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  چكيده
متعهـد بـه اصـول     يفـرد  ي،و شاعر معاصـر مصـر   يسنده، نويالنيالك يبدكتر نج
 يو اخالقـ  ياسـالم  يهـا  يشـه اند يـغ اسـت و تمـام هنـرش را در راه تبل    ياسالم

ـ را، به علت كثرت و تنوع آثار، از  يالنيالك. گرفته است كار به  يـات ادبتـازان   يشپ
رمـان،   يها ينهعنوان كتاب در زم 80از  يشب يرااند ز معاصر به شمار آورده ياسالم
 يها ها و داستان ، رمانيانم ينر اد. نوشته است يكوتاه، شعر، نقد، و پزشك  داستان
ـ  يهـا  داسـتان  يـاي در دن ياخالق يممفاه يجدر ترو يكوتاه و  يمـؤثر  نقـش  يعرب
مسـائل   بهرا  يمحور و موضوع اصل يا يش،ها از رمان ي، در برخيالنيالك. اند داشته

هـا   يتشخص يگربه زن در خالل پرداختن به د توجهش ياهد د يم اختصاص انزن
چـه   الكيالنـي  يـب نج يها   زن در رمان«است كه  ينسؤال پژوهش ا .يابد مي نمود
 ةمطالعـ  »بـوده اسـت؟   ويمـورد توجـه    زناز  ييهـا  يژگيودارد و چه  يگاهيجا

ونات ئشـ حفـظ   ضـمن  الكيالنـي،  مـدنظر كـه زن  دهـد    يمنشان  يبنج يها رمان
دفـاع از وطـن، و خـانواده     ي،اجتمـاع  ياسـي، مختلـف س  يهـا  عرصهدر  ي،اسالم

از زن مسـلمان   ياسـالم  يريتصـو  ةدر ارائ الكيالني يبنج. پررنگ دارد يحضور
 نيستمبتذل از زن  يفاتتوص ةاو به دنبال ارائ ؛ده استكرموفق عمل  ياديحد ز  تا

 وو ضرورت بـوده   يتكفا قدرزن سخن گفته به  يجسمان يها يژگيوو هرجا از 
  .است كرده تصويراز عفت و قداست  يا هالهرا در  ياتآن خصوص

ـ   يالني،الك يبزن، نج يگاهجا تبيين :ها يدواژهكل  هـاي  انديشـه  ي،رمان معاصـر عرب
 .مسلمان زن تصوير اسالمي،
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  مقدمه. 1
است و در  ياسالم يها مضمونبا  ييها و رمانها  داستان ةارائگام  شيپ يالنيالك بيدكتر نج

. بـرد ببهـره   ينيد ميمفاه ةاشاع يدر راستااش  يسينو داستانتا از هنر  دارد يسع شيها رمان
 سندگانينو يِةروبر خالف  ،تاكوشد  يمو  دهد يم نيد هب را تياولو شيها در رمان يالنيالك
 د؛يـ االين يارزشـ ريغ ميمفاه به را انسان يواال ساحت و سديدور از ابتذال بنو خود، از شيپ
 اتيـ بـه ادب كننـدگان   دعـوت  نينخسـت از  ،قطب و برادرش محمد قطـب  ديپس از س ،يو

 ).2002، كةبر( است ياسالم
است، با استفاده  دهيو كوش آورده ديپد  داستان و رمان ةنيدر زم را فاتشيتأل اكثر يالنيالك
 دگانيكشد و در برابر د ريرا به تصو ياسالم ياوضاع معاصر كشورها ،»يسينو رمان«از هنر 

ـ  يو عملـ  يفكر يها جدل و او پر از جنگ يها رمان. خوانندگانش قرار دهد   انـات يجر نيب
ـ  ، شيهـا  قهرمانـان داسـتان   ةهمـ . اسـت  يو اسـتعمار  ياسالم  اهيسـ   يةسـا جـز داسـتان    هب

از  اسـت، ) Haile Selassie( »يسالسـ  لـه ياه« يكتاتوريو د يوپيات ةباركه در) االسود  الظل(
 به استعمارگران به پا خاسته و همراه ملت خود   ستم هيهستند كه عل يمسلمان يها تيشخص
ها  راه رنج نيدر ا قهرمانان نيا ؛اند دست زده  آنان يها ها و نقشه توطئه هيعل امان يب يا مبارزه

 دارنـد  يبـر نمـ    خود دست ةو مبارز مانياز اگاه  چيهاما  كنند يم  تحمل يو مشكالت فراوان
  ).78: 1373 ،ييرزايم(

 رگريتصـو  شيها رماناز  ياريدر بس ،وطن بوده يكه خود از مبارزان راه آزاد ،يالنيالك
 و غيرا تبلاش  ياصلداستان، هدف  كي ةضمن ارائ ،ها رمان يدر برخ است؛ مقاومت اوضاع
 ةكه دغدغكند  يم يرا به خواننده معرف ييها تيشخصو دهد  يم قرار ياسالم ميمفاه جيترو
. پردازنـد  يمـ نقـش خـود    يفـا يبـه ا  ينـ يد يدر بسـتر  و دارنـد  ياسالم يها ارزش و نيد

و  ياصـل  يهـا  تيشخصـ  »زنـان «وجود دارد كـه   ييها رمان فاتشيتأل انيدر م ن،يا  بر   عالوه
  .دارند ياساس ياهداف رمان نقشبرد  شيپو در  هستند يمحور
 تـوان،  يم كه نيا نخست ؛است يبررس قابل جنبهاز چند  بينج يها رمانزن در  گاهيجا

و  ،ياسـ يس ،يخيتـار  ةرا بـه چنـد دسـت   هـا   آن، ابتـدا  هـا  رمان ياصل يها مضموناساس   بر
روش  نيـ در ا حـال،  نيـ ا بـا . زن پرداخت گاهيجا يو سپس به بررس كرد ميتقس ياجتماع
. باشند كردهنقش  يفاياها  رماندر همان موضوع ها  رمانكه زنان مطرح در آن  ستيمعلوم ن
خاص  يموضوع الكيالني ياه نرما مضمون يوان برات ياز موارد نم ياريدر بسكه  آنضمن 

 ياز چنــد موضــوع هســتند؛ مــثالً برخــ يبــيتركهــا  رمــاناز  يبرخــ رايــز كــردمشــخص 
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زن  گاهيشكل است كه جا نيروش دوم به ا. اند يخيتار  ـ  ياسيس يبرخ و ياجتماع  ـ  ياسيس
 صـورت  نيـ كـه در ا  ميكنـ  يداسـتان بررسـ  و بر اساس عناصر  يشناس تيشخص ديرا از د
 ايـ  ييايـ از جهـت پو  ،هـا  و نوع كـاركرد آن  يو فرع ياصل يها تيشخص نيتبب كار حاصل

 شـكل  آن اسـاس  بـر  پـژوهش  نيـ كه ا ،روش سوم. خواهد بود ،...و  يدگيچيپ اي ييستايا
او اسـتخراج   يها ينيآفر نقشزن و  تيشخص ،ها رمان ةمطالع با كه، است گونه نيبد گرفته،

زن «، »مقاومـت  و استيس ةزن در عرص« چون ييها هدر دست ت،يماه فراخور به ،و شود يم
زن و «، و »يزن و مسـائل عـاطف  «، »اجتمـاع و خـانواده   ةعرصـ زن در «، »اقتصاد ةدر عرص
 گـاه يجا ،مقالـه  ياز شروع بحث اصل شيپ و ،ذكر شدچه  بر آن عالوه. رديگ يم يجا »ابتذال

سـهم   لهيوسـ  نيبدشد تا  يبررس زين شيها رمان يبرا بينج يانتخاب يها عنوان انيزن در م
  .شودمشخص  تر شياو ب يها رمانزن در 
، بيـ نج يهـا  رمـان  ييپرداختن به بازگو از شيب تا، است بوده آن بر قصد مقاله نيدر ا

اسـت   دهيلذا هرجا كه الزم به نظر رس شود دهيكشبه نقد  يالنيالك يها رمانحضور زن در 
 .شده است مطرح زياز رمان ن يا خالصه

  
  يالنيالك يبو آثار نج يبر زندگ يمرور. 2
به  دهيد ،مصر ياستان غرب نيرنشيفق يها ياز روستا ،در شرشابه و 1931 در يالنيالك بينج

حفظ  ةخان مكتبرا در  ميقرآن كر ميتعل ،يپدر جد قيبا تشو ،يسالگ چهاراز . جهان گشود
 ةريسـ  ،ينبـو  ثياحاد يريادگي، به قرآن يريادگي ضمن ادامه، درو  كردآغاز  شرشابه قرآن

، زمـان آغـاز   دوران نيـ ا. پرداخـت  قـرآن  يهـا  و قصه امبران،يپ ريسا و) ص( اسالم امبريپ
 با ايـن حـال،  . افتيدرتوان  يوضوح م بهرا  بيدر آثار نجها  آناثر  بعدهااست كه  يتحوالت

 ـ  يوي جد مـادر  نجيب،به اعتراف خود داشـته اسـت و    اش يزنـدگ  در را اثـر  نيتـر  شيب
  :ديگو    يم ييدر جا يالنيالك

... گرفتم  قرارمرد بزرگ  نياخالق ا ريثأت تحت داًيشد گر،ياز هر انسان د شيب ،ام يكودكمن در 
 قياو دوست و رف... داد يم زين زهيبه من جا يو حتكرد  يم قيمن تشو ميپدرم را به تعل يو

  ).34  -   33 /1: 1985 ،يالنيالك(نمود  يمو خطابه دعوت  يران سخن به مرا و بود من

مجاور به نام سنباط  يدر روستا مستقر ييكايمرا ةرا در مدرس ييابتدا التيتحص بينج
در  يپزشـك  ةپـس از آن وارد دانشـكد  . بـرد  انيمتوسطه را در شهر طنطا به پا التيو تحص

  ).48: همان( ديشهر قاهره گرد
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و بـه   ريدستگ نيالمسلم اخوانبه حزب  شيبه جرم گرا ،1955 دانشگاه، سال نيدر آخر
. را سرود الغرباء يأغانشعرش با نام  وانيد نينخستزمان  نيدر ا. دشسال زندان محكوم  ده

از زندان  ش،يپاها اعصاب يماريب سبب به ،1959سال را در زندان گذراند اما در سال  چهار
. دشـ  ليالتحص فارغ يپزشك ةاز رشت 1960درسش را ادامه داد و در سال  ادامه، در. آزاد شد

ـ  ،1965سال   ياعضـا مجـدد تمـام    يريدسـتگ بـر   يمبنـ دسـتور جمـال عبدالناصـر     يدر پ
 ،شده بودند، دوباره به زندان افتاد و پس از دو سـال  ريدستگتر  شيپكه  نيالمسلم اخوان

از زنـدان   يپـس از آزاد . شداز زندان آزاد  ل،ياعراب در برابر اسرائ 1967به دنبال شكست 
 كيـ  يدر پ ،1995در مارس . گذراندجا  آن در را سال ستيب از شيو ب كردبه امارات سفر 

