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چکیده
با وجود تنوّعي که ميان متون ادبيِ نويسندگان زن ايراني در سالهاي پس

از انالس ب بسهويسه از دهس

هفتاد تاکنون وجود دارد ،در هم آنها حسّاسيّتي آشکار نسبت به مسائل زنان و روابس جنسسيّتي ديسد
ميشود .اغلب نويسندگان اين آثار ،با بهکارگيري تکنيکها و مؤلّفسههساي ررمسي يکسسان ،انديشسههساي
مشترک خود دربارۀ زن ايراني را مطرح کرد اند .پرندۀ مسن و مساهيهسا در شسب مسيخوابنسد ،دو رمسان
خلقشد در ده هشتاد ،ازجمل اين متون هستند و بررسي آنها ميتواند ما را در شناخت بهتر تحوّالت
ادبي در دهههاي اخير و جريان داستاننويسي در ايران ياري کند .پهوهش حاضر به تحليل اين رمانهسا
با توجّه به مؤلّفههاي ررمي و مضمونيِ «نوشتار زنانه» اختصاص دارد .اين بررسي نشان ميدهسد کسه در
هر دو اثر ،انديشههاي زنانه با بهسر گيسري از تمهيسداتي ماننسد انتخساب راويسان زن ،روايست داسستان در
رضاهايي همچون خانه ،آشپزخانه يا محفل زنانه ،شخصيّتپردازي منفي مردان و نمايش گفتمان مخالف
و نيز با تأکيد بر مضاميني چون سلط مردسساالري ،جسدايي عسا في ميسان زن و مسرد ،تنهسايي زنسان و
بيورايي مردان مطرح شد است.

واژههای کلیدی :رمان رارسي ،نوشتار زنانه ،تحليل متن ،پرندۀ من ،ماهيها در شب ميخوابند.
* رايانام نويسندۀ مسئول:

afsanehasanzade@yahoo.com
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مقدّمه
در سالهاي پ

از انال ب ،بهويه از ده هفتاد تاکنون ،تعسداد نويسسندگان زن بسهنحسو

چشمگيري ارزايش يارته است .با وجود تنوّع آثار اين نويسندگان ،اشتراکات زيسادي چسه
از نظر ررم و چه از نظر محتوا در آنها ديد مسيشسود .بيسان نمسادين نسابرابري جنسسيّتي
درونماي مشترکي است که اين متون را به يکديگر پيوند ميدهد .اين متون به دو دليل
ديگر نيز حائز اهمّيّتاند :اوالً اين آثسار مبسيّن تحسوّل در حسوزۀ داسستاننويسسي و تغييسر
انديشه هاي نويسندگان زنِ پ

از انالس ب نسسبت بسه نويسسندگان زنِ پسيش از انالس ب

هستند؛ زنان نويسندۀ پيش از انال ب بهدليل تأثيرپذيري از گفتمان ادبسي مسسلّ در آن
دوران ،عمدتاً به مسائل جنسيّتي توجّه کمتري نشان ميدادند و مضامين مربوط به زنان
در متون آنها اغلب در بارت ادبيّات متعهّد و آگاهيبخش مردساالر منعک
جنبش ادبي سالهاي پ

ميشد .ثانيساً

از انال ب بيانگر تحوّل در حوزۀ ويهگيها و مؤلّفههساي ررمسي

است .بررسي کلّي جنبش ادبي جديد نشان ميدهد که شخصيّتپردازي ،مکسان ،زمسان،
رح ،روايت و گفتمانهايي که نويسندگان زن ايراني سال هساي پس

از انالس ب بسهکسار

گررتسسهانسسد ،تفسساوت زيسسادي بسسا آثسسار همنوعانشسسان در سسسالهسساي پسسيش از انال س ب دارد
).(Talattof, 2000: 135-141

بررسي اين مسسئله کسه زنسان نويسسند از چسه تکنيسکهسا و مضساميني بسراي سرح
انديشههاي خود استفاد کرد اند ،مسيتوانسد مسا را در شسناخت بهتسر تحسوّالت ادبسي در
سال هاي پ

از انال ب ،ديدگا نويسندگان زن ايراني و سسير داسستاننويسسي در ايسران

ياري کند .بدين منظور در اين پهوهش از ميان رمانهاي ده هشتاد ،دو رمان مساهيهسا
در شب ميخوابند و پرندۀ من بررسي شد است .اجماع محالّالان و منتالدان ،مهس تسرين
معيار انتخاب اين آثار بود است .الزم است ذکر شود که تاکنون پهوهش علمسيِ جسامعي
دربارۀ اين رمانها انجام نشد است .پرسش اصلي پهوهش ما اين است که انديشسههساي
زنانه در اين آثار با استفاد از چه تکنيکها و با تأکيد بر چه مضاميني مطسرح شسد انسد؟
تحليل رمانهاي مورد نظر ما بسر مبنساي نظريسههساي نالسد رمينيسستي کسه در آنهسا بسه
ويهگيهاي ررمي و مضمونيِ «نوشتار زنانه» توجّه شد است ،راهگشا خواهد بود.
نظریّههای نقد فمینیستي
در مطالعسات ادبي مربوط بسه نظريّههساي رمينيستي بسه سورکلّي ،دو رويکسرد بسه چش
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مي خورد .رويکرد اوّل مه ترين وظيف نظريّهپردازي رمينيستي را سنجشگري ررضهسا
و روندهاي مردانه و آشکار سساختن ماهيّست مردسساالران ديسدگا هسا ،ارز گسذاريهسا و
تصاويري ميداند که تاکنون در خصوص زنان مطسرح شسد انسد (کسالر271 :2831 ،؛ وبسستر،

 .)218 :2831بنسسا بسسه آراي ررسسداران ايسسن رويکسسرد ،زنسسانگي و مردانگسسي برسسساختههسسايي
اجتماعياند و ويهگيها ،ارز ها ،تصاوير و روايساتي مربسوط بسه آنهسا پيوسسته در جامعسه
جريان دارند و بر نگر

و زندگي مردم تأثير ميگذارنسد .در متسون ادبسي ،زنسان معمسوالً

نسبت به مردان نالش کمرنگتري دارنسد ،موضسوعات بيشستر مربسوط بسه دنيساي مسردان
هستند و در نشان دادن شخصيّتها و تجربههساي زنانسه ،ديسدگا هساي مردانسه را مطسرح
کرد اند (وبستر .)211-211 :2831 ،هم گفتمانهاي پيشسين دربسارۀ زنسان گفتمسانهسايي
مردانه اند و بايد تا زماني که مردان بر جامعه تسل دارند ،مورد نالد و حمله قسرار گيرنسد
(بشيريه .)222 :2871 ،يکي از بنيادهاي نظري اين رويکرد ،ررضيّ «وانمايي» است .بنسا بسر
اين ررضيّه ،متون ادبي وضعيّت واقعي زنان را ترسي نميکنند ،بلکه تصسويري خيسالي و
نادرست از آن عرضه ميکنند و هدف از ايسنگونسه وانمساييهسا تثبيست و توجيسه اناليساد
اجتماعي و اقتصادي زنان در نظام سرمايهداري است (همسان .)221 :تاکمن ديدگا «رنساي
نمادين زنان» را در اين زمينه مطسرح کسرد اسست؛ بسه ايسن معنسي کسه تصسوير زنسان و
زندگيشان بهصورت درست در متون ادبي انعکاس نمييابد .آنها يسا در عرصس اجتمساعي
حضور ندارند و يا بهصورت بالهاي نشان داد ميشوند که بسر پايس جسذّابيت جنسسي و
انجام وظايف خانوادگي شکل گررتهاند .مردان غالباً بهصورت انسانهسايي مسسلّ  ،رعّسال،
مهاج و مالتدر تصوير ميشوند که نالشهاي مهمّي را که مورّاليت در آنها اغلب مستلزم
مهارت حررهاي ،کفايت ،منطق و قدرت است ،ايفا ميکنند .در مالابل ،زنان معموالً تساب،،
منفعسسل ،و ک س اهمّيّ ست هسسستند و در مشسساغلي ررعسسي کسسه جنس سيّت ،عوا سسف و عسسدم
پيچيدگيشان به آنها تحميل کرد است ،ظاهر ميشوند (استريناتي.)112 -111 :2831 ،
در ده  2121مسئل حذف آثار زنان نويسند از حيطس بررسسي مطالعسات ادبسي در
کانون توجّه منتالدان رمينيست قسرار گررست .ايسن تحسوّل نالطس آغساز «نالسد زنمحسور»
( )gynocriticismبود (گرين و لبيهان .)882 :2838 ،اصط حي که الين شسوالتر ( Elaine

