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تاريخ دريافت ،1971/17/79 :تاريخ پذيرش1971/11/51 :

چکیده
شعر سالهای اخیر زبان عربی به شدت تحت تأثیر جريانهای مسلط بر حوزههای فکری و فرهنگی
است؛ شاعران با توسعه بخشیدن به آگاهیهای خود ،با حفظ چارچوبهای هنری ،شعرشان را در مسیر
انديشه حرکت میدهند .آنها در تالشند تا بدينوسیله بین هنر و آگاهیهای انسانی ،ارتباط برقرار
نمايند .ازجمله شاعران معاصر عربی ،که نوگرايی توأم با انديشهورزی در شعرش نمود میيابد
شاعری سوری است .او در اشعارش به ويژه در مجموعة أنظر إلیک مقولة هستیشناسی خويش
را با تجربههای زيست ،در هم آمیخته است و بهعنوان يک زن میخواهد بین دغدغههای انسانی مرتبط
با مسئلة زنان و آگاهیهای فلسفی با ساختار هنری شعرش رابطه برقرار نمايد .بر همین اساس مطالعه و
بررسی نشان میدهد که مجموعة حاضر ،قابلیت خوانش بر مبنای ديدگاههای فمنیستی-
اگزيستانسیالیستی سیمون دوبووار را دارد؛ چرا که شاعر توانسته است با اتخاذ زبانی ساده و حفظ
چارچوبهای هنری در فضايی متفاوت ،تجربههای شرقی -غربی خويش را دربارة زن به تماشا گذارد.
نتیجة اين نوشته نشان میدهد که مقولههايی همچون دغدغههای حضور واقعی زن ،بحران هويت،
نقشآفرينی زنان و مسئلة خود از مهمترين مؤلفههای مشترک بین شعر المصری و نگرش دوبووار است
و البته ممکن است شاعر بهعنوان يک آفرينشگر خالق ،گاهی نگرشهايش با الگوهای قبلی سازگار
نباشد که ازجمله آن ها بايد به مقولة توجه شاعر به خود در پرتو حضور اجتماعی و تکیه بر عناصر هويت-
بخش هستی اشاره کرد.
واژههای کلیدی :فمنیسم ،مرام المصری ،دوبووار ،زن ،شعر.

* .پست الکترونیکی نويسندة مسئول:

frajabi@guilan.ac.ir
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 .0مقدمه
شعر عربی در سالهای آغازين قرن بیست و يکم هنوز از معیارها و مؤلفههای شعر در
نیمة دوم قرن بیستم چندان فاصله نگرفته است؛ گرايشهای انسانی ،اهمیت دادن به
حقوق افراد ،تأثیرپذيری از متغیرهای جهان غرب و ارتباط گسترده با دستاوردهای
فلسفه ،علوم اجتماعی و ديگر علوم در کنار ديگر مقولهها ،شعر اين سالها را نیز تا
حدودی بهعنوان تداوم جريانهای شعری دهههای پايانی قرن بیستم قرار داده است اما
سادگی زبان ،اجتناب از چنداليگی پنهانی و افراط در بهکارگیری زبان رمزآلود و
مضامین شعارگونه و انقالبی به شعر اين سالها ويژگی تازهای بخشیده است تا آن جا
که به نظر میرسد تداوم اين شیوه در سالها و دهههای آتی ،هويتی نو را برای شعر
عربی رقم بزند.
در دورة جديد ،ما با شاعرانی مواجه هستیم که «برخی با مسافرت به سرزمینهای
غیر عربی و برخی ديگر با خواندن و تأمل درباره مشکالت قرن بیستم در سطح جهانی،
دارای تجربههايی نو هستند» (کمال زکی .)597:1779 ،ازجمله اين شاعران که شعرش را
میتوان شعری متفاوت ،حتی نسبت به شعر نیمة دوم قرن بیستم عرب ،به شمار آورد
مرام المصری شاعرة سوری تبار مقیم فرانسه است که در دفاتر شعریاش و به ويژه در
دفتر أنظر إلیک تصويری جديد از شعر امروز حوزة زبان عربی را فراروی خواننده قرار
میدهد؛ شعری کوتاه ،ساده و در عین حال برگرفته از واقعیتهای ملموس زندگی؛ بی
هیچ تالشی برای پنهان نمودن اليههای فرم و معنا .او نمايندة زن روشنفکر عرب است
که بیش از نیمی از عمرش را در جهان غرب سپری کرده است .بنمايههای شرقی و
آموزههای غربی در شعر و نگاهش ،پديدآورندة شیوهای نو در نگرش به جريانهای
زندگی است که به نظر میرسد به طور خاص در اين مجموعه ،نگرش به زن را با وجه
فمنیسم اگزيستانسیالیستی سرلوحه کارش قرار میدهد.
أنظر إلیک مجموعهای است مشتمل بر اشعاری کوتاه که بالغ بر  157صفحه حجم
دارد و به باور نگارندگان ،قابلیت بررسی بر مبنای نگاه فمنیستی اگزيستانسیالیستی
سیمون دووبوار را دارا میباشد .به همین علت در نوشتة حاضر بعد از درنگی در شعر و
زندگی شاعر و نگاهی کوتاه به مقولة اگزيستانسیالیسم و شعر و نقش دوبووار در
شکلگیری جريان فمنیسم اگزيستانسیالیستی ،برآنیم تا به اين پرسش اساسی پاسخ
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دهیم که آيا شعر مرام المصری قابلیت خوانش بر اساس ديدگاه سیمون دوبووار را دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ ،اين خوانش در چه محورهايی صورت میپذيرد؟
روش تحقیق مقاله ،توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای رويکرد مذکور در عنوان میباشد.
نويسندگان با اين پیشفرض که تجربههای زيستی و اجتماعی خالق اثر بر آثار هنریاش
تأثیرگذار است کار را به پیش بردهاند.
بهعنوان پیشینة تحقیق نیز آنچه در حوزة زبان عربی قابل توجه است ،چند نوشته
است که بهصورت گزارش يا نوشتة ژورنالیستی در برخی از سايتهای عربی قابل
که

مشاهده است .از جملة آنها عبارتند از

در سايت  www.discover. syria.com/NEWS/1936قابل رؤيت است .نويسنده در اين
نوشته بیشتر به بحث دربارة مجموعة

از شاعر پرداخته است.

