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  چكيده
گفتمان ادبيات داسـتاني معاصـر   ر نيستي ديبه عنوان يكي از نخستين آثار فم شوهر آهوخانمرمان 

هـاي  نزديـك بـه خـوانش   » ايـدئولوژي «حاضـر بـا توجـه بـه مفهـوم       هاست. در مقالمقبوليت يافته
ت و تشريح اين اثر است. نتايج حاصل از دريافگفته مورد واكاوي قرار گرفته ماركسيستي، رمان پيش

كـه سـعي در نمـايش و القـاي نـوعي       بيرونـي  هداستان صـرفنظر از اليـ  له است كه بيانگر اين مسأ
مردساالري به عنوان يك ساختار كالن اجتمـاعي  متأثر از ي زيرين ها نيسم پيشرو دارد، در اليهيفم

بازتوليـد منطـق   تكـرار و  ست ايدئولوژيك در دست اين نهاد مسلط براي ا و در تحليل نهايي ابزاري
 نيسـم در داسـتان،  يفم همايـ  بـن  هدهند خانم به عنوان قهرمان داستان و شكلهاي آهوكنش سلطه.

هاي نظام مردساالر ايجـاد كنـد؛ در   ش و اصطكاك با ارزشه كمترين تناست ك اي پيش رفتهگونه به
متن در يك سناريوي هوشـمندانه و دقيـق، ضـمن     هبرند حقيقت مردساالري به عنوان نيروي پيش

است كه پشتيباني از قهرمان اصـلي داسـتان   اي هدايت كردهگونه كتمان روابط سلطه، اين متن را به
بنـدي منتقـدين، بـا نـوعي     پوشـالين بـيش نيسـت در تحليـل و جمـع     قهرمـاني   ،كه در واقـع امـر  

است. اما در ايـن نوشـتار بـا بـرمال شـدن كـاركرد        نيستي منجر شدهيهاي فمسوءبرداشت، به قرائت
  .مردساالري است هاست كه ناظر بر استمرار سلط پنهان متن آشكار شده هايدئولوژي سوي
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  مقدمه -1
اد ادبيـات  حساسي از حيات اجتماعي و سياسي و در زماني كه نه هدر بره آهوخانم شوهررمان 

بـه  «ميرعابـديني   هبـر گفتـ   اي نهـاده بـود و بنـا    رسالت و عملكرد اجتماعي خود را بـه گوشـه  
» داد رمانتيـك رغبـت نشـان مـي     هـاي  و پـوچگرايي  لذتجويانـه  اي، اسطوره تمثيلي، هاي داستان

يـن  پارناسي و غيرمتعهـد، ا  برخالف اين جريان ادبي شبه .است پديد آمده )276: 1380(ميرعابديني،
 (نـك. پرهـام،  كرد  نيستي خود را مطرحيادبيات فم هرمان موفق به عنوان يك اثر آوانگارد در حوز

. موضوع كانوني اين اثر مسائل و مشـكالت زنـان در چـارچوب    )286: 2535 ؛ استعالمي،971: 1340
اصر مدرن مع شبه هگذار ايران و پرداختن به هويت جديد زن ايراني در بستر جامع حال در هجامع
را » رمان قرن«شده از اين رمان بزرگ كه عنوان  هاي ارائه بر همين اساس نقدها و خوانش است.

ادبيـات داسـتاني معاصـر     هنيسـم پيشـرو در عرصـ   ينـوعي فم   با خود به همراه دارد، معطوف به
 برابـر  در زن ايرانـي  بردگي از بار افغاني براي اولين«است  عنوان مثال كامشاد معتقد به است. بوده

 و تسـليم  بـراي  زنـان  بـر  مـردان  رسـوم تحميلـي   و قـوانين  سـتمگري  از شـوهر،  هـوس  و هـوا 
كـه بـه اعتبـار    -. افغاني)195: 1384 (كامشاد،» است برداشته آنها پرده بيشتر هرچه فرمانبرداركردن

يافـت و مـورد توجـه و تشـويق نهادهـاي سياسـي و         توجهي دست خلق اين اثر به شهرت قابل
وحشـيگري و مـاجراي   «اي است كـه   كند نخستين نويسنده ادعا مي -گرفت ر قرارفرهنگي عص

» بـار  نخسـتين «است، برمال ساخته و بـراي   بر سر زن ايراني آمده» ها قرن«كه را » اي توزانه كين
 . به همين)14-12: 1388(افغاني، است  را مطرح كرده» ايراني حقوقي زن  خواري و بي«مهم  همسأل

 است ان با قاطعيت تأييد شدهنيستي داستيفم هگرفته، سوي نقد و نظرهاي صورت سياق در غالب
؛ عسـگري  14-12: 1388 افغـاني،  بـه نقـل از   نيا ؛ رجب141-140: 1382 ؛ ميرصادقي،167: 1366 سپانلو،نك. (

هايي، مطابق با سياق و روسـاخت   كلي چنين برداشتطور به .)39: 1388 ؛ سراج،177:1384 حسنكلو،
و » 1نيسـم سـاختگي  يفم«است و گوياي اين حقيقـت اسـت كـه سـناريوي      ورت گرفتهن صمت
گونـه تحقيقـات تأثيرگـذار باشـد.      است مقتدرانه بر نتايج اين توانسته» فمينيسم ايدئولوژي شبه«
چراي داسـتان، از عوامـل اصـلي    و چون به عنوان قهرمان بي» آهوخانم«واقع پشتيباني متن از در

اين رمان » در زير پوست«ساخت و به اصطالح  است اما در ژرف ز متن بودههايي ا چنين برداشت
بـا قـدرتي   » ايـدئولوژي «ترتيب كه  بديندادن است  نيستي، حوادث ديگري در حال رخيفم شبه
 (مردان) يك گروه فرادستي هت با منحرف ساختن ذهن مخاطب، سلطاس كننده تالش كرده خيره

                                                            
1. pseudo feminism 
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ضمن تثبيت وضع موجود، به فراينـد   جلوه داده، 1ي و يا فطريرا طبيع(زنان)  بر گروه فرودستي
گـري و   سلطه و تحكم استمرار بخشد. ايدئولوژي در نهايت درصدد تكرار و بازتوليد ايـن سـلطه  

يات و ژانر رمان بـه عنـوان يـك    متداول و معمول و از كانال ادب هنابرابري اجتماعي در يك چرخ
اسـت. پاسـخ    بر استثمار جنسيتي و نابرابري طبقاتي بوده هاي مبتني برگ ايدئولوژيك نظامسازو

هـاي نظـام    داستان در چه نسـبتي بـا ارزش  » ضدقهرمان«و » قهرمان«اين پرسش بنيادين كه 
مـتن تنظـيم    هبرنـد  اند و چگونه خود را با ابعـاد و كيفيـات نيـروي پـيش     مردساالري قرارگرفته

بر اين اساس ابتدا تقريري از مفهـوم ايـدئولوژي    حاضر است. هديگر مقال هألاند، محور و مس كرده
  .شود مي  پرداخته شوهر آهوخانمارائه و سپس به كاركرد آن در رمان 

  
  تحقيق هپيشين -2

 دريابنـدري،  نجـف  اسـت.  گرفتـه  صـورت  ارزشمندي هاي پژوهش آهوخانم شوهر رمان پيرامون
 ازخلق پس بالفاصله نيا جبمسعود ر و ناظمي قدسي ندوشن، اسالمي محمدعلي پرهام، سيروس

 كتـاب  ايـن  بعـدي  هـاي  چـاپ  همقدم در كه اند پرداخته آن مختلف هاي جنبه نقد به رمان، اين
 سـرايي  داستان هشيو تمجيد بر ناظر نقدها غالب اين. )16-8: 1388 افغاني،نك. ( است شده گنجانده
 زنـان  مشـكالت  و مسـائل  بـه  پرداختن هزمين در داستان اين بودن پيشرو بر اشاره نيز و افغاني
 كتـاب  بـه  تـوان  مي ديگر هاي پژوهش از. باشد مي اثر نيستييفم هسوي بر تأكيد متعاقباً و ايراني

 تلخيصـي  هارائ از پس كتاب اين در كرد. اشاره آهوخانم شوهر نقد عنوان با )1373(جعفركازروني
 بر )1392( رنجبر حسني. تاس شده توجه نويسنده شخصي سبك و زبان هألمس به بيشتر رمان، از
 در بـودن  رئـال  دليل به رمان كه است رسيده نتيجه اين به جنسيت، شناسي زبان هاي نظريه هپاي

 پـردازي  شخصيت است معتقد )1387( پندري جاللي و است بوده موفق ها شخصيت زبان انتخاب
ي ديگـر دارد.  همـين برداشـت را بـه نـوع     )1394(قاسمي . است نبوده موفق چندان رمان اين در