 )Showalterبراي اين نوع رشد و تکامل ررهنگ ابداع کرد ،اصط ح «نالسد زنانسه» بسود.
(برسسلر .)118 :2832 ،ديسدگا هساي هلسسن سيسسکو ( ،)Helene Cixousلسوس ايريگسساري
) (Luce Irigarayو ژوليا کريسستوا ( )Julia Kristevaنيسز آراي ايسن مکتسب را غنساي
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دوچندان بخشيد .ررداران اين مکتب مطالع «ادبيّات و هنر زنانه» يا به عبسارت ديگسر،
«زنانگي در نوشتار» و شناسايي مؤلّفههاي ررمي و مضمونيِ بهکار گررتسهشسد در متسون
زنان را ضروري ميشمارند (سلدن و ويدوسسون )121 :2877 ،و بسر ضسرورت يسارتن را هسايي
براي بيان تجربههاي خاص زنان تأکيد ميکنند .بنسا بسر ايسن ديسدگا  ،توانسايي زنسان در
خودرهمي بهواسط ررهنگ و زباني مردانه صورت ميگيرد و اين خسودرهمي بايسد مسورد
تحليل و نالد قرار گيرد؛ ازاينرو ،يکي از وظايف اصلي رمينيس يارتن زباني است کسه در
آن تفاوت جنسي قابل بيان باشسد و از عرصس نهسان آگساهي رسردي وارد حسوزۀ نمسادين
ررهنگ و زبان گردد (بشيريه .)228 :2871 ،ادبيّات و هنر ميتواننسد ابزارهسايي قسوي بسراي
بازنماياندن تجربه هاي خاص و منحصربه ررد زنان باشند( .ر.ک .آبوت و واالس.)171 :2831 ،
جوانا راس در کتسابِ چگونسه مسي شسود نوشستن زنسان را سسرکوب کسرد ( )2131ضسمن
برشمردن داليل معمول مردان براي توجيه حذف نوشتههاي زنان از روند بررسسي متسون
ادبي س هنري ،بيان ميکند که هدف مردان از اين کار عمدتاً اثبات اين نظسر بسود اسست
که اوالً تعداد نويسندگان زن نسبت به نويسندگان مرد بسيار کمتر است و ثانياً آثار آنهسا
از نظر کيفيّت در مرتب پسايينتسري از آثسار مسردان قسرار دارد ،امسا منتالسدانِ رمينيسست
زنمحور کوشيد اند با برجسته ساختن ويهگيهساي خساصّ نوشستار زنسان و اثبسات لسزوم
متمايز دانستن نوشتار زنان از نوشتار مردان اين ادعاها را به چالش کشند (گرين و لبيهان،

.)881 :2838
مؤلّفههای نوشتار زنانه
ررايند خلق متون ادبي دائمي است و هموار مي توان انتظار ابداع شيو هاي جديد بيسان
تجربههاي منحصربهررد زنان را داشت؛ ازاينرو ،ذکر تمام ويهگيهساي خساصّ آثسار زنسان
امکانپذير نيست .برخي از مؤلّفههاي بهکارگررتهشد عبارتند از:
الف .برجسته ساختن ارز هاي زنانهاي همچون شهود ،حسّاسيّت ،عا في بودن و...
که «زنانگي») (Femininityرا بهتر ميسازند و نشان دادن تأثيرات مثبت آنها بر زندگي
(ميلز.)221 :2831 ،
ب .به تصويرکشيدن زنان توانا براي خنثي کردن تصوير زنسان منفعسل ،آسسيبپسذير،
وابسته و نشان دادن ضعفها و نالصانهاي مردان (گرين و لبيهان.)881 :2838 ،
ج .رح کردن اندرزنامههايي کسه مردان براي کنترل و قداست زنان تدوين کرد اند،
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با هدف آشنا ساختن خوانندگان زن با ديسدگا هساي مردسساالر دربسارۀ زنسان و نالسد ايسن
انديشهها (ميلز228 :2831 ،؛ گرين و لبيهان.)882 :2838 ،
د .رح گفتمان هاي متفاوت و متعارض در متون ادبي و توليسد متسون متکثّسر ،چنسد
صدا و دمکراتيک بهمنظور خنثي کردن ديدگا هاي تکصدا و استبدادي مردان .کريستوا
اين ويهگي را خاصّ متون زنان ميداند (رابينز.)272 :2831 ،
ه .بازنمايي تجربههايي مانند زايمان يا تجاوز که مفهوم زن بودن را منعک

ميکنند

و ممکن است در نوشتههاي مردان ناديد گررته شوند (گرين و لبيهان.)883 :2838 ،
و .به تصوير کشيدن موضوع حذف زنان توس مردان .الين شوالتر اين شيو را يکسي
از مه ترين تکنيکها در خنثي کردن قدرت مردساالري ميداند (همان.)811 :
ز .خلق آثسار در ژانرهسايي کسه متعلّسق بسه مسردان دانسسته شسد اسست؛ ماننسد ژانسر
داستانهاي علمي س تخيّلي (همان.)812 :
ح .استفاد از ررمهايي چون ررم رواييِ جريان سسيّال ذهسن (در مالابسل رسرمِ روايسيِ
خطّيِ مردانه) ،يا انتخاب مکانهاي زنانه مانند آشپزخانه براي وقوع داستان.
اين ويهگيها در آثار زنانِ نويسندۀ ايراني ازجمله رمانهاي مسورد نظسر مسا نيسز مشساهد
ميشوند .در ادامه بهمنظور آشنايي با مؤلّفههاي زنانه در اين آثار و ديسدگا نويسسندگان آنهسا
با توجّه به مواردي که در باال ذکر شد ،به تحليل عناصر ررمي و مضمون آنها ميپردازي .
فرم و محتوا در پرندة من
شخصيّت اصليِ اين رمان داستان را روايت ميکند .انتخاب زاوي ديسد اوّلشسخ

بسراي

روايت هم بخشها ،روايدي را به همرا دارد .به عاليدۀ ديويسد الج «بسا منحصسر کسردن
روايت به يک زاوي ديد واحد ميتوان نوعي تأکيد و تمرکز و نيز تماس بيواسسطهتسر بسا
خوانند برقرار کرد» (الج .)27 :2833 ،در اغلب رصلها راوي با بسه يساد آوردن خسا ر يسا
تصويري به گذشته برميگردد و سي ن خا رات او يا رؤياها و آرزوهسايش خواننسد را از
آنچه بر او گذشته و آنچه در دل او ميگذرد ،باخبر ميسازد .اين تکنيک که در آثار ادبي
مدرن بسيار رواج يارته است ،باعث نزديک شدن مخا ب به راوي ميشود:
«عدّ اي گفتهاند که رمانِ سي نِ آگاهي همان نمود ادبي اصالت نف

است؛ يعنسي

اين آموزۀ رلسفي که هيچ چيز قطعاً واقعي نيست ،جز تجرب خود شسخ  .امسا ايسن را
ه ميتواني بگويي که اين نوع رمان در عين حال مسا را از ايسن ررضسي اضسطرابآور
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خ ص ميکند؛ زيرا زندگي دروني آدمهاي ديگر را در اختيار ما قرار ميدهد ،ولسو کسه
اين آدمها ساختگي باشند .شکّي نيست که اين نوع رمان معموالً موجب همدلي مسا بسا
کاراکترهايي ميشود که خويشتن درونيشان در معرض نگا ما قرار مسيگيسرد ،هرقسدر
ه که ارکارشان در مواقعي پوچ و خودخواهانه و حتّي بيشسرمانه باشسد» (همسان-31 :

