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واکاوی شخصیتپردازیهای زنانه در رمان تحت أقدام
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چکیده
ادبیات زنانه بهمنزلة یکی از گونههای ادبی ،در کشورهای عربی و به طور خاص کویت از دهة پنجاه آغیاز و در دهیة
ی
بثینةالعیسی بهعنوان یکی از فعاالن این حوزهی با انتشیار رمیان
هفتاد تا نود به اوج خود رسید .
توانسته است با قلم ادبی خود مشکالت زنان و جامعة در حاا گذار کویت را در دنیای داستان بیه تصیویر بکشید .از
ویژگیهای بارز این رمان ،چندصدایی و تعدد شخصیتهای زنی است که هری نماینیدة طدقیهای از جامعیة زنیان
کویت هستند شخصیتهای زنی که به تناوب در داستان حاضیر مییشیوند و نویسینده از ذهین ایشیان رنی هیا و
ی
العیسی 
مشکالتشان را روایت میکند و تغییر و تحوالت جامعة زنان را به تصویر میکشد .بیه نظیر مییرسید
درصدد است ضمن آگاهی بخشی به خوانندگان خود ،از تحولی سخن بگوید کیه بیا دسیت ییافتن نسیل جدیید بیه
حقوق ازدسترفتة خویش به دست آمده است .تحقی حاضر درصدد است با روش توصیفیی تحلیلی شخصیتهای
زن رمان را مورد تحلیل قرار دهد و تشویشها و تمایالت درونیشان را به تصویر بکشید .نتیای تحقیی گوییای آن
آرا و
است که العیسی با تکیه بر دانش ادبی و مهارت نویسندگی خود توانسته است در رمان
اندیشههای فمینیستی خود را بیان کند و با کلیشهسازیهای فرهنگ مردساالر به مقابله برخییزد .العیسیی در ایین
اثر ادبی با آفرینش شخصیتهای مختل زن ،اندیشههای مردساالر و زنستیزانة جامعة کویت را منعکس میکند و
دو واکنش «تسلیمشدن» ایشان را در نسل قدیم و «عصیانگری» را در نسلهای جدید به نمایش میگذارد.
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مقدمه و بیان مسئله
جندش های مدافع حقوق زنان در کشورهای حاشیة خلی فارس بیا انیدکی تیأخیر از دیگیر
کشورهای عربی آغاز شد .زنان کویت با تأثیرپذیری از حضی ور زن در انقیالب  0303مصیر،
اواخر دهة چهل میالدی ،فعالیت های اجتماعی خود را در استیفای حقیوق خیویش شیروع
کردند .با اکتشاف نفت در این کشور ،همة بهانه ها از مخالفان حضور زن در اجتماع گرفتیه
شد و زنان به تدری در فعالییت هیای اجتمیاعی مشیارکت پییدا کردنید و بیا دسترسیی بیه
سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بنیان رلم ساختاری را که جامعة مردسیاالر بیر
آنان روا می داشت در هم شکستند.
یکی از سرمایههای فرهنگی که در اختیار زنان ادیب کویتی قرار گرفیت قلیم بیود .آنیان در
فرایند نویسندگی توانستند رلمی را که همواره در طوا تاریخ از سوی جامعة مردساالر بر آنیان
میرفت تدیین کنند و با آگاهیبخشی به زنان و مدارزه با نگاههیای کلیشیهای و مردانیه بیه زن،
تدعیض و نگاه فرودستانه به وی را نشان دهند و دنیای رمان بهعنوان برتیرین نیوع ادبیی ،از آن
جهت که با خوانندگان ارتداط عمی تری برقرار میکند ،توانسته است سیهم بسیزایی در انتقیاا
اندیشهها ،تدیین چالشها و ایجاد تغییرات اصولی در باورهیای زنانیه داشیته باشید و جامعیة در
حاا گذار کویت را نشان دهد.
با توجه به نقش ایدئولوژیکی که رماننویسی بیهعنیوان یی سیرمایة فرهنگیی بیرای زنیان
العیسی ،رماننویس کویتی ،را
نویسنده و ادیب ایفا میکند ،این جستار بر آن است تا سهم
در آگاهیبخشی به زن در جامعة عرب تدیین کند .بیش  ،سد نویسنده و ابداع ادبیی وی در
برساخت شخصیتهای داستانی نقش مهمی در انتقاا پییام بیه خواننیدگان داراسیت .بیه نظیر
العیسی درصدد است با انتقاا آگاهی «ممکن» به خواننیده ،آن رلمیی را کیه بیه
میرسد
صورت ساختارمند از طرف جامعة مردساالر بر طدقة زنان تحمیل شده روشن کند .از آنجیا کیه
آینة ادبیات و بهویژه رمان بهخوبی تحوالت اجتماعی جوامع را بازتیاب مییدهنید ،تحلییل ایین
رمان و دستاوردها و نتای این تحقی میتواند در اختیار پژوهشگیران و فعیاالن حیوزة زنیان و
مطالعات فرهنگی و اجتماعی ایشان قرار گیرد .نگاه متفاوت و موضع قابل تأملِ قهرمان داستان،
غیضه ،به زنان خانواده ،از منظری مردساالرانه موضوع دیگری است که از دیدگاه نگارنیدگان در
این رمان ابداع هنری نویسنده به شمار میرود نویسندهای که به نظر میرسد خود نییز مقهیور
نظام مردساالر جامعة کویت بوده است.
نظر به اینکه ادبیات و بهویژه داستان دنییایی ممکین اسیت و نویسینده مییتوانید باورهیا و
اندیشههای خود را آزادانه از زبان شخصیتها به تصویر بکشد و از جندة جامعهشناختی در صدد
است راه حلی برای مشکالت طدقة خود ارائه دهد ،جستار حاضر در پی آن است با هدف تحلیل
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شخصیتپردازی زنانه در رمان ذکرشده و با تأکید بیر مؤلفیههیای ادبییات فمینیسیتی ،افکیار و
اندیشههای نویسنده را ،که در قالب شخصیتهای مختل نمود یافته ،تدیین سازد و به سیؤاالت
ذیل پاسخ دهد.
العیسیی ،جامعیة در حیاا گیذار کوییت را چگونیه در قالیب باورهیا و اندیشیههیای
.0
شخصیتهای مختل به تصویر کشیده است؟
 .نویسیینده تییا چییه می یزان در برجسییتهسییازی مؤلفییههییای ادبیییات فمینیسییتی در نگییاه
شخصیتهای زنانه موف بوده است؟

پیشینة پژوهش
پژوهشهای بسیاری در حوزة ادبیات زنان انجام گرفته است و از مرتدطتیرین آنهیا بیا تحقیی
حاضر میتوان به موارد ذیل اشاره کرد .0 :کتاب تطورالمرأةعبرالتاریخ 0تألی باسمة کیاا که
به بررسی پیشرفت زنان سعودی ،لدنانی ،کویتی و ...در عرصههیای مختلی پرداختیه اسیت. .
تألی وائل علی فیالح الصیمادی کیه مسیائل زنیان را در
کتاب
داستانهای ایشان به تفکی نقش آنان (روشنفکر ،مادر ،شاغل ،مدارز و )...و نییز تکنیی هیای
تصویرآفرینی او در روایاتش نمود داده است .9 .کتیاب
 9نوشتة نزیة أبونضاا .نویسنده در این کتاب گزییدهای از رواییات فمینیسیم
عربی در فاصلة سااهای (0661ی ) 110را مورد واکاوی قیرار داده اسیت .0 .مقالیة «بررسیی و
 ،0قاتیل
تحلیل شخصیت زن در رمانهای نجیب کیالنی (مطالعة موردی رمانهای

