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  چكيده
ارتباط محكمي با و  مناسبات فرهنگي ـ اجتماعي است يندي ذهني و مبتني برآپذيري جنسيت فر جامعه
در طي آن، زنان و مردان از هم متمايز شده و رفتارهاي  هاي حاكم بر جامعه دارد كه و ارزش باورها

شكل مطرح   توان به اين لة اساسي اين پژوهش را ميمسأ. شود داده ميام از آنها نسبت خاصي به هركد
ها را در زندگي  تواند هويت زنان را تحت تأثير قرار دهد و آن پذيري جنسيت مي كرد كه آيا جامعه

ها تا چه ميزان  بودن پاسخ، اين محدوديت فردي و اجتماعي محدود سازد يا خير؟ و در صورت مثبت
  رفتاري و روحي ـ رواني به زنان آسيب برساند؟ تواند از لحاظ مي

 شناسي جنسيت و تأثير آن بر رفتار استفاده از نقد جامعهو با  تحليلي ـ توصيفياين نوشتار بر پاية روش 
دهد كه  نشان مي ،"العليان قماشة" از» لن أعود«و » إمرأة بقايا«؛ »لست أنا«: زنان در سه داستان كوتاه

پذيري ناقص جنسيتي، زمينة تحقير خود و در نتيجه تخريب نظام خانواده را  جامعهچگونه زنان بر اثر 
ي شكست و سرخوردگي در انتظارات، به شدت منفعل گشته، دست به  آنان با تجربه. آورند فراهم مي

  .است  و اجتماعي قابل رديابي ها در دو سطح  فردي  آسيبزنند كه اين  اعمال انحرافي و پرخطر مي
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  مقدمه
  مسألة تحقيق

  امروزه واژة جنسيت، به پركاربردترين اصطالح در حوزة مطالعاتي آثار زنانه تبديل شده
رساند كه زنان، نه به واسطة  اين واژه با مفهوم وسيع خود، اين باور را مي. است

هاي اجتماعي است  شان با مردان؛ بلكه به كمك فرهنگ و ساخت ژيكيهاي بيولو تفاوت
. اند اند و نقش اساسي خود را در زندگي به فراموشي سپرده كه محدود و محبوس شده

به آن جنبه از «و دهد  مي توضيح را »زنانه« و »مردانه« به فرهنگي بندي دسته ،جنسيت
شناختي، فرهنگي و  روان كه منشأ شود ي زن و مرد مربوط ميها ها و ويژگي تفاوت

   .)175: 1374گيدنز، (» اجتماعي دارند
ي آنان، بيش از هر چيز، از جامعه رفتار و عملكرد زنان در زندگي فردي و خانوادگ

 .يابد پذيري آنان منشأ مي هاي فرهنگي متأثر و يا به عبارت بهتر، از نحوة جامعه و آموزه
ات اجتماعي توسط اعضاي ها و اعتقاد رها، ارزشپذيري، مكانيزم اخذ هنجا جامعه«

   .)306: 1369مندراس، (» جامعه است
دختران را با انواع پذيري جنسيتي است كه  پذيري، جامعه يكي از انواع جامعه

كند كه آنان را از بروز  مواجه مي  اي ذهني تحقيركننده تفكراتها و  محدوديت
دختر، نه از «. سازد دود و فرمانبردار ميبه شدت مح شان دور، و استعدادهاي طبيعي

دهد؛ بلكه به دليل اينكه به  اش خود را به مرد اختصاص مي رو كه به سبب كهتري آن
در . بخشد مرد اختصاص داده شده است، با قبول فكر كهتري، به آن كهتري ثبات مي

بلكه با مدل يابد؛  حقيقت، دختر با افزايش ارزش انساني خود در برابر مردها، بها نمي
: 2، ج1385دوبووار، (» كند اي مردها، اين بها را كسب ميقراردادن خود بر اساس رؤياه

يابند، هر نوع پيشرفت، احساس امنيت،  زناني كه در نظام سلطة پدرساالر رشد مي .)102
كنند و بر همين  وجو مي قدرت و ارتقاي خود را در قالب مردان زندگي خود، جست

در « .آيند به شدت متكي و با اعتماد به نفسي پايين بارمي اساس، موجوداتي
ها و  پذيري بر اساس الگوي پدرساالر و برتري جنس مذكر بر مؤنث، ارزش جامعه

  كه در خدمت كند  شود و در نتيجه، زن، باور مي ساالرانه منتقل مي هاي مرد ايدئولوژي
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  .)250: 1998مارشال، (» مرد است
يابند، در زندگي شخصي و  رايط نامتوازن فرهنگي رشد ميدختراني كه در چنين ش
پذير و در صورت بروز ناهماهنگي در انتظارات، به  خانوادگي به شدت آسيب

در اين حالت، ممكن است در . شوند ـ رواني مبتال مي هاي متعدد روحي يبيمار
. ي بياورندرفتاري رو گيري درست ناتوان باشند و به كج مشكالت، از تصميمبا برخورد 

ست كه مردم آن را براي كل جامعه يا ا رفتارنوعي ، )كاركردي(رفتاري  رفتاريِ كج«
اين گونه . شمارند چنين رفتاري را مجاز نمي  دانند و در نتيجه افراد معيني مضر مي

بسياري از . نامند مي) مجرمانه(يا ) جنايي(آن را  رفتار، رفتاري است كه معموالً
رفتاري فقط  باشد و كج تقدند بايد تمام توجهات به اين رفتار معطوفشناسان مع جامعه
  .)13: 1386صديق سروستاني، (» هاست همين

. پردازد انحرافات رفتاري مي ك، در علم رفتارشناسي به مطالعةسوسيوژني نظرية
شوند، دست به  دهد كه چرا برخي افراد كه با ناكامي مواجه مي اين نظريه نشان مي...«

از . كنند كشي مي اند، آدم زنند و بعضي ديگر كه همان اندازه ناكامي داشته شي ميخودك
. كنش پرخاشگرانة ناشي از ناكامي: كشي اساسا يك چيزند اين رويكرد، خودكشي و آدم

كشي،  كه آدم در حالي گرا و عليه خويش است؛ خاشگري درونپر ،اما خودكشي
ين نظريه مدعي است افرادي كه به شدت ا. گرا و عليه ديگري است پرخاشگري برون
كنش  تجربه كرده باشند؛اند، اگر محدوديت بيروني ضعيفي را  دچار ناكامي شده

يعني خودكشي و اگر از محدوديت بيروني قوي رنج ) گرا دورن(پرخاشگرانة خودگرا 
» كنند يعني ديگركشي را انتخاب مي )گرا برون(كشيده باشند، كنش پرخاشگرانة ديگرگرا 

  .)139: همان(
  

  تحقيقو اهداف اهميت 
هاي مهمي كه در طول حيات خود  هاي مختلف زندگي يك زن، و نقش تأمل در دوره
سازي زنان براي زندگي و اعطاي  دهد كه آموزش و آماده گيرد؛ نشان مي بر عهده مي

استقالل فكري و شغلي به آنان، از اهميت بسيار بيشتري نسبت به مردان برخوردار 
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كمتري نسبت به مردان از ارزش انساني در كشورهاي عربي  غالباًزنان . ستا
اين امر منحصر به . آيند ميو به عنوان موجوداتي ثانوي و ضعيف به شمار برخوردارند 

هاي مختلف زماني از گذشته تا كنون قابل پيگيري و  زمان خاصي نبوده و در دوره
ونه كشورها به زنان در عصر حاضر، ي ظلم اين گ بارزترين نمونه. مشاهده است

تحصيالت دانشگاهي و يعني  خويشحقوق ايتدايي كردن بسياري از آنان از  محروم
مراحل آموزش «. ها اجبار به ازدواج است شغل و در بعضي خانوادهانتخاب آزادي در 

پذيري، رهبري و اعتماد به  پسربچه، مسؤليت. پسر در خانواده، متفاوت با دختر است
ها محروم  تر از اين آموزشكه در جوامع شرقي، دخ گيرد؛ در حالي س را فرامينف
  ).178: 1998محمد عفيفي، (» شود مي

ها و تمايالت دروني خود را بهتر از ديگران درك  اگر بپذيريم كه هر فرد، خواسته
و توانند در آثار خود به مسائل  كند؛ بايد بپذيريم كه زنان نيز بهتر از مردان مي مي

ها خيلي بهتر از مردان  ما زن« .جنسان خود توجه نشان دهند ردة همهاي فروخو عقده
ما بر درك  ايم و اي به آن وابسته شناسيم چرا كه به صورت ريشه دنياي زنان را مي

هايي  در نوشته .)10: تا ار، بيدو بو(» موجود انساني زن باشد، تواناتريممعناي اين جمله كه 
هاي زنان استوارند، توجه نويسندة زن بيشتر بر روي شخصيت  و انديشه كه بر نقد رفتار

اي بر روي  زن نويسنده به گونه. داستان، واقعيت زندگي و صداي او در داستان است
تواند به  اند و اين خود مي و حقيقي  كند كه گويي واقعي شخصيات خود تمركز مي

نويسي، يعني  زنانه«. شان منجر شود ها از جهان پيرامون كشف دنياي زنان و تفكر آن
خواهد شكل،  اين سبك مصرانه مي. كردن ادبيات، بر اساس تجربه و نگاه زنانه جنسيتي

نويسي يعني نوشتن از  زنانه. صدا و محتوايي زنانه و متفاوت با صداي مردان بيافريند
اساندن شعور و مسائل، مشكالت و حاالت و روحيات خاص زنان به منظور شن

  .)402: 1392فتوحي، (» هاي جنس زن اسيتحس
اين پژوهش سعي دارد تا با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي سه بر اين اساس، 

