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  خشم هايي در رمان خوشهفمينيستتمايالت  نمود زباني

  ∗∗قونسولي، ليال عرفانيان∗شهال شريفي

  

در  فمينيسمهاي بك كه در زمان اوج فعاليتيم تا دريابيم كه آيا جان اشتايندر اين مقاله، در پي آن :چكيده

اين جريان انجام برد جهت پيش قرار گرفته است و كمكي درها أثير اين فعاليتزيسته است، تحت تغرب مي

 فمينيسم يتاريخچهخشم و بررسي هايي نتايج حاصل از بررسي رمان خوشهتا با مطالعه داده است يا خير؛

برد اين جريان، در غرب دريابيم جنبش زنان در پي رسيدن به چه چيزي بوده است و چه كساني در پيش

در  .ايمشناختي استفاده نمودههاي زبانها، از ديدگاهرسشبراي يافتن پاسخي براي اين پ .اندكمك كرده

هاي خاص، اي كه دارد، از ساختمعرفت زمينهشناسي اعتقاد بر اين است كه نويسنده، بر اساس زبان

وي و  كند كه با بررسي نوشتار يا گفتارگفتار يا نوشتار خويش استفاده ميواژگان و اصطالحات خاصي در 

هاي گر تجربهاي وي كه بيانتوان به معرفت زمينهمدار، ميهاي گفتمانگان و ساختاستخراج اين واژ

قاله، پس از بر اين اساس، در اين م. باشد دست يابيمو خانوادگي وي ميقبلي، وضعيت اجتماعي، فرهنگي 

بك نيز از اين نتيجه رسيديم كه جان اشتاين هاي مورد استفاده در اين رمان، بهبررسي واژگان و ساخت

كوشيده است و در رمان ر جهت برقراري عدالت در جامعه ميفكري بوده است كه دنويسندگان روشن

چنين پس از هم. در جامعه دارد آنان يهاي زنان و جايگاه ناعادالنهدر نشان دادن تواناييخويش، سعي 

هاي خشم منعكس شده شهير تمام نماي آن كه در رمان خوو بررسي تصو فمينيسم يبررسي تاريخچه

باشد، بلكه در پي رساندن زنان به حقوق خويش مي است به اين نتيجه رسيديم كه جنبش زنان، نه تنها در

ي فرما باشد و از اين رو، نه تنها زنان در جبههپي اين بوده است كه عدالت اجتماعي در جامعه حكم

فكري كه در پي برقراري سندگان و هر انسان روشنمردان، نوي كارگر، يكوشيدند، بلكه طبقهمي فمينيسم

  .كرده استاست، در راستاي تحقق آن تالش مي عدالت در جامعه بوده

  .بكجان اشتاين ،خشم هايخوشه ،يفمينيستتمايالت  ،نيستيفم: هاي كليديواژه
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  مقدمه

هايي كه ي افراد، به ظلمها پيش برخسال. پاستاي نه چندان دير، پديدهبه زن و حقوق او در غرب توجه

ها ، آنبا گذشت زمان. دالتي بين زنان و مردان پي بردندشد و به ناعبه زنان در سرتاسر جهان اعمال مي

، زماني كه زنان پي بردند كه زن در اجتماع ابراز كردند و سپس يعادالنهرا به موقعيت نا اعتراض خود

ر فكري از سرتاس، حركتي را آغاز كردند و زنان روشنمايدتواند به آنان كمكي نها، كسي نميجز خود آن

مطرح شد » جنبش زنان«، حمايت از حقوق زنان با نام 19در قرن . جهان گرد هم آمدند و متحد شدند

اي عقايد و به معن فمينيسم، 1933تا قبل از . شناخته شد» فمينيسم«به نام  20، در قرن كه همين حركت

قط زنان به دنبال حقوق خود نه ف. حمايت از حقوق زنان بود ا و ادعاهاي زنان وهاصول طرفداران فعاليت

كه به زنان روا را هايي ها ظلمآن. شتنداين امر را دا يفكر نيز دغدغه، بلكه بعضي مردان روشنبودند

ن در نقش نويسندگا خصوصاً. ها بازپس دهنددرك كرده بودند و سعي كردند حقوق آنان را به آن ؛شدمي

، زن بودند اما نويسندگان مرد نيز اگرچه بيشتر اين نويسندگان. شرفت جنبش زنان بسيار برجسته بودپي

بك يم تا دريابيم كه آيا جان اشتاين، در پي آندر اين مقاله. ام دادندبرد اين جنبش انجهايي در پيشتالش

برد اين جريان كمكي در جهت پيشزيسته است نيز در غرب مي فمينيسمهاي كه در زمان اوج فعاليت

 يخشم و بررسي تاريخچه هاينتايج حاصل از بررسي رمان خوشه يهانجام داده است تا با مطالع

برد در غرب دريابيم جنبش زنان در پي رسيدن به چه چيزي بوده است و چه كساني در پيش فمينيسم

 يو بيان تاريخچه فمينيسماله، به معرفي بنابراين، در بخش دوم اين مق .انداين جريان، كمك كرده

در بخش سوم، معرفي كوتاهي از تجزيه و تحليل كالم خواهيم داشت تا بر  .پردازيممختصري از آن مي

خشم بپردازيم تا دريابيم آيا در  هايهاي بعدي اين مقاله، به بررسي رمان خوشهخشاساس آن و در ب

كردي به زنان و بك، چه رويكس شده است و جان اشتاينزمان منعاين رمان، وضعيت اجتماعي آن 

  . انجام داده است يا خير فمينيسمبرد جريان ها دارد و آيا تالشي در جهت پيشفعاليت آن

  چيست؟ فمينيسم

ترين پرسش مطرح در مورد اين شايد اساسي. ايممواجه شده »فمينيسم« يكنون با واژهما تا يهمه

