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 چکیده
نی زنانکه دانتکت    گیکیی گفتاکا  زنان و شکل   توان دوران تثبیت ادبیاتهای هفتاد و هشتاد را میدهه

در از مفهکو  زنکان ی    کندمیدادن زنان سعی نویتندگانی است که با محور قیار جالهشیوا ارسطویی از
گفتاان قکدرت و جنتکیت و ارتبکان آنهکا بکا        این مقاله به بیرسی انتقادی دو زدای کندکلیشهآثارش 

رود  در است  داستان در دو سطح درونی و بییونی پکی  مکی  پیداخته« خانمشازده»یلدی ی در داستان 
انقالب در حال دگیگکونی اسکت و بکه تبک  آن جای کاه       هنی، گفتاان سیاسی حاکم به واسطسطح بییو

شکود   گی افیاد در جامعه نیز در حال تغییی است  این تغیییات تعییف زن و زنان ی را نیز شام  میسوژ
خودآگاهی اجتاکایی،   هیابد  او به پشتواندر میز بین سنت و مدرنیته میدر سطح درونی، راوی خود را 

میدسکارر در جای کاه    هزند اما هاچنان در جامعباز می چون و چیای بخشی از سنت سیاز پذییفتن بی
طکور ککه دگیگکونی در گفتاکان قکدرت،      سویه نیتتند  هاکان ماند  این تغیییات یکست باقی میفیود

جنتیت را به دنبال دارد، تغییی گفتاان جنتیت و هویکت جنتکی نیکز خودآگکاهی      تحول در گفتاان
یی را وادار بکه پکذییش   زنان نتبت به حقوق و مطالباتشکان را در پکی دارد ککه سکطوال بکارتی اجتاکا      

 .کندها و سازگار کیدن خود با تعاریف جدید میموجودیت آن
 

 ا ارسطوییگفتاان انتقادی، قدرت، جنتیت، شیو واژگان کلیدی:
 
  دانشجوی دکتیی زبان و ادبیات فارسی دانش اه شییاز  1

* azade.najafian@gmail.com 
 دانش اه شییازاستاد زبان و ادبیات فارسی   2

 

 شناسی دانش اه شییازهای خارجی و زباناستاد بخ  زبان  3
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 مقدمه -1

هکای هفتکاد و   اسکت  در دهکه  شتهاار دهای بتیاخیی رشد و دگیگونی هادبیات زنان در دو ده

نویس افزوده شد، بلله کیفیت آثاری که زنکان نویتکنده   هشتاد نه تنها به تعداد زنان داستان

ادبیات و  هاند نیز تغییی چشا ییی کید  انتشار و گتتیش مجالت تخصصی دربارتولید کیده

جالکه  های ادبکی از رگاههای کافعالیت همدرن و نوگیا و شیوع دوبارآثار پتت هداستان، تیجا

نویتی و افزای  سطح آگکاهی  داستان ههای تازها و شیوهیواملی هتتند که به معیفی سبک

 اند نویس کاک کیدهو ایتااد به نفس زنان داستان

هکای زنکان هتکتیم     هفتاد بیشتی شاهد رشکد جییکان نرورلالیتکتی در داسکتان     هدر ده

ی خکانوادگی، شکل  روایتکی درونکی و حکدی       هایی با فضکاهای محکدودی از زنکدگ   داستان

ها که تالشی بکیای بکازتعییف چیتکتی و هویکت زنانکه هتکتند، جهکان        این داستان گویانه نفس

هکای ههنکی راوی و حکس تشکخد فکیدی او شککل       هکا و تجیبکه  را از ورای حتاسکیت  داسکتان 

ان اسکت  بکه یلکت    هشتاد دوران پخت ی و تثبیت ادبیکات زنک   ه  ده(1311میییابدینی، ) بخشندمی

های بییون از میزهکای خانکه،   های بییونی و اجتاایی و افزای  تجیبهحضور بیشتی زنان در ییصه

انکد و بکه   تنهایی یایک  و نرورلالیتکتی فاصکله گیفتکه    بیان از  شویم کههایی مواجه میبا داستان

هکای ایکن دوره   تانپیدازند  بکه هاکین دلیک  در داسک    ای از زندگی زنان میهای تازهناای  جنبه

 تکوان یافکت  بازتاب بیشتیی از موضویات فیاگیی روز جامعه را که مخاطبکان بیشکتیی دارنکد، مکی    
  ) 66: 1331 )سعادتاند،

 هنویتکی بکه شکل  خودآگکاه و بکا صکبغ      زاده و هالاران بی این باورند که زنانکه غالمحتین

ایکن دهکه، جتکارت در     هشکتاد اسکت  در آثکار داسکتانی زنکان      هدهک  هفاینیتتی محصول تاز

خکورد و  است بیشتی به چشم مکی پیداختن به متاللی که تاکنون در ادبیات زنان سابقه نداشته

اسکت   ایتیاض یلیه هژمونی میدانه در روابط فیدی و اجتاایی به تم اصلی این آثار تبدی  شده

میدانکه، خبکی از    بینکی و زبکان  گییی جهان و زبان زنانه و متتق  از جهانتی از هاه، شل مهم

 ( 201-203: 1311) دهدنویتی در ادبیات معاصی فارسی میجییان رو به رشد زنانه

متوسط جامعه هتتند با پیداختن بکه متکاللی ککه     هاز طبق نویس که یادتاًزنان داستان

شد یا از دیدگاهی میدانکه توصکیف شکده بکود، بکا دقکت و       پی  از این یا از آنها صحبت نای

گذارند و به ایکن  های متفاوتی را با خوانندگان خود به اشتیاک میلافانه تجیبهتوصیفی موش

کوشکند  نوشکتن در دو   جامعکه مکی   بازتعییف فیدیت و هویت خود در یاتیتیب بیای تعییف 
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میدسکارر سکعی در    هاست که با نقد جامعاخیی بیای زنان به کنشی انتقادی تبدی  شده هده

 جنتیتی معاصی دارد  هایایجاد شلاف در گفتاان

هفتاد  هنویس است که فعالیت ادبی خود را از دهشیوا ارسطویی یلی از این زنان داستان

اسکت   داستان کوتاه، دست یافتکه  هویژه در حوزهای چشا ییی، بهشیوع کیده و به موفقیت

هکای او زن بکودن را   هکای ارسکطویی هتکتند  زنکان داسکتان     زنان، قهیمانان اصکلی داسکتان  

هککای مختلککف، هککای زن بککودن در موقعیککتانککد و بککا آگککاهی از نیازهککا و ضککیورتپذییفتککه

های  بکا دل و  دهند  ارسطویی در داستانتیین بخ  خود را نشان میتیین و غییزیطبیعی

 ( 103: 1336 )روزبه و طالبی،است ت بیشتیی به زنان میدان یا  دادهجیأ

و نحوه ارتبان ایکن دو گفتاکان،   ت و قدرت ن جنتیاز دو گفتاا ایمکوشیدهاین مقاله در 

