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  دهیکچ
 يبرا افراد جوامع، شتریب در اما مردان برابر است، و  زنانیارزش ذات ،یستینیفم يها دگاه گروهیبنابه د

انـد تـا    ل گرفتـه ک شـ ی اجتماعيها تک مدرن حرةن اساس در دوری بر ا.اند قائل يا ژهیو ازیامت مردان گروه
، در قالـب  ی اجتمـاع يهـا  تکـ ن حریـ حضور زنان در رونـد ا  .مردان را محقق سازند و  زنانيشعار برابر

 مختلف مـورد مطالعـه      يها ه در گستره  کسته است   یت است و با   ی مختلف حائز اهم   يردها و رفتارها  کعمل
ن یـ ات ایـ س در جوامـع مختلـف جهـان مـدرن از تجل    ینـو   زنان رمـان تیفعال .ردیشتر قرار گی بیو بررس

 ریـ ن بابـت غ یـ ، از اییایتانیبر سینو رمان وولف، اینیرجیوحضور مؤثر  و  بوده استیماع اجتيها تکحر
 يبـرا  رگـذار ی تأثیتیز بـه عنـوان شخـص   یـ دانـشور ن  نیمیسـ  يهـا  خطابـه  هـا و  نوشـته  است و ارکان قابل
 يوبـه سـ   رمـانِ  یقـ یتطب یبررسـ  ن مقالهیا هدف .دارد او یستینیفم التیتما از ، نشانیرانیا سانینو رمان

 نیمیسـ  ۀنوشـت  سرگردان ساربان آن دوم جلد و یسرگردان ةریجز و وولف، اینیرجیو ۀنوشت ییایدر فانوس
، يتر از هـر مـورد   ه مهمک است يا یستینی فميها هین مقاله، نظریخاستگاه ا .است سمینیفم منظر از دانشور

 متفـاوت از مـردان بـه    یهن و ذ ی، فرهنگ یشناس ستی ز يها یژگی و ي مستقل از مرد و دارا     يزن را موجود  
 يهـا  شـباهت هـا،   ق آنیات منتقدان و تطبیها، با استفاده از نظر  متن رمانی بررسیدر پ. آورند یحساب م

 آرزوهـا،  ،یچـه سـنت   و مـدرن  زنـان، چـه   .شود یم دهیها د ن رمانیا يها تیشخص و نیمضام در يمتعدد

  .ردیگ یم ارک به زنان بر غلبه يبرا را یهمسان ياپدرساالر راهبرده نظام دارند و کیمشتر يدردها و ها ترس

 . مردانةریخ نگاه زنان، زبان ،يپدرساالر ،سمینیفم دانشور، نیمیس وولف، اینیرجیو :يدیلک يها واژه
                                                           

 E-mail: bahram.behin@gmail.com، 0412-4327501: ، دورنگار0412-4327501: تلفن ∗
  :m-bagheri14@hotmail.com E-mail،0412-4327501: ، دورنگار0412-4327501: تلفن ∗∗



  1391 ، تابستان2 هشمار، 17 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  26
 

  مقدمه
ت بوده ین واقعی از ای ناش،خ مدرنی حقوق زن و مرد در تار     يمباحث حول و حوش برابر    

 يبـرا  يبـشر  جوامع شتریب اما ،برخوردارند يبرابر یاتذ ارزش از مردان و ه گرچه زنان  کاست  
 و يبرابـر  تـا  از بـوده  یـ ن یاجتمـاع  یتکحر نیبنابرا. اند بوده قائل يا ژهیو يهاازیامت مردان گروه

تقاطع  مراتب سلسله گرید با تیجنس موضوع هک چرا ،ندک برقرار مردان و زنان نیب را مساوات
 يریتـدب  و برنامه سمینیفم مردم، عموم تصور دره کند ک یح میز تصرکبل هو). 7من دیفر( دارد
 صـادر  مـردان  ضـد  بر ها ستینیفم يسو از دیشد ییها نشکوا البته. )1ز  کوه(است   مردان ضد
ست یـ نـیمـدان ف ـنـه منتقـ   ین زم یدر همـ  . است بوده مردان ییجو سلطه لیدل به آن و است شده
 بـه هـم     یشناسـ  ستیـ ه زنـان از نظـر ز      کـ نـد   ن معنا ارائه داد   ی را در ا   »ي خواهر ۀرابط«وم  ـمفه

 ،یستیـ نی فميها تک حرد دری باجهی، در نت خورده اندشان به هم گرهیها تیاند و در مسئول   مرتبط
 خـود را از  ي معنـا  »ي خـواهر  ۀرابط«ها  بعداما  ). 3ز  کهو(نند  کت  یگر حما یدیک از    و فعال بوده 
 بـه   مردان مانند آنان جنسان هم از یوهگر هک دندیرس جهینت نیا به خود ه زنان ک چرا   ،دست داد 

 لیتعـد  و رییتغ به شروع سمینیفم رهبران بیترت نیا به. )3 ثورنهام (باورمندند یتیض جنس یتبع
 زنـان  ۀطبق و نژاد مبحث به راجع يا تازه یآگاه و اختالف به ها ستینیفم و ردندک یجنس نظام
 ۀطبقـ  و نـژاد  طبـق  بـر  آن یچگـونگ  و نوع اما ،ندا سلطه ریز زنان ۀهمنش،  یب نیبنابرا. دندیرس

 و ي هرچـه هـست، پدرسـاالر      مـا ا .)همـان (اسـت    متفاوت آنان پوست رنگ یحت و یاجتماع
 تحـت  ۀجامعـ  در .است ظلم منشأ زنان، ۀهم هیعل مردان ۀهم مند نظام ییجو سلطه ،يمردساالر

 بـه  تـصور  نیـ ا ،سـلر بر به بـاور   و شود یمرد شمرده م   ةبرازند و ستهیشا ،قدرت ،مردان نترلک
  .)166برسلر  (ابدی یم اسکانع مردساالر جوامع اتیادب و فرهنگ در یخوب

 شـان  یاجتمـاع  و یشخـص  یزندگ در زنان هک اند دهیوشک ها ستینیفم است معتقد ثورنهام
 لیـ تحم زنـان  بر مردساالران هک ییانزوا از تا ،شوند مردان هیشب یازاتیامت و ها تیمسئول متحمل

 حقـوق  از زنـان  یآگـاه  ،هـدف  نیـ ا بـه  دنـیـ رس ۀالزم). 27ثورنهام  (ابند  ـی اتـنج نندک یـم
 و دهنـد  رشـد  را رشـان کتف و منطـق  قـدرت  هک است يضرور زنان بر. است شان شده فراموش

 ولستون يمر) همان(شوند   رها رمعقولیغ و یعاطف موجود مانند یالقاب از تا نندک علم لیتحص
 يهـا  گـاه یجا از زنان هک شود یم ادآوری ت از حقوق زنان   یحما اش تحت عنوان   در مقاله  رفتک
 نیبـد . داننـد  یمـ  الزم تخـصص  و ییتوانـا  فاقد را ها آن مردان رایز ،شوند یم زده نارک یاسیس
 ).15 سندرس(ومند  کمح فرزندان ينگهدار و تیترب ،يدار خانه خانه، در ماندن به زنان بیترت