حمزة و الرجل الذی آمن)» از عزت مالابراهیمی منتشرشده در شمارة  0مجلة زن در فرهنگ و
هنر ،نگارنده در این پژوهش ،شخصیتهای زنان را در سه داستان مذکور از جندههیای مختلی
اصلی و فرعی ،ایستا و پویا ،ساده مرکب و مثدت و منفی ،به بوتیة نقید کشییده اسیت .1 .مقالیة
«تحلیل رمان زینب براساس نقد فمینیستی» ،نوشتة حسین أبویسانی چیاپشیده در شیمارة 0
پژوهشنامة نقد ادب عربی که مؤل در آن ،ضمن بررسی تاریخچیة فمینیسیم ،شخصییتهیای
داستان را از منظر نقد فمینیستی مورد چالش قرار داده است .1 .مقالة «شخصیة المرأةالکویتییة

 .0پیشرفت و سیر تکامل زن در گذر تاریخ.
 .تصویر زن در رمانهای سحر خلیفه.
« .9عصیانگری زن در رمان زن عرب و کتابشناسی رمان فمینیستی عرب».
« .0رمانهای راه طوالنی ،قاتل حمزه و مردی که ایمان آورد».
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فیاألدب 0العربیالحدیثقصصلیلیعثماننموذجا» از فاطمه ذوالقدر چاپشده در شمارة 06
مجلة

کیه نویسینده در آن بیا پیرداختن بیه تیاریخ شیکلگییری ادبییات

فمینیستی در کویت ،شخصیتهای زن داستانهای لیلی عثمان را مورد تحلیل قرار داده اسیت.
 .3پژوهش مشاهیر معاصر کویت «ادبا و نویسندگان» اثر حسن خاکرند ،سیاا  ،096نویسیندة
این اثر پس از بررسی سیر تاریخی شیعر و ادبییات کوییت ،نگیاهی اجمیالی بیه زنیدگی ،آثیار و
فعالیتهای ادبای معاصر کویت داشته است.
در تدیین وجه تمایز جستار حاضر از پیشینة مذکور ،باید گفت تا آنجا که نگارندگان مطلیع
شدند این اثر توسط روکاهلل رحیمی به فارسی ترجمه شده است و با وجود غنای ادبیی آن ،ایین
از جندههای ادبی و زیداییشناختی بررسی میشود.
نخستینبار است که رمان
توجه نویسنده به خانواده بهعنوان نخستین نهاد اجتماعی کیه کینشپیذیری فیرد در آن شیکل
میگیرد و آغازی برای شکلگیری باورهای زنانه از طرفی و کلیشهسازیهیای مردانیه از طرفیی
دیگر است ،موضوع دیگری است که در پیشینة ذکرشده بدان پرداخته نشده است.

چارچوب مفهومی پژوهش
فمینیسم بهمنزلة ی جندش جهانی ،فرهنگی ،سیاسیی و اقتصیادی در طیی فعالییت خیود در
سطح جامعه تأثیری گسترده در شکلگیری ادبیات زنانه داشته است« .این جندش زمیانی آغیاز
شد که زنان آگاهانه شروع به سازماندهی خود کردند و به میزانیی از گسیتردگی و کیارآیی الزم
رسیدند که بتوانند وضعیتشان را بهدود دهند .اما این امر ،قرنهای متمادی بیه طیوا انجامییده
است .برای مدت طوالنی ،موانع و دشواریها به طرز نومیدانهای مانع هیر حرکیت ممکین بیرای
جریان سازمانیافتة فمینیستی بود» (واتکینز  .)1 :0961در ایین مییان ،قشیری از زنیان و گیاه
مردان با مدارزات سیاسی ،اجتماعی و ادبی خود بر عادتهیا و سینتهیای غلیط نظیام حیاکم و
نابهنجاریهای اجتماعی خط بطالن کشیدند .جندش فمینیسیم در طیی سیه دوره میوج خیود
توانست تا حدی به برابری زنان با مردان اقدام کند .موج اوا در سیاا  0691آغیاز شید و تیأثیر
اصلی بر این موج به مری ولستون کرافت نویسندة کتاب حقانیت حقوق زن برمیگیردد .میوج
دوم از اوایل دهة  0311به بعد مطرک شد و طرفیدارانش بیه بازسیازی و انقیالب معتقید بودنید
(منصورنژاد  .) 03 :0960سیمون دوبوار 9با انتشار کتاب جنس دوم تأثیر مهم و سیازندهای در
برانگیختن این موج داشت .او معتقد بود که زن به آن سدب که مرد نیست به «دیگری» تدیدیل
« .0شخصیتپردازی زن کویتی در ادبیات معاصر عربی مطالعة موردی داستانهای لیلی عثمان»
2. Mary Wollstonecraft
3. Simone de Beauvoir
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میشود .او بر این باور بود که زن برای تددیلشدن به انسانی واجد اهمیت باید بنیدهای جامعیة
مردساالر را بگسیلد و تعریفیی از خیویش ارائیه دهید (برسیلر  .) 10 :0939امیا جرییان ادبیی
فمینیسم در جهان اسالم ،و بهویژه عرب ،با الهام از غرب ،از مصر و لدنان شروع شد و بیهتیدری
به شماا غرب افریقا و غرب آسیا بهویژه کویت رسید.
نظریههای فمینیستی درواقع در پی پاسخگویی به این پرسشهای بنیادی هستند که زنیان
را در ی جامعه چگونه میبینید و چرا چنین است و چگونه میتوانیم دنیای اجتماعی را طوری
دگرگون و بهتر کنیم که امکان عادالنهتری برای دسترسی همة انسانها به سرمایههای موجیود
فراهم گردد؟
بین نظریههای فمینیستی ،نظریة «ستم جنسیت» وضعیت زنیان را در یی جامعیه پیامید
رابطة قدرت مستقیم بین مردان و زنان میداند که در آن زنان در کنتیرا میردان هسیتند و در
استفاده از آنها و ستم بر آنان یعنی اعماا سلطه بر ایشان دارای نفع اساسی و عینیاند .منظور
نظریهپردازان این حوزه از سلطه ،هر نوع رابطهای اسیت کیه یی طیرف (فیرد ییا جمیع) ،کیه
سلطهگر است ،موف میشود طرف دیگر (فرد یا جمع) را تابع و ابزار ارادة خود کنید منظیور از
اراده در اینجا انکار ذهنیت مستقل فرد تابع است (ریتزر.)1 6 :0939 0
الگوی ستم جنسیتی نظمی ساختاری دارد و با نیتی آگاهانه و استوار حفظ میشود به این
معنا که طدقة سلطهگر پیوسته تالش میکند در ی منظومه و ساختار کلی با ارائة کلیشههیای
جنسیتی قدرت خویش را پیوسته بازتولید کند و خانواده بهعنوان نخستین نهاد ،بهتیرین بسیتر
برای ارائه این الگوهای رفتاری است .الدته کسانی مثل پییییر بوردییو زن را در حفیظ سیلطة
مردان و این ستم ساختاری دخیل میداند ،زیرا موضوع انکار ذهنیت مستقلی که پییش از ایین
ذکر آن رفتی در فرایندی باع ایجاد عادتوارههایی همچون :خیودکمبینیی در زن مییشیود و
این امر خود به حفظ وضعیت نامطلوب و استمرار سلطة طدقة مردساالر کم میکند« .مفهیوم
عادتواره ی طرک عام از خل و خوهاست که بیهطیور ضیمنی از اواییل دوران کیودکی حاصیل
میشود نوعی آمادگی عملی ،آموختگی ضمنی ،تربیتیافتگی اجتماعی از نیوع ذوق و سیلیقه و
مجموعهای از قابلیتها که فرد در طیوا حییات خیود آنهیا را درونیی کیرده و در حقیقیت بیه
طدیعتی ثانویه برای خویش بدا میکند بهگونهای که فرد بدون آنکه لزوماً آگاه باشد بیراسیاس
آنها عمل میکند و به عامل اجتماعی این امکان را مییدهید تیا روک قواعید ،آداب ،ارزشهیا و
دیگر امور حوزة خاص خود (علمی ،اقتصادی ،ورزشی ،هنری و )...را دریابید ،درون آن پذیرفتیه
شود ،جا بیفتد و منشأ اثر شود» (بوردیو .)93 :0961
از آنجا که عادتوارهها از اوایل کودکی و در خانواده شکل میگیرد و در رمیان میورد بحی
1. George Ritzer
2. Pierre Bourdieu

