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بازتاب مردسالاري در شعر ناريمان علّوش
مينا غانمي اصل عربي ،دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه خليج فارس ،بوشهر
رسول بلاوي ،1دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه خليج فارس ،بوشهر
ناصر زارع ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه خليج فارس ،بوشهر
تاريخ دريافت9911/91/91 :

تاريخ پذيرش9911/91/91 :

چکيده
مردسالاري ،بسياري از ايدئولوژيهاي مرتبط با جنبش فمينيسم را تشکيل ميدهد که پدرسالاري و
سلطه و اقتدارِ دودماني نيز در ذيل همين مجموعه جاي ميگيرند .اين اقتدار مردانه ريشه در سلطهگري
مرد و سلطهپذيري زن دارد؛ بدين معنا که مرد بر پاية باورهاي فرهنگي و سنتي ،خود را تنها قيم و
عهدهدار زن معرفي ميکند .باري ،زناني که تا گذشتة نهچندان دور خود را تابع مرد مي دانستند ،امروزه
ادبيات و خاصه شعر را دستماية تحقق آرمان برابري خود و مردان قرار دادند.

شاعر

معاصر لبناني ،از زنان شاعري است که براي رسيدن به چنين آرماني در شعر خود از اين درونمايه بهره
گرفته .اين پژوهش با رويکرد توصيفي-تحليلي ،از رهگذر شعر

به دنبال پرداختن به

نگرش و باوري است که جوامع سلطهجوي مردسالار نسبت به زنان و نقش کليشهاي آنان دارند
همچنين در پي نقد مؤلفههاي زنستيزانهاي است که سلطهجويي و خودبرتر بيني مردان و نابرابريها،
تحقيرها و زنستيزي جنسيتي ،قانوني و عاطفي در حق زنان از آن مؤلفهها بهشمار ميآيند .يافتههاي
پژوهش نشان ميدهد که مردسالاري ،بستر بسياري از تبعيضهاي جنسيتي و نابرابريها در حقّ زنان
است .از آنجا که شاعر از يک سو نگاهي منفي به هويت سنتي زن دارد و از ديگر سوي ،خواستار
اصلاح شماري از آداب و رسوم سنتي است ،چاره را در جستن طرحي نو براي هويت زنان ميداند.

کليد واژهها :مردسالاري ،پدرسالاري ،فمينيسم ،سلطهگري ،ناريمان علّوش.

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولr.ballawy@pgu.ac.ir :
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مقدمه
جوامع بشري بر پاية مشارکت دو جانبة مردان و زنان استوار است و در اين ميان
هرگونه ارتباط انساني مبني بر صفات بيولوژيکي را نفي ميکند؛ بدين صورت که نقش
فعّال و تاثيرگذار زن و مرد در کنار يکديگر را ماية تداوم و استمرار زندگي اجتماعي
ميداند؛ ليکن ميل به سلطهگري و سيادتطلبي ،انسان را بر مَسند پوچ فرادستي بر
همنوع ضعيفاش نشانده است .اين خصلت که نشأتگرفته از خود برتربيني مردان بر
زنان ميباشد ،سبب شد تا زنان ،از حقوق و آزادي کمتري نسبت به مردان برخوردار
باشند و در جامعهاي مردمحور ،تن به زندگي دهند .جوامع مردسالار ابتدا حکومت
خود را در خانواده تحتعنوان پدرسالاري پايهگذاري کردند ،سپس چيرگي و نفوذ
آنان در جامعه رشد يافت .جنبش فمينيسم نيز براي اجراي برابري و دفاع از حقوق زن
وارد صحنه شد.
با وجود تعدّد اهداف جريانهاي فکري فمينيسم ،مردسالاري بعنوان يکي از
عمدهترين دلايل شکلگيري و تداوم اين جنبش بهشمار ميآيد .از سويي ديگر بازتاب
ديدگاههاي طرفداران حقوق زن در سراسر جهان ،بذر بيداري و آگاهي را در اذهان
برخي زنان سنتي که غير از سکوت اندوختهاي نداشتند ،روياند .در اين ميان بسياري از
آنها با روي آوردن به شعر و شاعري ،فرصتي يافتند تا با نوشتن از خود ،قدرت قلم
زنانه را به نمايش بگذارند.

