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چکيده
با پیدايش جنبشهاي فمنیستي در سدههاي نوزدهم و بیستم ،زن و مشکالت او در مرکز توجه
نويسندگان و اديبان جهان قرار گرفت .هرچند بسیاري از اديبان بهگونهاي کلیشهوار و سطحي
به بررسي زن و مسائل او پرداخته اند؛ اما در اندک آثاري از بزرگان اين عرصه ،شاهد پرداختن
دقیق بهمسائل اين جنس هستیم .رجاء الصانع نويسندة پرآوازة عربستاني و زويا پیرزاد نويسندة
ايراني از جمله کساني اند که در اين زمینه توانسته اند گوي سبقت را از ديگر بزرگان اين میدان
بربايند .اين دو نويسنده ،افزون بر پرداختن بهزنان در آثار خود  ،بهعنوان شخصیت هايي اصلي
و تأثیرگذار ،بهطرح مشکالت و مسائل آنان پرداخته اند .پژوهش حاضر برآن است تا با روش
توصیفي  -تحلیلي ،رمان « بنات الرياض» نوشتة رجاء الصانع و رمان «عادت ميکنیم» نوشتة
زويا پیرزاد را واکاوي و بررسي نمايد و نقدي فمنیستي از اين دو رمان ارائه دهد .نتايج
پژوهش نشان مي دهد که گرچه هر دو نويسنده محل زندگي ،آداب و رسوم ،زبان ،فرهنگ و
بخشي از تفکراتشان با يکديگر تفاوتهايي دارد؛ اما هر دو تحت تأ ثیر مکتب فکري فمنیسم،
مباحث و مفاهیم مشترکي را در آثارشان بازتاب داده اند؛ زنان در هر دو رمان ،زنان آزاده ايند که
در برابر مردان و جامعة سنتي مي ايستند و از حقوق خويش دفاع ميکنند.
واژگان کليدی :نقد فمنیستي ،رجاء الصانع ،زويا پیرزاد « ،بنات الرياض» « ،عادت ميکنیم».
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 - 1مقدمه
از گذشتههاي دور تاکنون نحوة نگاه به جايگاه زن  ،بارها دستخوش تغییر و دگرگوني شده
است .پیش از ظهور اسالم  ،زنان از هیچ گونه حق و حقوقي برخوردار نبودند و در وضعیتي
بسیار أسفبار بهسر مي بردند ،با ظهور اسالم وضعیت زنان بهبود يافت و بهآنها امتیازات
بسیاري اعطاءشد( .حسنيفر1382 ،ش) 6 :در جامعة جاهلي آن زمان « ،دختر نه حافظ نسل پدر
خويش محسوب ميشود و نه از نظر مالي کمك رسان خانواده بود .تأثیر اين شیوة تفکر بر
نسل هاي بعدي نیز مشخص است و شايد امروزه نیز در اجتماع احساس شود»( .فارسیان و
خبیر )490 :1397 ،با اين وجود ،حق و حقوق زنان در بسیاري از جوامع شرقي سنتي و
مردساالر  ،همچنان پايمال ميشد ؛ تا اينکه در اوايل سدة بیستم با ظهور جنبشهاي فمی نیستي

در غرب ،بهتدريج نحو ة نگاه بهزن در جوامع شرقي دگرگون شد .در پي دگرگونيهاي انجام -
گرفته ،زنان نويسندة بیشتري در گسترة ادبیات به فعالیت برخاستند و در قالب رمان ،جايگاه
خود را در عرصة اجتماع بهتصوير کشیدند .از جملة اين زنان «رجاء الصانع» در عربستان و

«زويا پیرزاد» در ايران بودند که با روحیة انقالبي که داشتند ،دربارة مشکالت ويژة زنان در
جامعة خود سخن گفتند .در همین راستا ،اين پژوهش با تکیه بر ديدگاههاي نقد فمینیستي ،دو
رمان « بنات الرياض» و «عادت ميکنیم» از اين دو نويسنده را بهعنوان نمونه اي از جامعة آماري
زنان سدة بیستم بررسي و واکاوي کردهاست.
 - 1-1بيان مسئله
يکي از اهداف ادبیات تطبیقي ،يافتن شباهتها است؛ زيرا صداي مشت رک بین انسانها ميتواند
پیام آور درد مشترک و دغدغة انسانها باشد و بشريت را بههم نزديك کند؛ از اينرو اين
جستار ميکوشد تا افکار و انديشههاي دو اديب فمنیست عربستاني و ايراني را واکاوي کند.
بهنظر مي رسد که اين دو نويسنده دغدغههاي مشترکي داشته اند؛ چرا که هر دو زنند و هر دو
در جامعة مردساالر شرقي متولد شده اند .آنها براي بیان عقايد خود محدوديتهاي بسیاري
داشته اند و با مشکالت فراواني روبهرو بودهاند که ناشي از شرايط نامساعد زندگي است که
جامعة مردساالر براي آنها پديد آورده است .ضرورت پرداختن بهاين مسئله  ،روشنفکري دو
اديبي است که علیه سنتها و کلیشههاي جامعة خود بهپا خاسته اند .ادبیات تطبیقي ،با هدف
برشمردن اين اشتراکات و نزديك کردن ملتها ،سعي دارد اين دو را با پیامهاي مشترک و
واحدي بهنمايش بگذارد.
نگارندگان در پي تحلیل آثار اين دو نويسنده ،بهدنبال پاسخگويي بهپرسشهاي زيرند:
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 نظريههاي فمنیستي چه تأثیري بر آثار الصانع و پیرزاد داشتهاست؟ بافت موقعیتي جامعة سنتگراي عربستان و ايران چه نقشي در تأثیرپذيري نويسندگان مذکوراز جنبشهاي فمنیستي داشتهاست؟
 - 1-2پيشينة پژوهش
با توجه به اهمیت نقش زنان بهعنوان عضوي جداييناپذير از جامعه و پررنگ شدن مسائل زنان
در ادبیات معاصر ،پژوهشگران بسیاري در اين گستره بهپژوهش و نقد آثار عربي و فارسي که
درونماية اصليشان مسائل زنان بود ،رويآوردند .شماري از اين پژوهشها عبارتند از:
 .1روح اله صیادي نژاد و زهرا مرتضايي در مقاله اي با عنوان « نقد فمنیستي رمان لم نعد
جواري لکم سحر خلیفه با تکیه بر نظرية سیمون دوبوآر» ( )1391در مجلة علمي و پژوهشي
زن و فرهنگ ،دورة  ، 7شمارة  ، 24به بررسي اين رمان پرداخته اند .2 .اويس محمدي و زينب
صادقي در مقاله اي با عنوان « نقد فمنیستي داست ان کوتاه مردي در کوچه از غادة السمان»
( )1392در مجلة زبان و ادبیات عربي ،سال  ، 5شمارة  ، 8با تکیه بر ديدگاه اصالت وجود
سیمون دوبوار ؛ به نقد اثر مذکور ارائه پرداخته اند .3 .نعیم عموري و رقیه منصوريمقدم در
مقاله اي با عنوان «کاوشي بر رمان بدايه و نهايه نجیب محفوظ بر اساس نقد فمنیستي» ()1394
در پژوهش نامة زنان ،دورة  ، 6شمارة  ، 11بهواکاوي اين رمان پرداخته اند .4 .مريم حسیني و
فرانك جهانبخش در مقاله اي با عنوان « نقد فمنیستي آثار محمد محمدعلي» (1389ش) در
مجلة علمي پژوهشي زن در فرهنگ و هنر  ،دورة  ، 1شمارة  ، 3با تکیه بر کتابهاي جامعه -
شناسي و فمنیستي بهنقد آثار اين نويسنده پرداخت ند .5 .صفیه مرادخاني و مريم طالبي در مقاله -