.)11
در پرندۀ من با ترکيسب اجسزاي پراکنسدۀ روايست ،سرگذشست يسک زن از کسودکي تسا
بزرگسالي ،به تصوير کشيد مي شود؛ پ

روايت ک ن داستان ،مرکب از دو جزء گذشته

و حال است .آنچه دربارۀ دوران کودکي او روايت مسيشسود ،اهمّيّتسي بسسزا دارد؛ چراکسه
زمينه هاي شکلگيري شخصسيّت ،نحسوۀ تربيست و بسه سورکلّي ،ريشسههساي ررتسار او در
بزرگسالي را آشکار ميسازد .مه ترين موضوعي که محور گفتوگوهاي راوي و همسر
در روايت حال قرار گررته ،مهاجرت است .اين موضوع منجر به برم شدن انديشسههساي
زن و مرد در خصوص نالش ،جايگا و وظايف هرکسدام در زنسدگي زناشسويي مسيشسود و
مضامين پيچيد در البهالي اجزاي روايت را آشکار ميکند.
رمان با يک جمل گزارشي آغاز ميشود؛ گزارشي از محلّه و سپ

خانه (ورسي:2837 ،

 .)7راوي در رصل اوّل محلهاي را که خانه در آن واق ،شد اسست ،توصسيف مسيکنسد ،در
رصل دوم خانه را و در رصل سوم صحبت از ررو

اين خانه که کمتر از يک سال در آن

سکونت داشتهاند ،به ميان ميآيد .خان راوي آپارتماني کوچک در محلّهاي قديمي اسست
که حتّي آسمان را از او دريغ ميکند .ديوارها او را در محاصر گررتسهانسد و نگساهش بسه
ديوار سيماني حياطخلوت خت ميشود .آمدن به کنسار پنجسر تنهسا را بساخبر شسدن از
رويدادهاي بيروني و ديدن زيباييهاست؛ حضور هميشگي زن در آشپزخانه ،ح

بسودن

هميشگي در اين جايگا را در عمق وجود او نهادينه کرد است .تا جايي که زن حتّي در
خيال نيز خود را در اين مکان قرار ميدهد و به مرگ خود در همين مکسان مسيانديشسد
(همان)28 :؛ و زيرزمين که سيوهفت مرتبه در رمان تکرار ميشود ،در انتهاي راهسي قسرار
دارد که اين زن در خيال ،رؤيسا و مسرور خسا رات خسود بسراي رسسيدن بسه خودشناسسي
ميپيمايد (همان .)283 :تکرار اين نشانههاي مکاني بيانگر نالش کليسدي آنهسا در سساختار
داستان هستند« :چيزي که در متن روايي منثور تکرار ميشود ،بهدليل اين تکرار صسدق
و صحّت نمييابد ،اما مه تر ميشود» (لوته .)31 :2833 ،اين نشسانههسا از يسک سرف ،بسر
اهمّيّت مکان براي راوي تأکيد دارند و از رف ديگر ،رضاي داستاني را که رضسايي زنانسه
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است ،منعک

ميسازند؛ چراکه مکان و شخصيّتهاي آن يکديگر را بازنمايي مسيکننسد.

به ورکلّي« ،در هر اثر يسا هسر ژانسر بسراي تحليسل سسازمايههساي سساختاريِ گونساگون از
ويهگيهاي معناييِ يکساني استفاد ميشود .مکسانهسا بسه سور خساص از بسنمعناهسايي
ساخته شد اند که با معناي شخصيّتهاي ساکن در آن مکانها پيوند دارنسد .ايسن پيونسد
ممکن است رابط تضاد يا ترادف باشد» (راولر .)22 :2811 ،در اينجا تناقضاتي که با هجوم
مدرنيته به جامعهاي سنّتي ،ه در ررتار و کنش انسانها و ه در بارت و رضساي شسهر،
به وجود آمد  ،قابل توجّه است .به گفت راوي« ،محلّه مثل جعفر عشالي شد اسست کسه
عينک آرتابي ميزند و موهايش را به باال شانه ميکند ،ولي کفسشهسايش هميشسه پسار
است» (وري .)3 :2837 ،نامشخّ

بودن شهر وقوع داستان نيز حاکي از عموميّست داشستن

مشک تي است که امروز در جوام ،شهري گريبانگير انسانها شد است.
شخصيّتهاي داستاني در خأل زندگي نميکنند .هم آنها پ زمينه دارند؛ پ زمين
اجتماعي ،مذهبي ،آموزشي و . ...تمسام ايسن وجسو ررهنگسي سرز سسخن گفستن ،شسيوۀ
انديشيدن ،ارز ها ،تعلّالات خا ر و زندگي عا في آنهسا را تحست تسأثير قسرار مسيدهنسد
(سيگر .)23 :2831 ،در اين رمان به ميزان تحصي ت هيچيک از شخصسيّتهسا ،خس ّمشسي
سياسي ،و گرايش مذهبي ،ررهنگي و هنريشان اشار اي نميشود و مهس تسرين تمهيسد
براي ترسي چهرۀ آنها مالايسه است .شباهتها و تفاوتهاي موجسود در کسنش و گفتسار
شخصيّت ها نشاندهندۀ شباهت يا تفاوت در انديشه و ديدگا آنهاست .سه شخصيّت زن
خانهدار س راوي ،مادر  ،و منيه س به يکديگر شبيهاند و ديدگاهشان در تالابل با ديسدگا
همسرانشان قرار دارد .اين زنان نميتوانند قيود زندگي زناشويي و بندهايي را که جامعس
مردساالر بر آنها نهاد است ،بگسلند و آزاد شوند .روزمرّگيها از يسک سرف و رشسارهاي
قوانين جامع مردساالر از رف ديگر ،مان ،از دستيابي آنها به حالوق خود ميشسود .ايسن
محروميّت در جايي که خود زنان نيز به قوانين مردساالري دامن ميزنند ،شديدتر است.
يک شاهد اين مدّعا پذير

اعتالادات مرسوم دربسارۀ زن ،ازدواج و مسادر شسدن اسست .از

جم ،شش شخصيّت زن حاضر ،تنها يک شخصيّت امکان برخورداري از حالوق انسساني و
محالّق کردن آرزوهايش را به دست ميآورد؛ زني که بسه عشسق مسيانديشسد ،دربسارۀ آن
خيالپردازي ميکند و از جامع مردساالر سنّتي خارج ميشود (مهين).
از ميان اين شخصيّتها ،يک زن ،محور حوادث داستاني قسرار گررتسه اسست .انتخساب
راوي زن و قرار دادن او در جايگا شخصيّت اصلي رمان ازجمله مؤلّفههاي قابل توجّه در
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آثار زنان نويسند است (برسلر .)121 :2832 ،شخصيّت اصلي اين رمان ،زن خانهدار بينسام
و نشاني است و همين بينام بودن بر بيهويّت بودن او داللست دارد (اخسوت.)271 :2872 ،
زن خانهدار در محي خانه صاحب قدرت و اراد است .در اين محي او مسيتوانسد حس
آزادي مطلق داشته باشد ،ولي اوج اسارت و بردگيا

هنگامي آشکار ميشسود کسه او را

حتّي از به زبان آوردن احساس آزادي من ،کنند و بهسبب داشتن ايسن احسساسِ حاليسر،
نادان بنامند (وري .)21 :2837 ،اينگونه عملکرد باعث ميشود که او تبديل به يک زنسداني
در حصار چهارديوار شود .ح ّ مالکيّت ،انسدک آرامشسي همسرا بسا شسادي بسه زن اعطسا
ميکند ،ولي نزديکترين ررد به او ،اين احساس را تهديد ميکند؛ با شنيدن تصمي مرد
براي ررو

خانه ،او نيز تصمي ميگيرد که مثل گذشته منفعل نباشد و براي اوّلين بسار

مخالفت خود را با يک جمل خبريِ قطعي نشان ميدهد« :خانه را نميرروشسي» (همسان:

.)21
از خ ل تکگوييهاي راوي و بازگشتهاي مکرّر او به گذشته ،دوران کودکيا

نيسز

برم ميشود .هنگام تولّد او ،همه منتظر ررزند پسري بودنسد؛ بنسابراين ،از همسان دوران
خردسالي نالش پسر را براي پدر ايفا و جاي خالي ررزند را براي خالسها

پسر کسرد و در

خان او مورد آزار جنسي قرار گررته است .بهسبب سسکوت و رازداريا

تحسسين شسد ،

مادر بارها او را تنبيه کرد و در نتيجه ،از همان دوران ،به گريه بيصدا پنا برد اسست.
ترس از زيرزمين و هر آنچه در کودکي با ايسن مکسان پيونسد داشسته اسست ،در وجسود او
جايگير شد و او را حتّي از نگا خود

پنهان داشته است« :من ميترسيدم از تاريکي،

از زيرزمين ،از سايهها ...صدجور بازي درميآوردم که ديد نشوم .يسوا يسوا

از چشس

خودم ه پنهان شسدم و يسک روز مجبسور شسدم از خسودم بپرسس کسي هسست  .بسا ايسن
گ گشتگي ،بزرگ شدم .گ گشتگيِ عميالي که پيداشدني در کار نبود» (همسان .)12 :او در
زندگي پيوسته در پي اجراي نالشهايي بود که به او محوّل شسد اسست .پس

از ازدواج

نيز عدم همراهي همسر حس ّ تنهسايي و سسرخوردگي را در درونسش تشسديد مسيکنسد.
استفاد از صناعت تکگوييِ دروني تنهايي و بيمخا ب بودن او را بهتر نشان مسيدهسد.
گفتوگوي درونيِ او باز تنهاييا

را شدت ميبخشد .تکرار جمل «من وجود نسدارم» در

سراسر داستان ،اندو زن را بهخا ر ديد نشدن آشکار ميسازد (همان .)23 :در اين ميسان
ترس از رهاشدن ه به درونش رخنسه مسيکنسد .زن کسه تساکنون در دنيسايي انباشسته از
تناقض و رنج زيسته است ،قادر به تصور جهاني يکدست و خالي از تضاد و تناقض نيست
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و مي ترسد مبادا امکانات موجود را ه از دست بدهد؛ ازاينرو ،تغيير را نميتواند بپذيرد.
سيمون دوبووار دراينبار ميگويد:
«اصوالً زن چون هرگز ع قدرتهاي آزادي را نچشيد است ،بسه رهسايي اعتالساد
ندارد .به نظر او ،تالديري مبه که قد برارراشتن در برابر آن کساري ناشسي از خسودبيني
است ،دنيا را ادار ميکند .را هاي خطرناکي را که ميخواهند زن را وادار بسه پيمسودن
آنها کنند ،خود او نگشود است .بيعي است که زن ،خود را بسا شسوق و شسور در آنهسا
نيفکند .زن اگر را آيند به رويش گشود شود ،ديگر به گذشسته چنسگ نمسيارکنسد»

(دوبووار ،2871 ،ج.)121 :1
جدايي عا في زن و شوهر ،از سرز تلالّسي آنسان از آينسدۀ يکسديگر در پسارک روشسن
ميشود؛ راوي هميشه سرزند ترين پيرها را انتخاب ميکند ،ولي همسر  ،پيرزني را که
به پاکت کاغذيِ کهنه و مچالهاي ميماند ،نشانش ميدهد و ميگويد «بيست سسال بعسد
تو» (وري .)1 :2837 ،اين نوع جدايي موجب سير شدن زن از مرد ميشود ،اما اين سسيري
در عين حال ح ّ گنا و خيانت را در او به وجسود مسيآورد .بسيکسسي ،زن را حتّسي در
هنگام سيرشدن باز به سوي مرد ميکشاند .اين همان نکتهاي است که نويسسندۀ کتساب
جن

دوم آن را مورد توجّه قرار داد است« :مخاصمتي که زن نسبت به شوهر ،نسسبت

به معشوق دارد ،بهجاي اينکه او را از آنها دور کند ،او را به آنها بيشستر پيونسد مسيدهسد؛
مردي که از زن يا معشوقه نفسرت پيسدا کنسد درصسدد گسريختن از او برمسيآيسد ،امسا زن
ميخواهد مرد منفور را در دسترس خود داشته باشد تا او را ناگزير به عوض دادن کنسد»
(دوبووار ،2871 ،ج .)122 :1او مرگ ناگهاني را ه به اميد يسک بسار ديسد شسدن مسيتوانسد
بپذيرد و گا که بيزاري از مرد شدت ميگيرد ،مرگ او را نيز در خيسال تصسوّر مسيکنسد
(وري .)21 :2837 ،اتّکاي زن به مرد در ول سسالهسا ،او را کسام ً وابسسته کسرد اسست .او
هنگام صحبت از داراييهاي خانواد از ضمير و ارعال جم ،استفاد مسيکنسد .ايسن نکتسه
ديدگا او را نسبت به زندگي مشترک که در تالابل با ديدگا همسر

قسرار دارد ،آشسکار

ميسازد (رک .همان.)21 :
تنها شيوۀ مالابل راويِ زن در برابر مشک ت ،گريز زدن به دنياي خياالت است؛ وقتي
که زن شنوند اي در عال واق ،ندارد ،مردي را در عال خيال ميآررينسد و او را مخا سبِ
درددلهايش قرار ميدهد .غلبس حس ّ نساتواني در جسدايي از مسرد و ادارۀ امسور خانسه و
ررزندان بهتنهايي ،در «نميتوان »هاي مکرر او حتّي در دنياي خيال ه نمسود مسييابسد
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(همسان .)21 :در اين شراي زن به خود و زندگيا

نگاهي دوبار مسيانسدازد و ايسن نگسا

همهجانبه او را به اتخاذ شيو اي نو رهنمون ميکند .به زيرزمين ذهني خود بازميگسردد
و با آن (خود و گذشتها ) آشتي ميکند .در رصل آخر همين خودآگاهي باعث متفاوت
ديدن محي زندگي نسبت به رصل اوّل مسيشسود .راوي در رصسل پايساني داسستانش بسه
کوچ جديدي پا ميگذارد« :اين کوچه هيچ شباهتي به کوچههساي ديگسر ايسن خيابسان
ندارد .درخت دارد و بوي خوبي ميدهد .بوي ياس ،بوي رُز ،بسوي بسرنج تساز دمکشسيد .
پنجر هاي خانهها بزرگاند و لوسترهاشان از پشت پرد هاي تور پيداست» (همان.)211 :
همسر راوي خواهان ايجاد تغيير در زندگي است و ميکوشد تا زن را بهاجبار با خسود
همرا کند .گا بسراي ترغيسب زن بسه حرکست ،وقساي ،تلس بيرونسي را بسه او يسادآوري و
درحاليکه خود يکي از عوامل ماندن زن در خانه است ،او را بهسسبب بسيخبسري از ايسن
اتفاقات مؤاخذ ميکند( .همان .)211 :تحليل گفتارها و انديشههاي اين شخصيّت ما را بسا
قوانين گفتمان مردساالري که در اعماق ضمير

ريشه دوانيد اند ،آشنا ميکنسد .بسق

يکي از اين قوانين ،زن چندان اختياري در زندگي زناشويي ندارد و در حک دارايي مسرد
به شمار ميرود .اين ديدگا زن را تا حدّ يک شيء وابسته به مرد تنزّل ميدهد .زني کسه
مرد

را همراهي نکند ،شايست همسربودن نيست .ررزندان نيز در هنگام بروز سختيها

متعلّق به زن هستند (همان .)77 :تالابسل نگسر

زن و مسرد را بسا توجّسه بسه ايسن قسسمت

بهروشني ميتوان دريارت« :خدايا من مالک  .مالک .اين کلمه گند ام کرد اسست .ديگسر
مفلوک نيست  .ديگر دربهدر نيست  ...تا مدّتها ارسون اين تککلمه با مسن اسست .بساورم
نميشود يک کلمه بتواند چنين کاري با آدم بکند« ...ميشنوي چه مسيگسوي ؟ خانسه را
ميرروش  .پولش را الزم دارم( »...همان .)21-28 :تفاوتهاي زباني اين دو شخصيّت ناشي
از وضعيت آنها در جامعه است .داريو