 هگذشـت  بازسـازي  چگـونگي  و آن روايتـي  سـطوح  رمـان،  گـويي  و گفـت  خصلت )1384( اباذري
 حنـا  و )1391(، مـروي )1383( مقـدم  تـوكلي  ،)1389( كـوچكي  و اسـت  كرده تحليل را اجتماعي

. انـد  داشـته  تأكيـد  اثـر  فمينيستي هسوي بر ني هستند كهااز محقق )1391( طاحون محمدموسي
 آثـاري  نقد به ماركسيستي ايدئولوژي مفهوم براساس نيز )1393( بخش تاج و )1390( صباغ قربان

 ايـن  بـا . انـد  يافتـه  هـا دسـت   اي از ايـن داسـتان   اند و به معاني تازه پرداخته احمد آل و چوبك از
                                                            
1. Essential 
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 شـوهر  رمان در ايدئولوژي كاركرد به مشخص صورت  به كه مدوني و مستقل تحقيق توضيحات
 كنـد  معرفـي  زنـان  سـركوب  جهـت  ايـدئولوژيك  ابـزار  يك مثابه به را داستان و بپردازد آهوخانم
 را رمان حاضر، نوشتار خوانش برخالف گرفته انجام تحقيقات اكثر طوركلي به. است نشده مشاهده

  .اند كرده قلمداد زن جايگاه بهبود به كمك جهت در
  
  مفهوم ايدئولوژي -3

علـوم اجتمـاعي،    هل بحث برانگيزترين مفـاهيم حـوز  حا مفهوم ايدئولوژي از مهمترين و درعين
بـار   آيد. اين مفهوم نخسـتين  ه شمار ميهاي علوم انساني مدرن ب فلسفه، نقد ادبي و ديگر حوزه

يكـي از پيشـگامان فرانسـوي     1»دسـتو دو ترسـي  «هجـدهم توسـط    ههاي پاياني سد در سال
هـا،   ابژه«به باور دوترسي  شد. مطرح »ها ايده«پيدايش و تكوين  هپوزيتيويسم در خصوص نحو

وي با پيـروي   )؛30: 1391 ؛ احمدي، 5: 1370 (بشلر، »مستقل از هر نوع معناي متافيزيكي هستند
ذاتي نيست و تمامي افكار  هاز تامس هابز و كاندياك بر اين باور بود كه انسان واجد هيچ انديش

ي ما موجود نيسـت مگـر از طريـق    چيز برا از طرفي هيچ .گيرد مي  تأثير احساس شكل او تحت
اند اما ذهنيتي كه هر فـرد از   ذهنيتي كه ما از آن داريم. سرانجام آنكه موجودات خالق ذهنيت

تماميت و اصل آن موجود  هدهند تواند وافي به مقصود و نشان وجه نمي هيچ يك موجود دارد به
تجزيـه   »ت واقعي ممكن نيستمعرف« نتيجه تنها راه اجتناب از اين تفكر شكاكانه كهباشد. در

ترسـي نـام ايـن علـم را     دواسـت كـه    2و تحليل روند تبديل موجودات مادي به اشكال ذهنـي 
فلسـفي گسـترش   -هـاي فكـري   است و البته ايدئولوژي به اين معنا در سنت ناميده 3ايدئولوژي
فلسفي -اريخيمفهوم ايدئولوژي در سنت ت ).29: 1391 ؛ احمدي، 87: 1387 (نك. صادقي، پيدا نكرد
است و در دستگاه فكـري   ماركس پردازش شده كارل هوسيل  صورت جدي و برجسته به  غرب به

اي دارد. مــاركس ســه گونــه برداشــت از  انديشــمندان نوماركسيســت پــس از او جايگــاه ويــژه
هـا، باورهـا، و عقايـد     بـه معنـاي نظـام انديشـه     -2؛ آگاهي دروغين-1دهد:  ايدئولوژي ارائه مي

شمول و كلي عقايد، باورهـا، و   به معناي نظام جهان -3و  اجتماعي هكم منسجم هر طبقو بيش
 ماركس ايدئولوژي در جوامعي بـه  به باور. )30-29: 1391 (نك. احمدي، اي خاص دانايي در جامعه

اقتصادي  آيد كه مناسبات سلطه بر ساختارهاي اجتماعي و به صورت اخص بر مبناي وجود مي 
                                                            
1. Destutt de tracy 
2. Idea forms 
3. Ideologie 
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توان تعبير ماركسيسم كالسيك را در مـورد آن بـه    باشند؛ در اين خوانش كه مي جامعه استوار
همـان  «است. به باور ماركس  هايي بعضاً تحقيرآميز از ايدئولوژي صورت گرفته برداشت ،برد كار

كنند، اصول و افكار و  كساني كه بر حسب قدرت توليد مادي خود روابط اجتماعي را برقرار مي
مبنـاي   . بـر )6-5: 1370(بشـلر، » آورنـد  كري را هم بر همان اساس به وجود ميهاي روشنف مقوله

قطبي، مالكان ابزارهاي توليد و توزيـع، عناصـري   دو هسنت ماركسيستي در يك فضاي ناعادالن
مناسـبات  طـوركلي   بـه  جملـه ديـن، اخـالق، زبـان و    هـاي ايـدئولوژيك از   ساخت د كه روهستن

ماركسيسـتي معمـوالً اصـطالح     هنظريـ « .كننـد  ين مـي فرهنگـي را تعيـين و تبيـ   اجتماعي و 
شــدگان،  هــا ســركوبآن هواســط بــرد كــه بــه ايــدئولوژي را در توصــيف ابزارهــايي بــه كــار مــي

هـا   پذيرند كه نه درسـت اسـت و نـه بـه نفعشـان. در نظـر ماركسيسـت        هايي را مي بيني جهان
دروغـين جهـان، تنهـا در     هايدئولوژي تصوير موهومي است از وضع امور در جامعه و اين نسـخ 

ايـدئولوژي باعـث    بنـابراين . )60: 1389 (ميلز،» اند خدمت منافع كساني است كه حاكم بر جامعه
استثمارشـده در جهـت حركـت در مسـير منويـات       هآمدن نوعي آگاهي كاذب در طبق وجود به

 ).6: 1370 (نـك. بشـلر،   هاي خودي اسـت  كردن ناخواسته به منافع گروه استثمارگر و پشت هطبق
 تـر ماركسيسـم كالسـيك بـر ايـن اسـت كـه        گويد ماركسيسم يا به سـخن دقيـق   ميبرتنس 

ايدئولوژي در بسـياري   ]...[ شود ما به يك تفسير نادرست از جهان برسيم ايدئولوژي باعث مي«
كند و چيزهايي را كه اصـالت ندارنـد و متنـاقض     موارد به نحوي از انحاء واقعيت را تحريف مي

دروغ طبيعـي و برحـق جلـوه     داري، بـه  انند اختالفات طبقاتي موجود در نظام سرمايههستند م
روبنا را كه به نوعي ماترياليسم جبري يـا   . پيروان ماركس ارتباط زيربنا/)101: 1391( »دهد مي

شد تعديل كردند و به مفهوم روساخت و نقش و استقالل نسبي  منتج مي 1جبرگرايي اقتصادي
مـاركس كـه    در ميـان پيـروان    .)see. Marx & Engles, 1977: 176( ان دادندآن نيز توجه نش

 هاز واژ 2گرامشـي  فلسـفي آنهـا را ماركسيسـم متـأخر ناميـد، آنتونيـو       -توان سنت فكـري  مي
توصـيف   ،داري اروپاي غربي و به صورت مشخص براي تحليل وضعيت جوامع سرمايه 3هژموني
. از نظـر او  كنـد  هاي اجتماعي حاكم استفاده مـي  گروههاي كنترل اجتماعي موجود براي  شيوه

تـري اسـت از نيروهـاي     ، تركيـب مرسـوم  »اجبار«و » تحكم«بودن از ضمن متمايز» هژموني«
هاي حاكم به منظور طبيعـي و   ست از عقايد و ارزشا  اي سياسي و مجموعه -مختلف اجتماعي

                                                            
1. Economic determinism 
2. Antonio Gramsci 
3. Hegemony 
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 جاي استفاده از قدرت سـركوبگر  دادن وضع موجود از طريق ايجاد رضايتمندي به مطلوب جلوه
فيلسـوف   لـويي آلتوسـر   ).228-221: 1388 ؛ اسـتريناتي، 106-104: 1391 ؛ برتنس، 188: 1387 (فرتر،

آن بـه تأسـي از لكـان معتقـد اسـت      ايـدئولوژي و منشـأ    هست كه دربـار ا ماركسيست ديگري
هميشه ناكامـل   شود كه براي گذاريم سبب مي فرآيندهايي را كه در خالل رشد پشت سر مي«

كنيم تا بلكـه   يافتن ازين فقدان عميق، ايدئولوژي را جانشين آن مي باقي بمانيم. پس از آگاهي
 ه. آلتوسر بـر سـاختارهاي قـدرت حـاكم و نحـو     )235: 1388 (ايگلتون،» كمبودي احساس نكنيم

