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با تأكيد بر نقد  عليي محمد محمدهاي برگزيدهسيماي زن در رمان

 ادبي فمينيستي

 ∗∗بخشفرانك جهان ،∗مريم حسيني    

  

فكري معتقدند بر  ياين نحله منتقدان. كردهاي نقدي استنقد ادبي فمينيستي، يكي از انواع روي :چكيده

، عاليق و عواطف زنان در زير نقاب اين هنجارها هاحاكم است و تجربيات، خواست ادبيات، هنجارهاي مردانه

آن با نگرشي  يتحليل دوباره اند، لذا قصد دارند تا با بررسي واهميت جلوه داده شدهرنگ باخته و بي

هاي ادبي مردساالرانه را آشكار سازند تا از اين طريق بيان دارند كه چگونه متون ادبي از ديگرگونه اين سنت

هاي محمد محمدعلي با در اين مقاله، سه رمان از رمان. كننديك فرهنگ حمايت مي تمايزات جنسي در

بدين منظور سعي شده تا با استفاده از فاكتورهاي مهمي . گرايش نقد فمينيستي مورد بررسي قرار گرفته است

مينيستي، به شناسي و فبا استناد به كتب جامعه... از جمله مردساالري، تبعيض جنسي، خشونت عليه زنان و

هاي ها مشخص گرديد كه وضعيت زنان در رماناز بررسي اين رمان .نقد و بررسي اين آثار پرداخته شود

هاي كشف هويت و مايهدرون. گرددتر ميشان با اجتماع پيچيدهيابد و روابطمحمدعلي به تدريج بهبود مي

هاي محمدعلي است، به خوبي سير تدريجي رمانهاي مايهترين بنخودشناسي و نيز تقابل دو نسل كه از مهم

هاي گيريجهت ها از ابتدا تا انتها،گذارد و بررسي اين رمانها به نمايش ميبهبود وضعيت زنان را در اين داستان

  .سازدخاص نويسنده را به سمت نگارش داستاني بر مبناي ديدي مثبت نسبت به زنان آشكار مي

  .تهمينه، محمدعلي يفمينيستي، نقش پنهان، باورهاي خيس يك مرده، قصهنقد ادبي : هاي كليديواژه

  

  مقدمه

هاي اين خواسته توجه به زندگي ولذا  ،جايگاه بااليي برخوردارند زنان به عنوان نيمي از جامعه از نقش و

ه در چ و يزنان از گذشته تا امروز چه در جوامع غرب يهطبق .مايدنيگروه از جامعه بسيار ضروري م
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هميشه  ،ها به زننگاه خاص آن عادات حاكم بر آن جوامع و ها وبه علت برخي سنت يجوامع شرق

شان به تدريج زمينه را براي هاي منفي در مورد زنان و جايگاهاين نگرش .اندتلقي شده »جنس دوم«

هاي گيري جنبششكلاز اوايلِ قرن نوزدهم با . ايجاد انقالبي در وضعيت آنان و بهبود آن فراهم نمود

از اين رو طي دو . مختلف فمينيستي، زنان و مسائل و مشكالت مربوط به آنان مورد توجه قرار گرفت

. وجود آوردهاي مختلف فمينيسم را به ن، شاخهگوناگو قرن، بررسي مسائل مربوط به زنان از جوانب

 يبازبيني دوباره) ها استفمينيستف ترين اهداكه يكي از مهم(بدين ترتيب بازسازي جهاني عادالنه 

م بازنگري در هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي، از سياست گرفته تا اقتصاد و غيره و نيز لزوعرصه

ادبيات و  يدر اين راستا پرداختن به عرصه. نموداجتماعي را ايجاب مي يشده ساختارهاي تثبيت

اي از نقد را به وجود آورد كه به رهاي فمينيستي، شاخهبازنگري آثار زنان و مردان و سنجش آن با معيا

  .نقد فمينيستي مشهور گشته است

در آمريكا با انتشار كتاب  1970 يهمطرح شدن نقد فمينيستي به عنوان نگرشي موجه و آكادميك در ده

قالبي بود كه به اين كتاب سرآغاز يك جريان فكري بسيار ان. راه گشتويريجينيا وولف هم »اُتاقي از آن خود«

اگرچه مسائل زنان و . دادپردازي فمينيسم و به طور خاص نقد ادبي فمينيستي را شكل ميطور كلي نظريه

ا او اولين كسي بود كه هاي فردي و اجتماعي پيش از وولف مطرح گرديده بود، امهاي آنان در عرصهمحدوديت

  .ها بررسي نمودفرضاي غالب و پيشهها و مشكالت زنان را در تقابل با گفتمانمحروميت

بندي معروف آن بر اساس گرايش عمده ظاهر گشته و دو تقسيماين نقد از آغاز تا امروز در دو 

  :صورت گرفته است 1االين شووالتر نظريات

تحليل و  هاي آنان،هاي مردانه در نوشتهنقد آثار نويسندگان زن و بررسي تأثير سبك و ارزش -1

  .اثر و نيز تمايالت شخصي آنان در نوشتار و نيز جايگاه زنان در اين آثار يزنانه هايبررسي جنبه

هاي سنتي در مورد زنان، بررسي جايگاه زنان در آثار نويسندگان مرد و تحليل پارادايم -2

 .محورهاي اجتماعي آنان در اين آثار با ديدگاهي زنشان و نقشسرشت

كند تا داند، لذا آثار ادبي را بازبيني ميلور ديدگاهي مردساالرانه ميدر واقع نقد فمينيستي، ادبيات را تب

اند، عالوه بر اين به هاي جنسيتي در كاركرد اين آثار دخيل بودهها و قالبنشان دهد كه چگونه كليشه

نگ پردازد و در عين حال استفاده از فرهبررسي كمبود كاراكترهاي واقعي زنان در آثار نويسندگان مرد مي
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دهد كه زنان چگونه با كاربرد گيرد و نشان ميمردساالر را در آثار نويسندگان زن نيز در نظر مي

هاي رايج نقد ادبي يكي از شيوه. كنندهاي قالبي فرهنگ مردانه، از فرهنگ مردساالر پيروي ميشخصيت

دهد كه چگونه زنان به  فمينيستي اين است كه تصوير زن در آثار نويسندگان مرد را بررسي كند و نشان

اي در تصوير زنان در اند و اين سنت مردانه به چه شيوهدليل سنت غالب مردساالر، مورد ستم قرار گرفته

هاي مردانه و نيز با در واقع اين نقد سعي دارد تا با استخراج سنت. آثار نويسندگان مرد بازتاب يافته است

  .ها گامي در جهت حذف آن برداردآشكارسازي آن اي به زنان وهاي كليشهمشخص نمودن نگاه

زمان با تغييرات سياسي و اجتماعي انقالب مشروطه و تأسيس پارلمان و مجلس، زمينه در ايران هم

ي محدود و جامعه. هاي آنان ايجاد گرديدبراي طرح مسائل مختلف از جمله زنان و حقوق و آزادي

هاي بوم و با تالشمرزو هاي انقالبي برخي از زنان اينمشروطه با حركت يمحروم ايران در دوره

هاي عرصه ي تحصيل زنان و حضور آنان دردر زمينه) رچند اندكه(آنان، نتايج مثبتي  يآگاهانه

اين دوره و در نمايش وضعيت  تأثير اين تحوالت كم و بيش بر آثار نويسندگان. دست آوردهاجتماعي را ب

زمان اين گرايش بعد از انقالب اسالمي و هم. آن زن ايراني قابل مشاهده استايراني و به تبع  يجامعه

نويسندگان بعد از انقالب با تحولي عميق در . با پيدايش نسل سوم نويسندگان نمود بيشتري يافته است

ه زن در اجتماع و خانواد يبينانه به ترسيم چهرهاند تا با ديدي واقعها و افكارشان سعي نمودهنگرش

تر مورد ها در ايران كمهاي آنخواسته مشكالت و بررسي مسائل و توجه به زنان وبا اين وجود،  .بپردازند

منحصر به چند  بسيار اندك و ،باشدتعداد نشرياتي كه اختصاص به زنان داشته  .توجه قرار گرفته است

نيستي و ينقد فم يهبا صبغپژوهشي كه به نقد ادبيات داستاني  چنين تحقيق وهم .خاص است يهنشري

نقد « خانم سمانه واصفي با عنوان يهتوان به رسالاز آن جمله ميكه  بپردازد، اندك است محورزن

