعليمي است ترين چهر برجستهپروين اعتصامي ،  پهلوي اول اندر دور
وجود پدر دانشـمند و   در آن روزگار در مقام يك زن ترين عامل پيشرفت پروين  شايد مهم

،  بـراي پيشـرفت و ترقـي    ،زنـان وي به تربيت چراكه  ؛بود ،الملك اعتصام  فاضل او، يوسف
  . داد اهميت مي

آغـاز كـرد و    سرودن شـعر را  ، فروغ فرخزاد است كه از دوران نوجواني پس از پروين
  : هاي شاعري خويش را منتشر كرد اولين تجربه

رمانتيك بـا مضـاميني خـام و خـط محتـوايي       هاي  سرودهها و نو شامل چهارپاره اشعار اين
از  رهـايي  دغدغـة و   گناه، به ميل تنهايي، از گريز: عواطف و تمايالت غريزي بود بر مبتني
  ).215:   1381 روزبه،( اجتماعي و فردي اخالقيات و ها نتچوب س چهار

نوقـدمايي    از نگرش حاصلطاهره صفارزاده ديگر شاعر زني است كه با ميراث شعري 
هـاي   پس از او سيمين بهبهاني با غزل .تا بينش شعري مدرن خود را معرفي كرد 1330 دهة

  . رايج حركتي نو را آغاز كرد   هاي غير گرفتن وزن كار رمانتيك و به
حتـي در عرصـة     ، جامعه رو پيش، تني چند از زنان  هاي پس از انقالب در سال «در كل، 

» مردان ظاهر شدند و بعضـاً بـه تشـخيص نيـز رسـيدند      دوش هم  ، سازي و كارگرداني فيلم
  ).362:  همان(

  
  عرب ادبيات در زنان. 8

نويسـنده و مـدافع    در مقـام در جامعة عرب، دكتر نوال السعداوي،  فكر روشناز ميان زنان 
 السـعداوي . اي برجسـته دارد  ه خاص مدافع حقوق زنان مصر، چهر طور  بهحقوق بشر و يا 

و قـارة   ،عـرب جهـان    ،عضو فعال نهادهاي متعدد حقوق بشر و نيز حقوق زنـان در مصـر  
به زن داده و حقوق كهـن را از   جديدياسالم حقوق   ،نوال السعداوي از ديدگاه . فريقاستا

حقـوقي داشـته كـه امـروز در     ) ص(  اكرمبه نظر او، زن در زمان پيامبر .  او پس گرفته است
را  خردي زن در مقايسه با مـرد  كم نوال السعداوي. هاي عرب فاقد آن است تر سرزمين بيش
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گرفتن عقل  كار تاريخ از آن حكايت دارد كه زن در بهگويد كه  ميو داند  نمياي بيش  سانهاف
  . وجوي معرفت برخاست بر مرد پيشي گرفته است و حوا بود كه به ارادة خود به جست

ي بسـيار ديگري است كه به نقش زنان در اسـالم توجـه    فكر روشنفاطمه مرنيسي زن 
ايشـان  شيوة سلوك  همچنينو ) ص(   چهرة حقيقي اسالم مورد نظر پيامبر و در آثارش دارد

كنـد   سـعي مـي   مرنيسـي .  اين يادآور وصل و پيوند اسـت  كه كند با همسرانش را مطرح مي
  . هاي قرآني ثابت كند هايش را با پژوهش گفته

كه نوال السعداوي وي را يكـي از    زياده نام برد  توان از مي مي ،فكر روشناز ديگر زنان 
اساس تفكـر در  و . تفكر نقش مهمي دارد هاي او در همة نوشته.  شمارد نوابغ ادب عرب مي

اي و در هر موضوعي كه نوشته شده باشـد، اصـالح جامعـه و     به هر سبك و شيوه ،آثار او
  . ي ملت است ارتقا
كننـد،   نثـر فعاليـت مـي   زناني كـه در جامعـة عـرب در هـر دو حـوزة نظـم و        ميان از
كـه   يـابيم  درميبا نگاهي به آثار او . اي دارد جايگاه ويژه ،شاعر و متفكر سوري ،السمان  ةغاد

تنها زن شاعر و نويسندة پركار در سرزمين عرب است كه از مسائل پيرامونش آگاه است و 
 ،نـويس فلسـطيني    داسـتان  ،شـهيد غسـان كنفـاني    چـون بزرگـاني  . كنـد  آگاهانه عمـل مـي  

 ،مصـري نويسـندة فقيـد    ،يوسـف ادريـس    ،تـوان عراقـي   شاعر پر ،محمدمهدي الجواهري
السـمان را    ةآثـار غـاد   ،مستشرق و مترجم روسـي  ،)V. Shagall( شاگال والديميرفسور وپر

ادبيـات او اوج ادبيـات   .  دانند اند و او را براي ادبيات عرب و جهان غنيمتي مي تحسين كرده
  .استزنانه دانسته شده 

سـيمره    ، رجـاء الصـانع   ،  ، ميرال الطحاوي توان از حنان الشيخ مي ،از ديگر زنان نويسنده
  . و سحر خليفه نام برد ،، رضوي عاشور، ناز المالئكه عزام

  
  معاصر ادبيات در عرب و ايران زنانة هاي گرايش تطبيقي بررسي. 9

  زن آزادي 1.9
ر ابسـي هاي مهم و رويكردهايي كه نويسندگان و شاعران زن در آثار خـود بـه آن    از گرايش

از اين زنـان دربـارة آزادي و زن آزاد در   هريك برداشت . مسئلة آزادي است كنند ميتوجه 
هاي فكـري و   رابطه سبب  بهاما زنان ايران و عرب،  ،جامعة خود ممكن است متفاوت باشد

  .كنند قريباً مشابهي از آزادي را در آثار خود بيان ميشرايط مذهبي مساوي، رويكرد ت
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عـرب، آزادي را در مفهـوم غربـي آن     فكـر  روشـن ديگر زنان  همچوننوال السعداوي، 
از نظر ايشان، . كند اين مطلب را تأكيد مي چهرة عريان زن عربدر كتاب بارها پذيرد و  نمي

  :نادرست است عشق و آزادي در زندگي مردم عرب كامالً
 سـندگان ياز محققـان و نو  يارياز طرف بس شب كي و هزاربه نام  ياثر مشهور هنر كي

