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 چکیده
 ويسه  از دهس    هاي پس  از انالس ب بسه    نويسندگان زن ايراني در سال يان متون ادبيِعي که مبا وجود تنوّ

تي ديسد   آشکار نسبت به مسائل زنان و روابس  جنسسيّ   يتاسيّآنها حسّ  هم هفتاد تاکنون وجود دارد، در 

هساي   ، انديشسه هساي ررمسي يکسسان    فسه ها و مؤلّ کارگيري تکنيک با به ،ثارآاين نويسندگان اغلب  .شود مي

دو رمسان   ،خوابنسد  هسا در شسب مسي    مساهي و  مسن  پرندۀ. اند زن ايراني را مطرح کرد  مشترک خود دربارۀ

ت تحواّل تواند ما را در شناخت بهتر ميآنها بررسي و  اين متون هستند ازجمل  هشتاد، شد  در ده  خلق

هسا   به تحليل اين رمان حاضر پهوهش .نويسي در ايران ياري کند و جريان داستانهاي اخير  ههدادبي در 

در  دهسد کسه   اين بررسي نشان مي. اختصاص دارد« نوشتار زنانه» و مضمونيِ ي هاي ررم فهمؤلّ به توجّه با

 روايست داسستان در  ، انتخساب راويسان زن  گيسري از تمهيسداتي ماننسد     با بهسر   زنانههاي  انديشه ،هر دو اثر

مخالف   پردازي منفي مردان و نمايش گفتمان شخصيّترضاهايي همچون خانه، آشپزخانه يا محفل زنانه، 

مردسساالري، جسدايي عسا في ميسان زن و مسرد، تنهسايي زنسان و         نيز با تأکيد بر مضاميني چون سلط و 

 . است شد ورايي مردان مطرح  بي

 

 .خوابند يمدر شب  ها يماه ،من پرندۀ ،ل متنيتحلتار زنانه، ، نوشرارسي رمان :یدیکلهای  هواژ

 
 afsanehasanzade@yahoo.com                                                  :مسئول رايانام  نويسندۀ* 
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 مهقدّم

نحسو   تعسداد نويسسندگان زن بسه    هفتاد تاکنون، ويه  از ده  ، بهال بهاي پ  از ان در سال

اين نويسندگان، اشتراکات زيسادي چسه    آثارع با وجود تنوّ. زايش يارته استچشمگيري ار

تي نمسادين نسابرابري جنسسيّ   بيسان  . شسود  از نظر ررم و چه از نظر محتوا در آنها ديد  مسي 

ل اين متون به دو دلي. دهد اين متون را به يکديگر پيوند مي مشترکي است که  ماي  درون

و تغييسر   نويسسي  داسستان  در حسوزۀ  تحسوّل  نآثسار مبسيّ  اين  والًا: اند اهمّيّت ديگر نيز حائز

پسيش از انالس ب    زنِنويسسندگان  پ  از انالس ب نسسبت بسه     زنِهاي نويسندگان  انديشه

  در آن دليل تأثيرپذيري از گفتمان ادبسي مسسلّ   زنان نويسندۀ پيش از انال ب بههستند؛ 

مضامين مربوط به زنان و  دادند مي نشانکمتري  توجّه جنسيّتيدوران، عمدتاً به مسائل 

ثانيساً   .شد مي منعک بخش مردساالر  د و آگاهيات متعهّدر متون آنها اغلب در بارت ادبيّ

هساي ررمسي    فهها و مؤلّ ويهگي در حوزۀ تحوّلهاي پ  از انال ب بيانگر  جنبش ادبي سال

مکسان، زمسان،   پردازي،  شخصيّتدهد که  ي جنبش ادبي جديد نشان ميبررسي کلّ .است 

کسار   هساي پس  از انالس ب بسه     هايي که نويسندگان زن ايراني سال  رح، روايت و گفتمان

 هسساي پسسيش از انالسس ب دارد انسسد، تفسساوت زيسسادي بسسا آثسسار همنوعانشسسان در سسسال  گررتسسه
 (Talattof, 2000: 135-141). 

بسراي  سرح   و مضساميني   هسا  له کسه زنسان نويسسند  از چسه تکنيسک     بررسي اين مسسئ 

الت ادبسي در  تحسوّ  را در شسناخت بهتسر   توانسد مسا   اند، مسي  هاي خود استفاد  کرد  ديشهان

نويسسي در ايسران    هاي پ  از انال ب، ديدگا  نويسندگان زن ايراني و سسير داسستان   سال

هسا   مساهي دو رمان هشتاد،  هاي ده  از ميان رمانبدين منظور در اين پهوهش . ياري کند

تسرين   مهس   ،الان و منتالداناجماع محالّ. است شد بررسي  نم پرندۀ و خوابند در شب مي

جسامعي   که تاکنون پهوهش علمسيِ شود ذکر  است الزم. ود  استب آثارمعيار انتخاب اين 

هساي   انديشسه اصلي پهوهش ما اين است که   پرسش. انجام نشد  است ها اين رمان ۀدربار

؟ انسد  شسد  مطسرح  کيد بر چه مضاميني ها و با تأ با استفاد  از چه تکنيکآثار در اين زنانه 

کسه در آنهسا بسه     هساي نالسد رمينيسستي    مورد نظر ما بسر مبنساي نظريسه    هاي تحليل رمان

 . شد  است، راهگشا خواهد بود توجّه «نوشتار زنانه» و مضمونيِ هاي ررمي  ويهگي

 

 يستینینقد فم یها هیّنظر

 ه چش سب ردسرويکدو  ي،کلّ ورس  هساي رمينيستي بسه هه نظريّسمربوط ب ات ادبيسدر مطالع
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هسا   ررضگري  ي رمينيستي را سنجشپرداز هنظريّ  ترين وظيف مه ل رويکرد اوّ. خورد مي

هسا و   گسذاري  هسا، ارز   ت مردسساالران  ديسدگا   و روندهاي مردانه و آشکار سساختن ماهيّس  

وبسستر،  ؛ 271: 2831کسالر،  )انسد    شسد داند که تاکنون در خصوص زنان مطسرح   تصاويري مي

هسسايي  زنسسانگي و مردانگسسي برسسساخته ،بنسسا بسسه آراي  ررسسداران ايسسن رويکسسرد. (218: 2831

پيوسسته در جامعسه    مربسوط بسه آنهسا   ها، تصاوير و روايساتي   ها، ارز  اند و ويهگي اجتماعي

در متسون ادبسي، زنسان معمسوالً     . گذارنسد  و زندگي مردم تأثير مي  جريان دارند و بر نگر 

شستر مربسوط بسه دنيساي مسردان      تري دارنسد، موضسوعات بي   کمرنگ  نالشنسبت به مردان 

هساي مردانسه را مطسرح     هساي زنانسه، ديسدگا     ها و تجربه شخصيّتو در نشان دادن هستند 

هسايي   زنسان گفتمسان   ۀهاي پيشسين دربسار   گفتمان هم  .(211-211: 2831وبستر، )اند  کرد 

 تسل  دارند، مورد نالد و حمله قسرار گيرنسد  اند و بايد تا زماني که مردان بر جامعه  مردانه

بنسا بسر   . است« وانمايي»  ، ررضيّرويکرديکي از بنيادهاي نظري اين . (222: 2871بشيريه، )

کنند، بلکه تصسويري خيسالي و    ت واقعي زنان را ترسي  نميمتون ادبي وضعيّه، اين ررضيّ

تثبيست و توجيسه اناليساد    هسا   گونسه وانمسايي   ايسن از هدف  و کنند نادرست از آن عرضه مي

 رنساي »تاکمن ديدگا  . (221: همسان )داري است  اجتماعي و اقتصادي زنان در نظام سرمايه

بسه ايسن معنسي کسه تصسوير زنسان و        ؛را در اين زمينه مطسرح کسرد  اسست   « نمادين زنان

  اجتمساعي  آنها يسا در عرصس  . يابد در متون ادبي انعکاس نمي درست صورت به شان زندگي

ابيت جنسسي و  جسذّ  شوند که بسر پايس    اي نشان داد  مي صورت  باله ارند و يا بهحضور ند

ال،  ، رعّس هسايي مسسلّ   صورت انسان مردان غالباً به. اند شکل گررته انجام وظايف خانوادگي

اليت در آنها اغلب مستلزم را که مورّ  يهاي مهمّ شوند که نالش مهاج  و مالتدر تصوير مي

در مالابل، زنان معموالً تساب،،  . کنند طق و قدرت است، ايفا مياي، کفايت، من مهارت حرره

و عسسدم   ، عوا سسف تت هسسستند و در مشسساغلي ررعسسي کسسه جنسسسيّ يّسساهمّ منفعسسل، و کسس 

 .(112 -111: 2831استريناتي، )شوند  شان به آنها تحميل کرد  است، ظاهر مي پيچيدگي

ي مطالعسات ادبسي در   بررسس  زنان نويسند  از حيطس   آثارحذف  مسئل  2121  در ده

 «محسور  زن نالسد  »آغساز   نالطس   تحسوّل  ايسن . دان رمينيست قسرار گررست  منتال توجّه کانون

(gynocriticism)  اصط حي که الين شسوالتر . (882: 2838گرين و لبيهان، )بود (Elaine 

Showalter)  بسود « نالسد زنانسه  »براي اين نوع رشد و تکامل ررهنگ ابداع کرد، اصط ح .

