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نويسان زن ايراني براساس  تحول خودآگاهي در آثار داستان
  نظرية الن شووالتر

  3، مريم حسيني2، مهبود فاضلي*1مهشاد شهبازي

  چكيده
از جمله زيرفرهنگ ادبي  ،ادبي هر زيرفرهنگة مطالعيي، در امريكاشووالتر، منتقد فمنيست مطرح   النة بنا بر نظري

شووالتر براي تبيين چگـونگي  . اساسي تقليد، اعتراض و خوديابي را مشاهده كنيمة توانيم گذر از سه بره مي ،زنان
فمينين، ة تقليد از اسلوب و سنت مسلط مردانه را مرحلة كند و بره اي را طراحي مي مرحله اين سير يك الگوي سه

ة خوديابي و كشف هويت فـردي را مرحلـ  ة فمينيست و برهة ها و معيارهاي مسلط را مرحل اعتراض به ارزشة بره
نويسان زن ايرانـي از   اثر داستاني بلند از آثار داستان 33ة گستردة پژوهش حاضر، كه حاصل مطالع. نامد فيميل مي

نويسان زن  ر تغيير و تحول خودآگاهي داستانفمينيستي شووالتر به سية تاكنون است، با نظر به نظري 1340ة ده
گونـه   تـوان ايـن   مي ،هاي اين پژوهش براساس يافته. ها را نشان داده است در ايران پرداخته و روند گذر از اين برهه

با اين تفـاوت كـه گـذر از     ؛كند استدالل كرد كه الگوي شووالتر در مورد زيرفرهنگ ادبي زنان ايراني نيز صدق مي
  .ده استشمحقق  آبي عقلپور و در رمان  پارسي  شهرنوش از سوي فقطسوم ة وم و ورود كامل به مرحلدة مرحل
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  مقدمه
  تبيين بخش نظري

  الن شووالتر و سنت ادبي زنانه در انگلستان
بـه   ،2ادبيـاتي از آن خودشـان   يي، در كتـابي بـه نـام   امريكاپرداز  ، فمينيست و نظريه1الن شوالتر

پرداختـه و براسـاس    ،4تـا لسـينگ   3از برونتـه  ،نويسان زن انگليسي نوشتاري رمان  بررسي سنت
 5دقيق و موشكافانه به اين نتيجه رسيده است كه در ادبيات هر دوره يك خودآگـاهي اي  همطالع

نويسان زن و تغييـرات اجتمـاعي    داستانكند كه برآيند سرگذشت شخصي  خاص زنانه ظهور مي
ة آمـده از مطالعـ   دسـت  گـرا و بـا الهـام از نتـايج بـه      او بـا نگـاهي كـل   . و سياسي آن دوره اسـت 

 ييي و غيـره، متوجـه الگـوي   امريكـا پوسـتان   هـايي چـون سـياهان، يهوديـان، سـرخ     6زيرفرهنگ
ة تـوان گـذر از سـه مرحلـ     شود كه براساس آن مي تكرارشونده در روند رشد خودآگاهي افراد مي

اي طـوالني   كـه برهـه   ،نخستة مرحل. را در اين سير مشاهده كرد 9و خوديابي 8، اعتراض7تقليد
ة مرحل .هاي اجتماعي است تقليد از چارچوب مسلط و نگرش سنت مردانه به نقشة است، مرحل
همچنين دفاع  د ووش ميها و معيارهاي تحميل  اي است كه در آن اعتراض به ارزش دوم اما دوره

كه درحقيقت چرخشي بـه درون   ،سومة مرحل .گيرد استقالل شكل مية از حقوق اقليت و مطالب
رهـا   ،تكيـه دارد  كه بـر سـنت مردانـه    ،از قيد تقليد و اعتراض ،و دستيابي به هويت فردي است

  .خود استة شده و در پي كشف آزادان
ماننـد هـر    ،نويسـان زن انگليسـي نيـز    شووالتر بر اين باور است كه زيرفرهنگ ادبي داسـتان 

برده گذر كرده و راه خود را در جهت ارتقاي خودآگـاهي زنانـه    از مراحل نام ،زيرفرهنگ ديگري
ـ  ، مــدل مراحـل سـه  ذكرشـده او بــا اسـتفاده از مـدل    ،رو ازايـن  .گشـوده اسـت   ، 10فمينــينة گان

ايجاد تغييـري اساسـي    را طراحي كرده و با توجه به وقايع مهمي كه به 12و فيميل 11فمينيست
  :زماني دقيق را ارائه داده استة اند، سه دور در جريان ادبي زنانه منجر شده

نويساني بـا اسـم مسـتعار مردانـه در      اي از زمان ظهور داستان عنوان دوره فمينين بهة مرحل

                                                        
1. Elaine Showalter 
2. A Literature of Their Own 
3. Charlotte Bronte 
4. Doris Lessing 
5. self-awareness 
6. subculture 
7. imitation 
8. protest 
9. self-discovery 
10. feminine 
11. feminist 
12. Female 
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تـا زمـان بـه دسـت      1880فمينيسـت از  ة ؛ مرحل1880در  1تا زمان مرگ جورج اليوت 1840
تا زمان حاضـر، البتـه بـا در نظـر گـرفتن       1920فيميل از ة ؛ و مرحل1920حق رأي در آوردن 

  ].13، ص11[ 1960نهادن زنان به سطح جديدي از خودآگاهي در حوالي  گام
اجتمـاعي تحـت    ــ  اي است كه فشارهاي شديد اخالقـي  فمينين دورهة بنا بر اين الگو، مرحل

ـ   زنـانگي را بـه نقـش   ة شـود و حـوز   ال مـي الگوهاي مردانه بر نوشتار زنـان اعمـ   ذنفو ة هـاي زنان
كـه خودبيـانگري زنانـه برابـر بـا       ،در چنين شرايطي. كند شده از سوي مردان محدود مي تعيين

شود ادبيـات فمينـين را    واقع فكر و احساس مي آبرويي است، بروز ندادن آنچه به عصمتي و بي بي
كـه خـود    ،محدوديت تجربيات زنان، ديگر از سوي. دكن به يك ادبيات تقليدي محض تبديل مي

معلول فرمانروايي آنان بر قلمرو خانه و محروميتشان از حضور در جامعه است، از غناي آثار ايـن  
شده است كه بـا قـدرت،    هايي منجر فانتزي هايي احساساتي با دوره كاسته و به پيدايش داستان

نويسـان فمينـين اوليـه اصـول      ت كـه داسـتان  گونه گف توان اين مي. ندا ثروت و پويايي در ارتباط
بودگي استاندارد را خوب دروني كرده و آموخته بودند كه خشم و سرخوردگي خود را پنهـان   زن

نويســان بعــدي مقاومــت را آغــاز كــرده و بــه بيــان رنــج و   نــد؛ اگرچــه داســتانكنو ســركوب 
وقفه است  تم اصلي اين دوره خوداستهالكي بي ،در هر صورت. اند هاي زنانه پرداخته سرخوردگي

كردن خود بـه   جوي يك حامي مذكر براي وصلهو كه به صورت تنفر از خود، تحقير خود و جست
  .نويسان زن اين دوره نمود يافته است او در آثار داستان

ي درونـي اسـت،   يروي بـه فضـا   رد فرهنگ مسلط مردانه و پـس ة كه دور، فمينيستة مرحل
بروز خشونت بيش از حـد  . پاره است هاي پاره حركتي از رئاليسم به سمت رؤياپردازيدرحقيقت 

بـاز زدن از يـوغ زنـانگي بيولوژيـك و بـه دنبـال آن        به مردان، اجتناب از بيان احساسـات، سـر  
سو و تكريم مادرانگي و زنـانگي از سـوي ديگـر فمينيسـم را آبسـتن تضـاد و        سردمزاجي از يك

ها و آبستني و زايمـان   هايي چون خلق جهاني با حاكميت زن آن فانتزيد كه حاصل كرتعارضي 
نويسان فمينيست نيز تالش كردند از طريق بازبيني حس تنفـر از   برخي از داستان. زن باكره شد

و بـا باورهـاي خـود در     كنندفداكاري زن حمله ة فريض به خود و كشف و تبيين زنانگي حقيقي
 منزلـة  گيري سمبليسـم زنانـه در ايـن دوره بـه     شكل ،به هر روي .مورد حقوق زنان رويارو شوند

شـود   ي مـي  2اتـاق  ،شده بر خودبيانگري، در بهترين شكل خود هاي اعمال پاسخي به محدوديت
برند و خود را از رويارويي با دنياي واقعـي و كشـف و    به آن پناه مي  نويسان فمينست كه داستان

گرفتن از دنيـاي مردانـه بـه حقيقـت واالي      كه با فاصله ،رؤياند و با اين كن آن محروم مية تجرب
  .شوند رسند، به پايان راه خود نزديك مي زنانه مي
خـود و حركـت بـه سـمت رئاليسـم اجتمـاعي،       ة اكتشاف شـجاعان ة فيميل اما مرحلة مرحل

اي كه در آن ادبيات مؤنث مستقل با محوريت  مدرنيسم است؛ دوره سوررئاليسم و درنهايت پست
                                                        

1. George Eliot 
2. The Room 
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اي از كلمات و تجربياتي كه پيش از آن بـراي زنـان    گيرد و محدوده زنانه شكل مية زبان و تجرب
و  1همچنـين خشـم  . شـود  نويسـان فيميـل درنورديـده مـي     داستان از سويشد،  تابو شمرده مي

ده شـ  آوري را سـبب   د مـرگ هاي شـدي  هاي فمينين و فمينيست سركوب كه در دوره ،2جنسيت
بنا بر بـاور  . شوند بار به منبعي براي نيروي خالق زنانه بدل مي بودند، در اين دوره براي نخستين

اي  بلكه شكل كليشـه  ،فمينينة تنها تقليد از سنت ادبي مردان فيميل نهة شووالتر، زنان در مرحل
آنكه ببينيم عليه چـه   د ديده شود بيتوان اعتراض نمي ، زيراكنند اعتراض فمينيست را نيز رد مي

 ].10[ شود و اين خود شكل ديگري از وابستگي به سنت مردانه است چيزي اعتراض مي
بنـدي   وجـه يـك طبقـه    هـيچ  اي شووالتر بـه  مرحله ذكر اين نكته ضروري است كه الگوي سه

نيست؛ به اين معنا كه گاه تفكيك زماني ايـن مراحـل بسـيار دشـوار يـا       ناپذير خشك و انعطاف
چـه بسـا كـه عناصـري از آثـار فمينيسـتي در متـون فمينـين         . رسد حتي غيرممكن به نظر مي

نويس نمـود   مشاهده شوند يا برعكس، يا حتي بعيد نيست كه هر سه مرحله در آثار يك داستان
اصـطالحات فمينـين،   ة به دليـل بـار معنـايي گسـترد     ذكر است كه ، شايانهمچنين. پيدا كنند

كـه گويـاي مفهـوم     ،هـا  فمينيست و فيميل، براي حفظ اصالت معنايي، آوردن معادل پارسي آن
  .شود حقيقي آن اصطالحات نيست، جايز دانسته نمي

  سنت ادبي زنانه در ايران
رت گرفتنـد؛ زمـاني   بيست قرن جاري صوة نويسان زن ايراني در ده هاي داستان نخستين تالش