  ).60: همان(به خاك سپرده شد جا  همانرفت و در  ايدر مصر از دن ،يماريب
 توسـط  نياشغال فلسط يماجرا. دوم بود يمصادف با جنگ جهان بينج يدوران كودك

 توسـط  مصـر  اشـغال  نيو همچنـ  ،1967و  1948 يهـا  سـال شكست اعـراب در   ،ليئاسرا
 ةعالقـ  ياز همان دوران كـودك . استه آن شاهد بيهستند كه نج يحوادث جمله از سيانگل
بـرد مرتـب بـه        يدر طنطا بـه سـر مـ    ليتحص يبرا يبه خواندن كتاب داشت و وقت يوافر

با  كه كرد دايپجا  آندر  يدوستان يكه حت يطور كرد به يآمد م و جا رفت آن يعموم ةكتابخان
  ).123 -  121: همان(كردند  يمبرپا ها  كتاب ةدرباربحث  يبرا يهم جلسات

را ها  قدم نينخست ،نيالمسلم اخواندر حزب  تيبا عضو ،در قاهره ييدر دوران دانشجو
توجـه   يةدر سا يران سخنجلسات مختلف  يبرگزار برداشت؛ استيس يايورود به دن يبرا

 ةاز همه، با مطالعـ  شيب بينج. حزب بود نيا يها تيفعال نيتر مهماز  يبه دستورات اسالم
. قـرار گرفـت  حسـن البنـا    خيشـ آرا و نظـرات   ريتـأث  تحـت  ،و مقاالت ،ها نامه، ها يسخنران
را ) ياسـدآباد ( يافغان نيالد جمالو  عبده، محمد ،يغزال قطب، ديس يها كتاب نيا  بر   عالوه

  ).123: همان( كرد يم مطالعه زين
 ،يبــارود ،يبــنّتَم آثــارداشــت و  يا گســتردهمطالعــات  زيــن اتيــادب ةنــيدر زم بيــنج
. فـراوان خوانـده بـود    ةرا با دقت و عالق... و ،يالمعر ابوالعالء م،يابراه حافظ ،يشوق  احمد
 مشهور سندگانينو مهمآثار  نيچنمو ه س،يادر وسفي ر،يباكث ،يشعر، آثار منفلوطبر   عالوه
 ي، تولسـتو )Dostoevsky( يوسـك ي، داستا)Maxim Gorky( يكورگ ميماكس همچون يغرب

)Tolstoy(زوال لي، ام )Emile Zola(، كرد يرا مطالعه م... و )39 -  38: 1991 ،يالنيالك.(  
ـ  ةزيجا نيموفق به كسب چند ،از آثارش يبرخ يبرا ب،ينج هـا   آن ةاز جملـ  كـه  شـد  يادب

 الثـائر   الشاعر  إقبالو  ليالطو قيالطر يها كتاب يبرامصر  تيو ترب ميوزارت تعل ةزيبه جاتوان  يم
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ـ   يشوق، قاتل حمزة يها كتاب به. دكراشاره   زيـ ن ضيالمـر   المجتمـع ، و نيركـب الخالـد    يف
مسـائل   ةبـار در يو يعلم ةاندانق ياه باز كتا يبرخ ن،يابر  عالوه. است شده اهدا يزيواج
ـ ل تياز روا. اند شده ريتقد يالملل نيمجامع ب ياز سو زين يطب  يلمـ يف زيـ ن يو قضـبان   و  لي

  ).2010مراد، ( آورد ارمغان به لميف نيا يبراتاشكند را  لميف ةجشنوار ةزيساخته شد كه جا
ـ  يسينو رمان يايدر دن يالنيالك بينج دارد و آثـار او را   يا ژهيـ وبـارز و   گـاه يجا يعرب

  :قرار داد يكل ةدر چهار دستتوان  يم
ها  از خالل آن بيو نج دارند كيرمانت ةصبغ تر شيهستند كه ب ييها رمان نخست ةدست. 1

 ياجتمـاع  يهـا  يماريب ريو سا جهل، ،يماندگ عقبهمچون فقر،  يعرب جوامعبه مشكالت 
، سـالم   حمامة، الظالم يف ،حترقوني نيالذ، العاصف  عيالرب، ليالطو قيالطر يها رمان ؛پردازد يم

  اند؛ جمله آن از طانيقلب الش يابتسامة ف و، ديالعب ليل ،اهللا  جاد  ةيحكا، طالئع الفجر
اسـالم   خيو تـار  امبريـ پ ةريبـه سـ   يكلطور  بهاوست كه  يخيتار يها دوم رمان ةدست. 2

و ها  نمونهمسلمانان،  ةگذشت خياز دل تار ،درصدد است تاها  رمان نيدر ا بينج .دنپرداز يم
 زيـ مـوارد ن  يدر برخـ  دهـد؛ مسلمانان ارائـه   يامروز ةجامع شرفتيپ يبرا يعمل ييالگوها

تا علل كوشد  يم رو، نيا از است ياسالم جوامع در شرفتيرشد و پ يشناس بيآسهدف او 
 يو آزادگ يروح آزاد خواهد يم قت،يدرحق د؛يايب گذشته در را يديو عوامل شكست و ناام
و تالش در راه مجد و  يو سع يداريها را به انقالب و ب بدمد و آن ديرا در وجود نسل جد

قاتل در دو جلد،  نور اهللا يها رمانبه توان  يم آثار نيا ةاز جمل. كند جييو ته كيعظمت تحر
ـ ال ،األحـرار   مواكب، اءيأرض األنب، حمزة رأس ، أرض األشـواق ، الخالـد   النـداء ، الموعـود  ومي
  اشاره كرد؛ القدس يف ظهريعمر  و ،طانيالش

 ياسـالم  يها و اوضاع مسلمانان در كشورها اتفاق بههستند كه  ييها رمانسوم  ةدست. 3
دادن  يآگاهدرصدد  تر شيبها  رماندسته  نيدر ا بينج دارند؛ اختصاص مصر،از  ريغ گر،يد

مبارزات  انيو جر شيك هم مردماننسبت به اوضاع و احوال  ياسالم يكشورهابه مسلمانان 
عمالقـة   و، عـذراء جاكرتـا  ، الظل األسود، تركستان ياليل. زورگوست يها دولتها بر ضد  آن

  رند؛يگ    يم  قراردسته  نيدر ا الشمال
. تمركـز دارنـد   يكه بـر مسـائل اجتمـاع    رديگ يرا دربرم ييها رمانچهارم غالباً  ةدست. 4
پردازد كه     يم... و  ش،يآسا ت،يامن عدالت، ،يهمچون آزاد يها به مسائل رمان نيدر ا بينج

، يأبوالفتوح الشرقاو ةيضق، يإمرأة عبدالمتجل، ياعترافات عبدالمتجلبـه  توان  يمها  آن ةاز جمل
 ).2002، القاعود(اشاره كرد  ملكة العنب و
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  ها رمان يبرا يبنج يانتخاب يها  عنوان يانزن در م يگاهجا. 3
 ،كه فقط عنوان چند رمـان  افتيدرتوان  يوضوح م به بينج يها رمان هاي  عنوانبا تأمل در 

 ياسام ايبه نام زنان  ،ة الجبلريأمو  يإمرأة عبدالمتجل و ملكة العنب و عذراء جاكرتا يها رمان
كه به زنـان  شود  يمها برداشت  رمان نياز نام ا كه نيا با. است افتهي اختصاص آنان با مرتبط

 گريدر كنار د ،ها تيشخصاز  يكي ةمثاب به ،ها رمان نيزن در ا قت،يحقاختصاص دارند اما در
  .است افتهيجلوه و بروز ها  تيشخص

 ياصـل  تيزن را شخصتوان  ينم بينج آثار از ياريدر بس نه وها  رمان نياساساً نه در ا
 تيشخصـ  يمكمل برا ةمنزل به يمرد و البته گاه يها تيزن در كنار شخص ؛كرد يرمان تلق

اشـاره كـرد كـه هرچنـد      يإمرأة عبـدالمتجل به توان  يمنمونه  يبرا. شود يم محسوب ياصل
 همسـر  نيرمان، ا يها بخشاز  ياريدر بس اما، است افتهي اختصاص زن كيعنوان رمان به 

 ةرود و شالود    يم شيپ يعبدالمتجلاساساً قصه با گفتار و حركات  ند،يآفر    يم نقش كه اوست
) داسـتان  زن تيشخصـ ( ينهاده شده است و همسـر عبـدالمتجل   يو دوشرمان بر  ياصل

و  ،يكـاف  دقت با سندهينو ؛كند يم دايخواننده معنا پ ياوست كه برا يصرفاً تحت نام و لوا
 ،كنـد  يمـ  فيرا توصـ  يو رفتـار عبـدالمتجل   ،اعمـال، افكـار   ،موشـكافانه  يدر موارد يحت
نوبت به  ياما وقت است، گشته افراط دچار سندهينوكند  يمتصور  يكه خواننده گاه  يطور  به

 نيـ از ا يقـ يدق فيتوصـ  فقـط خواننـده نـه    ،رسـد     يمـ  ياعمال همسر عبدالمتجل فيتوص
در  رايمربوط به زن را گم كند، ز رمان ريس خط است ممكن يگاه بلكه ابدي ينم شخصيت

  .نديب ينماز كتاب حضور زن را  ييها فصل
كه تجارت  ،زن است كيسخن از كه  نيابا وجود  وافتد     يم زين ملكة العنباتفاق در  نيا
 كيـ  بـر  تمركز با و شخص سوم ديد يةرمان از زاو دارد، دست در راكشت انگور  ازيو امت
 كـه  نيمتـد  يمـرد  ؛دشـو  يمـ كـه آغـاز    است مرداساساً رمان با حضور  .رود    يم شيپ مرد

 ،اش خانوادهخارج از  زن، زين رمان نيدر ا. كند يمـ ازدواج  ـ براعم »انگورملكة «با  سرانجام
خواننـده نقـش    يياز كتاب گو ييها فصلو در  شود يم فيتعرمرد  كي تيشخص يةدر سا

  .است زن كيكه نام رمان مربوط به كند  يمفراموش  يگاه يحت ،كند يمزن را گم 
قهرمـان زن رمـان    يبـرا  نيشـ يبهتـر از دو رمـان پ   ياوضـاع  زين عذراء جاكرتادر رمان 

اما در رمـان  . ننديآفر نقشمردان هستند كه  ز،ياز هرچ شيب ز،ين رمان نيا در. افتيتوان  ينم
رمـان مـرد اسـت امـا زن      يهرچنـد راو  ؛خورد    يرقم م گريد يا اوضاع به گونه ة الجبلريأم

