
 
  
  
  
  
  

   تادشه ةده زنِ نويسانِ بازنمايي هويت زن در آثار داستان
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  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

  ٭هاله كياني بارفروشي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

  
 چكيده

اي است كه از طريق خـانواده،  رات اجتماعيگيري هويت زنان ايران متأثر از تصورات و انتظا شكل
هاي كالن اجتماعي و فرهنگي به افراد انتقال  گذاريها و درمجموع سياست منابع آموزشي، رسانه

است كـه زنـان    هاي انديشه بوده ويژه رمان نيز ازجمله عرصهدر دوران معاصر، ادبيات و به. يابد مي
ژوهش با مطالعة هفت رمان دهة هشـتاد از نويسـندگان   اين پ. اند در آن سهم انكارناپذيري داشته

ها در بازنمـايي  بر اين اساس، رمان. است زن ايران، با سه رويكرد متفاوت به مقولة هويت پرداخته
يابي زنـان   طور مشخص در زمينة هويتهايي كه بهرمان: شوند هويت زن به سه دسته تقسيم مي

يابي موضـوع محـوري    اما هويت ،دهند يافته را نشان مي يتهايي كه زناني هواند؛ رمان نوشته شده
اند و نه زنان در آنها به فرديت  هايي كه نه به تأمل و خودانديشي زنان پرداخته آنها نيست؛ و رمان

هاي گروه اول و دوم، هويت زنان دغدغة اصلي نويسنده است كه در يكي در رمان. اند دست يافته
هـاي  اسـت، امـا در داسـتان    شـده  شود و در ديگري امري تثبيتمييابي به آن تالش براي دست

  .ها فرديت و استقالل هويتي چنداني ندارندپسند، زنان داستان عامه
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  قدسيه رضوانيان و هاله كياني بافروشيدكتر 
  

   1394،   بهار 31  شمارة    

  مقدمه - 1
گفتمـان مردانـه    ةوسـيل هاي فكري مربوط به زنان در جامعه، همـواره بـه   مفاهيم و مؤلفه

. اسـت  زنان، توسط مردان انجام پذيرفته طرح شده و توليد نظام معنايي و روند خودفهمي
جمله از ،اي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگيساختاره ي اخير با توجه به تغييراتهادر سال
زنـان   ةگيري هويت تاز هاي اجتماع، شكل زنان و حضور آنان در عرصه خودآگاهيافزايش 

و تغيير در موقعيت اجتمـاعي   هاي نو، گيري ديدگاه نقد سنت و شكل. در حال وقوع است
بازتعريف هويت اجتماعي زنان توسط خـود آنـان    ةأل، مسهاي زنان و رشد آگاهيفرهنگي 

  .بخشد را ضرورت مي
مركـزي هويـت    ةدهـد كـه هسـت    تأمل در سير تحول ادب و فرهنگ ايران نشان مـي 

اسـت و ايرانـي، زبـان و ادبيـات را بـيش از هـر عنصـر         ايراني را زبان و ادبيات شكل داده
اسـت   خـود دانسـته   ةتجلـي انديشـ   فرهنگي و انساني ديگر، عامل تداوم و تبلور آرمـان و 

هـاي انديشـه اسـت كـه زنـان در       جمله عرصـه از نيز ادبيات ،رو از اين .)160: 1383 قبادي،(
  . اند هاي اخير سهم انكارناپذيري در آن داشته سال

در ماهيـت و چگـونگي    ،جمله عوامل تاريخي و فرهنگي يا جنسيتاز ،عوامل بسياري
 اش نمايي ويژه نوع رئاليستي آن، به دليل خصلت واقع نيز، به آفرينش هنري مؤثر است و داستان

هنگـام نوشـتن بـه طـور حـتم      «هاي جنسيتي باشد؛ زيرا  كلي فارغ از ديدگاه تواند به نمي
مسائل فرهنگي كه از راه گفتمان در ذهن نهادينـه شـده، بـه نـوعي در داسـتان بازتـاب       

  ). 168: 1389 پاينده،( »ان جنسيت استگفتم هاي قدرتمند، يابد و يكي از اين گفتمان مي
تفكر از طريق ادبيات به شـكل   ةنويس در غرب، از فرصت حضور در عرص زنان داستان

هـاي غالـب و    آنها رمـان را بـراي بـرانگيختن ترديـد در سـنت     . اند مناسبي استفاده كرده
هـاي   كتـاب هاي حمايتي از حقـوق زنـان كـه در     نظريه. اند باورهاي سوگيرانه به كار برده

هاي زناني است كه در  تالش ةدر نتيج« ،است هاي اروپايي گنجانده شده درسي و دانشگاه
اخير با  انديشه و قلم خود، توجه به موقعيت زن در جامعه را وارد فلسفه و اصول  ةدو سد

  ). 11: 1387واالس،  و آبوت،(» اند دانش كرده
تصـويري  «انديشـه،   ةشـد ي نهادينـه در ادبيات كالسيك فارسي، متأثر از فضاي تقـابل 

گـاهي زنـي آرمـاني اسـت كـه تنهـا در         ايـن زن  ؛است نشده هواقعي از زنان به دست داد
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كـه موجـب ضـاللت مـردان      ،قيرشـده كـرده، يـا زنـي تح    رؤياهاي شاعران نمود پيدا مي
ي ا انديشـيده پنهان و نا ةادبيات فارسي، نيم ةزن در گذشت. )12: 1388حسيني، ( »است بوده

اما در ادبيات معاصـر و در آثـار زنـاني چـون      ؛است است كه همواره در حاشيه به سر برده
  فروغ فرخزاد و سيمين دانشور، صدايي برآمده از دريافت و دركي زنانه از زنـدگي شـنيده  

و تـوأم بـا دركـي هنرمندانـه بـه       در پيوند با زندگياين آثار به دليل نوعي نگاه . شود مي
  . زنان برآمدند فرديتگر ظهور آثاري شدند كه درصدد بيان هويت و زن، آغاز ةمسأل

 ةيافته در دهـ انتشـار زنـان را در هفـت اثـر     بازتاب هويـت اين پژوهش بر آن است تا 
گفتمـان  ها پاسخ گفتـه شـود كـه     است تا به اين پرسش بررسي كند و تالش شده هشتاد
هـاي نويسـندگان زن در   در رمان وز،ترين مسائل زنان امر از مهم عنوان يكيبهيابي  هويت

هـايي از هويـت زنـان ايرانـي در      است؟ و چه جنبه هشتاد به چه شكل بازنمايي شده ةده
 است؟  بيشتري داشته ةهشتاد جلو ةهاي دههاي مختلف رمان گونه

بندي اوليـه   در اين پژوهش ناگزير يك دسته ،يابي به رويكردي علميبه منظور دست
   :ند ازا اين آثار عبارت. است پسند انجام شده ، بينابين و عامه گرا نخبههاي عنوان داستان با

از  - 3 ؛)فريبـا وفـي  ( مـن  ةپرنـد  - 2 ؛)زويا پيـرزاد ( ها را من خاموش مي كنم چراغ - 1: گروه اول
  )فرخنده آقايي( شيطان آموخت و سوزاند

  ؛)قيس سليمانيبل( بازي آخر بانو - 5 ؛)علي مهسا محب( نگران نباش - 4: گروه دوم
  .)لو تكين حمزه( دختري در مه - 7 ؛)پور ماندانا مؤدب( دريا - 6 :گروه سوم

 
 پژوهش ةپيشين - 2

صـورت   مسـتقلي پـژوهش   ،هـاي نويسـندگان زن  بازنمايي هويـت زن در رمـان   ةدرزمين
دو » نويسـان زن ايرانـي   جنسيت در آثار رمان«اي با عنوان  زاده در مقاله ولي. است نگرفته
ها، دو دسـتگاه  را در اين داستان» تصوير زن جديد«و » تصوير زن سنتي«ر متمايز تصوي

تصوير زن «ة در مقال تژا ميرفخرايي.  )191: 1387 زاده، ولـي ( داند متمايز بازنمايي زنانگي مي
ها، اگرچه زنان اغلـب نقـش   كند كه در اين رمان بيان مي» پسند ايراني هاي عامهدر رمان

هـاي غالـب از    اما واگذاري نقش اصلي به زنان به معناي مقابله با برداشـت  ،محوري دارند
هـا گفتمـاني مردسـاالرانه را در    همچنين اين رمـان . نقش زن در جامعه و خانواده نيست

خـواه در   پرسـتش و ساسـاني   .)133: 1382 ميرفخرايـي، (كنند  چهارچوبي زنانه منعكس مي
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 سـه رمـان از  تصـوير زنـان را در    )1389( »بازنمـايي جنسـيت در گفتمـان رمـان    « ةمقال
هاي زن را در دو طيف منفعل و يـا در   د و شخصيتنشمر برمي 1384تا  1375هاي  سال

هويت و بازتـاب  « ةبهزاد بركت نيز در مقال .كند يافتن به خودآگاهي تحليل مي حال دست
فرهنگـي بسـتري   اي  تواند به عنوان پديده كند كه رمان مي بيان مي )1387(» آن در رمان