عنوان مقالهای است از خلیل صويلح که در سال  5772در شماره 191
به چاپ رسیده است .مدحت عالم نیز در سال  5777در مقالهای تحت
که در شماره

عنوان
11729

منتشر کرده دربارة فضای زنانة شعر مرام المصری و فاطمه ناعوت

شاعرة مصری مطالبی را به رشتة تحرير درآورده است .افزون بر اينها
نیز عنوان يادداشتی دو صفحهای است به قلم
نشر يافته است .وجه مشترک

که در سال  5711در شمارة 9279
همة يادداشتهای فوق ،پرداختن به تجربههای

بهصورت کلی است که بیش

از آنکه رنگ پژوهشی داشته باشند بیشتر جنبة ژورنالیستی دارند و البته با توجه به
محدوديت کارهای انجام شده دربارة شاعر مورد نظر ،غنیمتی است که اين قلم نیز در
برخی موارد از آنها سود برده است.
در حوزة زبان فارسی بايد از کتاب ترجمهای نام برد که با عنوان چون گناهی آويخته
در تو به قلم محمـد مرکبیان در سال  1979به همت نشر چشمه به چاپ رسیده است.
اين کتاب ،گزيده و برگرفته از اشعار
و

و شامل  21شعر کوتاه از دو مجموعة
است و مترجم در آغاز ،مصاحبهای کوتاه از

شاعر را نیز درج میکند .مرام در اين مصاحبه از اين که در حوزة زبان فارسی توانسته
مخاطب داشته باشد ابراز خرسندی میکند (مرکبیان.)9 :1979 ،
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 .2فمنیسم ،اگزیستانسیالیسم و شعر

«فمینیسم طیف وسیعی از جنبشهای سیاسی ،ايدئولوژیها و جنبشهای اجتماعی
است که اهدافی مشترک همچون تعريف ،ايجاد و دستیابی به حقوق سیاسی ،اقتصادی،
شخصی و اجتماعی را برای زنان دنبال میکند» ( .)beasley، 1999: 3مقولة فمنیسم و
نقد فمنیستی به ويژه در قرن بیستم و همزمان با رشد و گسترش آگاهیهای اجتماعی
از چالشهای اصلی جريانهای هنری ـ ادبی است .اين رويکرد که به طور مشخص «در
پايان دهة ششم قرن بیستم بهعنوان نقطة مقابل رويکردهای تاريخی علیه زنان شکل
گرفت» (راغب )117 :5779 ،و از جامعة صنعتی و تغییريافتة غربی آغاز شده بود ،طولی
نکشید در مشرق زمین نیز از طرف فعاالن اجتماعی و طیف روشنفکر برگزيده شد و به-
عنوان يک تم معنايی در شعر و ديگر انواع هنری سربرآورد .فمنیسم گرچه محصول
انديشههای نوين است ،اما واقعیت اين است که در شکل کلّیتر ريشه در مباحث
جنسیت دارد« .جنسیت امری فرهنگی و جهان شمول است :همة جوامع به نحوی میان
دو جنس ،تمايز قائل میشوند ،البته مسلماً هر جامعهای به شکلی متفاوت اين تمايزها
را نشان میدهد» (کلیگز .)199 :1971 ،برخی همچون «بنوات گرو» (از پیشتازان نهضت زنان)
همواره برآنند تا تصويری تاريخی از وضعیت نامطلوب زنان در طول تاريخ جامعه
مردساالر ارائه دهند .گرو از آثار گوناگون انديشمندان در طول تاريخ از عهد باستان
گرفته تا قرن بیستم گفتهها ،عبارت ظالمانه و ناروای زن ستیزانة آنان را جمعآوری
کرده و سرانجام بهصورت کتابی مدرن فرا روی جهانیان نهاده تا همگان را از اين همه
زنستیزی مردان ،آگاه کند (گرو .)2 :1997 ،بدين ترتیب به تدريج شاهد شکلگیری
نقدی موسوم به نقد فمنیستی هستیم که حکايتگر تالش در حوزة تحلیل و نقد آثاری
است که با رويکرد جريان فمنیسم ،شکل گرفته يا قابل ارزيابی است و «در تعريف عام
آن ،شیوههايی را بررسی میکند که ادبیات (و ساير تولیدات فرهنگی) از طريق آنها موجب
تشديد يا تخفیف ستم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و روانی بر زنان شده است»
(تايسن.)119 :1929 ،