 218زن در فرهنگ و هنر ،دورة  ،31شمارة  ،2تابستان 3011

خواهیم دیدی کنشگران و فعاالن عرصیة مطالعیات زنیان ،کسیانی همچیون

العیسیی ،در

تالشاند تا ایجاد و حفظ این عادتوارهها را در شخصیتهیای زن بیه چیالش بکشیند و ضیمن
شکستن کلیشههای برساختة جامعة مردساالر ،تغییر را از درون خانوادههای کویتی آغاز کنند.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر براساس روش توصیفیی تحلیلی و برمدنای تحلیل محتوا انجام شده است .بیدین
صورت که در گام نخست با تکیه بر مدانی نظریة سیتم جنسییتی و مؤلفیههیای فمینیسیتی در
ادبیات زنان ،اطالعات به شیوة کتابخانهای و فیشبرداری گردآوری شد .دادههای موجود سیپس
به شیوة «تحلیل مضمون» ،که از روشهای کارآمد در تحلیل کیفی است ،تحلیل شد.
با تأکید بر عنصر شخصیت داستانی در محیط خانواده ،سه طدقه از سه نسل در حیاا گیذار
کشور کویت ،محورهای اصلی پژوهش قرار گرفیت .پیس از تعییین محورهیای پیژوهش شیواهد
متنی بر پایة نظریة مذکور استخراج و بررسی و واکاوی شید .شیایان ذکیر اسیت شیواهد متنیی
بیشماری استخراج شد ،اما به دلیل ضی مجاا برای هر محور چند شیاهد مثیاا ذکیر شید .از
مزیتهای این روش در نقد داستان ،فراگیری آن است بدین معنا که مییتیوان شخصییتهیای
داستانی را از ابعاد مختل روانشناختی ،جامعهشناختی ،ادبی و ...بررسی کرد.

نقد و تحلیل عنصر شخصیت در رمان
العیسی با الهام از واقعیت موجود و شرایط نابسامان زن در جوامع عربی ،بیهوییژه کوییت ،و بیا
تأکید بر عنصر شخصیت ،بهعنوان یکی از ارکان مهم رمیان و خیانواده بیهعنیوان مهیمتیرین نهیاد
اجتماعی که باورها و عادتوارهها در آن شکل میگیرد ،توانسته است فرادسیتی میرد و فرودسیتی
زن را در کنشپذیری سه طی مختل از زنان به تصویر بکشد .شخصیتهای زنانة رمیان در سیه
(مادربزر ) نمایندة نسیل اوا و
نسل مختل (مادربزر  ،دختران و نوهها) نمود یافته است
نماد جامعة سنتی و مردساالر است
مضاوی و فاطمهی نوادگان

و

 ،دختران

و نماینیدة نسیل مییانی هسیتند و

و نمایندة نسل سومی دارای شخصیتهای متضاد اما پویا هسیتند

این شخصیتها کیفیت روانی و اخالقیشان در کنشها و گفتارهایشان تدلور یافته و

العیسیی

وضعیت ،موقعیتها ،کشمکشهای ذهنی و عواط درونی این سه نسیل را بیه نمیایش گذاشیته و
خواننده را غیرمستقیم در شناخت شخصیتها کم کرده است .از نظر نشانهشناسی ،عنوان رمان
» اسیت کیه بیه
 ،در نگاه نخست یادآور حدی مشهور «الجنة
جایگاه واالی مادر در آموزههای دینی اشاره دارد امیا نویسینده ،بیا حیذف مسیندالیه ییا مدتیدا از

میترا علیشاهی /واکاوی شخصیتپردازیهای زنانه در رمان212 ...

عنوان ،گویی دنیایی از حرفهای ناگفته از فرودستی زنان در جامعة مردساالر عرب را در دا دارد.
غیضه ،با تحمیل نگاه مردساالرانة خویش ،دوزخی از تابعیت محض را بیرای زنیان خیانواده فیراهم
ی مردانیه را جهیت آسیایش فهیاد ،تنهیا نیوة پسیری وی،
کرده است آنان نیز این رلیم سیاختار ِ
پذیرفتهاند .این مقطع از رمان که دربارة فهاد میگوید« :ألناهللالذیأخذمنهوالده،قیدوببیهفیی
المقابلمملکةمناألمهاتوالجنةالتیتحتأقیدامهن ...چراکیه همیان خیدایی کیه پیدرش را از او
گرفت ،در مقابل مملکتی از مادران و بهشتی که در زیر گامهای آنان است به او عطا کیرده اسیت»
(العیسی  ،) 0 : 113بخش محذوفِ عنوان را گویاتر میکند.
شخصیت پردازی یکی از اصوا مهیم ادبییات داسیتانی اسیت ،در ایین مییان ،آنچیه در جیذب
0
خوانندگان اهمیت دارد نحوة پرداخیت و توصیی دلنشیین آنهاسیت .بیه گفتیة هنیری جیمیز
شخصیتهای رمان موجوداتی هستند که بر صفحات راهر میشوند .او مییگویید :اگیر شخصییت
تعیینکنندة فعل نداشد ،چیست؟ و فعلی که تدیینکنندة شخصیت نداشد ،چه خواهید بیود؟ پیس
درحقیقت ،شخصیت به منزلة شکلدهندة بافت داستان ،هدف رمان اسیت نیه وسییلهای بیرای آن
(جوف  .)063 : 10وی در ادامه میگویید« :منشیأ رفتیار شخصییتهیای داسیتانی ،انگییزههیا،
تمایالت و ارزشهایشان است» (همان .)31 :بر این اسیاس و بیه لحیاظ جندیة رفتیاری و روحیی،
شخصیتها گاه مقلد و منفعلاند و گیاه طدعیی سیرکش دارنید کیه در طیی داسیتان و در خیالا
پیشامدهای مختل دستخوش تغییر و تحوالتی روبهرشد و مثدت و گاه منفی و معکوس میشوند.
 ،عالوه بر حضور فزایندة زنیان در دنییای میتن ،ایین کینشهیای
در رمان
مختل و متمایز را در طی های مختل آنیان مییبینییم .در ادامیه و بیه تفکیی  ،بیه بررسیی
شخصیتهای رمان از منظر نقد فمینیستی میپردازیم.