  . اي مشخص باشد براي درك ابعاد هويت يك جامعه در دوره
 

  يابي زنانهويت و گفتمان هويت - 3
نظريات آنتوني گيدنز و ريچارد جنكينز  ةشناختي اين پژوهش عمدتاً بر پاي مباحث جامعه

  .است هويت زنان ايراني انجام گرفته ةدر زمينيي ها همچنين پژوهش ، وهويت ةدر زمين
به دسـت  هويت تصويري ذهني است كه شخص در پاسخ به چيستي و كيستي خود 

هسـتيم و ديگـران   » چه كسي«هويت اجتماعي، درك ما از اين مطلب است كه . دهد مي
بنابراين هويت اجتماعي معنايي ذاتي نيست و محصـول توافـق و عـدم توافـق     . ندا كيست
كـه در بـدو   جـاي اين  يزي است كه بـه معاصر هويت چ ةدر انديش. )7: 1381جنكينز، (است 

ينـدهاي ناخودآگـاه در طـول زمـان     ااز طريـق فر  ،تولد به طور ذاتي در انسان نهفته باشد
يندي جاري و پوياست كه در اثر تعامل ميان خود و جامعـه  ايابي فر هويت. گيرد شكل مي
  . )36 :همان( شدن ريشه دارد يندهاي اجتماعياگيرد و در فر شكل مي

ترين عـاملي اسـت    مهم» جنسيت« ،جمله جنكينزشناسان و از اغلب جامعه ةبه عقيد
تــرين اصــول  جنســيت يكــي از رايــج. دهــد يــابي فــرد را ســامان مــي هويــت ةكــه تجربــ

شدت  ة جوامع انساني، بهفرهنگي هم - هاي اجتماعي است و ساختار اجتماعي بندي طبقه
امـا   ،شـوند  و طبيعي نمايانـده مـي   ها علمينهاي جنسيتي است كه غالب آمتأثر از تفاوت
  . الب و ايدئولوژي جنسيتي هستندغاجتماع و متأثر از تصورات  ةدرواقع برساخت

زنـان پـس از پـا    . گيـرد  آنان شكل مي ةجامع ةيابي زنان نيز متأثر از شرايط ويژ هويت
هاي مرسـوم توسـط    هايي مواجه شدند كه طبق سنت اجتماع با هويت ةگذاشتن به عرص

هـاي زنـان عمـدتاً در    در جوامع سـنتي نقـش  . )303: 1388 گيدنز،( ن تعريف شده بودمردا
در . دهـد شود و اين امر محور اصلي هويت آنها را تشكيل مي چارچوب خانواده تعريف مي

هـاي   ري در عرصـه مقابل در جوامع مدرن، در پي تحوالت ساختاري، زنان مشاركت بيشت
بـه   ،ترتيب شود و بدينسازي آنها متعدد و متكثر مي تنتيجه منابع هويعمومي دارند و در
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هـاي شخصـي و    هويت شخصي خـود و برسـاختن هويـت    ةبازانديشي و پرسشگري دربار
  ).88- 101: 1387 جاه،رفعت( كنند اجتماعي اقدام مي

  
 زنان ايراني و گفتمان هويت  - 4

زمان، وضـعيت محـيط و   اي از تاريخ، به مقتضيات  نوسانات مدارج و مقام زن در هر دوره 
گيـري هويـت آنـان     نوع مناسباتش با جامعه بستگي دارد و موقعيت زنان و كيفيت شكل

زنان ايراني در طول تاريخ براي مشاركت در امـور اجتمـاعي و   . تابعي از شرايط عصر است
هـايي فراتـر از چـارچوب    جامعـه و ايفـاي نقـش    ةساختن نيروهاي خود در توسـع  بالفعل

هنجارها و افكار سـنتي  مقارن با انقالب مشروطه، . اند هايي مواجه بودهدشواري خانواده، با
بـار   و زنان ايران براي نخسـتين  )43: 1388 ،فارساني ترابي( تدريج مورد پرسش قرار گرفت به

اخيـر،   ةويـژه در سـه دهـ    پس از پيروزي انقالب و بـه . به مشاركت اجتماعي روي آوردند
هاي اجتماعي و افزايش آگـاهي زنـان   ي سبب دگرگوني نقشتحوالت فرهنگي و ساختار

كـرده، اشـتغال زنـان و    افزايش زنان تحصـيل  افزايش سطح آگاهي، نقد سنت،. است شده
هــاي جمعــي و  رســانه ةهــاي مدرنيســتي كــه ناشــي از توســع  گســترش ورود انديشــه

بـه بـازتعريف   كه نيـاز    سازي اقتصادي و فرهنگي است، تحوالتي را به وجود آورده جهاني
ايـن تغييـرات را    ةاز جملـ . اسـت  هويت اجتماعي زنان را توسط خـود آنـان ايجـاد كـرده    

زنان در كارهـاي درآمـدزا    ةحضور گسترد. توان دگرگوني در اقتصاد و بازار كار دانست مي
- 97: 1387جـاه،  رفعـت ( هاي سنتي افزايش دادهزني آنان را در مقابل نگرش كه قدرت چانه

  .است ماهيت هويت سنتي را فراهم ساخته بازنگري ةن و انگيزامكا ،)95
زنـان ايـران    ةگيري هويت تـاز  ما در حال وقوع است، شكل ةحقيقت آنچه در جامعدر

هـاي اخيـر بـا     زنـان در دهـه  . متأثر از تحوالت اجتماعي اخير به صورت تـدريجي اسـت  
هـاي  ها، كتـاب  ماعي، رسانهاند كه توسط نهادهاي كالن اجت هاي متفاوتي مواجه بوده پيام

هاي متفاوتي كه تركيب منطقـي  پيام ؛اند در معرض آنها قرار گرفته... درسي و آموزشي و 
و درنتيجه رويـارويي  ) 236- 240: 1390باقريان، ( پذير نيست راحتي امكان بين مجموع آنها به

هـاي   رسـانه . يد، كاري دشوار اسـت يابي به هويتي جد ها در دستزن ايراني با اين چالش
عمومي را  ةزنان در حوز» غياب سمبوليك«جمعي كه مولد و ناشر فرهنگ توده هستند، 

هاي درسي و منـابع آموزشـي نيـز تصـاوير     كتاب. كنند عنوان وضعي طبيعي تصوير ميبه
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تـري از زنـان ارائـه     هاي اجتماعي منفعلد و نقشنتري از زنان در مقايسه با مردان داركم
چنـين  هويت اجتماعي زنـان   ةجاه در پژوهشي در زمين مريم رفعت ).237: نهما( دنده مي

 است و اوهاي مدرن و سنتي  هويت زن معاصر ايراني، تركيبي از هويت گيرد كه نتيجه مي
منـد از امتيـار فعاليـت اجتمـاعي، رشـد شخصـيت و        در پي كسب استقاللِ هويتي، بهـره 

   ).152- 155: 1387 جاه،رفعت( اعي استيابي به آگاهي، توانايي و منزلت اجتم دست
  

 هشتاد ةنويسان زن دهبازنمايي هويت زن ايراني در آثار داستان - 5

است، در حالي  زن در جامعه همواره توسط گفتمان مردانه صورت پذيرفته هويتبازنمايي 
نند شود كه زنان خود بتوانند آن را ايجاد ك ذات و ماهيت زنانه تنها وقتي پديدار مي«كه 

فرهنگ و زبـان   ةوسيلخودفهمي زنان به. گيري به آنها داده شود و فرصت پرورش و شكل
 ).80: 1387 جـاه، رفعـت ( »گيرد كه بايد مـورد تحليـل و نقـد قـرار گيـرد      مردانه صورت مي

اند بدون واسطه بـه بيـان    اي است كه زنان توانسته نويسي، رسانه ادبيات و ازجمله داستان
  .بپردازندهاي خود  انديشه
  

 ها موقعيت اجتماعي زنان در داستان - 1- 5

توانـد   موقعيت اجتماعي شـخص و سـبك زنـدگي او ازجملـه مفـاهيمي اسـت كـه مـي        
بـيش  و اي كـم  توان به مجموعـه  زندگي را مي ةشيو. هويت اجتماعي او باشد ةدهند بازتاب

فقط نيازهاي جاري او نهزيرا  ،گيرد جامع از عملكردها تعبير كرد كه فرد آنها را به كار مي
در  ،است آورند، بلكه روايت خاصي را هم كه وي براي هويت شخصي خود برگزيده ميرا بر

  ). 120: 1388گيدنز، ( دنساز برابر ديگران مجسم مي
دهـد كـه صـرف حضـور در اجتمـاع و يـا حتـي تحصـيالت          اين پژوهش نشـان مـي  

يـابي   يـابي زن بـه فرديـت و هويـت    تدس ةدهند نشان تواند نميها، دانشگاهي در داستان
، راوي و قهرمـان  يابانـه دارنـد   هاي گروه اول كه ماهيـت هويـت  در رمانبراي مثال . باشد

حتي براي مثال شخصـيت زن در  داستان تحصيالت و جايگاه اجتماعي معتبري ندارند و 
) گونـه كـه ذكـر خواهـد شـد      همـان (خود نيز  ةكوچك خانواد ةدر جامع من ةپرندرمان 