 هـاي  ايـدئولوژي و سـازوبرگ  مشـهور   ههاي غالب متمركز است؛ وي در رسـال  عملكرد گفتمان
ماركس در خصوص بازتوليد شـرايط توليـد بـه عنـوان      با تأسي از آراي كارل ايدئولوژيك دولت

مهـم تعبيـر    هپردازد. آلتوسر در اين رسـال  واپسين شرط توليد، به نوسازي تفكر ماركسيسم مي
برد و آن را متشكل از دو پيكره يا دو  به كار مي» مدرن  دولت«را براي مفهوم » دستگاه دولت«

را  1هـاي سـركوبگر دولـت    برگر يك طرف مجموعه نهادهايي كه سـازو د داند. اصلي مي هشاخ
 هعه نهادهـايي كـه بازنماياننـد   هاي مدرن و در طرف ديگر مجمو كنند مانند ارتش بازنمايي مي

اول با تكيه بر  هساز و برگ سركوبگر دولت در درج« هستند. 2هاي ايدئولوژيك دولت برگسازو
 هكه كـاركرد ايـدئولوژي در آن در درجـ    كند، درحالي كار ميوب فيزيكـي)  له سركجم(ازسركوب 
اين نهادها كه بـه   ؛آلتوسر بر نهادهاي نوع اخير است هتأكيد ويژ. )39: 1387 (آلتوسر،» دوم است

، س.ا.د (كليسـا)  ند از: س.ا.د دينـي ا شوند عبارت صورت نهادهاي منفك و تخصيصي پديدار مي
 ، س.ا.د سنديكايي، س.ا.د خبـري جمله احزاب گوناگون)ظام سياسي و از(ني، س.ا.د سياسي حقوق

 :همـان () غيـره  (ادبيات، هنرهاي زيبـا، ورزش، و  ، س.ا.د فرهنگي )غيره (مطبوعات، راديو، تلويزيون و
ناپذير در دل ايـن نهادهـا جـاي     كند كه ايدئولوژي به طرزي اجتناب وي استدالل مي .)37-38

كـه   كننـد درحـالي   ايـدئولوژي كـار مـي   ر ابعادي گسـترده بـا تكيـه بـر     اول د هدر درج دارد و
ــ  ــا در درج ــاركرد آنه ــد اســت  هســركوبگري در ك ــرار دارد. او معتق مدرســه، كليســا و  دوم ق

: 1380 (مـك دانـل،  دهند  هاي ديگر، ايدئولوژي حاكم را در شكل محض آن آموزش مي برگسازو
هـايي اسـت    ها در شكل است اما اين آموزش» ها لياقت« و اگرچه اين نهادها محل آموزش )92

فرمانبرداري از ايـدئولوژي غالـب يـا تسـلط بـر پراتيـك ايـن ايـدئولوژي را تحقـق           هكه پروس
انـد و آن،   هاي ايدئولوژيك دولت در تأمين هـدفي واحـد شـريك    برگتمامي سازو« بخشد؛ مي

                                                            
1. Repressive State Apparatus 
2. Ideological State Apparatus 
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: 1387 (آلتوسـر، » داري است ايهكشانه سرم بازتوليد مناسبات توليد، يعني بازتوليد مناسبات بهره
مثابـه سـوژه مـورد     افرد را بـه و مشخص،  ايدئولوژي در يك مكانيسم دقيقدر اين فرآيند . )48

كند. ايـن   براي توضيح اين مطلب استفاده مي 1دهد. آلتوسر از مفهوم فراخواني خطاب قرار مي
 ههايي را كـه الزمـ   ايدئولوژيهاي فرهنگي يا  مفهوم اشاره دارد به روندي كه در آن افراد ارزش

بنـابراين   .)see. Marx & Engles, 2006: 207( سـازند  داري است دروني مي حفظ نظام سرمايه
گيرند و در چارچوب  هاي ايدئولوژيك قرار مي هايي غيرمستقل، خطاب نظام افراد به عنوان سوژه

ند. تعـاريف فـوق   كن مشخص ايدئولوژي در جايگاه كنشگرهاي معين و مشخص ايفاي نقش مي
هسـتند.  » قـدرت «و مفهـوم  » ايـدئولوژي «تنيدگي و ارتباط دروني تناتنگ ميـان   ناظر بر درهم

ها در  منظور از قدرت توانايي افراد يا گروه« گويد: آنتوني گيدنز در مورد ارتباط نزديك اين دو مي
هي متضـمن  عاليق و مفاهيم خويش، حتي در برابر مقاومت ديگـران اسـت. قـدرت گـا     پيشبرد
اي اسـت كـه اعمـال     مستقيم از زور است، اما تقريباً هميشه همراه با ايجـاد ايـدئولوژي   هاستفاد

ايـدئولوژي از   هجويان سلطه هبنابراين گيدنز نيز بر جنب .)77: 1384(» كند قدرتمندان را توصيه مي
ـ     درحـالي « كند طريق ايجاد وضعيت آگاهي كاذب تأكيد مي ر مبنـاي  كـه معتقـديم اعمالمـان ب

 ).103-102(همـان:   »رانـد  واقع نظام است كه بر مـا فرمـان مـي   گيرد اما در خواست آزاد انجام مي
داند و معتقد است  اي براي تقويت طبقات داراي قدرت مي ميشل فوكو نيز ايدئولوژي را دستمايه

زيكـي و  هـاي في  بـرد و الزامـاً بـا شـيوه     هاي گوناگون اهداف خود را پيش مي كه قدرت به شيوه
  ).100-91: 1389 ؛ فركالف،27:1384(نك. فوكو، كند  مستقيم عمل نمي

  
  مردساالري، نظام معطوف به قدرت -4

غلبه عقالنيت جديد بر تفكر متافيزيكي كالسيك و متعاقباً آگاهي انسان از وضـعيت انضـمامي   
ت در هـاي معطـوف بـه قـدر     گري نظـام  خويش در هستي، از علل اصلي توجه به جريان سلطه

هاي فمينيستي معاصر نيز نـوعي واكـنش در    جريان هاست. تحركات گسترد دوران معاصر بوده
هـاي   هاي ديرپاي مردسـاالر اسـت كـه در فرهنـگ     نظام ههاي جنسيتي و سلط مقابل نابرابري

جـنس  . دوبوار در كتاب )182: 1387 ،و براويت ؛ ميلنر80: 1382 (نك. باقري، اند مختلف ريشه دوانده
له پرداخـت كـه در فرهنـگ مسـلط، مـرد بـه عنـوان عنصـر         أبه اين مس 1949در سال  2دوم

                                                            
1. Interpellation 
2. The second sex 
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كـه زن، زائـده و    شـود درحـالي   مثابه يك هنجار و يـك اصـل در نظـر گرفتـه مـي      فرادستي به
 (نـك. دوبـوار:   ناهنجاري و به عنوان موجودي فرودستي، طفيلي وجـود عناصـر فرادسـتي اسـت    

فرانســه و ديگــر جوامــع غربــي  هجامعــكنــد كــه  صــريح مــيوار در ايــن اثرت. دوبــ)1/32: 1380
 هاي مختلفي مطـرح اسـت.   زنان نظريه در خصوص عوامل تاريخي تسلط مردان بر .دمردساالرن
ــ   در نظــام ــر ايــن اســت كــه تابعي ــاور ب ــه از ماهيــت هــاي فكــري ماركسيســتي ب ــان ن ت زن

نفعاالت اجتمـاعي منشـعب   و اشود بلكه از فعل  ناپذير انگاشته ميشان كه تغيير شناختي زيست
خويشـاوندي يـا يـك نـوع      ههاي گسـترد  در دوران ماقبل تاريخ به دليل وجود شبكه شود. مي

هاي مسلط و تحـت تسـلط    كمونيسم ابتدايي، از ساختار خانواده كه در حقيقت نظامي از نقش
وان كـه انگلـس از آن بـه عنـ    را شود. تغييـر در ايـن نـوع نظـام اجتمـاعي       بود اثري يافت نمي

بايد در عوامل اقتصـادي   كند ياد مي )481: 1389، زر(ريتـ » شكست تاريخي و جهاني جنس زن«
واقع با جايگزيني اقتصاد شـباني  جستجو كرد. در 1اً تقسيم كاربتوليد و متعاق هو تغيير در شيو
شـود كـه    كيـت خصوصـي مطـرح مـي    مال هلأجاي اقتصاد شكار و گردآوري، مس و كشاورزي به

(مردان)  شود كه برخي از اعضاي جامعه مالكيت به همان فكر و واقعيتي اطالق ميشدن پديدار
در مقابـل،  ؛ )90-85: 1387 تانـگ،  (نـك.  شـوند  مدعي تملك منابع اساسي توليـد اقتصـادي مـي   

