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Abstract 
In the realm of the theoretical approach of modernist feminists and with a 

reference to De Beauvoir and Butler's theoretical framework and origins of 

phenomenology, this research deals with the phenomenology of subjectiviy 

of gender identity and their representation in Rajaa Aalam's works, 

especially the novel of Khatam and it attempts to study Khatam's non-

essential view of women's gender identity in an analytical way. Raja sees the 

basis of gender identity in the construction of cultural and social discourses, 

prevailing patriarchal norms, and the result of the systematic implementation 

and repetition of these norms by the female subject. Her works represent the 

influence of this trend on the type of discourse, mentality, and performance. 

In the novel of Khatam, the main character, by repeating the context of the 

rules, produces and reproduces a gender identity, it in the process of 

representation, and distorts it through the performance of opposing aspects. 

The repetition of norms by which this character is known within its 

counterproduction, activates the hidden potential abilities hidden in the 

nature of the performance. Unconscious biases, conflict of tendencies and 

discourses, and mimicry and dominance of norms lead to a double 

performance which enables Khatam to deconstruct the identity made of the 

prevailing discourse and cultural norms, to break up the duality between 

sexes, and to question in some cases the original gender identity. By entering 

the realm of subjectivity and self-efficacy, she acquires a kind of strength 

and ability, but in the end she is subject to the predominant power. The 

characters in Raja's novels often disagree with the pattern they simulate in 

the implementation process and they try to protect their individuality and 

redefine their identity. Sometimes, reconstructed social norms will lead to 

subject deidentification because norms and abnormalities imposed on her to 

do or reject affairs and  finally deidentifies her. 
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لم؛ بررسی موردی شناسی سوبژكتیویته هویت و فرایند اجراگری در آثار رجاء عاپدیدار
 رمان خاتم

 شرافت كریمی

 ایران. ،سنندج ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه كردستان 
 30/05/1401تاریخ پذیرش مقاله: ؛  06/03/1400تاریخ دریافت مقال:  

 پژوهشی -علمی

 چکیده
ا و با ارجاع به برخی مبانی نظری دوبوار و باتلر و اصولی تجددگر های فمینیسترویکرد نظری  ۀدر حوزحاضر  ۀمقال

گیری و بازنمود آن در شکل ۀشناختی سوبژكتیویته هویت جنسیتی و نحوبه بررسی پدیداراز پدیدارشناسی، 
هایی گرایانه او را به جنبهتحلیلی دیدگاه غیر ذات ۀپردازد و به شیودر رمان خاتم می ههای رجاء عالِم به ویژداستان

های فرهنگی و اجتماعی و  گفتمان ۀكند. رجاء عالم هویت جنسیتی را برساختاز هویت جنسیتی زنان بررسی می
آثار عالِم داند.  مؤنث می ۀاجراگری و تکرار سبکی این هنجارها توسط سوژ ۀهنجارهای غالب پدرساالرانه و نتیج

در داستان خاتم شخصیت اصلی طی فرایند اجراگری . نمود نوع گفتمان سوژه و ذهنیت و عملکرد اوستباز ۀعرص
. شدك متعارض، آنها را به چالش می ۀتولید آنها پرداخته و با اجرای سویو با تکرار سیاقی هنجارها، به تولید و باز
ای  های بالقوه سازی ظرفیت ؛ ضمن تولید ضد آن، باعث فعالشده شناختهتکرار هنجارهایی كه این شخصیت با آن 

ها، تقلید از ها و گفتمانهای ناخودآگاه، تعارض در گرایشسوگیریشود كه در ذات اجراگری نهان است. می
شکنی هویت برساخته از  خاتم را قادر به ساخت شود كههای دوگانه میهنجارها و هژمونی آن باعث اجراگری

نه و در مواردی به زیر سؤال بردن های جنسیتی دوگا گفتمان غالب و هنجارهای فرهنگی، ایجاد گسست در تقابل
به نوعی قدرت و  ،فاعلیت و عاملیت سوژه ۀسازد. او با ورود به عرص وجود هویت جنسیتی اصیل و اولیه می ۀانگار

های اصلی در آثار رجاء اغلب الگویی سوژهشود. قدرت غالب می ۀیابد اما در نهایت مقهور سلطتوانمندی دست می
زنند و در فرایندی اجراگرانه، با میل به فهم جامعه و تمایالت خود درگیر صیانت میز آنند پسرا كه در حال تقلید ا

زیرا  ؛شودزدایی از سوژه میتعریف هویت خود هستند. گاهی برساخت فرهنگ و اجتماع عامل هویتاز فردیت و باز
 كند.زدایی میو از او هویتهنجارها و ضد هنجارها انجام دادن یا ندادن اموری را به او تحمیل كرده 

 

 .رجاء عالم، خاتم، هویت سوژه، اجراگری، جنسیت :كلیدی هایهواژ
 

 . مقدمه1
اگر مدرنیت را امر تجربه مدرنیته و رویدادی بدانیم كه تجدد را به مثابه یك تجربه یا واقعه پدید 

فهم تجدد و موقعیت  آورد و نیز مدرنیته را یك پروسه و فرایند اجتماعی بدانیم كه در پیمی
های نو در ادبیات عربی این رمانبرآن نوشدگی و نگرش جدید است، بنا ۀكنونی بوده و نتیج
آیند. فرایند مدرنیته در جهان عرب از اوایل قرن بیستم به كندی می به شماربخشی از مدرنیته 

تداوم است و اكنون های اخیر با وجود كنشگران فعالی با سرعت بیشتری در شروع شد و در دهه
برد و در می به سرهای محلی و فرهنگی خاص، زا و دارای ویژگیدرون ۀدر اواخر فرایند مدرنیت

یابد كه یك مسلك و تبدیل آن به پروژه و طرحی مشخص قرار دارد تا به مدرنیسم دست ۀآستان
 است. یایدئولوژ
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نمایی رای عملکرد مبتنی بر واقعها و رویکردها كم یا بیش داادبیات داستانی در همه مکتب
است. هر داستانی بر اساس بافت روایی و زمان تولید، بیانگر حقایقی است كه فهم آن به دریافت 

كند. از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم به بعد همراه تحوالتی فکری كه در واقعیت كمك می
قچی، إبراهیم الناصر، عبده خال، آمد نویسندگان آثار داستانی مانند سمیره خاش به وجودعربستان 

ها و فهم القدوس األنصاری و رجاء عالِم با تأمل در حقایق و واقعیتیوسف المحیمید، عبد
به های تعبیری و ساختارهای جدیدی های فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه، سبكدوگانگی

این میان زنان كه در های حاكم بگریزند. در آوردند و تالش كردند از سلطه ایدئولوژی وجود
های ساختارشکنانه در اند، با گرایشبه دیگری پیوسته در حاشیه بوده شدن لیتبدجوامع عربی با 

ای از اندیشیدن، بودن و اند و از دیگر بودگی خود شیوههای جدید آفریدههای مختلف شیوهحوزه
مستقل و توانمند در زنان  یساخت ذهناند تا هویت فردی، سوبژكتیویته و آفریدن ایجاد كرده

هایی آوانگاردی مانند نازك در ادبیات و هنر و با ظهور چهره ژهیو به. نتیجه این روند ردیشکل گ

 السمان، نوال السعداوي، رجاء عالم و دیگران آشکار است. غادة المالئکة، زُها حدید،

ورزی خالقانه در بستر دیشهشناسی را علمِ مکان، تاریخ را علمِ زمان و ادبیات را اناگر جامعه
دانسته و در  یا چند رشتهزمان و مکان بدانیم، باید آثار داستانی رجاء عالِم را دربردارنده ماهیتی 

گیریم. ارزیابی عالم از تحوالت فرهنگی و بیان نقش  تحلیل آن از جمله از این علوم بهره
الیه است. ها، دقیق و چندیتها و سوژگی شخصگیری و دوام گفتماننهادهای قدرت در شکل

شناختی اگزیستانسیالیسم از معرفت متأثرترین حالت به شدت اجتماعی و آثار او حتی در فردی
هایش بیش از های پنهان متن كه داللتشناسانه و نمادین در الیهاست و با دیدگاهی هستی

و با قدرت تعبیر و توسع  شناختی بودهشناختی و مردمسطح آشکار آن است، دارای ارزش اسطوره
خیال و آگاهی از زوایای پیچیده سنت فرهنگی و دینی، مجموعه وسیعی از فولکلور و تاریخ 
محلی مکه و باورهای مردم حجاز را روایت كرده است. ارزیابی نویسنده از تحوالت اجتماعی و 

کیل های فرهنگی و عرفی در تشفرهنگی و نقش نهادهای قدرت و ایدئولوژی و نظم
كند. رجاء به عنوان سوبژكتیویته زن خوانش عمیقی از آثار او را در حوزه مطالعات زنان ایجاب می

ها در روابط انسانی است و با ای آوانگارد با تبدیل نظریه به رویکرد، در پی كشف ذهنیتنویسنده
عوامل فهم های داستان، شناختی، روان و بدن و بیان تجارب زیسته شخصیتتحلیل زیست روان

وجود آمدن سوبژكتیویته زن و هویت جنسیتی او را سوژگی و ابژگی را ارائه نموده و چگونگی به
سوژه در آثار رجاء عالم پیوسته  زن/ در بسترهای فرهنگی اجتماعی و تاریخی بیان كرده است.

