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Abstract: This research aims to find out the forms of the patriarchal crisis and the
factors that lead to the emergence of the patriarchal problem represented in the novel
"Nisyan" by Ahlam Mosteghanemi from the perspective of the feminist theory of Julia
Kristeva. The research was qualitative and descriptive. The data sources used for this
research are the primary data source in the form of the novel "Nisyan" by Ahlam
Mosteghanemi. The secondary source is the supporting books and journals related to
the research topic. The method of data collection is reading, translation and writing.
The data analysis method uses simulated criticism, that is, by examining the data and
then interpreting the narrative representations and facts in the community based on
the perspective of Julia Kristeva and concluding. The results of this research are 1.
They were classifying the forms of the patriarchal crisis on the body of a mother and
an imaginary father. The forms of patriarchal problems categorized in the mother's
body are stereotypes, marginalization, sexual harassment and violence. The forms
classified in an imaginary father are Cinderella complex, Oedipus complex, multiple
burdens, and the stigma of divorce. 2. The factors that lead to the emergence of the
patriarchal crisis are classified in the maternal's body and the imaginary father.
Depending on the maternal's body, the patriarchal crisis arises from factors of
abjection failure, virginity, reproductive impairment, and body image. Then from the
imaginary father, the patriarchal crisis arises from the factors of fixation, lovesick,
tomboy, and baby blues
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املقدمة
األزمة هي نوع معني من املشكالت
أو املواقف اليت يتعرض هلا شخص .و األزمة
جزء أساسي من الوجود اإلنساين جيب
مواجهته( .عقيالن ,٢٠١٥ ،ص.)١٣ .
قد تتصور أزمة على عدم املساواة بني الرجل
واملرأة .وهذا هو الوضع األساسي حلدوث
األزمة البطريركية .يرجع معىن البطريك إىل
األب الرئيسو وهو كلمة يواننية.
على الرغم من أن بعض النساء بدأن
اآلن يف لعب دور يف اجملال العام يف العديد
من البلدان ،ال تزال هناك دول تتمتع فيها
هيمنة بطريركية قوية ،خاصة يف اململكة
العربية السعودية .و يبدو أن هيمنة الذكور
على النساء بشكل مستمر تؤثر على احلالة
العقلية للمرأة (يسار ,٢٠١٠ ,ص( ٨٥ .
يتمثل هيمنة بطريبكية أن يف اجملتمع
العريب فقط اعرتف على ذرية االبن دون
االبنة .لذلك ،سيكون من الصعب على
املرأة أن يكون هلا مكان يف اجملتمع .اليوم،
تناضل العديد من النساء العربيات من أجل
حريتهن وجناحهن .ميكننا أن نرى ذلك يف
العديد من املقاالت ومنشورات وسائل
التواصل االجتماعي واألعمال األدبية.
2

وف ًقا ملوس ،فقد تغلغل النظام
البطريركي يف مجيع جوانب اجملتمع والنظام
االجتماعي الذي أعطى الرجال بعد ذلك
امتيازات على حساب النساء ودعم
االختالفات بني اجلنسني (موسى,٢٠٠٧ ,
ص.)٦٥ .
قضية املرأة ليست مستقلة عن عمل
األعمال األدبية ،من األعمال األدبية اليت
تقدم قضية خاصة عن البطريركي هي رواية
"نسيان" ألحالم مستغامني.
قصت الرواية عن حياة املرأة يف بيئة
بطريركية متثل نضال احلركة النسائية .هذه
الرواية تتكون من جمموعة من القصص
القصرية تعرب شعور املرأة يف حالة استنزاف
عاطفي يف مواجهة املشكالت الناشئة من
سلطة الرجل عليها.
من جانب آخر مما يثري االهتمام هو
أن الشخصيات فيها تصور بشكل مثايل يف
مواجهة الصراعات بني النساء والرجال.
عرض املؤلفة صورة جاذبية عن اجلانب
البطريركي يف كل جزء من القصة.
بناءً على الوصف أعاله ،حاول هذا
البحث تقدمي دراسة العمل األديب من
جانب علم السيميائي ليكمل املباحث
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اآلخرى يف هذا اجملال .رواية "نيسيان"
موضوعا مناسبا الحتوائها على قصص أزمة
البطريركية.
استخدم الباحثة نظرية النسائية جلوليا
كريستيفا يف حتليل البياانت .تعتمد التحليل
على مفاهيم هذه النظرية.
ستعرض الباحثة صور األزمة
البطريركية اليت توجد يف رواية نسيان ألحالم
مستغامني بناءً على نظرية نسائية جلوليا
كرستيفا .وحتلل اليت تؤدي إىل ظهور األزمة

تطور هبا املرأة حياهتا اجلنسية( .وايت،
 ،٢٠١٠ص.)٧ .
تعارض كريستيفا تعريف املؤنث على
أهنا نساء بيولوجيات واملذكر على أنه رجال
بيولوجيون .ينصب تركيز كريستيفا على
االختالفات بشكل عام ،وليس االختالفات
اجلنسية بشكل خاص .على الرغم من
رفضها للصورة التقليدية لكال اجلنسني
وجتانسني متعارضتني ،تعرتف كريستيفا
حبقيقة أن هناك اختالفات جنسية متأصلة

البطريركية يف رواية "نسيان" ألحالم
مستغامني على ضوء نظرية جوليا كرستيفا..