 هغبطـ  هباالخص نظري-هاي فرويد رغم مخالفت با برخي ديدگاه هاي روانكار معاصر علي فمنيست
اساس جرح و تعديل سنت فرويدي دارند سعي در تبيين پدرساالري بر -)227: همان(نك.  قضيب

   ).246-242: 1385 ؛ گرين،122-111: 1391 ؛ برتنس، 487-484: 1389 ،زر؛ ريت270-227: همان (نك.
اسـت و   هاي مردساالر بر زنان در متون كالسيك و جديد بازنمايي شده گري نظام ردپاي سلطه

در اين متـون   ).435 :1388حسـيني،   (نك. بحث و استدالل است به صورت عيني و مصداقي قابل
جملـه متـون    اند. در حقيقت متون مختلف من شده  زنان به صورت تابعي از اميال مردان تصوير

پردازنـد و بـه اصـطالح     له مـي به بازنمـايي ايـن مسـأ   گرفته پيرامون نهاد ادبيات نخست  شكل
فاقد  »ديگري«شود مردان عمالً زنان را به  مينمايانگر مكانيسمي هستند كه طي آن مشخص 

اي قـدرت، بـه   ه برگ ايدئولوژيك نظامبعد به عنوان يك سازو هدر مرحل و اند اهميت بدل كرده
 ؛ ايگلتـون، 38: 1387 (نـك. آلتوسـر،   كننـد  خواه مبادرت مي ناصر تماميتع هبازتوليد قدرت و سلط

تنهـا بـا شـدت و ضـعف، امتـداد      وران معاصـر  كلي نگاه نازل به زن تـا د طور . به)35-29: 1383
نظـام   هاد جريـان تـاريخي معمـول، عصـر سـيطر     واقع تاريخ معاصر نيز در امتداست و در يافته

                                                            
1. Arbeitsteilung 
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 در بافت اجتماعي ايران جديد و مشخصـاً در  ).180-179: 1380 آبراهاميان، (نك. مردساالري است
 اي پـيش  گونـه  گشت و شرايط بـه وعي تغيير و تحول گفتمان ادبيات معاصر جايگاه زن دچار ن

 ).154: 1383 زاده، (نـك. حسـين  يافتند   توجهي دست ار مردان، به جايگاه قابلرفت كه زنان در كن 
بـراي  را دخل بحثـي  مدرن معاصر، م راهيابي زن به مناسبات اجتماعي رسمي در گفتمان شبه

 ههمچنـين نحـو   مردمحـور و  يبافت دگرگوني شخصيت و هويت زن در هبررسي كيفيت و نحو
مسـتقل   شـبه  هگرفتـ  نسـبت بـه ايـن هويـت تـازه شـكل       العمل عناصر مردانـه  نگرش و عكس

ايـن   هكنند تواند بيان استاني معاصر ميموفق از ادبيات د هيك نمون مصداقي هگشايد. مطالع مي
گي ضميم و فرودستي منطق درپي متزلزل ساختن -طبق ادعاي خود -له باشد كه آيا متنمسأ

هـاي   نابرابر نظـام  هت يا اينكه به دنبال استمرار و به نحوي بازتوليد شرايط سلطنانه اسز عناصر
  مردساالر كالسيك است.  

ين به صورت تفصيلي بيان شد دريافت نوشتار حاضر از مفهـوم ايـدئولوژي   اچنانچه پيش از
رانه و چنين است كه ايديولوژي نوعي حربه رياكاماركسيسم،  هدر يك خوانش نزديك به فلسف

اســت. ايــديولوژي در بافتــاري نــابرابر، » ديگــري«ســلطه قــراردادن  نامحســوس بــراي تحــت
هاي  و در خدمت استثمار و مهار گروه اجتماعي، عميق تضادهاي كردن اي براي پنهان دستمايه

صـور  خالف آنچـه تـاكنون ت  بـر  آهوخانم شوهرست كه رمان  اين نوشتار مدعيفرودست است. 
برگ ايدئولوژيك به صورت كامالً نامحسوس در پـي بازتوليـد   نوان يك سازواست، به ع شده مي

هـاي   آميز و سركوب هرگونه كنش در راستاي كسب آزادي شرايط سلطه و برخوردهاي تبعيض
اجتماعي و تحركات مدني زنان است. در حقيقت رمان امكان تحقق شرايط رهايي زنـان را بـه   

نيسم و مردسـاالري را  ي، مفهوم فم»تقابل دوگانه«يك  رساند؛ بدين ترتيب كه با خلق صفر مي
و در قالب دو گفتمان، مردساالري را در جهت غلبه بر فمينيسم دهد  در مقابل يكديگر قرار مي

رود كـه در پشـتيباني كامـل آن از     مي اي پيش گونه در سطح روساخت به آورد؛ به حركت درمي
گونه  گرفته پيرامون وي، هيچ هاي شكل كليشههاي مرتجع سنتي و  عنصر زن و فروريختن نگاه

هـايي وجـود دارد كـه     واقع در رمان گزارهگيرد. در ي در ذهن مخاطب شكل نميترديد و ابهام
ساخت داستان  اما ژرف ؛كند شدت تقويت مي را به» نيسميمركز معنايي فم«نيستي يا يفم هالي

ها را به صورت هوشيارانه و  ين گزارهحاكميت قاطع و بالمنازع ايدئولوژي است كه تمام ا هعرص
  .كند دقيق كنترل و هدايت مي
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   آهوخانم شوهر -5
ظاهر خوشبخت و سـعادتمند   روايتگر روزگار كاميابي و سعادت يك زوج به آهوخانم شوهررمان 
انتساب تبار  -صورت انتسابي  بيستم در شهر كرمانشاه است. سيدميران نانوا به هدوم سد هدر نيم
توجه به دليل تقدس نان در فرهنـگ  حساس و مورد هپيش -و اكتسابي -(ص) اسالم پيغمبراو به 
شخصيت كاريزماتيك و سرشناس داستان است. تمكن مـالي و تصـدي عنـوان رياسـت      -ايراني

اسـت.   ترين كاراكترهاي جهان داسـتان افغـاني بـدل سـاخته     صنف نانوا او را به يكي از برجسته
فرآيند گـذار   1وج سعادتمند است. داستان به صورت ارجاع به گذشتهآهوخانم طرف ديگر اين ز

ظـاهر آرام و   اين زوج از مسير سختي و مشقت به سمت ديار سعادت و نيل به يـك زنـدگي بـه   
داستان رويـارويي   هحال ناگوارترين حادث كند. بزرگترين و درعين افت بازگو ميدغدغه را با ظر بي

 هيبارو به نام هما زندي اسـت. در حقيقـت طـرح داسـتان، كليشـ     اي جوان و ز سيدميران با بيوه
كند و يـادآور   را روايت مي» شخصيت لوندهاي بي«و » زنان اغواگر« هشدن مردان به وسيل فريفته
اين زن  هدر گفتمان عرفان كالسيك است. سيدميران دلباخت» شيخ صنعان«هايي از نوع  داستان

آورد تـا   خـويش در مـي   را بـه عقـد   همااي آهوخانم، ه كاريگرفتن فدا شود و با ناديده جوان مي
پايان ميان دو هوو و  نزاع و درگيري بي هآشفت هكانون گرم زندگي آهوخانم و سيدميران به صحن

رود كـه سـيدميران    اي پـيش مـي   گونـه  گـردد. روايـت داسـتان بـه     ديگر اعضاي خانواده تبـديل 
و وجهه و منزلت  كند ر اجتماعي و فردي سقوط ميترين جايگاه ممكن از نظ كاريزماتيك به نازل
نهايت آهوخانم بـه عنـوان قهرمـان اصـلي     يابد تا اينكه در فته و مخدوش ميرواالي خود را برباد

 )806: 1388 (افغـاني، » صالبتي مردانه و عجيب« نجات با همانند فرشت  داستان با كنشگري فعال و 
دهـد و بـه كـانون گـرم خـانواده       همازندي، نجات مـي  سيدميران گمراه را از مردابي عفن به نام

  گرداند تا به نحوي احياگر و ناجي زندگي مشترك خود با سيدميران باشد.  ميباز
  
  نيسم كاذب و نسبت قهرمان داستان با فرهنگ مردساالرييفم -5-1

ر ديده كه با مشـقت و كـار فـراوان د    ست سختيا  آهوخانم قهرمان مسلم داستان است. او زني
زندگي مشترك با سـيدميران سـرابي، نقـش بسـيار مهمـي در بسـامان شـدن         ههاي اولي سال

داسـتان را  » نيسـتي يفم هاليـ «كند. در حقيقت يكي از قرايني كـه   زندگي نابسامان او ايفا مي
عنوان يك زن در فرآيند توليـد    است كنشگري و حضور فعال آهوخانم به شدت تقويت كرده به