ست؟ پرسش ديگر اين است وجود آمده اهناي واقعي اين واژه چيست و چه زمان ب، اين باشد كه معواژه

  ها چه عقايدي دارند؟فمينيسمكه 
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. شودتصور مي »خواهندچه آنان ميانجام هر آنحمايت محض از زنان و «اين واژه، اغلب به معناي 

، عقايدي كه باعث نينچ؛ همشودواژه و معناي امروزي آن بيان مي اين ي، تاريخچهدر اين بخش

  .، مطرح خواهد شدباشدطرفداران حقوق زن به اين مسير ميمتمايل شدن 

هايي كه براي صدها حقوق زنان وآزادي«مناظراتي در غرب با موضوع  ها و، سخنراني1910در سال 

ر آن د. شدگفته مي »فمينيسم« ،، به اين اعتقاد19در قرن . شكل گرفت »ها سلب شده استسال از آن

شد يا به ها گفته ميشدند سخنهايي كه متحمل ميها و رنجرشد زنان و حقوق آن ي، دربارهدوران

هاي رفاه، حقوق و آزادي تحصيالت باالتر، ،از جنبش زنان براي رسيدن به حق رأيها ، آنعبارتي

، هاي خويشرانيگفتند و در سخن، از اتحاد زنان سخن مي19در قرن زنان . گفتندسخن مياجتماعي 

ها معتقد بودند كه آن. كردنداستفاده مي »زنان«ي بردند بلكه هميشه از واژهرا به كار نمي »زن« يواژه

  ).3: 1987، كات(كردند مياستفاده  »جنبش زنان« ي، يك جنبش دارند و از واژهتمام زنان

جاي آن  »فمينيسم« يد و واژهآماي كهنه به نظر ميديگر واژه »جنبش زنان«ي ، واژه20در قرن 

الب در تمام ، مدعي انقفمينيسم. داشت »جنبش زنان« ي، معنايي متفاوت با واژهرا گرفت كه اين واژه

متعلق به يك  كرد كه نه الزاماًولي را بيان مي، اصباشد و به عنوان يك ايدئولوژيروابط بين دو جنس مي

كه در زمان به  حقوق زنان يست براي پيشينها اي، واژهفمينيسمبلكه  ،و نه محدود به زنان زن بود

  .دست آوردن حق رأي، ايجاد شد

 ،1993در سال . ريشه در تاريخ دارد »فمينيسم« ي، اعتقاد بر اين است كه واژهطوركه بيان شدهمان

و  يدعقا«: داده شده است به اين قرار است »فمينيسم« يتعريفي كه در ديكشنري آكسفورد از واژه

 ).1933، ديكشنري آكسفورد(» حمايت از حقوق زنان ؛ها و ادعاهاي زناناصول طرفداران شناخت فعاليت

داند كه هنوز اي ميرا نظريه فمينيسممعنا شده است و  به صورت نظري فمينيسم ي، واژهدر اين تعريف

فقط شامل عقايدي  فمينيسمشويم كه در آن زمان، بنابراين، متوجه مي. ، مبدل نشده استبه عمل

 :در ديكشنري آكسفورد به اين گونه است فمينيسم، تعريف امروزه. ي دفاع از حقوق زنان بوده استبارهدر

هاي يكساني با مردان داشته باشند و تالش ها بايد حقوق و موقعيتكه زنعقيده و هدفي دال بر اين«

، نه تنها هدفي دال بر بينيم كه اين تعريفمي ).2003  ،ديكشنري آكسفورد(» براي رسيدن به اين هدف

. گيردسيدن به اين هدف را نيز در بر مي، بلكه تالش براي ركنداوي زنان و مردان را بيان ميحقوق مس

چنين، بنا بر تعريف هم. ته استو به سمت عمل رففراتر از نظريه  فمينيسمبنابراين، در زمان حال، 
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. ها، به دست آوردن آن بودآن يحقوق خويش بودند و تنها دغدغه ها خواهان به دست آوردن، زننخست

را خواستارند و اين را حق خود خواهند و برابري كامل در جامعه مروزه زنان حقوقي مساوي مردان مياما ا

ها در پي آن بودند ارتقاء يافته است و از حالت نظري ، حقوقي كه زنبنابراين، با گذشت زمان. دانندمي

  .و به سوي عمل رفته است خارج

 »جنبش زنان«از اصطالح  19استفاده شده است و در قرن  فمينيسم ي، از واژه20اگرچه از قرن 

، از مشمول حقوق مساوي با مردان باشندها بايد ، اما تاريخچه اين تفكر كه زنگشته استاستفاده مي

ند كه رفتار اجتماع نسبت به درك كرده بود، مردم ها پيش از آنسال. ها قبل از آن آغاز گشته بودمدت

ظلم و ها تحت دانستند كه حقوق زنان و مردان برابر نيست و زنها ميآن. زنان، ناعادالنه و نابرابر است

هاي رمان يبا مطالعه. ا تغيير دهندعادالنه رستم قرار دارند؛ از اين رو، سعي كردند اين وضعيت نا

ويرجينيا «نوشته  3»اتاقي براي خودش«و  2»كرافتاستونماري ول«ه نوشت 1»حمايت از حقوق زنان«

نه تنها . افكار مردم به وضوح مشاهده كنيم ثير اين موضوع را برتوانيم تأ، ميچندين رمان ديگر و4»ولف

كتاب ، آن را داشتند؛ به عنوان مثال يدغهاين مسئله مورد توجه زنان بوده بلكه بعضي مردان نيز دغ