ارالکه  خکوان  و تحلیلکی انتقکادی    ، مهتابآفتاب هاز مجاوی« خانمشازده»در داستان کوتاه 

    یمکن

 

 تحقیق هپیشین -2

ها به نقد کتاب یکا  بیشتی آن است کهلیف شدهدر مورد شیوا ارسطویی تأ متفاوتیلی آثار تحلی

که با موضکوع تحقیک    اند  در این میان، چند اثی زیی تانی پیداختهبیرسی محتوا و یناصی داس

که در آن  (1314) یلی سیاج هنوشت گفتمان زنانه شایان هکی است: کتاب حاضی قیابت دارند 

در این است  در این اثی اختصاص یافتهو بیرسی سبک زنانه  مهتابآفتاب هفصلی به مجاوی

 هو در نهایکت نتیجک   اسکت بتکنده ککیده   ارسکطویی  ارنویتنده تنها به توصکیف کلکی آثک    اثی

نقککد فاینیتککتی مجاویککه »شککود  ی حاصکک  ناککیوشناسککی آثککار سککبک همشخصکی دربککار 

بیرسکی و  »، (1336) محادرضکا روزبکه و مکییم طکالبی     هنوشکت « های شیوا ارسطوییداستان

 حتکین ختکیوی و   هنوشکت « تحلی  یناصی داستانی در داسکتان کوتکاه هنکوز نکه، امکا بعکد      

از « شیوا ارسکطویی  هنوشت خوفدگیگونی ایزدبانوان در رمان »و  (1312) سیدمهدی کاظای

ککه بکی نقکد محتکوا و یناصکی داسکتان       این مقارت با وجود این ههی س  (1312) نیگس باقیی

 اند  های متفاوتی به آثار ن ییتتهتایکز دارند اما از زاویه

ه شده که تایکز بکی  از نیاکی   یاری نوشتدر مورد مباح  قدرت و جنتیت نیز آثار بت

شناختی است  در بین این آثکار ایکن چنکد مقالکه     شناختی یا روانزبان هایها بی رهیافتاز آن

انتقکادی   -جنس دو  به ینوان مبنکایی نرکیی بکیای تحلیک  فانیتکتی     »چشا یی هتتند: 



 9318 پاییز و زمستان، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی پور، فریده پورگیوآزاده نجفیان، سعید حسام      144

 

ربیدی ایکن دو  که تایکز آن بکی متکال  نرکیی و ککا     (1313) زینب صابیپور هنوشت« گفتاان

شککهیا  پیسککت  و فککالزه  هنوشککت« بازناککایی جنتککیت در گفتاککان رمککان»نرییککه اسککت  

فعکال در نرییکات فکیکالف، بکه بازناکایی       هکه با تایکز بی مبح  سکوژ  (1331) خواهساسانی

در پکیدازد  نویتکندگان   های موف  نویتندگان زن در دوران اصالحات میتصویی زن در رمان

های سنتی و مدرن ثیی جنتیت در مواجه با گفتاانلی  ینصی شخصیت و تأبه تح این مقاله

 زادهوحید ولکی  هنوشت« نویتان زن اییانیجنتیت در آثار رمان» هند  در دو مقالاتوجه ناوده

قدسکیه   هنوشکت « هشکتاد  هنویتکان زن دهک  بازناایی هویکت زن در آثکار داسکتان   »و  (1331)

 هکننده در شکیو نیز جنتیت به ینوان یاملی تعیین( 1314) رضوانیان و هاله کیانی بارفیوشی

 هنامک سیاسکت جنتکیت و قکدرت در   »است  پیدازی زنان نویتنده در نری گیفته شدهداستان
شاار آثکاری اسکت ککه بکه ایکن دو      از ان شت (1331) فاطاه پییا هنوشت« الالکخواجه نرا 

الالکک  ، دیکدگاه نرکا   نامکه سیاسکت ه است  نویتنده با استناد بک مبح  در کنار هم پیداخته

الالکک بکا   نرکا  اسکت ککه   و در نهایت نتیجه گیفتکه  زن را بیرسی کیده نرا  قدرت و هدربار

محدود و محیو  کیدن زنان از قدرت، سعی در تثبیت نرا  میدسارر و حفک  نرکا  قکدرت    

 است داشته موجود

 

 مبانی نظری پژوهش -3

نتقادی را تجزیه و تحلی  زبان با هدف آشلارسکازی روابکط   دیوید کییتتال تحلی  گفتاان ا

، بتکتیی  کند  در این شل  از تحلی ، به بافت اجتااییپنهان قدرت و ایدلولوژی تعییف می

 ( 11: 1314زاده، )آقاگ  شودای میتوجه ویژه که متن در آن تولید شده و ارتبان بافت و متن

و تحلیک  گفتاکان را   « بکه ینکوان یالکی اجتاکایی    استفاده از زبان »فیکالف گفتاان را 

 )فکیکالف، کنکد  تعییکف مکی  « اجتاکایی  -های فیهن یتحلی  یاللید متن از طیی  فعالیت»

تنیده از سه ینصی یا  اجتاکایی، یاک  گفتاکانی    همای دراو گفتاان را مجاویه ( 1: 1311

تحلیک  گفتاکان، تحلیک      ویدر دیدگاه   داند)شام  تولید، توزی  و مصیف متن( و متن می

مهای که بایکد   ه  نلت(14 )هاان: هی یک از ابعاد به شل  جداگانه و در تعام  با یلدی ی است

های دی ی دانک  را ککه در   به آن اشاره کید تفاوت میان گفتاان و متن است  گفتاان زمینه

فیکالف تعامک      در دیدگاه(20: 1336 زاده،)آقاگ  گییدمی بی ساختن متن دخی  است نیز در

ای متقاب  بین ساختارهای اجتاایی و گفتاان وجود دارد  ساختارهای اجتاایی بکه  و رابطه
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ختارهای اجتاایی، شل  دادن بکه آنهکا،   دهند اما گفتاان هم در تغییی ساگفتاان شل  می

 ( 13: 1111)فیکالف،  ثییگذاری داردتولید و بازتولید آنها نق  تأ

  در یکک  پکیدازد و گفتاان قدرت و جنتیت در متنی داسکتانی مکی  این مقاله به تحلی  د

 درشکود  های بیولوژیک بکین افکیاد میبکون مکی    ن ( به تفاوتمؤ -معنای کلی، جنس )مذکی

  (11: 2001 )بیدلی، اجتاایی است -های فیهن یتفاوت هزن( ساخت -حالی که جنتیت )مید

شدن بکه مکید یکا    است )فیایند تبدی تیت یک فیایند توان گفت جناساس این تعییف میبی