 ،و دارد حضـور  نيشـ يپ يهـا  از رمـان  شيب است، ياصل تيشخص مردداستان، كه در كنار 
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از  ياريدر بسـ  دانسـت،  رمان ياصل تيحد شخص دررا  يوحضور توان  ينم كه نيا رغم به
نقش مرد رنـگ حضـور    يةزن در سا زيرمان ن نيدر ا. فعال دارد يرمان حضور يها  صحنه

 ،ميكنـ هـا حـذف    رمان نيا از را مرد تيشخص اگر ديشا. شود يم مطرح و رديگ    يبه خود م
 ب،يـ نج يها رمان گريد در كه است يحال در نيا. دينما ينمها جلوه  رمان نيا در يزن گريد

و در  يفرعـ  يهـا  تيافتد و زنـان شخصـ      ياتفاق م نيهم زين ،از زن بر خود ندارند يكه نام
هـا حـذف    رمان ةها را از صحن آنتوان  يم يراحت بهو  هستند چندم تيشخص موارد ياريبس
 حداقل زن به مربوط نيعناو دنيد با. ابديب شيپ يحوادث رمان خلل شبرديدر پكه  آن يبد كر

حـوادث   شـبرد يرمـان باشـند و در پ   ياصل انو قهرمان ها تيشخص زنان كه است نيا انتظار
  .كنند فايااز مردان تر  ياساس ينقش

  
  و مقاومت ياستس ةزن در عرص .4

اختصـاص   گـر يد يرمان به مبارزات مسـلمانان در كشـورها   چهار بينج يها رمان انياز م
 ه،يـ جريدر ن عمالقـة الشـمال   ،يدر انـدونز  عـذراء جاكرتـا   يهـا  اتفاقات رمـان  ست؛ا افتهي
  .خورند    يرقم م يوپيدر ات الظل األسودو  ،)يكنون انگيك نيس(در تركستان  تركستان  ياليل

اسـت كـه    سـت يبـا حـزب كمون   يمردم مسـلمان انـدونز   ةمبارز انيجر عذراء جاكرتا
جوان  يفاطمه دختر. شود يم انيمسلمان ب يا دهاخانو يخالل پرداختن به حوادث زندگ  در
 ياعضـا  ازو  ابـد ي    يدر دانشگاه و جامعه حضـور مـ   يكه با حجاب اسالم استدانشجو  و

در كنـار   ،داستان نيفاطمه در ا. هستند ياسالم 1»يماشوم«عضو حزب است كه  يا خانواده
  .رسد    يم شهادت به راه نيدر مبارزات حضور دارد و سرانجام در ا ،پدر و نامزدش

مسلمان و آگاه به مسـائل روز   يزن ريد تصوشو يم ارائه رمان نيا در زن از كه يريتصو
اش  ياسـالم  ديـ و عقاهـا   آرماندفاع از  از سخت، اريبس طيدر شرا ،جوان كه يدختر. است
 ياسـالم  ديـ و بـه شـرح عقا   رود يمو باصالبت به مناظره با رهبران حزب  ندينش ينم عقب

كه در اجتماع از خـود   يتيدر كنار شخص ،فاطمه). 16 -  13: الف 2005 ،يالنيالك(پردازد     يم
آن زمان كـه پـدرش    هست؛ زيپدر نبه مند  عالقهمهربان و  اريبس يگذارد، فرد    يم شيبه نما

رود و از پـدر      يهـا مـ   منزل رهبـر آن  به ،يو افتني ي، براشود يمربوده ها  ستيكمونتوسط 
ــ همسـر    يـ و نانت كه عضو حزب است انيـ از آشنا لهياز جم ن،يا بر   عالوه. رديگ    يسراغ م

 لـه يكـه جم  ياز پول يو با فروش لوازم منزل بخش رديگ    يم كمك زين ـ )ديديع(رهبر حزب 
  .دكن ياست را فراهم م كرده درخواست
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  :سدينو    يمگونه  نيافاطمه  تيشخص فيدر توص بينج
جاسـت، او   كه رهبر حـزب آن رود  يم ييسكو يو به سو... شكافد    يم را راه بهيغر يدختر

و شكوه  ،مانيا ،يها سرزندگ از همه، چشمان اوست كه در آن باتريساله است، ز 20حدوداً 
 كـه  بـود  انداختـه  ديسف يسرش شال يگشاد داشت، او رو ييها نيدرخشد، لباسش آست    يم

  ).13: همان( بود دهيپوش را شيموها

 اتيخصوصـ  گرياز دتر  رنگحجاب فاطمه را پر ،شود يمكه مالحظه طور  همان ب،ينج
 يلـ يو خ كنـد  يمفاطمه فقط به چشمان او اشاره  يظاهر يها ييبايدر ذكر زدارد و     يم انيب

 نيدر ا فقطنه . ازدي يبه ابتذال دست نم يمنته يبه شرح نهيزم نيو در اگذرد  يم آن از زود
از فاطمـه   يتيدر تالش است تا شخص بينج زين گريد يها قسمتبلكه در  رمان از قسمت
 يو تالش اوست؛ تالش د،يام تعهد، و مانيهوش و ذكاوت، ا ةكنند انيبگذارد كه ب شيبه نما
از شـهرها رو بـه    ياريبسـ  دراوضاع گرفتن  دست بهو ها  ستيكمونپس از شورش  يكه حت
كه با  يا روزنامهدر دفتر شود  يمحاضر  يحت دش،يعقا انيب يبرا ،فاطمه. نهد ينم يخاموش

  .است بدون مزد كار كند يرأ همها  آن
مبـارزه بـا    ةتالش و مجاهدت زنان مسلمان در عرصـ  ةبازگوكنندرمان،  نيدر ا ،فاطمه

بـا   يو. اسـت تـر   رنـگ مردان پر يارينقش و حضور او از بس نهيزم نيدر ا ودشمنان است 
با اسارت پـدر در دسـتان حـزب     توأم، فرماست حكم كشورش بر كه يسخت طيوجود شرا

دارد و سـكوت   يخود دست بر نم يها آرماناز  يا لحظه ،شدن نامزدشديناپد و ستيكمون
 كـه  ياميـ ، در ااش خـانواده مخالفـت   رغم به رو، نيا از. داند ينم زيو نشستن در خانه را جا

. كنـد  يبتوانـد كـار   ديتا شاشود  يماز منزل خارج  ،هاست ستيكمون دست به عمل ابتكار
، كنـد  يمـ  يهمكـار  هـا  بـا آن اش  ياسالمبه خاطر اهداف  راًيكه اخ ،در دفتر روزنامه فاطمه

 ريبه سـا  يده يآگاهخواند و نقش     يو مقاومت فرا م يبستگ  همو همه را به شود  يمحاضر 
و  يعبـد . كنـد  يمـ  انتقـاد  داًيشدگذاشتن  دستي رو  دستو از  رديگ    يم عهده به را اقشار
  :كنند يم انيب) 1390( يزمان

بـه هـدف مـورد     دنيرسـ  يو تكاپو برا تياما دائماً در حال فعال دارد ييستايا تيفاطمه شخص
هـا   سـت يكموناو بـا   ةاز آن جهت است كه در ابتدا، مبارز تيشخص نيا ينظرش است؛ تكاپو

  .شود يم ديو دست آخر شهشود  يممسلحانه  ةرمان وارد مبارز انياست و در پا يو زبان يشفاه

 نيـ خـود از ا  فيشـهادت فاطمـه، توصـ    ةصـحن  دنيكشريتصو بهبا  ،رمان يدر انتها بينج
  :اوست ياعتقادات اسالم ةبازگوكنندكه دهد  يم ارائه او از يريو تصوكند  يمكامل  را تيشخص
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 و ديسـف  يهـا  لبـاس  با يچوب يتابوت با فاطمه اما آمدند، سيمحمد ادر يابوالحسن و حاج
 يگلـ  دسـتانش  در و بود شده ديشه جاكارتا زهيدوش! يآر... بازگشت خون به آغشته مطهر
 بود بسته نقش تيرضا از يلبخند شيها لببر ... قرار داشتاش  ساقه بر خار چند با سرخ

ــج در و ــ بشي ــك يقرآن ــود كوچ ــره و ب ــق اش  چه ــك عش ــ  ياز اش ــاودان خ ... سيج
خواهد مانـد   يفقط خدا باق’: زد اديو با اشك فرآلود  بغض ييصدا با سيادر  محمد  يحاج

  ).159: الف 2005 ،يالنيالك(‘ نزد اوست يو جاودانگ

بـرد و      يو طهارت است، بهره م يكه مظهر پاك د،يسف لباس از فاطمه فيتوص در بينج
 نيحـ  ب،يـ نج. كنـد  يمـ استفاده  ،رمز و نماد شهادتعنوان  به سرخ، گل از او كريدر كنار پ

 ديـ عقا ةدرصدد ابراز دوبـار  قت،يحقدر و ستيغافل ن قرآناز فاطمه، از اش  يانيپا فيتوص
 نيآخـر  تـا  او مبـارزات  كه دارد آن از هيبا فاطمه كنا قرآنبودن  همراه است؛ فاطمه ياسالم

 نيشيپ فاتيمطلب بر توص نياكه  استآن بوده بخش  اتيح ميو تعال قرآن يةسا در لحظات
  .گذارد يم صحه تيشخص نيابودن  ياسالماز  سندهينو

و  ينقش اساس پرستار، و يحيمس يدختر ،به نام جاماكا يزن زين عمالقة الشمالدر رمان 
 ؛كنـد   يمـ  يمعرفربا  دل و بايز نو،يعثمان ام ،رمان يرا از زبان راو يو بيو نج دارد يديكل

ـ  بـه و عثمان را گردد  يمعشق به عثمان مسلمان  يكه در پ يدختر خـود بـه    يراهنمـا  ةمثاب
  :شمرد    يراه راست بر م يسو

 افـت يدر يكاف يها جوابخواستم چه  هرآن برابر در... رفتميپذ را اسالم نيمن د]: جاماكا[
تو بـه خـاطر   : با اندوه گفتم... يبود آن يبان و باعث تو و آوردم مانيا نيهم يبرا و نمودم

تو متوجه شـدم كـه    قيو من از طر يمن بود مانيتو سبب ا ؟يآورد مانيمن ا] ازدواج با[
 انيـ مـن م ... شود ينم كامل سهيمقا راه از جز دهيعق و مانيا... نقصان داردام  دهيعقو  مانيا

 مانيا كه بود نيچن نيانمودم و  سهيو اسالم مقا تيحيو سپس مس ،يپرست بت ،ام  يقبل ةديعق
  ).85 -  84: ب 2005 ،يالنيالك... (است حق اسالم چون بلكه تو، با ازدواج يبرا نه آوردم

رو  بـه  رو ي، بـا مشـكالت  دهـد  يمـ نـام   رييتغ دهيكه پس از اسالم آوردنش به سع ،جاماكا
 ةهمـ  دهيسـع . دكننـ  يمـ  ليـ تحم يوبـر   ،به اسـالم  دنيگرو سبببه  ان،يحيكه مس شود يم