كند؛ اما همين زنان، در تالش براي خودانديشي و يافتن هويت انسـاني و   منفعل عمل مي
  .  شوند جايگاه واقعي خود در دنيا و زندگي نشان داده مي
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 )در گـروه دوم قـرار دارنـد    كـه ( نگـران نبـاش  و شـادي در   بانوبازي آخر گل بانو در 
 ؛وقعيت اجتمـاعي بـااليي نيـز دارد   بانو م ند و از ميان اين دو، گلتحصيالت دانشگاهي دار

يافتن بـه آن نشـان داده     اجتماعي كه وي در سراسر رمان در تالش براي دست يموقعيت
  .)1جدول . نك( شود مي

هاي  كه در گروه رمان - ) دختري در مهدر رمان (» سايه«و يا ) دريادر رمان (» دريا«
نشگاهي و برخورداري از موقعيت با وجود داشتن تحصيالت دا -  گيرند پسند قرار مي عامه

در . مستقل نيسـتند يافته و يا در تالش براي كسب هويت  اجتماعي مناسب، زناني فرديت
ابتــداي داســتان بــه مــاجراي عشــق دريــا بــه  ةصــفح صدوســي در حــدود دريــارمــان 

و همچنين حفاظـت و   زيبايي زن، داشتن همسر. فريبرز اختصاص دارد اش دانشگاهي هم
در . شـود  زن در اين داسـتان برشـمرده مـي     ترين ويژگي مسر و زندگي، مهممراقبت از ه

اي آن  ذهني دريا يافتن عشق در زندگي و مسائل حاشـيه  ةترين دغدغ دوران جواني مهم
ها كار و فعاليت اجتماعي، بعد از خيانت همسرش چنين تفسـيري  دريا پس از سال. است

اين كارها رو كردم كه امروز بـه   ةه عمر همبراي كي؟ براي چي؟ ي«: خود دارد ةاز گذشت
پـور،  مـؤدب ( »ش ايـن باشـه؟   ايه عمر يه تومن رو صد تومن كردم كه نتيجه... اينجا بريم؟ 

او با وجود تحصيالت و داشتن موقعيت اجتماعي هنگامي كه همسرش قصد  .)181: 1392
بـه  تـي اقـدام   كنـد و ح شـود، احسـاس پـوچي بـر او غلبـه مـي      ترك او را دارد، تهي مي

چنـد داراي تحصـيالت و موقعيـت اجتمـاعي مناسـبي      نيز هر» سايه«. كند خودكشي مي
كـه در   همچنان - او. يافته نيست تصويري فرديت ،شود اما تصويري كه از او ارائه مي ،است

هايي باورپـذير نـدارد؛ همـواره عاقالنـه      شخصيتي داستاني است كه ويژگي - آيد ادامه مي
تصويري كـه  . كند آيد و هرگز خطا نمي ميخوبي بر مشكالت به ةز پس همكند، ا رفتار مي

يـافتگي   بلكه از ديدگاه فلسـفي نيـز در تضـاد بـا فرديـت      ،شناختي تنها از منظر جامعهنه
يابد كه  شخصيت تنها هنگامي فرديت مي» كلي«و » فرد« ةاز ديدگاه فلسف. شخص است

ش آشـكار  اهـاي درونـي و بيرونـي    و تعامل ها به عمق آن پرداخته شود و تضادها، تناقض
و » كلـي «تصـويري  از او  ،، زيبايي و موقعيت آرمـاني ها ويژگيتوصيف شخصيت با . شوند

  ).56: 1377موحد، ( دهد فاقد هويت انساني ارائه مي
كـرده و بـا موقعيـت اجتمـاعي     ريزي شخصيت در قـالبي تحصـيل   بنابراين صرف طرح

و يا تصوير زن در محيط خانه و نداشتن فعاليـت  باشد  ي فردييافتگ تواند بيانگر هويت نمي
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همچنـين  . هايش باشد بودن زن و انديشه  تواند دليل بر سنتي اجتماعي نيز نمي - اقتصادي
د نشو اي از زنان مشاهده مي طيف گسترده ،بايد توجه داشت كه در وضعيت گفتماني جديد

غال دارند و درعـين حـال سـطح آگـاهي     نه اشتاما به كارهاي خا ،كرده هستند كه تحصيل
 ةهاي سنتي و سوگيرانه در زمينـ  دارند و به بازانديشي و بازتعريف بسياري از انديشهبااليي 

محور اهميت كار واقعي زنان شناسي مرد جامعه«اين در حالي است كه . پردازند زنان نيز مي
جاي آنكـه واقعـي بـه     هيعني موجب شده كه اين كار ب. است خانگي را لوث كرده ةدر عرص

؛ بـه  )206: 1390واالس،  و آبوت( »جلوه كند "آمدنِ كاركردي طبيعيبه فعل در"حساب آيد 
همين دليل كار زن در خانه، بدون توجه به ماهيت زن و نوع نگرش او، تصـويري سـنتي و   

 هـايي كـه در  تأثير همين نگرش، در اغلب پـژوهش  نماياند و احتماالً تحت محدود از او مي
ـ   اسـت، از جملـه مـالك    ادبيات زنـان در ايـران انجـام پذيرفتـه     ةزمين تصـويري   ةهـاي ارائ

  .شود يافته از يك زن، ميزان تحصيالت، شغل و موقعيت اجتماعي او دانسته مي تشخص
  

  ها تصوير زنان در واكنش به موقعيت - 2- 5
دهنـد   هاي مختلف از خود نشـان مـي   هاي داستان در موقعيت هايي كه شخصيت واكنش

هـا در نظـر    سـنده بـراي شخصـيت   باشـد كـه نوي   ايهـاي فكـري   تواند گوياي ديدگاهمي
هـاي زنـدگي بـه     هـا در در مقابـل موقعيـت   هاي زنان در اين داستان واكنش. است گرفته
هاي آنـان را در دو قطـب    و واكنش )2 جدول. نك( است هايي متفاوت نمود پيدا كرده شكل

تحليل و بازانديشـي  «، »مبارزه با شرايط نامطلوب«مانند مثبت و منفي و تحت مفاهيمي 
. قابل بررسي اسـت » هاي احساسي واكنش« و »اعتنايي نسبت به شرايط بي« ،»ها موقعيت
اي باورپذير نشـان داده   بوده و به گونه» غيرواقعي«ها همچنين گاه  هاي شخصيتواكنش
  .)دختري در مهدر رمان (» سايه«مانند شخصيت  ؛است نشده

  
  هاموقعيت  بازانديشي و  تحليل ،مبارزه با شرايط نامطلوب - 1- 2- 5
دار اسـت و فعاليـت    اگرچه زني خانه ،كنم ها را من خاموش مي چراغدر رمان » كالريس«

اما در قلمرو خانه و در تربيت فرزندانش مـؤثر و فعـال نشـان داده     ،اجتماعي اندكي دارد
بـزرگ درون خانــه، بــا تجزيــه و تحليــل   شــود و كنشــگري او در مســائل كوچــك و مـي 

هاي خانوادگي همراه با تجزيـه   او در اغلب موقعيت. ها و تأمل در آنها همراه است موقعيت
  :دهد شده از خود نشان مي هايي حساب و تحليل موقعيت، واكنش
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مطمئن بودم اگـر بگـويم   . شود پا مي خواهد برود و پابه هم دلش مي] پسرش[كردم آرمن  حس مي
  . )86: 1391پيرزاد، ( شانه باال داد و همراه دخترها رفت» تو پيش ما بمان«: گفتم. رود مان ميب

امـا   ،كنـد  هاي بيروني منفعل عمل مي ، در موقعيتمن ةپرندشخصيت اصلي در رمان 
براي مثال واكنش او در مقابـل دعواهـاي   . پردازد ها مي به تجزيه و تحليل دروني موقعيت

هاي شاهين را  شانه. رود خلوت مي امير به حياط«: ب تنها سكوت استپسر و شوهرش اغل
زن  .)63: 1391وفـي،  ( »ولش كن: گويم آهسته مي. كند زند و او را به هوا بلند مي چنگ مي

هاي زندگي نـدارد و خـود نيـز بـه آن      گشايي موقعيت  در اين داستان نقش فعالي در گره
هـايي   كدام از نقـش  هيچ ةاز عهد. هيچم. نه دخترممن، نه مادرم، نه زنم و «: معترف است

 »حضورم هيچ معنايي نداشت. در نقش بچه هم هيچ بودم. آيم نميكه به من داده شده بر
را بـه نمـايش   » خـود «هاي خـانوادگي نـوعي    موقعيت ةحقيقت او در عرصدر .)79: همان(

نـوعي   ؛اسـت  شـده بـه خـود گرفتـه     گذارد كه تحت فشار شرايط زندگي، شكلي مسخ مي
پذيرد كه الگوهاي فرهنگي بـه   و همان شخصيتي را مي«كه ديگر خودش نيست » خود«