بني الرجال والنساء .ال يعين اعتبار كريستيفا
أن الرجال والنساء هلم هوايت جنسية خمتلفة
أهنا تعتقد أن اهلوية تظاهرة بنفس الطريقة من
قبل كل امرأة ورجل (لريانينا ،٢٠١١ ،ص.
.)٥٣
ابلنسبة جلوليا كريستيفا ،ال ميكن
التعرف على املرأة .إذا وصفنا امرأة ،فمن

كريستيفا هي األكثر إاثرة للجدل
) (abjectionأشهر نظرية نسائية لكريستيفا
هي فكرة املذل .هذه الفكرة تشرح كيف بدأ

املؤكد أنه يف التعريف سيكون هناك نربة
حمفوفة ابملخاطر إلزالة خصوصيتها .قد
يكون هذا التفرد مرتبطًا ابألمومة ألهنا
الوظيفة الوحيدة اليت متيز عن الوجود

اإلطار النظري
نسائية عند جوليا كريستيفا
جوليا كريستيفا هي شخصية رئيسة يف
احلركة النسائية الليربالية (feminisme
) liberalيف عصر ما بعد احلداثة .جوليا

اضطهاد النساء حىت اليوم .إن رفض جسم
األم ،الطريقة األساسية اليت تصبح النساء هبا
رعااي يف النظام البطريركي ألهنا الطريقة اليت

اجلنساين (وايت ,٢٠١٠ ,ص.)١٨ .
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جسم األم

الباطن والعالقة بني السياقة والرمز .بتأكيد
على أمهية جسم األم ،غريت كريستيفا
التحليل النفسي الكان من نظام ومهي
ورمزي إىل كريستيفا سيميائي ورمزي
(ليشيت ،٢٠١٣ ،ص.)٦٨ .

تقدم جوليا كريستيفا شخصية املرأة
كرمز جلسد األم القوي لتحمل كل قيودها.
غالبًا ما يتم حتديد النساء ابلضعف والعجز
اجلنسي يف نظر الرجال .لقد كانوا دائما
مرؤوسني للمظلوم وهو قادر فقط على توفري

األب اخليال

الرضا الداخلي واخلارجي للرجال .سيتم
استخدام هذا كمعيار كريستيفا أن املرأة
قادرة على املساواة يف األدوار مع الرجل
(دجوكو سوجاتنو ،٢٠٠٣ ،ص.)٣٢ .
ابلنسبة لكريستيفا ،اجلسم الذي حيد
من الرمزية ويؤسسها ويهددها هو جسم
األم .إن جسم األم املصور أمام قانون األب

ابلنسبة إىل كريستيفا ،ميكن لألطفال
إنتاج إذالل أمهاهتم من خالل عدد قليل من
املؤسسات البطريركية .تقارن كريستيفا مفهوم
الكان عن األب املستبد مبفهوم األب
احملب .يف بالك سون ،تكشف كريستيفا عن
وجهني لنفس األب ،ومها وجه األب اخليايل
قادرا على دعم
واحملب الذي جيب أن يكون ً

فهو بداية رمزية .كانت كتاابت كريستيفا
املبكرة معنية ابكتشاف جسم األم املكبوت.
مث يناقش املقال التايل إذالل جسم األم فيما
يتعلق بعالقة الطفل ابلوالدة وجنس األم.
يتوسط جسم األم قوانني رمزية (أوليفر،
 ،١٩٩٨ص.)١٣٣ .
منوذجا يربط األسس
يصبح جسم األم ً

البيولوجية للعالمات والوظيفة الدستورية
لألسرة واجملتمع .عملية ترميز املادة أو عملية
السياقة بيولوجية واجتماعية .مع الرفض
منوذجا للعقل
والتكرار ،يصبح جسم األم
ً
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وظيفة األب واالنتقال إىل الرمز ؛ ووجه
قادرا على
الذي جيب أن يكون هذا الوجه ً
استبدال وجه األودييب الصلب .األب اخليايل
ليس األب احلقيقي بل األب يف جسم األم
.)٢٧

