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‘In societies where modern conditions of production 

prevail, all of life presents itself as an immense 

accumulation of spectacles. Everything that was directly 

lived has moved away into a representation.’ 

Guy Debord, society of spectacle 

  
تمام زندگي جوامعي كه در آن ها مناسبات مدرنِ توليد حاكم است به صورت انباشت  « 

هر آن چه مستقيما زيسته مي شد در هيئت . تجلي مي يابد نمايش هابي كراني از 
  گي دوبور، جامعه نمايش       »                                  .دور شده است بازنمودي

 

 

  
  
ي مختلف بازنمايي درآمده ها نظامكه به تسخير  كنيم ميما در جهاني زندگي    

ي ها نظاماي انباشته از  ما با ورودمان به جهان، به مجموعه. است
هيچ چيز . گذاريم پا مي  (systems of representation)بازنمايي

اي از  ما در شبكه. به بازنمايي تبديل شده استهمه چيز . شود ميواسطه فهم ن بي
دهيم و  گيريم، واكنش نشان مي ي مختلف بازنمايي، مورد خطاب قرار ميها نظام

هاي تلويزيوني، تابلوهاي بزرگ تبليغاتي،  برنامه. گيريم به صورت سوژه شكل مي
، ها ، وب سايتها رمانها، قواعد راهنمايي و رانندگي،  صفحات نخست روزنامه

هايمان،  و نگرش ها ارزشي رفتارمان،  اند و نحوه ما را احاطه كرده... زبان، 
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الملل،  ها و تنازعات بين مان درباره ي كشمكش تصورمان از خود و ديگران، عقيده
  .سازند و بر مي دهند مي و هر واقعيت اجتماعي ديگري را شكل

اين اشكال . كنيم ميتجربه  ها داستانما واقعيت را تنها به واسطه ي متون، تصاوير و 
بلكه آن را مطابق با رمزگان  كنند ميبازنمائي هرگز واقعيت را شفاف و خنثي منعكس ن

   (Cavallaro,2001,40). تابانند هاي هر جامعه ي معين باز مي و سنت

واقعيت همواره از طريق نوعي واسطه براي  كند ميهمانطور كه كاواالرو اشاره    
يي اشاره كرد كه ها داستانبه  توان ميبه عنوان نمونه .  شود ميما قابل درك 

از . ها ساخته شده است كردن رخدادهاي پيراموني توسط انسان  فهم براي قابل
از .   آفرينش انسان گرفته تا بسياري از موارد ديگر ي يي درباره نحوهها داستان

هاي  از طريق بررسي و تحليل روايت. ي داللتي روايت استها نظامترين اين  مهم
هاي جاري  يم شناخت مناسبي از واقعيتتوان ميموجود در متون فرهنگي ما 

  :ي مري كليجز اجتماعي كسب كنيم، چرا كه به گفته

هاي تلويزيوني به ساخت  ها و برنامه يك متن ادبي، همچون هر متن فلسفي و يا فيلم
بخشد  هايي مي ها و انديشه به آنها واژه. كند ميتك تك انسانها به مثابه سوژه كمك 

در . فهمند كه انسانها از آن طريق خودشان را و جهان و روابط پيرامون خود را مي
هاي فرهنگي را كه انديشه و تفكر اشخاص را  حقيقت متون فرهنگي تمام مقوله

    (Klages,1997,a).        كنند ميتأمين   كند ميممكن 

هايي ثابت و ازلي نيستند و  آنها ساخت. ي بازنمايي خنثي نيستندها نظاماما اين    
شوند و در معرض  آنها خود ساخته مي. كنند ميواقعيت هاي اجتماعي را وساطت 

هاي مختلف  آنها به شدت ايدئولوژيكند و منافع گروه. تعديل و تغيير قرار دارند
  : نويسد ميباختين . كنند مياجتماعي و روابط قدرت در جامعه را بيان 
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در زبان كلمه يا شكل زباني ديگري كه خنثي باشد يا به كسي تعلق نداشته باشد، 
زبان براي ذهني . زبان در مجموع چيزي است پراكنده و آكنده از مقاصد. وجود ندارد

رد و متشكل از اشكال هنجارين نيست، بلكه دستگاهي مج كند ميكه در آن زندگي 
هر كلمه رنگ و بوي حرفه، نوع ادبي، . نگرشي چندگانه و عيني در باب جهان است

جريان و حزب و اثر مشخص، انسان مشخص، نسل، دوران، روز و ساعتي را با خود 
هر كلمه رنگ و بوي زمينه و زمينه هايي را كه در آن ها واقع شده . كند ميحمل 

ها  لمه زندگي اجتماعي حادي را در آنهايي كه ك ، زمينه و زمينهگيرد ميت به خود اس
از . تمامي كلمات و تمامي اشكال زباني جايگاه مقاصد هستند. از سر گذرانده است
هاي ايجاد شده در كلمه كه به نوع ادبي يا جريان يا فرد معين  اثرات و هماهنگي
  )115، 1377نقل شده در تودوروف،(. حذر كرد توان ميمربوط مي شوند ن

هاي مستتر در  و زبان و واژگان آنها نگرش ها روايت و در نتيجه تحليل متون   
يي كه به فهم ما از جهان ساختار مي بخشند و ها نگرش.  كند ميها را آشكار آن

در جامعه ... ساختارهاي طبقاتي، نژادي، جنسيتي، و . كنند ميروابط ما را تعيين 
  .  كنند ميخود را تعريف و تثبيت  ها نگرشتوسط همين 

توليد . هاي مردان تعريف شده است جنسيت در ايران همواره توسط گفتمان   
نويسندگان آثار ادبي . ها در انحصار مردان بوده است ي معنايي در طي سدهها نظام

صداي زنان شنيده نشده اند و جز استثنائاتي معدود،  در ايران همواره مردان بوده
اي طوالني گرايش به  ايدئولوژي مسلط در طي دوره.   (Milani,1993)است 

پردازي كرده است داشته  مفهوم» فناي نمادين زنان « آنچه تاكمن با عنوان 
به  اي رسانهبه عدم توجه توليد فرهنگي و بازتوليد  مفهوم فناي نمادين زنان. است

ي اجتماعي حضور ندارند و يا به  زنان يا در عرصه. كند ميزنان و منافع آنها اشاره 
ي جذابيت جنسي و انجام وظايف  اي نشان داده مي شوند كه بر پايه صورت طبقه

آور  در سالهاي اخير اما با رشد حيرت .)1380،86استريناتي،( اند خانگي شكل گرفته
نويسنده مورد استقبال آثار اين زنان . ايم زنان نويسنده در ايران مواجه بوده

ي فرهنگي ايران  هاي متعددي در حوزه مخاطبان قرار گرفته است و به بحث
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اند خود را ابراز كنند، صدايشان شنيده  اكنون زنان ايران توانسته. منجر شده است
آثار آنان را . شود و خود در تعريف و تصوير جنسيت خود مشاركت داشته باشند

فرهنگي ديگر به صورت شكلي از بازنمايي همچون هر محصول  توان مي
يك نظام عقيدتي فرهنگي به دست هاي مهمي درباره ي  نگريست كه سرنخ

آيا آثار توليد شده توسط آنان مفهوم مرسوم جنسيت زنانه را به پرسش . دهد مي
مي كشد؟ آيا اين پديده به معناي پايان فناي نمادين زنان است؟ اين متون چه 

پسند  و نخبه پسند عامهي ها رمان؟ كنند ميجنسيتي را با خود حمل ي ها ايدئولوژي
  ؟ دهند ميچه تفاوت هايي را در بازنمايي جنسيت نشان 

  
  

  جنسيت همچون سازه اي اجتماعي

به صورت مرسوم به تفاوت هاي ميان مردان و زنان با  (sex)اصطالح جنس    
در نتيجه در نظريه هاي فرهنگي و . توجه به كاركردهاي تناسلي آنها اشاره دارد

گرايانه از  يي تقليلها تحليلانتقادي اصطالح جنسيت به منظور فائق آمدن بر 
هاي بيولوژيك افراد در نظر  مفاهيم زنانگي و مردانگي كه اين مفاهيم را ويژگي

سياسي مفاهيم -اصطالح جنسيت بر تعين اجتماعي. گرفت به كار گرفته شد مي
هاي  جنسيت، برخالف جنس كه به تفاوت. مردانگي تأكيد داردزنانگي و 

ي داللتي چون زبان محاوره، طرز ها نظامها اشاره دارد، از خالل  بيولوژيكي انسان
  . گيرد مي، سيستم آموزشي و موارد مشابه شكل ها رسانهلباس پوشيدن، 

يفاي جوديت باتلر معتقد است كه هويت جنسيتي اشخاص از طريق اجرا و ا   
تكرار بخش مهمي از  (Cavallaro,2001,108-109). شود مينقش توليد 

از طريق اجراي مكرر اعمالي معين است كه افراد هويتي . اين فرآيند است
هاي فرهنگي  تكرار، بيش از هر چيز از طريق جنبه. كنند ميمنسجم را كسب 
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هاي  و شيوه ها ايدئولوژياز طريق . شود ميمعين بر اعضاي يك گروه تحميل 
در نتيجه نقش جنسيتي طبيعي و يا انتخابي . مسلط سازماندهي اخالق جنسي

به . شود ميهاي فرهنگي متعدد برساخته  نيست بلكه در حقيقت از طريق گفتمان
با اين حال هيچ هويتي كه از طريق تكرار اعمال مورد . خصوص از طريق زبان

. انسجام و ثبات تنها توهم اند. يستكامال منسجم و پايدار ن شود ميانتظار كسب 
هاي ما به  اگر چه هويت. آنها را واسازي كرد توان مي، ها همچون تمام برساخته

ايي براي تركيب و بازتركيب ، اما هميشه فضشود ميواسطه جامعه محدود 
  .هاي معين جنسيتي وجود دارد نشانه

گرفته است كه جنسيت را اي بر اين نكته شكل  در سالهاي اخير تأكيد فزاينده   
هاي  هويت. هاي متعددي وجود دارد جنسيت. بايست بصورت متكثر تصور كرد

شوند و تا پايان عمر ثابت  ميذ  هاي ثابتي كه از بدو تولد اخ اجتماعي بر ويژگي
هاي  نقش ي ها نتيجه در حقيقت اينگونه هويت. مانند متمركز نيستند باقي مي

. كنند ميهاي خصوصي و عمومي ايفا  انسانها در حوزهاند كه  متكثر و متغيري
رغم بازشناسي و تصديق اين ويژگي فرهنگي و متكثر جنسيت، هنوز تمايل به  به

 binary)هاي دو جزئي  تقابل اين اتفاق از طريق. بهنجار كردن آنها وجود دارد

opposition)  ين ا. كنند ميكه هنجارها را از انحراف متمايز  گيرد ميصورت
گرا هستند و قادر به بازشناسي تنوعات  ها به طرز خطرناكي تقليل گونه تقابل

  . جنسيتي نيستند
  
  

  جنسيت، زنان و رمان

. اي ويژه با رمان داشته است هاي جنسيتي در سرتاسر تاريخ رابطه مسأله تفاوت   
ادبي بوده است كه شماري چنين بزرگ از زنان در آن سهيم  ي رمان تنها گونه
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اند، حضورشان در آن نمايان بوده و چند و چون شركتشان در آن كمابيش با  بوده
 ي نويسندگان زن كمابيش از زمان آغاز نوشتن گونه. مردان همانندي داشته است

اند و اين فرم ادبي به صورت  ادبي رمان را بر گونه هاي ديگر ادبي برتر شمرده
هايي از  نزديك جنبه ي الهاي گذشتهاي برگزيده درآمده است كه زنان در س وسيله

جنبه هايي كه پيش از اين . اند كردهزندگي جنسيشان را با آن پژوهيده و منتشر 
  )38، 1380مايلز، . (هنر يا در جامعه به آن توجهي نمي شده است ي در پهنه

كه هنگامي كه از نويسندگان زن نام برده  كند ميمايلز به اين نكته اشاره    
ادبي  ي چرا كه در هيچ گونه. نويسان زن مورد نظر است موال رمانمع شود مي

ديگري به جز رمان تعدادي چنين عظيم از زنان تأثيري با اين اهميت و 
كه بسياري از  كند ميمايلز به اين نكته اشاره . اند كردهچشمگيري خلق ن

كه چرا زنان رمان  اند بودهنويسندگان و منتقدان در پي پاسخ به اين پرسش 
اند كه پيدايش رمان با رهايي زنان  گويد بسياري بر اين عقيده ؟ او مينويسند مي

. كمابيش همزمان بوده و انگيزه و مجال اين دو اقدام با يكديگر همسو شده است
  :كه  كند ميوي اين گفته هيزل ميوز را در كتاب خود نقل 

تفكر در ذهن  ي هاي كهنه ختن شيوهدست كم چنين به نظر مي رسيد كه به هم ري
زنان،  نيرويي را براي خلق اثرهاي تخيلي به منزله پاسخ مناسب نويسندگان زن به 

  )  60 ،1380مايلز،نقل شده در .  ( مرحله گذر  پيش رويشان آزاد كرده بود

ها در جنبش رهايي زنان در كشورهاي غربي  برخي از تأثيرگذارترين كتاب   
 اتاقي از آنِ خودبه  توان ميبه عنوان نمونه . نويسان زن بوده است نوشته رمان

و ) 1928(نويس مشهور قرن بيستم يعني ويرجينا ولف  از دو رمان جنس دومو 
  .  اشاره كرد) 1382(سيمون دوبوار 

مطالعات پيرامون جنسيت و  اي پيچيده در نمونهميان زنان و رمان  ي رابطه   
و زنان در سطح جهان تحقيقات  ها رسانهادبيات پژوهشي  گرچه در. استها  هرسان
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فراواني در مورد بازنمائي زنان صورت گرفته است اما در ايران حجم تحقيقات 
از طريق تصوير زنان در قالب  ها رسانه. انجام گرفته رضايت بخش نيست

اي همچون كسب سود، اهداف  هاي محدودي سعي دارند اهداف چندگانه كليشه
مطالعات فرهنگي در سالهاي اخير . ايدئولوژيك، و جلب مخاطب را به پيش برند

 ي هاي كيفي و رويكرد انتقادي خود به مسأله شناسي توانسته است به كمك روش
به . آشكار كند ها رسانهتصوير زنان در  ي هاي سودمندي درباره جنسيت، ديدگاه

رائتي نقادانه از آگهي قعنوان مثال پژوهش اخير حسين پاينده با عنوان 

هايي در خصوص چگونگي  شامل بخش هاي تجاري در تلويزيون ايران
هاي تجاري تلويزيوني است كه از  هاي جنسيتي توسط آگهي برساختن هويت

با اين حال ). 1385پاينده، (رويكرد مطالعات فرهنگي بهره برده است 
در ارتباط با  اه رماني چنداني بر روي متون ادبي و به ويژه ها پژوهش
  .  هاي جنسيتي انجام نگرفته است بازنمايي

رمان و خوانندگان آن  در رابطه بابايد توجه داشت كه در مقياس جهاني    
بخصوص زنان  خواني در ميان زنان  رمان. گيرد مي تحقيقات جالب توجهي صورت

 جلب كردهشناسان و ناقدان ادبي را به خود  متوسط توجه ناشران، جامعه ي طبقه

اي آن را  عده. شود مي رمان علل متفاوتي ذكر ي در تبيين محبوبيت فزاينده. است
واكنشي در  دانند و برخي به اين روند به عنوان مي نيازهاي رواني زنان ي نتيجه

 دهد كه چگونه مي نشان (Radway) نگرند و يا ردوي مي مقابل فمينيسم
از تحوالت سازماني و نهادي در  چشمگير فروش رمان را ناشي توان رشد مي

ي زنان را به عنوان ها ويژگيهر چند  .دانست صنعت توليد و توزيع كتاب
ولي بايد در نظر داشت كه چگونه  نبايد فراموش كردرا مشتريان اين گونه آثار 

با توسل به شگردهاي  هاي اين قشر خواسته ممكن است بخش خاصي از نيازها و
  ).479، 1378دورينگ، ( شود  مشخصي هدايت ميخاص تشديد و در جهت 
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را  ها ويژگيهاي منتسب به زنان و توليد متوني كه اين  ويژگي به واقع شناخت   
يي ها رمانعادات و وظايف اجتماعي آنان و توليد انبوه  تقويت كند و نيز شناخت

بخشي  ظاهر به نيازهاي زنان پاسخ رضايت تنها در ،ها مبتني بر اين شناخت
را به سود حداكثر  ها رمان دهد اما در باطن ناشران و نويسندگان اين  يم

بخش  اي لذت تجربه هر چند خواندن رمان براي تعداد زيادي از زنان. رساند  مي
گيري  نتيجه خواهند در صورت امكان اين تجربه را تكرار كنند، اما اين است و مي
تر  اساسي خود شاهدي بر نياز خود به  رمان بر بازار كتابي  ندهفزاي ي كه سلطه

 زنان به بازيافتن اعتماد و اطمينان به خويشتن است منطقي ناموجه به نظر 
دهد اين سلطه پيامد نوعي اقدام حساب شده  رسد چرا كه شواهد نشان مي مي

ترين بخش از خريداران كتاب است  سودجويي با توسل به مهم براي تحقق
نيست كه رمان تجربيات گوناگوني را  ابل انكاراين نكته ق). 1378،497دورينگ،(

وقوع رخدادهاي آن را متعلق  كند ولي خوانندگان آن تا چه حد شرايط عرضه مي
حالي كه تنها منبع  يابند تا جهان طبيعي خود را دوباره بسازند؟ در به خود مي

از تواند  مي خواني آنان را بديهي است لذت رمان شود،  مطالعاتي زنان رمان مي
  .دنياي مبتني بر تعقل نظري غافل سازد

  
  

  ظهور نويسندگان زن و گسترش كمي آنها 

زده  نويس بسياري را شگفت ي زنان داستان كننده هاي اخير افزايش خيره در دهه   
دست باال پيدا كردن رمان نسبت به شعر كه براي مدت زماني . كرده است

بوده است، به همراه قلم به دست  طوالني حاكم بالمنازع اشكال ادبي در ايران
گرفتن شمار كثيري از زنان در كشوري كه به صورت سنتي در آن زنان ناديده 

براي ( اند بودهرو  شدند و نويسندگان زن با واكنش منفي افكار عامه روبه گرفته مي
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ي ادبي و  ، خبر از تحولي مهم در عرصه)فرخ زاد نمونه قره العين و يا  فروغ 
گر تحوالتي در ساخت  كه آن نيز به نوبه خود نشان دهند مييكي جامعه ايدئولوژ

گرچه داليل متعدد و گاه متضادي براي تبيين اين . ايران است ي اجتماعي جامعه
تحوالت بيان شده است اما آنچه همگان بر آن توافق دارند حضور به لحاظ كمي 

اي كه اگر در  به گونه .ي زنان داستان نويس در ايران است سابقه گسترده و بي
مرد با يك  ي نويسنده 18در برابر هر  1340تا  1310ي ميان دهه  فاصله

در برابر هر يك و نيم  80و 70 ي ايم، در دهه زن رو به رو بوده ي نويسنده
  )2004ميرعابديني، . (زن مواجهيم ي مرد، با يك نويسنده ي نويسنده

هاي متفاوتي روبه رو شده  با واكنش نويسي زنان اين تحوالت كمي در داستان   
و  اند كردهبرخي قلم به دست گرفتن زنان را معادل رهايي زنان قلمداد . است

كه زنان از طريق نوشتن صداي خاص و ناديده گرفته شده خود را  اند كردهاشاره 
در كتاب برجسته فرزانه ميالني به عنوان مثال  . كنند ميدر جامعه طنين افكن 

  :نويسد مي و كلمه حجابخود 

اي كه به صورت مرسوم در  اند در قلمروهاي فرهنگي زنان در سالهاي اخير توانسته
ترين تحول در  توجه قابل. اختيار مردان بوده است، فضايي از آنِ خود را خلق كنند

تر از بار، زنان در نثر صدايي نيرومند براي نخستين. ادبيات داستاني زنان رخ داده است
هاي زنان، نظرگاه آنان و جزئيات زندگي شخصي آنها كه  اكنون دلهره. اند يافتهشعر 

آمد، آزادانه، فعاالنه و به صورت خارج از  قبال از جمله موضوعات تابو به شمار مي
  (Milani,1999,199).  قاعده مورد بحث قرار گرفته است

دبيات نگريست، بلكه از منظر وي، آثار نويسندگان زن را تنها نبايد از منظر ا   
صرف ادبيات  ي آنها را بايست به مثابه محصول كنشي اجتماعي ديد كه از حوزه

  :رود بسي فراتر مي
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اين كنش . نوشتن قصه و داستانگويي در حقيقت يك ضرورت تاريخي براي زنان است
بلكه صدا،  كند مينه تنها زنان داستانگو را از گمنامي خارج ) نوشتن داستان(

كه نوشتن، اثر نوشته شده و حق دسترسي به  دهد ميپذيري، و تحركي را نشان  رؤيت
اي  گويي كنش دگرديس شده در سنت شهرزاد، قصه. كند ميها به آنها اعطا  اين نوشته

 (Milani,1999,200).  براي جشن و بقا است

  :كند مياو زنان نويسنده را اينگونه توصيف    

حتي آناني كه . كنند ميي خود را بازگو ها داستانو  كنند ميزنان صداي خود را طرح 
اند مورد خود را  به دليل اينكه توانسته كنند ميخود را به عنوان قربانيان جامعه تصوير 

هاي خود تالششان را به گوش ديگران برسانند پيروزي  طرح كنند و از طريق واژه
انگران، مهار ناشدني، اند، عصي گان آنها نجات يافته. اند مهمي به دست  آورده

  (Milani,1999,234). اند افكن و ناطق طنين

انجام داد اشاره زنان  ي ا مجلهكه ب) 1384ميالني، (اي  او همچنين در مصاحبه   
  :كرد

تنها دو انقالب بلكه سه انقالب اتفاق افتاده   به گمان من در صد سال اخير در ايران نه
انقالب اسالمي، انقالب ديگري هم روي داده يعني غير از انقالب مشروطه و . است

كه گرچه با تعاريف سنتي انقالب همخواني ندارد، ولي به مفهوم دقيق كلمه انقالب 
طبعاً تأثير اين . منظورم انقالب زنان است. است، يعني يك دگرگوني واقعي است