سم ینی از موضوعات مطروحه در فم     یکی ،ازاتشانیت و امت  یبه وضع  زنان نسبت    یباال بردن آگاه  
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 ي و رهبـر کمـ کن زنـان بـه      یبنـابرا . سـت از  یـ ن مقالـه ن   یـ  ا يردهایک از رو  یکی زی ن فاز دوم و  
 ی خود را با مسائل اجتماع     ی خود دارند و امورات شخص     يها ی در رشد آگاه   یها سع  ستینیفم

 را ییزناشـو  روابـط  و شـدن  فرزنـددار  ،ازدواج هـا  ستیـ نیفم. زنـد یآم ی مـ   به هم  زی ن یاسیو س 
 هـا  آن لیدل نیهم به. آورند یم حساب به زنان بر يفرد صورت به ستم و ظلم اعمال يها انالک
  ).28ثورنهام (اند  مبارزه و تضاد در كمشتر یزندگ و ازدواج یسنت رسوم یبرخ با شدت به

 ست،یـ نیفم نظـران  صاحب رایز. دارد يا ژهیو گاهیجا ها ستینیفم نظر در زن یمال استقالل
ـ کح و غلبه يبرا مناسب یمحمل را زن ياقتصاد و یمال ازــین  خیتـار  ولـــ ط در مـردان  یمران
 مـردان  بـا  برابر يایمزا و حقوق آوردن بدست يبرا خواه يآزاد يها ستینیفم نیبنابرا. دانند یم

 و ازهـا ین و دنـد ز یهمگـان  اعتـصاب  بـه  دسـت  هـا  تکشر و ها ارخانهک در ،برابر ارک يازا در
 کیـ  شفکـ  ها ستینیفم ،رشدهکذ موارد بر عالوه. )16آزبورن ( ردندک ادیفر را شانیها خواسته

 انگریب هک یزبان اند، پنداشته يضرور خود بخش يآزاد تکحر املکت يبرا را ينظر دیجد زبان
 نـسور سا و نتـرل ک مردسـاالرها  توسـط  موجـود  زبان رایز ،باشد زنانه يها خواسته و احساسات

  .)27 ثورنهام (دارد رییتغ و یبررس به ازین لماتک یبرخ يمعنا هک يطور به شود یم
 و مطالعـات  ۀعرصـ  در شتازیـ پ و ییایتانیبر زن سینو رمان و پرداز هینظر وولف، اینیرجیو
 را زنان روشن طور به شیها یسخنران و ها نوشته گرید و خود آن از یاتاق تابک در زنان، حقوق

 طـور  بـه  رمـان  یادب ابزار از او. خواند یم فرا خودشان تیوضع از یفیتعر باز ۀارائ و يداریب به
  را زنـان  یدادخـواه  ادی در آثارش فر   و ردیگ یم بهره اش یستینیفم دیعقا انیب يبرا يا هنرمندانه

ـ     ینیرجی، و  منتقدان .)7 ینکنیپ (رساند یبه گوش همگان م    استقالل سبک يبرا ن یا وولـف را اول
ا پنهان شدن تحت اسم مـستعار       ی یخواهش را بدون عذر   یها رزوها و خواسته  ه آ کدانند   ی م یزن
 بـا   یهـا و آالم زنـان در اجتمـاع          از رنـج   یقـ ی زن است و فهم عم     یکود  او خ . رده است کان  یب

  .ردک دنبال ز در عملیاش ن ی شخصیوولف اعتقاداتش را در زندگ. مان مرد داردکحا
ه استانداردها و فرهنگ   ک را   یسلکوت و ها  یال ،یاستراچ ، چون فورستر  یسندگانیوولف نو 

ه از کند ک یمق یسندگان را تشویگر نویدهد و د ی مورد انتقاد قرار م  ،دهند یج م یمردساالر را ترو  
زنانه ن نگارش   یینند تا قادر باشند آ    ک عبور   ،ن افراد یجاد شده توسط ا   ی ا يها تیمرزها و محدود  

ن جامعــه و    ی قـوان  ۀده نخواهد نشد مگـر همـ      ی زنان شن  يا صد دیگو یوولف م . ج دهند یرا ترو 
شان بـا مـردان     یـ ها رش تفاوت یپذوولف زنان را به      .ان گذاشته شود  ی بن  از نو   آن ي نظر يها هیپا

چـار اضـطراب و   ن تفـاوت د ی با اییرو درروه خود را در کخواهد   یند و از آنان م    ک یدعوت م 
  .)6 ینکنیپ( خود ببالند ینند و به زنانگک نیناراحت
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 ماننـد  یمختلفـ  يهـا  گونه به زین رانیا جمله از یشرق يشورهاک در یستینیفم يها جنبش
ـ  حسن (شد ظاهر پسامدرن و الیستانسیاگز برال،یل ال،یسوس ال،کیراد سمینیفم ن یمی سـ  ).2 یل

 حقـوق  بـا  را خواننده هک ي به طور  ،دارد زنان يصدا رساندن در یسع شیها داستان در دانشور
ـ  حـسن  (سـازد  یم آشنا آنان بر وارده ستم و زنان ۀرفت ستد از هـا    مـصاحبه  ی در برخـ   .)3 یل

 نیـ ا او نظـر  از هکـ  چـرا  ،دانـد  یمـ  الکیراد و یافراط سمینیفم مخالف را خودارا  کآش دانشور
 را خـانواده  نهـاد  و گذارنـد  یمـ  پـا  ریـ ز زنان بر عالوه زین را مردان حقوق یافراط يها شیگرا

 ندک یم هیتوص زنان به ،وولف مانند او .سازد یم جدال کدر  را مردان و زنان يایند رده،ک متزلزل
 عوامـل  ردنک فراهم و زن حقوق بردن باال در را امر نیا ۀالزم و نندک افتخار خود یزنانگ به هک

،  با افراد و طبقات مختلف جامعه برخـورد داشـته اسـت         ي و .)9 یقیدق (داند یم او يبرا یرفاه
ان یـ ن میپردازد و در ا ی می و خانوادگیالت اجتماعکموضوعات و مش ش به   یها داستانن  یبنابرا

 سـه  ی سـرگردان ةریـ جزه در رمـان  کـ نطور یهم. رندیگ یمسنده قرار یزنان مورد توجه خاص نو    
  .مادر و دختر مادربزرگ، ت زن از سه نسل حضور دارند،یشخص

ـ     ک ین معن یابه  .  است ینشی و گز  یقین مقاله تلف  یرد ا یکرو ـ  هیـ ن نظر یه مقالـه از ب  یپردازان
 ياست در فازهـ یـ نیدام منتقـدان فم که هر ک ...رفت وکستوا، ولستون   یرکسو،  یکچون وولف، س  

 بهـره جـسته    ینشیصورت گز  بحث مقاله به     ي، با توجه به اقتضا    ندا )ا سوم یاول، دوم    (یمتفاوت
  .است

ان هم مورد   ن رم ی ا  است، ده ش ییای فانوس در  يسوبه   از رمان    ی متفاوت يها  قرائت نونکتا
هـا   تیچول اولسون بر شخـص . ات بوده استی آماتور ادبيها  و هم خواننده   پژوهان توجه وولف 