در . كنـد كـه ديگـران از او توقـع دارنـد      گونه رفتار مـي  اند و درنتيجه همان او عرضه كرده
هـايي را كـه نمايشـگر     ها، احساسـات و خواسـت   انديشه ةيتي خود كاذب، همعچنين وض

: 1388گيـدنز،  ( »راند كند و از صحنه بيرون مي هستند، مهار مي هاي حقيقي شخص انگيزه
موقعيت و تحليـل شـرايط درونـي     ةاما او اين امتياز را دارد كه به پرسشگري در بار .)268

تواند به درك روشني از خود برسد  پردازد تا سرانجام مي هاي مختلف مي خود در موقعيت
 ةپرنـد و زن در » كالريـس «حقيقت شـباهت  رد. بخشد و اين درك جديد به او قدرت مي

هاسـت كـه    موقعيـت  »جزيـه و تحليـل  ت«هـا، در   از منظر واكنش نسبت به موقعيت ،من
ها در منفعل بودن رساند اما تمايز آن هاي درست به آنها ياري مي نهايت به اتخاذ تصميمدر

  . استدر روابط خانوادگي » كالريس«و مؤثر و فاعل بودن  ة منپرندشخصيت زن در 
  

  مقاومت و مبارزه - 2- 2- 5
» بانو گل«. است» مقاومت و مبارزه«ها، شده در اين رمانهاي تصوير ديگر از واكنش ينوع
» بـانو  گل«. در اين گروه قرار دارند) از شيطان آموخت و سوزاندشخصيت رمان (» ولگا«و 

ف خواستش بر او هاي مختلف زندگي مسائلي را بر خال در برابر اطرافيان خود كه در برهه
براي مثال او، كه دختري روستايي اما اهل مطالعه اسـت، در   .ايستد كنند، مي تحميل مي
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. كنـد  مقاومـت مـي   ،كنـد  كه براي ازدواج با او پافشاري مـي » حيدر«هاي  مقابل سماجت
 - تـر اسـت   مردي كه نوزده سال از او بزرگ - » رهامي«بانو در مقابل ازدواج اجباري با  گل
اما همچنان نسبت بـه شـرايطي كـه بـر او تحميـل       ،اش بايستد اند در برابر خانوادهتو نمي
هاي مختلفـي را   حل او راه. كند ير شرايطش مبارزه مياست معترض است و براي تغي شده

  :گيرد ش از شرايط تحميلي به كار ميادادن بيزاري براي بهبود اوضاع و نشان
بـه  «: نويسـم  آورم و روي كاغـذ مـي  حلقه را از دستم درمي. ..آورمكيفم را مي... خورم صبحانه مي

از . دارم چادرم را بر مي. گذارم و هر دو را  وسط حالحلقه را روي كاغذ مي... » من مهلت بدهيد
خواهـد بـر گـردم و روي كاغـذ      دلم مـي . در قفل است. رسم به در حياط مي. آيم خانه بيرون مي

... روم  كنم به باالي بشكه مـي  چادرم را جمع مي. ... شوممي منصرف. بنويسم پرنده از قفس پريد
   )146: 1387آقايي، (» .پرم مي. ... ارتفاع زياد است

شـود   به عنوان شخصيتي نشان داده مي ...از شيطان آموختنيز در تمام رمان » ولگا«
. ازدپـرد  شـده در زنـدگي مـي    خود به مبارزه با شرايط ناخواسته و يا تحميـل  ةكه به شيو

مـورد  ردهـد و قضـاوت را د   نويسنده، مبارزات ولگا را همواره مثبت و سازنده نشـان نمـي  
نـوعي پرداخـت شخصـيت عرضـه     . كند ديدگاه او نسبت به زندگي به خواننده واگذار مي

» شـادي « .هاسـت  انساني كه محمل خطاها و تناقض هويت و فرديت كامالً بيانگركند  مي
تـوان آنهـا را    هاي او مخصوص به خود اوسـت و نمـي   واكنش اما ،شخصيتي منفعل ندارد

هايي مثبت يا مؤثر و سازنده دانست؛ براي مثال او در مقابل موقعيت بحرانـي كـه    واكنش
فـرورفتن   ،آورد مـي هاي پياپي كه شهر را به لرزه در شود و زلزله در داستان نشان داده مي

  . دهد اش ترجيح مي به همراه خانواده در حالت خلسه با مواد مخدر را به فرار از شهر
  

  واكنش خنثي يا احساسي - 3- 2- 5
هاي مختلف،  هاي كنشگر مثبت، منفي و يا حداقلي نسبت به موقعيت در مقابل شخصيت

هايي كـه در   زني است كه در مقابل محيط اطراف خود و موقعيت» دريا«شخصيتي مانند 
براي مثال دريا پس  .دارد ا كامالً احساسيهايي خنثي و ياغلب واكنش ،گيرند آن قرار مي

گـويي وجـود فريبـرز تنهـا      ؛رسد يابد به پوچي مي كه از خيانت شوهرش آگاهي مياز اين
  : است بخش در زندگي او بوده مفهوم هويت

تلفن رو كه قطع كرد صداي شكستن خيلي چيزها رو درون خودم شـنيدم، صـداي پيـر شـدن،     
  . )259: 1392 پور،مؤدب( ...ودن، صداي عقب افتادن، صداي دوم ب
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اسـت كـه    قالنـي منطقـي و ع  اغلب كـامالً  دختري در مههاي سايه در رمان  واكنش
را  آرمـاني كند و گويا نويسنده قصد تصـويركردن شخصـيتي كامـل و     باورپذير جلوه نمي

شـود؛ نـوعي از    آن، فرديت و هويتي ويژه و انساني ترسـيم نمـي   ةكه در نتيج است داشته
   .است پردازي كه در ادبيات كالسيك در فضاهاي ديگري متداول بودهصيتشخ

  
  اي جنسيتي  باورهاي كليشه  - 3- 5

برخي . هاي انساني در ذهن كنشگران ايراني عام و فارغ از جنسيت نيست صفات و ويژگي
و اين تفكيـك بـا تقسـيم كـار موجـود در       هستند »مردانه«و برخي ديگر » هزنان«صفات 
اي تـا   ايـن باورهـاي كليشـه    ).108: 1386جـاه،  رفعـت ( است ن و مردان شكل گرفتهميان زنا

انـد و ذاتـي و طبيعـي     حدود زيادي در اثر كثرت كاربرد، بار منفي خـود را از دسـت داده  
اولين «براهني معتقد است براي دست يافتن به بوطيقا در ادبيات زنان . شوند پنداشته مي

. اصطالحات ضـد زن از خـود زبـان اسـت     ةه دور ريختن همچيزي كه بايد اتفاق بيفتد ب
براهنـي،  ( »يعني پيراستن زبان از توهين بـه زن و تسـاوي زن و مـرد را وارد زبـان كـردن     

1374 :260. (  
طور ضمني و يـا بـه صـورت    هاي جنسيتي به هاي گروه اول، نفي كليشهمورد رماندر

دادن   ها و يـا بـه صـورت نشـان    با آنهاي داستان  ها و مخالفت شخصيت طرح اين انديشه
براي مثال  .شود هاي داستاني نشان داده مي هاي شخصيت اعمال ساختارشكنانه در كنش

تـرين هـدف خـواهر كالريـس ازدواج اسـت و تنهـا بـا حضـور مـردي در           از آنجا كه مهم
هاي ديگري  و انديشه(كند  سالمتي و تناسب اندام به ذهنش خطور مي ةاش دغدغ زندگي

اي باشـد، امـا مخالفـت كالريـس بـا       زني بـا باورهـاي كليشـه    ةتواند نمون مي) ز اين نوعا
به عملكـرد و تفكـرات خـواهرش، بـه شـكل غيرمسـتقيم        هاي او و انتقاد او نسبت انديشه

  .كند موضع نويسنده را در اين زمينه بيان مي
تـوان   ا، ميه هاي شخصيت ها در كنش جمله نمودهاي ساختارشكني در برابر كليشهاز

» شـادي «. اشـاره كـرد  علـي  از مهسـا محـب   نگران نباشدر رمان » شادي«به شخصيت 
دختراني است كـه آرزوي پسـر    امر ممكن است به نظر رسد از دختري است كه در بادي

بـه پـدرش و ديگـر عقايـد او كـه در ميـان        امـا انتقادهـاي او نسـبت   . اسـت  شدن داشـته 
دهد كه او ماهيت خود را به صورت يـك دختـر    مي نشان ،شود اظهارنظرهاي او طرح مي
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هاي موجود در تعريف رفتاري دخترانـه را نيـز    ها و كليشه اما محدوديت ،است درك كرده
هـاي متعـدد در    براي مثال او براي بهتر ديدن اوضاع شهر كـه در اثـر وقـوع زلزلـه     .ندارد

تـوانم چيـزي   جـوري نمـي   ايـن «: رود ميدان شهر باال مـي  ةوضعيتي بحراني است، از فوار
توانم از تيـر  مي. چيز را نگاه كنم شد از جايي باال بروم و يك دل سير همه كاش مي. ببينم

