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 (مقالة پژوهشی)

 

تحت أقدام در رمان  های زنانه پردازی واکاوی شخصیت
 العیسی  اثر  األمهات

 * آرا ، مصطفی مهدوی0میترا علیشاهی

 چکیده
های ادبی، در کشورهای عربی و به طور خاص کویت از دهة پنجاه آغیاز و در دهیة    یکی از گونهمنزلة  ادبیات زنانه به

 ی با انتشیار رمیان    ی عنوان یکی از فعاالن این حوزه به العیسیبثینة .هفتاد تا نود به اوج خود رسید

از . در حاا گذار کویت را در دنیای داستان بیه تصیویر بکشید    ةو جامع توانسته است با قلم ادبی خود مشکالت زنان
زنیان   ةای از جامعی  طدقیه ة نماینید   یاست که هر زنی های صدایی و تعدد شخصیت رمان، چنداین های بارز  ویژگی

هیا و   شیوند و نویسینده از ذهین ایشیان رنی       های زنی که به تناوب در داستان حاضیر میی   کویت هستند  شخصیت
 العیسییرسید   بیه نظیر میی   . کشد زنان را به تصویر می ةکند و تغییر و تحوالت جامع کالتشان را روایت میمش

بخشی به خوانندگان خود، از تحولی سخن بگوید کیه بیا دسیت ییافتن نسیل جدیید بیه         درصدد است ضمن آگاهی
 های تحلیلی شخصیت ی توصیفیبا روش  تحقی  حاضر درصدد است. دست آمده استه برفتة خویش  دست حقوق از

نتیای  تحقیی  گوییای آن    . شان را به تصویر بکشید  ها و تمایالت درونی رمان را مورد تحلیل قرار دهد و تشویش زن
آرا و در رمان  توانسته است با تکیه بر دانش ادبی و مهارت نویسندگی خود العیسیاست که 

العیسیی در ایین   . های فرهنگ مردساالر به مقابله برخییزد  سازی ود را بیان کند و با کلیشههای فمینیستی خ اندیشه
و  کند میمنعکس  کویت را ةجامع ةستیزان های مردساالر و زن اندیشههای مختل  زن،  اثر ادبی با آفرینش شخصیت

 .دگذار میبه نمایش  جدیدهای  در نسل را «گری عصیان»و ایشان را در نسل قدیم « شدن تسلیم»دو واکنش 
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 مقدمه و بیان مسئله
فارس بیا انیدکی تیأخیر از دیگیر      های مدافع حقوق زنان در کشورهای حاشیة خلی  جندش

مصیر،   0303ور زن در انقیالب  زنان کویت با تأثیرپذیری از حضی . کشورهای عربی آغاز شد
های اجتماعی خود را در استیفای حقیوق خیویش شیروع     اواخر دهة چهل میالدی، فعالیت

ها از مخالفان حضور زن در اجتماع گرفتیه   با اکتشاف نفت در این کشور، همة بهانه. کردند
هیای اجتمیاعی مشیارکت پییدا کردنید و بیا دسترسیی بیه          تدری  در فعالییت  شد و زنان به

مردسیاالر بیر    های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بنیان رلم ساختاری را که جامعة  سرمایه
 .داشت در هم شکستند آنان روا می

آنیان در  . های فرهنگی که در اختیار زنان ادیب کویتی قرار گرفیت قلیم بیود    یکی از سرمایه
امعة مردساالر بر آنیان  فرایند نویسندگی توانستند رلمی را که همواره در طوا تاریخ از سوی ج

ای و مردانیه بیه زن،    هیای کلیشیه   بخشی به زنان و مدارزه با نگاه رفت تدیین کنند و با آگاهی می
عنوان برتیرین نیوع ادبیی، از آن     تدعیض و نگاه فرودستانه به وی را نشان دهند و دنیای رمان به

است سیهم بسیزایی در انتقیاا    کند، توانسته  تری برقرار می جهت که با خوانندگان ارتداط عمی 
ها و ایجاد تغییرات اصولی در باورهیای زنانیه داشیته باشید و جامعیة در       ها، تدیین چالش اندیشه

 .حاا گذار کویت را نشان دهد
عنیوان یی  سیرمایة فرهنگیی بیرای زنیان        نویسی بیه  با توجه به نقش ایدئولوژیکی که رمان

نویس کویتی، را  العیسی، رمان آن است تا سهم کند، این جستار بر  نویسنده و ادیب ایفا می

ش ، سد  نویسنده و ابداع ادبیی وی در   بی. بخشی به زن در جامعة عرب تدیین کند در آگاهی
بیه نظیر   . های داستانی نقش مهمی در انتقاا پییام بیه خواننیدگان داراسیت     برساخت شخصیت

به خواننیده، آن رلمیی را کیه بیه     « کنمم»العیسی درصدد است با انتقاا آگاهی  رسد  می

از آنجیا کیه   . صورت ساختارمند از طرف جامعة مردساالر بر طدقة زنان تحمیل شده روشن کند
دهنید، تحلییل ایین     خوبی تحوالت اجتماعی جوامع را بازتیاب میی   ویژه رمان به آینة ادبیات و به

گیران و فعیاالن حیوزة زنیان و      هشتواند در اختیار پژو رمان و دستاوردها و نتای  این تحقی  می
نگاه متفاوت و موضع قابل تأملِ قهرمان داستان، . مطالعات فرهنگی و اجتماعی ایشان قرار گیرد

غیضه، به زنان خانواده، از منظری مردساالرانه موضوع دیگری است که از دیدگاه نگارنیدگان در  
رسد خود نییز مقهیور    که به نظر می ای رود  نویسنده این رمان ابداع هنری نویسنده به شمار می
 .نظام مردساالر جامعة کویت بوده است

توانید باورهیا و    ویژه داستان دنییایی ممکین اسیت و نویسینده میی      نظر به اینکه ادبیات و به
شناختی در صدد  جامعه  ها به تصویر بکشد و از جندة های خود را آزادانه از زبان شخصیت اندیشه

الت طدقة خود ارائه دهد، جستار حاضر در پی آن است با هدف تحلیل است راه حلی برای مشک
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هیای ادبییات فمینیسیتی، افکیار و      پردازی زنانه در رمان ذکرشده و با تأکید بیر مؤلفیه   شخصیت
های مختل  نمود یافته، تدیین سازد و به سیؤاالت   های نویسنده را، که در قالب شخصیت اندیشه

 .ذیل پاسخ دهد
هیای   جامعیة در حیاا گیذار کوییت را چگونیه در قالیب باورهیا و اندیشیه         ،یسی یالع . 0

 ؟های مختل  به تصویر کشیده است شخصیت
هییای ادبیییات فمینیسییتی در نگییاه  مؤلفییه یسییاز برجسییته در زانیییچییه م تییا سییندهینو.  