 یـک ه کـ ه اسـت  ی دو سـو ی گفتمـان ،ه رمـان کند و معتقد است ک ید مکیط تأیشان از شراکو در 
ـ  ی ديار و مهربـان و سـو     ک مادر فدا  یک  است، ی آن خانم رامس   يسو ـ یگـر ل از ه کـ  اسـت،  ی ل
ل کر  دیند اما دومک ین مکی تابع است و تم  یاول. زند ی مردساالر سرباز م   یرش قواعد زندگ  یپذ

  .ت استیاهم یشان بیازهایبه مردان و ن
سم و نظرات خـود وولـف   ینی رمان وولف از منظر فم   یبررستابور در مقالۀ روشنگرش به      

ن یهمچنـ . دیستا ی رمان وولف مرا دراو بحث زنان و حقوقشان   . پردازد یم از آن خود     یاتاقدر  
و به کسی بری لیطور مثال ل به. پردازند یت در اثر می واقع يها هی ال ی از مطالعات به بررس    ياریبس

ـوند یـ ت است و گذشته و حـال را بـه هـم پ       کدر حر طور مداوم   ه ذهنش به    ک یتیعنوان شخص 
  .گران قرار گرفته است پژوهشةژیت وی، مورد عنازند یم

 يهـا  هیـ  دارد در ال   یسع» ر رمان سووشون  گفتمان غالب د  «اش    در مقاله  يد قبا یعل نیحس
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رات ییـ تغ بـه  یه دانشور نگـاه خاصـ   ک ییز آنجا ا. ندک ی و موضوع رمان را بررس     یمتفاوت، معن 
 را بـه هـم      يا  و اسـطوره   یاسی س ،ی اجتماع يها ه جنبه ک، توانسته است     دارد ی و اجتماع  یاسیس
، ياز نظـر قبـاد  .  خاص دانشور شناخته شده است   يدئولوژی ا ه تحت عنوان  ک یزد، موضوع یمایب

نـد  یگز ی برمیلمات را با دقت خاصک. سازد ب یرانی مستقل و ا   یتی هو ، دارد یهمواره دانشور سع  
ه موضـوع   کـ پنـدارد    ی م يقباد. زند یوند م ین پ یها را با د    رد و آن  یگ یو از شعر و حماسه بهره م      

 حقوق از دسـت  ي دانشور است و برای اصليها  از دغدغهیکیزنان و مظلوم قرار گرفتن آنان،   
ن یتـر  ، مهـم  ، در نظر دانـشور    يبه اعتقاد قباد  .  قائل است  يا ژهی آنان احترام و   ي زنان و آزاد   ۀرفت

الت یاند و از تحـص  داشته شده نگاهی خراف يه در باورها  کان است   ت زن ی، وضع ی اجتماع ۀمسئل
ش یه دانشور از زنان بـه نمـا  ک یقیوشن وعمر ری تصویرانی مطالعات ا  ۀدر مجل . ندباالتر محروم 

 یات فارسـ یـ دانـشور در ادب   . شود ی قلمداد م  یات فارس ی بزرگ به ادب   یعنوان سهم گذارد، به    یم
 و اجتمـاع را بـه       يدار امـورات خانـه    د،یاحساسات شـد   ،یه مرد محور است، توانست زنانگ     ک

 ی خـانوادگ ی در زندگیوعع و متنی بده زن، نقش کدهد   ی دانشور نشان م   يارهاک .شدکر ب یتصو
 )2قبادي  (.ندک یانی شاکمک ی زندگيغناتواند به  یدارد و م
 یه دانشور به عنوان شخـص     کند  ک یاستدالل م »  چون بهشت  يشهر«قالۀ  ن در م  ین نو یحس

 از  یکیر تـار  ی مردم طبقات متفاوت، تصو    ی زندگ يها يط جامعه و دشوار   یآگاه به مسائل و شرا    
 یعبـدالعل . )1نوین  (دهد ی به دست م   یخی تار ی بازه زمان  یکدر   و مردم محروم،  ت زنان   یوضع

 قدرت دانشور در برخورد بـا مـسائل         ی در بررس  ی سع »ی سرگردان ةریجز«ب در مقاله    یدست غ 
وت بـه دشـت     یـ ه بـه قـول ال     کـ  را   20 مدرن قرن    یت زندگ ی دانشور وضع  ییگو. دارد یاجتماع
 یر زنـدگ   د ی هـست  یب، سـردرگم  یدگاه دست غ  یاز د . ستده ا یشکر  یماند، به تصو   ی م یسترون
داد ـ رخـ  یـک ه  کـ  بل ،ستیـ  ن یاش شخص  ی و اجتماع  ی انقالب يها تی و فعال  ی، خانوادگ یشخص
دانـد و   ی مـ از سووشـون   ذهن دانشور را متفاوت      ی سرگردان ةری جز او در .  است ی جهان كمشتر
  مـشهود اسـت    یردان سـرگ  ةریـ جز ي دانشور در رمـان دو جلـد       يرکه رشد ف  کند  ک یح م یتصر

 امـا   ، و روشن است   كز قابل در  یهمه چ ) سووشونقهرمان زن    (يدگاه زر یاز د . )7غیب   دست(
 در  یدهـد هـست    یت دانـشور اجـازه نمـ      ینها  در برد اما  ی رنج م  یک مبهم و تار   ییای در دن  یهست

 . استیدنبال راه نجاته به ک، بل بماندیسرگردان
 یبررس به   ي، افراد متعدد  یسی و انگل  یو رمان فارس   د ۀنیر طبق مطالعات انجام شده در زم      ب

ن دو اثـر،    یـ  ا یقی تطب ۀاند اما مطالع   ت جداگانه پرداخته  صورن دانشور و وولف به      یمی س يارهاک
 .ن دو اثر داردین ای بی و فرهنگيرک ارتباط في در برقراریه سعکن مقاله است ی اينوآور
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  یبررس و بحث
 خـانم  ۀنوشـت  ییایـ در فـانوس  يسـو  بـه  یسیـ انگل نرما یقیتطب یبررس یپ در مقاله نیا

 چـاپ  به آثار نیآخر گردان سر ساربان آن دوم جلد و یسرگردان ةریجز رمان و وولف اینیرجیو
 هـا،  شکشمکـ  قیـ تطب و لیتحل بر مقاله یاصل زکتمر. است دانشور نیمیس ترکد خانم از دهیرس

 نیـ ا زن يها تیشخص يازهاین و التیمات ها، خواسته روابط، ها، ینگران آرزوها، ها، ینیب جهان
 هـا  رمان نیا يجو سلطه مردان قیتطب و یمعرف به مقاله نیا نیهمچن. است گرفته قرار یادب آثار
  .پردازد یم زنان بر غلبه منظور به آنان يها راهبرد و

 یاجتمـاع  و یشخـص  یزنـدگ  طیشـرا  از یقیعم كدر ییایتانیبر و یرانیا سندهینو دو هر
 حقـوق  از زنـان  ردنکـ  محـروم  بـه  شانیـ ها گفتـه  و ها نوشته در را مردساالر نظام و دارند زنان
 یجهـان  یاسیس يدادهایرو از متأثر دو هر دانشور و وولف يها نوشته. نندک یم متهم شان یعیطب
 ،یسـرگردان  ةریجز رمان قهرمان ،یهست. باشند یم مقدس دفاع و یجهان يها جنگ مانند یمل و