هاي جلوه بررسي« هايهرسال نيز معلم ودر دانشگاه تربيت »آباديهاي محمود دولتنيستي رمانيفم

دانشگاه  در »يگاه زن در آثار نويسندگان معاصرجا«و  »هاي معاصرايران در داستان يهمردساالري جامع

اين جوامع  نامناسبنگاه  و مردساالر يههاي مختلف جامعاالت به جنبهـالزهرا اشاره كرد كه در اين رس

چنين از كتبي كه هم .شده استاشاره ) مرد(متكي به عنصر غالب  به زن به عنوان موجودي ناتوان و

 بهتوان مي اند،آغاز تا امروز به صورت تحليلي مورد بررسي قرار دادهايران را از  نيسم دريجنبش فم

 يهبه بررسي زنان جامع آناليز ساناساريان اشاره كرد كه در  يهنوشت »ايران جنبش حقوق زنان در«كتاب

ي هايكتاب شد، اشارههم  طور كه قبالًا همانام .پيدايش جنبش حقوق زنان ايران اشاره شده است ايران و
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از جمله . بپردازند، بسيار نادر و اندك استنيستي آثار داستاني نويسندگان ينقد فمكه به طور مشخص به 

محمود  ينوشته» مكتب اصــالت زن در نقد ادبي« كتبي كه به طور خاص در اين زمينه وجود دارد،

ستي، به بررسي آثار آبادي است كه عالوه بر پرداختن به مباني نظري فمينيسم و نقد ادبي فمينيحسن

از اين رو در اين مقاله سعي شده با توجه به . پور از منظر نقد فمينيستي پرداخته استرواني منيرو داستاني

هاي يكي از نويسندگان معاصر، محمد ضرورت ايجاد چنين پژوهشي در زمينه آثار داستاني به نقد داستان

كرد اين نقد فمينيستي، روي يبراي بررسي از جنبه آثار محمدعلي علت انتخاب. محمدعلي پرداخته شود

. هايش به زنان و اهميت يافتن آنان به عنوان شخصيتي مستقل و صاحب اراده استنويسنده در داستان

شان به وضوح هايها و خواستههاي او حركت زنان به سمت بيداري و تحول در عقايد، انديشهدر داستان

به هاي اصلي اكثر آثار محمدعلي است، ها كه يكي از مضمونتعارض نسل يمايهدرون. شودديده مي

او با . آثار اوست) هاي زنخصوص شخصيتهب(هاي داستاني اين تحول در شخصيت يدهندهخوبي نشان

وجود آوردن پرسوناژهايي از دو نسل  ها و تضادهاي فرهنگي دو نسل از جامعه و بهنمايش خواست

تحول و دگرگوني در افكار افراد ديگر، تغيير در جامعه و به دنبال آن ها در كنار يكآن مختلف و قرار دادن

هاي هاي زن در داستانعلت ديگري كه سبب نمود آشكار تحول شخصيت. نمايدآن را به خوبي منعكس مي

باال بودن ميزان . متوسط شهري است يپرداختن او به فضاهاي شهري و طبقهشود، محمدعلي مي

تحصيالت و نيز آگاهي فردي زنان در اين طبقه، نسبت به مسائل جامعه و حقوق خويش از جمله عللي 

  .دهدهاي او را نسبت به نويسندگان گذشته،كارآمدتر و بهتر نشان مياست كه زنان داستان

بررسي  در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از نظريات فمينيستي و فاكتورهايي كه اين نوع نقد براي

اي كه در باب اين فاكتورها قابل نكته. هاي محمدعلي را مورد نقد قرار دهيمدهد، رماندست ميهآثار ب

كردهاي فمينيستي روي اي كه در ذات فمينيسم وجود دارد،كه با توجه به تنوع و گستردگيذكر است اين

كردها توجه هم مورد تأكيد اين رويبه ادبيات نيز متنوع و گسترده است لذا سعي شده تا بر محورهاي م

  :  پردازيماو مي يي سه رمان برگزيدهاينك به بررسي تحليل. ها استفاده گرددها در نقد رمانشود و از آن

  

  هانقد رمان

كشته شدن پدر  .شودبه تصوير كشيده مي »ناصر رزاقي«زندگي شخصي به نام  »نقش پنهان«در رمان 

آغاز خط سير دروني او براي شناخت نقش پنهانِ وقايع  »كدخدامنش احمد« راوي به دست مردي به نام
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كند ه آن اشاره ميدو نقش اصلي كه راوي ب .اش براي خودشناسي استو علت قتل پدر و نيز سلوك دروني

كند كه تداعي داستان رستم و سهراب را مي ن نقش،اولي. دهدساخت و زيرساخت اثر را تشكيل ميرو

يشي پهن و سياه، خنجري را بر پهلوي جواني سفيد جامه فرو كرده و با نظاره بر غروب مردي با ر«

دومي تصويري از زن و مردي كه پنهان از چشم ديگران دست «و  ».كشداو را انتظار ميآفتاب، مرگ 

معنا خارج شود و از هيأت تصويري بيتر ميو اين تصوير در طي رمان، به تدريج واضح »فشارندرا مي ديگريك

رفته علت قتل پدر را به رفته است، تمام وقايع داستان ياين دو تصوير كه دربرگيرنده. گيردشده و جان مي

 ياين واقعيت و شكست خاطره. كندآشكار مي) با او يبه علت رابطه(دست شوهر زني به نام صفيه 

از  »نقش پنهان« .گردداو ميذهني راوي از پدرش در نهايت سبب سردرگمي و به جنون كشيده شدن 

براي كشف راز ) ناصر رزاقي(محور تالش شخصيت اصلي هاي مختلفي تشكيل شده كه حول بخش

چون كه هم يابدراوي در كنكاشي دروني و بيروني، زني را مي. چرخدقاتل و علت قتل پدرش مي يانگيزه

اي را دارد كه ناخواسته قتل پدر را به در واقع ناصر نقش واسطه. سازداو را منعكس مي يگذشتهآينه 

هفت شخصيت اين رمان در ميان چهل . دهدماجراي زني كه در انتهاي قصه ايستاده است، پيوند مي

اهللا رزاقي، صفيه، احمد كدخدامنش، شخصيت مطرح شده در آن نقش اساسي دارند؛ ناصر رزاقي، فتح

كه بعد از فرار چندين ساله از (دست كدخدامنش هباهللا در حقيقت قتل فتح. بلقيس، منصوره و محترم

وجود هكه طرح اصلي داستان را ب )زندگي و زن و فرزند و ورود دوباره و دانستن راز ازدواج رزاقي و صفيه

زندگي چند زن و فراز و  هاي رمان،گردد تا با كنكاش دوباره در زندگي شخصيتاي ميآورد، بهانهمي

مادر (شخصيت بلقيس . اهللا استزن اول بلقيس همسر اول فتح. ذاشته شودفرودهاي آن به نمايش گ

دان و در سنگين و موقر و آداب .نشين استخصوص تهراني پايتختهبيانگر زن سنتي ايراني و ب) راوي

ها و مادر و به دنيا شخصيتيابد كه همسر يكي از جا اهميت ميعين حال افسرده كه حضورش تا آن

نظر در برابر رفتارهاي اهللا و عدم توانايي اظهاراختالفات شديد با فتح. تن ديگر استدو  يآورنده

با همسرش در  بلقيسبخشي از زندگي . نزوي و منفعل ساخته استم يوس،أم همسرش از او موجودي

ر نهايت عجز او در برابكه از (اش پرخاشگرانه يهبلقيس برخالف روحي .شودبازنمايي ميهاي ناصر خواب

هاي فرو بغض .شودبا هر تلنگري عميقاً به انزوا و سكوت كشيده ميو  ني شكننده داردم )خيزدميسر برهم

ناشي  ،سازدميدر ذهن ناصر  بلقيس را هاي دفن شده در عمق وجودش كه تصوير ثابتاو و حرف يهخورد

تبديل به حسي  ،اهللاز طرف فتحاز اين سرخوردگي و نياز او به توجه همسر است كه با ناديده گرفته شدن 
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اهللا شود كه محبوب فتحساز حسادت او به چشمان عسلي زني ميحسي كه سبب .شودگنگ در وجودش مي

اشكي به  يحلقه .كشدكنم كه چرا مادرم طالب چشمان عسلي است و از من خجالت ميتعجب مي« :است

: گويدمي. كشدو آه مي كندمي مزهرا مزه بغضش مثل هميشه. حرفي براي گفتن دارد. دودچشمانش مي

  ).64: همان(» .امخواست تو بفهمي به چشمان زني چشم دوختهدلم نمي

اگرچه در آغاز نقشي . اهللا رزاقي استصفيه همسر سابق احمد كدخدامنش و همسر دومِ فتح ،زن دوم

يري وقايع داستان آشكار گحضور پررنگ او در شكل، به تدريج با گسترش طرح رنگ و محو دارد،كم

 ذهن ناصرها در قديمي و يادآوري اين نقش يخانه هاي حاصل از زنگاب روي سقفوجود نقش .شودمي

 .سازدآماده مي صفيه به داستانذهني الزم را براي ورود  يهزمين از گذشته، اوهاي گنگ و محوِ خاطره نيز و

ابتداي  اهللا رزاقي پدر ناصر كه ازفتح سرپرستي صفيه،بي با فرار كدخدامنش از زير بار مسئوليت زندگي و

آوردخود مي يهاو و فرزندانش را به خان بسياري به صفيه داشته يهعالق باغ سرگرد،زن و شوهر به  ورود .