                                                            
1. Flash back 
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 مانـد؛  ايـن زن مثـل يـك مـرد در دكـان مـي      «: و كسب سود اقتصادي اسـت و مناسبات بازار 
شد. خودش خميـر   آورد و مشغول كار مي زد؛ نام خدا را به زبان مي ها را تا آرنج باال مي آستين

 ي. به اعتبـار )69 همـان: ( »فروخت پخت و مي گرفت، و خودش نيز مي كرد، خودش چونه مي مي
كـامالً   هدگي آهوخانم در جايگاه همسر سيدميران را به دو دورزن ،توان مطابق با سياق متن مي

سال نخست زندگي است كه آهوخانم نقش كليدي در  اول شامل پنج هدور متمايز تقسيم كرد:
اي بـر مـتن نيسـت     كند؛ در اين برهه آهوخانم حاشيه بهبود وضعيت اقتصادي خانواده ايفا مي

ستايشي كه از آهوخانم به  عال دارد.حنه حضور فبلكه به عنوان عنصري فعال و كنشمند در ص
دهـد و   ست كه دوشادوش همسر خود انجام مـي ا باري آيد بيشتر به اعتبار كار مشقت عمل مي

شـدن   فرسا بودن كار موجـب تعـالي شخصـيت آهوخـانم و متعاقبـاً برانگيختـه       تأكيد بر طاقت
وره، زنـدگي مشـترك ايـن    گردد. پس از ايـن د  مياو احساسات مخاطب در تحسين و تشويق 

زنـدگاني بـه چنـان     هترين پل پايين«شود و از  زوج با رشد چشمگيري از لحاظ مادي مواجه مي
بـه دنبـال رشـد اقتصـادي      ).68: همـان (» خوردنـد  ها حسرتشان مي رسند كه خيلي ارتفاعي مي

د و انفعـال  شود. در اين دوران نوعي ركـو  دوم حيات آهوخانم آغاز مي هسيدميران، دور هخانواد
ايـران   هافكند، اين در حالي است كه جامعـ  سلوك اجتماعي و فردي آهوخانم سايه مي هبر نحو

هـاي تجـدد، در    كند و با قرارگرفتن در مسـير جريـان   اي مديد را طي مي مراحل پاياني خلسه
 هوشياري و خودآگاهي قراردارد. مطابق متن بعد از اينكه آهوخانم نقش اقتصادي خـود  هآستان

كشيدن از مناسبات توليد به  كند، با كنار خوبي ايفا مي را در فرآيند پيشبرد منافع سيدميران به
در حقيقـت در كنتـرل و    شـود.  مـي   خانـه رانـده  ديوارهاي  هسمت كانون خانواده و به محدود

كنند كه با تقسيم  سركوب آهوخانم، نهادهاي اقتصادي به عنوان يك ابزار ايدئولوژيك عمل مي
رانند تا بـدين طريـق وابسـتگي آنهـا بـه مـردان بـه عنـوان          اجتماع مي هر، زنان را به حاشيكا

نويسنده براي توجيـه فرآينـد بـه    ساز حفظ شود و استقالل آنها تأمين نگردد.  هاي ثروت كانون
بار از  اندازد؛ اين هاي ايدئولوژيك ديگر چنگ مي شدن زن در پي تقسيم كار، به گزاره حاشيه رانده

، »وستا«گيرد و او را به  سطوره براي مهار و كنترل آهوخانم و از طرفي اقناع مخاطب كمك ميا
   ).70(همان:  كند الهه و مظهر كانون خانوادگي تشبيه مي

چنانچه كليت اين رمان، نوعي ابزار ايدئولوژيك در دست مردساالري به عنوان يك ساختار 
كار چگونـه و طـي   ين نكته توجه كرد كه اين سازوگردد، بايست به ا قدرت مسلط و غالب تلقي

از آهوخـانم قهرمـان ارائـه     چه فرآيندهايي در پي تحريـف واقعيـت اسـت و چگونـه تصـويري     
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افزايـد و او را در   لحظه بـر تعـالي شخصـيت آهوخـانم مـي      به روح حاكم بر متن لحظه دهد. مي
و تأكيـد مكـرر بـر بزرگتـرين      »آهـو «پيچاند؛ حتي انتخاب نام  اي از تقدس و الوهيت مي هاله

آيند،  به حساب مي» ضامن آهو« كه در فرهنگ شيعي،(ع) رضا آرزوي او يعني زيارت مرقد امام
مثبت اين زن  هدهد و بر وجه هاي ايدئولوژيك را نشان مي معنادار اين زن با گزاره نوعي ارتباط

 هاشـد. حـال اگـر ازيـن اليـ     پذيرش پيام ايدئولوژيك داستان ب هافزايد تا ذهن مخاطب آماد مي
گـري آهوخـانم در چـارچوب يـك نظـام       كـنش  هنحو معنايي عبور كنيم و به صورت دقيق به

گـردد و   ايدئولوژي نمايـان مـي   همفروض مردساالر متمركز شويم، حضور قاطع و نقش برجست
هاي قهرمان داستان كامالً با منافع نظام مردسـاالر بـه عنـوان يـك      شود كه كنش مشخص مي

اين حقيقت  هساخت داستان بازگوكنند است. ژرف ار معطوف به قدرت، تنظيم شدهاد و ساختنه
ماهي يكبـار از خانـه   و آهو سال« :است كه آهوخانم تبعيدي نظام مردساالر به درون خانه است

در سرتاسر داستان ذكر نام آهو با كار در خانه و آشـپزخانه پيونـد    ).283(همان:  »آمد بيرون مي
ــورده ــت  خـ ــان(اسـ ــوان ) 635؛ 634؛ 445؛ 315؛ 272؛ 263؛ 246؛ 250؛ 225؛ 190؛188: همـ و عنـ

. در )634؛ 221؛ 191؛ 188: همـان ( گـردد  كـرات بـه او اطـالق مـي     بـه » دار زن خانـه « پرطمطراق
هاي مشخص و قـوانين   نشيني آهوخانم به سمت اعماق خانه مطابق دستورالعمل حقيقت عقب

اسـت امـا صـداي راوي كـه      اي برآمده از يك ساختار قدرت باالدستي صـورت گرفتـه   بخشنامه
داري بود كه وظـايف   آهوخانم زن خانه«نظام مردمحور است اذعان دارد كه  هبرخاسته ازحنجر
دارد كـه او برخـوردار از    و موكداً اظهـار مـي   )218: همان(» داد انجام مي عالقه خود را با عشق و

خواسـت؛ شـوهري    آهو ديگر از خـدا چـه مـي   «باال و كامل است:  هاي يك زندگي سطح آل ايده
مگـر بـراي زن    ]...[ بخواه خوب و كامروا، كودكاني سالم، خانه و زندگي از هر حيث مرتب و دل

 [...] هاي كاشـي و كرمـاني   بختي معناي ديگري هم دارد؟زير پايش قاليتوقع، خوش ساده و كم
هـاي پنيـرش در    هـاي روغـن و كـوزه    رسـيد او خيـك   ديگران نانشـان بـه دور پيازشـان نمـي    

در حقيقت اعـالن رضـايتمندي كـاذب    . )79-78: همان( »ماند نخورده باقي مي صندوقخانه دست
است. ايدئولوژي در ارتبـاط   آنها صورت گرفته 1نقياددر زنان به منظور استمرار تسلط و تقويت ا

هايي است كه او را با كاركردهاي اجتماعي پيونـد   ها و انگاره ها، انديشه با آهوخانم دال بر ارزش
هاي بيروني ناتوان باشد. در جاي ديگـر   شود كه از شناخت راستين واقعيت دهد و باعث مي مي

هـاي ايـدئولوژيك بـدين     هاي قدسي و گزاره به گفتمان شده به آهوخانم با ارجاع وظايف محول
                                                            
1. Subjection 
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تر از اينكه مشـغول   تر و مقدسوظيفه و تكليفي مهمبراي يك زن چه «شود:  صورت توجيه مي
 ).469: همـان (» اي كه بهشت زير پـاي مـادران اسـت    هايش باشد؟ مگر نشنيده كردن بچه بزرگ
توانـد مصـداق فريـب و     ، بـه زنـان مـي   »رماد«گونه استدالل كرد كه اطالق عنوان  توان اين مي
منظور كنتـرل و انقيـاد    اي دروغين از واقعيت وجودي زنان، به روايتي مخدوش و نسخه هعرض

نويس به همـراه فرزندانشـان بـر روي     درج تصويري از زنان رمان هروالن بارت از نحو آنها باشد.
را تبيـين  » نويس زنان رمان مردان بورژوا بر«پرتيراژ، چگونگي تسلط  هنخست يك مجل هصفح
اند تا براي مردان فرزند بـه   زنان به دنيا آمده«گويد  كند و با افشاي تزوير پردازندگان آن مي مي

پر دهند اما به آنها اجازه نده از نقش و خواهند بال قعيت خود را هرقدر ميدنيا بياورند، بگذار مو
تواننـد ماننـد    دست آورند: آنها هـم مـي  ه س ببگذار زنان اعتماد به نف [...]اصلي خود دور شوند