  .ندک یم هیتشب الل و رک و ورک يها مونیم ریتصو به را یعیطب ۀرفت دست از حقوق
  .شو الل ورشو،ک، 1رازگو يها مونیم: گفت یتلخ به یهست
 ت؟یاکح آن است چگونه: دیپرس میسل
. داد نـشان  السکـ  یینمایسـ  ةپـرد  يرو را گانه سه يها مونیم ریتصو یمان استاد روز یک

 يرو دسـت  هـا  مـون یم از یکـ ی. مجسمه ورتص به شتریب است، يهند يهنر معروف اثر کی
 در هـا  زن حال وصف. دهانش يرو دست يآخر و گوشش يرو دست یکی گذاشته، چشمش

  ).25، 1372، دانشور( ما کوچک يایدن
ـ  يایـ دن. شـود  یمـ  مـشاهده  یبـه خـوب    مـدرن  زنان با یسنت زنان تقابل رمان، دو هر در  ۀزنان
 و زده غـرب  زنـان  نمـاد  هکـ  مـادرش  يایـ دن از یسـنت  زنان نسل ةندینما ،یهست مادربزرگ توران،

 در اسـت،  مـدرن  و جـوان  زنـان  ةنـد ینما هک یهست. متفاوت است  اریبس است، الکیراد ستینیفم
. اسـت  دیـ ترد و یسردرگم ینوع دچار مادر، الکیراد ای مادربزگ یسنت يایدن دو از یکی انتخاب

ا یـ تورکیو عصر نوزده قرن یسنت زنان ه گروه ب متعلق هک یرامس خانم اعمال و ارکاف متشابه طور به
ـ  و. اسـت  ارکآش تضاد در جوان هنرمند زن وکسیبر ی ل یل ينوگرا يرفتارها و دیعقا با است،  یل

  .است شیراه خو یینها انتخاب در دیترد و یسرگردان دچار یهست مانند هم وکسیبر یل
                                                           

 يگـر ی دست بر دهـان نهـاده و د       يگریهاده، د  دست بر چشم ن    یکیه  کاند  ینما یمون را م  یسه م  ره،یکن سه پ  یا -1
ر شـو،  کا ی نشنو، ياما چرا به جا! رشوکور شو،الل شو و     کا  ین، نشنو،   ینند؛ نب ی ا يای گو هش نهاد یها دست بر گوش  

  »راستاریو«. سنده رفته استیه در قلم نوک است ییگمان خطا ی رازگو آمده؟ بةواژ
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 یانونکـ   هستی را عامل   ،»نپسامدر يشهرزاد: دانشور نیمیس«اش   خواندنی ۀمقال در ندهیپا
 ازرا   یعـاطف  يهـا  نشکـ وا شتریـ ب ،خواننده طوري که  ، به کند معرفی می  یسرگردان ةریجز رمان
ـ  گاهـا  و یرامـس  خانم ر،ین تای اک چون میمنتقدان نیهمچن ،ندیب یماو   چشمان ۀچیدر ـ یل  ی ل
 دیـ عقا  ترتیـب  بـدین  ).122پاینـده   ( دانند یم ییایدر فانوس يسو به تیروا انونک را وکسیبر
 نیهمـ  به و شود یم انیب ی ل یل زبان از یجنس مراتب سلسله و تیهو رامونیپ وولف یستینیفم

 رتـعـش  و یـهـست  دهـان  در زنـان  يها تیمحروم و مسائل به را اعتراضاتش زین دانشور نحو
 ها آن. دارند کخش و يجد یجنس مراتب سلسله يبرانداز در یسع عشرت و ی ل یل. گذارد یم

 و مستقل ،یسنت يا جامعه در و نندک نقض را مردان و زنان نیب یتیجنس ۀفاصل تا نندک یم تالش
  .نندک یزندگ یرسنتیغ

 خدمت در است يابزار زبان، هک ندک یم استدالل يفرانسو لسوفیف و منتقد سوکیس هلن
 كتـر  را دموجـو  زبان از استفاده دیبا زنان سوکیس نظر از.  بر زنان  یی ستم روا  يبرا مردساالران

 ی ل یل و انینور ی هست ).364 زیولفر (باشند دیجد یگفتمان بازنوشت و شفک باز یپ در و نندک
 بـه  رینـاگز  همچنـان  امـا  ،دانشورند و وولف یستینیفم ذهن مخلوقات هک وجود نیا با وکسیبر

 نیـ ا حاضر حال در رایهستند، ز  شود یم سانسور و نترلک مردان توسط هک جیرا زبان از استفاده
ز یـ ن مـردان  از مـستقل  یخودآگـاه  و ینـ یب جهـان  سبک ها از  آن. است موجود ۀرسان تنها زبان

ـ  ابـراز  يبـرا  گـاه  و اند ها نقاش  آن دو هر. عاجزند  بهـره  هنرشـان  از شانیـ آرزوها و هـا  ینگران
ـ  نقاشان دو هر یهست و ی ل یل. نباشند مردساالرانه زبان از استفاده به مجبور تا رندیگ یم  یتجرب
 يهـا  سـمبل  شانیـ تابلوها در هکـ  نـد  ا )حالـت دوسـت    (یستیـ ونیسپرسکا پسا و )منتالیسپرکا(

 .نـد ینما یم معنادار هنرمند خود يبرا فقط گاه هک رندیگ یم ارک را به  یهندس الکاش و یخصوص
 یترنجـ  لکشـ  از خودش به   میسل يخواستگار از را خود تیرضا احساس یطور مثال، هست   به

 .شدک یم ریتصو به رنگ بنفش یمثلث به هیشب را یرامس خانم ی لیل و شدک یم گرد
ـ  را قهرمانـان  ینقاش داستان، هنر  یسنت زنان یحت و مردان گرید ییسو از  جلـوه  ارزش یب

 خـود  فیوظـا  انجام از را زنان هک نندک یم قلمداد ی سرگرم ی نوع  حد در تنها را آن و دهند یم
 و فیـ ظر يها ییبایز شناخت به قادر هک محور خود نمردا. دارد یم باز مادر و همسر عنوان به

 يآقا. نگرند یم حقارت ةدید به ی ل یل و یهست يهنر ارک سان به یک یلکش به ،ستندین هنرمندانه
 ننـد، ک ینقاش توانند ینم زنان« هک ندک یم اعالم اراکآش ییایدر فانوس يسو به رمان در یتانسل

 هکـ  آنگـاه  نـد ک یمـ  غلبه ی ل یل بر ترس و درد وه حس عال به ).74وولف،   (»سندیبنو توانند ینم
ختن هنـرش   یدرآم از او. نندک یم نگاه حقارت ةدید به اش ینقاش به یرامس يوآقا یتانسل يآقا
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ـ  خـشم  و احـساسات  از يبـار  هکـ  ییگـو  اسـت،  زاریب  آنان، یتیبا نگاه جنس    در را خـود  ۀزنان
 ینقاشـ  بـر یف يرو بـه  امـل ک یتـوجه  یب با میسل درفشان، دوست  فرهاد. است نشانده شیتابلو
 خـوب «: دهـد  یمـ  پاسـخ  خونسردانه یهست ۀیگر مقابل در و ندکش یم را آن و ندینش یم یهست