كـه   ،هـاي ممتـاز   نويسان زن، تعداد اندكي از زنان خانواده كه پس از چندين دهه غيبت داستان
امكان تحصيل دانش در خارج از مرزهاي ايران را داشتند و برخالف ساير زنان فرصت و مجـالي  

ضـور خـود   كردن حقوق زنان و نوشتن چندين داستان ح يافتند، از طريق مطرح براي نوشتن مي
بخـت و جـوان    دختر تيـره ابتدا ايراندخت تيمورتاش با انتشار داستان اجتماعي . ندكردرا نمايان 

نويسندگي شد و دو سـال پـس از آن زهـرا    ة پرچمدار ورود زنان به عرص 1309در سال  بلهوس
ر نيـز د ) خلعتبـري ( را به چاپ رساند و فخر عادل ارغـون ) 1312( پروين و پرويز) خانلري( كيا

نـويس   نويسان مـرد پـاورقي   نام خود را در كنار داستان ازدواج اجبارياين دوره با نوشتن پاورقي 
عنـوان نخسـتين    نويسان زن ايراني در ايـن دوره بـه   داستاناز سوي آثار منتشرشده . دكرتثبيت 
 نويسان مـرد تحـت نفـوذ    نويسي تقليدي صرف از آثار داستان هاي داستان ها از حيث شيوه تالش
  .طور كامل عاري از خالقيت هنري بودند هاي ادبيات مردانه و به كليشه

اهميـت  آتش خـاموش  ة با ظهور سيمين دانشور از طريق انتشار مجموع 1320ة با اينكه ده
گيـري   شروع بـه شـكل   1330ة نويسي رسمي زنان ايراني بدون شك از ده داستان ،كند پيدا مي

                                                        
1. Anger 
2. Sexuality 
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ملكـه بقـايي    :از جملـه  ؛خورد نويس زن به چشم مي داستاناي كه در آن نام هشت  د؛ دههكن مي
، مهين توللي بـا  )1335( حرماندخت دارايي با داستان  ، بهين)1336( بوسة تلخكرماني با رمان 

، مـريم سـاوجي بـا    )1330( جـواني دخـت كيـواني بـا     ، كيوان)1338( سنجاق مرواريدة مجموع
را در سـال   زنجيرهاي تقـدير سيما كه  م مستعار ماهاي با نا و نويسنده فرشتهو  دختر راهداستان 

  .به انتشار رساند 1336
ها كسـب حـق رأي    ترين آن ، كه از مهم1340ة به دنبال تحوالت اجتماعي ايجادشده در ده

تـوجهي   درخورنويسان زن به طرز  عنوان حقي برابر با مردان است، تعداد داستان زنان بهاز سوي 
 ،بـه ايـن ترتيـب   . دشـ افزايش يافت و عوامل اين تغيير در كميت، تحول در كيفيت را نيز سبب 

بلكـه بـه    ،هـا  تنها از سر تفنن يا براي بيان خود از خـالل خـاطره   نويسان زن اين دوره نه داستان
 دانشـور، مهشـيد    سـيمين  .انـد  عنوان يك حرفه بـه امـر نويسـندگي پرداختـه     صورت جدي و به

گـرا و   نويسان شاخص اين دوره در بخـش رمـان نخبـه    توان داستان ترقي را مي  ميرشاهي و گليا
نـويس شـاخص در بخـش     ، داستان)1347( سرپرستان بيرمان موفق  دليلبه  ،قدسي نصيري را

  .پسند به شمار آورد رمان عامه
ت و بـا وجـود مشـكال   ، 1360و  1350هـاي   نويسي زنانـه همچنـان در دهـه    جريان داستان

، با اقتـدار بيشـتري بـه    است نويسي زنان قرار داشته هايي كه همواره در مسير داستان محدوديت
پـور، غزالـه عليـزاده، منصـوره      نويساني چـون شـهرنوش پارسـي    حيات خود ادامه داده و داستان

ان نويس پور در اين دوره به جمع داستان زاده، بنفشه حجازي، فرخنده آقايي و منيرو رواني شريف
 هـا را مشـكالت عـاطفي زنـان و     در اين سال  محوري زنان نويسندهة دغدغ. اند زن ايراني پيوسته

  .دهد مردساالر تشكيل مية هاي جامع تقابل ايشان با سنت
گرايـي   نويسان زن ايراني بـا عبـور از مراحلـي چـون احساسـات      بنابر آنچه گفته شد، داستان

حقـوق برابـر رسـيد و حتـي از آن نيـز      ة براي مطالب افراطي و عدم خالقيت به جايگاهي مناسب
به شناختي ديگرگونه از هويت فردي و موقعيت خود در  1380و  1370هاي  و در دهه  گذر كرد

ـ ة و با ورود به دور  جامعه دست يافت هويـت، كـه از   ة مدرن و رويارويي با مسائلي از جمله مقول
ه و نقش خود در خانواده و جامعه پرداخـت و از  است، به بازتعريف جايگا  مفاهيم خاص اين دوره
دهـد، وارد آثـار و    اصلي تفكرات ايشـان را شـكل مـي   ة كه هست ،گونه را اين طريق مفاهيمي اين

و  1350ة نويسـان شـاخص دو دهـ    گذشـته از برخـي از داسـتان   . هاي داستاني خود كـرد  نوشته
تـوان از زويـا    انـد، مـي   ادامـه داده هـاي اخيـر    كه با موفقيت بيشتري كار خود را در دهه، 1360

علـي،   پيرزاد، فريبا وفي، فريبا كلهر، سپيده شاملو، شيوا ارسطويي، ناتاشـا اميـري، مهسـا محـب    
عنــوان نويســندگان  انگيــز شــريفيان، ســارا ســاالر و بلقــيس ســليماني بــه فرشــته مولــوي، روح

سـيد جـوادي، ناهيـد پـژواك،     گرا و از نويسندگاني چون فتانه حـاج   هاي متعالي يا نخبه داستان
عنـوان نويسـندگان موفـق در     پرينوش صنيعي و فهيمه رحيمي بـه  ،نازي صفوي، نسرين ثامني

  .پسند نام برد نويسي عامه داستانة زمين
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نويسـان زن ايرانـي در    اساس حدود شش دهه حضور فعـال داسـتان   بنابر آنچه گفته شد و بر
است كه سخن از يك سنت ادبي زنانه را آغـاز كنـيم؛     نويسي، زمان آن فرا رسيده داستانة زمين

اندك بـا بـاال رفـتن     شك با تكيه بر دستان پرقدرت پدر راه خود را گشوده و اندك سنتي كه بي
 ،به همين منظـور  .نويسان زن، در پي استقالل در انديشه و تجربه است سطح خودآگاهي داستان

اي شـووالتر را در   مرحلـه  پذيري الگوي سه تطبيقپذيري يا عدم  پژوهش حاضر قصد دارد تطبيق
تا در صورت وجود تطابق، كند نويسان زن معاصر ايراني مطالعه و بررسي  سنت نوشتاري داستان

نويسان زن در نقاط مختلف جهان، مسير رفته  هاي داستان ها و تفاوت شباهت ندكر ضمن روشن
ي را به نحو بهتري بـه تصـوير بكشـد و در    نويسان زن ايران و همچنين جايگاه پيش روي داستان
  .دكننويسان زن معاصر ايراني ارائه  مبناي وضعيت داستان صورت عدم تطابق، الگوي ديگري بر

  آماري ةجامع
اثـر داسـتاني بلنـد از آثـار      33بـر روي    گسـترده ة رو يـك مطالعـ    فكري پژوهش پيشة پشتوان
گـرا   معيارهاي انتخاب در بخش آثـار نخبـه  . گذشته استة نويسان زن ايراني در شش ده داستان
ة هـا در دور  بـودن آن  ها و مسائل مربوط به زنان در اين آثـار، شـاخص   ند از وجود دغدغها عبارت

جوايز معتبـر ادبـي و    دريافتهاي ديگر،  شدن به زبان هاي متوالي، ترجمه خودشان، تجديد چاپ
ترين معيـار انتخـاب    پسند عمده اما در بخش آثار عامه .نقد ادبية ن در حوزايا جلب توجه منتقد

در تيراژهـاي   درپي پيهاي  ما استقبال خوانندگان از اين آثار و به دنبال آن تقاضا و تجديد چاپ
  .به نسبت باالست

شـده را، كـه    اثر داستاني از آثار مطالعه 6با توجه به مجال اندك مقاله براي بحث و بررسي، 
 :نـد از ا ايـن آثـار عبـارت    .ايـم  ند، برگزيدها براي پيشبرد ما در اين پژوهش تري شاهدهاي شاخص

نـازي  ( داالن بهشـت ، )فهيمـه رحيمـي  ( خوشـبختي   بـه  بازگشـت  ، )پرينوش صنيعي( من سهم 
  .)پور پارسي  شهرنوش( آبي  عقلو  )فريبا وفي( من پرندة ، )پور رواني منيرو( فوالد دل، )صفوي

  بحث و بررسي
  فمينينمرحلة . 1

توانسـتند حـس شـور، خشـم،      سان كه نمي فرشته«زنان فمينين زناني بودند ، از ديدگاه شووالتر
زنـاني كـه از مشـاركت در زنـدگي اجتمـاعي      ؛ ]79، ص11[» آرزومندي، يا افتخار داشته باشند

،  محروم بودند و درهاي دنياي پرتحرك مردانه و تجربيات وسيعي چون دانشـگاه، كلـوپ، ورزش  
محدودبودن تجربه بـه ايجـاد رئاليسـم     ،رو ازاين .ت، كار اداري و ارتشي روي آنان بسته بودتجار
ة كننـد  نمايشي اين خانه و تضـمين ة اي منجر شد مبتني بر فضاي خانه، كه زن در آن ملك زنانه



  291    ...نويسان تحول خودآگاهي در آثار داستان

تخيـل بنـابر   . ده اسـت كراي است كه گفتمان مسلط مردانه براي او تعيين  هاي زنانه تداوم نقش
اي كه آموزش و تجربه پشت ديوارهـاي بلنـد آن از    يعني اسارت در خانه ،ت فرهنگي زنانموقعي

هاي رمانتيكي هدايت شـود   توانست به فانتزي مي فقطدسترس زنان دور نگه داشته شده بودند، 
نويسـان فمينـين از طريـق     داسـتان  ،حال اين با. كه احساسات در آن جاي خالي تجربه را پر كند

خـوبي   كـه بـه   درحالي ؛زن عوام خارج شدندة از حوز م جايگاه خود را تغيير دادند وك كم نوشتنْ
را  ،عوامة نفوذ و بدون صداي طبق قدرت، بي قادر بودند زندگي يك زن معمولي، يعني يك زن بي

ند كه خود و خوانندگان ايشـان بتواننـد   كنو قهرماني رمانتيك خلق ] 99، ص11[ توصيف كنند
همين امر عامل اصلي محبوبيت آثاري شد كه با وجـود   .فعاالنه با او شريك شوندرؤياهايشان را 

  .خوبي جاي خود را در ميان خوانندگان زن باز كردند بهره بودن از نبوغ زنانه به بي
ة شـد  هـاي درونـي   زبـان و در اصـول و ارزش  ة تنها در حيطـ  نويسان فمينين اوليه نه داستان