مکتب اگزيستانسیالیم ،ازجمله مکتبی است که به ويژه در دورة جديد مورد توجه
ادباء قرار گرفته است .اين مکتب «نهضتی برای اعتراض به نظامها و قانونهای
آرمانگرايانهای است که قصد دارند بر انسان سیطره يابند .اين نهضت از يک مفهوم
صرف فلسفی تجاوز کرده توانست به خوبی جای خود را در هنر و ادبیات باز کند»
(افضلی.)59 :1971 ،
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«متفکران اگزيستانسیالیست معتقدند که تحت شرايطی ،اختیار به انسان ،توانايی
آشکار ساختن ويژگیهای ذاتی جهان و موجودات واقع در آن را اعطا میکند .فعل
هنری از آنجا که يکی از نمونههای برجستة فعالیت اختیاری انسان است ،در زمرة
روشهای ممتاز آشکار ساختن چند و چون جهان است» (درانتی.)15 :1979 ،
اگزيستانسیالیستها ،با تأکیدشان بر کنش در وضعیتها رابطة چندانی با شعر
ندارند .به همین علت «شاهکارهای شناختهشدة نويسندگان وجودگرا به طور عمده در
قالب رمان بوده است» (افضلی .)51 :1971 ،تنها کامو به پیروی از سرمشقی که نیچه به
دست داده بود تعدادی شعر نوشت« .شعر مدرن نزد سارتر ،در تحلیل نهايی ،استفادهای
گمراهانه از زبان است .اين شعر ،زبان را به مثابة غايتی فینفسه ،يعنی به مثابة شیء به
کار میبرد .به همان شیوهای که نقاش از رنگ استفاده میکند ...شعر در حاشیة نظام
اگزيستانسیالیستی هنرها ،بهعنوان ژانر ادبیای که مانند نمايش و داستان به طور
برجستهای فلسفی و سیاسی نیست باقی میماند» (همان.)95 :
به طور خالصه میتوان گفت به باور اگزيستانسیالیستها ،شاعران ،استفادة
گمراهانهای از زبان میکنند و اين امر با رسالت اگزيستانسیالیسم در تضاد است.
«برجستگی سارتر در اين است که مجموعه عقايدی را که از هگل و هوسرل و هايدگر
ريشه میگرفت به فلسفة همهپسند بدل کرد .در میان اين عقايد توصیف هگل که روان
را «روحی از خود بیگانه» معرفی میکرد برای سارتر از همه مهمتر بود .در فلسفه هگل
خود آگاهی بر قلمروی تقسیم شده حکمروايی میکند .در يک سو خود تعالیجو (خود
ناظر) و در سوی ديگر خودِ درون مانا (خود منظر) قرار دارد .سارتر برای تفکیک ناظر از
منظر ،هستی را به دو بخش تقسیم کرد :هستی در خود و هستی برای خود« .هستی در
خود» وجود مادی و ثابتی است که میان انسان و حیوان و جماد و نبات مشترک است
در حالی که «هستی برای خود» به وجود پويا و آگاهی اشاره دارد که فقط انسانها در
آن با هم اشتراک دارند» (تانگ .)911 :1929 ،سارتر به اين دو صورت نخستین هستی،
صورت سومی نیز افزود :هستی برای ديگران (همان .)911 :که به نظر میرسد
مناسبترين مقوله برای تحلیل فمنیستی باشد .بنابر نظرية سارتر ،خمیر ماية اصلی
گونههای مختلف روابط انسانی ،دو تعارض است میان آگاهیهای رقیب ،يعنی میان خود
و ديگران .يکی از اين دو خمیر ماية اصلی ،عشق است با ماهیتی آزارخواه و ديگری بی
تفاوتی و تمنا و نفرت با ماهیتی آزارگر» (همان.)917 :
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و شعرش

.9

در سال  1715در الذقیة سوريه ديده به جهان گشود .از دانشگاه دمشق و
در رشتة ادبیات انگلیسی فارغالتحصیل شد و در سال  1721به فرانسه رفت و هماينک
در اين کشور زندگی میکند .او دو ازدواج ناموفق داشته است و حاصل آن ،سه فرزند
است .مرام از پیشگامان قصیدة النثر سوريه است؛ قالب شعری که «برای اولین بار در
سال  1717در زبان عربی مطرح گرديد» (جیوسی .)171:5779،در آغاز دهة هشتاد
مجموعهای مشترک با برادرش

با عنوان

و

از او به چاپ رسید .در سال  1779ديوان دومش با نام
را منتشر و در سال  5777مجموعة

را به چاپ رساند که اين ديوان مورد

توجه بسیار واقع شد و ضمن کسب جوايز متعدد به بیش از هفت زبان نیز ترجمه
گرديد.

چهارمین ديوان شاعر است که همزمان به اسپانیايی نیز منتشر شده است.

اين مجموعه ،حاوی  11شعر بلند است (تالوی.)1:5711 ،

شعر

عموماً دربارة دغدغهها و مسائل مربوط به زنان است .او از اين که

شعرش،

نامیده شود ابا دارد و میگويد همواره از زنی نوشته است که از

خشونت در رنج است (تالوی )1:5711 ،شعرش را میتوان نمايندة شعر امروز عربی دانست.
شاعر بیش از آنکه مخاطبش را در هزارتوی معانی مبهم سرگردان کند میکوشد
مضمونی صريح توأم با عناصر ملموس را در اختیار او گذارد .او میکوشد با تحمل
مشقتها معنايی نو را در اختیار مخاطبش قرار دهد .لذا میگويد« :نمیخواهم حج مکه
نويسندگان را به جای آورم( .در پی دستیابی به کمالی که ديگران در پیاش هستند نیستم) راه
رفتن در جادههای کوبیده شده و آسفالته را دوست ندارم بلکه راههای فرعی را بیشتر
میپسندم .در آنجا میتوانم عناصر و معیارهای شعرم را کشف کنم» (صويلح.)95 :5772 ،
مرام در سن نوجوانی به شعر روی میآورد و شعر برای او به مثابة انقالب است (قاسم،
 .)1 :5711اين شورش ،به گونهای سراسر شعر و زندگیاش را فرا میگیرد .او با محور قرار
دادن موضوع زن ،کارش را به پیش میبرد .اما در عین حال معتقد است که چه بسا
عقیدة مرد عربی ،با بسیاری از معیارهای مورد نظرش دربارة زن در تضاد باشد (عالم،
.)91 :5777

