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According to poststructural feminism, the patriarchal, phallocentric society 

is based on binary oppositions. Poststructuralism subverts the patriarchal 

assertions of difference which impose an arbitrary closure on the 

differential field of meaning and reduce woman to that which is not man. 

Poststructuralist feminists, Irigaray and Cixous, call for defining the 

feminine in terms of “differance,” and believe the appreciation of 

differences open up new opportunities to women. Inspired by Derridean 

deconstructionist ideas, they came up with the theory of “écriture 

feminine” or “feminine writing” which is supposed to subvert the 

hierarchical power relations in language and literature. Reviewing this style 

of writing, the present article investigates if Assia Djebar’s novel, 

Fantasia: An Algerian Cavalcade, can be considered as an example of 

écriture feminine. Djebar develops a writing and language fitting to 

redefine the feminine which has always been marginalized and marked as 

“the other” in a phallogocentric system. Her style of writing puts this 

autobiographical novel in the category of écriture feminine. 
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 مقدمه. 1

  چکیده اطالعات مقاله
 مقالة پژوهشینوع مقاله: 

 

 

 26/03/1399 :افتیدر خیتار

 06/05/1399: بازنگری خیتار

 14/05/1399: رشیپذ خیتار

 10/11/1401: انتشار خیتار

 

 

 

 

 

 

  ها:واژهکلید

 کسو،یس ،یگارایرینوشتار زنانه، ا

 ایعشق، فانتز جبار، هیآس

از  یارينظر بس ه،يمادرون نيمعاصر است. ا اتيدر ادب زياز موضوعات چالش برانگ يكيزن در جامعه 

های نوشتار زنانه و بررسي آنها حاضر به شناخت مؤلفه یرا به خود معطوف کرده است. مقاله سندگانينو

يری از رويكرد فمنيسم پساساختارگرای فرانسوی گپردازد. نگارنده با بهرهاز جبار مي« عشق، فانتزيا»در اثر 

کوشد به اين پرسش پاسخ دهد که آيا اثر پردازاني نظير ايريگارای و سيكسو ميو با استفاده از آرای نظريه

 گنجد يا تنها به حوزه ادبيات زنان تعلق دارد. بدين منظور با در زمره نوشتار زنانه مي« عشق، فانتزيا»

های اصلي نوشتار زنانه تبيين شود شاخصهسوم فمنيسم در حوزه ادبيات، کوشيده ميموج ی آراکاربست 

ای که بر پايه شود که جبار با نقد جامعهرمان مورد بحث، استدالل ميدر ها ؤلفهسپس با بررسي اين مشود. 

زبان و نوشتار  ،های ارزشي شكل گرفته، کوشيده است برای امر زنانه که همواره به حاشيه رانده شدهثنويت

 خود را بازتعريف کند، مهمي که نوشتار زنانه حول محور آن شكل گرفته است. 

 

و لوس  کسویهلن س یجبار براساس آرا هیاثر آس "ایعشق، فانتز"از انهیپساساختاگرا یستیخوانش فمن". یمحمدرضا محسن ;کالم میمحبوبه فه ;یمهرنوش ارزاق: استناد

 .696-674, 1401, 2, 27معاصر جهان اتی. پژوهش ادب" یگارایریا

DOI: http//doi.org/  10.22059/jor.2020.304540.2002 
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ای است که و شناخته شده آسیه جبار، نویسنده الجزایری ، با نام ادبی1فاطمه زهره ایمالیان
های متعددی همچون رمان، زبان زنده دنیا ترجمه شده است. او در حوزه 21آثارش به بیش از 

توانست  2005نامه، کارگردانی و غیره، ذوق و هنر خویش را آزمود و در سال کوتاه، فیلمداستان 
، 3زنان الجزیره در آپارتمآنهایشان، 2تشنگیتوان به به عضویت آکادمی فرانسه درآید. از آثاراو می

اشاره کرد. نگاهی گذرا بر آثار  6های استراسبورگشبو  5وسیع است زندان، 4زن بدون گور
داستانی جبار، بیانگر این واقعیت است که رویکرد انتقادی نسبت به موقعیت زنان الجزایر بخشی 

 شود. بینی وی محسوب میاز جهان
ای است صدای زنانههای زن الجزایری، بازتابترین نویسندهعنوان یکی از مطرحآسیه جبار به

از  یهای متفاوتقع شده است. بررسی آثار این نویسنده، به  خوانش داللتالجزایر مغفول وا درکه 
که تاکنون کمتر شناخته  سازداز تاریخ را آشکار می ایزنانه های رواییانجامد و ظرفیتجنگ می

 . از این رو آثارش همواره توجه منتقدان زیادی را به سمت خود جلب کرده است.اندشده
از را  7عشق، فانتزیااین نویسنده به نام  آثار ترینیکی از شاخصم تا در این پژوهش برآنی

و به این  قرار دادهمداقه مورد  9و لوس ایریگارای 8منظر فمنیسم پساساختارگرا و آرای سیکسو
گنجد یا تنها به می 10"نوشتار زنانه" ی، در زمرهعشق، فانتزیاسؤال پاسخ دهیم که آیا رمان 

تعلق دارد. الزم به توضیح است که ادبیات زنان خالف نوشتار زنانه، اگرچه  ادبیات زنان یحوزه
بندی هایی نظیر سرکوب و ظلم زنان اشاره داشته باشد، در تقسیمممکن است به دغدغه

کوشد با تکرار سازوکارهای موجود جایی های جنسی است و میایدئولوژیک هنوز گرفتار کلیشه
انجامد و در سازگاری با وضعیت موجود از این رو به تغییر بنیادی نمی برای سوژه زنانه ایجاد کند،

های موج سوم ( برای یافتن پاسخ این پژوهش، در ابتدا مختصری به ویژگی12قرار دارد. )برادران 

 __________________________________________________________________________  
1 Fatima-Zohra Imalayène 
2 La soif, 1957 
3 Femmes d’Alger dans leur appartement, 1980 
4 La femme sans sépulture, 2002 
5 Vaste est la prison, 1995 
6 Les nuits de Strasbourg, 1997 
7 L'Amour, la fantasia 2001 
8 Hélène Cixous 
9 Luce Irigaray 
10 Ecriture féminine 
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پردازیم که مفهوم نوشتار زنانه از دل آن فمنیسم پساساختارگرا می تردقیقفمنیسم و یا به تعبیر 
 است. بیرون آمده 

و بینش انتقادی به وضع موجود،  انهمداری خردگرایاگر موج اول فمنیسم با تأکید بر انسان
 یمطالبات در زمینه یگری را در زنان بیدار کرد و موج دوم دایرهخواهی و مطالبهروحیه برابری

ابزاری از عمومی و نفی استفاده  یتبعیضات را از حق رای به برابری در سپهر کار خانگی، عرصه
ها، خصوصاً گرایش رادیکال موج دوم، اصل را بر ها و تالشزنان کشاند، اما تمامی این جنبش

بایست بنا های فرهنگی )موج دوم( باور داشتند که زنان می. فمنیستندگذاشتتقابل زن و مرد می
االری را در را بازتعریف کنند. آنها رهایی از قید پدرس« زنانگی جوهری»به فرهنگشان، نوعی 

هشتاد میالدی  یموج سوم  که از دههاما (. 572. )لگیت دیدندگرو بازیابی این جوهر زنانه می
و « 1مند بودنزمینه»آغاز شده، توجهش را معطوف به برساخته بودن جنسیت کرده است و بر 

