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  چكيده
هاي پسامدرنيستي است كه هاي شخصيتشخصيته بودن از مؤلفهي و چندروحشيزوفرنيا به معناي گسيختگي 

كه دلوز  هاي شيزوفرنيا چنانشود. شخصيتهاي طبيعي نشان داده ميتفاوت آنها با شخصيتدر آثار پسامدرن، 
هاي كنند و به ابژهخاصي محدود نمي ههاي اديپي در ابژخالف شخصيتگويند، ميل خود را برو گتاري مي
گرا  هاي اگزيستانسيال، پوچ. شخصيتشوندپراكندگي و گسيختگي مي دچار انديشند و از همين راهمتفاوتي مي

  يابد. رسند، اما پراكندگي و گسيختگي روحي آنان گاهي تشديد ميو آواره به اين پراكندگي و بيگانگي مي
كنـد.  هاي پسامدرن ايراني قلمداد ميرمان هنمونرا  هاو آن توجه دارداين مقاله به سه رمان مطرح پسامدرن ايراني 

كـولي كنـار   و  ساربان سـرگردان خورد. نويسندگان دو رمان به چشم مي ها نهاي شخصيتي زنان در اين رماگونه ههم
. از نتايج باشدنيز در مقاله مطمح نظر مياين نكته  است كه مرد باورهاي خيس يك مردهرمان ه نويسنداند و  زن آتش
است و عامل اين ويژگي نيز چـه بسـا مـردان     كولي كنار آتش هايي مثلتر بودن شخصيت اصلي رمانه، شيزوييمقال

اي تحليلـي بـه   هاي پسـامدرن اسـت و روش آن بـه گونـه    هاي زن در رمانهستند. از اهداف مقاله شناخت شخصيت
هـاي مـردان نقـش    د كـه زنـان در داسـتان   دارپردازد و بيان ميهاي ياد شده ميشخصيت شيزوفرنيايي زنان در رمان

  .تري دارندايحاشيه
  

  زن همدرن، نويسندرمان، زنان، شيزوفرنيا، پسا واژگان كليدي:
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  مقدمه -1
هـاي متنـوع و   وجود تعريف .پذير نيستتعريفي جامع، محدود و معين از شخصيت امكان هارائ

هـاي حاضـر در   هاي گوناگون، نشان از اين دارد كه شخصيتبنديمتفاوت از شخصيت و طبقه
حـق   هاي مهـم رمـان، كـاراكتر بـه     در ميان مؤلفه«ويت سيال و لغزان هستند. اجتماع داراي ه

هنـر   هبا اين حال، در بحـث فنـي، كـاراكتر شـايد دشـوارترين جنبـ       ]...[ترين مؤلفه استمهم
هاي بازنمـايي آن  نويسي باشد. علتش هم تا حدودي كثرت انواع كاراكتر و كثرت شيوهداستان
    ).117: 1388 (الج، »است

هاي پسامدرن اگر از لحاظ فلسـفي و محتـوايي بررسـي    هاي اصلي داستانشخصيت والًمعم
اما اگر به لحاظ روانكاوي بررسـي شـوند،    ،اندهاي اگزيستانسياليستي و پوچيشوند داراي جنبه

هاي ثابت و متمركز نيستند ها داراي شخصيتاند. زيرا شيزوفرنياييهايي شيزوفرنياييشخصيت
  كنند.رمان بازي مياين نوع از ها را در مهمترين نقشو اين افراد 

هاي شيزوفرنيايي، گرايش به محارم شيزويي در تقابل با محارم اديپي است. مراد از شخصيت
دانند، از ديدگاه دلوز به قلمروبندي و بازقلمروگذاري مادر مي همحارم را به منزل هكساني كه هم

نخست قلمروزدايي  هدر مرحلشخص شيزويي داند؛ روگذار مياند. وي فرويد را بازقلمروي آورده
خانواده بيمارتـان كـرده، خـانواده    « گويد:آفريند. فرويد ميكند و آنگاه قلمروي ديگري را ميمي

زنـي   ،جديـد مـرد   هزيرا در خانواد ).237: 1389 (دلـوز،  اما نه همان خانواده» درمانتان خواهد كرد
اسـت.   اگرچه از بيماري اديپي رها گرديده وارد قلمرو ديگـر شـده   ديگر را جانشين مادر كرده و
 هها و خاطرات كودكي مرتبط اسـت و كـودك را از همـ   ها، پرترهميل به محارم اديپي به عكس

دهد. برعكس در ميل گانه و لوس كردن، آن را به مادر تقليل ميكند و براي بچاتصاالت جدا مي
اي كامالً زنده وارد امر حاضـر  ي بدون خاطره خود را به گونههاي كودك، بلوكييبه محارم شيزو

امـر   ).124: 1392 (دلـوز و گتـاري،   كنند، تا آن را با تكثير اتصاالت به كار اندازند و تسريع كنندمي
 هگريـزد، بلكـه از همـ   رمزگـذاري شـده مـي    هحاضر امري است كه نه تنها از قلمروهاي خـانواد 

د. دهاز پارانوياهاي اجتماعي نيز نجات را شود، تا انسان دي رها ميقلمروهاي اجتماعي و استبدا
آنها را از كنند تالش ميكه زنان  ر و مستبدترنداجتماعي نيرومندت ةدر اين ميان قلمروهاي مردان

  د.بردارنميان 
حتي گـاهي در آثـار امـروزي نيـز،      ،اشتشخصيت زنان در آثار قديمي اهميت چنداني ند

حاضـر   هد. از همين رو در مقالگيرچه بسا در حاشيه قرار مي ،نويسنده مردان ميجا كويژه آن به
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هـاي  جنبـه  ههايي باشند كه تقريباً همـ رمان هپردازيم كه بتوانند نمونهايي ميبه بررسي رمان
هاي ديگـر ايرانـي بـه چشـم     ها و داستانپردازي آنها را كه در رمانشخصيتي زنان و شخصيت

اند و نويسندگاني مطـرح  شاخصي بررسي شده در مقاله حاضر، هارمان. دهندخورد، نشان مي
آگـاه بـه   خودآگاه يـا ناخود  اين رمانهاي منتخب،اند. دارند و همگي جوايزي را از آن خود كرده

بـه ايـن   تـر  آگاهانـه انـد خود هاي فمينيستي رو نمودهاند و كساني كه به جنبهزنان توجه كرده
آگاه مردان نيـز  توان در ناخودپور در اين زمره قرار دارد. اما گاهي ميرواني اند؛ پرداخته موضوع

ظلم و ستم به زنان را به تصـوير   ،عليكه محمد ساالر ديد. چنانمرد هها را در جامعاين گرايش
  د.گذارنمايش مي بهآنها را  هگسيخت گذارد، روانِحاشيه مي كه آنها را در كشد و با آنمي

  
  پژوهش هپيشين -2

است.  ها و مقاالت زيادي نگاشته شده كتابها، پردازي در داستانشخصيت و شخصيت هدربار
 تـا) (بيدخت دقيقيان شيرين منشأ شخصيت در ادبيات داستانيتوان به كتاب از آن جمله مي

