دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال دهم /بيست و يکم پياپي 91 /علمي ()9311

»

بازنمود فرودستي زن در رمان «
پريسا نقدي پور ،کارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب
فرهاد رجبي ،1دانشيار ،دانشگاه گيلان
سيده اکرم رخشنده نيا ،دانشيار ،دانشگاه گيلان
تاريخ دريافت9311/91/91 :

تاريخ پذيرش9311/90/91 :

چکيده
مقولة فرودست ي ،بهعنوان يکي از اصتليترين مباحث فمنيسم اج ماعي ،در آثار و نظريههاي ادبي مورد
توجه است .فمنيسم گرچه داراي ابعاد و موضوعات مخ لف است ،اما به نظر ميرسد ن يجة تمام قضايا
و دغدغههاي فمنيستها اع راض به جايگاه زن در تاريخ و جهان معاصر است .جريان فمنيسم ،با فراز
و فرودهاي خود ،بعد از حضور در ادبيات غرب ،در حوزة ادبيات عربي نيز از جانب نويسندگان زن با
جديت بيش ري دنبال شد .از برجس هترين اين نويسندگان "

مصري است .او تحت تأثير
" بهدنبال دستت يابي به هويت زن

جايگاه نازل زن مصتتري ،به طور خاص در رمان "

بوده ،بر اين باور استت که در ساية توجه به حقوق اج ماعي زن ،دس يابي به هويت و در ن يجه خروج
در ابعاد مخ لف قابل بررسي

وي از مقام فرودست ي ،محقق ميگردد .چنين رسال ي در رمان

استت .اين نوشت ه بر آن استت تا با بررسي مقولة فرودس ي زن و پرداخ ن به خاس گاه و پيامدهاي آن،
تصويري از تلاش زن براي دس يابي به هدف يادشده ارائه دهد ،لذا پس از ارائة مخ صري دربارة فمنيسم
اج ماعي و رمان «

» ،مقولة فرودس ي را با اس فاده از شيوة توصيفي-تحليلي مورد بررسي قرار

ميدهد .ن ايج نشان ميدهد با توجه به مباني نظري تحقيق ،مفهوم فرودس ي در رمان حاضر ،تحت تأثير
محورهاي زن و وابست گي ،برساخ ة ذهني مردان ،مردسالاري و ذهنيت قدرت طلبي مردانه و سيطره بر
مسألة آموزش زن قرار دارد.

کليد واژهها :فرودس ي زن،

.

-1پست الک رونيکي نويسنده مسئولfarhadrajabi133@yahoo.com :
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مقدمه
ادبيات داس اني عرب ،بهعنوان يک دس اورد نو در دهههاي پاياني قرن بيس م با توجه به
شتکلگيري روابط اج ماعي جديد ،به بست ري گس رده براي تبلور دغدغههاي فمنيس ي
تبديل شتده استت .نويسندگان م عددي به طرح حقوق زنان در آثار خود پرداخ هاند که
از جمل تة آنهتتا "

" نويستتتنتتده ،فعتتال اج متتاعي ،فمينيستتتتت و

پزشتتک مصتتري استتت که بهگمان برخي ،بزرگترين نمايندة زنان رمان نويس عرب
بهشتتتمار ميرود .او در رمانهايش بهطور ويژه از تجربة زيستتتت خود بهره ميگيرد ،از
حقوق بشتر بهطور کلي و حقوق زنان بهطور خاص دفاع ميکند.

در سال

" 1891انجمن اتحتاد زنتان عرب" را بنيانگذاري کرد و به دليل مخالفت با پيمان کمپ
ديويد ،به زندان اف اد.
در حاشتتيه ماندن زنان ،هميشتته براي «ستتعداوي» ستتلال برانگيز استتت .او فقدان
دموکراستي و آزادي را عامل عقبماندگي و ناآگاهي هموطنانش ميداند .نخس ين رمان

او يعني «

» او را به خوانندگان عرب معرفي کرد .پس از آن ،وي رمانهاي

»« ،

ديگري از جمله «

»،

و چند داس ان کوتاه ديگر را به نگارش درآورد.
را بايد يکي از کارهاي بسيار موفق ادبيات داس اني
معاصتر عربي در حوزة فمنيسم بهحساب آورد .اين رمان براي اولين بار ،در سال 1881
ميلادي و در  191صفحه بهچاپ رسيده است.
اين نوشت ه ،بر آن استت تا با تبيين عوامل تأثيرگذار در جايگاه زن به بررسي مباني
ارتقاء حضورش در انديشة

و رويکرد تقابلي جامعه مردسالار بپردازد.

پيشينة تحقيق
رمان «

» به خاطر مفاهيم انستتتاني و اج ماعياش در دو حوزة زبان

عربي و فارستتي مورد توجه پژوهشتتگران قرار گرف ه استتت که از مهمترين پژوهشها
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
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بازنمود فرودستي زن در رمان «

مقالهاي با نام «
نوشت هي

در دسامبر سال

که در مجلهي

 1898ميلادي بهچاپ رسيده است و ديدگاههاي اين نويسنده را در ک ابهاي «
» و  ...مورد بررسي قرار ميدهد.

»« ،

در ک اب
( )1889پس از معرفي
و ارائة کلياتي دربارة او ،ديدگاههاي

را در آثارش تبيين و بررستتتي

مينمايد.
در ک اب «زن  ،دين و اخلاق» به قلم

شتتاهد

بحثهايي پيرامون جايگاه زن در جامعة استلامي با توجه با آموزههايي ديني هس يم .در
اين ک اب که در سه بخش تنظيم شده است ،نويسندگان ميکوشند با توجه به فهم خود
از آيات و روايات به تفستتتير جايگاه زن بپردازند .آنها از کمتوجهي طيفهاي مخ لف
جتامعه به زن ان قاد ميکنند و بر اين باورند که مردان ،با بهرهگيري از آيات وروايات به
است عمار زن ميپردازند .به نظر ميرستد ،يکسويهنگري نويسندگان به مقولة زن و م أثر
بودن از جريان فمنسيم از مشخصههاي اين اثر باشد .اي ن ک اب با ترجمه زاهد ويسي و
با همت شرکت چاپ ونشر بين الملل در سال  1199به چاپ دوم رسيده است.
و گونة ادبي رمان «نفت»» به قلم ابراهيم محمدي و