شخصیت

 ،نمایندة جامعة مردساالر

 ،شخصییت محیوری و نماینیدة نسیل اوا زنیان کوییت اسیت« .زنیانی کیه
در این رمان،
میبایست تن ،مغز و رحم و خدمات خانگی خود را در اختیار شوهر بگذارند و در معاملة ازدواج،
کنترا خود را بر بدن و ذهن خود از دست بدهند ،زیرا اکنون آنیان بیا بیدن و روک خیود دارای
شوهری هستند که تصمیمهای اصلی را میگیرند و بر آنان و فرزندانش فرمان میراننید» (ریید
» در سن بسیار پایین و با خواست پیدر ،بییاراده ،بیا پسیرعمویش ازدواج
« .)013 :0961
کرد .ازدواجی که به اعتقاد طرفداران حقوق زن ،ابزار اصلی برای سیتم میرد بیر زن و وسییلهای
برای به بند کشیدن و مطیع ساختن او در جامعة مردساالر اسیت (مشییرزاده 39 :096یی.)31

1. Henry James
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نوهها سرگذشت مادربزر

خود،

 ،را اینگونه در متن داستان مرور میکننید« :کانَت جَدَّتی

طفلةً  ،...عِندما نَاداها أَبوها لِیخبِرَها (للعلم فقط!) بأنّه قد زوّجَها قبلَ ساعةٍ إلبن عمِّه الذی یکبُرُهاا
بأحدَ عشرةَ سنةً ( »...العیسی 39 : 113ی« .)30مادربزرگم کودکی بود ...زمیانیکیه پیدرش او را
صدا زد تا به او خدر دهد ،فقیط بیرای اینکیه او بدانیدی کیه یی سیاعت قدیلیی او را بیه ازدواج
پسرعمویش که یازده ساا از او بزر تر است درآورده است .»...العیسی درصدد است تا از زبیان
راوی این پیام را منتقل کند که چنین ازدواجی «همیشیه مسیئلهای یی جاندیه بیوده اسیت و
بهشکلی شدیداً نابرابر بر زن تحمیل میشود [در چنین جامعهای] قانون استددادی و حاکمییت
شهوات از آن مرد است و انقیاد بردبارانه و فروتنانیه و اطاعیت محیض صیرفاً مناسیب زن تلقیی
میشود» (مشیرزاده  .)016 :096نویسندة رمان ،این کنشپذیری زن را به بوتة نقد میکشد و
همزمان این سلطهپذیری را نتیجة ناآگاهی نسل اوا از حقوق خود میدانید و مییگویید...« :و
رغمَذلکلمیخطُرببالِهاأَنتُغادرَ،لمیکنعقلُهامُدَرِّباًعلىبضمِفکرةٍثوریةٍکهذه،ومَرَّتسنواتُها
التسعُوثالثونَخارجسیطرتِهاتماماً،وَرُبَّماخارجرغبتِهیا،تتَّیى( »...العیسیی ...« .)36 : 113
مادربزر با وجود تمام مشکالت به ذهنش خطور نکرد تیا خانیه را تیرک کنید .ذهین او بیرای
پذیرفتن چنین تفکر عصیانگرانهای تربیت نشده بود .سیونهساا کامالً خارج از اختیار و چهبسا
برخالف میل او گذشت ،تا اینکه «...شوهرش مُرد.
 ،اکنون که از زیر سلطة شوهر خارج شده است ،چرا بر زنان پیرامون خود ،دخترها،
اما
عروس ،نوهها و خدمتکاران سخت میگیرد؟ او که خود قربانی این سییطره اسیت ،چیرا بیه نیوة
پسری ،بیشتر از نوههای دختری بها میدهد و همه را برای آسایش فهاد به خدمت میگیرد؟ به
» را نماینیدة جامعیه
نظر می رسد بخشی از ابداع ادبی العیسی در همین نکته است کیه «
مردساالر کویت برمیگزیند.
به زنان در اینجا در پایدندی بیه مییراث پیشیینیان و نگیاه
به نظر میرسد ،سرسختی
حقیرانة مرد به زن ریشه دارد ،زیرا «ساختار فرهنگی جامعه باعی شیده زن علییه زن باشید و
درنتیجه مرد الگویی باشد که زن به آن اقتدا میکند بهنحویکه زن هیچ الگیویی بیه جیز میرد
نمیبیند» (الغذامی .)031 : 111
) را بر زنان میبینییم ،امیا بییتردیید ،او زنیی
ما در رمان پیش رو ،بهراهر سلطة زن (
است که پرورشیافتة همان نظام مردساالر است و بدون هیچ تحلیلیی با اینکیه هییچ میردی در
خانه حضور نداردی درصدد است همان سلطة مردساالرانه را بر اهل خانه تحمیل کنید ،کیه ایین
امر تحقیر و سرخوردگی زنان را در پی دارد .العیسی توانسته است برتیری میرد و اندیشیههیای
–
زن ستیزانة جامعة مردساالر کویت را از زبان راوی داستان ایینگونیه بییان کنید« :
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ی تنها و تنها پسیر
( »...العیسی « .)03 : 113فهادی در نگاه مادربزرگم
خانواده بود نرینهای که به گلة مادیانها فرستاده شده بود ... ،تنها میراثدار پسری کیه از دنییا
رفته بود ... ،به دنیا آمده بود تا بر تخت آقاییِ همیشگی و جاودانش تکیه بزنید ...تیا بیا آمیدنش
شادی و شع را برای مادربزرگم رقم بزند.»...
نویسنده در این داستان از زبان راوی گاه نقد خویش را متوجه شرع اسالم کرده و از خیالا
گفتوگوی فهاد با دخترخالههایش میگوید« :
!» (همان« .)06 :من میخواهم با هر
دو نفرتان ازدواج کنم ...من مَرد هستم و شرع ازدواج با چهار زن را برای من حالا کرده اسیت!
 ...همزمان هری از ما زمزمه کردیم :دخترباز! دخترباز!»
به عقیدة عدداهلل إبراهیم ،از نگاه ألوهیتی ،تنها جنس میذکر ،نمونیة کامیل موجیود انسیانی
است ...طدیعی است که ذکوریت بهعنوان موضوعی محوری در ادیان ،آشکارا ییا در نهیان ،زن را
به کناری مینهد ،زیرا مؤن بودن در معیارهیای دینیی در کنیار میذکر توصیی و دارای هوییت
میگردد مذکری که تقویتکنندة اصلی اندیشههای پدرساالرانه و کاملکنندة نیازهیا و موجیب
بقییای آن اسییت (إبییراهیم  .)10 : 100در بخییش دیگییری از رمییان ،نقیید نویسیینده متوجییه
 ،علی ،با پیوستن به گیروههیای
کلیشهسازیهای جامعة مردساالر است مثالً آنجا که پسر
تروریستی ،در جنگ کشته میشود،