 است؟ بوده موف  های زنانه شخصیت

 پیشینة پژوهش
هیا بیا تحقیی      تیرین آن  زنان انجام گرفته است و از مرتدط ادبیاتهای بسیاری در حوزة  پژوهش
که  باسمة کیااتألی   0تطورالمرأةعبرالتاریخکتاب . 0: توان به موارد ذیل اشاره کرد حاضر می

.  . هیای مختلی  پرداختیه اسیت     در عرصه...  به بررسی پیشرفت زنان سعودی، لدنانی، کویتی و
تألی  وائل علی فیالح الصیمادی کیه مسیائل زنیان را در        کتاب 

هیای   و نییز تکنیی   ...(  روشنفکر، مادر، شاغل، مدارز و)های ایشان به تفکی  نقش آنان  داستان
کتیاب  . 9. تصویرآفرینی او در روایاتش نمود داده است

ای از رواییات فمینیسیم    نویسنده در این کتاب گزییده . نوشتة نزیة أبونضاا 9

بررسیی و  »مقالیة  . 0. را مورد واکاوی قیرار داده اسیت  ( 110 ی0661)های  عربی در فاصلة ساا
، قاتیل  0های  مطالعة موردی رمان)های نجیب کیالنی   تحلیل شخصیت زن در رمان

زن در فرهنگ و مجلة  0از عزت مالابراهیمی منتشرشده در شمارة « (ی آمنحمزة و الرجل الذ
هیای مختلی     های زنان را در سه داستان مذکور از جنده ، نگارنده در این پژوهش، شخصیتهنر

مقالیة  . 1. اصلی و فرعی، ایستا و پویا، ساده مرکب و مثدت و منفی، به بوتیة نقید کشییده اسیت    
 0شیده در شیمارة    ، نوشتة حسین أبویسانی چیاپ «نقد فمینیستی اساس تحلیل رمان زینب بر»

هیای   که مؤل  در آن، ضمن بررسی تاریخچیة فمینیسیم، شخصییت    نامة نقد ادب عربی پژوهش
المرأةالکویتییة شخصیة»مقالة . 1. داستان را از منظر نقد فمینیستی مورد چالش قرار داده است

                                                           
 .تاریخپیشرفت و سیر تکامل زن در گذر  .0
 .های سحر خلیفه تصویر زن در رمان . 
 «.شناسی رمان فمینیستی عرب گری زن در رمان زن عرب و کتاب عصیان» .9

 «.های راه طوالنی، قاتل حمزه و مردی که ایمان آورد رمان» .0



 3011تابستان  ،2، شمارة 31، دورة فرهنگ و هنرزن در   211

 

 06شده در شمارة  از فاطمه ذوالقدر چاپ «عثماننموذجاالعربیالحدیثقصصلیلی 0فیاألدب

گییری ادبییات    کیه نویسینده در آن بیا پیرداختن بیه تیاریخ شیکل        مجلة 

. های لیلی عثمان را مورد تحلیل قرار داده اسیت  های زن داستان فمینیستی در کویت، شخصیت
، نویسیندة   096اثر حسن خاکرند، سیاا  « دگانادبا و نویسن»پژوهش مشاهیر معاصر کویت . 3

این اثر پس از بررسی سیر تاریخی شیعر و ادبییات کوییت، نگیاهی اجمیالی بیه زنیدگی، آثیار و         
 .های ادبای معاصر کویت داشته است فعالیت

در تدیین وجه تمایز جستار حاضر از پیشینة مذکور، باید گفت تا آنجا که نگارندگان مطلیع  
اهلل رحیمی به فارسی ترجمه شده است و با وجود غنای ادبیی آن، ایین    سط روکشدند این اثر تو

. شود  شناختی بررسی می های ادبی و زیدایی از جنده بار است که رمان  نخستین

پیذیری فیرد در آن شیکل     عنوان نخستین نهاد اجتماعی کیه کینش   توجه نویسنده به خانواده به
هیای مردانیه از طرفیی     سازی گیری باورهای زنانه از طرفی و کلیشه ای شکلگیرد و آغازی بر می

 .دیگر است، موضوع دیگری است که در پیشینة ذکرشده بدان پرداخته نشده است

 چارچوب مفهومی پژوهش
منزلة ی  جندش جهانی، فرهنگی، سیاسیی و اقتصیادی در طیی فعالییت خیود در       فمینیسم به

این جندش زمیانی آغیاز   ». گیری ادبیات زنانه داشته است ر شکلسطح جامعه تأثیری گسترده د
شد که زنان آگاهانه شروع به سازماندهی خود کردند و به میزانیی از گسیتردگی و کیارآیی الزم    

های متمادی بیه طیوا انجامییده     اما این امر، قرن. رسیدند که بتوانند وضعیتشان را بهدود دهند
ای مانع هیر حرکیت ممکین بیرای      ها به طرز نومیدانه دشواریبرای مدت طوالنی، موانع و . است

در ایین مییان، قشیری از زنیان و گیاه      (. 1: 0961 واتکینز)« یافتة فمینیستی بود جریان سازمان
نظیام حیاکم و   هیای غلیط    هیا و سینت   مردان با مدارزات سیاسی، اجتماعی و ادبی خود بر عادت

خیود    ندش فمینیسیم در طیی سیه دوره میوج    ج. خط بطالن کشیدندهای اجتماعی  نابهنجاری
آغیاز شید و تیأثیر     0691موج اوا در سیاا  . توانست تا حدی به برابری زنان با مردان اقدام کند

میوج  . گیردد  برمی حقانیت حقوق زننویسندة کتاب   اصلی بر این موج به مری ولستون کرافت
ازی و انقیالب معتقید بودنید    به بعد مطرک شد و طرفیدارانش بیه بازسی    0311دوم از اوایل دهة 

ای در  تأثیر مهم و سیازنده  جنس دومبا انتشار کتاب  9سیمون دوبوار(. 03 : 0960 منصورنژاد)
تدیدیل  « دیگری»او معتقد بود که زن به آن سدب که مرد نیست به . برانگیختن این موج داشت

                                                           
 «های لیلی عثمان موردی داستانة پردازی زن کویتی در ادبیات معاصر عربی مطالع شخصیت» .0

2. Mary Wollstonecraft 
3. Simone de Beauvoir 
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همیت باید بنیدهای جامعیة   شدن به انسانی واجد ا او بر این باور بود که زن برای تددیل. شود می
امیا جرییان ادبیی    (. 10 : 0939 برسیلر )مردساالر را بگسیلد و تعریفیی از خیویش ارائیه دهید      

تیدری    ویژه عرب، با الهام از غرب، از مصر و لدنان شروع شد و بیه  فمینیسم در جهان اسالم، و به
 .ویژه کویت رسید به شماا غرب افریقا و غرب آسیا به

های بنیادی هستند که زنیان   گویی به این پرسش واقع در پی پاسخ ستی دری فمینی ها نظریه
توانیم دنیای اجتماعی را طوری  بینید و چرا چنین است و چگونه می را در ی  جامعه چگونه می

های موجیود   ها به سرمایه تری برای دسترسی همة انسان دگرگون و بهتر کنیم که امکان عادالنه
 فراهم گردد؟
وضعیت زنیان را در یی  جامعیه پیامید     « ستم جنسیت»های فمینیستی، نظریة  نظریهبین 

داند که در آن زنان در کنتیرا میردان هسیتند و در     رابطة قدرت مستقیم بین مردان و زنان می
منظور . اند ها و ستم بر آنان یعنی اعماا سلطه بر ایشان دارای نفع اساسی و عینی استفاده از آن

، کیه  (فیرد ییا جمیع   )ای اسیت کیه یی  طیرف      این حوزه از سلطه، هر نوع رابطه پردازان نظریه
را تابع و ابزار ارادة خود کنید  منظیور از   ( فرد یا جمع)شود طرف دیگر  گر است، موف  می سلطه

 (.6 1: 0939 0ریتزر)اراده در اینجا انکار ذهنیت مستقل فرد تابع است 
شود  به این  با نیتی آگاهانه و استوار حفظ میالگوی ستم جنسیتی نظمی ساختاری دارد و 

هیای   کند در ی  منظومه و ساختار کلی با ارائة کلیشه گر پیوسته تالش می معنا که طدقة سلطه
عنوان نخستین نهاد، بهتیرین بسیتر    جنسیتی قدرت خویش را پیوسته بازتولید کند و خانواده به