آشوري دراينبار ميگويد:

«اثرگذاري سساختارهاي اجتمساعي و نگسر هسا و نظسامهساي ررهنگسي در زبسان تسا
بدانجاست که در برخي جامعهها کاستهاي گوناگون بسه زبسانهساي گونساگون سسخن
ميگفتهاند؛ همچنانکه در بسياري جامعهها ،بالات اجتمساعي يسا زنسان و مسردان ،در
مالامِ جنسيتهاي ررادست و ررودست ،آهنگ و لهج ويهۀ سخن گفتن خود و واژگان

ويهۀ خود را داشتهاند ،گا تا حدِ زبانهاي جداگانه» (آشوري.)11 :2832 ،
وضعيت و جايگا زن در جامع سنّتي و مردساالر مه ترين مضموني است که در اين
رمان مطرح شد است .حاکميّت گفتمان مردساالري بر جامعه محدوديّتهاي زيسادي را
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براي جن

زن بهويه زن خانهدار ايجاد کرد است .قدرتي که اين گفتمان به مرد اعطسا

ميکند ،او را سلطهگر ميسازد و زني که ياراي مالابله با اين سلطه را ندارد ،يسا در حالست
ناآگاهي به سر ميبرد ،منفعل و سلطهپذير ميشسود .بسيتسوجّهي مسرد بسه زن ،نداشستن
مراودۀ ک مي با او و بهتبس ،آن ،بيگسانگي زن و مسرد ،تنهاشسدن زن و سسرانجام جسدايي
عا في دو زوج که بسيار حادتر از جدايي رسمي و قانوني است ،پيامسدهايي هسستند کسه
در نتيج غلب مردساالري به وجود ميآيند .جبسر ررهنگسي و اجتمساعي زن را بسهسسوي
ازدواج پيش ميراند .زني که در دامان مسادري قربساني پسرور

يارتسه و شسيوۀ مالابلسه را

نياموخته است ،خود در برابر همسر ررتاري منفع نه در پيش ميگيسرد و بسدين ترتيسب
سرگذشت شوم مادر تکرار مسيشسود .گسا زن در جامعس سسنّتي بعسد از ازدواج در نظسر
خانوادۀ خود نيز بيگانه ميشود .در اين صسورت او کسه ديگسر هسيچ مخسا بي در زنسدگي
ندارد ،به گفتوگو با خود روي ميآورد.

يها در شب ميخوابند
فرم و محتوا در ماه 
نويسند در روايت اين رمان ،از تکنيکهاي مدرن نگار

بهر گررته است .يکسي از ايسن

تکنيکها بازگشست پيساپي بسه گذشسته اسست .ماجراهساي گذشسته در حکس قصّسهاي از
گذشتههاست که در زمان حال روايت ميشود و موضوع اين قصّه نالش پدر در خانواد و
ارتباط او با همسر و ررزندان است .در رصل اوّل،

يه در ميان جمعي غريبه به تمساس

تلفني برادر ميانديشد .اين تماس ذهن او را به عالب برميگرداند .از رصسل دوم ،گذشست
او و خانواد ا

روايت ميشود تا رصل نه که

يه در ادام رصل اوّل در زمسان حسال،

در ذهن خود ،برادر را مخا ب قرار ميدهسد و انسدکي از نگفتسههسايش را بسراي او بسازگو
ميکند .از رصل ده  ،روايت گذشته از سر گررته ميشود و تا رصل آخر ادامه مسييابسد.
در اينجا ذهن

يه به زمان حال بازميگردد .او منتظر تماس مجسدد بسرادر اسست ،امسا

تصميمش مبني بر برقراري ارتباط يا عدم پذير

او ،آشکار نميشود و داستان با ررجسام

باز به پايان ميرسد؛ ازاينرو ،عدم قطعيّت نيز يکي ديگر از ويهگيهساي ايسن اثسر اسست.
زاوي ديد متناسب با شيوۀ روايت در رصول اول و شانزده سومشخ

محدود به ذهسن

يه است ،رصل دوازده محدود به ذهن پدر و رصل پانزده محدود به ذهن مادر .در
رصول هفت و نهس

يسه کسسي را (بسرادر) خطساب قسرار مسيدهسد و سساير رصسول بسا

بهکارگيري زاوي ديد اوّلشخ

شرکتکنند (

يه) روايت ميشوند .تغيير زاويس ديسد
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ع و بر تالويت چندصدايي بودن رمان ،منجر به شکست خ ّ روايت ميشود .اين شسيوۀ
روايت همرا با تکنيکهاي تکگويي دروني و جريان سيّال ذهسن باعسث شکسست زمسان
ميشود؛ بنابراين ،زمان در اينجا خطّي يا تالويمي نيست ،بلکسه هماهنسگ بسا ذهسن راوي
حرکت ميکند .شکست زمان و دور شدن از سير تالويمي رويدادها در روايت پيامسدهايي
دارد:
با شکستن زمان است که روايت به نمايش پياپي وقاي ،خستهکنند بدل نميشسود ،و
ما امکان مييابي ميان وقايعي که بسيار مجزا از يکديگرند ،رابط علّت و معلولي يا ربس
کنايي پيدا کني  .عالبگرد در کانون روايت ميتواند تعبيسر مسا را از اتفساقي کسه بعسداً در
تالوي داستان ميارتد ولي ما قب ً در مستن آن را تجربسه کسرد ايس  ،دگرگسون کنسد (الج،
.)212 :2833

رصل آغازين اهمّيّتي بسزا دارد .زمسان ،مکسان و زبسان در اينجسا داللتمنسد هسستند و
مخا ب را به درون داستان ميکشانند؛

يه در کشوري بيگانسه درحساليکسه در ميسان

جمعي ناشناس که به ور اتّفاقي در يکجا گرد آمد انسد ،نشسسته اسست ،در ذهسن خسود
پيامهاي تلفني برادر را مرور ميکند .تماسهسا ذهسن او را آشسفته و پريشسان کسرد انسد.
ترکيب جم ت رارسي و انگليسي ،کوتسا و مالطّس ،بسودن و نحسو آنهسا و تکسرار کلمسات،
منعک کنندۀ اضطراب دروني اوست:
يه ،س م من علي هست  .علي ...برادرت! و بعد چند ثانيه سکوت اسست ،يسا صسداي
نف ِ بغض...
نف

،

جون؟ يادت ميآد منو؟ و بعد چند ثانيه سسکوت اسست ،صسداي

يا بغض؟ دوبار خودم تلفن ميکن .
!I had a dream last night

پارس سگ ،صداي موسيالي و همهمه مشتريان بار؛ همه داد مسيزننسد؛ صسدا بسه صسدا
نميرسد.
(اشرريWhere are you from? )2 :2833 ،

در رصل نه و شانزده نيز روايت همينگونه است .بهکارگيري شيو هاي تکگسويي
دروني ،جريان سيّال ذهن ،زمان ذهني ،پيرنگ ضعيف و جم تسي ايسنچنسين در کنسار
يکديگر روايت آشفتهاي ميسسازند کسه بسا ذهسن راوي همساهنگي دارد و يکسي ديگسر از
مؤلّفههاي نگار

زنانه است:

شيسو هاي مسردساالرانه معموالً رو هساي سازمساندهسي مالرّر و «صحيح» ،قسواعسد
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عاللگرايان منطق (منطالي که در حدّ «کاسس سسر» بساقي مسيمانَسد و تجربس عسا في و
شهودي را رد ميکند) ،تفکّر خطّي (بسه دنبسال السف ،ب مسيآيسد و بسه دنبسال آن ) را
ضروري قلمداد ميکند .برخ ف اين گرايش« ،زنانهنويسي» بسهصسورتي سسيّال ،سسازمان
مييابد و آزادانه تداعيگر است .لذا تجربههاي انسانياي را ميتواند منعک

و نيز ايجساد

کند که خارج از حيط اختيارِ مردساالري است (تايسن.)227 :2837 ،
بيشترين قسمت داستان از تعامل شخصسيّتهسا بسا يکسديگر در محسي خانسه شسکل
مسسيگيسسرد .تفسساوت موقعيّسست دو شخصسسيّت زن اصسسلي داسسستان ،رسسرنگي

و

يسسه ،و

ديدگاهشان را نيز با توجّه به مکانهاي حضورشان مسيتسوان دريارست؛ مکسانهسايي کسه
بيش از همه در آنها حضور مييابد ،آشپزخانه و کنار پنجر است،

ررنگي

يسه در دو

دورۀ زندگيا  ،در مکان هاي متفاوتي ديد مسيشسود؛ در دورۀ اوّل ،مدرسسه ،دانشسگا ،
بازداشتگا و اتاق در حسال خوانسدن کتساب؛ در دورۀ دوم ،بسار ،سساحل دريسا و آپارتمسان
شخصي.