مطالعـة   يبـرا  يمنبـع اطالعـات   كيـ عنـوان    بـه  نامند، يم ‘شناس شرق’كه خود را  ،يغرب
و  شـب  كيـ  و هـزار  يهـا  داسـتان  نـان يا. كار گرفتـه شـده اسـت    مردم عرب به يزندگ
 اتيخصوصـ  گر انيب را آن يجنس روابط و ها يباز مربوط به عشق يها خصوص داستان به

 ‘عرب روح’ يدرها ،يديكل عنوان  به ها، داستان نيا كه پندارند يم و رنديگ يم عرب مردم
 ابنـد ي راه عـرب  مغز و قلب عمق به كه دهد يم اجازه آنان به و ديگشا يم آنان يرو  به را
  ).237: 1359،  السعداوي(

در ابـراز احسـاس و    يك شب و هزارهاي  اي كه زنان در داستان آزادي ،نوالاز ديدگاه 
طرفه از زندگي و رؤياهاي بخش بسـيار كـوچكي از    انعكاس جزئي و يك فقطعشق دارند 
ديده  هزار و يك شبدر  تصويري كه از زن عرب .بيش از ده قرن پيش است جامعة عربِ

  .ي او باشدشخصيت و وجود واقع گر بيانتواند  نمي هرگزشود  مي
جانبه  اين آزادي بايد همه ،كه اگر قرار است آزادي اعطا شود كند بيان ميايشان در ادامه 

  .كه فقط آزادي جسماني مطرح شود باشد نه اين
مـردي كـه زن را    ،نام نـزار قبـاني   ،خواه عرب و شاعران ترقي فكر روشنمردان  ميان در

خواهد احساس خـود را حتـي اگـر     نزار از زن مي.  درخشد داند مي شخصيتي كامالً آزاد مي
زن را  قبـاني  .كنـد  او را بيان مـي  زدن زن هويت حرف به نظر وي است، ابراز كند؛ زيرا تنفر

كـه دارد جـاي    اي ماند و بـا آزادي  داند كه در جاي خود باقي نمي منزلي از منازل هستي مي
ها آزاد  است كه سينة زنان را از زير دندان خليفه اين باور نزار قباني بر. دهد خود را تغيير مي

  :ساخته است
 و بـودن  يسـر  مرحلـة  و سـازم  آزاد هـا  فـه يخل دندان ريز از را زنان نةيس خواهم يم من

 بازگردانم را عشق ياصل قانون و ببرم نيب از را عرب زن جسم بر مفروض يعرف احكام
  ).47: 1363قباني، (

  
  مردي به اي  نامه 2.9

  آقاي ارجمندم
  اين كالم زني ابله است
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  من آيا پيش از
  ؟ زني ابله برايت چنين نوشته است

  نامم را رها كن
  يا زينب...  چه تفاوتي دارد رانيه

  يا هيفاء...  يا هنه
  ترين چيزي كه ما با خود داريم سخيف

  هاست همين نام
   سرورم
  آقايم

  بيم دارم كه بگويم چه چيزهايي با من است
  م دارمبي

  توانستم كاشكي مي
  آسمان را بسوزانم

  كند هاي آبي و رؤياها را از گنجينة زنان مصادره مي ، نامه زمين شما ، مشرق زيرا سرورم
  سازد و عواطف زنان را ممنوع مي

   زمين شما مشرق
  گيرد مي ، كارد و ساطور بر گويد چون با زنان سخن مي

  ها و بهارها و خواهش
  كند سياه را ذبح ميو گيسوان بافتة 

  سرورم
  زمين شما مشرق

  تاج شرق وااليش را
  هاي زنان از جمجمه

  سازد مي
  سرورم
  ام خط آشفته از دست

  به من خرده مگير
  زيرا

  نويسم اكنون كه مي
  است ام ايستاده  جالد در پشت در خانه

  و از بيرون خانه
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  آيد عوي سگان مي  زوزة باد و عو
  سرورم
   پشت در استدر   2العبسي ةعنتر

  ،ودناگر كالم مرا بش
   مرا خواهد كشت

  ،اگر جامة نازكم را ببيند
  سرم را جدا خواهد كرد

  ! آقاي ارجمندم
  كند زمين شما زن را خصمانه محاصره مي مشرق

  !ام سرور گرامي
   زمين شما مشرق

  با مردان چون پيامبران
  كند بيعت مي

  و زنان را در خاك
  . سازد پنهان مي

  )95 -  94:  1383  ، فرزاد(
السمان از شاعران متعهدي است كـه مشـكالت امـروز جهـان      ةدر كنار نزار قباني، غاد

آزادي از نوع غربي . كند انه بررسي ميفكر روشنرا اش  مسائل زنان و مردان جامعهو عرب 
دانـد و بـه آنـان     پذير مي زنان را مسئوليتنزار قباني  همچونپذيرد و  را براي زن عرب نمي

  :دهد حق انتخاب مي
زنان و مبارزات آنان را  دنديكوش ت،يمسئول عدم و يآزاد شبه يسو   بهدادن  با سوق ها، يغرب
 قتيحق در كه مطلق، يآزاد نيا با داند ينم واقعاً يغرب زن اكنون. كنند منحرف گريد يسو   به

 دست در گرفتار و دوم جنس را خود گريد ينوع  بهزيرا  ؛چه بكند ،است يجبر و سرگردان
 چـه  آنكه  كند يو سرانجام احساس م مدرنش نوع از البته داند، يم گذشته يها خرافه همان

را  يبـاز  يسـاالر  بازار شـهوت  بلكه در آشفته نياورده، دست به هرگز تنها در طلبش بوده، نه
  ).18: ب  1385،  السمان(باخته است 

  ! نه
  ني باشمزخواهم تنها  نمي

  سرگردان
  هاي نياكانم سلول ميان در
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  هاي ميراثي آنان كه جز خصيصه
  چيزي را با خود نداشته باشد