زن را در حفیظ سیلطة     ییر بوردییو   انی مثل پیی الدته کس. برای ارائه این الگوهای رفتاری است
که پییش از ایین    ی داند، زیرا موضوع انکار ذهنیت مستقل مردان و این ستم ساختاری دخیل می

شیود و   بینیی در زن میی   خیودکم : هایی همچون واره در فرایندی باع  ایجاد عادت ی ذکر آن رفت
 مفهیوم ». کند قة مردساالر کم  میاین امر خود به حفظ وضعیت نامطلوب و استمرار سلطة طد

 حاصیل  کیودکی  دوران اواییل  از ضیمنی  طیور  بیه  که خوهاست و خل  از عام طرک ی  واره عادت
سیلیقه و   ذوق و نیوع  از اجتماعی یافتگی تربیت ضمنی، آموختگی عملی، آمادگی شود  نوعی می

 بیه  حقیقیت  در و کیرده  درونیی  را هیا  آن خیود  حییات  طیوا  در فرد که ها قابلیت از ای مجموعه
 اسیاس  بیر  باشد آگاه لزوماً آنکه بدون فرد که ای گونه کند  به می بدا خویش برای ثانویه طدیعتی

 و هیا  ارزش آداب، قواعید،  روک تیا  دهید  میی  را امکان این اجتماعی عامل به کند و می عمل ها آن
 پذیرفتیه  آن درون دریابید،  را...(  و هنری ورزشی، اقتصادی، علمی،) خود خاص حوزة امور دیگر
 .(93: 0961 بوردیو) «شود اثر منشأ و بیفتد جا شود،

گیرد و در رمیان میورد بحی      ها از اوایل کودکی و در خانواده شکل می واره از آنجا که عادت

                                                           
1. George Ritzer 
2. Pierre Bourdieu 
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العیسیی، در   گران و فعاالن عرصیة مطالعیات زنیان، کسیانی همچیون       ی کنش خواهیم دید

هیای زن بیه چیالش بکشیند و ضیمن       ها را در شخصیت واره فظ این عادتند تا ایجاد و حا تالش
 .های کویتی آغاز کنند های برساختة جامعة مردساالر، تغییر را از درون خانواده شکستن کلیشه

 شناسی پژوهش روش
بیدین  . مدنای تحلیل محتوا انجام شده است تحلیلی و بر ی اساس روش توصیفی پژوهش حاضر بر
هیای فمینیسیتی در    گام نخست با تکیه بر مدانی نظریة سیتم جنسییتی و مؤلفیه   صورت که در 

های موجود سیپس   داده. برداری گردآوری شد ای و فیش ادبیات زنان، اطالعات به شیوة کتابخانه
 .های کارآمد در تحلیل کیفی است، تحلیل شد ، که از روش«تحلیل مضمون»به شیوة 

در محیط خانواده، سه طدقه از سه نسل در حیاا گیذار   با تأکید بر عنصر شخصیت داستانی 
پیس از تعییین محورهیای پیژوهش شیواهد      . کشور کویت، محورهای اصلی پژوهش قرار گرفیت 

شیایان ذکیر اسیت شیواهد متنیی      . متنی بر پایة نظریة مذکور استخراج و بررسی و واکاوی شید 
از . د شیاهد مثیاا ذکیر شید    شماری استخراج شد، اما به دلیل ضی  مجاا برای هر محور چن بی

هیای   تیوان شخصییت   های این روش در نقد داستان، فراگیری آن است  بدین معنا که میی  مزیت
 .بررسی کرد... شناختی، ادبی و شناختی، جامعه داستانی را از ابعاد مختل  روان

 در رمان  تیشخص عنصرنقد و تحلیل 
بیا   وییژه کوییت، و   ی، بیه عرب جوامع در زن نابسامان طیشرا موجود و هام از واقعیتال با العیسی 

تیرین نهیاد    عنیوان مهیم   عنوان یکی از ارکان مهم رمیان و خیانواده بیه    تأکید بر عنصر شخصیت، به
 یفرودسیت و  ی میرد فرادسیت توانسته است  گیرد، ها در آن شکل می واره اجتماعی که باورها و عادت

های زنانة رمیان در سیه    شخصیت. بکشد ریتصو به زنان ازمختل    یط سه یریپذ کنش دررا زن 
نمایندة نسیل اوا و  ( مادربزر ) نمود یافته است  ( ها مادربزر ، دختران و نوه)نسل مختل  

ی هسیتند و  انیی نسیل م  ةنید یو نما دختران  ، و  نماد جامعة سنتی و مردساالر است  

  هسیتند  اما پویا متضاد یها تیشخص یدارا ی نسل سوم یندةنماو  نوادگان  ی و فاطمه یمضاو

العیسیی   ها و گفتارهایشان تدلور یافته و  شان در کنش ها کیفیت روانی و اخالقی این شخصیت

های ذهنی و عواط  درونی این سه نسیل را بیه نمیایش گذاشیته و      ها، کشمکش وضعیت، موقعیت
شناسی، عنوان رمان  از نظر نشانه. ها کم  کرده است مستقیم در شناخت شخصیت خواننده را غیر

اسیت کیه بیه    « الجنة» مشهور  یحد، در نگاه نخست یادآور 

بیا حیذف مسیندالیه ییا مدتیدا از       سینده، ینو های دینی اشاره دارد  امیا  جایگاه واالی مادر در آموزه



 212   ...در رمان های زنانه پردازی واکاوی شخصیت/ میترا علیشاهی

 

. های ناگفته از فرودستی زنان در جامعة مردساالر عرب را در دا دارد دنیایی از حرف عنوان، گویی
بیرای زنیان خیانواده فیراهم      رامحض  تیاز تابع یدوزخ غیضه، با تحمیل نگاه مردساالرانة خویش،

کرده است  آنان نیز این رلیم سیاختارِی مردانیه را جهیت آسیایش فهیاد، تنهیا نیوة پسیری وی،          
ألناهللالذیأخذمنهوالده،قیدوببیهفیی»: گوید میاین مقطع از رمان که دربارة فهاد  .اند رفتهیپذ

چراکیه همیان خیدایی کیه پیدرش را از او       ...المقابلمملکةمناألمهاتوالجنةالتیتحتأقیدامهن

« های آنان است به او عطا کیرده اسیت   گرفت، در مقابل مملکتی از مادران و بهشتی که در زیر گام
 .کند ، بخش محذوفِ عنوان را گویاتر می(0 : 113 العیسی )

پردازی یکی از اصوا مهیم ادبییات داسیتانی اسیت، در ایین مییان، آنچیه در جیذب           شخصیت
 0میز یج یهنیر  گفتیة  بیه . هاسیت  خوانندگان اهمیت دارد نحوة پرداخیت و توصیی  دلنشیین آن   

 تیشخصی  اگیر : دیی گو یمی  او .شوند یم راهر صفحات بر که هستند یموجودات رمان یها تیشخص
 پیس  بیود؟  خواهید  چه ،نداشد تیکنندة شخص نییتد که یفعل و ست؟یچ ،نداشد کنندة فعل نییتع
 آن یبیرا  یا لهیوسی  نیه  اسیت  رمان هدف داستان، دهندة بافت شکلمنزلة  به تیشخص قت،یحق در
 هیا،  زهیی انگ ،یداسیتان  یهیا  تیشخصی  رفتیار  منشیأ »: گویید  وی در ادامه می (.063:  10 جوف )
ی، روحی  و یرفتیار جندیة   لحیاظ اسیاس و بیه    نیبر ا .(31: همان) «است شانی ها  ارزش و التیتما