 .پردازدها ميپردازي نويسندگان در داستان اشاره كرد. او در اين كتاب به چگونگي شخصيت
هـاي ديگـر كشـورها اشـاره كـرده و كمتـر بـه بررسـي         وي در اين اثر اكثراً به داستان البته

 بـراي  ،)1387( نيز پيام يزدانجـو  ادبيات پسامدرن است. در كتاب هاي ايراني پرداختهداستان
ادبـي   و فكـري  انگيـز  بحـث  و گسـترده  جريـان  بـا  بيشتر آشنايي و ها ابهام بخشي از زدودن

منصـوره   كنـد. مهمترين مباحث پسامدرن بسنده مـي  هدآوري و ترجمپسامدرن، تنها به گر
 منيرو از آتش كنار كولي رمان در پسامدرنيستي هاي مؤلفه بررسي« هدر مقال )1388( تديني
 كوتـاه،  اتصـال  وجودشناسـانه،  محتواي نيز به بررسي عناصر پسامدرنيستي چون» پوررواني
  پردازد.در اين اثر مي غيره و )ادبي شگردهاي( تصنع كردن آشكار

كدام از  پردازي و پسامدرنيسم، هيچهاي شخصيتبا وجود گستردگي تحقيقات در حيطه
اين آثار دقيقاً به بررسي شخصيت زن در آثار پسامدرن كـه دسـتور كـار ايـن مقالـه اسـت،       

  اند.نپرداخته
  

  چارچوب نظري -3
نيا، اگزيستانسيال، ساختارشـكني،  شيزوفردر چارچوب نظري اين مقاله از نظريات وابسته به 

  شود.صدايي و فمينيستي در برابر ايدئولوژي بهره گرفته ميچند
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انديشـند و هـدف خاصـي    هايي هستند كه متمركز ميهاي ايدئولوژيك شخصيتشخصيت
 هانـد. آلتوسـر و بـاختين آنهـا را زيـر سـلط      صـدايي هاي مصمم و تكدارند، آنان داراي انديشه

تـوان از  ها مـي دانند. تنها با چندبعدي كردن صداها و انديشههاي ديگران ميبعدي انديشه يك
وارد به  هاي بومي، جهان كارگران تازهزبان و زندگي روزمره، جهان قدرتصدايي بيرون آمد.  تك

آورنـد  صـدايي را پديـد مـي   گيرنـد، چند شهرها و مانند آن هنگامي كه در كنار يكديگر قرار مي
)Bakhtin, 2000: 63هـاي  ويـژه در آدم  ايـدئولوژيك را، بـه   هصدايي و انديش تك ه). آلتوسر ريش

دانـد كـه از طريـق كليسـا، مدرسـه،      هاي ايدئولوژيك دولت مـي ها و دستگاههمان سنت ،عادي
لباس پوشيدن و نوع زندگي  هتواند شيو ايدئولوژي مي«گذارند. هاي ديگر اثر ميتلويزيون و مكان
سـنتي  . حتي كساني كـه ايـدئولوژي غير  )237: 1368(ايلگتون،  »در انسان بياموزدرا ناخودآگاهانه 
كننـد، امـا   زيـرا در يـك هـدف خاصـي تمركـز مـي      توانند ايدئولوژيك باشـند.  دارند گاهي مي

  انديشند.چيز پراكنده و مردد مي شوند و در همههاي شيزوفرنيك از تمركز خارج ميشخصيت
 هـاي پراكنـده و شـيزوفرنيايي دارنـد.    ها شخصيتسياليسترسد كه اگزيستانبه نظر مي

هســتند. بــارزترين خصوصــيت  يپريشــ يكــي از انــواع اصــلي اخــتالالت روان« 1شــيزوفرنيا
تفكـر   ]...[اين دسته از اختالالت، اختالل شديد در توانايي تفكـر روشـن اسـت    همتمايزكنند

. اين مفهوم اصـطالحي از  )21:1373(برونو،  »رسدايشان به نظر عجيب و كامالً غيرمنطقي مي
نيمـه شـدن ذهـن بيمـار اشـاره دارد و      ميالدي اسـت و بـه دو   1911در سال  اويگن بلويلر

هنجـاري در رفتـار    بـه هاي ذهني، گسيختگي، تـوهم و نا ارتباطي ميان كنشآن بي همشخص
امدرن بـه  ويژه پسـ  هاي داستاني بهاين بيماري در شخصيت ).81: 1369 بولوك، و (استالي است

 ي در پرداخـت شخصـيت  نژندي نيست بلكه تكنيكـ  شود و تنها يك روانيك شگرد بدل مي
 بـراي  كـه  انـد اي طـرح كـرده  است. شخصيت شيزوفرنيك را دلووز و گتاري به صورت ويـژه 

، شـيزوفرني و ميـل   »ضـد اديـپ  «يابـد. دلـوز و گتـاري در   مي مناسبت پسامدرن هايرمان
هـاي  اند در ميل اديپي مثلثي به ناميپي فرويد طرح كرده و گفتهشيزويي را در برابر ميل اد

پدر قدرت اصلي است و براي رهايي از قـدرت   . در اين مثلث،پدر، مادر و كودك وجود دارد
خـواهر و   هكه در زمـر  پناه برداو بايد از مادر فاصله گرفت و به شيزو يعني اشخاص بسياري 

اي هاي پراكنـده مادري به حيطه هاي تمركز در يك حيطج هستند؛ به زبان ديگر بهمانند او 
 .v( چون خواهران، همكاران و دوستان رو آورد تا از تمركز و امپراتوري اديپي رهايي يافـت 

                                                            
1. Shizophrenia 
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Deleuze & Guattari, 2000: 211-212(. انديشند  اي ميها به شيوهدر نزد آنها شيزوفرنيك
آنهـا ميـل را   اند.  1متمركز در سيالن و صيرورتجاي پيروي از هنجار يا تصوير ثابت و  كه به

تنـزل   يبه جا يبلوك كودك« دهنددهند و آن را در حركت قرار ميبه چيزي خاص تنزل نمي
 يكنـد، مـ   يمـ  يكند، از آن قلمروگذار يرا در زمان جا به جا م ليافرازد. م يآن را بر م ليم

اين حركت و صيرورت ميل انسان را بـه   .)19: 1392 گتاري، و (دلوز »شوند ريگذارد اتصاالتش تكث
هاي كوشد ميل انسان را در چارچوبكند. جامعه ميهاي ديگر متصل ميمحارم شيزو و نيز ابژه

 2. اين محدوديت و عدم صـيرورت را قلمروگـذاري  خاص حقوقي، اجتماعي و رواني محدود كند
اسـت. در مقابـل    ايدئولوژي گذشته ها، قوانين واند. قلمروگذاري همان پايبندي به سنتناميده

هــاي اجتمــاعي خــارج كنــد، هــا و محــدوديتآن هنگــامي كــه ســوژه خــود را از چهــارچوب
هـاي   كند كه چارچوب بنابراين ميل شيزويي تالش مي .)هماننك. ( شودناميده مي 3قلمروزدايي

  زدايي نمايد.ايدئولوژيك را قلمرو
گوينـد ايـن    ورزند و مي ها اصرار ميها و تضاد نمايي اين گسيختگيها به باز پسامدرنيست

بـه   ،صـدايي  شود كه ايدئولوژي و تك كند اما سبب مي ها ياد مي هاي آدم عمل اگرچه از رنج
ي ايـدئولوژيك كـه بـاختين از آن    از ميـان بـرود. ايـن صـدا     ،بعـدي مـردان   ويژه صداي تك

گويند صـداي مـردان    ند و ميكن گويد، دلوز و گتاري از آن به عنوان قلمروگذاري ياد مي مي
قـرار دارد و زن شـدن و ماننـد زن     4اما در برابر آن صداي اقليـت همان صداي اكثريت است. 