يه تنها در رصل آخر در آپارتمانش در کشوري ديگر بسراي لحظسهاي کوتسا ،

قدم به داخل آشپزخانه ميگذارد .آن ه نه براي آشپزي ،بلکسه در حالست انتظسار بسراي
تماس برادر به دستگا تلفني که روي پيشخوان آشپزخانه است ،مينگرد (همان.)227 :
نکت قابل توجّه ديگر کاربرد زياد نشانههاي زماني در اين رمان است .ايسن نشسانههسا
ع و بر اينکه با رضا ،مضسامين و رويسدادهاي داسستان همساهنگي دارنسد ،سسازمايههساي
2

برجسته هستند و در تحليل سبکشناسيک اين اثر اهمّيّتي بسزا دارنسد (وردانسک:2831 ،

)12؛ غروب ،شب و واژ هاي م زم آن ،يعني تاريکي و سياهي ،رصل زمستان و سسردي از
اين قبيلاند .غروب آرتاب که خبر از ررارسيدن شب و گسترد شدن سسياهي و تساريکي
ميدهد ،غالباً نمادي از مرگ ،خوا مرگ انسانها ،خوا مرگ رواب انساني است و شب،
زوال و نيستي را به ذهن متبادر ميکند .شروع داستان در هنگام غروب تمهيسدي اسست
براي ايجاد حال و هوايي خاص در رمان و کام ً با آنچسه راوي قصسد روايست آن را دارد س
رروپاشيد شدن کانون خانواد  ،ازه گسيخته شدن رواب ميان اعضسا و سسرانجام مسرگ
آنها س تناسب دارد .اولين خا رۀ

يسه از گذشسته در شسب روي داد اسست؛ شسبي کسه

آبستن حوادث شوم است (اشرري .)1 :2833 ،اين شب بدون داشتن صسفت يسا اضسارهاي و
بدون اشار به شبي خاص ،تمامي شبها را به ذهن متبادر ميکند« :من بزرگ ميشسوم
و شب پر از صداست .پر از پچپچههاي پشتبامها و پنجسر هسا و صسداي پسدر س احسساس
سنگي که هر شب به بهانهاي به شيش شب ميخسورد» (همسان .)21 :اغلسب رويسدادها در
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رصل زمستان روي ميدهند .اين زمان ،سردي رواب را الالا ميکند .برف و سرما رضسايي
اندوهناک را بر رمان حاک ميکند .اين رمان حکايت دردهاست؛ دردهسايي کسه در شسب
سرد زمستاني شديدتر ميشوند.
شخصيّتهاي رمان در الک تنهايي خود رروررتهاند و مراودۀ ک مي زيادي با يکديگر
ندارند .در اينجا ه مه ترين تکنيک براي پرداخت شخصيّت ها ،تکنيک مالايسسه اسست.
کنشهاي مشترک خود نشاندهندۀ ديدگا هاي مشابه هستند و خوانند را در دسستيابي
به مضامين نهفته در داستان ياري ميرسانند؛ چراکه «کنشها بسته به محيطي که بدان
متعلّقاند ،از ارز اخ قي نسبياي برخوردارند ...ارزشي که براي کنش يا ررتساري قائسل
ميشوي  ،اغلب بستگي به بسامد و تناوب تحالّق آن در زندگي روزمسرّ دارد» (آدام و رواز،
 .)87 :2838برخي از اين اشتراکات که ناشي از تفاوت موقعيّت و اخست ف در نحسوۀ تفکّسر
هستند ،بدين قرارند :الف .سيگار کشيدن (پدر ،امير و

يه)؛ ب .کتاب خواندن (علسي،

يه و خان بديعي)؛ ج .مالدّم بودن هنگام را ررتن (پدر ،اميسر و همسسر سسوگند)؛ د.
ازدواج مجدّد (ررنگي

و سوگند)؛ ه .ررتن بسه دانشسگا (اميسر و

شدن (پدر ،علسي ،اميسر و خسان قيسامي)؛ ز .پوشسيدن چسادر (رسرنگي
پوشيدن شلوار (خان بديعي،

يسه)؛ و .خشسمگين
و سسوگند)؛ ح.

يه و سوگند قبل از ازدواج مجدّد)؛ ط .متوسّل شدن بسه

ضرب و شت و به کار بردن واژ ها و اصسط حات نامناسسب (پسدر و خسان قيسامي) .ايسن
کنشها که برخي مخت ّ مردان داستان ،برخي مخت ّ زنان و برخي ميان هر دو گسرو
مشسسترک هسسستند ،دو نسسوع ديسسدگا و دو گفتمسسان را آشسسکار مسيکننسسد :ديسسدگا سسنّتيِ
مردساالري که قدرت و سلطه را براي مردان و انفعال و تسلي را براي زنان بسه رسسميت
ميشناسد و ديدگاهي که در پي آزادي جن ستمديد است .پدر و همسسر سسوگند بسه
گفتمان اوّل تعلّق دارند ،يه و خان بديعي به گفتمان دوم ،ررنگي از گفتمان اوّل به
سمت گفتمان دوم گرايش مييابند و سوگند برعک  ،از گفتمان دوم به سمت گفتمسان
اوّل سالوط ميکند .در اين ميان ،توجّه به دو نکته ضروري است :نکتس اوّل اينکسه تعلّسق
داشتن به هر يک از اين گفتمانها به جنسيّت شخصيّتها بستگي ندارد .نکت دوم اينکه
برخي از زنان خود مروّج مردساالري هستند و با کردار خود به غالب شدن انديشسههساي
مردساالري در جامعه ياري ميرسانند.
شخصيّت محوري داستان ررنگي  ،مادر يه ،است و يسه نالسش شساهدي را بسر
عهد دارد که تمامي آنچه را که بر خانواد س بهويه مادر

گذشته س ناظر بسود اسست و
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حال با سفر ذهني به گذشته ،مخا ب را براي ديدن آنها با خود همرا ميکند .ررنگي
که يکبار در چهارد سالگي ازدواج کسرد و در هجسد سسالگي بيسو شسد اسست ،در پسي
ازدواج مجدّد ،کوهستان زادگاهش را ترک ميکند تا وارد يک زندگي زناشويي تل شود؛
آنالدر تل که مدام به ياد کوهستان بيفتد و آرزوي بازگشت و رهايي را در سسر بپرورانسد
(اشرري .)1 :2833 ،ررنگي

در تمام سالهاي زندگي در کنار همسر يا ناديد انگاشته و يا

تحالير ميشود ،اما او که توان مالابله با همسر را در خسود نمسيبينسد ،بسا وجسود بيسزاري،
ررتاري منفع نه در پيش ميگيرد .به عاليدۀ منتالدان ،مه ترين علت اين شيوۀ ررتار در
اختيار نداشتن مناب ،مالي است« :آنچه در زندگي زناشسويي بسه مسردان چنسين اقتسداري
ميبخشد ،کنترل آنان بر مناب ،مالي است و همين امر موجب ميشود که زن حتّسي اگسر
از جانب شوهر آزار روحي يسا جسسمي ببينسد و يسا در زنسدگي زناشسويي خسود احسساس
خوشبختي نکند ،ترک شوهر را دشوار بدانسد» (آبسوت و واالس .)213 :2831 ،تنهسا واکسنش
ررنگي