(قدرية ،٢٠١٠ ،ص.
كان األب يف زمان ما قبل التاريخ هو
األب اخليايل لكريستيفا الذي كان مزجيًا من
األم واألب (احتاد األب واألم) .وهذه ليست
اختالفات جنسية ولكن هلا خصائص
ذكورية وأنثوية .تكشف كريستيفا أن جسد
األم هو أب من خالل إظهار الشجاعة
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والتضحية ابلنفس (قدرية ،٢٠١٠ ،ص.
.)٣١
تفسري كريستيفا ملفهوم فرويد لألبوة هو
كونه ًأاب حمبًا وهو يستنكر الكان لعدم رؤيته
هلذا األب احملب يف مفهوم فرويد .التعريف
مع هذا الكيان هو النطاق األساسي لتحديد
اهلوية .يف ما يسميه التعريف البنيوي
للنرجسية ،حيدد هذا التعريف مجيع
التعريفات الالحقة ،مبا يف ذلك تعريف األان
(أوليفر ،١٩٩٣ ،ص.)١١٨ .

أخرى ،فإن حتديد هوية األب اخليايل يسمح
بتحديد وظيفة األب املوجودة ابلفعل يف
األم .هذا التماثل مع األب اخليايل يسمح
أيضا للطفل بتمرير جسم األم إىل فصل
ً
جسمه عن األم .االنفصال عن جسد األم
ليس مأساواي ،ألنه مدعوم أبب خيايل هو
حب األم.
حتتاج النساء ،مثل الرجال ،إىل شريك
إلعادة أمهن املفقودة :فاألم شريكة داعمة،
ألن الزوج يعرض مل مشل األم .خيال الوحدة

ما تقرتحه كريستيفا هو أنه لكي يتم
التعرف على األطفال من خالل التحوالت
اليت حتدث يف فرتة ما قبل أوديب من خالل
املسافة بني األم ورغباهتا ،يتحرك أوديب
وحيفز الطفل على الدخول يف الرمز .يف هذه
احلالة ،مل يكن األب بعد والد القانون
الرمزي .كان هذا األب ًأاب خياليًا يف عصور

بني األب واألم ،وخيال الكمال هو خيال مل
الشمل مع األم .تتحكم كريستيفا يف األب
اخليايل احملب كسلوك قدمي حول وظيفة
األب اليت تسبق املراحل الرمزية واملرآة
واألوديبية (أوليفر ،١٩٩٣ ،ص.)١٢٥ .
تنظر كريستيفا أن أزمة البطريركية هي
نتيجة قلة احلب ،وليس نقص القانون .إذا

ما قبل التاريخ ،وكان مبثابة دعامة لشغف
األمهات .األب اخليايل هو وظيفة جمازية
تفسح اجملال لوظيفة بطريركية؛ احلب ميهد
الطريق للعاطفة (دجوكو سوجاتنو,٢٠٠٣ ,
ص.)٥٩ .
تدعي كريستيفا أن األب اخليايل يسمح
ابلتماهي مع رغبة األم يف القضيب .وبعبارة

كان ما حيدث رمزًاي فقط أو كان األب
أوديب ،فمن املستحيل أن يهرب الطفل من
جسم األم املذل ،وال توجد قدرة على
اهلروب من عار األم (أوليفر ،١٩٩٨ ،ص.
 .)١٥٨سيحمل الدعم األب اخليايل احملب
طفال إىل لغته ،وبدون هذا الدعم سيدخل
الطفل يف حياة اجتماعية قامتة وحزينة.
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تتطلب عملية أن تكون موضوعا أن يذلل
الطفل أمه ،لكن هذه العملية جيب أن
يدعمها األب اخليايل كحب األم وبدون هذا
الدعم األطفال بني احملركات والرموز دون
حدود واضحة (قدرية ،٢٠١٠ ،ص.)٦٤ .
تثبت كريستيفا أن اخليال هو القدرة
على نقل املعىن املفقود .األب اخليايل ينقل
املعىن من جسم األم املفقود .جتادل كريستيفا
أبنه جيب علينا املوافقة على فقدان األم
لتخيلها وتسميتها ،وأن العالقة بني املتعة

األب اخليايل .لذا فإن حب األم هو طرف
اثلث خيايل (ليشيت ،٢٠١٣ ،ص.)١٤٦ .
يوفر االنتقال بني جسم األم املذلول
حافزا للطفل إلعادة أتكيد
واحلب املتخيل ً
ادعاءاته حول جسم األم حبماس يف اللغة -
مما يشري إىل املصطلحات الثالثة السابقة
حول مثلث التحليل النفسي التقليدي .إن
املستوى ما قبل الرمزي للخيال الذي تصفه
كريستيفا أبنه "موضوع" نرجسي هو نتيجة
انتقال اهلوية مع األب اخليايل ،بذرة األان

والسلطة الرمزية مضمونة من قبل األب
اخليايل ألهنا تدفع الطفل من التعريف
األساسي إىل التعريف الثانوي .ترتبط املتعة
اخليالية جبسم األم ،بينما ترتبط السلطة
الرمزية ابألب (دجوكو سوجاتنو,٢٠٠٣ ,
ص.)٧٠ .
احلب لكريستيفا ليس بيولوجيًا وال

املثالية اليت تدعم االنفصال عن املتذللة
األمومية .احلالة األوديبية اليت وصفتها
كريستيفا تعمل أوالً بني موضوعات
النرجسية (األطفال) ،وإذالل األم (جسم
األم) واألب اخليايل (حب األم) (ليشيت،
 ،٢٠١٣ص.)١٦٠ .