شاعر لبناني از جملة اين شاعران است که در

پژوهش پيشرو سه مجموعة شعري وي را با رويکرد توصيفي-تحليلي ،مورد مطالعه و
بررسي قرار خواهد گرفت.
پرداختن به ديدگاه مردسالاري بهعنوان ايدئولوژي بارز شکلدهندة جنبش فمينيسم
و برجستهساختن نمودهاي زنستيزانة نشأت گرفته از برخي آداب و رسوم بيبنياد،
ماهيت اين پژوهش را به تصوير ميکشد و پرده برداشتن از نگرشهاي تازه مربوط به
سلطهجويي و زنستيزي مردان و آشکارساختن روحية فمينيستي شاعر ،اهداف
موردنظر را بيان ميکند .اين پژوهش دربردارندة چهار محور زنستيزي جنسيتي،
مردانه ،قانوني و عاطفي ميباشد.
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سؤالات پژوهش
هدف از اين پژوهش پاسخگويي به پرسشهاي زير ميباشد:
چگونه نمايان گشته است؟

-بازتاب مردسالاري در سرودههاي

بارزترين راهحلهاي پيشنهادي شاعر در خصوص رهايي زن از سلطهگري مردچيست؟
پيشينه پژوهش
نگاه ستيزانه به زن و رواج برخي فرهنگها و اعتقادهاي ناپسند نسبت به اين قشر
ضعيف در جامعه ،زمينه را براي پژوهشها و مطالعاتي از قبيل مردسالاري و پدرسالاري
هموار ساخته و توجّه بسياري را به خود معطوف کردهاست؛ در اين ميان به بررسي
بخشي از منابع و مصادر مرتبط با اين پژوهش از جمله کتاب «
قلم غيردا ليرنر و ترجمة

» به

(1891م) ،پرداخته خواهدشد؛ اين کتاب

تاريخچهاي از نظام پدرسالاري را بر خواننده عرضه ميدارد و دربردارندة ديدگاهها و
نگرشهايي مبني بر نفي نابرابري جنسيتي ميباشد؛ همانگونه که اين کتاب بهعنوان
مرجع در اين حوزه پژوهشي بهشمار ميآيد ،در زمينة پاياننامههاي دانشگاهي نيز مي-
توان به پژوهشي با عنوان «
» اشاره کرد که توسط

و

(5112م)

به رشتة تحرير درآمده است؛ اين پاياننامه مشتمل بر دو فصل با محوريت پدرسالاري
و شيوههاي آن بوده و درنگي بر ديدگاه پدرسالاري مدرن نيز داشته است .در باب
مطالعات منتشرشده در مجلات ،مقالهاي باعنوان
نوشتة

(5112م)؛ به نگارش درآمده؛ اين

مقاله به موضوع مردسالاري و نمودهاي آن از جمله :خشونتهاي کلامي ،جسمي و
رواني مردان نسبت به زنان ،توجّه ويژهاي داشته است .مقالة «زنان و گفتمان مردسالاري
در ادبيات داستاني مصر "موردکاوي داستانهاي کوتاه محمد حسين هيکل"» نوشتهي
معصومه نعمتي قزويني (مجلة زن در فرهنگ و هنر ،شمارة 1981 :4ش) ،مقالهاي ديگر
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در راستاي نمايان ساختن بارزترين شاخصههاي جوامع مردسالار در داستانهاي کوتاه
ميباشد .نگارنده اين شاخصهها را در سه حوزهي شخصيتي،
خانواده و جامعه ،مورد واکاوي قرار داده و به برخي نتايج که جايگاه زنان در مصر را
ترسيم مينمايد ،دست يافته است.
هرچند که مطالعهي منابع مذکور خالي از لطف نيست؛ ليکن از جهت پرداختن به
مسائل مدنظر اين پژوهش بيبهرهاند ،از طرفي به ندرت پژوهشي مرتبط با شعرهاي
منتشر شده و تنها يک مقاله با محوريت
نوشتة مينا غانمي اصل عربي و ديگران (مجلة لسان
مبين ،شمارة 1989 :92ش) بهچشم ميخورد و اين پژوهش تنها به بررسي شباهتهاي
مشترک ميان زن و طبيعت از منظر بوم فمينيسم اکتفا کرده است .اما پژوهش پيشرو،
قصد دارد از زاويه و نگاهي ديگر ،سرودههاي شاعر را مورد مطالعه قرار دهد.
ناريمان علّوش
شاعري لبناني است که از جايگاهي برجسته برخوردار ميباشد .نقش ادبي
و رسانهاي وي و همچنين فعاليتهاي فرهنگي او ،موجب غناي تجربة شاعرياش شده
تاکنون سه مجموعة شعري و يک رمان به رشتة تحرير درآورده،

است.

علاوه بر آن ،او مؤسس و مدير انتشاراتي به نام "

" ميباشد.