، لسوس ايريگسساري  (Helene Cixous) هساي هلسسن سيسسکو   ديسدگا  . (118: 2832برسسلر،  )

(Luce Irigaray)  و ژوليا کريسستوا (Julia Kristeva)     نيسز آراي ايسن مکتسب را غنساي 



 5919، بهار و تابستان 5، شمارة 9سال پژوهشنامة نقد ادبي و بالغت، / 10

يا به عبسارت ديگسر،   « و هنر زنانه ادبيّات» مطالع  ررداران اين مکتب . دوچندان بخشيد

 متسون در  شسد   گررتسه  کار به و مضمونيِ ي ررمي ها فهو شناسايي مؤلّ« زنانگي در نوشتار»

هسايي   و بسر ضسرورت يسارتن را     (121: 2877سلدن و ويدوسسون،  )شمارند  زنان را ضروري مي

وانسايي زنسان در   ايسن ديسدگا ، ت   بنسا بسر   .دنکن هاي خاص زنان تأکيد مي براي بيان تجربه

مسورد   بايسد  خسودرهمي    نو اي گيرد ررهنگ و زباني مردانه صورت مي واسط  به  خودرهمي

رو، يکي از وظايف اصلي رمينيس  يارتن زباني است کسه در   تحليل و نالد قرار گيرد؛ ازاين

نمسادين   آگساهي رسردي وارد حسوزۀ    وت جنسي قابل بيان باشسد و از عرصس  نهسان    آن تفا

ي تواننسد ابزارهسايي قسوي بسرا     و هنر مي ادبيّات. (228: 2871بشيريه، )ررهنگ و زبان گردد 

. (171: 2831آبوت و واالس، . ک.ر). باشندهاي خاص و منحصربه ررد زنان  بازنماياندن تجربه

ضسمن  ( 2131) شسود نوشستن زنسان را سسرکوب کسرد      چگونسه مسي   در کتسابِ  جوانا راس

ي زنان از روند بررسسي متسون   ها براي توجيه حذف نوشته مردان داليل معمولبرشمردن 

   اسست عمدتاً اثبات اين نظسر بسود  کار از اين هدف مردان کند که  ميبيان  ،هنريادبي س  

که اوالً تعداد نويسندگان زن نسبت به نويسندگان مرد بسيار کمتر است و ثانياً آثار آنهسا  

 رمينيسست   منتالسدانِ  ، امسا تسري از آثسار مسردان قسرار دارد     پسايين  ت در مرتب از نظر کيفيّ

نوشستار زنسان و اثبسات لسزوم      هساي خساصّ   اند با برجسته ساختن ويهگي محور کوشيد  زن

گرين و لبيهان، )دانستن نوشتار زنان از نوشتار مردان اين ادعاها را به چالش کشند  متمايز

2838: 881) . 

 

 نوشتار زنانههای  فهمؤلّ

هاي جديد بيسان   توان انتظار ابداع شيو  ررايند خلق متون ادبي دائمي است و هموار  مي

زنسان   آثسار  هساي خساصّ   ويهگي تمامذکر رو،  اين رد زنان را داشت؛ ازر اي منحصربهه تجربه

 :عبارتند ازشد   کارگررته به هاي فهبرخي از مؤلّ. نيست پذير امکان

... ت، عا في بودن واسيّاي همچون شهود، حسّ هاي زنانه برجسته ساختن ارز  .الف

 يرات مثبت آنها بر زندگيسازند و نشان دادن تأث را بهتر مي (Femininity)«زنانگي»که 

 .(221: 2831ميلز، )

پسذير،   زنسان منفعسل، آسسيب    راي خنثي کردن تصويرزنان توانا بکشيدن تصوير به .ب

 .(881: 2838گرين و لبيهان، )هاي مردان  ها و نالصان ضعفسته و نشان دادن واب

 ،اند  دکر براي کنترل و قداست زنان تدوينه مردان سک ييها دن اندرزنامه رح کر .ج
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زنسان و نالسد ايسن     ۀهساي مردسساالر دربسار    خوانندگان زن با ديسدگا   با هدف آشنا ساختن

 .(882: 2838؛ گرين و لبيهان، 228: 2831ميلز، )ها  انديشه

 چنسد ر، هاي متفاوت و متعارض در متون ادبي و توليسد متسون متکثّس     رح گفتمان .د

کريستوا  .صدا و استبدادي مردان تکهاي  گا منظور خنثي کردن ديد کراتيک بهو دم صدا

 .(272: 2831رابينز، )داند  متون زنان مي اين ويهگي را خاصّ

کنند  مانند زايمان يا تجاوز که مفهوم زن بودن را منعک  مي يهاي تجربهبازنمايي  .ه

 .(883: 2838گرين و لبيهان، ) هاي مردان ناديد  گررته شوند و ممکن است در نوشته

الين شوالتر اين شيو  را يکسي  . کشيدن موضوع حذف زنان توس  مردان به تصوير .و

 .(811: همان)داند  ها در خنثي کردن قدرت مردساالري مي ترين تکنيک از مه 

ماننسد ژانسر    ؛ق بسه مسردان دانسسته شسد  اسست     خلق آثسار در ژانرهسايي کسه متعلّس     .ز

 .(812: همان)لي تخيّ هاي علمي س داستان

 روايسيِ  در مالابسل رسرمِ  )ذهسن    السسيّ   جريان هايي چون ررم رواييِ ماستفاد  از رر .ح

 .وقوع داستان برايهاي زنانه مانند آشپزخانه  مکان انتخاب، يا (مردانه  يِخطّ

نيسز مشساهد    هاي مسورد نظسر مسا     جمله رماننويسندۀ ايراني از ها در آثار زنانِ ين ويهگيا

هاي زنانه در اين آثار و ديسدگا  نويسسندگان آنهسا     فهلّمنظور آشنايي با مؤ در ادامه به. شوند مي

 . پردازي  به مواردي که در باال ذکر شد، به تحليل عناصر ررمي و مضمون آنها مي توجّه با

 

 من پرندةدر  محتوافرم و 

 يبسرا  شسخ   لاوّ ديسد  زاوي انتخاب . کند روايت مياستان را داين رمان  اصليِ شخصيّت

بسا منحصسر کسردن    »د الج يس ويد دۀيبه عال. را به همرا  دارد يديواها، ر بخش ت هم يروا

تسر بسا    واسسطه  يبز تماس يد و تمرکز و نيتأک يتوان نوع يد واحد ميد  يک زاويت به يروا

ا يس   آوردن خسا ر   اديس با بسه   يراوها  در اغلب رصل .(27: 2833الج، )« خوانند  برقرار کرد

ش خواننسد  را از  يآرزوهسا  و اهايا رؤيا رات او  ن خيس و گردد يمبه گذشته برتصويري 

 يک که در آثار ادبين تکنيا. سازد يمگذرد، باخبر  يمآنچه بر او گذشته و آنچه در دل او 

 : شود يم يراو بهک شدن مخا ب يارته است، باعث نزديار رواج يمدرن بس
 يعنس ي ؛ف  استاصالت  ن يهمان نمود  ادب يآگاه  نِياند که رمانِ س گفته يا  عدّ»

ن را يس امسا ا . خود  شسخ    جز تجرب ،ستين يز قطعاً واقعيچ چيکه ه يرلسفۀ آموز نيا

آور  اضسطراب   ين ررضس يس ن حال مسا را از ا ين نوع رمان در عي  که ايي  بگويتوان يه  م
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دهد، ولسو کسه    يار ما قرار ميگر را در اختيد يها آدم يدرون يرا زندگيز ؛کند يم خ ص

مسا بسا    ين نوع رمان معموالً موجب همدليست که اين يشکّ. باشند ياختگها س آدم نيا

رد، هرقسدر  يس گ يشان در معرض نگا  ما قرار مس  يشتن درونيشود که خو يم ييکاراکترها

-31: همسان ) «شسرمانه باشسد   يبحتّي  پوچ و خودخواهانه و يه  که ارکارشان در مواقع

11). 