ی جوهری های متأخر، جنسیت نه تنها معناجنسیت تأکید دارد. از دید این فمنیست «2تاریخیت»
کند. این ای پیچیده از سایر روابط اجتماعی معنا پیدا میندارد، بلکه در ارتباط با مجموعه

گیری ماهیت سوژه، به اعتقادی به جوهر و ماهیت زنانه و در نظرگرفتن ساختارها در شکلبی
دریدا و  3شکنیهای فلسفی غالب در دهه هفتاد و هشتاد میالدی، نظیر شالودهاندیشه

 گردد.، باز می4اساختارگراییپس
های ، ایریگارای و سیکسو در خالل سال7، کریستوا6، لیوتار5متفکران پساساختارگرا نظیر دریدا

های نحوه عمل مفروضات و ارزش درباره، به تأسی از نیچه به پرسش 1980و  1970
هنگ بشر و فعالیتش بر فرنظر  ی جنبش اروپایی ساختارگرایی پرداختند که بنا بر اینبرانگیزاننده

( بسیاری از این منتقدان به دنبال 8شد. )ای پیترز شناسی ساختاری درک میاساس الگوی زبان
گشتند. معانی و مفاهیم جدیدی از سوژه، تحلیل متن و ارتباط میان نویسنده و خواننده می

اند، لحاظ نکردهمحوری که امکانات متفاوت هر سوژه را های سوژهپساساختارگراها به فلسفه
های پنهان و نیروهای گیرند و معتقدند ساختمعترض هستند. سوژه را در ساختار در نظر می

 __________________________________________________________________________  
1 Contextual 
2 Histority 
3 Deconstruction 
4 Poststructuralim 
5 Derrida 
6 Lyotard 
7 Julia Kristeva 
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واقع آنها سهمی کالن برای کنند، بهاجتماعی، رفتارهای سوژه را هدایت و محدود می-تاریخی
 فرهنگی در خودآگاهی فردی قائل هستند. -ساختارهای اجتماعی
اختارگرایی به وجود یک خودِ پایا، منسجم و قابل شناسایی، که خود و پساس»به بیان دیگر، 

( و منِ خودآگاه و خودآیین 54)همان  «.نگرندتردید می یشناسد، به دیدهجهان را از راه عقل می
را از مرکزیت عالم خارج و عاملیت سوژه در گرو مناسبات تاریخی، اجتماعی و نهادی درک 

بندی دسته "ضد ذات باوری "های پساساختارگرایانه، ذیل مفهوم اندیشه کند. از این رو غالبمی
شوند. از همین روست که هنگامی که تفکر پساساختارگرا، راه خود را به گفتمان موج سوم می

کند و نقش ساختارهای عنوان سوژه در ساختار تعریف میکند، جنسیت را نیز بهفمنیسم باز می
بیند. با این تعاریف، جنسیت دیگر جنسیت و مفهوم زنانگی مؤثر می گیریاجتماعی را بر شکل

امری  ها اشاره داشته باشد، بلکهنیست که به بازنمودهای جنسی اندام شناختیزیستامری 
 شود.برساخته اجتماع و فرهنگ فهمیده می

شده است.  «نوشتار زنانه»ادبیات، منجر به تولد مفهومی به نام  یبازنمود این آرا در حوزه
زبان و ادبیات به  یپردازان فمنیست نظیر ایریگارای و سیکسو روابط سلطه را در حوزهنظریه

شکنی دریدایی به بازتعریف روابط قدرت در نوشتار پرسش کشیدند و با استفاده از شالوده
قابل ردیابی عشق، فانتزیا کوشیم دریابیم ردپای نوشتار زنانه در رمان در این مقاله میپرداختند. 

باید خاطر نشان کرد اگرچه مطالعه آثار و نظریات ایریگارای و سیکسو این موضوع  است یا خیر.
کنند و با های توجه متفاوتی را دنبال میپرداز کانونسازد که این دو نظریهرا به ذهن متبادر می
نچه در این پژوهش مواجه نیستیم، اما آ« فمنیسم فرانسوی پساساختارگرا»یک مفهوم همگن از 

 مورد اتکا و استناد قرار گرفته است، فصل مشترک نظریات این دو در موضوع نوشتار زنانه است.
اند، شایان ذکر هایی که پیش از این در این حوزه صورت گرفتهبرای فهم و اشاره به پژوهش

ادبی و همچنین  های آن در آثارها و بررسی مؤلفهمفهوم نوشتار زنانه، شناخت ویژگیاست که 
شماری بوده است. های بیهای پساساختارگرا در ادبیات، موضوع پژوهشبازنمود آرای فمنیست

از سانتاگ براساس نظریات ایریگارای از منظر واسازی تعاریف « گیریگزارش»خوانش داستان 
در این مقاله پردازد. مردمحور از موضوع هویت زنانه، به مفاهیم اساسی فمنیسم پساساختارگرا می

بررسی » یشود. مقالهگیری هویت جنسی قهرمان اثر مطالعه میدختر بر شکل-نقش رابطه مادر
و نفی  1مداریبا به چالش کشیدن احلیل« اثر تونی موریسون دلبندبحران هویت در رمان 

 __________________________________________________________________________  
1 Phallocentrisme 
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کند و با اتکا به باورانه را در موضوع هویت رد میهای متضاد، ادعاهای ذاتدوگانه
مدار چگونه ای احلیلپوست در جامعهدهد که زنان کارگر سیاهسازی دریدایی، نشان میشالودهدگر

 شوند.از چند سو مورد ظلم واقع می
نهای یا، به بن«هالدر اثر جومپا الهیری بیمداوای بیزن سیکسویی در داستان » یمقاله

پردازد و مضامین دیگری چون ها و مفاهیم برخاسته از آن میفمنیسم پساساختارگرا و دیدگاه
های دهد. با بحث پیرامون تقابلرا در تفکر سیکسو مورد مداقه قرار می« 2زنانه»و « 1دیگری»

پردازد. با های زن سیکسویی میمدارانه و فهم دیگربودگی سیکسویی به ویژگیدوگانه احلیل
خصیت رمان یک قهرمان (، به این سؤال که شProppسازی داستان براساس آرای پروپ )مطابق

 دهد.سیکسویی است یا نه، پاسخ می
های جبار را نیز منتقدان و اندیشمندان از منظرهای مختلف بارها مطالعه و بررسی نوشته

خود با  در کتاب 3آثار او را ایوانچکا مرجانسکااتوبیوگرافیک شناختی و های زباناند. جنبهکرده
تصویر »ارزیابی کرده است. بررسی  «4کریستوا ژولیا جبار و هنوشتن به زبان دیگری: آسی »عنوان 

های به بررسی احساس «زن بدون گورو  زنان الجزایر در آپارتمآنهایشانزن در دو اثر آسیه جبار 
شده توسط وی در سه محور زبان، فرهنگ و شهر های زن خلقغربی شخصیت-دوگانه شرقی

های زن در آثار جبار احساس هایی که قهرمآناقضرسد که تنپردازد و به این نتیجه میمی
 "من"بازنگری » پژوهش (.1391است )ارزاقی کنند، برگرفته از زندگی شخصی نویسنده می

به تالش زن برای تعریف خودش فرای  «مکانی آثار آسیه جبار و زویا پیرزاد-فراگیر بررسی فضا
ای از آثار جبار و نویسنده و مجموعه های از پیش تعریف و تعیین شده پرداخته استچهارچوب

جنگ به »ی (. مقاله1390ایرانی، زویا پیرزاد رو به طور تطبیقی مطالعه کرده است )چاوشیان 
ی ادبیات زنان، با پس از اشاره به پیشینه« روایت زنان : بررسی جنگ الجزایر در آثار آسیه جبار