اي با عنوان « نقد رمان دختر خاله ونکوک» ( )1389در مجلة زن در فرهنگ و هنر ،دورة ، 1
شمارة  ، 4به نقد فمینیستي و بررسي چهرههاي زن اين مجموعه از فريد ه خرمي پرداخته اند.
در بارة رمانهاي « بنات الرياض» و «عادت ميکنیم» تاکنون پژوهش جامعي ،بويژه از نگاه
فمنیستي صورت نگرفته است ،از اين روي جستار حاضر نخستین پژوهش در اين راستا است.
 - 2بحث
رجاء الصانع نويسنده عربستاني و زويا پیرزاد نويسنده ايراني ،همانند بسیاري از همنوعانشان
تحت تأثیر جنبشهاي سدة بیستم به بازتاب دغدغههاي زنان پرداختند .اين دو نويسنده ،در
داستانهاي خود بهتشريح وضعیت زناني ميپردازند که هر يك بهنوعي اسیر محدوديتهاي
جامعة سنتي اند .آنان همچنین بهشیوة نگرش زنان ،احساسات زنانه و نیز محدوديت آنها در
جامعة مردساالر توجه نشان داده اند ،بنابر این ،در پي ،با تکیه بر فاکتورهايي هم چون
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مردساالري و انقیاد زنان ،طالق ،آزادي اجتماعي ،يأس و ناامیدي و تابوشکني به تحلیل رمان -
هاي « بنات الرياض» و «عادت ميکنیم» از اين دو نويسنده ميپردازيم.
 - 2-1مردساالری و انقياد زنان
در اسطورههاي شرقي و غربي عنص ر زنانه و الهة زن همانند مرد ،قوي و قدرتمند بود و
نیروهاي خارق العاده همانگونه که بهمرد نسبت داده ميشد ،بهزن هم نسبت مي دادند( .مرعي،
 )65 :2008سیطرة الهة مـادري در تـاريخ اولیة بشر منجر شد که آن دوران را عصر مادري
نامگذاري نمايند؛ در آن دوران «زن» از مقام وااليي برخوردار بود و هر شيء ارزشمندي را
بهزن نسبت مي دادند؛ مثالً خورشید را الهة مادري اطالق مي نمودند( .صیادينژاد) 225 :1393 ،
اما با پرداختن مرد بهصید و شکار ،زمان سروري زن بهسرآمد؛ چرا که دشواري عمـل صید و
نیاز بهقدرت بدني باال  ،سبب فخرفروشي و خردهگیري بر زن شد .از اين زمان بهبعد ،زن
به جنس دوم تبديل شد .برخي بر اين باورند که در هم شکستن قدرت زن و خیزش
مردساالري همزمان با عصر برنزي يا آهن است(.فیاض «)48 :1992 ،ايدئولوژي مردساالر ،زنان
را موجوداتي غ یر قابل کنترل ،در معرض گناه و ناتوان معرفي ميکرد .پس زن بايد زير سلطه
قرار گیرد تا کنترل شود» (بیاد و قیطاسي ) 222 :بنابراين با گذر از اين دوران ،جايگاه زنان
تقلیل يافت و مردساالري بر جوامع مختلف از جمله کشورهاي عربي حاکم شد .صانع در
رمانش از مردساالري حاکم بر کشورهاي عربي بسیار سخن گفته است .او در رمان «بنات
الرياض» از مسائلي همچون مردساالري ،خشونت و تعدد همسر سخن ميگويد .نخستین
مردي که صانع دربارة آن سخن ميگويد ،شخصیت راشد است .راشد بهعنوان نمايندة جامعة
مردساالر عربستان رفتاري ناشايست با همسرش دارد .اين شخصیت ،قمره را با اصرار
خانواده ،بهعقد خود در ميآورد و زندگي و آينده اش را بهنابودي ميکشاند .راشد بههمسرش
هیچگونه توجهي ندارد ،زماني که قمره بهبيتفاوتيهاي همسر واکنش نشان مي دهد ،رفتاري
سرد و ناشايست از او مي بیند « :التقت العیون في لحظة رهی بة ،کانت عیناها ملیئتین بالخوف
والذهول وکانت عیناه ملیئتین بغضب لم تر مثله من قبل ،ابتعد عنها بسرعة وغادر الغرفة وسط
دموعها واعتذاراتها ،ولم تره إال مساء الیوم التالي عندما قدم علي مضض الصطحابها للمطار
لیستقال الطائرة المتوجهة لواشنطن ،ثم أخري باتجاه شیکاغو( ».الصانع)15 :2014 ،
ترجمه :چشمهايشان در يكلحظة وحشتناک بههم گره خورد ،چشمان قمره پر از ترس و
وحشت بود و چشمان راشد پر از خشم و غضبي که قمره تاکنون نديده بود .راشد شتابان از او
دور شد و عليرغم اشكها و عذرخواهيهاي قمره از اتاق خارج شد و او را نديد مگر فرداي
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آن روز که با اکراه و بيمیلي بههتل بازگشت تا بهفرودگاه بروند و بهسوي واشنگتن و سپس
شیکاگو پرواز کنند.
بیشترين و مشخصترين درونمايه اي که نويسنده در اين اثر بهآن پرداخته ،مردساالري

است« .مردساالري ،نظام سلطة مردانه است که از طريق نهادهاي اقتصادي ،سیاسي و اجتماعي -

اش ،زنان را سرکوب ميکند( ».تايسن )151 :1387 ،نگاه الصانع بهمقام مرد در اين رمان،
همچون رکني محکم و سلطه جو تصوي ر شده است .در اين رمان ،قمره ،اسیر سلطهگريهاي
نابجاي همسر است ،اختالفات شديد وي با همسر و عدم توانايي اظهار نظر در برابر رفتارهاي
جاهطلبانة او ،از اين زن بيپناه ،شخصیتي گوشهگیر و افسرده ساختهاست .در اين اثر ،راشد
حتي در کوچكترين و سادهترين مسائل با قمره به بحث و جدل ميپردازد و زندگي را بهکام
او تلخ و ناگوار ميکند « :ظل يثور علیها أحیانا ألسباب تراها تافهة .لکن ألیس جمیع الرجال
نجد کذلك؟ ال تظنه مختلفا عن أبیها وإخوتها وعمومتها وخالها کان هذا هو طبعه ،وهذا ما کان
يصبرها( ».الصانع)65 :2014 ،
ترجمه :راشد گاهي به خاطر مسائل پیشپا افتاده با قمره جنگ ميکرد .آيا همة مردان نجد
اينگونه بودند؟ فکر نميکرد که راشد با پدرش ،برادرش ،عموها ،داييها فرق داشته باشد.
راشد ذاتش اينگونه بود و اين چیزي بود که او را تسکین مي داد.
نويسنده رفتار مستبدانه و خودخواهانة شخصیت راشد را نمونة بارز رفتار مردان در جامعة
مردساالر عربستان مي داند .الصانع با بهتصويرکشیدن زندگي سخت و محدوديت زنان رمانش
از مردساالري جامعة عربستان پرده برمي دارد و آن را بدترين نوع اهانت بهزن ميپندارد« .قمره»
در گزيده اي از رمان ،اين رفتار ناشايست مردان را قضیة تمدني و کهن برخاسته از سالیان دور
ميشمارد که فرهنگ مردساالر عربي براي زنان بهپديد آورده است« :لم تکن معاملة راشد لها
تختلف کثیرا عن معاملة أبیها ألمها( ».همان)29 :
ترجمه :رفتار راشد با او ،خیلي با رفتار پدرش با مادرش تفاوت نداشت.
يکي از ريشه دارترين انگاره هاي فمنیستي ،انگارة مردساالر بودن جوامع بشري است .اين