اجتاایی  -های فیهن یگیید و در جوام  و بافتکه در بتتی جامعه و فیهنگ شل  می زن(

 تواند معانی متفاوتی داشته باشد  مختلف، می

توان تعییکف ثابکت و مشخصکی ارالکه داد  در دیکدگاه      بیخالف جنتیت، بیای قدرت نای

خاص نیتت بلله جزلی از روابط تعاملی  هک گیوه یا طبقفوکو قدرت در جامعه منحصی به ی

بین افیاد جامعه است  فوکو مخالف بیداشت سنتی از قدرت به معنای سیکوب و محیومیکت  

است و به نییوی مولد قدرت باور دارد  در دیدگاه فوکو، قکدرت در دنیکای مکدرن بکه شکل       

 (   111-100: 1331 ،)اساارت کندنرارت و کنتیل پنهان ظهور و بیوز پیدا می

هژمکونی اسکتفاده    هنرییک  هویکژ آنتکونی گیامشکی بکه    فیکالف بیای تعییف قکدرت از آرا   

کند  هژمونی در یک تعییف ساده یبارت است از سازماندهی رضایت  فیایندی ککه در آن  می

  (61: 1312 )یورگنتکن و فلیک،س،   شکوند ها بدون استفاده از خشونت یا اجبار ساخته مکی آگاهی

پیدازد و به این تیتیب ایاکال قکدرت   متلط با تولید معنا و دان  به کنتیل اههان می هطبق

کند  ابزار اصلی این شل  ایاال قدرت، ایدلولوژی است  در مفهو  هژمونی، قدرت امکیی  می

توانند به میزان مشخصی در مقا  یک یام  از است، به این معنا که افیاد می« مورد مذاکیه»

تکوان  در مجاکوع مکی   ( 111)هاکان: که بیای مقاومت در اختیار دارند استفاده کننکد   املاناتی

توانکد بکه شکل  ابکزاری     اجتاایی مکی  -ای فیهن یگفت جنتیت به ینوان فیایند و فیآورده

 بیای کنتیل و هدایت نییوهای اجتاایی و ایاال قدرت استفاده شود  

    

 داستان هخالص -4

 هکه به هایاه دختیش در انترکار شکیوع اولکین خکونییزی ماهانک      راوی داستان مادری است 

 اشیادت ماهانه هکه حواس دختیش را از درد پیت کند، از اولین تجیباوست  راوی بیای این

ساله بوده و بیای نقک  سکیندرر در ناکای  مدرسکه انتخکاب      گوید  مادر چهاردهبیای او می
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انکد ککه بکیای دختکی     جوانی بکوده  هاش  خواننددختیهای کالس ی هاست  او و هاشده بوده

که اولکین خکون را   خانم را خوانده بود  راوی از مادرش شنیده بوده هاینشازده هپادشاه تیان

طور که میسو  است، به او سکیلی محلاکی بزنکد  در    دید باید سیاغ مادرش بیود تا مادر، آن

شود و گییان و تیسان بکه خانکه   یراه بازگشت از ناای ، راوی متوجه تغیییاتی در خودش م

ککیدن او و  رسد و با متخیهشود اما به جای مادر پتیخاله از راه میرود و منتری مادر میمی

زنکد  راوی از خکون دیکدن  بکه مکادر چیکزی       اش، سیلی محلای نیز به او میوسای  خونی

 اه در ههکن فکیار شک   گوید و ضان یادآوری این تجیبه خاطیات سقون حلومت پهلوی ونای

های دختیش او را بیای شود  در نهایت راوی داستان با نوازش گونهتدایی میجوان  هخوانند

هکای  دانکد ککه دختکیش بکا او تفکاوت     چند مکی کند  هیکه در پی  دارد آماده میای تجیبه

 بتیاری دارد 

 

 تحلیل متن -5

 بافت تاریخی و اجتماعی داستان -5-1

های نختتین انقکالب  های پایانی حلومت پهلوی و سالبه سال «خانمشازده»زمان داستانی 

گیدد  تایکز راوی بکی دورانکی از تکاریی ایکیان اسکت ککه بکه دلیک  اصکالحات          اسالمی بیمی

ای در اییان پدیده آمده بود  بخشکی  اقتصادی )انقالب سفید( ساختار طبقاتی تازه -اجتاایی

است داشکتن   شود که از آن جالهت زنان میاز این اصالحات شام  تغییی در زیتت و بهداش

هکای دولتکی و قضکایی، بیخکورداری از قکانون      مجلس و ساتدر ح  رای، املان ناایندگی 

در فضایی روایکت  « خانمزدهشا»داستان  ( 211-231: 1331 آبیاهامیان،نک  ) حاایت خانواده و   

نکزاع بکین دو گفتاکان     هبه ییصتوان آن را اییان در حال گذار خواند  جامعه شود که میمی

است  دو گفتاکانی ککه زن و هویکت او بکه شکللی متفکاوت در آن       سنت و تجدد تبدی  شده

 است تعییف شده

 ایکیان  هجامعک  تحکورت  ی،گییی انقالب اسالمپهلوی و شل  حلومت پایانی هایسال در

 ییصه تا است دددرص مدرنیته با گفتاان رقابت در که دهدمی جدیدی از ظهورگفتاان نشان

از یک سو به سکنت و از سکوی دی کی بکه      که جدید گفتاان این کند  تعییف را سیاست اییان

گیکید  قکوا  و اسکدی از ایکن     شل  می« انقالب»میکزی  همدرنیته میتبط است، حول اندیش

     کننکد یکاد مکی  « گفتاان نوگیای دینی پی  از انقکالب »یا « گفتاان انقالبی»گفتاان با نا  
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از  تکازه  در این گفتاان تازه، زن و هویت او نیز دارای تعییف جدیدی شد  مفهو   (13: 1313)

میکان   هجییان نوگیای دینی قب  از انقالب بود  زنی ککه در حکوز   خالقانه آفیین  حاص  زن

 دو گفتاان بندهای و قید از جدا و منازع بود شد، زنی مشهور« زن متلاان»سنت و تجدد به 

 بود  شده احاطه مدرنیته و سنت گفتاان دو هی یناصی حالی که توسط یین در رنمد و سنتی

 یکین  در امکا  بود بیخوردار بیشتیی اختیارات و حقوق از سنتی با زن مقایته در جدید زن این

 ولیتمتکؤ  و انقالبی وجه بی شیایط آن زمان، در او اجتاایی هایولیتمتؤ همیان ها از حال

 ( 21-26)هاان:  شدمی تأکید آن انقالبی

از آنجایی که جنتیت تابعی از زمان و شیایط اجتاایی اسکت، بکا تغییکی نرکا  معنکایی،      

ست ککه  ا جاییود  ناود این تغییی در داستان آنشتعییف زنان ی نیز دستخوش دگیگونی می

در زمان نوجوانی راوی، ال کوی زنکان ی سیندررسکت  دختکیی زیبکا، ککاردان و صکبور ککه         