صـدايي،  اي چندهـ  يكـي از ويژگـي  شود كه ايدئولوژي اكثريت ازبين برود.  انديشيدن سبب مي
ه در متنـي  گويد: سخنان يك متن ريش است. وي مي بينامتنيت است كه باختين از آن ياد كرده

بنيامتنيت به عنـوان مفهـومي   «شكند.  كند و ساختار آن را مي ديگر دارد، اما آن را دگرگون مي
توان سادگي نمي گذارد كه بهبرخوردار از يك تاريخ پيچيده، مجموعه تضادهايي را به نمايش مي

هـا و  نه. هنگـامي كـه نويسـندگان زن بـه مـتن افسـا      )90: 1380(آلن، » آن تصميم گرفت هدربار
نمايند به اين كار دسـت  كنند و آنها را در متن خود و به سود خود دگرگون ميها رو مياسطوره

    اند.اند. اين دگرگوني همان است كه دلووز و گتاري آن را صيرورت ناميدهزده

                                                            
1. Becoming 
2. Territoralization 
3. Deterritoralization 
4. Minor 
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مطـرح  » نوشتن در مقـام زن «فمينيستي  هدلووزي، نظري» زن شدن« در سمت و سوي
دهنـد. اگرچـه   ها را در حاشـيه قـرار نمـي   ويسندگان زن مانند مردان، زنگردد. معموالً نمي

مردان بنويسند و در اين شيوه ناخودآگـاه تحـت تـأثير     ممكن است گاهي زنان نيز همچون
رو  » نوشتن در مقام زن«ه آگاهانه باما هنگامي كه زنان خوديرند، ساالر قرار بگايدئولوژي مرد

(امـور  توانند با بيـان تجربيـات خـود    زنان مي«يابد. تفاوت مي دانمر هايشان با كنند، نوشتهمي
جهـان  هاي جنسي بـراي مـردان و ماننـد آن)    خانوادگي، احساسات زنانگي و مادري، ايجاد محروميت

توانند در زبـان مردانـه عـدم    . آنها مي)265: 1390(تسليمي، » دلخواه خود را در متن پديد آورند
زي ميـان واقعيـت و   مـر هاي عدم قطعيت، آشفتگي زبان و نيز بييوهقطعيت ايجاد كنند. از ش

. ناگفته نماند شودها سبب ترديد خواننده نيز ميدلي و سرگشتگي شخصيترؤياست. شك، دو
شكني، آشفتگي زبان و ذهن نيـز بـا صـيرورت و قلمروزدايـي دلـوزي       كه عدم قطعيت، شالوده

شكني كنند و دلوز و گتاري اين عمل را زن شالودهتوانند صداي مردان را صداست. زنان مي هم
دسـتي  دارد و او را از فرامـي نداردهاي جنس مذكر را از ميـان بر نامند: زن شدن استاشدن مي
: 1392، گتـاري  و (دلـوز  هـاي شـدن اسـت   كشد. زن شدن اولين كوانتوم كليدي شـكل بيرون مي

156-158.(    
خورد. بوديار اين ي پسامدرنيستي به چشم ميمرز ساختارشكنانه بيش از همه در بي هشيو

كند به مرز ميان آنهـا فكـر نكنـيم و حتـي     جا كه پيشنهاد ميدهد تا بدانمرزي را نشان ميبي
برويد و در يك فروشگاه بزرگ وانمود بـه سـرقت كنيـد؛ چگونـه     «رؤيا را واقعي قلمداد كنيم: 

نكته كنيد كه اين سرقتي است وانمود شده؟ توانيد مأموران امنيتي را وادار به پذيرفتن اين مي
هـاي سـرقتي واقعـي    هـا و نشـانه  ها، همه بـا اشـاره  ها و نشانهتفاوتي عيني دركار نيست: اشاره

جا كه مسأله به نظـام  ارند. تا آنرو تمايلي به يكي يا ديگري ند هيچ ها بهيكسانند؛ در واقع، نشانه
در ايـن   ).93: 1384(بوديـار،  » انـد نظـام واقعـي   هـا هميشـه از آن  شـود، نشـانه  رايج مربوط مـي 

جاي نظرات  شود كه نويسنده بهشود و نشان داده ميرنگ ميها نقش نويسنده كمساختارشكني
خـود   بـالزاك در داسـتان سـارازاين   «گويد: افكار عمومي است. بارت مي هشخصي بازتاب دهند

درستي زن بود با  او به«د: نويسمي اود كن كند كه مانند يك زن عمل مياي را توصيف ميخواجه
مـوقعش،  هـاي بـي  اش، جسـارت هاي غريزياش، نگرانيهاي ابلهانهاش، هوسهاي ناگهانيترس
كنـد؟ آيـا قهرمـان    گونه عمل مـي  هايش و احساسات جذابش. او چه كسي است كه اينبازي لج

است؟ آيا خود  نانه قرار گرفتههاي ناداني خواجه در پشت اين صورتك زداستان است كه با نشانه
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گويـد؟ نوشـتار نـابودي صـدا،     زن سخن مي هاش از فلسفشخصي هتجرب هبالزاك است كه بر پاي
نابودي هرگونه سرچشمه است، نوشتار فضايي خنثي و آميخته و نا مستقيمي است كه فاعل مـا  

  ).  Barthes, 2000: 146-147( »راندرا از خود مي
پسامدرنيسـتي، نشـان دادن نزديكـي ايـن      ههم پيوستن چند انديش هدف نگارندگان در به

شود جا طرح ميفمينيستي از آن ههاي ظاهري است. انديشها در عين پيچيدگي و تفاوتانديشه
دلوزي را در برابر مردان و اكثريت آنها طرح نمايد. ايـن  » زن شدن« تواندمي» زن هنويسند«كه 

كند. ايان چيزي است كه دلوز از آن به نام قلمروزدايي ياد ميعمل از ديدگاه بارت و پساساختگر
پاشـد و از ايـن رو بـه چندصـدايي     قلمروزدايي نيز صداي مردان و ايدئولوژي آنان را از هم مـي 

هاي ميل شـيزويي و  انجامد. همچنين بحث حاضر توسط دلوز و گتاري داراي ريشهباختيني مي
  ست.شناختي ا روان هدر نتيجه داراي جنب

چه محور بحث و چارچوب نظري ماسـت، ميـل شـيزويي زنـان و قلمروزدايـي در      بنابراين آن
مـدرن،  در داسـتانهاي پسـت  هاي پارانوئيك، ايدئولوژيك و ضديت با تمركز مردانه است. انديشه

رود تا با فرا داستان خود مركزيـت داسـتان و روايـت را از هـم     نويسنده حتي داخل داستان مي
  بپاشد.
  