ئی اغلب زدایی از هویت خود و دیگری در برساختی اجراگرانه و فضایابی یا هستیبرای هویت
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در حال تالش و ستیز است و این عامل اصلی در تشکیل  یستـیرئالرسوتی و گاهی ـرئالیس
 بندی گفتمان روائی این نویسنده است.مفصل

های رجاء به تحلیل متن رمان صرفاًدر این مقاله به شیوه تحلیلی توصیفی و بدون اینکه 
تجددگرا و با ارجاع به دیدگاه دوبوار و  یها ستینیفمعالم پرداخته شود، بر اساس رویکرد نظری 

 مسئلهباتلر و كلیتی از پدیدارشناسی سوبژكتیویته هویت و با تأكید بر داستان خاتم، رویکرد آن در 
 شود:های ذیل پاسخ داده میزدایی از هویت جنسیتی بررسی و به پرسشبخشی یا هستیهستی

 كدام بسترهای اندیشه نظری است؟  از متأثرنویسی . رویکرد رجاء عالم در داستان1
های هویتی نمود یافته و هدف نویسنده از . شخصیت اصلی در داستان خاتم در كدام برساخت2

 این نوع بازنمود چیست؟
جامعه تا چه حد  یراخالقیغكننده و هنجارهای ها در برابر نظام مطیع. مقاومت شخصیت3

 ویت آنها مؤثر باشد؟گیری برساخت سوبژكتیویته هتوانسته در شکل
های الیه بودن متن و برساختهای عمیق و سبك نگارش خاص، پیچیدگی و چندداللت

های فکری خاصی نموده است. تحلیل آثار او مورد شگفت آن، آثار رجاء عالم را متعلق به گروه
شده است. انجام  اوهایی درباره آثار توجه گروهی از ناقدان و پژوهشگران قرار گرفته و پژوهش

 شود:مرتبط با پژوهش حاضر معرفی می تقریباًهای در اینجا این آثار و نیز برخی از پژوهش
السردیات النسویة دراسة تطبیقیة علی  عنوانبا ای نامهدر پایان (1430)فاطمه بنت فیصل العتبي 

بررسی كرده سبك بیان و عناصر روایی آثار رجاء را از منظر نقد فمنسیتی  روایات رجاء عالم
الروایة العربیة الجدیدة وخصوصیة المکان »ای با عنوان در مقاله (2009)است. أحمد جاسم الحسین 
های های عناصر مکانی و نحوه ارتباط میان آنها و نگرشداللت «قراءة في روایات رجاء عالم

كرده است. نجود  های عربی قرن اخیر و با تأكید بر آثار رجاء عالم بررسیفلسفی را در داستان
الصراع النفسي للشخصیة المحوریة في روایة خاتم » ای با عنواندر مقاله (2012) الحوامد عطاءهللا

ابعادی از آشفتگی روانی شخصیت خاتم را در یك تحلیل روانکاوانه اما  «للروائیة رجاء عالم
بررسی و تحلیل رمان عنوان  با اینامهدر پایان (1396)الباسط مختاری ضعیف ارائه داده است. عبد

های سبك نوشتار رجاء عالم را بر مبنای چهار ویژگی محوریستر اثر رجاء عالم از منظر نقد زن
كوثر  شناسانه بررسی كرده است.الگوی الن شوالتر یعنی روانکاوانه، زبانی، فرهنگی و زیست

س كنسق تاریخي اجتماعي المقدس والمدن»ای با عنوان در مقاله (2018)محمد أحمد القاضي 

را در ساختار فرهنگی،  یآلوده انگارامر تقدس و  «وثقافي في روایة طوق الحمام لرجاء عالم
های این رویکرد را اشراف نویسنده بر های طوق الحمام بررسی كرده و ریشهحوادث و شخصیت

در  (2020)مهرداد آقایی داند. لی و تأثیر امر پاك و آلوده در باورهای دینی و عرفی میـتاریخ مح
سبك عالم را در  «الشخصیات في روایة طوق الحمام و وصفالسرد الزقاقي » ای با عنوانمقاله

هویة المکان وتحوالته در كتاب  (2021)ها بررسی كرده است. إیمان جریدان پردازیشخصیت
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ا در رمان طوق های هویتی مکان رهای نمادین و برساختداللت قراءة في روایة طوق الحمام
ها در این اثر ضمن افزودن بر غنای روائی الحمام بررسی كرده و معتقد است كثرت داللت مکان

 اثر، آن را در حوزه فولکلور به سندی روائی تاریخی تبدیل كرده است. 
 نویسی رجاء عالم. رویکرد داستانی2

افمنیستی در موج سوم، نگاه های پسو اندیشه مدرن پستگرایی رجاء عالم با تأثیر از نسبیت
های روان فردی و جمعی دارد. او مانند های هویت، جامعه، فرهنگ، تاریخ و جنبهعمیقی به مقوله

فرهنگ و مشکالت  ۀپور و فرشته ساری در ادب فارسی، مسئلپور، شهرنوش پارسیمنیرو روانی
دون درگیر كردن با اندوه زنان را به سبك آثار روایی مدرن تحلیل كرده است و خواننده را ب

كشاند تا ها و هنجارهای عرفی اجتماعی میها، به عمق سنترمانتیك یا همدردی با شخصیت
ها نشان دهد. سبك داستانی های هویتی و عاملیت شخصیتگیری برساختتأثیر آنها را در شکل

های وجه به جنبهاست. رویکرد او به زندگی محلی، ت سور رئالیسترجاء تركیبی از رئالیست و 
های گزارشی، شرح حوادث فرعی باعث كندی روایت و گاهی اطناب ها و توصیفروانی شخصیت

های روایی در آثار عالم دیده وهـزدایی از شیناییـشکنی در سبك بیان و آششده است. شالوده
تقابل ایجاد سازی برخی رخدادها نوعی تهـو برجس آفرینیشود. نویسنده با تعلیق در حادثهمی
كند دارد به اوج داستان یا یك حادثه كه گاه خواننده فکر میآفریند؛ چنانكند و شبه حادثه میمی

شود با چند روایت شود اما در مواجهه با رخدادهای دیگر متوجه میناگهانی مهم نزدیك می
بد، ناچار است تالش ها را دریاكه بتواند فرجام روایتپیچیده و منفك مواجه است و بیشتر از آن

 ابعادی از یك رویداد را درك كند.كند 
رود. در برخی های متناوب و ناگهانی از بین میبكهای او با فالشمرز خط زمانی در داستان

آثار مثل ستر و طوق الحمام سبك زمانی همسو با رویکرد نظری ژرار ژنت؛ دارای حركت عقب و 
های و دارای شکست یرخطیغو در ساختاری ویژه،  سازی رخداد استجلو، دیرش و طوالنی

بیشتر دارای بازگشت به عقب است اما  موقد الطیر و سیدي وحدانة. دو داستان استروایی 

ها راوی اغلب رشته سخن را در دست وار دارد. در بیشتر داستانخاتم اغلب ترتیب زمانی تسلسل
كند؛ بدون یا از راوی اول شخص استفاده می سپاردها میدارد و گاهی بیان روایت را به شخصیت

اینکه ذهن خواننده آماده چنین تفویضی باشد. در برخی موارد نیز خواننده در جایگاه راوی قرار 
گیرد. تغییر زاویه دید از غایب به متکلم و از راوی گیرد و همراه او سیر حوادث را در نظر میمی

د صدایی است در بیشتر آثار رجاء وجود دارد؛ اما از آنجا ها كه دربردارنده نوعی از چنبه شخصیت
 تر است.شناختی بر تمام آثار رجاء سایه افکنده، حضور راوی دانای كل پر رنگكه رویکرد جامعه
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های متعدد آن، های خرد و كالن و برساختشناختی به سنت، نقد روایترویکرد معرفت
ها، های آثار عالم است. او تعارضز دیگر ویژگیا تیفرا واقعتخطی از مرز واقعیت به سمت 