تسا   يک زن از کسودک يس سرگذشست   ،تيس ارو پراکنسدۀ  يب اجسزا يس با ترک من پرندۀدر 

جزء گذشته مرکب از دو  ،ت ک ن داستانيرواپ   شود؛ يم  کشيد ر يبه تصو ،يبزرگسال

چراکسه   ؛بسسزا دارد  ياهمّيّتس  شسود،  يمس ت يروااو  يدوران کودک آنچه دربارۀ. و حال است

ر د ررتسار او  يهسا  شسه ير ، سورکلّي  ت و بسه يس ترب نحسوۀ ، شخصسيّت  يريگ شکل يها نهيزم

و همسر   يراو يوهاگو که محور گفت ين موضوعيتر مه . دساز يمآشکار  را يبزرگسال

 يهسا  شسه ين موضوع منجر به برم  شدن انديا. ستا، مهاجرت قرار گررته روايت حالدر 

شسود و   يمس  ييزناشسو  يف هرکسدام در زنسدگ  يگا  و وظايخصوص نالش، جا زن و مرد در

 .کند يمت را آشکار يروا ياجزا يال به د  در اليچين پيمضام

: 2837ورسي،  ) ه و سپ  خانهاز محلّ يشود؛ گزارش يمآغاز  يگزارش  ک جمليرمان با 

 کنسد، در  يمس ف يرا که خانه در آن واق، شد  اسست، توصس   يا ل محلهدر رصل اوّ يراو .(7

که کمتر از يک سال در آن  ن خانهيرصل دوم خانه را و در رصل سوم صحبت از ررو  ا

اسست    يميقد يا هدر محلّ کوچک يآپارتمان يراو  خان. ديآ يمان يبه م ،اند داشتهسکونت 

بسه  ش انسد و نگساه   را در محاصر  گررتسه  اووارها يد .کند يمغ يآسمان را از او دري حتّکه 

آمدن به کنسار پنجسر  تنهسا را  بساخبر شسدن از      . شود يمخلوت خت   اطيح يمانيوار سيد

ح  بسودن   ،زن در آشپزخانه يشگيهمست؛ حضور ها ييبايزدن يو د يرونيب يدادهايرو

در حتّي  که زن ييتا جا. نه کرد  استيگا  را در عمق وجود او نهادين جايدر ا يشگيهم

شسد  ياند يمس ن مکسان  يدهد و به مرگ خود در هم يمن مکان قرار يز خود را در ايال نيخ

قسرار   يراهس  يشود، در انتها يمر هفت مرتبه در رمان تکرا و ين که سيرزمي؛ و ز(28: همان)

 يدن بسه خودشناسس  يرسس  يا و مسرور خسا رات خسود بسرا    يس ال، رؤين زن در خيدارد که ا

آنهسا در سساختار    يديس نالش کلهاي مکاني بيانگر  نشانهاين تکرار  .(283: همان)د يمايپ يم

دق دليل اين تکرار صس  به ،شود چيزي که در متن روايي منثور تکرار مي»: هستندداستان 

 بسر  ،ک  سرف يس از  هسا  ن نشسانه يا .(31 :2833لوته، )« شود تر مي اما مه  ،يابد ت نميو صحّ

زنانسه   ييرا که رضسا  يداستان يرضا ،گريو از  رف د دارندد يتأک يراو يمکان برا اهمّيّت
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. کننسد  هاي آن يکديگر را بازنمايي مسي  شخصيّتمکان و چراکه  ؛سازند يماست، منعک  

هساي سساختاريِ گونساگون از     هر اثر يسا هسر ژانسر بسراي تحليسل سسازمايه       در» ،يکلّ ور به

معناهسايي   هسا بسه  سور خساص از بسن      مکسان . شود ي معناييِ يکساني استفاد  ميها ويهگي

ايسن پيونسد   . ها پيوند دارنسد  هاي ساکن در آن مکان شخصيّتاند که با معناي  ساخته شد 

اتي که با هجوم تناقض جادر اين. (22: 2811 ر،راول)« تضاد يا ترادف باشد کن است رابط مم

 ،شسهر  يو ه  در بارت و رضسا  ها ه  در ررتار و کنش انسان ،تياي سنّ مدرنيته به جامعه

شد  اسست کسه    يه مثل جعفر عشالمحلّ» ،راوي به گفت . است توجّه ، قابلبه وجود آمد 

شسه پسار    يش هميهسا  شکفس  يول ،کند يمش را به باال شانه يزند و موها يم ينک آرتابيع

ت داشستن  يّس از عموم يحاکوقوع داستان نيز    بودن شهرنامشخّ .(3: 2837وري، ) «است

 . ها شد  است گير انسان گريبان ياست که امروز  در جوام، شهر يمشک ت

 زمين  زمينه دارند؛ پ  هم  آنها پ . کنند زندگي نمي هاي داستاني در خأل شخصيّت

 ي  سرز سسخن گفستن، شسيوۀ    تمسام ايسن وجسو  ررهنگس    ... . شي واجتماعي، مذهبي، آموز

دهنسد   الات خا ر و زندگي عا في آنهسا را تحست تسأثير قسرار مسي     ها، تعلّ انديشيدن، ارز 

 يمشس  ، خس ّ هسا  تشخصسيّ  ک ازي چي ت هيزان تحصيبه ماين رمان  در .(23 :2831سيگر، )

 تسرين تمهيسد   مهس   و شود يمن يا اشار شان  يو هنر ي، ررهنگيمذهب  شيگراو ، ياسيس

 هاي موجسود در کسنش و گفتسار    ها و تفاوت شباهت. مالايسه است آنها چهرۀ براي ترسي 

ت زن سه شخصيّ .شباهت يا تفاوت در انديشه و ديدگا  آنهاست دهندۀ ن نشا ها شخصيّت

  اند و ديدگاهشان در تالابل با ديسدگا  منيه  س به يکديگر شبيه و  ،راوي، مادر دار س   خانه

 گي زناشويي و بندهايي را که جامعس  توانند قيود زند اين زنان نمي. شان قرار داردانهمسر

ز يسک  سرف و رشسارهاي    ها ا گيروزمرّ. مردساالر بر آنها نهاد  است، بگسلند و آزاد شوند

ايسن  . شسود  از  رف ديگر، مان، از دستيابي آنها به حالوق خود مي  مردساالر جامع قوانين 

. زنند، شديدتر است جايي که خود زنان نيز به قوانين مردساالري دامن مي ت درمحروميّ

از . زن، ازدواج و مسادر شسدن اسست    عا پذير  اعتالادات مرسوم دربسارۀ يک شاهد اين مدّ

و  ياز حالوق انسسان  يامکان برخوردار شخصيّتک يتنها  ،حاضر زن شخصيّتجم، شش 

آن  شسد، دربسارۀ  ياند يکه بسه عشسق مس    يزن ؛آورد يش را به دست ميق کردن آرزوهامحالّ

 (. نيمه)شود  يخارج م يتمردساالر سنّ کند و از جامع  يم يدازپر اليخ

انتخساب   .قسرار گررتسه اسست    يمحور حوادث داستان ،ک زني ،ها شخصيّتاين ان ياز م

در  توجّه قابل يها فهجمله مؤلّرمان از ياصل شخصيّتگا  يدر جا اوزن و قرار دادن  يراو
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نسام   يب دار خانه زن ،ن رمانيا ياصل شخصيّت. (121: 2832برسلر، )سند  است ير زنان نوآثا

. (271 :2872اخسوت،  )ت بودن او داللست دارد  هويّ نام بودن بر بي ي است و همين بيو نشان

توانسد حس     يمس   او ين محيدر ا.   خانه صاحب قدرت و اراد  استيدار در مح زن خانه

 شسود کسه او را   يمآشکار   يمهنگا ا  ياوج اسارت و بردگ يلو ،دمطلق داشته باش يآزاد

 ،ريس حال ن احسساسِ يس داشتن ا سبب من، کنند و به ياز به زبان آوردن احساس آزادحتّي 

 يک زنسدان يل به يتبد شود که او يمگونه عملکرد باعث  نيا .(21: 2837وري، )نادان بنامند 

 اعطسا بسه زن   يهمسرا  بسا شساد    يآرامشس  انسدک  ،تيّمالک ح ّ. شودوار يدر حصار چهارد

 مرد  يدن تصميبا شن ؛دکن يمد يتهدن احساس را اي ،ن ررد به اويتر کينزد يول ،کند يم

ن بسار  يلاوّ يبراو  رد که مثل گذشته منفعل نباشديگ يم  يررو  خانه، او نيز تصم يبرا

: همسان )« يروشس ر يمخانه را ن»: دهد يمنشان  يقطع يِخبر ک جمل يرا با  مخالفت خود

21).  