  .شود ديد انقالب را در ادبيات، چه در تصوير زن و چه در نقش زن، مي

كنم در تاريخ مدون  من فكر مي. يد اول دربارة نقش زن در ادبيات صحبت كنيمبگذار
تا به حال سابقه نداشته . چنين محوري نبوده است ادبيات فارسي هرگز نقش زن اين

داستان   دانم، اولين مجموعه تا آنجا كه من مي. اين تعداد نويسندة زن داشته باشيم
چاپ شد كه مجموعة آتش خاموش نوشتة  1326كوتاه فارسي از يك نويسندة زن در 

ترين  ترين و بديع در كمتر از پنج دهه، زنان بعضي از پرفروش. سيمين دانشور بود
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اين زنان نويسنده مطالب و مضامين جديدي را مطرح . اند ها را در ايران نوشته كتاب
سنت  تصوير زن هم در اين مدت دگرگون شده و در چند دهة اخير، ما يك. اند كرده

كنند و از  اندرنسل زنان نويسنده به يكديگر رجوع مي ايم؛ نسل ادبي زنان پيدا كرده
گوني نقش زن همراه با سيمايي است كه ديگر  گونه اين. گيرند همديگر نيرو مي

   .توان در چارچوب تنگ گنجاندش نمي

دساالر برخي ديگر نيز آثار نويسندگان زن را در تقابل با ايدئولوژي متعارف مر   
  :گويد مياي با راديو آلمان  دكتر نيره توكلي در مصاحبه. دانسته اند

اما آنچه در اين ادبيات . آگاه بوده محور و جنسيت جنسيت من معتقدم كه ادبيات همواره
در بخش اعظم تاريخ  .ست به تبعيض جنسيتي ا مفقود يا اندك است، حساسيت

دست مردان  به بينيم كه قلم بكنيم، مى اگر نگاه طوالنى و حجيم نثر و نظم فارسى
جا  هاى مقدس و ازلى و ابدى بصورت ارزش اند كوشيده اند يا آنچه نوشته و گفته. است

ام اين  آنچه من در اينجا به آن توجه كرده ولى. بيندازند، ديدگاه مردمحورانه بوده است
را منعكس  ايشاناند صد اند، كوشيده وارد عرصة ادبيات شده كه هر گاه زنها  است 
  .بيندازند شده درباره زنها جا مي هايى بوده كه سعى اين صدا در اعتراض به ارزش. كنند

اي  و به زنان نويسنده گيرد مياين صداي زنانه را تا مشروطيت پي  ي او ريشه   
كه سردمدار اعتراض  كند ميالسلطنه اشاره  همچون بي بي خانم استرآبادي و تاج

بسياري از  شود ميهمانطور كه مشاهده . اند ها بوده ها و تبعيض عليه اين ارزش
اجتماعي و ادبي  ي پژوهشگران قلم به دست گرفتن زنان را انقالبي در عرصه

. اند بخش و برانداز اين پديده پرداخته هاي رهايي تلقي كرده و به تجليل از جنبه
ه كه آثار برخي ي صورت گرفتها پژوهشاين خوشامدگويي غيرانتقادي با برخي 

برخي . اند اند مورد ترديد قرار گرفته نويسندگان زن را مورد بررسي قرار داده
پژوهشگران به نقش ادبيات نوشته شده توسط زنان در بازتوليد فرهنگ غالب 

تژا ميرفخرايي و علي اكبر فرهنگي در بررسي تصوير زن در . اند اشاره داشته
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اين آثار توسط زنان نوشته  ي با اشاره به اين نكته كه عمده پسند عامهي ها رمان
  :كنند ميگيري  ، اينگونه نتيجهشود مي

كنند كه تنها در چهارچوب فرهنگ  اي را بازنمائي مي با اين حال اين آثار، جهان زنانه
 ي نتيجه گرفت كه سلطه توان ميگاه حتي . مردساالر معنا دارد ي غالب يك جامعه

نقش اصلي را عمدتا زن بر عهده . در اين آثار طبيعي جلوه داده شده استمرد بر زن 
ي مورد بررسي در محور حوادثي قرار دارند كه مردان ها رماندارد، اما قهرمانان مؤنث 

فرجام زنان داستان نتيجه . نمايند و در نهايت نيز خود آن را حل مي كنند ميايجاد 
فرهنگي و مير فخرايي، . (خورد مردان رقم ميبازي سرنوشتي است كه عمدتا به دست 

1384(  

در  پسند عامهي ها رمانكه بسياري از نويسندگان زن  دهند ميآنها نشان    
ميرفخرايي و فرهنگي در انتهاي . بازتوليد ايدئولوژي مردساالر حاكم نقش دارند

  :نويسند ميخود  ي مقاله

به خواستگاه  توان ميدليل اصلي بازنمائي زن در چهارچوب فرهنگ غالب جامعه را 
مؤلفان اين . اجتماعي و نيازهاي خوانندگان اين آثار كه زناني روشنفكر نيستند، ربط داد

اي  آثار براي حل تضادها و معضالت داستاني، سوختن و ساختن و يا در انتظار معجزه
كنند كه خود  زني تجويز مي ي حل ممكن براي خواننده راهماندن را به عنوان بهترين 

اسير مناسبات مردساالرانه است و در فكر مبارزه با اين مناسبات و طوفاني كردن 
اعطاي نقش اصلي به زنان به معناي مقابله با . محيط آرام خانواده خود نيست

تنها باشد، يلكه  هاي غالب از نقش زن در جامعه و خانواده نمي برداشت
. و هنجارهاي غالب فرهنگي است ها ارزشاي از  همين نقش در زمينهي  كننده منعكس

ايراني به مثابه بخشي از ابزارهاي تعليم و تربيت اجتماعي،  پسند عامهي ها رمان
  .كنند ميگفتمان مردساالرانه را در چهارچوبي زنانه منعكس 

نان كه ذيل اصطالح ادبيات آنها معتقدند بخشي از ادبيات توليد شده توسط ز   
ي مردساالر ها ارزشبندي كرد، در ترويج باورها و  آنها را دسته توان مي پسند عامه
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ترين دليل آن نياز خوانندگان زن معمولي و غير روشنفكر به  مي كوشند و عمده
اين ديدگاه، . يي است كه شرايط موجود را براي آنها قابل تحمل سازدها داستان

نويسي براي زنان است را  بخشي فعاليت داستان را كه معتقد به رهايي ديدگاه قبلي
  .گيرد و شمول آن را به پرسش مي كند ميمخدوش 

نويسندگي را معادل به  ي هنوز ورود زنان به عرصه توان ميها آيا  با اين زمينه   
چالش گرفتن ايدئولوژي جنسيتي مسلط و طرح صداي خاص و ويژه زنان دانست 

بخش است؟ يا بايست همدستي زنان نويسنده در توليد  خواهانه و رهايي بريكه برا
و بازتوليد ايدئولوژي مردساالر را پذيرفت؟ بررسي و تحليل ايدئولوژي جنسيتي در 

 .هاي سودمندي را آشكار كند د ديدگاهتوان ميآثار آنان 

  
  

  اي دارد؟ ها چه فايده تحليل رمان 

چهار  توان مي(Fairclough,1995) با استفاده از مباحث نورمن فيركلو    
 ها رماندسته داليل را براي نشان دادن اينكه چرا پژوهش بر روي متون ادبي و 

تأثير  گويد مينخست دليلي نظري كه . سودمند و ضروري است، فهرست كرد
ها، روابط و  ي هويتايدئولوژيك و اجتماعي كه متون بر توليد، بازتوليد و دگرگون

متن در واقع يك كنش . ساختار اجتماعي مي گذارد غالبا ناديده گرفته شده است
دليل دوم آن است كه چنين متوني از مهمترين شواهد براي . اجتماعي است

دليل روش (ي براي ساختارها، فرآيندها و روابط اجتماعي استپرداز نظريههرگونه 
اريخي است به اين نكته اشاره دارد كه بررسي و دليل سوم كه دليلي ت). شناختي

چنين .  دهند ميي اجتماعي را نشان ها جنبشتحليل اين متون تغييرات و 
ي صلب و غيرمنعطف مورد استفاده در علوم ها روشتحقيقي برخالف اكثر 

در نهايت نيز بايد گفت كه . اجتماعي در مقابل چنين تغييراتي بسيار منعطف است
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امروزه هر چه بيشتر از  ،اجتماعي و نيز مقاومت در برابر آن ي هكنترل و سلط
د توان ميدر نتيجه تحليل متون نويسندگان زن ايراني . شود ميطريق متون اعمال 

آشكارا . ي اجتماعي آنها بيانجامد به روشن شدن زواياي متعددي از زمينه
دگرگوني هويت جنسيتي ي منتشر شده توسط زنان بر توليد، بازتوليد و ها رمان

شواهدي  ها رماناين . گذارد زنان ايراني و روابط قدرت ميان زن و مرد تأثير مي
عيني براي شناخت روابط جنسيتي جامعه و تحوالت جاري در اختيار محققان قرار 

تر اجتماعي زنان را  جنبش وسيع ها رماناز خالل سطور اين  توان مي. دهد مي
هاي زنان در برابر آن را آشكار  لطه بر زنان و مقاومتردگيري كرد و ساختار س

زنان در روندهاي آتي جامعه ايران اهميت اين نوع  ي اهميت فزاينده. كرد
  .كند تر مي تحقيات را فزون

از طرف ديگر، علي رغم گسترش كمي و كيفي آثار نويسندگان زن در سالهاي    
فقدان . صورت پذيرفته است ي اندكي در اين حوزهها پژوهشاخير، مطالعات و 

 - هاي مناسب جهت فهم و تحليل فرهنگي يپرداز نظريهها و  پردازي مفهوم
هاي  اجتماعي اين آثار، لزوم تحقيقي اكتشافي به منظور طرح مفاهيم و نظريه

      .    كند ميمناسب را بيشتر آشكار 
  
بر آن است تا با بررسي و تحليل نمونه هايي از آثار نويسندگان  پژوهشاين    

) 1384تا  1376(اصالحات  ي معروف به دوره ي زن ايران، كه آثار خود را در دوره
ي جنسيتي مستتر در آنها را آشكار كند و اين مسأله ها ايدئولوژي، اند كردهمنتشر 

؟ جنسيت زنانه را چگونه دكنن ميرا بكاود كه اين متون، چگونه زن را تصوير 
ي مردساالر را درباب جنسيت و زنانگي بازتوليد ها ايدئولوژي؟ آيا كنند ميبازنمايي 

اصالحات به آن جهت انتخاب شده است كه گشايش در  ي ؟ دورهكنند مي
تر آثار ادبي را فراهم  هاي فرهنگي دولت در اين دوره، امكان انتشار آزادانه سياست

از . تر اجتماعي بود تر بازنماي تحوالت ژرف منتشر شده بيش آورد و لذا متون
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زماني، به تحديد كردن تحقيق مي انجامد و نيز  ي طرف ديگر تعيين اين محدوده
هاي تطبيقي و  تا در بررسي دهد مياين امكان را در اختيار ديگر پژوهشگران قرار 
  .يا تاريخي خود از نتايج اين پژوهش بهره برند

  :مي كوشد به سؤاالت زير پاسخ دهد اين نوشتار
  ي مورد بررسي چه تصويري از زن را باز مي نمايند؟ها رمان •
به بازتوليد ايدئولوژي جنسيتي مسلط  ها رمانآيا بازنمايي زن در اين  •

  شورد؟ يا عليه آن مي كند ميياري 
ي مختلف مورد مطالعه وجود ها رمانآيا تفاوتي ميان بازنمائي زنان در  •

 دارد؟

  
  

  شناسي آثار نويسندگان زن و نمونه گيري تحقيق  گونه

بندي آثار نويسندگان زن در دوران اخير، آنها را  در طبقه) 2004( ميرعابديني    
دو دسته قرار دارند  در بين اين كه، آثار متعالي و آثاري پسند عامهبه سه گروه آثار 

. دهد خود به دست نمي بندي دستهاما معيار مشخصي براي  . كند مي بندي دسته
ب كردن هر تر نيز تعريف كرد تا منتس هايي عيني مالك توان ميبه نظر مي رسد 

. شخصي محقق صورت پذيرد ي پذير و نيز خارج از سليقه اثر به يك گروه، توجيه
و سر ) بودن اثر پسند عامهنشانگر (با ترسيم طيفي كه يك سر آن اقبال عامه 

) نشانگر تعلق آن به ادبيات متعالي(و منتقدان ادبي ديگر آن توجه روشنفكران 
آثار بينابيني را آثاري دانست كه هم تا حدي از اقبال عامه  توان ميباشد 

براي مثال و به طور مشخص . برخوردارند و هم تا حدي از اقبال روشنفكران
اين  ي بايست از بحث انگيزترين آثار منتشر شده در سالهاي مورد مطالعه

پرنده اثر زويا پيرزاد و رمان  كنم ميرا من خاموش  ها چراغ، رمان پژوهش
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ادبيات  ي اثر فريبا وفي را نام برد كه گر چه مير عابديني اين دو را دسته من
 ي او مخالفاني نيز در عرصه ي متعالي طبقه بندي كرده است اما اين اظهاريه

اين دو رمان بعالوه با  گويي آنها و شكل خاطره ي ساختار ساده. روشنفكري دارد
محتواي ايدئولوژيك آنها كه بيشتر از آنكه با ادبيات متعالي زنان همسو باشد به 

نتوان با  شود مينزديك است باعث  پسند عامهي ها رمانمحتواي ايدئولوژيك 
  . ميرعابديني در تعلق آثار اين دو نويسنده به ادبيات متعالي همرأي بود

عادت براي مثال نوشين شاهرخي، نويسنده و منتقد، در نقد و بررسي رمان    

  ):1385(نويسد مينوشته زويا پيرزاد   كنيم مي

. نويسد هايش نمي ها، تابوها، آرزوها و افكار آشكار و پنهان شخصيت پيرزاد از ناگفتني 
ان فراتر ي اجتماعي ـ فرهنگي اير هاي جاافتاده هاي پيرزاد قدمي از ارزش شخصيت

كنم ناغافل به  ها را من خاموش مي چه شخصيت زن رمان چراغ نهند و چنان نمي
استقالل فردي . يابد اش را باز مي مردي دل ببازد، پس از رفتن معشوق، آرامش گذشته

چون آرزو، پس از  هاي پيرزاد حداكثر تا اين حد است كه هم هاي زن رمان شخصيت
الگي برخالف نظر اطرافيانش تصميم به ازدواج س ي يك طالق، در سن چهل تجربه
ي انديشه نيز از  زنند و حتي در حيطه هاي وي در سطح درجا مي شخصيت. بگيرد

    .پرند مرغي خانگي فرازتر نمي

و در جاي ديگري در همان مقاله از توجه روشنفكران ايراني به اينگونه آثار كه    
  :نويسد ميو  كند مياز ديد او فاقد ارزش هستند تعجب 

»  باارزش «اي به خواندن و يا بررسي آثاري ندارم كه آنها را جزو آثار  من عالقه
هاي خانم زويا پيرزاد را بخوانم  دانم، اما مجموعه عواملي باعث شدند تا من كتاب نمي

عامل نخست موضوع كار دكتراي من . هاي ايشان بنويسم ي رمان و نظرم را درباره
دارد  گردد و مرا وامي بازمي»  سيماي زن در ادبيات داستاني مدرن ايران «است كه به 

ي مهم ديگر شگفتي من از طرح و جذابيت  نكته. هاي مطرح ايراني را بخوانم تا رمان
اين دو انگيزه مرا بر آن داشت تا در . هايي، حتي در ميان اهل قلم است چنين داستان
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ستدار اين نوع ادبي، حداقل نظر و نگاه خودم را تبادل نظر با پژوهشگران و منتقدان دو
  . پااليش دهم

جتماعي ادبيات ي هنري و اها ارزشميترا الياتي نيز اين دسته آثار را فاقد    
  :نويسد ميداند و  متعالي مي

آثاري هستيم كه در آن، زن تسليم فضاي مردانة خانواده  ما در اين جا شاهد تشويق
عموماً مرد هستند و بنابراين پشت اين قضيه نهايتاً اراده  شود و از طرفي داوران مي

دارد، كه اين نكته اصالً خوشايند نيست و شايد به آن جا  معطوف به لذت مردانه وجود
از طرفي . مجبور شود به نوعي تحت سلطة مردانه باشد منتهي شود كه نويسنده زن

رو  با اندك منتقد جدي زن روبهتعداد نويسندگان زن،  بينيم كه در كنار باال رفتن مي
عنوان كنم اين است كه امروزه نگاهي كه به ادبيات  مسئلة ديگري كه بايد. هستيم

گيرد نگاهي  داوران جوايز ادبي صورت مي داستاني از جانب منتقدان و يا حتي
به طور مثال موضوع (ورزانه،  موضوعي است تا نگاهي فرمال، تكنيكال و زبان

، يا موضوع » كنم مي هارا من خاموش چراغ « وي خانواده در رمانبازگشت زن به س
رمان  و پايداري و فداكاري زن در هر شرايط و موقعيت سخت خانوادگي در صبر

  )نوشتة فريبا وفي» پرندة من«(

به طور چشمگيري در جلب توجه ) پيرزاد و وفي(همچنين آثار اين دو نويسنده    
آثار آنها با تيراژ باال و در نوبت هاي متعدد ( اند كردهخوانندگان عام موفق عمل 

اما اين . اند بوده، امري كه آثار جدي نويسندگان زن از آن محروم )چاپ شده است
آنها به بحث هاي . قرار داد توان مينيز ن پسند عامهدسته آثار را در گروه ادبيات 

اجتماعي و فرهنگي زيادي در مجالت و نشريات جدي دامن زدند، موفق به 
هايي كه هيچ  كسب جوايز فراواني از نهادهاي تخصصي ادبيات شدند، موفقيت

  .اند به آن دست نيافته پسند عامهيك از آثار ادبيات 
ه توسط زنان نويسنده به درنتيجه جدول زير براي طبقه بندي آثار نوشته شد   

بندي براي سازمان دادن به اين پژوهش مورد استفاده قرار  اين طبقه. دست آمد
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آثار آن است كه تنوع موجود در حوزه نويسندگان  بندي دسته ي فايده. گرفته است
تا وحدت كاذبي بر آثار نويسندگان زن  شود ميو مانع از آن  شود ميزن حفظ 

  .راسري صادر شودتحميل شده و احكامي س
  

  آثار بينابيني  آثار متعالي  پسند عامهآثار   

  دارد  ندارد  دارد  اقبال عامه

  دارد  دارد  ندارد  اقبال نخبگان

  آثار نويسندگان زن بندي دسته: 1جدول شماره 

  
با توجه به اين تعريف، پژوهش من حول تحليل بازنمائي جنسيت در هر يك از    

  . اين دسته ها سازمان مي يابد
افسانه اثر نازي صفوي و  داالن بهشتي ها رمان پسند عامهاز آثار    

اثر منيرو  كولي كنار آتشي ها رماناثر نسرين ثامني، از آثار متعالي  زندگي

را من  ها چراغي بينابيني ها رمانرشته ساري، و از اثر ف سا پريرواني پور و 

  .اثر فريبا وفي انتخاب شدند پرنده مناثر زويا پيرزاد و  كنم ميخاموش 
ي  بايست اشاره كنم كه اثر حاضر بخشي از پژوهشي است كه به عنوان رساله   

در اين . انجام شده استكارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي در دانشگاه عالمه 
شناسي تحقيق  هاي نظري و مفهومي تحقيق و نيز جزئيات روش ويراست بحث

  . آورده نشده است
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  بند اول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خانه و خيابان، سكون و تحرك

هاي ضمني امنيت، خانواده، سكون، حفاظ، و موارد  خانه غالبا حاوي داللت   
مشابه است و در تقابل با خطر، تحرك، حادثه، و نامأنوسي محيط خارج از خانه 

تصوير زن در تفكر مردساالرانه سنتي تا آن حد به مفهوم خانه گره . گيرد ميقرار 
ن از سنتي ايران و در مقياسي وسيع براي ناميدن ز ي خورده است كه در جامعه

  . منزل استفاده شده است ي واژه
ي مورد بررسي موارد فراواني از همپوشاني خانه و زن مشاهده شده ها رماندر    

مكان رخدادهاي داستاني غالبا خانه بوده است و زنان اغلب تجربيات خود . است
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به دليل فضاي تنگ و محدود خانه، رخدادها و . اند كرده را در خانه تجربه مي
غالبا محدود و تكراري بوده و بخش اعظم اين  ها رمانت نقل شده در تجربيا
  . را نه وقايع عيني، بلكه مرورهاي ذهني به خود اختصاص داده اند ها رمان

حتي در رمان كولي و . ي مورد بررسي جايگاهي ويژه داردها رمانخانه در تمام    
ها و  جاده كنار آتش كه شخصيت اصلي زن داستان بي خانمان است و در

هاي مختلف سرگردان است، خانه به صورت حسرتي ازلي  »غربت « ها و  خيابان
  . شود ميبازنمايانده 

درنتيجه . نشستن و چشم به در دوختن. باقي ماندن. خانه فقدان تحرك است   
 ها رمانپنجره و نظاره كردن و همچنين درب خانه و فرا رسيدن ديگران در اين 

چنين آغاز  كنم ميرا من خاموش  ها چراغرمان .  يابند نقش مهمي مي
  :شود مي

بعد قيژِ در فلزي حياط و صداي دويدن روي راه . صداي ترمز اتوبوس مدرسه آمد 
چهار و ربع بعد . الزم نبود به ساعت ديواري آشپزخانه نگاه كنم. ي وسط چمن باريكه

  . از ظهر بود

روپوش درآوردن، دست و رو « ندم و داد زدم درِ خانه كه باز شد دست كشيدم به پيشب
جعبه دستمال كاغذي را سراندم وسط ميز و » .وسط راهرو كنيم ميكيف پرت ن. شستن

  .اند چرخيدم طرف يخچال شير در بياورم كه ديدم چهار نفر دمِ درِ آشپزخانه ايستاده

پنجره ها همه از چهارچوب درب و  ها و شگفتي رخدادها، حوادث، دگرگوني   
  :شود يابند و زن داستان با آنها مواجه مي درون خانه راه مي هب

هوا از جهنم . نيا بيرون« مادر گفت . در خانه كه باز شد گرما و بوي گل شبدر تو زد
با دست در توري را نگه داشتم، تكيه . در توري را باز كرد و راه افتاد» .تر شده خدا  داغ