چنين هم. دارند 7الرنزاچن در آثار ديبه بررسي مشكالتي پرداخته است كه زنا 6از بوواق  5»دومجنس «

ديگر،  و آثار بسياري از نويسندگان 10از فردريك انجل 9»اساس خانواده«و  8»استيالي زنان« هايكتاب

مقاله در پي در اين . دتوان مشاهده كرا ميههاي دفاع از حقوق زن را در آنجزء آثاري هستند كه نشانه

در  را عقايد اين نويسنده »بكجان اشتاين«تا با بررسي اثر يكي از نويسندگان بزرگ به نام  آن هستيم

و  19، نگاهي به عقايد و اعمال طرفداران حقوق زن در اواخر قرن اما قبل از آن. مورد زنان محك بزنيم

                                                           
1
. A Vindication of the Rights of Women 

2
. Mary Wolstone Craft 

3
.  A Room of One's Own 

4
. Virginia Wolf 

5
. Second Sex 

6
. Beauvoir 

7
. D.H.Lawrence 

8
. The Subjection of Women 

9
. The Origin of Family 

10
. Friedrich Engels 



 
 
 
 
  

 
   11 خشم هايي در رمان خوشهفمينيستمايالت نمود زباني ت

   

 

. نيست را معرفي خواهيم كرديگذاران فمن پايهغرب خواهيم داشت و اولي يعهدر جام 20اوايل قرن 

  .كنيمخشم بررسي ميهاين عقايد و اعمال را در رمان خوشهسپس انعكاس اي

، 17در قرن . ها تثبيت گشته بودنيستيانده از قرون وسطي در ذهن فمم، افكار باقي20در اوايل قرن 

ها از ذات دند كه تفاوت بين مردها و زنكرافت بيان نمواستون، ماري وول18ن در قر و 11ماري آستل

ها توان آنبنابراين، با تحصيل زنان، مي. هاستتحصيالت متفاوت آن يشود بلكه نتيجهها ناشي نميآن

گرفت ن اعتراض به مرگ اجتماعي زنان درچنيهم. هاي مهمي در جامعه آماده كردرا براي انجام نقش

اين اعتراض، از جانب . از لحاظ سياسي در جامعه نداشتخانه و  زيرا زن هيچ حقي از لحاظ اقتصادي در

در  17در قرن  14اسچورمانجانب آناماري وان از و در فرانسه 18در قرن  13گورنيماري دو و 12لوييز لب

ترين مهم. مطرح شد 19غربي در قرن  هاينيستيتوسط فم كاسل در انگلستان وهلند و از جانب نيو

الش كنند تا ، بايد متحد شده و تها در دنياي جديداين بود كه زن 19ها در قرن ستفمينياعتقاد حاكم بر 

تأسيس  1888در  )ICW( المللي زنان، مجمع بينشان را با اتحاد، اخذ نمايند و در همين راستاحقوق

ا به نفع شان تنهها بايد نشان دهند كه آزادياظهار داشت كه زن 15دوسنت در اين زمان، مادام آوريل. شد

بدين . نجر به آزادي مردان نيز خواهد شدخودشان نيست بلكه به نفع تمام بشر است و آزادي زنان م

، هاي اجتماعي و سياسيدوستي، صنعت، شغل، رقابتجهت صلح، نوع در ICWهاي فمينيستطريق، تالش 

  ).331: 1977  ويتز،( گرفت، تحصيل زنان و غيره قرار هاي مذهبيگروه ،هاها و بيمارستاناصالح زندان

هاي نيستيفم ،19و در قرن  17هم هيمجان هيت و 16جمله ماري تاتل ، زنان انگليسي از17در قرن 

ICW ها نيز انسان هستند وها اعتقاد داشتند كه زنآن. رابرانه بين دو جنس اعتراض كردندبه رفتار ناب 

ها اعمال شود و بيان كردند كه دليلي براي تفاوت آن، از سوي جامعه بر بايد رفتار برابري همانند مردان

 از 18، آنا ويلردر آن زمان. شان محروم كرداز حق گذاشتن بين مردان و زنان وجود ندارد و زنان را نبايد

                                                           
11

. Mry Astle 
12

. Louise Lbbe 
13

. Marrie de Gournay 
14

. Anna Marie Van Schurman 
15

. Mme. Avril de Sainte 
16

. Mary Tattle 
17

. Joan Hit-Him-Hom 
18
 . Anna Viller 
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قق نخواهد شد مگر با تالش از آمريكا بيان كردند كه آزادي زنان مح 19انگلستان و مارگارت فولر

، زنان به موقعيت خود تا آن زمان. وه و جهت حركت زنان را روشن نمود، شياين اظهارات. خودشان

  .دار گشتها جهت، نبرد آندانستند اما از اين زمانبودند و راه رسيدن به هدف را نميمعترض 

. وابسته به آزادي كارگران است ،رانسوي بيان كردند كه آزادي زنانخواه ف، زنان آزادي19در قرن 

ا حقوق ، كارگران را بانكارفرماي. زمان بودانقالب صنعتي در بعضي جوامع هم اليسم وبا كاپيت 19قرن 

بردند و زنان كه هيچ ارثي نمي. اين پديده، بر زنان نيز تأثير گذاشت. كردندكم و كار زياد استخدام مي

، بنابراين. كنندشرايط سخت و حقوق پايين كار ، مجبور بودند با وانستند همسر ثروتمندي پيدا كنندتنمي

اي در جهت اتحاد ، متأثر از اين موقعيت، برنامه20فلورا تيستان. زنان و كارگران مشكل يكساني داشتند

يابي حقوق واقعي تمام كارگران و رسيدگي به كارگران زنان و مردان كارگر مطرح كرد و در پي دست