ز يس ا  ن ير او به گذشته، دوران کودکمکرّ يها و بازگشت يراو يها ييگو از خ ل تک

همسان دوران   ازبنسابراين،   ؛همه منتظر ررزند پسري بودنسد هنگام تولّد او، . شود يمبرم  

ا  پسر کسرد  و در    خالسه  يررزند را برا يخال يفا و جايپدر ا ينالش پسر را برا يخردسال

شسد ،   تحسسين ا   يسسکوت و رازدار  سبب به. استقرار گررته جنسي او مورد آزار  خان 

. صدا پنا  برد  اسست  يب  هيبه گر، از همان دوران، نتيجه درو کرد  ه يتنببارها او را ادر م

ونسد داشسته اسست، در وجسود او     ين مکسان پ يس با ا ين و هر آنچه در کودکيرزميترس از ز

، يکيدم از تاريترس يممن »: از نگا  خود  پنهان داشته استتّي ح ر شد  و او رايگ يجا

وا  از چشس   يس  وا يس . د  نشوميآوردم که د يمدر يصدجور باز ...ها هين، از سايرزمياز ز

ن يس بسا ا . هسست   يک روز مجبسور شسدم از خسودم بپرسس  کس     يس خودم ه  پنهان شسدم و  

در  او .(12: همسان )« نبودکار در  يداشدنيکه پ ياليعم يِگشتگ گ . بزرگ شدم ،يگشتگ گ 

پس  از ازدواج  . ل شسد  اسست  هايي بود  که به او محوّ زندگي پيوسته در پي اجراي نالش

. دکنس  يمس  ديتشسد  شرا در درونس  يو سسرخوردگ  ييتنهسا  حس ّ  همسر يعدم همراهز ين

. دهسد  يمس را بهتر نشان  او مخا ب بودن يو ب ييتنها يدرون ييِگو استفاد  از صناعت تک

در « من وجود نسدارم »  تکرار جمل. بخشد يما  را شدت  يياو باز تنها يِدرون يگوو گفت

ان يس ن ميدر ا .(23: همان)سازد  يمد  نشدن آشکار يخا ر د اندو  زن را به ،سراسر داستان

در دنيسايي انباشسته از    کنونکسه تسا   زن. کنسد  يه  به درونش رخنسه مس   رهاشدنترس از 

 نيستجهاني يکدست و خالي از تضاد و تناقض  به تصور قادرتناقض و رنج زيسته است، 
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. تواند بپذيرد رو، تغيير را نمي اين از ؛ترسد مبادا امکانات موجود را ه  از دست بدهد ميو 

  :گويد بار  مي ايندر دوبووارسيمون 

اعتالساد   ييبسه رهسا   ،د  استيرا نچش يآزاد يها اصوالً زن چون هرگز  ع  قدرت»

 ينياز خسودب  يناشس  يمبه  که قد برارراشتن در برابر آن کسار  يريو، تالدبه نظر ا. ندارد

مسودن  يخواهند زن را وادار بسه پ  يرا که م يخطرناک يها را . کند يا را ادار  مياست، دن

است که زن، خود را بسا شسوق و شسور در آنهسا      يعي ب. آنها کنند، خود او نگشود  است

 «ارکنسد  يگر به گذشسته چنسگ نمس   يد ،د  شودش گشويند  به رويزن اگر را  آ. فکندين

  .(121: 1ج، 2871بووار، دو)

گر در پسارک روشسن   يديکس   سرز تلالّسي آنسان از آينسدۀ    از  ،زن و شوهر يعا ف ييجدا

را که  يرزنيپ ،همسر  يول ،کند يمرها را انتخاب يپ ترين سرزند شه يهم يراو ؛شود يم

ست سسال بعسد    يب»د يگو يمدهد و  يم نشنشا ،ماند يم يا کهنه و مچاله يِکاغذبه پاکت 

 يرين سس ياما ا ،شود يمر شدن زن از مرد يموجب س ييجدااين نوع  .(1: 2837وري، ) «تو

در حتّسي   زن را ،يکسس  يبس . آورد يمس انت را در او به وجسود  يگنا  و خ ح ّ حال نيدر ع

کتساب   دۀسسن ياست که نو يا ن همان نکتهيا .کشاند يممرد  يبه سو باز رشدنيهنگام س

زن نسبت به شوهر، نسسبت   که يمخاصمت»: قرار داد  است توجّه جن  دوم آن را مورد

دهسد؛   يونسد مس  يشستر پ ياو را به آنها ب ،ا دور کندهنکه او را از آنيا يجا به ،دارد به معشوق

د، امسا زن  يس آ يختن از او برمس يدا کنسد درصسدد گسر   يس ا معشوقه نفسرت پ يکه از زن  يمرد

« ر به عوض دادن کنسد يفور را در دسترس خود داشته باشد تا او را ناگزخواهد مرد من يم

توانسد   يمس د  شسدن  يس بسار د   کيس د يه  به امرا ناگهاني  او مرگ .(122: 1ج ،2871ار، ودوبو)

کنسد   يمس ر ال تصسوّ يس در خ زين، مرگ او را رديگ يممرد شدت از  يزاريب گا  که و رديبپذ

او  .او را کسام ً وابسسته کسرد  اسست     ،هسا  در  ول سسال  زن به مرد يکااتّ .(21: 2837وري، )

 ايسن نکتسه  . کنسد  جم، استفاد  مسي  و ارعال هاي خانواد  از ضمير هنگام صحبت از دارايي

ديدگا  او را نسبت به زندگي مشترک که در تالابل با ديدگا  همسر  قسرار دارد، آشسکار   

 .(21: همان. کر)سازد  مي

گريز زدن به دنياي خياالت است؛ وقتي  ،ر برابر مشک تد زن راويِ تنها شيوۀ مالابل 

 آررينسد و او را مخا سبِ   اي در عال  واق، ندارد، مردي را در عال  خيال مي که زن شنوند 

نساتواني در جسدايي از مسرد و ادارۀ امسور خانسه و       حس ّ  غلبس  . دهد هايش قرار مي درددل

 يابسد  مسي  نمسود خيال ه  دنياي در  يحتّهاي مکرر او  «توان  نمي»در  ،تنهايي ررزندان به
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 نگسا   ايسن  وانسدازد   يمس   دوبار يا  نگاه يبه خود و زندگ زن  ين شرايدر ا .(21: همسان )

گسردد   يمخود باز ين ذهنيرزميبه ز. کند يمنو رهنمون  يا و ياو را به اتخاذ شجانبه  همه

باعث متفاوت  ياهن خودآگيدر رصل آخر هم. کند يم يآشت( ا  خود و گذشته)و با آن 

انش بسه  داسست  يانيس در رصسل پا  يراو. شسود  يمس ل نسبت به رصل اوّ ي  زندگيدن محيد

ابسان  ين خيس گسر ا يد يهسا  به کوچه يچ شباهتين کوچه هيا»: گذارد يمپا  يديجد کوچ 

. د يکشس  دم بسرنج تساز    يرُز، بسو  ياس، بوي يبو. دهد يم يخوب يدرخت دارد و بو. ندارد

 .(211 :همان)« داستيتور پ يها ند و لوسترهاشان از پشت پرد ا بزرگ ها خانه يها پنجر 

اجبار با خسود   کوشد تا زن را به يو م است ير در زندگييجاد تغيخواهان ا راوي همسر

و  يادآوريس بسه او  را  يرونس ي، تلس  ب يوقسا  ،ب زن بسه حرکست  يس ترغ يگا  بسرا . همرا  کند

ايسن  از  يخبسر  يبس  سسبب  است، او را بهه زن در خان ماندناز عوامل  يکيکه خود  يدرحال

ما را بسا   شخصيّتن يا يها شهيل گفتارها و انديتحل .(211: همان). کند يماتفاقات مؤاخذ  

 بسق  . کنسد  يماند، آشنا  د يشه دوانير  ريکه در اعماق ضم ين گفتمان مردساالريقوان

مسرد   ييدر حک  داراو ندارد  ييزناشو يدر زندگ ياريزن چندان اخت ،نيقواناين از  يکي

کسه   يزن .دهد يمل ء وابسته به مرد تنزّيک شي دگا  زن را تا حدّين ديا .رود به شمار مي

ها  يررزندان نيز در هنگام بروز سخت .ستيهمسربودن ن  ستينکند، شا يمرد  را همراه

بسه ايسن قسسمت     توجّسه  زن و مسرد را بسا   نگسر  تالابسل   .(77: همان)ق به زن هستند متعلّ

ديگسر   .ام کرد  اسست  اين کلمه گند . مالک. خدايا من مالک »: توان دريارت وشني مير به

بساورم  . کلمه با مسن اسست   ها ارسون اين تک تتا مدّ ...در نيست  هديگر درب .مفلوک نيست 

خانسه را   ؟ يگسو  يمس چه  يشنو يم» ...شود يک کلمه بتواند چنين کاري با آدم بکند نمي