مقالهاي با عنوان «

همکاران در مجلة «پژوهش ادبيات معاصتتر جهان» دورة  19شتتمارة  )1181( 1بهچاپ
رستتيده استتت که نگارندگان ميکوشتتند با تکيه بر نظرية رمان ،گونهاي از آن را تحت
عنوان «رمان نفت» معرفي کنند.
جمال ستتليماني در پاياننامهاي تحت عنوان «عناصتتر ستتاخ اري در رمان «
»

» ( )1181تعاريف و مفاهيم نظري يعني ساخ ارگرايي ،رمان،

ادبيات داس اني ،شخصيت ،سبک و  ...را بيان نموده ،با نگاهي به زندگي شاعر ،به تطبيق
عناصتر داست اني پرداخ ه استت .در اين پاياننامه ،به ساخ ار رمان توجه شده و رويکرد
فمينيسم نمود چنداني در آن ندارد.
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پاياننامهاي تحت عنوان «سيماي زن در آثار
( ،)1181مباحث فکري

» به قلم سيده زهرا دهقان

در مورد مسألة زن و جايگاه او در جامعة مصر

مورد مطالعه قرار ميگيرد و بهصتورت مخ صتر به جنبش زنان و ستوسياليسم ،با عنوان
شتاخ

هاي آزادي زنان پرداخ ه شده است ،اما تفاوت مقالة حاضر با پژوهش يادشده،

در نوع مستتألهمندي استتت هدف در پاياننامة يادشتتده ،چنانکه از عنوانش بر ميآيد،
پرداخ ن به زن در مجموع آثار

استتتت در حاليکه در اين پژوهش،

نويسندگان قصد دارند تا صرفا به رويکرد فرودس ي زن در يک رمان ،بپردازند.
ام البنين بتاراني در پتايتاننتامتة خود تحت عنوان «بررستتتي تطبيقي رمانهاي
و شهرنوش پارسيپور بر مبناي نقد فمينيس ي (مطالعة موردي:

و

ستتو و زمستت ان بلند)» ( )1181پس از ارائة تعاريف و مباني نظري در پايان ،ستتبک
نوش ار زنانه را در آثار دو نويسنده بررسي ميکند.
تفاوت مقالة حاضتتر ،در خوانش فمينيستتم اج ماعي رمان "

" با

تأکيد رويکرد فرودست ي زن معاصر است که تاکنون در هيچ پژوهشي مورد بررسي قرار
نگرف ه است.
بحث اصلي
فمنيسم اجتماعي
فمنيستم «مجموعهاي از تصتورات فکري و فلستفي استت که ميکوشد به درک درست
ريشتهها و علل اخ لاف بين مردان و زنان با هدف بهبود شرايط و اعطاي فرصت بيش ر
به زنان در همة زمينهها دستتت يابد»

آنچه که از تعاريف

مخ لف دربارة فمينيستتم فهميده ميشتتود ،وجهة شتتورش تيبودن اين جنبش استتت «که
بهطور برجست ه و مشتخ

در پايان دهة  01قرن بيست م در برابر شرايطي که عليه زنان

وضت شتده بود شکل گرفت»

بدين معنا که حقوق زنان در جامعة

انستاني که مراکز قدرت و تصتميمگيري در سيطرة مردان است ناديده گرف ه ميشود و

بازنمود فرودستي زن در رمان «
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به همين دليل ،فمينيستم با ارائة رويکردها وو راهکارهاي م عدد ،ميکوشتتد تا به کسب
حقوق زنان نائل آيد
نظرية فمينيست ي ،بهعنوان يکي از اصليترين نظريههاي جامعهشناسي ،همواره مورد
توجه ناقدان در خوانش رمان معاصتتر استتت .در اثر ارتباط گس ت ردة دغدغهها و مباحث
جامعهشتتناخ ي ،در دهة 1801م موج جديدي از فمينيستتم در آمريکا ،انگلس ت ان و اروپا
پديدار گرديد .در اين دوره ،احستاستات شتخصي و تفاوتهاي جنسي زنان ،جنبههاي
اج ماعي و ستياستيتري بهخود گرفت( .تستتليمي )101 :1181 ،برخي فمينيستتتها بر آن
شدند تا اهدافي فراتر از گس رش آموزش و پرورش ،ورود زنان به بازار کار ،قانونيشدن
سقط جنين ،پرداخت دس مزد برابر به زنان ،برخورداري از حقوق مدني برابر و گس رش
امکانات کن رل مواليد را دنبال کنند .ستوسيال فمينيست ،جنس و طبقة اق صادي را عامل
س م بر زنان ميداند و با «طرح نظام دوگانگي (سرمايهداري و مردسالاري) از ميان رف ن
نابرابري را تنها به از ميان رف ن سترمايهداري و ست م سرمايهداري محدود نميکند ،بلکه
بر فروپاشي مردسالاري نيز تأکيد دارد» (اعزازي .)9: 1191،

رمان فمينيستي عربي
رمان فمينيست ي عرب ،چه در مرحلة پيريزي و چه در مرحلة تشکيل و بلوغ ،بدون در
نظر گرف ن توستتعة انديشتتههاي عربي قابل تصتتور نيستتت .قالب اج ماعي ،س تياس تي و
تاريخي که بست ر اين انديشه را تشکيل ميدهد ،با توجه به عوامل پذيرش و درياف ي که
از عرصتتتة دستتت اوردهاي نهضتتتت فکري عربي تجربه ميکردند ،نقش مهمي در روند
گردآوري دست اوردهاي زنان عرب ايفا کرد .برخي از مطالعات نشان ميدهند که تفاوت
زماني بين ظهور جنبشهاي ستتازمانياف ة زنان در جهان عرب بهطور خاص در مصتتر و
جنبشهاي زنان غربي ،که طي آن خواست ار حق ر ي و مشتتارکت ستياسي زنان بودند،
بيش از چهل سال نميباشد
با آغاز نيمة دوم قرن بيست ،شاهد شکوفايي داس اننويسان زن در حوزة زبان عربي
هست يم .بستياري از خوانندگان و ناقدان با نگاه به داست انهاي نوشت هشده توسط زنان،
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تمرکز آن را بر رابطة بين زن و مرد ميدانند« .

