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 الملخص )بالعربية(

 

تهتم هذه األطروحة بدراسة رواية ميراث الضياع للكاتبة الهندية كيران ديساي و كذا معالجتها لموضوع الرجولية 

بصفة عامة و دراسة طرق تقبل هذه الشخصيات لذات الرجولية بصفة خاصة. تعتبر  عند بعض الشخصيات الذكورية

كيران ديساي واحدة من الكاتبات الهنديات الالئي احتللن مكانة مرموقة في أدب ما بعد اإلستعمار.  بنظرة ثاقبة 

ر على عدة جبهات استطاعت هذه الكاتبة أن تصوير شغف الشخصيات الذكورية لذات الروجولية وصراعهم المستم

كالسلطة و المكانة و كذا حياتهم الجنسية. و لقد بدا جليا من خالل أحداث القصة الشغف  بالذات الذكورية في 

الشخصيات التالية: القاضي، جيان، بيجو و الطباخ. ولقد نجحت الكاتبة في إظهار معانات هذه الشخصيات التي 

وير أحدات إلسماع صوت هذي المعانات. كما تهتم هذه األطروحة تعيش بال هدف في هذه الحياة. حيث قامت بتص

بكيفية تصوير مختلف مستويات الذات الرجولية حسب اإلمالءات االجتماعية و الثقافية و السياسية ، و كذا ردة 

ات. الفعل  هاته الشخصيات لمختف األحداث. هذه األحدات كان لها األثر البالغ في الحالة النفسية لهذه الشخصي

 فمنهم من استسلم و منهم من قاوم ورفض الخضوع لألمر الواقع .

Résumé (Français et/ou Anglais): 

               This dissertation aims at studying Kiran Desai’s The Inheritance of Loss and her 

treatment of male characters with a special focus on the gendered ways in which she views 

their perception of masculinity. Kiran Desai is one of those Indian woman writers who 

occupy a distinctive place as a novelist in the realm of postcolonial literature. With a vivid 

feminist consciousness, she portrays men's urge to restore their masculinity and compete in 

many areas such as: power, position and sexuality. The quest for masculinity is clearly 

observed through four of her male characters: The judge, the cook, Gyan and Biju. Desai 

portrays the image of men who face void and feel vacuum in their lives. She creates 

incidents and situations that smack of the traits of failed masculinities to stress the need to 

make their voices heard. The study shows how masculinities are constructed with different 

levels of anxiety according to the social, cultural and political dictum. Characters strongly 

put across their views about their masculinities with regard to different incidents. These 

incidents disturb their psyche and cause serious personal discord. Some of them do seem to 

indulge questioning their situations while others dare openly rebel against the imposed 

circumstances. 

 

 