از معروف ترين آثار شعری مرام است؛ کتابی که مورد توجه ادونیس بوده
است و در يادداشتی کوتاه بر اين کتاب ،که در پشت جلد اين مجموعه درج شده است،
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میگويد« :دو چیز مرا به نوشتههای مرام سوق میدهد؛ اول اين که او چه در عالم واقع
و چه در عالم خیال به جنسیت خود به شکل محسوسی فرمی زبانی میبخشد ،دوم اين
.)157 :577 ،
که مرام همة اين تجربهها را در نوشتن ذکر میکند» (
 .0-9دوبووار و جریان فمینیسم اگزیستانسیالیسم

«يکی از پرنفوذترين آثار در موضع فلسفة فمنیسم نوين ،کتاب جنس دوم سیمون
دووبوار ( )simon de Beauvairاست که در سال  1717انتشار يافته است .دوبووار که از
تحلیل های موجود از کهتری زنان نسبت به مردان ناراضی بود درباره پاسخهای
محدودی که ماتريالیسم تاريخی و روانکاوی به اين پرسش که «زن چیست؟ ...ارائه
کردهاند کاوش کرد و مدعی شد که هر دو پاسخ ،مصادره به مطلوب است ....او تحلیل
خود را از ديدگاه اگزيستانسیالیستی در مورد خودآگاهی که توسط سارتر بیان شده،
اقتباس کرده است» (جیمز .)71- 79 :1925،دوبووار خود را در کشاکش تنازعی بین خود
و ديگری ،احساس میکند .اين نزاع که البته سابقهای دراز دارد ،تقريباً در بین همة
نحلههای فمنیسم به چشم میخورد و به نظر میرسد اساس انديشهای که به فمنیسم
هويتی مبارزهای میبخشد همین تقسیمبندی است که از جانب جنس اول ،پايهريزی
میشود.
«دوبووار ،با اين ادعا که مرد از ابتدا خويشتن را «خود» و زن را «ديگری» نامیده
است پایبندی خود را به مدعیات اخالقی و هستی شناختی اگزيستانسیالیسم نشان داد.
به نظر کافمن مکال ،برنهاده سارتریِ «مرد در مقام خود و زن در مقام ديگری» که
دوبووار در جنس دوم مطرح کرد محصول انديشه خود اوست .اگر ديگری تهديدی برای
خود است پس زن ،تهديدی است برای مرد و اگر مرد میخواهد آزاد بماند بايد زن را به
انقیاد خود در آورد» (تانگ .)959 :1929 ،در اين میان ذکر دو نکته ضرورت دارد ،اول اين
که نام گذاری کتاب به جنس دوم خود نوعی پذيرش مقولة خود و ديگری است و نکتة
دوم اين که با توجه به تحلیل دوبووار در سه بخش نخست کتاب به ترتیب «دادههای
زيستشناسی» و «نگرش روانکاوی» و «نگرش ماتريالیسم تاريخی» به نظر میرسد در
ديدگاه او ،همین عوامل باعث شکلگیری «ديگر بودگی» نسبت به زن باشد .اما او بعد از
بررسی هر يک از موارد ،در نهايت فقدان «قدرت» را بهعنوان عامل اصلی «ديگری»
بودن زن بر میشمرد .او ناامید از تفسیرهای زيستشناختی ،روانشناختی و اقتصادی
دربارة ستمديدگی زنان ،به جستجوی توجیهی معرفتشناختی بر مبنای هستی زن
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برآمد .او به زن نگريست و «خودی» را ديد که مرد آن را «ديگری» معنا کرده است .به
دنبال داليل انتساب اين معنا ،دوبووار با خود انديشید که همین که خويشتن را «فاعل و
هستی آزاد» بپنداريم تصور «ديگری» سر برمیکشد .از آن پس ،رابطه با ديگری به
نمايشی غم انگیز بدل میشود و وجود ديگری يک تهديد يا خطر است .مردان به داليل
گوناگون که اغلب به فراغت ايشان از تعهدات سنگین تولید مثل مربوط میشود وقت و
نیروی آن را داشتند تا آب و باد و مه و خورشید و فلک را برای خلق ابزار تازه،
اکتشافات و اختراع و ساختن آينده به کار گیرند .مردانی که خود را فاعلی توانا ،مثالً
برای جان فشانی در نبرد ،تصور میکردند زن را ،مفعولی که فقط توانايی جان بخشیدن
دارد پنداشتند .اين تفاوت بهانهای شد تا مردان قاطعانه زنان را به قلمرو ديگر بودگی،
قلمرو درون مانايی ،قلمرو بدن ،تبعید کنند» (تانگ.)959 :1929 ،
 .2-9نا امید از حضور واقعی

دوبووار ،همسری و مادری را نقشهای زنانهای میداند که راه زن را برای دستیابی به
آزادی سد میکنند .او معتقد است زن نمیتواند با ايفای نقش بهعنوان زن شاغل يا
متخصص از دام زنانگی رهايی يابد و تأکید میکند امکانات زن شاغل نیز برای فرار از
قفس زنانگی چندان بیشتر نیست؛ چون از او انتظار میرود همیشه و همه جا زن باشد و
زنانه رفتار کند (دوبووار.)991 :1929 ،
در نگاه دوبووار ،زن میتواند با حضور در عرصة زيست ،فاعلی توانمند باشد اما در اين
میان« ،آنچه زنان را از آفرينش وجود خود باز میدارد جامعة مردساالری است که به
پايان راه خود نزديک میشود .اگر زن بخواهد جنس دوم يا ديگری نباشد بايد بر
فشارهای موقعیت غلبه کند» (همان .)991 :و در ادامه به آزادیای دست يابد که «انتزاعی
نیست ،بلکه آزادی واقعی در دگرگون کردن وضع موجود است» (افضلی.)51 :1971 ،
پیچیدگیهای روابط اجتماعی ،سیطرة نظام مردساالرانه ،استفاده از نیروی کار ارزان و
برخورد تجاری با آزادی و حقوق زن ازجمله عواملی هستند که باعث میشوند در نهايت،
زن بهعنوان موجودی که صرفاً برای رفع نیازهای جسمی و عاطفی ،حضور دارد ،تلقی
گردد و بدينترتیب نتواند بهعنوان يک نیروی فعال از حضور واقعی خود لذت ببرد .اين
نوع نگرش در شعر