» يکي از نويسندگان معاصر

عربي ،در پاستخ به اين سلال که «نويسندگان زن چه چيزي به زنان عرب اعطا کردند؟»
مع قد استتت ،نافرماني عليه فرومايگي خود و جامعه ،شتتجاعت مطرحنمودن مشتتکلات
جستمي زن و پرداخ ن به س مي که از جانب مردان ،عليه زنان اعمال ميشود .مهمترين
) توجه به اين

دس ت اورد جامعة نويستتندگان زن عرب استتت

مللفه ،نوعي تقابل در برابر فرودس ي زنان را در رمان امروز عربي فاش ميکند.
ادبيات فمينيس ي عربي بهعنوان بخشي از ادبيات معاصر عربي ،در آغاز کار ،مخفيانه
پا به عرصتة ظهور نهاد .ديري نپاييد تا حيطة آن در اشکال مخ لف هنري ،بروز و ظهور
يافت .در اين ميان ،نقش روزنامهها و مجلات در انعکاس نوشتت ههاي زنان عربي بهويژه
اين نوع ادبيات ،در

زنان مصتتر ،لبنان و ستتوريه قابل توجه استتت

حوزة نقد ،از آن رو که تعريف جام و واحدي از فمنيستتتم وجود ندارد ،با نقد ادبيات
فمنيستت ي غرب همستتو استتت «فمنيستتم نه مادران بنيانگذار خود را ميشتتناستتد و نه
روششتتتناستتتي خاص خود را دارد .در به رين حالت ،ميتوان از ديدگاههاي گوناگون
فمنيست ي سخن گفت ،ديدگاهي که همگي درگير فعاليتهاي ان قادي و دگرگون کننده
هس ند» (مکاريک .)199:1181،به همين دليل به نظر ميرسد اتخاذ رويهاي واحد و مس قل
در خوانش فمنيس ي ادبيات داس اني عربي بسيار دشوار باشد.
رمان
«

» رواي ي از

استت .تصتوير روي جلد ک اب ،الهة

زني را نشتان ميدهد که در رمان به آن اشتاره شتده و در حکم نجاتبخش زنان است.
اين رمان از جهت نشتتانه و معنا واجد شتترايط و مللفههايي استتت که قابليت خوانش
فمنيس ي آن را آشکار ميکند .هدفي که قهرمان داس ان در پي آن است ،نوع تعامل ديگر
شتتتخصتتتيتها با او ،حوادث و ديگر عناصتتتر ،پيرامون محوري حرکت ميکنند که در
نهايت ،وجهة فمنيست يبودن اثر را مورد تأکيد قرار ميدهند.

در اين اثر بهدنبال

دس يابي به هويت زن است .اين مهم از آن روست که مهمترين مللفههاي مطالعات ادبي
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بازنمود فرودستي زن در رمان «

فمنيستتت ي در حوزة ان قتادي «بتازستتتازي تتاريخ زنتان و ستتتنت ادبي زنانه استتتت»
(مکاريک .)199:1181،زن ،در موقعيت ديگري يا فرودست قرار دارد و نويسنده ميخواهد
وقاي و تقابل شتخصتيتها را ،با هم به گونهاي پيش ببرد که استاس رابطة زن با مرد و
جامعه ،مورد تأکيد قرار گيرد .وي بر اين باور است که بر اين روابط ،نوعي تزلزل حاکم
استت ،لذا براي ارائة تصتوير درستتتر ،روايت را در همين تعليق ،است مرار ميبخشد،
چنانکه وق ي به موضتتتوع زندگي زن قهرمان داستتت ان با مردي که در خانهاش زندگي
ميکند ميپردازد ،استاس اين ارتباط را مطرح نمينمايد و مشتخ

نميکند که ميان آن

دو چه رابطة حقوقي برقرار استتت .اين رمان ،دربردارندة درونمايههاي اج ماعي ،دردها
و مظلوميتهاي زنان در طي تاريخ استتت اين ستت م عموماً از ناحية مردان بر زنان و به
صتتورت ستتنتهاي عمومي بر جامعه ،تحميل شتتده استتت و در عين حال بهگونهاي
اع راف به دردهايي استت که خود نويسنده با همنوعانش در جامعة سن ي تجربه کرده و
ناگزير است روي اين زخمهاي کهنه سرپوش بگذارند.
شتخصتيت قهرمان داست ان ،زني استت که گرچه همچون ديگر شتتخصيتها ،نامي
ندارد ،اما در ستراستر داس ان بر آن است تا در اثر مقابله با عوامل فرودس ي زن ،هويت
ازدستتترف ة خويش را در اج ماع بازيابد ،الب ه اين تلاش ،به نويستتنده کمک ميکند تا
تصويري روشن از جايگاه زن جامعة خويش ،فراروي مخاطبانش قرار دهد.
فرودستي زن
جريان فمينيستتم ،مع قد استتت که زنان در وضتتعي ي فرودستتت نستتبت به مردان قرار
گرف تهاند به همين منظور ،به مقابله با استتت يلاي مردان و رستتتيدن به برابري عمومي و
حقوقي زن و مرد پرداخ ه استتت« .مبناي مش ت رک تمامي فمينيستتتها توجه به موقعيت
فرودستتت زنان در جامعه و تبعيض تي استتت که زنان به دليل جنس خود با آن رو به رو
ميشتتتونتد» (فريدمن .)1 :1191 ،از ديدگاه فمينيستتت ي ،فرودستتت ي زنان بازتاب جامعة
مردستالارانه و توزي نابرابر قدرت استت .ممکن است آدمي ،يک «مونث» از نژاد انسان
زاده شتتتود اما تمدن «زن» ميآفريند و از پيش تعيين ميکند که زنان چطور بايد رف ار
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کنند (همان« .)11 :ستتيمون دوبووار »1مع قد استتت «هيچ ستترنوشتتت زيستتتشتتناخ ي،
روانشتناخ ي و اق صادي ،چهرة زن را بهعنوان يک چهرة فروتر تعيين نميکند .در واق ،
تمدن بشري تمامي اين کاس يها را پرورده است» (دوبووار.)101 :1198 ،