هـاي پـر    داستان بندي نيز بر سنت مردانه متكي بودند و ار و پايانبلكه در ساخت، هايشان قهرمان
هـاي   بـرخالف فمينـين  . رساندند بخش به پايان مي موفق و شادي يسوز و گداز خود را با ازدواج

هــا بودنــد،  كــه مطيــع اسـتانداردهاي گفتمــان مســلط مردانـه و خــود حتــي مـدافع آن    ،اوليـه 
كشيدند و خشم و انزجار خود را  مردانه را به چالش ميهاي  هاي متأخر بسياري از سنت فمينين

آنـان بـه    ،از سوي ديگر. دادند مي شان با بروز خشونت عليه مردان نشان  هاي اعتراضي در داستان
هـاي او، شـانس پايـاني بـا يـك ازدواج       گـري  منظور سركوب قهرمان زن خود و مجازات عصيان

ـ   گرفتند و تن  ظاهر شاد را نيز از او مي به پايـان خـوش و رسـتگاري پـوچ     ة به ايـن سـنت مردان
  .دادند اجباري نمي

ة مربـوط بـه دور   ،گويـد  كـه شـووالتر از آنـان سـخن مـي      ،نويسـان فمينينـي   اگرچه داستان
نويسـان فمينـين    داسـتان  ،هاي آغازين سنت ادبي زنانـه در انگلسـتان هسـتند    ويكتورين و دهه

 1370ة شروع كردند و در ده 1320ة هاي تقليدي در ده نويسي كه كار خود را با پاورقي ،ايراني
. كننـد  اي از ادبيـات زنـان را راهبـري مـي     به اوج محبوبيت خود رسيدند، همچنان بخش عمـده 

 اثـر پرينـوش   سهم منرحيمي و   اثر فهيمه بازگشت به خوشبختيصفوي،   اثر نازي بهشت داالن
شووالتر از منظر سطح خودآگـاهي نويسـنده   بندي الگوي  صنيعي، از آثاري هستند كه در تقسيم 

ند و اثر ديگر يك فمينـين  ا از آثار فمينين اوليه ،دو اثر نخست. گيرند فمينين قرار مية در مرحل
  .رود اعتراضي به شمار مي

  زنانگي فمينينة حوز
  :اش خوشبخت و خشنود است اي است كه در بهشت امن و سالمت خانه قهرمان فمينين فرشته
او . اي بود كه با محمد تنها و خوشبخت در آن زنـدگي كنـيم   ، نهايت آرزويم خانهدر تصورم

ام و با  مثل تمام مردهايي كه ديده بودم، مثل پدرم و پدرش، به كارهايش برسد و من به زندگي
كوچـك و قشـنگي كـه در ذهـنم     ة خواستم من زن خان مي. هايمان هم در ارتباط باشيم خانواده
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وآمد و شلوغي و تكاپو و  در دنياي ذهن من رفت. بودم باشم و او مرد آن خانهساخته و پرداخته 
زده و در  ديـدم وحشـت   رفته مـي  دست ظاهر از ها جايي نداشتند و از اينكه دنيايم را به ناشناخته

  ].233، ص4[ عذاب بودم
است، هاي يك مرد  شدن با رغبت به خواسته كه پاداش تسليم ،اش را زني كه رستگاري زنانه

مـرد رؤيـايي چنـين زنـي چنـين تصـويري از زن       . كنـد  به گناه آرزوهاي خودمحور آلـوده نمـي  
  :دهد مطلوبش ارائه مي

همسرم بايد  ...جوي دختري هستم كه بتواند مادري نمونه و همسري كامل باشدو در جست
عنـوان بـه    يچهـ  بايد اضافه كنم كـه بـه   ،خنديد اگر به حرفم نمي. پايبند به خانه و خانواده باشد

هدف من اين است كـه تمـام وقـتش در    ... همسرم اجازه نخواهم داد كه خارج از خانه كار كند
  ].146، ص2[ اختيار من و فرزندانم باشد

هاي همسـري   در ارتباط با نقش فقطباشد و هويتش  1»ديگري«كند كه  اين زن انتخاب مي
د و فرزندان او، و نه كن ز او كسب اجازه ميآيد، ا اش معنا پيدا كند؛ به خدمت مرد درمي و مادري

در چنين فرهنگي فرزندان هم هويتشـان را از پـدر    زيراكند؛  حتي فرزندان خودش، را بزرگ مي
  .گيرند و نه از مادر مي

بلكه با نهايـت آرزومنـدي چنـين     ،تنها با ميل توجه اينجاست كه زن فمينين نه ة درخورنكت
هاي گفتمـان   داند كه در قالب ارزش بختي خود را در اين مي نيكپذيرد و ژرفاي  جايگاهي را مي

  :مسلط مردانه خوب جا شود
فكـر كـردم چـه    . بـه خـواب رفـتم    ،كـردم  هاي بهرام فكـر مـي   ها و ايده كه به گفته حالي در

  .]116، ص2[ طور كه او دوست دارد بسازم خوشبخت خواهم بود اگر بتوانم خودم را آن
اما نه پـيش   ،ري و مادري در ذات خود ارزش و اهميت بااليي دارندهاي همس البته كه نقش

  .از آنكه يك زن هويت فردي خود را شكل داده باشد
  گري زنانه خودتخريب

  احساس گناه و تنفر از خود
كـه آموختـه بودنـد بـراي رسـتگاري در دنيـاي مردانـه سـازگاري بـا           ،نويسان فمينـين  داستان

هـاي زن خـود را بـراي داشـتن يـك       آرزوهاي خودمحور قهرمان ايدئولوژي بيروني الزامي است،
و ] 21، ص11[ كردنـد  شدت سركوب يا با يـك ازدواج اجبـاري مجـازات مـي     زندگي مستقل به
گرفتنـد، احسـاس    تالقي قرار مية شده در نقط شده با اميال سركوب هاي دروني هرجا اين ارزش

عنـوان يـك فـرد     آن حس تنفر از خـود بـه  ة شد كه نتيج ها مي گناهي نابخشودني گريبانگير آن
  .ضعيف، ناتوان يا مرتد بود

پـدر و  از سـوي  سـختي   ، پـس از اينكـه بـه گنـاه عشـق بـه      سهم مـن شخصيت زن در  مثالً
                                                        

1. Other 
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 دهـد و  اجبـاري مـي   يشـود، تـن بـه ازدواجـ     برادرانش سركوب و از حق تحصـيل محـروم مـي   
ـ   هنوز التيام نيافتـه او ة هاي واردشده بر پيكر روح زنان كه زخم درحالي يـك بـارداري   ة انـد، تجرب

او كه دو بار به دليل جنسيتش مجازات شـده بـود،    ،بدين ترتيب. گذراند ناموفق را نيز از سر مي
كشد و همـواره هـر مصـيبتي را جـزاي      همچنان بار سنگين احساس گناه را با خود به دوش مي

  :داند كه همزاد زنانگي اوست گناهي مي
دانسـت كـه    اي از ذهنم مي خير تغييراتي در درونم حس كرده بودم و گوشهاة در چند هفت
هنـوز   .ولي حتي به خودم اعتراف نكرده بودم كه در حـال مادرشـدن هسـتم    ،چه اتفاقي افتاده

هنـوز خـود را دختـر     .داشتن و كودكي را فرزنـد خطـاب كـردن نداشـتم     تصوير روشني از بچه
آزردگي من با احسـاس گنـاهي   . خواندن است اش درس هپنداشتم كه اولين وظيف اي مي مدرسه

من براي همـين ترديـد مجـازات شـده و      .دانستم خود را مستوجب كيفر مي ...دردآلود توأم بود
  ].157، ص5[ ام را از دست داده بودم بچه

حس گناه و تنفر از خود گاه ممكن است در رفتاري خودآزارانه و خشن نسبت به خود بـروز  
قهرمـان زن در هـر دو   . خود براي هميشه است اوج آن اقدام به خودكشي و تالشيِ پيدا كند كه

بهـره اسـت و هويـت خـود را در      از هويت مستقل بـي  خوشبختي  به  بازگشتو  داالن بهشتاثر 
وابسته بارها و بارهـا   يعنوان شخصيت در چنين شرايطي او به .ارتباط با يك مرد شكل داده است

كنـد كـه ضـمانت آرامـش و بقـاي اوسـت و        اميال خود را قرباني خواست و رضايت مـردي مـي  
گناهكـار، قربـاني و    يخـود را فـرد   ،خواهـد  كنـد مـرد ديگـر او را نمـي     كه احسـاس مـي   زماني
  :بيند برانگيز مي ترحم

هد يك جوري خـودم  خوا خواهد كتك بخورم، دلم مي آن روز در كمال تعجب ديدم دلم مي
را مظلوم و قابل دلسـوزي ببيـنم و بـراي خـودم دل بسـوزانم، تـا بلكـه درد كتـك و احسـاس          

  ].292، ص4[ مظلوميت از عذابم كم كند
  :گناهانش را با رنج كشيدن و تحليل بردن خود پس بدهدة گيرد كفار و تصميم مي

انگـار بـه    ؛بردم دم لذت مياز تحليل رفتن خو. دوست داشتم رنج بكشم و بيمار و نزار شوم
حـس بـودم و هـيچ كمكـي بـه خـودم بـراي بهتـر شـدن           كرخ و بي. دادم خودم كفاره پس مي

  ].299، ص4[ كردم نمي
، پس از آنكه به دنبال تحقق آرزوي خودمحورش بـا  خوشبختي  به  بازگشتشخصيت زن در 

خواهـد يـك زن    ه او را ميك  شود، به دليل اينكه در نگاه مردي يك ازدواج بدعاقبت مجازات مي
  :بيند بيوه است و نه دختري با حجب و حياي دخترانه، خود را مستحق كيفر مرگ مي

آيا من به آخر خط نرسيده بودم؟ به شيشه قرصي كه روي ميـز كنـار تخـتم داشـتم نگـاه      
هـا بسـته اسـت، مفهـوم      وقتي اميد زيستن وجود ندارد، چرا زنده بمانم؟ وقتـي تمـام راه  . كردم

كردم  فشردم و خودم را قانع مي قرص را ميان انگشتانم مية زندگي و زندگي كردن چيست؟ لول
  ].138، ص2[ روم كه هرگز بيداري به دنبال نخواهد داشت ها به خوابي فرومي كه با خوردن آن
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  ناتوان پنداشتن خود و احساس نياز به حامي
هايي كه فرهنگ مذكر بـراي آنـان    و نقش ها هاي فمينين به جاي رويارويي با ارزش زنان داستان

آنان كه به داشـتن  . كردند ها تالش مي هاي ناشي از آن نقش تعيين كرده بود، براي كسب پاداش
 خود يك حرفه اسـت   بودن به خودي داري يا زن پنداشتند كه خانه يك حرفه عادت نداشتند، مي

زندگي و حتي ة ناتوان بودن خود در ادارشدن و تقليل غرور زنانه  رو با تسليم ازاين ].21، ص11[
يند اچنين زني در فر. بسنده نبودن در امر تشخيص و تمييز مسائل شخصي را نيز دروني كردند

  :داند به تملك مرد درآمدن، ديگر خود را مالك وجودش و مسئول آن نمي
دم را يـا  خواست خـو  گرفت و از من مي خواست بود و از لباسم ايراد مي خدايا چقدر دلم مي