ها ها، تصاویر، افسانههای زبان، نشانهها را با استفاده از ظرفیتپیچیده تقابل ۀها و شبکناهمگونی
با  شده یساز هیشبكشد و در فرایندی هایی از تاریخ و فرهنگ تصویر میو بازآفرینی جنبه
هیم ذهنی تبدیل نموده است. نویسنده خأل اسطوره در های عینی را به مفابازنمایی، صورت

پردازی برگرفته از حافظه جمعی و فولکلور جبران كرده و با استفاده از فرهنگ عربی را با افسانه
های های خرافی فرهنگ و گسست برخی نظامسازی دینی و رمزگرایی صوفیانه، جنبهاسطوره

كند اما بردن به سنت و فرهنگ محلی احساس امنیت میكند. او با پناه اعتباری آن را تشریح می
های زیرین متن او را آشکار كرده و در الیه شده دادههای واقعی نشان پیشرفت و مدرنیته تقابل

رود؛ روندی كه در اندیشه تجددگرایانه او را به مانیفستی تبدیل نموده كه به كندی پیش می
 رسد.می به نظرتاریخی، طبیعی  قاًیعمعی پیچیده و ای مانند عربستان با ساخت اجتماجامعه

ها را از منظر تاریخی یا واقعی تبیین كرده و از نویسنده با زبان سیالِ مبهم، ماهیت سوژه
طریق واقعیت عینیِ رویدادها و اشخاص یا تخیل یا تركیبی از این دو، ذهنیت روایی خود را 

تن، عامل ابهام و ـدستی مـروایی و عدم یکطوح ـتر تعدد سـت. در رمان سـکل داده اسـش
های زبانی متعدد و در متن و وجود تركیب تکلفتنیدگی و خأل در گره داستان شده و درهم

از  یباور تیمرجع، معماگونگی و اجتناب از یزیچهارچوب گرها، شدگی بازنماییپیچیده، شخصی
ریزان داستان باعث اختالط بین متن ها و مفاهیم گروانی روایت كاسته است. تعدد سطوح تحلیل

شناختی زبان های زیباییاین برای دریافت مفاهیم اشراف خوانند بر جنبهو حاشیه شده است بنابر
 دارد. ضرورتو بیان استعاری و ذوق تحلیلی مبتنی بر حدس و تخمین 

 . چارچوب نظری3
گرفته از پدیدارشناسی و های تحلیلی انتقادی برای از برخی پارادیمدر این قسمت خالصه

گیری سوبژكتیویته هویت در آثار رجاء عالم بررسی شود تا با آن روند شکلارائه می فمینیسم
 گردد. 

 . پدیدارشناسی1-3

های پدیداری برای كسب ها و دادهپدیدارشناسی رویکردی فلسفی است كه به توصیف عینیت
ها لی كار پدیدارشناسان است تا ماهیت پدیدههای اصپردازد. توصیف از شیوهآگاهی از آنها می

ترین پدیده و مركز طور كه هستند، شناسایی شود. این شناسایی از خود؛ به عنوان اساسیآن
شناسی در قرن بیستم نقش مهمی برای تحلیل سوژه شود. پدیدارها شروع میها و آگاهیتجربه

ه شناخت سوژه و ابژه در ادامه تحوالت شناسی و هنر داشت. مباحث مربوط بدر فلسفه، جامعه
شناسی پدیدار ۀشناسی به دو حوزوجود آمد. پدیدارناشی از ساختارگرایی در فلسفه و ادبیات به

)در دوم سوبژكتیو سوژه به معنی ذهن  ۀشناسی سوژه اهتمام دارد. در حوزهرمنوتیك و پدیدار
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و ذهنیت آمده است. در عصر مدرن سوژه بر  فاعل شناسا و برای تمایز میان عینیت تقابل با عین(
گیرد. همراهی و وحدت من و سوژه و رابطه میان این دو، سوبژكتیویته سوژه محور من شکل می

گیری شناختی مانند سوبژكتیویته هوسرل، شکلدهد. در برخی رویکردهای پدیداررا تشکیل می
های دیگر بوده و مستقل سوژه با سوژه از سوبژكتویته متأثرذهنی هویت سوژه در یك رابطه بینا

. در پژوهش حاضر كلیتی از این رویکردها و سوژه در معنای ذهن؛ (30-21: 1368)ابراهیمی،  نیست
 در تقابل با عین و به عنوان فاعل شناسا مورد نظر است.

های فرهنگی اجتماعی شناختی و نظریهبودگی در مطالعات فلسفی و پدیدارسوژه و سوژه
وعاتی مانند ـنی درگیر موضـنی و ذهـسائل عیـورز وجود بشر است و در قالب مه اندیشهجنب
شود. ماهیت و هویت موضوع شناختی و شناخت انسان و جهان میشناسی، مسائل معرفتخود

اصلی سوژه بوده و من/خود، دیگری، آگاهی، رابطه، اخالق، تاریخ، جنیست و قدرت از عوامل 
كند، در اینجا یك من واحد نیست بلکه وژه كه جهان را تجربه میشناخت سوژه است. س

كنند. از این های بازنمایی شده است كه همه آنها هویت كلی سوژه را معین میای از منمجموعه
دهد و سوبژكتیویته ذهنیتی هایی است كه نوع شخصیت اجتماعی به فرد میمنظر هویت ویژگی

ی فرد از هویتش اشاره دارد. در واقع هویت ناظر بر این است است كه به میزان فکر و خودآگاه
اشاره  مسئلهكه من كیستم و سوبژكتیویته ناظر بر چگونه شدن من است و عاملیت فرد بر این 

گیری هویت فعلی و یا تغییر آن تأثیر دارد. در این رویکرد دیگری و دارد كه او تا چه حد در شکل
های دوگانه من مبتنی بر غیریت است كه بر اساس تقابلدیگری بودن نتیجه یك ساختار 

 گیرد.هایی از این دست در بستر اجتماع و فرهنگ شکل میدیگری، مرد زن و نمونه
 به هویت جنسیتی سمینیفم. رویکرد 2-3

یك اثر ادبی در ساختار زبانی فاقد برساخت هویت جنسیتی متعین است و فقط در كاربرد و ابعاد 
تواند رویکرد مردانه یا زنانه داشته باشد. این تلقی با مبنای ابع جوامع است، میفرهنگی كه ت

بوار و جودیت باتلر همسو است كه هویت موج سوم از جمله سیمون دو های فمینیستنظری 
دانند كه به ها میای از تکرار كنشجنسیتی را نه هویتی از پیش موجود و مطلق بلکه مجموعه

وجود آمده است. دوبوار جنس را ساخت بیولوژیکی و نسیتی به بدن بهبخشی جواسطه سبك
زدایی از سوژه و مفهوم شدن به این هستیداند؛ بنابرجنسیت را برساختی فرهنگی اجتماعی می

 گی اجتماعی از اصول اندیشه اوست.گرایانه و فرهنمثابه امری برساخت
شناسانی چون: آستین، شناسان و رواندارشناسان، پدیجودیت باتلر با تأثیر از آراء زبان

هوسرل، فروید لکان، فوكو و دوبوار مسائل مربوط به هویت جنسیتی را در دهه هشتاد قرن 
 «و وارونگی هویت سمینیفممحنت جنسیت؛ »ویژه در دو اثر: بیستم در نظریه محنت جنسیت به
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 (1988) فمینیسمناسی و نظریه شای در باب پدیدارو اصول جنسیت؛ مقاله یاجرا گرو  (1990)
كه جنسیت یك تفسیر فرهنگی است، بوار درباره اینكشیدن آراء دومطرح كرد. باتلر با به چالش

زدایی نه تنها برای جنسیت كه برای جنس نیز مطرح است. كند كه هستیاین مسئله را مطرح می
بدن، بدن »، ایده «شودد بلکه زن میآیهیچ كس زن به دنیا نمی»او در مقابل این ایده دوبوار كه »

. در (133: 1399)اصغری و كریمی به نقل از رودریگو،  «را مطرح كرد «شودآید بلکه بدن میبه دنیا نمی
توان آن را به این رویکرد این پرسش مطرح است كه اگر جنیست یك فرایند ساختی است آیا می

طور كلی كجا و چگونه تن آن حاكم است؛ بهشیوه متفاوتی ساخت یا نوعی جبر اجتماعی بر ساخ
های تکراری اجباری افتد. به نظر او هویت اصلی جنسیت به واسطه كنشسازی اتفاق میجنسیت