از جمله شاعراني است که به قدرت قلم در ارزش بخشي به هويت انسان
که موجب علو قلم و هويت زنانه ميشود ،ايمان دارد .وي ميگويد« :من زني هستم که
تنها به هنگام نوشتن کمر خم ميکند ،خميدگي من ماية رفعت قلمم است»
) .شعر

تصويري شفاف از رنج زنان قرباني فرهنگها و آداب و سنن

غلط است ،سرودههاي وي سرشار از فرياد نشنيدة دخترکاني است که به اجبار ازدواج
کردهاند و همچنان لوازم آرايشي خود را گچهاي مدرسهاي ميبينند که از درس خواندن
در آن محروم ماندند.
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مردسالاري
مردسالاري اصطلاحي برگرفته از دو واژهاي است که هرکدام در موقعيت خاصي مورد
استفاده قرار ميگيرد ،بنابراين شايسته است ابتدا اين دو مفهوم مورد تعريف و بررسي
قرار داده شود.
سلطة مقتدرانه
ردّ پاي سلطه و حکومت ،در زمينههاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي قابل مشاهده
است .نظريهپردازان متخصّص در اين زمينه تعريفهاي بسياري دربارة اين مفهوم ارائه
دادهاند و همگي «آنتونيو گرامشي »1را به عنوان اولين نظريهپرداز اصطلاح سلطه و
هژموني معرّفي ميکنند.

نيز در کتاب

ميگويد :سلطهگري 5بهدنبال کسب نفوذ بيشتر است تا بتواند منافع
شخصي يا جمعي خود را محقّق سازد و روياهاي خويش را به واقعيت تبديل کند
بر اين اساس ،سلطهگري در اغلب مواقع بهدور از صفات برابري
و عدل است .در واقع سلطه بر اساس گفتة اديب لبناني

»« ،به سلطنت و

حکومت فردي بر ديگري با هدفِ کسب سود و منفعت» اطلاق ميشود
حال آنکه پيروان اين ديدگاه ،آن را در سه سطح معنايي عام ،سنتي و
مارکسيستي مورد بررسي قراردادهاند
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سلطه همواره با بسياري از جريانهاي فکري معاصر همچون پدرسالاري و جنبشهاي
اين مسأله

فمينيستي همراه بوده است؛ همچنين در کتاب

مطرح شده که موضوعاتي در خصوص سلطة جنسيتي که صورتي ديگر از سلطهگري
بهحساب ميآيد ،شايعشده است

اما در اين راستا ،معناي

مارکسيستي /غربي سلطه را از جهت نزديکي به موضوع پژوهش مورد بررسي قرار
خواهد گرفت.
مردمحوري
با وجود اينکه تاکنون رويکردهاي فمينيستي حامي حقوق زنان افزايش يافته ،امّا چيزي
از نفوذ و سلطة مردان تابع نظام مردسالاري کاسته نشدهاست .مرد محوري با برچيده-
شدن نظام مادرسالاري و رويآوردن به نظام پدرسالاري ،ظهور کرد و آداب و رسوم و
ديدگاههاي پوچ ،آن را تثبيت کردند و آنچنان رواج پيدا کرد که «گويي تاکنون زني
بدون حمايت مرد زندگي نکرده باشد»

 ،اين امر سببشد تا زنان

نقش منزوي و موقعيت فرودست خود را در برابر مردان بپذيرند و از ابتداييترين
حقوق خود از جمله حقّ تعليم و تربيت که تهديدي براي مردان به شمار ميآمد،
محروم گردند و برچسب ناقص العقلي ملازم آنان باشد؛ «حال آنکه زنان به عقيدة
بزرگترين دانشمندان از لحاظ توانايي عقلي با مردان برابر هستند»

و

خلاف اين عقيده ،چيزي جز تصويب قانون ،تأييد اقتدار مردان بر زنان و محدود
ساختن تواناييهاي زن به خانه ،همسر و فرزندآوري نيست.
مردمحوري بر دو بخش قابل تقسيم است .1 :پدرسالاري که «زير مجموعة مرد
سالاري است» (نعمتي قزويني )211 :1981 ،و سلطهگري مرد بر اعضاي خانواده از جمله
مادر ،خواهر ،همسر و دختر را شامل ميشود .5 ،پاتريارک 9که متشکّل از «دو واژة
يوناني به معناي حکومت پدر است»

هر دو اصطلاح مرتبط

با يکديگرند و در اکثر اوقات به يک معنا بهکار برده ميشوند؛ با اين تفاوت که
پدرسالاري از موقعيت پدر ،بعنوان هستة مرکزي خانواده يا ريش سفيد قوم به منظور
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تقويت سلطهاش بر ديگري ،سوء استفاده ميکند حال آنکه پاتريارک ريشه در تعاليم
کليسا دارد؛ بدين معنا که «اين مفهوم از متن تورات به متن انجيل منتقل شد تا اينکه به
مرتبهاي از کليسا اطلاق گرديد؛ امّا همواره تعصبي مردانه نسبت به زن ،يا پدرانه نسبت
به مادر را در خود جاي ميدهد»