  .»دیشک یم گرید یکی
  :ندک یم هیگر برشیف يبرا یهست هک ندک یم گمان هم میسل یحت و
  ؟ینک یم هیگر چرا خواهر: دیپرس میسل -
  .ردک داغون را برمیف آقا نیا -
  .خرم یم بریف یبخواه تا تیبرا -
  .بودم ردهک ینقاش تو يبرا شیرو -
  ).59، 1372دانشور،  (دیشک یم گرید یکی خوب: گفت لندهور -
 از بعـد  ینقاش ۀادام انکام نگران داستان، هنرمند زنان هک شود یم باعث مردان دگاهید نیا
 و بمانـد  مجرد دهد یم حیرجت هنوز یسالگ سه و یس سن در ی ل یل هک يطور به باشند ازدواج

 بـه  هکـ  دلکـ پا مـراد  جـز  نـدارد  اعتماد يمرد چیه به یسالگ شش و ستیب سن در هم یهست
  :هک ندک یم اذعان خود یهست. نهد یم ارج هنرش
 هکـ  یینو زن دهد یم انکام من به. ندک استثمار مرا خواهد ینم هک است يمرد تنها مراد -

  .)15، 1372،  دانشور (بشوم خواهم یم
 طـور  بـه  دوبـوار  نیمیسـ  ،است بوده مردساالر انیفرمانروا خدمت در زبان زمان، طول در
ـ  يهـا  قالـب  در مـردان  يهـا  نوشته و ارکاف هک ندک یم اعالم شفاف  و یمـذهب  ،يریاسـاط  ،یادب
 زنـان  جیتـدر  و بـه   داشته شده نییتع شیپ از يها شهیلک در زنان فیتعر در یسع عامه فرهنگ

 را ردانـــ م بـه  ازشـان ین و یوابـستگ  سازند، یم یدرون را ها يبند قالب و فیرتعا نیا زین خود
  .شوند یم مطالباتشان و مردساالران میتسل ییاالکچونان  یآسان به و رندیپذ یم

 رد و بیذکـ ت يمردسـاالر  نظـام  هیعل مبارزه و مقاومت يبرا ها ستینیفم ياستراتژ گرید
 جوامـع  در. ننـد ک یمـ  فیـ تعر مـردان  ۀانیجو لذت نگاه يبرا ییاالک را زن هک  است ییها شهیلک

 زانیـ م بـا  بـا یز ییاالک عنوان به شان ییتوانا و آنان يظاهر ییبایز زانیم با زنان ارزش مردساالر
ـ  آثـار  در وولف و  دانشور .)96 ثورنهام (شود یم یابیارز مردان نگاه ارضاء  طـور  بـه  شـان  یادب

ـ  مثـال  عنـوان  بـه . نندک یم انتقاد شدت به انزن به مردان ۀانیجو لذت نگاه از سانکی ـ  یل  در ی ل
 بـرخالف  و شود یم خاطر آزرده یتانسل و یرامس يآقا يعاد ریغ نگاه از یرامس خانم یمهمان

 نگـاه  از هـم  یهـست . دهـد  یم قرار مردان از دور را گاهشیجا و یصندل ،یرامس خانم شنهادیپ
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. شـود  یمـ  منزجـر  بـدنش  و چهره بر مردان گرید و ییاکیآمر یراسلک يآقا و مراد پدر صیحر
 نگـاه  ییجـو  بهره يبرا بایز ئش و فیلط جنس عنوان به خود جنسان هم به هم یسنت زنان یحت

 هکـ  زکبـان  يآقـا  با ی ل یل ازدواج رکف مادر، کی مانند یرامس  مثال خانم  ي برا .نگرند یم مردان
 ۀعرضـ  در یسع و پروراند یم رس در شود، ینم قائل ارزش انسان یکعنوان   به زن وجود يبرا
 پـسرش  يبـرا  یهـست  يخواسـتگار  ۀمقدم عنوان به هم یفرخ خانم نحو نیهم به. دارد ی ل یل

 زن ییگـو . نـد ک برانـداز  را یهـست  ةچهـر  و تـن  تـا  نـد ک یم دعوت سونا حمام به را او م،یسل
 و رکـ تف قـدرت  نـه  ،اوسـت  يگـذار  ارزش اریـ مع ظاهرش لطافت و ییبایز هک است يموجود
  .تعقلش
 سـال   در »زنـان  يبـرا  ها شغل« نام به اش يانتقاد ۀمقال در مبسوط طور به وولف اینیرجیو
 داده شـرح  را ایـ تورکیو عـصر  يبرا زن قبول از  قابل مدل همان ای یخانگ ۀفرشت مفهوم 1931
 مـردان  از يبـردار  فرمان يسو به تا شود یم اطالق زنان به یخانگ ۀفرشت عنوان او نظر از. است
 ارنـد کفدا اریبـس  ها آن: است شرح نیا به یخانگ يها فرشته مشخصات یبرخ. شوند داده قسو
 بـرآوردن  مسئول و ندارند يا خواسته ای ازین خودشان ییگو نند،ک یم یزندگ رخودخواهانهیغ و
ـ  در یخـانگ  يهـا  فرشـته . )14 یهنـدل  (نـد ا شان فرزندان شوهر و  يازهاین  فیوظـا  انجـام  یپ

 بـه  یاعتراضـ  و رنـد یگ یمـ  دهیـ ناد را مطالباتشان و حقوق همه. شانند يارد خانه و يهمسردار
 شـان  خـانواده  چـارچوب  و شـوهر  بـه  و هـستند  ها سنت بندیپا شدت به ندارند، موجود وضع

  .نندک یم خانه امور صرف را خود زمان شتریب و وفادارند
 نـوگرا  زنـان  طتوسـ  دانشور نیمیس و وولف يها رمان در ،خو فرشته و کیالسک زنان نیا

 زنـان  یتـوجه  جالب طور به. ندینوگرا زنان یمعرف یپ در سندهینو دو نیا و شوند یم سرزنش
 توانـد  یمـ  نیـ ا و رونـد  یمـ  ایدن از رمان اواسط در ،یرامس خانم و جان ها، توران  داستان یسنت

ـ  دیـ جد ۀنسخ ظهور ۀواسط به ها آن. باشد یسنت يها خانواده و زنان نسل مرگ نشانگر  یانگزن
  .اند ينابود به ومکمح

 جـذاب  يا چهـره  اسـت بـا     یخانم او. رود یم شمار به یخانگ فرشته ۀنمون یرامس خانم
 و شیآسـا  رکـ ف در را خـود  اوقـات  تمـام  هکفرزند   هشت مادر و یسالگ شصت سن در یحت

 یجنـس  تیـ هو بودن رییتغ رقابلیغ به معتقد او. است فرزندانش خصوص به و شوهر تیموفق
 لهیوسـ  نیبـد  و نـد ک یمـ  انیـ اطراف ۀهمـ  نثـار  را شیانتها یب محبت و عشق یانم رامس خ. است

 و دارد عهـده  به را خانه خارج و داخل روابط تیریمد او. دهد یم ارتقا را ها آن یزندگ تیفیک
 مـشغول  ییایـ در فـانوس  ریـ فق نگهبـان  پسر يبرا یبافتن ارک  به .وشدک یم جوانان ازدواج يبرا
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 صـلح  يبرقرار در یسع. ندارد خود طیشرا از يانتقاد چیه و دارد تیرضا شا یزندگ از. است
 بـه . اسـت  خانواده در یهمدل و آرامش جادیا یپ در. دارد خود فرزندان و شوهر نیب یدوست و