 خیالا  در و داسیتان  یطی  در کیه  دارنید  سیرکش  یطدعی  گیاه  و اند منفعل و مقلد گاه ها شخصیت
 .ندشو یم معکوس و یمنف گاه و مثدت و رشد روبه یتحوالت و رییتغ دستخوش مختل  یشامدهایپ

هیای    ، عالوه بر حضور فزایندة زنیان در دنییای میتن، ایین کینش     در رمان 

در ادامیه و بیه تفکیی ، بیه بررسیی      . بینییم  های مختل  آنیان میی   مختل  و متمایز را در طی 
 .پردازیم های رمان از منظر نقد فمینیستی می شخصیت

 ، نمایندة جامعة مردساالر تیشخص
زنیانی کیه   ». ، شخصییت محیوری و نماینیدة نسیل اوا زنیان کوییت اسیت       این رمان، در 

بگذارند و در معاملة ازدواج،  بایست تن، مغز و رحم و خدمات خانگی خود را در اختیار شوهر  می
کنترا خود را بر بدن و ذهن خود از دست بدهند، زیرا اکنون آنیان بیا بیدن و روک خیود دارای     

 ریید )« راننید  گیرند و بر آنان و فرزندانش فرمان می های اصلی را می تصمیم شوهری هستند که
اراده، بیا پسیرعمویش ازدواج    در سن بسیار پایین و با خواست پیدر، بیی  « »(. 013: 0961

ای  ازدواجی که به اعتقاد طرفداران حقوق زن، ابزار اصلی برای سیتم میرد بیر زن و وسییله    . کرد
(. 31یی 39:  096 مشییرزاده )مطیع ساختن او در جامعة مردساالر اسیت   برای به بند کشیدن و

                                                           
1. Henry James 
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جَدَّتی  کانَت»: کننید  گونه در متن داستان مرور می ، را اینها سرگذشت مادربزر  خود،  نوه
إلبن عمِّه الذی یکبُرُهاا   بأنّه قد زوّجَها قبلَ ساعةٍ!( للعلم فقط)ها ، عِندما نَاداها أَبوها لِیخبِرَ... طفلةً

کیه پیدرش او را    زمیانی ...  مادربزرگم کودکی بود»(. 30ی39: 113 العیسی )« ...بأحدَ عشرةَ سنةً 

یی او را بیه ازدواج    سیاعت قدیل   کیه یی    ی صدا زد تا به او خدر دهد، فقیط بیرای اینکیه او بدانید    
العیسی درصدد است تا از زبیان   .«... تر است درآورده است پسرعمویش که یازده ساا از او بزر 

جاندیه بیوده اسیت و     ای یی   همیشیه مسیئله  »راوی این پیام را منتقل کند که چنین ازدواجی 
قانون استددادی و حاکمییت  [ ای در چنین جامعه]شود  شکلی شدیداً نابرابر بر زن تحمیل می به

رفاً مناسیب زن تلقیی   شهوات از آن مرد است و انقیاد بردبارانه و فروتنانیه و اطاعیت محیض صی    
کشد و  پذیری زن را به بوتة نقد می نویسندة رمان، این کنش(. 016:  096مشیرزاده )« شود می
و...»: گویید  دانید و میی   پذیری را نتیجة ناآگاهی نسل اوا از حقوق خود می زمان این سلطه هم

ىبضمِفکرةٍثوریةٍکهذه،ومَرَّتسنواتُهایکنعقلُهامُدَرِّباًعلرغمَذلکلمیخطُرببالِهاأَنتُغادرَ،لم
... »(. 36: 113 العیسیی  )« ...التسعُوثالثونَخارجسیطرتِهاتماماً،وَرُبَّماخارجرغبتِهیا،تتَّیى

ذهین او بیرای   . مادربزر  با وجود تمام مشکالت به ذهنش خطور نکرد تیا خانیه را تیرک کنید    
بسا  ساا کامالً خارج از اختیار و چه ونه سی. بیت نشده بودای تر گرانه پذیرفتن چنین تفکر عصیان

 .شوهرش مُرد»  ...برخالف میل او گذشت، تا اینکه
، اکنون که از زیر سلطة شوهر خارج شده است، چرا بر زنان پیرامون خود، دخترها، اما 

چیرا بیه نیوة    گیرد؟ او که خود قربانی این سییطره اسیت،    و خدمتکاران سخت می  ها عروس، نوه
گیرد؟ به  دهد و همه را برای آسایش فهاد به خدمت می های دختری بها می پسری، بیشتر از نوه

را نماینیدة جامعیه   « »رسد بخشی از ابداع ادبی العیسی در همین نکته است کیه   نظر می

 .گزیند مردساالر کویت برمی
نگیاه   و انینیشی یپ راثیی بیه م  یدندیدر پابه زنان در اینجا رسد، سرسختی  به نظر می

 و باشید  زن شیده زن علییه   جامعه باعی   فرهنگی اختارس»، زیرا دارد شهیبه زن ر ة مردرانیحق
 میرد  بیه جیز   الگیویی  هیچ زن که نحوی به کند  می اقتدا آن به زن که باشد الگویی مرد نتیجه در
 (.031: 111 الغذامی ) «بیند نمی
تردیید، او زنیی    بیی  امیا  ،بینییم  بر زنان می را () سلطة زنراهر  به رو،  شیپ رمان درما 

 در یمیرد  ی با اینکیه هییچ   یلیتحل چیه بدون و استمردساالر  نظام افتة همانی پرورش که است
 نیی ا کیه  کنید،  لیتحم خانه اهل بر را سلطة مردساالرانه همان است صدد درحضور نداردی  خانه
هیای   العیسی توانسته است برتیری میرد و اندیشیه    .دارد یپ در را زنان یسرخوردگ و ریتحق امر
–» :گونیه بییان کنید    ستیزانة جامعة مردساالر کویت را از زبان راوی داستان ایین  زن
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تنها پسیر   و تنهای گم ردر نگاه مادربزی فهاد» .(03: 113 العیسی )« ...

 ایی دن از کیه  یپسر دار راثیم تنها...  بود، شده فرستاده ها انیادمکه به گلة  ای نرینه  خانواده بود
آمیدنش   بیا  تیا ...  بزنید  هیتک جاودانش و یشگیهم آقاییِ تخت بر تا بود آمده ایدن به ... بود، رفته
 .«... بزند رقم مادربزرگم یبرا را شع  و یشاد

اسالم کرده و از خیالا   نویسنده در این داستان از زبان راوی گاه نقد خویش را متوجه شرع
» :گوید هایش می خاله گوی فهاد با دخترو گفت

 هر با خواهم یمن م» .(06 :همان) «!

! اسیت  کرده حالا من یبرا را زن چهار با ازدواج شرع و هستم ردمَ من...  کنم ازدواج نفرتان دو
 «!دخترباز! دخترباز: میاز ما زمزمه کرد  یهر زمان هم... 