  ).29: 1984  ،اديت( آسيب ديده بود

تحت  ها ووخورددر جريان زد فمينيسمتوان به اين نتيجه رسيد كه شد مي جا گفتهچه تا بديناز آن

، محدود به آن زمان فمينيسمگشت؛ اما تاريخچه تمايل به  پديدار 1910مسائل امنيتي شديد، در اواخر 

نابرابري در شد و ناعدالتي و زنان مي هايي كه در حقّهاي دور و قبل از آن، مردم ظلماز زمان. نيست

اضات به عمل مبدل ، اين اعتربا گذشت زمان ، اعتراضاتي شكل گرفت و1910از . معه را شاهد بودندجا

اما وقتي . انتظار بهبود اين وضع را داشتند كردند وبه ناعدالتي در جامعه اعتراض مي ها، آندر ابتدا. گشت

. ، شروع به فعاليت كردندها انجام دهدتواند كاري براي آنه شدند كه هيچ كسي جز خودشان نميمتوج

؛ به اين دليل كردند و پس از گذشت زماني، با هم متحد شدندقوق خود تالش ميها براي رسيدن به حآن

و ها جنبشي را آغاز كردند ، آنبه اين طريق. حقيقت شدند كه دو بهتر از يك استها متوجه اين كه آن

ن ، انساهاي جنسيكه زنان نيز به دور از تفاوت خواستند نشان دهندبه دنبال حقوق خويش بودند و مي

خواستند دانستند و از اين رو، مين زنان و مردن را سطح تحصيالت ميها تنها تفاوت بيآن .هستند

ها تصميم گرفتند مدارسي براي زنان برپا كنند آن .تحصيل كنند تا به حقوق مساوي با مردان دست يابند

، اي بودند كه در آنعهها خواستار زندگي در جام، آنچنينهم. عي برسندنان به سطوح باالي اجتماتا ز

خواستند واهان امنيت در جامعه بودند و ميها خآن. ن عروسك و بازيچه به آنان ننگرندچومردان به هم
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به دنبال حقوق خود بودند ها نه فقط نيستيفم. چون حق رأي دست يابندبه حقوق اجتماعي خود هم

، مجمعي تشكيل دادند به نام از اين رو. خواستند تمام اقشار جامعه به حقوق خود دست يابندبلكه مي

ايحي براي صلح، لو كردند وآن براي تمام اقشار بشر تالش مي و در ICW »المللي زنانمجمع بين«

ي تمام بشر وها توجه خود را از زنان به س، آناز اين طريق. كردندو غيره تصويب مي تحصيل، شغل، رفاه

  .، جنبش زنان تبديل به جنبشي براي بشر گشتبنابراين. بسط دادند

  تجزيه و تحليل كالم

خاص و براي رساندن مقصود  ، به چگونگي استفاده از گفتار يا نوشتار در بافتتجزيه و تحليل كالم

شود زيادي مي توجه 21، به ساختار گفتمان؛ در تجزيه و تحليل كالم)83: 1996  يول،( پردازدخاص مي

د نويسنده و ، انتظارات و عقاي22ايه وراي متن رفت و به معرفت زمينهتوان بتن ميزيرا از طريق ساختار م

داشت مطلب، انتخاب قالب ي عرضهنحوه. كنند نيز پي برداي كه در آن زندگي ميخواننده و حتي جامعه

ص كارگيري ساخت دستوري و واژگان خابه ، خالصه يا گسترده بيان داشتن مطلب و باالخرهبيان مطلب

). 30: 1383  ،يارمحمدي( اي داردي چند از جمله كيفيت معرفت زمينه، بستگي به عوامله مطلباراي

چه در وراي آن وجود تحليل كالم آن است كه از بررسي صورت متن يا گفتار، به آن ، تجزيه وبنابراين

ه و تحليل كالم، ، پي ببريم و اولين گام در تجزينده استختار ذهني نويسنده يا گويدارد و همان سا

هاي ديگر بنابراين، در بخش. ي آن پي ببريم، به معاني و مفاهيم ورابررسي صورت است تا از اين طريق

خشم و بررسي واژگان و اصطالحات به كار هايآنيم تا با بررسي صورت رمان خوشهاين مقاله، در پي 

تواند انعكاسي از وضعيت اجتماعي كه مياي وي ر ذهني نويسنده و معرفت زمينهختارفته در آن، به سا

  .آن زمان باشد، دست يابيم

  خشمهاياي از رمان خوشهخالصه

در  20ايل قرن و او 19، حوادث اواخر قرن اين رمان. خشم، رماني تاريخي استهايرمان خوشه

اولين بخش اين . مواجه بودكاپيتاليسم و بحران اجتماعي ، آمريكا با در آن زمان. دهدآمريكا را نشان مي

. كندبيان ميحران اجتماعي شده است، كه باعث برا اي نده كل داستان است و بحران محيطي، نمايرمان

، پدر، مادربزرگ، پدر بزرگ«اين خانواده متشكل از . است »جاد«، خانواده ترين خانواده اين داستاناصلي
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 شارن، رز اف)Noah( نواه-ال-توم، )Jim Casy( جيم كيزي، )John( عموجان، مادر

)RoseofSharon(، كني -وينفلد-روتي)Connie( )در تام، پسر خانواده. باشدمي »)شارناف همسر رز ،

، به طور اما پس از تحمل چهار سال زندان. ي را كشته و به زندان افتاده است، مرديك مراسم عروسي

. خارج شودشده است به طوري كه او نبايد در جامعه دردسر ايجاد كرده يا از شهر  مشروط از زندان خارج

شان را به دليل بدهي مالي، تصاحب وقتي او به خانه برگشت، با اين صحنه مواجه شد كه بانك، خانه