زنانه از جنگ استقالل در آثار آسیه جبار  تحلیلی به بررسی چند نمونه روایت-رویکرد توصیفی
 (1392پردازد )علوی می
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 یخاطرات و نحوهو عقاید جبار و سیکسو، فصل به بررسی آرا در شش  «1آثار الجزایر» کتاب
در این  2آرون-برژیت ولتمنپردازد. گیری باورهایشان در باب زبان، زنان و تاریخ الجزایر میشکل

اند، به طور این دو نویسنده در دوران استعماری الجزایر از سرگذراندهکند آنچه کتاب ادعا می
در فصلی  3تعامل فمینسیم و جبارنهای زن آثارشان نمود یافته است. در کتاب اناخودآگاه در قهرم

با آرای فمنیست پساساختارگرا، ژولیا کریستوا، پرداخته شده است، که « عشق، فانتزیا»به بررسی 
کند. شناسی فمنیستی مطالعه میزبان کاوی الکان این اثر را از حیثکیه بر روانن پژوهش با تای

با نظریات سیکسو بررسی شده « زندان وسیع است»در فصل دیگری از همین پژوهش، کتاب 
تطبیقی های گریز از آن از منظر جبار و سیکسو به طور های پدرساالری و راهاست و چهارچوب

ای با التحصیل دانشگاه هامبورگ در مقاله، پژوهشگر افغان فارغ4غوثی اند. سهیالواکاوی شده
بر این نکته تأکید دارد که روایت « 5هازبان نامادری؛ نوشتار زنانه در فانتزیا: جنگ اسب»عنوان 

های دوتایی، کوشیده است به روایت شفاهی، برای زنانگی در تقابل جبار در راستای بازیابی ارزش
و زنانه در تقابل با نوشتار، زبان فرانسه و مردانه مجالی برای شنیده شدن بدهد. این زبان عربی 

 . شکل گرفته است «عشق، فانتزیا»بررسی با تمرکز بر محور زبان در 
ی با استفاده از نظریه «7نگارانهعشق فانتزیا از آسیه جبار و رویکرد تاریخ»در کتاب  6لورا آلتی
کوشد بازنمود تاریخ جنگ الجزایر در نوشتار ، می9نگارانهراداستان تاریخی فدرباره 8لیندا هاچن

نگارانه امکان نگرش دهد فراداستان تاریخجبار را تفسیر کند. هاچن در این نظریه توضیح می
گرا در های قاطع و جزمگیریکند و از این طریق، راه را بر نتیجهدوباره به گذشته را فراهم می

، «عشق، فانتزیا»کند جبار در ی کتاب در ادامه استدالل میبندد. نویسندهاریخی میمورد وقایع ت
نگاری فرانسوی از جنگ الجزایر و های زنان از جنگ، آنچه در تاریخبا مکتوب کردن خاطره

آسیه جبار و »نیز در مقاله  10استعمار نادیده انگاشته شده، مورد توجه قرارداده است. نانسی علی
 __________________________________________________________________________  
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دهد که چرا نویسندگان زن عرب مثل جبار در به این سوال پاسخ می« 1ی تاریخ زنانهبازنویس
چندان مقبول به شمار نمیاید، به سراغ نوشتن « من»اجتماعی که به کار بستن -فضای عقیدتی

دهد که این شکل از کنند. نویسنده این مقاله در ادامه توضیح میاتوبیوگرافی جمعی میل می
ای به سوی شود چرا که دریچهموثر واقع می« دیگری»عی زنانه، در فهم مقوله اتوبیوگرافی جم

 گشاید. نگاهی دیگرگونه به تاریخ و استعمار الجزایر می
های فمنیستی آثار جبار با رویکرد فمنیسم پساساختارگرا کمتر مورد توجه بوده بررسی ویژگی

سازد، تمرکز بر این اثر جبار کارآمد می آنچه نظریات فمنیسم پساساختارگرا را بر قرائت است.
های فرانسوی نظیر ایریگارای و سیکسو برآنند تا ای است که فمنیستشدهراندهحاشیهصداهای به

نوشتار زنانه در »ی مقاله کند.آن را به گوش برسانند، مضمونی که جبار در آثارش دنبال می
نگاشته شده است و « 3خنده مدوسا»سیکسو در  با تکیه بر نظرات 2«از آسیه جبارعشق، فانتزیا 

دهد که نوشتار زنانه، عملی انقالبی برای برهم زدن نظم کهنه است و در آن زنان توضیح می
نویسند. نویسندگان این مقاله، با تمرکز بر دو محور : الف( آشکار کردن برای زنان و از زنان می

ن به سبب مردساالری سنتی، نگاه و حضور زن ای که در آجسمیت و یافتن حضور در متن جامعه
ای که در آن وحدت زنانه حذف شده است و ب( بر هم زدن نظم موجود به منظور ساختن جامعه

اند. ساز بهبود اوضاع به نفع زنان است، به سراغ تطبیق و تاثرپذیری جبار از سیکسو رفتهچاره
کند، اینست که الذکر متمایز میی فوقمقالههای موجود، از رغم شباهتآنچه مقاله حاضر را علی

در این بررسی از فصل مشترک نظریات ایریگارای و سیکسو در مورد نوشتار زنانه برای تحلیل اثر 
که « یافتن رمزگان زبانی»استفاده شده است و همین امر سبب گردیده است تا تالش جبار برای 

ی قرار گیرد و ساختار زبانی اثر نیز با رویکرد از آرای ایریگارای نشأت گرفته شده، مورد بررس
گیری مفهوم نوشتار زنانه و بررسی پساساختارگرایانه تحلیل شود. تمرکز بر پیشینه فلسفی شکل

از دیگر وجوه تمایز این دو مقاله به « در هم ریختگی زمانی و غیرخطی بودن روایت»ی مؤلفه
 «از آسیه جبارعشق، فانتزیا نوشتار زنانه در »ی رود. یکی از انتقاداتی که به مقالهشمار می

توان وارد کرد اینست که به موضوع نوشتار زنانه در آثار نویسندگان مرد اشاره نشده است و می
در میان ای مربوط به زنان است. کند که موضوع نوشتار زنانه اساسا مسالهاین شبهه را ایجاد می
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مقاله حاضر پرداخته باشد  مضمونکه مشخصاً به  دیگری هششده، نگارنده به پژوتحقیقات انجام
 برنخورده است.

)ایریگارای و  های فرانسویبرآنیم تا دریابیم آنچه این فمنیست ر بخش بحث و بررسید
اند، چیست و سپس با بررسی این های نوشتار زنان در نظر گرفتهعنوان مؤلفهبه سیکسو(
ه این سؤال پاسخ دهیم که آیا این اثر در زمره نوشتار زنانه ب« عشق، فانتزیا»ها در اثر شاخصه

 قرار دارد یا خیر. 
 بحث و بررسی . 2

  بازیابی امر زنانه در نوشتارهای نوشتار زنانه : شناخت مؤلفه 
بر  1مداردید فمنیستی )مشخصاً فمنیسم پساساختارگرا(، جامعه مردساالر و احلیل یاز زاویه

منزلت به زن سپرده شده است گانه شکل گرفته و همواره سهم فرودست و بیهای دوپایه تقابل
)مانند عقل/احساس، فرهنگ/طبیعت، قوی/ضعیف، عمومی/خصوصی و ... (. براین باور، 