يـك از اينهـا    برتر خالقيت دست يابند. اما به مردان اطمينان دهيـد كـه هـيچ    همردان به وجه
توانند زنان را از آنها بگيرند، طبيعت به خاطر نقـش مـادري آنهـا را در اختيـار شـما قـرار        نمي
  ).164: 1388(استريناتي، » دهد مي

داسـتان و زمـاني    هشود؛ در خصوص ناگوارترين حادث جا ختم نمي ه همينانفعال آهوخانم ب
واقـع در  ت، بـا نفـس ايـن عمـل ظالمانـه كـه در      اسـ  آوردهما را بـه عقـد خـود در   كه ميران، ه

 »انتخـابي  هگزينـ «گنجـد، مخالفـت جـدي نـدارد بلكـه صـرفاً بـا         هاي اخالقي نمـي  چارچوب
كه اين خيـال را داشـتي چـرا نيامـدي بـه      آخر گوش كن عزيزم تو « سيدميران مخالف است:

آبروئي را كـه  مـادردار و بـا   و و بروم يك دختر پدر خودم بگويي تا چادرم را روي سرم بيندازم
صورت را  اي به دامنش نباشد برايت خواستگاري كنم نه اين زن بي رزد و لكهاسرش به تنش بي

تي مـن در ايـن نكتـه اسـت     نـاراح  هاسـت. همـ   داند چه پيشـه بـوده   سر گذر هم ميكه بقال 
ممكن است بـه كنشـگري زن   اين اعتراض در سطح روساخت  ).304: 1388 (افغاني، »جان ميري

سـاخت، نـوعي تأييـد و     زدن تعادل فرهنگ مردسـاالر تعبيـر شـود امـا در ژرف     در جهت برهم
دارد و مـورد   هايي است كه در ساختار نظام مردسـاالر وجـود   پذيرش ضمني اين چنين سنت

آيـد اگـر بـه     بدم نمي«گويد:  ز شر هوو به سيدميران ميآهو براي رهايي ا ييد اين نظام است.تأ
خواهـد آنجـا مانـدگار     قم رفتي زنك جواني را هم براي خودت صيغه كني و هرچقدر دلت مي

  ).  633: 1388 (افغاني،» كرد دو خواهمو شوي. اگر پول هم نداري من خودم برايت تك
از  .گيرد هاي گفتمان مردساالر قرار مي وعي رضايتمندي در مسير ارزشآهوخانم با اعالن ن

بـه تـوهم    آنايدئولوژي مسير و امكاني است كه سوژه از طريق همدستي با  ،آلتوسر منظر لويي
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بـا توجـه بـه ايـن      .)103: 1391(نـك. بـرتنس،    كند يكپارچگي شخصيتي دست پيدا ميكمال به 
كنـد معتقـد    مـي ر جهت اهدافي خالف منافع خـود حركـت   رضايتمندانه دله آهوخانم كه أمس

كسي نيست. مرد خـداي كوچـك    -سيدميران -اگر در دنيا يك مرد است باز غير او«كه  است
اين توصيفات پرواضح است كه آهوخانم بنابر ).515 (همان: »زن است هر چه بكند ايرادي نيست

 اي او در راستاي رضايت و ميله هاي سيدميران است و تمامي كنش مجري منويات و خواست
رود. در حقيقت به اين اعتبار كه خطر و تهديـدي از جانـب آهوخـانم     نظام مردساالر پيش مي

متوجه منافع نظام مردساالري نيست، در تمـامي داسـتان حتـي يـك كلمـه نـاروا يـا صـفت         
بـه صـورت   رود و ساحت مقدس او به عنوان قهرمان داسـتان،   ناشايست در مورد او به كار نمي

كارانـه از آهوخـانم بـه داسـتان      گردد. همين پاسداري محافظـه  كارانه صيانت مي كامالً محافظه
است و همزمان سناريوي بازتوليد سلطه را هوشمندانه هدايت  نيستي بخشيدهيرنگ و لعابي فم

  است.   كرده و به اجرا درآورده
  

  ز مركزعملكرد ايدئولوژيك داستان و سركوب نيروهاي گريز ا -5-2
دانـد كـه    ساز در دست ساختارهاي قدرت مي هاي ايدئولوژي آلتوسر ادبيات را يكي از سازوبرگ

. چنانچـه  )37: 1387(نك. آلتوسـر،  رساند كه با عملكرد نرم خود به تداوم و تحكيم قدرت مدد مي
كند و به دنبال هدف مشخص خود  گفته شد اين داستان نيز دقيقاً در همين مسير حركت مي

هاي آهوخانم  گونه كه كنش پويد. همان ه ناظر بر تحكيم و تثبيت قدرت مردساالري است ميك
داد، سركوب نيروهاي گريز از مركز نيـز وجـه سـلبي و     ارجاع مي» بايدها«صورت ايجابي به   به

داد ايـن وضـعيت    كند كه برون ي اين نظام معطوف به قدرت را صورتبندي مي»نبايدها« هسوي
منظور شخصيت ديگري خلـق و بـه    يد و بازتوليد منطق سلطه نخواهد بود. بدينچيزي جز تول

وي در جايگـاه كنشـگر ضـدقهرمان، منفـورترين      .»هما زنـدي «شود به نام  داستان دعوت مي
تاريـك او را در همـان ابتـدا و بـه زبـان       هشخصيت جهان داستاني افغاني است. داستان گذشت

گرد خريـداري   كودكي به قيمت صدمن گندم از كوليان دورهكند؛ او در سنين  خود او بيان مي
 ).113: 1388(افغـاني،   شود تا با آموزش رقص، منبعي براي كسب سود صاحبان خـود گـردد   مي

دهـد و بعـد از    مي شدت متحجر و ستمگر تن سالگي به ازدواج با مردي به سپس در سن دوازده
ـ  ا گردد. از ه ميبار سرانجام ناچار به متارك چهارسال زندگي رقت مطـرب   هين پـس او را در خان

خـان مطـرب و    كردن محافل شادي مردم و كسب سود براي حسـين  بينيم كه به گرم شهر مي
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اجتماعي  هترين الي شود. بنابراين هما در داستان متعلق به نازل گذران زندگي خود مشغول مي
 هول كه از لحاظ مالي و وجهـ قشر متم هاست و حضور او در زندگي سيدميران به عنوان نمايند

عاره از نـوعي كوشـش عقـيم بـراي     اجتماعي در سطوح باالي ساختار اجتماعي قرار دارد، اسـت 
پردازي بـدين منظـور    از طرفي اين شخصيت .شده است ريختن ساختارهاي طبقاتي تثبيتفرو

ضمن است كه چنين فردي در مقابل شخصيت كاريزماتيك داستان قرار گيرد تا  صورت گرفته
كيـد شـود. در   أفريبنـدگي زن ت  هتقويت حساسيت و هيجان داستان، بر قدرت فتانگي و جنبـ 

دادن سيدميران سـرابي و ورود نـاميمون بـه كـانون گـرم       سياق متن بزرگترين گناه هما فريب
نامبارك، زنـي پاكـدامن و مقيـد     هرغم پيش زندگي آهوخانم است. اين زن در آغاز داستان علي

» اسـت  هنوز آلت بازي كسي نشـده «هاي بزرگ در زندگي  رغم شكست كه عليشود  معرفي مي
هـاي نـاروا قـرار داشـت،      و نويسنده او را با مريم مقدس كه در برابر سيلي از تهمت )93(همان: 

گيرد داسـتان   . اما درست از زماني كه اين زن در برابر آهوخانم قرار مي)33(همان:  داند برابر مي
 .گيـرد  در جهت تخريب هويت و مخدوش ساختن شخصيت وي به كار مـي تمام همت خود را 

 درونـي  منطـق  تقويـت  بـراي  سناريويي هم ،»ديگري« يك عنوان به هما برساختن حقيقت در
و دو گفتمـان  و هـم مكانيسـمي بـراي گـزينش و انتخـاب ميـان دوگزينـه         است مردساالري

ر كليت داسـتان در مقابـل خـود    مردساالري به عنوان روح حاكم ب شود. متعارض محسوب مي
خطـر و ديگـري همـاي عصـيانگر و      كار و بي بيند: نخست آهوخانم محافظه اين دو عنصر را مي

ساخت داستان كاركرد ايدئولوژي را كه رسالتش تقويت مناسبات نـابرابر   ركش. دقت در ژرفس
تي كـه بـه   اطالعـا «واقع بـه دليـل اينكـه    سازد. در ت نامحسوس است آشكار ميقدرت به صور

دار اســت، مخاطــب قــادر بــه  شــود اطالعــات كــاذب و جهــت مخاطــب مخــابره و ارســال مــي
هــاي  بايســت از محــدوديت بنــابراين مــي ؛)289: 1389 (يورگنســن،» كــردن آن نيســت احســاس