  ها يافته -4
و اثري از  -پورسيمين دانشور و منيرو رواني-زن  هجا شامل دو اثر از نويسندبررسي ما در اين

است. زنان در آثار نويسندگان زن، نقش محـوري دارنـد و    -عليمحمد محمد-مرد  هنويسند
مامي اي. اين انتخاب از آنجاست كه تقريباً تهاي حاشيهدر آثار نويسندگان مرد معموالً نقش

خـورد و بـراي   وار به چشم مي هاي پسامدرن در اين آثار نمونههاي زنان در داستانشخصيت
كنـيم. از سـويي حـذف    اشاره مي مقاله اثبات اين سخن به آثار پسامدرن ديگر نيز در خالل

بـرد.  هريك از سه اثر جامعيت و تنوع شخصيت زنان را در ادبيات داستاني معاصر ازبين مـي 
پور كامالً شيزويي دانشور نسبتاً شيزويي و گاه اديپي و ايدئولوژيك است اما اثر روانيزيرا اثر 

قـرار دارد كـه هـم در جـنس      -محمدعلي- مرد هاست. در برابر اين نويسندگان زن، نويسند
ها و هم در شيزويي و اديپـي  خود و هم از نظر ايدئولوژيك و غيرايدئولوژيك بودن شخصيت

 ا متفاوت است. بودن زنانش با آنه
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  ساربان سرگردانرمان شبه پسامدرن و شبه شيزويي  -1-4
شود هاي سياسي با دوستان مراد دستگير مي، هستي در فعاليتساربان سرگرداندر داستان 
يابد مراد عاشق هستي اسـت، از   ي تبعيد گردد. هنگامي كه سليم درميسرگردان هتا به جزير

كند. هستي دچار پريشاني است، اما ازدواج مي -نيكو-گر شود و با دختري ديهستي جدا مي
 هخواهد با شـوهرش بـه جبهـ   يابد و اكنون پس از انقالب ميسرانجام به باورهايي دست مي

جـان در خانـه    بـي  جنگ بشتابد اما به خاطر نگهداري از پسرش مرتضي و مادر شوهرش بي
  رود.ماند و مراد تنها ميمي

هاي اند. در ميان شخصيتهاي سنتي و انقالبي داراي ايدئولوژيزنان اين داستان معموالً
 هلغزد. هستي كه نمايندايستد، اما هستي ميدرخشد و تا پاي جانش ميانقالبي فرخنده مي

. سـيمين بـه برخـي از    دارد شخصيت سيمين دانشـور و شـاگرد اوسـت شخصـيت مـرددي     
اند اما در حد متعادلي فعاليت ها سياسيكند. آنهاي زندانيان سياسي كمك مالي ميخانواده

احـوال   هشـود. وي در همـ  دارند. هستي شخصيتي سياسي نيست اما به هر روي درگير مـي 
شود كه فرخنده را لـو دهـد و بـا    اش در ترديد و لغزش است. همين لغزش سبب ميزندگي

يابد و با مراد يمدر فرجام نجات  اگرچهسليم ازدواج نا موفقي داشته باشد و سرگردان گردد 
  كند.ميزندگي 

اسحاقيان زنان پيرو ايدئولوژي را عادي و زنان انقالبي و نيـز مـردد را اسـتثنايي معرفـي     
رود كـه رهـروان   ستيزانه دارد: زن عادي، راه چنان مي زن استثنايي، رفتاري سنت« كند.مي
، شخصيتي به ان سرگردانساربگزيند. در ميكه خود بر اند و زن استثنايي، رفتاري چنان رفته

  ). 112: 1393(اسحاقيان،  »گيردشكن و سپس همسري سنتي مي نام سليم فرخي زني سنت
اند. گروهـي كـه ايـدئولوژي    شكن نيز دو گروه هاي سنترسد كه شخصيتاما به نظر مي

را كـه   يگروه نيباختكم هدف قاطعي ندارند.  انقالبي دارند و گروهي كه ايدئولوژي و دست
 دگاهيـ از د يدئولوژيـ اساسًا ا رايداند، ز يم يتك بعد زيدارند، ن يآرمانگرا و انقالب يدئولوژيا

و  ييجـو  يهرگونـه برتـر   هيـ عل نيو اقتدارطلبانه اسـت و محفـل بـاخت    ييتك صدا نيباخت
و  ينتسـ  يدئولوژيـ . اما آلتوسـر بـر ا  )193-192: 1386 هارلند، (نك. رديگ يقرار م ياقتدارطلب
 يرو مـ  يسـنت  يهـا  شهياند يبه بازساز يدئولوژيا يبه باور و راينظر دارد، ز زين يافراد عاد

كنـد   يبانيحـاكم پشـت   يزمـان خـود بـه نفـع طبقـه       يو زندگ ديتول يها وهيكند تا از ش
)Althusser, 1971: 137(.  
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ـ به هر روي هستي از گروه ديگر است و كمتر از اين دو ايدئولوژي  اثـر   )يو سـنت  ي(انقالب
مدرن اهميت دارد، همين شخصيت چندگانه است كه به اي پساهچه در داستانيرد. آنپذمي

چه بسا در تردد  ،زندگي اجتماعي، سياسي و شخصي هوي، دربار شود، زيرا شيزو نزديك مي
گرايد. در زندگي توجه است و سپس بدان مي و صيرورت است. زماني به جريانات سياسي كم

مرد باشد. سـليم زنـي بـه نـام      هنند ديگران بينديشد و زير سلطخواهد ماخانوادگي نيز نمي
تواند. هستي ميل خود را نيز از سـليم بـه   كشد اما هستي را نمياش مينيكو را به زير سلطه

ها را دارد و چه بسا شخصيت خود را در سازد. سيمين دانشور نيز اين دغدغهمراد متوجه مي
هـا و  هـا، نـاتواني  به سستي«تي غيرمطلق جلوه دهد. كند تا او را شخصيهستي فرافكني مي

گويد كه نامي مي  جايش نسبت به فرزانههاي بيپردازد: گاه از حسادتهاي او ميضعف نقطه
ها كه به لو دادن فرخنـده  هايش در بازجويياز اعضاي تيم چريكي مراد است، گاه از حماقت

كاري در ازدواج بـا   ي بر وي و هنگامي از ندانمانجامد، زماني از چيرگي كامخواهافشان ميدر
كنـد.  . مرد نيز از نگاه سيمين دانشور ميل خود را دگرگون مي)131: 1393(اسحاقيان، » سليم

وفا معرفـي   ز او نگران و وي را كامخواه و بيدانشور همچنان نسبت به جنس مرد مظنون، ا«
وفـايي و   انديشـي، بـي  ي، خيانـت، بد ي اوست كه به كامجويهاكند. كمتر مردي در رمانمي

هاي مرد اسـت  پرستي، صفت غالب شخصيت تباهكاري موصوف و منسوب نباشد، اما شهوت
  ).132-131(همان: 