عاطفيًا .احلب جمال خيايل ينتقل بني علم
األحياء والرغبة ،بني جسم األم والرمزي.
حب األم يستدعي الطفل إىل جسد األم،
ويوجهه إىل رغبة األم ،إىل اجتاه رمزي آخر.
يدعم حب األم احلركة حنو الرمزية من خالل
إضفاء املثالية على احلب الذي هو وظيفة

6

منهجية البحث

استخدمت الباحثة طريقة البحث
الوصفي .حياول هذا البحث وصف احلقائق
أو األحداث بشكل منهجي ووصف
جمموعة معينة أو مثال بدقة( .واغريان،
 ،٢٠١٣ص)٣٦ .
استخدمت الباحثة طريقة القراءة و
الكتابة و الرتمجة جلمع البياانت .و يشمل
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على قراءة الرواايت والكتب واملقاالت،
وكذلك تقارير الدراسات السابقة حول
األزمات البطريركية والنظرية النسائية (ويدي،
 ،٢٠١٨ص.)٥٤ .
مصدر البياانت الرئيسيّة يف هذا
البحث هي رواية "نسيان" ألحالم
مستغامني ،أما مصادر البياانت الثانوية
املستخدمة يف هذا البحث فهي الكتب
األديب ،مثل كتاب حترر املرأة واالشرتاكية
الثورية هلارمان كريس وكتاب املرأة وقضاايها
جملموعة من املؤمنني يف بريوت والقاموس
الرقمي "املعاين" واجلرائد الرقمية "املساواة"
واملصادر األخرى املتعلقة ابلبطريركية
والنسائية ،حنو مقاالت صحفية "النسوية
العربية" واجمللة اجلزائرية "انسانيات"
كانت اخلطوات اليت اختذهتا الباحثة
لتحليل البياانت هي )١ :عرض نتائج مجع
البياانت من قراءة الرواية متأسيا على
متطلبات نظرية جوليا كرستيفا للتحليل و
أسئلة البحث  )٢حتليل البياانت على ضوء
نظرية و نتائج البحوث السابقة )٣
استخالص نتائج التحليل
النتائج

صور األزمة البطريركية يف رواية نسيان
ألحالم مستغامني.
وصفت كريستيفا جسم األم أبنه ميتلك
وقادرا على حتمل أي قيود
جانبًا رمزًاي ً
قواي ً
لديه .ومع ذلك ،ال ميكن إنكار أن جسد
األم هو مظهر سيميائي للمرأة يف شكل
فضالت اجلسم (( )Body Wastesوايت,
 ,٢٠١٠ص .)١٣ .ال ميكن فصل املرأة عن
األشياء اليت يعتربها اجملتمع عامةً قذرة ،مثل
الدورة الشهرية (احليض) ،والوالدة ودم
النفاس ،واحلمل الذي يؤدي أحيا ًان إىل
النزيف ،وعملية الرضاعة الطبيعية اليت ال
ميكن فصلها عن العرق والدم.
ستعطي األشياء املألوفة لكل هؤالء
األشخاص تصورات خمتلفة .يف بيئة األزمة
البطريركية ،ستواجه النساء مسائل ومعاملة
غري عادلة بسبب حالة أجسامهن.
النمطية هي افرتاضات يتخذها الشخص
بناءً على تصوراته لتصنيفات جمموعة معينة

فقط .القوالب النمطية هي اختصارات
جيدها الناس بديهية يف االستخدام .ومع
ذلك ،ميكن أن تكون الصور النمطية شكالً
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من أشكال التحيز اإلجيايب والسليب
أحياان كذريعة للسلوك التمييزي.
وتستخدم ً
يعتقد بعض الناس أن مجيع أشكال الصور
النمطية تقريبًا سلبية وغري مناسبة.
النمطية شائعة بني النساء .ابإلضافة إىل
ذلك ،فإن النساء اللوايت يعشن يف بيئة أزمة
بطريركية منذ الوالدة ويعرفن حميطهن قد
شكلنها يف البناء املتأصل للتسلسل اهلرمي
بني اجلنسني .إن بناء اجلنس يف سياق النظام
البطريركي جيعل من الصعب على املرأة تغيري
"قدرها" .يتم وضع النساء كأشخاص
ضعفاء وال يصلحون إال للعمل يف جمال
الشؤون املنزلية .يف سياق خمتلف ،يضع
التسلسل اهلرمي للجنسني الرجال على أهنم
اجلنس األقوى واملنتصر دائ ًما واملسؤول
الوحيد أمام اجلمهور .و الشخصية األنثوية
يف الرواية تتمثل يف قطاع :

سيد":ماذا تفعلني؟ أال ميكنك حىت
حضار شيء خفيف مثل هذا؟
ضعيف!" ألقى ابللوم على الفتاة ذات
العيون املنتفخة .مل يهتم حىت إذا كان
حشد السوق مشغوالً ابالهتمام هبما.