جريان فمينيستم با تأکيد بر جايگاه فرودست ي زنان در ادبيات معاصر عربي ،از تبلور
خاصتي برخوردار استت فمينيستهاي راديکال مع قدند که «مردان در تمام عرصههاي
زندگي بر زنان س تيطره دارند .رابطة بين زنان و مردان بر استتاس قدرت استتت و تمامي
مشتکلات زنان با جنسيت آنان در ارتباط است»
اتفاق در فضتاي فکري -فرهنگي مصر،

گس رشياف ن اين
را برميانگيزد تا مهارت خود

را بتا دغتدغههاي اج ماعي آميخ ه ،روح انستتتانباوري و خرد جمعي را به جامعة زنان
تزريق کند .او بر اين باور است که ايدئولوژي حاکم بر جامعة مصر ،از مردان موجوداتي
فرادست ساخ ه ،آنها را در ر س قرار ميدهد لذا طبيعي است که زن مصري ،تاب مرد
و موجودي فرودست قلمداد گردد:

نويستنده بر آن استت تا تصتور جنس دوم بودن زن را بهتصوير کشد در اين ميان،
مردان در صتتفهايي جلوتر از زنان حرکت ميکنند و زنان تاب محض مردان هستت ند.
اين تتابعيتت در همتة امور زنان وجود دارد .در جاي ديگر ،مشتتتابه همين تصتتتوير از
وضعيت قرارگرف ن مردان و زنان و ويژگيهاي شکلي و پوششي آنها ارائه ميگردد.
با توجه به اين نمونه ،ميتوان گفت که مردان با توجه به وضتتتوح کارکردشتتتان در
جامعه نسبت به تيرگي و ابهام موجود در عملکرد زنها از موقعيت فرادس ي برخوردارند
و

ح ي در تأکيد به رنو لباسشان نيز از اين مهم غافل نيست .علاوه بر اين ،در

رمان مورد بحث ،زنان عموماً پشت سر مردان حرکت ميکنند:

بهنظر ميرسد ،نويسنده بر آن است تا با ذکر تقدم ظاهري مردان بر زنان ،جايگاه
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آنها را در برخورداري از حقوق اج ماعي مورد تأکيد قرار دهد .اين مهم ،گرچه چندان
بهطور برجس ه نمود نمييابد ،اما ساخ ار کلي رمان به بيان اين کمبود کمک ميکند.
از ديگر مسائل تأثيرگذار در طرح مقولة فرودس ي زنان ،نگاه ابزاري جامعة مردسالار
به زن استتت که به شتتدت مورد ان قاد فمينيستتم اج ماعي واق ميشتتود« .نگاه ابزاري به
زنان بنابر ستاخ ار جامعة مردسالارانه موجب فرودس ي زنان ميشود .عدم کن رل زنان بر
جستم خود و احساسات جنسيشان در نظر فمينيستها ،از عوامل سلطة مردان بر زنان
ميباشد» (فريدمن .)80: 1191 ،

در رمان خويش ،است فادة ابزاري از زن را به عنوان پيشدرآمدي بسيار مهم
در شتکلگيري تصتور فرودس ي زن مورد تأکيد قرار ميدهد .در همين راس ا ،تصاويري
را خلق ميکند که مرد ،نگاهي ابزاري به زن داشتت ه و از اين مستتير ميکوشتتد تا او را
تحت تصرف خود درآورد
ن يجة خلق چنين تصتتويري ،ستتيطرة بي چون و چراي مرد بر زن و فرودستت ي زن
خواهتد بود .چنين اتفتاقي در همتة زواياي زندگي فردي و اج ماعي زن قابل دريافت
استتت ،از اينرو مردان از ماهي ي مشتت رک در قبال زن برخوردار هستت ند در هر حالت
وجه مش رک ماهيتهاي شوهر ،صاحبکار ،پليس و ،...سيطره بر زن است:

(همان.)91 :

در چنين فضتايي بر آن است تا ناديده انگاش ن حقوق زن و کالا انگاري او
را از جانب عناصتتر جامعه م ذکر شتتود« .ناقدان فمنيستتت دهة  1801و 1891م تفاوت
جنستي را شتالودة س م مادي و سرکوب فکري زنان ميدانس ند» (مکاريک .)199:1181،بر
همين مبنا شتتتکل برخود مرد با زن در جامعة مردستتتالار ،قالبي و داراي ماهي ي معلوم
استت در اين قالب رف اري ،مرد همواره زن را بهعنوان موجودي فرودست ميشناسد و
او را صرف نظر از موقعيت اج ماعياش ،تاب قلمداد ميکند.
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زن و وابستگي
از مهمترين دغتدغتههتاي زنتان که در نهايت باعث معرفي زنان به عنوان جنس دوم يا
فرودست ميگردد ،مقولة وابس گي است« .ساخ ار مردسالارانة جامعه بهگونهاي است که
زنان را در موقعيت نابرابر قرار ميدهد و هريک از آنان را وابس ه به وجود مردي ميکند
تا از او حمايت کند» (اعزازي19 :1191 ،

با طرح مسألة وابس گي زن ،او را جنسي فرودست معرفي کند تاجاييکه
تواني براي خروج از فضتتتاي نامستتتاعد ندارد ،لذا ناگزير استتتت از مردان براي حل
مشکلات خود کمک بگيرد:

پرستتشهاي مطرح شتتده در اين فراز از رمان ،قبل از هر مفهومي مقولة وابستت گي
ناشتتي از فرودستت ي را نشتتان ميدهد.