ناشي  شخصيّتهاي زباني اين دو  تفاوت .(21-28: همان) «...دارم پولش را الزم. رروش  يم

 : ديگو يبار  م ايندر يآشورداريو  . از وضعيت آنها در جامعه است

در زبسان تسا    يررهنگس  يهسا  هسا و نظسام   و نگسر   ياجتمساع  يسساختارها  ياثرگذار»

خن گونساگون سس   يهسا  گوناگون بسه زبسان   يها ها کاست جامعه يکه در برخ ستاجبدان

ا زنسان و مسردان، در   يس  يها،  بالات  اجتمساع  جامعه ياريدر بس که همچنان ؛اند گفته يم

خود و واژگان  سخن گفتن ۀويه ررادست و ررودست، آهنگ و لهج  يها تيمالامِ جنس

  .(11 :2832، يآشور) «جداگانه يها اند، گا  تا حدِ زبان خود را داشته هۀيو

ن يکه در ا است ينومن مضيتر مه  و مردساالر يتسنّ گا  زن در جامع يت و جايوضع

را  ياديس ز يها تيّبر جامعه محدود يمردساالر گفتمانت حاکميّ. سترمان مطرح شد  ا
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به مرد اعطسا   گفتمانن يکه ا يقدرت. جاد کرد  استيدار ا ه  زن خانهيو جن  زن به يبرا

ا در حالست  يس  ،ن سلطه را ندارديمالابله با ا يارايکه  يسازد و زن يمگر  او را سلطه ،کند يم

هي مسرد بسه زن، نداشستن    تسوجّ  بسي . شسود  يمر يپذ برد، منفعل و سلطه يمبه سر  يناآگاه

 ييتنهاشسدن زن و سسرانجام جسدا    ،زن و مسرد  يگسانگ يب ،تبس، آن  با او و به  يمک  مراودۀ

هسستند کسه    ييامسدها ياست، پ يو قانون  يمرس ييار حادتر از جدايکه بس دو زوج يعا ف

 يسسو  زن را بسه  و اجتمساعي  يجبسر ررهنگس  . نديآ يمبه وجود  يمردساالر نتيج  غلب  در

مالابلسه را   وۀيارتسه و شس  يپسرور    يقربسان  يکه در دامان مسادر  يزن. راند يمش يازدواج پ

ب يس ن ترتيرد و بسد يس گ يمش يمنفع نه در پ ياموخته است، خود در برابر همسر ررتارين

در نظسر   بعسد از ازدواج  يتسسنّ  گسا  زن در جامعس   . شسود  يمس کرار سرگذشت شوم مادر ت

 يدر زنسدگ  يچ مخسا ب يگسر هس  يکسه د و ن صسورت ا يدر ا. شود يمگانه يب نيز خود خانوادۀ

 .آورد يم يوگو با خود رو به گفت ،ندارد

 

 خوابند يمدر شب  ها يماه فرم و محتوا در

ن يس از ا يکس ي. ار  بهر  گررته استمدرن نگ يها کياز تکن ،ن رمانيسند  در روايت اينو

اي از  هماجراهساي گذشسته در حکس  قصّس     .بسه گذشسته اسست    ياپيس ها بازگشست پ  کيتکن

 و ه نالش پدر در خانواد ن قصّيموضوع ا شود و هاست که در زمان حال روايت مي گذشته

به به تمساس  يغر يان جمعيه در مي   ،لدر رصل اوّ .است ارتباط او با همسر و ررزندان

 گذشست   ،از رصسل دوم  .گرداند يمن تماس ذهن او را به عالب بريا. انديشد تلفني برادر مي

 ،ل در زمسان حسال  رصل اوّ ه در ادام يشود تا رصل نه  که    يمت يا  روا او و خانواد 

 بسازگو او  يش را بسرا يهسا  از نگفتسه  يدهسد و انسدک   يم ب قرار اخمبرادر را  ،در ذهن خود

. ابسد ي يمس  ادامه آخرتا رصل  و شود يمت گذشته از سر گررته يروا ،از رصل ده . کند يم

امسا   ،او منتظر تماس مجسدد بسرادر اسست   . گردد يمه به زمان حال بازيذهن   جا نيدر ا

 ررجسام  اشود و داستان ب يمآشکار ن ،ر  اويا عدم پذيارتباط  يبر برقرار يمبن شميتصم

. ي ايسن اثسر اسست   هسا  يهگيکي ديگر از ويت نيز يّعدم قطع ،روايناز ؛رسد مي انيبه پا باز

شخ  محدود به ذهسن   در رصول اول و شانزده  سوم تيروا وۀيمتناسب با ش ديد  يزاو

در . رصل دوازده  محدود به ذهن پدر و رصل پانزده  محدود به ذهن مادر ،ه استي  

ول بسا  ر رصس يدهسد و سسا   يمس خطساب قسرار   ( بسرادر )را  يکسس  هيس   رصول هفت  و نهس   

د يس د  يس ر زاوييتغ. شوند يمت يروا( هي  )کنند   شخ  شرکت د اوّليد  يزاو يريکارگ به
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 اين شسيوۀ . شود روايت مي منجر به شکست خ ّ ،ع و  بر تالويت چندصدايي بودن رمان

ال ذهسن باعسث شکسست زمسان     گويي دروني و جريان سيّ ي تکها روايت همرا  با تکنيک

 يبلکسه هماهنسگ بسا ذهسن راو     ،ستين  يميا تالوي ينجا خطّيدر ا زمان ،نيبنابرا ؛شود يم

 ييامسدها يپت يدادها در روايرو يمير تالويشکست زمان و دور شدن از س. کند يمحرکت 

 : دارد

شسود، و   يکنند  بدل نم ، خستهيوقا ياپيش پيت به نمايزمان است که روا شکستنبا 

ا ربس   ي يت و معلولعلّ ط راب ،گرنديکديز ار مجزا ايکه بس يعيان وقاي  ميابي يما امکان م

کسه بعسداً در    ير مسا را از اتفساق  يس تواند تعب يت ميگرد در کانون روا عالب.  يدا کنيپ ييکنا

 الج،) دگرگسون کنسد   ، يس ا ما قب ً در مستن آن را تجربسه کسرد     يارتد ول ي  داستان ميتالو

2833 :212). 

نجسا داللتمنسد هسستند و    يو زبسان در ا زمسان، مکسان   . دبسزا دار ياهمّيّت نيرصل آغاز

ان يس در مکسه   يدرحسال گانسه  يب يه در کشوري  ؛ کشانند يممخا ب را به درون داستان 

در ذهسن خسود    نشسسته اسست،  انسد،   جا گرد آمد  کي در يفاق ور اتّ ناشناس که به يجمع

. انسد   شسان کسرد  يذهسن او را آشسفته و پر  هسا   تماس. کند يمبرادر را مرور  يتلفن يها اميپ

 ،، بسودن و نحسو آنهسا و تکسرار کلمسات     ، کوتسا  و مالطّس  يسيو انگل يب جم ت رارسيترک

 : ستاو يدروناضطراب  ۀکنند منعک 

 يا صسدا يس ه سکوت اسست،  يو بعد چند ثان! برادرت... يعل. هست  يه، س م من علي  

 يداه سسکوت اسست، صس   يآد منو؟ و بعد چند ثان يم ادتي  ،   جون؟ ... نف ِِ بغض

 .کن  يما بغض؟ دوبار  خودم تلفن ينف  

I had a dream last night! 

صسدا بسه صسدا     ؛زننسد  يمس همه داد  ؛ان باريمشتر  و همهمه ياليموس يپارس سگ، صدا

 .رسد يمن

Where are you from?    (2: 2833اشرري، )   

گسويي   ي تکها و يش يريکارگ به .گونه است نيهمت يز روايرصل نه  و شانزده  ندر 

ن در کنسار  يچنس  نيس ا يف و جم تس يرنگ ضع ي، پيال ذهن، زمان ذهنجريان سيّ، دروني

گسر از  يد يکس يو  دارد يهمساهنگ  يا ذهسن راو بس سسازند کسه    يم يا ت آشفتهيگر روايکدي

 : استنگار  زنانه  يها فهمؤلّ

 دسواعس، ق«حيصح»مالرّر و  يسده انسسازم ياسه ردساالرانه معموالً رو سم يها و سيش
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و  يعسا ف  جربس  مانَسد و ت  يمس  يبساق « سسر  کاسس  » که در حدّ يمنطال)منطق  ان يگرا عالل

را ( د و بسه دنبسال آن    يس آ يبسه دنبسال السف، ب مس    ) ير خطّ، تفکّ(کند يرا رد م يشهود

سسازمان   ،اليّسس  يصسورت  بسه « يسينو زنانه»ش، ين گرايبرخ ف ا. کند يقلمداد م يضرور

جساد  يز ايتواند منعک  و ن يرا م يا يانسان يها لذا تجربه. ستگر ا يابد و آزادانه تداعي يم