وسط راه باريكه ايستاد، خم شد و از باغچه گلي . دادم به چهارچوب و نگاهش كردم
  . چيد
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نيز پيوند زن و خانه را شاهديم، زني كه در خانه نشسته  پرنده مندر رمان    
  :كند مياست و حادثه و خبر را مرد از بيرون وارد 

در طول اين . آورد اي پر از خبر، حادثه و ماجرا مي كيسه. آيد امير هم دست خالي نمي
ياد گرفته كه نصف ماجرا . ياد گرفته كه كدامش را اول بگويد و كدامش را آخرسالها 

مي داند كدامش را با آب و تاب تعريف . را بگويد و براي گفتن نصف ديگرش ناز كند
اش  هاي كيسه مي داند كه مشتري تمام خرت و پرت. كند و از كدامش سريع رد شود

چاي دم كرده و . تري بايد روشن باشدزير ك. خالي كردن كيسه مراسم دارد. هستم
اي كه براي پوست من خوب نيست ولي براي گرم شدن  آماده با بشقاب تخمه و پسته

  .چانه او عالي است

  :شوند هاي زن تبديل مي هاي خانه به چشم در اينجا نيز دريچه   

همه هايي كه خودشان  از اين كار لذتي را مي برم كه آدم. كنم مياز چشمي در نگاه 
  .برند شوند، مي بينند ولي ديده نمي چيز را مي

  :و يا نقش پر اهميت پنجره   

اگر . كجا بروم، كجا نروم؟ جا براي سرگرداني هم نيست. روم از پشت پنجره كنار مي
  .پشت پنجره نباشي، فقط دو جا براي رفتن داري، هال و آشپزخانه

  :و يا   

ولي من عاشق . آيد شخصيت او جور در نمي با. ديد زدن از نظر امير كار زشتي است
  . آيند براي اين كار پنجره و چشمي روي در خيلي به كارم مي. اين كارم

پرنده رمان . ي مورد بررسي نقشي بسيار كليدي داردها رمانخانه در برخي از    

شخصي و  ي جايي خانواده به آپارتمان كوچكي كه نخستين خانه با جابه من



  حرف زدن از سكوت         

 

25 

 

و پافشاري زن براي حفظ خانه در مقابل  شود ميغيراستيجاري آنها است آغاز 
در اين رمان شخصيت زن . راند اصرار مرد براي مهاجرت، داستان را به پيش مي

، از اينكه با شود ميداستان كه به طرز معناداري نامش در كل داستان عنوان ن
سيار خوشحال است و از اند ب خريد خانه از مشكالت اجاره نشيني رها  شده

: هرگونه تغييري كه آرامش و سكون به دست آمده را برهم بزند در هراس است
او مي خواهد به كانادا مهاجرت كند و در . خواهان تحرك است) شوهر او(اما امير 

زن ماندن را به رفتن . كند ميبخشي از داستان نيز براي كار به باكو مسافرت 
  :دهد ميترجيح 

خودم را در مركز خانه . او بايد برود، به خاطر آينده. كنم ميدر خيال امير را از خانه دور 
با دو بچه كوچك به جاي غريبه رفت و آواره  شود مين. اما من بايد بمانم. دهم قرار مي

  .پس بايد ماند. شد

و مرد به  شود ميمفاهيم ماندن، خانه، ركود و سكون تصوير  ي زن به واسطه   
  :مفاهيم تحرك، تغيير، دنياي خارج از خانه ي واسطه

تو از تغيير  . به تو بگويم خرس قطبي شود ميهمين رفتارهايت باعث « : گويد ميامير 
فكر مي كني دنيا به همين . ماندن را دوست داري. ترسي از تحرك مي. ترسي  مي

  ». ...ماند شكلي كه مي خواهي مي

و نمادي از سكون و ماندن است، مرد  شود ميو اگر زن به خرس قطبي تشبيه    
  :شود ميو نمادي از تحرك، پرواز و سفر  شود ميبه پرنده تشبيه 

ولي دلش براي  اند كردهيك پرنده مهاجر است كه فعال توي قفس گرفتارش ] امير[او 
  .پرواز لك زده است
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اين بچه ها را . اين زندگي را دوست داريتو . ولي تو خرس قطبي هستي« : گويد مي
 ».خديجه خانم كه نياورده. تو به دنيا آورده اي

مهناز . نيز زن، خانه، و ركود به يكديگر گره مي خورند داالن بهشتدر    
  :دختر جواني است كه شوريده وار عاشق همسرش محمد است

. بودن را تجربه كردم ام احساس خوب كدبانوي خانه آن جا براي اولين بار در زندگي
جا كردن وسايل كه داد  از جابه. دوست داشتم هر روز اتاقمان را يكجور درست كنم

گفتم كه با كمك علي و امير جايشان را  آورد و من با موذيگري نمي محمد را در مي
عوض كردم حس خوشايند خانم خانه بودن به من دست مي داد و از اضطراب و 

 .مبرد نگراني او لذت مي

داستان . باغي استيجاري نقش مهمي در داستان دارد  در رمان پريسا نيز خانه   
  :شود مياي رازآلود آغاز  با ورود خانواده به خانه

وقفه  با عماد بي) اين اسم را بچه ها روي خانه گذاشته اند(كشي به باغ پري  روز اسباب
  .هاي شني و زمين بازي را باريكهها، راه  زير درختان، روي علف: كنيم ميباغ را تميز 

خانه در درون خود رازي را دارد كه براي آشكار شدن و نوشته شدن، پرشيد را    
رازآلود خانه، پرشيد  ي كه زني نويسنده است فراخوانده و پس از نوشته شدن قصه

اما از همان . رسد و داستان به پايان مي كند مياش خانه را ترك  به همراه خانواده
. هاي جنسيتي و خانه مواجهيم متفاوتي ميان نقش ي آغاز در اين رمان با رابطه

  :زن بيشتر به باغ گره خورده است تا درون خانه

. ها و باغ با من باشد، اختيار خانه با عماد اختيار درخت: از روز اول قرارمان اين بوده 
  .ا از اين اتاق بيرون كندد مرتوان ميد بكند ، اگر بخواهد توان ميها  هركاري با اتاق

  :پرشيد در چهارچوب تنگ خانه محبوس نيست   
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ها را از  ها، وقتي بچه از اداره مرخصي ساعتي مي گرفتم و مي رفتم به دنبال بچه
  .آمد آوردم، عماد از رختخواب بيرون مي مدرسه به خانه مي

ن از خانه كار او اتومبيل دارد و بيرو. ماند شخصيت زن اين رمان در خانه نمي   
اتومبيل نمادي از تحرك است و زني كه در حال راندن اتومبيل تصوير . كند مي
  :كند ميتر جايگزين  تصوير ساكن و راكد زن را با تصويري متحرك شود مي

دو باربري كه روي بارها و رو به ماشين ما نشسته بودند جوري نگاهمان مي كردند كه 
سبقت گرفتم، وارد كوچه . ما برود زير كاميونانگار هر لحظه ممكن است ماشين 

  .شدم

جايي و البته  خيابان سرشار از پويايي و جابه. خيابان در تقابل با خانه قرار دارد   
منيرو  ي نوشته كولي كنار آتشدر رمان . منبعي از مخاطره و عدم امنيت است

ها  ن در جادهرواني پور، آينه كه شخصيت اصلي داستان است در بيشتر طول داستا
و  كند ميات بزرگي را در زندگي خود تجربه او تغيير. ها سرگردان است و خيابان

آينه كه در . گيرد ميها شكل  ها و جاده او در عبور از خيابان ي تجربيات عمده
اي از تجربيات  طول داستان از اطراف بوشهر تا تهران در سفر است بخش عمده

و كمتر زني  شود ميفضايي كه سنتا مردانه تلقي . ندگذرا خود را در جاده از سر مي
  :شود ميدر آن تصوير 

زند و حركت  ، چشمكي ميكند ميراننده ماشين را روشن . آينه تكان نمي خورد
  بندر عباس–توي جاده ي شيراز . پا روي گاز. كند مي

  :ها است ها و خيابان در تهران نيز آينه پرسه زن كوچه   
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آيد،  ها با صدايي شلوغ ناگهان پائين مي ي مغازه ها، كركره روز كركرههميشه در انتهاي 
اي، كتابي، پوستري، جورابي از  و تو با آنچه خريده شود ميخيابان آرام آرام خلوت 

  .روي شناسيش به جانب هتل مي اي گچي از كسي كه نمي فروشي، مجسمه دست

  :غيرمنتظره استخيابان فضايي مردانه است كه حضور زن در آن    

  خواهي نشان بدهي كه هيچ اتفاقي نيفتاده اي و تو مي باز توي خيابان افتاده

 كند ميها و مفاهيمي  تصوير زن در خيابان، مفهوم زنانگي را پذيراي موقعيت   
  :شده است كه به صورت مرسوم و سنتي، زنانگي در تضاد با آنها تصور مي

خندد، كش و قوسي به  خيابان كه انگار به تو مي ي روشن وها چراغشوي ، با  تنها مي
خواهد تو را به  خورد، انگار مي دهد و زير پايت مانند اژدهايي تكان مي تنش مي

اي يا در ناكجا آبادي پرت كند و تو به آخرين مغازه كه هنوز چراغش روشن  گوشه
  .شمارد بيني كه مردي دخلش را مي كني و مي ي اختران نگاه مي است به مغازه

  :و در جايي ديگر   

خيال  ها بي شدند ، ماشين تا انتهاي خيابان قدم زنان رفت، مغازه ها بسته مي
  .گرفت گذشتند و از توي رستوراني بوي غذا آخرين توانش را مي مي

، كند ميكه زن را خارج از فضاي خانگي تصوير  كولي كنار آتشرمان    
و مونولوگ هاي ذهني طوالني و مكرر سرشار از رخدادها و حوادث عيني است 

. شود ميي مورد بررسي به كار رفته كمتر ديده ها رماناي كه در ديگر  به گونه
هاي كوتاه و تجربيات  گاه ها، با توقف ها و خيابان زن، تنها و در حال عبور از جاده

شمار، در تضاد با زني است كه در خانه و در سكون مطلق خود،  ي بي ممنوعه
  .شود ميمحروم از تجربه و رخداد تصوير 
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  بند دوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توليد و مصرف، نوشتن و خواندن

توليد عموما فعاليتي . زن به صورت سنتي با مصرف و خواندن تداعي شده است   
زن اما عموما با . كه با فعاليت در بيرون از خانه پيوند دارد شود ميمردانه تلقي 

در . خورد هاي مصرفي همچون خريد، مد، و موارد مشابه پيوند مي فعاليت
 شود ميهاي ادبي نيز فعاليت توليدي و نوشتن عموما فعاليتي مردانه تلقي  فعاليت

  . ودش ميو مصرف آثار ادبي و يا خواندن نيز فعاليتي زنانه محسوب 
هاي توليدي در فضايي مجزا با عنوان  با جدا شدن كار از خانه و تمركز فعاليت   

كارخانه، تقسيم كاري جنسيتي شكل گرفت كه در آن مردان با عزيمت روزانه به 
كارخانه، نيروي مولد جامعه محسوب شدند و زنان با ماندن در خانه، تنها مصرف 

   .كاالهاي توليدي محسوب شدند ي كننده
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فعاليت هاي ادبي نيز تقسيم كار مشابهي كه توسط روندهاي  ي در عرصه   
عموم غالبا نويسنده را مرد تصور . شد، پديدار گشت تر اجتماعي تحميل مي كالن

اين تصور آنچنان . كرد مي بندي دستهآثار ادبي  ي كرد و زنان را تنها خواننده مي
اينكه امكان نشر آثار خود را فراهم شايع بود كه بسياري از نويسندگان زن براي 

از طرفي از آنجا كه حتي . كردند كنند، آثار خود را تحت نامي مردانه منتشر مي
آمد، غالبا زنان به عنوان  خوانش آثار جدي و متعالي ادبي فعاليتي مولد به شمار مي

آثاري كه خواندن آنها همچون . شدند تصور مي پسند عامهخوانندگان آثار ادبي 
  . اي ادبي آمد و نه مشاركت در تجربه مصرف لوازم آرايشي به نظر مي

هاي مورد  كننده و نيز خواننده در برخي از كتاب اين تصوير زن به عنوان مصرف   
هاي  عموما در فعاليت ها رمانهاي زن اين  شخصيت. شود ميبررسي نيز مشاهده 

اي  دار است در واگويه كه خانه پرنده منزن رمان . اند غيرتوليدي تصوير شده
  :گويد خودبازانديشانه مي

. از خنكي كولر لذت نمي برم، چون امير مجبور است زير آفتاب و توي گرما كار كند
با دوستانم رفت و آمد . زنم، چون امير فرصت اين كار را ندارد بعد از نهار چرت نمي

اي كه نيروي كار  برده. برده استامير . د چنين كاري بكندتوان مي، چون امير نكنم مين
امير تا بيست سال ديگر به بانك بدهكار . بيست سال بعدش هم فروش رفته است

گردن و صورت امير زير آفتاب  شود مين. بانك نيروي كارش را از او خريده است. است
. اين عادالنه نيست. بسوزد و صورت من از خوب خوردن و خوب خوابيدن برق بزند

. كنند ميبچه ها شلوغ . كند ميجستجوي عدالت است و آن را هيچ جا پيدا نامير در 
  . تا كي؟ تا آخر عمر. به ما، به اين زندگي زنجير شده است گويد ميامير 

  .كننده ايم ما مصرف. كنيم ميامير پول مي آورد و ما خرج 

به  ها رماناي نسبت به زن در جايگاه توليد در ديگر  اما چنين بيان آگاهانه   
، شخصيت اصلي داستان، كنم ميرا من خاموش  ها چراغدر . خورد چشم نمي
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هايي كه به غير از خانه خود و اقوام و  داري است كه تنها مكان زن خانه
و رستوران است كه تداعي ) استور(زند فروشگاه  همسايگان مكررا به آنها سر مي

ت كه مهمترين فعاليتش به غير خوان مشتاق اس او يك كتاب. اند مصرف ي كننده
  :هاي ادبي است از كدبانويي منزل، خواندن كتاب

ي ساردو حرف زدم و اين  درباره. نمي دانم چطور شد كه شروع كردم، ولي شروع كردم
آيد و چرا  آيد و چرا خوشم مي آيد و از كدام خوشم نمي كه از كدام كتابش خوشم مي

چي است و آقاي داوتيان صاحب  ي ساردو آيد و نظر آقاي داوتيان درباره نمي
فروشي آراكس است و كتابفروشي آراكس در تهران سر چهاراه قوام السلطنه است كتاب

روم اولين جايي است كه  و من اين كتابفروشي را خيلي دوست دارم و تهران كه مي
برايم كتاب ام از تهران  مانم و با آقاي داوتيان قرار گذاشته ها مي زنم و ساعت سر مي

گفتم و گفتم و  - ام هاي ساردو را نخوانده ي كتاب فرستد و البته همه بفرستد و مي
  .گفتم

زنان اصلي  كنم ميرا من خاموش  ها چراغو  پرنده مني ها رماناگر در    

و  افسانه زندگيي ها رمانتصوير شده اند اما در  دار خانهداستان در نقش زن 

تا زماني  داالن بهشتمهناز در . روبه رو نيستيم نيز با زن مولد داالن بهشت
مصرف خوراك، پوشاك، . كه محمد او را ترك نگفته مشغول مصرف است

هاي بيشتري  پس از ترك محمد او اگر چه به فعاليت. آموزش و حتي محبت
فعاليت . روند آورد اما آنها نيز از الگوي زن سنتي فراتر نمي بيرون از خانه روي مي

دك به مثابه كاري خدماتي و شركت در جلسات ادبي و هنري به عنوان در مهدكو
مهناز با آشنا شدن با دوستاني جديد پا به دنيايي جديد . مصرف كننده و مخاطب

. نامد مي» كتاب و شعر و كوه و نقاشي « دنياي كه خود آن را دنياي . گذارد مي
هان توليد و نوشتن و البته دنياي شنيدن و مخاطب بودن و گوش سپردن، و نه ج

ي يكي از دوستان  او با حضور در شب شعر و آوازي كه در خانه. خلق كردن
  :كند مياين دنياي جديد را كشف  شود ميثروتمندش برگزار 
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به هر حال آن شب و آن شعر و آن صدا، آغاز راه ديگري در زندگي من شد و باعث 
  .عالقه و روي آوردنم به شعر و كتاب

اي از كدبانو و معلم است كه در هر دو  نيز فرخنده آميزه افسانه زندگيدر    

اي دوگانه از زن در  ، پرشيد چهرهسا پرياما در رمان . تصوير نقشي مولد ندارد
اما از . او نه يك خواننده بلكه يك نويسنده است. دهد رابطه با توليد را ارائه مي

  :طرف ديگر همچنان مصرف در پيوند با زن است

از همان ابتداي ورودي يك چرخ دستي جدا . روم از پله هاي برقي فروشگاه باال مي
هاي بالدار  ها و نوار بهداشتي نه، از قفس شوينده. م بخوانمتوان ميها را ن ، نوشتهكنم مي

هاي معطر و دم  اينجا هم كاري ندارم و از قسمت برنج... خواهم،  بال چيزي نمي و بي
صداي . ام دستي پري را بسته راه چرخ. شوم معطر و بي عطر رد ميهاي  سياه و چاي

حروف را بخوانم، به قسمت  كنم ميغر زدن را مي شنوم، سرم را باال مي گيرم و سعي 
سه (، شير )يك سطل كافي است(روم، ژامبون مرغ، ماست  لبنيات و مواد پروتئيني مي

نزديكي، چند بسته نان باگت همان . گذارم دارم و در چرخ دستي مي بر مي) پاكت
  ...گذارم دارم و در چرخ دستي مي برمي

اما در كنار اين گونه تصاوير كه زن را همچنان در پيوند با مصرف نشان    
اش به  آمدن پرشيد و خانواده. ، پرشيد به نوشتن و توليد نيز مشغول استدهند مي

، حاصل دهند ميشكل  خانه باغي و حوادث و رخدادهايي كه پس از آن داستان را
و . اراده آن باغ براي نوشته شدن داستان و خاطره ساكنِ قبلي خانه بوده است

  :شود ميپرشيد كه يك نويسنده است براي انجام اين وظيف انتخاب 

هاي  سال. شنيد بايد كسي مي آمد به اين جا و صدايم را مي. پرشيد را من صدا كردم
صداي قلبم را . صدا كنم كه بتواند صداي مرا بشنودسال گوش سپرده بودم تا كسي را 

اين نياز مال آدم . دانم چرا اين همه نياز داشتم كسي صداي قلبم را بشنود نمي.  بشنود
ها چشم به راه بودم، از  ها، و قرن ها، دهه روزها، هفته. شناسمشان هاست، كه خوب مي
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اد بذر گل ها و علف ها را به وقتي كه هنوز دست نخورده بودم، كامال كه نه، گاهي ب
شناختم، ولي  مرزهاي تنم را نمي. كرد آورد و بارش باران آن را سبز مي اين جا مي

پرشيد با دو دخترش از سر . دانستم قلبم همين جا قرار گرفته، درست وسط اين باغ مي
. كردم هاي پرشيد، قلبم را تكان داد، بايد صدايش مي صداي قدم. گذشتند كوچه مي

شنود، بدون  هنوز هم صداي مرا مي. باغ- رشيد صداي مرا شنيد و آمد به اين خانهپ
هاي  تا بنويسد اين ها را، تا كلمه اند كردهوقتي آمد به اين باغ فهميد صدايش  . كالم

  .صدايي را كه شنيده پيدا كند

در ابتداي . شويم نيز با چهره توليد كننده زن مواجه مي كولي كنار آتشدر    
ي غريبه كه  اي است كه براي مرد نويسنده داستان آينه دختر  بي سواد كولي

ي شفاهي را نقل ها داستانهاي محلي آمده،  براي نوشتن داستاني به سراغ افسانه
بخش  و در پايان داستان هنرمند مشهوري شده است كه عكسش زينت كند مي

  :مجالت مختلف است

آينه براي خودش ... ديگر بس ... « : دوباره داغ كرده بودكيميا كنار پدر آمد، آجري را 
  »ديگر از خدا چه مي خواهي؟... كدخدايي شده 

  »...هيچ ... هيچ « 

كيميا، آجر سرد شده را از روي دنده هاي پيرمرد برداشت، آجر داغ را به جبيش 
  .ماه زاد مجله ها را يكي يكي باز كرد. گذاشت

  ».لم مثل تو بود، نگاه كنكاشكي همه ي عا... كدخدا « 

  »... از پادشاه هم كسي اينجور عكس نمي اندازد« .كيميا واگشت به عكس نگاه كرد

زن ديگر نه مخاطب و مصرف كننده، بلكه آفرينشگري است كه در كار توليد    
        و مشهودتر از آن، راوي كل روايت است كه همچون يك شخصيت در . اثر است
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هاي داستاني خود صحبت  گاه حضور مي يابد و با شخصيت داستان گاه و بي
  :زند شخصيتي كه زن و نوشتن را به يكديگر پيوند مي. كند مي

خندد، مثل مرغي دريايي كه  ، ميدهد ميسر تكان . دست نوشته را روي ميز مي گذارد
نشيند، با حركت  روي صندلي چرخان مي. زند از طوفان گذشته باشد نفس نفس مي

ماند،  چرخد، روبروي آينه تمام قدي ديوار بي حركت مي صندلي روي پايه اش ميتن، 
...  كند مي، صندوق قديمي را باز شود ميافروزد، بلند  اي آتش مي ، زني كپهكند مينگاه 

گيسوان بلند . ، خلخالهايش را مي بنددكند ميپيراهن را به تن ! آن پيراهن بلند ارغواني
  ...كشد ا كرده به چشمانش سرمه ميرا پريشان روي شانه ره

مرسوم و سنتي زن به  ي كه در تقابل با چهره شود ميو تصويري از زن ترسيم    
   . كننده و خواننده است عنوان مصرف
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  بند سوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كار خانگي و كار در جامعه، وابستگي و استقالل

تقسيم كار جنسيتي در جامعه مردساالر زنان را از كار مزدي و بيرون خانه    
. محروم كرده و انجام كارهاي بي مزد خانگي را بر دوش آنها گذاشته است

تكراري بودن كارهاي خانگي به معناباختگي زندگي زنان مي انجامد و كم اهميت 
عدم . ن به همراه دارددانستن كار خانگي جايگاهي فروتر از مردان را براي زنا