 یانسیان  موجیود  نمونیة کامیل   میذکر، تنها جنس  ،یتیألوه نگاه از به عقیدة عدداهلل إبراهیم،
 را زن نهیان،  در ایی  آشکارا ان،یاد در یمحور یموضوع عنوان به تیذکور که است یعیطد ... است
 تیی هو یدارا وی  توصی  میذکر  کنیار  دری نی ید یارهیا یمع در بودن ن ؤم رایز ،نهد یم یکنار به
 موجیب  و ازهیا یکنندة ن کامل و پدرساالرانه یها شهیاند یکنندة اصل تیتقو که یمذکر  گردد یم

نقیید نویسیینده متوجییه   رمییان، از دیگییری بخییش در(. 10: 100 إبییراهیم ) اسییت آن یبقییا
 هیای  گیروه  به وستنیپ با ی،عل ، پسر های جامعة مردساالر است  مثالً آنجا که سازی کلیشه

عنیوان نماینیدة جامعیة مردسیاالر، میر  پسیر را        به شود،  می کشته جنگ دری، ستیترور

»: خواند  تا جایی که شهادت می

 در یا تا آنجیا کیه عیده   » (.19: 113 العیسی ) «... 

 عشیرفی  گیاه یو جا(  یی ن)نوشته و مقام واال و اخالق  یمقاالت دیشه در سو  فضائل ها، روزنامه
 «.نمودند انیبهشت را ب یدر مراتب اعال

عنوان تنها فرزند پسر خانواده، در پرتو توجه مادربزر ، گاه رفتارهای زنانیه از خیود    هاد، بهف
» :گوید راوی داستان در این باره می. دهد بروز می

––

کودک دامین  » .(033 :همان) «

 و نمیود  یمی  شیی آرا و صیورتش را  کیرد  یمی  یبیاز  عروسی   و دیرقصی  یم دخترها با و دیپوش یم
 خواهید  یمی  کیه  کیرد  یاعالم می  ایتمام دن بهی آشکارای بست، یم رنگارنگ های گیره با را شیموها
چه باشد، مشیورت   خواهد یم نکهیدربارة ا او با کس چیه چرا که دیپرس یم و پسر نه باشد دختر

 «نکرده است؟
بیه نظیر   ! راسیتی چیرا؟   بیه . کنید  در این بخش از رمان، فهاد از نرینگی خود ابراز بیزاری می
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نویسینده درصیدد   . دارد رسد این بخش ارتداطی تنگاتنگ با عنوان رمان  می

از بُعید  ( ای یوزپلنیگ بیه معنی  )اوا اینکیه نیام فهیاد    : است در این بخش به دو نکته اشاره کنید 
هیای   شناختی گویای این است که فرادستی و قدرت ایین شخصییت نیه بیه دلییل تفیاوت       نشانه

تیر،   ای کوچی   دوم اینکه خیانواده، در داییره  . بیولوژی  مرد با زن، بلکه زادة فرهنگ غالب است
ضور یابنید،  اگر در جامعة انسانی زنان دیده شوند و در اجتماع ح. شدة جامعه است نمونة کوچ 

. شیود  تنها دیگر ننگ نیست، بلکه هدفی خواستنی و مطلوب مردانی مثیل فهیاد میی    بودن نه زن
غیاض  از ) نیام  . دهید  فهادی که از مرد بودن بیزار است و رفتارهای زنانه از خود بروز میی 

توانید   شناسیی و از نگیاه نویسینده میی     نیز از منظر نشیانه ( به معنی فروکش کردن یغیض الماء 
گر فروکاستن تدریجی قدرت مرد و رو به زواا بیودن سیلطة میردان بیر زنیان در جامعیة        داللت

 .کویت باشد
 توسیط  یمردساالر ابعاد که یستینیفم یها رمان گرید برخالف نکهیبخش ا نیاز ا یکل ندآیبر
است که نمایندة طدقة مردان و عامل « »این  ،رماناین  در ،یابد می نمودذکر م یها تیشخص

هیا   گونیه داسیتان   عدداهلل إبراهیم دربارة این. گیرد های مردانه در خانواده قرار می اصلی ایجاد کلیشه
 آنجیا  از و دارد کمرنیگ  یحضور غالب عنصر عنوان به کتاب متن در مذکر جنس یگاه» :گوید می
دربیارة   سیخن  اسیت،  زن یآرزوهیا  و میرد  کردار نیب ینابرابر انگریب خود ینیچن نیا یها متن که
 کیه  یزمیان  ،یداسیتان  سیاختار  لحاظ به ،نیبنابرا. است دشوار دو آن انیم چالش و یریدرگ وجود
 نیچنی  در لیذا . دهید  ینم نشان خود از یعمل او است، تر پررنگ کتاب صفحات در زن عنصر حضور
 نقطیة مقابیل   در و دارد مطلی   یتیفیاعل  وجودش، عدم رغم به داستان قهرمان عنوان به مرد یمتون
 یاقیدام  چیهی  و بیوده  ریپیذ  کینش  امیا  دارد، نمیود  سیطرها  همة در حضورش داًیتقر که است یزن
 حضیور  نیکمتر هرچند مرد: که گفت توان یم ،نگاه نیبا ا(. 000ی001: 100 إبراهیم ) «.کند ینم
 است درصدد سندهینو رسد یم نظر  همچنان عنصر مسلط بر جامعه است و به دارد، رمان نیا در را
 .کند انیب عرب فرهنگ در را یزیست زن شدن یا شهیکل  یطر نیاز ا

 و  ، های  تیشخص

 ها نمایندة سه طدقة متفاوت از زنان نسل مییانی در جوامیع عیرب هسیتند       این شخصیت

بسیتن بیه خرافیات و     او با دا. مقلد مادر و دارای شخصیتی منفعل و خرافاتی است دختر 

چنان  داند  گویی او آن اش، فهاد، را موجودی خاص و برتر می استناد به آیات و روایات، برادرزاده
خللیی وارد کنید،   ( نماد مردانگی)بودن فهاد  از هرآنچه که به قدسی( )که از نامش پیداست 

یةِفهادِبینِئتستقیمِنثقافتِهاالدّینیةُأَسباباًلِکیتوکّدعلیإِستثناکانتخالتی». استترسان 
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بلینبغیأَنیکونَمویداًمِنلَدُنِاهللِفیی...علی،فلیسَکافیاًأَنیکونَاإلِبنُالوتیدُلإِلبنِالوتیدِ،
 بیر  ی،لی یدال ذکیر  با اش، ینید فرهنگ با تمس  به  ام خاله» (.1 : 113 العیسی ) «!عُلیائِه

بیود   ستهیبلکه شا...  ندود یکاف ادهتنها پسر خانو و تنها. داشت دیبن علی تأک بودن فهاد ییاستثنا
 «.ردیگ قرار دییتأ مورد یأعل عرش در خداوند جانب ازتا 

دهد و همة  ا تشکیل مینقص است که نقطة کانونی خانه ر انسانی کامل و بی« فهاد» از نگاه 

 یکیار  هیر  انجام ،ی خودانگار فرودستپذیرش فرهنگ مردانه و  با زنان تحت سیطرة اویند  

یقرِّرُ ماذا نَفعلُ، وَ کیفَ نَفعلُ، وَ لِمااذا نَفعالُ وَ ذِذا ماا    ». داند یممنوط به کسب اجازه از مردان  را
أُمَّهاتِنا أَن تذهبَ ذِلی السّوقِ لِشِراءِ البیضِ و الماایونیََ وجابَ علیهاا أَن تحادِّدَ مَعاه       یأَرادَت ذِحد

مَوعداً لِکَی یکونَ مَحرمُها فی تَبَضُّعِها، وَ ذِذا ما خَطِرَ لَنا أَن نُغادرَ المجلسَ بِبسااطةٍ کاانَ علیناا أَن    
گرفیت کیه چیه     تصیمیم میی  ( فهاد)» (03: مانه) «!نَحصُلَ مِنهُ علی الصّکِ الّذی یجیَُ لَنا ذلکَ