پوشـاندم و او بـاز    صورتم را بپوشانم و من با شوق، وجودي را كه ديگر متعلق به خودم نبود، مي
خواهد از ديد اغيار  كرد و وسواس داشت و مثل كسي كه عاشق گنجي باشد كه مي هم دقت مي

  ].165، ص4[ گرفت پوشيده نگهش دارد، از من ايراد مي
ودي خود و نياز به محافظت و نظارت يك مرد، تعبيـر بـه   در اينجا ناتواني از حفظ گوهر وج

زنـاني كـه از    ،شـك  بـي  .كه اين چيزي جز تخريب هويت زنانه نيسـت  درحالي ؛عشق شده است
داشـتن يـك    و همواره فانتزيِ  شان جنس ضعيف قلمداد شده ديرباز به سبب ساختار بيولوژيكي
اين قدرت در بازو را به قدرت در انديشه و نيروي رفته  رفته ،اند حامي قدرتمند را در سر پرورانده

  :اند تشخيص سره از ناسره نيز تعميم داده
شـود، زن   كنند يك زن عاشق پول يا ظـاهر يـا رفتـار مـرد مـي      برخالف آنكه همه فكر مي
تواند به مردي عشق ورزد كه به  شود و در نهان وجود خودش نمي هميشه عاشق قدرت مرد مي

. آورد در من به وجود مي ،كه قدرت دارد ،محمد مردي بود كه اين حس را. دقدرتش ايمان ندار
گيرد درست است، باعـث اطمينـان عميـق و     قبولش داشتم و اعتقادم به اينكه هر تصميمي مي

  ].419، ص4[ كرد شد و همين مقهور و اسيرم مي ام به او مي قلبي
نمند ساختن خـود و ايمـان بـه    رسد شخصيت زن داستان به جاي تالش براي توا به نظر مي
منـد   پـذيري بهـره   گيري خـودش، از پـاداشِ مصـون مانـدن از عواقـب مسـئوليت       قدرت تصميم

كنـد،   مـي   دهد خود را به دستان پرقدرت مردي بسپارد كه به جاي او كـار  شود و ترجيح مي مي
روسـت كـه   شـايد از همـين   . انديشـد  كند و به جاي او مـي  او محافظت مي» خود«به جاي او از 

هـاي   دست و بازوي قوي مردانه يكـي از ايماژهـاي تكرارشـونده و گـاه حتـي اروتيـك داسـتان       
  .دهد فمينين را شكل مي

  :گويد گونه كه شووالتر مي همان ،به اين ترتيب
گونه افكار كـه متكـي بـر درجـه دوم بـودن زنـان هسـتند و         نويسان فمينين به اين داستان

بلكه با نمايش قدرتمند رستگاري خودشان پاسـخ دادنـد    ،با اعتراضها نه  هاي شبيه به اين ايده
  ].85، ص11[
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  خشم و سرخوردگي
نويسـان فمينـين اعتراضـي اگرچـه توانـايي       طور كه در آغاز اين بحث گفته شـد، داسـتان   همان

الاقـل   ،انـد  بسته به جا مانـده  را نداشته و درنهايت منفعل و دست »انقياد زنان«گشودن بندهاي 
. انـد  انـد نشـان داده   و اعتراض خود را به كساني كه بر آنان ستم روا داشـته   مقاومت را آغاز كرده

شود و زناني كه در اين مرحله هنوز از استقالل مالي  خشونت زنانه وارد آثار فمينين مي ،رو ازاين
تـر از   جـنس ضـعيف  انـد، خشمشـان را بـه     و فكري الزم براي رويارويي با مردان برخوردار نبوده

گـرفتن از آنـان در    و به كشتن مردان و انتقام  داده  جمله فرزندان، دختران يا حتي خودشان بروز
پربسامد انتقام، اقـدام بـه خودكشـي و انهـدام      يكي از اين رؤياهاي. اند خيال و رؤيا بسنده كرده

  .كردن بازماندگان گنهكار است خود براي مجازات
  انشگاهيمحروميت از تحصيالت د

آنان به تحصـيالت دانشـگاهي اسـت كـه     ة نويسان فمينين، غبط هاي بارز داستان يكي از ويژگي
  شخصـيت  مـثالً ]. 39، ص11[شدن زنان از تحصيل به سـبب جنسيتشـان اسـت    ناشي از محروم

تـر خـود    ، كه مدام با ديدن مدرسه رفتن برادرانش متوجـه جايگـاه پـايين   سهم منداستاني زن 
  :كشد شدت از تبعيض جنسيتي رنج مي شود، به ها مي نسبت به آن

دادم كـه كـاري كنـه تـا منـو هـم بـا         رفتم حرم حضرت معصومه و قسمش مـي  هر روز مي
گفتم كه كاش منم پسر بـودم، يـا مثـل زري     با گريه مي. خودشون ببرن و بذارن كه مدرسه برم

  ].16، ص5[ مردم گرفتم و مي خنّاق مي
آورنـد؛   ناپذيري بـه بـار مـي    از اين دست، خشم و سرخوردگي جبرانهايي  سركوب ،ترديد بي

تكـه كـردن بـرادر     د تا آنجا كه تكهشو خشمي كه به نفرت و بيزاري از عامالن سركوب منجر مي
  :شود آرزو مي

شـدم و   كـاش قـدرت داشـتم بلنـد مـي      .رفـت  مـي  صداي احمد مثل خنجري به قلبم فـرو 
  ].74، ص5! [كردم اش مي تكه تكه

گران را نـدارد، رؤيـاي گـرفتن انتقـام از      شخصيت زن كه قدرت بروز خشونت به سركوب اما
  :پروراند كردن خود را در سر مي طريق نابود

در  .كـردم  بله تنها راه نجات همين بود، بايد خودم را خـالص مـي   .نگاهم به تيغ خيره ماند
آقاجون چه خواهد كـرد؟  ... كنند جانم را روي زمين دستشويي پيدا مي خيالم ديدم كه جسد بي
آيد كه چقدر  يادش مي .كند گذارد و گريه مي گيرد، سرش را روي آن مي دستش را به ديوار مي

خواستم شوهر كـنم، از ظلمـي كـه در     خواندن داشتم، چقدر دوستش داشتم، نمي آرزوي درس
انتقـام   چـه  .زدم در آينـه لبخنـد مـي    .شايد هم مريض بشـود  .حق من كرده رنج خواهد كشيد

  ].107، ص5[ دلپذيري
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  رهايي يا انهدام: ازدواج اجباري
دادن بـه ازدواج اجبـاري    يكي ديگر از عوامل ايجاد خشم و سرخوردگي در زنان آثار فمينين تـن 

 ،فيزيكي و كالمـي ة خشونت به گون. براي رهايي از فشارهاي شديد پدر، برادر يا حتي مادر است
  :تبعيض جنسيتي، در آثار فمينين مصاديق بسياري داردة پايگرفته بر  اساس افكار شكل بر

خـانم جـان   ... كشـيد  موهايم را دور دستش پيچيده بود و مرا به داخل اتاق مي) برادر(علي 
... داد، نيشـگون محكمـي از بـازويم گرفـت     كرد و فحـش مـي   كه نفرين مي حالي به اتاق آمد، در

ه، لگدي بـه مـن كـه روي زمـين نشسـته بـودم       كرد هاي گردن ورم علي با صداي دورگه و رگ
  ].59، ص5... [زد

  :يا
شور خون تمام ة پريد وسط اتاق و با پشت دست چنان به دهانم كوفت كه مز) برادر( احمد

هـايي جلـوي    سـتاره  .سـرم گـيج رفـت    .مشت ديگري به زيـر چشـمم خـورد    .دهانم را پر كرد
دو سيلي پياپي تـا داخـل    ...ام ور شدهبراي يك لحظه فكر كردم ك .هايم درخشيدن گرفت چشم

  ].61ـ60، ص5[ ...گوشم را به درد آورد
شـود بـا زنـدانباناني     پـدري تبـديل بـه زنـداني مـي     ة كه خان ،باري در چنين فضاي خشونت

  :گمان تنها راه رهايي سپردن خود به دستان مردي ديگر با نام شوهر است رحم، بي بي
تمام ارتباطم با دنياي بيرون  .كردم شد نگاه مي ديده مياز پنجره آن قسمت از كوچه را كه 

البـد آن را هـم گـل     ،فهميدنـد  آن هم پنهاني، چـون اگـر برادرهـا مـي     ؛همين نصف پنجره بود
دانستم كه تنها راه بيرون رفتن من از ايـن خانـه رفـتن بـراي      حاال ديگر خوب مي ...گرفتند مي

  ].81، ص5[ هميشه با مردي به عنوان شوهر است
بلكه براسـاس مصـالح پـدر و     ،شود زن گزينش نمية اما اين شوهر نيز بنا به خواست و سليق

  :زند شود و بيش از پيش به خشم دروني و انزجار او از مردان دامن مي برادران به او تحميل مي
هـا نگفـتم كـه     يـك از آن  كس مهم نبود كه من چه نظري دارم و من هم به هـيچ  براي هيچ

سـوادي كـه حتـي روز     شـعور، كثيـف و بـي    مشـتي بـي   دگي كـردن بـا چنـين داش   چقدر از زن
  ].86، ص5[ داد متنفر و بيزارم خواستگاري بوي گند گوشت و چربي مي

كند كه حسـي   آور تبديل مي جنسي را براي زن به امري ترسناك و چندشة و درنهايت رابط
  :دردناك و كشنده چون حس تجاوز دارد

دانم و هيچ احساسي جز ترس در  اش نمي اي كه هيچ درباره د با غريبهخواهن امروز از من مي
احسـاس   .شـد  از فكر اينكه دستش به من بخورد چندشـم مـي  . كنار او ندارم به رختخواب بروم

  ].106، ص5[ كس نيست كه به دادم برسد ام و هيچ كردم در معرض تجاوز قرار گرفته مي
شدنشان از حـق طبيعـي    فمينين و محرومة در دورتوجه اينكه سردمزاجي زنان  ة درخورنكت

رفع نياز غريـزي، كـه معلـول سـركوب و خشـونت مردانـه اسـت، خـود يكـي ديگـر از عوامـل            
  .سرخوردگي و آماس خشم در كالبد روان زنانه است
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  فداكاري زنانهة فريض
زن نمونه  نويسان فمينين، باور به الزام خصلت فداكاري براي هاي آثار داستان از ديگر ويژگي
هاي متأخر است؛ البته اعتراضي كه  هاي اوليه و اعتراض به آن از سوي فمينين بين فمينين

شده در زنـان و از سـمت خـود آنـان سـركوب و       هاي دروني نهايت از سوي نيروي ارزش در
نويسان فمينين كمتـر   گويد، اين گروه از داستان گونه كه شووالتر مي همان. شد خاموش مي

پرداختند و بيشتر به جنبة اثباتي، خودبيانگري و رهايي از  ها مي جنسيتي داستانبه جنبة 
به اين معنا كه ]. 161، ص11[ستم و ماللت نقش زنانه در ازدواج و خانواده معطوف بودند 

پرداختنـد و   نويسان فمينين اعتراضي هم فقط به شرح دلخراش رنج زنان مـي  حتي داستان
شده بر آنان را بـه   هاي تحميل ها از يوغ نقش زنان و رهايي آن توانستند كنشگري كمتر مي