 شود؛هایی كه حمایت اجتماعی را به دنبال دارد، خلق میو هدفمند و با اجراگری
هاي متعدد از آن نشأت كه كنش جنسیت نباید به منزله یك هویت ثابت یا مکان عاملیتي دانسته شود

یاد كه با گذشت زمان و در یك فضاي بیروني؛ از طریق تکرار ـبنگیرد. جنسیت هویتي است بيمي
شود و روشي مادي است. از گزیني بدن تولید ميشود. اثر جنسیت به كمك سبكها بنا ميوار كنشسبك

كند كه مفهوم آن فرایندی به مبنایي گذر مياین منظر مفهوم جنسیت از مبناي مدلي ماهوي از هویت، 
اند، پس نمودِ ماهیت، ناپیوسته باطناًشود كه هایي ایجاد مياجتماعی است. اگر جنسیت از طریقِ كنش

یك هویت ساختگی و اجراگرایانه است كه مخاطبین اجتماعی و خود كنشگران آن را باور كرده و بر 
باتلر، نك. تواند درونی شده باشد )نمی كامالًری است كه كنند و همچنین هنجامبنای آن عمل می

1385 :242.) 

به عنوان بخشی از سوژه محوریت دارد؛ زیرا هم عامل ادراك  یستینیفمبدن در رویکردهای 
شود. بدن به مثابه بخش مهمی از من یا و آگاهی است و هم انقیاد سوژه از طریق آن انجام می

هایی كه نگرد و هم به آن دسته از ویژگیهای ذهنی خود میژگیی استعالیی، هم به ویسوژه
کرد نظری ـق عوامل دیگر كسب كرده است. در رویـآنها را در درون خود ندارد و از طری صرفاً

سازد و هم عاملی بوار و باتلر بدن اهمیت دارد؛ زیرا هم هنجارهای تنظیمی هویت را محقق میدو
 یتی است.مهم در ساختارشکنی هویت جنس

 . بحث و بررسی4
 . پدیدارشناسی و سوبژكتیویته هویت سوژه در آثار رجاء عالم1-4

گیری زبان، معرفت، آزادی، ، منشأ شکلشده تیروادر آثار رجاء عالم سوژه در قالب منِ روایتگر یا 
زبان آشکار است كه جدایی اندیشه، شیوه عمل و  حاًیتلومایه فکری او تاریخ و سنت است. در بن

آگاهی رو نویسنده در آثارش خوداست. از این رممکنیغو گفتمان نظری سوژه از سنت فرهنگی 
را هم به عنوان اساس عملکرد اجزاء روایت و هم به عنوان موضوع آن در  یادیذهن بنسوژه و 

توان گفت از منظر فکری او خودآگاهی و نظر گرفته است. با تحلیل ابعاد مختلف آثار رجاء می
تواند سبب فهم خود، دیگری و ها میسوژه در قالب شخصیت یادیذهن بنتحلیل مبتنی بر 

رجاء  زدا باشد.هویت برعکسساز یا بخش، هویتاجتماع شده و از نظر فکری و وجودی رهایی
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و  خودساختههای های مختلف قدرت و فرهنگ، موضوع روایتسوژه زن را به عنوان تبلور جنبه
های اصلی آن یعنی تاریخ، اسطوره، ذهنیت، حافظه ین سوژه است؛ به ویژه بنیانهر آنچه مولد ا

های آثارش قرار داده است. او با پرهیز جمعی، ایدئولوژی و فولکلور را موضوع حوادث و شخصیت
ماعی و تأثیر آن بر ـهای فکری اجتاختـسازی مسئله جنسیت و قدرت در تمام برساز ساده

های داستان و هم برای فهم ش، اندیشیدن در این مسئله را هم برای سوژههایهای روایتسوژه
 داند.ها ضروری میآن سوژه

كاود تا در خاتم نویسنده برای یافتن هویت جوهره وجودی و جنسیتی، شخصیت خاتم را می
 ابعادی از بحران انسان را در بستر جامعه و فرهنگ و در قالب بدنی بنمایاند كه با وجود عدم

كند. در این نمود، سوژه با در قالب برساخت جنسیت عمل و تأمل می صرفاًتعیین جنسیتی، 
كل تلك األجساد »كشد؛ های بنیادگرایانه را به چالش میهویت، چهارچوب یشالوده شکن

بجسدي من كل عجینة أحمل خیاال؛ خیاال أكثر حقیقة من كل لحم ودم صار جسدي یری 

 (. 191: 2007)عالم،  1«ویُری

گرایانه و ارائه نگرش دوگانه زیستی شناختی و برساختنویسنده با رویکردهای زیست
ها فاقد برساخت جنسیتی واحد از برساختی از بدن و تعلیق هویت، معتقد است ذات همه انسان

پیش تعیین شده است. خاتم در جامعه با دو هویت جنسیتی متفاوت و در ذهنیت خود بدون تعین 
زید و در بحران خأل هویت متعین با اضطراب وجودگرایانه به دنبال یافتن هویت حد میهویتی وا

لکأن جسد ذكر یلتحم بجسد خاتم كلما نظرت في تلك العیون أو لبست ثوب الرجال »خود است؛ 

طریق تحتد أطرافها وتخلع لیونتها لتدخل في هیئة آدم، شبه یقین من لوخرجت بوجهها عار ل
2«لجنس یتملکهاكونها ثنائیة ا

ای با ساختارهای به شدت جنسیتی، با او در جامعه (.194 :همان) 
این هویت  به دنبالاند شده شناختهرفتن به نزد صاحبان مشاغلی كه با تعین و روحیات جنسیتی 

 )جایگاه زنان(زریاب المغنیة  ۀشود؛ به كابارفرستاده می )جایگاه مردان(است؛ به مکتب شیخ مستور 

ای مردانه دارد و به نزد سفر یاقوت كه حرفه( 137 :همان)« العُود جسدي»گوید: ود كه میرمی

كلما جلوت حجرا تجلت بقعة من جسدي أكتشف لجسدي ذاكرة كونیة ذاكرة »گوید: رود و میمی

در این مسیر هویت غیر متعین (. 96: همان) 3«مثل مرآة ال شيء یفلت منها ... تعکس حقیقة الزمن

ی مختلف متجلی ساخته هاشخصیت، دوگانه ابعاد آنیمایی و آنیموسی وجود او را در موقعیت این
پاره را داند و سوژه چندگرایانه هویت را محصول عوامل متعدد مینویسنده با نگاه غیر ذاتاست. 

كه راوی درباره خاتم كند؛ چنانفاقد هویت بنیادین و به نوعی دارای وسواس ذهنی معرفی می
تفکر في كونها محظوظة بهذه الوقفة بین العالَمین ... یمکن أن تتحول للشکل الذي » گوید:می
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تریده تستنبت عضوا مؤنثا اللیلة وتسترجع عضوها المذكر غدا ال تکف خاتم عن المحاولة والفشل 
 (.176: 2007عالم، ) 4«والیعیقها عن الشطح غیر الخوف من الالرجعة

های كور عرف، سنت، گره ۀدر حال حمل هویت دوگانه و برساختدر تمام داستان، خاتم 
های فکری، سازی كه در سایر برساختهای هویتی ناشی از غیریتتربیت و دین است. دوگانه

های رجاء را تشکیل انـتار رمـت و ساخـعقیدتی و فرهنگی جامعه نیز وجود دارد، اساس دالل
، عالَم انسان و عالم جن، مجاورین یا )انسان آزاد(رده و آقا ، برمسلمانیغدهند؛ مانند: مسلمان و می

های اجتماعی به شدت و همچنین گروه (16: همان))السادة والمهاجرین( مهاجرین و مواطنین 

الحمارین، شیخ القماشین، شیخ العطارین،  خیو ش (همانجا)سودان المدینة شده مثل: طبقاتی
های متفاوتی مانند واقعیت و اسطوره، حقیقت و نیز دوگانه (102 ، 11،22: 1997، همان) الزمازمةشیخ 

 و خیال، تسلیم و تمرد، حال و گذشته، سنت و تجدد، تأمل و في البداهگی. 
 نابودشدهشده/ . ارائه هویت جنسیتی نهان2-4

نامه شناسی خودِ فردی و جمعی، نسبرجاء عالم با رویکردی تبارشناسانه برای شناخت و باز
های كند. او با بررسی فرهنگ و عرفی و فرهنگی جامعه را در قالب داستان بازنمایی میفکر