ديدگاه برامده از نظرية فمنیستي سیمون دوبوآر ست که با تأثیرپذيري از نظريههاي ژانپل -
سارتر آن را مطرح کرد .سارتر در نظرية خود ،ماهیت را عنصري مي داند که توسط جوامع
شکل مي گیرد و فرعي است و اصل ،وجود است( .محمدي و صادقي1392 ،ش )90 :سیمون
دوبوآر با پیروي از اين نظريه ،بیان داشت که فرهنگ و تمدن مردساالري؛ موجب شده تا زن
از وجود اصلي خود به دور افتد .او معتقد است که « اين تمدن است که در کلیت خود مخلوقي
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به نام مؤنث ميآفريند؛ از اين رو در فرهنگ ما جنس مذکر همیشه منشأ خالقیت ،پويايي،
تسلط ،ماجراجويي و خرد است ،اما جنس مؤنث همیشه منفعل ،تسلیم ،ترسو ،احساسي و
سنتگرا است( ».داد)485 :1385 ،
الصانع در رمان «بنات الرياض» از پدرساالري (مردساالري) حاکم بر رمانش بيپرده سخن
ميگويد .أمّ نوير يکي از شخصیتهاي زن رمان است که بچه اي دوجنسیتي به دنیا دارد .اندام
اين بچه ظرافت دخترانه اي دارد ،فرزند أمّ نوير از سن سیزده سالگي بهپوشیدن لباسهاي زنانه
روي ميآورد و اين امر سبب ميشود پدرش بهعلت حسي که در جوامع عربي نسبت
به دختران وجود دارد ،بدون توجهبه بیماري فرزندش ،او را به شدت کتك بزند و پس از علیل و
ناتوان کردن وي ،او و مادرش را ترک کرده و بارديگر ازدواج کند« :لم يک ن نوري يظهر نعومته
امام والده الذي يهابه کثیرا ،إال أنّ األب سمع من الجیران کالما عن إبنه ،اشتاط له غضبا فدخل
علي إبنه في حجرته وانهال علیه بالضرب بیديه ورجلیه حتي أصیب الولد بکسور في القفص
الصدري واألنف وإحدي الذراعین .ترک األب المنزل بعد هذه الحادثة لیعیش مع زوجته الثانیة
بشکل دائم مبتعدا عن هذا المنزل( ».الصانع)11 :2014 ،
ترجمه :نوري ظرافت زنانة خود را در برابر پدرش آشکار نميکرد؛ زيرا از او بسیار مي -
ترسید .اما پدرش حرفهايي را از همسايهها شنیده بود .روزي از کوره در رفت و با خشم
وارد منزل شد .بهاتاق او رفت و با مشت ولگد آنقدر او را زد که قفسة سینه و بیني و ساق
پايش شکست .پدر پس از اين آن ،خانه را براي همیشه ترک کرد تا دور از اين منزل ،با همسر
دومش زندگي کند.
الصانع در رمان خود از خشونت آشکار و پنهان مردان سخن ميگويد .ضرب و شتم زنان
و فرزندان؛ نشانه ونمونة خشونتهاي آشکار محدودکردن زنان و دختران از نمونههاي
خشونتهاي پنهان است( .هاشمي رکاوندي ،بيتا ) 36 ،نويسنده با صحبت از پدر میشل ،از
خشونت پنهان جامعة مردساالر نیز پرده برمي دارد .میشل در کشور لبنان در صدا و سیما
مشغول بهکار است و عالقة بسیاري براي اجراي برنامههاي تلويزيوني و حضور در جلوي
دوربین دارد ،اما به دلیل برخوردهاي خودخواهانة پدر و مخالفت وي ،هیچگاه نميتواند
خواسته اش را عملي سازد « :تطور بها األمر حتي عُنیت رسمیا معدة للبرامج في تلك القناة وصار
لها برنامجها الخاص الذي تقوم بتقديمه مذيعظ لبن انیة شابة ،بعد أن رفض والدها السماح لها
بتقديم برنامج علي شاشة قناة فضائیة يصل بثها إلي منازل أقاربه في السعودية( ».الصانع: 2014 ،
)117
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ترجمه :میشل کارهايش را به خوبي پیش مي برد تا اينکه رسما در مقام تهیهکننده در آن
شبکه معرفي شد .ويژه برنامة میشل را يك دخ تر لبناني جوان اجرا ميکرد .پدرش به دلیل آنکه
اين شبکه ماهواره اي بود و نزديکانشان در سعودي هم ميتوانستند آن را تماشا کنند ،اجازه
نداد میشل خودش اين برنامه را اجرا کند.
در گزيدة فوق ،خشونت پدر میشل و بازداشتن وي از رسیدن به خواستههايش از نوع
خشونت پنهان و از نوع اجتماعي آن بهشمار ميآيد .بررسي شخصیتهاي رمان نشان ميدهد
که « در کشور عربستان بین جنس مرد و زن مساوات و برابري وجود نداشته و مرد بر زن
برتري داشته است .البته بايد گفت که در عدم تساوي زن و مرد نه طبیعت مقصر است و نه
ماهیت زن ،بلکه اين استبداد است که نقش اصلي را بازي ميکند( ».قاسم ،بيتا)73 :
در رمان «عادت ميکنیم» نیز نويسنده بهمسئلة مردساالري پرداخته است .زنان اين رمان
زناني بدبخت اند .با آنان بهگونه اي برخورد ميشود که گويي برده اند؛ سرسپرده و فرمانپذير .در
اين رمان ،زن در رأس توجه قرار دارد و مردها از زنان انتظارات نامعقولي دارند .در بخشي از
رمان ،شخصیت آرزو بهکنشهاي همسرش چنین اشاره ميکند« :آيه ،کاش بابات ياد ميگرفت
که جاي جوراب روي میز نیست( ».پیرزاد)143 :1383 ،