پذيري ناقص دختران را در جامعة سنتي و مردساالر  داستان كوتاه زنانه، نحوة جامعه
توان  مي مسألة اساسي اين پژوهش را .عربستان، با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار دهد
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تواند هويت زنان را تحت تأثير  پذيري جنسيت مي شكل مطرح كرد كه آيا جامعه  به اين
ها را در زندگي فردي و اجتماعي محدود سازد يا خير؟ و در صورت  قرار دهد و آن

تواند از لحاظ رفتاري و روحي ـ  ها تا چه ميزان مي بودن پاسخ، اين محدوديت مثبت
بايد توجه داشت كه اين مقاله در جهت جنسيت و  رساند؟رواني به زنان آسيب ب

زنانگي كه يك بعد فرهنگي ـ اجتماعي است نگاشته شده و با تحقيقات پيش از خود 
 كه به اثبات جنس و تفاوت و تمايز زن و مرد در بحث فيزيولوژيك بوده است؛ كامالً

  . استدر اينجا بحث بر سر ايدئولوژي و تفكر خود زنان  .متفاوت است
  

  تحقيقپيشينة 
هاي فراواني در زمينة زنان و نقش جامعه در زندگي شخصي و  تاكنون پژوهش

ها، كه به لحاظ آماري سعي  از جملة اين پژوهش. خانوادگي آنان صورت گرفته است
 :توان به گيري كنند مي پذيري را در زندگي و رفتار زنان پي اند تا نقش جامعه كرده

پذيري جنسيتي، منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگي،  نقش جامعه: ر تهرانخشونت عليه زنان د«
تبيين «؛ »1389پذيري در خانواده و عزّت نفس زنان متأهل،  هاي مرتبط با جامعه مطالعة زمينه«؛ »1385
مقاالت متعدد و » 1392هاي جنسيتي در رفتارهاي انحرافي بر اساس نظرية فشار عمومي،  تفاوت

شاره كرد  كه بر همين سبك نوشته و از لحاظ آماري به بررسي و تحقيق ا ديگري
   .اند پرداخته

اما آنچه به عنوان پيشينه در موضوع مقالة حاضر، داراي اهميت بيشتري است؛ 
شناسي رفتار، در سطح خانواده و در ساحت ادبيات  بررسي رفتار زنان از منظر جامعه

شناسي رفتار  جامعه«: مقاالت زير اشاره كرد هايي چون شتوان به تال در اين زمينه مي. است
در اين مقاله سعي شده است تا بر اساس : »1393كشي بر ميناي نظرية داغ ننگ،  در رمان طناب

زني بر فرد يا گروهي از مردم، به بررسي رفتار شخصيت اول  نظرية داغ ننگ يا برچسب
بپردازد و تأثير انديشة غالب مردم در  )راحله(كشي از مجيد قيصري يعني  داستان طناب

شناسانة  تحليل جامعه: بازنمايي تجربة زنان از جهان اجتماعي در رمان« .رفتار وي را ترسيم نمايد
كه به طور كلّي سعي شده است تا به دنياي  »1388، 1385تا  1375پنج رمان پرفروش دهة 
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شده در هر  هاي خاص مطرحها نفوذ كند و رفتار هاي اصلي اين رمان زنانة شخصيت
خشونت عليه « ها و نيز نحوة برخورد آنها با مسائل پيرامون خود را بازگو كند؛ كدام از آن

به طور خاص به تعريف خشونت عليه زنان و بيان » 1388آبادي،  زنان در آثار محمود دولت
جتماعي آبادي اختصاص دارد و زندگي فردي و ا هاي دولت انواع آن در قالب داستان

روايت زنانه در « زنان رنجديده را براي مخاطب تحليل و ترسيم كرده است؛ و در نهايت
كه بخش اصلي اين » 1384كند رستم،  نويسي زنانه همراه با نقدي بر رمان چه كسي باور مي داستان

ها در قالب توضيح و تحليل رمان مورد مقاله به تعريف آثار زنانه و بيان اهداف آن
و  المرأة العربية« :هايي چون و در ادب عربي نيز به كتاب .اختصاص يافته استاشاره 

 »و اشكالية الجنس عند العرب يبوالنظام األ«اثر منی ابوالفضل؛ ) ۲۰۰۲(» المجتمع في قرن
اثر بوعلی ياسني، ) ۱۹۹۰( »في المجتمع العربي أزمة المرأة«اثر ابراهيم احليدری، ) ۲۰۰۳(
اثر عبداهللا حممد ) ۲۰۰۶( »المرأة واللغة«، اثر سالمة موسی؛ )تا بی( »الرجل لعبة ليست المرأة«

هاي بسيار ديگري   كتاب، اثر نوال سعداوی و )۱۹۹۲( »معركة جديدة في قضية المرأة«؛ الغذامي
ها به مشكالت زنان در بعضي جوامع مردساالر عربي و نيز نحوة اشاره كرد كه در آن
   .اند آثار زنانه پرداختهها در انعكاس صداي آن

نويسندة زن عربستاني كه اين پژوهش در باب  "العليان قماشة" بايد توجه داشت كه
هاي كوتاه وي نگاشته شده است، در ايران تقريبا ناشناخته بوده و تالشي در باب  داستان

هاي كوتاه صورت نگرفته است و اين پژوهش،  آثارش چه در زمينة رمان و چه داستان
هاي كوتاه اين نويسنده  در ادبيات عرب نيز، به داستان. ازگر بررسي آثار وي استآغ

ترين پژوهش انجام شده در  توجهي نشان داده نشده است و شايد بتوان گفت كه عمده
 ي نوشته »2009، الروائية العليان قماشة والتشكيل في أعمال الرؤية«نامة  باب آثار عليان، پايان

با  .عليان پرداخته شده استهاي  ست كه در آن به بررسي رمانا "يرسالم ياسين الفق"
توان ادعا كرد كه اين مقاله، اولين كوشش در قالب بررسي  ميتوجه به آنچه گفته شد، 

هاي كوتاه از منظر جنسيت و  هاي زنانه در قالب داستان شناسي رفتار شخصيت جامعه
  . پذيري جنسيتي است جامعه
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  تحقيقمباني نظري 
  شناسي جنسيت جامعه

جنسيت در سطح خرد به هويت و «. جنسيت يكي از ابعاد مهم هويت هر فرد است
هاي فرهنگي و تصورات قالبي مردانگي و  شخصيت فردي، در سطح نمادين، به ايده

ها و  زمانو در سطح كالن و ساختاري به تقسيم كار جنس در نهادها و سا ،زنانگي
گيري شخصيت در بعد جنسيتي به  شكل .)250: 1998مارشال، (» گردد روابط قدرت باز مي

هاي مرتبط با جنس و اصول فكري و فرهنگي متناسب با آن  كسب ويژگي«معناي 
شود كه فرهنگ متناسب با  هايي اطالق مي اي از باورها و گرايش و نيز بر مجموعه. است

موسي،  عبدالعزيز(» دهد ييري و انجام آن را به فرد ماجازة يادگ) مذكر و مؤنث(هر جنس 
   .)14: تا بي

دختران، نه از لحاظ شكل فيزيولوژيك بدن، بلكه از روي  هاي جنسيتي؛ در نظريه
اجبار فرهنگ و جامعه است كه مسؤليت كار منزل، تربيت فرزندان و تأمين آسايش 

ا هاي زنان ر بنيان رفتارها و نگرشدر چنين تفكري، . مردان بر آنها تحميل شده است
پذيري جنسيت،  بر اساس نظرية جامعه«. شمارند ميبرهاي جنسيتي و اجتماعي  كليشه

ها و هويت جنسي را در خانواده دروني كرده و آن را به  پذيري گرايش فرآيند جامعه
شود، چرا كه  بودن زن مي  شدن سلطة مرد و مطيع دهد و باعث دائمي فرزندان انتقال مي

، مطيع، منفعل، عاطفي و وابسته، و از مردان تصويري معموال از زنان تصوير آرام
نمايد و در چنين شرايطي، زنان نقش  مستقل، استوار، شايسته، توانا و مصمم ترسيم مي

: 1992شفر، (» پذيرند گراي مردانه را مي ش سلطهبودن و در مقابل مردان نق سنتي مطيع
98(.  

در جامعه، بيش از هر چيز » انگيمرد«و » زنانگي«بايد توجه داشت كه القاي فرهنگ 
هاي  دو اصطالح متضاد مردانگي و زنانگي به شيوه«شود چرا كه  به ضرر زنان تمام مي

هايي كه  به طور دقيق، ويژگي. شوند متمايز عمل و احساس نزد مردان و زنان مربوط مي
تقالل و ها را از طريق تداعي انفعال، وابستگي و ضعف براي زنان، و فعاليت، اس تفاوت

   .)489: 1998مارشال، (» كنند بندي مي رت براي مردان صورتقد
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حتي زنان نيز خود را با واقعيت مرد ساالر جهان به طور كلي «البته بايد پذيرفت كه 
» بينند اند و خود را اسير آن مي هو روابط سلطة مردان بر زنان به طور خاص، تطبيق داد

شناسي بلكه در علم روانشناسي نيز قابل  تنها در جامعه اين مسأله نه. )60: 2009بورديو، (
آدلر، به اهميت نقش جامعه در پايندگي اعتقاد برتري مرد بر «كه  پيگيري است تا جائي

هاي رواني بين زنان و  كند و حتي از آن فراتر رفته و معتقد است كه تفاوت زن اشاره مي
وي به تأثير باالي اين اعتقادات بر . مردان به طور كامل نتيجة باورهاي فرهنگي است

كند و توضيح مي دهد كه  ها اشاره مي زندگي كودكان و رشد اعتماد به نفس در آن
ها را به سمت خشم نسبت كند و آن چگونه اين باورها، رشد رواني زنان را متزلزل مي