 »ميـدان بهتـر اسـت    ةمسـخر  ةولـي فـوار  . شايد هنوز هم بلـد باشـم  . چراغ برق باال بروم
در اين رمان، هرچنـد كـه خـود دچـار آسـيب اجتمـاعي       » شادي«. )40: 1391علي،  محب(

هـاي   ها و تعريـف  دختراني است كه رفتاري ساختارشكن در برابر عرف ةاست، نمايند شده
نيـز  ) بـازي آخـر بـانو   در رمـان  (» بـانو  گـل «. سنتي از رفتارهـاي اجتمـاعي زنـان دارنـد    

او دختري شجاع، اهل مطالعه و مشـتاق  . اي دارد هايي خارج از عرف و باور كليشه واكنش
  .است هاي ناخواسته تصوير شده حميل موقعيتبراي تحصيل و مقاوم در برابر ت

شود  پسند ديده مي هاي عامههاي جنسيتي تنها در داستان شده، كليشه در آثار بررسي
طور ضمني مورد تأييد قرار اي جنسيتي به باورهاي كليشه هادر اين داستان. )3جدول. نك(

، »دريـا «دختـر  » سوگول«ل براي مثا. شود گيرد و يا مخالفتي در برابر آنها مطرح نمي مي
كند و اين سكوت  خود را ابراز نمي ةكند و عقيدهمواره در مشكالت خانوادگي سكوت مي

نجابت و ويژگي مثبتي براي اوسـت كـه بارهـا در داسـتان از      ةدهند دريا، نشان ةبه عقيد
قـدر بـا    كنـه، اون  دونستم سوگول شـروع نمـي  مي«: گيرد زبان دريا مورد تحسين قرار مي

اما سـامان  . نپرسه] اختالف پدر و مادر[شرم و حيا بود كه از مادرش چيزي در اين مورد 
مـورد تحليـل و    مـن  ةپرنـد سـكوت در رمـان   ايـن  ). 169 :1392 پور، مؤدب( »جسور بود! نه

زنـدگي مـورد    ةگيرد و سرانجام شخصيت اصلي داستان، آن را در ادام بازانديشي قرار مي
  .دهد ترديد قرار مي

هاي انساني به مـرد و زن نيـز در ايـن رمـان بارهـا       اي تفكيك ويژگي رهاي كليشهباو
نجابت، كدبانوگري، قناعت، سازگاري، اطاعت و زيبايي صـفات اختصاصـي    :شود تكرار مي

پـذيري، اقتـدار، فعـال و     ليتؤودر مقابـل مسـ   ؛است است كه براي زنان مناسب ذكر شده
مالي خـوب صـفاتي اسـت كـه بـراي شـوهر        پرتالش بودن، داشتن شغل مناسب و وضع

  .)108: 1386جاه، رفعت( مناسب ذكر مي شود
هاي يه مـادر و   ها و ظرافت ها، نرمش با مهربوني. شناختن طوري مي منو همين] فرزندان دريا[اونا 

  ). 176: 1392 پور،مؤدب(استقامت و ابهت و كمي هم خشونت يك پدر 
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ايـن مفهـوم   . ترين و يا تنها امتياز وجودي زن دانسـت  توان مهم زيبايي را مسلماً نمي
پسـند دارنـد    هايي كه ماهيتي عامهاي جنسيتي است در داستان نيز كه از باورهاي كليشه

از :] مـادر سـايه  [«: به طور آشكار و با تأكيد مطرح مي شود ،)دختري در مهو  دريامانند (
كني بعد بـرادرت،   ل تو ازدواج ميكردم كه او وقتي شماها بچه بودين من هميشه فكر مي

جوري كه امكان نداشت كسـي تـو رو   . نمك بوديتو هميشه خيلي ظريف و خوشگل و با
دا اين مسأله از آنجا اهميت بيشتري پي. )126: 1388 لو، حمزه( »...ببينه و از تو خوشش نياد

يـل آن را  ترين دل ، وي پس از خيانت همسرش، عمدهدرياكند كه براي مثال در رمان  مي
اين موضوع نيـز آرمـاني بـودن    . داند اش مي افزايش سن و از دست رفتن طراوت و زيبايي

پردازي كه  نوعي شخصيت .دهد از فرديت را نشان ميبودن آنها بهره  بي و ها اين شخصيت
هاي خبيـث   ند و قهرمانان مؤنث به غايت زيبايند و آدموردال«هاي اصلي  در آن شخصيت
 »شـود  هاي زندگي معمولي تـوجهي نمـي   ها و سردرگمي و به پيچيدگي هم خباثت دارند

گـرا و بينـابين، توصـيف    هـاي نخبـه  اين در حالي است كه در داستان ).185: 1377فـراي،  (
  . شودزيبايي ظاهري زن بسيار اندك است و  بر آن تأكيدي نمي

مطـرح   »شـعاري «اي گـاه بـه شـكلي     پسند، نفـي باورهـاي كليشـه    در دو رمان عامه
اش  كننـده با مراجعـه » سايه«هاي  در دادگاه و يا صحبت» دريا«هاي شود؛ مانند حرف مي

هـا   اما تئوري ؛شود مورد حقوق زن طرح ميهايي در مشاوره كه در هر دو صحبتدر مركز 
تواند بر مخاطب اثر گذارد و باورپذير به نظر رسـد   هاي يك نويسنده هنگامي مي و ديدگاه

هاي داستان نمود يابد و كليت متن گوياي آن انديشه باشـد و   شخصيت هاي كه در كنش
  .نه در قالب شعار و اندرز

پسند در ميان بخشـي از زنـان،    هاي عامهاستقبال از داستان ةگستردبا توجه به حجم 
 ،ها بيشتر مورد توجه قرار گيـرد اي در اين داستان جاي آن دارد كه تكرار باورهاي كليشه

ها توسط خود زنان و در قالب ادبيات داستاني ادامـه و حيـات    ترتيب اين سنتزيرا بدين 
زنـان   ود برآيند گفتمـان غالـب در جامعـة   درحقيقت اين نوع نگاه اگرچه خ. خواهد يافت

  .سازي نيز نقش بسزايي دارد است، در گفتمان
: شـود  ها ديـده مـي  اي سه رويكرد در اين رمان باورهاي كليشه ةدر زمين ،بدين ترتيب

هـا  گرا به طور ضمني و غيرمستقيم موضعي انتقادي در برابر ايـن كليشـه  هاي نخبه رمان
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هـاي  هاي بينابين در موضع بازتعريف اين باورها قـرار دارنـد و رمـان   اند، رمان اتخاذ كرده
  . اي دانست توان در راستاي بازنمايي و تأييد اين باورهاي كليشه ميرا پسند  عامه

  
   هويت زبان و - 4- 5

ت جنسـي خـود را آشـكار          زبان يكي از رفتارهايي است  كـه از طريـق آن هـر فـرد هويـ
اعي انسـان از طريـق زبـان سـاخته     هويـت اجتمـ  «. )68: 1392 ،ملـك  و رضـوانيان ( سازد مي
خواهد باشد و دهد كيست، چه كسي ميشود و از اين طريق است كه انسان نشان مي مي

جملـه محققـاني اسـت كـه     الكوف از .)63: 1997 1ي گرين،ليپ( »خواهد باشد چه كسي نمي
ارتباط زبان با جنسيت انجام داده و بـا ابـداع اصـطالح     شناختي دربارةهايي زبانپژوهش

او معتقـد اسـت   . اسـت  هاي ميان زبان و جنسـيت را بررسـي كـرده    مناسبت» زبان زنان«
هاي گوناگون بيان، توسط كلانتخاب ما از ش. احتياج و تعامل انسان و زبان دوجانبه است

بيـان مـا را تحـت تـأثير قـرار       ةشوند و احساس ما نسبت به دنيا شيوافكار ما رهبري مي
   ).45: 1975 2الكوف،( دهد مي

، در نگـاهي كلـي   اند هايي كه براي زبان زنانه در ادبيات داستاني زنان برشمرده ويژگي
 هايي مانند جمـالت كوتـاه، عـدم    ويژگي .تواند دو كاربرد مثبت و يا منفي داشته باشد مي

هـا را بازتـاب   و سكوت كه محققاني مانند الكـوف آن  خوردن قطعيت، خرافاتي بودن، قسم
هـايي ماننـد فضاسـازي بـا اسـتفاده از       و ويژگـي  )1(داننـد  موضع ضعف زنـان مـي   دهندة
اعرانه و هاي زنانه، توجه به جزئيات، كثرت و تحرك، هويت دادن به اشياء، زبـان شـ   المان
تواند نقش زيادي در بازتاب  كه مي ،)1382كراچي،  و 1389 ،پاينده. نك(هاي دروني  گويي تك

  .دادن هويت و فرديت شخصيت زن در داستان داشته باشد
تواند مورد توجه قـرار گيـرد    در ارزيابي نوع بازنمود هويت از منظر زبان اين مسأله مي

رسـد و يـا گفتگوهـا و     زنانـه بـه گـوش مـي     كه آيا از شخصـيت زن در داسـتان صـدايي   
بـدين  . نويسي قرار دارد هاي داستان تحت تأثير گفتمان غالب مردانه در داستانفضاسازي