آميـزد تـا   ها مـي ها و اسطورهويژه زنان را با افسانه هايش بههاي داستاندانشور شخصيت
گيرد: روزي شاهزاده در جنگل ره ميبه» نارنج و ترنج« هبينامتنيت ايجاد نمايد. وي از افسان

اش را چيد و دختر نارنج و ترنج از آن بيرون آمد. شاهزاده عاشـق دختـر   درختي ديد و ميوه
رو دختـر   رود تا لباس مناسب براي دختر بياورد. در اين هنگام كنيـزي زشـت  شود و ميمي

د. خون دختر بر زمـين  شوبرد و خود جايگزين او ميدزدد و سرش را مينارنج و ترنج را مي
جـاي   شود كنيـز را بـه  شود. شاهزاده مجبور ميجا سبز ميريزد و يك درخت نارنج در آنمي

بـرد و آن را در   اش مـي دختر به عقد خود در آورد و درخت نارنج را هـم بـا خـود بـه خانـه     
دهـد  . كنيـز دسـتور مـي   آزاردنالد و كنيـز را مـي  وزد درخت ميكارد. باد كه مياش مي خانه

شـود.  درخت را ببرند و از چوب آن تخت بسازند. دوباره ازچوب درخت صداي ناله شنيده مـي 
ميرد، بلكه در پوشش درخت به زندگي خود گاه دختر نارنج و ترنج نمي در سراسر داستان هيچ

 كنـد  شـود و شـاهزاده بـا او ازدواج مـي    دهد تا سرانجام به شكل اصلي خود ظاهر ميادامه مي
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خوابد بلكه نميصداي ميل هستي فرونيز  جزيره سرگردانيداستان  در. )30-13:  1391، (يوسـفي 
در ايـن   ديگر قرائت گـردد كـه   هتواند به گونرسد. اين افسانه ميدر فرجام به مراد مياز سليم 

كند؛ هستي كه زن است ماننـد شـاهزاده آن   شكني خودنمايي ميصورت بنيامتنيت و ساختار
شـود و  كند و از اولي جدا ميدو زن شاهزاده و به ترتيب انتخاب مي همثاب را به دو سليم و مراد

كند. ارتباطي كه تردد و صيرورت هستي با مردهـاي متفـاوت دارد، همـان    با دومي ازدواج مي
  .كننداست كه دلوز و گتاري از آن به نام شيزو ياد مي

هـاي  يـاد شـده در رمـان    هانروي آوردن دانشور به شخصيت شيزويي با بينامتنيت افسـ 
خورد و ايـن شخصـيت اگرچـه تـالش دارد از شـيزويي بـودن بـه        ايراني كمتر به چشم مي

  است.  هايي از شيزويي بودن رو آوردهپناهگاهي ثابت بگريزد، عمالً به جنبه
كنـد، امـا   شـكنانه اسـتفاده مـي   از شـگردهاي پسامدرنيسـتي و ساختار  سيمين دانشـور  

زنده ارائه دهـد. او مربـوط بـه نسـل قـديم اسـت و بهتـرين اثـرش همـان          تواند اثري ار نمي
ها چنـدان  گويي هاي فراواني است، اين پراكندهگويي است. اين رمان داراي پراكنده سووشون
هـاي  پاشيدن ارزش هاي ساختارشكني ازهمشكنانه و هنرمندانه نيست. يكي از هدفساختار

صـدايي   كه آنها را از هم بپاشد، بـا آنهـا هـم   يش از آناما دانشور ب ؛خود است هاجتماعي زمان
اش به آرامش نسبي دست يابد. بنابراين اثر حاضر سرسختانه است تا شخصيت داستاني كرده

شـيزويي و   اي از شخصـيت نيمـه  توانـد نمونـه  به شيزويي بودن هسـتي اشـاره نـدارد و مـي    
تر آن اسـت و  شيزويي هنمون ر آتشكولي كنااديپي در داستان پسامدرن باشد. اما رمان  نيمه

 نويسد.تر از دانشور ميپور زنانهاز اين ديدگاه رواني

  
  
  كولي كنارآتشرمان شيزويي  -2- 4

دختـر   ،رود و با آينهنويسي به نام مانس به جنوب ايران ميقصه كولي كنار آتشدر داستان 
اش بـا  آينه با شنيدن آشنايي هيلكند. قباش ميشود و با فريب او را وارد قصهآشنا مي ،كولي

 هـاي فراوانـي  ينه در شهر بـا خشـونت  كنند. آشهرها مي هزنند و او را آوارغريبه شالقش مي
اش بيـرون رود، امـا   خواهد كه از قصـه يابد و از او ميد و سرانجام مانس را ميشومواجه مي

  گردد.ميپدري بر هبه خانتواند اين كار را انجام دهد. آينه در پايان نويسنده ديگر نمي
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هـاي عـادي و انقالبـي قـرار     در اين داستان، آينه نيز ماننـد هسـتي در برابـر شخصـيت    
گيرد و شخصيت او سرگردان است، اما مانند هستي از طبقات برتر نيسـت و يـك كـولي     مي

 هـاي خـود را  مشـغولي  انـد، دل برابر زناني كه داراي ايدئولوژي سنتي و انقالبي است. وي در
دارد و سرنوشتش مردد بودن و داشتن صيرورت است. وي آگاهي چنداني ندارد كـه بتوانـد   

اي از كند تا بـه گونـه  ميها چشمش را بازهاي مردم شهر و آوارگيشك فلسفي كند اما ستم
برد. مرداني كـه بـيش از   آگاهي دست يابد. آينه براي رهايي از اين آوارگي به مردان پناه مي

برد كه  چنان به مردهاي متفاوت پناه مي آينهخورد. در زندگي زن به چشم ميرمان دانشور 
آزاده در رمان » آزاده خانم«انند شخصيتم ؛توان او را همواره در شدن و صيرورت دانستمي

مـردان   هدهـد و در قالـب همـ   مردان تن مي هرضا براهني كه به هماثر  اشخانم و نويسنده
آينه نيـز بـه    كند تا از صيرورت نيفتد.خواهان اوست اطاعت نميآيد و از نويسنده كه ميدر

از . رود تا ميل خود را عمالً صـيرورت دهـد  كند و به شهر مياي از نويسنده اطاعت نميگونه
ـ    هپور، نموناين رو رمان رواني  هشيزويي كامل است. او نبايد براي آرامش خود حتـي بـه خان

تواند استقالل يابـد، تـا در   ا با داشتن اتاقي از آن خود ميساالري رو آورد. او تنهپدري و پدر
خـواهم  گويد: وقتي از شـما مـي  پدري بيرون آيد. ويرجينيا وولف مي هاين اتاق از قلمرو خان

خواهم در حضور واقعيت پول در بياوريد و اتاقي از آن خود داشته باشيد، در واقع از شما مي
تحركي باشد، چه بتوانيم آن را منتقـل كنـيم و چـه    پررسد زندگي زندگي كنيد، به نظر مي

خواهد اتاقي از آن خود داشـته باشـد و از   . اما آينه هنگامي كه مي)155: 1388(وولف، نتوانيم 
ـ  هتواند. واقعيت جامعاش جدا شود، نمياتاقي هم ديگـر اسـت. تنهـايي زن در     ايهايراني گون