در رمان خود مع قد استتت ،قوانين

تحميلشتتده بر زنان ،در نوع پوشتتش وَ الگوهاي پذيرف ه شتتده ،باعث ميشتتود تا اين
ذهينتت براي زنتان شتتتکتل بگيرد کته بتايتد مطابق با هنجارهاي اج ماعي عمل کنند
علاوه بر اين ،او از نقش لايههاي قدرت جامعه ،غافل نيستتت.
حتاکمان جامعه ،بهعنوان م صتتتديان امور و در ر س لايههاي قدرت ،با وضتتت قوانين
نادرستت در دو عرصة عمومي و خصوصي ،نقش زيادي در وابس گي زنان دارند .آنها
با تشتتديد ستتختگيريهاي عرفي و اج ماعي عليه زن ،جايگاه او را در مرتبة پايينتري
نسبت به مرد قرار ميدهند:
(همان)11 :

وابس ت گي زن به مرد ،برآيند وض ت چنين قوانيني استتت .پادشتتاه در اين رمان ،نماد
قدرت و بنيانگذار يک ايدئولوژي استتتت که بايد از آن پيروي کرد .او اقدام به وضتتت
قانوني ميکند که بر اساس آن ،محدوديت ديگري براي زنان ايجاد ميشود :پناه دادن به
زن ح ي با مجوز رستمي ستفر ممنوع است حکمي که معمولا براي يک مجرم يا م هم
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تحتت تعقيب صتتتادر ميگردد .نظارت و ايجاد محدوديت بر زنان بهوستتتيلة مردان از
 ،با توجه به چنين رويکردي در جاي جاي رمان

عوامل فرودست ي زنان استتت.

خويش نقش قدرت حاکمه را در اعمال محدوديت بر زن نشان ميدهد (همان.)90 :
برساختههاي ذهني مردان
از بررستي ديدگاههاي فمينيستتتها بهويژه در حوزة فمينيستتم اج ماعي ،معلوم ميگردد
باورها و تصتورات موجود در جامعة سن ي ،برساخ ة ذهنيت مردان است .اين ذهنيتها،
با گذشتت زمان و به تدريج به عنوان ذهني ي مسلط بر جامعه تحميل ميگردد« .دوبووار
مع قد است :زن را مرد و ساخ ارها و نهادهاي او ساخ ه و پرداخ ه کردهاند» (نجم عراقي،

 .)111 :1181چنين نگرشتي بهطور ويژه بهوستيلة «فمنيستتهاي پستاساخ ارگرا» 9مورد
تأکيد قرار ميگيرد .آنها «جنستيت را محصتتول همان ستتاخ ار زباني يا توهمي ميدانند
که توهم هويت را هم ايجاد ميکند» (کليگز.)119 :1181 ،

» اين ذهنيت ،غالب استتت که هويت زن ،در جايگاهي

در رمان «

فروتر قرار دارد ،لذا زن ح ي اگر به مقام الوهيت هم رستتتيده باشتتتد ،همچنان مقامش،
فروتر است:

«
»

اشتتاره به حضتتور الهة زن در زير زمين ،بيانگر جايگاه مکاني زنِ قدرتمندِ فرضتتي
استتت .او ميتواند معادلات قدرت را در ستتطج جامعه ت يير دهد هرچند که در جهان
واق  ،چنين مکاني (زير زمين :مقام فرودين) فاقد توانمندي در ايجاد ت يير است.
ستتعداوي ستتررشتت ة الوهيت را در رمان خود دنبال ميکند و بار ديگر پرستتشهايي
هدفدار را مطرح ميکند تا برستتاخ ههاي ذهني مردان را بهتصتتوير کشتتد .او اين بار در
کنار الههها ،به طرح نگرش مردانه ميپردازد ،چنانکه گويا زن ،ناگزير است هرچيزي را
با مردان بسنجد.
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(همان.)11 :

از ديگر ساز وکارهاي ذهني مردانه در شکلگيري مباحث فرودس ي زن ،مقولة دانش
استت .دانش ،يکي از ستاز وکارهاي قدرت مدرن براي کن رل و نظارت اج ماع است و
فقدان دانش و آموزش ،ستبب بهوجود آمدن جهل و خرافات بين مردم ميشتتود .به نظر
ميرستتد جست جو براي ياف ن منشتتأ گناه و در نهايت م همکردن شتيطان ،ناش تي از عدم
برخورداري جامعة انستتاني از بينش تي م قن استتت.

با وقوف بر اين

جريان ،وقاي رمانش را به پيش ميبرد.

(همان:
)00

در قستم ي ديگر از رمان ،بار ديگر شتيطان مقصتر ويرانيهاي جامعه تلقي ميشود،
هنوز منبعي براي آگتاهي مردم از شتتتر خرافتات وجود نتدارد .روزنتامتههتا که وظيفة
اطلاعرستاني و آگاهيبخشتي را برعهده دارند ،در اخ يار پادشاه (مرکز قدرت) هس ند و
در راست اي تأمين خواست ههايي گام برميدارند که در نهايت با سمت و سو بخشيدن به
ذهنيت مردم ،آنها را دچار تش ت و عقبماندگي فکري ميکنند (همان.)91 :

نويستنده ،در راست اي عمل به وظيفة اج ماعي خويش ،براي قهرمان داس ان ،الگويي
خردمند ميآفريند .اين الگو همان «پير فرزانه» 11استتت که قهرمان داستت ان هر از گاهي
پيام او را تکرار ميکند تا با ايجاد ذهني ي فعال ،کارکرد اج ماعي و نقش راهبردي زن را
در ايجاد ت يير م ذکر شود:
(همان)91 :

طنين چنين صتداهايي در رمان ،نشانة رويکردي تقابلي با برساخ ههاي ذهني مردانه
و بيانگر اين نک ة استاستي استت که اغواگري و انحراف در جامعة انساني ،مخ
جنس خاص نيستت ،بلکه ميتواند دربارة نوع بشتر صتدق کند.

يک

در رمان خود
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نشتان ميدهد که در جوام است بدادزده و مردستتالار ،زن را عامل اصتتلي گناه دانست ه و
تمامي کاس يها را به او نسبت مي دهند هر چند که گناهکار نباشد:

(همان)118 :