رسد و زن بودن او از  معني كه گاه از شخصيت زن در داستان صدايي مردانه به گوش مي
را در اثـر پنهـان   خود  ةكند بيان زنان ميان داستان درك نمي شود و يا نويسنده سعي مي

                                                 
1. Lippi- green  
2. Lakoff  
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او را  ةزبان زنان ،يابند هاي زباني كه به شكل ناخودآگاه در اثر او بروز مي كند و تنها ويژگي
  .دهند تشكيل مي

هاي زباني همچون فضاسازي بـا اسـتفاده از عناصـر     هاي گروه اول، ويژگي در داستان
بي و رونـد  يـا  زندگي زنانه، گفتگوهاي درونـي و پـرداختن بـه جزئيـات در جهـت هويـت      

 ،كـنم ها را من خاموش مـي  چراغبراي مثال در رمان  .خودآگاهي شخصيت داستان است
: شخصيت درك شـود » زن بودن«كند كه هايي زنانه از فضا كمك مي نويسنده با توصيف

ها بسته بودم و بـاز كـرده بـودم و تـاب داده     عصر آن روز روبان قرمز را چند بار دور گل«
توصيف جزئيـات نيـز بخـش     )47: 1391پيرزاد، ( »بان باب ميلم شده بودبودم تا باالخره رو

  .دهد زيادي از متن اين رمان را تشكيل مي
ترين عوامل ايجاد زبان و صـدايي زنانـه در داسـتان، گفتگوهـاي درونـي راوي       از مهم

بازانديشـي  . شـود  مفـاهيم جـاري زنـدگي او تبيـين مـي     » بازانديشي«است كه در جهت 
درسـتي يـا نادرسـتي     ةشناسي جديد و به معناي تأملي فراگير دربار جامعه اصطالحي در

تنها جهان در جهان مدرن نه ).51: 1388گيدنز، ( باورها نسبت به ابعاد مختلف زندگي است
ويـژه موقعيـت وجـودي او، بـه موضـوعي بـراي توجـه آگاهانـه و          بلكه ذهنيت فـرد و بـه  

ـ  هـاي هويـت   در رمان ).86: 1381و همكاران، برگر ( شود موشكافي مضطربانه تبديل مي  ةيابان
اين پژوهش، گفتگوهاي درونـي قهرمـان داسـتان بيشـترين نقـش را در بازنمـايي رونـد        

يابي شخصيت اصلي دارد؛ براي مثال كالريس به بازانديشي مفاهيم و  خودآگاهي و هويت
 »روزمرگي«زندگي او  شده در عنوان مفاهيمي تثبيتها بهپردازد كه سال هايي مي انديشه

 ةكردن لحن و زبان زنان  نويس در اين آثار  به دنبال پنهان زنان داستان. اند به وجود آورده
حسـيني،   و زاده غالمحسين( »ندابلكه به سمت ايجاد يك زبان زنانه در حركت« ،خود نيستند

1392 :499.(  
ي از داسـتان توسـط   هـاي گـروه دوم، بـيش از نيمـ     ، از رمـان بازي آخر بـانو در رمان 

ديـد   ةدر ايـن رمـان كـه موضـوع داسـتان از زاويـ      . شـود هاي مرد روايـت مـي   شخصيت
صدايي را ايجاد كند، زبان تا حدودي از شود تا فضايي چند متعدد بازگو ميهاي  شخصيت

در دو بخشي كـه داسـتان از زاويـه ديـد شخصـيت زن روايـت       . گيرد جنسيت فاصله مي
ويژه در مقايسه با آثار گروه  رداختن به جزئيات فضايي زنانه را، بهشود نيز گفتگوها و پ مي

هـاي مـرد    زن و يـا راوي  هايي كه توسـط راوي   مجموع در بخشكند و در يجاد نمياول، ا
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نيـز   نگـران نبـاش  در رمـان  . شـود  محسوسي مشـاهده نمـي  تفاوت زباني  ،شوند بازگو مي
وقايع است و كمتـر بـه بازانديشـي    گفتگوهاي دروني بيشتر در جهت تفسير شخصيت از 

ه تصوير بازتـاب  زدايانه نسبت ب هاي داستان نگاهي آشنايياما در فضاسازي ؛شود منجر مي
  .شود مي يافته از زن ديده

هـاي محـدود داسـتان،     سوم، گفتگوهاي دروني و يـا فضاسـازي   هاي گروهداستاندر 
ت كمك به پيشبرد پبرنـگ  ها بيشتر در جه توصيف. شود يافتن راوي نمي موجب تشخص

هستند تا به گوش رسيدن صداي شخصيت اصلي، و داستان از فضاسازي با عناصر زنانـه  
  . بهره است  بسيار كم

خـورد؛ ماننـد قسـم     هاي منفي زبان زنانه بيشتر به چشم مي ها ويژگي در اين داستان
بـه آنهـا اشـاره    هاي جنسيتي كـه   كاربردن اصطالحات و كليشه خوردن، خيالبافي، و يا به

هاي پرسشـي در تـالش بـراي همـراه كـردن       ها، طرح گزاره يكي ديگر از اين ويژگي. شد
واقعـا از  «: كارانـه و غيرقطعـي زبـان اسـت    كاربرد محافظـه  ةدهند مخاطب است كه نشان

اي كـه هـر جـور دلـم      خواست؟ خانه زندگي چه انتظاري داشتم؟ خودم دلم خانواده نمي
هـا زبـان زنانـه در    حقيقت در اين داسـتان در .)62 :1388 ،لوحمزه( »...بخواد تزيينش كنم؟
  .كنند هاي رايج عمل مي ها و گفتمان جهت تثبيت كليشه

  
  هايابي زنان در داستان خودانديشي، پرسشگري و هويت - 5- 5

يـابي   زنان ايراني در راه خودآگاهي و هويت ،هاي پيشين بيان شدگونه كه در بخش همان
پـذير بـودن زن از    باور به اطاعت«ايراني از يكسو  ةجامع. رو هستند به هايي رو يبا پيچيدگ

مــرد را در تصــورات خــود دارد و از ســويي تحــوالت در جهــت افــزايش ســطح آگــاهي، 
مـا در   ةكشاند و آنچه در جامع هاي سنتي را به چالش ميتحصيالت و اشتغال زنان، نقش

زنانه متـأثر از تحـوالت اجتمـاعي اخيـر      ةتازگيري تدريجي هويت  شكل ،حال وقوع است
هايي كه از تعامل با ديگران و ارزيابي افراد از چگـونگي   هويت ؛)236: 1390 باقريـان، ( »است

  . گيرد هاي اجتماعي و فرهنگي موجود شكل مي انطباق با شبكه
هـاي مـدرن و تحـوالت اجتمـاعي، زنـان در       هاي اخير و در كنار ورود انديشهدر سال

در ايـن آثـار زن بـه لحـاظ      .ادبيات نيز به تأمـل و بازانديشـي در خـود پرداختنـد     ةصعر
افتاده از خويش كه بلكه نمادي است از انساني دور ،ردگي جنسيت در مركز توجه قرار نمي
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اسـت كـه    اي از آگـاهي رسـيده   در بستر تحوالت اجتماعي، فرهنگي و محيطي به درجـه 
. )13: 1382اكبـري،   علـي ( دهـد  مورد توجه و تأمل قرار مييابي دارد و خود را  هويت ةدغدغ

 ةهـاي دهـ  تصـوير زن در داسـتان   ةاين در حالي است كه براي مثـال تحقيقـي در زمينـ   
چنـين تصـويري ارائـه    ورد بررسـي  مـ هـاي  در اكثـر داسـتان   كـه  دهـد  نشان مي، شصت
  : است  شده

هـا زن اسـير مـرد،    وع اين داسـتان مجمدر. ر و زن گناهكار معرفي مي شودتقصي مرد مظلوم و بي
كند و سـرانجام يـا  مـرگ او را     اراده و مجبور به قبول شرايطي است كه مرد برايش فراهم مي بي

انقـالب و  [ها تناسبي با تحـول تـازه   اين داستان تصوير زن در. اي طبيعي دهد يا حادثه نجات مي
حتي آنجا كـه زن از  . هميشه بودهتصوير زن همان تصويري است كه . ندارد] هاي پس از آنسال

ترين نيازهاي انساني اسـت كـه البتـه از     مرد توقع دارد خواسته و نيازش ابتدايي و در حد بديهي
  ).28- 30: 1370زواريان، ( ماند يابي به همين نيازهاي اوليه نيز محروم ميدست

جايگاه  خودشناسي و به پرسش گرفتنة هاي مورد بررسي، تجرب از رمان در گروه اول
گـروه  . دهـد  خود توسط شخصيت زن در داستان، بخش اصلي محتواي اثر را تشكيل مي

حقيقت تـأثير ايـن رونـد را در زنـدگي     دهند و در اين روند را از نمايي دور نشان مي دوم
موضـوع توجـه    بـه هايي هسـتند كـه   رمان و در گروه سوم،دهند  شخصيت زن نشان مي

   ).4جدول . نك(اند نكرده
  

  هاي گروه اوليابي زنان در داستان خودانديشي، پرسشگري و هويت - 1- 5- 5
هـاي داسـتاني    گشايي از موقعيـت  داستان، نقشي در گره زنِ شخصيت من ةپرنددر رمان 