همسر آرزو ،مردي بيمسئولیت و پرتوقع است .او حتي کارهاي شخصي اش را انجام نمي -

دهد و آنها را برعهدة همسرش مي گذارد .پیرزاد با صحبت کردن دربارة رفتارهاي شخصیتي
حمید ،چهره اي مخدوش از جنس مرد ترسیم مينمايد.
فمنیستها براين باورند که فرهنگ جامعة مردساالر زن را «فدايي» و مرد را « خودپسند»
بارآورد ،و زن بلندپروازيهاي فکري و آيندة خويش را قرباني بلندپروازيهاي مرد نمود.
(السعداوي ) 184 :1990 ،اين امر موجب گرديد تا مرد عرصههاي علمي ،هنري ،ادبي و ...را از
امتیازهاي خويش به حساب آورد و زن را در پستوي خانه حبس نمايد تا بهشستوشوي و
طبخ غذا مشغول گردد ،پیرزاد از اين نگاه در رمانش بسیار تأثی رپذيرفته است.
زؤيا پیرزاد از زبان ديگر شخصیتها نیز از رفتارهايي که در شأن زنان نیست ،سخن مي -
گويد .در بخشي از رمان ،زمانيکه آرزو بههمراه دوستش نسرين بهشمال سفر ميکنند ،نسرين
به انتظارات مردان که براي زنان بهعادتي تبديل شده ،اشاره ميکند« :آرزو گفت :فکر ميکني
صاحب خانه آخرين بار کي اينجا بوده؟ بهشان خوش گذشته؟ نسرين پاسخ داد :بهمردها حتما
خوش گذشته ،زنها هم حتما خريده اند و شسته اند و پخته اند و فکر کرده اند بهشان خوش
گذشته( ».پیرزاد)82 :1383 ،
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نويسنده اين برخوردها را نوعي اهانت بهشخصیت زن مي داند ،البته نبايد فراموش کنیم که
زؤيا پیرزاد نويسنده اي فمنیستي است؛ بنابر اين ،با تأثیرپذيري از عقايد غربيها ازدواج را عامل
انقیاد زن مي داند .وي در اين اثر ميکوشد هم نوعانش را از عواقب ازدواج آگاه کند تا آنان تن
به ازدواج ندهند .در بخشي از رمان ،شخصیت نسرين خطاب بهآرزو ميگويد « :حوصلة مردها
را داري؟ کجا رفتي؟ با کي رفتي؟ چرا رفتي؟ ناهار چي داريم؟ دکمه بدوز ،شلوار اتو کن،
حوصلة اين چیزها را داري؟ نگو سهراب اينجوري نیست ،همة مردها همین اند( ».همان)150 :
در باور پیرزاد ،زنان پرورش دهندگان نسلهاي آيندهاند  ،بنابر اين ،آنان بايد از سلطة مردان
رها شوند تا هويت فردي و اجتماعي بیابند و نسلي روشنفکر را تربیت کنند .نويسنده ،اين
رهايي را در ازدواج نکردن زنان مي بیند .او باور دارد که زنان متأهل ،هیچکدام طعم زندگي را
نمي چشند« :بهزنهاي شوهردار دور و برت نگاه کن ،يکي را پیدا کردي راضي و خوشحال؟ يا
پول ندارند يا جربزة طالق گرفتن و تنها زندگي کردن و جواب فك و فامیل و دوست و آشنا
دادن را ندارن وگرنه يك ثانیه هم معطل نميکردند( ».همان )15 :
در رمان «عادت ميکنیم» نويسنده از ديد مردان و برخورد ناشايست آنان با زنان بارها
سخن گفته است .در بخشي از رمان ،بنّا رفتاري ناشايست با شخصیت آرزو و نسرين دارد و
بهآن دو «ضعیفه» ميگويد« :آرزو گفت :ببین عمو از اين جا بچین ،فهمیدي؟ مرد گفت :نفهم
خودتي ،مهندس گفته از اين جا بچینم ،عجبگیري افتاديمها ،آخر عمري بايد از دو تا ضعیفه
فرمان ببريم( ».همان)44 :
در اين رمان ،شخصیتهاي زن از طرف مردان با ويژگي «نفهم و ضعیفه» لقب ميگیرند و
بدون علت تحقیر ميشوند .اين زنان چه بسیار در برابر چنین ديدگاههاي ظالمانه اي سکوت
ميکنند .هلن سیسکو ،نظريه پرداز فمنیست باور دارد که جنس مرد با همه چیز فعال ،فرهنگي،
نوراني ،واال و عموماً مثبت ربط مييابد و زن تداعيگر تمامي چیزهايي است که منفعل،
طبیعي ،تاريك ،پست و عموماً منفي تلقي ميشود( .تانگ1387 ،ش )356 :ديدگاههاي منفي
مردان نسبت بهزنان و نسبت دادن صفات منفي بهآنها در رمان ،برگرفته از همین ديدگاه
فمنیستي است .زؤيا پیرزاد در رمانش از زندگي زناني ميگويد که بي دلیل تحقیر ميشوند و
گرفتار سنتهاي جامعة مردساالرند .او بحرانهاي زن امروزي را بهتصوير ميکشد و از نگرش
آنان  ،عواطف زنانه و محدوديتهايشان سخن ميگويد( .حیدري و بهرامي )128 :1382 ،
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 - 2-2تأثير طالق بر زندگی زنان
اگر با دقت بهرمان « بنات الرياض» بنگريم ،در مييابیم که نويسنده هم چون ناقدي زبردست
بهبیان جايگاه و مقام زن و بهويژه زن مطلقه در جامعة عربستان ،میان آن همه آداب و سنن
خشك و قديمي پرداخته است ،جامعه اي که بهزن مطلقه نگاهي تحقیرآمیز دارد و آن را سا ي ه اي
از مردان ميداند .در اين رمان ،قمره با وجود مشکالت زياد زندگي ،از طالق و جدايي منع
ميشود .مادر اين شخصیت به او اجازة جدايي نمي دهد؛ چرا که از ديدگاههاي جامعة سعودي
نسبت به زن مطلقه ميترسد« :کانت أمها تقول :کلش وال الطرق وأنا امتس ولو أخوک طلق
حرمته بس حنا بناتنا ما يتطلقن( ».الصانع)58 :2014 ،
ترجمه :مادرش گفته بود :اگه من مادرتم ،طالق بيطالق .همین که داداشت زنش را طالق
داد کافیه ،دخترامون طالق نميگیرند.
از ديرباز؛ فرهنگ جامعة مردساالر بهگونه اي بود که زنان متأهل را محدود و آنان را از
حقوق طبیعي خويش محروم ميساخت؛ بنابر اين ،کمتر زن متأهلي جرأت و جسارت
انديشیدن بهطالق را داشت .قمره در اين رمان علي رغم رفتارهاي مستبدانة همسر و ازدواج
مجددش ،در برابر بسیاري از رفتارهاي ناپسند وي سکوت ميکند .اين شخصیت گمان مي کند
که همسرش ،به خاطر بچه ،او را طالق نمي دهد؛ ناگزير ،باردار ميشود ،اما راشد بدون توجه
به اين امر ،وي را طالق ميدهد« :أتت ورقة الطالق إلي والد قمرة بعد وصولها إلي الرياض
بأسبوعین .قرأت قمرة السطور المکتوبة فتهاوت علي أقرب مقعد وهي تصیح :يمه طلقني ،يمه
راشد طلقني خالص طلقني( ».همان)58 :
ترجمه :برگة طالق درست دو هفته پس از بازگشت پدر قمره بهرياض ،به دستش رسید.
وقتي قمره برگه را خواند خود را روي نزديكترين صندلي رها کرد و فرياد زد :مامان طالقم
داد! مامان راشد طالقم داد .تموم شد .طالقم داد.
رفتارهاي قمره به خواننده نشان ميدهد که او از زندگي جديدش ميهراسد؛ او همیشه
سردرگم و اندوهگین است « :فاألخیرة لم تخنقها العبرة کل لیلة عندما يحل وقت النوم الذي
صار أسوأ األوقات من کل يوم منذ عودتها إلي بیت أهلها وهي التستطیع النوم ألکثر من ثالثة
ساعات متواصلة( ».همان)59 :
ترجمه :قمره هر شب ه نگام خواب تا مرز خفگي ميگريست ،از زماني که به خانة پدرش
بازگشته بود ،نميتوانست بیشتر از سه ساعت متوالي بخوابد.
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قمره از فشارهاي روحي و رواني که از طرف جامعه و خانواده بهزن مطلقه و سرکش وارد
ميآيد ،رنج مي برد ،مادر قمره پس از طالق بهوي حتي اجازة خروج از خانه و مالقات
دوستانش را نمي دهد « :أم قمرة تمنعها من زيارة صديقاتها ،فیما عدا سديم التي تعرف خالتها
بدرية معرفة وثیقة من خالل جائرات نساء الحي قبل انتقال خالة إلي المنطقة الشرقیة( ».همان:
)6
ترجمه :مادر قمره او را از ديدار دوستانش منع کرده بود ،به جز سديم که خاله اش بدريه را
ميشناخت و قبل از رفتنش بهمنطقة شرقي عضو گروه زنان محله بود.
الصانع در اين رمان از ديدگاههايي سخن ميگويد که روحیات زن را خدشه دار ميکند و بر
زندگي عادي وي تأثیر بدي ميگذارد.
شخصیت اصلي رمان «عادت ميکنیم» نیز زني مطلقه است .وي زني مستقل و مدير است
که مسئولیت نگهداري فرزندش را بر عهده دارد ،اين شخصیت به دلیل فشارهايي که مردم در
جامعة سنتي به زن مطلقه وارد مي کنند ،به بیماري افسردگي مبتال شده و احساس پوچي و نا

امیدي ميکند .آرزو در قسمتي از رمان ميگويد« :نمي دانم چه مرگم شده ،خستهام ،بي -
حوصله ام ،تحملم کم شده( ».پیرزاد)39 :1383 ،
اين زن به بیماري عصبي مبتال است و براي درمان بیماري اش از داروهاي آرام بخش استفاده
ميکند .نکته اي که نظر خواننده را جلب ميکند ،اين است که زنان مطلقه در اين رمان حتي
براي ازدواج مجددشان دچار مشکل ميشوند و اطرافیان بهآنان اجازة تصمیمگیري نمي دهند،
آرزو در اين رمان زن مطلقه اي است که پس از جدايي از همسر در ازدواج مجددش با
مخالفت شديد دخترش روبرو ميشود« :بهمن چه مامانم با بابام نساخت! مي خواست بسازه،
وقتي بچه دار مي شیم ،حق نداريم بگیم شوهرم اين جوري کرد  ،اون جوري کرد!» (همان)149 :
افزون بر آيه ،ماه منیر مادر آرزو نیز از مخالفان سرسخت جدايي او است .وي حتي سالها
پس از جدايي دخترش وي را سرزنش ميکند و حق ازدواج مجدد را به او نمي دهد« :با طالقت
زندگي اين طفل معصوم را بههم ريختي هیچ ،حاال مي خواهي بیندازيش زير دست شوهر
مادر؟ شیرم حرامت( ».همان)157 :
نويسنده با بیان نمونههايي از اين دست بهفشارهايي که بهزن مطلقه در جوامع سنتي وارد
ميشود ،اشاره ميکند و آن را نوعي ستم بهزنان مي داند .آرزو با وجود تمامي اين سختيها از
طالقش ،ابراز پشیماني نميکند .در واقع پیرزاد در اثرش ،زن مطلقه را زني آگاه ترسیم نموده
که جدايي را برمي گزيند؛ چرا که میان آگاهي و طالق پیوند است و زن روشنفکر آگاه ،رام
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مردي که مي خواهد به سود خويش از او بهره گیرد ،نميشود .هرچه انسان بههستي خود آگاه