کند تا شاهزاده او را بیابد و با او ازدواج کند  اما دختی راوی، در زمکانی  را تحا  می هاسختی

 کنکد متفاوت با نرا  معنایی متفاوت، ژاندارک را بکه ینکوان ناکادی از زنکان ی سکتای  مکی      

بخک    های زنانه، مبارز و الهکا  توجه به جذابیتزنی شجاع، ایثارگی، بی ( 63: 1331 )ارسطویی،

این دو شخصیت در منفع  بودن اولی و فایک  و کنشک ی بکودن دومکی اسکت  نرکا        تفاوت 

کید،   تصویی میهای جتای و اخالقی در حد کاال اما منفعمعنایی ساب ، زن را در ویژگی

کنکد   بخک  تعییکف مکی   بعد از انقالب زنان ی را ینصکیی کنشک ی و الهکا     هحال آنله جامع

و فیهن ی و تغییی  ، دگیگونی در سطوال دی ی اجتااییهدگیگونی در گفتاان حاکم بی جامع

گی افیاد را به دنبال دارد  ارسطویی با به تصویی کشکیدن موقعیکت زنکان در    در موقعیت سوژ

هکای قکدرت، تعییکف از هویکت زن را بکه      اییان در حال گذار و در شیایط جابجایی گفتاکان 

 است چال  کشیده

 

 یکدید و دیدگاه ایدئولوژ هزاوی -5-2

ککه بکه هکی مکاجیا     عنایی ایدلولوژیک داشکته باشکد چیا  تواند مدید متفاوت، می هانتخاب زاوی

توان از زوایای مختلف ن ییتت  تغییی دیدگاه از دیدگاه میدان بکه دیکدگاه زنکان، نتکای      می

ایدلولوژیک مهای در پی دارد چون جهکانی ککه اغلکب از دیکدگاه مکیدان روایکت و تفتکیی        

 (  216: 1331 زاده،)ولی شودزنان به تصویی کشیده می هه وسیلشود اکنون بمی
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 هراوی بکه تنهکایی راویت کی هاک    « مکن »شکخد روایکت شکده و    دید اول هداستان از زاوی

یکافت ی زنکان در بکازگویی روایکت خکود از      ماجیاست  استفاده از این شل  روایت از تشخد

 همیدان متعل  به طبقک  تاریخی یادتاً دهد  روایت ی اسناد و حوادثتاریی و سیاست خبی می

ای بیخوردارنکد  شدهاز جای اه سیاسی و اجتاایی تثبیت متوسط رو به بار هتتند که معاورً

امکا در ایکن     ندامید  یادی از آن غایب هدپیدازند که زنان و توو به روایت حوادث مهای می

است که بی  از آنله بی حکوادث و  داستان زنی از میان مید  یادی، روایت ی بخشی از تاریی 

رانکدگان هایشک ی   حاشکیه طبقات بیتی سیاسی و اجتاکایی تایککز کنکد، بکی غایبکان و بکه      

زنکدگی خصوصکی،    اسکت  پکیداختن بکه   اجتاایی متایکز شده -سیاسی-های تاریخیروایت

اسکت و بیجتکته ککیدن    فیدی که در قالب راوی اول شخد بازناکایی شکده   هتأکید بی تجیب

پکذییی بیشکتیی   زنان به موازات جییان حوادث تکاریی، خبکی از دگیگکونی و انعطکاف    حضور 

های دی ی حوادث نیز بیرسی شوند  به نویی این داسکتان روایتکی زنانکه، در    دهد تا جنبهمی

های آخی حلومت پهلکوی  بیابی روایت میدساررانه، از تاریی سیاسی و اجتاایی اییان در سال

کیکد بیشکتیی   ین روایت نیز بی زنانکه بکودن آن تأ  های پییان در ضان ااست  استفاده از قصه

جالکب اینلکه    هدیکدی تکازه و متفکاوت  نلتک     هتکی از زاویک  تی و خصوصکی دارد  روایتی یاطفی

 هفیانتوی بودند  آنان بکا روایکت دوبکار    هزادزنان اشیاف ،های پییاننویتندگان نختتین قصه

 ههای خود نتبت به شیوها سعی در مطیال کیدن دیدگاههای پییان و پیوبال دادن به آنقصه

های پییان از سویی بکه  درست زندگی و اخالق از نری زنان داشتند  به بیان دی ی، گفتن قصه

پتکندند بکه تصکویی    طور که میداد تا رفتارهای اجتاایی و روابط را آنزنان این املان را می

 هکای سکخت جامعکه یلیکه زنکان ب ییزنکد      اقعیتپیدازی از وبلشند و از سوی دی ی، با خیال

تکاریی معاصکی ایکیان از زبکان یکک زن و      ککیدن  ارسطویی با روایت (  231-221: 1331 ،زای،س)

ککیدن  زنانکه دارد، گکامی در جهکت زنانکه    گویی که سیشت و مبکدایی  پیوند دادن آن با قصه

 است روایت خود بیداشته

 

 و تاثیرگذاری های قدرت و جنسیت؛ ارتباطگفتمان -5-3

کند  نرکا  معنکایی   شخد یا نهاد( کتب مییا هی نرا  معنایی ایتبار خود را از یک میج  )

پکیدازد و در مقابک ، میجک  نیکز از ادامکه و      به تولید و بازتولید معناهای مورد نری میج  می

ار گیید که تاای  به تلکی کند  به این تیتیب دوری هیمنوتیلی شل  میبقای آن حاایت می
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ارت توانکد بکیای سکؤ   ، به دلی  آنله نایو ادامه دارد تا زمانی که فیدی از درون نرا  معنایی

کنکد بکه   پیدازد و تالش میخود پاسخی مناسب از درون آن نرا  بیابد، به مخالفت با آن می

 های معنایی دی ی راه حلی بیای یبور از بحیانی که در آن قیار دارد بیابد  به ایکن کاک نرا 

آمکدن  وجودکنکد و بایک  بکه   معنا ایجاد می -ج بحیان، شلافی در این دور می هتیتیب، لحر

بکه   ( Warnke, 2011: 92) شکود گییی دور هیمنکوتیلی جدیکدی مکی   معناهای تازه و شل 

بنکدی  یکک صکورت   هنییوهای درون نهکاد، حفک  سکلط    هتعبیی فیکالف، موضوع اصلی مبارز

 هبندی دی ی اسکت  زمکانی ککه سکلط    کیدن آن با صورت متلط یا تضعیف آن بیای جای زین

شکدگی و  بندی به اوج طبیعکی رو نشود، هنجارهای آن صورتهبندی با چال  روبیک صورت

وضکعیت  رسکند و املکان دارد بکه ینکوان هنجارهکای آن نهکاد پذییفتکه شکوند  در         ابها  می