  خويش و هرگز از نخستين بذر
  دست برندارم

  و نياكانم را رها نكنم
  هم بدين حقيقت

  ها و خونم كه آنان در وجود و سلول
  حضور دارند

  ،... خواهم نمي
  اما

  ام پيش از هرچيز بدين شرط كه هستي
  . .. بوده باشد
  ام و زندگاني

  تكرار آنان نه
   كه آفرينشي از آن خويشتن خويشم باشد

  و ديگر به زير عباي نيايم
  .در نشوم به

  )41 -  40:   1386 ،  السمان(
  
  يرانيا زن و رانيا 3.9

 خواهان و متجددان بـراي آزادي زنـان بـه    هاي آزادي قاجاريه به بعد، زمزمه اناز اواخر دور
 پـيش كه از آغاز قرن هفتم  ،ميان اقوام ايراني از اين دوران، در پيشچه  رسيد؛ اگر گوش مي 

هـايي از اهميـت    كردنـد، رگـه   كوروش كبير بر ايران سـلطنت مـي  كارآمدن  روياز ميالد تا 
  :توان ديد جايگاه زن را مي
. اند دهيكوش او مقام ليتجل در و برده  يپ جامعه در زن مقام به كه بودند يقوم نياول ماد قوم
 ياريبسـ  ازاتيخود، حقوق و امت يو اجتماع يو مقررات مل نيدر قوان نژاد، ييايآر قوم نيا

 دانسـتند  يجامعـه مـ   شرفتيو پ يو اساس ترق هيزنان مقرر داشته و پرورش زن را پا يبرا
  ).63: 1351 ، االسالمي شيخ(

هاي نهضـت   جرقه نخستين. مستقيم با تاريخ مشروطه دارد اي رابطه جنبش اصلي زنان
و  فكـر  روشـن بسـياري از زنـان   . شد آغازمدارس دخترانه  تأسيسآزادي زنان در ايران با 
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و  را تشـكيل دادنـد  خواهانة زنان ايـران   هاي آزادي رو، كه بعدها هستة مركزي جنبش پيش
روز درج شد و يا چندي بعد نخستين مطبوعات اقتصادي زنـان   آثارشان در مطبوعات آن

حضـور   در ميان اين زنـان، پـروين اعتصـامي    . نهادند، عموماً از همين گروه بودندرا بنيان 
  :رنگي دارد پر

 يزنان آن روزگـار بـاق   شةيكه در افكار و اند يا دهنده و تكان جيمه اشعار بر عالوه  ن،يپرو
  : نوشت يم ياشعار زين اتيدر نشر گذارد، يم

   عفاف از اما ستيبا يم پرده را دل و چشم
  نشد يمسلمان انيبن  دهيپوس چادر

  )67:    همان (

  :و يا در جايي ديگر
   نداشت شاهد زن انصاف خانة عدالت در
  نبود يدبستان زن ، لتيفض دبستان در
  جان داد يم قفس در و ديآرم يم قفس در
  نبود يگلستان مرغ نيا از نام ، گلستان در
   زن است نادان كه جا آن سود چه وريز و زر از
  نبود ينادان و بيع پوش پرده زيور و زر

  )729/ 3:   1357 ، راوندي(

سرايد و آزادي را براي زن از نوع  ، فروغ فرخزاد شاعري است كه زنانه مي بعد از پروين
  :بخشد خواهد و حق انتخاب به او مي اش مي زنانه

  كردم يم هيگر نهيآ در روز تمام
  من نگاه روز تمام
  بود گشته رهيخ ام يزندگ يها چشم به
   ترسان مضطرب چشم دو آن به
  ختنديگر يم من ثابت نگاه از كه
   انيگو دروغ چون و
  آوردند يم پناه ها پلك خطر يب يانزوا به

  ؟ كدام اوج قله؟ كدام
  كامل سادة زنان يا ديده پناه مرا
  نازكتان يها انگشت سر پوست يورا از كه
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   را ينيجن آور فيك جنبش ريمس
  كند يم دنبال

  هوا شهيهم بانتانيگر شكاف در و
  زديآم يم تازه شير يبو به

  ؟ كدام اوج قله؟ كدام
   يبخت خوش يها نعل يا پرآتش، يها اجاق يا ديده پناه مرا
   يا و

  مطبخ يكار اهيس در نيمس يها ظرف سرود
  جاروها و ها ش فر شب و روز جدال اي و ياطيخ چرخ ريگ دل ترنم يا و
   حريصي هاي عشق تمام اي دهيد پناه مرا
  را تصرفتان بستر بقا دردناك ميل كه
   جادو آب به
  آرايد مي تازه خون هاي قطره و

  )282 -  281:  1383،   فرخزاد(
  
  تبعيض با مبارزه 4.9
  : شود ن دو جنس از دو عامل ناشي مي شك تبعيض ميا بي

 ؛يك انساندر مقام زن نپذيرفتن  .1

  .نبودن آزادي براي زن قائل  .2
سـيمون   جنس دوم، تم اصلي كتاب تفسيرهاي زندگيكتاب  در، )W. Durant( دورانت

شناسي،  زيست گوناگونهاي  زندگي زنان از جنبهبارة را در )S. De Beauvoire( اروئبوو دو
  :گويد بيند و مي مي...  و ي،وكا شناسي، روان فيزيولوژي، روان

بـا جـنس    دهد، يم ليرا تشك يزندگ ياصل انيجر كه  مؤنث، جنس ،يشناس ستيز نظر از
و  يريـ گيپ. اسـت  تيـ اهم يب ياستوار و گذرا و گاه دارد كه اغلب نا يفرع يمذكر وجود

 داده توسعه او در را يتر شيب يها ييآوردن غذا، توانا دست به يبرا ،جنس مذكر يها تالش
 جـنس  ينـاتوان .  اسـت  شده او يذهن و ياقتصاد پيشرفت موجب تر افتهي تكامل انواع در و

رشد او را  ينينش وخانه ،يتناسل يها يماريب مان،يزا ،يحاملگ ماهانه، عادات سبب  به مؤنث
 محدود را او ذهن تكامل و تنگ را او يها يريدرگ و قيعال حوزة و ندخود كُ نياز نظر تأم

 شود يو حقوق مربوط م خيبه تار تر شيب جنس دو شناسانة روان هاي تفاوت اما. است كرده
 زنـان  ، مـردان  بـا  يمساو يها فرصت از يبرخوردار صورتدر . يموروث يها يژگينه به و
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 اسـت  همسـان  مـردان  يفكـر  يهـا  ييتوانا با كه دهند يم نشان خود از يفكر يها ييتوانا
  ).304: 1369 دورانت،(