كسب دستمزد در قبال كارهاي خانگي به وابستگي هر چه بيشتر زنان به مردان 
  . كند ميمي انجامد و ساختار نابرابر جنسيتي را بازتوليد 

آشپزي، نگه داري از بچه ها، نظافت و مراقبت از خانه، و مواردي مشابه از    
. دهند ميان را به خود اختصاص اند كه بخش اعظم وقت زن هايي جمله فعاليت

 ي ترين مشغله عمده ها رماندهد كه در بيشتر  ي برگزيده نشان ميها رمانبررسي 
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فردي تصوير شده است كه   ها رمانزن در بيشتر اين . زنان كار خانگي است
بعالوه اين ... . و  كند ميها پذيرايي  ، از مهمانكند ميداري  شويد، بچه پزد، مي مي

اند و حداقلِ  اند كه به شدت به شوهران خود وابسته رادي تصوير شدهزنان اف
  . استقالل فردي را دارايند

ال انجام كارهاي خانگي و نيز تصاوير متعددي از زن در ح ها رماندر اين    
را من  ها چراغرمان . شود ميهايي مبتني بر وابستگي زن به مرد مشاهده  دال

سرشار از تصاويري است كه زن را به كار خانگي پيوند  كنم ميخاموش 
  :دهد مي

شكل و يك  هاي يك هاي پسرم، زيردامني جوراب: هاي روي بند نگاه كردم به رخت
همه را يكي يكي جمع كردم، . هاي آرتوش، مالفه و روبالشي دوقلوها، پيراهن ي اندازه

ن درخت كنار و ديوار حيات تا كردم، گذاشتم توي سبد و به طناب نگاه كردم كه بي
  .پشتي بسته بودم

  :و جايي ديگر   

گردگيري تمام . ها را مرتب كرده بودم خواب اتاق. رتوش سركارآها مدرسه بودند و  بچه
  .شده بود و غذاي شب روي اجاق بود

  :و   

ها كيك  براي بچه. و خورش بادمجان كه دوست داشت براي آرتوش ماش پلو پختم
به آرمن غر نزدم چرا اتاقش مرتب نيست و دوقلوها را بردم فيلم . كردمبادامي درست 
  .تام بند انگشتي
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عالوه بر شستن و پهن كردن و جمع كردن و مرتب كردن و گردگيري كردن    
داري كردن، پختن و آشپزي كردن بيشترين حجم فعاليت زن داستان را به  و بچه

  :دهد ميخود اختصاص 

...  ها را زير و رو كردم سيب زميني...  وي روغن داغ ريختمها را در ت سيب زميني
  ... ها ايستاده بودم نسوزند باالي سر سيب زميني

اي كه منِ زن  به گونه شود ميتا جايي كه آشپزخانه مهمترين جايگاه كاري زن    
  :خورد به آشپزخانه گره مي

 با آن دقت به چي نگاهدخترك . بيرون كه رفتند ور بدبين ذهنم مثل هميشه پيله كرد
كرد؟ مبادا جايي كثيف شده باشد؟ نكند آشپزخانه به چشمش زشت يا عجيب  مي

ات شايد زيادي شلوغ باشد اما هيچوقت  آشپزخانه. خوشبينم به دادم رسيد رِآمده؟ و
  .كثيف نيست

رود مهمترين  و حتي هنگامي كه زنِ رمان، كالريس، به خانه ديگران نيز مي   
  :اند كه به كارِ خانه مرتبطند ، موارديكنند ميكه توجه او را به خود جلب چيزهايي 

 تابلو و گردگيري اين همه مجسمه ي ريز و درشت و. نگاهم را دور اتاق گرداندم 
  .ظرف حتما خيلي وقت گير بود

هنگامي كه محمد به خواستگاري مهناز آمده است، مادر  داالن بهشتدر    
  :گويد مد  ميبزرگ مهناز به پدر مح

مونه عيب و ايراد ِ دخترمون رو خودمون راست و حسيني  قا، ما وظيفهآدر ضمن حاج  -
  !بگيم كه پس فردا باعث گله گزاري نشه 

  . مد آبا اين حرف خانم جون نفس من تقريبا بند 
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. شپزخانه نرسيده و پخت و پز اصال نمي دونه چي هست آدختر ما تا االن پاش به  -
يك سجاف يقه رو هم سه روز طول . ترسه و سوسك هم مثل ديو دوسر مي از تاريكي

  .كشه، تا بلكه خدا و پيغمبر كمك كنن و درست كنه  مي

  
كه  شود ميآل و مورد پسند جامعه زني نمايانده  در حقيقت اينگونه زن ايده   

چنين زني آشكارا موجودي ... . شويد، و  دوزد، خوب مي پزد، خوب مي خوب مي
همانطور كه در جايي ديگر از رمان از زبان مهناز . ابسته به مرد باقي خواهد ماندو

  :خوانيم مي

گرفت و لذت اين  ي ترد پيچكي بودم كه آويخته به وجود محمد شكل مي من شاخه
ويخت آغافل از اين كه زندگي پيچك وقتي به چيزي . شد آويختن با سرشتم قرين مي

  !ويختن آن امكان پذير نيست و اصال حيات پيچك يعني آي از يجدا

  :گويد و در جايي ديگر مهناز مي   

كردم يكباره  هايش كه براي اولين بار حسشان مي رامشي از گرماي دستآچه احساس 
هاي من مثل دست يك بچه  هاي مردانه و قوي او، دست توي دست. به جانم ريخت

 .برد مي اي را راه ببرد، مرا همراه خودش بود و او هم درست مثل اين كه بچه

 ي كه به دست مردانه شود مياي تصوير  ي كوچك وابسته و زن چون بچه   
  .بزرگسالي براي نگهداري محتاج است

، زن داستان كه امير او را خرس قطبي لقب داده است اين پرنده مندر رمان    
  :كند ميچنين واگويه 

ها قصه  خرس قطبي براي بچه. لحاف خوابيده استخرس قطبي زير . بارد برف مي
  .برد تا توي كوچه بازي كنند پزد و عصرها دم در مي برايشان عدس مي. كند ميتعريف 
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از . شود ميها خسته  از مراقبت مدام از بچه. رود خرس قطبي حوصله اش سر مي
سمي هايي كه با هيچ  ديوارهاي پوسته پوسته شده، از آبگرمكن خراب، از سوسك

. هايي كه پر از گريه است و از شب شود مياز روزهايي كه دير به شب بدل . ميرند نمي
  .خودي زند، بي بچه ها داد مي خرس قطبي سر 

زن مدام در حال بازانديشي به موقعيت خود است، و از جمله  پرنده مندر    
اما . ماللت و دلزدگي كارهاي منزل كه او را عصبي، ناراحت و آشفته كرده است

يابد و راهكار بديلي را براي خود جستجو  او راه ديگري به جز غرولند كردن نمي
  . و يا متصور نيست كند مين

با اينكه به عنوان معلم مدرسه نيز كار  ، فرخندهافسانه زندگيدر رمان    
اما با اينحال تمام كارهاي خانگي بر عهده او است و او آنها را به صورت  كند مي

  :دهد ميبديهي انجام 

فرخنده كه دقايقي پيش از مدرسه بازگشته و در آشپزخانه به گرم كردن غذا مشغول 
  .به اتاق بازگشت ي غذا را روي چراغ خوراك پزي گذاشت و شده بود قابله

اين زن است كه در خانه باقي مي ماند تا كارهاي بي مزد و مواجب خانه را    
  :كند مياي احساس ن انجام دهد و مرد به جز كارهاي بيرون از خانه وظيفه

. شپزخانه رفت تا مشغول تهيه شام شود آبه منزل رسيد و بدون فوت وقت به سراغ 
ت در حالي كه لبخند پرمهري بر لب داشت به طرف شب هنگام احسان از خريد بازگش

احسان بي اندازه گرسنه بود . مد و شرح خريدش را براي او گفتآفرخنده پيش 
فرخنده . خصوصا كه بوي مطبوع و اشتها انگيز غذا فضاي اتاق را معطر ساخته بود

  .فورا بساط سفره را چيد و هردو مشغول صرف شام شدند
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هميشگي زني است كه در نهايت  ي ط سفره، مشغلهوپز و چيدن بسا پخت   
شوهري كه تنها راه ارتباط زن با بيرون . ماند مطيع و وابسته به همسرش باقي مي

  :ماند در نتيجه زن، مطيع و وابسته به او باقي  مي. از خانه است

در كالم و نگاهش تفويض و . فرخنده نيز همواره مطيع خواسته هاي همسرش بود
او هميشه در برابر احسان حالت رضا و تسليم به خود . زد موج مي تسليم محض

  .گرفت مي

در اين رمان پرشيد زني است . متفاوت است سا پرياما تصوير ارائه شده در    
  :ددار  خانهكه به نويسندگي اشتغال دارد و در ابتداي رمان نيز كاري خارج از 

ها را از مدرسه  ها، وقتي بچه دنبال بچهرفتم به  گرفتم و مي از اداره مرخصي ساعتي مي
  .آمد آوردم، عماد از رختخواب بيرون مي به خانه مي

 كند ميدر اين جا نه تنها با تصوير زن به عنوان فردي كه بيرون از خانه كار    
بيرون /مرد –درون خانه /ي دو قطبي زن روييم بلكه مخدوش شدن رابطه روبه

داري و آشپزي نيز مشغول  اما پرشيد نيز همچنان به كار بچه. خانه را نيز شاهديم
هاي  فعاليت ي اگر چه براي او اين فعاليت ها معنايي متفاوت دارند و جوهره. است

  :آيند وي به حساب نمي

ا ها غذاي مناسبي بخورند ولي به خريد و پختن غذ با اين كه هميشه حواسم بوده بچه
  .به چشم رفع تكليفي براي گرسنگي و رسيدن مواد الزم به بدن نگاه مي كردم

خورد  زن با كار بيرون از خانه پيوند مي سا پريبه همين نسبت كه در رمان    
و روابط اقتدار در خانواده دگرگون  شود مياش بيشتر  استقالل او و عدم وابستگي

رغم مخالفت عماد با آمدن به آن خانه،  به طوري كه براي مثال علي. شود مي
  :كند ميتصميم خود را عملي 
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  .عماد موافق آمدن به اين خانه نبود

آينه . شود ميترين تصوير از زن ارائه  متفاوت كولي كنار آتشدر رمان    
، در شود ميدختري كولي كه به دليل همخوابگي با مردي غريبه از قافله طرد 

تا بدون تكيه دادن به هيچ مردي زندگي خود را به  شود ميخالل رمان مجبور 
هاي مختلف رمان در حال انجام كار مزدي در بيرون از  او در بخش. پيش برد

  :شود ميخانه تصوير 

هاي  كارگران صندوق.دست و بالش به رنگ خون. تا غروب چهار صندوق چيده بود 
ينه ايستاده بود و آپيرزن با صندوقي نيمه پر در كنار . خود را به رديف چيده بودند

  .نكه به صندوقش نگاه كند، دو تومان كف دستش گذاشتآنگهبان بي 

د زندگي خود را توان ميآينه از طريق كار . خورد زن با كار و استقالل پيوند مي   
قالل چندان سهل نيست و او البته مسير رسيدن به اين است. تأمين كند

اما . هاي فراواني را بايست در راه رسيدن به استقالل خود از سر بگذراند دشواري
زنِ تصوير شده در اين رمان به كلي تصويري متفاوت با ايدئولوژي مرسوم و 

، ارائه كند ميمسلط جنسيتي كه زن را در خانه و مشغول كار خانگي تصوير 
. شود ميهاي پاياني رمان زن در كارخانه تصوير  چنانكه در بخش. كند مي

كارخانه كه به صورت متعارف محلي مردانه تصور مي شده است، در اين رمان 
  :تا مفهوم سنتي از زن دگرگون شود شود ميپذيراي زن كارگر 

گذشتند  سربازاني به صف شده، به سرعت مي هاي شامپو، مثل هاي دارو ، شيشه شيشه
نها را برداري و برچسب آو تو هوش و حواست به پنجره، خم مي شدي تا يكي يكي 

فرياد . ي شامپو بزني، اما ريل به سرعت گذشته بود و تو هنوز اسير برچسب يك شيشه
  .شنيدي مي سركارگر را 
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جان و له  ي انگور، بي ، مثل تفاله كند ميسوت كارخانه و دهاني كه آدمها را تف  .سوت
مالند، همانجا كه كارخانه هرروز صبح تا  شده، كارگران زير شانه هايشان را با دست مي

نشيني و آسمان  و تو در اتوبوس مي .كند ميرام و پرحوصله مشتي سوزن فرو آغروب 
نشيني، تا  پشت راننده مي. اند ن پاشيدهآي  بيني كه انگار مشتي تمشك در حاشيه را مي

روند، تو اما بيدار مي ماني و  ن در صندلي ها به خواب فرو ميبه شهر برساندت، كارگرا
  . نمي داني در كجاي اين شهر درندشت پياده شوي

زن تصوير شده در اين رمان زن كوشنده و مستقلي است كه با انجام    
 ي استقاللي كه هزينه. كند ميكار مزدي در جامعه، استقالل خود را بنا 

آن، تن سپردن به مخاطرات آشكار و پنهان زندگي يك زن تنها در جامعه 
  .  شمرد اي است كه زن كدبانوي خانه نشين را محترم مي
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  بند چهارم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاطره و خيال، گذشته و آينده

و  ها ارزش ي او انتقال دهنده. ها است سنتي حافظ سنت ي زن در جامعه   
زن به خاطره پيوند خورده است و . رفتارهاي كهن جامعه به نسل جديد است

خواه و  مرد دگرگون. شكن و نوآور است مرد اما سنت. يادآور گذشته است
ي قديمي و ها داستانزن نقال . تغييرطلب است و در جستجوي آينده است

هان را هاي ادبيات ج ها و پهنه تخيل مرد اما عرصه. خاطرات اجدادي است
  . دهد ميگسترش 

داالن . خورد ي مورد بررسي زن با خاطره و گذشته پيوند ميها رماندر بيشتر    

نيز زنان غرق در  ها رمانساختار خاطره مانندي دارد و در برخي از ديگر  بهشت

در ابتداي رمان مهناز با محمد  داالن بهشتدر رمان . اند خاطره و گذشته
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ات گذشته در سپس ما همراه با زنده شدن خاطر. رود ل ميو از حا شود ميرو  بهرو
اما حتي در . شويم بريم و درگير داستان مي ي آن دو پي مي ذهن مهناز، به گذشته

طول داستاني كه بخش اعظم آن خود خاطره است باز هم با نگاه مهناز به 
  :روييم گذشته و به خاطر آوردن خاطرات گذشته روبه

خاطرات روزهاي اول من و محمد چنان روشن توي ذهن من حك شد كه سالها بعد 
ن روزها و لحظه ها كه مي افتادم گرماي آبعدها ياد . هم تازگي روز اولش را داشت

هنگ مردانه و مهربان صدايش و عطر تنش آهاي با محبت، زاللي نگاهش،  دست
را كه برگردانم باز در كنارم  كردم رويم مي پيچيد كه احساس مي چنان توي وجودم 

  .است

تخيل و آينده در ذهن او جايي . مهناز دلمشغول گذشته و خاطرات خود است   
  :ندارند

به . كردم بعد از اين كه همه خوابيدند، بيدار بودم و از پشت پنجره ستاره ها را نگاه مي
  .ي باصفايمان كوچهيم با زري، به محله و يشناآكردم، به اولين روز  ها فكر مي گذشته

  :گويد ميو در جايي ديگر    

آوردم و زماني كه براي اولين بار همراه مادرم از اين كوچه گذشته و  خودم را به ياد مي
مدرسه برمي گشتم، وقتي ديگر راهي تا خانه  چقدر ظهرها كه از. به مدرسه رفته بودم

عقدم به ز رو. تناور دويده بودمنمانده بود، با ذوق و شوق از البه الي اين درخت هاي 
روزي كه . آمد و اوقاتي كه همراه محمد توي اين كوچه رفت و آمد كرده بودم يادم مي

ن قدر تصاوير سريع از آ... خانم جون را بر سر دست از همين كوچه برده بودند و 
  .ديدم هايم رد مي شد كه جلوي پايم را نمي جلوي چشم

ز فرخنده آنگاه كه خود را به دست رؤيا مي سپارد ني افسانه زندگيدر رمان    
  :آورد به گذشته روي مي
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ن آ. به خاطر آورد كه ماه عسل را به اتفاق احسان در بهترين نقاط شمال گذرانده است
هر زمان . ها در طول عمرش بود انگيز ترين مسافرت مسافرت يكي از بهترين و خاطره

مد و سخت هيجان زده آ افتاد به شوق مي ن روزها ميآكه به ياد خاطرات شيرين 
  .شد مي

ها و اشياء مأنوس لبريز  گذشته همواره آشنا است، بدون تالطم است، از آدم   
خاطره امروزي كردن . ها را در پي ندارد است و مخاطره و ترس از ناشناخته

امروزي  ،اما تخيل. زيستن در مكاني آشنا و ثابت. زيستن در گذشته. گذشته است
پرسه زدن در داالن هاي ناشناخته زمان كه . زيستن در آينده. كردن آينده است

ي مورد ها رمانزن در بيشتر . هاي نوين است ها و پديده سرشار از مخاطره و آدم
آينده به مردان . اند و با گذشته پيوند خورده. بررسي به مرور خاطره مشغولند

  :مي خوانيم پرنده مندر . مرتبط است

گذشته را دوست ندارد، آن هم گذشته . عاشق آينده است. رود امير به طرف آينده مي
اي  گذشته. اي كه نه از ديوار پريدن دارد نه دوچرخه سواري نه فوتبال در محله زنانه
اي كه به  گذشته. بازي است هاي درگوشي و خاله پر از پچ پچه و حرفكه 

  .شود ميهاي تاريك و پستوها منتهي  زيرزمين

/ تحرك/ گذشته در مقابل مرد/ ركود/ در اينجا بار ديگر به هم پيوستگي زن   
  :آينده در تصور زن جايي ندارد. آينده را شاهديم

آينده چيست؟ آينده بايد همان پيرزني باشد كه شبيه پاكت زرد و مچاله اي بود و امير 
دانم از چه چيزي ساخته نمي . م به آينده فكر كنمتوان مين. توي پارك نشانم داد

قدر  هولي حاال مي بينم ب. ستم به آينده فكر كنمتوان ميتا به اين سن برسم، . شود مي
كافي به آن چيز مبهمي كه هر روز ابهام و رازش را بيشتر از دست داده، نزديك 

  .خواهم بايستم، همينجا ام و ديگر مي شده
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نيز كالريس هر از گاهي كه از كار  كنم ميرا من خاموش  ها چراغدر    
و فرصت خلوت كردن با خود را  گيرد ميداري فاصله  داري، و مهمان خانگي، بچه
  :شود ميآورد در خاطرات خود غرق  به دست مي

مان در تهران  شد يادشان بيفتم مثل خانه كردم كه كم فرصت مي به چيزهايي فكر مي
راهرو درازي كه وسط روز هم تاريك  هاي بزرگ و كه حياط كوچكي داشت و اتاق

  .بود

  :خاطراتي كه اغلب با مفهوم خانه مرتبطند   

مد با آمان يادم  كوچه. حياط كوچك چقدر قشنگ بود. مان افتادم در تهران ياد خانه
داديم،  ب ميآها درخت ها را  ها وقتي كه ما يا يكي از همسايه تابستان. چنارهاي بلند

هاي زمستان هنوز از تختخواب بلند نشده  صبح. شدبوي خاك خيس بلند مي 
زد با نور  هاي برفي نوري كه از پنچره ي اتاق تو مي صبح. مدهآدانستم برف  مي

  .ها افتادم در زمستان ياد مدرسه رفتن. روزهاي غير برفي فرق داشت

. با تخطي از اين الگو مواجهيم كولي كنار آتشو  سا پرياما در دو رمان    

، شوهر پرشيد درگير گذشته است و پرشيد درگير حال و زندگي سا پرين در رما
  : جاري است

هاي چندهزارساله را و خيالم جمع  ، تاريخ گذشتهنويسد ميخدا را شكر كه عماد تاريخ 
عماد به تاريخ دور . اش نمي شويم ي تاريخيها داستانام وارد  است كه من و زندگي

من به خيال . اي ندارد يمان با هم تالقيها داستانعالقه دارد و من به تاريخ روز و 
  .محض گرايش دارم و عماد به واقعيت سخت و استوار
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گذشته را در مقابل /ي پيشين قطب خاطرهها رماندر اين رمان زن برخالف    
خورد و مرد  ه زن با تخيل و خيال پيوند ميبلك دهد ميآينده تشكيل  ن/تخيل/مرد

  :از گذشته دور شود دهد ميپرشيد از خاطرات بيزار است و ترجيح . با گذشته

وكيف  پيش از جريان ميالد هم خاصيت ضدكلكسيونري در من قوي بود ولي به كم
ن آهايي كه ميان من و  عمر مشترك اشياء با خودم با خاطره. گاه نبودمآاخالق خودم 

داد خصوصا اگر مدتي  زارم ميآشيء مشترك بود، به صورت حسي غير قابل بيان 
دورشان  ماديدم، حت گذشت و هيچ كاربرد عيني نداشتند يا داشتند و من نمي مي
  .كردم مي

نيز قهرمان زن قصه بيش از آنكه خود را به  كولي كنار آتشدر رمان    
  :تخاطرات سپرده باشد، همنشين خيال و تخيل اس

در جايي نامعلوم و دور ... يد آ چيز بر مي انديشيد كه از پس خريدن همه به دستانش مي
در سرايش گل كاشت و درختان، ناگهان از  .هايش همه سبز اي ساخت، سنگ خانه

هاي  خانه... ن خانه بروم؟ آبه ... اي بخري  ي خانهتوان ميري آ... زمين قد كشيدند 
مگر صداي خروس را ... كو تا سپيده .... صبح اگر برخيزي ي  سپيده... ديگر هم است 

...  دهد ميي صبح كاذب را ديده است و شب زنده داران را فريب  دروازه... نمي شنوي 
پيراهن بلند ... هاي شهر پر از اسكناس فقط بايد خم شوي و بچيني دامن دامن  كوچه

...  گشود مد ، دامنش را ميآ مي كرد به خانه ها را جمع مي اش به تن، اسكناس ارغواني
گريختند و او دوباره  هايي كه به جانبي نامعلوم مي پر از پرنده بود دامنش، پرنده