جلوه  هايي كه اطرافيان از جمله ناصر براي وارونهبا وجود تالش. فردي استصفيه شخصيت منحصربه

ابايي از  ارتباط او و پدرش، يهاي ناصر دربارهپرسشپدرش با او دارند و در برابر  يبطهدادن حقيقت را

پدر تو هم يك آدم بود مثل « :هرچند ديگران قادر به دركش نباشند، اهللا نداردخود با فتح يهبيان رابط

تان سود يتا وقتي كه براهمه چيز را  ،هاي آبروداراما شما پاخطي .ها بودحتي بهتر از خيلي .هابقية آدم

صفيه زن خوب و شجاعي است به شرط اين كه نيم ساعت بنشيند و آسمان ريسمان  .خواهيددارد مي

  .)162: همان(» .گويدمي زني است كه مثل سگ دروغ  اما اگر آمد و حقيقتي را گفت، .كند

نقش پررنگي را دارا در ميان زنان نسل امروز رمان نيز دو شخصيت محوري رمان منصوره و محترم 

اجتماعي و  يههاي تثبيت شدبريدن از تمامي سنتتر ناصر است كه با خواهر كوچكمنصوره  .هستند

او در حضور فيزيكي  .رودمي براي تحصيل به خارج از كشورآن جر حو مت غييرقابل تهنجارهاي غير

او دختري جسور  .گير داردمودي چشموجود ناصر ن يها حضور او در لحظه لحظداستان بسيار اندك است ام

، با دهندنمي گونه اعتراضي به خودحق هيچ و شجاع است كه برخالف مادرش و ناصر كه در برابر پدر

كند و سعي دارد تا نظر پدر را در مورد ها و آرزوهايش صحبت ميجسارت و شجاعت در مورد خواسته

در قالب و بازي سرنوشت و تقدير محتوم  به دادن نبه جاي تاو در واقع  .زندگي و اجتماع تغيير دهد

محترم ديگر . زنددست به تغيير سرنوشت خود مي شود،كه به زنان نسبت داده مياي هاي كليشهنقش

هاي ناصر از دوران كودكي به ها و خاطرهبخشي از خواب .دختر كوچك صفيه استشخصيت رمان، 
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هاي ز دوران گذشته و بازيهايي ااصر با يادآوري خاطرهن .گرددباز مي دوران كودكي اومحترم و 

 ذهني خود از هرچه بيشتر به سمت ترديد در تصوير ،او به پدرش شباهت بسيار خود با او و يكودكانه

به جوابي  رسيدننكه با  است ترديدي يسؤال و نقطه كه آيا محترم خواهر اوست؟اين .يابد، سوق ميپدر

منصوره و محترم با تالش . منصوره است يمحترم، قرينه .كشاندمي ونـرا به جن در نهايت ناصر قطعي،

تعادل، به دليل عدم شناخت صحيح از  ياي نامعقول جامعه و رسيدن به نقطهبراي گسستن از هنجاره

در نقد اين رمان يكي از فاكتورهاي . گذارندشرايط اجتماع، شكلي ناهنجار از موفقيت را به نمايش مي

مردانه است  يمردساالري نظام سلطه« .يابدنمود آشكاري مي »مردساالري«م نقد فمينيستي يعني مه

 فمينيسم راديكال،. كندزنان را سركوب مي اش،كه از طريق نهادهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي

از مناسبات ل نظـامي است متشك از اين ديدگاه مردساالري، .داندمذكر يكي مي يمردساالري را با سلطه

زيرا از ارزش جـنسي زنان كاسته شده  .زنان حاكم است يي مردان بر طبقهاجتماعي كه در آن طبقه

طور كه مالحظه شد در اين داستان، با دو گروه از زنان مواجه همان). 323- 324: 1382هام، ( ».است

گروه اول  .هاي متفاوتا و ديدگاههها، آرمــاندو گروه از دو نسل متفاوت؛ زناني با خواسته. شويممي

شان هستند، نقش سياسي و حضور فعالي در زنان كه به نسل گذشته تعلق دارند، اكثراً تابع شوهران

داده كنند كه امكانات اجتماعي و خانوادگي به مردان اي زندگي مياين زنان در جامعه«. اجتماع ندارند

هاي بنابراين يكـي از راه. ترنددگي نيز معموالً زنان فرودستشده است و در سلسله مراتب اجتماعي و خانوا

. )166: 1380 اعزازي،(» .به موقعيت در سلسله مراتب خانوادگي، برقراري پيوند با مردان استيابي دست

كم در و كم گيرنديابند و رنگ ميخود و در ارتباط با همسر است كه هويت مي يدر محيط خانه آنان

 يكي از داليلي كه اين زنان را وابسته به مردان و موجودي تحت مالكيت آنان قرار. يابنديداستان نقش م

مندي از دانش، سبب در واقع عدم بهره. سوادي آنان استعدم آگاهي نسبت به حقوق خود و بي دهد،مي

ر چنين د. ها از اجتماع و محصور شدن در حصارهاي خانه و محيط محدود خانوادگي استدورماندن آن

يابند و حتي ها نميا شأن و منزلتي در حد آنكنند، امدوش مـردان فعاليـت ميشرايطي، آنان اگرچه هم

در حقيقت  .شوندهايي را متحمل ميها و محدوديتدر محيط خانوادگي و دروني خانه نيز محروميت

آورد كه وابستگي به همسر و يافرادي رنجور، نيازمند و وابسته را به ذهن م يچهرهاين زنان،  يچهره

بدين ترتيب  .آوردهاي روحي و عاطفي فراواني بر آنان وارد ميعدم اطمينان به او در نهايت ضربه

زنان نيز  تصوير مردانگي و محق بودن اوست، ير ذهني مرد از خود به وجود آورندهگونه كه تصويهمان«
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گيرنده است و در زندگي خانوادگي مرد تصميمند كه پذيرآورند و ميدست مي تصويري ذهني از خود به

مرد است  يبه عهده ها وجود دارد وها تحت سرپرستي او قرار دارند، احتمال بروز اشتباه از جانب آنآن

راه با نبود امكانات چنين تصوير ذهنيِ منفيِ زن از خود هم. كه اين رفتارهاي اشتباه را تصحيح كند

» .داندمي كند و خود را مقصرشود، برتري وي را در خانواده قبول مياو به مرد مي اقتصادي، سبب وابستگي

همسرش به  يگويي خاطرات صفيه و پدر عدم عالقهبلقيس در برابر اصرار پسرش به باز). 159: همان(

 :دشمارداند و خود را در اين زمينه مقصر مياو را ناشي از رفتارهاي سرد خويش مي توجهيخود و بي

نماز و  . اصالً برو مثل پدرت باش. برو خوش باش. برو پي كار و زندگيت! مگر تو زينب بالكشي: گفت«

پدرت همين . فقط زني بگير كه سقش را با غم و غصه برنداشته باشند. جا با مردم بگو و بخندهات بروزه

   ).41: 1370 ،محمدعلي(» .را كم داشت

نسل دوم زنان در اين رمان نسلي نوجو و هدفمند است كه سعي  ،در مقابل و در برابر چنين فرهنگي

هرچند به . دهاي خويش دست يابهاي متحجر اجتماع به آرماندارد تا با شكستن هنجارها و سنت

شان سايه افكنده هاي زندگيگشتگي و عدم خودشناسي، ترديد و شك بر افقسردرگمي و گم يواسطه