 .ميل به سلطهگري و طمع

استيلا بر ديگري که بواسطة آن حقوق شناخته شدة زنان ناديده انگاشته ميشوند ،پايه و
اساس ايدئولوژي پدرسالارانه را تشکيل ميدهد .اکثر «متفکّران فمينيستي نيز به منظور
اشاره يا ساماندهي جوامع از سلطة مردانه بر زنان ،بهره بردهاند»
؛ از اينرو ميتوان آن را بهعنوان شالودة بسياري از مطالعات فمينيستي و
محور اساسي ظهور سلطة مردان و بقاي ارزشهاي سنتي که موجب ترويج فرهنگهاي
کهن است ،در نظر گرفت.
مرد سالاري در قالب زنستيزي
بسياري از تحقيرهاي صورتگرفته از جانب مردان نسبت به زنان ،ريشه در
خانوادههاي پدرسالار دارد که در پايان به جوامع مردسالار ،که اظهارنظر و اعتراض
جاي خود را به سکوت و سرکوب ميدهد ،منتهي ميگردد .در واقع «زن شخصيتي
تحقيرشده از جانب مرد است و اين در حالي است که زندگي تنها با وجود آن دو کامل
ميگردد»

؛ ليکن ترس از دستدادن جايگاه و قدرت مردانه ،موجب-

شده تا مردان تسليم برابري جنسيتي نشوند و همواره بکوشند تا قشر زنان را در
جايگاهي پايينتر از خود و در معرض انواع فشارهاي جنسيتي ،مردانه ،قانوني و
عاطفي ،قرار دهند.
زنستيزي جنسيتي
زنستيزي جنسيتي ،مفهومي برگرفته از نهادينهشدن برخي فرهنگهاي مدّعي برتري
مردان بر زنان به لحاظ تفاوتهاي بيولوژيک ميان آنها ميباشد .اصطلاح جنسيت« 4در
دهة هفتاد ميلادي ،توسط «آن اوکلي »2و ديگر نظريهپردازان اين رويکرد ،بهمنظور
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توصيف ويژگيهاي اجتماعي مشخصشدة زن و مرد در مقابل ويژگيهاي زيست-
براساس اين تفاوتها ،مردان از جايگاه و

شناختي ،رواج يافت»

منزلت والايي برخوردار بودند؛ بهگونهاي که در تمام زمينهها ،برتري و صاحب نظري را
منحصر به خود ميدانستند .در اين ميان با بررسي شعري از

نمودي از

نمودهاي مردسالارانه بررسي خواهد شد:

اين قطعة شعري ،جملة مشهور فمينيست فرانسوي "سيمون دوبووار" را يادآور
ميشود؛ آنگاه که نوشت «انسان زن زاده نميشود :بلکه تبديل به زن ميشود»
 .اين عبارت بهخوبي قصد و غرض شاعر را ،در اين چند سطر کوتاه بيان
ميکند .به بياني ديگر ،در جوامع مردسالار ،زنان هويت مستقلي ندارند بلکه اين مردان
هستند که زنان را تحت کنترل دارند و وظايف و نقشهاي آنان را آنگونه که
ميخواهند ،رقم ميزنند .امّا عزم و اراده زن بالاتر از آن است که تسليم شود؛ چرا که
وي براي تحقّق خواستة خود ،همواره در جستجوي آزادي خواهد بود.
در قطعهاي ديگر از سرودههايش ،نمونهاي از مردسالاري را
بواسطة بهنمايش گذاشتن گفتگويي ميان مرد و زن به تصوير ميکشد:
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(همان)199 :

در جوامع مردسالار ،مردان فقط به دليل اينکه مرد به دنيا آمدهاند اين اجازه را به
خود ميدهند که هر طور که ميخواهند با زنان رفتار کنند .آنان بسياري از رفتارهاي
ناپسند و توهينآميزشان را براساس تفاوتهاي بيولوژيک از جمله مرد بودنشان ،توجيه
ميکنند؛ به عبارتي ديگر مردان از شخصيتي مستبد و خودرأي برخوردارند که
عصبانيت ،عصيان و سرزنش کردن را حقّ خود ميدانند در صورتيکه زنان بيدفاع،
چارهاي جز سکوت ندارند .شاعر سلطهگري بياساس آنان که برگرفته از اعتماد به
نفس کاذبشان است را در شعر خود مطرح ساخته ،و با تکرار ضمير و فعلهاي ا ّول
شخص ،خواهان نمايان ساختن غرور و تکبّر مردانه است که نتيجهاي جز تحقير و آزار
و اذيت زنان ندارد.
وجود شواهد بسيار در اشعار شاعر ،بازگوي ديدگاه مخالف وي نسبت به رنجهاي
زنان امروزي است که در جوامع پيشرفته و روشنفکر زندگي ميکنند .با بررسي شاهد
مثالي ديگر ،نمود تازهاي از اين محور مورد بررسي قرار ميگيرد:

نوشتار شاعر با شک و ترديدي از جانب شخص سلطهگر روبهرو است؛ وي ميداند
که نوشتههايش هنوز مورد قبول ديگري (مرد) نيست چراکه به عقيدة آنان ،نوشتار زنانه
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از مفاهيمي همچون اخلاص و وفاداري بهدور است؛ حال آنکه شاعر نه تنها تحت تأثير
چنين مقولههايي قرار نميگيرد بلکه روز به روز در حال تقويت ارادة نوشتن در خود
است تا به همگان ثابت کند که قلم زنانة وي دست کمي از قلم مردانه ندارد .امّا
عکسالعمل منفي برخي مردان نسبت به قلم زنانه ،منجر به محدودشدن قريحه و ذوق
ادبي به مردان و تحقير نوشتار زنانه ميباشد و اين درحالي است که «سبک نوشتاري
زنان امروز نسبت به زنان ديروز تغيير يافته و درونمايههاي جديد و دور از تقليد از
نوشتار مردانه را در خود جايداده»
نشاندادن موفقيت شاعرياش دو مجموعه از سرودههايش به نامهاي «
«

نيز براي
»و

» را در متن شعر يادآور ميشود.

زنستيزي مردانه
اين محور از پژوهش ،واقعيت زندگي زنان را در چارچوب خانه و خانواده ترسيم
ميکند .زنان در اکثر خانوادههاي مقيد به آداب و رسوم اشتباه ،همواره از شخصيتي
ضعيف و تسليمشده برخوردارند؛ به گونهاي که از حقّ اعتراض و مخالفت محروماند،
زيرا «سرپرست خانواده داراي شخصيتي فرماندهنده و مستبد ميباشد»
و زنان چارهاي جز تبعيت بي چون و چرا ندارند:
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شاعر در اين فقره ،تصويري دردآلود از عروسکاني بهنمايش ميگذارد که زودهنگام
به عقد مرداني در آمدهاند ،وي همچنين پدرسالاري مبني بر عقايد ظالمانه را زيرسؤال
ميبرد و آن را مقصر اصلي چنين ازدواجهايي ميداند .اين سروده نمودي روشن از
نقص و حرماني است که زن از بدو تو ّلد تا بههنگام پيري از آن رنج ميبرد؛ بهعبارتي
ديگر ،زن محکوم به زندگي در جهاني است خودباخته ،جهانيکه کودکي در آن ناتمام
مانده و آرزوهاي بچگانه به سرانجام نرسيده و خبري از زندگاني نيست .دخترکاني که
هنوز بزرگ نشدهاند ،با بهانة کاملکردن دين توسط برخي دينداران سودجو ،عروس
مرداني بزرگتر از خود ميشوند و چارهاي جز قربانيکردن روياهاي خويش ندارند.
بارزترين و شايعترين شکل اين محور از پژوهش ،در قطعة زير قابل بررسي
ميباشد:

»

(همان.)198 :

مرد در اينجا خود را در جايگاه فرماندهنده ميداند و از ديگري (زن) درخواست
فرمانپذيري و عدم مخالف دارد .او خود را به عنوان پدر خانهاي ميداند که کسي در
آن اجازة تصميمگيري ندارد و همه بايد مطيع او باشند ،هرچند که تصميمات او
خودخواهانه به نظر آيند .در چنين موقعيتي زن بايد به ناچار و علي رغم ميل باطني
خويش از ارزشهاي پدرسالاري که نوعي ستم به زنان به شمار ميرود ،تبعيت کند؛
حال آنکه رفتار اين دو در تربيت فرزندانشان تأثير منفي برجاي خواهد گذاشت؛ به
گونهاي که شخصيت پسران براساس رفتارهاي مردسالارانه شکل خواهد گرفت و
دختران به تقليد از مادران خود ،سکوت را بر نارضايتي ترجيح خواهند داد.
شاعر بار ديگر ايدئولوژي بارز شعرش را در قالب بيان زاويهاي رنجآور از ازدواج
اجباري دختران به نمايش ميگذارد:
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(همان.)44 :

دخترک اين قصيده که مانندهاي او در جوامع امروزي کم نيستند ،با بازي نقش زن
شوهردار ،سعي در پذيرفتن واقعيتي تلخ دارد؛ حال آنکه سنِ کم و روحيه بچهگانهاش،
وي را بهسوي کودکي سلب شده سوق ميدهد" .
است که «ازدواج شکلي ديگر از خريد و فروش است»