بهعنیوان نماینیدة جامعیة مردسیاالر ،میر

پسیر را

شهادت میخواند تا جایی که« :
( »...العیسی « .)19 : 113تا آنجیا کیه عیدهای در
روزنامهها ،در سو فضائل شهید مقاالتی نوشته و مقام واال و اخالق (نیی ) و جایگیاه رفییعش
در مراتب اعالی بهشت را بیان نمودند».
فهاد ،به عنوان تنها فرزند پسر خانواده ،در پرتو توجه مادربزر  ،گاه رفتارهای زنانیه از خیود
بروز میدهد .راوی داستان در این باره میگوید« :
–

–

» (همان« .)033 :کودک دامین
میپوشید و با دخترها میرقصیید و عروسی بیازی مییکیرد و صیورتش را آراییش میینمیود و
موهایش را با گیرههای رنگارنگ میبست،ی آشکارای به تمام دنیا اعالم مییکیرد کیه مییخواهید
دختر باشد نه پسر و میپرسید که چرا هیچکس با او دربارة اینکه میخواهد چه باشد ،مشیورت
نکرده است؟»
در این بخش از رمان ،فهاد از نرینگی خود ابراز بیزاری میکنید .بیهراسیتی چیرا؟! بیه نظیر
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میرسد این بخش ارتداطی تنگاتنگ با عنوان رمان

دارد .نویسینده درصیدد

است در این بخش به دو نکته اشاره کنید :اوا اینکیه نیام فهیاد (بیه معنیای یوزپلنیگ) از بُعید
نشانهشناختی گویای این است که فرادستی و قدرت ایین شخصییت نیه بیه دلییل تفیاوتهیای
بیولوژی مرد با زن ،بلکه زادة فرهنگ غالب است .دوم اینکه خیانواده ،در داییرهای کوچی تیر،
نمونة کوچ شدة جامعه است .اگر در جامعة انسانی زنان دیده شوند و در اجتماع حضور یابنید،
زنبودن نهتنها دیگر ننگ نیست ،بلکه هدفی خواستنی و مطلوب مردانی مثیل فهیاد مییشیود.
(از غیاض
فهادی که از مرد بودن بیزار است و رفتارهای زنانه از خود بروز مییدهید .نیام
یغیض الماء به معنی فروکش کردن) نیز از منظر نشیانهشناسیی و از نگیاه نویسینده مییتوانید
داللتگر فروکاستن تدریجی قدرت مرد و رو به زواا بیودن سیلطة میردان بیر زنیان در جامعیة
کویت باشد.
برآیند کلی از این بخش اینکه برخالف دیگر رمانهای فمینیستی که ابعاد مردساالری توسیط
» است که نمایندة طدقة مردان و عامل
شخصیتهای مذکر نمود مییابد ،در این رمان ،این «
اصلی ایجاد کلیشههای مردانه در خانواده قرار میگیرد .عدداهلل إبراهیم دربارة اینگونیه داسیتانهیا
میگوید« :گاهی جنس مذکر در متن کتاب بهعنوان عنصر غالب حضوری کمرنیگ دارد و از آنجیا
که متنهای اینچنینی خود بیانگر نابرابری بین کردار میرد و آرزوهیای زن اسیت ،سیخن دربیارة
وجود درگیری و چالش میان آن دو دشوار است .بنابراین ،به لحاظ سیاختار داسیتانی ،زمیانی کیه
حضور عنصر زن در صفحات کتاب پررنگتر است ،او عملی از خود نشان نمیدهید .لیذا در چنیین
متونی مرد بهعنوان قهرمان داستان بهرغم عدم وجودش ،فیاعلیتی مطلی دارد و در نقطیة مقابیل
زنی است که تقریداً حضورش در همة سیطرها نمیود دارد ،امیا کینشپیذیر بیوده و هییچ اقیدامی
نمیکند( ».إبراهیم 001 : 100ی .)000با این نگاه ،میتوان گفت که :مرد هرچند کمترین حضیور
را در این رمان دارد ،همچنان عنصر مسلط بر جامعه است و به نظر میرسد نویسنده درصدد است
از این طری کلیشهایشدن زنستیزی را در فرهنگ عرب بیان کند.

شخصیتهای

،

و

این شخصیتها نمایندة سه طدقة متفاوت از زنان نسل مییانی در جوامیع عیرب هسیتند
دختر

مقلد مادر و دارای شخصیتی منفعل و خرافاتی است .او با دابسیتن بیه خرافیات و

استناد به آیات و روایات ،برادرزادهاش ،فهاد ،را موجودی خاص و برتر میداند گویی او آنچنان
که از نامش پیداست ( ) از هرآنچه که به قدسیبودن فهاد (نماد مردانگی) خللیی وارد کنید،
ترسان است« .کانتخالتی

تستقیمِنثقافتِهاالدّینیةُأَسباباًلِکیتوکّدعلیإِستثنائیةِفهادِبینِ
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علی،فلیسَکافیاًأَنیکونَاإلِبنُالوتیدُلِإلبنِالوتیدِ...،بلینبغیأَنیکونَمویداًمِنلَدُنِاهللِفیی
عُلیائِه!» (العیسی « .) 1 : 113خالهام

با تمس

به فرهنگ دینیاش ،با ذکیر دالیلیی ،بیر

استثناییبودن فهادبن علی تأکید داشت .تنها و تنها پسر خانواده کافی ندود ...بلکه شایسته بیود
تا از جانب خداوند در عرش أعلی مورد تأیید قرار گیرد».
«فهاد» انسانی کامل و بینقص است که نقطة کانونی خانه را تشکیل میدهد و همة
از نگاه
زنان تحت سیطرة اویند