را به گونه "زنانگی"های ارزشی، ها معتقدند مردساالری با پایدار ساختن همین دوگانهفمنیست
گرایی که تر به نظر برسد. این ثنویتقدرتمندتر و موجه "مردانگی"ای تعریف کرده است که 

توان رد آن را ای طوالنی دارد و میپندارد، سابقهجدا از هم می یواقعیت را متشکل از دو مؤلفه
پیشاسقراطی دنبال کرد. اینکه چطور در طول تاریخ و خصوصاً فلسفه غرب، عقل  یتا دوره

برحق مرد  ین مضمون تکامل یافته است و این تفکر به سلطهتعبیر شده و به مرور ای "مردانه"
نوشته ژنویو لوید بدان  عقل مذکرای جذاب است که در کتاب به زن تسری پیدا کرده، خود قصه

 پرداخته شده است و مجال بسط آن در این مقاله نیست.
ند. او معتقد کاستفاده می 2مداریدریدا برای توصیف این سنت فلسفی غرب از عبارت کالم

است هر نظام فکری به یک اصل اولیه اتکا دارد و اصول اولیه غالباً برحسب چیزهایی که حذف 
مدار شوند. در نظام کالمکنند، یعنی با نوعی تقابل نسبت به مفاهیم دیگر، شناخته میو نفی می

معنای ناپایداری  )به "تفاوط "به هر کلمه معنای خاص و ثابتی نسبت داده شده و دریدا اصطالح 
 (353عراقی دهد. )نجممدار قرار میدر ذات تفاوت( را در مقابل این تثبیت معنایی نظام کالم

 __________________________________________________________________________  
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دهند چگونه شکنی دریدا، نشان میشالوده،شیوه همین گیری از ایریگارای و سیکسو با بهره
های به مدد ثنویت سبب شده است تا با برتری بخشیدن به احلیل و 1مدارکالم-این دیدگاه احلیل

شوند. بدین ترتیب، در این میان فهمیده « دیگری»عنوان ارزشی، زنان در فرهنگ غالب، به
بدل شده که در تقابل )و تضاد( با  مردساالری خود به بخشی از ایدئولوژی« زنانگی»
 ، که معیار و ارزش است، قرار دارد.«مردانگی»

مشخصاً ایریگارای و سیکسو، معتقدند که اگر این های پساساختارگرای فرانسوی، فمنیست 
ایم، چرا که دیگربودگی را همان زنانگی تعریف کنیم، امکانات نوینی پیش روی زنان قرار داده

(. در همین راستا، سیکسو 326توانند با بزرگداشت تفاوت به تعالی دست پیدا کنند )همان زنان می
اند و تفاوت جنسی و تفاوت در کیفیات لذت معطوف ساختهو ایریگارای توجه خود را در ابتدا به 

ها، نفس وجود زن و زبانی که این وجود از طریق آن عینیت پیدا اند با فهم این تفاوتکوشیده
مندی از دانش پردازان فمنیسم پساساختارگرا با بهرهکند را تحلیل کنند. این نظریهمی

های زنانه و کانی، به بازجویی و برمالکردن حالتکاوی الشناسی، فلسفه و میراث روانزبان
اند و بر این نکته تأکید دارند که نوشتار زنانه متأثر از اندام جنسی زنانه مردانه در نوشتار پرداخته

مردان به سبب تمرکز امیالشان زبانشان خطی، مستقیم و منطقی »است. آنها بر این باورند که 
« ود در امیال زنان، زبان آنها غیرخطی و نامنسجم است.است، حال آنکه به تبع تکثر موج

کوشد خصوصیات میل جنسی می ای است کهها شکل بیان تازه(. این اندیشه448)مشیرزاده 
( )که فقط یکی )احلیل( محورنرینه –مدار )مردانه زنانه )که چندگانه است( را به جای لذتِ احلیل

 (.  286عراقی است( بنشاند. )نجم
سو و ایریگارای معتقدند نوشتار زنانه همانند پیکر زنانه باز، پویا و چندصداست و به سیک

آنها  مدار( نیست.نگارش مردانه خطی، هدفمند و توصیفی )یعنی کالم یوجه همانند شیوههیچ
که گفته نهند و چنانهایی نظیر غیرخطی بودن، دودلی و نبود قطعیت در نوشتار را ارج میویژگی
دانند، آن را ها که منسوب به زنانگی میدر صدد هستند با فضیلت برشمردن این تفاوتشد، 

آوری مداری سازند. در فرهنگ اصطالحات جمعکالم-جایگزین گفتمان مسلط و حاکم احلیل
 شود: چنین تبیین می« نوشتار زنانه»، عراقیمنیژه نجمشده توسط 

ها اغلب حذف شده فاعل/مفعول خبری نیست؛ فعل هدر نوشتار زنانه[ از تقسیم اقتدارطلبان»]
از سویی به این موضوع مهم « و نثر ساختاری تلگرافی دارد و سرشار از تجنیس و اشاره است.
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های این مکتب معتقدند اگرچه زنان به سبب پیکر خویش به نوشتار فمنیست»شود که اشاره می
، 1ت و در آثار نویسندگان مرد نظیر جویسخاص آنان نیس یترند، اما این شیوهزنانه نزدیک

چنان که ( آن287عراقی )نجم« توان پی گرفت.نیز رد آن را می 4و لوترمان 3، باتای2ماالرمه
شوند. مردانی که شان به سوی ما هدایت میهستند مردانی که با زنانگی»سیکسو نیز تأکید دارد: 
 (4 خنده مدوساسیکسو )« از زنانگی واهمه ندارند.

توان گفت که نوشتار زنانه غیرخطی و متکثر های نوشتار زنانه چنین میبندی مؤلفهبرای جمع
کدام از زبآنها ادعای دانایی ندارد و کند، و در آن هیچاست و داللت و قوانین معمول را رد می

ت کدام از صداهای متکثر در صدد برتری بر دیگری نیست. در نوشتار زنانه اگر چیزی هسهیچ
برای این است که هست و نه برای اینکه باید باشد و درست به همین دلیل در تقابل و تعارض با 

گیرد. سیکسو و ایریگارای بر این باورند که از شده قرار میگفتمان حاکم و هنجارهای شناخته
مورد عنوان گفتمان حاکم تعریف شده است، نگاه و تجربه زنانه خصوصاً در به "مردانه"آنجا که 

سازد که صداهای تاریخ به حاشیه رانده شده است، نوشتار زنانه از همین رو بستری را فراهم می
 خورد. های متفاوت از یک اتفاق رقم میناشنیده به گوش برسد و بدین ترتیب خوانش

، و 5جریان روایت غیرخطی و چندصدانوشتار زنانه :  یکوشیم دو شاخصهمیبدین روی 
نگاری زنانه در اثر آسیه جبار بررسی کنیم و به این پرسش های زنانگی را در تاریخارهبازخوانی انگ

در زمره نوشتار زنانه قرار « عشق، فانتزیا» 6که در ابتدا مطرح شد، پاسخ دهیم که اتوفیکسیون
 .خیرگیرد یا می

 عشق، فانتزیاهای نوشتار زنانه در بررسی مؤلفه 
 وشتن با جوهر سپیدروایت غیر خطی و چندصدا، ن 

نظمی موجود در بیرون نظم نمادین سیکسو معتقد است مردان در هراس از چندگونگی و بی
دهند که های خود را با دقت در قالبی جای مینویسند و اندیشهمی« جوهر سیاه»خود، همواره با 
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« سپیدجوهر »شده دارد. در مقابل، زنان با شدت تحمیلساختاری با مرزهای معین و به
 (358خواهند بروند. )تانگ گذارند تا به هر جا که مینویسند و کلمات را آزاد میمی