تفـاوت   ،، خردمندانه باشد ها، اعم از زن و مرد راستي اگر محيط پرورش و رشد انسان به
ن ميا) ع(   اگر در خانوادة حضرت علي. انجامد ها نمي ن آنميادو جنس به نابرابري و تبعيض 
توانست در بارگاه يزيد از خانوادة  مي) س(  زينب، چگونه بودفرزندان پسر و دختر تبعيض 

  ؟ دفاع كند) ع(   حضرت علي
نـه در شـعر بيـان    بـا حضـوري زنا   زن در ايران، رهايي از اين تبعـيض در ميان شاعران 

زن امروز .  كنند شاعران زن با احساس و ديد زنانه تجربة خود را از زندگي بيان مي.  شود مي
شدة جهان را  كند تا نيمة لمس جهان را لمس ميخود و است خارج شده   از زندان ذهن مرد
  . بارور و فعال كند
  : كند با شجاعت بيان مي باره در ايناحساس زنانه و خاص خود را  فروغ فرخزاد

   نام دو سست پيوند از سخن 
  نيست دفتر يك كهنة اوراق در آغوشي هم و

  است من بخت خوش گيسوي از سخن
  بوسة تو ةسوخت هاي شقايق با

  )284: 1383 فرخزاد،(

  : كند سيمين بهبهاني نيز در اين زمينه از عناصر زنانه استفاده مي
  شست خواهم نور در نازك تن روزي

   خورشيد بخشدم تا
  زرتار حلة آن ز

  تردم نيزة بر سحرگاهان برق
  پيكار انديشة ريخت خواهم روز يك

  بست خواهد انگاره ، من در كمان رنگين
  رخسار كنم رنگين آرايش هفت كز

  داد خواهم باد بر را نيلي گلبرگ
  دستار ابريشمين كرد خواهم آشفته

  )17: ب 1385 السمان، (

نويسندگان زن در ايران نيز توجه به احساسات زنانـه ديـده   آثار سوي ديگر، در ميان  از
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پور انگيزة خود را  شهرنوش پارسي.  كنند آنان از تبعيض شكوه دارند و آن را رد مي. شود مي
  : كند شدن خويش به انسان بيان مي تبديل  از نوشتن

ناگهـان  . شده چنين كه است نبوده دمخو دست ؛ ام آغازيده را انديشيدن چون نويسم مي من
نويسم چون گويـا دارم انسـان    مي ،رو از اين  اند؛ برداشته دوشم از را گاو ماده   پوستة حيواني

  ).1110 /3 :  1377 عابديني، مير(؟  خواهم بدانم كيستم مي:  شوم مي

  :دهند تبعيض واكنش نشان مي در برابرنويسندگان زن عرب نيز  سوي ديگرو در 
هدف خود را از نوشتن بيان تبعـيض   ي،كار زن مصر رضوي عاشور، از نويسندگان پر

چــرا «  كننــد از او ســؤال مــيكــه  هنگـامي  ،اي دانــد و در مصــاحبه هــا مــي در ميـان انســان 
  : گويد مي ، »؟ نويسي مي

 خفـه  من راثيم ها نيا يهردو واسطة به و سوم جهان از يشهروند و هستم عرب يزن من
 ترسم؛ يم وضع نيا گسترش از و كنم يم لمس استخوانم مغز با را قتيحق نيا من. شود يم

 مـن  مثـل  كـه  يكسـان  اي و هستم ها آن معرف من كه يشمار يب گرانيد از دفاع يبرا پس
  ). 255:  1386،  عاشور( نويسم يم هستند
  :كند دربارة آزادي مطرح مي اي در اشعارش پرسش جاودانه ،از زنان آگاه فلسطين ،فدوي طوقان
  ؟ چيستي تو پرسم مي
  كه شنيدم بادها از
  هستي تقدير زمزمة مانند گويند مي من به
  هستي جاودانگي سرود ، من عشق اي  ، تو
  وجودم رهگذر از تو پژواك من و

  )294:  1384،  عباس (
  
  جنگ و خشونت نقد 5.9

شـود كـه آشـكار يـا      وابسته به جنسيت گفته مي خشونت عليه زنان به هر نوع رفتار خشنِ
چنين رفتاري .  شود و رنج زن مي ،رواني ،، جنسي آسيب جسمي موجبدهد و  پنهان رخ مي

  .باشدممكن است تهديد يا اجبار يا سلب مطلق اختيار و آزادي 
 ســبب  بــه ،دهنــد كــه نيمــي از جمعيــت جهــان را تشــكيل مــي ،زنــاندر ايــن مــورد، 

 برنـد  سر مي توجهي همواره در معرض تهديدهاي ناشي از خشونت به بيو  بودنپذير آسيب
  .انجامد كه اين خشونت به تخريب محيط اجتماعي و محيط طبيعي مي
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در .  شود زمين نيز ديده مي هاي كهن ايران ها و افسانه داستانآميز با زنان در  رفتار خشونت
و  اند و معصوميت ،زيبايي ،پاكيزگي ،مثَل خوبي يا :اند ها زنان دو دسته ها و افسانه اين داستان

ها، اگر نقش مثبتي به زنان داده  در اين قبيل قصه.  طينتي و بد ،گري نمونة حيله ،عجوزه ،يا پير
شوند و يا اگر هم ديده شوند،  گويي زنان در تاريخ يا ديده نمي.  شود، كامالً مردانه است مي

سلوكي مردانه دارنـد و در   و گويند مانند مردان سخن مي .اند كامالً در هويت و قالب مردانه
  .  آيند مي و سرانجام به تملك قهرمان در جنگند ميلباس مردان 

كند كـه يكـي از    هاي فرهنگي عليه زنان يادآوري مي در مبحث خشونت، االسالمي شيخ
  : نويسد سافرتش به ايران چنين مياروپاييان در شرح م

نـدرت در كوچـه و بـازار اجسـام      بـه  يمگـر گـاه  . دميند زن رانيا در اقامت دورة در من
 رانيـ ا يهـا  زن ها نيا گفتند يشده بودند و م دهيپوش ياهيكه در پارچة س دميد يم يمتحرك
 فهيضع را ها آن ها مرد كه كردند يم ريتحق يحد به را ها زن ران،يا ياستبداد كشور در.  هستند

 زن نـدادن  شركت كه بودند نيا از غافل و كردند يم يخوددار ها آن نام بردن از و گفتند يم
 و مساوات تيرعا عدم و يآزاد و يعموم حقوق از ها آن كردن محروم و ياجتماع امور در