كردند نيز جا زندگي ميهايي كه آناند بلكه تمام خانوادهها خانواده جاد خانه را ترك كردهنه تن. كرده است

وده كشيش ب ،جيم كيزي. شوددر راه برگشت به خانه، تام با كيزي آشنا مي. اندا ترك كردههايشان رخانه

تام و جيم . سان باشندخواهد تمام مردم هماو به عشق اعتقاد دارد و مي. اما اين شغل را رها كرده است

. شويمده جاد آشنا ميجاست كه ما با خانوايندر ا. روندي عمو جان ميديگر به سمت خانهراه يكبه هم

. كند و تمام دغدغه او، دور هم نگه داشتن خانواده استاكار است كه به تمام مردم كمك مي، زني فدمادر

كوش است كه پدر، فردي سخت. پاشدرئيس خانواده را دارد و بدون او، خانواده از هم مي او نقش

 ، پيرترين اعضاي خانواده هستند كه از لحاظ روحي وگ و مادربزرگپدربزر. اش را دوست داردخانواده

ده است كه دغدغه او دخترها ، پسر خانواال. شان دارندميقي به شهر محل زندگيرواني وابستگي ع

، مشكالتي داشته و اين امر، بر زندگي او چه از پسر خانواده است كه در زمان تولدترين ، بزرگنوآ. هستند

اج ، دختر بزرگ خانواده است كه با كني ازدوشارناف رز. تأثير گذاشته استچه روحي  و لحاظ فيزيكي

، مردي نااميد است كه همسرش در عموجان. باشنداش ميكرده و باردار است و دغدغه او، همسر و بچه

وينفلد  روتي و. چون به بيماري او توجه نكرده استداند س مرده است و او خودش را مقصر مياثر آپاندي

  .ترين اعضاي خانواده هستندكوچك

؛ ، به سوي كاليفرنيا رفتندشانند اما به دليل از دست دادن خانهكردجاد در اكالهما زندگي ميخانواده 

ي را اها اطالعيهآن. دانستند كه پر از ميوه و غذاستچون بهشتي ميجا را همها آنبه جايي كه آن

مزد زيادي در ازاي كار در خواست براي كار به كاليفرنيا بروند و قول دستمشاهده كردند كه از مردم مي

، پدربزرگ از دنيا در اولين مراحل سفر. ها به سمت كاليفرنيا حركت كردندآن. ها داده شده بودجا به آنآن

ها شهر را گفت به اين دليل پدربزرگ مرد كه به شهرش وابستگي داشت و وقتي آنكيزي مي .رفت

هنوز به كاليفرنيا  ؛ اما مرگ فيزيكي او وقتي اتفاق افتاد كهك كردند، او از لحاظ روحي مرده بودتر

، ها به نزديك كاليفرنيا رسيدندوقتي آن. ، نوآ خانواده را ترك كردجاقبل از رسيدن به آن. نرسيده بودند
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و مرگ او را اعالم نكرد؛ چون ح خوابيد مادربزرگ در ماشين مرد اما مادر كنار او در عقب ماشين تا صب

  .ها را از بين ببردخواست روحيه و اميد آنكاليفرنيا برسد و نمي خواست خانواده بهمي

كني همسرش را  ،جاآن ، در اردوگاهي توقف كوتاه مدتي كردند و درها بعد از رسيدن به كاليفرنياآن

. كردرفي كرد و پليس او را دستگير عكار مكيزي خودش را گناه ،خوردجريان يك زدو ترك كرد و در

، مديران به مردم در آن اردوگاه. كردندشدند كه خود مردم آن را اداره ميها در اردوگاهي ساكن سپس آن

كلوپي تشكيل داده ها ، زنجادر آن. كردنداشتند و به كساني كه پول نداشتند، كمك ميگذاحترام مي

جا پيدا اما خانواده جاد نتوانست شغلي در آن. كردندزنان را حل مي دند و مشكالت ديگركربودند و كار مي

  .جا را ترك كردندكند و آن

جيم كيزي . جا، تام، جيم كيزي را پيدا كرداي رفتند و در آنآوري هلو به منطقهها براي جمعآن

، تام و جيم كيزيدر زمان مالقات . كرديه حقوق پايين كارگران فعاليت ميرئيس گروهي بود كه بر عل

موران به تعقيب قاتل پليس مأ. ها را كشترا كشت و تام يكي از پليس پليس جيم كيزي را پيدا كرد و او

ها به مزرعه پنبه آن. تام را پنهان كرده و فرار كردند ،خانواده جاد. تر آمدمزدها پايينپرداختند و دست

دعوايي در . بردن كرد و مادر براي او غذا ميري پنهاآوري پنبه رفتند اما تام خودش را در غابراي جمع

تام فرار كرد و به  ،به خاطر اين اتفاق. ها گفت برادرش دو نفر را كشته استها، روتي به بچهبين بچه

رون شات توسط رز افبه دليل انجام كارهاي سخ. تا اهداف جيم كيزي را دنبال كند محل دوردستي رفت

خانواده جاد پر از آب  ي، خانهبارندگي شديد در اثر. اش مرده به دنيا آمدر شد و بچهدر زير باران، او بيما

خواست با او ازدواج ه عاشق دختر همسايه شده بود و مي، جز ال كها همگي خانه را ترك كردندشد و آن

، سرش يافتند كه مردراه پ، مردي را به هماي گريختند و در آن اتاقانواده جاد به اتاقي بر فراز تپهخ. كند

دش بيمار بود و نياز به غذا شارون كه خورزاف. راي زنده ماندن نياز به شير داشتدر حال مرگ بود و ب