  .تصوير بكشند
شدن زن از يك هويت  مند فريضة فداكاري زنانه درست همان چيزي است كه مانع بهره

شود، زيرا از كودكي اين ارزش به او داده شده است كه چه در جايگاه همسـر و   مستقل مي
نگ زيرين آسيا باشد و خود را فداي شوهر و فرزنـدانش  چه در جايگاه مادر همواره بايد س

كند و  اش پيدا نمي رو، او هرگز فرصتي براي شناخت خود و ساختن هويت فردي ازاين. كند
گذاري،  درحقيقت، در اين نظام ارزش. شود عنوان يك همسر يا مادر ارزشيابي مي هميشه به

اشد؛ زني كه هويت او فقط در ايـن  زن خوب زني است كه همسري نمونه و مادري فداكار ب
  .يابد ها معنا مي نقش

اش را فـداي   اسـت كـه همـة زنـدگي     سـهم مـن  نمونة چنين زني شخصـيت داسـتاني   
كنـد؛ امـا در پايـان داسـتان، زمـاني كـه پـاي         هاي همسر و مراقبت از فرزندانش مي آرمان

ديگر هيچ چيزي شود كه  آيد، متوجه مي اش به ميان مي گيري براي زندگي شخصي تصميم
ش متعلق به فرزنداني است كه فرديت او ا ندارد كه متعلق به خودش باشد و او و همة زندگي

  :شناسند را به رسميت نمي
سهم مشخص و مسـتقلي   سهم من از اين زندگي چي بود؟ آيا اصالً كنم واقعاً اغلب فكر مي

ن، هـر  يشـا ها ها، يـا هـدف   لئاايد م كه براي باورها،ا داشتم؟ يا جزئي بودم از سهم مردان زندگي
شـدم،   كدام به نوعي مرا به قربانگاه بردند، براي حفظ آبروي پدرم و برادرانم من بايد قرباني مـي 

. ها و وظايف ميهني پسـرانم را مـن پـرداختم    بازي هاي شوهرم، قهرمان لئاها و ايد بهاي خواست
فـروش؟ مـادر يـك منـافق؟ زن يـك       من كي بودم؟ همسر يك خرابكار، يك خـائن وطـن   اصالً

در  را آزاده؟ چند بار منة يك رزمندة گذشت قهرمان مبارزه در راه آزادي؟ يا مادر فداكار و ازجان
نه به  را م حق من نبود، مناكد كه هيچ درصورتي ؛زندگي به اوج بردند و بعد با سر به زمين زدند

. م محصول اشتباهات خودم بـود يها ه سقوطهاي خودم باال بردند و ن ها و توانايي دليل شايستگي
انگار هرگز من وجود نداشتم، حقي نداشتم، كي براي خودم زندگي كردم؟ كي براي خودم كـار  

حـداقل  ... يهخوا گيري داشتم؟ كي از من پرسيدند تو چي مي كردم؟ كي حق انتخاب و تصميم
ا هـم حاضـر نشـدند    هـ  نآحتـي   .م داشتم يك كمي درك و همدلي بـود يها انتظاري كه از بچه
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ا باشـم و  ه آنمن فقط وقتي ارزش دارم كه مادر  .دنوعنوان يك انسان حقي براي من قائل بش به
  ].525، ص5[ نادر خدمتش

رسد كه حقـي بـراي خـودش     با اينكه به اين سطح از خودآگاهي مي ،در اينجا شخصيت زن
شود و با گذشـتن از ايـن حـق و     يباز هم منفعالنه تسليم م ،صدد طلب آن برآيد قائل شود و در

  :زند قرباني جلوه دادن خود، بار ديگر دست به يك خودكشي مظلومانه و معترضانه مي
ترين  دوني دردناك اولم هم نيست، ولي مية دفع .مونه براي من مثل يك جور خودكشي مي

عزيزانم، كساني كـه  اينكه در هر دو دوره ... ره چيه؟آ و از پا درمير من له و چيزي كه واقعاًئمس
  ].527، ص5[ رقم زدن وگونه مردنم ر با من داشتن، اين وبيشترين بستگي ر

هـاي فمينـين بارهـا و بارهـا بـه       هاي داستان قهرمان ،گويد طور كه شووالتر مي درست همان
  ].180، ص11[ گردند اما باز به عقب برمي، رسند كه خود را كشف كنند اي مي نقطه

  فمينيستة مرحل. 2
نويسان زن در برخي از آثار فمينين نيز بـه سـطحي رسـيده بـود كـه       اگرچه خودآگاهي داستان
اعتراض حقيقي كه به كنش و رد انفعال بينجامد بـا حضـور    ،ها را شنيد بتوان صداي اعتراض آن

مردانـه  ة نويسندگاني كه براي رويارويي بـا فرهنـگ و جامعـ    ؛نويسان فمينيست آغاز شد داستان
گيـري و   طغيان عليه سنت فمينين بودنـد و از ايـن طريـق نقشـي محـوري در شـكل       ناگزير از

آنان با رد سنت فمينـين درواقـع    ].182ـ181، ص11[گسترش ايدئولوژي فمينيسم بازي كردند
اي جـز   سنت مردانه را رد كردند و گاه تا آنجا پيش رفتند كه براي انكار زنـانگي فمينـين چـاره   

نداشتند و با نفي زنانگي بيولوژيك، سرخوردگي جنسي و سـردمزاجي  نابودي كامل زنانگي خود 
مادري را مبنـاي ايـدئولوژي   ة ها اما غريز برخي از فمينيست. زدند تا پايان عمر را براي خود رغم 

كردنـد؛ تناقضـي كـه     جنسي زنانه را به سمت تمايالت مادرانه هـدايت  ة دادند و غريز خود قرار 
د و در فرم آثـار  شپاره شدن ذهن نويسندگان فمينست  مغشوش و پارهخود يكي از داليل اصلي 

  .رؤياگون و گاه سوررئال آنان نيز بروز پيدا كرد
گـران   نويسـان زن فمينيسـت خـود بـه قدرتمنـدترين سـركوب       به هر روي، با اينكه داستان

ـ جنسيت زنانه بدل شدند و به جاي رويارويي با زنانگي حقيقي آن را پـس زدنـد، بـا     ة ايـد ة ارائ
دند و از شـ عطفي حيـاتي در سـنت ادبـي زنانـه     ة بازگشت به درون و خودمحوري، نمايانگر نقط

  .طريق خلق يك سمبليسم زنانه به غناي آن افزودند
اثـر فريبـا وفـي از آثـار فمينيسـتي شاخصـي        من پرندة پور و  رواني اثر منيرو  فوالد دل

. انـد  ي درخور توجه را به خود اختصـاص داده هستند كه در سنت ادبي زنانة ايراني جايگاه
گانة خودآگـاهي زنانـه در الگـوي شـووالتر بـه       رو، در اين بخش، از نظرگاه سطوح سه ازاين

  .پردازيم تحليل اين آثار مي
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  رد و انكار زنانگي بيولوژيك و كاركردهاي آن
  سركوب غريزة جنسي زنانه

به يك قدرت جنسي مردانه كـه همـواره در    ترديد سرشار از واكنشي است ادبيات فمينيستي بي
، 11[ اسـت   بـوده  ،كننـده  امـا تمكـين   ،كار سركوب زنان و تبديل آنان به فرشـتگاني سـردمزاج  

جنسي زنانه چيزي جز يك راهكـار تـدافعي و   ة رسد سركوب غريز به نظر مي ،رو اين از ].189ص
اگرچه درنهايت به قيمت تخريب خود و سرخوردگي هرچـه   ؛تحقير آشكار سروري مردانه نيست

اسـت كـه    فـوالد   دلقهرمان كامل چنـين سـركوبي شخصـيت زن در    . شود بيشتر زنان تمام مي
ـ      ،آيد بر قلبش طور كه از نام اين اثر برمي همان  ،اوسـت ة كـه سـمبل احساسـات و تمـايالت زنان

سـمبل زنـانگي   . يشه خاموش كرده استآن را براي همة پوششي از فوالد كشيده و صداي تپند
واقع سمبليك، درخـت نـارنجي اسـت كـه زن آن را خشـكانيده و خـود را از قيـد         به در اين اثرِ

كه نفرت و انزجار شخصي او از هرگونه احساس تعلق يا تماس  درحالي ؛ده استكرجنسيت آزاد 
نـد يـا فرزنـدان آن    ا رابطـه  زنان و مردانـي كـه در   همةبا جنس مرد به انزجاري فراتر و نفرت از 

  :شود ها تعميم داده مي رابطه
ـ  نفس زدن ها و صداي نفس همه صدا، صداي خروپف همسايه اين زودي  ههاي مردان و زنان ب

بلنـد  ... پشت مثل الك ...رفتند مثل حلزون ها باال مي ها و ديوارهاي ساختمان بچه از تمام پنجره
ـ  ها و ناله پشت ها و الك چيز از حلزون بيزار از همه. شد و سيگاري روشن كرد زنـان و  ة هاي ابلهان

 كننـد  بندند و چرا رهـا نمـي   مرداني كه معلوم نبود چرا به جسم خاكي يكديگر شبانه دخيل مي
  ].13، ص3[

توانـد   مـي  ،اگر دستش برسـد «اگرچه او يك درخت نارنج را خشكانيده بود و باور داشت كه 
بارها و بارها در خالل داستان عطـر بهارنـارنج را    ،]26، ص3[» هاي دنيا را بخشكاند تمام درخت

زنـانگي و سـركوب   ة وقفـ  گونه گفت كـه او در كشـاكش بـي    توان اين مي. نيز استشمام كرده بود
  :شد اثر، آبستن رؤياهاي گاه و بيگاه مية پار جنسيتش چندپاره و همچون فرم پاره

شـان   صايي در دست زنگ در خانهموهايش سراسر سفيد، ع. ديد پير است. سردش شد
زند، چهارخانه كه چهار دختر خوشـبخت   زنگ در چهارخانه را مي! نه. زند در شيراز را مي

چرخد و دختري باردار و باكره در را به رويـش   باكره در آن باردارند و دري روي پاشنه مي
  ].22، ص3[كند  باز مي
غريـزة جنسـي زنانـه پايـدار      رسد كه زنان فمينيست به حـدي در سـركوب   به نظر مي

توانسته باكرگي آنان را مورد تجاوز قرار دهد و  اند كه حتي ميل به مادر شدن نيز نمي بوده
ها در وجود دختري باكره، امـا   در چنين شرايطي طبيعي است كه خوشبختي يوتوپيايي آن

  .يابد باردار، تجلي 
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  بيولوژيك يكاركرد منزلة نفي نقش مادري به
بـودن را عامـل اصـلي     اني كه از كودكي به دليل جنسيتشان سركوب شده بودند، زنزن ،شك بي

بودن بيولوژيكي كـه از طريـق آبسـتني و     دانستند؛ زن خشم و سرخوردگي خود و مادرانشان مي
 ،قدرت بـه انـزواي تـاريخي    ها را وابسته به مردان و در خدمت فرزندان، منفعل و بي مادرانگي آن

  .ساختن يك هويت فردي مستقل را از آنان سلب كرده بود ده و فرصتكرمحكوم 
كشـد و سـير    با نگاهي اعتراضي اين نقش بيولوژيك را به چالش مي من پرندة فريبا وفي در 