با پذیرش فرهنگ مردانه و فرودستانگاری خود ،انجام هیر کیاری

را منوط به کسب اجازه از مردان میداند« .یقرِّرُ ماذا نَفعلُ ،وَ کیفَ نَفعلُ ،وَ لِمااذا نَفعالُ وَ ذِذا ماا
أَرادَت ذِحدی أُمَّهاتِنا أَن تذهبَ ذِلی السّوقِ لِشِراءِ البیضِ و الماایونیََ وجابَ علیهاا أَن تحادِّدَ مَعاه
مَوعداً لِکَی یکونَ مَحرمُها فی تَبَضُّعِها ،وَ ذِذا ما خَطِرَ لَنا أَن نُغادرَ المجلسَ بِبسااطةٍ کاانَ علیناا أَن
نَحصُلَ مِنهُ علی الصّکِ الّذی یجیَُ لَنا ذلکَ!» (همان(« )03 :فهاد) تصیمیم مییگرفیت کیه چیه
کنیم و چگونه و چرا آن را انجام دهیم .هرگیاه یکیی از مادرانمیان مییخواسیت بیرای خرییدن
تخممر و مایونز به بازار برود ،میبایستی زمانی را مشخص میکرد تا در خرید وسیایل محیرم و
همراهش باشد و اگر به ذهنمان خطور میکرد که بیدردسر جلسهای را تیرک کنییم ،بایید بیه
مجوزی از طرف او دست مییافتیم!»
(از هوا و هراس) نماد زنانی است که ترس از فرهنگ فرادست میانع از
از جندة نشانهشناسی،
این شده تیا حقیوق خیود را دندیاا کننید و بیا انتخیاب حاشییة امین فرودسیتی باعی اسیتمرار
متوجیه
کلیشهسازیهای مردساالر شدهاند به نظر میرسد انتقاد العیسی در شخصیتپردازی
گروهی از زنان است که منفعالنه در طوا تاریخ فرهنگ مردسیاالر را پذیرفتیه و اعتقیادات دینیی
ایشان مانع از این شده تا جرئت عصیانگری را در سر بپرورانند .دخترانی که از این قشر بیر جیای
میمانند نیز همچون آنها منفعل هستند و به استمرار فرهنگ مردساالری دامن میزنند.
 ،در زندگی خود احساس سرخوردگی و شکست میکند .او در مقایسه با دیگر
 ،برعکس
افراد خانواده واقعبین است و میکوشد با طدع سرکش و روحیة تسلیمناپذیر ،خود و دخترش را
از کلیشههایی که به دورشان تنیده شده رهایی بخشد .گره داستان آنجا گشیوده مییشیود کیه
درنهایت ،ترس از آینده و سرنوشت ،را وامییدارد تیا بیا ارادهای محکیم زنیدگی جدییدی را
تجربه کند .این تحوا از نام او نیز هویداست،

(مفرد نور) به معنای شکوفه و شکفتن اسیت.

او همچون گلی درصدد است استعدادها و زیداییهیای خیود را شیکوفا سیازد و حقیوق طدیعیی
خویش را استیفا کند .ازاینرو ،درنهایت و در پی هویتطلدی علیه فرهنگ حاکم عصیان میکند
و تصمیم میگیرد چون مردان زندگی کند« :قَرّرت أَیضا بأَنها صارت رجلَ البیت ... ،حازت علی
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عضویةٍ فی ذحدی جمعیاتِ النّفعِ العامِ الثقافیةِ ... ،عادت أمی ذلی حقیقتِها الّتی تَغاضَت عَنها بِحجَّاةٍ
أَنّها زوجةٌ وَ أُمٌّ ... ،وَ طِوالَ تلک األیامِ ،کُنّا قادرَتَینِ عَلی أَن نضح ،ساهرنا اللیاالی بطولهاا ،نقارأ
دواوین الشعر و نتفرج علی األفالم اإلمریکیة و الهندیة( »...همان01 :ی(« .)019مادرم) تصیمیم
گرفت تا مرد خانه باشد ...در یکی از انجمنهای خیریة فرهنگی عضو شد ...میادرم بیه حقیقتیی
(هویتی) بازگشت که به دلیل همسر یا مادر بودن از آن چشم پوشیده بود ...در تمام آن روزهیا،
توانستیم خود را پیدا کنیم .تمام شب را بیدار میماندیم ،دیوان شیعر مییخوانیدیم و از دییدن
فیلمهای امریکایی و هندی لذت میبردیم».
به نظر میرسد العیسیی که خود کارمند یکی از ادارات دولتی کویت استی بیر ایین عقییده
است که زن می تواند ضمن پایدندی به وریای میادری و همسیری خیود ،همچیون میردان در
فعالیییت اجتمییاعی و اقتصییادی مشییارکت کنیید .موضییوع اشییتغاا یکییی از محورهییای مهییم در
مطالده گری حقوق زنان است و در این باب پیوسته دو نظر وجود داشته است« :از نظر گفتمیان
غالب ،جایگاه طدیعی زن در خانه و انجام دادن کارهای همسر و فرزندان بوده و همیواره بیر ایین
نکته تأکید میشد که فیزیولوژی و روانشناسی زن با این وریای کیامالً تطدیی مییکنید .در
مقابل ،مدافعان تغییر وضعیت زن بر این تأکید میکردند که آنچه طدیعت زنان نامیده مییشیود
وضعیتی است که در نتیجة شرایط تحمیلشدة اجتماعی و تربیت فرهنگی به وجود آمده است»
(پاکنیا  .)0 :0930به تعدیری دیگر ،باید بین جنس و جنسیت تفاوت قائل شد جنس حاصل
تفاوت مرد و زن در سیاختار فیزیولیوژی بیدن اسیت ،امیا جنسییت برسیاختة فرهنیگ جامعیة
مردساالر .قطعاً زن با مشارکت در ورای و امور مختل  ،تأثیر بسزایی در جامعه میگذارد .او بیا
اشتغاا ،عالوه بر کسب رضایت عاطفی ،هویت و شخصیت خود را بازیافته و میتوانید بیهعنیوان
موجودی انسانی از حقوق کامل خود بهرهمند گردد و استعداد و قابلیتش را در محیط بییرون از
منزا بروز دهد (کیاا .) 13 :0360
تعری زن بهعنوان موجودی که همواره در خدمت مرد و تسلیم محض او بوده و برای رشید
و تعالی خود از فرصت برابر با مردان برخوردار نیست ،او را از نگاه مردان به همسری اییدئاا و از
آن را در زنیدگی
نگاه زنان به جنسی فرودست مددا میکند و این همان چیزی بود کیه
شخصیاش تجربه کرده و معیار انتخاب عروسش قرار داده بود.
شخصیت دیگری است که نمایشگر بخشی دیگر از اندیشههای نویسنده اسیت .او عیروس
خانواده و مادر فهاد است که هیچ ارادهای از خود ندارد و پس از مر
مانده است .او دختری بوده که قدل از ازدواج توانسته نظر

شوهرش ،در خانة

را بیه خیود جلیب کنید و او را

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

ی ایینچنیین ی عروسیی مییخواسیت کیه از پسیرش بسییار کوچی تیر باشید .در برابیر

دخالتهایش غر نزند و ح اعتراض و ارهارنظر نداشته باشید ...همسیری کیه فقیط خانیهداری
کند[ ...،من] همانی بودم که غیضة میخواست :کر و الا و زیدا».
بعد از ازدواج ،همسرش علی نیز از او همین را میخواست« :
( ».همان.)093 :
« ...علی زنی میخواست که به او (مرد) نگاه برتری داشته باشد ...زنی میخواسیت کیه سیرگرم
خانهداری باشد ،دوستدار تحصیل نداشد و اشتغاا نیز به فکرش خطور نکند »...
حساسیت غیضة در مورد عروسش و کنترا همیشگی او که از نگیاه خیودش محدیت تلقیی
را میوبیهمیو اجیرا
را تا اوج ناامیدی و سرخوردگی پیش بیرد .او دسیتورات
میشد.
میکرد و نمیتوانست آنگونه که شایسته بود برای تنها پسرش ،فهاد ،مادری کند .درنهایت این
رن های فروخورده ،او را به موجودی تنها ،بیمار و افسرده تدیدیل نمیود .تیرس از ازدواج مجیدد
او را در حصار خانه محدوس کند« .
موجب شد