آ زنانه س مادرانهاي است که همچون خطّي والني از آهي دنبالسهدار در سول

سالياني دراز کشيد شد است (اشرري .)21 :2833 ،او تالريباً در اکثر جم ت خود در برابر
همسر که اغلب نيز صورت پرسشي دارند ،کلمات «آقا»« ،آقاجسان» يسا «آقساجون» را بسه
کار ميبرد .اين واژ ها پذير

سلط مرد را نشان ميدهند .ترکيباتي کسه در زبسان او بسا

واژ «مادر» ساخته ميشود ،عشق وارر او به ررزنسدان و نگرانسي هميشسگيا

را آشسکار

ميسازند؛ مثل بيمادر ،مادرمرد  ،بچهم و . ...عوا ف مادرانه او در واژۀ «مادر» نيز که در
پايان اکثر جم تي که خطاب به ررزندان به زبان ميآورد ،خود را نشان ميدهد .بسه کسار
ررتن کاف تحبيب در زبان اين زن و ساختن واژ هايي مثل «اميرک» و «دختسرک» هس
اين نکته را تأييد ميکنند.
گفتههاي ررنگي

انديشههاي زنسي منفعسل را آشسکار مسيسسازند کسه مسرزي را کسه

گفتمان مردساالري ميان دو جن

کشيد  ،پذيررته و گسا خسود نيسز بسه آن دامسن زد

است .اعتالاد به برتري مرد ،نانآور بودن او ،پذير

و دروني کردن ديسدگا مسرد دربسارۀ

نادان بودن خود  ،عاليد داشتن به ا اعت بيچون و چسراي خسود و دختسر

از او و...

همگي حکايت از اين امر دارند .به عاليدۀ او ،ازدواج مي توانسد يسک را خوشسبختي زنسان
باشد ،به شر ي که زن را مالابله با عواقب زندگي زناشويي را بداند .او مسيپنسدارد رالس
جن

مذکّر توانايي روبهرو شدن با نام يمات اجتماعي را دارد و گسا بسراي ررونشساندن

خش همسر به تفاوتهاي موجود ميان دو جن

متوسّل ميشود (اشرري)22 :2833 ،؛ بسه
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همين علّت ،هربار به رکر بازگشت به ديار خود ميارتد ،ميخواهد دختر

را نيز با خود

همرا کند .دختر در نظر او ررنگيسسي ديگسر اسست و او نمسيخواهسد کسه ايسن «جسن
ضعيف» در دنياي مردساالر بماند .بعد از مرگ همسسر ايسن زن قسدرت مسييابسد و تنهسا
خواستها  ،يعني خارج شدن دختر از اين دنياي پرآشوب را تحالّق مسيبخشسد .ررتسار و
گفتار زن در اين زمان به گفتار همسر
در مالابل،

شبيه ميشود (همان.)11 :

يه که در دوران نوجواني ساي سه مرد را بر سر خود دارد ،سسلطه را در

خانه و جامعه نميپذيرد و با وجود بيتجربگي ،در برابر هر دو قيام ميکند؛ هرچنسد کسه
اين کار مجازات سختي در پي دارد .واکسنش درساعي

يسه در مالابسل سسختگيريهساي

مردان خانواد  ،دورشدن از آنهاست .ايسن شخصسيّت بسرخ ف نسسل قبسل از خسود ،اهسل
ساز

نيست .او تاب ،و مجبور هس نيسست و خواسستها

مجموع گفتارهاي

را بسا اراد انتخساب مسيکنسد.

يه و نحوۀ عملکرد او در داستان زني آزادانديش را نشان مسيدهسد

که خواهان استال ل در زندگي است .ازدواج يکي از ابزارهايي است که مردان مسسلّ در
جنگ با زنان غارلگيرشد و بيس ح به کار ميبرند (مايلز ،)181 :2831 ،اما ديدگا

يسه

دربارۀ ازدواج با ديدگا زنان سنّتي تفاوت دارد؛ او رسسوم رايسج دربسارۀ ازدواج در جامعس
سنّتي را به رسميّت نميشناسد و معتالد است استال ل مسالي زن مهس اسست و دوسست
داشتن بايد م ک انتخاب همسر باشد (اشرري.)78 :2833 ،
پدر همهجا بهصورت مردي مستبد و سلطهگسر تصسوير مسيشسود و ديسدگا او همسان
ديدگا رايج در جامع سنّتي دربسارۀ نالسش زن در خسانواد و اجتمساع اسست .بنابسه ايسن
ديدگا  ،زن جايگا رروتري نسبت به مرد دارد و يکي از مه ترين علل آن اين اسست کسه
مرد به زع خود ،خردمندتر است .عاليدۀ او مبني بسر نساق عالسل بسودن زنسان در ررتسار
تحاليرآميز او نسبت به همسر

نمودار ميشود ،تا جاييکه تکيهک م او ميشسود .تضساد

ميان مرد مالتدر و اعضساي بسدون اقتسدار خسانواد مسسئلهاي اسست کسه پيسروان مکتسب
جامعهشناسي انتالادي به آن توجّه کرد اند« :هرچند که نگسر

عمسومي جامعسه وجسود

اقتدار بيحدّوحصر مرد را در خانه قبسول نسدارد ،آنهسا معتالدنسد کسه در خسانواد مسرد از
موقعيّتي باالتر (در بسسياري از مسوارد بسه دليسل اقتصسادي) برخسوردار اسست و در اغلسب
تصمي گيريها زن و ررزندان وابسته و مطي ،او هسستند( ».پساکنهساد جبروتسي)11 :2832 ،

هرگونه سرپيچي از اوامر پدر قدرت او را متزلزل خواهد کرد و اين امر باعسث برانگيختسه
شدن خش او خواهد شد .خشمگين شدن مکرّر اين مرد و نمايش آن با مشاجر  ،رريساد،

تحلیل دو رمان پرندة من و ماهيها در شب ميخوابند بر اساس مؤلفههای نوشتار زنانه 50/

به زبان آوردن کلمات مستهجن و متوسّل شدن به تنبيه بدني نشاندهنسدۀ تس

ايسن

مرد براي حفظ قدرت مطلاله است .تمامي اين کنشها به صورت عادت درآمد انسد و بسر
ويهگي ثابت اين شخصيّت داللت دارنسد« :کسنشهساي عسادتي جنبس پايسدار يسا نسامتغيّر
شخصيّت را بروز ميدهنسد و غالبساً تسأثيري مضسحک يسا کنسايي بسر جساي مسيگذارنسد»
(ريمونسکنان .)32 :2837 ،خودکشي او نيز به دليل سست شدن پايسههساي قسدرت اوسست.
کلمات ،عبارت ها و اصط حات نامناسسب در گفتارهساي ايسن شخصسيّت در داخسل خانسه
بسامد زيادي دارند .جم ت او نيز در بيشتر مواق ،امري هستند و رعل «ببين » در پايان
آنها تکرار ميشود .گاهي جم ت او صورت پرسشي دارند ،امسا بسه صسورت امسري تأويسل
ميشوند« :شنيدي بالّال و چالّال و سبزيررو

چي ميگن؟ ...خسود

کسه مسيگسه تسو

مهدکودک کار ميکنه ،تو باور ميکني؟ عالل اينو ببينها ،باور ميکني؟ ...سفار
بچهها دور و بر

کردي

نپلکنسد؟» (اشسرري )13 :2833 ،بنسا بسر پسهوهشهساي جامعسهشناسسان،

تفاوتهاي ک مي زنان و مردان اين نکته را ثابت ميکنسد کسه در حيطس زبسان ،ايسن دو
گرو دو بال جداگانه (ررودست و ررادست) را تشکيل ميدهند( .پاکنهاد جبروتي:2832 ،