خواسیت بیرای خرییدن     هرگیاه یکیی از مادرانمیان میی    . کنیم و چگونه و چرا آن را انجام دهیم
کرد تا در خرید وسیایل محیرم و    بایستی زمانی را مشخص می مر  و مایونز به بازار برود، می تخم

 بیه ای را تیرک کنییم، بایید     جلسهدردسر  کرد که بی همراهش باشد و اگر به ذهنمان خطور می
 «!میافتی یم دست او طرف از یمجوز

نماد زنانی است که ترس از فرهنگ فرادست میانع از  ( از هوا و هراس) شناسی،  از جندة نشانه

این شده تیا حقیوق خیود را دندیاا کننید و بیا انتخیاب حاشییة امین فرودسیتی باعی  اسیتمرار             
متوجیه   پردازی  رسد انتقاد العیسی در شخصیت د  به نظر میان های مردساالر شده سازی کلیشه

گروهی از زنان است که منفعالنه در طوا تاریخ فرهنگ مردسیاالر را پذیرفتیه و اعتقیادات دینیی     
دخترانی که از این قشر بیر جیای   . گری را در سر بپرورانند ایشان مانع از این شده تا جرئت عصیان

 .زنند منفعل هستند و به استمرار فرهنگ مردساالری دامن می ها مانند نیز همچون آن می
 گرید با سهیمقا در او. کند یم شکست و یسرخوردگ احساس خود یزندگ در، ، برعکس 

 را دخترش و خود ر،یناپذ میة تسلیروح و سرکش طدع با کوشد یم و است  نیب واقع خانواده افراد
 کیه  شیود  یمی  گشیوده  آنجا داستان گره. بخشد ییرها شده  دهیتن دورشان به که هایی کلیشه از
 را یدیی جد یزنیدگ  محکیم  یا اراده بیا  تیا  دارد یوامی  را  سرنوشت، و ندهیآ از ترس ت،ینها در

. به معنای شکوفه و شکفتن اسیت ( مفرد ن ور) این تحوا از نام او نیز هویداست، . کند تجربه

هیای خیود را شیکوفا سیازد و حقیوق طدیعیی        استعدادها و زیداییاو همچون گلی درصدد است 
کند  طلدی علیه فرهنگ حاکم عصیان می نهایت و در پی هویت رو، در این از. خویش را استیفا کند

حازت علی ... قَرّرت أَیضا بأَنها صارت رجلَ البیت، »: گیرد چون مردان زندگی کند و تصمیم می



 3011تابستان  ،2، شمارة 31، دورة فرهنگ و هنرزن در   280

 

عادت أمی ذلی حقیقتِها الّتی تَغاضَت عَنها بِحجَّاةٍ  ... فعِ العامِ الثقافیةِ، عضویةٍ فی ذحدی جمعیاتِ النّ
وَ طِوالَ تلک األیامِ، کُنّا قادرَتَینِ عَلی أَن نضح، ساهرنا اللیاالی بطولهاا، نقارأ     ... أَنّها زوجةٌ وَ أُمٌّ، 

 میتصیم ( مادرم)»(. 019ی 01: همان)« ... دواوین الشعر و نتفرج علی األفالم اإلمریکیة و الهندیة

 یقتی یحق بیه  میادرم ...  شد عضو یة فرهنگیریخ یها از انجمن یکیدر ...  گرفت تا مرد خانه باشد
 روزهیا،  آن تمام در...  بود آن چشم پوشیده از بودن مادر یا همسر ه دلیلب که بازگشت( یتیهو)

 دنیی د از و میخوانید  یمی  شیعر  وانید م،یماند یم داریب را شب تمام .یمکن دایپ را خود میتوانست
 «.میبرد یم لذت یهند و ییکایمرا یها لمیف

بیر ایین عقییده     ی که خود کارمند یکی از ادارات دولتی کویت است ی رسد العیسی به نظر می
تواند ضمن پایدندی به وریای  میادری و همسیری خیود، همچیون میردان در        است که زن می

موضییوع اشییتغاا یکییی از محورهییای مهییم در . فعالیییت اجتمییاعی و اقتصییادی مشییارکت کنیید
 گفتمیان  نظر از»: گری حقوق زنان است و در این باب پیوسته دو نظر وجود داشته است مطالده
 نیی ا بیر  همیواره ه و بود فرزندان و همسر یکارهادادن  انجام و خانه در زن یعیطد گاهیجا غالب،
 در. کنید  یمی   یی تطد کیامالً   یوریا  نیا با زن یشناس روان و یولوژیزیف که شد یم دیکأت نکته
 شیود  یمی  دهینام زنان عتیطد آنچه که کردند یم دیکأت نیا بر زن تیوضع رییتغ مدافعان ،مقابل
« است آمده وجود به یفرهنگ تیترب و یشدة اجتماع لیتحم طیجة شراینت در که است یتیوضع
به تعدیری دیگر، باید بین جنس و جنسیت تفاوت قائل شد  جنس حاصل (.  0: 0930نیا  پاک)

تفاوت مرد و زن در سیاختار فیزیولیوژی بیدن اسیت، امیا جنسییت برسیاختة فرهنیگ جامعیة          
او بیا   .گذارد یم جامعه در ییبسزا ریتأث مختل ، امور و  یورا در مشارکت با زن قطعاً. مردساالر

 عنیوان  بیه  توانید  یم و افتهیباز را خود  تیو شخص تیهو ،یعاطف تیاشتغاا، عالوه بر کسب رضا
 از رونیی ب طیمح در را تشیقابل و استعداد و گردد مند بهره خود کامل حقوق از یانسان یموجود
 (.13 : 0360کیاا ) دهد بروز منزا
 رشید  یبرا و بوده او محض میتسل و مرد خدمت در همواره که یموجود عنوان  به زن  یتعر

 از و ائادیی ا یهمسر به مردان نگاه از را او ست،ین برخوردار مردان با برابر فرصت از خود یتعال و
 یزنیدگ  در را آن  کیه  بود یزیچ همان نیا و دکن یم مددا فرودست یجنس به زنان نگاه

 .انتخاب عروسش قرار داده بود اریتجربه کرده و مع اش یشخص
او عیروس  . های نویسنده اسیت  گر بخشی دیگر از اندیشه شخصیت دیگری است که نمایش 

 ای از خود ندارد و پس از مر  شوهرش، در خانة  خانواده و مادر فهاد است که هیچ اراده

را بیه خیود جلیب کنید و او را      او دختری بوده که قدل از ازدواج توانسته نظر . مانده است

فتااةً تَصاغرُ    –أَیضااً   –فقط کانت ترید »: گوید راوی در این باب می. عروس خویش انتخاب کند
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زوجةً ... ضِ أَو اإلِدالءِ برأی، ذِبنَها بِسنواتٍ کثیرةٍ، ال تتأَفّف أَمامَ تَدخُّالتِها، وَ ال تَملکُ حَقَّ اإلِعترا
(. 001: 113 العیسی ) «.کنتُ کما أَرادت غیضة، خرساءَ بکماءَ جمیلةً... تَکون رَبَّة بیتٍ وَ حسب، 

 برابیر  در .باشید  تیر  کوچی   اریبسی  پسیرش  از کیه  خواسیت  یمی  عروسیی  ی نیچنی  ایین  ی »

 یدار خانیه  فقیط  کیه  یهمسیر ...  باشید  نداشته ارهارنظر و اعتراض ح  و نزند غر شیها دخالت
 «.دایکر و الا و ز: خواست یم غیضة که بودم یهمان[ من]... کند،

»: خواست بعد از ازدواج، همسرش علی نیز از او همین را می

 .(093 :همان) «.