نامیده، خودآگاهانه « نوشتن با جوهر سپید»چنان که سیکسو ، آن«عشق، فانتزیا»جبار در 
کند. این واقعیت و تخیل گیرافتاده است، مردد است و کاوش می درباره خلق دنیایی که در میانه

ها محدود نیست بلکه گویی اساسِ توانایی ادبیات را برای این وش و تردید به واقعیتکا
دهد. راوی در مسیری رفت و برگشتی به خاطرات کودکی خود و وجو مورد سؤال قرار میجست

اند، به های تاریخی را که با نگاه و نگارشی مردانه ثبت شدهکوشد روایتتاریخ اشغال الجزایر، می
 آید.وجو برمیرود و در مقام جستکشد. روایت در مرز ندانستن پس و پیش میچالش ب

شود که مدرس مدرسه شروع می« پدر»رمان مورد بحث، با توصیف ظاهری  1گویهپیش
ها در الجزایر است. مردی عرب با کاله و مویی آفریقایی که در هیئت یک اروپایی فرانسوی

گذارد. این ها میقدم به اجتماع غیرمذهبی فرانسویظاهر شده است و دست در دست دخترش 
تصویر دوگانه پدر و دختر، این ارتباط دوسویه و گنگ میان الجزایر و فرانسه، بر تمام رمان سایه 

شود در روالی غیرخطی، نویسنده است که سبب می اندازد. فهم همین ارتباط پرچالش و دوگانهمی
گریز بزند. با بازگذاشتن مسیر  1830میهنش، الجزایر، در  به صد و پنجاه سال پیش، به اشغال
شوند. گویی نویسنده جوید و حال و گذشته در هم تنیده میتخیل، جریان رمان راه خودش را می

رود، به نظر کاود و برای فهم بهتر خویش به سراغ تاریخ میشناس خود را میمثابه یک باستانبه
 ، درکِ زمان حال ناممکن باشد. رسد بدون کشف حقیقتِ گذشتهمی

آرنو ]دو نظامی فرانسوی که مسئولیت نزدیک به یک قرن و نیم بعد از افسر پلیسیه و سن»
به استعمار درآوردن الجزایر را بر عهده داشتند[، من مثل یک غارشناس، به تمام کلمات 

 (113جبار عشق فانتزیا )« ام.ها و شاهدان گذشته، چنگ انداختهها، روایتفرانسوی، به گزارش
تواند تکلیفش را با زاویه دید آید، نویسنده به طور قطع نمیکه از همین خطوط برمیاما چنان

شک که بی« من»وار زندگی روشن کند. این شناخت خویشتن از رهگذر تاریخ، این روایت داستان
وجوی ن مطالعه و جستحامل نگاه سوبژکتیو خواهد بود، در تقابل با ابژکتیوته الزم برای آ

رسد. شاید همین موضوع ها و شواهد، قرار دارد و سازگار به نظر نمیتاریخی از خالل گزارش
 شده باشد.رمانی پیچیده و خارج از ساختارهای شناخته «عشق، فانتزیا» سبب شده تا 
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ا زنجیره هسته اصلی نوشتار زنانه ر»کند: تصریح مینوشتار زنانه کامران برادران در کتاب 
« دهد.نامتناهی از کلمات و مفاهیم جداشده از کارکرد داللتی و اجتماعی معمولشان شکل می

( این آشفتگی و پیروی نکردن از امور مألوف در انتخاب شکل روایت، از همان ابتدای 21)برادران 
پیوند  زند،شود. نویسنده در حالی که مشخصاً از دوران کودکی خودش حرف میرمان آشکار می

گری داستان دهد تا دیگری/او روایتگذارد و اجازه مینویسنده را زیر پا میـ قهرمانـ راوی
های وجوی داللتشود که در جستاش را برعهده بگیرد. وی با این انتخاب یادآور میشخصی

« ما»با شروع و « او»شده، ساختار روایی از های اتوبیوگرافیک شناختهمعمول نیست. خالف رمآن
 شود. تمام می

)جبار عشق فانتزیا « .رودمیدختربچه عرب در صبح پاییزی، دست در دست پدر به مدرسه »
11) 

مان آمدند، دیگر قرار پیدا ها به سرزمینزنان جوان از زمانی که به چشم دیدیم فرانسوی ما» 
 (289)جبار عشق فانتزیا « کردیمن

سپارد: از گیرد و در این بین، بارها کالم را به غیر میگویی نویسنده ابتدا از من فاصله می
سواد الجزایری، اما سرانجام فهم خویش و سرنوشت افسران فاتح فرانسوی تا پیرزنان بی

 .جویدمی« ما»کشورش را در گرو بازیابی 
نیست  "من"همواره  "من"گراست، اما نوشتار اتوبیوگرافیک، به طور قطع نوشتاری گذشته»
 (33)گون «  ."من متکثر"وجود دارد یا  "ما -من "در عوض بلکه 

 در همین رابطه سیکسو نیز تأکید دارد که: 
هستیم؟ چه  گویم: من چه کسانیپرسم: من که هستم؟ بلکه میگاه از خودم نمیمن هیچ»

د )سیکسو نوزا« ها بیشتر من است؟یک از اینتواند بگوید چند من وجود دارد، یا کدامکسی می
155) 

شود و داللتی یکتا به دنبال مثابه یک سوژه مطرح نمیدر نوشتار جبار به "من"از این رو، 
گیرد و همین گفتمان متکثر است که سبب ها شکل میانها و زبندارد. این شیوه روایی، با ذهنیت

خواهی راحتی بتواند در زمان و مکان حرکت کند و از تمامیتات، بهشود جریان سیال خاطرمی
گردان باشد. حقیقت دیگر نه خاطرات نویسنده، نه خاطرات استعمارگران یک داللت روی

گونه از تمامی ای کارناوالزنان از جنگ، بلکه مجموعه فرانسوی، و یا حتی نه روایت ناشنیده
ای که در صدد و مدعی برتری است کاری یافتهزبان هژمونیصداهاست. زبان در اثر جبار، با 
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های دید متکثر را در کنار هم نشانده است تا نشان دهد های مختلف کالم و زاویهندارد. او سبک
از این رو، نوشتار زنانه  ها و صداها در تعارض با دیگری واجد معنا خواهند شد.انهرکدام از این زب

هم ساخته که تجمع صداها با الوان مختلف، عناصر گوناگون فردی، در اثر جبار، بستری فرا
 جمعی، تاریخی و فرهنگی را در خود جای دهد.

های ریختگی انسجام خطی، فضای الزم برای درک حسدرهم« عشق، فانتزیا»رمان در 
نویسنده پس از اختصاص دو بخش از کتاب به تاریخ اشغال  متفاوت را به وجود آورده است.