 ،جـا  آنو در گـردد   يمـ بر  اش لهيقب انيبه م يحت ،دكن يتحمل م نشيمشكالت را به خاطر د
از اش  دهيـ عقو در راه گسـترش  پردازد  يماسالم  نيد غيبه تبل ،و سپس آشكارا انهيابتدا مخف

 اسـالم  نيـ عثمان كـه از مبلغـان د   تيدر كنار شخص ده،يسع. كند ينم گذار فرو يكار چيه
و با عشـق  كشد  يمبار مشكالت را به دوش  ييتنها بهاز زن شاغل است كه  يا نمونه است،

 ده،يسع. دشو يمفارغ كه گاه از زمان و مكان  يطور پردازد به يمخاص به كارش  يا عالقهو 
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 ياسـ يس يكارهـا  بـه  يليتما است؛ياز ح يا هالهو عشقش در  است فيعف ،ييبايز نيدر ع
. كننـد  يآرام زنـدگ  يا گوشـه در  تـا را كنار بگذارد  استيكه سخواهد  يم عثمان از و ندارد
د و در راه شـو  ينمـ  ميتسـل  يراحتـ  بهمحكم و استوار است كه  يتيشخص دهيسع تيشخص
 محافظـت  نشيـ از د فقـط نه  شه،ياستوارتر از هم ،ورود  يم زيكفر ن ةانيبه ماش   دهيعقحفظ 

 نيدر عـ  ب،يـ حـال نج  نيـ ا بـا . خواند يمو زنان را به اسالم فرا  شود يكه مبلغ مبلكند  يم
در مركز ها  مدت دهيسعكه  نيابا  ؛دهد يمنشان اش  لهيقبرا مقهور  دهياقتدار، سع نيا شينما
خانواده اش نسبت  استاشتغال داشته  يكرده و به پرستار يو دور از خانواده زندگ هيجرين

 يكه و رنديگ يم ميتصمشوند  يماو باخبر شدن  مسلماناز  ي، اما وقتاند نبودهحساس  يوبه 
 ،خودشـان زعـم   بـه  د،ينگه دارنـد تـا شـا    ،و به دور از مركز ،شان يزندگرا در همان محل 

  .دكنگشته است، فروكش شدنش  مسلمانو  نيد رييبه تغكه منجر  ،احساسات او
احسـاس   يا لحظهكه  آن يب كه، است ياسالم ةجامع زنان از يريتصو ةدهند نشان دهيسع
متحمـل رنـج و درد فـراوان    شـان   دهيـ عقدر راه دفـاع از   ،داشته باشـند  يديناام اي يدلسرد

پـاك و   يد وجـود عشـق  سـاز  ياستوار مـ  شيپ از شيبرا  دهيسع تيشخصچه  آن. ندشو يم
 در يديـ ام يرويـ چنـان ن  ،هـا  يمشكالت و سخت با مواجههدر  ،مقدس در وجود اوست كه

حـال،   نيا با. خرد يمرا به جان ها  رنج ةوصال محبوبش هم يكه در آرزودمد  يم او وجود
و سـپارد   يمـ  يفراموشـ  به را زيچ همهكه  ديآ يم شيپ يعشق پاك، لحظات نيوجود ا رغم به

عثمان او را صدا  يكه وقت يا  گونهبه  است، شيمجروح خونوعان  همفقط به فكر كمك به 
مجروحـان و   يكه زندگدارد  يماظهار  ند،يخودشان سخن بگو يتا از مسائل شخص ،زند يم

 ،سان نيبد). 155: ب 2005 ،يالنيالك(است تر  مهم زيها از همه چ به آن يدگيو رس انيزخم
 اسـت،  ها بوده آن يدر پها  مدتكه  ش،يآرزوها و خود از شيها آرمانو  نيدر راه د دهيسع

 قيـ عم يونـد يپ ييكوين  بهعشق به عثمان و عشق به اسالم  انياو م. پوشد يمعاشقانه چشم 
  .كند فدا را خود زيچ همه است حاضر نشيد و دهيو در راه دفاع از عقسازد  يمبرقرار 
ـ  يها تيشخص نيتر ياصلاز  يكياست كه  بياز نج گريد يرمان تركستان ياليل  يآن زن

و نجمـه در  پـردازد   يمـ  تركستان در مسلمانان اوضاع به رمان نيا. است »ليالل  نجمة«به نام 
ـ . حوادث رمان است ةبرند شيپ ،مرد ياصل تيدوشادوش شخص ،موارد ياريبس  ينجمه زن

هـا   ينـ يچ كـه  يطيو در شرا شيبه خاطر حفظ عفت خو ،و فداكارست كه ،شجاع، جسور
بـوده  مند  عالقه يبه و يكه اتفاقاً زمان ،مراد حضرت يقصد اسارت زنان را دارند، به مصطف

عمـل   نيـ ا. رديپـذ  ينمـ  است، مبارزه ريكه درگ ،ياما مصطفدهد  يم ازدواج شنهادياست، پ
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از  گـر يد يدر بخشـ  ن،يـ ا بر   عالوه. دارد ياسالمونات ئشبه حفظ  يو ةنجمه نشان از عالق
به خاطر حفـظ جـان و    ،است كه يو آن زمان كرد مالحظهتوان  يماو را  يرمان اوج فداكار

 ينيافسران چ سيبا رئ رديگ يم ميزنان قصر، تصم گريتركستان و د ريعفت همسر و دختر ام
  .دشو يممنجر با او  ،يهرچند اجبار ،مسئله به ازدواج نياز سر سازش وارد شود كه ا

  :كه فرار كنندخواهد  يم قصر در حاضر زنان از ط،يشراكردن  فراهمپس از  ،نجمه
 را ينـ يمـن افسـر چ  . ديـ زيبگر د،يشو ريها اس ينيدر دست چكه  آنقبل از  ،وقت آن است

و آمـاده   ايمه يا جا ارابه آن در د،يبرو كوه يسو به و ديكن فرار يپشت در از شما تا بميفر    يم
 مبـادا  كـه  ديهسـتند، مواظـب باشـ   ها  راهمراقب جا  همهدر  ينيبه انتظار شماست، مردان چ

دشمنان متوجه شما شده و شود  يم باعث يريدرگ و جنگ هرگونه كه ديكن جاديا يريدرگ
تا خود را به خـاطر  ام  آماده من رند،يو شرافت شما را بگ يبر گرد شما جمع شوند و زندگ

  ).52: 2006 ،يالنيالك... (دينكن تلف هودهيوقت را ب... شما فدا كنم
 نيـ كـه ا دهـد   يمقرار شدنش  مسلمانرا  ينياست نجمه شرط ازدواج با افسر چگفتني 

ازدواج  نيـ كـه از ا  ،نجمـه . است يبه اصول اسالم ياز اعتقادات راسخ و يحاك زيمسئله ن
همسر به ظاهر مسلمان و  نيبه ا يحت ستيحاضر ن يطيشرا چيدر ه ،است يناراض ياجبار
به قتـل همسـر و    ميتصم يا نقشه يبلكه در پ ،فرار كند يو با مصطف ندك انتيخكار  تيجنا
برهاند و سرانجام در  يمكرر و يها ستممردم را از ظلم و سان  نيبدتا  رديگ يدستانش م هم
نداشـته  گران  اشغالبه مبارزه با  ياعتقاد نياز ا شيكه تا پ ،نجمه. دشو يم زين موفق كار نيا

وطن  يو همراه با او به مبارزه در راه آزادكند  يم ازدواج يمصطف با حادثه نياست، پس از ا
هـا نسـبت بـه     آن يزنـدگ  ةمبارزان و مشاهد انينجمه با حضور در م قت،يدرحق. پردازد يم

 ديـ گو يمـ  يهمسرش از مردم يوقت. دهد يم دهيعق رييوطن تغ يجنگ و مبارزه در راه آزاد
  : رديگ يمموضع گونه  نيشناسند ا ينم را جنگ جز يزيچ وطن يآزاد راه در كه

بزرگ و آن  ياست در راه خدا ياست، جنگ واجب يو آزاد يزندگجا  نيا در جنگ يمعنا
 رتريو دلپـذ  باتريز نياز ا يزندگ م،يگردفرما  حكمو در كشورمان  م،يشو روزيزمان كه ما پ
  ).79: همان(خواهد بود 

و بـا   شـود  يمـ از گـروه مبـارزان جـدا     ،باردارشـدن  علتبه  ،نجمه در خالل مبارزات
 نـام  يمصـطف  شـنهاد يبـه پ . پردازد    يمختلف به حفاظت از خود و فرزندش م يها مكان  نقل

در خـالل   و اسـت از مبـارزان تركسـتان    يكـ يكه نام گذارند  يم »ازين  خوجه« را فرزندشان
سـرانجام بـه    رمـان  نيـ ا يمقاومت قهرمانان اصل. رسد يمجنگ توسط دشمنان به شهادت 

  .شود يممنجر جا  آنو اقامت در  يوح نيسرزم يمهاجرت آنان به سو
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كشـورها نگاشـته    گـر يمقاومت مسلمانان در د ةدرباركه  ييها رمان گريرغم د به ب،ينج
 سـرانجامِ  رمـان  نيـ ، در ازنـد  يمـ را رقـم   داسـتان  يها تيشخص يروزيپ ها آن درو  است

 راه در شانيها تالشرغم تمام  به نان،يارسد  يمبه نظر  رايزدهد  يمقهرمانان را مهاجرت قرار 
 ب،يچرا نجكه  نيا. ننديگز يملذا مهاجرت را بررسند  ينمكامل  يروزيبه پ دشمنان، با مبارزه
قـرار   يريها را در خـط سـ   و آن است،داده  حيقهرمانان را ترج يمنافع شخص ،رمان نيدر ا

 مجـال  نيدر اچه  آناما  ستين بحث نيا ةدر حوصل اورند،يب يبه مهاجرت رو تاًيداده تا نها
حضور او در  يالنيو ك استيمتحول و پو يتينجمه است كه شخص تيشخص است يضرور

 و اسـت  ياليخ حوادث يبايز يها كه از نمونهكند  يمرمان را با موضوع عشق و عالقه آغاز 
  ).1390 ،يو زمان يعبد( است شده ختهيآم هم در استعمار ضد بر مقاومت حوادث با

 يكه از و يبا ارزش يگذشتگ ازجانمبارزه و  ةو حضور در عرصبودن  ايپورغم  به ،نجمه
 مـردان  توسـط  مبـارزه  انيـ رمان حضور ندارد و جر يها فصل از ياريسر زده است، در بس

 زنان از بيشناخت نجكه رسد  يمبه نظر . رود يم شيپ ،داستان يراو او، همسر البته و رمان
 يكشـورها  در را شيهـا  رمـان هرگـاه مكـان    يو است؛ ناقص ياديز حد تا كشورها گريد

عـالم و   يشناسـ  جامعـه و همچـون   اريبـا دقـت بسـ   دهـد   يمقرار  ،مصر مخصوصاً ،يعرب
 گـر ياما آن زمان كه از زنان در د. كند يمپردازش  رازنان  تيشخصدست  رهيچ يشناس روان