به صراحت مورد اعتراض است .او نتیجة تحقق چنین

کارکردی را برای زن ،جز فرونهادن حقوق و گذشتن از حضورش نمیداند و در زبان
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نمادين میگويد:
(آيا آنها آواره و گرسنه نبودند که تو پناهشان دادی و بر قلبهايشان ،آرامش نهادی در حالی که

میدانستی آنان ،همچون توفان گذرا هستند).
«يکی از مسائلی که فمنیستهای امروز با آن مواجه هستند اين است که حضور آنها
در فرهنگ (جامعه) ريشهای نیست .آنها هنوز مأيوسانه بر اين تفکرند که چیزی پرمحتوا
برای فرهنگ دارند و میخواهند با اين وسیله ،مترسکهايی را آموزش دهند که هیچ
چیزی از آن ارزشها را درک نمیکنند» (پاسنو.)17 :1921 ،
به نظر میرسد ،رد شدن از کنار زن با بیتفاوتی و ناديده انگاشتن توانمندیهای او از
جانب مردها ،تراژدی غمانگیزی است که شاعر به ناچار در جملة آخر شعر مذکور ،به
صراحت بیان میکند و البته غم انگیزتر از اين اتفاق ،تصور شیءوارگی زن است؛ امری
که مرام با

خواندن زن ،طنزی تلخ را با تجاهلی اعتراضگونه طرح میکند:
(همان.)91 :

( ...نمی دانستم که ماشین لباسشويی خسته میشود و میمیرد).
مرام ،شاعر واقعیتهای زندگی است و اين اعتراف تلخ ،برگرفته از همین مؤلّفه است؛
او خود میگويد« :وقتی شعرم به زندگی حقیقی متصل نمیگردد ،احساس میکنم
شکست خوردهام .در خیالیترين تصورات شعریام واقعیت را مرکز و مبنا قرار میدهم و
اين از آن روست که دوست ندارم شعرم جز واگويهگر دريافت ذاتی و محسوسم باشد»
(صويلح.)95 :5772 ،
 .9-9هویت و بحران هویت

در عصر حاضر ،مسئلة هويت و بحران هويت در تالش برای بازيابی حقوق و جايگاه
اجتماعی ،مورد توجه است ،اما اين مهم در بین شاعران و نويسندگان فمنیست تبديل
به يکی از ارکان اصلی انديشه میگردد .برخی با نگاهی گستردهتر به آن نگريسته
معتقدند« :در همة عصرها ،اشخاصی بودهاند که تصور میکردند تنها يک تعلق عمده
دارند که در همة موقعیتها آن چنان بر ساير تعلقات چیره است که به حق میشد آن
را هويت نامید» (معلوف .)51 :1927 ،اغلب گرايش به اين است که شخص خود را در آن
تعلقاش که بیشتر مورد تهاجم است باز بشناسد ،گاهی که شخص احساس میکند
قدرت دفاع از آن را ندارد ،آن را پنهان میکند ،آنگاه عقدة آن در اعماق وجودش باقی
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میماند (همان .)91 :اين تصريحات ،در جنبش فمنیسم و به طور خاص در ديدگاه
اگزيستانسیالیستی آن بیشتر رخ مینمايد .به نظر میرسد تأکید دوبووار بر مقولة خود و
ديگری بیارتباط با مسئلة هويت نباشد.
مسئلة هويت ،قبل از هر چیز در زندگی

مسئلهای تعیینکننده و چالشی

است .او از سال  1721تاکنون در فرانسه زندگی میکند و خود میگويد همواره بین
فرانسوی و عربی بودنش در تنازع است .او نه آنگاه که در فرانسه است خود را فرانسوی
میداند و نه آنگاه که در سوريه حضور میيابد خود را عرب برمیشمرد (قاسم.)1 :5711 ،
اما در شعر مرام ،مقولة هويت عمدتاً متوجه پديدههايی است که طبیعتاً در رفتار زنانه،
تبلور میيابد .عشق ،مردانگی ،زنانگی و عواطف بین دو جنس از مهمترين پديدههايی
است که در شعرش ،برجسته میشود ،اما در ارتباط با مقولة هويت ،دچار بیهويتی
است .لذا شاعر مجبور میشود در فضايی غیر از عالم واقع آن را شبیهسازی کند:

(گفت :بیا تظاهر به عشق کنیم .در شبه تختی ،شبه مردی ،شبه زنی را با عواطفی شبه حقیقی در

آغوش می گیرد .بیا تا گلهايی شبه مرده را در اطرافمان بگسترانیم تا نمیرند).
در اين شعر ،از آغاز همه چیز رنگ تصنعی به خود میگیرد .اين حالت که به ظاهر،
گريزی از آن نیست ،بهانهای است برای عدم فروپاشی و از بین رفتن .شاعر خود را در
برزخی از هستی و نیستی میبیند ،بر آ ن است تا بودن را به هر قیمتی حفظ کند و به
نظر میرسد متوسّل شدن به هويتی تصنعی ،تنها راهکاری است که به او کمک میکند
تا بیرون شدی از اين بحران پیدا کند.
نگاهی به جايگاه اجتماعی زن و بحرانهای هويتی که در دنیای جديد گريبانگیر
انسان ،به معنای عام شده و البته زن را بهعنوان جنس دوم بیشتر متأثر نموده است ،در
پديد آمدن چنین نگرشی بیتأثیر نیست و «