چيـز در دسـت مـردان اسـت.      ز روستا تا شهر همهزند. ااينجا روزگار بدي را برايش رقم مي
شود هيچ چيـز  رانند و هنگامي كه به شهر رانده ميزنند و ميمردان روستا آينه را شالق مي

كند اتـاقي از  جا نيست كه بخواند. وي آرزو مييابد حتي خروس روستا نيز در آنبهتري نمي
  است. ن عمومي پيدا شدهاماك هادار به جاي آن،آن خود داشته باشد اما اكنون 

تهـران،   سحر كرده باشـي.  خواند، حتي اگر شبي را زير كاميوندر تهران هيچ خروسي سحرگاه نمي
توانستند اتاقي گشتند و زنان ميها را نميخانه، هنوز مسافر59و سال  جاني داشت.آسمان سفيد بي
پـور،  (روانـي ومي بروند و اجازه بگيرنـد  اماكن عم هكه به اداراي، هتلي پيدا كنند بي آندر مهمان خانه

1393 :142 .(  
وار مسـافران   خواهد اتاق بگيرد، آن هم اتاقي در مسافرخانه كه ريزومـه مسافر خسته مي

هويـت را   هاي متفاوت و بـي دهد. هتل محلي است كه آدمزياد و نه دائمي را در خود جا مي
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 هريشـ هـاي بـي  شنا شود. هتل محـل آدم دهد تا آينه نيز با مردان بيشتري آدر خود جا مي
ريـزوم را  اسـتعاره   اند. گياه ريزومه ريشه نـدارد، دلـووز،  اي است كه دائم در صيرورتريزومه

است كه ساقه  ياهيگ زومير« هويتي را نشان دهد.هدفي و بيكند تا صيرورت، بيمطرح مي
است، فاقد  شهير يلوز بد يكه به گفته  ياهيكند. گ يدر خاك رشد م يافق ياش به گونه ا
 يآن تابع قـانون و قاعـده   » شدن«كند و  يم يمنطق زندگ يكه ب گانيبه پا يساختار متك

اش عكـس  تر آينه است زيرا شناسـنامه هويتاز همه بي .)489: 1391 ،ي(احمد »ستين يخاص
سنتي و قلمروگـذاري شـده داراي    هندارد. زن در جامع» من«ندارد. وي هويت و اسمي جز 

هاست. سرنوشتش در قلمرو مـرد  ها و افسانهنامي در واقعيت خارجي نيست و فقط آدم قصه
آيـد و بيهـوده   پور اين بالها از دست مرد بر سر زن مـي است. در نزد رواني قلمروگذاري شده
  داستان آينه مرد است. اكنون بايد اين بال را بر سـر فرزانـه هـم بيـاورد.     هنيست كه نويسند

دن زنان ريشه در ايدئولوژي دارد، اما آينه درگير است. درگير با هويت خـود در  هويت كربي
شود كه وي جاي خود را در اي كه پيرامون اوست. درگيري سبب ميبرابر نويسنده و جامعه

 هخويش همواره تغيير دهد و به آگاهي تازه و مرددي دست يابد. اين آگاهي بـا كلمـ   هجامع
زن  هنويسند هنيست، بلكه آين -مانس-مرد  هنويسند هينه در واقع آينشود. آدار ميآينه معنا

زنِ در حـال   هسيمين دانشور و خوانند هزن است. مانند هستي كه آين هو خوانند -پوررواني-
  صيرورت است.

شناسي اگزيستانسيال انسان موقعيت خود را در تنگناهاي اكنـونش تشـخيص    هستيدر 
فروشي در شرايط  ساالر چه بايد كرد؟ تنمرد هدر اين جامعه موقعيتي همچون اينكدهد؛ مي

تـوان  هايش را ميها و قلمروگذاريدستي تا چه اندازه آلودگي است؟ آيا سنت كنوني در تهي
شـناختي را   هاي هسـتي ها و پرسشپور عمالً اين دغدغهدر هر موقعيتي پاس داشت؟ رواني

زدايي كند و به عـدم قطعيـت پسامدرنيسـتي    ود تا آن تعين قاطع سنتي را قلمركنطرح مي
برسد. آينه مانند هستي نيست كه گناهش كمتر بخشـودني باشـد. كـامجويي آينـه از نـوع      

  دهد.تدريج به فاحشگي تن مي بر عللي به هرزگي نبود اما بنا
گناه شمردن يك روسپي مخالف نويسنده است؟ آيـا مـردان    راستي آيا خواننده در بي  به

پدري و به  هاند؟ آينه با بيمار شدن پدر به خانهاي خود باعث آن نشدهمروگذاريسنت با قل
پناه است. اين بازگشت به معني استقرار و عدم جا نيز بيگردد، اما آنميهاي محلي بازافسانه

آزادي  هميـرد و شـايد ايـن نشـان    ها نيست. پدر آينه مـي صيرورت و پايان يافتن گسيختگي
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مـا قلمـرو   ميرد. اب است -مانس-تا نويسنده كه يك مرد شود آزاد نمين نسبي آينه است، ز
شود و آينه آخرين كسي نيست ساالري با سوختن زن گرم ميميرد. مردساالري نيز نميمرد

توانـد   اين اولين آتش روي زمين است. اولين آتش كه اولـين مـرد دنيـا مـي    « سوزد.كه مي
  ).101: 1393 پور،(رواني» خودش را با آن گرم كند

  
 
  

  باورهاي خيس يك مردهشيزويي زنانه و مردانه در  -3- 4
يادداشـت شـوهرش را    هدفترچـ  ،همسر ناصـر صـبوري   ،مانا باورهاي خيس يك مردهدر رمان 

گيـرد   خود مي هكند؛ شوهر در روز تولدش زميني براي شركت تعاوني مسكن اداربازخواني مي
 هبيند و در اين ميان هدايايي چـون خودنـويس، دفترچـ   و مانا جشن تولدي براي او تدارك مي

شود. اعضاي شركت تعاوني در كار ساختمان خانـه  تقويم و كتاب چاپ سنگي به ناصر داده مي
 باشي براي كندن قنـات و راهـي كـردن    خورند و شخصي سحرآميز به نام مقنيميآبي بر به كم
يد همچنان كه انسان به زن نيـاز دارد، آب و  گوباشي مي دهد. مقنيبه چاه آنها را ياري مي آب

تا با زني زيبا بـه نـام   گيرد قنات هم به زني به نام چاه محتاج است. وي از اين تمثيل بهره مي
ناصـر   شـود. اش كشته مي جاللي ازدواج كند. پس از ازدواج با او توسط برادر كوتولهمليحه مير

باشي بـه   هاست. از جمله عشق مقنيندگي آنخورد كه شبيه زميدر كتاب سنگي به مواردي بر
تـر از زنـان اسـت. ناصـر     تر و ماليخوليـايي مليله. در اين داستان شخصيت مردان، شيزوفرنيك

شخصـيتي اسـت كـه بـا منطـق پسـامدرن و ساختارشـكنانه قابـل بررسـي اسـت. همچنــين           
زننـد تـا   ميبـاز  شان از تمركز به زني خاص سرباشي و رئيس اداره با آن تمايالت جنسي مقني
كننـد تـا از   جاللي متمركز ميا به مليحه ميرجانبه عشق بورزند، اما در فرجام ميل خود رچند