باشد ،نگراني وي نسبت بههستي اش بیشتر و د ر نتیجه ايستادگي او در برابر نیروهايي که مي -
کوشند اين هستي را ويران کنند ،افزون ميشود.
جان استوارت میل ،ازدواج را نوعي بردگي زنان مي داند (استوارت میل)24 :1379 ،

بهعقیدة ديگر فمینیستها نیز  ،ازدواج ابزار بسیار خطرناکي است که مردان براي به بند کش ی دن
زنان ساخته اند ،بنابراين ازدواج ،پیام زنداني شدن زن قلمداد ميشود  ،آنها باور دارند که تقسی م
کار بر اساس هويت جنسي و قرار دادن وظیفة مادري و همسري براي زن ،اصليترين عامل
نابرابري و بيعدالتي است( .زرشناس1382 ،ش )27 :بنابراين زنان را به جدايي و طالق تشويق
ميکن ند و از آنان مي خواهند که از عواقب آن نهراسند ،همانطور که مي بینیم در رمان الصانع و
پیرزاد ،زن در نهايت؛ جدايي از مرد و طالق را برميگزيند و اين امر نشانگر اين است که هر
دو نويسنده از عقايد فمنیستها تأثیر پذيرفته اند.
 - 2-3تغيير و دگرگونی در بعد اجتماعی نقش زنان
بيشك هر جامعه اي براي پیشرفت بهتر ،نیازمند مشارکت و حضور زنان در زمینههاي
اجتماعي است .در اين راستا ،رمانهاي « بنات الرياض» و «عادت ميکنیم»  ،به بحث اوضاع

اجتماعي زنان در جامعة عربي و ايراني سالهاي نه چندان دور بهگونه ابداع گرايانه اي پرداخته -

اند؛ به عبارت بهتر ،در اين دو رمان ،شاهد رابطه اي نو میان جامعه و شخصیتهاي زنانیم .زاويه
ديد زنانه ،دادن نقش مثبت به زنان ،دگرگوني شخصیتي آنها از خانه داري و زني ترسو تا
شخصي فعال در صحنه اجتماع و سیاست ،از ويژگيهاي رمانهاي مذکور است که اين تغییر
در شخصیتهاي میشل و لمیس در رمان « بنات الرياض» و شخصیتهاي آرزو ،نسرين،
محبوبه و تهمینه در رمان «عادت ميکنیم» قابل مشاهده است.
سیمون دوبوآر نظريه پرداز مطرح فمنیست بر اين باور است که ماهیت کنوني زنان را
فرهنگ و تمدن کنوني برايشان به ارمغان آورده و اين فرهنگ مردساالرانه است که باعث
جايگاه کنوني زنان در جامعه شده است .وي ميگويد که اصل و جايگاه زنان بدينگونه
نیست؛ بنابراين ،زنان بايد اين فرهنگ و ماهیت مردساالر را بشکنند تا بتوانند به اصل وجود
زنانة خود برسند ،اين جملة معروف بوآر که «هیچکس زن متولد نميشود ،بلکه زن ميشود»
بیانگر همین نظريات او است( .عسکري و باقرپور والشاني )80- 65 :1390 ،