( »...همان:
093ی« .)096برای او کاری نکردم که احساس کنم پسر من است(... ،من) از هر شوق و اشتیاق
یا درد و اندوهی تهی بودم .از هر چیزی جز احسیاس زشیتی و نفیرت مادربزرگیت از احسیاس
عش و زندگیام میترسد ،مادربزرگت مرا پشت نقاب و حجابی ضخیم پنهان کرد و من هیم بیا
او همراهی کردم ،زیرا دیگر نمیخواستم زندگیام را با هیچ مردی شری شوم ...زنیی همچیون
من ،که تنها احساس نفرت و کودنی میکند ،هیچ تمایلی به مردی یا حتی سایة یی میرد هیم
ندارد ...فقط میخواهم بخورم ،تا با خوردن ،ناامیدیام را تسکین دهم ،چیراکیه [فعیلِ] خیوردن
[مثل مردان] مرا طرد نمیکند و نادیده نمیگیرد»...
در فرهنگ عرب به معنای زن سد عقل و بیعقیل نییز آمیده
از منظر نشانهشناسیِ نامها،
است با این تفصیل نقد نویسنده متوجه اینگونه زنان نیز هست که با پایدندی به سنتها ،ح
زندگی دوباره از آنان سلب میشود و ح مادریکردن برای کودک از آنها گرفته میشیود ،امیا
همچنان منفعل و سرخورده به زندگی تاری و سرد خود ادامه میدهند.
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برآیند کلی در این بخش اینکه

العیسی سه شخصیت

،

را نماینیدة

و تا حدودی

نسل میانی زن کویتی میداند که برخی مانند دو شخصیت اخیر تسلیم فرهنگ فرادست شیدهانید
و برخی دیگر همچون تالش کرده تا تغییر را از خود شیروع کننید و آن را بیه فرزنیدان خیود
آموزش دهند .در ادامه نسل سوم ،که محصوا تربیت این نسل هستند ،بررسی میشود.

شخصیت فاطمه و مضاوی
فاطمه و مضاوی ،بهعنوان نمایندة نسل نواندیش کوییت ،پیوسیته شیاهد کینشهیای میادران و
مادربزرگان خود در برابر فرهنگ مردانه بودهاند و اکنون نیز کمتر از نسل میانی با این فرهنیگ
غالب احساس سازگاری میکنند .العیسی با سیپردن رواییتگیری رمیان بیه دسیت ایین دو ،از
و واکینش متفیاوت
کودکی تا بزر سالی ،توانسته بیهخیوبی اندیشیههیای مردسیاالرانة
مادرانشان را به آن برایشان به نمایش بگذارد.
اما در این نسل نیز تا حدودی واکنشهای منفعالنیه نمیود میییابید ،زییرا برخیی از آنهیا
تربیتشدة دامان همان مادرانی هستند که به فرهنگ مردانه سر سپردهانید فاطمیه ،شخصییت
 ،بیرعکس از شخصییتی
مردد و منفعل ،نمایندة ایین طدقیه اسیت .ولیی مضیاوی ،دختیر
عصیانگر برخوردار است تا بدانجا که تصمیم میگیرد همة تابوها را زیر پا بگذارد.
مضاوی را میآزارد و عدور از این قیود گیاهی او را
پایدندی به اصوا و باورهای سنتیِ
دچار تنش و اضطراب میکند ،ولی عصیانگری وی در تجربهکردن بعضی امور ،از هویتطلدی و
انتخابگری او حکایت دارد .او در بخشی از داستان به شیوة جرییان سییاا ذهین و تی گیویی
درونی میگوید« :
( »..همیان.)3 :
«میدانستم که دارم آگاهانه مرتکب کارهای ممنوعه میشوم و تابوهای مادربزرگم را عمداً نقض
میکنم .نداید آن کارها را انجام میدادم ،اما پایدند به این عصیان و سرکشیی تیا آخیرین قطیرة
خونم بودم .»...مضاوی گاه در عصیانگری پا را از مادرش فراتر مینهد و خواهان آزادیهای
بیشتر است مثالً در مغامرهجویی عاشقانهای که با فهیاد دارد ،میادرش وی را از ایین کیار منیع
میکند و میگوید« :
( »0.همان 90 :ی« .) 91میروی پیش او (فهاد)؟ میروی پیش او روی پشتبام
 .0در ترجمة بخشهایی از شواهد متنی همچون شاهد مذکور از برگردان فارسی این رمان ،ترجمیة روکاهلل کریمیی
استفاده شده است.
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تا چه کنی؟!» اما او خطاب به مادرش میگوید« :به کسی مربوط نیست! ...من آزادم»...
اندیشة مذکور یادآور محور آزادی در فلسفة اگزیستانسیالیسم مطیرکشیده توسیط ژان پیل
سارتر 0است .سیمون دوبوار ،رهدر جندش دوم فمینیسم در فرانسه ،متأثر از سارتر ،این اندیشیه
را برای اولینبار در ادبیات فمینیسم مطرک نمود :وی معتقد اسیت کیه انسیان موجیودی آزاد و
انتخابگر است و قضاوت یا انتظارات جامعه نداید رفتارهای او را تغییر دهد یا بر کنشهیای وی
تأثیرگذار باشد .به نقل از هگل ،فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم« :ایینگونیه شخصییتهیا افیرادی
مستقل هستند که فقط به خودشان توجه دارند و هدفهای معینی هم برای خود برمیگزیننید
که منحصراً هدفهای خود آنان و خواست شخصیت خودشان است» (دقیقیان .) 1 :0930
اسیت .اقیدامات
اما فاطمه ،برعکس دخترخالة خود ،منفعل و گوشبیهفرمیان میادرش
کورکورانة

فاطمه را به دختری افسرده تددیل کرده است که تالشش را بیهوده مییانگیارد:

«...
» (العیسی « .) 13 : 113همهچیز برق میزند
و میدرخشد ،بهجز دختر سادهای که از صدحگاهان پشتیها را گردگیری میکند و ریرفهیا را
میشوید ،به امید اینکه او (فهاد) وی را بدیند و در هنگام عدور به او سالم کند».
تالش می کند مضاوی را نسدت بیه عواقی ب ناخوشیایند فرودسیتی در
اما در مقابل،
مقابل فرهنگ مردساالر آگاه کند .گو اینکه العیسی در ایین بخیش درصیدد اسیت بگویید:
«ذهنیت زن امروز از مفهوم زن بودن (جنس مؤنی ) متفیاوت از نگیاه زن سینتی اسیت .او
نمی خواهد عروس و بازیچة مردی شود که هر زمان اراده کند آرامشش را ضیمانت کنید
لذا این گونه نگاه مرد از ارزش و جایگاهش می کاهد و او را در مقابل مردان بی ارزش جلیوه
می دهد» (کیاا .) 13 :0360
در بخشی از رمان نوره خطاب به دخترش میگوید...« :