از  يكامل ريناقص است و خواننده تصو فاتشي، گاه توصكند يم صحبت مسلمان يكشورها
  .ابدي ينم بينج ياه نزنان آن كشورها در رما

 ارائه مبارز و مسلمان زن از بياست كه نج يياز الگوها زين ةيديأهل الحم رحاب در رمان
 است شده ليالتحص فارغ يپزشك ةاز دانشكد يتازگ بهجوان است كه  يرحاب پزشك. دهد يم

. كوشـد  يمـ  يو ظلم داخل ياستعمار خارج وغيمردمانش از  يوطن و آزاد يو در راه اعتال
كوشند تا ذهن     يو م دارند شركت ياسيس يها تيفعال در شيها يكالس چند تن از هم و يو

آگـاه   است،گرفته  شيكه در پ ييها استيو س ،جوانان دانشجو را نسبت به مفاسد حكومت
  :به جوانان را دارددادن  يآگاهقصد  نيچننيارحاب  اجتماعات، از يكيدر . سازند

و  ،كـارگر  ةطبقخاص  يازهايو امت يسازندگ يها برنامه و يستيكمون يها ميبا وجود تصم
 يانسـان ريغ اصـول  بـا  و جنگـل  عصـر  در هنوز ما ،يدار هيسرماو نظام  سميشكست فئودال

متوسـط   ةهمـه از فرزنـدان طبقـ    رندياسـ ها  زندانآنان كه امروزه در  ةهم ،ميكن يم يزندگ
همـه در  كـه   آنحـال   م،يكنـ  مباهات كايمرا چنگ از يآزاد به ميتوان يمما چگونه ... هستند

 كه ميكن    يو فراموش م كرده، ميتعظ يشورو ريجماه اتحاد برابر در م،يهست ليخدمت اسرائ
  ).116: 1994 ،يالنيالك( است مؤمنان و رسولش و خدا يبرا فقط عزت
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 ريكه توسط حكومـت دسـتگ  گردد  يم آشكار يزمان يو محكم و استوار تياوج شخص
او در . شود يرا متحمل م ياريبس يها و شكنجه ستيبا آنان ن ياما حاضر به همكارشود  يم
سـرانجام او و  . دهـد  ينمرا به عمال حكومت لو كارش  انتيخ نامزد نام يحت شجاعت نيع

 يا نمونـه رحاب . چشند يم را شيخو يداريد و حاصل پاشون يم ادزندان آزاز رزمانش  هم
رغم  بهو برد  يم شيرا به پ شان ياست كه قدرت عقل و منطق زندگ يا كرده ليتحصاز زنان 

 انـت يرحـاب در زمـان خ   يهـا  يژگيو نيا. ستندين احساسات رياس يداشتن احساسات قو
 اجينامزد سابقش به كمك احت ديجد ةكه خانواد يزمان يحت ينمود دارد؛ و تر شينامزدش ب
  .كند ينمها فرو گذار  به آن يكمك چيدارند از ه

مهم  بينج دگاهياز د مقاومت و استيس ةگفت حضور زن در عرصتوان  يم ،درمجموع
بـه   يگـاه  ،پردازنـد     يمـ  يزبان ةعرصه گاه فقط به مبارز نيزنان در ا. استساز  سرنوشتو 

خـود از   ةديـ و عق نيد جيترو ياست و برا يدتيآنان عق ةگاه مبارز گريو د ،مسلحانه ةمبارز
 كند يماز آنان حركت تر  شيپ گاه و مردان دوشادوش عرصه نيزن در ا. گذرند    يم زيچ همه

 استيس ةدر عرص بينج يها رمانزنانِ . پردازد    يم يو خارج يو به مبارزه با دشمنان داخل
از  ياري، در بسپردازند يمبا آنان به مبارزه گام  همدر كنار مردان و كه  آنبا وجود  مقاومت، و

 را نشـد  شكنجهو  يريراه دستگ نيدر ا شوند، يمساز  يشگفتو  كنند يمموارد مستقل عمل 
  .رسند    يها به شهادت م از آن يبرخ يو حت خرند يم جان به

  
 اقتصاد ةزن در عرص. 5

 ةاست كه در عرص يزن رگريتصو ،يالنيالك بينج يها رمان انياز م ،يإمرأة عبدالمتجلرمان 
همسرش  يها رغم مخالفت به ،رمان نيقهرمان زن ا ن،يأم صابر. كند يموفق عمل م ياقتصاد
 ار،يبسـ  يهـا  بيپس از فرازونش ،د و سرانجامشو يتجارت م ةاندك وارد عرص يا هيبا سرما

  .شود يم كشته بانياز رق يكيتوسط  تيدر اوج موفق
 استمواجه ) 9 -  8: الف 1997 ،يالنيالك( همسر ديشد ياه مخالفت با رمان نيزن در ا

وار مشـكالت   سلسله يعبدالمتجل كند؛ يم ارائهرفتار  نيا هيتوج يبرا يمختلف علل همسرو 
بـه مسـائل   را  آنشـمرد و      يماركت كوچك را برمسوپر كي افتتاح يحت و ياقتصاد تيفعال
و بـا تمـام وجـود     كنـد  يمـ همسرش مستقل عمل اين دهد، با وجود  يم ارتباط زين ياسيس

 انيـ را بـه اثبـات برسـاند لـذا در پا     دشخو يها يياستعداد و تواناتواند  يمعتقد است كه م
... مسئله را به من واگـذار  نيبنابرا«: ديگو    يم نيچننيا با همسرش يوجدل نسبتاً طوالن بحث
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 يبرا استيمن و س يتجارت برا... برخورد خواهم كردو با حكومت والن ئمسمن خود با 
 در يعبـدالمتجل  كـه  اسـت  نيـ ا رمان از بخش نيجالب توجه در ا ةنكت). 10: همان(» تو

و تـالش و كوشـش زن سـرانجام همسـرش را بـه       تياما جـد  رديگ ينم يجد را او ابتدا
  .دارد يم وا يهمكار

 ،فراوان يركيو ز ريبا تدب كه، است مستقل يتيشخص رمان نيا در نيصابر أم تيشخص
او . بنـدد     يم انيسودجو بر را راه و رديگ    يمحل اقامتش را در دست م ينبض اقتصاد روستا

 مـت يتـر از ق  كم يمناسب و حت متيبا ق رامردم  ازيمورد ن ياساس يدرصدد است تا كاالها
 ياسـالم ونات ئشظ كه با حف ،است يزنان ةنمون يهمسر عبدالمتجل. عرف به دستشان برسد

در . فعال دارند يحضور ،ياقتصاد يها تيفعالاز جمله  گوناگون، يها در عرصه ،يو اخالق
به سود  يابي دست يهستند كه برا ياو مردان بانيكارزار است، رق هيشب تر شيكه ب دان،يم نيا
همچون  فقطنه  نيأم صابر انيم نيدر ا. كنند يم يخود را قربان نيد يحت ،زيچ  همه تر شيب

 يبـرا . كنـد  يمـ  زيمساعدت ن ازمنديبه مردم نتواند  يمكه جا  آنبلكه تا گردد  ينمآنان آلوده 
در همان آغـاز   ،كه يطور به بردارند انيرا از م يو نديآ يمدرصدد بر يا عده كه است نيهم
خسران اراده و  نيا. ميهست نيأم صابرمنزل  يعمد يسوز آتششاهد  ،ياقتصاد يها تيفعال

بـه   تر شيب تياز قبل و با جدتر  مصمم يكه وبلكند  ينمرا سست  يهمسر عبدالمتجلعزم 
  .كند يداستان م همبا خود  زيرا ن بانياز رق ياريبس يو حتپردازد  يمتجارت 

ـ  كه است يزن نينشان كرد كه أم صابرخاطر دي، باياقتصاد تيدر كنار فعال  هـر  از شيب
 و مادر از ديآن بابر    او مادر دو پسر دوقلو است و عالوه دارد؛ حضور خانواده در گريد زيچ

دهد  يممسائل را انجام  نياز موارد شخصاً ا ياريلذا در بس كند مراقبت زين همسرش خواهر
  .كند يم تيريها را مد كار آن برو خودش  سپرد يم يندگانيو كار تجارت را به نما

 ةبگذارد كه بـا جامعـ   شياز زن به نما يتياست تا شخص كرده يرمان سع نيدر ا بينج
مكـان  كه  آنبا وجود . داشته باشد يخوان هم ياديتا حد ز ستميدر قرن ب شرفتيپ مصر روبه

 يآن مكـان و شـهرها   انيـ م يتفاوت چندانتوان  ينمرمان در روستاست اما  نيا يها اتفاق
 انيـ جر زيـ ن روسـتا  نيا در فتديب كه در شهر ممكن است ياتفاقات يتمام. بزرگ تصور كرد

 بينج كه ييفضا. زن كي ياقتصاد تيفعال تا گرفته ياجتماع و ياسيس يها تياز فعال دارد،
را باور و  ،يمسائل اقتصاد يحت ،است كه استقالل زن در تمام مسائل ييفضاكند  يم ميترس

فعال در  ينزاع زن نيا طرف كيبلكه در  ستياو ن تيقبول دارد لذا نزاع با رقبا بر سر جنس
بـه فكـر    ،يبه سود حـالل شـرع   دنيشيضمن اند ،اقتصاد و تجارت حضور دارد كه ةعرص
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ـ      گريهست و در طرف د زين ازمنديمردم ن  تـر  شيافراد سودجو هستند كـه فقـط بـه سـود ب
از  يكيكه  ازندي يدست م يمختلف يها دركردن زن به حربه به دانيم از يلذا برا. شندياند يم
 ينـ يرجـال د  ةشـ يكه بر ذهن و اند يبا نفوذ ،مخالفان. همسر اوست ذهنكردن  آلودها ه آن

 نيـ جلوه دهند و در ا يشرعريحالل و غريزن را غ يكار اقتصادكنند  يم يسع دارند، منطقه
و درسـت  كند  يمآنان را باور  يها صحبت يتاحد يكه عبدالمتجلد رون يم شيپقدر  آن كار

 يبـرا را  يزمـان  ديـ تجـارتش تمركـز داشـته باشـد با     شـرفت يبـر پ  ديـ كـه زن با  يدر زمان
  .دهد اختصاصمتقاعدكردن همسرش 

و كنـد   يم فيتوص فراوان يزنگرير و دقت با را حوادث از ياريرمان بس نيدر ا بينج
ها حضور فعال  بخش ياست زن در برخ افتهي اختصاص زن كينام رمان به كه  آنبا وجود 
  .حوادث رمان است ةبرند شياست كه پ يافكار و اعمال عبدالمتجل نيندارد و ا

بـه   العنـب  ملكـة مشـخص و گسـترده در رمـان    طـور   بـه است كه  گريد يبراعم نام زن
اسـت كـه مبتكـر كاشـت      يلقب دختر جوان »انگورملكة «. پردازد يم ياقتصاد يها تيفعال