» اين بحران را بارها در شعرش

تکرار میکند.
(همان.)19 :
(زنی همچون شبح در خانهاش میچرخد .هیچ کس نمیداند در داخل آن خانه چه میکند .خود را در

آن از سرما و باران حمايت میکند و سپس چون همسری ناسپاس به آن پشت میکند).
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عالوه بر اين ،يکی از ويژگیهای اصلی شعر

 ،اذعان به هويتی است که

همواره در تناقضی آشکار شکل میگیرد .شاعر ،هنوز نتوانسته است «خود» واقعی
خويش را بازشناسد او «خود» خويش را در دو راهی پذيرش و نفی يا عشق و تنفر
جسته است:

(چهرههايی داريم که پاره شان میکنیم ،حفظشان میکنیم ،پنهانشان میکنیم ،آشکارشان میکنیم،
آنها را میسازيم ،انکار میکنیم ،دوستشان داريم از آنها متنفريم .چهرههايی داريم که می-

شناسیمشان ...می گويیم :میشناسیمشان؟).
اين هويت سرگردان ،آنجا که مورد پذيرش واقع میشود ،در بازشناسی حس مورد
نظر توانمند است:
(همان.)17 :
(میتوانم بشناسمش ،آن رغبتی را که عشق ،شعله ورش کرده.)...

گاهی در شعر مرام ،تصويری هنری از نگرش شیءوارگی زن در ارتباط با مرد ،شکل
میگیرد .در چنین فضايی او معتقد است حضور زن برای مرد ،همچون حضور کااليی
است که جهت رفع نیاز ،مورد استفاده قرار میگیرد و بعد از برطرف شدن نیاز ،مطرود
است (همان.)11 :
 .4-9هویت و بدن

«در اواخر دهة  1717با ظهور پديدة فمنیسم ،بیان بدنی ،هنر بدن( ،)Body-artنقد
ورزش ،ظاهر شدن اشکال جديد درمان که آشکارا از تأکید بر بدن دفاع میکنند ،با يک
بحران مشروعیت در روابط فیزيکی انسانها با يکديگر و جهان پیرامونیاش روبهرو
هستیم .نوع تازهای از تخیل بدن ،در قالبی تجملآمیز وارد جامعه میشود و هیچ بخشی
از پهنة فعالیت اجتماعی نیست که از اين اوجگیری انتقادی بر شرايط کنشگران در امان
بماند» (بروتون .)11 :1975 ،چنین رويهای در ديدگاه فمنیستی بهعنوان يک ابزار يا راهکار
مورد توجه است .به نظر میرسد ،زن با توجه به ظرفیتهای محدود موجود ،از بیان
بدنی ،برای حل برخی از مسائل اجتماعی بهعنوان عاملی هويتبخش سود میبرد.
نظريه پردازان ،بحث درباره مفهوم بیانی بدن را بهعنوان يک گرايش انتقادی در نظر
میگیرند و بر اين باورند که «اين گرايش انتقادی بی آنکه انديشة عمیقی در آن نهفته
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باشد کالبد را به متحدی برای خود بدل میکند ،به ابزاری برای مبارزهاش با ارزشهايی
که آنها را سرکوبگرانه اعالم میکند ،ارزشهايی که پشت سرگذاشته معرفی میشوند و
اين ادعا مطرح میشود که با تغییر آنها رشد فرد سادهتر خواهد بود» (بروتون:1975 ،
.)19 -11

فمنیستها ،چنانکه آمد ،از زبان بدن ،بهعنوان يک ابزار جهت ابراز هويت جنس زن
ياد میکنند .آنها معتقدند « بدن زن يکی از عناصر اصلی موقعیت او در جهان است اما
برای تعیین هويت او کفايت نمیکند» (تانگ .)955 :1929 ،در شعر مرام ،بهعنوان يک
شعر فمنیستی از طرفی و توجه به جنبههای اگزيستانسیالیستی اين گرايش از طرفی
ديگر ،زن ناگزير است برای اثبات هويت خود ،خويشتن را به جنس مخالف بنمايد و اين
نمايش ،البته نشان از منفعل بودن زن دارد ،چنان که در جنس دوم دوبووار نیز زن در
حاشیه و بعد از جنس غالب (جنس اول) قرار میگیرد:

(می دانم که نبايد اجازه میدادم سینهام را بنماياند .فقط میخواستم نشان دهم که زن
هستم.)...
در اين شعر ،شاعر بر آن است تا از زبان بدن ،برای اثبات بودن و هويت خود بهره
گیرد و البته بايد توجه داشت که چنین نگرشی که عموماً بر مبنای نگرش زيست-
شناختی حاصل میشود میتواند از اعتبار الزم برخوردار نباشد؛ چرا که طبق نظرية
دوبووار «جامعه ،حقايقی را که زيستشناسی به دست میدهد به گونهای تعبیر و تفسیر
میکند که با اهداف آن جور در بیايد» (تانگ.)951 :1929 ،
جسم زن ،نمايندة «هستی در خود» است و اين امر ،زن را در فرو دست ،ماندگار
خواهد کرد .لذا چنان که نظريهپردازان میگويند «معنای زن از بدن او فراتر میرود .او
را نبايد فقط به هستی در خود فروکاست چون او «هستی برای خود» نیز هست و
(مهمتر از آن اين که) تحقق هر موجود زنده واقعی فقط از راه فعالیتهای فرد آگاه و در
آغوش جامعه ممکن میشود» (همان.)951 :
به نظر میرسد عبارت

در شعر مرام ،ناظر به همین نکته باشد اما

آنچه به شعر مرام ،ابعاد وسیعتری میبخشد ،تداعی اين فضا برای مرد نیز هست چنان
که در قسمت پايانی شعر ،میگويد:
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(میدانم که نبايد اجازه میدادم عريان شود .فقط می خواست نشان دهد که مرد است).
 .5-9حضور اجتماعی و توجه به خود