 گذارد كه كمتر دختري تواناهداف و آرزوهايش، قدم در راهي ميمنصوره براي رسيدن به . است

 ها، قصد دراي سنتاين دو با بريدن از پاره. رودمنصوره به شمار مي يمحترم نيز قرينه. انجامش را دارد

  .انداختن طرح نويي در جهان دارند

 يمايهريق بررسي بنيعني از طاي ديگر توان از جنبهمردساالري در اين رمان، مي يبه پديده

پدر را حتي پس از مرگش بر سر  ياهللا رزاقي كه سايهناصر پسر فتح .تعارض دو نسل در رمان، نگاه نمود

هاي خود سعي دارد تا با شناخت بيشتر ها و خيالكند در كنكاش دروني و در طي خوابخود احساس مي

و مردي از نسلي قرار دارد كه خود را با تمام اقتدار، در برابر ا. پدر و زندگي او، به علت قتل پدر دست يابد

روابط اجتماعي خود در محيط خارج از خانه،  يواسطههحاكم مطلق خانه و زندگي قرار داده و حتي ب

ترين ترديدي در كسي كه مقتدر، فعال و با اراده است و كم. دست آورده استهجايگاه اجتماعيِ خاصي ب

نسلي است كه در  يدر مقابل، ناصر رزاقي، نماينده. ددههايش به خود راه نميييها و توانامورد خواسته

م مسائل و او نسبت به تما. هاي حاكم در اجتماع و خانواده استحال ترديد و شك نسبت به سنت

 اش، مرده ريگناصر با تمام وجود دريافته است كه ميراث پدري. نگردترديد مي ياتفاقات روزمره با ديده

آن روز همه گريه «: است كه به او رسيده و به شدت سعي دارد تا با آن به مبارزه برخيزد »پدرساالري«
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آن روز وقتي ....دانستم وارث چه چيز هستم و بايد منتظر چه سرنوشتي باشمكردند اال من كه ميمي

من وارث تو نيستم و : گفتمگرداندم با صداي بلند ميدرون گودال رفتم و صورت پدرم را به خاك برمي

  ).12- 13: همان(» .خواهم باشم كه اقوام و آشنايان جلو دهانم را گرفتندنمي

» هاي فمينيستيزبان و ديدگاه«توان به آن توجه نمود، فاكتور مهم ديگري كه در نقد اين رمان مي

بدين ترتيب كاربرد  .قرار و ناآرام استلحن زنان در اين داستان لحني عاطفي، بي. ين زمينه استا در

در واقع به . دهداهميت جلوه ميگفتار آنان را بي راه با نوعي استغاثه در كالم زنان،كلمات عاطفي و هم

در لحن اين زنان، نوعي استغاثه و خواهش  .فعال و وابسته استگيري اين لحن، بيانگر شخصيتي غيركار

. ست كه جامعه براي زنان درنظر گرفته استوجود دارد كه ناشي از نوع تربيت و نيز معيارهايي ا

 هاييداند كه به طــور حتم داراي چنين ويژگيمعيارهايي كه بر طبق آن زن خوب و آرمـاني را زني مي

در حقيقت كالم قاطع . سو سازندزنان را با افكارشان هم درحالي كه مردان با كالم خود قادرند،. باشد

اين نوع كالم و گفتار هر چه به سمت زمان . كندها تثبيت ميعرصه يشان را در كليهحاكميت آنان،

فمينيسم راديكال با اين درك كه « .شودشويم، كاسته ميمعاصر و نسل جديد در داستان نزديك مي

اساس آزادي زنان را در آزادســازي  كند،تفكر زنان را محدود ميي هزبان، ســالحي است كه گستر

ها نظريه يهمه .كندـي شخصي چــون مري ديــلي واژگـاني فمينــيـستي خلق ميحت. داندزبـان مـي

مخصوص زنان است  اگر نه به طور ذاتي، ها به طور مشخص،در اين مورد اتفاق نظر دارند كه برخي زبان

ان به سوي رهايي بخشيدن به زنان از طريق زب فمينيستي بايد فراتر از بررسي سلطه در زبان، يو نظريه

   .)240: 1382  ،هام( ».حركت كند

اي قجري به تصوير زندگي فردي به نام ناصرصبوري از خانواده» باورهاي خيس يك مرده«در رمان 

هاي دروني زندگي با شرح عوالم دروني او و با نقب زدن به گذشته و نيز اليهنويسنده . شوده ميديكش

زندگي در ادوار مختلف و تشابهات فراوان  نواختكو ي چرخش هميشگي موضوع سعي دارد تا به افراد،

چون اسطوره و كهن الگوها در متن داستان و به كارگيري با بسط مضاميني هم او .ديگر بپردازدآن با هم

چيزي نيست جز ميراث گذشتگان كه بنا بر جبر  ،قصد بازنمايي اين واقعيت را دارد كه انسان آن در رمان،

اي كه محمدعلي ايده« .پردازداش در قالب خود مياجدادي و موروثي »منِ«ريني هردم به بازآف تقدير،

هاي معاصر و خوانش متن قديم كه عناصر آن به تدريج در جان شخصيت :كند چنين استدنبال مي

مضبوط در (دواند و بدين ترتيب واقعيت فراموش شده هاي عصر حاضر ريشه ميها و تنشبافت حادثه
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تند خطي كه اين دو واقعيت را درهم مي. شودبازسازي مي از طريق واقعيت جاري و زنده، )كتاب قديمي

در اين رمان با دو زمان  ).6: 1377  ،زادهرسول( »است »آب« ،سازدمي كنار جاريو بر روايتي هم

ستان را دا هم و رسوخ حوادثي از گذشته در زمان حال تالقي اين دو زمان در .»گذشته و حال«مواجهيم؛ 

حضور و » باورهاي خيس يك مرده«هاي پنهان و پيداي يكي ديگر از رگه. كشانداوج خود مي يهبه نقط

زن در داستان و در ابتداي آن با استفاده از به  يي حضور و جلوهزمينه. زن و زنانگي در اثر است يهجلو

ش تال. شودها فراهم ميآب يالهه» دناهي«هاي مطرح ايران باستان به نام كار بردن نام يكي از الهه

 يها در چنبرهها و اسارت انسانهاي اجـدادي در بين نسلسيرِ انگاره يمايهنويسنده در نشان دادن درون

زني كه در . آوردرا به نمايش درمي )ياگرچه به صورتي جزي(تصويري از وضعيت زن ايراني  ها،اين انگاره

شناساندن واقعي خود به جامعه را دارد، هرچند در اين مسير با موانع قيد فرهنگ مردمحور سعي در 

انگاشتن آنان و قراردادنشان در هزارتوي  چون ستم بر زنان و  ناديدهموانعي هم. نمايدبسياري برخورد مي

جنس «هاي مردساالري كه اين امر آنان را به موجوداتي ضعيف، افسرده، نيازمند و در نهايت حجاب

گرفتن امور آيند و با به دست تدريج از حاشيه به مركز داستان ميزنان در اين رمان به. سازدميبدل  »دوم

 ايجز مانا و خانم ميرجاللي، زناني حاشيههبا اين وجود زنان اين داستان ب. نمايندنقشي كليدي ايفا مي

غير از ميرجاللي و ان داستان به شان است تا جايي كه اكثر زناهميت آنان به تبع اهميت شوهران. هستند

 .اندزن شيباني، زن قوچاني و مادرصبوري از اين دست. شان ندارندمانا حتي نام مستقلي غير از نام همسران

 عدم استقالل .يابداي مادر و همسر است كه موجوديت ميهاي كليشهدر حقيقت نام آنان در قالب نقش

در اين . اجتماعيِ نازل نقش اساسي داشته استتبع آن، كسب پايگاه مالي در وابستگي آنان به مردان و به 

هاي نظام مردساالرانه است، در اي موارد زنان ناخواسته با انجام رفتارهايي كه برخاسته از آموزهرمان در پاره

خود براي مثال مانا كه . كوشندشان ميجنساندامن زدن به اين مناسبات و انقياد هرچه بيشتر خود و هم

مادر . كندكاريِ خانم ميرجاللي با اعضاي هيئت مديره مخالفت ميبا هم زني تحصيل كرده و امروزي است،

يكي  »طلبيو تملك انگاريشي«از سوي ديگر. گردنددست ميو خواهر صبوري نيز در اين مخالفت با او هم