گشت و  ريخت، به خانه وا مي ها را توي دامنش مي اسكناس. گشت به جانب شهر وامي
به شهر ينه باز آ.... دامنش خالي و دستانش تهي ... گريختند  ها دوباره مي نجا پرندهآ

  .بانگ خروسي او را از اين عذاب رهانيد.. مد آ مي

او رو به گذشته . كند ميآينه اسير خاطرات گذشته نيست بلكه آينده را تخيل    
  ي ها رمانبرخالف بيشتر . كند ميندارد بلكه روياروي آينده ايستاده و آن را طلب 
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بلكه رؤياي  كند ميمورد بررسي، او خاطرات گذشته خود را با معشوقش مرور ن
  :ديدارهاي آتي را در سر مي پروراند

ن سوي خيابان مانس آ فردا از اين جا كه بيرون بروي،...  دوباره روي تخت مي افتي 
به جانبش پر . ، منتظر و مشتاقبيني كه ايستاده است، با چشمان سبز ليمويي مي را 
. ويزيآ ومندش مياندازي، خود را به اندام تن كشي، دست دور گردنش مي مي
 ي زير گرد و بيني، راننده خواهي گودي ميان شانه و گردنش را ببوسي كه او را مي مي

دورادور ايستاده سر مي چرخاني كه ... ي نرگس تازه ها اي از گل غبار ناپيدا و با دسته
پاسبان سر چهارراه ... رد و او همه جا تكثير شده اگذ نمي اش اما عطر گل نرگس نبيني

لنگد و تمامي رهگذران كه زير گرد و غبار  اي است كه روي پاي چپش مي حتي راننده
مانس حلقه ي دستانت را با . در دستهايشان.... هاي گل نرگس تازه  ناپيدايند با دسته

زند،  ، به چشمانت زل ميگيرد مي، مچ دستانت را كند ميتقالي زياد از دور گردنش باز 
رام در گوشش آخواهي  خواهي راننده را ببيند فقط مي يند نميخواهي مريم را بب نه نمي
   »...قا آب درياها را مي فروشم آ «بگويي 

تصوير زن در اين رمان از خاطره و گذشته رنگ نگرفته است بلكه با خيال و    
تصويري نامتعارف كه اتصال زن را به گذشته كه ويژگي . آينده آميخته است

گر متون فرهنگي مرسوم است مي شكند و اتصال نويني و دي ها رمانبسياري از 
تخيل . يعني زن و زندگي پيش رو و نه زن و زندگي پشت سر. كند ميرا برقرار 

  :دهد مياين تصوير نوين را سازمان 

هاي  اش با پيراهني از شكوفه كني، جوان مي بيني چرخي، نگاهش مي رو به پيرزن مي
دارد،  شوند، صورت دخترك چين بر مي باز ميهاي بسته  سفيد و صورتي، شكوفه

، پيري انگار جرياني از غبار به سويت كند ميدخترك دستانش را به سوي تو دراز 
رويت اينك پيرزني  روبه ،دهند ميكشي، شكوفه ها ميوه  عقب مي... برد  هجوم مي

  .هاي گيالس است با ردايي از دانه
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  پنجمبند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عشق آرماني و ازدواج واقعيتسليم و ترديد، 

اند و يا حداقل  اي عاشقانه شكل گرفته ي مورد بررسي حول رابطهها رمانبيشتر    
ميان زن و مرد در  ي بررسي رابطه. زن و مرد در آنها برجسته است ي رابطه

اي شخصي  پرتويي بر روابط قدرت در خانواده و نيز جايگاه زن در رابطه ها داستان
زن و  ي به مثابه ستون فقرات رابطه ها رمانعشق در برخي از . افكند و عاطفي مي

اين عشق تا حد زيادي شباهت به مفهوم عشق در ادبيات . مرد تصوير شده است
تسري يافتن . عرفاني دارد و با عشق رمانتيك تفاوت هاي چشمگيري دارد

شق مريد و مرادي و ذوب شدن عاشق در معشوق، اين عشق را از ع ي رابطه
آنچه . كند ميرمانتيك كه مبتني بر رابطه عاطفي برابر و آزاد دو فرد است متفاوت 

، نسبت دادن امري استعاليي به كنم مينام گذاري  عشق آرمانياينجا كه 
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ميان مرد و زن است، كه در برخي از آثار مورد بررسي با تسليم همه  ي رابطه
  . و همراه استجانبه زن به مرد و تالش در جهت كسب خشنودي ا

فرخنده با همسرش احسان سرشار از عشقي  ي رابطه افسانه زندگيدر رمان    
كه فارغ از تمام  شود مياي بازنمايانده  عشق به مثابه  مقوله. آرماني است

هاي طرفين ازدواج را لبريز  رها و واقعيات زندگي روزمره، قلبها و اجبا تحميل
  :كند مي

آشنايي خود را با احسان به خاطر داشت و فراموش  فرخنده هنوز روزهاي نخست
نكرده بود كه احسان براي ازدواج با او چه موانع و مشكالتي را پشت سر گذاشته تا 

پدر و مادر فرخنده ثروتمند و طماع بودند، اما . بتواند فرخنده را به همسري خود درآورد
پدرش هرگز حاضر نبود تن خانواده فرخنده خصوصا . احسان از طبقه ديگر اجتماع بود

. به اين وصلت بدهد و فرخنده را براي جدايي از احسان در فشار و تنگنا قرار داده بود
ديد علي رغم مخالفت  مع الوصف فرخنده كه سعادت خود را در گرو اين ازدواج مي

اش با احسان كه معلم جوان و كم درآمدي بود ازدواج كرد و زندگي ساده  شديد خانواده
  . او را به ثروت و رفاه پدري ترجيح داد

  :شود ميفرخنده با همسرش اينگونه تصوير  ي و در جايي ديگر رابطه   

در كالم و نگاهش تفويض و . فرخنده نيز همواره مطيع خواسته هاي همسرش بود
او هميشه در برابر احسان حالت رضا و تسليم به خود . تسليم محض موج مي زد 

  .گرفت مي

از زبان مهناز بيان  داالن بهشتعشق آرماني مهناز و محمد اينگونه در    
  : شود مي

تر از اين نيست كه بداني به كسي تعلق داري و براي  هيچ حسي توي اين دنيا قشنگ
، يك نفر دوستش دارد، انگار كند يماين كه آدم بداند يك نفر به او فكر . كسي عزيزي
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و من آن روز اين حالت را  كند ميوجود آدم را براي خودش هم عزيز و دوست داشتني 
براي اولين بار اين حس شيرين را تجربه مي كردم، حس اين كه براي يك . داشتم

  .محمد دوستم دارد: نفر عزيزم

قدرت در آن  ي بطههاي آن است و را عشقي كه تعلق زن به مرد از ويژگي   
  :گويد آنگونه كه در جايي ديگر مهناز مي. نامتوازن ولي مورد پذيرش زن است

كرد و  خدايا چه قدرتي توي اين وجود بود كه اين طور به تمام هستي من حكومت مي
  .ترين پشتوانه ي دنيا تكيه دارم كردم به مطمئن در كنارش احساس مي

 شود ميمشاهده . مرد حاكمي است كه فرمانبرداري از او باعث رستگاري است   
كه رابطه نيرومندي ميان اين تصوير از رابطه آرماني عاشقانه با تصوير آرماني از 

تصاويري كه به ساخت استبدادي جامعه از . سنتي وجود دارد ي حكومت در جامعه
عشق آنگونه كه در . دهند ميرو ترين سطح آن ني خردترين واحد اجتماعي تا كالن

بخش و ماورايي ست كه تسليم  نيرويي حيات شود ميهاي بهشت تصوير  داالن
  :هاي آن است زن در برابر مرد از ويژگي

من رفته رفته ياد گرفتم كه تسليم جسم در انتهاي شيدايي و كشش روحي تنها به 
ست كه فرمانرواي هستي و روح انسان  ي پيشكش كردن وجود خود به كسي منزله

مهرش آن قدر در دل و جانم ريشه دوانده بود كه واقعا مي خواستم او مالك ... شود مي
  .كردند او همان فاتح سزاوري بود كه شهري را به او پيشكش مي. ي وجودم باشد همه

اما اين شوريدگي و فوران احساسات عاطفي برخالف عشق رمانتيك كه در    
در . شورد، به عرف و ازدواج پيوند خورده است ر قيد و بند سنت و جامعه ميبراب

جايي از رمان وقتي مهناز به ازدواج برادر محمد با دختري كه او را پيش از ازدواج 
  :گويد ، ميكند ميدوست داشته و با او رابطه داشته است اشاره 
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دختري ازدواج كند كه آقا مهدي كه سه سال بزرگتر از محمد بود تصميم داشت با 
مده بود كه آمنتها مشكل از آن جا پيش . گفتند از هجده سالگي دوستش داشته مي

هايي مثل ما رسم نبود خود پسر با دختري آشنا شود و ثانيا اين كه  اوال توي خانواده
  .دختري هم آزادي داشته باشد كه با پسري آشنايي برقرار كند غير قابل قبول بود

 ي روييم كه از يك طرف هرگونه رابطه ا با تصوير سنتي آشنايي روبهدر اينج   
ي  گيري ويژه و از طرف ديگر سخت كند ميعاشقانه را به بعد از ازدواج موكول 

آنگونه كه براي آشنايي پسر با دختر در قبل از . كند ميخود را بر زن اعمال 
قابل  غير« تر اصطالح رود اما براي دخ به كار مي» رسم نبود « ازدواج اصطالح 

  :شود ميدر جايي ديگر از رمان از زبان مهناز گفته . شود ميبه كار برده » قبول 

صيغه را كه « : گفت  پس خانم جون راست مي. چقدر مهرش در دلم جا باز كرده بود
  شه؟ مي خونن، آدم عاشق و شيدا مي

ي مورد ها رمانعاشقانه ميان زن و شوهر در برخي از  ي اما اين نوع رابطه   
زن و شوهر راززدايي  ي رابطه ها رماندر اين . گيرد ميبررسي مورد ترديد قرار 

ها در زندگي واقعي سخن گفته  ها و نارضايتي ها، سرخوردگي شده و از مالل
در برخي از آنها اين رابطه بصورت معمولي توصيف شده است و در . شود مي

براي مثال در . دهد ميبرخي ديگر بصورت ترديد در رابطه با همسر خود را نشان 
برخالف الگوي عشق آرماني كه در آن لحظه آشنايي و وصال به  سا پريرمان 

  :، پرشيد به ياد مي آورد كهشود ميشدت رمانتيزه و غير زميني 

من و عماد بي دردسر به وصال هم رسيديم، پيچيدگي خاصي در عشق ما، در آغاز آن 
  . و در رسيدن به همديگر نبوده است

  :كند ميجايي ديگر او اشاره    
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تصوير پيشين من از ذهن عماد پاك شده، تصويري از من در ذهنش نشسته كه هر 
با خودم در شگفت مي شوم و اش  ، از بي شباهتيدهد مياي از آن را نشانم  وقت گوشه

  آيا تصوير من از عماد واقعي تر از تصوير او از من است؟

  :شنويم از زبان شخصيت اصلي رمان مي پرنده مندر    

سرم را . زيادي سفت است. گذارم به امير نزديك مي شوم و سرم را روي سينه اش مي
ها  من هميشه آدم كنم ميفكر . كند ميامير موهايم را نوازش . تر مي آورم كمي پايين

  .رسد كه اينقدر از او سير شده باشم امير به خيالش هم نمي. اندازم را به اشتباه مي

  :كند ميماجراي ازدواج خود را اينگونه نقل  پرنده منراوي    

اش را از  شهال بيزاري. ام كنار گذاشته بود آقا جان قبل از مرگ كمي پول براي جهيزيه
شد  نمي. مهين نامزد داشت. اعالم كرده بود شود مياي كه به جنس مرد ختم  هر رابطه

زد و امير هم به . همه شرايط براي عروسي من آماده بود. بيشتر از اين معطل كرد
  .ام آمد و من هم زود به خيل عظيم زنان شوهر دار پيوستم خواستگاري

اي خود را از  و رمز و افسانه ي پر راز مي بينيم كه ازدواج از منظر او تمام هاله   
تزئين از ازدواج چون ماجرايي معمولي و  دست داده است و با زباني سر راست و بي

ها  ازدواجي كه از همان نخست با ترديدها و دلزدگي. شود ميپيش پا افتاده ياد 
  :همراه است

ش به همان ا وقتي كه زير شلواري. كنم ميامير خبر ندارد كه روزي صدبار به او خيانت 
وقتي توي جمع آنقدر سرش گرم است كه متوجه . حالتي كه در آورده وسط اتاق است

وقتي مرا علت . افتد كه منتظر ما نمانده است وقتي سير شده و يادش مي. من نيست
وقتي كه . كشد وقتي زن ديگري را به رخ من مي. آورد هايش به حساب مي ناكامي

گذارد، به او خيانت  وقتي كه تنهايم مي. لذت ببرد د از هر چيزي به تنهاييتوان مي
روزي صدبار از اين زندگي . كنم ميخبر ندارد كه روزي صدبار به او خيانت ... كنم مي
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آرام، آهسته، . با ترس و وحشت زني كه هرگز از خانه دور نشده است. روم بيرون مي
آن . كند ميلش را هم نروم كه امير خيا صدا و تا حد مرگ مخفيانه به جاهايي مي بي

وقت با پشيماني زني توبه كار، در تاريكي شبي مثل امشب دوباره به خانه پيش امير 
  » .گردم باز مي

از آن عشق  كنم ميرا من خاموش  ها چراغو همچنين  ها رماندر اين    

از آن تصوير . خبري نيست افسانه زندگيو  داالن بهشتي ها رمانآرماني 
آرماني ميان زوج ها كه يكديگر را عاشقانه دوست دارند و زن ها در عشق همسر 

از روييم كه  هاي زناني روبه ها و ناكامي در عوض با سرخوردگي. اند خود مستغرق
هاي شخصيتي، و نيز ناتواني در درك متقابل و  ها و ضعف روابط سرد، سرخوردگي

و يا  كند مياگر چه هيچ يك از آنها به زندگي پشت ن. يندگو مفاهمه سخن مي
هنگامي كه به لحاظ  كنم ميرا من خاموش  ها چراغمانند كالريس در 

و يا همچون شخصيت  شود ميذهني به خيانت مي انديشد با عذابي الهي روبه رو 
هنگامي كه شوهرش خانواده را به قصد كار در باكو ترك  پرنده مناصلي 

  :گويد يم كند مي

از . متوان مين. م اين كار را بكنمتوان ميولي چرا من ن. د از من صرفنظر كندتوان ميامير 
  .حاال بيچاره عصرهاي طوالني بدون او هستم

  :گويد كالريس مي كنم ميرا من خاموش  ها چراغدر    

اين تنها زماني بود كه . رتوش چه حسي داشتمآسعي كردم يادم بيايد دوران نامزديم با 
چيز زيادي يادم . رمستم جزو دوران عشق و عاشقي زندگي ام به حساب بياوتوان مي

  .ي آشنايي تا نامزدي و نامزدي تا ازدواج طوالني نبود فاصله. نيامد
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آن تصوير طبيعي شده و مرسوم  از رابطه عاشقانه ميان زن و  ها رماندر اين    
ر خانواده به پرسش گرفته شده و زوايايي از احساسات دروني زنان در مرد د
ازدواج  ي زناشويي خود مطرح مي گردد كه با تصوير مسلط درباره ي رابطه

ازدواج در ايدئولوژي مرسوم و مسلط به عنوان شكل متعالي . همخواني ندارد
 ي خانوادهرابطه ميان زن و مرد مورد تقديس بوده و همواره سعي مي شده تا 

و  افسانه زندگيي ها رماناگر در . آليزه و آرماني نشان داده شود اي ايده هسته

تعلق دارند ما شاهد بازتوليد اين  پسند عامهي ها رمانكه به ژانر  داالن بهشت

من ، پرنده من(ايدئولوژي مسلط در متن داستاني هستيم اما در اين سه رمان 

با انحراف از هنجار در رابطه با ) سا پري، كنم ميرا خاموش  ها چراغ
مشكالت واقعي زندگي روزمره از سختي و . روييم ايدئولوژي مسلط روبه

ها و عدم  داري بچه يكنواختي كار خانه گرفته تا سنگيني بارِ مسئوليت كامل نگه
هم (استقالل مادي، بعالوه مشكالت اقتصادي فرهنگي كلي تري كه كل خانواده 

ناپذيري دستيابي به  تا امكان شود ميرويند، باعث  با آنها روبه) زن و هم مرد
تصوير  ها رماني كيفي و راستين كه عشق نيز از آنجمله است در اين ها ارزش

  . تر مي شوند شود و درنتيجه اين آثار به تعريف رمان از ديدگاه لوكاچ نزديك
ازدواج ديگر به معناي مرحله مطلوبي نيست كه سعادت  ها رماندر اين    

 ي اي راززدايي شده است كه زن مبارزه هميشگي را در پي دارد بلكه مرحله
  . خود را بايست درون آن نيز پيش ببرد ي هرروزه
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  بند ششم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تصوير زن، سه استراتژي 

مندي از  هاي نسبتا نظام ي مورد بررسي با مجموعهها رمانمفهوم زن در    
مفاهيم ديگر بازنمائي شده است كه الگوي آنها در نمودار زير ترسيم گرديده 

زن با مفاهيمي همچون گذشته، خيال،  ها رماناز يك طرف در برخي از . است
داري،  مصرف، سكون، سكوت، خانه، ماندن، بازگشتن، خواننده، كارِ خانگي، بچه

از مجموعه اين مفاهيم مقوله اي را  توان مياست كه  پيوند خورده... وابستگي و 
و از ) 1نگاه كنيد به شكل (گذاريم  انتزاع كرد كه نام آن را تصوير زن سنتي مي

اي همچون زن، كارِ توليدي، استقالل، آينده،  طرف ديگر مفاهيم به هم پيوسته
يم و اجزاء مقوله كه در واقع مفاهيمي در تضاد با مفاه.... (نويسنده، رفتن، سفر، و 

در برخي از ) ندبود اند كه با ايدئولوژي جنسيتي سنتي و مسلط همخوان قبل
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اي را انتزاع كرد كه نام آن را  از مجموع آنها مقوله توان ميوجود دارد كه  ها رمان
شناسي  با توجه به گونه). 2نگاه كنيد به شكل (گذاريم  تصوير زن جديد مي

ارائه شد، و نيز الگوهاي به دست آمده  مقدماتي زنان كه در فصل ها رمان
هاي متفاوت رمان و بازنمائي هاي مختلف زنان رابطه  ديد كه ميان گونه توان مي

هاي قبلي اين فصل با ذكر شواهدي  در حقيقت همانطور كه در بخش. وجود دارد
، كنم ميرا من خاموش  ها چراغ، پرنده مناز متن نشان داده شد رمانهاي 

ي ها رمانو  كنند ميتصوير زن سنتي را ارائه  داالن بهشتو  ه زندگيافسان

با توجه به . كنند ميتصوير زن جديد را بازنمائي  كولي كنار آتشو  سا پري
ي ها رمانيم نتيجه بگيريم كه توان ميشناسي ارائه شده در فصل قبل  گونه
ي متعالي ها رمانو  كنند ميي نوع سوم، زن سنتي را بازنمائي ها رمانو  پسند عامه

  . كنند ميزن جديد را بازنمائي 
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  زن سنتي و مفاهيم مرتبط: 1شكل شماره 

  

زن 
سنتي

گذشته صندوق 
بسته

سكون

سكوت

خانه

درون

زيرزمين

سنگيني
توقف

ضد 
اتوپيا

مصرف

نامرئي

بازگشتن

ماندن

وابسته

خانواده
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  زن جديد و مفاهيم مرتبط: 2شكل شماره

  
  
  
  

زن جديد

آينده

نوشتن

خيابان

برون

فضاي باز

توليدتحرك

مرئي

رو به جلو

رفتن

مستقل
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يابي كه يكي از فرآيندهاي  مفاهيم و مقوله هاي فوق از طريق مشابهت   
اما . است ساخته شده است )تحقيقبه كار رفته در اين متدلوژي ( مبنايي ي نظريه

از طريق بررسي . ها است يكي ديگر از فرآيندهاي اين روش، كشف تفاوت
كه ميان چهار رماني كه تصوير زن سنتي  شود ميآشكار  ها رمانهاي ميان  تفاوت

را  ها چراغو من  پرنده مني ها رماندر . تفاوتي وجود دارد كنند ميرا بازنمائي 

افسانه ي ها رمان، ما شاهد مفاهيمي خاصي هستيم كه در كنم ميخاموش 

نكته جالب توجه اينجا است . رو نيستيم با آن ها روبه داالن بهشتو  زندگي
با دقت و وسواس بيشتري نسبت به  ها رمانكه تصوير سنتي از زن در اين 

 ترسيم شده است و مفاهيم وابسته بيشتري مورد اشاره قرار پسند عامهي ها رمان
بيشترين توجه به تقابل هاي  پرنده منبراي نمونه در رمان . گرفته است

ها را در جدول صفحه  اين تقابل توان ميجنسيتي ميان زن و مرد وجود دارد كه 
  .بعد مرتب نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  حرف زدن از سكوت         

 

61 

 

  
  

  مردانگي  زنانگي
  آينده  گذشته
  برون  درون
  خيابان  خانه

  تحرك  سكون
  تخيل  واقعيت
  حركت  توقف

  سبكي  سنگيني
  مستقل  وابسته
  رفتن  ماندن

    بازگشتن
  خبر  سكوت

  حوادث  
  پرواز  
  سفر  

    صندوق بسته
    نامرئي
  توليد  مصرف

    زيرزمين

    

  
  تقابل هاي جنسيتي در رمان پرنده من: 2جدول شماره 
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اما موضع اين رمان در مواجهه با تصوير سنتي زن چيست؟ آيا تنها به ترسيم    

و يا در مواجهه با آن، اين متن موضعي  شود ميتصويري سنتي از زن كفايت 
  ؟گيرد ميمتفاوت 

 ، » بازانديشي به موقعيت خود « ، » فكر كردن به سكوت « مفاهيمي همچون    
با چشماني باز « ، » بازانديشي در تاريخ خود « ، » صحبت كردن از سكوت « 

» به پرسش گرفتن تصوير زن « ذيل مقوله  توان ميرا » به خود نگاه كردن 
  . مقوله بندي كرد