 و يبدبخت شةير نيتر بزرگ آنان داشتن نگه مستور و تيترب در غفلت و ها آن حق در يبرابر
به تمدن و مدارج  افتنين بلكه ملل شرق از كاروان تمدن جهان و دست ان،يرانيا يافتادگ دور
برخـوردار نشـوند و از علـم و     تيو ترب يبوده است و محال است تا مادران از آزاد هيعال

 جـاد يا ينينـو  يايدن كيو  ديايوجود ب به يو متمدن ينسل مترق كيمند نگردند،  دانش بهره
  ).74: 1351 ،ياالسالم خيش( گردد

آوردنـد   دست مـي  واسطة آن به  زنان حتي با ظهور انقالب صنعتي و آزادي نسبي كه به
پـاي مـردان و    بـه  پـا ؛ كند ها را رها نمي كار آن بار خشونت  اين .اند از خشونت رهايي نيافته

برابـر   گيرنـد نـا   اما حقوقي كه مـي  ،ساعت كاري آنان برابر حتي كنند آنان كار مي دوش هم
كمبود نيروي كار زنان را به بـازار كـار    سبب  به ،نظام بورژوازيدر عصر شكوفايي .  است

و زنـان را بـه    ندرو شـد  هاي بعد از جنگ با نيروي كار مازاد روبـه  ولي در سال ند،كشاند 
  . ندگرداند خانه بر

  :نويسد چنين ميدربارة خشونت در صدر اسالم  ،معاصر عرب گر پژوهش ،مرنيسي
و خشونت  ياز بردگ) ص(  امبريپ نةيمد در زنان ، شمار يب يخيتار مدارك و اسناد اساس  بر

 رقـم  را عرب خيتار تا شدند جامعه در برابر مشاركت حق ياعطا خواستار و افتندي نجات
 اسـالم  چراكه؛  رفتند نهيو به مد ختنديمكه گر يا لهيقب تياز اشراف آنان از نفر هزاران.  بزنند
 كـه  يدوران در.  كرد يم نيتضم گزار، خدمت و آقا ، مرد و زن ، همه يبرا را احترام و يبرابر
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 از شـد  يمـ  وارد شـهر  نيا به كه يزن هر ، بود نهيمد در مسلمانان ياسيس رهبر) ص(  امبريپ
،  )ص(  امبريـ پ همـراه  و اريـ  يعنـ ي ، يصحاب عنوان به شهروند كي ازاتيامت و حقوق يتمام

ـ     نيا.  شد يبرخوردار م مؤنـث   ، هيكلمـة صـحاب   يافتخار مسلمانان اسـت كـه در زبـان عرب
 يامـت اسـالم   يدر شـوراها  تيكه زنان از حـق عضـو   يمعن ني؛ به ا وجود دارد ، يصحاب

   .برخوردار بودند
 افتـد؛  يمـ  اتفـاق  ديالرش هارون دوران و انيعباس عصر در اسالم در زن مقام آمدن نييپا
معتقد است كه انحطاط  دانيز يجرج.  كنند يم ادي ييطالعنوان دوران   كه از آن به يعصر

 شيخـو  يكه مسلمانان مشغول تصرفات جهـان  يا و دوره انيو سقوط زنان در دورة عباس
ـ يا يهـا  هيجار گريد كيمردان به . افتد يهستند اتفاق م  هيـ هد رهيـ و غ ،تـرك  ، يرومـ  ، يران

  .)1283: 1380 مرنيسي،( دادند يم
 هيحاشـ  به يكل طور  به عرب زن«،  و گسترش شهرها يبا رونق اقتصاد ،يسيمرن نظر از
. شـد  برخورد يزيآم ريتحق صورت  به او با و داد دستو غرور خود را از يو آزاد  شد رانده
  .)همان( »ماند محبوس ها پنجره و درها پشت او

نـوعي ناخشـنودي زن ايرانـي و در      بـه ،  سووشـون  در رمان  ،ن دانشوريسيم باره در اين
هـاي آرامـش    تواند پايـه  ؛ زيرا جنگ مي كند مي بيان، مادر ايراني را از جنگ  تر معناي خاص

رسـد كـه    مـي   نظـر  ذكر اين نكتـه ضـروري بـه   . ندرساخانواده را بلرزاند و به همه آسيب ب
  . هاست مانترين ر ها و بزرگ دانشور در نقد جنگ در رديف گوياترين داستان سووشون

ن بـراي  حـق ز تـوجهي بـه    بـي  .دهد گاهي خشونت خود را از نوع فرهنگي نشان مي
توانـد از نـوع    انتخاب و قراردادن او در جايگاهي كه هرگز بـه آن تعلقـي نـدارد نيـز مـي     

 هاي شـاعران زن هايي از شـعر  توان به نمونه مي باره در اين .شود خشونت عليه زنان ناميده
 : اشاره كرد

  بانوي من
  مصرفم بي اشياي
  خوابند در هميشه كه يجمادات

  شان هستي نرم لبة بر بيهودگي و
  لرزان
  هستم گياهاني بانوي من
  اند مرده كه
  را ذهنم نازك الياف كودكانم و

  باشند تا مكند مي
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  رخوت از ظرفي
  بده دستم به
  هستم نهنگاني بستر هم
  ريزند مي هايم رگ در را اقيانوس كه
  معصيت از گيري آب در و

  كنند مي رهايم
  هستم اي خانه ديوانه بانوي من
  تابان ديوارهايي با
  را ام تنهايي استخوان كه

  كنند مي ناسور
  ست آبي تنم رنگ

 )263: 1381 روزبه، (

آنـان  .  انـد  ها را متحمل شـده  ين رنجتر بيشترديد زنان فلسطيني  در ميان ملت عرب، بي
مايـة روشـني شـعلة     زنـان فلسـطيني  .  كننـد  مبارزه مـي هاست كه با خشونت و جنگ  سال

هـا در   ، آنعـالوه   بـه . اسـت   د كه بيش از پنجاه سال است ملتي را برپا نگه داشتهان مقاومتي
و برپـايي   ،دفاع از زنـدانيان، حمايـت از كودكـان، آمـوزش فرزنـدان      گوناگونهاي  عرصه
 .اند هاي مردمي كوشا بوده انجمن