هاي جنسي زنان، هميشه اقع جذابيتدر و. نظر قرار گيرداست كه در نقد اين رمان بايد مد از فاكتورهايي

به عبارت ديگر  .ها قرار داده استآن يطلبانههاي تملكهاي مردانه و نگاهها را در معرض سوءتفاهمآن

از چنين  در اين داستان نيز زنان،. هاستزيبايي آن كند،گري مياولـين چيزي كه در برخورد با زنان جـلوه

براي مثال مردان با تشبيه زنان به اشيايي قيمتي يا زيبا اين حس خود . يستندنصيب ناي بيهاي مردانهنگاه
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اي اين هم تكه .باشي دربار بوده و خود من هم همين طورپدر من مقني« :باشيمقني: كنندرا منتقل مي

  ).304: 1376، محمدعلي(» .جواهر است كه هميشه طالب داشته

او را به شادباشي  ق پسرش به رفتن به سراغ صاحب خال هندو،پدر راوي نيز كه در طي خوابي، با تشوي

پادشاه  .شوندآشكار مي داند كه تنها با دم و نفس مردانه،هاي وحشي ميرويان را غزالزيبا كند،تشويق مي

  :گويدنيز با ديدن مليله و دل بستن به او چنين مي

شاربش خيس بود از  .اش را باز كرده بودبااليي جبه ياه تاج و كاله بر سر نداشت و دكمهپادش«

به تركي  .پيچيدصدايش در تاالر مي .دادمستانه سر مي يقهقهه .هايش سرخ بود از شهوتچشم. شراب

  ).220: همان(» ...يك اكسير جواني ... خواهدا دلم هنوز قيسي نرم و نازك ميام ام؛پير شده :گفت

اين  .زيبايي آنان است برجسته در توجه به زنان، ينها نكتهت ها مالحظه شد،طور كه در نمونههمان

مردان براي به دست آوردن زنان دست به  .دهداي قابل مبادله تنزل ميمطلب ارزش زنان را در حد شي

آنان خواست خود را بر  .زنند و با ترفند و حيله قصد از راه به در كردن رقيب از ميدان را دارندرقابت مي

از  شان است،حتي در اين راه، عامل اصلي رقابت را كه زن مورد عالقه .نمايندتحميل مي ،خواست زنان

در اين نگرشِ مردان به زن، بين  .برند تا حق تسلط بر او را غير از خود به كس ديگري ندهندبين مي

دست آوردن هباشي و برادرش براي باين موضوع در رقابت مقني .عارف و عامي آنان تفاوتي وجود ندارد

مطلب نيز بر مضمون اين . گرددمليله و در نــهايت قتل برادر بدست برادر نيز به وضوح آشــكار مي

 .گذاردها صحه ميميراث اجدادي و حيــات اين ميراث در درون انسان ينبرهها در چــاســارت انـــسان

ها را ياراي گريز از آن نيست تا جايي كه انسانميراثي است كه  طلبي و رقابت بر سر جسم زنان،گويي تملك

براي مردان نوعي سرشكستگي  خاصه زن، »اموال«ديگر و احساس شكست در از دست دادن حسادت به يك

از چنين برخاسته  باشي،كشته شدن مليله به دست مقني. شودو از دست رفتن حيثيت و آبرو محسوب مي

، هاي زندگي زنانگرا در اليهت حاكميت فرهنگ قدرتدر حقيق. اي استنگرش سنتي و مردساالرانه

اين رفتار . ندگونه اظهار نظري را ندارچنان درهم تنيده شده كه آنان در اين مــيدان رقابت، حق هيچآن

اوج اين . يابدباشي نسبت به زنان، بار ديگر نمود ميمعاصر و در نگرش مقني يخودخواهانه در دوره

دهي قنات و اصرارش بر راضي نمودن خانم ي زنان را در شرطي كه او براي آبانگارخودخواهي و شي

وجود ساختارهاي مردساالرانه در اجتماع نيز كه  .توان يافتنهد، ميميرجاللي در ازدواج با خود مي

در واقع . انگاري مردانه استنمايد، ناشي از همين شيحــضور زن را با ايجاد موانــعي محـدود مي
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اسباب عيش و نوش مردان را  چون عروسكي زيبا،اند كه همن در طول تاريخ، زنان را يا لعبتي ديدهمردا

نه انساني  چون خادمي در راه رساندن خدمات به خانواده به كار رود،دار كه همفراهم كند و يا زني خانه

 .نقش فعالي بر عهده گيرد چون مردان در مناسبات اجتماعي،داراي توانايي و استعداد كه قادر است هم

در حقيقت فرهنگ . دهدها در اين رمان وضعيت زن ايراني را به خوبي نشان ميبايد گفت چرخـش نسل

ها و اعصار مختلف، هر بار خود را شود و در طول دورانزادي با زن ايراني زاده ميچون هممردساالر هم

هاي مختلف ي از جمله زناني هستند كه در دورهمليله، ميرجاللي و مادر صبور. نماياندبه شكلي مي

بسيار مهم و قابل توجه  نيز در اين دو دوره انبه زن نسبت مردان رشنگ .اندقرباني چنين فرهنگي گشته

هاي حاكم بر زندگي سنتي كليشه يهكلي در گذشته و در رابطه با ديدگاه مردان نسبت به زنان، .است

چون مليله دختري زيبا هم .گيرنداي زينتي و زيبا مورد توجه قرار ميشي چونزنان هم .ايراني حاكم است

در واقع زنان ابزارهايي هستند  .گيردبه علت زيبايي مورد توجه مردان روزگار خود از جمله پادشاه قرار مي

ت بع آن موقعيتقدرت و به  .كنندمي را ايجاد و تثبيتاي ويژه ها روابطآن يهكه مردان به واسط

 هالدوله كه خود از طرف پادشاشازده فرمان .جويانه نقش اساسي دارنددر ايجاد مناسبات سلطه اجتماعي

 او را به عنوان زن دوم خود عقد ،رغم فرمان پادشاهعلي بعد از ديدن او مأمور بردن مليله به دربار است،

كه هيچ كس غير آنبراي  معشوق، مثلث عشقي، نااميد از وصال يهباشي فرد سوم سازندمقني .نمايدمي

هاي مردان روزگار خود هوس ربانيـدر واقع مليله ق .رساندبه مليله دست نيابد، او را به قتل مي داز خو

. هاستمعاصر نيز حاكي از عدم اعتماد مردان در واگذاري امور بدان يوضعيت زنان در دوره .شودمي

شك و ترديد در مردان نسبت به  هات گرفتن امور توسط زندر ماجراي عروسي قنات و به دسبراي مثال 

مردساالر  يههاي خاص زنان در جامعاستقالل و تواناييو  زندموج مي توانايي زنان در عهده گرفتن امور

 سبب كارو اصرار او بر اين توانايي ميرجاللي براي برعهده گرفتن اجراي مراسم . شودناديده گرفته مي

 شاندر واقع زنان نه تنها به سبب جنسيت .شودمياو و ساير زنان داستان  يهي بسيار دربارهاايجاد سوءظن

هاي ژگيـآميز به ويهاي تبعيضشهـبلكه به سبب كلي ،شوندهاي سياسي و اجتماعي واپس زده مياز فعاليت

اين : گويدبوار ميسيمون دو« .تعيين همه حد و مرزها به دست مردان است .شوندمي سوبــغيرانساني من

اي از پيش مجموعه يهها زاييدهاي زنان را موجب شده بلكه اين نقشطبيعت نيست كه محدوديت نقش

ها شريك و سهيم زنان كم و بيش در پيدايش آنممكن است ها و قوانين بوده است كه سنت ها،داوري

  .)115: 1372، آندره( ».دباشن
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اين قصه رماني «خانوادگي است  –حمدعلي، رماني اجتماعيديگر رمان م »تهمينه يقصه«     

كند و از سويي ديگر، روايت دختري هاي شاهنامه، توازي ساختاري برقرار مياست كه از سويي با افسانه

اين اثر خوانشي امروزي است از ابرداستان رستم و . يابي به هويت فردياست در چالش براي دست

سه رأس مثلثي هستند كه حوادث رمان را تهمينه، سيروس و كامران . مينهسهراب، خوانشي معطوف به ته

. بردشان ماجراي كتاب را به پيش ميهايها و واكنشدهند و عواطف و احساسات آنان و كنششكل مي

واقعي از زناني كه در طول تاريخ  ايمحمدعلي در اين داستان تالش كرده است براي نشان دادن چهره