8

كانت أنيسة صامتة وأخذت
البطاطس املبعثرة من السلة على الفور.
جعل العم السادي الفتاة متعبة .ترك
العم الفتاة بال مباالة .ومع ذلك ،مل
يستغرق األمر وقتًا طويالً حىت يدير
رأسه للحظات ويقول ،سيد  :أينما
كنت ،تسبب املتاعب دائمًا .أنت غيب
؟!" بقيت هذه الفتاة صامتة رغم أهنا
مسعت الشتائم هلا مراراً وتكراراً (ص.
)٢٨

وجدت الباحثة منطيتني حصلت
عليهما الشخصية األنثوية يف البياانت .٠١
مت العثور على منطيتني يف كلمة "ضعيف"
و"أنت غيب" .كال مها من الصور النمطية
جلسم األم .يتحصل املرأة على هذه الصورة
النمطية بسبب عامل الفشل الطرد .يف
البياانت ،مت وصف أن املرأة بدت وكأهنا
معتادة على تلقي اإلذالل يف صورة النمطية.
وهذا يسلط الضوء على أنه يف بيئة األزمة
البطريركية ،يُنظر إىل القوالب النمطية
اجلنسانية على أهنا طبيعية وعادية.

ماذا ميكنها أن تفعل؟ بصراحة ،أشك
يف ذلك .كيف ميكن للمرأة أن تكون
أطول من الرجل؟"

Husnawati Zahra, Arief Rahman Hakim

Al-Uzmah al-Biṭrikiyah fī Riwāyati “Nisyān” Li Ahlām Mustagānemiy

عدانن" :طبعا .أان ال أريد أن أكون اتبعة
المرأة بنفسي .إنه ألمر خمز .هل حنن
غري أكفاء جدا؟ "
يسعدين أن أمسع أن أصدقائي لديهم
نفس األفكار مثلي .منذ البداية ،كان
املقصود من النساء اخلضوع للرجال.
زبري" :أان أتفق أيضًا .إذا كان ذلك
ممكنًا ،سأختار التحول إىل قسم آخر،
بدالً من إهناء مسرييت هنا".
حولت حججهم الواحدة تلو األخرى
إىل التماسات ميكن أن تسهل علي
الفوز أو رمبا تدمري حياهتا املهنية.
منصب القائد للرجال وليس امراة مليئة
ابلضعف العاطفي (ص.)٧٠ .
وجدت الباحثة منطيتني حصلت عليهما
الشخصية األنثوية يف البياانت  .٠٢مت العثور
على منطيتني يف اجلملة "منذ البداية ،كان
املقصود من النساء اخلضوع للرجال" ومجلة
"منصب القائد للرجال وليس امراة مليئة
ابلضعف العاطفي ".كالمها من الصور
النمطية جلسم األم .تصف هذه البياانت
املرأة الضعيفة وغري الكفؤة .من وجهة نظر
بطريركية ،املرأة خملوقات دموية ،مترض

بسهولة وتتعب بسهولة .ابلطبع ،جسم األم
نظرا ألن الظروف
هو عائق أمام األداءً .
اجلسمية هلا أتثري كبري على الصحة العقلية،
يتم تصنيف املرأة يف البياانت أعاله على أهنا
ضعيفة وعاطفية.

قالت خالتها أمام مجيع أفراد األسرة،
"هل تعتقدين أن تناول الكثري من
الطعام سيبقيك حامالً؟"

محاة" :أمل تزوجت منذ أكثر من مخس
سنوات؟ ملاذا ليس لديك أطفال حىت
اآلن؟ سخرت محاهتا.
ضحكوا على أنيسة وسخروا منها" :اي
هلا من صربه أمحد لديه زوجة عدمية
الفائدة مثل أنت" .بدأت الغرفة
أبكملها تركز عليها .كانت عيوهنم
مثل السكاكني اليت أرادت متزيق
كربايئها.
أنيسة" رمبا اآلن ليس الوقت املناسب
اي أمي .أرجو الدعاء" ،قلت مع أفضل
ابتسامة ممكنة.
عمة :أوه ،رمبا ال حتاولني لفت انتباه
زوجك .انظر إىل جسمك مثل إطار
مطاطي .كيف يكون زوجك قريب
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منك؟ عليك أن تبدأ يف تعلم كيفية
جتميل نفسك" !
شقيقة" :شش .فمك غري مرشح.
تبدو مظلمة ".شخصيات أخرى
حتجب النكتة.
مل تتوقف اهلمسات .حاولت أنيسة
جتاهل الصوت املؤمل .التجمعات
العائلية ال ختتلف عن التنمر املخيف.
شعرت كما لو أن رقبتها مت اختناقها
خبيط قوي للغاية ،مما جعلها تبدو
وكأهنا ميكن فصل رأسها عن جسدها
يف أي وقت ( ص.)٣٢ .