نويستتتنده در يک پاراگراف ،زن ،گاو اهلي و ماشتتتين را درکنار هم ميآورد که اين
موضوع ،بيانگر نگاه جامعه به زن است .آوردن صفت در اين موقعيتها تأکيد خوبي به
موصتتوف خود ميدهد« .اهلي بودن» از اين جهت که زنان بهدستتت مردها رام شتتدهاند.
«ماشتين» نيز بيانگر اين نک ه است که آنان ساخ ه و پرداخ ة دست مردان هس ند و براي
اطاعت از مردان برنامهريزي شتدهاند ح ي اتصاف به «گاو» هم گاهي از اين باب است
که نويسنده ميخواهد بگويد زن نميتواند از موقعي ي که در آن قرار دارد ،خارج شود.
بهعبارتي ديگر ،اصتتل رام و ستتاخ ه و پرداخ ة ذهن مردان بودن ،توصتتيفي استتت که
با طرح آن ،قصد دارد تا نگاه ان قادي خود را از وض موجود بيان کند.
مردسالاري و ذهنيت قدرتطلبي
مردستالاري ،نظام و ساخ اري است که در آن مردان توسط نهادهاي مخ لف (اج ماعي،
ستياستي ،اق صتادي و  )...زنان را تحت سلطة خود قرار ميدهند اين ميزان نفوذ مردان
نسبت به زنان در جوام مخ لف ،م فاوت است .با اين وجود ،مردان از سهم بيش ري در
مزاياي اج ماعي همچون قدرت ،ثروت ،اح رام و  ...برخوردارند.
فمينستتهاي سوسياليست و مارکسيست ،مردسالاري را بيش ر در جنبههاي مادي و
در ارتباط با ستتترمايهداري بررستتتي ميکنند .به نظر ميرستتتد محور اصتتتلي مبارزات
فمينيست ي ،بازخورد نظام مردستالاري باشتد زيرا فمنيستها مشکل اصلي را در تسلط
مرد بر زن و نظام مرد سالاري حاکم بر جوام ميدانند (هي وود.)111 :1198 ،
فمينيستتم مع قد استتت «مردستتالاري بهدليل تفاوتهاي جنس تي ي وظايف ويژة زنان،
نظير مادري و همسري ،ريشه در سلطة مردانه در محيط خانه دارد» (سبحاني )09 :1191 ،و
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در طي آن «مردان از طريق به کارگيري زور و فشتار مس قيم يا از طريق سنتها ،قانون،
زبان ،آداب و رستوم ،آداب معارضتت ،آموزش و تقستيم کار مشخ

ميکنند که سهم

زنان در جامعه چيست» (اعزازي.)11 :1191 ،

نگاه

به مقولة مردسالاري ،تفاوتي بنيادين با نگرشهاي فمنيس ي ندارد.

او در رمان خود با ترستيم فضتتايي ستتاده قصتتد دارد تا ستيطرة بيچون و چراي مرد را
بهعنوان مرکز قدرت ،صتتاحب کار و نماد جامعه بهتصتتوير کشتتد .او همچنين هر نوع
رف اري که از زن سر ميزند تاب عمل مرد است:

» 11

اين تابعيت محض ،گرچه ممکن استتت تحت تأثير اع راض مبال هآميز

به

ستاخ ار جامعة مصتر باشتد ،اما واقعيت اين است که نويسنده از چنين گزارههايي براي
ترستيم قدرت مرد مورد است فاده قرار داده استت .او با بهتصتوير کشتيدن شکل زندگي
انسانها فرآيند پذيرندگي و تسليم عمومي اج ماع را مورد تأکيد قرار ميدهد و همچون
فمنيستتهاي راديکال ميکوشتد «تا از طريق تأکيد بر س م مش رکي که بهواسطة تفاوت
زنتان با مردان بر آنها ميرود نوعي از همبستتت گي ملنث را به وجود بياورد» (مکاريک،

 .)189 :1181اما پذيرش اين موضتتوع توستتط ديگر زنان جامعه ،بهعلت عدم بلوغ درک
اج ماعي ،کار را براي تحقق اين هدف سخت ميکند بهويژه آنجا که زن قهرمان داس ان
با اين جواب از طرف زنان ديگر مواجه ميشود که:
اش ال زن قهرمان در ادارة باس انشناسي و پيگيري هدف از مسير بازگشت به جهان
مرده ،نشتان دهندة اين استت که در جامعة هدف ،زنان ،تحت تأثير ساخ ار قدرتطلبي
مردانه ناچارند در جهان وهمناک گذشتتت ه در پي اعادة هويت خود باشتتتند ،گرچه اين
مهم ،محقق نميشود و موجب تنزل جايگاه زن ميگردد.
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سيطره بر زن در مسألة آموزش
آموزش ،از ارکان توستعة جوام است و دس يابي به آن بدون وجود زنان ،ممکن نيست.
زنان در ستطج جامعه و خانواده نقش مهمي در آموزش نسلهاي آينده دارند .به واسطة
آنان بس تياري از فرهنوها پايدار ميشتتود ،بنابراين لازم استتت براي رس تيدن به توستتعة
پايدار ،امکانات لازم را براي زنان فراهم کرد:

در شاهد بالا ،تصويري از خانه با مردي که ح ي اجازه نمي دهد حرف زن تمام شود
و دس وراتش که ارتباطي به گف ههاي زن ندارد ،گويا ميخواهد به او بفهماند که حرفش
اهمي ي ندارد و از جملههاي کوتاه به منظور تستتتري در فرمانبرداري و قاطعيت در کلام
اس فاده ميکند ،به مخاطب ارائه ميشود .او نميگذارد زن به ک اب نزديک شود .واکنش
در برابر مطالعة زن ،خود دليلي استتت بر عدم تمايل جامعة مردستتالار به افزايش ستتطج
فرهنگي و علمي جامعه و در پي آن ،ارتقاء سطج آگاهي زن.
فمنيستتتتهتا بر اين عقيتدهاند که «م فکران مذکر از افلاطون به اين ستتتو ،از طريق
ستتتاختتت و پرداختتت منطق متتاننتتدي ،زن را موجودي منفعتتل معرفي کردهانتتد در
نظريهپردازيهاي فلستتتفي اينان ،ستتتوژة مذکر به خود باز ميگردد هر چيزي که ديگر
است و جز اوست منفي است و ناانديشيدني» (مکاريک.)181 :1181 ،