گـذرد و در ايـن عرصـه او نقـش     بلكه داستان حول محور جهان دروني اين زن مي ،ندارد
اش  و ترديـدها در جهـان ذهنـي و درونـي     هـا  او به واكاوي ترس. فاعليت و محوريت دارد

تر از تأثير فاعليت قهرماني نيسـت كـه   پردازد و تأثير اين فاعليت در جهان دروني، كم مي
  . آيد ميبيروني بر ةاز پس حوادث داستان در عرص

، تفســيرهاي زن از گذشــته، محــيط اطــراف و رفتــار )پرنــدة مــن( در ايــن داســتان
يك زن بـا درون خـود و خودشناسـي     ةتان تصويرگر رابطشود و داس اطرافيانش بيان مي

كـه  را براي مثال وابستگي زياد به همسرش  ؛شناسد تدريج مي هايش را به او ضعف. اوست
زنـد، ترانـه ديگـر     اي را سوت مـي  بندد و ترانه ساكش را مي«: در فكر رفتن و ترك اوست

تـوانم ايـن كـار را     ا مـن نمـي  ولي چر ،نظر كند تواند از من صرفامير مي. براي من نيست
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: 1391وفـي،  ( »عصرهاي طوالني بدون او هسـتم  ةاز حاال بيچار. توانم نمي. توانم نمي. بكنم
  .شودهايش ميها و ترس ضعف نسبت بهتدريج باعث خودآگاهي  ها به و اين تأمل ) 63

او پردازد؛ سـكوتي كـه   سكوت خود مي ةبه بازانديشي در زمين پرندة منرمان زن در 
لبـاس  «اسـت و همچـون    هـاي آن پنهـان كـرده    همواره از كودكي خود را پشت تـاريكي 

كنـد و آن را مـورد    او بـه سـكوتش فكـر مـي    . است آن را از كودكي حمل كرده» اي عاريه
  :دهد تحليل قرار مي

گفتم، همـان لحظـه بـه سـكوتم      گشتم، چيزي نمي ميرفتم و بر ز اتاق به آشپزخانه ميحرف ا بي
فكـر كـردم سـكوت    . اش شده بودم دفعه متوجه اي را داشت كه يك الت لباس عاريهم، حفكر كرد

خواسـتم آن را از  . كردسكوتم مثل لباس پشمي تنگي در هواي گرم اذيتم مي... من گذشته دارد
  .) 26- 27: همان( تنم در بياورم

مـل در  امـا تحليـل و تأ   ،دانـد  ها و ترديدهايش ميترس ةسكوتش را نشانزنِ داستان 
يـافتن بـه نگـاه      نتيجه دسـت ها و ترديدها و در رو شدن با ترس او را موفق به روبه» خود«

خواهم بايستم و نگـاه كـنم، بـه خـودم و بـه      مي«: كند جديدي از موقعيت و هويتش مي
ينـد  ادر ايـن فر  .)75: همان( »ام، از دور مثل يك غريبه و از نزديك مثل يك عاشق زندگي
هاي تاريك خودباوري او با نور آگاهي حاصل از تعمـق در خـود روشـن    يابي، بخش هويت

  :شودمي
اين دفعه شهامتش را پيدا ... ها دوست دارم به آنجا برگردم، زمين را دوست دارم، بعضي وقتزير

ام كه چراغـي   ام كه در آن راه بروم و با دقت به ديوارهايش نگاه كنم، حتي به صرافت افتاده كرده
ام و  هميشه از توي تـاريكي نگـاه كـرده   . ... ترساند زيرزمين ديگر مرا نمي. اهش بزنمبه سقف كوت
توانستم چيـز ديگـري ببيـنم  وقتـي كـه تـرس        چطور مي. ام ها و اشباحي در آن ديده فقط سايه

   .)139: همان( بريد كرد و بيزاري راه نفسم را مي چشمانم را كور مي

سـاختارها و تعريـف سـاختارهاي جديـد در راه      براهني زنان بـراي بـازتعريف  به نظر 
نيازمنـد اعترافـي بـودن،    «هـا  هاي خود در داسـتان  شناساندن ماهيت، تجربيات و ديدگاه

را  مـن  پرندةو  ؛)265: 1374 براهني،( ادبيات هستندة در عرص» دروني بودن و فوراني بودن
ي و تأمل او در ماهيت توان اثري دانست كه دنياي دروني يك زن و چگونگي بازانديش مي

شـود كـه خـود را بـه      دهد و قهرمان داستان موفـق مـي   يابي او را نشان مي خود و  هويت
  . عنوان يك زن بشناسد
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هـا را مـن    چـراغ در رمـان  (» كالريس«تأمل و بازانديشي در هويت خود در شخصيت 
ه او را به كالريس زني است كه سنگيني كارهاي روزان. شود نيز ديده مي) خاموش مي كنم
او در ايـن  . اسـت  يند تفكر بر موقعيت خـود در زنـدگي  ااما در فر ،كشاند دام روزمرگي مي

انديشيد كه  فـرورفتن   است و مي يابد كه تا چه ميزان از خود دور افتاده ميها در بازانديشي
هـا و   ها، خوشـحالي  او عصبانيت. است اي از ابهام فرو برده در روزمرگي، فرديت او را در هاله

هـا   ها و تحليل كند و در اين خودانديشي به مسائل مختلف تحليل مي احساساتش را نسبت
حس كردم در جايي كه هـيچ انتظـار نداشـتم    «: شود رو مي اش روبه تدريج با خود واقعي به

كـنم و خـود    اند و من توي اين آينه دارم به خودم نگاه مـي  اي جلويم گذاشته ناگاهان آينه
زن در ايـن  . )190: 1391پيـرزاد،  ( »كـردم نيسـت   يچ شبيه خودي كه فكـر مـي  توي آينه ه

هرلحظه بيشـتر  «شود،  هاي سنتي تصوير ميدادن نقش داستان اگرچه هنوز در حال انجام
اي  نگاه كردن به خود مفهومي كليدي و استعاره. شود به نقش موجود و وضع خود آگاه مي
  ).221: 1387 زاده،ولي( »سنتي است ةشد تعريفهاي از تحولي عظيم در ميان زن و نقش

، ولگا در برشي تلخ از زندگي بـا نگـارش هـر روز    انداز شيطان آموخت و سوزدر رمان 
نفـسِ نگـارش   . به كارهاي روزانه و تجربيـاتش دارد » از نزديك«اش نگاهي  وقايع زندگي

بازنمايي هويـت را  نامه توأم با تفسير از سوي شخص، تالش براي داستان به شكل زندگي
نهادن بر تجربيات  اي هستند براي انگشت ها وسيله نامهگونه زندگي زيرا اين ،دهدنشان مي

هاي مـورد نظـر و جـدا كـردن آنهـا از مـردم عـادي و         و عملكردهاي انحصاري شخصيت
اصلي هويت شخصي را تشـكيل   ةاتفاقات در زندگي اجتماعي مدرن، هست ةنوشتن روزان«

ــ   ).113: 1388دنز، گيــ( »دهـد  مـي  هــا،  اش، برنامـه  حـوادث زنــدگي  ةولگـا در نگـارش روزان
هنـوز اميـدوارم بتـوانم در آن آژانـس     «: دهـد  هايش را نشان مـي  ها و نگرش گذاري هدف

بايـد  . هاي ديكشنري استفاده كـردم بعد از ظهر در سالن مرجع از كتاب. مسكن كار كنم
آقـايي،  ( »فرصت به عنوان منشي استخدام بشـوم  ام را تقويت كنم تا در اولين زبان فرانسه

شـده در  هـاي ايجاد  رد و براي التيام شـكاف هاي اجتماعي فعالي دا او مشاركت ).14: 1387
شب شعر برگزار شد و بعـد از  «: كند ساز و مدرن را دنبال مي هايي هويت اش برنامه زندگي

بـا شـركت در ايـن    . ا شـد موسـيقي اجـر   ةبرنام ندكه چند شاعر شعرهايشان را خواند اين
كاش . بخش هستند شعر، موسيقي، كتاب همگي لذت. كنم جلسات كمي آرامش پيدا مي

هـاي  او مهـارت . )134( »توانستم بيشتر بـه هنـر بپـردازم    همه مشكالت نداشتم و مي اين
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امـا   ،نمايـد  هاي گوناگون ميآموزد و ذهن خود را مجهز به دانش در زمينه مختلفي را مي
شود او هرگز نداند چگونه  تواني قهرمان زن از تحليل كامل وضعيت خود سبب مينا«گاه 
  ). 83: 1380مايلز، (» تواند آن را دگرگون كند مي

بـه هويـت   ...) از شـيطان آموخـت  (شخصيت زن در پايـان ايـن رمـان     كه باوجود اين
ته، آينـده،  هاي او با خود، تفسيرهاي او از خود، گذش اما چالش ،رسد جديدي از خود نمي