ا بکا  هک ر ب ییند و این جای اهگاه فایالن در جای اه متناقضی قیاشدگی ایدلولوژیک، هیطبیعی

گکیدد و  پذییی فکیاهم مکی   اه مبنایی بیای آگاهی و انعطافپوشانی پیدا کنند، آنهم یلدی ی

 (  112: 1311 )فیکالف، شودآفیینی و تغییی منجی میدر نهایت به مترله

توان بیرسی کید: سکطح درونکی   گفته، داستان را در دو سطح میبا توجه به مطالب پی 

رونکد  راوی  ها به موازات هم پی  می)جامعه( که حوادث در آن یدی، خانوادگی( و  بییونی)ف

است  بخشی از ایکن سکنت شکام     در درون نرا  معنایی کالنی که سنت نا  دارد قیار گیفته

اساس بعد جتاانی، انترارات شود و بخ  دی ی آن، بیزنان ی میتعییف بعد جتاانی زن و 

دهندگان سکنت در بعکد   کند  یامالن و ادامهاجتاایی آنان را توصیف می هایاز زنان و نق 

شکود، زنکان   از آن یکاد مکی  « زن شکدن »جتاانی که در داستان به شل  فیایندی با ینکوان  

از خکود   فیهنگ میدسارر است بیای بقا و ادامکه  هکه آفییدهتتند  معنای زنان ی در سنتی 

خود نیازمنکد فیودسکت    هر )میج  معنا( بیای حف  سلطکند  نرا  میدسارزنان استفاده می

کنکد  ها و وظایفی را بیای زنان تعییف میداشتن زنان است  بیای تحق  این موضوع نق ن ه

یابنکد  در ایکن میکان نهادهکای     شوند و ادامه مکی آنان انجا  می هکه از طیی  زنان و به وسیل

اری در تثبیت یا تغییی معنا دارنکد  نهادهکا،   ثییگذ( نق  تأغییه ایی )خانواده، مدرسه واجتا

سکازند  آنهکا بکیای ایضکای خکود جای کاه فکایلی        فایالن ایدلولوژیک و گفتاانی خود را مکی 

شوند و البته قیکدهای  کنند که افیاد با آن شناخته می)سوژگی( و نق  مشخصی تعییف می

ان شکیطی جهکت احکیاز    کننکد ککه بکه ینکو    ای را نیز وض  مکی ایدلولوژیک و گفتاانی ویژه

 :Fairclough, 1996) شکود شایتت ی بیای قیار گیفتن در جای اه فایلی در نری گیفتکه مکی  
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تأکیکد بکی   در این داستان در قالب نقشی که بییهده دارند  هابنابیاین بازناایی شخصیت  (39

وابتکته باشکد بکه جای کاه      شکان ها بی  از آنله بکه شخصکیت  این موضوع است که هویت آن

شود، بتت ی دارد  راوی، مادر اشان که توسط نهادهای اجتاایی تعییف و محدود میوژگیس

هکا در  ها به شل  متتق  معنا ندارد، بللکه تن ای از زنانی هتتند که وجود آننهو دختیش ناو

نکا  بکودن   شکوند  بکی  کند داری صدا و ککن  مکی  ها تعییف میهایی که جامعه بیای آننق 

ییکد ایکن مدیاسکت  از سکویی، اینلکه راوی، مکادرش و       نیز به نویی تأهای داستان شخصیت

شکوند بکه وضکعیت    داستان ظاهی میهایشان با یلدی ی در دختیش نا  ندارند و تنها با نتبت

است  به این معنی ککه ایکن داسکتان تنهکا روایکت آدمکی خکاص و        ای یا  بخشیدهها جنبهآن

به شل  کلی و یا  است، دور تتلتکلی اسکت    مشخد نیتت، بلله روایت ی سیگذشت زنان

های مختلف، گکاه در  ها و موقعیتشود  هی بار با قیار گیفتن زنان در نق تلیار می که میتباً

 نق  دختی، مادر و مادربزرگ 

در این داستان نق  هاان یام  تداو  بخ  معنای زنان ی از نتلی بکه   «خوردنسیلی»

)بلوغ( که میز زنان ی و ککودکی اسکت    ن ا  اولین خون دیدننت  دی ی را دارد  مادر باید ه

  این سیلی حلم آیین تشیفی را دارد که (61 :1313، )ارسطویی ای به گوش دختی بنوازدسیلی

ورود کودک به نرا  معنایی سنت از طییک  پکذییفتن معنکای خکاص زنکان ی       هکنندتضاین

سارر است و زنکان نتک  بکه نتک  بکا      است  سیلی یادآور فیودستی زن در نرا  معنایی مید

ال دختی از یلت ایکن سکیلی   بخشند  مادر در جواب سؤتداو  می نواختن سیلی، این سنت را

وردن یا سیلی زدن کند  سیلی خاکتفا می( جا)هاان «رسم است»ساده که  هفقط به این جال

دهد که آنقدر می است  این موضوع خبی از کنتیلی هژمونیکال تبدی  نشدهبیای مادر به سؤ

است  اما این جواب بیای طبیعی شده که به اصلی تغیییناپذیی در زندگی زنان تبدی  گیدیده

زدن از پکذییفتن  گیید  راوی با سی بازان شل  میبحی هراوی کافی نیتت  اینجاست که لحر

یی بحکیان جکا   هکنکد  ایکن لحرک   است میجعیت آن را نفی میدلیلی که سنت به او اراله داده

رسکد و بکه   است که راوی به تعبیی ه لی به جای اه خودآگکاهی در ایکن نرکا  معنکایی مکی     

کند با قکیار دادن زن  ای که تالش میبید  دی ییپی می «دی یی»فیودست بودن  در بیابی 

را در جهکان تثبیکت و نرکا  دلخکواه خکود را در جهکان        اشدر موقعیت فیودست، فیادسکتی 

  (Stern, 2000: 67- 84) متتقی کند
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ایاال قدرت بیای فیودست ککیدن   -دهد که این سیلیتی نشان میآنچه به طور مشخد

مکادری ککه    -این فیهنگ است، آنجاست که در غیاب یام  زنانه هخواست ینصی میدان -زن

وارد یا  شده و سکیلی را بکه    خود متتقیااً -راوی هپتیخال -یام  میدانه -در خانه نیتت

   کند نشینی )گییختن به زییزمین( میاو را وادار به یقبزند و راوی می
دانتت  ولی پتکیک  رفت، خیلی چیزهای بهتیی میخواست از آن خونی که از  میدلم می

سوخت  بارخیه مادر رسید  چیزی ا  میو جای دست  روی گونه« اه اه» گفت:ابله فقط می

ی را خورده بود   رز  نبود مادر بخوابانکد  از خون به او ن فتم  به هیچلس ن فتم  اولین سیل

که مادر باید بزند یکاد  رفتکه   سیلی را گفته بود  این را « رسم است» توی گوشم  گفته بود:

 ( 61: 1313، )ارسطویی بود

یاک  دی کیی    هفیودستی، به موقعیت منفعل  به ینوان ابکژ  هراوی با آگاهی از این میتب

به نفی میجعیت سنت و قدرت فایلیکت  کند سعی میمادر  بید و با  نخوردن سیلی ازپی می

 شکاید  بکه ایکن    ب،یدازد و فضایی بیای فایلیت خود به ینوان سوژه در این نرا  معنایی بآن 

کیدن دختیش بکیای ورود بکه یکالم    تیتیب  زمانی که نوبت او به ینوان یک مادر بیای آماده

ارت او بکدون  ؤکند و بکه سک  را نوازش می دختیش هرسد، به جای زدن سیلی، گونزنان ی می

 ( 63 )هاان: دهدارجاع به سنت یا رسو  پاسی می

شکود  خاله تحقیی مکی ان ی( در این داستان از جانب پتیدیدن )زنتی آنله خونجالب هنلت

دیکدن او از سکوی   گیدد، ایکن خکون  آلود از جبهه بازمیاما زمانی که پتیخاله مجیوال و خون

ای ارزشاند بکیای ورود او بکه یکالم مکیدان و آیکین      شود، بلله نشانهتقبیح نایراوی نه تنها 

شکده بکه   این موضوع آنقدر طبیعی ( 61)هاان: آید تشیفی بیای مید واقعی شدن، به شاار می

 رسد که راوی هیچ ایتیاضی به آن ندارد نری می

پی تقاب  دیاللتیلی  توان چنین نتیجه گیفت که در این داستان دراز آنچه گفته شد می

شود  این معنای تازه اص  میجک  معنکا را ککه    ای آفییده میراوی و میج  سنت، معنای تازه

میج  ینصکی   -کند اما با ایجاد معنای جدید در دور هیمنوتیلی معناسنت باشد تخییب نای

  را تغییکی  قدرت میجک کند  این ینصی تازه شل  ایاالای را به این نرا  معنایی وارد میتازه

سکنت و تعییفکی ککه    های مادران و دختیان در نرا  معنایی کالندهد اما هاچنان کن می

 یابند کند معنا میاین نرا  از زنان ی اراله می

شکود  در ایکن دور   مشابه این دور هیمنوتیلی در سطح بییون )اجتاکاع( نیکز دیکده مکی    

جک  معنکای فیادسکت قکیار دارد و در     )اشیافیت( به ینکوان می  معنایی، در یک سات پادشاه
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گییند  مید  نرا  معنایی حکاکم را بکه   سات دی ی، مید  )رییت( به ینوان فیودست قیار می

 ها را در مقا  فیودست ن هتا میج  )قدرت سیاسی( را، که آن انداند و در تالشچال  کشیده

ککه در سکطح درونکی    نای )قدرت میدمی( جای زین کنند  هاچنکا است، با میج  تازهداشته

ککید، در سکطح بییونکی نیکز میجک       میج  سنت از یاملیت خود زنان یلیه زنان استفاده می

لیکه خکود مکید  اسکتفاده     هکای پادشکاه( ی  )قدرت سیاسی( از یاملیت بخشکی از مکید  )آد   

انجامکد  در ایکن داسکتان    بحیان می هستم یاملی است که با ایجاد رن  به خل  لحرکند  می

ب تالش مید  بیای نفی میج  موجود و ایجاد معنای جدید بیاساس یاملیت خودشکان  انقال

 است 

آنجکا   زل ایکن نرکا  معنکایی را در داسکتان    های مخالفت با میجعیکت حکاکم و تزلک   نشانه

کند و هکی بکار در ایکن مقایتکه     خانم مقایته میخود را با شازده توان دید که راوی میتباًمی

یا آنجا که بیخالف ال کوی  (  63-62 :هاان) دهدتیی نتبت به او قیار میخود را در جای اه بار

های پییان، به جای اینله یلی از مید  یادی یاش  دختی پادشاه بشود و بکیای  رای  در قصه

خانم است که یاش  میدی از مکید   بار شازدهها را پشت سیب ذارد، این رسیدن به او سختی

ککه ایکن   رود درحکالی تییکا مکی  و از قصی )نااد اشیافیت( به کافهشود و بیای دیدن ایادی می

خانم نیتکت و او را وادار بکه ایکن ککار     یاش  شازده اًجوان واقع هشایعه وجود دارد که خوانند

 ( 63 )هاان: اندکیده

شود  اص  میج  که در نهایت این بحیان معنا منجی به انقالب و جابجایی میج  معنا می

کند، بلله این میج  به جای آنله ایتبار خود رت سیاسی است تغیییی نایدر این سطح قد

گیکید  در  را از معنای سنتی پادشاهی ب یید، این بار از خودآگاهی و یاملیت مید  ایتبار می

اسکت  های نرا  معنایی گذشته به حدی منتوخ و متیوک شکده این نرا  معنایی تازه، نشانه

هکای    جدید، راوی مجبور اسکت روایکت تکاریخی را بکه قصکه     که بیای یادآوری آن بیای نت

هکای قکدیای   پییان نزدیک کند تا بیای دختیش قابک  درک باشکد  فیامکوش شکدن آهنکگ     

 ای از این گتتت معنایی بین دو نت  است:نشانه

ها، گاهی صدای او شکنیده  ریشو از شهی فیار کیده بود  هنوز از پخ  صوت تاکتی هخوانند

خوانکد  ولکی   خانو  را چه کتی بیای چه کتی میشازده هفهایدند تیانها نایدختی شد می

تنها در اتاق یکک  وها تکآمد  بعضی از آنها میخانو دانتتند چه بی سی شازدهمادرهاشان می

 ( 61 )هاان: کشتندهیهای فینگ، خودشان را میهت ، در یلی از ش
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وازی اسکت  گکذار جامعکه از حلومکت     این داستان روایت ی دو موقعیت گذار به شکل  مک  

استبدادی به حلومت مید  و گذار راوی به ینوان زن از تعاریف سنتی جنتیتی به تعییفکی  

ای میدسکارر و اسکتبدادی   سنتی در جامعه هجدید  راوی به ینوان زنی از ایضای یک خانواد

رت سیاسکی  تحت ستای مضایف است  نختت به ینوان فیدی از اجتااع گیفتار استبداد قد

های جنتکیتی موجکود   بندیاست و یالوه بی آن در بین مید  هاین جامعه نیز اسیی تقتیم

مکید    هدهکد  در حیککت بدنک   تیی قیار میبین زن و مید است که او را در موقعیت فیودست

یلیه قدرت سیاسی حاکم، زنان نیز به ینوان بخشی از این بدنه، سکهای از ایکن خودآگکاهی    

ای سکنتی درگیکی انقکالب    فکانون، زمکانی ککه جامعکه     هیابند  به یقیدسی میسیا -اجتاایی