  .اش را به آن مرد داد و عملي فداكارانه در انتهاي رمان انجام دادداشت، شير سينه

  خشمهاينيستي در رمان خوشهيهاي فمو ريشهتمايالت 

در سال  فمينيسمگشت كه  جا بياندر آن. برشمرده شد فمينيسمقاله، مشخصات در بخش اول اين م

، محدود به آن زمان نبوده و از زماني شده به زنانهاي روابه وجود آمد اما اعتراضات به ظلم1910

م ، مرددر ابتدا. ها برده بودندها قبل، مردم پي به اين ظلمآن آغاز گشته بود و از مدتطوالني قبل از 

كردند اما هيچ كاري در جهت پيش بودند و از حقوق زنان دفاع ميخواهان برقراري عدالت بين زن و مرد 
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تواند بردند كه هيچ كسي جز خودشان نمي ها پين، آاما با گذشت زمان. دادندبردن اين هدف انجام نمي

، لوايحي در اين انجمن. كردند المللي زنان را تأسيسها متحد شدند و انجمن بينآن. ها كمك كندبه آن

. نان نبود بلكه براي تمام بشر بود، محدود به زاين اهداف. شدرفاه جهاني تصويب مي ن صلح وادر جه

ه شامل حقوق برابر، رفاه اجتماعي، چه در پي آن بودند برسند ك، زنان توانستند تا حدودي به آنبنابراين

  . رأي بود هاي اجتماعي، تحصيالت باالتر و حقآزادي

بك هاي خشم از جان اشتاين، اين روند را در رمان خوشهاين اعتقادات و حوادث آشنا شديم حال كه با

  .كنيمبررسي مي

نيستي را در آن مشاهده يالت فمهايي از تمايتوان نشانهاز اولين صفحات اين رمان، با كمي دقت مي

در . كشدي غرب را به تصوير ميستي در جامعهنييفم، اين رمان فرايند ايجاد تمايالت به طور كلي. كرد

ها حتمي ، شكست زنمردها هستند و اگر مردها بشكنند ها وابسته به، زنيك ابتداي داستان و در فصل

، هر فالكتي تحمل ند كه اگر مردهاشان آسيبي نبيننددانستشان ميها در ته دلها و بچهزن«: است

ها هيچ اختياري نداشتند و حق فكر كردن نيز از ، زنچنينهم). 14: 1939  ،بكاشتاين( »كردني است

ها پرسيدند چه زن«: پرسيدند كه چه بايد انجام دهندكه از مردها ميآنان سلب شده بود به طوري

شويم كه با گذشت با خواندن اين رمان متوجه مي). 12: همان( »دانيمنمي: ؟ و مردها پاسخ دادندبايدكرد

راي رسيدن به اين ها ب، زنچنينهم. كندها به مردها، تغيير مين فقدان اختيار و وابستگي زن، ايزمان

كه، در انتهاي داستان، به طوري. حقيقي اتفاق افتاد يي كه در جامعها، مثل حادثهجنگنداستقالل مي

» دونمچه مي: مادر بريم آخه؟، رفتن را ميريم اما كجا خوب: پدرگفت«: كنددهد و پدر اطاعت ميمادر فرمان مي

با اين تفاوت  ،خوريمكه در شروع داستان با آن برمي ستا اياين جمله شبيه همان جمله. )516: همان(

جايگاه پدر و مادر با هم عوض  ،پرسد چه كند اما در انتهاي داستانكه در شروع داستان، مادر از پدر مي

  .د چه كاري انجام دهدپرسشود و اين پدر است كه از مادر ميمي

ها وابسته به مردها بودند اما بر عليه ، در ابتدا  زنخارج از داستان يدر سطر پيش، گفتيم در جامعه

كه در انتهاي داستان، خورد به طوريفرايند در داستان نيز به چشم مي اين وابستگي جنگيدند كه اين

توان مشاهده كرد كه در ي از اين داستان به وضوح مير جاياين نبرد زن را د. مردها به زنان وابسته شدند

  :كندكند بلكه او را تهديد نيز مياز پدر اطاعت نمي، مادر نه فقط جاآن
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پدر از . »، بايد به كارهاي خونواده برسيچي؟ تونمياي؟ بايد بياي«. »من نميام« :مادر در برابر او قرار گرفت

جك را بيرون  ي، دستهل نزديك شد، دست به درون برد و چيزي را جستمادر به اتومبي. اين طغيان، متعجب بود

  ).194: همان( »من نميام« :گفت ، آن را در دست خود به نوسان آورد ودكشي

خواهد مقابل پليسي كه مي ، مادر شجاعانه از حقوق خانواده درچنين، در موقعيت ديگري از داستانهم

  :كندميجا بيرون كند، دفاع ها را از آنآن

آشپزخانه  يآهني را از توي جعبه اساسيه يتاوهدوال شد و ماهي. يواش پاشد. چهره مادر از خشم، تيره شد

شي خفه مي تير به خودت آويزون كردي سر و گردن مياي كه از كجا اومدم؟يه باتون آهني و يه هفت«: برداشت

  ).244: همان( رفتتاوه مسلح شده بود و پيش ميبه ماهي »نه؟ يا

انجام تا حدودي به آن ها سر، آني رسيدن به حقوق خود انجام دادندهايي كه زنان برابعد از تالش

. شوديز پس از موفقيت مادر در خانواده، تصميمات مهم توسط اوگرفته ميدر اين داستان ن. دست يافتند

جديد مادر در خانواده  نقش ، پدر بههادر يكي از اين صحنه. گيرد كه كجا و كي برونداو تصميم مي

  :كند نه عملگويد كه او نه فكر ميده و به او مي، پدر را مسخره نموكند و مادراعتراض مي

داري اش را باال كشيد و با لحن نيشپدر بيني. »فردا صبح ميريم«: مادر بشقاب را در سطل آب فرو برد و گفت