امروز، زن شرقي  يو نمود مدرن اين داستان در جامعه اياند با بازنمايي داستاني افسانهه شدهناديده گرفت

در اين داستان، برخالف . ها و آرزوهايش را به نمايش درآوردو فراز و فرودهاي زندگي او و خواست

ده، روايت كننديرينِ ادبيات كه راوي هميشه جنس مذكر و مرد داستان بوده اين بار هاي ادبي سنت

راه شدن با قهرمان زن در واقع محمدعلي با هم. شودديد او بيان مي يتهمينه است و داستان از زاويه

هاي اوج تالش »تهمينه يقصه«در . داستان، سرگذشت او را در مركز اصلي توجه خود قرار داده است

ها در قالب او از اسطوره يستفادها. شودميواقعي زنان ديده  يمحمدعلي براي به تصوير كشيدن چهره

هاي خاص او براي پررنگ جلوه انگيزه يهدهندنشان داستاني جديد و پرداختن به شخصيت زن داستان،

هاي داستان، اختالفات طبقاتي حاكم بر جامعه، فعاليت .دادن شخصيت زنان در خانواده و اجتماع است

در عين . كندو باالخره جنگ ايران و عراق را نيز روايت ميفكرانه و نيز رخدادهاي منجر به انقالب روشن

سيروس، «زندگي  و» تهمينه، سهراب  رستم،« ياسطورههاي بينامتني به نحوي بين حال با ارجاع

 يد شخصيت زن داستان را كه در جامعهگويي قصد دار .آوردهايي پديد ميمشابهت »تهمينه و سهراب

. فردوسي در شرايط عصر جديد جلوه دهد يد نمونه يا مثلي از تهمينههايي چون او كم نيستنما زن

كنشگرِ صاحب عقيده  يها كم نيست و گاه به مثابههايي كه شكيبايي و انعطاف در آنتهمينه و تهمينه

مناسبات  يابند و زماني به دليل قرار گرفتن درگيرند و تعالي ميهاي متحول اجتماعي جاي ميدر قالب

اين . در واقع نوعي نگاه فمينيستي بر كل رمان حاكم است. كنندو ضعف شخصيتي سقوط مي ناسالم

بخش اول به طور كلي مربوط به زندگي تهمينه است و بخش : داستان در دو بخش قابل بررسي است

شروع رمان همان اتفاق شاهنامه است؛ . دوم به زندگي تهمينه با سيروس و سهراب اختصاص يافته است

برخورد  يا نحوهام. و جان گرفتن سهراب در بطن تهمينه) جا از سيروساين(دارشدن تهمينه از رستم بار

اي اسطوره يترين تفاوت او با تهمينهيروس، مهماش بعد از ستهمينه با اين مسأله و چگونگي زندگي
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هاي را از قالب كليشهاستواري عقيده و توانايي انتخاب راه زندگي، ويژگي خاصي است كه تهمينه . است

هاي مرد نيز هاي زن اين داستان بلكه در ميان شخصيتسنتي درآورده و او را نه تنها در ميان شخصيت

هايي كه درصدد به تهمينه مصمم است تا با تمام ارزش. العاده نموده استفردي منحصر به فرد و فوق

الهام  »رستم و سهراب«ول، اگرچه از تراژدي داستان در بخش ا. انقياد درآوردن او هستند، مبارزه كند

شخصيت تهمينه در بخش دوم با بخش اول داستان . گرددا در بافتي امروزي و شهري بيان ميگرفته ام

بازد و تقريباً همان اش رنگ ميمادرانه هاي او در پناه نقشعاليتساير ف. تا حدودي متفاوت است

توجهي سيروس تهمينه به فرزند و بيعشق . نهده پاي فرزند مياش را بشود كه تمام هستيمي »مادري«

بار نه به دست  بدين ترتيب تراژدي اين. شودبه اين حس او در پايان حتي سبب تنفر تهمينه از سيروس مي

توجهي او به وجود پسري غفلت سيروس نسبت به حس پدري و بي .شودمي او ايجاد يپدر بلكه به وسيله

در اين  .گرددها و بارها او را فرزند خود و سيروس دانسته بود، در نهايت سبب مرگ او ميكه تهمينه بار

  :شودداستان سه نوع نگاه به زن مطرح مي

  :به زن است كه خود اين نگرش، نگرشي چند وجهي است »جنس برتر« نگاه مردان يا :نوع اول

مانند نگاه . وأم با حس مالكيت استانگارانه است كه در غالب موارد تيا نگاهي مادي و شي)الف

دهم هنرپيشه شوي خانم                                      اگر شرايطي فراهم شد كه به هم برسيم، هرگز اجازه نمي«: كامران به تهمينه

   ).71: 1384 ، محمدعلي( »!هاخانم

ها البته بايد زن. ر باشد يا خوشگلدازاد يا بايد پولآدمي«: تهمينه به او يا نگاه خواستگاران ديگر

  .)50: همان(» .دار هم بودند چه بهترپول. خوشگل باشند

ها باال               معقول كه او را تا اوج آسماننوع ديگري از نگاه مردان به زن، نگاهي است غير )ب

مقام و منزلت  يواسطهه اين نوع نگرش به زن نه به در اين نگاه مطرح است اين ك اي كهنكته. بردمي

 ياش بلكه به واسطههاي ذاتيحقيقي او به عنوان يك زن در سطح اجتماع و نه با توجه به استعداد

كه اين نوع نگرش به زن در مورد زناني كه از كما اين .گيردهاي جنسي زن صورت ميزيبايي و جاذبه

  :شوداي ندارند، استفاده نميزيبايي ظاهري بهره

هاي خون من و آدمكني كه انگار همحسي به آدم منتقل مي. چه طوري بگويم! وست مند: شاعر«

سهيلي تنها چيزي كه داريوش  ديروز دقت كردي؟...زميني نيستي.. اين جايي نيستي. پيرامونت نيستي

  ).158: همان(» .ات ملكوتي استتو بگويد اين كه چهره يتوانست درباره
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زن در اين داستان، نگاه سيروس به تهمينه است كه از نظر تهمينه، وجه سوم نگرش مردان به  )ج

اند يا مادري كه قرار است ها را لعبتي ديدهدر طول تاريخ مردها، زن«: بهترين نوع نگاه به او بوده است

  ).72: همان(» .سيروس هرگز مرا اين جوري نديد. بهشت زير پايش باشد

نيز در طول داستان و با ) او يورد نظر سيروس دربارهر تهمينه درمتفك( كه البته اين نگرش

  .گيردتفاوتي نسبت به تهمينه و وجود او جاي آن را ميبازد و بيرفتارهاي سيروس رنگ مي

. شودمي نوع نگرش نيز به دو بخش تقسيم اين. نوع دوم نگاه به زن، نگاه زنان به خودشان است

درك اجتماعي متوسط نسبت به دوران گذشته، وضعيت بهتري زنان اگرچه در اين داستان، با توجه به 

در اين نگرش نيز توجه . شودهايي ديده مينگريگاه سطحي دارند، با اين حال در نوع نگاه برخي از آنان،

   .زندبه زيبايي زنان و اهميت اين عامل به عنوان معيار برتري آنان موج مي

او ضمن نصيحت به تهمينه، خطاب به او . از اين دست است اينگاه خانم مهرابي به زن، نمونه )الف

تو را هم دوست دارند چون . آمدها از شوخ و شنگي سيروس خوششان ميدر اين شهر خيلي«: گويدمي

  ).55: همان(» .حاضراند تا قيام قيامت نگاهت كنند تا پيششان بماني. زيبايي

نوع نگاه تهمينه به زن را از . نظري متفاوت دارندهايي، زناني چون تهمينه، با وجود چنين نگاه )ب

من دوست دارم از تاريخ حرف «: توان دريافتنويسد، ميمي »برج« ياي كه براي هفته نامهخالل مقاله

هبزنم، از آن چيزي كه به ظاهر هيچ بويي ندارد، امتوانيد بوي تيزي داشته باشيد، مي يا اگر مثل من شام

ها از آن چيزي كه خيلي .زنمتاريخ نو حرف مي يدرباره. از خالل آن استشمام كنيد زورگويي مردان را

تاريخ نو، داستان زندگي نخبگان و . كندبوي تاريخ نو با بوي تاريخ كهن فرق مي. آورندسر درنمي

جتماع از عمق ا. ايينها نيست، بلكه تاريخي است از پها و فتوحات آنپادشاهان و پهلوانان و شرح جنگ