و  ريـ پ يمتشكل از مـادر  اش، خانواده يو سرپرست است شيخو يدرختان انگور در روستا
كه در شهر آموخته،  ،فنون كاشت درختان انگور را يو. عهده دارد بر را ،خردسال يخواهر

 يقبلـ  رمـان  در نيصـابر  أم هماننـد  زين يو. آموزش داده است شيبه مردم روستا يخوب به
 شرفتيپ بهمند  عالقه، خود به ي، متكمند ثروتاست  يبراعم زن. است ركيو ز مدبر، ر،يمد

است كـه تمـام    يفرد يو. اريبس ينفوذ اجتماع يو دارا خانواده، به ملتزم ش،يروستا مردم
مردم  انيلذا در م كرده شيخود و روستا ياقتصاد شرفتيغم خود را صرف رشد و پ و هم

غلط رهـا   يها بند سنت و دياو از ق ،رمان نيدر ا ،يو يتيموقع نيبا وجود چن. است محترم
 رمـان،  يانيـ در بخـش پا . دكـر اشـاره   يليبـه ازدواج فـام  تـوان   يمها  آن ةكه از جمل ستين

جوان عابد و زاهد روستا  ،اهللا حسبمحمد  خيازدواج با ش يبرابراعم  قصدخبر  شدن پخش
 يآنان نزاع انيرمان بر سر پرداخت زكات م يهست و در ابتدا زينجا  آن ةجمعكه اتفاقاً امام 

ها معتقدند  آن رايد زشو يم يو يها ييدا ةخانوادشدن  نيخشمگباعث  ،در گرفته بود يلفظ
 ريتصـو  به را سنت نيچند اهر بينج. كند ازدواج شيها يياز پسر دا يكيبا  ديكه براعم با

 يسـع  ،براعم ليبزرگان فام يبزرگ روستا و برخ خيمخالفت براعم و ش انيبا ب ،اماكشد  يم
فكـر   نيـ تا ا رديگ يم كار به را خود تالش تمام سندهينو. دارد يرسم و عرف نيدر نقد چن

محمـد    خيكه براعم همراه شدهد  يم بيترت يا  گونهنادرست به انجام نرسد لذا صحنه را به 
  .آداب و رسوم رقم زنند نيدور از ا ييرا در جا شياز روستا فرار كنند و سرنوشت خو
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زن اسـت كـه آزادانـه و بـه دور از      ياقتصـاد  تيبر فعال العنب ملكةو اساس رمان  هيپا
براعم و  فقطداستان نه  ياصل ريس شبرديو پ نياما در تكو رديگ يمصورت  يا    هرگونه شائبه
از  ،از رمـان  ياريدر صفحات بسـ  سنده،يكه گاه نوبلزند  ينماو حرف اول را  يكار اقتصاد

 بـراعم،  تالش و محمد خيش يانقالب تيكه فعالدهد  يم حيو ترجآورد  ينم انيبه م ياو حرف
 بـه  كـه  ينكـات  گرياز د. داشته باشد يتر شينجات او نمود ب يبرا ،البته به صورت ناشناس

بـراعم   ةستياز اعمال شا ريبحث تقد دارد هيتك آن بر يليخ رمان نيا در بينجرسد  يم نظر
 خيشـ  توسـط  رمان از يبخش در كه است محمد خيش جمله از ياسيس انيزندان يآزاد يبرا

مقابـل منـزل بـراعم     يمحمد در سخنان خيو ش رديگ يم صورت جمعه نمازگزاران و محمد
  :ديگو يم سخن نيچننيا

ـ  يا ،ميشناس يماهل فضل را  يما فضل و برتر از نجابـت،   يا زنـده  ةبراعم تو الگو و نمون
نسلت  همدختران  يبرا ييالگو كويتو نه تنها همواره ن ،يو بخشش به خاطر خدا بود ةريخ

كـه از   يو كرامـت و عـدالت   يمـا در عصـر پـاك   . يا اسوه و الگو زيمردان ن يكه برا يهست
سـپاس را بـه تـو     تينها زيكودكان روستا ن ةهم. ميكن  يم يزندگ دهيگذشتگانمان به ما رس

 قبـول  مـا  محبت ابراز و زحماتت از ريتقدعنوان  بهبزرگ را از ما  يةهد نيدارند، ا    يابراز م
  ).143 -  142: 2000 ،يالنيالك( انينياز آسمان به زم يا هيهدكتاب خداست،  هيهد نيا... كن

 يا عرصـه  ياريبـه اعتقـاد بسـ    كه ،حساس آن تيماه به توجهبا  ،اقتصاد ةزنان درعرص
 تيـ فعال. شوند يم موفق ياديز حد تا بينج تيو به روا كنند يممردانه است، مستقل عمل 

 يديـ هـا تأك  درآمد آنبودن  حالل ةبر مسئل بياست و نج يچوب مسائل شرعراچه در آنان
كنـد   يمـ محتاطانه عمل  يعرصه تا حد نيدر ا بيفراموش كرد كه نج ديالبته نبا. دارد ژهيو

بـه  . كنـد  يمـ محل اقامت آنان محـدود   يزنان را به روستاها ياقتصاد يها تيفعال ةو گستر
 يها تيفعال لذا دهد جلوه ناكام عرصه نياست زنان را در اخواسته  ينم بينجرسد  يمنظر 

. ندشـو رو  روبـه  يتـر  د تا با مشكالت كمكن يمحدود م ييايآنان را از لحاظ جغراف ياقتصاد
طور  همان گر،ياز طرف د. به دست مردان استشدن  كشتهزنان  نيااز  يكيهرچند سرانجامِ 

 امـا  اوست ياقتصاد تيلها زن و فعا رمان نيدر ا يبحث اصلكه  نيابا وجود  ،كه اشاره شد
وجـه از  ت قابـل  يكـه بخشـ  دهد  يم رخ جامعه در زين ياسيس مسائل همچون يگريد مسائل

 انيـ محكـم م  ونـد يپ بركار  نيبا ا بيرسد نج    يبه نظر م. دهد يمرمان را به خود اختصاص 
اقتصاد را مرهون مسـائل   ةدر عرص تيموفق ياديو تا حد ز كند يم ديتأك استياقتصاد و س

  .داند    يم جامعه ياسيس
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  اجتماع و خانواده ةزن در عرص. 6
 ةجنبـ  كيـ مختلـف اوسـت    يهـا  تيـ فعالهرجا سـخن از زن و   ب،ينج يها رمان انيدر م

و  تيـ جنبـه اسـت كـه زن موجود    نيبا همـ  اساساً و است خانواده در حتماً زن تيشخص
ـ  بـه  خـانواده،  در زن حضور. ابدي    يم بينج يها خود را در رمان ياصل تيهو و  هيـ پا ةمنزل

 ز،ين بينج دارد؛ آن بر ياريبس ديتأك زيناسالم  واست  مهم يا نكته ،ياسالم ةاساس خانواد
  .ستيمسئله غافل ن نياست، از ا ستميدر قرن ب ياسالم يواال ميمفاه ةكه درصدد اشاع
خود هستند هرچند  يها خانواده كردنسعادتمند ةشياند در همواره بينج يها زنان رمان

بـر خـالف    ،ها هستند كـه  اغلب مادرانِ خانواده زنان از دسته نيا. برند يمراه به خطا  يگاه
دختـران جـوان    يبـرا قبـول   قابـل ريغ و يميو قـد  يسنت ةويبه ش ،ها دختران جوانِ خانواده

هرچنـد   مـادران،  نيـ ا. كنند يممعنا  تشيخانواده و جنس ةو زن را فقط در عرص شندياند    يم
 يبـرا . كنند، در كار خـود ثبـات قـدم ندارنـد        يعمل مفكران  روشناز جاها همچون  يبرخ

ـ نهد كه در آن مادر كراشاره  الظالم يفبه رمان توان  يمنمونه  مشـوق   يكـه خـود زمـان    ،ةري
 رويـ پاست، داده  يم بيمالقات آنان را ترت يدر موارد يبوده و حت ديازدواج دخترش با فر

 يبرا يو كياستفاده از احساسات دختر و تحرسوءمدتش، با دراز حبس و ديفر يريدستگ
 قيتشـو  گـر يد يرا به طالق و ازدواج با فـرد  ةرينه مارش،يپدر ب يبهبود يراستا درتالش 

دهـد   يمـ كه مادر به دخترش ارائه  يليدال. نداردبه او  يا عالقه چيه ةرينه كه يفرد ،كند يم
او و  يبـا پادشـاه اسـت لـذا آزاد     ميدر ارتبـاط مسـتق   ديـ فر ةكه چون مسئلاست گونه  نيا

ـ نه اسـت  بهتـر  نيهمـ  يصورت نخواهد گرفت بـرا  يآسان دستانش به هم ـ  ةري  نيـ از ا شيب
ــفر يرا در راه آزاداش  يجــوان ــد تلــف دي ــاب .نكن ــ ريتع ــادر از دســتگ ريو تفاس و  يريم
گونـه   نياكه مادر خطاب به او كند  يم دايپادامه جا  آنتا  ةرينهو مخالفت  ديفرشدن  يزندان

 گريد من ،ينيب ينم يزيچ نيدروغ يو سراب اليو جز خ يو كور هست وانهيتو د«: ديگو    يم
 »رديپـذ  ينمـ  را تيوضـع  نيـ ا... طـور  نيهمـ  زيپدرت ن... تحمل نخواهم كرد نيا از شيب
بـه ازدواج   ةرينه تيرضا جز يزيچ يجدل نيچننيسرانجام ا). 195 -  193: 1993 ،يالنيالك(

  .ستين د،يفر بيرق ،با عبدالرحمن ياجبار
 ينقشـ  د،يـ فـراوانش بـه فر   ةرغـم عالقـ   به كه، است ديفر مادر رمان نيا مادرِ گريد

 ديـ بـا فر  يزنـدگ  ةعروسش را بـه ادامـ  تواند  ينم يسازنده در روند داستان ندارد و حت
 ينقشـ  تر شيزنان در قبال اتفاقات ب زين ها رمان گريد در كه رمان نيدر ا فقطنه . كند يراض

از  يا اراده نيتر كوچكو در برابر مردان كند  يممنفعل دارند و احساسشان بر منطقشان غلبه 
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 شـود  يقربـان  شـان ياهايآرزوهـا و رؤ  اگـر  يحتـ  هستند، آنان محض ميخود ندارند و تسل
  ).142، 100، 44، 24: ج 1997 ،يالنيالك(

كـه  كند  يمبه نام ملكه جلوه دوست  خانوادهعاشق و  يحضور زن ةيديأهل الحمدر رمان 
از بزرگـان   يكـ يو دختـر   ،دار پـول  بـا، ياو ز. پرداختن به محبـوب اسـت  غمش  و  همتمام 

ـ . شـد ياند    يپاك و ساده با محبوبش م يفقط به عشق وروستاست  حضـور او در   نيتـر  شيب
از  ياسـ يس ايـ  ياقتصاد اي ياجتماع يتيفرزند است و در عمل فعال تيخانواده و ترب ةعرص