يافتــه و  صــدايي كــه فرديــت. يابــد جامعــه و اطرافيــانش در سراســر رمــان انعكــاس مــي
هايي كه ممكـن اسـت بـراي خواننـده گـاه       يافته است و با تمام رفتارها و واكنش تشخّص

  .هويت واقعي اوست ةدهندغيرمنطقي به نظر برسد، بازتاب
  

  گروه دومهاي داستان يابي زنان در خودانديشي، پرسشگري و هويت - 2- 5- 5
يـابي زنـان، آثـاري هسـتند كـه زنـاني        هـا در بازنمـايي رونـد هويـت    دوم از داستان ةدست

يـابي و خودانديشـي در    اما به اين هويت ،دندهيافته و با هويتي مستقل را ارائه مي تشخص
ر ايـن  قهرمان زن د. اشاره دارد آنشده بلكه بر حضور تثبيت ،شودنمي »پرداخته«اين آثار 

هـايي   زني مستقل و با آرمـان  بازي آخر بانوبانو  در رمان  گل .ها فردي خودآگاه استرمان
حتـي  (» نمـايي بيرونـي  «سـالي از  زندگي او از نوجواني تـا ميـان   ؛شود بلند نشان داده مي

شود و موفقيت او در يافتن هويتي مستقل نشـان   تصوير مي) هنگامي كه راوي خود اوست
ها و بلكه تالش ،پردازد يابي و خودانديشي زن نمي البته داستان به روند هويت. شود داده مي

نيز  نگران نباشرمان . شود ت مطلوب نشان داده ميمبارزات زن در جهت رسيدن به وضعي
هـاي داسـتان، باورهـاي او را نشـان      شخصـيت  ةاگرچه از طريق اظهار نظر شادي در زمين

  . شود ش براي تأمل و خودانديشي نشان داده نمياما در آن شادي در تال ،دهد مي
  
  پسند عامههاي يابي زنان در داستان خودانديشي، پرسشگري و هويت - 3- 5- 5

تأمـل زنـان در خـود نشـان داده     يـابي و   تنهـا هويـت  نـه  پسـند  هاي گـروه عامـه   در رمان
ر قالب زناني نيستند و هرچند د» يافته فرديت«ها زناني است، بلكه زنان اين داستان نشده

هـا،  اما گفتمان غالـب در ايـن رمـان    ،اند امروزي و با سبك زندگي مدرن نشان داده شده
اي جنسـيتي را   گفتمان سـنتي اسـت و باورهـاي كليشـه     ونه كه نشان داده شده،گ همان

كه بـه  ضمن اين ،يابي و خودانديشي ندارند هويت ةزنان در اين آثار دغدغ. دهند ازتاب ميب
  . هايي خودآگاه نيز تصوير نشده اند تعنوان شخصي
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  گيرينتيجه - 6
هشتاد در بازنمايي هويت زن بـه سـه    ةيافته توسط زنان نويسنده در دههاي نگارشرمان
يـابي زنـان    هويت ةهايي كه به طور مشخص درزمينرمان :شوندمشخص تقسيم مي ةدست

هايي كـه نـه بـه    دهند و رمان يافته را نشان مي هايي كه زناني هويتاند، رمان نوشته شده
 ةدسـت . انـد  اند و نه زنان در آنها به فرديت دسـت يافتـه   تأمل و خودانديشي زنان پرداخته

پسند ياد شد، بخش وسيعي از نشر رمان را به خود اختصاص سوم كه از آن با عنوان عامه
باورهـا و   همـان  ،شـوند ظاهر در فضايي مدرن تصوير مـي  هايي كه گرچه بهاند؛ رمانداده

هـاي گـروه دوم امـا، اغلـب نشـانگر      رمان. كنندهاي سنتي را بازتوليد و ترويج ميكليشه
زنـاني كـه در   . پسـندند هاي عامهشده در رمانتالش و مبارزه براي تغيير وضعيت ترسيم

ها، اشـتغال و برخـورداري از   در اين رمان. از خودند تالش و تقال براي تعريف هويتي تازه
شود؛ انديشه و راهـي كـه   يابي به هويت مستقل، برجسته ميقتصادي، براي دستقدرت ا
يابي و هاي مدرن هويت شود كه حتي مؤلفهگرا منجر ميبهخود به خلق رمان نخ ةدر ادام

آورنـد؛  بـه حالـت تعليـق درمـي     - كه در نوع خود به كليشه تبديل شـده  - خودآگاهي را 
هـا  در اين رمـان . يافتگي نيست ه ذاتاً معادل هويتيا اشتغال، ك اي همچون تحصيلمؤلفه

پردازند كه لزوماً آگاهي و دانش شده به ايفاي نقش مييافته با هويتي تعريفزناني فرديت
اند؛ زناني كه متناسب با فضاي متكثر گفتمـاني  خود را از دانشگاه و محيط كار اخذ نكرده

ـ   ترسيم شده ل قطـب مخـالف نيسـتند و حضـوري     اند، ديگر در پي اثبـات خـود در مقاب
  .   برانگيز، روشنگر و انكارناپذير دارند تأمل

  
  نوشت پي
هايي همواره و الزاماً بـا واقعيـت و    اند كه چنين ايده البته منتقدان الكوف اثبات كرده - 1

  ).2002 ،رايت .كن( هاي تجربي مطابقت ندارد داده
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  هااعي زنان در داستانميزان تحصيالت و موقعيت اجتم - 1جدول 
 نام داستان نام شخصيت ميزان تحصيالت  موقعيت اجتماعي

 كنمها را من خاموش مي چراغ كالريس مدرك زبان انگليسي  مترجم در خانه - دارخانه
  پرندة من  )بدون نام(  )شود مشخص نمي(  دار خانه
 از شيطان آموخت و سوزاند ولگا ديپلم  جوياي كار - خانمانبي

التحصــــيلفــــارغ  )و معتاد(ر بيكا
  نگران نباش  شادي موسيقي

 بازي آخر بانو بانوگل دكتراي فلسفه  استاد دانشگاه
مهنـــــدس شـــــركت  

  دريا  دريا  ليسانس عمران  ساختماني

  دختري در مه  سايه  ليسانس روانشناسي  مشاور در مركز مشاوره
  

  هاهاي زنان داستان در مقابل موقعيتواكنش - 2جدول 
 نام داستان نام شخصيت ها واكنش

ــراغ  كالريس  فاعليت+  تحليل و بازانديشي  ــاچ ــنه ــاموشرا م خ
 كنم مي

تحليــل و  - هــاي بيرونــي منفعــل در موقعيــت
  پرندة من   )بدون نام( بازانديشي حاالت دروني 

 از شيطان آموخت و سوزاند ولگا مبارزه و مقاومت
  نباش نگران  شادي  هاي غيرمؤثرواكنش - انفعال

 بازي آخر بانو گل بانو مبارزه و مقاومت
  دريا  دريا  هاي انفعالي و يا احساسي واكنش

ــاورواكــنش ــه و (هــاي خــارج از ب ــواره عاقالن هم
  دختري در مه  سايه )منطقي

  
  هااي جنسيتي در داستانباورهاي كليشه - 3جدول 

هااهداف و آرمان نام شخصيت نام داستان

ــراغ  كالريس  ايي باورهاي كليشهطرح و رد ضمني برخ ــاموشچ ــن خ ــا را م ه
 كنم مي

اي از طريق نمود  رد ضمني برخي باورهاي كليشه
  پرندة من   )بدون نام(  ها و باورهاي شخصيت آن در كنش
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  هايابي، پرسشگري و خودانديشي زنان در داستانهويت - 4جدول 

  
  

  
  
  
  
  

رفتارهــاي ساختارشــكنانه و رد ضــمني باورهــاي 
  از شيطان آموخت و سوزاند  ولگا ايكليشه

ضــمني باورهــاي رفتارهــاي ساختارشــكنانه و رد
  نگران نباش  شادي ايكليشه

رفتارهــاي ساختارشــكنانه و رد ضــمني باورهــاي 
  بازي آخر بانو  گل بانو ايكليشه

هـاي   اي در گفتـار و كـنش  تأييد باورهاي كليشـه
  دريا  دريا  ها و رد آنها در قالب جمالت شعاريشخصيت

هـاي  اي در گفتـار و كـنش  تأييد باورهاي كليشـه
  دختري در مه  سايه  رد آنها در قالب جمالت شعاريها وشخصيت

هااهداف و آرمان نام شخصيت نام داستان

ــراغ  كالريس  يابي موضوع محوري داستان هويت ــاموشچ ــن خ ــا را م ه
 كنم مي

  من  پرندة  )بدون نام(  يابي موضوع محوري داستاني هويت
خودآگاهي و تالش براي استقالل هويتي موضـوع  

  از شيطان آموخت و سوزاند  ولگا محوري داستان

  نگران نباش  شادي  و داراي استقالل هويتي يافته شخصيت هويت
 بازي آخر بانو گل بانو  يافته و داراي استقالل هويتي شخصيت فرديت

طـرح موضـوع    فرديت نداشـتن شخصـيت و عـدم   
  دريا  رياد يابيهويت

فرديت نداشتن شخصـيت وعـدم طـرح  موضـوع     
  دختري در مه  سايه يابيهويت
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