  :دهد گونه نشان مي شدن يك زن را اين »قطبي  خرس«
روي بيمارستان و فردايش موجود ناآشنا و خيلي كوچكي كه تو را ياد گنجشك خيسـي   مي

خواهند كـه شـيرش بـدهي و از آن لحظـه بـه بعـد تـو         چسبانند و مي ات مي اندازد به سينه مي
حاال كه كار تو شده شستن شاش و گه و براي اين كار هم اسـتعداد فراوانـي از    ...شوي مادر مي

هاي بيشتري به كار نگيري و هزار و يك  چرا اين توانايي را در خدمت بچه ،اي خودت نشان داده
يك  ...شوي يك مادر كامل جوري است كه مي شوي و اين دوم را حامله مية بعد بچ. ديگردليل 

 ،روي پرسند و هرجـا مـي   هايت را مي حال بچه ،روي بيني هرجا مي كني و مي وقت چشم باز مي
هايش به زنـدگي دو نفـر ديگـر     حالتة ات در هم ها را هم با خودت بكشي و زندگي مجبوري آن
  ].77ـ76، ص7[ متصل است

كم از نظرها محو شـده اسـت،    نقش مادري قرار گرفته و كمة او كه هويت و فرديتش در ساي
قطـب  ة كننـد  ها را به دنيا آورده گرفتار يخبندان منفعل عنوان مسئول فرزندان و كسي كه آن به

  :شود اش مي زنانگي
از ديوارهـاي   ،شود ها خسته مي از مراقبت مدام از بچه. رود اش سر مي خرس قطبي حوصله

از روزهايي كه ، ميرند هايي كه با هيچ سمي نمي شده، از آبگرمكن خراب، از سوسك پوسته پوسته
  .]79، ص7[ هايي كه پر از گريه است شود و از شب دير به شب بدل مي

ة فمينيسـت فريضـ  ة نويسـان در مرحلـ   داسـتان  ،كنـد  گونه كه شووالتر نيز اشـاره مـي   همان
كـه مـانع كشـف    ، شـده بـر زنـان را    هاي اعمال دند و بسياري از محدوديتفداكاري زن را رد كر

  ].29، ص11[ دانستند، مورد پرسش قرار دادند شان مي حقيقي »خود«

  خشونت فمينيستي
پاسـخ گذاشـته شـد و     جنسي زنانه، نياز به مادرانگي نيز در زنان فمينيست بية با سركوب غريز
يكر جنسيت زنانه بر جاي گذاشت كه هر لحظه تنفـر  ها چنان زخم عميقي بر پ اين سرخوردگي

عنـوان منبـع حقيقـي ايـن تنفـر، را يـادآور        بودن و انزجار از جنس مـرد، بـه   از خود به دليل زن
بار شدن خشمي مـزمن در روان زنانـه بـود كـه زنـان      نمنطقي چنين وضعيتي تلة شد؛ نتيج مي

  .كردند نسبت به مردان احساس مي
اتكاي اقتصادي و احساسي زنان بر مردان، رويارويي آنان بـا دشـمنان واقعـي     ،از سوي ديگر
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 ].213، ص11[ انجاميـد  هـا مـي   و به سركوب خشم ناشـي از سـركوب   كرد خود را غيرممكن مي
  :گويد مي 1گونه كه شووالتر به نقل از اگرتون همان

ي از رفتارهـاي  ا خـود را بـا مجموعـه   ة شـد  زنان ناگزير بودند كه تمايالت جنسـي سـركوب  
  زيرا از رويـارويي بـا عامـل حقيقـي آن سـركوب هراسـان بودنـد        ،كننده جايگزين كنند تخريب

  ].212، ص11[

  رؤياهاي انتقام
كنـد و بـا سـاخت و     قهرمان زن در آثار فمينيستي اغلب خشم و سرخوردگي خود را دروني مـي 

  :كند پرداخت رؤياهاي انتقام بيش از پيش خود را تخريب مي
بـا  . روم روزي صد بار از اين زندگي بيرون مي. كنم ندارد روزي صد بار به او خيانت مي خبر

صـدا و تـا حـد مـرگ      آرام، آهسـته، بـي  . ترس و وحشت زني كه هرگز از خانه دور نشده اسـت 
كار، در  آن وقت با پشيماني زني توبه. كند روم كه امير خيالش را هم نمي مخفيانه به جاهايي مي

  ].42، ص7[ گردم دوباره به خانه پيش امير بازمي ،ي مثل امشبتاريكي شب
تـوان   خـوبي مـي   كاري حاصـل از آن را حتـي در خيـال زن نيـز بـه      ترس و وحشت و مخفي

 ،دهـد  او كه خشم خود را به شوهرش بـا خيانـت بـه او، البتـه در رؤيـا، بـروز مـي       . مشاهده كرد
  .درنهايت به دليل وابستگي به او همچون زني گنهكار محكوم به مجازات بازگشت است

رود كه زن حتي مرگ او و مراسم تدفين  مي  بيزاري و انزجار از شوهر سركوبگر تا آنجا پيش
  :كشد او را در خيالش به تصوير مي

مـرگ مطمئنـاً او را   تواند آدم را اوي صدا بزند، نميـرد؟   كنم چرا مردي كه مي دارم فكر مي
پـاره   ام را تكـه  روسـري . زنـم  ام چنگ مـي  به سينه. كنم باالي سرش شيون مي ...كند عزيزتر مي

اند تا آب قند به حلقـم   هايم را گرفته ها شانه زن ».دورت بگردم امير برگرد. امير برگرد«: كنم مي
  ].65، ص7[» ها را چه كنم امير؟ بچه. امير برگرد«: كشم ولي من جيغ مي ،بريزند

كشد و به رسم همسري نمـايش پـر سـوز و گـدازي نيـز در       او مرد را در اعماق وجودش مي
سـپارد   داند كه آن زن تا چه حد با مردي كه به خاك مي كس نمي كند؛ اما هيچ سوگش اجرا مي

  :بيگانه و از او سير است
  ].59، ص7[ قدر از او سير شده باشم رسد كه اين امير به خيالش هم نمي

  :آيد ها مي ها و سرخوردگي شك از همان سركوب و اين بيزاري بي
  ].16، ص7[ بين من و امير را اشغال كردة احساس تنهايي و سرخوردگي مثل هوويي فاصل

  كشتن شوهر براي رهايي
هـايي در آثـار    انتقام، قتل شوهر يا مشاركت در كشتن او نيز مصداقة گذشته از رؤياهاي مخفيان

تواند اتفاق بيفتد كه مرد قـدرت خـود را در اثـر     فمينيست دارد؛ اما اغلب زماني مينويسندگان 
                                                        

1. George Egerton 
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ة پرنـد بارز اين مورد، مـادر قهرمـان زن در   ة نمون. بيماري يا چيزي مانند آن از دست داده باشد
كند تا بميرد؛ شوهري كـه   زيرزميني رها مية است كه شوهرش را در رنج و بيماري در گوش من 

  .را به اشكال گوناگون سركوب كرده و به تاريكي همان زيرزمين پس زده بوديك عمر او 
خيـز شـدم و نزديـك     نيم. صداي درد بود. صداي التماس و زاري بود. بود  صدا، صداي گريه

هـايش را ديـده    بـرق چشـم  . دانستم بيدار اسـت  ولي من مي. هايش بسته بود چشم. مامان رفتم
هاي مامـان   شانه. كردم ولي جرئت نمي ،خواستم پايين بروم يم. صدايش كردم جواب نداد. بودم

 پناه بية تنها و مثل يك بچ. آقاجان همان شب مرد... پشتش را به من كرد و زاريد. را تكان دادم
  ].126، ص7[

  تر بروز خشونت به فرد ضعيف
تن خشـمي  رسـد و آنـان را آبسـ    ساله همواره از مادران به دخترانشان به ارث مي سركوب هزاران

اغلب  كند و با خيانت به شوهر و كشتن او در رؤيا فروكش نمي فقطد؛ خشمي كه كن تاريخي مي
  :يابد تر انعكاس مي به صورت خشونت كالمي يا فيزيكي بر فرد ضعيف

ولـي يـاد    ،دهد ها را به چه كسي مي دانستم فحش نمي. داد كرد و فحش مي مامان زاري مي
شـلنگ آب سـرد را روي پاهـايم    . تشخيص بدهم كـه مـال كيسـت   ها  گرفته بودم از نوع فحش

فحشي كه مامـان داد مـال آقـاجون    . دون شد و لرزيدم پوست تنم مثل پوست مرغ دون. گرفت
زيـر آب سـرد مثـل    . اي كه به پشت لختم خورد يكـي شـد   فحشي كه به من داد با ضربه... بود

 .مامان تنم را سرخ كـرد . گريه كردم. ها لرزيد گرفته بدنم از سرما مثل برق. اي باال پريدم قورباغه
  ].55، ص7[» چلفتي دست و پاة مرد ذليل«

ريزي اين خشم است، خود نيز بارهـا   اي براي بيرون بچه كه شاهد خشم مادر و سوژه و اين دختر
ترسـي كـه از شـبيه    ة گيرد و بـا همـ   بارها توسط پدر و شوهر مورد سركوب جنسيتي قرار مي و 

  :شود دارد، عاقبت امتداد خشم او ميشدن  مادر
زنم نـه   داد مي. گويد مادر كه نيستي شهال مي. بيخودي :زند ها داد مي خرس قطبي سر بچه

مـا چـه گنـاهي    . گويد حاال چـرا جنـي شـدي    مامان مي .خرسم. گاوم. مادر نيستم. خير نيستم
  ].79، ص7[ .ايم شوهرت گذاشته رفته كرده

اعمال خشونت زنان بـه فرزنـدان يـا حتـي سـاير زنـان در آثـار         ذكر اين نكته الزم است كه
  .فمينيستي بسامد بسيار بااليي دارد

  هاي زنانه انزواي فمينيستي و خلق سمبل
نشـيني   عقـب ة كننـد  توان آثـار مختـل   وضوح مي فمينيست، بهة شووالتر عقيده دارد كه در مرحل

نشيني  نشيني از تجربيات جسمي زنانه، عقب ، عقب1»خود«نشيني از  زنان را مشاهده كرد؛ عقب
و اين چيـزي نيسـت   ] 240، ص11[ ها و شهرهاي جداگانه نشيني به اتاق مادي و عقب  از جهان
  .دنز مي را براي زنان رقم  »خود«روي يا انزواي فمينيستي كه شكل ديگري از نابودي   جز پس

                                                        
1. Ego 
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  سمبل اتاق
 اتـاقي از آن اي بـا نـام    ر فضـاي زنانـه، در مقالـه   ترين معمـا  ، بزرگ1نخستين بار ويرجينيا وولف

او . كنـد  ايدة الزام برخورداري از استقالل مالي و فضايي شخصي براي زنـان را مطـرح مـي    2خود
خواهد داستان بنويسـد بايـد پـول و اتـاقي از آن خـود داشـته        زني كه مي«بر اين باور است كه 

عنـوان سـمبل    رسد كه آن روي اين فضـاي زنانـه بـه    گونه به نظر مي ، اما اين]24، ص8[» باشد
كنـد؛ يـا سـلولي     ن و استقالل پناهگاهي است كه زنان را از دنيـاي مردانـه دور مـي   اي بود حرفه