رمان ي اين كتاب، كدگزاري و فرآيند استخراج مفاهيم براي  در ضميمه(   
  .) آورده شده است پرنده من

به دست آمده را  ي منتجه از رابطه ميان دو مقوله ي گزاره توان ميدر واقع    
  :بندي كرد چنين جمع

اما اين تصوير مورد چون و چرا و پرسش   شود ميزن بصورتي سنتي تصوير    
  . گيرد ميقرار 

  
گفت در اين اثر مفهوم رايج و مرسوم از زنانگي تصوير شده  توان ميدرواقع    

اما هرگز اثري كه بازتوليد كننده پندار مرسوم از . با جزئيات و دقت فراوان. است
ايراني  ي اتفاقي كه در اين اثر مي افتد آنست كه زن نويسنده. زنانگي باشد نيست

 كند مينگرد و سعي  ميبه موقعيت جنسيتي خود آنگونه كه در جامعه وجود دارد 
شناختي كه در فرآيند خود به زيرپرسش گرفتن جايگاه مرسوم زن . آن را بشناسد

  .شود ميمنتهي 
  :گويد ميكالريس  كنم ميرا من خاموش  ها چراغدر    
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دلم مي خواست راه بروم و فكر كنم يا شايد راه بروم و . خواست برگردم خانه  دلم نمي
هاي محدود و  فكر كردم مدام در خانه ماندن و معاشرت با آدمراه رفتم و . فكر نكنم

  . ام كرده كلنجار رفتن با مسايل تكراري كالفه

اما هر لحظه  شود ميزن اگر چه هنوز در حال انجام نقش هاي سنتي تصوير    
نگاه كردن به خود . شود ميبيشتر به نقش موجود خود و وضعيت خود آگاه 

هاي  اي از تحولي عظيم در نسبت ميان زن و نقش مفهومي كليدي و استعاره
  :گويد كالريس جايي ديگر بازانديشانه به خود مي. تعريف شده سنتي است

اند و من توي  اي جلويم گذاشته حس كردم در جايي كه هيچ انتظار نداشتم ناگهان آينه
كردم  كنم و خود ِتوي آينه هيچ شبيه خودي كه فكر مي آينه دارم به خودم نگاه مي

  .نيست

داري و كار خانگي، در سكون  و در برابر تصوير خود در آشپزخانه، در حال بچه   
و سكوتي كه او را در جايگاهي فروتر تثبيت كرده است معترضانه از خود 

  :پرسد مي

  .  ام خودم در سي و هشت سالگي چه كاري را فقط براي خودم كرده

انديشد و آن را مورد بازانديشي  نيز راوي زن به سكوت خود مي پرنده مندر    
  :گويد مياو . دهد ميقرار 

دفعه  اي را داشت كه يك حالت لباس عاريه. همان لحظه به سكوتم فكر كردم
به خاطر آن بارها تشويق . فكر كردم سكوت من گذشته دارد .متوجهش شده بودم

  .ام شده
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اگر چه با جانش آميخته است اما راوي . نيستاين سكوت براي او پذيرفته   
  :نسبت به آن موضعي انتقادي دارد

مي خواستم آن را از تنم . كرد سكوتم مثل لباس پشمي تنگي در هواي گرم اذيتم مي
  .در بياورم

  :كند ميخود را اينگونه در ذهن خود مرور  ي او نقش مرسوم زنانه   

هايي كه به من  از عهده هيچكدام از نقش. هيچم. من نه مادرم، نه زنم و نه دخترم
مادرم مرا به . حضورم معنايي نداشت. در نقش بچه هم هيچ بودم. آيم اند، بر نمي داده

براي آقا جان يك پادوي . عشق پسر به دنيا آورده بود و دختر از آب در آمده بودم
منقل، مرا فقط وقت پاك كردن كتش از شوره سر، باد زدن . كوچك خانگي بودم

  .ديد هايش مي ها و درآوردن جوراب آوردن ذغال و گرفتن ناخن

اي كه قهرمان رمان در اواخر  در واگويه توان ميرا نيز  پرنده من ي چكيده   
  :داستان با خود دارد مشاهده كرد

گاهي اوقات تنها . ها دوست دارم به آن جا برگردم بعضي وقت. زيرزمين را دوست دارم
ام هميشه  هاست كه فهميده مدت. از سطح زمين به آن جا رفت شود ميجايي است كه 

ام كه آن جا مكان اول من است  از وقتي كشف كرده. كنم ميزيرزميني را با خود حمل 
ام كه در آن راه بروم و با  اين دفعه شهامتش را پيدا كرده. زنم زياد به آن جا سر مي

ام چراغي به سقف كوتاهش  ش افتادهحتي به صرافت. دقت به ديوارهايش نگاه كنم
اين دفعه با چشمان باز . جا بروم مي خواهم به آن. ترساند زيرزمين ديگر مرا نمي. بزنم

  . و بدون ترس

. كنم ميام و حاال ديگر احساس مالكيت  سي و پنج سال مستأجر اين ملك بوده
. را خوب ببينمهايش  مي خواهم پله. هايش باخبر شوم ها و داالن خواهم از كنج مي
هميشه از توي . هايش نگاه كنم رويش را بشناسم و از نزديك به آدم هاي در راه
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ستم چيز توان ميچطور . ام ها و اشباحي در آن ديده ام و فقط سايه تاريكي نگاه كرده
  .بريد كرد و بيزاري راه نفسم را مي ديگري ببينم وقتي كه ترس چشمانم را كور مي

. دهد ميمهمي در تاريخ اجتماعي زنان ايراني  ي مرحله اين متن خبر از   
خواهد زيرزميني را كه هميشه در آن ساكت و بدون صدا  اي كه زن مي لحظه

اي كه زن ايراني چراغ نوشتن را به دست  كرده خوب بشناسد، لحظه زندگي مي
  .كند ميبه موقعيت خود نگاه » چشمان باز و بدون ترس « گرفته و با 

مهمي در ادبيات  ي نويسي زنان نه تنها حادثه اين نوع سوم از داستانظهور    
اگر . زنان است بلكه به لحاظ تاريخي و اجتماعي نيز اهميت بسيار زيادي دارد

گراي زنان ايران تالش در جهت گسست مطلق و ناگهاني از  تاكنون ادبيات نخبه
يختن از اضطراب و زن مرسوم داشت، به صورتي كه زن معمولي ايراني براي گر

و  پرنده منهراس مواجهه با آن ترجيح مي داد اين گونه آثار را نخواند، 

با نشان دادن تصاوير متعارف و آشناي زن  كنم ميرا من خاموش  ها چراغ
از طرفي با به پرسش . دنشو ميايراني قادر به مكالمه و ديالوگ با مخاطب خود 

اي بيشتر زنان طبقه متوسط آشناست، و كشيدن اين تصوير از جايگاه زني كه بر
د زنان را نتوان ميد، نآور در نتيجه همدلي اكثريت خوانندگان خود را به دست مي

حجاب  ي د و در جدارهنبه بازانديشي در تعاريف جنسيتي مرسوم برانگيزان
  .ندنهايي ژرف ايجاد ك ايدئولوژي مسلط، ترك
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  بند هفتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تصوير حذف شده، سانسور و سكوت 

نوشتن براي زنان رمان نويس ايران به معناي به بيان درآمدن اميال جنسي    
با وجود آنكه در غرب نوشتن زنان با تالش براي رهايي جنسي . زنان نيست

طور معناداري با غياب  همراه بود اما در آثار مورد بررسي در اين پژوهش به
زنان قهرمان رمان كه اغلب داستان از زبان . روبروييم هرگونه ميل جنسي زنان

. اند هاي تنهايي خود با شريك جنسي خود خاموش در فاصله شود ميآنان روايت 
سكوت و سپيدي صفحات جاي بيان تمايالت و رفتارهاي جنسي آنان را گرفته 

و ، متعالي پسند عامههاي  مانربه طور برابر در  (sexuality)ميل جنسي . است
آنان اگر چه در بسياري از موارد زناني معمولي و . بينابيني سركوب شده است

اند اما  ها تصوير شده ها و خيابان ها و مهماني درگير زندگي روزمره در آشپزخانه
تماس جسماني ميان زن و . اتاق خواب آنها همواره از چشم خواننده پنهان است
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ي جنسيتي متفاوتي را در خود دارند، ها ايدئولوژيكه  ها رمانمرد در هر سه نوع 
  .ماند امري تصوير نشده و سانسور شده باقي مي

پرشيد . اند ها به خانه مادربزرگ رفته ، در بخشي از رمان بچهسا پريدر رمان    
شب هنگام پرشيد در حال نوشتن در اتاق كار . اند و همسرش عماد تنها در خانه

  :عماد سر مي رسد. خود است

اين لحن و اين نگاهش را . بيا: گويد ميو اين بار فقط  كند ميدر اتاق را تا نيمه باز 
ها را نبرده  كاش بچه. شود ميشناسم، اگر چه سالهاست كه دير به دير پيدايش  مي

بذار اين : مي گويم. خوابيدم اي داشتم و پيش آنها مي بودم خانه مادرش، شب بهانه
  .براي فردا چند خط را بنويسم كه نماند

امر جنسي بيان . كند ميداستان با حداكثر پوشيده گويي تنها اشاراتي را منتقل    
شويم كه سالهاست آتش  ما تنها متوجه مي. ماند نشده و تصوير نشده باقي مي

پس از ديالوگي ميان عماد و پرشيد متن به سپيدي . ميل جنسي آنها سرد است
اتفاقات خصوصي شبانه . شود ميرد ختم كاغذ كه بين هر بخش فرعي قرار دا

  :شود ميمانند و بخش بعدي كتاب اينگونه آغاز  نانوشته باقي مي

از ديشب؟ دارد . راضي است. عماد صبحانه مفصلي روي ميز آشپزخانه چيده است
هاي اضافي را از  ظرف. كند ميزند، يك آهنگ قديمي را، آشپزخانه را مرتب  سوت  مي

: گردد طرف من بر مي. چپاند دارد، بي نظم و ترتيب در قفسه ها مي تو جا ظرفي بر مي
  چاي دم كشيده، بريزم برات؟ 

پرواترين آنها  حتي در بي. ميل جنسي در آثار نويسندگان زن غايب است   
مانند  الي كلمات پنهان باقي مي رفتار و بروز ميل جنسي در سپيديِ البه ي نحوه

كه قهرمان مؤنث داستان با  كولي كنار آتشدر رمان . آيند و به بيان در نمي
و به مجازات اين عمل خود  شود ميشكستن قانون قافله با مردي بيگانه همبستر 
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ي جنسي ناگفته و تصوير نشده باقي  ، باز رابطهشود مياز قافله بيرون رانده 
مرد بيگانه  هنگامي كه آينه براي نخستين بار پنهان از چشم قافله با. ماند مي

و آينه را  دهد مياو به كل داستان شكل  ي و اين رفتار سركشانه( كند ميديدار 
ي  كلمات تنها براي پنهان كردن رابطه) كند ميدرگير ماجراهاي بعدي داستان 

  :جنسي به كار مي روند

بعد انگار چيزي را . مانس غلتي زد، چشمانش را براي لحظه اي باز كرد و دوباره بست
  :خاطر آورده باشد، سرش را از روي آرنج بلند كرد به

 » تويي ... ا«  

. پرنده اي در ميان شاخه هاي نخلي تنومند آشيان مي ساخت. هوا داغ داغ. گرم بود
هاي  جانشين شود، نه در مسير باد، نه در مسير ريگ اي كه خوش داشت يك پرنده

پرنده ... اي شيرين  تاره دهد، تارهبيابان، در ميان بازوان نخلي سرسبز كه هر ساله 
اي بسازد،  داد، بي دريغ، تا آشيانه آنچه را كه اندوخته بود به بازوان نخل تنومند مي

ست بادها را بتاراند و هر سال موسم ثمر خرما دهد، توان ميهاي نخل سبز بود و  شاخه
بزند، بچرخد، هايش را به هم  اي گندم، بال پرنده ديگر نيازي نداشت تا براي دانه

تكاند و  هاي خرما را مي آمد كه دانه ي ني از كدام سو مي ناله... ي ني  بخواند و اين ناله
اين صدا از كجا بود، از چه جانبي؟ و اين چوپان كه ني را از . كرد نخل را عريان مي

  ...گفت  ي شوربختي چه دختي را دهان به دهان مي نيزار بريده بود، قصه

  »و؟پس ت... آه « 

  »... آري« 

  :صداي مادر در ذهنش پيچيد

  »... نيم ساعتي او را رها كردم، دار و ندارش را بر باد داد « 
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  ...بيدار ... پدر همچنان در خواب، اما ديگران بيدار . پسين تنگ بود كه رفت

هاي روزمره  نيز با آنكه راوي داستان با ذكر جزئيات تمام فعاليت پرنده مندر    
خود را و نيز احساسات و افكاري كه ذهن او را به خود مشغول داشته، تعريف 

اما ما كمترين اطالعي از بعد جنسي روابط او با همسرش و يا افكار و  كند مي
ي اين  رمان در تمام طول خود در باره. يابيم خاطرات مربوط به ميل جنسي نمي

در معدود لحظاتي كه . كند ميكوت بعد از زندگي فردي شخصيت نخست خود س
شخصيت اصلي داستان با شوهر خود تماس جسمي دارد، اين رابطه به شدت 

  :جنسيت زدايي شده است

هيچ ربطي به هم . حاال نه برايش زنم، نه مادر، نه خواهر. كشم كنار امير دراز مي
افتاده و  نور سرد و سفيد تلويزيون مثل نورافكني از خط دشمن به رويمان. نداريم

چسبم و  به امير مي. ايم دنبال شناسايي ماست كه مثل دو غريبه روي قالي افتاده
حاال نه او شوهر . كند ميگردد و توي خواب بغلم  برمي. گيرم هايش را محكم مي شانه

  .دو آدميم تنگ هم و پناه گرفته در هم. نه او مرد است نه من زن. است نه من همسر

سكوت در  كنم ميرا من خاموش  ها چراغمچنين در و ه پرنده مندر    
ي عاشقانه ميان زن و شريكش نيز مرتبط  برابر مسائل جنسي به فقدان رابطه

  :است

» .گرفته ها انتقام مي ي عمر از آدم انگار همه« شب توي تختخواب به آرتوش گفتم 
خاموش كردم و چراغ خواب را . خواب بود. جواب كه نداد سر چرخاندم و نگاهش كردم

  .به صداي يكنواخت كولرها گوش دادم

به نظر مي رسد بخشي از سكوت در مورد زندگي جنسي زن در دو رمان    
ي  به دليل فقدان رابطه كنم ميرا من خاموش  ها چراغو  پرنده من

را من  ها چراغدر . ستها رمانرضايت بخش ميان طرفين رابطه در اين 
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ي سردي با آرتوش دارد كه نخستين  كالريس آن چنان رابطه كنم ميخاموش 
گذارد او را دچار تالطمات روحي و  مردي كه پا به دنياي محدود و آشناي او مي

) مرد همسايه(او تنها براي مواجه شدن با اميل . كند ميهاي عاطفي  آشفتگي
به دستان خود افتد كه  و به اين فكر مي كند مياست كه به بدن و اندام خود توجه 

  .  هاي خود رژ لب بزند كرم و به لب
در اين رمان مهناز به . شود ميتفاوتي مشاهده  داالن بهشتاما در رمان    

و به شنوندگان  گويد ميكرات از اولويت عشق روحاني به عشق جسماني سخن 
. دهد ميي جسماني و جنسي خود با محمد را شرح  داستان خود دليل فقدان رابطه

  : نويسد مياو 
  

ام؛ حس دوست داشتن؛ حس عاطفي و كشش روحي، حس  ها فهميده حاال بعد از سال 
هاي جسمي باشد،  گونه رنگي از شهوت و خواست تعلق خاطر كه بدون هيچ

بار  حسي مقدس است و شيرين كه اگر كسي فقط يك. هاي دنياست ترين حس قشنگ
خداوند از عشق و مهر و محبت فهمد منظور  در زندگي اش تجربه كند، تازه مي

  ...چيست

ي جنسي مرد چون سردار فاتحي است كه به شهري دست  از ديد او در رابطه   
  :كند ميمهناز رابطه جنسي و جسمي زن و مرد را چنين خالصه . يابد مي

 داد، بيشتر فاتح وجود و هستي من رچه او در وصل جسماني شتاب به خرج نميه
اش شهري را به او  فاتحي كه به دليل لياقت و كارداني و سزاواريدرست مثل . شد مي

فرق است بين او با كسي كه به زور و جبر و اكراه مالك سرزميني . پيشكش كنند
 .و نه بر قلب مردمش شود مين سرزمين حاكم آو در نهايت نه بر  شود مي
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كه در  شود ميجنسي زن و مرد، هوس و شهوتي بازنمائي  ي در اين اثر رابطه   
تقابل با رابطه عاطفي ميان آن دو تصوير شده است و قطب منفي را در اين تقابل 

جنسي محصول اميال جنسي زن نيست بلكه  ي رابطه. دهد ميدو جزئي تشكيل 
تسليم گوهر ارزشمندي از وجود زن به مردي است كه كارداني و سزاواري خود را 

زن موجودي فاقد اميال . داده است عاطفي و غيرجسماني زن نشان ي در رابطه
كه از اندام جنسي خود تنها براي خرسندي و  شود ميجنسي نشان داده 

رغم موضع  نكته جالب توجه اين است كه علي. برد رضايتمندي مرد بهره مي
ها و برخوردهاي جسماني و بدني  سنتي اين رمان نسبت به زن، بيشترين تماس

به كلي بيان  ها رمانامري كه در ديگر . ه استميان زن و مرد در آن تصوير شد
  :نشده و تصوير نشده باقي مانده است

اي به گردنش آويختم و  از جا پريدم، لحظه. اختيار زمان و مكان فراموشم شد بي
كردم آن لحظه تا ابد طول  ر حالي كه از شعف و شادي آرزو مياش را بوسيدم، د گونه

هايم دور  ها انتظار دوباره دست بعد از سال. نشودگاه تمام  هيچبكشد و آن جاده 
اش تكيه كرد و به روبرو خيره  بازويش حلقه شد و سرم با آرامشي بي نهايت به شانه

  .شدم

نه تنها . ي نوشته شده توسط زنان تصويري نداردها رمانبدن زن و تن زن در    
و جديد جهان تصوير زن سنتي فاقد جسميت و اندام زنانه است بلكه زن مدرن 

زنانگي در آثار بررسي شده تنها به . اند ي زنان نيز در اين فقدان سهيمها داستان
هايي كه در رابطه با اميال  مفاهيم و ايده. ها ترسيم شده است واسطه افكار و ايده

تن و بدن زنان نه تنها در عرصه رفتار جنسي بازنمائي . جنسي زنان خاموشند
نيز پنهان ) و نه جنسيتي(هاي جنسي  كه حتي تفاوتاند بل نشده باقي مانده

شير دادن به نوزاد، وضع حمل، عادت ماهيانه و موارد مشابه كه به . اند مانده
  .  اند هاي فيزيكي زنان مرتبط است تصوير نشده ويژگي
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  بند هشتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگريستن از يك زاويه، گزارش اقليت

رمان انحصار زباني . دهد ميهاي مختلف اجتماعي اجازه ظهور  رمان به زبان   
اي و فرودست جامعه  هاي حاشيه شكند و ادبيات را پذيراي سخن مؤلف را مي

 ي زمينه هر يك زبان و سخنِ پس ها رمانهاي داستاني  شخصيت. كند مي
همچون جشنواره هايي از كلمات چاپي،  ها رمانو  كنند مياجتماعي خود را حمل 

صفحات خود  ي هاي اجتماعي مختلف را در محدوده ها و گروه ها، سخن شخصيت
ي ها رماناگر چه در بسياري از . دارند آورند و آنها را به سخن گفتن وا مي گرد مي

هاي زن نيز حضور دارد و در روايت جايگاهي  نوشته شده توسط مردان، شخصيت
از زاويه ديد  ها رماندارد اما بيشتر اينگونه ) موارد حتي بسيار كليديدر برخي (

ي مورد بررسي اما ما در اكثر ها رماندر . شوند شخصيت مرد داستان روايت مي
به هر  توان مي. نگريم چشم و ذهن زنان به جهان داستاني مي ي موارد از دريچه
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جه انتخاب زاويه ديد معنايي اي از زواياي مختلف نگريست، در نتي رخداد و واقعه
ايدئولوژيك در بر دارد و بررسي آن نكاتي سودمند را پيرامون موضع متن فاش 

زبان و ذهن مهناز در  ي ما وقايع را از دريچه داالن بهشتدر رمان . كند مي
  :شود ميداستان اينگونه آغاز . يابيم مي

نيست، بهتر است به خانه امير از درمانگاه كه بيرون آمدم با خود گفتم حاال كه مادر 
خورد، مثل آدم هاي گرسنه از درون  از گرما و ضعف داشت حالم به هم مي. بروم
كردم مسموميتي  اصال فكر نمي. هايم سياهي رفت و چشم لرزيدم، دلم مالش مي مي

   .چند بار پشت سرهم زنگ زدم. ردساده آدم را اينطور از پا در بياو

او و محمد و از حال  ي و شاهد مواجهه شود ميمخاطب با مهناز وارد خانه امير    
سپس خاطرات ده سال گذشته در ذهن مهناز برانگيخته . شود ميرفتن مهناز 

اي ناشناس كه مخاطب  و رمان از طريق ذكر خاطرات مهناز براي شنونده شود مي
لوژيك رمان بسيار ساده است ساختار ايدئو. رود ، به پيش ميكند مينقش آن را پر 

 گيرد ميو مخاطب رمان در بخش اعظم رمان بصورت مستقيم مورد خطاب قرار 
  . گيرد ميقرار  (interpellation)و يا در بيان آلتوسر مورد استيضاح 

رمان . شود ميدر رمان پرنده من نيز داستان از زبان شخصيت زن روايت    
  :شود مياينگونه آغاز 

بايد جايي  كنم ميام ولي فكر  من كشور چين را نديده. كمونيست استاين جا چين 
گويند در  مي. نه، در واقع محله ما مثل چين است، پر از آدم. مثل محله ما باشد

با اين . بيني هر جا نگاه كني فقط آدم مي. شود ميهاي چين هيچ حيواني ديده ن خيابان
ربه هرزه داريم كه روي هره ايوان حساب محله ما كمي بهتر از چين است چون يك گ