ـ  خـشن  یحالت به پدر هک یحال در دهد یم را ییایدر فانوس به رفتن قول فرزندانش  ینـ یب شیپ
  .)2 وولف( بود نخواهد مناسب ییایدر انوسف به سفر يبرا هوا هک ندک یم

. اسـت  شـده  فیتوصـ  یخـانگ  يا فرشـته  عنوان به م،یسل زن و،کین ، سرگردان ساربان در
 است ردهک لیتحص ریغ و یسنت یزن او. شوند یم گرفته سخره به نوگرا زنان توسط او يرفتارها

 رویـ پ و اسـت  حـرف  مکـ  نـدارد،  موجود وضع به يانتقاد رد،یگ ینم بهره تعقلش قدرت از هک
 جلـسات  در ایـ  مانـد  یمـ  خانـه  در شهیـ هم ، اسـت  وفادار خود همسر به. است رسوم و آداب
 يا عالقـه  يریادگیـ  و تـاب ک خوانـدن  بـه  و رود یم شگاهیآرا به ند،ک یم تکشر زنانه و یخانگ
  .دهد ینم نشان

ـ  کین و یرامس خانم مانند یخانگ يها فرشته برخالف ـ  یو، ل  زنـان  و یو، هـست  کسیـ بر ی ل
 يدارا فرزندانـشان  و همـسر  ازیـ ن و حقـوق  ةانداز به حقوقشان و ها خواسته هک معتقدند نوگرا
 و خانواده مفهوم از يدیجد كدر دنبال به حصر و حد یب يارکفدا يجا به ها آن. است تیاهم

 ۀفرشت عنوان به نقش يفایا از ی ل یل و ه عشرت ک سدینو یم طوفان مسعود. ندا یاجتماع یزندگ
  :دیگو یم عشرت. ندیجو یم يتبر یخانگ
، 1380،  دانـشور ( »هـست  هکـ  اسـت  نیهمـ  میهست مانیمردها و ها بچه بدبخت ها زن ما«

293(.  
  :شدیاند یم ی هست.رندیگ یم انتقاد باد به را ها یژگیو نیا يدارا عیمط زنان و
 نداشـت  یروح خانم وکین اما  ....است دروغ و بیفر و یسرگردان از يعار خانم وکین -

  .)33، 1380ر، دانشو... (ندکن ای ندکب برهنه هک
 را میسـل  و خواند یم نماز و ندک یم اقتدا او به خود ۀگفت به و ستدیا یم او سر پشت وکین«
  .»داند یم خود دیتقل مرجع

 چقـدر  ،یخـانگ  ۀفرشـت  کیـ . بودنـد  ردهکـ  تیـ ترب يشوهردار يبرا تنها را دختر نیا« -
  .)40، 1380 دانشور، (»ودب خواهد نندهک خسته

  .ندک یم ادی بره عنوان به وکین از میسل خود یحت
  .ردک خواهد تحمل هم را هوو یحت. است راه هسرب ةبر کی وکین -

 خطـاب  و خـود  بـا  یسرگردان ةریجز 292 صفحه در و ردیگ یم سخره به را وکین عشرت
  :شدیاند یم میسل به
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 را وکـ ین ،يریـ گ ینمـ  را یهست. ات ننه دست يال برو هم تو ودـب گفته دل در رتـعش -
، 1372دانشور،  ( چرد یم را علفش و ریز اندازد یم را سرش بره مثل است یبع بع هک يریگ یم

292(.  
 ینـ یب جهـان  و یزنـدگ  ت،یشخـص  يدارا ارشـان کاف لیـ دل بـه  رمـان  دو هر ينوگرا زنان
 شـش  و ستیـ ب و سـه  و یسـ  نیسـن  در بیترت به یهست و ی ل یل ،نمونه عنوان به. اند متفاوت

 خـالف  بـر  شد،یـ اند ینمـ  ازدواج بـه  يجد طور به هنوز ی ل یل ژهیبه و  و مجردند هنوز یسالگ
 دارد قـصد  زین یهست. داند یم یزندگ معنادارشدن و یخوشبخت منشأ را ازدواج هک یرامس خانم
 سـت ا يا ستهیـ شا مـرد  مـراد  اسـت  معتقـد  رایـ ز نـد ک يخواسـتگار  مراد از و ندک ینکش سنت

  .)1 یاردستان(
 از ریـ غ« هکـ  اسـت  معتقـد  و ندارد ياعتقاد گرفتن فال به ،اطرافش زنان خالف بر یهست

 بعـد  یرامـس  يآقا با یهمدل و یهمراه از ی ل یل .»ندارم یفال جیه به اعتقاد ،خودم روح جوهر
 آرام را يمـرد  ستین قادر ییگو و ندک یم يخوددار) جنسانش هم برخالف (همسرش مرگ از
 جلنـگ  جلنگ با« شود یم خوشحال نرفت دستش در مراد مادر يالنگوها هک نیا از یهست. دنک

  .»ردک ینقاش شد ینم هک النگو
 همــواره نیبنـابرا  رومند،ـمحــ مـستقل  و یشخــص یتیهـو  از مردســاالر جوامـع  در زنـان 

 تیـ هو فیتعر باز به قادرآنان   تا دهند ارتقا را زنان یآگاه اند دهیوشک ستینیفم نظران صاحب
 مـردان  نـار ک در هنـوز  زنـان  تیـ ازهو یبزرگ بخش آنان، تالش رغم یعل. شوند شیخو یواقع

 از یمـستقل  تیشخـص  چیه یرامس خانم ،رینتایا کم نظر از. شود یم نییتع) پدرشان ای شوهر(
 گرانید ارکاف موضوع شهیهم او هک چرا شود ینم ارکآش داستان در او یواقع خود و ندارد خود
 ندارد خود از یمستقل تیموجود و صدا ،بودنش یسنت ریغ بر عالوه یهست گونه نیهم به. است

 یحتـ . اسـت  یمـ یعظ یسـردرگم  و کش دچار رامونشیپ در شده عرضه ارکاف و آرا نیب در و
 تمـام  در تشیهـو  نـد ک یمـ  قلمـداد  یسنت ییزناشو یزندگ با املک تضاد در را خود هک عشرت

 يبـرا  و دنامـ  یمـ  »یخـانم «  را او شـوهرش  .شود یم نییتع رانــگید به یدر وابستگـ  ،واقعــم
 اسـت  معشوقه ای او: نندک یم صدا گنجور خانم را او  هم گرانید ،است »یعش مامان« شیها بچه

 مـا  بـه  یرامـس  يآقا شوهرش، یخانوادگ نام با ،رمان لک در هم یرامس خانم. همسر ای مادر ای
 مادر و همسر عنوان به فقط او . میشو ینم خبر با او کوچک نام از گاه چیه و شود یم شناسانده

  .است برخوردار يا شده فیتعر تیهو از
 و یسردرگم دچار) یهست و ی ل یل (پرورانند یم سر در  را یستینیفم ارکاف هک شرویپ زنان
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ـ  یل و است یبزرگ تحوالت و یفروپاش ۀآستان در رمان دو هر يایدن. ندا یبیعج یسرگشتگ  ی ل
 بـه  و است دشوار شانیبرا راه انتخاب و ندیرو به رو یضینق و ضد نظرات و دیعقا با یهست و