«نقادان فمنیست علوم اجتماعی با با اتکاء بر شواهد علمی معتقدند که حتی دقیقترين
و جدیترين تحقیقها در علوم اجتماعی غالباً مرد محور يا جنسگرا بوده و يا هر دو
ويژگی را با هم داشته است ،يعنی هر تحقیقی به موضوع خود با ديد مرد محورانه
نگريسته و در موارد زيادی صريحاً تفوّق مرد بر زن را پیشفرض گرفته است» (وايلی،
 .)511- 511 :1925به همین علت ،به نظر میرسد اين حق را برای زن قائلند تا خارج از
يافتهها و نوشتههای محققان علوم اجتماعی ،از طرق گوناگون حضور اجتماعی خود را به
اثبات رسانند .دوبووار برای اين حضور ،عوامل متعددی را ذکر میکند که يکی از
جنبهها يا شیوة تحقق اين هدف ،التفات به خودآرايی است .او مینويسد« :آرايش،
خصوصیتی دوگانه دارد ،آرايش اختصاص بدان يافته که شايستگی اجتماعی زن را
آشکار گرداند اما در عین حال به نارسیسم زن جنبة غیر انتزاعی هم میبخشد؛ آرايش
هم لباس است و هم زيور؛ زنی که هیچ کاری انجام نمیدهد رنج میبرد ،با آرايش گمان
میکند که هستی خود را بیان میدارد» (دوبووار.)591 :1917 ،
نکتة قابل توجه در انديشة دوبووار ،ارتباط بین آرايش ،بهعنوان يک راهکار ،اعالم
حضور اجتماعی و مسئلة وجود «من» است که به قضايای اگزيستانسیالیسم مرتبط
میگردد .مقولة اجتماعی شدن و گرايش به خودآرايی ،البته از ديدگاه دوبووار کامالً حل
شده نیست ،بلکه او تأکید میکند که سیطرة نگاه غالب به زن از طرف جامعه ،چه بسا
در اين رهگذر نیز کمین کرده و زن را به ابزاری جهت دستیابی به تمايالت خود تغییر
دهد .چنان که میگويد« :جامعه از زن میخواهد که خود را به يک شیء اروتیک بدل
نمايد» (همان.)599 :
«جهان شمولی فرودستی زن ،واقعیتی است که در هر نوع نظم اقتصادی و اجتماعی
و در همة جوامع با هر مقدار پیچیدگی وجود دارد .اين امر نشان میدهد که ما با چیزی
بسیار عمیق و بسیار جان سخت روبهرو هستیم ،چیزی که ما صرفاً با جابهجا کردن چند
وظیفه و چند نقش در نظام اجتماعی ،يا حتی نظم دوباره دادن به کل ساختار اقتصادی
نمیتوانیم آن را ريشه کن کنیم» (اورتنز)92 :1921 ،؛ لذا ناگزيريم ،انرژی و توان زن را در

 /110خوانش فمنیستی ـ اگزیستانسیالیستی مجموعة أنظر إلیک

اموری به کار گیريم که بازدهی آن ملموستر و به واقعیتها نزديکتر باشد و از اين
روست که در وجه تقابلی «زيبايی» و «نقص» اصالت عقالنی با بر طرف نمودن نقص
است.
مرام در شعری کوتاه ،با ترسیم تصويری ،صرف زيبايی و اهتمام به آرايش را برای
تحقق اهداف زندگی کافی نمیداند .او با هنرمندی بسیار در عین اختصار ،اعتراضی
معنادار را به گوش مخاطب شعرش میرساند:
(اسب با گردنی زيبا و شکسته چه میکند؟).

تقابلی که در شعر ،صورت میگیرد بین دو واژة
وصف برای

و

است که بهعنوان

به کار گرفته شدهاند .زيبايی در اينجا عَرَضی است که در اثر

شکستگی ،کارکرد خود را از دست میدهد و در تحقق اهداف «من» ناکام میماند.
به نظر میرسد ديدگاه شاعر در اين حوزه ،واقعیتر و تا حد بسیاری اجتماعیتر از
نگرش دوبووار طرح میگردد و با توجه به پیچیدگیهای روابط انسانی در دورة اخیر،
کارآمدی عناصر هويتبخش و تعیینکننده بیش از متوسل شدن به راههای فرعی و
عرضی برای اثبات نقش «خود» ضرورت دارد .تقويت توانمندیهای زن ،و تا حدودی
دوری گزيدن از جنبههای نمايشی و تجملی ،با توجه به شرايطی که جهان امروز برای
زن نه بهعنوان يک جنس بلکه بهعنوان يک انسان ،شکل میبخشد از اصلیترين مؤلفه-
های فاصله گرفتن از نگاه فرو دستی به زن است .عالوه بر اين ،نگاه کلی به مجموعه
بیانگر نوعی درهمآمیختگی سنت شرقی و مظاهر تمدنی جديد است .مرام،
دو دهة ابتدايی عمر خويش را در سوريه سپری میکند سپس به فرانسه مهاجرت کرده
در معرض جريانهای راديکالی در رابطه با حقوق زن واقع میشود اما آنچه در راستای
اجتماعی شدن زن به نظر میرسد اين که تحت تأثیر شتابزدگیهای راديکالی متداول
در غرب ،افسار حرکت را در دستان راديکالیسم افراطی رها نمیکند ،بلکه غالباً با نگاهی
واقعبینانه میکوشد حضور اجتماعی زن را متناسب با قدرت انسانیاش به تصوير کشد.
 .6-9وحدت خود و دیگری