يك مغازه پرنده . دارد نشيند و همسايه طبقه سوم هم از قرار، طوطي نگه مي مي
به اين خانه كه آمديم تصميم گرفتم اين جا را دوست . فروشي هم سرِ خيابان داريم

  .داشته باشم
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ما . شود ميرمان از زبان اول شخص و توسط شخصيت اصلي زن رمان روايت    
ها و موارد مشابه را از زبان شخصيت زن  تمام رخدادها، تفاسير، قضاوت

تا انتهاي رمان راوي ثابت . اي ميان ما و جهان رمان است او واسطه. شنويم مي
  :كند ميماند و در پاراگراف آخر رمان نيز سخن او داستان را ختم  باقي مي

. كن است كسي پرنده نداشته باشدولي مگر مم. اي دارم؟ پرنده خودم آيا من هم پرنده
اين جعفر عشقي هم كه با عينك دودي و كاكل فرفري سر خيابان ايستاده، پرنده 

  .حاال هم دارد زير لبي سوت مي زند، البد براي پرنده اش. دارد

نيز داستان از زبان شخصيت اصلي  كنم ميرا خاموش  ها چراغدر رمان    
  :شود ميرمان اينگونه شروع . شود ميزن رمان، يعني كالريس، بيان  

بعد قيژِ در فلزي حياط و صداي دويدن روي راه   . صداي ترمز اتوبوس مدرسه آمد
چهار و ربع بعد . الزم نبود به ساعت ديواري آشپزخانه نگاه كنم. ي وسط چمن باريكه

  .از ظهر بود

  :يابد و اينگونه پايان مي   

. پا زدم و تاب خوردم. در آبادان عجيب بودباد ماليمي آمد كه براي آن وقت سال 
كردم براي سفر به تهران چه لباس هايي بردارم و سوغاتي چي بخرم  داشتم فكر مي

چه « تا فكر كنم . يي هاي قهوه سفيد بود با خال. اي از جلو صورتم گذشت كه پروانه
د هر هفت هشت تا رفتن –يكي ديگر ديدم و بعد يكي ديگر و » پرنده قشنگي، 

به » .كنند ميپروانه ها هم مهاجرت « گفته بود . نشستند روي بوته ي گل سرخ
  . بي حتي يك لكه ابر. آبي بود. آسمان نگاه كردم

. كند ميو آن را تا پايان براي مخاطب تعريف  كند ميكالريس داستان را آغاز    
ه اما ما آنها را بواسط. هاي محدود ديگري در داستان حضور دارند شخصيت
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توصيف او از اشخاص و رخدادها، تفسير ذهني او از . ذهنيت كالريس مي شناسيم
در . اند ناپذيري از روند پيشرفت روايت هاي او جزء جدايي ها، و قضاوت موقعيت

تغيير ديدگاه از ديدگاه . شود مينتيجه واقعيت از فيلتر ذهني كالريس به ما منتقل 
جهاني . ايدئولوژيك مهمي را در پي دارد مردان قصه به ديدگاه زنان قصه نتايج

گذاري مي شده و تفسير و تعبير مي شده، اكنون توسط  كه غالبا توسط مردان نام
، عدم حضور كند ميمهمي كه خود را آشكار  ي اما مسأله. شود ميزنان روايت 

در . است داالن بهشتو  پرنده منهاي مختلف در اين رمان و رمان  سخن
نويسندگان جهان داستاني خود را از ديد زن قصه روايت  ها انرماين  ي هر سه

هاي ممكن ديگر را همچنان ناديده  تك صدا است و سخن ها رماناين . اند كرده
هاي رمان  دانيم فرزندان كالريس، شوهر او و ديگر شخصيت ما نمي. گرفته است

. ا روبه رو نيستيمه ما با تكثر ديدگاه. كنند ميچگونه جهان قصه را تجربه و تعبير 
ديگر قابل توجه  ي نكته. روييم بلكه با جايگزيني ديدگاه مردان با ديدگاه زنان روبه

ما عموما . هاي اصلي زن با جايگاه اجتماعي زنان نويسنده است نزديكي شخصيت
اي از زنان  يعني همان اليه. كنيم ميقصه ها را از ديد زن طبقه متوسط مشاهده 

ترين بستر ظهور نويسندگان، شاعران و هنرمندان زن  اخير مهمهاي  كه در دهه
از خالل اين . اند هاي ديگر جامعه همچنان خاموش زنان قشرها و اليه. بوده است

فهميد جهان قصه در ذهن و زبان اينگونه زنان چگونه جريان  توان مين ها رمان
ي ها رمان صدايي مردان در صدايي زن طبقه متوسط اگر چه بر تك تك. دارد

ايراني پايان داده است اما ضرورتا به دموكراتيزه شدن جهان ادبي منجر نشده 
 . است

رمان . روييم اما با تفاوتي روبه كولي كنار آتشو  سا پريي ها رماندر    

  :شود ميبا زاويه ديد شخصيت اصلي زن رمان، يعني پرشيد، آغاز  سا پري
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با عماد بي ) را بچه ها روي خانه گذاشته اند اين اسم ( روز اسباب كشي به باغ پري 
هاي شني و زمين بازي  ها، راه باريكه زير درختان، روي علف: كنيم ميوقفه باغ را تميز 

  .را

كتاب، خواننده از زاويه ديد  65و تا پايان بخش اول رمان يعني تا صفحه    
ديد  ي زاويهگون شدن  اما در بخش دوم با گونه. پرشيد به جهان اثر مي نگرد

و راوي نيز از  شود ميكن در منزل به كانون رمان تبديل سا  پريابتدا . روييم روبه
  :شود مياول شخص به سوم شخص تبديل 

رود  پري از پشت پنجره كنار مي. شود ميساختمان ته باغ در تاريكي نيمه شب، ناپيدا 
گوشه ميز كتاب مصور كودكان را از . صندلي اتاقكش مي نشيند  و روي تك

  .كند ميدارد و باز  كامپيوترش بر مي

و خاطرات پري را از  شود ميخواننده به همراه پري به سالهاي قبل پرتاب    
اش را از دست داده و به حال خود در شهر  هايش تمام شده، هاله زماني كه معجزه

دنبال اش با ساكنين قبلي خانه،  تهران رها شده بود تا آمدن به اين باغ و رابطه
  :شويم سپس بار ديگر با تغيير راوي و زاويه ديد در داستان روبه رو مي. كند مي

هاي  سال. شنيد آمد تا به اينجا و صدايم را مي بايد كسي مي. پرشيد را من صدا كردم
صداي قلبم را . سال گوش سپرده بودم تا كسي را صدا كنم كه بتواند صداي مرا بشنود

اين نياز مال آدم . ن همه نياز داشتم كسي صداي قلبم را بشنوددانم چرا اي نمي. بشنود
ها چشم به راه بودم،  ها و قرن روزها، هفته  ها، دهه. شناسمشان هاست، كه خوب مي

از وقتي كه هنوز دست نخورده بودم، كامال كه نه، گاهي باد بذر گل ها و علف ها را 
شناختم، ولي  مرزهاي تنم را نمي. كرد آورد و بارش باران آن را سبز مي به اين جا مي

  ».مي دانستم قلبم همين جا قرار گرفته، درست وسط اين باغ
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زميني . شنويم اين بار بخشي از داستان و حادثه را از زبان زمين و از نگاه او مي   
كه  كند ميداند و نقل  كه بسياري از اسرار خانه را در سينه دارد و چيزهايي را مي

قبلي و شخصيتي كليدي در  ي دختر صاحبخانه(آنها در كردار پريسا پري از فهم 
 شود ميسپس بار ديگر زاويه ديد پرشيد در داستان حاكم . عاجز مانده بود) داستان

 . و داستان با زبان او به پايان مي رسد

رمان با ديدگاه سوم . روييم در كولي كنار آتش نيز با تنوعي در زاويه ديد روبه   
كه بر آينه، شخصيت زن اصلي داستان، متمركز  شود ميشخص داناي كل شروع 

  :است

هاي گر گرفته از  صورت. تاريك روشنِ صورتها. سرهاي غريبه و آشنا. ي سرها دايره
  ... كشيد نه آتشي كه در كنار چادر بزرگ زبانه مي. گرماي آتش

ه آسمان، به تنش پيچ و تابي مي داد، موهاي سياه و مي رقصيد، دستها كشيده رو ب
  ...بلندش را در هوا پريشان مي كرد

نويس با ضمير اول شخص در داستان مداخله  اما در لحظاتي از رمان، داستان   
  :كند مي

. م ببينمش، نگاه كن مانند پلنگي به سوي شكري خنج مي كشدتوان ميم، نتوان مينه، ن
صداي فريادهايش را مي شنوي؟ نكند او را، نعش او را شبانه به تو هم ! فرزانه نقاش

  دريا بياندازند؟ يا خود بعد از اين همه خفت به كشتن جانش رضا دهد؟

  :و يا در جايي ديگر   

اش را گم كند، روزگار خوشي نيست، آينه گم شده  اي كه قهرمان قصه روزگار نويسنده
كه دور يك شخصيت بچرخد، آن هم دور اي  قصه. و همه چيز در هوا معلق مانده

نبايد او را . دختر سر به هوا و نمك نشناسي مثل آينه، حتما كارش به اينجا مي كشد
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م به توان ميمن كه ن. دهد مياو را كه كوچكترين اهميتي به من ن. مركز عالم مي كردم
  .ي من است ناشري كه در انتظار قصه. چشم ناشرم نگاه كنم

ديد،  ي نويس در رمان عالوه بر تغيير در زاويه قيم داستاناين حضور مست   
امري كه در تقابل با روايت از زبان . تأكيدي بر ساختگي بودن قصه نيز هست

تكنيكي كه . ي مورد بررسي استها رماناول شخص شخصيت زن در تعدادي از 
كولي هايي از  در بخش. كند ميپنداري داستان از جانب خواننده كمك  به واقعي

آينه كه . هاي داستان مواجه مي شويم با انتقال زاويه ديد به شخصيت كنار آتش
هايي با ضمير اول شخص روايت را به پيش  شخصيت اصلي رمان است در بخش

  :مي برد

د از توي توان ميآدم اگر بخواهد : گفت. اي فرار كني از توي قصه شود مينيلي : گفتم
گفتم زندگي زنان . است زندگي، زندگي در قصه سخت: گفتم. اي فرار كند هر قصه

  ... ي او بدتر از زندگي زنان قافله است و من بايد بروم و هماني كه بودم بشوم،  قصه

هاي فرعي زن داستان مواجه  و يا در جايي ديگر با زاويه ديد يكي از شخصيت   
  :شويم مي

ساختمان ترمينال نشسته  پايين. هيچ كس خوابش نبرده بود. ما صبح زود راه افتاديم
قمر و آينه آخراي . رويم ايم و به جايي ديگر مي بوديم، يعني كه مسافريم، از جايي آمده

  .حال آينه خوش نبود. شب آمدند

هاي مختلف و  كه سخن شود ميتنوع و تكثر زواياي ديد در اين رمان باعث    
دو رمان . ه باشندمتفاوت و گاه متضاد با يكديگر در كنار يكديگر حضور داشت

، از ها رمانصدايي ديگر  با فاصله گرفتن از تك سا پريو  كولي كنار آتش
اما . هاي مختلف اجازه ظهور دهند تا به ديدگاه اند كردههاي رمان استفاده  ظرفيت
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در . ماند نكته قابل توجه اينجاست كه اين تكثر ديدگاهي منحصر به زنان باقي مي
عالوه بر پرشيد كه شخصيت اصلي زن داستان است، قصه از  سا پريرمان 

پري و زمين اگر چه موجوداتي غير . ديدگاه پري و زمين نيز روايت شده است
انساني و در نتيجه فاقد جنسيت زنانه به معناي خاص كلمه هستند اما در معنايي 

در كولي . شود ميتر و استعاري، به هر دوي آنها جنسيت مؤنث نسبت داده  وسيع
در حقيقت . اند كنار آتش نيز قصه نويس، آينه و شخصيت زن فرعي همه مؤنث

بيان، از زاويه ديد  ي رغم اختالفاتي در شيوه ي مورد بررسي عليها رمانتمام 
پايان  ها رماننگرند و گرچه بر انحصار ديدگاه مردانه بر  زنان به جهان داستاني مي

. هاي مختلط مردان و زنان را ارائه دهند از ديدگاهاند تكثر  اند اما نتوانسته داده
و بينابيني، ديدگاه زن داستان، ديدگاه  پسند عامهي ها رمانهاي  بعالوه، در نمونه

  . طبقه متوسطي است كه سخن زنانه را در اختيار دارد دار خانهزن 
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  بند نهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الگوها و معاني، فرم و محتوا 

. لحاظ تاريخي رواج شكل ادبي رمان با ظهور فردگرايي متناظر بوده استبه    
متناظر با اهميت يافتن فرد در جامعه  ها رمانهاي داستاني در  محوريت شخصيت

ي مورد بررسي اما دو نگاه متفاوت به ها رمانظهور فرديت زنان در . بوده است
گرا، شخصيت  ي نخبهها رماندر . گذارند يافتگي زن ايراني را به نمايش مي فرديت

زن داستان از طريق عامليت خود در ساخت رخدادهاي داستاني فعاالنه نقش ايفا 
كه بر ساختارهاي سنتي جامعه  دهد ميو تصويري از زن ايراني نشان  كند مي

كولي كنار در رمان . كوبند و مهر خود را بر جهان پيرامون خود مي كنند ميغلبه 

هاي طوالني  برد و پس از كشمكش همشكل زنان قبيله مي ي آينه از توده آتش
و گذراندن تجربيات متفاوت، به عنوان فردي هنرمند از جانب جامعه به رسميت 

نيز اگر چه با تالش قهرمان داستان جهت اثبات  سا پريدر . شود ميشمرده 
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شويم كه پرشيد شخصيتي است كه  فرديت خود روبه رو نيستيم، اما متوجه مي
ديتش به رسميت شناخته شده است و عامليت او در گره گشايي از داستان، فر

  .تأييدي است بر فرديت تثبيت شده او
اگر چه با  كنم ميرا من خاموش  ها چراغو  پرنده مني ها رماناما در    

روييم و تأكيد اين دو رمان بر روي جزئيات ذهني  محوريت يك زن در رمان روبه
تر و عميق تر از فرد را به نمايش  اصلي، تصويري دقيقهاي  و عيني شخصيت

فرديت كالريس . اي مسأله انگيز است گذارند، اما فرد تصوير شده حاوي ناسازه مي
در زير فشار ساختارهاي فرهنگي و اقتصادي مجالي براي  پرنده منو راوي 

امليت در آنها فاقد ع. در حقيقت فرديت آنها تحقق نيافته است. عرض اندام ندارند
رخدادهاي داستاني هستند و درنتيجه رماني كه حول زني محروم از فرديت نوشته 

هيچ  ها رماندر اين . ي كالسيك استها رمانشده است، فاقد اوج و فرود هاي 
گشايي از آن ساختار بيابد وجود ندارد، بلكه ما با  گره اصلي كه رمان حول گره

گرايي  عينيت. روييم سطح قرار دارند روبه خرده رخدادهاي پراكنده كه همه در يك
گرايي شديد  ، جاي خود را به ذهنيتپسند عامهي نخبه گرا و ها رمان

زن . اند كه در مرز فرديت يافتگي و فرديت نايافتگي معلق دهد ميهايي  شخصيت
ايراني كه تا حدي به فرديت دست يافته اما از طرف ديگر فرديت خود را در زير 

هاي فراواني  تر اجتماعي مسخ شده مي بيند شباهت ارهاي كالنساخت ي هطسل
  . بيند هاي اين دو رمان مي ميان خود و شخصيت

. روييم فرديت زن روبه با پيشا افسانه زندگيو  داالن بهشتدر    
گشايي دارند اما دست تقدير و يا مرد داستان  اوج و گره ي هايي كه نقطه قصه

به اين دليل كه با ظهور فرديت زن مواجه  ها رماندر اين . حالل مشكالت است
هاي زن  شخصيت. اند ي رمان نيستيم، رخدادها و حوادث دراماتيك پيش برنده

آنها كمك به پيشبرد طرح داستاني  ي قطعاتي در ساختار رمان اند كه وظيفه
  .است
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در . بندي آنها اشاره نمود به پايان توان مي ها رماناز ديگر الگوهاي صوري    
كليدي رمان به پايان مي  ي و نخبه گرا داستان با حل مسأله پسند عامهي ها رمان
 سا پريراز خانه در . به پايان مي رسد كولي كنار آتشآوارگي آينه در . رسد

داالن مهناز در . كند ميو پرشيد پس از نوشتن آن، خانه را ترك  شود ميبرمال 

. رسد آنها به پايان مي ي ده ساله رسد و قهر به وصال مجدد محمد مي بهشت

ماجراي احسان و فرخنده و فرزندشان را تا مرگ تمام  افسانه زندگي

را خاموش  ها چراغو  پرنده مناما در دو رمان . كند ميها نقل  شخصيت

هاي اصلي رها  رسد كه شخصيت به نظر مي. روييم با پاياني مبهم روبه كنم مي
كه نشاني بر پايان يافتن داستاني باشند رخ  كننده رخدادي  تعيين. اند شده

  .  ماند هايي خالي در پايان داستان بر جاي مي تنها حفره. دهد مين
هاي مختلفي كه  هايي آشكار را ميان گونه تفاوت توان ميبه لحاظ فرم داستاني    

برخي از اين . شده بودند مشاهده نمود بندي دستهدر ابتدا برحسب نوع مخاطب 
   :اند نشان داده شده ي بعد صفحههاي فرمي در روايت در جدول  تفاوت
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  نخبه گرا  بينابيني  پسند عامه  

  گره اصلي

  

  دارد  ندارد  دارد

  پايان بندي

  

  روشن  مبهم  روشن

 هاي موقعيت

  داستاني

  عيني  ذهني  عيني

نقش شخصيت 

  اصلي زن 

  فاعل  منفعل  منفعل

  آثار مورد بررسي ويژگي هاي روايي در -3جدول شماره 

  
  
گفت آثار داستان نويسان زن ايراني را به لحاظ شكل روايت،  توان ميدرنتيجه    

فرم . ايدئولوژي جنسيتي، و نيز واكنش جامعه به سه دسته عمده تقسيم مي شوند
و محتوا در اين آثار با يكديگر مرتبطند و هر راهبرد ايدئولوژيك متمايز در برابر 

  . كند ميشكلي كمابيش متفاوت براي بيان خود استفاده  مسئله جنسيت، از
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3 
  گيري نتيجه
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اي از حوادث و رخدادها كه تنها به منظور سرگرمي  تنها رشته ها رمان   

آنها تنها كاالهايي زيباشناختي نيستند كه صرفا . اند نيستند خوانندگان آفريده شده
آنها همچنين محصول . كنند ميكنندگان خود را ارضاء  تر مصرف فرهيختهنيازهاي 

هاي ساختاري جامعه  ريزي روح نويسندگاني منفرد و منفصل از پويايي عرق
اي نفوذناپذير نويسنده را از بقيه جامعه جدا كرده  اتاقكي محصور كه جداره. نيستند

. كنند مياي عمل  ي چندگانهي رمان، نيروها در هر سطر و كلمه. باشد وجود ندارد
ادبي  يها مخاطب، سنت ي خالقيت فردي نويسنده، ايدئولوژي او، نيازهاي جامعه

ي نوشتن دست  در لحظه... شورد، و  و يا در برابر آنها مي نويسد ميكه او در آنها 
يك منتقد فرهنگي جراحي  ي وظيفه. اندركارند تا خط داستاني رمان به پيش برود

به منظور كشف و شناخت  ها رمانها و اعصاب و جوارح  ظريف و ماهرانه رگ
اين نيروها چه اهميتي دارند؟ آنها حيات . نيروهاي حياتي متن است ي سرچشمه

ما را مخاطب  ها ايدئولوژي. ريزند و قالب مي دهند ميجمعي و فردي ما را ساختار 
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ها،  اي از جايگاه دهيم و درنتيجه در شبكه ها پاسخ ميما به آن. دهند ميقرار 
در غالب موارد اين امر ناخودآگاه . گيريم ها قرار مي تعامالت و سلسله مراتب

. ما مفاهيم و تصوراتي داريم كه مي پنداريم از آنِ خودمان است. گيرد ميصورت 
آن را خود ايم و راه و روش  زييم كه مي پنداريم خود حاكم آن حياتي را مي

كه دلبخواه خود يا حداكثر طبيعي و  كنيم ميتعامالتي را پيشه . كنيم ميانتخاب 
گشايد و  هاي زندگي را مي نيشتر منتقد فرهنگي اما جراحت. دانيم ازلي مي

شد اكنون  آنچه طبيعي انگاشته مي. دواند احساس جانكاه آگاهي را در اعصاب مي
ئق و منافع گروهي محدود را در خود اي است كه عال كذب سراسر تزئين شده

شد دست  ترين حريم خلوت پنداشته مي آنچه كه خصوصي. كرده است حمل مي
نقد ايدئولوژي در اين معنا حقيقت غبار گرفته را . اغياري دشمنخو است ي پرورده

  .نشانه رفته است
هاي متعدد و  مفهومي است كه گفتمان. جنسيت خصلتي طبيعي و ذاتي ندارد   

بخشند و آن را تعريف، اصالح و يا دگرگون  فرهنگي به آن قالب مي ضگاه متعار
د، و اين نهاي متعددي در ساخت زنانگي در ايران نقش دار گفتمان. كنند مي

از مهمترين اين  ها رمان. كنند ميهاي مختلفي عمل  ها از طريق مديوم گفتمان
  . ها هستند مديوم

هاي ايدئولوژيك متعارض در  ن از قلمروي گفتماننويسان زن ايراني بيرو رمان   
اي است كه هر گفتمان ايدئولوژيكي تعريف خود از  جنسيت سازه. جامعه نيستند

 ها رمانبودگي در  ي مورد بررسي نشان داده اند كه زنها رمان. دهد ميآن را ارائه 
نسيت هاي نسبتا همگرا تداعي شده است كه ج اي از مفاهيم و نشانه با مجموعه

ي  بازنمائي زنانگي در مجموعه. دهند ميبخشند و آن را قالب  زنانه را تعين مي
نه با يك نوع  ها رمانبه واقع ما در اين . مشابه و همگون نيست ها رماناين 