ــان خــود را در آن حــبس مــي  ــرور    انفــرادي كــه زن ــودن، غ ــا احســاس متفــاوت ب ــا ب كننــد ت
  .شان را التيام ببخشند دارشده جريحه

هاي  اقكردن، به ات كردن و تجربه نويسان فمينيست به جاي كشف بنا بر نظر شووالتر، داستان
امـا   ،مستقل خود پناه بردند و جهاني بدون مرد خلق كردند كه سرشار از آرامش و امنيـت بـود  

رو شـدن بـا    گونه گفت كه زنان در آن دوره به جاي روبـه  توان اين بنابراين مي. جهان واقعي نبود
  ].215، ص11[ حقيقت، از آن كناره گرفتند و عقب نشستند

گردنـد   واند سمبل زنانگي يا رحمي باشد كه زنان به آن بازميت اتاقي از آن خود همچنين مي
اي دارد كه رو بـه طبيعـت بـاز     اين اتاق اغلب پنجره ،رو اين از .تا زنانگي حقيقي را تجلي بخشند

  .دكنميان زن و زمين زاينده تأكيد ة شود تا از اين طريق بر رابط مي
سمبليسـم زنانـه اسـت، بسـيار     ة ينـ كه اثـري موفـق و غنـي در زم   ، فوالد دل سمبل اتاق در

راهكاري براي  منزلة كه نوشتن را به ،قهرمان فمينيست اين اثر. توجه است درخوربرانگيز و  تأمل
شـدت نيـاز بـه     گزينـد، بـه   هاي جنسيتي زنانه برمـي  عنوان يك فرد و فرار از نقش اثبات خود به

دنياي واقعي دور و به طبيعـت  كند؛ فضايي كه از هياهوي  داشتن فضايي مستقل را احساس مي
  :نزديك باشد

جايي كه آسمانش معلوم باشد، پنجره داشته باشـد و آرام، آرام و   ،اگر بتوانم جايي پيدا كنم
  ].21، ص3[ ...سر و صدا بي

  :يابد تو تحقق مي در كردن دو اتاق تو و آرزوي او با اجاره
ـ  !چيز از آن خودش دو اتاق و همه توانسـت در   مـي . خـوب  مسـتقل يـك جـاي   ة ؟ يـك خان

ـ  اش را ببندد و برود و باز برگردد و توي راه به خـودش بگويـد كـه مـي     خانه خـودم و  ة روم خان
  ...جايي داشت بـراي خـودش و كـاري داشـت مخصـوص خـودش      . سرمست بود! همه كليد اين

  ].84، ص3[
 ؛شـدند  هايي داشت كه رو به درختي هميشه سبز گشوده مي و عالوه بر اين استقالل، پنجره

  :درختي كه تنها راه ارتباط او با زنانگي حقيقي بود
اتـاق  ة پنجـر ة هايش را به شيش و درختي كه شاخه! شد دو پنجره كه رو به روشنايي باز مي

                                                        
1. Virginia Woolf 
2. A Room of One’s Own 
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برود، برود پنجره را باز كنـد تـا بيايـد    . خواست وارد اتاق شود جوري كه انگار مي ؛چسبانده بود
  ].54، ص3[ !داخل

اش را در دنيـاي   قهرمان تناقض فمينيستي است؛ زنـي كـه درخـت نـارنج زنـانگي     واقع  او به
عنوان عملي كـه همـواره در    نوشتن، به ، زيرامردانه خشكانيده و به اتاقي پناه آورده براي نوشتن

كند؛ تنها چيزي اسـت كـه    انحصار مردان بوده است، تنها چيزي است كه او را فاقد جنسيت مي
كند و از  اند جدا مي شان را پذيرفته هاي جنسيتي وار نقش اي كه برده»دار بافندهزنان بار«او را از 

اي اسـت كـه او را بـه حقيقـت واالي      اي دارد رو به طبيعت، تنها روزنـه  سو آن اتاق كه پنجره آن
  .كند كه همانا باروري است، وصل مي ،زنانه
  هاي ديگر سمبل

ـ فضاي زنانـه را بـه    من پرندة فريبا وفي در  او  »اتـاق «. ديگـري تصويرسـازي كـرده اسـت    ة گون
اوسـت؛ فضـايي كـه تمـامي     ة شـد  درحقيقت زيرزمين تاريكي است كه سمبل جنسيت سركوب

و اندوه مادر او را در خود جاي داده و سرانجام بـه    او و حجم دردآور تنهايي  هاي و نفرت  ها ترس
  :عنوان سمبل قدرت مردانه به »پدر«تبديل شده است براي انتقام گرفتن از  مكاني امن

گاهي اوقات تنها جـايي  . ها دوست دارم به آنجا برگردم بعضي وقت. زيرزمين را دوست دارم
ام هميشه زيرزمينـي را بـا    هاست كه فهميده مدت. شود از سطح زمين به آنجا رفت است كه مي

 زنـم  مـي  زياد به آنجا سر ،ام كه آنجا مكان اول من است از وقتي كشف كرده. كنم خود حمل مي
  ].138ص ،7[

 ،را اين فضا نه سـمبل زنـانگي حقيقـي   زيروزن است،  ، تاريك و بي»اتاق«برخالف  ،زيرزمين
  :اي است كه زن هرگز شهامت رويارويي با آن را نداشته است شده بلكه سمبل زنانگي سركوب

حتي . ه ديوارهايش نگاه كنمام كه در آن راه بروم و با دقت ب دفعه شهامتش را پيدا كرده اين
خواهم به  مي. ترساند زيرزمين ديگر مرا نمي. ام چراغي به سقف كوتاهش بزنم به صرافتش افتاده

  ].138، ص7[ دفعه با چشمان باز و بدون ترس اين. آنجا بروم
فضايي كه او را از سطح زمـين مردانـه بـه ژرفـاي زنـانگي       منزلة به، بازگشت زن به زيرزمين

آگـاهي در ذهـن زن بـه    ة بـا درخشـيدن بارقـ    ،اگرچه خود نوعي فرار انزواطلبانه اسـت  برد، مي
  :دشو هاي دروني تبديل مي رويارويي با تاريكي

هـايش   هاي دررويش را بشناسم و از نزديـك بـه آدم   راه. هايش را خوب ببينم خواهم پله مي
چطـور  . ام اشـباحي در آن ديـده  و  هـا  ام و فقط سايه هميشه از توي تاريكي نگاه كرده. نگاه كنم

كـرد و بيـزاري راه نفسـم را     توانستم چيز ديگري ببينم وقتي كه ترس چشمانم را كـور مـي   مي
  ].138، ص7[ بريد مي

رسد كه قهرمان زن در اين مرحله به سطح جديـدي از خودآگـاهي دسـت يافتـه      به نظر مي
راغ آگـاهي در تـاريكي سـركوب    رو شود و بـا چـ   و آماده است كه با ترس و خشم و نفرتش روبه

  .قدم بردارد
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  خودآگاهي فيميلة نويسان فمينيست در آستان داستان
درك جديدي از خودآگـاهي عبـور   ة نويسان فمينيست از آستان آيد كه داستان اگرچه به نظر مي

شـود قهرمانـان    اي هستند كه سبب مـي   همچنان تحت تأثير نيروي خودتخريبگر زنانه ،اند كرده
ة را لحظـ زيـ شـوند،   بـار قربـاني آگـاهي خـود مـي      قرباني باقي بمانند؛ قهرمانـاني كـه ايـن   ها  آن

آگاهي فمينيسـتي كـه    به بيان ديگر، خود. فريب خود استة خودآگاهي در آثار فمينيستي لحظ
بنـدد؛ زنـاني كـه     شود، راه كشف و تجربه را بر زنان مـي  هاي دربسته به انزوا كشيده مي در اتاق

اند؛  كشند؛ زناني كه هنوز خود را نبخشيده گين احساس گناه فمينين را به دوش ميهنوز بار سن
ند و جنسيت خـود را همچـون يـك گنـاه انكـار      ا  زناني كه در مقابله با خشم و اندوه خود ناتوان

رونـد و بـا    اما فراتر نمي ،رسند كنند و زناني كه در پايان سفر دروني خود به منزل آگاهي مي مي
  .مانند فيميل باز مية اند از كشف و تجرب يافته  ل باطل كه به حقيقت واالي زنانه دستاين خيا

  فيميلة مرحل. 3
نويسـان فمينيسـت آغـازگر آن     داند كه داستان فيميل را سفري اكتشافي مية الن شووالتر مرحل

فمينيسـم بـا   كردند؛ اما  كه هنوز انفعال و خودتخريبگري زنانه را با خود حمل مي درحالي ؛بودند
رهـايي در  ة بيشتر، مفهوم خود را براي زناني كه پيشتازان تجرب 1960گذشت هر دهه به سمت 

بودند و   هاي نقش فمينين فائق آمده آنان بر محدوديت ، زيراداد زندگي فردي بودند از دست مي
بـراي   نويسان زن فيميل ضمن تـالش  داستان. ديدند ديگر دليلي براي اعتراضات فمينيستي نمي

كسب استقالل شخصي و هنري، همچنين سعي كردند سنت زنانه و تداوم آن را بازبيني كنند و 
شدت تحت تأثير ادبيات فمينين قرن نوزدهم قرار داشتند، تمامي منابع رمان مـدرن،   با اينكه به

ين طريـق  ذهن، را به كار گرفتند و از ا  سيال  ها و جريان زماني، رؤياها، اسطوره  از جمله شكست
سياسـي   ـ گري فيميل را با محتوايي اجتماعي رئاليسم فمينين، اعتراض فمينيستي و خودتحليل

 1دوجنسـي ة اگرچه نخستين بار ويرجينيا وولف بـا خلـق اسـطور    ].304ـ301، ص11[ آميختند
 3، موريل اسـپارك 2رسد نويسندگاني چون پنلوپه مورتيمر به نظر مي ،دشدار سنت فيميل  طاليه
ايـن در  . نـد ا در حال حركت به سمت مراحل جديدي از نويسـندگي فيميـل   4ريس لسينگو دو

نويسـان   رمان شـاخص از داسـتان   33ة ايراني، براساس مطالعة حالي است كه در سنت ادبي زنان
نـويس زن ايرانـي موفـق بـه      يـك داسـتان   فقـط گونه استدالل كرد كه تاكنون  توان اين زن، مي

  .ده استشنهادن به ساحت فيميل  گام
ة ، مرزهـاي مرحلـ  شـب   طوبـا و معنـاي  فمينيسـتي   كه با رمـان پسـت  ، پور شهرنوش پارسي

                                                        
1. Androgyny 
2. Penelope Mortimer 
3. Muriel Spark 
4. Doris Lessing 
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ورود شـكوهمند   آبـي  عقل آگاهي فيميل قرار گرفت، با رمان ة فمينيست را درنورديد و در آستان
تأمـل و تحليـل    ردرخـو هاي گونـاگوني   اگرچه اين اثر از جنبه. فيميل را رقم زدة خود به مرحل

  .پردازيم فيميل است، به آن مية از ديدگاه آندروژني، كه مفهوم مهم دور فقطدر اينجا  ،است
  دوجنسية ويرجينيا وولف و خلق اسطور