آيـد كـه ايـدئولوژي آن را از نظـر پنهـان       هـا فـراهم   رفت تا شناختي از واقعيت   ايدئولوژيك فرا
زدن و سـركوب همـا در تقابـل بـا آهـو و سـرانجام پيـروزي          ن قسمت كناراست. در اي ساخته
هاي همـا زنـدي در    است. اگر به كنش» نيستييفم ايدئولوژي شبه« آهوخانم مصداق همقتدران

خـوبي   دار راوي بـا ايـن زن بـه    هـاي جهـت   داستان توجه شود داليل برخوردهاي تند و داوري
هـاي نظـام مردسـاالر تنظـيم      با معيارهـا و خواسـت   هما برخالف آهوخانم كه شود. آشكار مي

جو كه در جستجوي آزادي و كسب هويت مسـتقل   ست با روح آزاد و استقاللا  است، زني شده
 )؛103: 1388 (افغـاني، » هما روحش بيمناك و در جسـتجوي آزادي بـود  «از عناصر مردانه است: 
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كشيد. بـا ايـن    حوض بازوهايش را آب مي ريا تا زير بغل باالزده و لب ها را بي آستين -هما-او«
 چمنـزار  مرغ او مثل [...] خواست به سيدميران بفهماند كه در خانه طالب آزادي است عمل مي

 واليـات  و شهرها به مسافرت و سواري اتومبيل [...] است شدن ديده و ديدن و آزاد هواي مست
زندي با عصـيان معنـادار    يقت هما. در حق)670؛ 723؛ 368همان: ( »بود آرزويش بزرگترين ديگر

ين به صورت كامل توسط آهوخانم تكريم ا هاي نظام مردساالر را كه پيش از خود تمامي ارزش
و جسـورانه   رحمانه گيرد و بي شد به ريشخند مي ميناپذير انگاشته  گشت و مقدس و خدشه مي
رتبندي شـده بـود.   دار صـو  فرهنـگ ريشـه  نماينـده يـك    هتازد كه به وسيل مي ساختارهايي به

تعادل فرهنگ مردساالري است. اين زن هـم خواهـان تغييـر و     هزنند بنابراين هما نيروي برهم
توان نوعي تجددطلبي سطحي و ابتدايي به آن اطـالق   پوشش است كه مي هتجديدنظر در نحو

پي حضور و مشاركت فعال در جامعـه اسـت كـه بيـانگر نـوعي بلـوغ        كرد و هم فراتر از آن در
مـدرن ايـران    شـبه  هجتماعي منبعث از شناخت موقعيت خود به عنوان يك زن در بستر جامعا

توانسـتم   اگر مـن هـم مـي    [...] دهي بروم خياطي يادبگيرم اجازه مي« باشد: پسامشروطيت مي
گفت كـه زن هـيچش از مـرد كـم      وقت به تو خواهم آيم آن مثل اين مرضيه خياطكي از آب در

 ، و تقاضـاي رفـتن بـه سـينما    )410(همـان:   درخواست ساعت مچـي  )؛422و 420 (همان:» نيست
هـا و نظـم ايجادشـده توسـط نظـام       هايي در تقابـل بـا ارزش   نيز از نوع درخواست )499(همان: 

 ، چنـين بينـد  و سيدميران كه اينگونه تحركات را در تعارض با منافع خـود مـي  است مردساالر 
بود بروي خيـاطي يـاد بگيـري؟ برخيـز شـامت را      حاال همينت مانده « دهد: واكنش نشان مي

آور آن است براي منافع نظام  در حقيقت سبك جديد زندگي كه هما پيام ).420(همـان:   »بكش!
هاي غيراخالقي بـه شـمار    ها كه كنش بود زيرا با اين خواست  مردساالر بسيار خطرناك خواهد

بنابراين روح حـاكم بـر داسـتان كـه      .)101: همان(» اركان اجتماع از هم خواهد پاشيد«آيد  مي
انحطـاط   و تخريب شيب از رفتن بيرون كند، براي فرهنگ ديرپاي مردساالري را نمايندگي مي

 آن جـز  دهـد و راهـي   مي قرار هدف عنصر تهديدگر را كم براي تثبيت وضعيت موجود و دست
ر يـك عنصـر   خـواه را سـركوب كنـد و از او تصـوير و تصـو      زن تجـددطلب و آزادي  ندارد كـه 

شـود   دهد. با اين راهبرد مرزهاي حاكميت مردساالري برجسته مي ضداجتماعي مرموز را ارائه 
داستان صداي راوي بارها و بارهـا   گردد. در هاي احتمالي تا حدودي مسدود مي و مسير آسيب
رسد كه در تقابل هما و آهوخانم كه به صورت اسـتعاري تقابـل دو نـوع گفتمـان      به گوش مي

كنـد و چونـان    مالً متفاوت است، به جانبداري از آهوخانم يعني زن سنتي منفعل قيـام مـي  كا
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؛ 673: همـان (سازد  پست و اهريمني بدل مي ستايد و در مقابل، هما را به جزء اي او را مي قديسه
زنـدي نمايـان    ش ساختن هويـت همـا  متن عمليات تخريب و مخدو هگوش . از گوشه)692؛677

رآيند نويسنده با ناديده انگاشتن مقصر و عامل اصلي و از اولويت خارج سـاختن  در اين ف است.
عشــق مــذموم، همــا را در جايگــاه  همــاجراي رابطــ هگنــاه ســيدميران بــه عنــوان آغازكننــد

هاي هما در نخستين برخـورد بـا    دهد. مثالً با وجود اينكه كنش قرار مي »عامليت منفي«نوعي
اعتقـاد   )28-25: همان(است  بوده شده ر و بر مبناي موازين پذيرفتهسيدميران سرابي كامالً بهنجا

و  )90: همـان (» بود  زن جوان و خوبروي از همان برخورد اول، سيدميران را تكان داده«دارد كه 
بـودن خصـايص    با ارجاع به گفتمان اساطير و مشخصـاً داسـتان آفـرينش، بـه درونـي و ذاتـي      

در حقيقت تمسك بـه داسـتان آفـرينش و    ). 206؛ 482(همـان:   دكن هما تأكيد مي هنابهنجار زنان
جنسيت، « هبودن برخي از خصائل منتسب به زنان، به معناي انكار و تكذيب گزار تأكيد بر ذاتي

فرايند طرد همـا، گـاه انتقادهـاي كوبنـده از      هاست. در ادام »ايدئولوژيك همثابه يك برساخت به
هـاي ذاتـي و    صورت تلويحي بـر كاسـتي    فرآيند زنان بهگيرد تا طي اين  طرف زنان صورت مي

انـد كـه زن را بـيش از     تاكنون اين زنان بوده« باور نيچه  ييد بزنند؛ چون بهأبنيادين خود مهر ت
هما و  هدر اين راستا نويسنده در جهت تخريب وجه .)232: 1375(» اند نه ما همه سرزنش كرده

جودات اهريمني مانند مار و شيطان در پيونـد نزديـك قـرار    هاي سنتي، او را با مو بازتوليد نگاه
در اينجا نويسـنده   )؛53-51: 1382 ؛ يونگ،239: 1375 ؛ ستاري،3-2: 3باب  (نك. سفر پيدايش، دهد مي

اي از روابـط   سـازد و بنـابراين شـبكه    مفهومي مي هنوعي استعار» شيطان«با استفاده از مفهوم 
سـاختن   آيد كه در جهت منافع نظام مردسـاالر و منـزوي   مي وجود  استعاري ميان مفاهيمي به

رود  كـار مـي    در اغلـب صـفاتي كـه بـراي همـا بـه       ).73-60: 1391(نك. شـهري،  زن كاربرد دارد
 شـود:  تنيدگي و پيوند محكمي ميان زن و مفاهيم منبعث از شيطان و مار مالحظـه مـي   درهم

ــيطاني« ــاني،» داراي روح ش ــهزن ف« )،137 :1388 (افغ ــار تن ــر و مك ــان:» گ زن « )،477؛ 369 (هم
  ).  745 (همان:» صفت و رند شيطان

  
  نقش زنان در بسط ايدئولوژي -5-3
ايدئولوژي در مفهوم آگاهي كاذب و ساختگي در تقابل با سرشت واقعي حقيقت و در جهت  

هر شـو در رمـان  دارد.  اي دروغين از جهان قرار روايتي مخدوش و نسخه هاغوا و فريب و عرض
تـرين   گفتمـان مردسـاالر اسـت. وي در قـديمي     هسرابي نماد و نماينـد  ، سيدميرانآهوخانم
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دانـد كـه    ساختار قدرت يعني خانواده، خويشتن را حاكمي بالمنـازع و زعيمـي مقتـدر مـي    
مواضع ايـن مـرد در مقابـل زنـان     ). 67: همان(بايست از اختيارات نامحدود برخوردار باشد  مي