با استفاده از روش مبنايي و استخراج . روييم سخن، بلكه با انواع سخن روبه
  :گفت توان ميها، و ساخت مدلي بر مبناي اين عناصر  مفاهيم و مقوله
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و  پسند عامهدر طيفي كه يك سر آن آثار  توان ميآثار نويسندگان زن را  •
  .قرار داد دهد ميسر ديگر آن را آثار نخبه پسند تشكيل 

زنانگي را حول برخي از مضامين تعين مي بخشيدند و  ها رماناين  •
سكون و / خانه و خيابان : تند ازاين مضامين عبار. كردند تعريف مي

/ نوشتن و خواندن، كار خانگي و كار در جامعه / تحرك، توليد و مصرف 
/ گذشته و آينده، تسليم و ترديد / وابستگي و استقالل، خاطره و خيال 

  .عشق آرماني و ازدواج واقعي
ي مورد بررسي دو دستگاه متمايز بازنمايي زنانگي استخراج ها رماناز  •

نامگذاري » تصوير زن جديد « و » تصوير سنتي زن « آنها را  شد كه
زن سنتي با مفاهيم خانه، سكون، مصرف، خواندن، كار . ايم كرده

خانگي، وابستگي، گذشته و ديگر مفاهيم مرتبط بازنمائي مي شد و زن 
. جديد با مفاهيمي همچون تحرك، توليد، استقالل، آينده و موارد مرتبط

صويري در خدمت روابط جنسيتي قدرتي است كه تصوير زن سنتي ت
ايدئولوژي مردساالر مسلط سعي در حفظ و بازتوليد آن دارد و تصوير زن 

 . جديد بديلي در برابر ايدئولوژي مسلط است

در مقابل ايدئولوژي  ها رمانسه راهبرد متفاوت را در اين  توان مي •
ائي زن سنتي و با بازنم ها رمانبرخي از اين  .مردساالر تشخيص داد

گيري نسبت به آن به بازتوليد ايدئولوژي جنسيتي مسلط  عدم موضع
پردازند اما نسبت  برخي ديگر گرچه به بازنمائي زن سنتي مي. پردازند مي

به آن موضعي انتقادي دارند و ايدئولوژي جنسيتي مسلط را به پرسش 
بازنمائي زن  برخي ديگر با ارائه. كنند ميگرفته و درباره آن چون و چرا 

مدرن نسبت به ايدئولوژي جنسيتي مسلط موضعي براندازانه اتخاذ 
هاي ايدئولوژيك  ي مورد بررسي حاوي گفتمانها رمان. كنند مي

اند كه به صورت پنهان و در خالل روايت  متمايزي درباره جنسيت
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 توان مياين راهبردها را . گيرند داستان، مخاطبين خود را هدف مي
مصرف  ي هال در لحظه ي استوارت معادل راهبردهاي مورد اشاره

با اين تفاوت كه اين راهبردها، راهبردهايي . كاالهاي فرهنگي دانست
  .  در رمزگذاري متون فرهنگي هستند

ي ها رمانيعني  –ي زنان ها رمانبندي محقق از  اين سه موضع با طبقه •
به . دهند ميي آشكار را نشان ارتباط –، نخبه پسند و بينابيني پسند عامه

موضعي تأييد كننده نسبت به  پسند عامهي ها رماناين گونه كه 
ي بينابيني موضعي انتقادي و چون و ها رمانايدئولوژي جنسيتي مسلط، 

  . ي نخبه پسند موضعي برانداز نسبت به آن دارندها رمانچرا كننده، و 
يالت و رفتارهاي جنسي تجربيات خاص زنانه و تما ها رماندر تمام اين  •

ايدئولوژي مسلط مردساالر صحبت كردن . زنان ناگفته باقي مانده است
يي كه ها رمانتابد، اما در  زنان درباره اميال جنسي خود را برنمي

گيرند يا بديلي را در برابر آن مطرح  ايدئولوژي مسلط را به پرسش مي
 ي راديكاليسم طبقهفقدان . چنين سكوتي نياز به استدالل دارد كنند مي

متوسط مدرن كه خاستگاه اصلي زنان نويسنده ايراني است و نيز عروج 
طلب كه نه گسست از فرهنگ سنتي بلكه اصالح و  گفتمان اصالح

د داليل مؤثر توان ميسياسي فرهنگي خود دارد  ي تعديل آن را در برنامه
 . بر سكوت و سانسور دروني زنان در خصوص اميال جنسي خود باشد

در واكنش به نگاه مسلط مردانه، بيشتر آثار نويسندگان زن، جهان  •
گر چه اين ادر نتيجه . كنند ميداستاني خود را از ديدگاه زنان روايت 

اي وسيع اند اما در معن آثار، انحصار ديدگاه مردانه در ادبيات را شكسته
آثار اين . اند كلمه موفق به گذر از تك صدايي حاكم بر آثار ادبي نشده

نويسندگان نيز دموكراتيزه نيست و صداهاي بسياري همچنان سركوب 
  .     شوند مي
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ي خود را ها رماناند و  گفت زناني كه قلم به دست گرفته توان ميدر مجموع    
اي  مقوله » نويسنده زنانِ« . گروهي همگون و يكدست نيستند كنند ميمنتشر 

تر  كلي ي زنان نويسنده همچون گستره. نيست يكپارچهيكدست و بدون تناقض و 
هاي متمايزي است كه هر يك از ايدئولوژي متفاوتي بهره  جامعه داراي اليه

ي براي ساالر همچون هر ايدئولوژي ديگرايدئولوژي مردساالر يا پدر. برند مي
هاي تحت سلطه يعني زنان نيز احتياج دارد  هژموني يافتن به متقاعد كردن گروه

بخشي از زنانِ نويسنده خود در انتشار و . تا همچنان طبيعي و ازلي به نظر آيد
داري و خدمت به اعضاي ذكور  ترويج نظام فرهنگي مسلط كه زنان را به خانه

اين ادعا كه صرف قلم به دست گرفتن زنان . نقش دارند كنند ميجامعه تشويق 
ي  شود ادعايي بي پشتوانه زنان مي ي طلبانه هاي رهايي منجر به انتشار ايده

ايدئولوژي مسلط براي اينكه بتواند همچنان حاكم بماند به جلب . تجربي است
در  ايدئولوژي جنسيتي مسلط. هاي زيردست نيز نياز دارد توافق و رضايت گروه

دهد بلكه  زور و اعمال سركوب به حيات خود ادامه نمي ي ايران تنها بر پايه
هاي  اما ايده. اي برعهده دارند بسياري از زنان در بازتوليد آن نقش فعاالنه

خواه نيز پيكار ايدئولوژيك خود براي مخدوش كردن  طلب و تحول دگرگوني
  . اند زن را آغاز كرده تصوير  جا افتاده از زن و ترسيم تصويري جديد از

هاي فرهنگي گذشته و  اگر مدرنيسم ادبي ايران همواره بر گسست از سنت   
هاي نوين فرهنگي تأكيد كرده است، سنت جديدي در داستان نويسي  ابداع سنت

. اري با اين سنت مدرن داردهاي آشك زنان ايران ظهور كرده است كه تفاوت
گرا قرار دارند و  پسند و آثار نخبه د فاصل آثار عامههايي از اين آثار، كه در ح نمونه

هاي  اند، بدون گسست از سنت گرا را مخدوش كرده پسند و نخبه مرز بين اثر عامه
ها،  گر از اين سنت فرهنگي موجود تالش دارند تا با برخوردي انتقادي و پرسش

ن دسته از اي. نظر و بازانديشي قرار دهندوقعيت زن در جامعه را مورد تجديدم
اند و تصويري اثباتي از وضعيت  ها اگر چه در مورد اتوپياي خود خاموش رمان
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كاوند و آن  هاي خاموشي و سكوت زنان را مي ، اما ريشهكنند ميجايگزين ترسيم ن
  . پردازي قرار گيرد آورند تا مورد بحث و مفهوم را از عمق پنهان جامعه به سطح مي
هاي  تفاوت ي گيري متمايز نسبت به مسأله اين سنت جديد عالوه بر موضع

هاي  جويد كه در تقابل با شكل هاي متمايز روايي نيز بهره مي جنسيتي، از شكل
  .پسند قرار دارد گرا يا عامه روايي آثار نخبه

تواند  تر مي هاي اجتماعي كالن ميان اين سنت ادبي و جنبش ي رابطه بررسي   
اي كه در مورد  نكته. سنت ادبي را نشان دهدهاي طبقاتي اين  كاركردها و ربط

همچنين عوامل مؤثر . نيز ضروري است اثرهاي تفكيك شده در اين  ديگر گونه
د موضوع مهم ديگري باشد كه بايست مورد توان ميدر ظهور اين سنت ادبي 

آن با  ي تاريخي  و رابطه - هاي زماني پويايي ها و دگرگوني. پژوهش قرار گيرد
و  پژوهشد در تكميل نتايج اين توان مينسيت در آثار نويسندگان زن بازنمائي ج

. عه كارساز باشدآشكار كردن زواياي ديگري از روابط ايدئولوژيك جنسيتي در جام
ادبيات ايران همراه بوده  ي نويسان زن در عرصه گيري داستان از طرف ديگر اوج

هاي بالمنازع  خورشيدي ستاره 50و  40 ي است با افول شاعران مرد كه در دهه
 ي جايي به ويژه در حوزه داليل اين جابه. ادبي و فرهنگي ايران بودند ي عرصه

هاي ساختار جنسيتي در ايران  تواند دگرگوني مطالعات ادبي و مطالعات مردان مي
  .را بيشتر بشكافد

  
   

  
�   
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  :ضميمه

  
، به منظور من پرندههاي مربوط به كدگزاري مفهومي كتاب  در زير برگه

  .   هاي مورد بررسي، آورده شده است آشنايي با فرآيند استخراج مفاهيم در رمان
  

گذشته را دوست . عاشق آينده است. امير به طرف آينده مي رود

ندارد، آن هم گذشته زنانه اي كه نه از ديوار پريدن دارد نه 

و گذشته اي پر از پچ پچه . دوچرخه سواري نه فوتبال در محله

گذشته اي كه به . حرف هاي درگوشي و خاله بازي است

  15ص . زيرزمين هاي تاريك و پستوها منتهي مي شود

  آينده= مردانگي

  گذشته= زنانگي

كيسه اي پر از خبر، حادثه و ماجرا . امير هم دست خالي نمي آيد

در طول اين سالها ياد گرفته كه كدامش را اول بگويد و . مي آورد

ياد گرفته كه نصف ماجرا را بگويد و براي گفتن . كدامش را آخر

مي داند كدامش را با آب و تاب تعريف . نصف ديگرش ناز كند

مي داند كه مشتري تمام خرت و . كند و از كدامش سريع رد شود

زير . خالي كردن كيسه مراسم دارد. پرت هاي كيسه اش هستم

اب تخمه و چاي دم كرده و آماده با بشق. كتري بايد روشن باشد

پسته اي كه براي پوست من خوب نيست ولي براي گرم شدن 

  17ص . چانه او عالي است

  بيرون=مردانگي

  درون=زنانگي

  حوادث-خبر=مردانگي

  چايي-كتري= زنانگي
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حالت لباس عاريه اي را . همان لحظه به سكوتم فكر كردم

  .داشت كه يك دفعه متوجهش شده بودم

به خاطر آن بارها تشويق شده . داردفكر كردم سكوت من گذشته 

  25ص .ام

  سكوت= زنانگي

  فكر كردن به سكوت

  

در طول سالهايي كه بعد از آن آمد، بارها مورد تحسين زن هاي 

. به خاطر رازداري ام. خانواده مان قرار گرفتم به خاطر تو داري ام

خيلي زود فهميدم كه به يك صندوقچه مي مانم با دري كيپ و 

  26ص. پر از راز

  سكوت= زنانگي

  صندوق بسته= زن

همين رفتارهايت باعث مي شود به تو بگويم « : امير مي گويد

ماندن . از تحرك مي ترسي. تو از تغيير مي ترسي. خرس قطبي

فكر مي كني دنيا به همين شكلي كه مي . را دوست داري

   37ص » . ...خواهي مي ماند

  سكون= زنانگي

از عمو قدير . از زير زمين، از سايه ها من مي ترسيدم از تاريكي،

براي همين صدايم در نمي . و حتي از مامان و خاله محبوب هم

يواش يواش از . صد جور بازي در مي آوردم كه ديده نشوم. آمد

چشم خودم هم پنهان شدم و يك روز مجبور شدم از خودم 

گم گشتگي . با اين گم گشتگي بزرگ شدم. بپرسم كي هستم

  نامرئي بودن= زنانگي
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   46ص . ... اميدش هم نبود. پيدا شدني در كار نبود عميقي كه

از خنكي كولر لذت نمي برم، چون امير مجبور است زير آفتاب و 

بعد از نهار چرت نمي زنم، چون امير فرصت . توي گرما كار كند

با دوستانم رفت و آمد نمي كنم، چون امير نمي . اين كار را ندارد

برده اي كه نيروي كار . امير برده است. كاري بكند تواند چنين

امير تا بيست سال . بيست سال بعدش هم فروش رفته است

بانك نيروي كارش را از او خريده . ديگر به بانك بدهكار است

نمي شود گردن و صورت امير زير آفتاب بسوزد و صورت . است

ه اين عادالن. من از خوب خوردن و خوب خوابيدن برق بزند

امير در جستجوي عدالت است و آن را هيچ جا پيدا نمي . نيست

امير مي گويد به ما، به اين زندگي . بچه ها شلوغ مي كنند. كند

  . تا كي؟ تا آخر عمر. زنجير شده است

  .ما مصرف كننده ايم. امير پول مي آورد و ما خرج مي كنيم

  توليد= مردانگي

  مصرف= زنانگي

ــه موقيــت  بازانديشــي ب

  خود 

ولي زيرزمين . زيرزميني كه در خواب هايم مي بينم پنجره ندارد

زيرزمين . چهار پنجره كوتاه و كوچك. خانه آقاجان پنجره داشت

خانه خاله محبوب فقط يك پنجره داشت كه از حياط ديده مي 

زيرزمين خانه ما بزرگ و پر از اثاث كهنه و بشكه هاي نفت . شد

  زيرزمين= گذشته= زن
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ا كه پايين مي آمدي اول از همه از پله ه. و دبه هاي ترشي بود

حوض كنج آن را مي ديدي و صندقچه هاي دو قلويي كه بسته 

سقف زيرزمين كوتاه . هاي نان لواش رويش گذاشته شده بود

از هر جا كه به گذشته سفر مي كنم به اين زير زمين مي . بود

زيرزميني كه با داالن هاي تودرتو به زيرزمين خانه خاله . رسم

   51ص . راه دارد محبوب هم

نيم . سرم را زير لحاف مي كردم و بعد آهسته آن را كنار مي زدم

سكوت، غيرقابل تحمل . خيز مي شدم و به آن ها نگاه مي كردم

گوشه لحاف را با دندانم مي گرفتم و . مي ترسيدم فرياد بزنم. بود

  52ص . نمي توانستم چشم از ديوار بردارم

  سكوت= زن

ــردن از   ــحبت كــ صــ

  سكوت

. به امير نزديك مي شوم و سرم را روي سينه اش مي گذارم

امير موهايم . سرم را كمي پايين تر مي آورم. زيادي سفت است

فكر مي كنم من هميشه آدم ها را به اشتباه . را نوازش مي كند

امير به خيالش هم نمي رسد كه اينقدر از او سير شده . مي اندازم

  . باشم

  رابطه سرد با شوهر

.... آقاجان وقتي از مامان سير مي شد ويتامين را به خانه مي آورد

  61ص ... مامان به زير زمين پناه ببرد

  زيرزمين=زن

  نسل در نسل
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آن . مي ترسم به آن طرف ها بيايم و با جيبي خالي گم بشوم

مي ترسم به بهشت تو . وقت بايد دست به دامان يكي بشوم

م به چيزهاي باقي مانده از جهنم بيفتد كه به تنم بيايم و چشم

محض . حق با توست من دل و جرئت سفر ندارم. چسبيده اند

. يادآوري به اطالعت برسانم كه امير هم همين حرف را مي زند

  71ص 

  اتوپيست= مرد

  ضد اتوپيست= زن

آينده چيست؟ آينده بايد همان پيرزني باشد كه شبيه پاكت زرد و مچاله اي 

نمي دانم از چه . نمي توانم به آينده فكر كنم. بود و امير توي پارك نشانم داد

. تا به اين سن برسم، مي توانستم به آينده فكر كنم. چيزي ساخته مي شود

ولي حاال مي بينم بقدر كافي به آن چيز مبهمي كه هر روز ابهام و رازش را 

ص . م بايستم، همينجابيشتر از دست داده، نزديك شده ام و ديگر مي خواه

75  

  توقف= زن

  زن متضاد آينده

شهال . آقا جان قبل از مرگ كمي پول براي جهيزيه ام كنار گذاشته بود

. بيزاري اش را از هر رابطه اي كه به جنس مرد ختم مي شود اعالم كرده بود

همه شرايط براي . نمي شد بيشتر از اين معطل كرد. مهين نامزد داشت

زد و امير هم به خواستگاري ام آمد و من هم زود به . ه بودعروسي من آماد

  .خيل عظيم زنان شوهر دار پيوستم

شوهردار هم كه شدي تمام دنيا قبل از هر كاري يك عدد ساعت گنده به 

ديوار اتاق خوابت آويزان مي كنند و براي شنيدن اولين خبر لحظه شماري مي 

. ي لواشك ترش برايت مي خردبعد يكي آش آلو برايت مي پزد و يك. كنند

  انتظار جامعه از زن

  ازدواج، خانواده، بچه داري
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توي اتوبوس يكي بلند مي شود و جايش را به تو مي دهد و توي خيابان همه 

نگاه ها ناخواسته روي شكمت پايين مي آيند كه حاال ديگر گرد و قلنبه شده 

  76و75صص . و از قلنبگي اش پيداست كه پسر است

يك پرنده مهاجر است كه فعال توي قفس گرفتارش كرده اند ولي ] ميرا[او 

  .دلش براي پرواز لك زده است

اين . تو اين زندگي را دوست داري. ولي تو خرس قطبي هستي« : مي گويد

   77صص » .خديجه خانم كه نياورده. بچه ها را تو به دنيا آورده اي

  سبكي=سفر=پرواز= مرد

  سنگيني=سكون= زن

خرس قطبي براي بچه ها . خرس قطبي زير لحاف خوابيده است. مي باردبرف 

برايشان عدس مي پزد و عصرها دم در مي برد تا توي . قصه تعريف مي كند

  .كوچه بازي كنند

از مراقبت مدام از بچه ها خسته مي . خرس قطبي حوصله اش سر مي رود

ز سوسك هايي كه از ديوارهاي پوسته پوسته شده، از آبگرمكن خراب، ا. شود

از روزهايي كه دير به شب بدل مي شود و از شب . با هيچ سمي نمي ميرند

. خرس قطبي سر بچه ها داد مي زند، بي خودي. هايي كه پر از گريه است

  79ص 

  تشبيه به خرس قطبي

از عهده هيچكدام از نقش هايي كه . هيچم. من نه مادرم، نه زنم و نه دخترم

حضورم معنايي . در نقش بچه هم هيچ بودم. نمي آيمبه من داده اند، بر 

. مادرم مرا به عشق پسر به دنيا آورده بود و دختر از آب در آمده بودم. نداشت

مرا فقط وقت پاك كردن . براي آقا جان يك پادوي كوچك خانگي بودم

كتش از شوره سر، باد زدن منقل، آوردن ذغال و گرفتن ناخن ها و درآوردن 

  بازانديشي در تاريخ خود



  حرف زدن از سكوت         

 

97 

 

  80ص . مي ديد جوراب هايش

. ولي چرا من نمي توانم اين كار را بكنم. امير مي تواند از من صرفنظر كند

  87ص . از حاال بيچاره عصرهاي طوالني بدون او هستم. نمي توانم

  مستقل= مرد

  وابسته= زن

ودم را در خ. او بايد برود، به خاطر آينده. در خيال امير را از خانه دور مي كنم

نمي شود با دو بچه كوچك به . اما من بايد بمانم. مركز خانه قرار مي دهم

  96ص . پس بايد ماند. جاي غريبه رفت و آواره شد

  رفتن= مرد

  ماندن= زن

از دخترهايي كه قلمي اند و . خيلي چاق شده اي مثل بوفالو« امير مي گويد 

  110ص » توي خيابان راه مي روند خوشم مي آيد، باريك و ظريف 

  ابژه نگاه مرد= زن

انگار . به ديوار تكيه مي دهم و پاهايم را دراز مي كنم. بچه ها را مي خوابانم

پشتم درد مي كند و ذهنم . نه از خانه شهال كه از سفر دور و درازي برگشته ام

كاري از دستم بر نمي آيد جز برگشتن و زندگي كردن دوباره با . شلوغ اس

  114ص . آنها

  بازگشتن= زن

ــدگي  = زن ــه زنـ ــليم بـ تسـ

  خانوادگي

گاهي . بعضي وقت ها دوست دارم به آن جا برگردم. زيرزمين را دوست دارم

مدت هاست . اوقات تنها جايي است كه مي شود از سطح زمين به آن جا رفت

از وقتي كشف كرده . هميشه زير زميني را با خود حمل مي كنمكه فهميده ام 

اين دفعه . ام كه آن جا مكان اول من است زياد به آن جا سر مي زنم

. شهامتش را پيدا كرده ام كه در آن راه بروم و با دقت به ديوارهايش نگاه كنم

 زيرزمين ديگر مرا. حتي به صرافتش افتاده ام چراغي به سقف كوتاهش بزنم

  . اين دفعه با چشمان باز و بدون ترس. مي خواهم به آن جا بروم. نمي ترساند

  چكيده كل كتاب

با چشماني باز به خـود نگـاه   

  كردن
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سي و پنج سال مستأجر اين ملك بوده ام و حاال ديگر احساس مالكيت مي 

مي خواهم پله هايش را . مي خواهم از كنج ها و داالن هايش باخبر شوم. كنم

. دم هايش نگاه كنمراه هاي دررويش را بشناسم و از نزديك به آ. خوب ببينم

. هميشه از توي تاريكي نگاه كرده ام و فقط سايه ها و اشباحي در آن ديده ام

چطور مي توانستم چيز ديگري ببينم وقتي كه ترس چشمانم را كور مي كرد و 

  .بيزاري راه نفسم را مي بريد
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