اش زمان روایت مواجهه خود و خانوادهزایر، مبارزات پایاپای زنان و مردان برای استقالل و همالج
صداهای »با فرهنگ فرانسوی و تبادالت و تناقضات فرهنگی، در بخش سوم کتاب با عنوان 

ها ناشنیده که به زعم جبار صدایشان در خالل این سالسپارد زنانی وامیروایت را به  1«محبوس
خواهد صدای کسانی باشد که صدایی ندارند، از کند که میده است. او بارها بر این تأکید میمان

 گری شفاهی خالصه شده است.دانند و سهمشان از زبان، به روایتنوشتار چیزی نمی
 (81)آرنهولد « توانند صحبت کنند.ای است که نمینویسم برای زنان در سایهمن اگر می»

کوشد زنان را وارد زبان کند گفتمان تنها فعالیتی که می»گوید: ن رابطه میایریگارای در همی
و روایت کردن، تاریخ  "من، یک زن..."گوید. این فعالیت، گفتن روایی است. او ]زن[ از خود می

رو شاید بتوان چنین نتیجه گرفت نویسنده ( از این103)مورتلی «. سازد.شخصی او را ممکن می
های متعدد است، اش مبین دیدگاههای چندگانهپیش گرفتن نگارشی که داللتکوشیده با در 

مثابه ابزاری برای جانبه را به نمایش بگذارد، اما در عمل، از نوشتار زنانه بهگرایی همهعینیت
سواد منتقل شده، سواد و کمنسل در میان زنان بیبهسینه و نسلبهشکستن سکوتی که سینه

بیرون زدن از »چنان که سیکسو آن را و سوبژکتیویته زنانه را بازیابی کرده است. آناستفاده کرده 
 ( :16نامیده است )ورتمان « از زن برای زن نوشتن»و « حصار تنگِ زبانِ مردساخته

کنند ... آرزوها در سینه هیس میها به دختران جوانی که روزی پیر خواهند شد هیسجده»
شد. اما سرانجام گرفته خراشیده میهای مرگ و آسمان ماتمی با فریادشدند و روح جوانخفه می

شوند، چرا که این زن پیر داستان آن روزها را به به آتش کشید خاموش می آرنوهایی که سنباغ
 (249)جبار عشق فانتزیا «. نویسمآورد و من آن را میزبان می

تضمن شکل دادن هویت مستقل به سوژه البته ایریگارای باور دارد که این از خود گفتن م
کنند که را منعکس می نیست، چون زنان همچنان در گفتارشان، نظم اجتماعی و قواعد زبانی
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دهند، به این اگر زنان از صمیم قلب به نظم پدرساالرانه موجود تن در می»اند. مردان شکل داده
« د از آن نظم پدرساالر هستند.دلیل است که فاقد رمزگان زبانی الزم برای جدا کردن خو

شده در مراحل درمانی های ثبتنا(. ایریگارای در پژوهشی که به تحلیل نتایج گفتم102)مورتلی 
زنان به »کنند: یا آزمایشی پرداخته، دریافته که زنان و مردان به یک شکل از زبان استفاده نمی

گفتمان آنها ]زنان[ بسیار بیش »ن( و یا )هما« دهند.عنوان فاعل جمله ارجاع میندرت به خود به
(. جان کالم فمنیسم پساساختارگرا )مشخصاً 110)همان « از گفتمان مردان قید و صفت دارد.

های زنان و مردان در استفاده از زبان ایریگارای و سیکسو( بازیابی رمزگان زبانی با شناخت تفاوت
هاست که به قدند زنان با دفاع از این ارزشهاست. آنها معتگذاری همین دست از تفاوتو ارزش

 های آزاد بدل خواهند شد، نه در جد و جهد مرد شدن. سوژه
های زنانه را از هنجارهای مردساالرانه تفکیک کوشد تجربهدر همین راستا نوشتار زنانه می

ری مستقل گذاکند، نظرگاه زنان و درک آنها را از جهان به تصویر بکشد و به خواننده حق ارزش
های نامد، کوشیده است تا تجربهمی 1«نگاریفرانسه»بدهد. جبار با آنچه به تعبیر خودش 

شده زنان عرب را با زبان استعمارگر بازنمود بخشد. استفاده مکرر شده و کمترشنیدهراندهحاشیهبه
و فرانسه در  های زبانی میان عربیاز زبان و فرهنگ بومی الجزایر و گنجاندن تعاریف و تعارض

های فرهنگی ـ به رغم تعارضوجوی نویسنده برای یافتن زبان خویش را ـ علیمتن اثر، جست
گذارد. احساس دوگانه میان زبان مادری )عربی( و زبان پدری )فرانسوی؛ زبانی که به نمایش می

ان این دو واسطه پدر با آن آشنا شده و آموخته است( و تالش برای یافتن زبان و هویت خود می
 فرهنگ، در تمام سطور کتاب نمود یافته است.

قلبِ "و  "عزیز من"، یا "بامحبتم"یا  "مهربانم"را ترجمه کرد ؟  "حنونی"چطور باید »
تخم "یا  "ی منجگرگوشه"دهیم بگوییم هاست، ما ترجیح می. ما، منظورم ما زن"من

 (117)جبار عشق فانتزیا  « ."چشمم
برد. هنگامی که راوی نامتعارفی به کار می یای زبان فرانسه را به شیوههناجبار ساختار زم

کند و حس آورد، افعال را به زمان حال استفاده میمشخصاً از گذشته صحبت به میان می
 آورد.زمانی تردیدبرانگیزی به وجود میهم

 __________________________________________________________________________  
1 Franco-graphie 



 689              گارایریو لوس ا کسويهلن س یجبار براساس آرا هياثر آس "ایعشق، فانتز"از انهیپساساختاگرا یستيخوانش فمن

 

 

 

بار عشق )ج « ؟ ها همگی کشته شدندتر زنچرا آنطرف پرسدمی به اختصار 1المریسیر»
 (80فانتزیا 

توان به تکنیک کند میدر راستای بازیابی رمزگان زبانی که ایریگارای از آن صحبت می
)لوحه خاطرات( نام برد که جبار از آن در متن اثر بهره  Palimpsesteنوشتاری دیگری به نام 

شده و  شود که روی آن پاکای گفته میخاطرات به نسخه خطی یا لوحه ی. لوحهجسته است
های محوشده نامرئی داشته باشد، یا دارای دو نوشته روی دوباره روی آن نوشته شود، یا نوشته

پوشانند، بی آنکه های مختلف یکدیگر را میشده باشد. در این شیوه نوشتاری، روایتهم حک
د و سره و های زیرین را اصالح یا نابود کرده باشند، بلکه به عکس در تمام روایت حضور دارنالیه

 عرضه کرده است. 2تر از دیگری نیستند. این تکنیک به نوشتار جبار ارزشی تعاملیناسره
ام تا به نوبه خودم از ( را به دست گرفتهPalimpsesteاکنون من این لوح خاطرات )»

 (115)همان  « هایم بنویسماحساسات زنگاربسته جده
است. « سکوت»ه ألرافیک جبار مشهود است، مساتوبیوگ -دیگری که در نوشتار زنانه  ینکته

های کوتاهی شده در فرم نوشتاری نیز تجلی پیدا کرده است. این جملهمضمون سکوتِ شکسته
کنند، کنند و خواننده را به شنیدن فضای سفید میان روایت تشویق میکه سطر کامل را پر نمی

ند. در واقع سکوت شکننده جبار، نه تنها سازفضای الزم را برای گفتمانی متفاوت و نو فراهم می
گری گفتن دست پیدا کند. در این کوشد به کنشپذیری قدیمی زنانه نیست بلکه میبیانگر کنش

است، سکوت وجه دیگر، یعنی وجه فرودست و خوارشمرده « گفتن»ناپذیر معنا سکوت پاره جدایی
 نماید.زبان را بازمی

که از نقش مسکوت زنان در شوند، خصوصاً هنگامیر میهایی که گاه در متن ظاهسه نقطه
کند، دقیقاً بیانگر همین وجه زبانی است. از های استقالل صحبت میزمان اشغال الجزایر و جنگ

« تفاوط»شده در متن، سویی، این به تعویق افتادن درک ما از اتفاق با سکوت شکسته و پراکنده
شود و ای دیگر وابسته میویی درک هر پاره از متن به پارهکند. گدریدایی را به ذهن متبادر می