در کنار ستيطرة مرد بر مستائل آموزشي زن ،دخالت در امر اش ال ،در جهت اعمال
قدرت بر عرصتة يادگيري زنان استت .در جوام مرد سالار ،زنان به مشاغل سخت و يا
مشتاغلي که م ناسب با شأن آنان نيست مش ول ميشوند و در صورت هرگونه کوتاهي،
با خشونت مرکز قدرت مواجه ميگردند:
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درگيري زن بتا مرد نشتتتان ميدهد زن توانايي اع راض و مبارزه با يک نمود از مرد
ستالاري را دارد ،اما قدرت جامعة مرد سالار بر او چيره ميگردد و با لرزشي او را زمين
ميزند .مرد ،از برندهشتتدن در رقاب ي نابرابر لذت ميبرد امري که بهطور قط و يقين با
افزايش قدرت آگاهي زن محقق نخواهد شد.
در دورة جديد ،اعمال قدرت بر افراد جامعه بهويژه زنان ،در شتتيوة نظارت و کن رل
بر رف ار آنان صتتورت ميگيرد و ن يجة آن ،اعمال محدوديت بر زنان و عدم برخورداري
از حقوق انستتتاني خود در ابعاد مخ لف استتتت« .به علت کن رل و نظارت در جامعه و
خانواده ،در بستتياري موارد ،زنان مجبور ميشتتوند که رف ار خود را با آنچه نظم قواعد
جامعه از آنان خواست ار است هماهنو سازند» (اعزازي .)11: 1191 ،نويسنده ،منشأ اصلي
اين اتفاق را رف ار پرخاشتتتگرانة مردان ميداند و مع قد استتتت که مردان از حقوق خود
براي ظلم بيش ر بر زنان و تحقير آنان اس فاده ميکنند.
در رمان ستعداوي ،اعمال قدرت بر زنان به دو صتورت مطرح است :اول ،قدرتي از
ستتوي مرد که اقدام به ک کزدن او در صتتورت نافرماني ميکند و دوم ،قدرتي که مان
ارادة او ميشود تا از خود دفاع کند و اين قدرت ،همان قدرت نفت است که بر زندگي
آنان ستتايه افکنده در جوام مردستتالار ،مردم تحت س تيطرة قدرتي مافوق اراده و اخ يار
خود هس ند و اين سيطرة قدرت بر مردم جامعه بيش ر در زنان به چشم ميخورد.
نتيجهگيري
جريان فمنيستتم عربي ،محصتتول دغدغههاي نويستتندگان زن عربي در راستت اي ارائة
وضتتعيت اج ماعي و حقوقي زن در جامعة معاصتتر استتت .از همينرو عموماً م أثر از
واقعيتهاي زندگي زنان و کاربستتهاي اج ماعي حضتور آنها در عرصتة دس يابي به
هويت استتتت.

در واکنش به جريان فرودستتت ي زن ،با مطالعة تاريخي
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ستترنوشتتت زن مصتتري و واقعيتهاي اج ماعي ،به تصتتوير آن ميپردازد .از اين رو
نميتوان رمان او را زائيدة خيال يا بهکارگيري صرف عناصر روايت قلمداد کرد.
» روايتت تزلزل جايگاه زن در جامعهاي استتتت در حال

رمتان «

گذار از ستنت به مدرنيسم .نويسنده ،بحران هوي ي را که در اين نزاع ،گريبانگير جامعه
ميشتود ترسيم کرده ،اذعان ميکند جنس زن ،بيش رين آسيب را م حمل ميشود .زن در
اين کشتاکش بين دس يابي به هويت و بحرانهاي اج ماعي و اق صادي حاکم بر جامعه،
در تعليق استتتت ،لتذا براي رف موان تلتاش ميکنتد امري که تحقق آن بهدليل تمرکز
قدرت ،عدم آموزش صحيج و قدرت بلامنازع سنت ،دشوار به نظر ميرسد.
فرودس ي زن در مصر ،علاوه بر ابعاد اج ماعي و اق صادي ،از ساخ ار سن ي حاکم بر
نظتام فکري نيز نشتتتأت ميگيرد چنتانکته ايتدئولوژي حتتاکم بر آن عمومتاً از مردان،
موجوداتي فرادستت (خود) و از زنان نيروي فرودستت (ديگري) ميسازد .همين اتفاق
باعث ميشتود

همچون سيمون دوبووار با تأکيد بر جنس دوم بودن زن ،مراتب

اع راض خود را ابراز نمايد.
در رمتان مورد بحتث ،وابستتت گي زن بته مرد ،تحتتأثير قوانين و تعريف الگوهاي
مستلط صورت ميگيرد .گرچه ممکن است الگوهاي جامعة مصر ،تحتتأثير نوگرايي و
تحول اق صتادي و اج ماعي دچار دگرديسي گردد ،اما سرنوشت و حقوق زنان همچنان
امري مح وم و در مرتبهاي فروتر از جنس مسلط تعيين ميشود .اين امر به فرودس ي زن
مشروعيت بخشيده ،ذهني ي را شکل ميدهد که بر طبق آن ،پذيرش فرادس ي مرد ،مطابق
با هنجارهاي اج ماعي است.
 ،همچون بيش ر فمنيستها ،مع قد است تفاوت بين انسانها هيچ ارتباطي با
جنستتيت افراد ندارد .او در اين رمان مع قد استتت ،آموزش يکي از مهمترين محورهاي
ارتقاء انستان استت ،در جامعة است بداد زده ،ستيطره بر مقول ة آموزش باعث شده است
جنس زن ،در مقامي فروتر از مرد قرار گيرد.
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تلاش براي درهم شتتکستت ن برستتاخ ههاي ذهني مردانه ،مخالفت با قوانين نابرابر و
کوشتتش براي دستت يابي به هويت ،از اصتتليترين مکانيستتمهاي زن در گريز از مقولة
فرودس ي در رمان

است.