شنوم من در تاريخ نو، بوي اعتقادات، روحيات و خرافاتي را مي. توان دركش كردتيز نمي يكه بدون شامه

ا بوي بدانيد كه بوي اسناد رسمي براي تاريخ نو زياد جذاب نيست، ام... كه با مردم عجين شده است

نويسان مرد آن را از اي كه تاريخمهي. داندتاريخ نو، زنان را نيمي از جامعه مي. تاريخ زن الزامي است

عنصر ). 304- 305: همان(» ...سنجيدندكردند، يا با معيارهاي مردانه ميتاريخ بشريت حذف مي

در اين . اي است كه در نقد اين رمان بايد به آن توجه نمودو نقش آن در زندگي تهمينه نكته »خشونت«

در تعريف خشونت خانگي  .خانگي و خشونت اجتماعيخشونت : روييم داستان با دو نوع خشونت رو به

دهد كه به پيوندد و عموماً ميان افرادي رخ ميخشونتي كه در محيط خصوصي به وقوع مي«: اندآورده
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پدر و در  يتهمينه در خانه ).34: 1379  ،كار(» .اندديگر پيوند خوردهسبب صميميت يا قانون به يك

، از پرخاشگري و رفتارهاي هراس آور او .ستا رواي خشن پدرش روبهدگي خود با رفتارهزندگي خانوا

اگرچه نويسنده در برخورد با اين مسائل در سطح  .آميز سرهنگ سمناني استجمله رفتارهاي خشونت

اي كه ا در چند صحنهدختري برآمده است، ام - پدر يكمتر درصدد پرداختن به عمق رابطه مانده و

نوع  .شود و در برخوردهاي او با تهمينه اين مطلب آشكار استان ظاهر ميسرهنگ سمناني در داست

قيدي او نسبت به آينده تهمينه و فرزندش شاهد ديگري از خشونت خانگي را در رفتارهاي سيروس و بي

هاي جنسي از جمله مزاحمت .نمايانداي ديگر خود را ميدر سطح اجتماع نيز خشونت با چهره  .هستيم

ها يكي ديگر از مفاهيم مطرح شده توسط فمينيست« .نصيب نيستست كه تهمينه از آن بيمواردي ا

 .گيردعليه او صورت مي هايي است كه به علت تلقي از جسم زن،يعني خشونت »خشونت جنسي« يمسأله

بصري يا جنسي چه در مورد دختر و  شود كه هر نوع عمل فيزيكي،در تعريف خشونت جنسي بيان مي

تحقير يا از  آن آزار ديدن، يتهاجم يا توهين تلقي شود و نتيجه ر مورد زن كه به عنوان تهديد،چه د

براين اساس خشونت  .است »خشونت جنسي« دست دادن كنترل زن بر تنظيم روابط شخصي خود باشد،

و به  از مزاحمت تلفني گرفته تـا كتــك زدن و تــجاوز جنــسي جنسي شامل طيف وسيعي از رفتارها،

  ).146: 1383  ،مشيرزاده( ».شوداي بـراي زن ميطـور كلي هر نوع رفتار ناراحــت كنـنده

كه او در روند اي كه در پردازش شخصيت تهمينه بايد متذكر شد، اينبا وجود چنين مسائلي، نكته

ي متفاوتي نسبت بينهاي متفاوتي در زندگي، بينش و جهانبا تجربه نمودن افق يابي به خودشناسي،دست

كند كه زندگي تنها در در واقع تهمينه، ابتدا خود را تسليم اين توهم مي. نمايدبه ابتداي داستان كسب مي

ا با گذشت زمان و كسب آگاهي و مطالعه با اتكا به نفس و ايستادن بر پرتو عشق يك مرد ميسر است، ام

زنان هـمواره  طور كه قبال هم اشاره شد،همان. گرددپاهاي خويش به شخصيتي فعال و توانا تبديل مي

هايي نگرش .شودمردساالر به آنــان تحمـيل مي يهـايي هســتند كه در جـامعهنگرش در معــرض

ها و هاي جنسي زنان و به طوركلي جسم زنان صورت گرفته و هويت آنان و خواستهكه بر مبناي جاذبه

ه چاره براي گـــريز از وضعيت اسفباري كه با تكيه بر چنين تنها را .عاليقشان را انكار كرده است

 يدر نظريه .هاي خويـش استخودشناسي و بازنگري در خود و توانايي شود،نگرشي بر زنان تحميل مي

 يني باورهايي باشد كه يك زن دربارهتواند به معمي« :فمينيستي اصـطالح خود دو كاربرد مــتفاوت دارد

تواند به معناي درك از خود به عنوان و مي) مثالً در به كمال رساندن خود( اش داردفرديخود و توانايي 
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مري ديلي دو معني ديگر  ).مثالً به شكل درمان زنان از طريق خودياري( زنان باشد يعضوي از جامعه

 مردساالري يك خود كـاذب يخود حقيقي زن و خود كاذب او زنان تحت سلطه :كندهم اضافه مي

خــــود حــقيـقي  وقتي خــــود كـاذب از بيـــن برود، .انداصيل بيگانه شـده يچون با تجربه .دارند

در  »تهمينه يهقص«اهميت  ).394: 1382، هام(» شودر مـيدر يــك تولــد مـجدد معــنوي آشـكا

بلكه اهميت آن در د، دهه مين يا راه حلي براي مشكل زنان اراياين نيست كه الگويي براي دنبال كرد

بودن  »ديگري«بست زنانگيِ دختري كه از بن ينمونه. دهداي موفــق به دست ميهاين است كه نمون

هاي نگاهي كوتاه به جايگاه اجتماعي زنان در اين رمان به خوبي تالش. گريخت و خالقيت را برگزيد

در اين رمان با دو دسته از زنان از . آوردهاي زن داستان به نمايش درمينويســنده را در پردازش شخصيت

  .متوسط يزناني از طبقه -2 ،مرفه اجتماعباال و  يزناني از طبقه - 1: شويمطبقات مختلف رو به رو مي

توجه نويسنده به  .هاي زن اين رمان از سطح تحصيالت متوسطي برخوردارندتقريباً تمام شخصيت

هاي آنان را در طول داستان هاي زن و فعاليتود شخصيتپردازي زنان در اين داستان، نمشخصيت

تغيير سبك زندگي و شهرنشيني و ارتقاي سطح فرهنگي نيز در . نسبت به مردان چشمگيرتر نموده است

با اين . مردان بر زنان كاسته است يزنان مؤثر بوده است و از شدت سلطهنگاه جامعه به  يغيير شيوهت

هاي زن اين اكثر شخصيت. گرديمهاي مردساالري رو به رو ميستان با جلوهوجود كم و بيش در طول دا

هايي مستقل و بااراده هستند كه در محيط خصوصي خانواده به عنوان مديري اليق و داستان، شخصيت

 كنند بلكه براي ساير اعضاي خانوادهپردازند، نه تنها زندگي خود را اداره ميكارآمد به رتق و فتق امور مي

ي و افخمي و توان خانم مهراباز ميان اين زنان مي. گيرند و هدايت آنان را بر عهده دارندنيز تصميم مي

خانم مهرابي زني بيوه است كه با تنها پسرش . نسل قبل هستند، نام برد يسنجابي را كه نماينده

خياط خانه، عالوه بر  او بعد از مرگ همسرش با كوچ به شهر جنوبي و برپاكردن. كندسيروس زندگي مي

خانم . فرستداش سروش، او را به آلمان ميناپسري هاي سفرتأمين زندگي خود و پسرش، با تأمين  هزينه

مرفه و ثروتمند جامعه برخاسته، عالوه بر اينكه در محيط خصوصي و خانواده،  يافخمي نيز كه از طبقه

نگاري با سناتوري نامه. نمايدخانه نيز مقتدرانه عمل ميمديريت امور را برعهده دارد، در اجتماع و خارج از 

آمريكايي در جهت هموار كردن راه تحصيل پسرش در خارج از كشور و فراهم نمودن ازدواج كامران با 

خانم سنجابي . هاي مهم او در زندگي فرزندش استگيريتصميم سوئدي از جمله - دختري انگليسي 

 هايهاي زندگي، خود را در فعاليتردن پانسيوني دخترانه عالوه بر تأمين هزينهديگر زن داستان نيز با داير ك



 

 

 

 

  

      1389 بهار، 3 ي، شماره1 يه، دور)پژوهش زنان(هنگ و هنر زن در فر 96

  