( »...العیسی  ...« .) 00 : 113تالش کردم ،خداوند شاهد است که من تالش کردم ،تیا
ندای آگاهکنندهای باشم که شبهنگام با تو خلوت میکند ...تا تو را از اینکه توانیاییات فراتیر از
آن است که تنی خواستنی در رختخواب شوهرت باشی ،آگاه کند ...آیا (رسیدن به همین هدف)
همین برایت کافی است؟ آیا همان را میخواهی؟ درحیالیکیه تیو هنیوز سینی نیداری ...هنیوز
(چیزهای زیادی) نمیدانی ...هنوز سادهای؟ آیا همین را میخواهی؟»
1. Jean-Paul Sartre
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کوششهای موف آمیز

تا آنجا پیش میرود که مضاوی خود با اطمینانخیاطر در جیواب

خواستگاری فهاد به او پاسخ منفی میدهد-« :
» (همیان:
« .) 13ی عزیزم چه میگویی؟ ی دربارة چهچیزی؟ ی دربارة ازدواج من و تو .ی آه فراموش کردم!
ازدواج! آرزویی که اکنون به بدترین شکل تحق پیدا میکرد ،دستانت را از دسیتهیایم بییرون
کشیدم ،بهآرامی راه میرفتم ،بهآرامیی بیه تیو پشیت کیردم ،خیودم را از تیو دور کیردم ،آرام و
دردمندانه ...از کنار تو میرفتم .ترکت میکردم عزیزم».
در نگاه نویسنده ،مضاوی همان دختری است که راه خویش را پیدا کرده ازاینرو دربارة این
شخصیت از زبان راوی میگوید« :
» (همان« .) 00 :اما او (مضیاوی) ،امکیان نیدارد کیه تسیلیم
تفکرات دیگران شود ...او میخواهد بیشتر از آن باشد ،میخواهید آنچیه را کیه طلیب مییکنید
انتخاب کند».
مضاوی که اکنون دچار تحولی بنیادین شده است به آنچه هست خشنود نیست و در پی آن
و جامعیة
است آنگونه باشد که شایستة ی زن اسیت و ایین همیان چییزی اسیت کیه
مردساالر با آن مخال اند .به اعتقاد نظام مردساالر «دختری که میخواهد فعاا باشد نه منفعیل
یعنی تحرک ،بلندپروازی و خالقیت داشته باشد غیرطدیعیی اسیت و میردوار تلقیی مییشیود»
(هییریس  .) 6 :0930نمونییة اییین پویییایی را در آنجییا میییتییوان مشییاهده کییرد کییه او از شییغل
موردعالقهاش (وکالت) با فهاد سخن میگوید ،ولی به جرم دختربودن بیا خواسیتة وی مخالفیت
میشود« :
» (العیسیی : 113
« .) 16ی چرا نداید وکیل شوم؟ ی چون تو دختری! ی آه! همیان علیتالعلیل ،همیان لکیة (عیار)
همیشگی ،ننگ موروثی ،واقعیت زشت (زنبودن) ... ،چیزی که تفسییرکنندة همیة چیزهاسیت،
انواع رلم و تدعیض و بیشرمی».
برآیند کلی در بخش پایانی اینکه نویسنده با تأکید بر شخصیت مضاوی درصدد است تحوا
بنیادینی را که در جامعة زنان کویت رخ داده است به تصویر بکشد .بیه نظیر مییرسید العیسیی
درصدد است در دنیای هنری که میآفریند ،گذشتة خیود را در شخصییت مضیاوی بیه نمیایش
بگذارد و این از ویژگیهای دنیای هنر و ادبیات است که ادیب با نگاه به گذشیته درصیدد اسیت
آیندهای بهتر برای همنوعان خود بسازد و آنان را به کماا برساند.

میترا علیشاهی /واکاوی شخصیتپردازیهای زنانه در رمان282 ...

نتیجهگیری
بستر جامعة کویت همچون میدانی است که طدقة مردان پیوسته در تالشاند قیدرت خیویش را
بازتولید کنند و با سلطه بر زن ،مانع دسترسیی ایشیان بیه سیرمایههیای اجتمیاعی ،اقتصیادی،
فرهنگی و ...شوند .شخصیت غیضه در این رمانی بهرغم زنبودنی نمایندة این طدقه است .یکیی
از شیوههای مهم بازتولید قدرت و فرایند کنترا ،طرک عادتوارهها و کلیشهسازیهایی است که
از همان اوایل کودکی در نهاد مهمی همچیون خیانواده مطیرک مییشیود و دختیران و پسیران،
آگاهانه یا ناخودآگاه ،بر این اساس عمل میکنند و ساختارهای ذهنییشیان شیکل مییگییرد و
برمدنای این ذهنیتها رفتار میکنند .این امر در ساحتی وسیعتر از خانواده ،یعنی جامعه ،باع
شکلگیری ساختاری میشود که دسترسی زنان را به سرمایهها و فرصتها محدود میکند.
العیسی ،پس از آشنایی با جریانهای فمینیستی تالش
برخی نویسندگان زن ،همچون
کردهاند با این رلم ساختاری به مدارزه برخیزند .العیسی با نویسیندگی بیهعنیوان یی سیرمایة
فرهنگی تالش نموده با داستاننویسی و آفرینش دنیای متن ،جهان ممکنی را بیه وجیود آورد و
با به حرکت درآوردن شخصییتهیای متعیدد زن و حیوادث گونیاگون ،مؤلفیههیای فمینیسیتی
همچون آزادی ،اشتغاا ،مقاومت در برابر دیگری (نظام مردساالر) ،حسِ بودن و هویت داشتن را
به تصویر بکشد .انتخاب شخصیتهای متعدد از نسلهای مختلی  ،انتخیاب نیام مناسیب بیرای
هری  ،سپردن غالب روایت به دست شخصیتهای نسل جدید ،از جمله سازوکارهایی است کیه
به نویسنده کم می کند بتواند جامعة در حاا گذار کویت را در این رمان بیه نمیایش بگیذارد.
جاریشدن حوادث در بستری به نام خانواده ،آفرینش شخصیتهای زن منفعل و مخیال اییدة
نویسنده ،می تواند این پیام را از جانب وی القا کند که مدارزه علیه سنت و مردساالری را باید از
 ، ،فاطمه ،تأکیدی بر ایین
خانواده به دختران آموخت و شخصیتهایی بیاراده همچون
ن کتة مهم است که همچنان که ساختار بر عملکرد فرد تأثیر دارد ،این طدقه از زنان نیز به عمید
یا غیرعمد در حفظ و استمرار این رلم ساختاریِ مرد علیه همجنسان خود شری هستند.
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