 )18واژگان ،اصسط حات و جمس ت شخصسيّتهساي ايسن رمسان نيسز مبسيّن ررادسستي و
ررودستي آنان است و زبساني جنسسيتزد را آشسکار مسيکنسد .وترلينسگ بسراگين زبسان
جنسيّتزد را اينگونه تعريف ميکند« :زباني ،جنسيّتزد است که کساربرد آن تمسايزي
بيادبانه ،نامربوط ،يا ناعادالنه را در ميان جنسيّتهاي مختلف به وجسود آورد يسا تسرويج
نمايد» (همان .)18 :زبان جنسيّتزد به دليل پيامدهاي منفياي کسه بسهدنبسال خسود بسه
اجتماع وارد ميکند ،اهمّيّست زيسادي دارد .بسين ررهنسگ و زبسان جنسسيّتزد رابطسهاي
انکارناپذير وجود دارد .ررسداران برابسري جنسسيّتي معتالدنسد جنسسيّتزدگسي در زبسان
مسسنعک کننسسدۀ جنسسسيّتزدگسسي در درون جامعسسه اسسست و تنهسسا بسسا ايجسساد تغييسسر در
جنسيّتزدگي گسترد تر (جامعه) ميتوان در زبان تغيير ايجاد کرد (همسان .)11 -12 :زبان
جنسيّتزدۀ اين شخصيّتها نيز ارشاکنند زبان جنسيّتزدۀ جامعه است.
نويسند در اين رمان به مسائلي چون جايگا زن بالس متوسّس در جامعس سسنّتي،
وضعيت زن مجرّد يا بيو  ،انديشههاي رايج در اين جامعه در مورد مسائلي چسون ازدواج،
تفاوت ميان دو جن  ،و تنهايي و بيگانگي انسانها بهويه زن و مرد از يکديگر پرداختسه
است .جامعهاي که در اينجا به نمايش درآمد  ،يک جامع سنّتي و گفتمان غالب در اين
جامعه گفتمان پدر/مردساالري است .برخي از زنان با وجود پسذير

انديشسههساي رايسج
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دربارۀ دو جن

و ضعيفتر بودن خود ،معترضاند ،اما ياراي مالابله با سلطهگر را ندارنسد.

يکي از را هاي رهايي زنان ،تغيير دادن شيوۀ تربيت ررزندان است .گروهي ميکوشند بسا
وارد کردن ررزندان دختر به جامعه ،آنها را با محيطي غير از محي کوچک و بست خانه
آشنا کنند (ررنگي ) .برخي نيز توان نبرد را از دست ميدهند و تسلي ميشسوند .غارسل
از اينکه در وضسعيت دشسوارتري قسرار مسيگيرنسد (سسوگند) .سسرانجام عسدّۀ قليلسي کسه
ميخواهند آزادانه زندگي کنند ،تمام توان خود را براي مبارز به کار مسيگيرنسد .ررتسار،
کردار و پوششي که به خواست دل ،ولي خ ف عرف و ناقض قسوانين مردسساالري اسست،
حکايت از متفاوت بودن آنها دارد .جامع مردساالر اررادي را که ررتار و کرداري برخ ف
گفتمان رايج در پيش گررتهاند ،مجازات ميکند .اين زنان يا به حاشيه راند ميشسوند و
يا خود براي اينکه استال لشان را حفظ کنند ،اين جامعه را ترک ميگويند (خان بسديعي
و

يه) .اخت ف در رز تفکّر و انديشه منجر به دورشدن ارراد از ه ميشود؛ ازايسنرو،

تنهايي و بيگانگي انسانها حتّي اررادي که در کنار يکديگر و در زير يسک سسالف زنسدگي
ميکنند ،يکي از مه ترين پيامدهاي مردساالري و مضمون ديگسري اسست کسه در اينجسا
مورد تأکيد قرار گررته است .هرچند تنهايي ارمغان مدرنيته براي انسان است ،ولي گويي
در جامع سنّتي مردساالر نيز پايبندي به سنّت همين پيامد را به دنبال دارد.
نتیجه
تحليل دو متن از دو نويسندۀ زن ده هشتاد نشان داد اين نويسسندگان کوشسيد انسد بسا
بهر گررتن از تکنيکهاي نوشتاري مناسسب و بسا تأکيسد بسر مضسامين زنانسه ،بسه سرح
انديشههاي خود بپردازند؛ در هر دو اثر س بهجز بخشي کوتا از رمان اشرري س خواننسد از
دريچ چش يک راوي زن با دنياي رمان آشنا ميشود؛ قهرمان اصلي نيز يک زن اسست.
ويهگي خاصّ اين روايتهاي زنانه ،توصيف دقيق و صميمي زندگي ،حالتها و احساسات
شخصيّتهاي زن است و ميتوان جهان دروني و نگسا ويسهۀ زنانسه را در آنهسا بازيارست.
جلو هاي گوناگوني از زن ايراني در اين رمانها به نمايش درآمد است؛ برخسي از زنسان،
زنِ مرد/پدرساالر هستند .گويي ست کردن به زن چنان در بطسن جامعسه نهادينسه شسد
است که اين زنان آن را چون امري مسلّ و بسديهي مسيپذيرنسد و حتّسي خسود همچسون
مردان در اعمال و گستر

آن مسامحت روا ميدارند .بدين ترتيب دامن انتالاد ،به خسود

زنان نيز کشيد ميشود .برخي از زنانِ تحت سسلطه ،معتسرضانسد ،امسا يساراي مالابلسه بسا

تحلیل دو رمان پرندة من و ماهيها در شب ميخوابند بر اساس مؤلفههای نوشتار زنانه 51/

سلطهگر را ندارند و برخي عصيان مسيکننسد و هنجارهساي جامعس مردسساالر را زيسر پسا
ميگذارند .تکگويي دروني و جريان سيّال ذهن دو تکنيک غالب در اين رمانها هسستند
و روايت واقعيّت ذهني و دروني در آنها بر واقعيّت ظاهري غلبه دارد .زمان نيز با حرکست
پيوست خ ّ روايت از عين به ذهن و بالعک
يک روايت منسج با زماني مشخّ

شکسته ميشود؛ ازاينرو ،در اين رمانها با

روبهرو نيستي  .بخشهاي زيادي از داستان در ايسن

رمانها يا در درون خانه بهعنوان مه ترين مکان منازعسه ميسان زن و مسرد يسا والسدين و
ررزندان به وقوع ميپيوندد يا در آشسپزخانه يسا در مکساني مثسل ذهسن کسه مسردان هسيچ
حضوري در آن ندارند .در اين رمانها دو شاخ زباني در تالابسل بسا يکسديگر قسرار دارنسد:
شاخه اي که انديشههاي مردساالري را بسرم مسيکنسد و شساخهاي کسه مبسيّن گفتمسان
زنمحور است .اين متون ،متوني متکثّر و چندصدا هستند که در آنهسا مسيتسوان منازعسه
ميان دو گفتمان مردساالر سنّتي و گفتمان زنمحور را مشاهد کرد.
از نظر محتوا نيز مضامين و موضوعات مشسابهي همچسون مسسائل و مشسک ت زن در
جامع مردساالر ،سرنوشت يک زنِ دچارِ اخت ف رکري با همسر خود ،سلط مردساالري
بر او ،بيورايي مردان ،ناتواني مردان ،سرنوشست يسک زن مطلّالسه ،نالسد زنسدگي زنسان در
گذشته ،اهمّيّت ازدواج در جامع مردساالر و تنهايي انسانها س بهويه زنسان س در هسر دو
رمان مطرح شد اند .تکرار درونمايه هسا و مضسامين در آثساري کسه در يسک دهسه نوشسته
شد اند ،بر وجود چنين معض تي در جامعه داللت دارند .بهکار گررتن صناعتهاي نوين
نگار

در داستانها نيز حاکي از تحوّالت رکري و اجتماعي هستند و هم اينها بايسد از

را مطالعات ررهنگي کاويد شوند.
پينوشتها
 .2برخي از سازمايههاي برجسته که در تحليل سبکي بايد مورد توجّسه قسرار گيرنسد ،عبسارتانسد از:
الگوي متمايز يا همترازي در ررم چاپي متن ،صداها ،واژگان ،دستور زبسان يسا سساختار جملسههسا ،تکسرار
برخي ساز هاي زباني ،و انحراف از قاعد هاي زبان خودکار يا سبک تعريفشدۀ همان نوع متن يسا بارست
(وردانک.)12 :2831 ،
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