اهللا منتشر  را در شهر رام زنبه نام اي  همجلكه  ،نويس مشهور فلسطيني رمان، خليفه سحر
  :گويد اي مي م در مصاحبه   1992كند، در  مي

 سنگدشمن  سوي به  حاال مازنان . زن گذاشته است عهدة به جديدي هاي نقش انتفاضه
 و فرهنگـي  هـاي  جمعيـت  دارند، مشاركت ها تعاوني اوضاع بهبود و اداره در اندازند، مي

 مردهـا  كـه  را كـاري  هـر  است قادر انتفاضه در فلسطيني زن. كنند مي رهبري را سياسي
 در كـار  خـاطر   بـه زندان و چه  خاطر بهچه  ، مرد رفتن صحنه كنار  از. انجام دهد كنند مي

چه  گيري، تصميم. نقش و مسئوليت واقعي را به زنان محول كرده است كشور، از خارج
 به را او كه است نويني تجربة انتفاضه. اوست عهدة به منزل،در منزل و چه در خارج از 

 در كه كند مي احساس امروز او. است ساخته واقف اش توليدي قدرت و خويش كشف
 و خـود  حقـوق  خواهـان  كـه  اسـت  ترتيـب  بـدين  و كنـد  مي برابري مرد با كار و توليد

 ؛از مـرد نـدارد   تر كمكه منزلتي  كند مي احساس فلسطيني زن. است شده مرد با مساوات
 اسـت  بـوده  مـردان  انحصـار  در سـابقاً كـه   گيرد ميرا برعهده  هايي زيرا همان مسئوليت

  ).146:  1992 ،شتاوفا(
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  الگوهاي رفتاري ةعرض 6.9
ها  هايي كه بهاي گزافي براي آن گرفتن از اشتباهات و پرهيز از پيمودن راه ، درس شك بي

انـدازه سـودمند و    است در اين مقطع از تاريخ براي زنان بـي  ممكن  پرداخت شده است
 . مؤثر باشد

كردن زنان از وضعيت اجتماعي و فرهنگي خود بـروز   حل براي آگاه ترين راه امروز مهم
زنان بايد به ايـن مسـئله ايمـان داشـته     .  زندگي است هاي گوناگون هها در عرص خالقيت آن
حل اين نيست كه هماننـد    راه.  هاي آنان را حتي مردان هم ندارند از توانايي رخيباشند كه ب

هـاي   يمند توانغرب وجود مردان را از زندگي نفي كنيم، بلكه بايد زنان به ماهيت اصلي و 
  . تر شوند خويش آگاه

را  هـاي مردانـه   هـا و ارزش  گرايي در غرب اين است كه معيـار  اشتباه بزرگ جنبش زن
مردانه را جهان  است و  فراموشي سپرده  بهرا مادرانگي  ـ  فضايل زنانگيو هاي انساني  ارزش
 يگانـه  ريف معتبر و ادراك مردانه دربـارة زنـدگي  يگانه تعچيز ريف مردانه از هرتع. داند مي

زنان شرقي هنوز فرصت دارند كه مرتكـب چنـين اشـتباهي    .  شود ميادراك درست قلمداد 
تواننـد   مـي  ،بنابراين كنند؛ رابطه برقرار ميطبيعي و راستينشان  آنان هنوز با خوداكثر .  نشوند

آنان هنوز بـا  . بياموزند جهانشده به  رفته و فراموش دست دربارة زنانگي از فراوانيچيزهاي 
كـامالً   ،به اندازة زنان غربـي  ،هايشان تأثيرات ذهني هورمون و كنند ادراكات زنانه زندگي مي

  .نشده است» شيئي جنسي«زنانگي هنوز  شده وسركوب ن
ميـان زنـان ايرانـي    در بـودن را   خالقبودن و  حس زندهفروغ فرخزاد براي نخستين بار 

  :كند نمايان مي
  بزن من به حرفي

  بخشد مي تو به را زنده جسم يك مهرباني كه كسي آيا
  ؟ خواهد مي چه تو از بودن زنده حس درك جز

  )373:  1383 ،فرخزاد(

آنان  را به حس زنانگي. دهد فروغ جهش به قلمرو آزادي را به همة زنان پيشنهاد مي
تـوان زنـدگي را موافـق آرزوهـا و قـوانين       كـه مـي   بر اين باور استكند و  زد مي گوش

  : زندگي ساخت
  بود آويزان عدالت سست ريسمان از من اعتماد وقتي

  شهر تمام در و
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  كردند، مي تكه تكه مرا هاي چراغ قلب
  مرا عشق كودكانة چشمان كه وقتي

  بستند مي قانون تيرة دستمال با
  من آرزوي مضطرب هاي شقيقه از و

  پاشيد مي بيرون به خون هاي فواره
  چيزي نبود ديگر من زندگي كه وقتي
  ديواري ساعت تيك تيك جز به چيز هيچ

  بايد بايد، كه دريافتم
  بدارم دوست وار ديوانه

  )336: همان(

بـه معشـوقش   . كنـد  عرضه ميحلي كامالً زنانه  نيز راه ،شاعر معاصر عرب ،السمان  غادة
اش باشـد نـه    وجـود زنانـه  خـاطر   بهدارد فقط و فقط  دارد كه اگر او را دوست مي اعالم مي

  : مسئلة ديگر
  بدار دوست مرا پس
  كه هستم چنان آن

  گريزپا اي لحظه
  كه هستم چنان آنبپذير مرا  و
  باش دريا خود و

  دريا چون دور
  دريا چون ژرف

  فروبارم تو در را خويشتن تا
  )46: الف 1385 السمان،(

  

  ياسيس امور در دخالت و ييگرا آرمان 7.9
از مـيالد   پـيش قـرن ششـم    بـه بـه اسـتقرار دولـت هخامنشـي       آغاز تاريخ سرزمين پارس

 در دسـت اسـت بـه    از اسالم پيشزنان ايران با توجه به اطالعات اندكي كه از . گردد مي ازب
ـ    گوناگونهاي  آنان در صحنهفعاالنة حضور   مورخـان « : بـريم  ي مـي اجتمـاعي و سياسـي پ

 دخالت ياجتماع امور در يرانيا زنان كه داشتند اعتقاد) Plutarck( پلوتارك چون يوناني
  ).28: 1384،  ساناساريان ( »داشتند شركت نبردها و ها جنگ در. كردند يم