 الکـ یراد و یسـنت  دیـ عقا انیـ م از حاضر جهان در ها آن. دارند اجیاحت گرانید کمک و تیحما
 دشـت  بـه  وتیـ ال. اس. ت قـول  بـه  هکـ  یجهـان . سـازند  سرنوشت و دشوار یانتخاب از ریناگز

 مـدل  بـا  را خود یزنانگ یگاه ،نشینو و نانهکساختارش دیعقا وجود با ی ل یل. ماند یم یسترون
 مـردان  بـه  ییسـو  از. شـود  یمـ  آزرده خـود  يهـا  تفاوت از و ندک یم یابیارز جامعه موردپسند
 و یرامـس  خـانم  دیـ عقا ییسـو  از ندارد، ازدواج به  هم یلیتما و ندارد عالقه و اعتماد اطرافش
 در زن کیـ  يبـرا  یخوشـبخت  و یزنـدگ  یواقع يمعنا كدر هکته  کن نیا بر یمبن جامعه عموم

  .است شده یدرون و نهفته وجودش عمق در است، نهفته ازدواج
 و اسـت  گرفته قرار میسل و مراد توران، مثل ،انشیاطراف و یمان اراستادکاف ثرمتأ زین یهست

ـ شناس وجـود  قـیـ عم دیـ ترد و کش دچار ارشکاف و اعتقادات یابیارز و راهش انتخاب در  هـان
 يهـا  هیتوصـ  اثـر  بـر  یخـانوادگ  یزنـدگ  و زنـان  به راجع اش يامروز دیوجود عقا   با. شود یم
 وـجـ  سـلطه  و اسـتثمارگر  را مردان هک یحال در ،است ازدواج شدن رید نگران یمک انیرافــاط
 از ییجدا قصد یطرف از  مثال يبرا. زند یم سر او از متناقض يرفتارها لیدل نیهم  به .خواند یم

 گـر ید یازطرف و ندک یم رد یسرگردان ةریجز از نجات از بعد را او يخواستگار و دارد را میسل
  .شود یم کش دچار او با مالقات روز

 میسـل  سـاده؟  لباس ای بپوشد را یسرخاب لباس: شود یم شروع خودش با یهست لنجارک -
  )123، 1380، دانشور (نه؟ ای ندکب شیآرا نه؟ ای ببوسد را

  : پرسد یم میسل از ییجا در و
 نـد؟ کب رکـ ف توانـد  ینمـ  زن نـد؟ کب کشـ  توانـد  ینمـ  زن باشد؟ نیغمگ تواند ینم زن -

  )196، 1372، دانشور(
 و تیـ هو در اسـتقالل  سبکـ  يبـرا  را دهیچیپ و دشوار یراه ،نکش سنت و شگامیپ زنان

 هکـ بل ،ستندیـ ن منحصر به فرد   ییها تیشخص ی ل یل و یهست. رندیگ یم شیپ در شان ینیب جهان
 ییسـو  از هـا  آن .اننـد ینما یمـ  مـا  به جوان و نو نسل ةندینما عنوان به را ها آن دانشور و وولف
 از باشـند،  داشـته  خـود  از يا خـانواده  و ننـد ک ازدواج شوند، مردان قلب محبوب دارند دوست

 بـدان  نیـ  ا .دارنـد  خـواه  خـود  مـردان  از ییرهـا  و استقالل سبک يبرا مبرم يازین گرید یطرف
 دیـ عقا و اسـتقالل  یاجتمـاع  عواقـب  و ایـ مزا به هنوز یهست و ی ل یل مثل يافراد هک ناستمع

  .ستندین آگاه مردساالر ۀجامع کی در شان ناهمگون
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 ریـ پ اخـالق،  بـد  و زودرنج کی من ،ستمین زن کی هک من: شدیاند یم خود ةردربا ی ل یل
  .)111وولف  (ثمرم یب يدختر

 ی ل یل يبرا مناسب يهمسر وشدک یم یرامس خانم. ندا یهست و ی ل یل ازدواج نگران همه
 انشیـ اطراف يسو از هم یهست. ندک تجربه را يهمسر و يمادر خودش مثل هم او تا ،ندک دایپ

. ننـد ک یمـ  ازدواج هیتوصـ  او بـه  همگـان  و است گرفته قرار فراوان يها هیتوص و ها فشار تحت
 همـسر  انتخـاب  يبـرا  او میتـصم  در خـان  مردان و يبهار ترکد مثل یفرع يها تیشخص یحت
  .نندک یم دخالت اش ندهیآ

 افـراد  وجود با. اند شده دهیشک ریتصو به تنها یموجودات داستان نیا در وگران و یسنت زنان
 عییتـش  مراسـم  در یهـست . ردیـ گ یم فرا را وجودشان يدیشد ییتنها حس ،اطرافشان در متعدد
  :شدیاند یم خود با او تابوت يرو يها گل دنید با و ندک یم تکشر یفرخ خانم ةجناز

 بـه  کاش یـفرخ خانم یـیتنها ادی به یهست هک نمودند یم معصوم و تنها آنقدر ، ها گل و«
  .)222، 1380، دانشور (»ندیتنها چقدر ها زن ۀهم و بود تنها چقدر زن نیا .آورد چشم

 یمهمـان  از بعـد  یحتـ  هـم  یرامـس  خـانم  .ردیـ م یمـ  غربـت  و ییتنها در هم جان توران
 گرانید از ییدلجو و کمک ةآماد شهیهم او و ،ندک یم ییتنها اسحسا یلحظات يبرا وهشکپرش
. نـد ک ینمـ  یخـدمت  او به یسک و خبرند یب او یدرون يتضادها و ها شهیاند از گرانید اما ،است
 و یسـرگردان  عمـق  فهـم  بـه  قادر یسک هک است بیغر و تنها یشخص ی ل یل مانند هم یهست

 و احـساسات  ابنـد ی ینمـ  فرصـت  داسـتان  طـول  در گـاه  چیه ها آن. ستین اش یدرون یدگیچیپ
  .)6 يزنانه موسو ۀشیلک خدمت در روان ينثر (اورندیب زبان بر را شان یخصوص يها يریدرگ

 در و رسـند  یمـ  ینـسب  يهـا  یآگـاه  به ند، آنانیایپو ییها تیشخص يدارا یهست و ی ل یل
 در یهـست  و ییایدر فانوس يسو به رمان يانتها در ی ل یل. شود یم بارز رفتارشان و تیشخص
 و ستندیـ ن داسـتان  يابتـدا  ۀگـشت  گـم  و سردرگم زنان همان ،یسرگردان ةریجز دوم جلد يانتها

 از تـازه  ینـش یب اش ینقاش طول در ی ل یل. ابدی یم ییرها رتیح و تناقض از يحد تا رفتارشان
سـرانجام   رمـان  یانیـ پا صفحات در و آورد یم دست به خود اهداف و تیموقع ،یزندگ يمعنا