" منتقد سوري معتقد
؛ بنابراين گفته،

زنان در نمونههاي بسياري کالايي در معرض خريد و فروش هستند که ضميمة املاک
خريدار خود ميشوند و ناچار به تبعيت از مالک خود هستند.
زنستيزي قانوني
زنستيزي قانوني ،صورتي ديگر از مردسالاري ميباشد که در عرصههاي اجتماعي،
اقتصادي و سياسي جلوه بيشتري يافته است .اين محور از پژوهش وصف حال مرداني
است که بهواسطة برخي قوانين و دستورالعملهاي ناعادلانه سعي در سلطه بر زنان و
نهادينهکردن قانون نابرابري جنسيتي در تمام زمينهها دارند؛ ليکن زن با درنظرگرفتن اين
نابرابريها که عرصه را بر فعاليتهاي وي تنگ ساخته و غارت حقوقاش را افزايش
داده ،زبان به سرکشي باز کرده و زنان ديگر را به پيوستن به خويش فراخوانده است:
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شعر خود را با ذکر نام

شروع ميکند ،گويي شاعر قصد

يادآوري رنج زنانة مشترک ميان تمام بانوان را دارد و به همين منظور خواستار پايان-
دادن به سکوت و هراسي است که همواره ملازم آنان بوده .شاعر سعي در مهياساختن
زمينة انقلابي عليه باورهاي غلط است؛ لذا به هرکدام از همنوعان خويش مسئوليتي
واگذار ميکند تا اين انقلاب به فرجامي نيک انجامد .وي سکوت و خاموشي را مرگي
حتمي ميبيند و مبارزه در راه دستيافتن به آزادي را زندگاني شايستة انسان ميداند.
شاهد مثالي ديگر از اشعار شاعر ،نمودي زنستيزانه را برجسته کرده که در ادامه به آن
پرداخته خواهد شد:

(همان.)199-198 :

از اين متن شعري بوي سلطهگري همراه با غرور مردانه برميخيزد .مرد خود را با
صفاتي همچون قدرت ،اقتدار و خشونت معرفي ميکند و غير خود را ضعيف و ناتوان
به تصوير ميداند .همچنين وي نقش سلطان و رهبر را لايق شخصيت مردانهاش ميبيند
و زن را مطيع خود ميداند .بدين صورت ،محوريت او در جامعه بيش از پيش تثبيت
ميگردد و زن رسماً مستعمره وي ميشود .در چنين جوامعي که گفتمان مردسالارانه بر
آن حاکم است و واپسگرايان سيادت دارند ،به ندرت ميتوان تعريف صحيحي از
قدرت و ضعف ارائه داد.
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زنستيزي قانوني در شاهد مثال پيشرو ،نمودي از قوانين فرهنگهاي سنتي را مورد
نقد قرار ميدهد:

(همان.)48 :

در اين قسمت ،قوانين نشأتگرفته از باورهاي سنتي از جمله مسئلة ازدواج
اجباري دختران کم سن و سال را مورد نقد قرار ميدهد .دخترکان متأهل بهدليل
محروميت از حقّ کودکي ،دچار نوعي سردرگمي و آشفتگي ناشي از ارزشهاي سنتي
تحميل شده برآنان هستند ،به عبارتي روح کودکانه اين دختران در گورستان باورها و
عقايد پوشالي دفنشده و تنها جسد آنان است که در ميان زندگان سير ميکند .شاعر
نمونهاي ديگر از زنان قرباني را معرفي ميکند؛ زنانيکه قوانين عرفي مانع ازدواج آنان
با شخص دلخواه بوده و در نتيجه تن به ازدواج اجباري دادهاند؛ حال آنکه قلبهايشان
به ياد محبوب ميتپد .نمونههاي مشابه فراواني نيز در جوامع مردسالار و در ميان
کهنهپرستان وجود دارد.
زنستيزي عاطفي
آزار و اذيت عاطفي از جمله پنهانترين انواع زنستيزي است که تاکنون در مورد زنان
صورت گرفته .اين نوع بيشتر روان زنان را مورد هدف قرار ميدهد و احساسات و
عواطف آنان را اصابت ميکند و در نتيجه اعتماد به نفس آنان را متزلزل ميسازد .اين
آزار و اذيت در رفتارهاي برخي از مردان همچون بيتوجّهي به زن و نيازهاي او،
بياعتنايي به احساسات و خيانت و دروغ گفتن ،آشکار ميشود.