جسمها مثل إطار مطاطي .هذه الصورة
النمطية انجتة عن صورة جسم.
التهميش يعين حتديد اهلوامش أو التحرك
حنوها .التهميش هو عملية إمهال احلقوق
اليت جيب أن تنتمي للمهمشني .ومع ذلك،
يتم التنازل عن هذه احلقوق ألسباب خمتلفة
ألغراض حمددة .فرضية النوع االجتماعي هي
أداة للتهميش .التهميش هو عدم املساواة
بني اجلنسني الذي حيدث غالبًا بني النساء.
إنه متجذر يف جمتمع يلتزم ابلنظام البطريركي.
يرى النظام البطريركي املرأة جمرد خملوقات
تستحق التمييز والتبعية.

وجدت الباحثة منطيتني حصلت عليهما
الشخصية األنثوية يف البياانت  .٠٣مت العثور
على منطيتني يف اجلملة "زوجة عدمية الفائدة"
ومجلة "جسمك مثل إطار مطاطي ".كالمها
من الصور النمطية جلسم األم .تنص النمطية
األوىل على أن أنيسة يف البياانت زوجة عدمية
الفائدة ألن إعاقات اإلجنابية .نتيجة لذلك،
اعتربت أهنا فشلت يف أداء واجباهتا كامرأة
حقيقية .يف الوقت نفسه ،الصورة النمطية
الثانية هي العار اجلسمي ،مما يدل على أن

10
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وضعوين على األريكة يف غرفة
العائلة .مل مينحين أيب فرصة للتحدث
وبدأ يتحدث مثل اإلله الذي يعرف
أدق القرارات .ربطوا رغباهتم وأفكارهم
واحدة تلو األخرى.
أيب ":ال تقلقي اي آيال .ما عليك إال أن
تتزوجي إذا كنت تريدين إسعاد
هذه األسرة .مث ال داعي للقلق بشأن
هذه األسرة أو اجلدة ،سوف نعتين
ابجلدة ،وعليك أن تكوين زوجة صاحلة
لزوجك"،
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كان أيب يعلم أن الشخص الذي
سيتزوجين كان ثرايً ،لذلك قرر قبول
هذا احلظ والتأكيد علي كل يوم.
يقول إنه جيب أن أكون فتاة جيدة
حىت يتمكن الرجل من االستمرار يف
اختياري حىت يتزوجين.
أمي" :نريد فقط الزوج األفضل
لك .ال نريدك أن تعمل جبد من أجل
حياتك .حىت اآلن هذه العائلة مسعت
عن تطلعاتك الشابة .بعد زواجك
سرتحلني يف املنزل زوجك ،ارتدي ما
يريده زوجك وطاعي زوجك .كل
شيء سيكون خبري .ال حترجي
عائلتنا" .شاركت أمي يف حديثنا.
هل يغطون آذاهنم؟ على الرغم من
أنين كنت أقول طوال الوقت ،ال أريد
الزواج .أريد أن أعيش بدون قيود زوج.
على األقل ملاذا ال يستمعون إيل؟ يف
النهاية ،كنت حماصراً يف نفس احلفرة
مثل النساء الغبيات يف عائليت .يشلين
بال حول وال قوة .إذا متكنت من
اهلرب ،سأذهب إىل أبعد ما أستطيع
( ص.)١٢٥ .

وبعد مراجعة البياانت وجدت الباحثة
بعدة مجل توضح هتميش املرأة" .مل مينحين
أيب فرصة للتحدث وبدأ يتحدث مثل اإلله
الذي يعرف أدق القرارات .ربطوا رغباهتم
وأفكارهم واحدة تلو األخرى ".شخصية
آيال يف هذه البياانت  ،.٠٤تضطر ملتابعة
رغبات عائلتها ،من خالل أفكار البطريركية.
اجملتمعات البطريركية مثل عائالهتا ،أن كرامة
املرأة حتددها قيمة الزواج .عندما تتزوج امرأة
تعترب انجحة ألهنا حققت هدفها النبيل يف
الرجال.