گسيختگي شيزويي بيرون آيند. در اين ميان مانا در پايان ماجراي آنها با آنان شـباهت نسـبي   
تـر. امـا خـانم    خود متمركزتر است و به ايـدئولوژي سـنتي نزديـك    هيابد. زيرا مانا به خانوادمي
انديشد و اميالش را پراكنـده  هاي متفاوت ميجاللي اين تمركز نسبي را ندارد و گاه به آدممير
  كند.كم مرداني را به خود مشغول مي دهد و دستكند و صيرورت ميمي

صـميمي،  مانـا پور  -1كه نقـش مهمـي دارنـد:     هاي رمان دو زن هستندميان شخصيت 
جاللـي كـه از عوامـل عـدم تعـادل در      مليحـه مير  -2 ؛لي داردنقش متعاد همسر راوي، كه
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باشـي   داستان است. وي گاهي نقش مليله در داستان كتاب سنگي را دارد و معشـوق مقنـي  
اكنون مركـز عشـق ناصـر،     در زمانداخل كتاب است و نيز در نقش چاه، همسر آب است و 

، نقش مليحـه بـا ميـل شـيزويي و     باشي و رئيس اداره است. بنابراين باشي، برادر مقني مقني
جا كه ري نسبت به مانا دارد. اما از آنبراي داستان پسامدرن اهميت بيشت وارشحركت ريزوم
ـ     همردانه و نيز از زاويه ديد نويسند ،زبان داستان مانـا و ميرجاللـي    همـرد اسـت صـداي زنان

ايي اسـت كـه در   مرده ههم هدربار باورهاي خيس يك مردهشود. شايد خوبي شنيده نمي به
اند. ايـن مردهـا زبـان ندارنـد و     داشته و در خيال راوي دوباره زنده شده كتاب سنگي حضور

گشـايد. بـا ايـن حـال اگـر راوي از مردگـان سـخن        فقط خيال راوي مرد است كه زبان مي
گويد، اما زندگي سخن مي هاي زنده نيست، مرده است. راوي دربارگويد، خود نيز به گونه مي
ها در زيرزميني كه ياد آور زيرِ زمين است زندگي گي در اين داستان تيره و تار است. آدمزند
، پـدر،  گردند. راوي با مـادر، خـواهر  ي آنها ساخته شود و به زندگي بازاي براكنند تا خانهمي

برند. زندگي با آب همگام است و هنگـامي زنـدگي   جا به سر ميهمسر و فرزندان خود در آن
  اش را طي كند كه آب قنات به چاه برسد.ل عاديبايد روا

كند. بنابر اين سخن آب با زنـدگي و  اما مقني آب بيشتر را منوط به ازدواج با مليحه مي
 -مليحـه -خورد؛ آب و قنات همان آقاي مقني است كـه بايـد بـا خـانم چـاه      ازدواج گره مي
دامه يابد. حتي مليله كه در كتاب ها بايد به چاه منجر شوند تا زندگي اآب هازدواج كند. هم

اكنون كه مليحـه بـا    كند شكل ديگري از اين چاه است و همچاپ سنگي با مقني ازدواج مي
شود. اين مليله مورد توجه بـرادر مقنـي و راوي و   كند، مليله نيز خطاب ميمقني ازدواج مي

مليحـه در   .پديـد آورنـد   اند تا توهم شيزويي راگونه ديگران است و ماجراها، رؤيايي و خواب
ايـن رؤيـاي    هاي ادامرؤيا نيز مانند چاه مورد توجه بسياري از مردان است. مليله نيز به گونه

چاه براي مرداني چون آب و قنات است. داستان به صورت نمادين نيز صـيرورت و تنوعـات   
د بيـرون  مرز است كه گاهي از صورت نمـادين خـو   دهد. اين اثر چنان بيعشقي را نشان مي

 هبـر نظريـ   اصلي اين رمان اسـت. رمـان بنـا    همرزي ميان واقعيت و خيال مشخصآيد. بيمي
تـر از واقعيـت خـارجي.    پسامدرنيستي بودريار مدعي است كه رؤيا واقعي است، حتي واقعي

كه مانا در آغاز داستان خواننده  اين رؤيا درست است كه از آن شخصيت زن نيست اما همين
خواهد خيالش را واقعي جلوه دهـد و نگـاه مـا را در    كند، ميشوهرش دعوت ميرا به جهان 

  گويد:راوي مي )6: 1383محمدعلي،  .(نكجهان آن بلغزاند 
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واقعيت ذهنـي امـروزم    هكنند اما بيان ام جزو صدها تصوير معقول،مردد بودم كه آنچه ديده
ماسـيد و  در دهـانم مـي  » يـت واقع هكننـد  بيان«حواس... طعم واژگان  است؟ يا يك اختالل

ايم بـا  هـ اطمينان پيدا كـنم كـه رؤيا   خواستم پيش از هضم وقايع،واقعي بود. ميسخت غير
  حاصل خيال نيست.  ام واقعيت منطبق است و زندگي

ايـن   هنكند حاال، اين زندگي، خود در خيالي ديگر عجين شده باشد و همـ «با خودم گفتم: 
كردم ايـن زنـدگي موهـومي، خـود     گيز بود اگر خيال ميان وحشت[واقعيت است؟   هاموهوم

  . )6: ] (همانزندگي موهومي ديگري است. توان اين دومي و سومي را نداشتم
  

آبي بر دوش دارد و راوي همواره اين  هيكي از تصاوير موهوم تصوير دختري است كه كوز
انند دومي واقعي اسـت.  بيند: مليله يا مليحه، كه اولي نيز متصوير را در پيش چشم خود مي

خورند و جهان خواب و بيـداري، كتـاب و زنـدگي،    در اين رمان چندين جهان با هم گره مي
و آينـده، روسـتا و شـهر، سـنت و نوبـودگي و قلمروگـذاري و        واقعيت و خيال و نيز گذشته

ري بـه  گردند. راوي داستان همواره از نو به سنت، شهر به روستا، بيدامرز ميزدايي بي قلمرو
بيابـد و عشـق گذشـته، اثيـري و      برد تا پيوندي ميان مليله و مليحـه خواب و كتاب پناه مي

زنـدگي و همـان آبـي اسـت كـه       هواقعي مليله را در مليحه ببيند. عشق بـه مليحـه مايـ   فرا
پيوندد. اما اين شيزوفرنيا بيشـتر در شخصـيت همسـر    رمان را به هم مي ههاي پراكند بخش

شود و برخي از خورد و فقط گاهي به تبع او در مانا و نيز در مليحه ديده ميمانا به چشم مي
كنـد. امـا از   گرايانه و شيزوفرنيايي راوي در آنها سرايت مي هاي اگزيستانسياليسي، پوچجنبه

آن مرد است، زنـان در حاشـيه قـرار     هجا كه راوي و شخصيت اصلي داستان و نيز نويسندآن
كه مانا مليحه ي بيش از اينآيد. چه رنجشان چندان سخن به ميان نميهاي گيرند و از رنجمي