يکی از دغدغههای مطرح شده در حوزه نگرش «هستی برای ديگران» امکان وحدت بین
خود و ديگری است .به گفتة سارتر ،چنین وحدتی بدون استغراق ،رؤيايی ناممکن است.
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ما در جهانی غیر عرفانی به سر میبريم که امکان هیچگونه همنوايی يا وحدت میان
«خود» و «ديگری» وجود ندارد» (تانگ .)957 :1929 ،از طرفی ديگر ،وقتی تالشهای
فراوان ما برای برقراری اين وحدت ،بیثمر میگردد دچار گمگشتگی و حس شیءوارگی
میگرديم.
در شعر

 ،اين گمگشتگی همراه با جستجو برای ايجاد وحدتی بین خود و

ديگری تبلور میيابد .شاعر نمیتواند بین خود و ديگری ،اجتماعی را تصور کند و در
مقام دانايی کل ،به طرح داليل عبثی که ديگری غالب ،طرح میکند بپردازد تا نشان
دهد هیچگونه همگرايی در عرصة رابطه بین خود و ديگری وجود ندارد:

(حتماً کاغذهايت را فراموش کردهای و برگشتهای ،يا آن هنگام که قصد خروج داشتی دوستی تماس

گرفت و پر حرفی کرد ،يا حتماً در کافة ديگری در انتظار من هستی).
زن در جايگاهی آرام و با وقوف به ديگربودگی و شیءوارگی ،عدم توجه و میل جنس
غالب را به وحدت ،درمیيابد و به همین دلیل ،به نظر میرسد بیتفاوتی را بهعنوان يک
مکانیسم تقابلی برای خويش بر میگزيند.
ماهیت و میزان ارتباط با طبیعت و فرهنگ ،ازجمله مقولههايی است که در تبیین
مبحث خود و ديگری در بحث فمنیسم اگزيستانسیالیستی ،قابل بحث است .به ديگر
سخن قبل از هر مطلبی بايد توجه شود طبیعت و فرهنگ هر کدام به کدام يک از
محورهای تقابلی خود و ديگری تعلق دارد و چگونه مشابهت با هريک ،يک جنس را
خود و جنس دوم را ديگری معرفی میکند.
« زنان ،درست بر خالف مردان که با فرهنگ ،همذات پنداشته میشوند با طبیعت،
همذات پنداشته شدهاند يا به طور نمادی به طبیعت ربط داده شدهاند .نظر به اين که
پروژة فرهنگ همواره جزء خود قرار دادن طبیعت و فراتر رفتن از آن است ،اگر زنان
جزء طبیعت محسوب شوند ،پس فرهنگ اگر نگويیم سرکوب ،تابع قرار دادن آنها را
طبیعی میشمرد» (اورتنر.)19 :1921 ،
صاحبنظران حوزة مطالعات زنان در تبیین وجوه مشترک زن و طبیعت ،محورهای
متعددی را بر شمردهاند؛ آنها میگويند «تن زن و کارکردهای آن در بیشتر مواقع با
زندگی نوع در آمیخته است (وضعیت فیزيولوژيکی زن با کارکردهای او در تطابق است) و ظاهراً
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او را به طبیعت نزديکتر میکند ،بر خالف فیزيولوژی مرد که او را کاملتر از زن آزاد
میگذارد تا پروژههای فرهنگی را به عهده بگیرد ،تن زن و کارکردهای آن نسبت به
نقشهای اجتماعی مرد در مرتبهای پايینتر از فراگرد فرهنگی قرار داده میشوند و
نهايت اين که نقش های اجتماعی سنتی زن ،به خاطر تن او و کارکردهای آن تحمیل
میشود و به نوبه خود ساختار روانی متفاوتی به او میدهد که مانند طبیعت فیزيولوژيک
و نقشهای اجتماعی او ،نزديکتر به طبیعت شمرده میشود» (همان.)12 :
 .4نتیجه
شعری است با نگرشی نو به مقولة فرم و معنا؛ از اين حیث که شاعر

شعر

برای طرح دغدغههای مورد نظر خويش ،بیش از آنکه وامدار تجربههای زبانی و فرمی
رهبران نوگرايی و تحت تأثیر سیطرة بالمنازع الگوهای رايج نیمة دوم قرن بیستم باشد،
به يافتهها و دريافتهای خود متکی است .شاعر ،شعرش را در ارتباطی پويا با زندگی و
وقايع آن قرار میدهد .او پیروزیاش را در اثر برقراری اين رابطه میداند و پرداختن به
زن و دغدغههای مربوط به او نیز در ساية همین نگرش حاصل شده است.
 ،پیچیدگی روابط اجتماعی و در پی آن ،سیطرة نظام مردساالرانه را در
نهايت به ضرر زن تلقی میکند و با اتخاذ زبان اعتراض ،فرياد میزند که نتیجة چنین
متغیرهايی ،اعطاء شیءوارگی به زن و استفادة ابزاری از او خواهد بود.
بحران هويتی که در برخی از اشعار شاعر به چشم میخورد در اثر تأثیر تجربة زيست
اوست .تعلق به سرزمین عربی و از طرفی ديگر زندگی طوالنی مدت در غرب ،او را در دو
راهی شرقی و غربی قرار داده و همین ترديد در اشعار او نیز تبلور يافته است.
خوانش شعر

تا حد زيادی بر مبنای نگرشهای فمنیستیـ اگزيستانسیالیستی

دوبووار ممکن است ،اما در برخی موارد شاهد وجه تمايزی بین آن مبنا و اين متن
هستیم که مهمترين آن ،مقوله توجه به خود در پرتو حضور اجتماعی است که ديدگاه
شاعر واقعیتر از نگرش دوبووار به نظر میرسد؛ او قبل آنکه همچون دوبووار به راههای
فرعی برای اثبات نقش «خود» متوسل شود ،عموماً بر آن است تا به عناصر هويتبخش
هستی خويشتن تکیه کند.
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