 .(227: 2837 سن،يتا) است يارِ مردساالرياخت ط يکند که خارج از ح

  خانسه شسکل   يگر در محس يکسد يبسا   هسا  شخصسيّت ن قسمت داستان از تعامل يشتريب

ه، و يسس  و   يداسسستان، رسسرنگ يزن اصسسل شخصسسيّتت دو يّسستفسساوت موقع .رديسسگ يمسس

کسه   ييهسا  مکسان  ؛ارست يتسوان در  يمس حضورشان  يها به مکان توجّه باز ينگاهشان را ديد

ه در دو يس   است،  آشپزخانه و کنار پنجر  ابد،ي يمحضور  هاش از همه در آني  بيررنگ

مدرسسه، دانشسگا ،    ،لاوّ در دورۀ شسود؛  يمس  د يد يمتفاوت يها در مکان ،ا  يزندگ دورۀ

 ا و آپارتمسان يس بسار، سساحل در   ،دوم انسدن کتساب؛ در دورۀ  اتاق در حسال خو بازداشتگا  و 

 ،کوتسا   يا لحظسه  يگر بسرا يد يه تنها در رصل آخر در آپارتمانش در کشوري  . يشخص

 يحالست انتظسار بسرا   بلکسه در   ،يآشپز يآن ه  نه برا. گذارد يمقدم به داخل آشپزخانه 

 .(227: همان) نگرد يم ،است شخوان آشپزخانهيپ يکه رو يتماس برادر به دستگا  تلفن

 هسا  ايسن نشسانه  . است ن رمانيدر ا يزمان يها اد نشانهيگر کاربرد زيد توجّه قابل نکت 

 يهسا  هيسسازما رويسدادهاي داسستان همساهنگي دارنسد،      مضسامين و  ،با رضانکه يع و  بر ا

 :2831 وردانسک، )بسزا دارنسد   ياهمّيّت ن اثرياک يشناس ل سبکيدر تحلو  هستند 2برجسته

يعني تاريکي و سياهي، رصل زمستان و سسردي از   ،هاي م زم آن غروب، شب و واژ  ؛(12

 يکيو تسار  ياهيدن شب و گسترد  شدن سس يغروب آرتاب که خبر از ررارس. اند اين قبيل

 ،و شباست  يخوا  مرگ رواب  انسان ،ها خوا  مرگ انسان ،از مرگ يغالباً نماد ،دهد يم

اسست   يديس شروع داستان در هنگام غروب تمه. کند يممتبادر را به ذهن  يستيزوال و ن

 س  ت آن را دارديس قصسد روا  يکام ً با آنچسه راو و  خاص در رمان ييجاد حال و هوايا يبرا

ان اعضسا و سسرانجام مسرگ    يرواب  م خته شدنيگس ن کانون خانواد ، ازه   شدديرروپاش

کسه   يشسب  ؛داد  اسست  يشسب رو ه از گذشسته در  يس    ن خا رۀياول .تناسب دارد آنها س 

و  يا ا اضساره يس صسفت  داشتن ن شب بدون يا .(1: 2833اشرري، ) آبستن حوادث شوم است

شسوم   يممن بزرگ »: کند يمرا به ذهن متبادر  ها شب  يتمام ،خاص يبدون اشار  به شب

احسساس   پسدر س   يو صسدا  هسا  و پنجسر   ها بام پشت يها پچه پر از پچ. ب پر از صداستشو 

دادها در يس رو اغلسب  .(21: همسان )« خسورد  يمشب  ش يبه ش يا که هر شب به بهانه يسنگ
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 ييبرف و سرما رضسا . کند يمرواب  را الالا  يسرد ،ن زمانيا. دهند يم يرصل زمستان رو

کسه در شسب    ييت دردهاست؛ دردهسا ين رمان حکايا. کند يماندوهناک را بر رمان حاک  

 .شوند يمدتر يشد يسرد زمستان

گر يکديبا  ياديز  يک م اند و مراودۀ خود رروررته ييرمان در الک تنها يها شخصيّت

. تکنيک مالايسسه اسست  ، ها شخصيّتبراي پرداخت  ترين تکنيک مه در اينجا ه  . ندارند

هاي مشابه هستند و خوانند  را در دسستيابي   ديدگا  دهندۀ هاي مشترک خود نشان کنش

که بدان  يطيها بسته به مح کنش»چراکه  ؛رسانند يبه مضامين نهفته در داستان ياري م

قائسل   يا ررتسار يکنش  يکه برا يارزش... برخوردارند يا ينسب ياند، از ارز  اخ ق قمتعلّ

 آدام و رواز،)« دارد  روزمسرّ  يق آن در زندگبه بسامد و تناوب تحالّ ياغلب بستگ ، يشو يم

ر تفکّس  در نحسوۀ  ت و اخست ف يّاوت موقعاين اشتراکات که ناشي از تفبرخي از  .(87: 2838

علسي،  )کتاب خواندن  .ب؛ (پدر، امير و   يه) سيگار کشيدن. الف :هستند، بدين قرارند

 .د؛ (پدر، اميسر و همسسر سسوگند   )را  ررتن  هنگامم بودن مالدّ .ج؛ (  يه و خان  بديعي

خشسمگين   .و؛ (اميسر و   يسه  ) ررتن بسه دانشسگا    .ه؛ (ررنگي  و سوگند) دازدواج مجدّ

 .ح؛ (رسرنگي  و سسوگند  ) پوشسيدن چسادر   .ز؛ (ياميس و خسان  ق  اميسر ، پدر، علسي ) شدن

شدن بسه   لمتوسّ .ط؛ (د يه و سوگند قبل از ازدواج مجدّخان  بديعي،  )پوشيدن شلوار 

ن يس ا .(ياميس خسان  ق پسدر و  ) ها و اصسط حات نامناسسب   کار بردن واژ  و به ضرب و شت 

زنان و برخي ميان هر دو گسرو    مردان داستان، برخي مخت ّ  ّها که برخي مخت کنش

 تيِديسسدگا  سسسنّ: کننسسد يرا آشسسکار مسس گفتمسساندو و  مشسسترک هسسستند، دو نسسوع ديسسدگا 

که قدرت و سلطه را براي مردان و انفعال و تسلي  را براي زنان بسه رسسميت    يمردساالر

پدر و همسسر سسوگند بسه    . که در پي آزادي جن  ستمديد  استي شناسد و ديدگاه مي

ل به ررنگي  از گفتمان اوّ ،  يه و خان  بديعي به گفتمان دوم ،ق دارندل تعلّگفتمان اوّ

وم به سمت گفتمسان  از گفتمان د ،يابند و سوگند برعک  سمت گفتمان دوم گرايش مي

ق ل اينکسه تعلّس  اوّ  نکتس : است ضروري دو نکتهبه  توجّه ،در اين ميان .دکن مي سالوطل اوّ

دوم اينکه   نکت. ها بستگي ندارد شخصيّتت ها به جنسيّ داشتن به هر يک از اين گفتمان

 هساي  انديشسه  ري هستند و با کردار خود به غالب شدنج مردساالبرخي از زنان خود مروّ

 .رسانند ياري ميدر جامعه  يمردساالر

را بسر   يه نالسش شساهد  يس ه، است و   يمادر     ،يررنگ داستان يمحور شخصيّت

ناظر بسود  اسست و    س  ه  مادر  گذشتهيو هبس آنچه را که بر خانواد     يتمامعهد  دارد که 
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 ررنگي  .کند يمدن آنها با خود همرا  يد يرا برا مخا ببه گذشته،  يحال با سفر ذهن

 يپس  در ،و  شسد  اسست  يس ب يسسالگ  ازدواج کسرد  و در هجسد    يسالگ بار در چهارد  کيکه 

 ؛تل  شود ييزناشو يک زندگيکند تا وارد  يمهستان زادگاهش را ترک کو ،دازدواج مجدّ

بپرورانسد  را در سسر   ييبازگشت و رها يفتد و آرزوياد کوهستان بيآنالدر تل  که مدام به 

ا يو ه د  انگاشتيناد اي در کنار همسر يزندگ يها   در تمام ساليررنگ .(1: 2833اشرري، )

بسا وجسود بيسزاري،    ، بينسد  را در خسود نمسي   همسرابله با توان مال که اواما ، شود يم ريتحال

در ررتار  وۀين شين علت ايتر مه  ،منتالدان دۀيبه عال .گيرد مي  پيش ررتاري منفع نه در

 ين اقتسدار يبسه مسردان چنس    ييزناشسو  يآنچه در زندگ»: است يار نداشتن مناب، مالياخت

اگسر  حتّسي   شود که زن يوجب من امر مياست و هم يکنترل آنان بر مناب، مال ،بخشد يم

خسود احسساس    ييزناشسو  يا در زنسدگ يس نسد و  يبب يا جسسم يس  ياز جانب شوهر آزار روح