 سیرگرم  کیه  خواسیت  یم یزن...  باشد داشته یبرتر نگاه( مرد) او به که خواست یم یزن یعل...  »
 «... نکند خطور فکرش به زین اشتغاا و نداشد لیتحص دار دوست باشد، یدار خانه

 یاو که از نگیاه خیودش محدیت تلقی     یشگیغیضة در مورد عروسش و کنترا هم تیحساس
 اجیرا  میو  بیه  میو  را  دسیتورات  او .بیرد  شیپ یسرخوردگ و یدیناام اوج تا را  .شد یم

 نیا تینها در. کند یمادر ، فهاد،پسرش تنها یبرا شایسته بود که گونه آن توانست ینم و کرد یم
 مجیدد  ازدواج از تیرس . نمیود  لیتدید  افسرده و ماریب تنها، یموجود به را او فروخورده، یها رن 
». کند محدوس خانه حصار در را او  شد موجب  

: همان) «... 

از هر شوق و اشتیاق ( من)...، برای او کاری نکردم که احساس کنم پسر من است» (.096ی093
 از احسیاس  مادربزرگیت  از هر چیزی جز احسیاس زشیتی و نفیرت    . یا درد و اندوهی تهی بودم

 بیا  هیم  من و کرد پنهان ضخیم یحجاب و نقاب پشت مرا مادربزرگت ترسد، یم ام  یزندگ و عش 
 همچیون  یزنی ...  شوم  یشر یمرد چیه با را ام یزندگ خواستم ینم گریدزیرا  همراهی کردم، او
 هیم میرد    یی ة یسا یحت ای یمرد به یلیتما چیه ،کند یم یکودن و نفرت احساس تنها که من،
 خیوردن  [فعیلِ ] کیه  چیرا  دهم، نیتسک را ام یدیناام ،خوردن با تا بخورم، خواهم یم فقط ...ندارد
 «... ردیگ ینم دهیناد و کند ینم طرد مرا[ مثل مردان]

عقیل نییز آمیده     عقل و بی در فرهنگ عرب به معنای زن سد  ها،  شناسیِ نام از منظر نشانه

ها، ح   با پایدندی به سنتگونه زنان نیز هست که  است  با این تفصیل نقد نویسنده متوجه این
شیود، امیا    ها گرفته می کردن برای کودک از آن شود و ح  مادری زندگی دوباره از آنان سلب می

 .دهند همچنان منفعل و سرخورده به زندگی تاری  و سرد خود ادامه می
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ینیدة  را نما و تا حدودی  ، العیسی سه شخصیت  برآیند کلی در این بخش اینکه 

انید   داند که برخی مانند دو شخصیت اخیر تسلیم فرهنگ فرادست شیده  نسل میانی زن کویتی می
تالش کرده تا تغییر را از خود شیروع کننید و آن را بیه فرزنیدان خیود       و برخی دیگر همچون 

 .شود در ادامه نسل سوم، که محصوا تربیت این نسل هستند، بررسی می. آموزش دهند

 ه و مضاویشخصیت فاطم
هیای میادران و    نواندیش کوییت، پیوسیته شیاهد کینش    نسل ندة ینما عنوان به ی،مضاو و فاطمه

اند و اکنون نیز کمتر از نسل میانی با این فرهنیگ   مادربزرگان خود در برابر فرهنگ مردانه بوده
 ازگیری رمیان بیه دسیت ایین دو،       العیسی با سیپردن رواییت  . کنند غالب احساس سازگاری می

واکینش متفیاوت    و مردسیاالرانة   یهیا  شیه یاند یخیوب  بیه  توانسته ،یسال بزر  تا یکودک

 .مادرانشان را به آن برایشان به نمایش بگذارد
هیا   یابید، زییرا برخیی از آن    های منفعالنیه نمیود میی    نسل نیز تا حدودی واکنش نیااما در 
 تیشخصی  ،فاطمیه انید    سر سپرده شدة دامان همان مادرانی هستند که به فرهنگ مردانه تربیت
 یتیاز شخصی بیرعکس   ، لیی مضیاوی، دختیر    و .، نمایندة ایین طدقیه اسیت   منفعل مردد و

 .گیرد همة تابوها را زیر پا بگذارد تصمیم می که جا بدان تا  است برخوردار گر انیعص
 را او یگیاه  ودیق نیا از عدور و آزارد یم را مضاوی  یِسنت یباورها و اصوابه  یدندیپا

ی و طلد تیهو از امور، یبعض کردن تجربه در یو یگر انیعص یول کند، یم اضطراب و تنش دچار
گیویی   او در بخشی از داستان به شیوة جرییان سییاا ذهین و تی      .دارد تیحکا او گری انتخاب

» :گوید درونی می

(. 3: همیان )« ..

 نقض عمداً را مادربزرگم یتابوها و شوم یم ممنوعه یکارها مرتکب آگاهانهدارم  که دانستم یم»
قطیرة   نیآخیر  تیا  یسرکشی  و انیعص نیا به دندیپا اما دادم، یم انجام را کارها آن دیندا .کنم یم

های  نهد و خواهان آزادی فراتر می گری پا را از مادرش  مضاوی گاه در عصیان. «...خونم بودم

ای که با فهیاد دارد، میادرش وی را از ایین کیار منیع       جویی عاشقانه بیشتر است  مثالً در مغامره
»: گوید کند و می می

بام  روی پیش او روی پشت ؟ می(فهاد)روی پیش او  می»(. 91 ی90 : همان) «0.

                                                           
اهلل کریمیی   روک ةهایی از شواهد متنی همچون شاهد مذکور از برگردان فارسی این رمان، ترجمی  بخشة در ترجم .0

 .استفاده شده است
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 «... من آزادم...  !به کسی مربوط نیست»: گوید اما او خطاب به مادرش می« !تا چه کنی؟
شیده توسیط ژان پیل     کور یادآور محور آزادی در فلسفة اگزیستانسیالیسم مطیرک اندیشة مذ

سیمون دوبوار، رهدر جندش دوم فمینیسم در فرانسه، متأثر از سارتر، این اندیشیه  . است 0سارتر
وی معتقد اسیت کیه انسیان موجیودی آزاد و     : بار در ادبیات فمینیسم مطرک نمود را برای اولین

هیای وی   قضاوت یا انتظارات جامعه نداید رفتارهای او را تغییر دهد یا بر کنشگر است و  انتخاب
هیا افیرادی    گونیه شخصییت   ایین »: به نقل از هگل، فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم. تأثیرگذار باشد

گزیننید   های معینی هم برای خود برمی مستقل هستند که فقط به خودشان توجه دارند و هدف
 (.1 : 0930 دقیقیان)« د آنان و خواست شخصیت خودشان استهای خو که منحصراً هدف

اقیدامات  . اسیت  فرمیان میادرش    بیه  خالة خود، منفعل و گوش اما فاطمه، برعکس دختر

: انگیارد  فاطمه را به دختری افسرده تددیل کرده است که تالشش را بیهوده میی   کورکورانة 

«. ..