د، تالشي بود بـراي  شبار توسط ويرجينيا وولف خلق  كه نخستين، دوجنسي يا آندروژنية اسطور
از ديـدگاه  . يـك مقهـور ديگـري شـود     آنكه هيچ انه بيداشتن دو نيروي زنانه و مرد در توازن نگه

خود طراحي كرده بود تا از خشونت دنياي مردانه به آنجا پناه   از آن  كه پيش از اين اتاقي وولف،
، زيـرا  بخشـيد  بودگي دردناكش را تسكين مي اي بود كه رويارويي او با زن ببرد، آندروژني اسطوره

  .كامل هر دو به يك اندازه خطرناك بودند 2و مردبودگي 1بودگي نزد او زن
نويسـي را خلـق    وولف در اين مسير براي تبيين نگاه دوجنسي خود نوعي از تكنيك داسـتان 

يـك آرامـش جنسـيتي و     ،بودگي نه مبالغه شده و نه ناديده گرفته شده باشد آن زن كرد كه در
  .كرد زده دور مي ادبي كه او را از فمينيسم آشوب

وولف در جهـت رسـيدن بـه يـك زنـانگي عـاري از خشـم،        ة هاي خالقان تالش ةهم  با وجود
وولف خود آگاه است كه آنـدروژني شـكل ديگـري از سـركوب يـا، در      «شووالتر معتقد است كه 

آندروژني وولـف نـوعي فـرار از     ،به بيان ديگر ].288، ص11[» بهترين حالت، تأديب نفس است
نشيني فمينين او از زنـدگي و اقـدام    ود كه سرانجام با عقببودگي يا مردبودگي ب رويارويي با زن

شـووالتر معتقـد اسـت كـه نگـاه وولـف بـه         ،رو اين از. پايان پذيرفت 1940به خودكشي در سال 
اتـاقي از آن خـود كـه درنهايـت گـور او       آور است كه انتزاعي است؛ بودگي همان اندازه مرگ زن
 ].297، ص11[شود  مي

  و تجربة فيميل آبي  عقل
گاه خودآگاهي فيميل است، زني فعـال، داراي هويـت    كه بهترين تجلي، عقل آبيقهرمان زن در 

ها خود راهنماي سلوك كمال است؛ سلوكي كه هدف از آن رساندن  زنانه، خردمند و فراتر از اين
است، امـا در  گونه بوده  قهرمان مرد به اين آگاهي است كه جهان دوجنسي است، از آغاز نيز اين

رو، نـر بـدون وجـه     ده و ازايـن شـ وجه نرينه بر وجه مادينه به حذف ماده منجر ة گذر زمان غلب
  :مادينگي خود ناقص و ماده فاقد آفرينش و خالقيت شده است

البته اين . گيرند كلي غير قابل تفكيك از آن است از او مي ها جان ماده را كه به با قانونمندي
چون يـك جنسـي اسـت، مـاده     ؛ كند، اما فاقد آفرينش و خالقيت است ميجان حركت  بي  ماده

  ].447، ص1[ است و ماده است

                                                        
1. Femaleness 
2. maleness 
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تكـه   و بخشي تكـه  ،اي بيش نيست كه مرده، شود؛ بخشي بي جان و ساكن ماده چندپاره مي
  :نمايد قواره بودنش روسپي مي اما به دليل بي ،كه به هر روي دوام آورده ،شده

نمايد كه عمالً از صـحنة هسـتي بالنـده حـذف      چنان فاقد حيات ميبخشي از اين مردگي 
رسد گاهي در آنچه به او تلقين شده شك روا  اما بخشي ديگر از اين مردگي به نظر مي. شود مي
حال، در حيـات   عين كند، در گذاري مي هاي متعددي را پايه اين بخش، جدا از آنكه قيام. دارد مي

نحـوة عمـل او   . نمايـد  بـه روسـپي مـي    ،اي كـه دارد  كاره قواره و نيمه بي  ةطبيعي، به دليل پيكر
 هميشه شرورانه و توأم با بدذاتي است و علت اين امر به سادگي آن است كه حق حيـات نـدارد  

  ].448، ص1[
اند و ايـن   يافته شده شخصيت شكاف هويت خود را از دست داده و دچار«زنان در اين مسير 

روست كه زن و مـرد   ازاين ].113، ص6[ ن با جنسيت خود در ستيزنددهد كه آنا خود نشان مي
به يك اندازه بايد در تالش براي رسيدن به يك رشد دووجهي سهيم باشند تـا بـه ايـن آگـاهي     

  .باشند 1كه دوجنسه »هستند«زماني  فقطدست يابند كه جهان و انسان 
رسيدن به كمـال بايـد بـا هـر دو      يك هم نر هستيم و هم ماده و براي بنا بر اين تفكر، ما هر

  :گويد مي اتاقي از آن خودگونه كه ويرجينيا وولف در  يا آن. نيرو در تماس باشيم
يكي مذكر و ديگري مؤنـث؛ در مغـز مـرد، مـرد بـر زن       :يك از ما دو نيرو حاكم است به هر

شـود كـه    وضعيت عادي و آسايش خاطر زماني برقرار مـي . حاكم است و در مغز زن، زن بر مرد
اگـر  . اين دو در هماهنگي با يكديگر زندگي كنند و از نظر روحي تشريك مساعي داشته باشـند 

زن نيز بايد با مـرد درون خـويش در    .ثيرگذار باشدأمرد باشيد، قسمت زنانة مغز بايد همچنان ت
 .. ...از اين حرف كه ذهن بزرگ دوجنسي است، همين بـوده  2شايد منظور كولريج. ارتباط باشد

كند؛  كند و نفوذپذير است؛ احساسات را بدون مانع منتقل مي جنسي صدا را تشديد مي ذهن دو
  ].141، ص8[ طبيعتاً خالق، بانشاط و منسجم است

گذشـته از  . گـاه زن و گـاه مـرد اسـت    . خـود دوجنسـي اسـت    آبـي  عقل قهرمان فيميل در 
بودن ساختار آن نيز درخـور توجـه اسـت؛ انديشـه و      بودن شخصيت اين اثر، دوجنسي دوجنسي

از همين . اند تخيل، چون دو قسم نر و مادة مهر گياهي به وحدت رسيده، در يكديگر تنيده شده
پذير است و يك نوع قابليت جادويي دارد كه در عين يكدسـت   رو، زبان در اين اثر بسيار انعطاف

. كند ادين مسلط، كه نظامي مردانه است، پيروي نميزبان از نظام نم. نبودن در كمال انسجام است
يك قالب نيست كه محتوا در آن ريخته شده باشد، اين محتواست كـه آن بـه آن زبـان خـود را     

نويسي  شود و گاه عارفانه، گاه به بداهه شود و گاه داستاني، گاه شاعرانه مي گاه علمي مي. آفريند مي
هـا، اسـاطير،    نظير از سمبل آميزي بي هم واقع يك در در آبي  عقل. شود آور مي نزديك و گاه تعليق

يـك بنـاي زيباسـت بـا     . هاي تاريخي و داستاني، عرفان، فلسفه، منطق و ادبيات اسـت  شخصيت
تو، يك فضاي بازيگوشـانه را طراحـي    در هاي تو مدرن كه با الهام از پستوها و داالن معماري پست

  :گويد پور مي ميالني دربارة شهرنوش پارسي  گونه كه خانم فرزانه آن. كرده است
                                                        

1. Androgynous 
2. Samuel Taylor Coleridge 
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جهـاني، تـاريخ، فولكلـور و افسـانه،      جهاني و آن ، ساده و پيچيده، اين او شناخته و ناشناخته
؛ كنـد  اش را هـدايت مـي   و خواننـده  آميـزد  هـم مـي   العاده را در زميني و آسماني، عادي و خارق

  ].9[ همچون آليس به سرزمين عجايب
جايي است كه حيوانات، آدميان، ارواح و گياهان با يكديگر همزيستي «او  هاي جهان داستان

نويس ايرانـي   بلكه حتي مردان داستان ،نويس تنها زنان داستان جهاني كه تاكنون نه. ]9[» دارند
اند؛ و اين خـود شـاهد ديگـري اسـت بـر       نيز كمتر موفق به زيستن آگاهانه و آزادانه در آن شده

هـاي پرشـور،    هاي اكتشافي و نـوآوري  تجربهة فيميل كه دورة پور به مرحل پارسي  ورود شهرنوش
  .فارغ از هرگونه تقليد و اعتراض است

  نتيجه
اي الن  مرحله گونه استدالل كرد كه الگوي سه توان اين آمده در اين پژوهش، مي دست بنابر نتايج به

نويسان زن در سنت ادبـي زنانـة    اندادن چگونگي تحول خودآگاهي داست شووالتر، كه براي نشان
به اين معنا كه مطابق اين . كند انگليسي ارائه داده است، در سنت ادبي زنانة ايراني نيز صدق مي

نويسان زن ايراني، همچون هر زيرفرهنگ ادبي ديگري، ابتدا با تقليد از سنت مردانه  الگو، داستان
شـده بـه آنـان انديشـيده و قلـم       يتي تحميلهاي جنس و در چارچوب نقش  راه خود را آغاز كرده

نويسان زن بسـياري تحـت تـأثير ايـدئولوژي فمينيسـم بـه درك        در ادامة راه اما داستان. اند زده
حال،  اين با. هاي جنسيتي شدند جديدي از زنانگي رسيدند و خود صداي اعتراض در برابر سركوب

شد كه هرگز نتوانست از يـوغ   محدود خودآگاهي آنان فقط به يك آگاهي منفعل و خودتخريبگر 
احساس گناه فمينين رهايي يابد و درنهايت مرحلة سوم و دستيابي به خودآگـاهي فيميـل، كـه    

نويس در ادبيات زنانة ما تحقق پيدا كرده، نويدبخش اين پيـام   تاكنون فقط از سوي يك داستان
ي آغاز شـده اسـت و راه دور و   نويسان زن ايران است كه سفر خوداكتشافي و خودبازنگري داستان

عنـوان   درازي پيش رو دارد؛ عالوه بر اينكه شاهدي است بر مسيري كه عبور از آن براي زنان، به
  .ناپذير است يك اقليت، فارغ از فرهنگ و مليت ايشان، اجتناب

آثـار  ة نويسان زني كه آثارشـان در زمـر   گونه گفت كه داستان توان اين گرا مي با يك نگاه كل
و سـاير   انـد  نويسـان سـاحت نخسـت يعنـي فمينـين      گيـرد، اغلـب داسـتان    پسند قرار مـي  وامع

هـايي   شـوند، دغدغـه   گرا شـناخته مـي   نويسان نخبه عنوان داستان باكه ، نويسان شاخص داستان
هـاي نظـام مردانـه را محـور      فمينيستي چون رويارويي با خشم و سرخوردگي حاصل از سركوب

 »خـود «خودآگـاهي فيميـل و كشـف    ة داده و در بهترين شـكل در آسـتان  هاي خود قرار  انديشه
دوجنسـيتي  ة و خلق اسـطور  آبي عقل پور با رمان  اند و از اين ميان تنها شهرنوش پارسي ايستاده

ـ       ة به سطحي از خودآگاهي فيميل دست يافته و با ايجـاد سـبك و زبـاني از آن خـود، نبـوغ زنان
  .تجربه است، تجسم بخشيده استكه نيازمند پويايي و  ،فيميل را
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