برخي از
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اين رفتارها را در شعرهايش به منظور فاشکردن اين پديده اجتماعي پنهان و ترسيم
درد و رنجهاي زنانه که زن را در معرض فشارهاي روحي و رواني قرار ميدهد ،يادآور
شده است:

شاعر در اين شعر ،احساسات جريحهدار شدهي زني را نقل ميکند که ديگر از
بياعتنايي محبوبِ خود به ستوه آمده و احساس عجز و ناتواني به او دست داده است.
عواطف زنانة او به گونهاي خدشهدار شدهاند که خواهان رفتنِ آن مرد از زندگيش
است؛ چرا که بود و نبود او ديگر برايش اهميتي ندارد .در واقع ،ديگر زن تحمّلِ اينکه
بازيچة مرد باشد را ندارد .اين گوشهاي از رفتارهاي مردسالارنهاي است که روح و
روان زنان را در حالتي از يأس و نااميدي قرار ميدهد.
نمونهاي ديگر از اين رنج پنهان در قالب خيانت مرد به زن ،بواسطة شعر زير مورد
تحليل قرار ميگيرد:
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خيانت همسر يکي از شايعترين انواع خيانتهايي است که منجر به خلق آزار و
اذيت عاطفي در زن ميشود و تأثيري منفي بر وي ميگذارد؛ به گونهاي که زن دچار
اختلال رواني ميشود و اعتماد خود را نسبت به ديگران از دست ميدهد و گاهي
اوقات اطرافيان او را مقصر ميدانند؛ چراکه «پيروان منطق مردانه ،خيانت را با دلايلي
همچون حسادت و بيپروايي و سرگرمي توجيه ميکنند» (

خيانت

آتش حسادت را در قلب زن شعلهور ميکند؛ زن خود را اصلي در زندگي مرد ميداند،
پس چگونه همسرش او را ناديده ميگيرد و بهسوي ديگري ميل پيدا ميکند؛ در واقع
اين بيتوجّهي توهين به زن و تحقير عواطف زنانهاش است.
آخرين محور از پژوهش حاضر ،شاهد مثالي مشتمل بر تضادي ميان احساسات
صادق و احساسات دروغين ميباشد:

شاعر ميان عواطف زنانه و مردانه تقابل ايجاد ميکند و اين تقابل را از زبان زن به
مخاطب بيان مينمايد .وي خود را پروانهاي در جستجوي شهد عشق به تصوير
ميکشد که هنوز به مقصود نرسيده است .در واقع اين تشبيه وصف حال زنان عاشقي
است که با بيمهري مردان روبهرو هستند .از طرفي جواني و زيبايي خويش را به زمين
حاصلخيزي در دست کشاورزي (مرد) بياعتنا توصيف ميکند که بدون هيچ تلاشي
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به ثمرة اين زمين چشم دوخته است .اين تصاوير شاعرانه پرده از بسياري واقعيتهاي
تلخ که زنان با آن دست و پنجه نرم ميکنند ،برميدارد.
نتيجهگيري
بازتاب نمودهاي مردسالارانه در سرودههاي

 ،يکي ديگر از ديدگاهها و

ايدئولوژيهاي وي در مبارزه با نگرشهاي منفي نسبت به زنان است .شاعر با مدّنظر
قراردادن چهار محو ِر زنستيزي جنسيتي ،مردانه ،قانوني و عاطفي ،سلطهگري مرد را
براي مخاطب بهتصوير کشيده و در اين ميان زنستيزي مردانه را منشأ شکلگيري ديگر
سلطهها ميداند.
قلم شاعرانة خويش را در جهت تحقّق بارزترين هدف يعني دعوت
به بيداري و آگاهي ،به خدمت گرفت .وي همچنين رفتار زنان سنتي را مورد انتقاد قرار
ميدهد و خواستار رهايي آنان از قيد و بند باورهاي پوچ و تبديلشدن به زناني مدرن
ميباشد.
شاعر بهواسطة مطرحساختن موضوع اجبار دختران به ازدواج ،آداب و سنن قبيلهاي
را نکوهش ميکند .وي رنج دخترکان عروس و عشقهاي ناکام زناني که به وصال يار
نرسيدهاند را در اشعارش براي اصلاح اينگونه قوانين ،منعکس ميکند.
در کنار نمايانساختن رنج و دردهاي زنانه ،راه حلّ برطرفساختن يا کاهش
اين رنجها را نيز به زنان يادآور ميشود .او بهدنبال افزايش آگاهي در زناني است که از
رهايي از عقايد کورکورانه ترس و واهمه دارند و معتقد است که عصيان و نافرماني در
مقابل سلطهگري مردان ،تنها راه نجات آنان است.
پينوشتها
Antonio Gramsci
Hegemony
Patriarchy
Gender
Ann Oakley