كم داره كم. ها همه كارنحاال ديگه انگار زن. گرفتنا تصميم ميمرده سابقاً. انگار همه چيز دنيا عوض شده«: گفت

يد براي خشك شدن روي صندوق چكدر بشقاب را كه هنوز از آن آب ميما. دارموقتش ميرسه كه يه چماق ور

اي برا زندگي وقتي چيزي برا خوردن و گوشه. ، پس برو چماقتو وردارپدر«: سپس لبخند سبكي زد و گفت. گذاشت

ولي االن، تو كار خودتو نميكني، . ون سالمي در ببريج وقت شايد تو بتوني چماقتو كار بزني و، اونن داشته باشيمكرد

ولي حاال اگه چماقي .... تونستي امر و نهي كني وكردي، اون وقت مياگه اين كارو مي. نه با مغزت نه با دستات

  . »كنمهاتو خورد ميرسم و قلمه آماده دارم، خدمتت ميمن هم با چماقي ك. ، هيچ غلطي نميتوني بكنيپيداكني

  :گويداما پدر در جواب فقط مي

به  انگار اين كارها اصالً. كنم فلون جا ميرمزن ميگه فلون كارو مي. زن رئيس خونواده ميشه! يلي عجيبهخ«

زن همه . ل عادت ميدهتبدي آخه زن زودتر خودشو به تغيير و« :گفت مادر براي تسكين او. »من مربوط نيست

سال ديگه به آب و زميني ...آخه شايد ...شايد. خودتو ناراحت نكن. ي مرد تو سرشه، ولي زندگزندگيش تو بازوهاشه

  ).483:همان (» برسيم

المللي اي مردساالر، آنان انجمن بينفتيم كه پس از جنگ زنان در جامعه، درياچنين، با بررسي تاريخهم

كمپ، ، زنان در اين روندكمپي دولتي مي، وقتي خانواده جاد به در اين داستان نيز. ندرا تشكيل داد زنان
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شكالت كمپ و ساكنان آن رسيدگي ها وظايفي دارند و به م، زناند كه در آنانجمن زنان را تشكيل داده

ند رسيدگي كه درآمد كافي ندار هاييكنند و به خانوادهها به هم كمك مي، آندر اين انجمن. كنندمي

» خانم«زنان را با عنوان  ،متقابل است و ساكنان و مديران آن، روابط بر اساس احترام جادر آن. كنندمي

  .زنندصدا مي

او از مادر . شوددر رفتارهاي جيم كيزي مشاهده مي ها و مردهانشان ديگري از لزوم برابري بين زن

سود نمك مك كند و خواهش كرد اجازه دهد گوشت را اوخواست تا به او اجازه بدهد در كار خانه به او ك

: همان(» كنهها يا هر چي، فرقي نميكار زن«: جيم پاسخ داد »هاست، كار زناين كار«: كند اما مادر پاسخ داد

كه مرد و زن تفاوتي ندارند و مردها و ، معتقدند كه برخي از مردها در اين داستان دهداين نشان مي). 125

در  فمينيسمفرايند ظهور حاال كه انعكاس  .، به هم كمك كننديد براي رسيدن به اهداف مشتركبا هازن

تا  پردازيممردان مي نويسنده در مورد زنان و ي، به بررسي عقيدهخشم نيز مشاهده گشتهايرمان خوشه

  .، ويژگي زن چيست و نقش زن در اين رمان چگونه استبكدريابيم در ديدگاه جان اشتاين

ويسنده در كار بردن واژگاني كه نمادر قهرمان داستان است كه از به، بكدر ديدگاه جان اشتاين

هيچ چيزي جز . دتوان به اين نتيجه رسيكند و در زير، مشخص شده است ميتوصيف مادر استفاده مي

  :تواند زيبايي اين شخصيت را به نمايش بگذاردبك نميتوصيف جان اشتاين

هاي فندقي رسيد كه چشمبه نظر مي. بود ثري از نرمي نداشت ولي آكنده از استواري و مهربانيصورت چاقش ا«

هاي ممكن آشنا گشته و از پلكان رنج و درد چندان باال رفته بود كه به مراحل عالي آرامش و رنگش با همه بدبختي

و با  ، پذيرفتهنقش خود را به خوبي شناخته ،پنداري اين دژ خانواده و پناه تسخير ناپذير. رسيده بود بشريدرك فوق

ماني كه او بدان تن در رنج و هراسي را بپذيرند مگر ز توانستندد و چون بابا توم و فرزندانش نميبرميشادي به پايان 

 داد، همه به او نگاهز زند و چون هر حادثه خوشي رخ مي، خوگرفته بود كه از پذيرش هر رنج و هراسي سرباداده باشد

. او بود ، عادت كرده بود حتي بدون علل كافي بخندد ولي برتر از شادماني، آرامشدجستنكردند و شادي را در او ميمي

، به او شايستگي و در خانواده موقعيت برجسته و ممتازش. توان به آن اعتماد كردچيزي است كه مي سرديخون

خانواده  داور. چيرگي داشت و بر اطمينان، صفا و آرامش، هايش شفابخش بوددست. بخشيدمي زيبايي ساده و زاللي

خانواده  ي، همهاگر او بلرزددانست انگار مي. نمودمي خطابياي دست نيافتني و الهه، چون هاي خويشبود و در داوري

كار  يد آمد و ارادهخانواده به زانو در خواه ي، همهنوميد بشود متزلزل خواهد شد و اگر روزي او شكست بخورد يا واقعاً

  ).88- 89: همان(» كردن را از دست خواهد داد
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ه است و در راه داشتن خانواد، مادر در اين داستان همانند ستوني است كه خواهان استوار نگهبنابراين