 

كه، مهمي كه در زندگي اكثر زنان اين داستان چشمگير است اين ينكته. اجتماعي سهيم نموده است

گيري در در حقيقت يافتن قدرت تصميم. گذاردهاي مرد داستان تأثير ميعملكرد اين زنان بر شخصيت

ديگر چگونگي برخورد  ينكته. از تحول زنان در جامعه است ل مهم خانواده و گاه اجتماع، حاكيمسائ

او كه آرزوي . هايش استتواناييو ها اي است كه مانع رسيدن او به خواستهتهمينه با معضالت اجتماعي

امعه نه تنها شود كه جهاي راه متوجه اين واقعيت ميزند، در نيمهگي در وجودش موج ميهنرپيشه

تنها راه را براي پيشرفت او، اطاعت محضش در مقابل گيرد، بلكه هاي او را ناديده مياستعدادها و توانايي

 هايدر واقع در چنين فرهنگي با چنين ساز و كاري، زن در چنگال نظامي از ارزش. داندچنين فرهنگي مي

پايان خدمتي كه آغاز و . كنداري براي خدمت مياجتماعي ناگزير از اطاعتي است كه او را تبديل به ابز

مهم ديگري كه عالوه بر ارتقاي فرهنگي، تا حدودي سبب بهبود  ينكته. آن كامجويي مردان است

وابستگي اقتصادي زنان به . هاي قبل شده است، داشتن استقالل مالي استوضعيت زنان نسبت به دوره

ستم بر زنان را تقسيم  هاي ماركسيست، منشافمينيست. نمايدمي مردان، راه را براي تسلط آنان بر زن باز

ي و زنان، تيماردار و امكانات اقتصاد يكنندهبندي، مردان تأميندر اين طبقه. دانندكار مي يناعادالنه

داري، زنان را به انزوا و روزمرگي ماهيت تكراري خانه. شوندمزد خانگي دانسته ميكار بي يدهندهانجام

كنند و در واقع زناني كه در اين داستان، قدرتمند جلوه مي. سازدكشاند و آنان را به مردان وابسته ميمي

و مادي توانايي تأثيرگذاري بر سرنوشت خود و ديگران را دارند، زناني هستند كه داراي استقالل مالي 

 فكريطريق آشنايي با افراد روشن اش، او ازهاي تنهاييدر روند خودشناسي تهمينه و در طول سال. هستند

موجود در  هايفكري و نيز دست به قلم شدن با بسياري از واقعيتو حضور در محافل روشن »شاعر«چون 

يابد كه در ديد جامعه نسبت به زن و مرد توازن وجود ندارد و شعار برابري او درمي. شودجامعه آشنا مي

  .ت استمردان و زنان، درعمل و سخن بسيار متفاو

   

 گيرينتيجه

يت است كه اكثر اين اين واقع يدهندههاي محمدعلي، نشانن داستانهاي زنگاهي كلي به شخصيت

برخي از آنان نيز اگرچه در قلمروي . از مركز قدرت دور نيستند) خانواده(خصوصي  يزنان، در حوزه

موجودي فعال بازنشناسند، از اين  يابهسبب نشده است كه خود را به مث اند، اما اين مسألهخانگي متمركز

 بدين ترتيب اين زنان،. هستند) يهرچند اندك و جزي( رو آنان پيوسته در حال تأثيرگذاري بر سايرين
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 .شودياد مي» فرشته در خانه«كه در نقد فمينيستي، از آنان با عنوانبا شخصيت زناني دارند گسستي بنيادين 

دردي با افكار خوار و كدبانويي تمام عيار كه جز همبا، نجيب، متواضع، غمزيرا فرشته در خانه زني است زي

 هاي محمدعلي، نه تصوير زني زيبادر حالي كه تصوير زنان در داستان. و آرزوهاي ديگران، آرزويي ندارد

ندگي فروتني كه تنها آرمان زگذارد و نه تصوير زن كااليي جنسي براي مردان را به نمايش مي يبه مثابه

برخي  رغمهاي زن محمدعلي زناني هستند كه عليخود را ايثار در راه ديگران بداند، بلكه اكثريت شخصيت

اين زنان قادرند در زندگي خود و كيفيت و . اندكرده ي پذيرش منفعالنه عبورهاي منفي، از مرحلهنگرش

هاي هاي داستانتشخصي. هاي خويش باشندچگونگي آن تأمل كنند و به دنبال جواب پرسش

هايي چون كشف محمدعلي با پرداختن به مضمون. افرادي از طبقات متوسط شهري هستند محمدعلي،

هايش را به چالشي دروني و بيروني براي شناخت هاي داستانهويت و نيز تعارض بين دو نسل، شخصيت

روند رو به بهبود وضعيت  سهم زنان در اين خودشناسي، در. كشاندخود و جايگاه خويش در اجتماع مي

هاي هاي مربوط به تصوير زنان در ادبيات، اگرچه در داستانآنان مشهود است؛ در حقيقت كليشه

زنان حتي  كوشيده است در پرداخت شخصيت) درغالب موارد(ا او چنان وجود دارد، اممحمدعلي هم

نان عالوه بر به تصوير كشيدن آ اي دوگانه ازهاي زنِ مربوط به نسل قديم، با نمايش چهرهشخصيت

هاي مردساالرانه بر زندگي آنان تأثير متقابل زنان را نيز بر ساير  شان و تأثير نگرشمظلوم يچهره

تغيير مسير و نقش او در  »تهمينه يصهق«شخصيت خانم مهرابي در . ها به نمايش بگذاردشخصيت

از  شاندر تغيير مسير زندگي پسران »يس يك مردهدر باورهاي خ«ها و خانم صبوري زندگي ساير شخصيت

هاي مثبت، نسبت به زنان هاي محمدعلي نسبت زناني با ويژگيبه طور كلي در داسـتان. اين جمله است

محمدعلي . هاي محمدعلي شخصيت زنِ منفور وجود نداردكدام از رمان تقريباً در هيچ. منفي بيشتر است

، نسبي بودن )هاي او استكه يكي از ويژگي(هايش و ابهام در رمان با قرار دادن عنصر عدم قطعيت

 يبدين ترتيب او نه تنها درباره. ردگذاها را به نمايش ميواقعيت و عدم درك درست از درون انسان

برداشت نهايي از نشيند بلكه با واگذار نمودن آن به مخاطب هاي زن و مرد به داوري نميشخصيت

هايش يكي از او از روايت راويان مختلف در برخي داستان ياستفاده. گذاردي او ميهداستان را برعهد

. واقعيت را به نگرشي چند جانبه تغيير داده است يهبعدي و يك طرفه درباركه نگرش تكتمهيداتي است 

اين ي دهندهنشان» تهمينه يقصه«تا آخرين رمانش  »نقش پنهان«هاي محمدعلي از بررسي سير رمان

محور بلكه او راهي ميانه است و نه زن هايش نه مردساالرانهواقعيت است كه نگرش محمدعلي در داستان
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محورانه و نيز نگارش داستاني زن) تهمينه يجز قصههب(هايش قصد او از نگارش داستان. را برگزيده است

تان و بيان آن، به زندگي زنان نيز بيانِ صرف مشكالت و مسائل زنان نبوده است، بلكه او در قالب داس

پردازد، با اين تفاوت كه نگاه او به زن و شخصيت او، نگاهي دوگانه است بدين معني كه او نه قهرمان مي

است، بلكه  »لكاته«نشينِ خانه است و نه زني كه نماد زن پليد وآفريند و نه زني كه پردهزنِ اهورايي مي

ديگر در عين آفرينش زناني مستقل و بااراده ز دو نسل مختلف در كنار يكهايي ااو با قرار دادن شخصيت

دهد و از اين ميان با نمايش تغيير و ها را در برابر نسل گذشته قرار ميمربوط به نسل امروز جامعه آن

ن زنا. دهدهاي افراد به زندگي و به تبع آن به زنان را نشان ميتحول در درون اجتماع، تغيير در نگرش

ا در طول داستان ام گذارند،هاي او اگرچه در ابتداي امر ظاهري وابسته و مطيع را به نمايــش ميداستان

بدين ترتيب . گرددو با گسترش طرح نقش مؤثر آنان در روند امور و سامان يافتن اوضاع آشكار مي

  .شوده ميكاري آنان در به سرانجام رسيدن امور ديدبرابري آنان با مردان و نيز هم
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