ديدگاههاي بوآر در رمان «بنات الرياض» تجلي بسیاري دارد .در اين اثر ،بیشتر زنان تیپ -
هاي متفاوت دوران خود را بهنمايش ميگذارند .از جملة اين شخصیتها ،میشل است که در
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رمان زني جسور ظاهر ميشود؛ نويسنده ميکوشد او را انساني قوي و انديشهورز و داراي
انگارگان بشناساند .با وجود اينکه « رانندگي زنان در اين کشور ممنوع است» (گودين:1383 ،
 )85بهرانندگي در خیابانهاي شهر ميپردازد« :تولت میشیل التي تحمل رخصة قیادة دولیة قیادة
جیب اإلکس فايف ذي النوافذ المعتمة کلیا والذي تدبرت استئجاره من أحد معارض تأجیر
السیارات باسم السائق الحبشي .ات خذت لمیس مکانها إلي جانب میشیل بینما تراصت بقیة
الفتیات وهن خمسة في المقاعد الخلفیة( ».الصانع)8 :2014 ،
ترجمه :میشل که گواهينامة بین المللي رانندگي داشت ،رانندگي يك جیب ايکس  5را
بهعهده گرفت .او اين ماشین را که شیشههاي کامال دودي داشت از نمايشگاه اجارة خودرو
به نام رانندة حبشي شان کرايه کرده بود .لمیس کنار میشل نشست و پنج دختر ديگر در صندلي
عقب نشستند.
الصانع در ترسیم آزادي زنان راه مبالغه پیش ميگیرد و زناني را بهتصوير ميکشد که
کارهايي که در انحصار مردان بوده و هرگز زنان اجازة انجام آن را ندارند ،انجام دهد .وي
تمامي زنان اين رمان را در عرصههاي اجتماعي فعال و پويا بهتصويرميکشد تا قانون محبوس
کردن زنان در خانه را محکوم سازد؛ چراکه در کشورهاي عربي ،مردان چنان متعصبانه برخورد
ميکردند که تحت هیچ شرايطي به زنان اجازة خروج از منزل را نمي دادند و اين را از مفاخر
خود بهشمار ميآوردند( .عزالدين ) 211 :1960 ،در گزيدة زير ،شخصیت میشل در صدا و
سیما مشغول بهکار است و عالقة بسیاري براي اجراي برنامههاي تلويزيوني و حضور در
جلوي دوربین دارد« :تطور بها األمر حتي عُنیت رسمیا معدة للبرامج في تلك القناة( ».الصانع،
)117 :2014
ترجمه :میشل کارهايش را به خوبي پیش مي برد تا اينکه رسما در مقام تهیهکننده در آن
شبکه معرفي شد.
فعالیت میشل در صدا و سیما ،افقهايي نو را بهروي اين شخصیت ميگشايد و وي را با
جهاني نو آشنا ميکند « :فتح لها العمل في المجال اإلعالمي ،الذي يعد اختصاصها آفاقا جديدة.
شعرت ألول مرة بتحررها الفعلي من جمیع القیود التي کانت مفروضة علیها من قبل .تعرفت
علي أنواع مختلفة من البشر وشعرت بأنها أکثر ثقة بنفسها وبأنها تستطیع تحقیق کل ما تريد
بصداقتها الواسعة وعالقاتها الکثیرة( ».همان)117 :
ترجمه :فعالیت در زمینة رسانه افقهاي نوي را بهرويش گشود ،براي نخستینبار احساس کرد
که از همة قیدهايي که او را مجبور به انجام برخي کارها ميکردند و نکردند ،رها شده است .با
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شخصیتهاي متعددي آشنا شد و احساس کرد که اعتماد به نفس بیشتري پیدا کرده و ميتواند
از طريق دوستان فراوان و روا بط گستردهاش بههر چه مي خواهد برسد.
رجاء الصانع در رمانش با ترسیم افکار میشل پس از ورود بهمحیط کار ،قصد دارد زنان
کشورش را آگاه کند .وي در اين رمان ميکوشد با اشاره به برخي از مفاهیم و عادات غلط
جامعة عربستان که شأن زنان را خدشهدار ميکند و حضور حیاتي و فعال آنان را ،در شرايط
مختلف ناديده مي انگارد ،خرده گیرد.
در کتاب « جنس دوم» سیمون دوبوآر که نخستین پژوهش ژرفپوي اجتماعي  -فلسفي در
بارة جايگاه زنان در جامعة سدة بیستم است ،وجود انسان به طور آزاد در نظر گرفته شده است
و معناي آن اين است که مردم از جايگاهي که بهآنان تحمیل شده ،ميگريزند و مي خواهند
موجوديتشان را خود تعريف کنند و در کمال آزادي ،آن هويتي باشند که با حرکتي خودساخته
خواسته اند .آنها نمي خواهند برده و تابع آن وضعیتي باشند که طبیعت و اجتماع بر آنان تحمیل
کرده است( .کرامتي و ديگران)232 :1390 ،
در رمان « بنات الرياض»  ،نکتة شاخص اين است که ما با دنیايي روبرويیم که شايد پیش از
اين بهندرت بهآن پرداخته شده است .جهاني که تا پیش از اين ،مردان از محوريت داستانها و
روايتها برخوردار بودند و باز هم مردان در بیشتر وجوه زندگي ا جتماعي تعیینکنندة اصلي
بودند و زنان در حاشیه بهالقاي نقش و وظايف کلیشه اي ميپرداختند ،اما در جهاني که
نويسند ه در اين رمان آفريده ،زنان  ،ديگر اشخاصي فداکار  ،تصوير نميشوند .زنان اين آثار از
پوستة نقشهاي سنتي بیرون ميآيند و بیشتر فضايي که شخصیتها در آن حضور دارند خارج
از محدودة خانه است  .بنابراين زنان مايلند موجوديتشان را خودشان تعريف کنند.
در رمان «عادت ميک نیم» نیز تمامي شخصیتهاي زن ،عهدهدار شغلهايي اند که بین زنان
مرسوم نبوده و بیشتر ،مردان آنها را برعهده ميگرفتند .آرزو  ،در اين اثر ،زني است که ادارة
بنگاه معامالتي پدر را ب ر عهده دارد  ،اين عمل آرزو تمسخر شخصیتهاي مرد را برمي انگیزاند،
آنها پوزخند ميزدند و ميگفتند « :زن و بنگاه معامالت ملکي چرخاندن!!؟ سر دو ماه بريده!!»
(پیرزاد)110 :1383 ،
قطعة فوق حاکي از عدم اعتماد مردان بهزنهاست .آرزو در رمان «عادت ميکنیم» زن
جسوري است که تن بههیچيك از سنتها نمي دهد و هرچند از سوي جامعه مورد تمسخر
قرارميگیرد ؛ باز هم براي رسیدن به خواستههايش تالش ميکند؛ اين درحالي است که در
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جوامع سنتگرا ،بیشتر زنان دو دستي بهعادات و مقررات مي چسبند و جرأت ندارند مانند
مردها جسورانه از قاعده و معمول بیرون شوند( .حیدري و بهرامي)127 :1382 ،
دستغیب معتقد است « :ادبیات زنانه در دو گرايش کامالً متضاد نمود مييابد :نخست،
گرايشي که مي خواهد شأن اجتماعي زن را باال ببرد و او را آگاه کند که زن ميتواند در کارهاي
اجتماعي مشارکت جويد( ».دهباشي )517 :1383 ،اين همان گرايشي است که در داستانهاي
زويا پیرزاد بهويژه «عادت ميکنیم» او بازتابیده شده است« .گرايش دوم ،گرايشي است که
مروج نوعي بي بندوباري و مخرب اساس خانواده است .گرايش اخیر در جامعة ما جايي ندارد»
(همان) و زويا پیرزاد نیز در آثارش بدان نپرداختهاست .پیرزاد در شخصیت زن تغییر اساسي
داده و با نهادن آن در چرخة تولید و اقتصاد ،عادتستیزي و آشناييزدايي کرده است ؛ شايد
دلیل اصلي نامگذاري رمان وي به«عادت ميکنیم» نیز همین باشد تا هويتيابي کرده باشد و
بهجامعة مردساالر بگويد که با ورود زنان در عرصههاي سیاسي  ،اجتماعي و فرهنگي عادت
ميکنیم( .نیکوبخت و ديگران )147 :1391 ،
پیرزاد مي خواهد زنان را به حضور هر چه پرشورتر در مشاغل منحصر بهمردان تشويق کند؛
در واقع وي در اين رمان بهعادتستیزي پناه ميبرد تا با ديدگاههاي سنتي حاکم بر کشورش
مبارزه کند؛ چرا که در کشور ايران ،پس از پیروزي انقالب اسالمي  ،بنابر شرايط و فضاي
انقالبي موجود و همچنین مغايرت مواردي از اشتغال زنان با مباني و احکام مورد تأکید اسالم،
برخي از زنان جامعة ايران از حضور در مشاغل و موقعیتهايي محروم و اين موضوع موجب
اعتراض طبقاتي از جامعة فعال زنان گرديد( .پیشگاهيفرد )127 :1389 ،در کتاب جنس دوم،
بوآر بهبخش هاي گوناگون دوران زندگي زنان مانند :آموزش ،کودکي ،جواني ،مادري و
بهحالتهايي چون عشق ،خودفريفتگي و روسپيگري پرداخته شده است .دوبوآر در کتابش
سعي دارد نشان دهد که زن در اين دورهها و حالتها نقش جنس دوم بودن را در اثر واداشتن
ويژگيها و زمینههاي محیط مي پذيرد ،وگرنه در اصل و طبیعت خود ،انسان کاملي است که
فرقي با مردان ندارد و سزاوار حقوق مساوي با آنان است( .دوبوآر )102 :1380 ،پیرزاد در
«عادت ميکنیم» ميکوشد زن را هم ردة مرد و گاه حتي برتر از مرد ان به تصوير بکشد و قانون
برتري مردان بر زنان را زير سؤال ببرد.
 - 2-4یأس و نااميدی زنان
«فمنیستها بر اين باورند که جامعة مردساالر به نفع مردان عمل ميکند و منافع مردان را برتر
از ديگران قرار مي دهد و بر زنان ستم روا مي دارد( ».مکاريك )386 :1384 ،رجاءالصانع تحت
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تأثیر چنین عقیده اي شخصیتهاي محوري رمان خويش را زناني حساس و شکننده ترسیم
ميکند .در تأيید اين مسئله بهگزيدههايي از «رمان بنات الرياض» اشاره ميشود:
« واهلل ما سويت له شي ...واهلل تعبت! ماني قادرة أستحمل !..وتشهق بالبکاء بمرارة( ».الصانع،
)85 :2014
ترجمه :به خدا خسته شدم ،نميتونم تحمل کنم! از ته دل و بهتلخي گريه ميکرد.
« فاألخیرة لم تخنقها العبرة کل لیلة عندما يحل وقت النوم( ».همان)59 :
ترجمه :قمره هر شب هنگام خواب تا مرز خفگي ميگريست.
«ملیت يا بنات! طقت تسبدي! تري خالص! تري خالص!» (همان)135 :
تر جمه :خسته شدم دخترا! قلب و جیگرم تکه تکهس ،بسه!
« بکت سديم کثیرا ،بکاء حارقا .بکت الظلم الذي حل بها وأنوثتها المطعونة» (همان)36 :
ترجمه :سديم بسیار گريست ،آن هم نه گرية معمولي ،گريستني سوزناک که قلب هر کسي
را به درد ميآورد .به ستمي که بر او و زنانگي طاعونزده اش رفته بود ،ميگريست.

در قطعههاي فوق ،لحن عاطفي ،بي قرار ،ناآرام و همراه با نوعي نالش در کالم شخصیت -
هاي زن داستان ،نشانگر آشفتگي روحي و بيقراري دروني آنهاست؛ گويي برخوردهاي
ناشايست جامعه بهزنان ،بهگونه اي منفي بر زندگي آنان بازتابیده ميشود و آنان را بهتنهايي،