پينوشتها
 .1ستيمون دوبووآر ) ، (Simone de Beauvoirفيلسوف ،نويسنده ،فمينيست و اگزيس انسياليست
فرانستوي استت که در ستال  1819ميلادي در شهر پاريس بهدنيا آمد.از مشهورترين اثر او ک اب جنس
دوم است که در دو جلد تنظيم شده و به پديدهي زنانگي از زواياي مخ لف مي پردازد.
 .1گروهي از مردان که جامههاي گشاد بر تن دارند و سرهايشان با پوشش سفيدي پيچيده شده است
بالاي سرش به صف آمدند .پشت سرشان دس هاي از زنان با جامههاي سياه بر تن ،به حرکت در آمدند.
 .1در تاريکي شتب پنهان شتد (کارفرما) از پشتت سرش نهان شدند (مردان) و از پشت سرشان زنان
(پنهان شدند)
 .1صتدا شبيه صداي شوهرش است اما پيپ مشکي روي لبش نشان ميدهد که صاحب کارش است
که روي صتندلي نشتست ه است .مرد دور خود چرخيد و روبروي زن قرار گرفت .چهرهاش را که ديد،
فهميد او کاراگاه است.
 .1هيچکس نميدانست چرا يک زن بايد فرار کند؟ اگر فرار کند به کجا مي رود؟ آيا ممکن است تنها
فرار کرده باشد؟ فکر مي کني با مرد ديگري فرار کرده باشد؟
 .0روز بعد دست ور پادشتاه صتادر شتد :محروميت زنان از مرخصتي .اگر زني با مرخصي بيرون برود
اسکان يا پناه دادن به او ممنوع است.
.9

فمنيسم پساساخ ارگرا از زيرشاخههاي جريان پسافمنيسم است که مع قد است تبعيض جنسي در

زبتان نهف ته و تعميم آن بته ديگر زمينهها منطقي نيستتتت (موريس .)11 :1111 ،اين جريان ،تحتتأثير
تئوريهاي پستاساخ ارگرايانه و پسامدرن که توسط فيلسوفاني چون فوکو و دريدا و ليوتار طرح شدند
بهوجود آمد .از معروفترين چهرههاي اين نگرش ،عبارتند از :لوس ايريگاري ،هلن ستتتيستتتکو ،ژوليا
کريس وا.
.9

آيا بهراست ي ممکن است که الههها زير سطج زمين زندگي کنند؟ آيا اين جز يک نيرنو و فريب

براي کشاندن او به اين مکان نبود؟
.8

«وق ي تمام پيامبران که در مرتبهي نازلتري نستتتبت به الههها قرار دارند ،از جنس مرد هستتت ند

چگونه ممکن است مقام الوهيت را براي زن تصور کنيم»
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 .11شتيطان بود که با گوشت و خونش بهشکل انسان در آمده .مردم گف ند :طوفان از (جانب) شيطان
استت و الههي مادر را ندا دادند تا نجاتشتان دهد .اي مادر عزيزمان کجايي؟ آيا اين شيطان است تو را
پنهان کرده استت؟ لايهاي ستخت بر چهرهات پوشتانده؟ چهرهات را زشت کرده و اسمت را ت يير داده
است؟
 .11پير فرزانه ،يکي از کهن الگوهاي مطرح شتتده در ناخودآگاه جمعي يونو استتت که در تنگناهاي
روحي نمودار ميشتود و قهرمان را که قادر به تصميمگيري نيست هدايت ميکند .پي ر فرزانه نماد خرد
موروثي و جزء سرشت همهي انسانها محسوب ميشود و از طريق عقل برتر کمک ميکند تا انسان از
سرنوشت شوم نجات يابد (يونو.)111:1109،
 .11صداي خالهاش که در تاريکي شب شنيده مي شود :هيچ شيطاني نيست جز انسان
 .11ممکن است گاو اهلي ،روزي مرخصي بگيرد و بيرون برود و دس گاه ،روزي از کار بايس اد .کسي
حق ندارد هيچ يک از اين دو را به بدرف اري م هم کند ،اما م استتفانه او زن استتت و امکان ندارد که
بيگناه باشد
 .11صتتداي پادشتتاه (گويا) از درون قيفي شتتنيده شتتد .کلماتش کج و معوج ،زبانش کج و هيچ کس
نفهميد چه ميگويد .رئيس آنها سرش را با تعجب تکان داد .سرشان را تکان دادند .سپس از انجام اين
کار باز ايس اد آنها نيز باز ايس ادند( .تاب رئيس خود بودند) از روي صندلي خود بلند شد بلند شدند .در
تاريکي شب پنهان شد از پشت سرش پنهان شدند و از پشت سرشان زنان.
.11

تو هم مثل ما يک زن هس ي .چرا بشکه را حمل نميکني؟

 .10آيا ميخواني؟ (مطالعه ميکني؟) جز دو پا و ستتاق هيچ چيز از مرد پيدا نبود .زانوهاي پر از موي
او از بين لباس خواب پيداستتت .يعني چشتتمانش در زانوهايش قرار دارد؟ به محض اينکه ک اب را باز
ميکرد که بخواند ،چشمان مرد را ترسان و لرزان ميديد.ک اب را کنار بگذار....از ساعت يک برايش غذا
آماده کرد .چگونه او به اين سترعت گرستنه ميشتود؟ اگر گرستنه شود ظرف غذا بالاي اجاق است و
آشپرخانه در سه قدمي.
 .19در آن لحظه مرد درحالي که دس ش را بالا برده بود ،ظاهر شد .نزديک بود ضربه سرش را بشکافد
اما زن جست ي زد و از مرگ رهيد .چنان که گويي در ميدان نبرد است مرد بالاي سر ايس اد و به طرفش
خم شتد به رغم بي حالي (کستلي) او را زمين زد .بيلچه را از دس ش ربود تا او را خل سلاح کند ،زن
بشکه را گرفت...
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Abstract
Subordination, as an important topic of social feminism, is widely
dealt with in literary works and theories. Although feminism has
different dimensions and themes, it seems that the result of all the
feministic concerns is the protest at the woman's lower position in the
history and the contemporary world. The feminism, with all its ups and
downs, after experiencing Western literature, was followed seriously by
women writers in the Arabic literature. A well-known writer in this field
is Nawal el-Saadawi from Egypt. She is impressed by the position of
the Egyptian woman and, specifically in the novel Al-Hobb fi Zamanal-Naft seeks to retrieve the woman's identity. She believes that, in the
light of the social rights of the woman, achieving her identity occurs
only as a result of leaving her subordinate position. This approach can
be viewed in various aspects of her novel. The present study aims to
investigate female subordination and its results as well as provide an
image of women's efforts to achieve their desired goal. So, after a brief
overview is given of social feminism and Saadawi’s novel, the concept
of subordination is examined using the descriptive-analytic method.
The results show that, according to the theoretical foundations of the
research, the concept of subordination in the present novel is affected
by women’s dependence, the mental construction of men, patriarchy
and male power, and the control on women's education.
Keywords: Subordination, Woman, Nawal Saadawi, Al Hobb fi
Zaman al-naft.
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