زند  چیز برق می همه»(. 13 : 113 العیسی ) «

هیا را   فکند و ریر  ها را گردگیری می گاهان پشتی ای که از صدح جز دختر ساده درخشد، به و می
 «.وی را بدیند و در هنگام عدور به او سالم کند( فهاد)شوید، به امید اینکه او  می

ب ناخوشیایند فرودسیتی در   عواقی  نسدت بیه را  یمضاو کند یم تالش اما در مقابل، 

 :گو اینکه العیسی در ایین بخیش درصیدد اسیت بگویید      .آگاه کند مقابل فرهنگ مردساالر
او . اسیت  یمتفیاوت از نگیاه زن سینت   ( نی  ؤجنس م)بودن  از مفهوم زن امروز زن تیذهن»
  کنید  ضیمانت  را آرامشش کند اراده زمان هر که شود یچة مردیباز و عروس  خواهد ینم
 جلیوه  ارزش یب مردان مقابل در را او و هدکا می گاهشیجا و ارزش از مرد نگاه گونه نیا لذا
 (.13 : 0360کیاا ) «دهد یم

 ...»: گوید در بخشی از رمان نوره خطاب به دخترش می

تالش کردم، خداوند شاهد است که من تالش کردم، تیا  ... »(. 00 : 113 العیسی )« ...

 از فراتیر  ات ییتوانیا  نکهیا از را تو تا...  کند یم خلوت تو با هنگام شب که باشم یا کننده آگاه یندا
( هدف نیهم به دنیرس) ایآ...  آگاه کند ،یخواب شوهرت باشرختدر تنی خواستنی  که است آن
 هنیوز ...  ینیدار  یسین  هنیوز  تیو  کیه  یحیال  در ؟یخواه یم را همان ایآ است؟ یکاف تیبرا نیهم
 «؟یخواه یم را نیهم ایآ ؟یا ساده هنوز...  یدان ینم( یادیز یزهایچ)

                                                           
1. Jean-Paul Sartre 
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 جیواب  در خیاطر  نانیاطم با خود یمضاو که رود یم شیپ آنجا تا  زیآم موف  یها کوشش

-» :دهد یم یمنف پاسخ او به فهاد یخواستگار

: همیان )« 

! کردم فراموش آهی . تو و من دربارة ازدواجی  ؟یزیچ دربارة چهی    ؟ییگو یچه م زمیعزی »(. 13 
 رونیی ب میهیا  دسیت  از را دستانت کرد، یم دایپ تحق  شکل نیبدتر به اکنون که ییآرزو! ازدواج
 و آرام کیردم،  دور تیو  از را خیودم  کیردم،  پشیت  تیو  بیه  یآرامی  به رفتم، یم راه یآرام به دم،یکش

 «.زمیعز کردم یم ترکت. رفتم یم تو کنار از.. .دردمندانه
رو دربارة این  این در نگاه نویسنده، مضاوی همان دختری است که راه خویش را پیدا کرده از

»: گوید شخصیت از زبان راوی می

، امکیان نیدارد کیه تسیلیم     (یمضیاو )اما او »(. 00  :همان)« 

کنید   خواهید آنچیه را کیه طلیب میی      خواهد بیشتر از آن باشد، می او می...  تفکرات دیگران شود
 «.انتخاب کند

خشنود نیست و در پی آن مضاوی که اکنون دچار تحولی بنیادین شده است به آنچه هست 
و جامعیة   گونه باشد که شایستة ی  زن اسیت و ایین همیان چییزی اسیت کیه        است آن

خواهد فعاا باشد نه منفعیل   دختری که می»به اعتقاد نظام مردساالر . ندا مردساالر با آن مخال 
« ودشی  یعنی تحرک، بلندپروازی و خالقیت داشته باشد غیرطدیعیی اسیت و میردوار تلقیی میی     

تییوان مشییاهده کییرد کییه او از شییغل  نمونییة اییین پویییایی را در آنجییا مییی(. 6 : 0930هییریس )
بودن بیا خواسیتة وی مخالفیت     جرم دختر گوید، ولی به  با فهاد سخن می( وکالت)اش  عالقه مورد
»: شود می

: 113 العیسیی  ) «

( عیار )العلیل، همیان لکیة     همیان علیت  ! ی آه! ی چرا نداید وکیل شوم؟ ی چون تو دختری »(. 16 
چیزی که تفسییرکنندة همیة چیزهاسیت،    ... ، (بودن زن) همیشگی، ننگ موروثی، واقعیت زشت

 «.شرمی انواع رلم و تدعیض و بی
برآیند کلی در بخش پایانی اینکه نویسنده با تأکید بر شخصیت مضاوی درصدد است تحوا 

رسید العیسیی    بیه نظیر میی   . بنیادینی را که در جامعة زنان کویت رخ داده است به تصویر بکشد
آفریند، گذشتة خیود را در شخصییت مضیاوی بیه نمیایش       ی هنری که میصدد است در دنیا در

های دنیای هنر و ادبیات است که ادیب با نگاه به گذشیته درصیدد اسیت     بگذارد و این از ویژگی
 .نوعان خود بسازد و آنان را به کماا برساند ای بهتر برای هم آینده
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 گیری  نتیجه
اند قیدرت خیویش را    قة مردان پیوسته در تالشبستر جامعة کویت همچون میدانی است که طد

هیای اجتمیاعی، اقتصیادی،     بازتولید کنند و با سلطه بر زن، مانع دسترسیی ایشیان بیه سیرمایه    
یکیی  . نمایندة این طدقه است ی بودن رغم زن ی به شخصیت غیضه در این رمان. شوند...  فرهنگی و
هایی است که  سازی ها و کلیشه واره رک عادتهای مهم بازتولید قدرت و فرایند کنترا، ط از شیوه

شیود و دختیران و پسیران،     از همان اوایل کودکی در نهاد مهمی همچیون خیانواده مطیرک میی    
گییرد و   شیان شیکل میی    کنند و ساختارهای ذهنیی  آگاهانه یا ناخودآگاه، بر این اساس عمل می

تر از خانواده، یعنی جامعه، باع   عاین امر در ساحتی وسی. کنند ها رفتار می مدنای این ذهنیت بر
 .کند ها محدود می ها و فرصت شود که دسترسی زنان را به سرمایه گیری ساختاری می شکل

های فمینیستی تالش  العیسی، پس از آشنایی با جریان برخی نویسندگان زن، همچون 

عنیوان یی  سیرمایة     نویسیندگی بیه  العیسی با . اند با این رلم ساختاری به مدارزه برخیزند کرده
نویسی و آفرینش دنیای متن، جهان ممکنی را بیه وجیود آورد و    فرهنگی تالش نموده با داستان

هیای فمینیسیتی    هیای متعیدد زن و حیوادث گونیاگون، مؤلفیه      آوردن شخصییت  با به حرکت در
هویت داشتن را  ، حسِ بودن و(نظام مردساالر)همچون آزادی، اشتغاا، مقاومت در برابر دیگری 

های مختلی ، انتخیاب نیام مناسیب بیرای       های متعدد از نسل انتخاب شخصیت. به تصویر بکشد
های نسل جدید، از جمله سازوکارهایی است کیه   ی ، سپردن غالب روایت به دست شخصیت هر

. کند بتواند جامعة در حاا گذار کویت را در این رمان بیه نمیایش بگیذارد    به نویسنده کم  می
های زن منفعل و مخیال  اییدة    شدن حوادث در بستری به نام خانواده، آفرینش شخصیت اریج

تواند این پیام را از جانب وی القا کند که مدارزه علیه سنت و مردساالری را باید از  نویسنده، می
، فاطمه، تأکیدی بر ایین  ، اراده همچون  هایی بی خانواده به دختران آموخت و شخصیت

کتة مهم است که همچنان که ساختار بر عملکرد فرد تأثیر دارد، این طدقه از زنان نیز به عمید  ن
 .جنسان خود شری  هستند عمد در حفظ و استمرار این رلم ساختاریِ مرد علیه هم یا غیر
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