گذاری، ها را معلق کرده و با فاصلهشود. این شکاف کلیشههر داللت به داللتی دیگر رهنمون می
  برد، نوسانی میان فعلیت و انفعال.ساختار کامل و یکدست متن را از بین می
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دارند... زنان ها را نگه میها بچهاند... پیرزنجنگ آغاز شده... مردان روستا را ترک کرده» 
)جبار « ها بیافتند... شوند... زنان اگر گیر فرانسویهای کنار رودخانه میزارها و تپهآواره بوته

 (288عشق فانتزیا 
ه تاریخ است. در ألسازد، مسموضوع دیگری که مضامین نوشتار زنانه را به ذهن متبادر می

این فرصت را « عشق، فانتزیا»نگاه زنانه نادیده انگاشته شده است. جبار در  نگارش تاریخ درک و
فراهم آورده است تا زنانگی سهم خود را در روایت تاریخی باز پس گیرد. در بخش بعدی، به این 

 شوند.های زنانگی در اثر جبار، بازیابی میپردازیم که چگونه انگارهمقوله می
 های زنانگیانی انگارهتاریخ نگاری زنانه، بازخو 
]نوشتن تاریخ، بازپرسی و تحقیق[؛  Historiaو  Hysteria ست میان واژهقرابت غریبی»

خوانند و سوژه بنا به هویتِ سوژه نتیجه نوشتار تاریخ است. همواره صداهایی سوژه را به خود می
ری زمانی سر کند. هیستدهد، هویتی برای خود دست و پا میپاسخی که به این صداها می

ش و تحقیق در کند به چون و چرا کشیدن بر هویتِ تاریخی نمادینآورد که سوژه شروع میبرمی
 (52)برادران « ماهیت آن.

وجوی که از روایت تاریخ کنار گذاشته شده و واجد جایگاه سوژه نبوده است، در جست« زن»
برای بازیابی هویت مفقودش ندارد.  آید و راهی جز روایت دوباره تاریخسوبژکتیویته زنانه برمی

زمانی که سوژه، ساختارهای از پیش تعریف شده و هنجاری را نپذیرد و تعاریف معمول را رد کند 
بدل خواهد شد که در نظم « دیگری»صحه نگذارد، به  و یا به تعبیری بر هویت تاریخی نمادین

دارد که سوژه پرده از این مهم برمی ، جبار«عشق، فانتزیا»رمان نمادین حاکم نگنجیده است. در 
قرار گرفته است: « دیگری»شده، از دو سو در مقام های تاریخی ثبتخصوصاً در روایت ،«زن»

بار از سوی فرهنگ مردساالری که حضور زن را در متن اجتماع برنتابیده و با توسل به یک 
یل کرده که مقصدی ای تبدبومی، زنانگی را کدگذاری و به کلیشههای مذهبیسنت

شود؛ گری و فاعلیت برآید، طرد میکند. اگر زنی در مقام کنششده را طی میتعیینازپیش
(. بار دیگر از 236)رابینز « پذیر است یا موجودیت نداردزن یا کنش»گوید: که سیکسو میچنانآن

ت مؤنث اند، جایی برای تجربیاسوی فاتحان فرانسوی که در متن تاریخی که نگاشته
 اند.شده باز نگذاشتهراندهحاشیهبه
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در فرانسه است، در  1آموخته تاریخ از مدرسه عالی دختران سورآسیه جبار که خود دانش
فضای تلفیقی از تاریخ و تخیل، با نگاهی زنانه به سراغ این موضوع رفته است و با به پرسش 

، میان خوانش ما از تاریخ و «دیگری»های تاریخی و دیدن تاریخ از پنجره نگاه کشیدن روایت
ارجاعات  «عشق، فانتزیا»کند. در اندازد و جایی برای تجربیات زنانه باز میحقیقت فاصله می

ـ اجتماعی با اسامی خاص و نیز وقایع تاریخی با ذکر تاریخ و نام مکان، روایت را تاریخی
 وضوح قابل مشاهده است:اریخی بهمستندسازی کرده است. در این اثر مشخصاً سه نوع گفتمان ت

 هاقولـ روایی با ارجاع به نقلگفتمان تاریخی -

هایی را از گذشته انـ روایی با رجوع به حافظه زنانی که داستگفتمان تاریخی -
 اندسینه حفظ کردهبهسینه

اش که با اتوبیوگرافیک نویسنده از خاطرات کودکی، نوجوانی و جوانی _گفتمان روایی -
 (30شوند. )شیخی تاریخی در هم تنیده می وقایع

گیری تا شکل 1830ژوئن  13در دو بخش آغازین کتاب، نویسنده از اشغال الجزیره در 
پهلو پیش  و الجزایر پهلو به« زن»گوید. داستان ها سخن میها و جنگلنیروهای مقاومت در کوه

تاریخی و روایت اتوبیوگرافیک  های رمان به تناوب میان خاطرات و مستنداتروند و فصلمی
کاهد و منجر به شوند. این تناوب میان گذشته دور و نزدیک، از فاصله زمانی میپس و پیش می

 شود.دار نویسنده میهای ریشهدرک توأمان احساس
های شوم، به پیرزنتر میام نزدیکیابم، با هر قدم به گذشتهخودم را در حال گذار می»
متولد شدم، سالی که فرمانده  1832گردد: من در ودی غریب بر من مستولی میام... شهقبیله
 (243 عشق فانتزیاجبار )« 2ام را نابود کند: زاویا بنی منوصهآرنو آمد تا قبیلهسن

که پیشتر هم گفته شد، به روایت زنان از جنگ و آزادسازی الجزایر در فصل سوم، چنان 
یی مفهوم اشغال، مقاومت و تالش برای آزادی به سرنوشت اختصاص پیدا کرده است. گو 1962

اگرچه نویسنده به تلخی باور دارد که رهایی زن از  .یابدخورد و معنایی دوسویه میزنان گره می
 اش راه بلندتری در پیش دارد.انقیادهای فرهنگی و ساختاری

 __________________________________________________________________________  
1 École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres 
2Zaouia des Beni-Menacer 
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پی خواهد داشت، پس از  کردند آزادسازی ملی، آزادی و رهایی زنان را درآنان که گمان می»
تر کنیم پیچیدهشان را تغییر دادند. تناقضات تاریخی از آنچه فکر میاستقالل الجزایر لحن

 (62)خطیبی « هستند.
شک مفهوم نوشتار زنانه نیز کند که بیفارغ از ساختار روایی اثر، جبار به مضمونی اشاره می

اند و خط سیر حوادث و زمان را تعیین داختهمؤید آن است. تاریخ مکتوب را مردان ساخته و پر
(. در 107اند )کلرک اند و از همین رو زنان در تاریخ ناپیدا و غایب ماندهکرده و به نوشتار درآورده

شده است. از آنجا که نگارش تاریخ همواره تالش بر ثبت چیزی بوده که مهم قلمداد می
ها و آنچه در سپهر صرفاً به تعارضات، جنگ اند،تشخیص این اهمیت را مردان برعهده گرفته

های سیاسی، اجتماعی و اند و نقش زنان در دگرگونیعمومی رخ داده است، توجه نشان داده
آگاه، عاقل و صاحب « مرد»های ارزشی، اقتصادی نادیده انگاشته شده است و چون در ثنویت

یات زنانه از تاریخ رخت بربسته ها و تجربمشغولیحس تشخیص سره از ناسره شناخته شده، دل
 است.