  .شود ينم دهيد يو
اســت كــه همســر  يزنــ بيــنج يهــا رمــان مجموعــه در نيآفــر نقــشزنــان  گــرياز د
 ب،يـ ، نجدوسـت  خانوداه يزن يو. است ،حترقوني نيالذصادق، پزشك قهرمان رمان   محمد

مشكالت خـانواده  بار  ييتنها بهقانع است كه به خاطر اعتقادات همسر خود حاضر است  و
را  ياز دكتـر محمـد و   يهرچنـد دور . از همسر را تحمل كنـد  يرا به دوش بكشد و دور

امـا دكتـر    ديگشـا     يزبان به شكوه م ،دكتر به قاهره يدر سفرها ،يگاه گاهآزارد و     يسخت م
آور  مـالل تـر   كـم  شيبـرا  يكند تا دور يآرام م را يكه دارد و يا حوصلهبا متانت و صبر و 

  ).105 -  96: 1993 ،يالنيالك( شود
 كـه  اسـت  زن كيـ  مـورد  در فقط و بينج رمان كيگفته شد فقط در چه  بر آن عالوه

زن و ذكـر   يهـا  تيـ البته او به فعال. كند    يزن اشاره م ياجتماع يها تيفعال يبرخ به بينج
از زنـان قهرمـان رمـان اشـاره      يكـ ي فيبلكه فقط از خالل توصپردازد  ينمآن  يها يژگيو
در رمـان  . دارد تيعضـو  ياجتمـاع  يهـا  و انجمن ياجتماع يها تيفعالدر  يكه وكند  يم

بـه   اسـت،  بيـ نج يها  رمان نيتر يارزشو  نيكه به اعتقاد نگارنده از بهتر ،آمن يالرجل الذ
 يبـرا  ييهـا  فيتوصـ  نيو چن شود يمتعهد و مسلمان اشاره م يزن ةمثاب به سونيم تيشخص

  :است شده برشمرده يو
 لتيسرشار از علـم و فضـ   يا خانهو سرشار بود، در  قيعم ياهل شام با احساسات سونيم

 يهـا  تيـ فعالزنان بـه   انيدر م. بود باطن يصفا و ذكاوت و هوش يدارا و افتهي پرورش
ـ  ياو عضو انجمن اصالحات اجتمـاع ... پرداخت    يم ينيو د ياجتماع  تيـ و جمع يدر دب

 ،افـت ي يملذت و اطاعت از حق را  شيها تيفعالعجمان بود، در  ةدر منطق‘ نيالمؤمن  أم’
 يهـا  كتـاب كـرد، در مـورد       يمـ  يانداز راه زيرا ن ييها شيهماشركت و ها  ييگردهمادر 
روزنامـه مطلـب    يمجالت و صفحات اسـالم  يو براپرداخت  يم ليبه نقد و تحل ديجد
بـه نگـارش در آورده بـود     زيـ در مورد مسـائل زنـان ن  را ها  چه كتاب ي، او برخنوشت يم
  ).152- 151 :ب 1997 ،يالنيالك(
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 ةعمـالً خواسـتار اشـاع    سـون ياز م فاتشيبا توصـ  بينجشود  يمكه مالحظه طور  همان
ـ  سـون، ياو در وصـف م . زنـان اسـت   يو مـذهب  ياجتمـاع  يهـا  تيفعال بـه  كـه   آناز  شيب
 ياو را به خواننده معرف شيها تيخالل فعال ازكند  يم يسع ،او بپردازد يشخص يها يژگيو

اندك  يسطرها نياما در همدهد  ينماختصاص  سونيرا به م ياريبس يهرچند سطرها. كند
 ديالبته نبا. رسد    يچندجانبه از زن مسلمان است، م تيشخص ميكه همان ترس ،به هدف خود

ـ  ييهـا  نشـانه  زيـ ن عرصـه  نيا در كه كرد فراموش  ميترسـ  يبـرا  بيـ نج ةاز روش محتاطان
  .شود    يزن مالحظه م ياجتماع يها تيفعال

 يهـا مـوانع   و مشـاركت در آن  يبر سر راه ورود زنان به مسائل اجتمـاع  يا عدهاز نظر 
 عوامـل  نيـ ا ةاز جملـ . ممكن است منجر به عدم مشاركت زنان شود يوجود دارد كه گاه

و  يتـ يعوامل جمع و ،يخانوادگ يها يژگيو ،يارزش ـ يفرهنگ يها يژگيو يتوان به برخ    يم
حضـور   يكه بـرا  ب،ينج). 176 -  141: 1382، طلب يشاد( كرداشاره  يو اجتماع ياقتصاد

ـ       يارزش خاص يو اقتصاد ياسيزن در مسائل س  ةقائل اسـت و درصـدد اسـت تـا بـا ارائ
ها بـاز   عرصه نيورود به ا يبرازن معاصر  يها راه را برا عرصه نيموفق در ا يها تيشخص

به حضور و مشاركت زنان در جامعه ندارد و  يليچندان تما يكند، در بخش مسائل اجتماع
مدنظر  يرسد كه موانع اساس    يبه نظر م. گرداند يمحق محروم  نيآنان را از ا زين يگاه يحت
هـا   ها به سنت خانواده يبند يپا زانيشامل م يخانوادگ يها يژگيو«مربوط به  تر شيب بينج

از زنـان   يبرخـ  يمسـائل اجتمـاع   ةنـ يدر زم). همـان (» هاست يريگ  ميتصمو نقش زنان در 
 گـر يد يبرخ و ستندياز موانع آگاه ن يبه وجود برخ يكه حتاند  گشته خانواده ريآنچنان درگ

ها ندارند، لذا خود را  در برابر آن ميجز تسل يا چارهكه  ننديب    يم يرونيخود را مقهور موانع ب
  .شود    يم دهينام ريتقد كه سپارند    يم چه آنبه دست 

  
  يزن و مسائل عاطف. 7

اسـت كـه در راه عشـق و     ييهـا  نـزاع  به پرداختن بينج يها در رمانتوجه  قابلاز موارد 
 يها مسئله را در رمان نيا. افتد    يم اتفاق بينج يها رمانمردان  يتصاحب محبوب از سو

ــةعما ــور ،يحيرقابــت پزشــك مســ( الشــمال لق ــرا ،ن ــا يو عثمــان ب ــا جاماك ، )ازدواج ب
ـ نهازدواج بـا   يبرا ديبا فر يرقابت عبدالرحمن أفند( ليالطو  قيالطر  العنـب  ملكـة  و، )ةري

تـوان   يمـ ) ازدواج بـا بـراعم   يبـرا اهللا  حسـب محمد  خيبراعم با ش يها ييدارقابت پسر (
ازدواج بـا   يبـرا  ،هرچند پنهـان  ،رقابت زنانها  رمان يدر برخ ن،يا  بر  عالوه. دكرمشاهده 
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ازدواج بـا   يرقابت رحاب با ملكـه بـرا  ( ةيديأهل الحمقابل اعتناست، همانند  زيمرد ن كي
 يبـرا  ،يحيو مسـ  يبا فاتساال، پرستار هنـد  ميرقابت مر( الجبل ةريأمو ) ثيدكتر عبدالمغ

  ).مارستانيازدواج با پزشك ب
 طيبـه محـ   بيـ نشان از اهتمام نج ابند،ي    يدر بستر خانواده معنا م يكه همگ ،موارد فوق

 ياو اساساً اعتقـاد  ييگو. است ياسالمونات ئشاستحكام آن و حفظ  يبراخانواده و تالش 
كه منجر به ازدواج شود، ندارد لذا روند داسـتان را   ،از بستر خانواده ريغ يبه عشق در بستر

خانواده مطابق  ليازدواج و تشك چون يمكه عشق و عالقه سرانجاكند  يم ميتنظ يا گونهبه 
عاشق  ،يوددختر ب م،يكه مر الجبل ةريأمداشته باشد، همانند رمان  يو اسالم يشرع نيمواز

كه  پزشك،. زديگر    يخود م ةو خانواد لهيقب انيعشق از م نيا يو در پگردد  يمپزشك خود 
 ازدواج يشرع صورت به او با رديگ    يم مياو مطلع است، تصم ةلياز آداب و رسوم سخت قب

كـه   يزمـان . سـاند ر يمهست،  زين لهيقب سيكه اتفاقاً رئ دختر، پدر اطالع به را امر نيا و كند
اسـت، از ازدواج  اش  لـه يقبعزت و شرف خود و دارشدن  لكهنگران  نياز ا شيكه تا پ ،پدر
. اسـت  شـده دوشـش برداشـته    ياز رو نيبس سنگ يبار ييد گوشو يها مطلع م آن يشرع

از سـند ازدواجـش بـا     يريهمراه با تصو يا نامهاو  يبرا دوستانش، از يكيتوسط  ،پزشك
مسـلط شـود و دهـان     طيخواهـد كـه بـر اوضـاع و شـرا         يد و از او مكن يرا ارسال م ميمر
  :اند نشدهخالف شرع مرتكب  يآنان كار رايرا ببندد ز زانيانگ فتنه و انيگو اوهي

 مـا  بـر  را لغـزش  نيا و آمد يخواه فائق طيشرا بر تو كه هستم مطمئن من! يعل خيش يا
كه مـدنظر توسـت    يا هيمهرو من ... گفت يخواه كيتبر راما  يو ازدواج شرع يبخش    يم

است  يا مسئله نيازدواج ما مطابق سنت خدا و رسول صورت گرفته و ا... پرداختخواهم 
گرداند و     يم گنگ را انيجو فتنهو زبان گرداند  يمتو را باز  يكه قلب را آرام و اعتبار و آبرو

 عـدم جـز   يزيـ و چ سـت يمـا كاف  يبـرا  ميكن يزندگ يبخت خوش در ميمن و مركه  نيهم
  ).139: 2006 ،يالنيالك(گرداند  ينمتو ما را ملول  تيرضا

ســه زن بــا  رگريتصــو ســندهيرمــان فــوق، نوبــر  عــالوه ،آمــن يالرجــل الــذ در رمــان
 يها خواسته يكه فقط درصدد ارضا ،يياروپا يدختر ا،يصوف ؛متفاوت است يها تيشخص
 ليـ زود و در همـان اوا  يلـ يخود و خواننده را با او خ فيتكل بينج. است شيخو ينفسان

به عشق پاك در بستر خـانواده و ازدواج نـدارد لـذا     يا عالقه ايصوف. كند يمرمان مشخص 
 يبه دب يمدت يقيموس يها برنامه ياجرا يبرا ،استمند  عالقه يكه به و يجوان ان،يآر يوقت
  .كند يم دايپ يو يبرا ينيگزيزود جا يليرود خ    يم
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تـر   رنـگ زنان رمـان پـر    گريحضورش از د يكه تا حد رمان، نيا نيآفر نقشزن  گريد
 يمسـلمان امـا رقـاص اسـت كـه در همـان مجلسـ        يشمس دختر. است، شمس نام دارد