توان انترار داشت که نرا  معنایی جدید تنها به تغییکی قکدرت سیاسکی منجکی     شود نایمی

 هویژه نق  زن در خانواده و جامعشود بلله این تغیییات بی ساختارهای درونی آن جامعه )به

ثیی این معنای تکازه و خودآگکاهی نوظهکور تنهکا     أگذاشت  ت ثیی متتقیم خواهدأسنتی( نیز ت

هاچنان میدسارر جامعه بیای بیاندازی قدرت سیاسکی   هاین نیتت که زنان را در قالب پیلی

مید ، زنان را نتبت به ستم و نکابیابیی ناشکی    هحاکم وارد یا  کند بلله در بین هاین بدن

  (Fanon, 1956: 60-65) کنداز گفتاان جنتیتی موجود نیز آگاه و فعال می

هایی که بیای گذار و نق درحال هناود این مطلب را در داستان در تغییی انترارات جامع

توان دید  مادر راوی زنی سنتی است که وظکایف مشخصکی دارد امکا    کند میزنان تعییف می

یهده ب یکید   های اجتاایی بیشتیی را بییابد که در سطح جامعه نق راوی این املان را می

کند  اینجاست که راوی، بکه  را فیاهم می« خود»که بیای او آزادی یا  و تعییف متفاوتی از 

اسکت، بکه   تغییی نرا  معنایی در سطح جامعه ایجاد شده هکه به واسط اییخودآگاه هپشتوان

 دهد   پیدازد و داوطلبانه تن به سیلی نایمخالفت با سنت می

 

 بافت، متن، معنا   -5-4

است که جامعه از فضکای بکاز   ی نوشته و منتشی شدهادر دوره مهتابآفتاب مجاویه داستان

هشکتاد  در ایکن    ههفتاد تا اواسکط دهک   هاواسط دهیعنی شود  سیاسی بیشتیی بیخوردار می

 هتوان تغییی و جابجایی یناصی قدرت را در سطح جامعه مشکاهده ککید  در ایکن بکاز    دوره می

سیاسی به گفتاان سیاسی  همدنی و توسع هسارری، جامعی چون مید زمانی مفاهیم جدید

ای از آزادی و شهیوندی اراله گیدیکد  رونک  بیشکتی    اییان افزوده شد و تعاریف و تفاسیی تازه
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سیاسی بکه   هگیایی که با خود توسعگیایی و قانونشدن کنتیل انترامی، کثیتمطبویات، کم

 (  111: 1314 )سلطانی، این دوره هتتند یآوردهاجاله دستهایاه دارند، از

نان ثییات متتقیم خود را بی وضعیت اجتاایی و حقوقی زأاین تغیییات در سطح کالن، ت

تکی زنکان   شدن فضای سیاسی و اجتاایی بیای حضور گتتیدهنیز گذاشت و تا حدودی به باز

، تغییکی قکانون   ها انجامید  حضور چشا ییتی زنان در مجلس شکورای اسکالمی  در این ییصه

ها بیای زنان، افزای  سن قانونی ازدواج و تغییی قوانین میبون به حضکانت  شهادت در دادگاه

بحک  دچکار   مورد ههایی هتتند که موقعیت زنکان را در دور بیخی از دگیگونیغییه  فیزند و

 نرکیی  ههشکتاد را از جنبک   هایکیان دهک   ( 331-330 :1331، )آبیاهامیکان  تغییی و چال  کیدنکد 

 ( 233-232: 1314 )جواهیی، های اجتاایی و سیاسی زنان دانتتتوان دوران تبلور ظیفیتمی

گونه تغییکیات سیاسکی و   اجتاایی یلی از پیامدهای متتقیم این هگییی هویت تازشل 

کنکد ککه هویکت زن    جاه در پژوهشی به این موضکوع اشکاره مکی   اجتاایی است  مییم رفعت

های مدرن و سنتی است و او در پی کتب اسکتقالل هکویتی،   ویتمعاصی اییانی تیکیبی از ه

یکابی بکه آگکاهی، توانکایی و منزلکت      مند از فعالیت اجتاایی، رشکد شخصکیت و دسکت   بهیه

شکدن گفتاکان      بکا مطکیال  (43: 1314 رضکوانیان و کیکانی بارفیوشکی،   بکه نقک  از   ) اجتاایی است

زنان در این گفتاان، دور از انترکار  سارری و پیرنگ شدن و به رسایت شناختن نق  مید 

هکای اجتاکایی و سیاسکی    تی زنان در ییصهتی و جدینیتت که نختت شاهد حضور پیرنگ

تکی  تدری  رسکاتی بیکان و واضکح   بعد صداها و مطالبات این قشی خاموش به هباشیم و در میتب

 شنیده شود 

گی و زنان، نییوی ههنکی  زند ههای پیشین تفلی دربارآمیخت ی شیوهبا دگیگونی و درهم

هکای  این می  در ییصکه  جایی کهو از آن استزنان بی  از پی  بی آفیینش یی متایکز شده

، )میییابکدینی  اسکت گیدیکده یابد، به سات ادبیات متاایک   کاتی املان بیوز و ظهور می دی ی

ککیدن  ارسطویی از این فیصت اجتاایی تازه بیای پیداختن به متال  زنکان و جلکب     (1311

است  او نیز در کنار که تا پی  از این کاتی سابقه داشته ها به موضویاتی استفاده کیدهتوجه

توجهی افکزای   زمانی مشخد به شل  قاب  هها در این بازی ی نویتندگان زنی که تعداد آند

ل  ، تالش دارد تا با تولید گفتاانی زنانه، فضایی جهت گفت و در مورد زنان و متکا استیافته

 پییامون آنان ایجاد کند   
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به آن بخشی از زنان ی اشاره دارد که در طکول تکاریی   « خانمشازده»محور اصلی داستان 

و از کنار متال  و مشلالت میبون بکه آن  ( 100: 1313 )زرللی، از آن یاد شده« تابو»به ینوان 

ن و پییامکون آ هکای  یکادت ماهانکه، سکنت    هاند  پیداختن به متکرل هاواره در سلوت گذشته

ها در داستان، خبی از تغییی در ن اه و واکن  جامعه نتکبت بکه   زدایی از آنتالش بیای کلیشه

نویتکنده   ههوشیاران ههاچنین استفاد دهد ها میمیبون به زنان و صحبت کیدن از آنمتال  

ایکن  ای تلکویحی بکه   توانکد اشکاره  از تداخ  ژانیهای داستان کوتاه، قصه و رمان تاریخی، مکی 

های زنان به شکل  صکییح بکا مشکلالتی     موضوع باشد که هنوز پیداختن به متال  و دغدغه

 ها پیداخت گفتن به آنریه سخنچینی و ریههایاه است و باید با مقدمه
در نهایت باید به ارتبان بین گفتاان قدرت و جنتکیت اشکاره ککید  تغییکی در چیکدمان      