گوشهگیري و سرانجام ،بهبیماريهاي روحي و رواني سوق ميدهد.
در رمان الصانع زناني ترسیم شده اند که از گرماي عشق در زندگي زناشوييشان بي بهره اند؛
قمره از مهمترين اين شخصیتها است .براي اثبات اين ادعا بهگزيده اي از رمان اشاره مي ش ود:
« أتتها الصفعة مدوية علي خدها األيمن! ها لشغالة تسواتس وتسوي اهلتس بعد ،انتي فاهمة!
علي األقل هاذي ما جا أبوها يتلصق بأبوي لین زوج بنته لولده ،هذي اللي ما هي عاجبتس ما
رکضت وراي عشان الفلوس وحالل أهلي ،هذي اللي موب عاجبتس أصدق وأشرف منتس
ومن أهلتس بستین ألف مرة!» (همان)49 :
ترجمه :راشد سیلي محکمي بهگونة راستش زد (و گفت) همین عمله جداي از تو و همة
خانوادته ،ميفهمي؟ حداقل باباش به بابام نچسبید تا دخترش رو بهزور عقد پسرش کنه! همیني
که ازش خوشت نیومده ،بخاطر پول و خانوادم پشت سرم راه نیفتاد! همیني که دوستش نداري
شصتهزار بار صادقتر و با شرافتتر از تو و خانوادته!
نکته اي که بازگفت آن بايسته بهنظر ميرسد ،اين است که « نقد فمنیستي همواره زنان را در
اجتماع تحلیل نميکند ،بلکه گاه بهمسائل کوچکشان در خانه يا بهعاليق شخصيشان نیز توجه
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ميکند( ».آبرامز ) 792 :1385 ،الصانع تحت تأثیر ديدگاههاي فمنیستي در دورة معاصر بخش
گسترده اي از رمان «بنات الرياض» را به گذشتة سرشار از ترس و واهمة قمره ،سديم و میشل و
زندگي آن سهتن اختصاص مي دهد .بغضهاي قمره و حرفهاي دفن شده در عمق وجودش،
در بسیاري از بخشهاي داستان منعکس شده است که مظلومیت يكزن متأهل عربستاني و
دردهاي دروني اش را بهتصوير ميکشد .رجاءالصانع در رمان « بنات الرياض» زناني ساده را
ترسیم ميکند که خواستار يك زندگي آرام و عاديند ،شخصیتهاي اصلي رمان آرزوهاي ساده -
اي دارند که بهسادگي دست يافتني اند؛ اما در واقعیت با جامعة سنتگراي عربستان دچار
اصطکاک ميشود.
زويا پیرزاد نیز در رمان «عادت ميکنیم» از فشارهاي روحي و رواني که از طرف جامعة
سنتگرا بر زنان وارد ميشود ،انتقاد ميکند؛ آرزو در اين رمان زن مطلقه اي است که بهدلیل
فشارهاي جامعه و ديدگاه اطرافیان به بیماري عص بي مبتال شده و براي بهبود وضعیت خود،
مدام از داروهاي آرام بخش و آسپیرين استفاده ميکند تا وضعیت روحي اش اندکي بهبود يابد.
در بخشي از رمان ،هنگامي که آرزو از مشکالت و وضعیت آشفتة خويش سخن مي گويد؛
شیرين بهآرزو ميگويد« :آسپرين مي خوريم يا استامینوفن يا پار ااستامول يا هر مسکني که در
داروخانه پیدا شد( ».پیرزاد)111 :1383 ،
همانگونه که از گزيدة باال برمي آيد ،زنان اين رمان ،آرامش خويش را در ساية استعمال
داروهاي آرام بخش اعصاب مييابند.
«آرزو» پس از جدايي از همسر سابقش حمید ،نگراني و دغدغه اش نسبت به دخترش آيه
دوچندان ميشود؛ او به شدت آيه را دوست دارد و دائما نگران اوست و هنگامي که آيه بهدلیل
حرفهاي فريب دهندة پدرش حمید تصمیم ميگیرد مادر را ترک و به فرانسه سفرکند ،اندوه
تمام وجودش را فرا ميگیرد؛ قطعه هاي زير از رمان بیانگر نگراني و رنج آرزو قهرمان اصلي

رمان پیرزاد است« .آرزو با ناراحتي گفت :اين بار حمید تلفن کرد هرچي دهنم آمد ،بارش مي -
کنم؛ از وقتي که برگشتیم ايران ،سالي ماهي يك بار هم که تلفن مجاني بهپستش مي خوره و
يادش افتاده بچه دارد ،فرانسه رفتن را انداخته دهن آيه؛ سرگذاشت روي زانوها و بههق هق
افتاد( ».همان)10 :
نگاهي موشکافانه به جايگاه زنان در اين رمان ،به خوبي تالشهاي نويسنده را در پردازش
شخصیتهاي زن داستان بهنمايش مي گذارد .زنان اين رمان بین دنیاي سنتي و مدرن محبوس
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شده و براي رفتار خويش جواب و توجیهي ندارند ،آنان از وضعیت موجود رنج برده و براي
التیام زخمها چاره اي جز استعمال داروهاي آرامبخش نمييابند.
 - 2-5تابوشکنی در سنتها
طاليه داران جنبش فمنیسم بر اين باورند که زنان خود در استحکام پايههاي مردساالري و
به حاشیه رانده شدنشان شريك بوده اند ،آنها ميکوشند به زن بیاموزند که زمان تغییر ذهنیت
ج نسیتي اي که بر او وارد شده ،فرا رسیده است( .صدقي و ديگران )46 :1395 ،تحت تأثیر اين
ديدگاه ،رجاء الصانع در رمان « بنات الرياض» پیوسته به دنبال نوجويي و گريز از مناسبات
ساختار جامعة سنتي و تعريف شده توسط مردان است .اين رمان در حقیقت نشانگر ادبیات
اعتراض از زب ان زني حساس ،عاطفي و آگاه است .الصانع در اين رمان بهسنتها و قرارداهاي
چیده شدة جامعة عربستان ،دهنکجي کرده و بهآنها حمله ميکند.
میشل در اين اثر دختري تحصیلکرده و آگاه است .وي از سرزنش و ديدگاههاي
اطرافیانش هیچ هراسي ندارد و آزادانه بههر عملي دست ميزند و حتي بههمراه دوستش ،در
خیابانهاي شهر لباسهايي مردانه ميپوشد« :میشل ارتدت بنطاال فضفاضا به الکثیر من الجیوب
مع سترة ضخمة لتخفي معالم األنوثة منها ،وطاقیة بندانة خبأت تحتها شعرها ونظارة شمسیة
ملونة لتبدو کمراهق أفلت من رقابة والديه وارتدت لمیس ثوبا أبیضا رجالیا مع شماغ وعقال
فبدت لطولها وجسمها الرياضي شابا وسیما ناعما بعض الشيء ،أما بقیة الفتیات فارتدين
العباءات المخصرة والمطرزة مع لثمات تغطي ما بین األنف والنحر( ».الصانع)8 :2014 ،
ترجمه :میشل شلواري گشاد با جیبهاي زياد که با آستري ضخیم نشانههاي زنانگي اش را
محو کرده بود به تن داشت ،با يك عرقچین هم موهايش را پوشانده بود و مانند نوجواني بهنظر
مي رسید که تازه از زير نظر گرفتنهاي پدر و مادرش بیرون آمده است .عینك دودي رنگي نیز
به چشم زده بود .لمیس هم پیراهن مردانة سفید بلند همراه با روسري و عقال دور سرش به تن
کرده بود .با آن قد بلند و هیکل ورزشي اش دقیقا مانند پسر جوان خوشتیپي بهنظر ميرسید.
بقیة دخترها هم عبايي تنگ و نقش و نگار دار پوشیده اند.
الصانع چنین پوششي را براي زنان رمانش برگزيده ،درحاليکه در کشور عربستان پلیس
ديني بر پوشش زنان پافشاري دارد و زناني را که چهرة خود را در ديدگان مردم بگشايند،
بهزندان و تازيانه محکوم ميکند (محمدي آشتیاني1381 ،ش )66 :و اين نشانگر آزادي خواهي
اين نويسندة عربستاني است .الصانع حتي در اين اثر ،زنان را به جسور بودن دعوت ميکند و از
آنان مي خواهد آزادانه راجع بهمردان صحبت کنند .أم نوير در اين رمان زني است جسور که با
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شجاعت از تنفرش نسبت بهمردان سخن ميگويد« :أنا ما أحب کل الريايیل .سلیمة صکتهم
واحد واحد( ».الصانع)95 :2014 ،
ترجمه :من هیچ مردي را دوست ندارم ،خاک بر سر تك تکشون.
قمره ديگر زن هنجارگريز رمان «بنات الرياض» است .وي پس از جدايي از همسر ،تغییر
شخصیت مي دهد و ميکوشد به حق و حقوق طبیعي خويش دست يابد .در قطعه اي از رمان،
زماني که پس از طالق قمره براي وي مجددا خواستگاري ميآيد و دايي اش بدون توجه بهنظر
قمره ،سعي دارد وي را بار ديگر به ازدواج در آورد ،با واکنش مخالفتآمیز قمره مواجه مي شود
که نشان از تغییر کنش و رفتار اين زن و آگاهييافتن وي از حق و حقوق طبیعي خويش است:
« کانت قمرة تقلب ناظريها بین أبیها وخالها وأبومساعد .لم يفکر أحدهم أن يشاور صاحبة الشأن
الجالسة إلي جانبهم کلوح من الخشب ،قامت وانصرفت من الغ رفة بعد أن جحدت خالها بنظرة
حارقة!» (همان)108 :
ترجمه :قمره نگاهش را بین پدر و دايي و ابومساعد ميگرداند .هیچکس در نظر نگرفت که
بايد از او هم که اين مراسم خواستگاري برايش برپا شده و مانند تکه چوبي کنارشان نشسته،
مشورت بگیرد و نظر بخواهد ،بلند شد و با نگاهي تند بهدايي اش ،مجلس را ترک کرد و از
اتاق خارج شد.
در رمان «عادت ميکنیم» نیز زويا پیرزاد ،از زندگي زناني سخن ميگويد که آزادانه تصمیم
ميگیرند و از عادتهاي مرسوم جامعه سرپیچي ميکنند .جنبشهاي روشنفکران در سدة
بیستم فرصتي را در اختیار اديبان زن قرار د اد تا از ظرفیت رمان براي بازتاب پسندها و
ناپسندها و بازسازي جايگاه زنان و تعريف هاي خود در عرصة اجتماع بهره گیرند( .نیکوبخت
و ديگران )120 :1391 ،از اين رو ،فعالیت آزادي خواهانة زنان در اين دوران شدت گرفت و
نويسندگان فمنیستي به دفاع از زنان پرداختند .اين نويسندگان در آثارشان زناني سنتشکن را
به تصوير کشیدند تا از اين طريق ،ظلمي که در حق زنان جامعة سنتي ميشود را نمايان سازند.
در واقع ،تابوشکني از بارزترين ويژگي هنجارگريز در نوشتههاي زنان دهة هفتاد و هشتاد
بهشمار ميآمد( .همان)148 :
آرزو زن مقتدري است ،اقتد ار اين شخصیت در همان ابتداي رمان در صحنة پارک کردن
ماشین در جلوي بنگاه معامالت ملکي بهتصوير کشیده ميشود« :آرزو به زانتیاي سفید نگاه کرد
که مي خواست جلوي لبنیات فروشي پارک کند؛ زير لب گفت شرط مي بندم گند بزني پسرجان
و آرنج روي لبة پنجره و دست روي فرمان من تظر ماند؛ رانندة ريش بزي رفت جلو ،آمد عقب،