ب آورند كه موج هايي روي مي دهد و در نتيجه به راه شان سوق مي به نقش اجتماعي
  .)109: 1991انجلر، (» شود ها ميحترامي بيشتر مرد به آنا بي

لة نويسي معاصر به مسأ ه دانش داستانهمة اين مسائل سبب شده است تا توج
هاي زندگي مردان و زنان به عنوان  جنسيت و نقش فرهنگ اجتماعي در تبيين تفاوت

ئل جنسيت برخالف جنس و مسا. دو قطب اصلي جامعة بشري معطوف شود
شود و امكان تغيير و به  شناختي مرتبط با آن، به عنوان امري اجتماعي شناخته مي زيست

 گسترش زماني از ويژه به جنسيت شناسي جامعه«. نقد كشيدن آن به راحتي ممكن است
 كه شد اظهار و يافت تمايز يكديگر از (gender) جنسي و (Sex) جنس مقولة كه يافت

 جنس، كه معنا اين به است؛ فرهنگي و اجتماعي ةمقول يك جنس برخالف جنسيت
 كه ست هايي رفتار صفات و از اي مجموعه جنسيت اما دارد، شناختي زيست معنايي فقط
 ممكن جنسي هاي تفاوت. است جامعه پرداختة و ساخته و شود مي داده نسبت زن به

 اين از و تطبيع نه دارند فرهنگ در ريشه جنسيتي هاي تفاوت اما باشند طبيعي است
  .)18: 1380سفيري و امينيان، (» پذيرند تغيير رو

  
   العليان  قماشة

آموختة  وي دانش. است ، متولد شهر رياض عربستانعبدالرحمن صالح العليان قماشة
نگاري  روزنامه فعال در عرصة نويسندگي، و فردي ملك سعود،دانشگاه رشتة شيمي در 
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اتحاد " عضو، "الصحية حياتنا"سردبير مجلة  در حال حاضر عليان .و حقوق زنان است
 وي. است "والفنونالجمعية العربية السعودية للثقافة  " سوريه و نيز عضو انجمن "الكتاب العرب

، أنثي )2000( ، بيت من زجاج)2000( ، بكاء تحت المطر)1997( عيون علي السماء« هاي رمان
، )1991( خطأ في حياتي«هاي كوتاه  استانو مجموعه د »)2005( قذرة ، عيون)2000( العنكبوت
را به قلم تحرير  »)2002( الرجل الحائطو ، )1996( الزفاف ليلة ، دموع في)1992( العذراء الزوجة

چون نكتة مشترك در همة اين آثار، پرداختن به مسائل و مشكالت زنان . درآورده است
در عربستان و ها از آنان  يرفتار طالق، ازدواج، بدرفتاري با زنان و بروز انواع كج

جنس خود  عليان در آثارش سعي كرده است تا در كنار هم« .كشورهاي عربي است
سليم نشود و بايستد و از آن يك زن قدرتمند بسازد كه در برابر هيچ ظلمي ت) زن(

  .)11: 2009قير، ياسين ف(» بست نرسد هرگز به بن
داستان كوتاه مورد بحث مقاله از جمله  كه سه »العذراء الزوجة« مجموعه داستان كوتاه

ده رياض به چاپ رسي دارالجمعةميالدي در  1992در سال هاي كوتاه آن هستند؛  داستان
داستان  16دربردارندة  اين كتاب،. ميالدي به چاپ هفتم رسيده است 2011و تا سال 
عة عرب كه هاي جام عليان، در آثار خود سعي كرده است تا در برابر عادت. كوتاه است

وي با صداي زنانه به جامعة مردساالر . اند؛ بايستد آزادي عمل را از زن سلب كرده
 .عربستان تاخته و فرهنگ غلط اعراب در برخورد با زنان را مورد انتقاد قرار داده است

از  عليان قماشة شود تا به صورتي جداگانه،  سه داستان كوتاه و زنانة در ادامه سعي مي
  . مورد بررسي و تحليل قرار گيرنده اين مجموع

  
  هاي عليان داستانپذيري بر مبناي جنسيت در  جامعه
  گانه هاي سه داستان معرفي

به زنان اختصاص دارد و حول  »إمرأة بقايا«و  »أعودلن «، »لست أنا«  داستانموضوع سه 
م زنانه محور مسائلي چون ازدواج اجباري، طالق، بدرفتاري با زنان، افسردگي و جرائ

زنان در اينجا، با احساس . ، صداي غالب، صداي زن است در هر سه داستان. چرخد مي
  كردن وجود خويش، خود را در معرض انواع فشارهاي  وابستگي به ديگري و فراموش
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  . رسانند بينند و آسيب مي دهند و در پايان به شدت آسيب مي جسمي و روحي قرار مي
فرجام، به اجبار  ه، شخصيت اصلي آن، با تجربة عشقي بيفاطم ،"لست أنا"در داستان 

. كند كه از لحاظ شغلي و تحصيلي در سطح پايين قرار دارد پدر با مردي ازدواج مي
دختر به توصية مادر، در طول ده سال زندگي مشترك، تمام تالش خود را براي 

كودك، همة پيشرفت و ارتقاي همسر به كار برده و در كنار به دنيا آوردن پنج 
اما همسر وي،  هنگامي كه به پيشرفت كاري و . گيرد هاي خانه را برعهده مي مسئوليت

فاطمه كه به شدت تحقير شده و . دهد كند؛ فاطمه را طالق مي تحصيلي دست پيدا مي
در گرفتن هر نوع تصميم درستي ناتوان است؛ در اقدامي سريع، همسر را به قتل 

  .رساند مي
ها مبهم و به جز شخصيت پسر، بقية  از جنبة تعريف شخصيت "ةإمرأ بقايا"داستان 

بار يك  اين داستان بر اساس روايت زندگي اندوه. اند افراد داستان، بدون نام عنوان شده
هاي پدر و ترك خانه توسط وي، به آزار و  مادر و دختر است كه بعد از ظلم و ناحقي

دختر . شوند آورده است؛ دچار مي و دزدي روي هاي تنها پسر خانواده كه به اعتياد اذيت
آيد اما مدتي قبل از ازدواج، توسط برادر، در  به اجبار پدر به عقد پسر عموي خود درمي

وي براي مجازات خود، دست به . شود قبال مقداري مواد، به يك معتاد واگذار مي
  . يابد زند اما با وجود سوختگي شديد، از مرگ نجات مي خودسوزي مي

اما با اندكي تفاوت، سرگذشت دختري به نام مريم است كه از  "لن أعود"داستان 
وي چه قبل از . كند طرفه با پسري موفق اما هوسباز ازدواج مي روي عشقي عميق و يك

هاي متعدد همسر است اما هرگز جرأت  ها بعد از آن، شاهد خيانت ازدواج و چه سال
شود اما در نهايت، با داشتن  دار مي به توصية مادر، بچه .اعتراض يا ترك خانه را ندارد

بر هيمن اساس، مجبور به . شود كه همسر وي قابل تغيير نيست سه فرزند متوجه مي
پوشي  كند و از فرزندانش چشم ترك خانه شده و بعد از طالق با فرد ديگري ازدواج مي

  .كند مي
ه نقش اصلي پررنگ شده است كه هاي مورد اشاره در س رفتارهاي زنان در داستان

ها به تصوير كشيده  ها، اشتباهات، آالم و دردهاي مختص به آن در هر كدام از اين حالت
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ها و  هاي پيرامون وي، همسر و فداكاري دختر خانواده و محدوديت. شده است
  .هاي سنتي خود به دختر ها و آموزه شديد، مادر و انتقال تجربه وابستگي

  
  فرهنگي هاي رواني ـ وديتمحددختران و 

فضاي خانة پدري در داستان زندگي فاطمه و مريم، بسيار كمرنگ و در حاشيه ترسيم 
ها در حقيقت، تنها مسألة اساسي نشان داده شده؛ نحوة ازدواج و خروج آن. شده است

ر، در كنار اشاره به ازدواج اجباري دخت ،»ةبقايا إمرأ«اما در داستان . از خانة پدري است
در داستان  .نحوة تعامل نادرست اعضاي خانواده با جزئيات بيشتري نمايان شده است

در زمان خواستگاري، پدر . شود ، فاطمه، عاشق پسري با مليت متفاوت مي»لست أنا«
كند كه به  عاشق را به تندي از خانه رانده؛ ضمن تنبيه بدني فاطمه، وي را تهديد مي

  :خواهد داداولين خواستگار جواب مثبت 
کان حبييب شقيق صديقيت، ولکنه کان من جنسية أخری غري جنسييت، وتقاليدنا متنع «

وفعال بعد أسبوع واحد  ! ....زواجنا حتی من قبيلة أخری غري قبيليت، فما بالک جبنسية أخری؟
ذا بل هامجهم ولکن أيب ساحمه اهللا طردهم شر طردة ، ومل يکتف . حضر هو وأبوه خلطبيت

  .)130: 2011عليان، ( »سباب والشتائمبال
هاي ما  او مليتي متفاوت با مليت من داشت و سنت. محبوب من، برادر دوستم بود«

اي غير از قبيلة خود ممنوع كرده بود، حال چگونه با يك  ازدواج ما را حتي با قبيله
ن آمدند اما بعد از يك هفته او و پدرش به خواستگاري م! ... كرد؟ مليت ديگر رفتار مي

حتي به اين اكتفا نكرد، بلكه . پدرم ـ خدا از او بگذرد ـ آنها را به بدترين شكل رد كرد
   .»نام و ناسزا به آنها حمله كردبا دش