 نجـات  از بعـد  هـم  یهست متقابالً .)انداز چشم ۀخالقان قیتلف (شود یم اش ینقاش اتمام به موفق
 هکـ  یزمـان  ژهیـ و بـه . نـد یب یمـ  را نیقی و سعادت يرو یسرگردان نام به يا رهیجز از نشینماد
 به راجع او با و شود یم ظاهر او رب است یهست مطمئنه نفس همان هک ،یالیخ يا پرنده ،کطوط

 و هـا  يریـ گ میتـصم  در یهـست  بـه  و نـد ک یم صحبت شورشک ةندیآ اتفاقات و یاسیس مسائل
 خودش شخص و جامعه طیشرا از ی ل یل یخودآگاه. رساند یم ياری اش یدرون يها شکشمک
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 و شود یم اش ينره يها تیظرف و ها ییتوانا به نهادن ارج به قادر او و شود یم افزوده جیتدر به
 بـه  نـدارد  تـشنج  و ضعف حس گرید ،یرامس يآقا با برخورد در و ابدی یم يرومندین اسحسا

 پاسـخ  (ردیپـذ  یمـ  اش یسـنت  تعـصبات  و ، احـساس  ها نقص تمام با را او تیشخص هک يا گونه
  .)2ا کوولف به مون اینیرجیو

  جهینت
 يهـا  تحت انـواع مختلـف روش  ن رمان   ین، ا نوک تا ییای فانوس در  يسواز زمان انتشار به     

 ينـا  رمـان را بـر مب    ،ن مقالـه  یا. ییسم تا پسااستعمارگرا  یتب فرمال کاز م .  شده است  یبررس نقد،
ه به  ک، بل ن محدود نشد  یااما به   . ه است  از جمله خود وولف پرداخت     ، متفاوت یستینیات فم ینظر
 ی سـرگردان  ةریـ  جز ین رمـان بـر رمـان فارسـ        یا ناخودآگاه ا  ی خودآگاه   ی اثرات اجتماع  یبررس

ران را بـه  یـ ژه در ا  یـ  به و  يادی دانشور هم توجه منتقدان ز     یاز طرف . ز پرداخت ین دانشور ن  یمیس
ن مقالـه   یر ا ک ب يا دهیسم ا ینی از منظر فم   یسرگردان ةری رمان جز  یرده است و بررس   کجلب  خود  
  .د مقاله بویز و هدف اصلک تمرییای فانوس دريق آن با رمان به سویه تطبکنبود بل

 يبـرا  یمناسـب  محمـل  را رمان و دارند سر در یستینیفم آراء دو هر وولف و دانشور خانم
ـ نو. دندیبرگز ارشانکاف میمستق ریغ ای میمستق انیب  وجـود  بـا  شـده،  یبررسـ  رمـان  دو سندگانی

 ۀهمـ  به پرداختن هک هستند یفراوان يها شباهت يدارا ،یاجتماع و یمذهب ،یفرهنگ يها تفاوت
ـ پد مقالـه  نیا وتاهک رصتف در ها آن  يهـا  شـباهت  از محـدود  مـورد  بـه تنهـا چنـد      و امـد ین دی

 یعاطف مسائل و یدرون يها یدگیچیپ يدارا رمان دو زنان. شد تفاکا ها داستان زن يها تیشخص
 برخـورد  هـا  آن با متفاوت يها وهیبه ش  گاه و كمشتر يها وهیبه ش  شتر موارد یب در هک اند كمشتر

 يبـرا  زنـان  توسـط  شـده  گرفتـه  ارکـ  به راهبرد در اختالف وجود با موارد تمام رد البته. نندک یم
 یوابـستگ  و سـتم  و ظلم از ییرها همانا هک شود یم دنبال یکمشتر ، هدف  يمردساالر با مبارزه

 چـون   ینگارندة مقاله نظرات منتقدان   . است زنان ۀرفت دست از حقوق يایاح و سودجو به مردان 
 يها دگاهینظرات و د . ردک ی و شوالتر را بررس    يگریو، ار کسیستوا، س یرکرفت، وولف،   کولستون  

ـ   یا. دهد ین مقاله را تحت پوشش قرار م      یها، اهداف ا   آن  ۀردن خـالء مطالعـ  کـ  پـر  ین مقاله در پ
ات دو ملـت و     یـ  ادب ین ارتبـاط احتمـال    یـی ن راه به تب   ی وولف و دانشور است تا از ا       ي رو یقیتطب

شـود در ادامـه    یت مـی شروع و تقوي مقاله، بحث نظریی بخش ابتدا در. فرهنگ متفاوت بپردازد  
اثـرات  . پـردازد  یهـا مـ    معـروف آن يهـا   وولف و دانشور و تم   یسندگی نو ک، سب ی اجمال یمعرف
 بعد  يها در بخش . ن شد یی و تب  ین مقاله بررس  یشان هم در ا    سنده در جامعه  ی دو نو  يارهاکق  یعم
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ـ ح شـد و ا    ی رمان تصر  ي ساختن معنا  ها در   زن و نقش آن    يها تیت شخص یاهم ـ ه آکـ ـن  ی ـا در ی
دام از  کـ  هر   يها تیشخص. ریا خ ی وجود دارد    یسی و انگل  ین زنان رمان فارس   ی ب یاتکواقـع اشترا 

ـ  بر یلـ ی، ل یها مثل خانم رامس    زنان مؤثر داستان   .  شـد  ی، عـشرت و تـوران بررسـ       یو، هـست  کسی
در هر دو اثر بـه    . ان شد یرد اهداف داستان ب   ش ب ی نقش زنان در پ    یار درون کها، اف  ها، ترس  ینگران
اسـت و در    زنـان توجـه شـده   ي آن بـرا ی و اجتماع  ی و تبعات خانوادگ   يق مردساالر ی دق یبررس
 . ها انجام شده است  از متن آنییها  مثالۀق دو اثر با ارائیسه و تطبیت مقاینها

 یکشـ  از شـان  امعـه ج بـا  ناهمگون اعمال و دیعقا لیدل به ،نکساختارش و شینواند زنان
 یتیشخـص  و يرفتار يها تناقض و اختالفات دچار و نندیب یم آزار یبزرگ یسردرگم و یدرون

 و اسـت  داریـ ناپا حالـت  نیـ ا اما ردیگ یم بر در را آنان يرکف و یدتیعق ییتنها حس. شوند یم
 نـو  یکـ رد و نگـاه  هک شوند یم یزندگ از يدیجد ۀبره وارد جیتدر به یادب اثر دو قهرمان زنان
 يهنـر  يباال يها ییتوانا و دهیبرگز ریمس يها يدشوار رشیپذ با. آورد یم ارمغان به آنان يبرا

 از ینـسب  طـور  بـه  و شـود  یمـ  همـوار  هـا  آن بـر  یزنـدگ  طیشرا و انیاطراف آراء رشیپذ خود،
ه ژیسم به و  ینی از فم  يتر قی عم كن مقاله به در   یا. ابندی یم ییرها معاصر شمول جهان یسرگردان

ج ی متفـاوت و نتـا  يهـا  نی سـرزم یاثـرات فرهنگـ  . شـود  ی منجـر مـ  یقـ ی مطالعات تطب  ۀنیدر زم 
ه محـدود و مخـصوص      ک از هنر است     يا ات شاخه ی، ادب  شده است  یها بررس   در آن  يساالرمرد
 .ستی ملت نیک
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