 210پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،26شماره  ،1بهار و تابستان 1400

رفت جلو ،آمد عقب ،از خیر جا پارک گذشت؛ آرزو زد دنده عقب؛ دست گذاشت روي پشتي
صندلي عقب و به پشت سر نگاه کرد؛ جوان ريش بزي داشت نگاه ميکرد ،مردي دم در لبنیاتي
داشت کیك و شیرکاکائو مي خورد و نگاه ميکرد؛ جیغ الستیكها درآمد و رنو پارک شد ،مرد
کیك و شیر به دست رو به رانندة زانتیا داد زد :ياد بگیر جوجه!» (پیرزاد )7 :1383 ،نويسنده با
بیان نمونههايي از اين دست ،توانايي زنان را بهزيبايي بهتصوير کشیده و با برخي از نگرش
سنتي موجود در کشورش که نگاهش بهزن فقط در نقش خانه داري و پرورش فرزند است؛
بهستیز بر مي خیزد.
تهمینه  ،يکي ديگر از زنان سنتشکن اين رمان است که در بنگاه معامالتي آرزو کار مي -
کند ؛ وي زني است که مخارج معیشت مادر و برادر معتادش را تأمین ميکند ؛ اين شخصیت
حتي هزينة ترک اعتیاد برادرش سهراب را نیز عهده دار ميشود .شیرين و محبوبه نیز در اين
رمان زنان تابوشکني اند که بیشتر وقت خود را در بیرون از خانه ،سینما ،رستوران و محل کار
سپري ميکنند.
در رمان «عادت ميکنیم» فضا و صحنة زندگي شخصیتها از خانه تا عرصههاي اجتماعي
دگرگون شده و متناسب با اين تحول ،شخصیتهاي داستان نیز از ا نفعال خارج شده و
بهعنصري فعال و پويا در موقعیتهاي اجتماعي تبديل شده اند.
زويا پیرزاد از زبان شخصیتهاي داستان آينده اي روشن را در «عادت ميکنیم» بهتصوير
ميکشد .او تمام اقشار جامعه را مسئول نابسامانيها و عدم پیشرفت مي داند و معتقد است که

فق ط با همبستگي امکان ايجاد تغییر و دگرگوني وجود دارد ،او اين تغییر را بیشتر در زنان مي -
بیند و معتقد است تا زمانيکه زنان از لحاظ علمي ،بینش اجتماعي و سیاسي بهپیشرفت نرسند
جامعه پیشرفت نخواهد کرد .انديشهها بايد تغییر کند و با نگاه بهآينده ،تالش ،مقاومت و

پ ايداري سعي در ايجاد شرايطي متفاوت و انقالبي عظیم شود.
 - 3نتيجه
از تحلیل و بررسي رمانهاي «بنات الرياض» و «عادت ميکنیم» نتايج زير حاصل ميشود:
رجاء الصانع و زؤيا پیرزاد با زبان روايت توانسته اند ،حقايق نوپديد اجتماعي عربستان و
ايران را در قالب قصههايشان ث بت کنند .شخصیتهاي زنانه و حوادث زندگي آنها ،بخش
درخور توجهي از رمان آنها را شکل داده اند.
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هر دو نويسنده در داستانهايشان ،زن را بهعنوان اليه اي از اجتماع بیمار تصوير ميکنند.
دي دگاه هر دو نويسنده ،ديدگاهي واقعگرايانه و به دور از رمز و نماد است و بسیاري از دردهاي
جامعة زنان معاصر را بهتصوير کشیده و در مقام دفاع از حقوق زنان برآمدهاست.
از میان ويژگيهاي فمین یستي رمانهاي « بنات الرياض» و «عادت ميکنیم»  ،مردساالري،
فرودستي زنان ،مسئلة طالق و تابوشکني جلوة بیشتري دارند؛ زي را سی ر حوادث دو رمان بر اين
چهار ويژگي تک یة بیشتري دارد .در مردساالري ،وضعیت ذلت بار زنان مشاهده ميشود که خود
منشأ ستم بر زنان و سپس حوادث ديگر در رمان است.
در آثار هر دو نويسنده با نمونة بارز نظام مردساالري و سلطهگري مردان رو در رويیم،
مردان در هر دو رمان ،سلطهگر و مستبدند و با ديد منفي و تحقیرآمیز بهزنان مي نگرند؛ بنابر
اين ،شخصیت هاي زن در هر دو رمان ،از کمبودهاي عاطفي و نبود عشق و محبت در
زندگيشان رنج ميبرند.
هدف دو نويسنده از بیان واقعیتهاي جامعة مردساالر ،نشان دادن مظلومیت ب یش از حد
زنان و رنگباختن آي نده و آرزوهاي ايشان در ساية سلطة مردان و محکوم کردن نظام و جامعة
مردساالر است ،جامعه اي که زن را بهديدة حقارت مي نگرد و نقش مؤثر و سازندة آنان را در
پیشبرد اهداف جامعه ناديده ميگیرد.

در آثار هر دو نويسنده زنان مطلقه ،مورد بيمهري جامعة مردساالر قرار گرفته اند و از نگاه -
هاي ناشايست جامعة مردساالر و کنشهاي اطرافیان بهشدت رنج مي برند.
در هر دو رمان ،رابطه اي نو بین جامعه و شخصیتهاي زن پديد آمده است و زنان بیشتر
در اجتماع و در همکنشي با مردان ،به ايفاي نقش ميپردازند.
الصانع و پیرزاد در رمان هايشان بیش از هرچیز خواستار تغییر نوع نگاه جامعه نسبت به زن
و از بین بردن تبعیضهاي نهادينه شده در آنهايند ،بنابر اين ،افزون بر آنکه قوانین ناعادالنة
موجود در کشورشان را در آثارشان بازتاب ميکنند ،زنان را به شکستن و از بین بردن چنین
قانوني تحريك و به هنجارگريزي فرا مي خوانند.
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