تر زماني است كه پدر،  بيند اما مصيبت بزرگ فاطمه به سختي از اين اتفاق ضربه مي
  :ر دهدرا به يك نگهبان سادة بانك شوه وي گيرد تصميم مي

ويف غمرة حزين وضياعي، أتی أيب يل ذات ليلة وأخربين أن هنالک رجال تقدم للزواج مين و «
أي ليس مديرا وليس موظفا وليس صرافا  . قال يل أن وظيفة هذا الرجل هو حارس يف بنک

  .)131: همان( »قدموا يل، بل هو حارس، أي ال شيءکغالبية الذين ت
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پدرم به سراغم آمد و به من خبر داد كه شبي ن، در گرداب اندوه و سرگرداني م«
به من گفت كه شغل اين مرد، نگهبان . ... مردي براي خواستگاري پيشقدم شده است

ه فقط يعني مثل ساير خواستگارهاي من، مدير، كارمند و يا صراف نبود؛ بلك. بانك است
  .»يعني هيچ. يك نگهبان بود

در برابر زورگويي آشكار پدر، سر تسليم . ودش اما در نهايت، مجبور به ازدواج مي
  : كند شدن اعتراف مي و خود نيز به اين تسليم آورد فرود مي

  .)131: همان( »کّت، وأذعنت، واستسلمت وتزوجتهوس«
  .»، تسليم شدم و با او ازدواج كردمسكوت كردم، مجاب شدم«

ي كامال متفاوت با دختر، اگر چه از لحاظ زندگي خانوادگ »ةبقايا إمرأ«در داستان 
هاي غلط و محدودكننده در زندگي  فاطمه رشد كرده است، اما او نيز اسير همان فرهنگ

وضعيت خانوادگي اين دختر به خاطر ازدواج مجدد پدر و ترك خانه، بسيار . است
خورده و برادري معتاد زندگي  خصوصا كه وي، با مادري شكست. انگيزتر است غم
براي ازدواج آماده شده است و در نهايت، توسط پدر به فردي شوهر  او نيز تنها. كند مي

  :شود كه به شدت از او بيزار است داده مي
إبن . زالت دهشيت حينما عرفت سبب جميئه. ويف أحد أيامنا احلزينة حضر أيب إلی بيتنا«

إنه شاب : حاولت أن أفتح فمي ولکن أسکتين أيب بقوله .عمي الذي مل أعرفه أبدا طوال حيايت
ماذا يقصد يف حاليت . إبتلعت غصة يف حلقي. ممتاز، ولن جتدي مثله أبدا يف حياتک هذه

  .)160: همان( »هذا؟
وحشتم زماني كه . آورمان، پدرم در خانة ما حاضر شد در يكي از روزهاي مالل«

ام  و را در طول زندگيپسر عمويم، كسي كه من ا. دليل آمدنش را فهميدم بيشتر شد
: سعي كردم تا دهانم را باز كنم ولي پدرم من را با اين سخن ساكت كرد...  بودم نديده

. كني ات هرگز مثل او را پيدا نمي و تو در وضعيت كنوني. او جوان بسيار خوبي است
  .»منظور او از اين حالت من چه بود؟. بغض گلويم را فرو دادم

اج ندارد اما واجباري براي ازدمريم،  برعكس دو دختر ديگر،  ،»لن أعود«در داستان 
اش چه در ظاهر و چه از لحاظ موقعيت اجتماعي كمتر  اين تفكر كه از مرد مورد عالقه
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در اين . اند شود تا همان حقارتي را تجربه كند كه بقيه درگير آن بوده است؛ سبب مي
  :اند داستان، عشق و درد به شكلي توأمان به هم پيوسته

کانت حتبه منذ وعت عيناها علی الدنيا فهو . رائعة من طرف واحدتزوجْته بعد قصة حب «
ومل حتاول يوما أن تلفت أنظاره إليها أو حتی . املغرور. املرفه. الشاب الوسيم املدلل. إبن عمها

ن کثريات أکثر من أن جتد هلا مکانا بينهن  ،فهناک العشرات غريها ومجيعهن حيببنه...  .تظهر إ
ا حتی أقل من عاديةوأيضا هي تعرف ..  ن بل إ ا ليست مجيلة لتقارن نفسها  وليست  بأ

  .)52: همان( »مؤهلة بتعليم عال وال حتی موظفة
هايش را باز  از زماني كه چشم. بعد از يك عشق گرم و يك طرفه با او ازدواج كرد«

روتمند و جواني زيبارو و با افاده، ث. اش بود او پسر عمه. كرده بود، او را دوست داشت
ولي هرگز سعي نكرده بود تا نگاه او را به خود جلب كند يا حتي به او نگاه . مغرور
آنها خيلي زياد بودند . دختران بسياري در اطرافش بودند و همه عاشق او بودند. ... كند

دانست كه آنقدر زيبا نيست تا  او مي. ها جايي داشته باشدكه وي در بين آنبيشتر از آن
   .»د، دانشگاه نرفته و كار هم نداشتها بوحتي كمتر از آن. ها مقايسه كندبا آنخود را 

تفكري كه مريم در اين داستان از خود دارد، در همان ابتدا او را با نقص و حقارت 
بيني به شدت در درون  حالت تسليم و خودكم. آورد اش بار مي در برابر مرد مورد عالقه
داري مريم در ابراز عالقه به  اهيم سرانجام به خاطر خويشتنابر .مريم ريشه دوانده است

زده  مريم به هنگام شنيدن خبر خواستگاري، به شدت ذوق. آيد وي، به خواستگاريش مي
  :كند شده و بدون هيچ تفكر و يا صحبتي، با او ازدواج مي

وشل صعقت، هربت الدماء من وجهها . ولکن لدهشتها الشديدة ترک اجلميع وطلبها هي«
ا فلم تنطق   .)52 :همان( »لسا

فرياد زد، رنگ از . مدي او آولي در كمال تعجب، همه را رها كرد و به خواستگار«
   .»پريد و زبانش از سخن بازمانداش  چهره

هر سه دختر در رك مشتازدواج اجباري يا ازدواج از روي عقدة حقارت، سرنوشت 
ختران در همان خانة پدري آغاز آسيب روحي و شخصيتي اين د. اين داستان است

اند كه  حس تسليم و تحقير در وجود آنها نهادينه شده و به اين باور رسيده. شود مي
تفكر پدرساالري، به پدران اجازه داده است با . آيند جنس دوم و تابع به شمار مي



  ينقد ادب معاصر عرب 150

ي هاي اجتماع دخالت و آنها را از رسيدن به پايگاه رحمي در سرنوشت دختران خود بي
ايجاد حس حقارت و سرزنش در دختران، آنها را  .و استقالل شخصيتي محروم كنند

توزي را در هر  آورد كه عناد و كينه گرا و بدون اعتماد به نفس بار مي شخصيتي درون«
ها را در  كه ممكن است آن همچنان. دانند رفتار نادرستي بيش از هر چيز متوجه خود مي

اني، خودآزاري و وسواس شديد فكري كه نتيجة هايي چون نگر معرض بيماري
  .)335ـ  341: 2004تار، صفوت مخ(» توجهي و كمبود محبت است، قرار دهد بي
  

  همسر، فداكاري و وابستگي مطلق به شوهر
. شود سرنوشت دختران بعد از زندگي در خانة پدري، به خانة شوهر كشيده مي

هاي خود، سبب  امل با همسر و حفظ ارزشكردن كانون خانواده، تربيت فرزندان، تع گرم
اين امر در . ها داراي اهميت و بازتاب باشد شود تا رفتار لحظه به لحظة آن مي

 ؛دانند هاي سنتي كه اساس زندگي دختر را در ازدواج و تشكيل خانواده مي خانواده
اني و مادر ،شوند كه همسراني فداكار و مطيع دختران آموزش داده مي. تر است پررنگ

. گيرند كه سهم خود را از زندگي در درون خانة شوهر بجويند آنها ياد مي. مهربان باشند
خانواده براي زن، عبارت از سهمي است كه در روي زمين به او اختصاص يافته است؛ «

  .)273: 2، ج1385دوبووار، (» ترين حقيقت اوست او و بيان درونيبيان ارزش اجتماعي 
ي  هاي زنان در خانه به دغدغه ؛»لن أعود« و» لست أنا«هاي  بيشترين بخش داستان

دهند؛  مي و رفتارهاي درست يا نادرستي كه آنان در قبال همسر خود انجام  ،شوهر
در داستان سوم نيز، به مسائل زندگي زن متأهل اشاره رفته با اين . اختصاص يافته است

ده است كه از نحوة رفتار مادر تفاوت كه سرگذشت اصلي داستان، متعلق به دختر خانوا
زن، به عنوان همسر، هميشه تحت اراده و تصميم شوهر . بيند در برابر پدر، آسيب مي

   .است
با وجود آنكه به اجبار خانواده تن به كند و  فاطمه ازدواج مي »لست أنا«در داستان 

اين . كند كي مييدر طول زمان، با همسر احساس صميميت و نزد؛ داده است اين امر
نامد؛ سبب  احساس، كه خود شخصيت داستان با شك و ترديد آن را محبت و عشق مي



 151 »العليان قماشة«پذيري جنسيت زنان در سه داستان كوتاه  بررسي جامعه

، به خدمت همسر دربيايد و با قبول مسؤليت مطلق در برابر خانه و ويشود تا  مي
  :خانواده، همسر را در راه رسيدن به پيشرفت آزاد بگذارد

عليان، ( »به، أن أدفعه إلی األمام أرتقیبدأت أحاول أن . ... مع مرور األيام تعلق قليب به«
2011 :132 (  
سعي كردم كه او را به پيشرفت برسانم، او . خاطر يافتم با گذشت زمان، به او تعلق«