كالسیك ارتباط آن را با هویت یا بحران هویت در وضع كنونی افراد بازنموده و با واكاوی سوژه 
هایی مانند قدرت، ایدئولوژی، جنسیت، میل و نیاز، ابعاد مختلف آن را تحلیل كرده از طریق سائق

این خودی كه نویسنده با این شیوه بازشناسانده، آن خودی است كه از طریق روابط براست. بنا
های اندیشنده در ها به عنوان سوژهدر آثار رجاء شخصیت ها هویت یافته است.مبتنی بر این سائق

و اند. سوبژكتویته خاتم به عنوان انسانی در حال مقاومت و در معرض دپی شناخت هویت خویش
گیری است. این سوبژكتیویته از چند سویه و در حال تغییر و شکل دائماًهویت جنسیتی متفاوت، 

نظام فراخواننده متناقض تشکیل شده است؛ از سویی دوگانه متناقض زندگی بر اساس اقتضاءات 
جهان مدرن یا سنتی و از سوی دیگر دوگانه متناقض زیست اجتماعی بر اساس سوبژكتیویته پسر 

فردی صرف، كه  شناختیْاین تعریف سوژه از هویت جنسیتی خود نه یك پدیده رواندختر. بنابر یا
فرهنگی اجتماعی است. در تمام داستان هویت مؤنث نهان بوده و  هایاز گفتمان متأثرساختاری 

و شخصیت خاتم با تمایل با این دیگری عجین شده است. عنوان  شده شناختهبه عنوان دیگری 
ابهام دارد؛ زیرا بدون اعراب و دال تعینی  «خاتَم»و  «خاتِم»ن با امکان دو خوانش متفاوت داستا

آشکار هویت جنسیتی شخصیت اصلی داللت كند. اولی داللت بر مرد تواند بر هر دو بُعد نامی

ولید حین أطل كان خاتمة الوالدات أسکت كل »خاتِم الذریة یا خاتِم البنات؛  دارد و به معنی

و دومی داللت بر زن دارد و به معنی نگین انگشتر است. این ابهام ( 23: 2007، همان) 5«شيء بطلته

های فردی شیخ نصیب و خاتم در شدگی روایتآگاهانه است و از اینجا به بعد با نوعی هضم
بخشی به آن روبرو هستیم. خاتم پیوسته گیری و اعالن هویت جنسی و جنسیتی او و معناشکل
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برد و با سرگردانی و تردید در پی آن است كه با كشمکش برای یافتن هویت خود به سر میدر 
)مثل ازدواج و تجربه مادری و روابط دوستانه آشکار با دختران و  های فردیزدن خواستهآگاهی و البته پس

خاتم بنت في ثوب ولد. »های اجتماعی، عالیق شخصی و هویت خود را پیدا كند؛ خواسته زنان(،
إنسان خطفوه من جسده نقلوه لجسد ال هو بالذكر وال باألنثی؛ في األفراح والوالئم أنثی وفي 

لغة یمکن لجسد هذا اإلنسان أن یتکلم. لم تعرف كیف تشرح تلك الحیرة في  الصلوات ذكر. أيُّ

 این شخصیت از منظر سوبژكتیویته(. 140: همان) 6«جسد خاتم؛ هذا الضیاع عن الجسد ولغته

در درون خود دو هستی دارد؛ یکی هستی فردی كه در ارگانیزم وجود اوست و  1شناختیجامعه
با هستی وجودی او و تابع تعینات  تعارضعامدانه نهان شده و دیگری هستی اجتماعی كه در 

های رجاء عالم سنت دینی یا فرهنگی در قالب ایدئولوژی رایج و اجتماعی است. در بیشتر داستان
اند. ای وابسته تبدیل كرده كه دارای این دو هستیق نظارت و وابستگی، افراد را به سوژهاز طری
یا مرده  شده رانیوهای ها تحت سیطره چندین الیه از قدرت، به سوژهبرخی از سوژه عالوه

 های مریم و طفول و مادر مریم در داستان ستر.اند؛ مثل شخصیتتبدیل شده
ا در آثار رجاء ناشی نهان گشتن به دلیل هنجارها و ضد ههای شخصیتبیشتر دغدغه

نحن فتیات القرن »هنجارهای فرهنگی درباره ساخت روانی و جسمانی سوژه مؤنث است؛ 
العشرین بأبو الرؤوس إذ تمت تنشئتنا في عوالم تحت األرض وحین یسمح لنا بالخروج فالبد من 

فال یلحظنا العالم المذكر ثم تم ترویضنا  طمس وجوهنا باألسود طاقیة إحفاء تحیلنا لالوجود

 7«بحیث نعمی عن التذكیر هذا التذكیر الذي تم إخصاؤه بحیث فقد قدرته علی تقدیم الخالص لنا
در طوق الحمام شخصیت عزة كه از جانب پدر طرد شده چون به جای پسر به ( 46: 2011، همان)

كلها أجساد بال » گمگشتی را نشان داده؛ هایش فقدان هویت ودر نقاشی( 483 :همان)دنیا آمده 

 :همان) 8«سیقان وفي حالة الرقص ... الکائنات بین الذكر واألنثی مقطوعة األطراف في اللوحات

اند، هویت أم سعد كه برادرانش با سركوب و مخفی كردن او را از ارث محروم كرده (.552و  530
اند، موارد دیگری از این و خواهران خاتم كه در متن غائب( 394 - 129 :همان)مهاجرین غیر قانونی 

 دست است. 
 تتیویته هویت جنسیتی و قدر. سوبژك3-4

بخشی جنسیتی و سازی زنان و تمایزهای حذف یا پنهاندر داستان خاتم روابط قدرت، با مؤلفه
كنند كه تعیین می گیرد. مردان با اجبارمیتأكید بر هویت صوری، مفاهیم ضمنی متعددی را در بر

توانند. در این حالت امر و كنشِ انسانیِ توانند ایفا كنند و چه نقشی را نمیزنان چه نقشی را می
وجود بوده، سلطه را به جانبه كیاستثماری و حاصل نفوذ  آنکهوابسته به قدرت و روابط ناشی از 

                                                           
1 . Sociological Subject 
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برساخت و كنش و واكنش،  ها، موقعیت و ایدئولوژی ضمن ایجادآورد. قدرت، نوع گفتمانمی
ت هویت را شکل ـكند و مجموعه این عوامل در نهایبرای شخصیت و نظام، ارزش ایجاد می

های دینی و های مذهبی، هنجارها و ممنوعیتنگرش تاریخی، بنیان سازد.دهد یا نابود میمی
نجارها بیشتر ها و های محوری است. هر چه ممنوعیتساخت متن آثار رجاء مسئلهعرفی در ژرف

های اجتماعی تحت سیطره پدر، یابد. ساختنادیده گرفته شود، پیامدهای مخرب آن فزونی می
كند. شیخ نصیب از دو منشأ قدرت عرف، سنت و خرافات خود را بر عملکرد افراد تحمیل می

او روابط قدرت است؛ با اراده ها و هنجارهای اد برخی بینشیعنی پدر و ایدئولوژی، برخوردار و نم
بعد إقامة أسبوعین في بساتین قباء غادر نصیب بربیبه وابن » آید:وجود میخویشاوندی هم به

9«شقیقته بالرضاعة. أُعلن سند من نسل األعیان واستقبلته مکة بالزغارید واألناشید
: 2007 همان،) 

18.) 
ای كه گفته: سوژه فوكو در تحلیل سوژه، قدرت را در مركز قرار داده و از دو نوع سوژه سخن

ای كه با آگاهی و خودشناسی، مستقل از از طریق نظارت و وابستگی مقهور دیگری شده و سوژه
آگاهِ در پی خاتم یك سوژه خود(. 180: 1387)فوكو،  دیگری بوده و هویت خود را بازیافته است

ای آن در تقابل با ههویت است و در دنیای ابژكتیوی قرار گرفته كه هنجارها، قراردادها و سنت
ای دنیای سوبژكتیو او هستند. هویت این سوژه تابع قدرت و گفتمان رایج آن است و به شیوه

آید و این با نظریه باتلر كه هویت جنسیتی را نه یك وضعیت ثابت كه یك وجود میاجتماعی به
داوم تالش جامعه و همسویی دارد. ت(، 456: 1388)مشیرزاده، داند مستمر می1فرایند اجرایی نقشی

شود؛ مرگی كه نتیجه عجز سوژه در تن نهادهای قدرت برای ابژه شدن خاتم، باعث مرگ او می
 سازد.ندادن به هنجارهای تحمیلی و جنیست ناخواسته یا دوگانه است و او را از بندها رها می