أن تصبح امرأة مستعدة خلدمة
ال يتوقف األمر عند هذا احلد .تلقت
أيضا كلمات اثنوية ،على وجه التحديد
آيال ً
يف اجلملة" ،ال تقلقي اي آيال .ما عليك إال
أن تتزوجي إذا كنت تريدين إسعاد هذه
األسرة" .هذه اجلملة مؤملة للغاية وجتعل آيال
ال شيء .كما لو أن حياهتا ال ميكن اعتبارها
ذات مغزى إال إذا تزوجت من رجل .بعد
ذلك ،تليها كلمات والدهتا " ،نريد فقط
الزوج األفضل لك " .هذا املفهوم البطريركي
جيعل آيال تشعر وكأهنا شخصية سلبية
حمظوظة للغاية وتتلقى هبة عظيمة من هللا.
حمبوسا يف
طائرا ً
على الرغم من أن أيال تشبه ً
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قفص ،إال أهنا ال متلك املساحة للتعبري عن
كل دفاعها.
أخريا ،صورة الظلم اجلنساين الذي عانت
ً
منه آيال هو التهميش يف البياانت  .١٨هذا
بسبب عوامل يف جسم األم .وف ًقا
لكريستيفا ،جيب أن تقبل مصريها كامرأة
ووظيفة األم .ألن الزواج وسيلة تؤدي هبا إىل
أداء وظيفة األم كمرأة (وايت ،٢٠١٠ ،ص.
.)٩
لذلك عندما فرض والداها إرادهتما

بسبب أتثرهن أبزمة البطريركية .وذلك ألن
النظام البطريركي يرى النساء كأشياء جنسية
وكائنات اثنوية .يُنظر إىل النساء على أهنن
مغرمات ،بينما يُنظر إىل الرجال على أهنم
مغوون .هذه العقلية الذكورية تسجن املرأة
وتضعها يف مرتبة أدىن من الرجل (ايسني،
 ،٢٠٠٧ص.)٥٤ .
يف سياق التحليل ،وجدت الباحثة
بياانت كافية عن التحرش اجلنسي .البياانت
الواردة يف رواية نسيان ألحالم مستغامني اليت

أمرا
على آيال لقبول زواجها ،كان ذلك ً
وصحيحا .ومع ذلك ،إذا كان مبنيًا
طبيعيًا
ً
على اإلسالم ،حىت لو كان للويل احلق يف
الزواج من ابنته العذراء ،فال يزال أفضل ويتم
الثناء عليه مبوافقة واستعداد ابنتهما .لذا فإن
سطورا مثل
هذا ال يعين جعل الفتيات يلفظن ً
حماصرا يف نفس
آيال" ،؟ يف النهاية ،كنت
ً

مت حتليلها بواسطة النظرية النسائية جلوليا
كريستيفا هي كما يلي:

احلفرة مثل النساء الغبيات يف عائليت".
التحرش اجلنسي هو أي فعل
جنسي غري مرغوب فيه مهني أو مهني لفظيًا
وجسداي .املرأة هي اهلدف الرئيسي للتحرش
ً
اجلنسي .ميكنك القول أن التحرش أصبح
ثقافة .التحرش اجلنسي منتشر ،ومن انحية
أخرى تفتقر النساء إىل احلماية القانونية
12

القاس":هههه ..و إذا كانت هذه
احلالوة خطيئة ،أال يعين ذلك ما دمت
تعيش مثل اآلمث؟ إذن عليك أن تعيش
يف جهنم ،أليس كذلك؟"يغويوهنا عن
طريق مضايقة ختويفها .سقط حجاهبا
عن طريق اخلطأ ،وانفتح وجهها اجلميل.
مث اندهش اجملرمون من براءة الفتاة ،وكان
وجهها أكثر امحراراً بسبب الذعر ( ص.
.)١٨١

البياانت  .٠٥هي مثال على التحرش
اجلنسي .تعرضت الفتاة يف البياانت
للمضايقة بينما كانت ترتدي مالبس أنيقة.
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إهنم رجال حقريون وكأهنم يشعرون ابلتحدي
من قبل النساء اللوايت يغطني أجسامهن
مبالبس شرعية .ليس هذا فقط ،مل يشعر
الرجال ابلذنب ،لكنهم ألقوا ابللوم على
الفتاة اليت اعتربت جذابة للغاية بسبب
لطفها وبراءهتا ومجاهلا .يشري هذا إىل أن
مالبس النساء ال ميكن أن تكون حجة كبرية
ملنع التحرش اجلنسي ابلنساء .حىت بعد أن
أصبحت ضحية ،ستكون الفتاة ضحية
اللوم.

بتفسري البياانت املوجودة من الرواية "نسيان"
ألحالم مستغامني وف ًقا لنظرية النسائية عند
جوليا كريستيفا.
األول هو عقدة سندريال هي اضطراب
نفسي املرأة يف صورة االعتماد على الرجال.
إهنا حالة تكافح فيها املرأة بني اخلوف
والرجاء ابنتظار وصول األمري املخلص
(إسالمي ،١٩٩٩ ،ص .)٣٥ .تشكل
البيئة البطريركية اليت تشكل التسلسل اهلرمي
أسلواب بطريركا
للنوع االجتماعي منذ الوالدة ً

لذلك ،فإن أي شيء حيدث هلن يعترب خطأ
منهن.