  .»را به جلو برانم
زن «گويي  شناسي جنسيت به آن توجه داشت اين است كه  اي كه بايد در جامعه نكته

نگيخته و يا براي رشد خويش به كار هايش را براي اهداف خود ا قرار نيست فعاليت
آموزد كه وجودش بايد وقف ديگران باشد و وظيفة  گيرد؛ بلكه از ابتداي زندگي مي

شود تا بيشتر زنان در روابطي  همين امر سبب مي. اصلي او برقراري و حفظ روابط است
كه  زدن روابطي برهم. درگير باشند كه بناي آن بر وابستگي اجتماعي و اقتصادي است

كند  و تعيين مي شناختي او را در جهان تأمين بقاي افتصادي فرد و تمامي جايگاه روان
  .) 72: 1376نجم عراقي، (» كار خطرناكي است

فالتحق يف مدرسة ليلية وکنت وراءه يف کل خطوة، کنت أساعده علی الدراسة، وأوفر له «
ومل أحاول يوما . فعشت معه کما يريد .اجلو املريح اهلادیء، وأحرم نفسي من أشياء کثرية ألجله

  .)133: 2011عليان، ( »أن أطلب منه شيئا فوق طاقته
هايش او را  در درس. عضو مدرسة شبانه شد و من در هر گامي، پشت سرش بودم«

به خاطر او خودم را از خيلي . كردم دادم و فضاي آرامي را برايش فراهم مي ياري مي
زي بيشتر هرگز چي. خواست زندگي كردم گونه كه مي همانبا او . كردم چيزها محروم مي

   .»از توانش از وي نخواستم
گونه تالشي براي رضايت و  اش را بر خواست همسر و بدور از هر فاطمه، زندگي

هر زني كه به خودش توجهي نكند و ارزش خود را «. برد تأمين نيازهاي خود به سرمي
نتيجه دهد و در ام نميت يا تعالي خودش انجنشناسد، هيچ تالش و كشمكشي براي اثبا

احساس نگراني در اينجا تالش  بايد توجه داشت كه منظور از. ندك احساس نگراني نمي
تر و  بزرگآوردن بيشتر در زندگي، اميد به كسب مدارج باال و آرزوهاي  براي به دست

  .)96: تا سعداوي، بي(» اثبات وجود است در نتيجه
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داند همسرش ابراهيم به او خيانت  مريم نيز، با وجود اينكه مي »دلن أعو«در داستان 
  :كند كند تا بهترين شرايط را برايش مهيا كند، هرگز اعتراض نمي كند؛ اما تالش مي مي

ا تعلم« ا، وکان يعلم بأ ا ختو تعرف کل شیء و . وهي تعرف. ... کانت تعلم بأ
ا تری کل شیء يف عينيه. تسکت إن تصرفاته کلها مکتوبة يف عينيه وصمتت وطال صمتها . إ

ا يشتد . والناس حوهلا يتحدثون  »کل جزء فيها يتأمل قلبها يتعذب و ووصمتها يزداد وسکو
  .)52: 2011عليان، (

زن . ... داند مي) زنش(دانست كه  و هم ميكند، و ا دانست كه به او خيانت مي مي«
. ديد زن همه چيز را ميكرد  دانست و سكوت مي همه چيز را مي .دانست همه چيز را مي

مردم دربارة او حرف . كرد انش نوشته شده بود و سكوت ميهمة رفتارش در برابر چشم
بود و اجزاي  قلبش در عذاب. گرفت ميشد و شدت  ميسكوتش طوالني . زدند مي

  .»كشيدند بدنش رنج مي
ها و تحقيرهاي همسر، به نوعي دوري از خويشتن  شدن زن در برابر خيانت تسليم

خودبيگانگي به معناي تسليم و خودفروختن است؛ انساني كه خود را . خويش است
در حقيقت، مريم خود را آزار . كند دهد خودش را نابود مي اي براي ديگري قرار مي برده
  :در زندگي همسر بماند دهد تا به هر نحوي كه ممكن است مي

ا ال تقصرمع« إنه دأب يف الفرتة . حبها و حيب بيتهه بشیء لقد بُذلت ما يف وسعها ليإ
األخرية علی السفر إلی اخلارج مث يعود وحقائبه تزخر بعشرات الصور لفتيات عديدات وقلبها 

ا التستطيع  ...يلتوي بني ضلوعها وهي تتأمل تلک الصور  ا التست ...إ  »طيع حتی ترتکهإ
  .)53: همان(

هر آنچه در توان داشته، انجام داده تا . زن، در مورد او كوتاهي نداشته است«
به ) همسر(در دورة اخير، . اش را دوست بدارد خانه. همسرش، او را دوست بدارد

هاي دختران  هايش پر از عكس سفري خارجي رفت و وقتي كه برگشت، چمدان
كرد؛ قلبش در بين  كه به تصاوير در دستش نگاه مي زن در حالي. مختلف بود

  .»واند، قادر نيست كه حتي تركش كندت نه او نمي. اش فشرده شد هاي سينه استخوان
در . پردازد دختر به توصيف زندگي مشترك پدر و مادرش مي ،»أةبقايا إمر«در داستان 

و را دوست ندارد و به مردي كه ا. شود مي شوهراين داستان نيز، همسر قرباني عشق به 
  :كند عنوان يك وسيله به او نگاه مي
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أراها حترتمه وتقدره وتعامله بکل خوف . وأيب  رغم أنين ال أعرف مدی العالقة بني أمي«
ا شیء !! وإجالل وکأنّه شیء کبري مقدس ختشی أن متسه أو تدنسه وکان يعاملها بال مباالة وکأ

  .)157: همان( »اب األطفالسوی الطبخ والکنس وإجنال أمهية له 
ديدم  مادرم را مي. دانستم ي بين پدر و مادرم را نمي با وجود اين، من ميزان عالقه«

نهاد و با نهايت ترس و شكوه با او رفتار  گذاشت، به او ارزش مي كه به او احترام مي
د و ترسيد كه به آن آسيب برسان كرد؛ گويي كه او شيئي عظيم و گرانقدر است و مي مي

كرد، گويي كه  تفاوت رفتار مي و پدرم با مادرم بي. اش سازد يا لمسش كند كه مبادا آلوده
  .»خورد وشو و زائيدن اطفال مي شست شيئي است كه تنها به درد آشپزي،) مادرم(

را به  مادراين امر نه تنها . ، زن نقش قرباني و جنس دوم را داردخانواده نيزدر اين 
را در حد و  شپدر كه همسرشود تا  ساخته، بلكه سبب ميشدت منفعل و حساس 

  :كند ند؛ خانواده را براي هميشه ترك دا هاي خود نمي اندازه
. لقد تزوج أيب من أخری. حتی کان يوم، فوجئنا بزلزالل هّز أعماقنا وأدمانا حتی الصميم«

ی إنسانة أخری، ال کانت الصدمة قوية علی أمي، شديدة، حطمتها يف حلظة واحدة وأحالتها إل
  .)158: 2011عليان، ( »لی بقايا إمرأةحتولت إمي ع نعرفها،
. عمق وجودمان را به لرزه افكنداي مواجه شديم كه  كه يك روز با زلزله تا اين«

اين آسيب بزرگ و شديدي براي مادرم بود، در يك . پدرم با زن ديگري ازدواج كرد
ادرم به م. شناختيم ي تبديل كرد كه ما او را نميلحظه او را ويران كرد و به انسان ديگر

  .»تبديل شد بقايا إمرأة
هرگز حاضر نيست همسرش را فراموش كند و يا با او  ،زناين و عجيب است كه 

پناه است  ، چون تنها و بياما زن شده استمرد به راحتي از همسر جدا . مخالفت ورزد
انديشد و  ني زيادي در مورد طالق مياي براي درآمد ندارد؛ با ترس و نگرا و حرفه

اين . خود را در زندگي مرد نگهدارد كه هست،شود تا به هر نحوي  همين امر سبب مي
  : گيرد تري به خود مي وابستگي در صحنة ازدواج اجباري دختر، نقش پررنگ

ا الزالت صغرية، أال تؤجل الزواج سنتني؟ صرخت أيب يف وجهها : بکت أمي وهي تقول« إ
. إصميت وإال کنت سببا يف خراب بيتک. أنت السبب، ستفسدينها کما أفسدت أخاها: دةحب

  .)160: 2011عليان، ( »سکتت أمي وهي تبتلع دموعها. طلقکإن تکلمت کلمة واحدة سأ
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او هنوز كوچك است، آيا ازدواج را دوسال به عقب : مادرم با گريه گفت«
او را نيز مانند برادرش به فساد . ن كار هستيتو دليل اي: اندازي؟ پدرم فرياد كشيد نمي

اگر . ات خواهي بود شدن خانه ساكت باش وگرنه خودت مسبب خراب. خواهي كشيد
هايش  كه اشك رحاليمادرم ساكت شد د. يك كلمة ديگر بگويي تو را طالق خواهم داد

  .»داد را فرو مي
ها به شدت  ستانشود تا زنان در اين دا اين سكوت و رفتارهاي مخرّب سبب مي

هاي نادرست  همه به نحوي از ساخت. اند ها، همه بازنده زنان اين داستان. آسيب ببينند
ها، با اعتماد به نفس باال و ميدان  كه مردان مقابل آن اند در حالي اجتماعي ضربه ديده

پوشي  عمل وسيع؛ همواره به خود و اهدافشان اولويت داده و از زنان به راحتي چشم
  .اند كرده

كند تا در ساية  اش را براي پيشرفت همسر هزينه مي فاطمه زندگي و سالمتي
هاي رايج  جامعه و سنت. است  پيشرفت او به چيزي برسد كه خود از آن محروم بوده