زن «او معتقـد اسـت   ). 298(همـان:  است بيگانه با هرگونه نرمي و رواداري بسيار متحجرانه و 
و در شـكل مطلـوب و    )421(همـان: » يك موجود كامل نيست، مرد، خداي كوچك زن اسـت 

هـاي متـداول و مرسـوم از     عنوان نبايد خواستار آزادي و فرا رفتن از چارچوب هيچ آل به ايده
خواهد كه مانند يك برّه مطيع و به همـان   مسري ميهاي مردساالر باشد. او ه منظر گفتمان

بـا   ).163 (همان:بگويد غير از آن را قبول نكند مرد چه النفس و سازگار باشد و هر ه سليمانداز
اين اوصاف در كنه داستان رقابتي شديد ميان آهوخانم و هما بـراي تسـخير ايـن مـرد و در     

حيا و بازتوليد يك هستي اجتمـاعي  طوركلي ا تفكر و به هوجه استعاري، براي تكرار اين شيو
كـرات در داسـتان    بـه » رقيـب « هاست، وجود دارد. واژ كه توسط سيدميران صورتبندي شده

توجه اين مرد، نهايت سعي خود را به كـار   تا زنان براي جلب) 251-246(همـان:   شود تكرار مي
بـار   . ايـن )454؛ 315؛ 302؛ 301(همـان:   گيرند و داستان به نحوي ميدان رقابت ايـن دو باشـد  

فمينيستي است.  گردان اصلي آهوخانم است و او مأمور توسعه و تقويت ايدئولوژي شبه صحنه
كـردن   شود كه آهوخانم بـه عنـوان يـك زن خواسـتار مصـادره      اي هدايت مي گونه داستان به

بخشـيدن    رسيدميران است و به صورت تلويحي در يك فرايند كامالً ناآگاهانه در پي استمرا
با هما درست مؤيد همين  پايان سلطه مرد مستبد بر هستي خويش است. جنگ و جدال بي

از چشـم خـودم بـدي    «است   اين رقابت آهوخانم با رضايتمندي كامل معتقد در نكته است.
از   هـا و محـدوديت   و پس از تحمل تمامي رنـج  )242 (همان: »ام. نديده -ميران-ام و از او ديده

ترين دلتنگي و كدورتي ندارم اگر در دنيا يك  از شوهرم كوچك« گويد ميران، ميجانب سيد
چه بكنـد ايـرادي نيسـت،    نيست؛ مرد خداي كوچك زن است، هر مرد است باز غير او كسي

ارتباط ميان هما  هرشت . سرانجام آهوخانم)515 (همان: »ابراهيم نبي هم بر سر هاجر زن آورد
نـرود و دريابـد   گناه فرو هين در ورطا بيش از »سرابي«سيدميران كند تا  و ميران را قطع مي

نگـاهي بـه وجـه اسـتعاري شخصـيت       بـا نـيم   است. مشغول نبوده »سراب«كه به چيزي جز 
 هاي كه به تقويت اليـ  لهأدر حقيقت مس شود. ز ايدئولوژي حاكم برداشته ميسيدميران پرده ا

 دميران از بحران محتومي بـه نـام همـا   سي  است، يعني نجات نيستي داستان كمك كردهيفم
: 1388 ؛ سـراج، 103: 1383(نـك. دسـتغيب،  اي نيكوخصال به نام آهوخانم،  دست فرشته  زندي به

 نـوعي  سـاختش  ژرف در )72: 1388 ؛ كهـدويي، 1389 ؛ كـوچكي، 177: 1384؛ عسگري حسـنكلو،  39
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 نهفتـه  مردساالريِ فرهنگ هبندكشانند به نظمِ به مجدد چرخش و سلطه بازتوليد سناريوي
 دادن تـن  و تهديـد  جـز  چيـزي  او پاداش اما است گير نفس ماراتن اين هبرند آهوخانم است. 

 زن فرآينـد  ايـن  در. بـود  نخواهـد  باالدسـتي  يك قـدرت  عبوس و صلب قوانين به ناخواسته
 زن كند. مي اعمال نيابتي صورت  به را سلطه او خود كه شود مي تبديل موجودي به تدريج به

 را قـدرت  مناسـبات  او خـود  بلكـه  باشـد  داشـته  قرار قدرت مقابل در كه نيست كسي ديگر
 را قـدرت  كـه  كسـي  و كنـد  مـي  اعمـال  را قـدرت  كـه  كسي به همزمان او. كند مي بازتوليد

 دگرديسـي  قـدرت  مفعـول  و قـدرت  فاعل به همزمان تعبيري  به و شود مي تبديل پذيرد مي
 تقويـت  در او بلكـه  كند سركوب را خود آزادي آگاهانه هك نيست موجودي ديگر زن. يابد مي
 دانـل،  مـك  ؛194: 1383 ابـاذري، . نـك ( است بيني روشن و اراده هرگونه فاقد قدرت سازوكار اين

 استعاري وجه در او نهايي چيرگي و هما بر آهوخانم نهايي پيروزي تفاسير، اين با ).96: 1380
  .است نيسميفم بر رمردساال نظام همقتدران پيروزي معناي به

 تجـددخواهي  هبهان به كهن هاي سنت به التزام با و ارتجاعي رويكردي با داستان بنابراين
 كـه را  همـا  و كنـد  مـي  مخالفـت  سـنتي  قـالبي  هاي نقش در تغيير هرگونه با هما، دروغين

 مسـتقر  نظـم  بازخواسـت  بـاالتر  سطح در و عادات سلسله يك از فرارفتن گناهش بزرگترين
 بـه  آرمـاني  زن از اي نمونـه  عنـوان   بـه  را منفعل آهوخانم سپس و زند مي پس زيركانه است

  .كند مي تحميل مخاطب
  

 ريگي نتيجه -6

نيستي داسـتان كمـك   يفم ههايي وجود دارد كه به تقويت الي گزاره شوهر آهوخانمدر رمان 
كشد. در  به چالش ميها را اساساً  گونه برداشت ساخت داستان اين است اما تأمل در ژرف كرده

نيســم ســاختگي پنهــان ينــي از فمحقيقــت ايــن رمــان مردســاالري را در پوشــش دروغي 
هـاي   نظـام  هسـلط  ئولوژيك سـعي در اسـتمرار  برگ ايـد است و به عنـوان يـك سـازو    ساخته

صـدد القـاي نـوعي آگـاهي كـاذب      نيسم كه درياست. ايدئولوژي فم مردساالر بر زنان داشته
چـرايِ داسـتان صـورتبندي    و چون خوي و قهرمان بي خانم زن فرشتهاست، در حمايت از آهو

است. در حقيقت مردساالري به عنوان يك نهـاد و نظـام معطـوف بـه قـدرت، نـوعي از        شده
اسـت كـه    كـرده  تحميـل  به مخاطب» زن آرماني« قهرمان را پرورش داده و به عنوان الگوي

 يـك  واقـع امـر  مان پوشالي كـه در منافع گروه خودي است. اين قهر مجري منويات و حافظ
رفتن از وظـايف  وضعيت موجود دارد و نـه در پـي فـرا   است، نه اعتراضي به  عيار تمام هبازند
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گيـري   برخورد متن با زن ديگر داستان اسـت كـه جهـت    هاي و قالبي خود است. نحو كليشه
اي  همـا زنـدي هماننـد عارضـه     دهـد.  مـي  اصلي و حقيقي داستان را نسبت عنصر زن نشان

شود و پس از اينكه به عنوان يك ابزار در جهت اطفاي اميال و  مقطعي به داستان دعوت مي
باري بـه نفـع    گردد، به طرز رقت او معرفي مي هگسيخت هاي لگام غرايز سيدميران و هوسراني

با برمال شدن تزويـر ايـدئولوژي    شود. داستان بيرون رانده مي هيك گفتمان ارتجاعي از چرخ
هـاي   هاي اين زن جسور با ارزش گونه برخوردها كه ناظر بر ناسازگاري كنش ي ايندليل اصل

گـردد. در حقيقـت گنـاه نابخشـودني همـا زنـدي        خوبي مشخص مي نظام مردساالر است به
فرهنگ مردساالري و نقد نهادهاي اجتماعي مبتني بر نابرابري  هخروج از نظم به بندكشانند

هوخـانم بـر همـا زنـدي چيـزي نيسـت جـز پيـروزي         جنسيتي اسـت. از طرفـي پيـروزي آ   
 و غالـب  گفتمـان  عنـوان   به مردساالري غيرمستقيم مردساالري در كارزاري نيابتي. بنابراين

برگ رمـان كـه بـه تعبيـر آلتوسـر يـك سـازو       با انعكاس منويات خود در قالب يـك   جاري،
ار مناسبات سلطه و شود به صورت ناآشكار درصدد بازتوليد و استمر ايدئولوژيك محسوب مي

  است. انقياد زنان بوده
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