النساء يقّدمن سنوات من عمرهنّ قرابان
للرجل مل يقدم هلن سوى الوعود ،ويرين
احلب ارهتاان لشخص ليس ابلضرورة
رهينة هلن .وكذلك صديقيت تعيش
عذاب القطيعة العاطفية ،مع كل ما
يرافقها من محى الروح ،ومن هذاين تلك

وف ًقا لنظرية النسائية عند كريستيفا ،حتب
هؤالء النساء املذالت الرتكيز على أجسامهن
حبثًا عن احلب األبوي (اهتمام الرجال)
(قدرية ,٢٠١٠ ,ص .)٤٩ .ابإلضافة إىل
أيضا هنا.
ذلك ،فإن صورة جسم األم مهمة ً
عدد النساء املتنافسات على جتميل
أجسامهن نوع من اإلغواء عند الرجال.

أب خيال
كما توضح الباحثة أعاله ،فإن األب
اخليايل هو اجلانب الداخلي للمرأة .ميكن
القول أن األب اخليايل هو طبيعة وخصائص
نفسية للمرأة .ستقوم الباحثة على الفور

وله آاثر على تفكري نفسية أبن املرأة لديها
جسم األم الضعيف .هذا االعتقاد يشجع
على ضعف األب اخليايل للمرأة اليت جيب
أن تقوي نفسها بكل قيودها .لذلك شكل
هذا يف النهاية املرأة احملتاجة إىل الرجال
أيضا كمصدر لسعادهتا.
كفرسان محاية و ً
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األسئلة اليت ال جواب هلا ،لكوهنا تلى
االنشطار العشقي الصاعق يف مفاجأته .
سيال" :أن ختتفي اثنية يعين أن أموت.
إايك أن ختتفي .أحتاج صوتك كي أرى"
دمعت عيناها مث قلت هلا:
صديقتها" :اعتقادك هل تكفي الغرية
سببا كي يغدو رجل كهذا حبيب نساء
عابرات فقط لقتل الوقت انتقاما؟ بل
سيفعل ذلك لقتلك أنت ابلذات
داخله"!
سيال" :وملاذا يفعل ذلك وال امرأة ستحبه
كما أحببته؟"
صديقتها":ابلذات ألنك أحببته كما مل
حتبه امرأة...وسيسعى لتدمريك ابمرأة
أخرى ...حىت ال يبقى فيك ما يقوي
على حب رجل غريه!" ( ص)١٩٣ .
املقتطف السردي من البياانت

 .١٠من الرواية اليت وجدت عليها الباحثة
يعرض احلالة النفسية للمرأة املصابة بعقدة
سندريال .هنا ،تبدو سيال عاجزة يف ظل
غياب شخصية ذكورية تدعم حياهتا .تعبري
"أن ختتفي اثنية يعين أن أموت .إايك أن
ختتفي" يسلط الضوء على عدم قدرة سيال
على العيش بشكل مستقل ،مما جيعلها تعاين
14

من االكتئاب وتعتقد أن حياهتا ستنتهي قريبًا
إذا مل يكن الرجل يف حضورها .جعلت
نفسها اعتماد على الرجال تعاقبها يف وشك
اخلوف واألمل .يوما بعد يوم يشل إدماهنا
نفسيتها وتصبح فتاة ضعيفة وغري عقالنية.
كانت حمبطة كما هي موصوف يف اجلملة
"صديقيت تعيش عذاب القطيعة العاطفية،
مع كل ما يرافقها من محى الروح".
تقول كريستيفا يف نظريتها النسائي
أن األب اخليايل للمرأة هو تصرف يسبق
منطقة األب الرمزية .منذ الوالد ،لن يتم
استبدال طبيعة املرأة كأم ابلرجل .حىت يف
حدودها ،تستطيع النساء البقاء على قيد
احلياة بفضل ما لديهن من موقف مستقل
وانضباط وعمل شاق (قدرية ,٢٠١٠ ,ص.
 .)٦٨لذلك ،عقدة سندريال هي خطأ
ترتكبه املرأة وتصبح عامالً يف إذالهلا .من

انحية أخرى ،يعد ذلك صورة من صور جناح
األزمة البطريركية من خالل دفع املرأة للبقاء
يف مناصبها اهلامشية .والسبب هو أن النظام
البطريركي هو أيديولوجية تؤكد أن املرأة جيب
أن ختضع لسيطرة الرجل (ايسني،٢٠٠٧ ،
ص .)٦٩ .مبا يف ذلك حماصرة النساء
ابحلب.

Husnawati Zahra, Arief Rahman Hakim
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اخلالصة
االستنتاجات املستخلصة من نتائج
حتليل صور األزمة البطريركية وعوامل اليت
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