اش بداند و خانه را با وجود زني ديگر جوي خانه براي خود، رقيب زندگيو همه جست را با آن
 هشـود و نويسـند  آنان اشاره مي ههايي از مجادلناامن تصور كند؟ در اين رمان فقط به گوشه

 اثـر  من ببر نيستم پيچيده به بـاالي خـود تـاكم   ارد مانند رمان نداني به آنها ندمرد توجه چ
ـ    .هاي زيادي داشته باشدصفدري. فقط اين مرد است كه بايد زن  هداسـتان محمـدعلي نمون

هاي ايم و از نمونهضرورت از آن ياد كرده مرد است كه به ههاي نويسندگونه از داستان همين
كشد، او نيـز گـاهي   دليل آن نيست كه او رنج نميايم. صداي خاموش زن ديگر پرهيز نموده

روي بـراي رسـيدن بـه واقعيـت زنـدگي      هر شود ولي بههاي زندگي دچار پوچي مياز منگنه
كمي بور شدم كه چگونـه  «گويد: شود شوهرش را ببخشد. زور سرنوشت چنين ميناچار مي
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د شخصـيت او جـز ايـن    . اما وقتي خوب فكر كرنظر كند قادر بود به اين راحتي از من صرف
  ).311: 1383 علي،(محمد »توانست بكندكار حركت ديگري نمي

در رمان پسامدرن گسيختگي و شيزو داراي دو معني است گاهي پوچي منفـي را در بـر   
اند و گاهي پراكندگي در ميل و لذت را بـه همـراه دارد كـه    دارد كه معموالً عامل آن مردان
ساالري و مردي خاص بيرون آينـد. در  پدر هباشند، تا از سلطزنان بايد به آن گرايش داشته 

 هـاي زنانـه حالـت دوم.    آيـد، امـا در رمـان   هاي مردانه حالت نخستين بيشتر پيش ميرمان
شود، امـا شخصـيت اصـلي    علي به اين امر نزديك ميدرست است كه مليحه در رمان محمد

يابـد. در  يل در هستي پايان ميداستان نيست. در رمان دانشور اين گسيختگي و صيرورت م
چه اين گسيختگي سخت است ي و صيرورت ادامه خواهد داشت اگرپور گسيختگرمان رواني

روي گسيختگي در رمان پسامدرن بهتر از تسليم مطلق هر اي جز آن ندارد و بهاما آينه چاره
  هاي ايدئولوژي است.شدن در برابر قلمروگذاري

  
  گيرينتيجه

كنند، زيرا بـر ايـن باورنـد كـه     در برابر ايدئولوژي، شيزوفرنيا را پيشنهاد ميها پسامدرنيست
زنان نيست اما ناخودآگاه مسائل  هنبايد فريب ايدئولوژي را خورد. رمان محمدعلي، در انديش

زنان است اما تا حدي مشـكل زنـان را مردانـه     هكند. رمان دانشور در انديشزنان را بازگو مي
اي چـون مـراد را بـراي رسـيدن بـه آرامـش و ايـدئولوژي        لگوهاي مردانـه كند زيرا ا حل مي

هـاي شـيزوفرنيايي و فمينيسـتي را    بيشتر از همه خواسـته  پوركند. رمان روانيپيشنهاد مي
ساالر هنگـامي  امكان ندارد. زيرا ايدئولوژي مردكند و رسيدن به ايدئولوژي در آن تشويق مي
نه مطرح شود. آينه هيچ الگويي ندارد كه به آن پناه ببرد، نه يابد كه الگويي مردااستقرار مي

  .در شهر و نه در روستا كسي نجات بخش او نيست. پدر هم پناه گاه او نيست
، نويسـنده  باورهـاي خـيس يـك مـرده    در هر سه رمان سـه جهـان وجـود دارد، در رمـان     

 است، هر سه مردصاحب كتاب سنگي مردي قديمي؛ و شخصيت اصلي رمان، ناصر  ،عليمحمد
هستي، سيمين، و شخصيت  ، نويسنده سيمين دانشور؛ استادساربان سرگردان. در رمان هستند
 هپـور، نويسـند  نويسنده، رواني كولي كنار آتش. اما در رمان اندهستي است، هر سه زنكه اصلي 

زن  كـه هـر سـه    اينكـه  در ايـن اثـر   ؛ و شخصيت اصلي آينه است. -مانس-درون داستان، مرد 
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پسامدرنيستي اگر مشكلي در ميان باشد، پاي  -نيستند، زيركانه است. زيرا در داستان فمينيستي
  مرد نيز در ميان است.
زنان  ههاست و دربارهاي پسامدرن اعتراض اجتماعي و نفي قلمروگذارياساس كار رمان

كولي  ي چونهاي رمان اي مردان هرچه بيشتر زدوده شود.هبدين گونه است كه قلمروگذاري
  اند.بيشتر در اين باره موفق بوده كنار آتش
و پسامدرن تقسيم (مدرن)  اگزيستانسياليسم ههاي ابسورد از جمله به دو گروه عمدرمان

اش هاي اگزيستانسياليستي معموالً به محتواي پاشيدگي انسـان و هسـتي  شوند. در رمانمي
فرم نيز گـرايش دارنـد؛ شـيزويي بـودن بـه      هاي پسامدرنيستي به كنند، اما در رماننظر مي

هـاي  گونه كه شخصـيت  همان دهد.اي در محتوا و فرم خود را نشان ميصورت نهادينه شده
هـاي مسـتمر و پـي در پـي بـه      انـد و گـرايش  داستاني داراي گسيختگي و پاشيدگي روانـي 

 ساربان سـرگردان  در رمان .نظم استها نيز گسيخته و بيهاي گوناگون دارند، فرم رمان ابژه
باورهاي خيس يـك  شوند. در رمان ها از ساختارهاي عادي خارج ميزمان، مكان و شخصيت

هـا و  مرزي ميان واقعيتنظمي، بيكارهاي اين بيها نظم خاصي ندارند و از سازوروايت مرده
هـاي  هاي مرده در شخصيتشوند و شخصيتياهاي گذشته در كتاب زنده ميؤر روياهاست.

شوند نه نمادي از زن و مرد بلكه خود آنها مي -چاه و آب- كنند و گاه اشيازي حلول ميامرو
هـاي رمـان   از بهترين نمونـه  كولي كنار آتش هم شكنند. رمان تا ساختار زبان روزمره را در

دهد و هم فرمـي دارد كـه   پسامدرن فارسي است كه هم شخصيت شيزويي زن را بازتاب مي
برد. در فراداستان نويسـنده  مي فرمي پسامدرن) هترين مؤلف(روشن »داستانفرا«ما را به جهان 

تعمد دارد كه شگردهايش را در رمان آشكار سازد. شخصيت شيزويي همواره در حال فرار از 
گريـزد و   شخصـيت زن داسـتان حتـي از نويسـنده مـردش مـي      » آينه« يك موقعيت است.

شود تا مجموعـاً جهـان واقعـي و جهـان مـتن را      خواننده افزون بر محتوا درگير فرم نيز مي
                                                                                                   دگرگون نمايد.
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