 25   فائزه احمدي و عبدالحسين فرزاد

  1392تابستان ، شمارة اول، بهار و سوم، سال ادبيات پارسي معاصر

سياسي و  گوناگون هاي ، بار ديگر حضور زنان در عرصه مشروطهبا وقوع انقالب 
افـزايش  و ميزان مطالعة آنان  ،رود شود، سطح سواد آنان باال مي مي گير چشماجتماعي 

آميـز   هاي قهر ، فعاليت هاي مخفي ها و سازمان انجمنبا فعاليت در  ،حتي زنان. يابد مي
هـاي خـارجي و در حمايـت از انقـالب مشـروطه       عليـه قـدرت   را آميـزي  قهر   و غير

  : كردند مي دهي سازمان
 كيـ  تهـران،  يمركز محالت از يكي در خواهان شكنجه و آزار مشروطه انيدر جر ،يروز
 يزن ن،يب نيا در. گفت يم سخن مشروطه هيعل ياديز تيجمع برابر  در دربار هوادار يمال
 ايـن . درآورد پاي از را او و كرد كيشل او به بود كرده يمخف چادرش ريز در را يتفنگ كه

  ).145:  1328 زاده، ملك(زن بالفاصله توسط جمعيت كشته شد 

توان به لغو امتياز تـالبوت اشـاره كـرد كـه زنـان       هاي سياسي زنان مي از ديگر دخالت
حضـور بسـيار    نيـز   1357زنـان ايـران در انقـالب    .  ايراني دخالت مستقيمي در آن داشتند

  .شركت كردندپاي مردان در تظاهرات  به و پا شتندو پويايي دا گير چشم
خـود   طريـق   به سهآنان گرايي  دخالت زنان در سياست و آرمانش،   1300بعد از سال 

گشـايش   .3 و ؛هـاي زنانـه   دهـي سـازمان   شـكل  .2 ؛ انتشار نشريات زنانـه  .1:  را نشان داد
  .مدارس دخترانه

، هويـت و   بـا هـدف دگرگـوني موقعيـت زنـان      ش،  1300جنبش زنان ايران در دهـة  
ايرانـي بـر ضـرورت تحصـيل زنـان و       فكر روشنزنان شجاع و .  تعهدي از خود بروز داد

حتـي از  .  كردند مي  آموزي زنان تكيه ها پيوسته بر اهميت سواد دختران تأكيد و نشريات آن
  . آموزش بدهند اقوامو  سواد خانواده كردند به رايگان به زنان بي سواد تقاضا مي زنان با

 ريمس دانش ليتحص و يسوادآموز كه بودند معتقد شدت به شانهايمرد انيهمتا و زنان نيا
سـبب   التيمعتقد بودنـد كـه تحصـ    ،همچنين. زنان است يبه آزاد يابي دست يبرا ياصل
 يدانش به آنان تـوان و قـدرت   ليتحص رايز بردارند؛ دست يخراف يباورها از زنان شود يم
 سـرباز  كند يم تيتثب را آنان يفرودست كه ياجتماع رسومات و رسم از بتوانند تا بخشد يم

  ). 24 -  23: خواه وطن نسوان جمعيت ( زنند

يعنـي تأكيـد    ،است كه زنان فعال مصري نيز همين الگـوي ايـدئولوژيك   نكتة مهم اين 
و تأكيد هر دو گروه، پـس    كردند ش دنبال مي   1300را در دهة  ،فراوان بر سوادآموزي زنان

 ي از بيمـاري در گيـر  پيش، بر تغيير قوانين ازدواج و پرداختن به بهداشت و  از حق تحصيل
  .ميان مادران و كودكان بود 
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دخالت زنان عرب در امور سياسـي نيـز بـه دوران ابتـدايي اسـالم و حتـي قبـل از آن        
 ،)ص(  خـدا سـر و دختـر رسـول    هم ،)س(  فاطمـه و ) س(  خديجه، ميان  در اين . گردد مي بر

راستي هردوي اين عزيزان براي رسيدن به نظريات منطقي خويش  به. اي داشتند جايگاه ويژه
  . نگريستند با احترام به اين مسئله مي) ص(  پيامبركردند و  پافشاري مي

 

 مرد و زن باب در ها تفاهم سوء رفع در كوشش. 10

ايم  چراكه فراموش كرده ؛ از برخورد و كشمكش است سرشاراغلب اوقات روابط خانوادگي  
جـاي    ، بـه  را بپذيرند ديگر همهاي  اگر زنان و مردان تفاوت.  اند زنان و مردان متفاوت از هم

 ايـن نتيجـه   ، بـه  دادن افكار و رفتار همسـر  و يا تالش براي تغيير ديگر يكبرابر   مقاومت در
 . استدلي بهترين شيوة ارتباطي براي يك زندگي موفق  رسند كه همكاري متقابل و هم مي

 علـل ، بلكـه   تنها براي نقش آنان در اجتمـاع ضـروري اسـت    رشد و بلوغ ذهني زنان نه
بلـوغ ذهنـي،   .  ها استقالل اقتصادي اسـت  ترين آن و مهم نخستين.  گوناگون ديگري نيز دارد

كـردن   ؛ چراكـه درك ة زناشويي اسـت رابطة عاشقان برقرارينياز  ، پيش ارزش مادي بر  افزون
بـراي   ، رشد و تكامل ذهنـي همچنين. ترين عناصر هر رابطة عاشقانه است ديگران از حياتي

 .ضروري استنيز آميز با فرزندان  رابطة محبت برقراري

هاي خود بيفزايـد و   به ميدان انديشة مورد نظر بايد به كوشش يابي دستزن امروز براي 
كـه   از آن پـيش بايد از خـود انسـاني بسـازد كـه     .  در اين مسير آگاهانه و استوار قدم بردارد

  .دباشو آفريننده  ،مولد ،يت داشته باشد، شخصيتي انديشمندجسم
 

 يريگ نتيجه. 11

آزادي در هر دو جامعة ايران   خود و كسب وجود واقعي و نيمة گمشدة  يافتن زنان به دست
 .زمان آغاز شده و به سرانجامي مشابه نيز ختم شده است و عرب تقريباً هم

شدن اروپا و انقالب كبير  غرب پس از صنعتي بار در نخستينمقدمات آزادي زنان براي 
ارخانه باز كرد تا پاي زنان را به كآرام فراهم شد و بورژوازي انگلستان و فرانسه  فرانسه، آرام