های آن را های سوژه و داللتایدئولوژی و فرهنگ در تعیین هویت فرد مداخله كرده و نقش
كند؛ خاتم كه از زمان تولد توسط خانواده هویت داده شده، مختار نیست و تولید میتولید و باز

ی از آن ـلکرد ناشـعین و عمـت هویت متـعاملی بیرونی و برساخته از ایدئولوژی او را به سم
های خاتم، انها و رفتارها و گفتمهای ناخودآگاه، دوگانگی شدید در گرایشكشاند. سوگیریمی

شود؛ های دوگانه میریـث اجراگـونی آن باعـشده و هژمیینـش تعـتقلید از هنجارهای از پی
ی دوگانه مرد است یا زن یا هویت جنس واقعاًكه آیا خاتم در فهم این يگاه ه خوانندهكطوریبه

أتظن لي في هذا »ور كه این عجز در تمییز در خود او هم وجود دارد؛ ط دارد، ناتوان است؛ همان
من سیقرر إرسالي لذكر  ب هو ولي هذا الجسد أم أنت الوليُّ؛الجسد خیار أم كل الخیار للشیخ نصی

های جنسیتی . این فرایند ابهام یا عدم تعیین برای خاتم كنش(234: 2007)عالم،  10«أو ألنثی ومتی
لیفی و رنج به دنبال دارد. خاتم آورد كه از نظر خود او نیز نابهنجار است و بالتکوجود میرا به

                                                           
1 . Performative. 
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و به  مانند یبازمتحت سیطره هژمونی ایدئولوژی در موارد بسیاری از مطالبه امر واقعی و عینی 
 برند.كم بهره اندكی از واقعیت دارد، پناه میآنچه انتزاعی و تخیلی است یا دست

 زدائی از هویت سوژه . هستی4-4

یا دختر بودن او به هنگام تولد و مرگ و فرایند مستمر  تولد خاتم و عدم آشکارگی پسر ۀنحو
داستان را تشکیل  ییروااختار ـسیتی خود، گفتمان سوژه و سـتالش وی برای فهم هویت جن

دهد. دو مقوله تغییر جنسیت و تکثر هویت جنسیتی در دوگانه درون و بیرون تمایزهای می
ته در حال تشکیل یا بازسازی هویت سوژه اند؛ موقعیتی كه پیوسدهنده به موقعیت سوژهشکل

به وقوع پیوسته است  انهیگرا برساختزدایی از هویت سوژه در فرایند شدن به شکلی است. هستی
و این اساس تشابه تفکر نویسنده با نظریات دوبورا است. خاتم با اجرای هویت مردانه از طریق 

ش هویت جنسیتی اصیل انگاشته شده را های مردانه نقو حضور در اماكن و موقعیت یمبدل پوش
كردن نقش جنس مخالف كه راهی است برای زنان اجراگر تا به بازی»كند تا از طریق اجرا می

نظر از بودگی رها شود. او صرف، بتواند از نهان(144: 1396)آستن،  «های مردانه دسترسی یابندنقش
-های دیگری به جنسیت خود عمل میای است كه در موقعیتهای فرهنگی، من/سوژهجاسازی

هویت در شخصیت خاتم  اش قابل شناسایی نیست.كند اما هرگز با جنسیت و هویت واقعی
هویتی پایدار نیست كه همواره در پی تثبیت و یا تبیین آن باشد. او یك ساخت هویتی متغیر و 

آورد و همواره در حال گشتگی روانی و اجتماعی برای او به وجود میكه سرگشتگی و گم بازدارد
 گوید:خاتم می دربارهرسد. راوی شدن است و سرانجام نیز به تعیین نمی

في لیال كانت تقضي ساهرة تأمر جسدها بالتمسك كلیا بصفة األنثی. تأمره بخلع كل ذاكرة 
الذكورة وتبعاتها. تغوص في تلك الرغبة ثم ال تلبث أن تطفو بذعر؛ ماذا لو فقدت الطریق للذكر 
كلیا. ذعر یتحول لکابوس من فقدان تلك السلطة التي تلبسها في ثوب الذكر. قوة الیستهان بها 

وصار خلعها من إخصاء نهائي الرجعة وتغلق أن تفتح ما شاءت من أبواب  لهاخوِّفي ذاك الثوب تُ
 (.176: 2007)عالم،  11فیه لقدرتها علی الوجود بحریة

به یك كنش تکرار شونده ارائه شده است. راوی با در داستان خاتم ساخت جنسیتی به مثا
خرق عادت و دادن جنسیتی دوگانه به شخصیت اصلی، نگرشی دیگر به برساخت جنسیتی و 

مند و های حاصل از آن ارائه كرده است. در این مسیر او از دو عامل داللتها و واكنشكنش
همه حوادث در راستای جستجو و مولد هویت جنیستی یعنی بدن و روان استفاده نموده است. 

زدایی از هویت عارضی یا یابی خویشتن با هستیشناسی و هویتتالش خاتم است برای هویت
آگاه. فرایند تکمیل تحمیلی؛ طی آگاهی از و یا بیگانگی با هویت خویش در خودآگاه و ناخود

گاهی  ماند.تان، ناتمام مییابد و با مرگ خاتم داسهویت تا زمانی كه سوژه وجود دارد، ادامه می
شود زیرا هنجارها و ضد هنجارهایی زدایی از سوژه میبرساخت فرهنگ و اجتماع عامل هویت
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زدایی و در وجود آورده كه انجام دادن یا ندادن اموری را به وی تحمیل كرده و از آن هستیبه
طوق الحمام كه به كند؛ مثل پدر مریم در داستان ستر و یوسف در زدایی مینتیجه هویت

، همان)اند دفن شده شوند یا مانند مردگانی كه در مقبرة المنبوذینبیمارستان روانی فرستاده می

سلب هویت از این افراد به دلیل بیماری یا ناتوانی یا ناسازواری با هنجارهای عرفی و  (.361: 2011
 است. قوانین

 گرانه. عملکرد اجرا5-4

داند كه به واسطه تم هویت جنسیتی را یك كنش جسمانی فرهنگی میرجاء عالم در داستان خا
پوشی/تقلید یا و جنبه اجراگرانه دارد. جعل هویت خاتم از طریق مبدل گرفته شکلتکرار هنجارها 

زدایی از هویت سوژه و دیگری بودن است كه به كمك آن پوشی مکانیزمی برای هستیمخالف
پوشی تمایز میان ید و این مطابق نظریه باتلر است. مبدلنماساختار اجتماعی جنسیت رخ می

تواند یك هویت جنسیتی اصیل یا اولیه می ۀسازد. انگارفضای روانی درون و برون را دگرگون می
پوشي تقلید شود. در تقلید رابطه بین تعیین هویت اصیل و منطبق با های فرهنگی مبدلدر كنش

پوشی بر اساس تمایز بایست بازسازی شود. اجرای مبدلمی جنسیت متعاقب آن، جنسیت و تجربه
 ۀهای تجربگردد و تمایز میان جنبهمورد اجرا انجام می جنسیت كننده ومیان آناتومی اجرا

زنان  تحقیر ايهای نقیضهتحمیل هویت ستینیفمكند. در نظریه جنسیتی سوژه را نیز افشا مي
 .(237-235 :1385 )باتلر،شود دانسته می

خاتم در فرایند اجراگری اجراگر خوبی است و توانسته در مقابل هویت تحمیلی ایدئولوژی، 
ای را به اجرا درآورد و در نهان به فردیت خود معنا بخشد. سوژه با دوگانه زن/مرد و هویت دوگانه

تزاعی های اجتماعی متفاوت، متناقض و پیچیده در فرایند سوژگی به عوالم خیالی و اندر برساخت

تعلمت ضرب العود علی ید زریاب الحلبیة بعدها فقدت » برد؛تراشی پناه میمثل موسیقی و سنگ

خاتم كل لغة لجسدها غیر لغة العود ... أدمنت الفرار للدحدیرة تهرع للعود وزریاب تقودها للتخاطب 
، به خاتم امکان به این ترتیب نویسنده با تعلیق هویت(. 114: 2007)عالم،  12«مع جسدها دون وجل

دهد. او شبانه زن است و روزها مرد؛ در مناسك دینی به عنوان یك ورود به هر دو حریم را می
یابد. در این هویت دوگانه صفات بدن، نمادین و ها به عنوان زن حضور میمرد و در عروسی

