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 چکیده
نشینی زناا  نویسی وجود داشته به موازات پردهمحدودیت و ممنوعیتی که در طول تاریخ برای زنانه
مادر  در  هاست. گرچه ادبیات داستانی در دوردر اجتماع شکل گرفته و در طول تاریخ نهادینه شده

های زنا  نیز اغلب به بازتولید . داستا استفتما  مردانه بر آ  غالب گ همچنا ایرا  شکل گرفت، 
نویسی کمی و کیفی رما  هفتاد به بعد، به موازات گسترش هاند. از دههای جنسیتی پرداختهکلیشه

حضور بیشاتر آناا  در اجتمااع در کناار ت ییار تادری ی  زنا ، مقار  با رشد آگاهی و تحصیالت و
ای از شده در ادبیات داستانی زنا ، اشاکال تاازهاقتصاد و فرهنگ، دانش خلق هجایگاهشا  در حیط

. زنا  استدادهی تعاملی ت ییر سویه به کنشقدرت را از کنشی یک همعادل و وجود آوردهه قدرت را ب
کنند کاه ناوعی ای را به عنوا  امر واقعی وارد ادبیات داستانی کرده، دانشی تولید میهای تازهگزاره

سای اساتفاده کهاای طارد و عکناد. آناا  از روالمقاومت در برابر قدرت مستقر و مسلط ای اد مای
کند. در این پژوهش باا تحلیال ا بازتولید میر« درست»و « غلط»های کنند که تمایز میا  گزارهمی

های مفهومی از ده رما  معروف و موفق نویسندگا  ز  در دو دهه، چگونگی چارخش و تفسیر داده
های معطوف باه قادرت زناا  کاه در شود. مهمترین کنشها بررسی میمفاهیم قدرت در این رما 

ی قدرت مردساارر، های سنتچالش با ساختست از ا رما  فارسی این دو دهه بازتولید شده، عبارت
های ماادری و تعریاز ز  شدگی عاطفی در زنادگی زناشاویی، تفااوت در شایوهبیا  احساس طرد

هاا و شاد  فضااهای شاهری، ت ییار نقشخانگی، آشپزخانه کانو  محوری قادرت در خاناه، زناناه
فوق، فرهنگ قادرت را از  هوندهای تکرارشلفهؤهای خانواده. مهای جنسیتی و گوناگونی شکلکلیشه
 .استر ادبیات داستانی ایرا  سوق دادهنگری به سمت فرهنگی تعاملی دسویهیک
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 مقدمه -1

اسات. در گششاته ایان طول تاریخ، مفهوم قدرت و مفاهیم وابسته به آ  ت ییرات اساسی یافتهدر 

مثابه در اختیار داشتن ابزارهای مادی و معناوی بارای اعماال فشاار و قاوای قهریاه بار مفهوم به

اناد، برتاری یاا بدنی، ذهنی، طبیعی یا اجتمااعی شد. این ابزارها که شامل قوایدیگری تلقی می

توانست توانمنادی خاود را بار دیگاری یاا بخشید که مینیتی به فردی از افراد در جامعه میحقا

پشیری حاکم است. برتری یک فرد و باخت طارف دیگرا  اعمال کند. در این نگرش، نوعی کمیت

های این نگارش اسات. لفهؤمقابل، عاملیت، مالکیت و حاکمیت و مرکزیتی صلب برای قدرت از م

شاود. در ایان نگارش، قادرت مثابه نوعی کنش و استراتژی طرح مایگر، قدرت بهدر تعریفی دی

هاای مختلاز یک مالکیت نیست بلکه با حاصل جمع مت یر در زمینه امری ارتباطی است و صرفاً

 هکند. در این تعریز، مفهوم قدرت، کنشی تعاملی و دوجانبه است که باه گفتااجتماعی عمل می

مایکل ما  عملی جمعای اسات  هرود یا به گفتی با دیگرا  به کار میآرنت برای عمل در هماهنگ

 (.93و  91: 1931)نک. نظری،  یابدهمکاری و همیاری افراد افزایش می هکه به وسیل

دوم قار  بیساتم،  هپاردازا  نیماثیرگاشارترین نظریاهأاز جملاه ت( 1391-1331)میشل فوکو 
فاده از آ  تحلیال رواباط قادرت، شاکلی گساترده و تعریفی متفاوت از قدرت ارائه داد که با اسات

قدرت به عناوا  تواناایی کمای اجتناا   هتر به خود گرفت. فوکو از جبرگرایی تعریز سادپیچیده
گاشارد، تعریاز ثیر مایأکه بر کنش افاراد آزاد تا« هاییساختار کنش»کرد و قدرت را به عنوا  

هاا و راهکارهاایی اسات کاه در بزارها، تکنیاککرد. او به این نکته توجه کرد که قدرت، موضوع ا
رود کاه در ماورد چگاونگی رفتارشاا  حاق انتخاا  تالش برای نفوذ بر اعمال کسانی به کار می

هایی در باردارد و نتاایآ آ  اغلاب مشاخس نیساتند. قادرت، دارند. اعمال قدرت همیشه هزینه
در ایان تعریاز،  .(111: 1931دس، )هینا ای داردمراتبی و متمرکز نیست و اشاکال پراکنادهسلسله

داند که پیوساته در کانش تعااملی میاا  باازیگرا  ای از روابط میفوکو قدرت را زن یره و شبکه
شاود. قادرت در شاده خاتم نمایگر و سرکو ای میا  سرکو مختلز قرار دارد و تنها به رابطه

هاای اسات و باه وهاور شاکلشاود. مولاد بطن روابط روزمره میا  افراد و نهادها وارد عمل مای
کناد و در اجتماع تحمیل مای هان امد. متکثر است و عقالنیت خود را بر پیکرجدیدی از رفتار می

ثباات و های اجتماعی هم حضور دارد. روابط قدرت از نظر او دوطرفاه، بایترین پیکرهمیا  پنها 
جاایی کاه امکاا  مقاومات  قابل بازگشت است. از نظر وی قدرت با آزادی ارتباط مساتقیم دارد.