در آن، شرايط ترقّي و رشد شخصي را به او نداده و تنها راه رسيدن به هدف را در 
كند تا  همه چيز كمك مي«زندگي يك زن سنتي، در . ندگي خانوادگي قرار داده استز

خواند كه در  اش مهار شود، ولي فشار اجتماعي شديدي او را فرامي طلبي شخصي جاه
طبيعي است كه زن در صدد برنيايد از . ازدواج، موقعيت اجتماعي و توجيهي بجويد

يافتن آن  ا ترديد در صددطريق خود، جايگاه خاص خود را در اين دنيا بسازد، و جز ب
    .)151: 2، ج1385دوبووار، ( »برنيايد

نهايي پيشرفت تحصيلي و كاري رسيده است و فاطمه  به درجة اكنون، همسر فاطمه
  :هاي خود را ببيند شود تا نتيجة همة فداكاري آماده مي

وبعد سنوات استحق زوجي أن يصبح مديرا للبنک وعرفت األموال الکثرية طريقها إلينا «
هنا کان البد أن أعرف . إلی بيت آخر جديد وفخم ومجيل واشرتی زوجي سيارة جديدةوانتقلنا 

 وکيف أفهم؟ أمعقول بعد کل هذه العشرة؟. ولکين مل أفهم، ومل أعرف. أن الدور قد أتی عليّ 
ا مل تکنوطوال هذه السنوات   .)134: 2011عليان، ( »؟ نسيها کلها وکأ

  ياست بانك را به دست آورد و ثروت بسياري ها، همسرم شايستگي ر و بعد از سال«
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زيبا بود، نقل مكان كرديم و  ما به خانة جديد كه بزرگ و. به سمت ما سرازير شد
ولي . گفتم دورة من آغاز شده است اينجا بود كه بايد مي. همسرم ماشين جديدي خريد

سال زندگي توانم درك كنم و چگونه بفهمم؟ آيا درست است بعد از ده  فهمم، نمي نمي
گويي كه هرگز نبوده . ها؟ او همه را فراموش كرده است مشترك؟ و در طول اين سال

  .»است
نه جايي براي ماندن . شود و سرانجام، فاطمه با حس حقارت و سرخوردگي رها مي

او تمام انرژي و . دارد و نه رويي براي بازگشت مجدد با پنج فرزند به خانة پدري
ف زندگي همسر نموده است و ديگر تواني براي سرپاايستادن اش را صر سرماية بدني

  :ندارد
. إّنين األن مريضة وهو السبب، مريضة بالسکر، وأنا الأزال يف الثامنة والعشرين من عمري«

  .)134: م2011عليان، ( »ملن سأذهب بعد أن يطلقين؟. ومريضة بالضغط وأنا الزلت يف عز شبايب
كه هنوز بيست و  ت، مبتال به مرض قند هستم درحاليمن االن بيمارم و دليلش اوس«

كه او  بعد از اين. ام كه در اوج جواني مبتال به فشار خونم در حالي. هشت سال دارم
  .»طالقم بدهد نزد چه كسي بروم؟

يافته است، فاطمة بيمار و رنجور  همسر فاطمه، حاال كه به پيشرفت و ثروت دست
تواند زناني ديگر را به جاي  انتخاب دارد و به راحتي ميه حقّ داند ك مي. پذيرد را نمي

ها، در ميان بسياري از مردم  در ميان اعراب و هندي«. اش كند فاطمه وارد خانه
اي خانگي در نظر گرفته شده است و بنا بر كاري كه  روستانشين، زن فقط به مثابه ماده

زني ديگر را  رود، بدون تأسفشوند و اگر از بين ب دهد برايش ارزش قائل مي انجام مي
  .)405: 2، ج1385دوبووار، (» كنند جايگزين او مي

او . مريم نيز، با همة عشق و فداكاري كه به همسر بخشيده است؛ اكنون باخته است
تا با آراستن خود، شوهر كند  در آخرين تالش نااميدانة خود براي حفظ همسر، سعي مي

. كند پذيرد كه با اين كار بيشتر خود را تحقير ميتواند ب وي نمي. را به دست بياورد
. دهد آرايش و تغيير چهره و لباس توسط مريم، او را به تمامي يك وسيله جلوه مي

ها، اهميتي  اگر آرايش براي بسياري از زن«. ارزش براي سرگرمي همسر اي بي وسيله
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ال يا و در عين حها در عالم اوهام، دن چنين قابل مالحظه دارد؛ علت آن است كه آن
  .)415: همان(» بخشند خويش را به خود مي» من«

ا« أشرتت أمجل فستان . ... ذهبت إلی صالون لتصفيف الشعر. ... حماولة أخرية قامت 
يف املساء . مث ذهبت إلی شقيقتها إميان فهي أمهر من يقوم بعمل ماکياج لتجميل الوجه. رأته

أصلحت من وضعها . مسعت املفتاح يدور يف قفل الباب. جلست أمام التلفيزيون تنتظر زوجها
حلقت به واألمل يذوي . قليال وهي تبتسم له و لکن إنه حتی مل ينظر إليها وصعد إلی حجرته

شيئا ، هل تريدين ميمر : نظر إليها نظرة عابرة مث قال مبلل. وقف أمامه بکامل زينتها. داخل قلبها
  .)53: 2011 عليان،( »فأنا متعب جدا أريد أن أنام

. به آرايشگاه مو رفت، زيباترين لباسي را كه ديد، خريد. تالش آخرش را انجام داد«
عصر، . ترين بود سپس به نزد خواهرش ايمان رفت كه در امر آرايش چهره بامهارت

كمي در . صداي چرخيدن كليد قفل در را شنيد. جلوي تلوزيون منتظر همسرش نشست
نگاه هم نكرد و به سمت ) مريم(او لبخند زد اما او حتي به جا شد و به  جاي خود جابه

با همة . كه قلبش پر از شوق و اميد بود مريم به او ملحق شد در حالي. اتاقش رفت
ي؟ خواه مريم، چيزي مي: اما او نگاه سرسري كرد و پرسيد .آرايشش در برابرش ايستاد

  .»خواهم بخوابم ام و مي من خسته
نيز، سرخوردگي و سكوت در برابر مردان خانواده، در نهايت  »ةإمرأ بقايا«در داستان 

بعد . انجامد و بدترين حادثه را براي دختر خانواده به همراه دارد به آزار بيشتر زنان مي
شود و با وجود اعتياد و سرقت،  از رفتن همسر، زن به تنها فرزند پسر خود وابسته مي

  .سعي در نگهداشتن او در خانه دارد
انتابنا الفزع، بکت أمي . ويف يوم أسود اکتشفنا أنا وأمي بإنه مدمن، مدمن خمدرات«

قبض عليه حتی . ... يسرق کّل شیء. محنا، بدأ أخي يسرقولکن القدر مل ير  .وبکيت معها
  .)159: همان( »ذات يوم وألقی يف السجن

. شده است در روزي سياه، من و مادرم متوجه شديم كه او به مواد مخدر معتاد«
ولي تقدير به ما رحم . مادرم گريست و من هم با او گريه كردم. ترس ما را فراگرفت

كه دستگير شد و به  تا اين. ... دزديد هرچيزي را مي. آورد برادرم به سرقت روي. نكرد
   .»زندان افتاد
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آيد و هر چه بيشتر از  شود و دختر به عقد پسر عموي خود درمي پسر زنداني مي
 برادربعد از خروج . افتد  تا آزادي برادر از زندان ازدواج به عقب مي. شود تنفر ميوي م

تر شده و آزادي و امنيت دختر و خواهران وي به خطر  از زندان، وضعيت او وخيم
  :شود افتد و سرانجام زندگي دختر به تباهي كشيده مي مي

ن فرحتها مل تلبث أن فرحت أمي خبروج أخي من السجن ولک.. وخرج أخي من السجن «
فأصبح رفاقه . لی يأس مرير فقد خرج أخي من السجن أکثر فسادا واحنالالإخففت وحتولت 

ويف ليلة سوداء کقدري وقع . يتجولون يف أحناء البيت آخر اليل و حنن منزويات يف غرفة مظلمة
من . کما کنت أخشاه فقد تصيدين أحد اولئک الذئاب يف املطبخ ونال مّين أعز ما أمل

ا احلقيقة الشوهاء اليت أکرهها کما مل أکره أي شیء يف حيايت ذا أحدث وکيف؟ ما. يصدق؟ إ
  .)163: همان( »وأخي إبن أيب وأمي

اما اين بود م خوشحال رآمدن براد مادرم از بيرون. برادرم از زندان آزاد شد«
درم فاسدتر و شد چرا كه براتلخي خوشحالي چندان طول نكشيد و تبديل به نااميدي 

هاي خانه شروع به  در گوشهها،  آخر شبدوستانش . تر از قبل بازگشته بود منحرف
در شبي كه چون سرنوشت . كردند و ما در اتاقي تاريك منزوي شده بوديم گشتن مي

ها در آشپزخانه  يكي از آن گرگ. ترسيدم اتفاق افتاد من تاريك بود، چيزي كه از آن مي
كند؟  يچه كسي باور م. ترين چيزي كه داشتم را از من گرفت اارزشبه دامم انداخت و ب

چه اتفاقي افتاد و . اين يك حقيقت زشت است كه من بيش از هر چيزي از آن بيزارم
  .»چگونه؟ برادرم، پسر پدر و مادرم

اند، متفاوت  ها در برابر شكست و خواري كه متحمل شده اما واكنش هر كدام از آن
ها براي گريز از بحران  آن. ها سرخورده و خشمگين هستند همة آن. است برانگيز و تأمل

تواند در خشونت يك  عوامل بسياري مي. آورند مي يا به مجازات خود و يا ديگران روي
پذيري  ي جامعه زن دخيل باشند، اما بدون شك عوامل اجتماعي خصوصا در زمينه

رفتارهاي انحرافي مردان «. آيند مي ترين اين عوامل به شمار ناقص و نادرست از مهم
باشد، در حاليكه رفتارهاي انحرافي زنان  ها مي ي آن ي ويژگي پرخاشگرانه دهنده بازتاب
پذيري ناقص در نظر  ي تمايالت جنسي سركوب شده، تضاد جنسيتي و جامعه نتيجه

  .)153: 2010سيگل و ولش، (» شود گرفته مي
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شود و همين خشم، او  همسر، بسيار خشمگين ميشدن از تصميم  فاطمه، بعد از آگاه
دهد و  بودن را افزايش مي ديدگي و مظلوم خشم، احساس آسيب«. دارد را به انتقام وامي

كند؛ فرد را به عمل وا مي دارد و  اين احساس تمايلي را در فرد براي انتقام ايجاد مي
  .)21: 1997سيگل و سينا، ( »آورد وامل بازدارنده را پايين ميقدرت ع

. جيب أن يکون هذا مصريه. نعم القتل. أنظر إليه، إنه إنسان جبان اليستحق سوی القتل«
ا علی رأسه وبکل قواي . وکان ال يزال يتحدث. محلت الصورة الضخمة، صورة زواجنا وهويت 

: 2011عليان، ( »کل ما تبقی يف قليب من حقد عليه  لتغسل. وتفجرت الدماء من رأسه. وصمت
134(.  