زنان به استقالل اقتصادي  يابي دست، ترتيب  اين به  . تري استثمار كند زنان را با قيمت مناسب
 .آنان را به سمت و سوي استقالل سياسي سوق داد

و  ،فلسـفي  ،اجتمـاعي هـاي گونـاگون    عرصه ها و رويكردهاي زنانه در بنابراين، گرايش
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روابـط  اثر گسـترش    ها بر اين گرايش. قالب صنعتي استنتيجة دنياي مدرن پس از ان ادبي
 بـاره  در ايـن كـه   به كشورهاي ايران و عـرب نيـز رسـيد    فرهنگي بين جهان غرب و شرق

به اين اهداف، اين حق نخست  يابي دستبراي . توان به كسب حق رأي زنان اشاره كرد مي
در  .جهان ايـران و عـرب رسـيد   زنان امريكايي و اروپايي اعطا شد و بعد از چند سال به به 

در ادامـة مبـارزه بـراي    . حـق رأي يافتنـد  م زنان مصري    1956و در  يزنان ايران ،ش   1341
حـوزه  هاي ادبي آنان در هـر دو   و گرايش فكر روشناهداف ابتدايي زنان  رسيدن به آزادي،

  .يافت مشترك خاستگاهي
، با هدف دگرگوني زنان، هويت خـود را نشـان   در ايرانجنبش زنان ش،   1300در دهة 

كردند و در نشـرياتي كـه    مي زد گوشايراني ضرورت تحصيل زنان را  فكر روشنزنان . داد
  .كردند آموزي تأكيد مي اهميت سواد ضرورت تحصيل وبر كردند  چاپ و منتشر مي

در  ،عـرب زنان فرهيختة . شد در مصر و ساير كشورهاي عربي نيز همين رويه دنبال مي
 زيـرا اطمينـان داشـتند    ؛كردنـد  ش، براي كسب حق تحصيل عمومي تالش مـي    1300دهة 

  .الزمة رسيدن به حقوق برابر است باسوادبودن
و  فكـر  روشـن از ديگر رويكردهايي كه در هر دو ادبيات منعكس است، وجـود مـردان   

و ايـن   بـود زم شك براي فعاليت اوليـة زنـان جسـارت ال    بي. مترقي در هر دو جامعه است
  .هاي آزادي زنان را زدند ين جرقهمسئله را مردان آگاه مطرح كردند و نخست

هاي زنانـه را در آثـار ادبـي هـر دو ملـت       توان گرايش مي از ديگر رويكردهاي مشترك 
 دسـتاورد ، بهتـرين  اسـت  افرادها و افكار  كه بازتاب انديشه ،ترديد آثار ادبي بي. بررسي كرد

  .استهاي گوناگون  به مؤلفه يابي دستبراي 
  :توان نتيجه گرفت ، مي اندر پاي

در هـر دو   .بـوده اسـت   زمان همانه در هر دو حوزه تقريباً فكر روشنهاي  شروع جنبش
شـان تـالش    خواه براي رسيدن زنان به جايگـاه واقعـي   مردان مترقي و آزادي نخستملت، 
هـا و   گـرايش  ،سـرانجام . بـود آرام اما مـداوم   هآمدن زنان فرهيخته به صحنة مبارز. اند كرده

، ويژه در ميـان زنـان نويسـنده و شـاعر     به ،رويكردهاي ادبي در هر دو جامعة ايران و عرب
  .سان بود همانند و يك

  
  نوشت يپ
شاعر معاصر سوري و از شاعران رمانتيك عرب كه بعد از حملة اسـرائيل بـه اعـراب و اشـغال     . 1
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ين سطرويه داد و به سرودن اشعار وطني و انقالبي دربارة انتفاضة مردم فلفلسطين، ناگهان تغيير 
  .روي آورد

  .بودجاهلي از شجاعان و جنگاوران عرب و العبسي از شاعران بزرگ   عنترة. 2
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  . ر نينش  :اي، تهران ليحه مغازهترجمة م ، پوش جوشن نخبگان و نشين پرده زنان). 1380(فاطمه  ، مرنيسي
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  1392تابستان ، شمارة اول، بهار و سوم، سال ادبيات پارسي معاصر

  . سينا   ابن:  تهران ،ايران مشروطيت انقالب تاريخ). 1328(مهدي  ، زاده ملك
 .چشمه:  تهران ، 4و  3ج  ،ايران نويسي داستان سال صد). 1377(حسن  ، ميرعابديني

  
  ديگر منابع

  . اختران:  تهران ، ايراني مشروطة). 1382( ماشاءاهللا ، آجوداني
  . زوار:  ان، تهر3ج  ، ما روزگار تا نيما از). 1374( يحيي ، پور آرين
  . زوار:   تهران، 2 ج ،  نيما تا صبا از). 1377( يحيي ، پور آرين
  . و فرهنگي علمي  : تهران ، تدين احمد ترجمة ، صنعتي انقالب). 1375( كليفتساو تامس ، اشتن
  .پايا:  تهران ، مشروطه ادبيات فكري مباني). 1379( حسن ، بيرق اكبري
  .سينا   ابن:  تهران،  1 ج ،سفيد انقالب تا مشروطه انقالب از ايراني زن). 1348( بدرالملوك  بامداد،
  .  البرز:  تهران ، شب معناي و طوبي). 1378( شهرنوش ، پور پارسي
  .ايران گران پژوهش گروه:  تهران ، ايران معاصر ادبيات در تحقيق و بررسي). 1382( حسن  ، جوادي سيد حاج

  . اساطير: تهران ،ايران معاصر ادبيات). 1373(، اسماعيل  حاكمي
  .توس :  تهران ، 2 ج ، صنعوي قاسم ترجمة ، دوم جنس).  1360( سيمون ، بوووئار دو

 ،نويسـي معاصـر ايـران    گزيده و نقد هفتاد سال داستان: نويسان معاصر ايران ن  داستا). 1383( محمد  ، زاده قاسم
  . هيرمند:  تهران

  . مس:  تهران ، زن مسئلة به متفاوت نگاهي مادر،ـ  زن). 1383( رؤيا ، منجم
  .احياء:  تبريز ، مشروطه جنبش در ايران زنان). 1360( عبدالحسين ، ناهيد
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