تنهسا واکسنش    .(213 :2831آبسوت و واالس،  )« دشوار بدانسد ترک شوهر را  ،نکند يخوشبخت

دار در  سول   دنبالسه  ياز آه ي والن ياست که همچون خطّ يا آ  زنانه س مادرانه ررنگي  

در اکثر جم ت خود در برابر  باًياو تالر .(21: 2833اشرري، )د  شد  است يدراز کش ينايسال

را بسه  « آقساجون »ا يس « آقاجسان »، «آقا»دارند، کلمات  يز صورت پرسشيهمسر که اغلب ن

بسا   اوترکيباتي کسه در زبسان   . دهند مرد را نشان مي پذير  سلط  ها اين واژ . برد يمکار 

ا  را آشسکار   يشسگ يهم يو نگرانس  ررزنسدان عشق وارر او به  ،شود ساخته مي« مادر»واژ  

در که ز ين« مادر» عوا ف مادرانه او در واژۀ... . و م مادر، مادرمرد ، بچه يسازند؛ مثل ب يم

بسه کسار   . دهد يمآورد، خود را نشان  يمکه خطاب به ررزندان به زبان  يان اکثر جم تيپا

هس   « دختسرک »و « اميرک»يي مثل ها و ساختن واژ ررتن کاف تحبيب در زبان اين زن 

 . کنند اين نکته را تأييد مي

مسرزي را کسه   سسازند کسه    را آشسکار مسي   منفعسل هاي زنسي   انديشه هاي ررنگي  گفته

ز بسه آن دامسن زد    پذيررته و گسا  خسود نيس   گفتمان مردساالري ميان دو جن  کشيد ، 

   و دروني کردن ديسدگا  مسرد دربسارۀ   پذيرآور بودن او،  اعتالاد به برتري مرد، نان. است

... چون و چسراي خسود و دختسر  از او و    نادان بودن خود ، عاليد  داشتن به ا اعت بي

توانسد يسک را  خوشسبختي زنسان      ازدواج مي ،او به عاليدۀ. حکايت از اين امر دارندهمگي 

رالس   پنسدارد   مسي  او. باشد، به شر ي که زن را  مالابله با عواقب زندگي زناشويي را بداند

ررونشساندن   يگسا  بسرا  و  را دارد يمات اجتماعيرو شدن با نام  روبه يير تواناجن  مذکّ

 بسه  ؛(22: 2833اشرري، ) شود يمل متوسّ ان دو جن يموجود م يها به تفاوت همسرخش  
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با خود  نيزرا  دختر خواهد  يمارتد،  يمار خود يهربار به رکر بازگشت به د ،تن علّيهم

 جسن  »ايسن  کسه  خواهسد   يمس نو او  گسر اسست  يد يسس يدختر در نظر او ررنگ.   کندهمرا

يابسد و تنهسا    ايسن زن قسدرت مسي    همسسر بعد از مرگ  .مردساالر بمانددنياي ر د «ضعيف

ررتسار و  . بخشسد  ق مسي تحالّ راپرآشوب  دنياياز اين  خارج شدن دختر يعني ،ا  خواسته

 .(11: همان)شود  مي ر  شبيههمسگفتار زن در اين زمان به گفتار 

 سسلطه را در ، سه مرد را بر سر خود دارد  يسا يدر دوران نوجوان که هي  در مالابل، 

هرچنسد کسه    ؛کند يمام يدر برابر هر دو ق ،يتجربگ يرد و با وجود بيپذ يمجامعه نو خانه 

 يهسا  يريدر مالابسل سسختگ   هيس    يواکسنش درساع  . سختي در پي دارد مجازات کارن يا

نسسل قبسل از خسود، اهسل      بسرخ ف  شخصسيّت ن يس ا. ستدورشدن از آنها ،خانواد مردان 

. کنسد  يمس ا  را بسا اراد  انتخساب    خواسسته و  سست ياو تاب، و مجبور هس  ن . ستيساز  ن

دهسد   عملکرد او در داستان زني آزادانديش را نشان مسي  مجموع گفتارهاي   يه و نحوۀ

  در که مردان مسسلّ  است يهايابزارکي از يازدواج  .که خواهان استال ل در زندگي است

   يسه دگا  يد، اما (181: 2831 لز،يما)برند  يمس ح به کار  يرشد  و بيجنگ با زنان غارلگ

 در جامعس  ازدواج  دربسارۀ  رايسج  او رسسوم  ؛تفاوت دارد يتدگا  زنان سنّيازدواج با د دربارۀ

دوسست   زن مهس  اسست و   يالمس استال ل شناسد و معتالد است  ت نميه رسميّرا ب سنّتي

  .(78: 2833اشرري، )باشد  همسر م ک انتخاب بايد داشتن

دگا  او همسان  يس دو  شسود  يمس ر يتصسو گسر   و سلطهمستبد  يصورت مرد جا به همهپدر 

بنابسه ايسن   . اجتمساع اسست  خسانواد  و  در  زننالسش   سنّتي دربسارۀ  ج در جامع يدگا  رايد

ترين علل آن اين اسست کسه    يکي از مه دارد و د زن جايگا  رروتري نسبت به مر ،ديدگا 

عالسل بسودن زنسان در ررتسار      بسر نساق    يمبن او عاليدۀ. خردمندتر استمرد به زع  خود، 

تضساد  . شسود  يم  او مک  هيکه تک ييتا جا ،شود يمز او نسبت به همسر  نمودار يرآميتحال

روان مکتسب  يس پ اسست کسه   يا مسسئله بسدون اقتسدار خسانواد      يان مرد مالتدر و اعضسا يم

جامعسه وجسود    يهرچند که نگسر  عمسوم  »: اند کرد   توجّه آنبه  يانتالاد يشناس جامعه

آنهسا معتالدنسد کسه در خسانواد  مسرد از       ،وحصر مرد را در خانه قبسول نسدارد   حدّ ياقتدار ب

برخسوردار اسست و در اغلسب    ( يل اقتصساد يس از مسوارد بسه دل   ياريدر بسس )باالتر  يتيّموقع

 (11: 2832 ،ينهساد جبروتس   پساک )« .، او هسستند يا زن و ررزندان وابسته و مطه يريگ  يتصم

ختسه  ين امر باعسث برانگ يرد و اخواهد ک را متزلزلاز اوامر پدر قدرت او  يچيهرگونه سرپ

اد، يس ، ررمشاجر آن با ش يمان مرد و نير ان شدن مکرّيخشمگ. شدن خش  او خواهد شد
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ن يس تس   ا  دهنسدۀ  نشان يه بدنيل شدن به تنببه زبان آوردن کلمات مستهجن و متوسّ

انسد و بسر    ها به صورت عادت درآمد  ن کنشيا يتمام .است مطلاله حفظ قدرت يمرد برا

ر يّا نسامتغ يس دار يس پا جنبس   يعسادت  يهسا  کسنش »: داللت دارنسد  شخصيّتن يثابت ا يهگيو

« رنسد گذا يمس  يبسر جسا   ييکنسا ا يس مضسحک   يريدهنسد و غالبساً تسأث    يرا بروز م شخصيّت

. سست قسدرت او  يهسا  هيس سست شدن پابه دليل ز ينخودکشي او  .(32 :2837 کنان، س  مونير)

در داخسل خانسه    شخصسيّت در گفتارهساي ايسن   ها و اصط حات نامناسسب   کلمات، عبارت

در پايان « ببين »هستند و رعل   در بيشتر مواق، امري زياو نجم ت . دارند زياديبسامد 

ل يس تأو يامسا بسه صسورت امسر     ،دارند يجم ت او صورت پرسش يهگا. شود تکرار ميآنها 

گسه تسو    يمس خسود  کسه   ... گن؟ يم يررو  چ يال و سبزال و چالّبالّ يديشن»: شوند يم

 يسفار  کرد... ؟يکن يم، باور ها نينو ببي؟ عالل ايکن يمکنه، تو باور  يممهدکودک کار 

، انشناسس  جامعسه  يهسا  پسهوهش  بنسا بسر   (13: 2833اشسرري،  )« دور و بر  نپلکنسد؟  ها بچه

ن دو يس ا ،زبسان  طس  يکنسد کسه در ح   ين نکته را ثابت ميزنان و مردان ا يک م يها تفاوت

: 2832 ،ينهاد جبروت پاک). دهند يل ميرا تشک( ررودست و ررادست)جداگانه  گرو  دو  بال 

و  ين ررادسست يّمبس نيسز  ن رمسان  يس ا يهسا  شخصسيّت واژگان، اصسط حات و جمس ت    (18