گشتگی هویتی گمكند. او در ر میـییـیر شرایط و رخدادها تغـیال است و با تغیـهای آن سداللت
)خانه شیخ نصیب و ای كه پدر و بدن برایش تعریف كرده، در دو دنیای ابژكتیو و با هویت دوگانه

برد. این آشفتگی سر میبه)هویت حقیقی و بدن/هستی جسمانی با تمایالت خود( و سوبژكتیو  اماكن دیگر(
یانا ال أعرف .... ال أدري لکنني أنه یحیروني أح» ها نیز ابهام دارد؛در هویت، برای سایر شخصیت

13«اضطرب
ها یا در كند سوژگی خود را در تقابلاما خاتم كه همیشه تالش می (.61-60: همان) 

ترید أن تعرف من أنا قل »داند؛ عوالم دیگر درک كند، شناخت خود را در گرو شناخت دیگری می
بعادی كمتر برای دیگران هم اتفاق دوگانگی هویتی در داستان با ا (.233 :همان) 14«لي من أنت
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برد رزیاب الحلبیة خطاب افتاده؛ وقتی هالل خاتم را برای نواختن موسیقی به كاباره الدحدیرة می
ت باسم نبلنت التي جاء بها هالل في ثیاب الصبي وأنا االبأنا زریاب الحلبیة. أنت »گوید؛ به آنها می

 (.110 :2007، همان) 15«الصبي
 مکان . هویت و6-4

تجربه انسان از مکان و در مکان همچون معنای  مختلف وجوه گرفتن نظر در با پدیدارشناسی
كند، فلسفه و عاطفی كه انسان با یك منظره یا مکان برقرار می مکان برای انسان و رابطه

اهای گرایی اماكن و فضانسان»و را وارد جغرافیا كرده و به بیان رابطه میان انسان و مکان  ادبیات
پردازد. در آثار های حاصل از آن میو تبیین داللت( 135: 1401اللهی، عبدفقیه شاهرخ و )« جغرافیایی

سن، نژاد، مذهب،  برحسبرجاء مکان از ابزارهای نفوذ یا اعمال قدرت بر سوژه یا كنترل آن 
ای بنیادین جنس، قومیت، طبقه اجتماعی و غیره بوده و در هر شکلی از زندگی اجتماعی مقوله

 ه دارد با مکان نیز ارتباط دارد.كه با زمان و انسان رابطاست. از منظر او قدرت عالوه بر این
های جدید مکان در روایت است كه حاصل ادراک ذهنی ادراک ذهنی از محیط ناظر بر داللت»

مناسبات  مکان عامل قدرت است چون روابط و .(115: 1401، )غیبی و همکاران «نوینی از آن است
یابد. تبیین این ارتباط در تلفیق با سایر عناصر داستان در آثار یت میـلی و تثبـقدرت در مکان تج

رجاء نمود آشکاری دارد. در این رویکرد بدن نیز به مثابه مکان و فضایی است برای روان و 
كند. از سویی پذیر میآورد و یا فهممی به وجودهای داللتی را تمایالت و احساسات كه كنش

یرهای راوی مکان نیز ـیابند و در تعبروایت هستی می فنهای مختلف در قالب مکان

و از ( 5: 2007)عالم،  16«لم یکن الباب موجودا في جسد البیت األصلي» شود:مند میجسم/بدن

مادینه گیرند؛ زن و مرد در جسم را از مکان می تشانیهوسوی دیگر افراد، اشیاء، امور و رخدادها 
یا نرینه، الخطاط اإلسطانبولي، بنات الخزر، القماش الحلبي، السجاد اإلیراني، الخط العربي، 

ها، باورها، مناسك ها، سنت. در آثار رجاء همه عادت(342: 2011، همان)الکهربائی الباكستاني 
-ساز مکانها و مساجد، زوایا، طبیعت و غیره پدیدارهای هویتعرفی، لباس و پوشش، سبك خانه

ای درباره آنها روایت شده، اغلب یا مند هستند. محالت تاریخی و اماكنی كه باورهای اسطوره
 اند مانند مکه و مدینه یا هویت تاریخی مانند جده، اندلس و غیره.دارای هویت دینی

خصوص به مکه با رویکردی ژئوپوئتیك و توجه رجاء عالم در پی بازیابی هویت به مکان به
میان سوژه/ انسان با مکان و نیز تأثیر این دو بر یکدیگر را  ۀنقطه تالقی ادبیات و جغرافیا رابطبه 

انسان با بوطیقای زمین از تفکر انتقادی، احساسات، دانش  ۀدر تبیین رابطند. او كروایت می
ی مکان ذهن كرده و كلیت آثارش تجلی نمودِاستفاده  ی خالقانه ذوق ادبی خودهافولکلور و جنبه

هاست. مکان در آثار رجاء طی یك به عنوان بستر فرهنگی اجتماعی رخدادها و هویت شخصیت
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رابطه دو سویه در ارتباط با انسان و نگرش او هویت یافته و پس از تثبیت هویتش در بستر زمان 
وژه های خاتم، ستر و طوق الحمام سدهد. از اینجاست كه در رمانبه انسان نیز تعین هویتی می

 زن مکانی دارد خاص خود.
های دینی و عرفی دارد، ها و سنتدر آثار این نویسنده كه رویکرد خاصی به میراث و آیین

های اصلی روان است. بدن از سویی نه تنها یك مقوله بدن عامل مهم، مقیاس و از دغدغه
اری مکان جسمانی و مادی صرف كه امری فرهنگی و اجتماعی شده و از سوی دیگر به اعتب

بیند، به خویشتن تلقی شده است. نویسنده كه افق جامعه را برای پیوستن به آن بسته می
كند. بدن به مثابه یك مکان در مركز این خود و از خود، با خود و در خود روایت می گردد یبازم

های وگانهقرار دارد. این مکان مانند شهر و سایر اماكن هویت دارد؛ هویتی كه در حالت كلی با د
ای تبیین، توصیف و مندی در ابعاد تاریخی یا فراتاریخی و واقعی یا فراواقعی و اسطورهداللت

گوید و بیند، سخن میشود. بدن برای شخصیت خاتم در عین ابهام و عدم تعین؛ میشناخته می
داف طور خاص به سوژه زن هویت بخشد یا در جهت اهها و بهكند تا به همه شخصیتكشف می

 قالت خاتم: أشعر بجسدي یوصد لکأنه غیر مخلوق لیفتح»زدایی كند. و ذهنیت خود از آن هویت

 17«ویحمل. كمن یحتاج لوسیط للحمل عنه أتظنین لهذا ألجأ للعود أیصلح وسیطا للحمل عني

 (.201: 2007، همان)
و محالت قاهره  از نظر برخی تعامل رجاء با اماكن مکه یادآور تعامل نجیب محفوظ با اماكن

های نماید اما باید توجه داشت كه داللترسد این درست مینظر میو به( 129: 2021)جریدان، است 
ها و پیشبرد آن بسیار مهم انتزاعیِ مهمِ برساخته از مکان، در آثار رجاء و ساختار عناصر روایت

دارد و ابژكتیو است و از جهتی مند است كه از جهتی بُعد مادی است. در آثار او مکان امری مسأله
 یك ساختار فیزیکی نیست بلکه امتداد هویت انسان است. صرفاًانتزاعی و سوبژكتیو است و 

هایش یابند. رجاء در توصیفتوصیف موجودیت می فنها در برساخت هویتی خود از طریق مکان
انه، حرم، النه پرنده، حیاط كه بهره زیادی از تفسیر دارد، بیشتر روی فضاهای بسته مانند اتاق، خ

و غیره متمركز است. او كمتر به فضاهای اجتماعی باز مثل كوچه توجه كرده و نگاهش بیشتر به 
ای دارند مانند مکه كه دربردارنده و ویژه فرد منحصربهاندرون و یا اماكنی است كه ماهیت 

ا جایگاه تحول و غیاب صحر»گوید: ها و نژادهای مختلف است. أدونیس میها و زبانفرهنگ
گاه اسرار ؛ در واقع مکه در عرفان اسالمی یك مکان اشراقی و تجلی(1/23: 1996)أدونیس،  «است

ابعاد تاریخی، دینی و تحول و غیاب است. آنچه رجاء با محوریت این مکان روایت كرده در 
و مدینه صبغه صوفیانه در بستر حوادث مختلف قابل تفکیك است. در تمام این حاالت مکه 

اش، تجلی ناخودآگاه و زایی ویژهانتزاعی و سوبژكتیو دارند. مکه در خاتم عالوه بر كاركرد هویت
ادراك جمعی در عبادات و مناسك حج و آداب و رسوم آن در میان بومیان است. نویسنده از 