ها و یا آنچه ندادهتوان آن را علم رخها دانست، میدادهتوان تاریخ را علم رخگونه که میهمان
دادن آن بوده هم دانست. از این منظر تاریخ، سکه دورویی است که یک رویش، همان امکان رخ

، چرا که به صورت نوشتار به ما رسیده و کنیم به وقوع پیوسته استاست که ما فرض می چیزی
ست که پذیر است. روی دیگر سکه همان چیزی اها و کتب تاریخی اثباتبا استناد به نوشته

احتمال وقوعش هست، ولی چون به صورت مکتوب و نوشتار در نیامده، گویی اتفاق نیفتاده است. 
شکنی دریدایی، امور معمول، زندگی ودهجویی از شالهای متأخر با بهرهفمنیست در همین راستا،

کوشند امر زنانه را به دهند و میشده را درمتن تاریخ جای میراندهحاشیهروزانه مردم عادی و به
 تاریخ بازگردانند.

الجزایر بوده است،  اصیل، که زبان قدیمی و 1برای مثال روایت شفاهی زنان به زبان آمازیغی
چنان که پیشتر از آن سخن گفته کند و آنز تاریخ این کشور ارائه میاول و ناشنیده اروایتی دست

یاری « اشرمزگان زبانی شخصی و فردی»شد، نویسنده را به تعبیر ایریگارای در یافتن 
اند را به هایشان و آنچه در گذار زمان از سر گذراندهرساند. زنان در این معنا، رازهایشان، عشقمی

های عمدتاً شفاهی سهمی در ادبیات کنند. این روایتشناختند، بازگو مییهایی که مناتمامی زب

 __________________________________________________________________________  
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ماند؛ همان مهمی که نویسنده را دهد و در سینه زنان مسکوت میو تاریخ به خود اختصاص نمی
 بر آن داشته تا به ثبت آن بپردازد.

 استعمار یوغ به میهنم آنکه از قبل کمی –من  دورهبرای دخترکان و دختران جوان هم»
 ما باشند، داشته شرعی و قانونی زن چهار داشتند حق حاال مثل مردها که زمانی همان – درآید
مان، عربی برای ابراز های مخفیانهزبان برای بیان آرزویمان داشتیم: فرانسه برای یادداشت چهار

مان در جوانی از خواستیم بفهمیم مادرانهایی که میناهایمان به خدا، آمازیغی برای زمخواسته
ما، پیر و جوان، زبان بدنمان بود، ...  آمده، و زبان چهارم، برای همهچه مردهایی خوششان می

 1«.کردیممان را ابراز میهایمان، عشقسوادترینزبانی که با آن، حتی بی
شی زبان در این مفهوم، سرشار از امکانات است. از این رو زبان نوشتار زنانه، نه صرفاً نمای

تواند سکوی پرش همان امکان دگرگونی است، که می»نوین از آشفتگی و چندصدایی، بلکه 
های انقالبی و یا حرکتی مبارک برای تغییر و براندازی معیارهای کهنه اجتماعی و اندیشه

 (.357)تانگ « فرهنگی باشد
 گیرینتیجه. 3

را بر اساس نظریات « زیاعشق، فانت»اتوفیکسیون مفهوم نوشتار زنانه در پژوهش حاضر 
بررسی نموده است. بنا بر آرای این دو  های پساساختارگرا، ایریگارای و سیکسو،فمنیست

که معیار است تعریف شده و به  «مردانه»های ارزشی در مقابل در ثنویت «زنانه»پرداز، نظریه
که  نوشتار زنانه اند.فهمیده شده «دیگری»شان به عنوان همین دلیل زنان همواره در فرهنگ

کوشد تا به شکنی دریدایی، میگیری از شالودهبا بهره مفهومی برخاسته از دل همین تفکر است
، خوار و طردشده است، میدان دهد. از این «زنانگی»های دوگانه، با عنوان تقابلاین هر آنچه در 

در فضایی که نوشتار  نبودن، چندصدایی، جریان غیرخطی و غیرهدفمند،رو این نوشتار به قطعی
نهد. این شوند، ارج میشده ارزش محسوب میهای شناختههدفمند، خطی و روشن در چهارچوب

های در این پژوهش مؤلفه شود.مدار تعبیر میگذاری به شنیدن زنانگی در گفتمان احلیلارزش
نه برای بررسی انتخاب جربان غیرخطی، چندصدایی، و بازیابی امر زنانه در تاریخ، از دل نوشتار زنا

  شدند. 
با روایتی غیرخطی بین گذشته دور و نزدیک در نوسان است و « عشق، فانتزیا»جبار در 

یافته که بر و با زبان هژمونی که در صدد دانستن هستند نه برتری دهدصداهایی را بازتاب می
 __________________________________________________________________________  
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اوالی از صداها فراهم . در نتیجه امکان کشف حقیقت در کارنیک داللت اصرار دارد کاری ندارد
همچنین  یابد.با گره خوردن به سرنوشت جمعی، داللتی چندگونه می« من»شود و سرنوشت می

های متفاوت  زمان در این رمان، فضای الزم را برای درک حسریختگی انسجام خطیِدرهم
نه مدنظر خود، که در نوشتار زنا تالش برای یافتن زبانی از آنِاز سویی،  فراهم ساخته است.

محقق گردیده است. سکوت زنان در فرهنگ سنتی  است، با ارجاع به زبان و فرهنگ بومی
ها، ساختار کامل و گذاریالجزایر، در فرم نوشتاری نیز ظهور پیدا کرده است، جبار با این فاصله

 یکدست متن را بر هم زده و درک ما از واقعیت را به تعویق انداخته است.
شود آنچه در تاریخ ثبت کشد و یادآور مینگاری مردانه را به چالش میتاریخ ،نوشتار زنانه

صداهای »ست. جبار در همین راستا در فصلی با عنوان شده است، از درک و تجربه زنانه عاری
جوید. های زنانگی را در روایت تاریخی بازمینویسد و انگارهاز تجربه زنان در جنگ می« محبوس

های ارزشی در تقابل با زبان استعمارگر، هی به زبان عربی و آمازیغی که در ثنویتهای شفاروایت
 دهد.های نو و ناشنیده از تاریخ به دست میاند، روایتسهم فرودست را به خود اختصاص داده

های پساساختارگرا معتقد هستند، انعکاس امور معمول و زندگی روزانه مردم که فمینیستآنچنان
نگاری تعبیر رانده شده، در متن تاریخ، به مثابه بازگرداندن امر زنانه به تاریخحاشیه عادی و به

 شود.می
، «عشق، فانتزیا»شده از نوشتار زنانه و بررسی آنها در رمان های استخراجبا بررسی شاخصه

. اما گیردیکه این اثر در زمره نوشتار زنانه قرار م پاسخ دادچنین به سوال نخستین مقاله توان می
های نوشتار زنانه در این اثر به آن دست یافته است، اگر بخواهیم به آنچه جبار با کاربست مؤلفه

بایست از استحاله اتوبیوگرافی فردی به جمعی سخن به میان آوریم. نوشتار زنانه با اشاره کنیم می
ت زنان فراهم فضاسازی نامتعارف و چندصدایی، نه تنها بستری برای شنیدن صدای مسکو

ساخته و روایتی چندوجهی از سرگذشت الجزایر و زنان سرزمینش ارائه کرده است، بلکه به 
تر و ها را تاریخیها و رنجهای ستمنویسنده کمک رسانده تا از معنای فردی زن عبور کند و ریشه

ن زیست هایی هر چند کوچک برای حضور زن در متشک قدمها بیتر بجوید. این تالشجمعی
 شود. ای سنتی معنا میتاریخی جامعه-اجتماعی
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