بله . كنم، براستي انسان ترسويي است كه لياقتي جز كشته شدن ندارد به او نگاه مي«
؛ عكس داشتمرا بر قاب عكس  بزرگ. ن سرنوشت او باشدقتل، الزم است كه اي

كه او همچنان در  در حالي كوبيدممان، و آن را محكم و با همة توانم بر سرش  ازدواج
رش فوران زد تا هرآنچه از كينه در قلب من ساكت شد، خون از س... حال صحبت بود

  .»باقي مانده بود، با خود ببرد
رساند و از  و به همين راحتي، فاطمه بر اثر يك تصميم اشتباه، همسر را به قتل مي

زن «. شود شود و در برابر ديگران مجرم شناخته مي نقش يك قرباني تبديل به قاتل مي
ع از حق خودش، وممكن است شرورتر از حد شرور و غيرتي است اما به هنگام دفا

ممكن باشد، آن هنگامي كه ازدواج كرده و شوهرش كه آرزوهاي بزرگي با او در سر 
در اين هنگام، شر و بدي سرچشمه گرفته از ضعف كه در . داشته، به او خيانت كند

  .)20: تا بي بوفوار، دي( »آورد نش پنهان شده است؛ سربر ميدرو
شود،  بار خود نااميد مي كه از وضعيت اسف دختر بعد از آننيز، » يا إمرأةبقا«در داستان 

) خود(ارزشيابي فرد از «. داند شود و خود را مقصر شكست خويش مي از خود بيزار مي
اين ارزشيابي تماما به شيوة قضاوت آگاهانه و . ترين عامل در روند رواني اوست قطعي

فات و توصيف حاالت نيست، بلكه به صورت صريح، شفاهي يا كتبي، يا برشمردن ص
شود؛ احساسي كه جداكردن و شناسايي آن مشكل است، زيرا پيوسته  احساس ظاهر مي

و در هر واكنش شود؛ جزئي از هر احساس ديگر انساني  توسط انسان تجربه مي
  .)33: 1371ناتانيل، (» احساساتي دخيل است
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دفاع از حقّ خويش، دست به خودسوزي  به جاي تنبيه برادر و در اينجا نيز، دختر
  :زند مي

ی حيايت بيدي« حتی ال . أن أواري عاري الرتاب. ويف حلظة غاب فيها التفکري قررت أن أ
تناولت . يکتشف أحد بأّن شقيقي إبن أيب وأمي باعين بأرخص األمثان وبصقين کما النفايات

وصرخت صرخيت أليت متنيت أن  علبة الکريوسني وسکبتها علی نفسي مث أشعلت عود الثقاب
  .)163: 2011عليان، ( »أشعلت النار يف نفسي. ون األخريةتک

ام پايان  به دست خودم به زندگي، تصميم گرفتم تا بدون تفكر ، و در يك لحظه«
تا عيبم را در خاك بپوشانم؛ تا كسي نفهمد كه برادرم، پسر پدر و مادرم، من را به  ،دهم

را برداشتم و آن را روي  دبة پارافين. ثل زباله به دور انداختمقيمتي ناچيز فروخت و 
 كه آرزو داشتمكبريت را روشن كردم و فريادي كشيدم  بعد از آن،. خودم خالي كردم
  .»افروختمآتش  در درونم. آخرين فريادم باشد

او بعد از نااميدي . گيرد تر مي مريم اما نسبت به دو شخصيت ديگر، تصميمي مناسب
كند و بعد از  تغيير رفتار ابراهيم، و تفكر در رفتار خود، خانه و فرزندان را ترك مياز 

  :گيرد مدتي از ابراهيم طالق مي
ملاذا وافقت علی . بکت کل عمرها ، کل حبها والندم يطرد ما تبقی من حبه يف قلبها«

ا کما تطردت الکثري من قلبه ا ل. الزواج منه؟ ملاذا مل تطرده من حيا يف . يست أقل منه أبداإ
ا کل يوم. ... الصباح ذهبت إلی بيت أهلها وحيکون هلا عن حزن أبيهم ومتزقه . واألطفال حيادثو
ا بأن تعود ا. ال لن تعود. وضياعه ويطالبو ا . لقد احتقرها وأذهلا وأها إنه اليستحق حبها وحنا

مث طلقها . ج بألف حجةداية وحتجمتنع يف الب. ويف خطوة کربی منها طلبت الطالق. وتضحيتها
  .)53: 2011عليان، ( »يف النهاية

به اندازة تمام عمر و عشقش گريه كرد و پشيماني، باقيماندة عشق او را از ) مريم(«
چرا به ازدواج با او رضايت داد؟ چرا او را نيز مانند بقيه از قلبش برون . قلبش پاك كرد

كودكانش هر روز . صبح، به خانة پدرش برگشت .نكرد؟ او هرگز از ابراهيم كمتر نيست
خواستند كه  زدند و از او مي كردند و از اندوه پدرشان حرف مي با او صحبت مي

مرد، . او تحقيرش كرد، خوارش كرد و به او اهانت كرد. گردد نه او هرگز برنمي. برگردد
. طالق داد در يك تصميم مهم، درخواست. لياقت عشق، محبت و فداكاري او را ندارد

  .»قش دادابتدا با هزار دليل از اين كار منع شد؛ اما سرانجام طال
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فاطمه به  :ها متفاوت ظاهر شد هركدام از آن هاي مختلف، براي پيامد اين تصميم
جان خود را به خطر انداخت و . اش به كلي از هم پاشيد زندان افتاد و كانون خانواده

  :روم كردكودكانش را از وجود پدر و مادر مح
. أبدا. أبدا. نسانة أخریويقولون إنين جمرمة، ولکّين أشعر وکأنين إ. وأنا اآلن يف السجن«

  .)134: همان( »لست أنا
كنم كه فرد  گويند كه من مجرمم ولي من احساس مي من االن در زندان هستم، مي«

  .»لست أنااين . ديگري هستم
اش را از دست داد و  ايي ظاهريدختر، از خودسوزي نجات يافت اما، جسم و زيب

  :اش شد تري بر روي دوش مادر رنجديده بار بزرگ
  .)همان( »نريان قضی علی جسدي ومل يقض علیّ هليب ال. ولکين مل أمت«
  .»هاي آتش جسمم را سوزاند ولي نتوانست جانم را بگيرد شعله. ولي من نمردم«

كه زن  وي، نشان داد. كردمريم با وجود داشتن سه فرزند، با مرد ديگري ازدواج 
تواند همسر را ناديده بگيرد؛ هر چند اين امر به جداماندن وي  قوي و جسور است و مي

  :از فرزندان و وارد شدن به زندگي مرد ديگري بيانجامد
 »فواقفت علی الزواج منه. اإلدراکبعد شهور کثرية تقدم رجل خلطبتها إنسان رقيق واسع «

  .)57: همان(
انساني مهربان و با دركي . اش آمد شت چندين ماه، مردي به خواستگاريبعد از گذ«
   .»به ازدواج رضايت داد. باال

    بيني سنتي به دختر انتقال جهان مادر و
چندان واضح نيست اما در هر  ي مورد بحثها داستاناگر چه توصيف نقش مادر در 

محسوس و   ،استانهاي اصلي د سه داستان، ردپاي مادر در نحوة تعامل شخصيت
هاي  هاي مادر در برابر سرنوشت دختران، و آموزش گيري موضع. تأثيرگذار است

د؛ كليد رفتارهاي نده هاي حساس زندگي دخترانشان ارائه مي نادرستي كه در موقعيت
ر قرار شود، بيشتر تحت تأثير ماد تر مي هر چقدر دختر بزرگ« .پرخطر دختران است

   .)129: تا بيدي بوفوار، (» گيرد مي
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مادر فاطمه، اگر چه نتوانست در برابر ارادة همسر سخني بگويد و از ازدواج 
اجباري دختر خود جلوگيري كند اما با توصية فاطمه مبني بر فداكاري و ازخودگذشتن 

  .شدن سوق داد براي پيشرفت شوهر، دختر را به سمت قرباني
دوء. دةبکيت علی صدر أمي طالبة منها العون واملساع« ال يعيبه سوی : ولکنها قالت يل 

ال تنسی إّن أباک کان جمرد موظف صغري عندما تزوجته . وظيفته وبفضلک تستطيعني أن تغرييها
  .)131: 2011عليان، ( »اآلن إنظري إنّه مدير شرکة کبريةو 