. داشتن خانواده است، دور هم نگهي مادرترين دغدغهمهم. كندرسيدن به اين هدف، سخت تالش مي

، وقتي در اين داستان. زندهاي عجيب و بزرگي مياين هدف او حتي دست به فداكاري براي رسيدن به

بح خوابيد تا بزرگ تا صمادررد اما مادر در عقب ماشين كنار بزرگ م، مادرانواده به نزديكي كاليفرنيا رسيدخ

. ر رسيدن به هدف، سست كندبگيرد و آنان را دخواست اميد خانواده را از آنان به كاليفرنيا برسند؛ زيرا او نمي

پس از ديدن اين  كيزي). 262: همان( »الزم بود كه خانواده به كاليفرنيا برسه«: او در پاسخ به تام گفت

قدر كه منو به ، اونيه دنيا عشق رو در خودش جمع كردهجا يه زني هست كه اين! جان«: گويدفداكاري مادر مي

قط ، مادر فدر اين رمان ).262: همان(» كنم كه نگوقدر نفله حس ميمن خودمو پيش اون اون. ندازهوحشت مي

در . نمايدخورد نيز كمك ميها برميكند بلكه به تمام مردمي كه با آنبه اعضاي خانواده خود كمك نمي

داد كه اي ميهاي گرسنه، مادر بخشي از غذا را به بچهها غذاي كافي براي خوردن نداشتندحالي كه خود آن

برين دنبال « :ها گفتف عمل مادرش انجام داد و به بچهخالاما تام عملي بر. ندها خيره شده بودبه غذاي آن

خانواده نيز هاي ديگر نه تنها مادر خانواده فداكار است بلكه زن ).193: همان( »خواينجا چي مي، اينكارتون

و  شارن بيمار بودهاست كه رزاف ماني، زترين صحنه و آخرين صحنهمهم. نددههمين منش را نشان مي

در . ال مردن بوده و نياز به شير داردشوند كه در حها با مردي مواجه ميآن. نوزادش مرده به دنيا آمده است

شير خود پذيرد كه به مرد از ، ميبردذا و ضعف روحي و جسمي رنج ميشارن از كمبود غموقعيتي كه رزاف

از ديگر  .مت به خطر انداختن جان خودش باشددهد هرچند به قيرا نجات مي بنابراين، او جان مرد. بدهد

ماشيني كه . پشتي در حال عبور از جاده استاست كه در آن الك اي، صحنهدر اين رمان فمينيسم هاينشانه

ود پشت كشته نشپيچد تا الكپشت را ديده و به سمتي ديگر مي، الكراننده آن، زن است به آن نزديك شده

اين . پشت را زير بگيردكند تا الكپشت را ديده و راهش را كج مي، الكاش مرد استنندهاما كاميوني كه را

  .دهدده را از همان آغاز رمان نشان ميي نويسنفمينيست، تمايالت صحنه

  

  گيرينتيجه

 بكمان جان اشتايني در رفمينيستيالت توان به اين نتيجه رسيد كه تماكنون بيان شد، ميچه تابنابرآن

موقعيتي  ها را تجربه كرده وداند كه تمام غمشود؛ او مادر را موجودي ميخشم ديده مي هايبا نام خوشه



 

 

 

 

  

      1389 بهار، 3 ي، شماره1 يه، دور)پژوهش زنان(زن در فرهنگ و هنر  20

  

 

 دانداي ميچون قديسهوي مادر را هم. ستون خانواده دارد كه با تكان او، تمام خانواده خواهد لرزيدچون هم

 داشتنانواده به كاليفرنيا و دورهم نگهتنها دغدغه او رسيدن خ. ردكه جز با سقوط او، خانواده سقوط نخواهد ك

شارون نيز چنين عمل رزافهم. شودهاست و در راه رسيدن به اين هدف، فداكاري بسياري متحمل ميآن

ضعيف و بيمار بود و نجات  كه با دادن شير خود به مرد بيمار در حالي كه خود او بيش از هر كس ديگري

به اعضاي خانواده خود  ها فقطكمك آن. زن ديگر در اين خانواده دارد شان از فداكاري يك، نآن مرد

در واقعيت  فمينيسم، فرايند ظهور چنينهم. كردندها به تمام مردم كمك ميشود بلكه آنمحدود نمي

ه شده به نوعي به تصوير كشيد جامعه را بررسي كرده و مشاهده شد كه همين فرايند، در اين داستان

اي مردساالر باشند و در جامعهدا تحت حاكميت مردان و وابسته ميها در ابت، زنداستان در اين. است

انتهاي داستان مردها  كم براي رسيدن به حقوق خود تالش كرده به طوري كه دركنند؛ اما كمزندگي مي

اين نتيجه  خشم بههايسي رمان خوشهبنابراين، از برر .كننداند و از زنان تبعيت ميها وابسته شدهبه زن

ر جهت برقراري عدالت در فكري بوده است كه دبك نيز از نويسندگان روشنرسيديم كه جان اشتاين

اي كه گاه ناعادالنههاي زنان و جايدادن تواناييخويش، سعي در نشان  كوشيده است و در رمانجامعه مي

ي رساندن زنان به حقوق خويش يم كه جنبش زنان، نه تنها در پ، دريافتچنينهم. نمايددر جامعه دارند مي

نه تنها زنان در  فرما باشد و از اين رو،، بلكه در پي اين بوده است كه عدالت اجتماعي در جامعه حكمبوده

فكري كه در پي مردان، نويسندگان و هر انسان روشن ي كارگر،كوشيدند، بلكه طبقهمي فمينيسمجبهه 

  .است كردهدر راستاي تحقق آن تالش مي الت در جامعه بوده است،برقراري عد
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