1.
2.
3.
4.
5.
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« .6زني /..که هويتاش بهدست مردي رقم خورده /..اثري از زندگاني در آن نيست /..بيمعنا گشته/..
با اين وجود /..تو همواره اصرار به /بردميدن /از خاکستر سوختن /و انتظاري دلسرد هستي /امّا
با عزمي قوي /همواره زني /..زنده به ياد عشق خواهي ماند»..
« .7من مَرد هستم /..من تصميمگيرندهام /..من مَرد هستم /..امرکننده و صاحبنظرم /من مرد هستم/..
حق دارم بخروشم /بجوشم /و سرزنش ..و بحث کنم /بي عذر و بهانه»...
« .8بگو چه کساني به خلوص سرودههايم شک دارند /آنها را به سوي دل روانه ميسازم تا يقين
کنند /من همان دوشيزهاي هستم که نيمهام گمگشته /امّا شکوفههاي قلبم در شبنم در حال نو
شدن هستند».
« .9نيمه دخترکي /نيمه عروسکي /نيمه عمري /تمام دارايياش بود /...آداب و سنن وي را ربودند/...
از معصوميت روياهايش /به آغوش مردي /که کامل گرداند نيمة ايمانش را /..و با وي به کمال
برسد». ..
 « .01خلاف خواست و ارادهي من عمل مکن /قوانين مرا نقض مکن /من سرپرست اين منزل و
حاکم اين /خانهام».
 « .00لابهلاي عروسکهاي درهمشکستهاش را کاويد /لباسهايش را /که ميلي به آغوش گرفتن/
پهلوي زني را ندارند /لوازم آرايشي را /که در پسِ آن پنهان ميداشت /کودکي شکسته شدهاش
را /در کيفهايش /که پر از /اشياء به دردنخور بود».
 « .01حوا /...عصيان کن /،فرياد برآور /،قلم بهدست گير /اگر دهانت را ببندي /بر ريههايت خواهي
بست /،راه عبور اکسيژن و هوا را»...
 « .01من قدرتمند هستم  /و تو زبون /من پرصلابت هستم و تو نرمخو /..سروري از آن من است/
سيادت از آن من است /من سلطهگر و توسعه طلب هستم».
 .01بهدنبال چيست؟ /سالهاي کودکي که در او دفن شده؟ /يا نيمة ديگر زنانهاش؟ /که بهوسيلة آن
تکميل کند /نيمة زني را /يا هديه دهد آن را /به زني دوشيزه». ..
 .01در آسمان آزاديت به پرواز درآ و بالهايم را با خود ببر /مرا به آن احتياجي نيست و قلبم دگر
خواهان تو نيست /با خود ببر آن لبخندِ بيرنگ را که هنگام رفتن بر لب ميکشي /سپس شتابان
ميروي و در را ميبندي /حال آنکه زني رنجور و شکسته را /در آرزوي دويدن به سويت و به
آغوش کشيدنت ،رها کردهاي».
 .06شايد فراوان باشند /و زيبا /به تو عشق ورزند /و برايت دلربايي کنند /شايد شيفتة آنها شدهاي/
يا به دنبال خود کشاندهاي /بسان نسيمي /از زمين مهاجرت ميکند /بهسوي سيارهها و ستارهها»..

بازتاب مردسالاري در شعر ناريمان علّوش 419
 .07اينگونه بودم من /پروانهاي در جستجوي شهد /ندانستي آن را چگونه در آغوش بگيري /و در
ميان گلهايت جا دهي /اينگونه بودي تو /در زمين بارورم /کشاورزي بياعتنا به خاک /و در
فصل برداشت /چشم دوخته به ميوة عشق». ..
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Abstract
Male domination and the patriarchal systems related to it are the
major arguments associated with a feminist movement. Man’s
hegemony is based on the law of the dominant and the dominated,
which has been established by some traditional perceptions of man’s
guardianship over women. The female was subordinate to the man
until she found a literary device with which to give herself an
opportunity to achieve equality with him. Among those who have
enjoyed this opportunity is the Lebanese poetess Nariman Alloush,
whose poetic experience deserves to be studied. The purpose of this
study conducted through the descriptive-analytical method is to
clarify the perception of patriarchal societies that still believe in the
stereotyping of women and their secondary role. Also, we try to
criticize the cases of predominance and inequality between men and
women as a result of depreciation and sex pressures, patriarchy, and
inequality in laws and emotions. It is concluded that patriarchy is a
combination of all the pressures and forms of dominance. Parental
persecution in Nariman’s poetry is a prelude to other persecutions and
inequalities. The poet's view of feminism is a negative view that calls
for a reform. Therefore, she criticizes the obedient traditional woman
and offers some solutions that helps to delineate a new identity for that
woman.
Keywords: Androcentrism, Patriarchy, Feminism, Dominance,
Nariman Allush.
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