تنها : اما مادرم به آرامي به من گفت. بر سينة مادرم گريستم و از او ياري خواستم«
فراموش . دهيتواني آن را تغيير ميبا گذشت و نيكي خود يب او شغل او است كه تو ع

ا نگاه كن بود امساده  ت ازدواج كردم او تنها يك كارمندنكن هنگامي كه من با پدر
  .»است اكنون مدير يك شركت بزرگ
ه هاي مفيد ب اي از زندگي آشفتة وي، به جاي انتقال تجربه مادر مريم نيز، در برهه

كند تا كاري را كه مادر براي حفظ پدر نتوانسته  مريم، وي را تشويق به حاملگي مي
  :است انجام بدهد؛ فرزند بر عهده بگيرد

ا ذات يوم بأن األطفال يربطون الرجل ببيته« فحملت منه واألمل يزداد . مهست أمها يف أذ
الشیء يربط بينهما و ..  الطفلة الثالثة بريقا أمام عينيها اليائستني وأجنبت طفلها األول مث الثاين مث

  .)53: همان( »حتی والأطفاله
از همسرش . كنند مادرش در گوش او خواند كه فرزندان مرد را به خانه پايبند مي«

فرزند اولش را به دنيا . باردار شد و كورسوي اميد در برابر چشمان نااميدش آشكار شد
  .»ها را به هم وصل نكرد حتي كودكانش آن نيچيز رابطة ب هيچ. آورد و دومي و سومي

اي سنتي و خطرناك  كند؛ تجربه اين انديشه كه كودك، پدر را به همسر وابسته مي
فرهنگ و اجتماع باعث به . شوند سروسامان رها مي كه در آينده بياست براي كودكاني 

ت كنترل شوند كه رفتارهاي فرد را تح ها و قوانيني در ذهن فرد مي وجودآمدن ارزش
و  نوعي صالبت و قدرت بخشيدهتكرار شدن مداوم، به بعضي از افكار «. دهند قرار مي

هاي  عادت.... دهد و به آنها صبغة اجتماعي مي سازد ها را از افكار فردي متمايز مي آن
نهايي  ب نيستند بلكه به صورت يك قاعدةاجتماعي تنها يك سري افكار متناو
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عمومي يق آموزش و كتابت دهان ديگر منتقل شده و از طر آيند و از دهاني به درمي
  .)58: 1988دوركايم، (» شوند مي

فكر  خود در زندگي، به جاي ارتقاي كستمادر بعد از ش ،»إمرأة بقايا«در داستان 
خود را معطوف به  ، تمامي توجهانمودن شرايط مناسب براي زندگي آنه دختران و فراهم

بار در قالب وجود پسر،  و به نوعي سلطة مرد بر زن را اين نمايد تك پسر خانواده مي
مخصوص به خود را دوست دارند، حتي از  زنان اين سلطة«متأسفانه . كند دنبال مي

ين يافته در وجودشان بخشد به شكل مازوخيسم تكو ها را تنزل مي هايي كه آن تالش
امر بوده است كه پسر را با هر  همة سعي مادر ، بر اين .)69: 2009بورديو، (» برند لذت مي

وي آموخته است كه زنان حتما بايد يك ولي و . شرايطي در نزد خود نگه دارد
گويي . سرپرست داشته باشند، تا به وي تكيه كنند و كارهايشان را به انجام برساند

وجود اين زن، بسته به وجود ولي اوست و اين تفكر را به دختران خود نيز انتقال داده 
اين زن كه خود به شدت از برتري جنس مرد بر زن، لطمه خورده است، به . است

دهد و باعث آزار به آنان  شكلي افراطي به فرزند پسر خود بيش از دختران اهميت مي
زنان بدترين «و اين همان چيزي است كه باعث مي شود ما بپذيريم كه . شود مي

  .)همان(» دشمنان خود هستند
. نا نقودا، فيمزق ثيابنا وحييل بيتنا إلی فوضی وحياتنا إلی جحيم اليطاقفأخي ال جيد مع«

ا نا تنفسنا السعداء ولکن أمي مل تشه. حتی قبض عليه ذات يوم وألقی يف السجن عر بالراحة إ
 »أفقد الزوج واإلبن يف وقت واحد کيف: وأمسعها دائما حتادث نفسها. تبکي الليل والنهار

  .)159: 2011عليان، (
را به آشوب   هايمان را پاره كرد و خانه برادرم پولي براي ما باقي نگذاشت، لباس«

تا اينكه دستگير شد و . كشيد و زندگي را برايمان به جهنمي غير قابل تحمل تبديل كرد
. كرد اينجا بود كه نفس راحتي كشيديم ولي مادرم احساس راحتي نمي. به زندان افتاد

چگونه : زد شنيدم كه مدام با خودش حرف مي صدايش را مي. كرد شب و روز گريه مي
  .»همسر و پسر را همزمان از دست بدهم؟

مطلق بر حمايت مادي و معنوي همسر   ويژگي مشترك اين زنان، وابستگي و تكية
كه وجود خويش را فراموش نموده و همة توان و سالمتي خود را براي  است تا جائي
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اين زنان قرباني ايدئولوژي حاكم بر جامعه مبني  .اند دهرضايت و حفظ همسر هزينه نمو
و بدون آنكه خود بدانند براي نابودي خويش تالش   بر تفاوت بين زن و مرد شده

نس قوي را به همان ايدئولوژيي كه قرباني كردن جنس ضعيف در برابر ج«. اند كرده
  .)22: 1995شوي، (» كند راحتي توجيه مي

  
  گيري نتيجه

: پذيري در مورد دختران مواجه بوديم ه داستان با نوعي ناقص از جامعهدر اين س
و  پيشرفت وي در قالب پيشرفت همسر،، اصرار به تحصيلماندن دختر از  محروم

سركوب شديد دختر در خانواده،  ،»لست أنا«در داستان گرفتن حقّ انتخاب همسر 
در قالب نقش همسر و  تالش براي تعريف وجودي ويماندن دختر از تحصيل،  محروم

آوردن  ، پايين»لن أعود«ر ديگري در داستان گرفتن خود در براب ناديدهآموزش مادر و 
گرفتن  ناديدهماندن دختر از تحصيل،  محرومارزش وجودي دختر در برابر فرزند پسر، 

احساس كهتري و محكوميت در دختر  حق انتخاب همسر براي وي و در نهايت، ايجاد
؛ نظام ها هاي فردي شديد براي آن آسيب سبب گرديد تا عالوه بر ،»ةبقايا إمرأ«در داستان 

با نوعي احساس  اين دختران،. خانواده و در نتيجه جامعه نيز با تهديد مواجه گردد
ازدواج را پذيرفته و با اين طرز تفكر غلط كه محكوم به فداكاري  تحقير و اجبار، پيمان

آنان را در  اقداماتي زدند كه شكست و ناكاميست به گرفتن خويش هستند د و ناديده
ها به شكل خودآزاري و يا  و خشم آن خشمگين و سرخورده گشتهنتيجه، در. پي داشت

شان را نيز با خطراتي جدي  عالوه بر خود، همسر و فرزندان ديگرآزاري بروز كرد و
زندان و نقض مادر شدن فر ها، بي روبرو ساختند كه ماحصل آن، فروپاشي خانواده

  .حقوق انساني افراد بود
بردن  گونه رفتارها از سوي زنان، با آموزش درست آنان و از بين بدون ترديد اين

تفكرات سنتي و ناشي از نظام مردساالر گذشته در نزد والدين، قابل پيشگيري خواهد 
  .بود
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  التنشئة االجتماعية بين الجنسين للمرأة في ثالث قصص قصيرة لقماشة العليان
  

  ١حييی معروف
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 الملخص
ثقافية وترتبط ارتباطا وثيقا و التنشئة االجتماعية بني اجلنسني عملية عقلية تستند إلی عالقات اجتماعية 

 .كل واحد منهما إىل سلوكيات معينةوتعزى  والنساءمبعتقدات وقيم اجملتمع؛ ومن خالهلا، يتم فصل الرجال 
هل تستطيع التنشئة االجتماعية بني اجلنسني أن تقيد هوية النساء : هي هذه الدراسة الرئيسي الذي طرحته السؤال

ّن الفردية واالجتماعية أم ال؟ وإذا کان اجلواب نعم، کم ميکن هذه  ذا الطريق، حتدد مدی سلوکهّن فی حيا و
  .ود أن تضر النساء من حيث سلوکهّن و نفسيتهنّ القي

و التنشئة االجتماعية بني اجلنسني وباالستفادة من نقد التحليلية  -استنادًا إلی الطريقة الوصفية هذه الدراسة، 
لقماشة العليان، » لن أعود«، و»بقايا إمرأة«، »لست أنا«: يف ثالث القصص القصرية النساء كعلی سلو أثرها 
النساء ومشارکتهن يف ازدرائهن وبالتالّی، تدمري  كکتملة علی سلو املفية تأثري التنشئة االجتماعية غري تبّني کي

ن، ترتکْنب سلوکيات منحرفة خطرية . األسرة بيدهنّ  إّن النساء، بسبب فشلهّن وإحباطهّن يف الوصول إلی توقعا
  .لفردية واجملتمعااحلياة : ميکن عزو ضررها يف جمالني

  
  
  
  
  
  
  

  .التنشئة االجتماعية بني اجلنسني، ن، القصة القصرية، النساءقماشة العليا: الكلمات الرئيسة
                                                            

ا، و العربية اللغة أستاذ - ١   بکرمانشاه رازي جامعة يف آدا
ا، و العربية اللغة دکتوراه طالبة -۲   بکرمانشاه رازي جامعة يف آدا