گی، چه در معنای یکا  و انتزایکی آن و چکه در    تعادلقدرت در جای اه نییوی نرا  بخ  و م

هکا در سکطوال متفکاوت را نیکز دچکار      تواند معادرت دی ی گفتاکان معنای ابزاری اجیایی، می

معاصکی، زمینکه را بکیای     هدگیگونی کند  کشال  بین دو گفتاان سیاسی متفاوت در جامع

ایکن   هشکد   شکل  سکاده  ایجاد چال  و کشال  در دی ی سطوال اجتاایی نیز فکیاهم ککید  

توان دید  با جابجایی قکدرت از شکل    می« خانمشازده»داستانی -مطلب را در زبان استعاری

جالکه  داشت نتبت به متال  اجتاکایی و از رژیای شاهنشاهی به دولت جاهوری، ن اه و بی

 تعییف زنان ی نیز با دگیگونی و اصالال هایاه شد 

زدایکی کنکد، در   الش دارد تا از بخشکی از زنکان ی ابهکا    از آنجایی که ت« خانمشازده»داستان 

ثی خواهد بکود  بنکابیاین   ؤبه آن م هدهندهای وابتته یا شل های جنتیتی و گفتاانتغییی کلیشه

های موجود است تالش دارد تا در حد املکان بکه   ثی از گفتاانأدر یین حالی که مت« خانمشازده»

یز ب،یدازد  به یبارت دی ی به متن تبدی  ککیدن و نوشکتن از   ها ندگیگونی و بازسازی این گفتاان

شکود  دوبکاره و دوبکاره    ای پنهکان تبکدی  مکی   این بخ  از زندگی زنان، خود به شللی از مبکارزه 

زندگی زنان جلکب   هرانده شد ها را به متال  به حاشیهنوشتن از این شیایط، افزون بی اینله توجه

ی را در پکی دارد ککه حاصک  آن قکدرت و تکوان بکیای تغییکی و        کند، نویی خودآگاهی تدریجمی

بیای زنان ایکن املکان وجکود دارد ککه ضکان نوشکتن       »هاست  ها و نابیابییشلتتن این کلیشه

ای در بیکان نفکس   های اسکتیاتژیک قدرتاندانکه  آمیز، دخالتدردمندانه یا شلوه ظاهیاً [هایمتن]

 (   103: 1333 )میلز، «ر جهان، بلنندشان با دی یان دهایخود و کن  و واکن 
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 گیرینتیجه -6

 هرسکد  در دو دهک  های پس از انقکالب رسکاتی بکه گکوش مکی     صدای نویتندگان زن در سال

گیکیی  ها نشان از شکل  تعداد نویتندگان زن و تولیدات آنگذشته تغیییات کای و کیفی در 

میان بحک   ی جدید دارد  در این هاای از نویتندگان زن معاصی با اهداف و خواستهنت  تازه

شکود   جاله متال  محوری است که در این آثار تلیار و بازناایی میهویت و بازتعییف آن، از

هکای جنتکیت و   یابد  گفتاانهای موجود در جامعه معنا میبخشی از هویت در دل گفتاان

یی نقک   جاله یواملی هتتند که در جهت بخشی و تعییف هویت فیدی و اجتاکا قدرت، از

 کنند ای بازی میکنندهتعیین

تکوان دیکد  داسکتان در دو سکطح     ارتبان این دو گفتاان را با هویت در این داسکتان مکی  

قدرت حاکم در حکال جابجکایی و    درونی و بییونی در جییان است  در سطح بییونی گفتاان

اتکب  میدگیگونی است و کشا  بین دو گفتاکان موجکود )شاهنشکاهی و میدمکی( سلتکله     

هکا و  اسکت  نقک   خوش تغییی کیدهگی افیاد را نیز دست اجتاایی و به تب  آن، جای اه سوژ

رود که در گفتاکان سکنتی از آن خبکیی    ای از یک زن انقالبی مدرن انترار میانترارات تازه

های اجتاکایی و سیاسکی   نبود  این تعییف جدید زن را شجاع و  فداکار با پذییش متوولیت

در یین حالی که از او انترار دارد مادر و هاتیی موف  باشکد  در سکطح درونکی،    خواهد می

است  او با آگاهی از تحورت، از پذییش بخشکی  راوی در میز بین سنت و مدرنیته قیار گیفته

زنکد و داوطلبانکه سکیلی    میزنانه از او انترار دارنکد سکی بکاز   از انتراراتی که سنت و گفتاان 

خواهکد   ست که او را متفاوت اما فیودست مکی ا این تحت انقیاد جامعهخورد اما هاچنانای

کند ناایی بتکته از ایکیان در حکال گکذار اسکت       فضایی که ارسطویی در داستان تیسیم می

شود تنها با دگیگونی در قدرت سیاسی حکاکم درگیکی نیتکت    ای که درگیی انقالب میجامعه

کننکد   های اجتاایی نیز تحکول را تجیبکه مکی   انبلله با جابجایی گفتاان قدرت، دی ی گفتا

 این تحورت است  هتعییف تازه از هویت و به تب  آن هویت جنتی، از جال

طور که تغیییات در سطوال بکار بکی   سویه نیتت  هاانیک تغییی ناودار باید توجه داشت

یام  جنکب  و  تواند این هی  نیز می هگذارند، هیگونه حیکت در قایدثیی میأسطوال پایین ت

ای از هویت فیدی و خانوادگی خود جابجایی در سطوال بارتی شود  اینله زنان به تعییف تازه

یابند و با خودآگاهی بیای کتب حقوق بیابی فعالیت کنند، هم در گفتاکان سکنت ککه    دست

کنکد و هکم گفتاکان    بخ  رفتارهای زنان است، تغییی ایجاد مکی کننده و جهتیام  کنتیل
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ها و کارکیدهای خود در ارتبان با ایضکای جامعکه   اکم را وادار به بازاندیشی در روشقدرت ح

ای چکون  سازد  گواه این مدیا فعالیت بی  از پی  زنکان نویتکنده  ها میگی آنسوژ و جای اه

ارسطویی است که از نوشتن به ینوان کنشی انتقادی بیای بکه چکال  کشکیدن دو گفتاکان     

های سیاسی و کنند  در یین حالی که گفتاانامعه استفاده میجنتیت و قدرت حاکم در ج

هکا نیکز در   کننکد، آن کت ایکن زنکان را مشکخد مکی    اجتاایی معاصی میزان فعالیکت و مشکار  

ها، با نوشتن، سعی در آگاهی افزایی نتبت به زنان، جای کاه و  چهارچوب قوانین و محدودیت

ها را وادار به به گفتاانی زنانه، دی ی گفتاانشیایط آنان دارند و به این تیتیب با شل  دادن 

 کنند پذییش موجودیت خود و دگیگونی تعاریف و انتراراتشان می
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