 ريعشـق بـه شـمس مسـ    . پردازنـد  يم يبه نوازندگ انيهمراه آر يقيرقصد كه گروه موس    يم
 شـرط  شـمس  از ازدواجش درخواست مقابل در يوقت انيآر ؛دهد يم رييرا تغ انيآر يزندگ

 عقـل،  و منطق يرو از و قيبا تحق ،رديگ يم ميتصم نديب يم خود يرو شيرا پشدن  سلمانم
اسالم،  نيكامل ازاصول د يپس از آگاه مسلمانان، مجالس به يابي راهلذا با  ردياسالم را بپذ

 وجـود  در ياريهوشـ  يهـا  جرقه دنيكه باعث درخش شمس، انيم نيدر ا. شود يممسلمان 
اما تحول شود  يممتحول  يحدتا زين است، شده يو تيهدا باعث قتيدرحق و گشته انيآر

 نام رييتغ يبه محمدعلنش دآور اسالمكه پس از  ان،يآر بار نيا لذا ست؛ين دارياو پا يوجود
  .زند يمسر باز  ياز ازدواج با و ،دهد يم

ـ  ،يهمسر محمدعل سون،يم رمان نيا در مطرح زن گريد ـ  ةاست كه نمون مسـلمان،   يزن
. رود يم شمار به شمسلمان تازههمسر  يبرا يخوبگر  ياري وو متعهد است  ،دوست خانواده

باعـث   ينيد نيو مواز ياو به مباد ةو اساساً عالق رديگ    يم معنا ينيد ميتعال يةعشق او در سا
فقط به  ياو در وجود محمدعل. گشته است ،مسلمان تازه ييجوان اروپا ،يعالقه به محمدعل

شان به پروردگـار  مانيا يةدر سا يعشقش به و نيهم يو بس، برا است يقيحق مانيدنبال ا
  .ابدي يممقدس  يمعنا و مفهوم

ـ  زن، سه نيا متفاوت تيشخص دنيكش ريتصو بهبا  ب،ينج صـدد  در زيـ چ هـر  از شيب
 بـه  كـه  اسـت  معتقـد  يعشـق  به بينج. است آن ريغ و اسالم دگاهيد از عشق يرگريتصو

كـه  طـور   همـان . د و از ابتذال به دور باشدومنجر ش يو آداب اسالم نيقوان يةسا در ازدواج
او معتقد اسـت كـه   . گذارد    يمسئله صحه م نيبر ا الجبل ةريأماشاره شد در رمان  زينتر  شيپ

. ورزد    يمـ  ديـ تأك مطلـب  نيا بر پاك و فيعف زنان ميعشق با هوس متفاوت است و با ترس
از ابتذال مـدنظر   ييها نمونهو در بخش بعد مقاله  است قائل تفاوت ابتذال و عشق انيم يو
  .ديد ميخواه را بينج

  
 زن و ابتذال. 8

بـه   يخوب بهمعنا را  نيا شيخو يزندگ يطاست و  ياسالم يمتعهد به مبان يمسلمان يالنيالك
را در  ياز دوران جوان يمدت ،نيالمسلم اخواندر  تيبا عضو ،كه يطور بهاثبات رسانده است 

. بـرد    سـر    بـه  گريد يدور از وطن در كشورها  مدتزندان به سر برد و پس از آن مجبور شد 
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 اغلـب  در بـاً يزن مسـلمان قائـل اسـت و تقر    يخـاص بـرا   يخود احترام يها رماندر  يو
انـدك   يالبته در مـوارد . دكرمبتذل از زن مسلمان را مالحظه  يفيتوصتوان  ينماو  يها رمان

 يبـه برخـ  تـوان   يمنمونه  يبرا. كند يمزنان اشاره  ينامناسب برخ اتيخصوص يگاه به برخ
د كـه هرچنـد چنـدان بـه     كراشاره  حترقوني نيالذدر رمان  ا،يليكام ،افكار و رفتار زن پرستار

او را  تيسازد سرانجام شخص    يم يو از بينج كه يريتصو اما ستينبند  يپا ياسالم يمباد
 مانينـادم و پشـ   اش كـه از كـردار گذشـته   دهـد   يمسوق  ييوسو سمتو به  كند يممتحول 

 ).به بعد 25فصل : 1993 ،يالنيالك(د شو يم
چـاپ شـده،    زين هوديال ةحاركه با نام  ،ونيصه ريدم لفطگفته شد، در رمان چه  بر آن   عالوه

 جـا  آن تا امر نيو در ا استشهوات  رياست كه اس ايليبه نام كام يهودي يزن رگريتصو بينج
 ةاز خدمتكارانش به نام مـراد را مجبـور بـه رابطـ     يكيهمسرش،  ابيدر غ ،رود كه    يم شيپ
هدف از  كند، يم ارائهآن  ةدرباركتاب  يكه در انتها يحاتيدر توض ب،ينج. كند يممشروع ريغ

 نادرست ريتفس از يناش يعاطف تزلزل زين و ياجتماع فساد ميترس را ايليكام تيشخص ميترس
 از يمتحركـ  و زنـده  رمـز  را ايـ لياو كام. شـمرد     يم بر انيهودي كتاب مقدساز دارانه  جانب و

ـ  يها عقده از صادقانه يريتصو و هودي يگمراه زن را در  نيـ ا بيـ نج. شـمرد     يمـ  بـر  يروان
چـه   آنو  كتـاب مقـدس   يواقع ميتعال انيم د،يشد يتناقض از لهيوس نيبدرمانش گنجانده تا 

  ).98: 2002 ،يالنيالك( ديگوب، سخن اند كرده فرض آن بر انيهودي
هر دو  يبرا بيكه اتفاقاً نج بخش، نيدر اها  تيشخصدقت در موارد فوق و توجه به نام 

 از يقضاوت نيچننيكه حاصل اكند  يم تيهدا ياست، خواننده را به سمت دهيرا برگز ايلينام كام
نـدارد   يلينامناسـب از زن تمـا   ييها تيشخص فيدر هنگام توص بينج است؛ خواننده طرف
 يهـا  رمـان  گريدو رمان كه در د نيدر ا فقطنه . ها انتخاب كند آن يبرا يو مذهب ينيد يها نام
 نـام  دارد را زن از مثبت يتيشخص ةكه قصد ارائجا  آن يو. فرماست حكم يحالت نيچن زين يو
 هرگـاه  بـرعكس  و نـد يگز يمبر يمذهب و يخيمحبوب تار يها تيشخص يها نام انيم از را او

  .نديگز ينمرا بر يمذهب يها ناموجه  چيهاز زن را ارائه دهد به  ياخالقريغ يريتصو دارد قصد
  

  يريگ يجهنت. 9
  :شود يمحاصل  ذيل جينتا بينج يها رمان در زن گاهيجا ليو تحل ياز بررس

و مقاومـت و دفـاع از    يو اجتمـاع  يو اقتصاد ياسياعم از س ،ها زن در اغلب عرصه. 1
 ينقش يگاه يمردان حضور دارد و حت يپا مه باًيتقر ،مقدس خانواده ةدر عرص زيوطن و ن
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 يهـا  رمـان كـه در   سـت يبدان معنـا ن  نيالبته ا. رديگ    ياز مردان به خود متر  رنگمؤثرتر و پر
 كيـ  رمان قهرمان و ياصل تيشخص است ممكن بلكه هستند ياصل تيشخص زنان بينج
  ؛است گوناگون يها مهم است حضور زنان در عرصهچه  آن. باشد مرد

 بـه  زين ييها تيو موفق كنند يمها مستقل عمل  زنان در اغلب عرصه بينج دگاهياز د. 2
وبند افكار غلط و ديق از را زن كه است ييفضا ميصدد ترسدر بياساساً نج. آورند يم دست
رسـد      يكشد اما بـه نظـر مـ       ينقد م ةرا به بوتها  سنت نيموارد ا يهرچند برخ. برهاند يسنت

طـور   بـه را  رهـا يو زنج ديـ ق نيا ،شيها رمانو در  اليدر عالم خ يحت ندارد، يليچندان تما
  د؛يبگشا شيها رمانزنان  يپا و  دستكامل از 

و  سـت ين زنان از مبتذل و يجسمان فاتيتوص درصدد هرگز زنان فيتوص در بينج. 3
  ؛از قداست و عفت باشد يا هالهفقط در حد ضرورت و در  يجسمان فاتيتوصتا كوشد  يم

 وجـود  زيـ ن يمـوارد  البته. است ياسالم يتيشخص يدارا غالباً بينج اتيزن در روا. 4
تقابـل   جـاد يبـا ا  ،لهيوس نيبدمسلمان است و ريغ زنان تيشخص رگريتصو بينج كه دارد

  است؛ مسلمان زن ياسالم يواال گاهيدرصدد اثبات جا ت،يدو گونه شخص نيا انيم
ها  آن تيشخص تر شيها هرچند مستقل هستند اما تكامل هرچه ب زنان در اغلب عرصه. 5

  ؛هاست رمانمردان موجود در  ايمرد  ياصل تيدر كنار شخص
 و هسـتند  بيـ نظر نجمدمطرح و  يها تيشخص ييزنان روستاها  رماناز  ياريدر بس. 6

و رشدونمو بودن  روستازادهبه  يالبته از طرف. قشر است نيبه ا بينجاهتمام  ةدهند نشان نيا
  ؛گردد    يمبر روستا در يزندگ طيبه شرا يو ةاشراف و احاط گريدر روستا و از طرف د يو

 نيا يدر موارد يكه حت يطور بههستند  يعواطف قو يدارا بينج اتيزنان در روا. 7
 ؛برد يم شيبه پ يعاطفه و احساس است كه زنان را در امور زندگ

 نيدر چنـد زمـان   هـم هـا را   آنتـوان   يمو  ستندين يبعد تك بينج يها زنان در رمان. 8
 د؛يفعال د هعرص
 بيـ نج اهتمام از نشان نيا و است خانواده بينج يها رماندر  دادهايبستر اغلب رو. 9

 دارد؛ ياجتماع مهم اما كوچك واحد نيا به
 يخانوادگ اي ،يمال ،يخوب اجتماع يها تيموقع در بينج يها رمانزنان در اغلب . 10
 ؛هستندفرزند   تك اي تيجمع كم ييها خانواده عضوآنان  تر شيو ب دارند قرار

 ايـ خواه مرد باشـد   ،تصاحب محبوب يعاشقانه برا يها نزاع بينج يها رمان يدر برخ
 .استتوجه  قابلداستان  ياصل ياز محورها يكي ةمثاب دارد و گاه به يخاص ةجلو ،زن
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  نوشت يپ
بود كه از تشكل چند حزب  ياندونز ياحزاب اسالم نيرومندترياز ن ،پنجاه ةده يط حزب، نيا. 1

 ).61 /3: جهان اسالم آكسفورد المعارف ةريدا(به وجود آمده بود  ياسالم
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