ن زبسان  ينسگ بسراگ  يوترل. کنسد  يزد  را آشسکار مس   تيجنسس  يزبسان آنان است و  يستررود

 يزيزد  است که کساربرد آن تمسا   تيّجنس ،يزبان»: کند يف ميگونه تعر نيزد  را ا تيّجنس

ج يا تسرو يس مختلف به وجسود آورد    يها تيّان جنسيا ناعادالنه را در ميادبانه، نامربوط،  يب

دنبسال خسود بسه     کسه بسه   اي يمنف يامدهايل پيزد  به دل تيّسجنزبان  .(18: همان)« دينما

 يا زد  رابطسه  تيّن ررهنسگ و زبسان جنسس   يبس  .دارد ياديس ز اهمّيّست  کند، ياجتماع وارد م

در زبسان   يزدگس  تيّجنسس  معتالدنسد  جنسسيّتي  ي ررسداران برابسر   .ر وجود دارديانکارناپذ

ر در ييسسجسساد تغيبسسا اتنهسسا و  در درون جامعسسه اسسست يزدگسس تيّجنسسس ۀکننسسد مسسنعک 

 زبان .(11 -12: همسان ) ايجاد کردتغيير  توان در زبان يم( جامعه)تر  گسترد  يزدگ تيّجنس

 .جامعه است ۀزد تها نيز ارشاکنند  زبان جنسيّ شخصيّتاين  ۀزد تجنسيّ

 ،سسنّتي    در جامعس  متوسّس  گا  زن  بالس  يجاچون  يلئن رمان به مسايدر ا سند ينو

 ،ازدواجچسون   يلي رايج در اين جامعه در مورد مسائها انديشهبيو ،  ياد وضعيت زن مجرّ

پرداختسه  از يکديگر ه  زن و مرد يو هب ها بيگانگي انسان و تنهايي و ،تفاوت ميان دو جن 

ن يو گفتمان غالب در ا سنّتي يک جامع  ،ش درآمد ياي که در اينجا به نما جامعه. است

 رايسج ي هسا  برخي از زنان با وجود پسذير  انديشسه  . است يمردساالر/جامعه گفتمان پدر
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. گر را ندارنسد  مالابله با سلطه ياراياما  ،اند معترض ،تر بودن خود دو جن  و ضعيف ۀدربار

بسا  کوشند  مي يگروه. تربيت ررزندان است ، تغيير دادن شيوۀزنان ي رهاييها يکي از را 

خانه  غير از محي  کوچک و بست  با محيطيآنها را  ،به جامعه وارد کردن ررزندان دختر

غارسل  . شسوند  ميدهند و تسلي   برخي نيز توان نبرد را از دست مي. (ررنگي ) آشنا کنند

قليلسي کسه    سسرانجام عسدّۀ   .(سسوگند )گيرنسد   يقسرار مس   يت دشسوارتر يدر وضسع از اينکه 

ررتسار،   .گيرنسد  ارز  به کار مسي تمام توان خود را براي مب ،خواهند آزادانه زندگي کنند مي

 ،ولي خ ف عرف و ناقض قسوانين مردسساالري اسست    ،کردار و پوششي که به خواست دل

برخ ف  يمردساالر اررادي را که ررتار و کردار  جامع. حکايت از متفاوت بودن آنها دارد

شسوند و   يمه راند  ييا به حاش ن زنانيا. کند مجازات مي ،اند ش گررتهيج در پيگفتمان را

 يعيخان  بسد ) گويند اين جامعه را ترک مي ،اينکه استال لشان را حفظ کننديا خود براي 

 ،رو ازايسن  ؛شود ر و انديشه منجر به دورشدن ارراد از ه  مياخت ف در  رز تفکّ .(هيو   

 يک سسالف زنسدگ  يس ر يز در گر ويکديکه در کنار  ياررادحتّي  ها انسان يگانگيو ب ييتنها

نجسا  ييامدهاي مردساالري و مضمون ديگسري اسست کسه در ا   پ ينتر مه کنند، يکي از  يم

 ييگو يول ،است انسان براي تهيمدرن ارمغان ييتنهاهرچند . مورد تأکيد قرار گررته است

 . امد را به دنبال داردين پيت همبه سنّ يبنديمردساالر نيز پا سنّتي  در جامع

 

 جه یتن

انسد بسا    د يکوشس  سسندگان ين نويااد نشان د هشتاد  دهزن  ۀسندينو دواز متن دو  تحليل

ن زنانسه، بسه  سرح    يد بسر مضسام  يس کأبسا ت و مناسسب   ينوشتار يها کيبهر  گررتن از تکن

خواننسد  از   جز بخشي کوتا  از رمان اشرري س  هر دو اثر س به در ؛ خود بپردازند يها شهياند

. ن اسست قهرمان اصلي نيز يک ز ؛شود چش  يک راوي زن با دنياي رمان آشنا مي  دريچ

ها و احساسات  زندگي، حالت  توصيف دقيق و صميمي ،هاي زنانه روايتاين  ويهگي خاصّ

 .هسا بازيارست   زنانسه را در آن  ۀتوان جهان دروني و نگسا  ويسه   مي و هاي زن است شخصيّت

 ،نمايش درآمد  است؛ برخسي از زنسان   ها به هاي گوناگوني از زن ايراني در اين رمان جلو 

زن چنان در بطسن جامعسه نهادينسه شسد       کردن به گويي ست . الر هستندپدرسا/مرد زنِ

خسود همچسون   حتّسي   پذيرنسد و    و بسديهي مسي  است که اين زنان آن را چون امري مسلّ

 به خسود   ،انتالاد بدين ترتيب دامن . دارند ت روا ميمردان در اعمال و گستر  آن مسامح

انسد، امسا يساراي مالابلسه بسا       معتسرض  ه،طتحت سسل  برخي از زنانِ. شود زنان نيز کشيد  مي
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مردسساالر را زيسر پسا      کننسد و هنجارهساي جامعس    عصيان مسي برخي گر را ندارند و  سلطه

ها هسستند   ال ذهن دو تکنيک غالب در اين رمانگويي دروني و جريان سيّ تک .گذارند مي

ن نيز با حرکست  زما. ت ظاهري غلبه داردبر واقعيّ در آنها ذهني و درونيت واقعيّو روايت 

ها با  رو، در اين رمان ازاين ؛شود روايت از عين به ذهن و بالعک  شکسته مي خ ّ  پيوست

ايسن  هاي زيادي از داستان در  بخش .رو نيستي  به   رويک روايت منسج  با زماني مشخّ

ترين مکان منازعسه ميسان زن و مسرد يسا والسدين و       عنوان مه  يا در درون خانه بهها  رمان

يسا در مکساني مثسل ذهسن کسه مسردان هسيچ         يا در آشسپزخانه  پيوندد زندان به وقوع ميرر

 :ار دارنسد زباني در تالابسل بسا يکسديگر قسر      ها دو شاخ در اين رمان. حضوري در آن ندارند

ن گفتمسان  يّاي کسه مبس   کنسد و شساخه   مردساالري را بسرم  مسي  هاي  اي که انديشه شاخه

تسوان منازعسه    ر و چندصدا هستند که در آنهسا مسي  تکثّاين متون، متوني م. است محور زن

 . محور را مشاهد  کرد و گفتمان زن سنّتيميان دو گفتمان مردساالر 

از نظر محتوا نيز مضامين و موضوعات مشسابهي همچسون مسسائل و مشسک ت زن در     

مردساالري   اخت ف رکري با همسر خود، سلط چارِد مردساالر، سرنوشت يک زنِ  جامع

نالسد زنسدگي زنسان در    السه،  ناتواني مردان، سرنوشست يسک زن مطلّ   ورايي مردان، بي او، بر

در هسر دو   س  ويه  زنسان  بهس ها   تنهايي انسان و مردساالر  در جامع ازدواج اهمّيّت گذشته،

هسا و مضسامين در آثساري کسه در يسک دهسه نوشسته         مايه تکرار درون. اند مطرح شد  رمان

هاي نوين  کار گررتن صناعت به. معض تي در جامعه داللت دارنداند، بر وجود چنين  شد 

ها بايسد از   اين  ت رکري و اجتماعي هستند و همتحوّال ها نيز حاکي از نگار  در داستان

 .را  مطالعات ررهنگي کاويد  شوند

 

 ها تنوش پي
: انسد از  ، عبسارت قسرار گيرنسد   توجّسه  بايد مورد سبکي هاي برجسته که در تحليل برخي از سازمايه. 2

  هسا، تکسرار   الگوي متمايز يا همترازي در ررم چاپي متن، صداها، واژگان، دستور زبسان يسا سساختار جملسه    

بارست  همان نوع متن يسا   ۀشد هاي زبان خودکار يا سبک تعريف هاي زباني، و انحراف از قاعد  برخي ساز 

  .(12: 2831وردانک، )
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