الت روزمره و بازخوانی رخداد عمره و تمتع برای بازیابی هویت الهی روان بشر و رهایی از مشک
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حین الرحیل »ها بهره برده است؛ و همگانی شخصیتهای وجودی متعالی نیز برای بیان دغدغه
، عالم) 18«بصمة تسافر مع المحظوظین كولة لتراندلعت الدموع والزغارید والدعوات؛ كلٌّ في محا

ای مایاند؛ چهرهنای دیگر از تاریخ محلی عربستان میرجاء با تبیین هویت مکان چهره  (8: 2007
 اند به آن توجه كنند.نگاران نتوانسته یا نخواستهكه تاریخ

 . نتایج بحث5
های رجاء با تبدیل برخی مبانی نظری باتلر و دوبوار به رویکرد، سوژه زن را به عنوان تبلور جنبه

های اصلی در بسیاری سوژه هایش ساخته است.مایه اصلی داستانمختلف قدرت و فرهنگ بن
زنند و در فرایندی میآثار رجاء با مقاومت و تالش الگویی را كه در حال تقلید از آنند پس

بخشیدن به اجراگرانه، با میل به فهم تمایالت و عالئق خود درگیر صیانت از فردیت و عینیت
هویت خود هستند. در داستان خاتم هویت جنسیتی یك كنش جسمانی فرهنگی است كه به 

مبدل و جنبه اجراگرانه دارد. جعل هویت خاتم از طریق  گرفته شکلنجارها واسطه تکرار ه
 زدایی از هویت سوژه؛ و این مطابق نظریه باتلر است./تقلید مکانیزمی است برای هستییپوش

گیری های همواره در حال شکلای از رفتارها و احساسدر شخصیت خاتم جنسیت مجموعه
ویژه خاتم عرصه بازنمود یان مبهمی دارد. بیشتر آثار رجاء عالم بهپایان است و گاه پااست؛ گاه بی

های ناخودآگاه، دوگانگی تأثیر این روند بر نوع گفتمان سوژه و ذهنیت و عملکرد اوست. سوگیری
شده و هژمونی آن باعث های خاتم، تقلید از هنجارهای از پیش تعیینشدید در رفتارها و گفتمان

هویت در شخصیت خاتم هویتی پایدار نیست كه همواره در پی  شود.میهای دوگانه اجراگری
گشتگی تثبیت و یا تبیین آن باشد. او یك ساخت هویتی متغیر و باز دارد كه سرگشتگی و گم

آورد و همواره در حال شدن است و سرانجام نیز به تعیین روانی و اجتماعی برای او به وجود می
شود زیرا هنجارها و ضد زدایی از سوژه میتماع عامل هویتبرساخت فرهنگ و اجرسد. نمی

میل كرده و از آن ـوری را به وی تحـوجود آورده كه انجام دادن یا ندادن امهنجارهایی به
 كند.زدایی میزدایی و در نتیجه هویتهستی

است  تبیین رابطه مکان با هویت در آثار رجاء نمود آشکاری دارد. در رویکرد او بدن مکانی
 آورد.وجود میهای داللتی را بهبرای روان و تمایالت كه كنش

 هانوشتپی
تر ای از سرشت هر كدام را با خود دارم؛ خیالی كه از گوشت و خون بوده و واقعیها با من است. در خیالم مایه. همه آن بدن1

 شود.بیند و دیده میاز حقیقت است. بدن من می
كرد و با كرد یا لباس مردانه به تن میها نگاه میاست؛ هر بار كه به آن چشم دهیچسببدن خاتم . گویی بدن یك مرد به 2

 تقریباًكشید تا در قالب یك انسان درآید. نگریست و لطافت بدن خود را بیرون میرفت، به اطرافش میعریان بیرون می ۀچهر
 ت.مطمئن شده بود كه نوعی دوگانگی جنسیتی او را فراگرفته اس
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ای ام؛ حافظهای وجودی برای بدنم كشف كردهشود. حافظهدهم، بخشی از بدنم آشکار می. هر بار كه سنگی را جال می3
 تواند از آن بگریزد.كند و هیچ چیزی نمیچونان آینه كه تمام حقیقت روزگار را منعکس می

خواهد درآید؛ امشب تواند به هر جنسیتی كه میده است. میاندیشید كه بخت با او یار بوده و در این دو جهان مان. به این می4
و چیزی جز ترس از  دارد یبرنمفردا عضو نرینه خود را بازگرداند. خاتم از تالش و شکست دست  ویك عضو مادینه برویاند 

 شود.بازگشتی مانع او نمیبی
 آمدن او در سکوت فرورفت.با  زیچ همهتولدها بود.  ۀ. وقتی نوزاد به دنیا آمد وجودش پایان هم5
اند كه نه مرد است و نه اند و به بدنی بردهاش ربوده. دختری در لباس یك پسر. خاتم انسانی است كه او را از بدن حقیقی6

داند تواند سخن بگوید. نمیها زن است و در نماز و عبادات مرد. بدن چنین انسانی با چه زبانی میها و مهمانیزن؛ در جشن
 گشتگی از بدن و زبان بدن را شرح دهد.ه این سرگردانی جسم و این گمچگون

های زیر زمین خلق شدیم و به ما اجازه خروج از آنجا . ما دختران قرن بیستم در محله أبو الرؤوس هستیم. وقتی در جهان7
دید. رشد م. دنیای مردان ما را نمیوجود نداری اصالًپوشاندیم؛ گویی كه هایمان را با روبندی سیاه میداده شد، باید چهره

 دیدیم؛ مردانی كه در واقع مرد نبودند چون توان نجات دادن ما را نداشتند.كه مردان را نمی ییدر فضاكردیم و بزرگ شدیم 
 هایی بودند بدون پا و در حال رقصیدن. تمام مردان و زنانِ تویِ تابلوها، دست و پاها نداشتند.   آنها بدن ۀ. هم8
اش آنجا را ترک كرد و اعالم شد سند از نسل زاده رضاعیهای قبا، نصیب با فرزند و خواهرای در باغ. بعد از اقامت دو هفته9

 بزرگان است و مردم مکه با سرود و ترانه به استقبال او آمدند.
او صاحب این بدن است یا تو؛ چه كنی مرا بر این بدن اختیاری هست یا اختیار از آنِ شیخ نصیب است. آیا . آیا فکر می10

 گیرد من را در قالب مرد یا زن درآورد.كسی و چه وقت تصمیم می
های مردانه را از خاطرات و ویژگی ۀداد همخواست بدنش به كلی زن باشد. به بدنش دستور میهایی كه بیدار بود، می. شب11

شد اگر مسیر مرد آمد. چه میاما به ناگاه با ترس به خود می شد؛ذهن خود بیرون بریزد. غرق در این تمایل )زن بودن( می
انکاری كه در لباس  رقابلیغدست دادنِ آن قدرت  ازشد؛ ترس داد. ترس تبدیل به كابوس میطور كلی از دست میبودن را به

. از تن درآوردن آن لباس داد هر دری را به روی خود بگشاید یا ببنددمردان كسب كرده بود؛ آن لباسی كه به او امکان می
 نوعی ناتوانی و عدم بازگشت به قدرت و آزادی بود.   

های بدن را فراموش كرد جز زبان عود. عادت كرده بود . خاتم نواختن عود را از زریاب حلبی آموخت و از آن پس تمام زبان12
 رد بدون ترس با بدنش سخن بگوید. كالدحدیرة بگریزد و با ولع عود بنوازد. زریاب او را وادار می ۀبه كابار

 دانم؛ اما نگرانی و اضطراب دارم.كند نمی. این موضوع )هویت دوگانه( گاهی من را سرگردان می13
 خواهی بدانی من كسیتم، بگو تو كیستی. . اگر می14
هستم با نامی  . من زریاب حلبی هستم. تو دختری هستی كه هالل در لباس یك پسر به نزد من آورد و من دختری15

 پسرانه.
 اصلی وجود نداشت. ۀ. دری بر بدن خان16
كنم بدنم قفل است. گویی بدن من برای باردار شدن آفریده نشده است. انگار برای باردار شدن به . خاتم گفت: احساس می17

 جای من حامله شود. تواند به ام آیا عود میكنی برای همین به عود پناه آوردهیك واسطه نیاز دارد. آیا فکر می
خود با مسافران بختیاری كه به حج  ۀكرد به نوبسعی می یهركس. همه به هنگام سفر گریستند، آواز خواندند و دعا كردند. 18
 ای روانه كند.روند، نشانهمی
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