نهاا مواجهاه باا آ همقاومت، طفره و هزینتواند شکل گیرد. انواع وجود ندارد، روابط قدرت نیز نمی
فوکاو باا توجاه باه   .(113: 1931و هینادس،  19 -93: 1933. میلز،نک) شودموجب پاریش قدرت می
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وناه قادرت از طریاق چگ دهد کاهارتباط میا  قدرت و نظام گفتمانی حقیقت و دانش، نشا  می
مادر  را انضاباط  هدهاد و جامعاشده، نظام گفتمانی خاص خاود را شاکل مایعقالنیتی هدایت

بخشد. دانش، جست ویی نا  برای کشز حقیقت نیست و ایان قادرت اسات کاه در فرایناد می
ه زد کند که بر چه چیزی باید برچسب واقعیاتشود و در نهایت تعیین میاطالعات وارد عمل می
محسو  شود، باید از سوی صااحبا  قادرت، فرایناد تصاویب « واقعیت»شود. برای آنکه مطلبی 
 کامل را پشت سر گشارد. 
فوکو به ایان  .(111 :1931)هیندس،  «هاستبازی استراتژیک بین آزادی» هلقدرت در واقع مسئ

کثیاری در تولیاد  هایکند که دانش و حقیقت، ماهیتی انتزاعی ندارد و محدودیتنکته اشاره می
داناد، نیرویای پرماایگی و پربااری مای»آ  نقش دارند. هرچند دیدگاه معمول، حقیقت را ناوعی 

معطاوف  هاراد» فوکو از حقیقت به عناوا  ،«لطیز که در خفا سرتاسر جها  را در بر گرفته است
بیات شاا  تثهای طردی اسات کاه نقاشروال هبرد که مقصود از آ  م موعنام می« به حقیقت

آیند. هر جامعه برای خاود دارای به شمار می« درست»یا « غلط»هایی است که تمایز میا  گزاره
ساازند و جامعاه در کال آ  را های معتبر و مقتدر آ  را بر ماییک رژیم حقیقت است که جریا 

ازند، ساپشیر مایگر از جوامع سلطهفوکو از تصویری که جوامع سلطه (.139: 1933میلاز، )پشیرد می
آورد، تصاویری اسات، نموناه مایمثل تصویری که از بومیا  آفریقاایی یاا هنادی سااخته شاده

 شود و بر حقیقت انطباق ندارد.واقعی که از جانب حاکما  بر محکوما  اعمال میغیر
هاای نماوداری کاه فوکاو از آ  ساخن دلوز، وضعیت هثبات قدرت یا به گفتهای بیوضعیت 
ای از امر تصادفی و امر تاابع هساتند و تاداومی مبتنای بار پیوساتگی یاا زهگوید، همواره آمیمی

 ،«داناش»اسات. درونی سازی ندارند. مناسبات میا  این نیروهاست که انسا  مدر  را شکل داده
ناد کاه پیوساته مساتلزم و ماالزم ادر میا  نیروها سه بعاد غیار قابال تقلیل« خود»و « قدرت»

قادرت در مناسابات نیروهاا تعاین  -داناد. هساتیرای ابعاد تاریخی مییکدیگرند. فوکو آنها را دا
گاشرد. خاود یاا باه عباارتی هایی مت یر در هر دورا  مایگییابد. خود این مناسبات از تکینهمی

 .(111و133: 1991ک. دلوز، ن) یابدشد  تعین میخود با فرایند سوژه -هستی
کیاد کارد. او در أت تااریخ جنسایتم لد گیری قدرت در سه فوکو بر نقش جنسیت در شکل

ویکتوریایی و مقاومت در برابر این سارکو  باه شاکل  هگانه از سرکو  امر جنسی در دوراین سه
کند و ارتباط قادرت و جنسایت را در گسترش اشکال زیرزمینی و نامشروع میل جنسی بحث می

کااری سانساور و پنهاا ممنوعیات، منطاق  هسلبی، مرجع قاعده بود  قدرت، ای اد چرخ هرابط
 .(111-31: 1999ک.  فوکو، ن) کندکارهای اعمال فشار در این بخش تشریح میوساز قدرت در
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داناد کاه باه عناوا  ماانع حقیقات از فوکو قدرت مستقر را ابزاری برای سارکو  لاشت مای
ساازد. قادرت ایان کاار را از کند یا آ  را مخدوش مایگیری دانش و معرفت جلوگیری میشکل

هاای مختلاز طریق سرکو  میل، ای اد آگاهی کاذ ، ترویآ ناآگاهی و نادانی و کااربرد نیرناگ
هایی من ار اما این سرکو  در نهایت به مقاومت .(391: 1913)دریفوس و رابینو،  دهددیگر ان ام می

. کنادهای گفتمانی نوینی را خلاق مایسازد و رژیمشکار میآقدرت را  هشود که روابط پیچیدمی
هاای درو  گفتماا  در این دوره، صحبت از جنسیت گرچه به شاکل آشاکارا ممناوع اسات، در

 گیرد. یابد و در دورا  مدر  اشکال گوناگونی به خود میای میپزشکی و روانپزشکی هویت تازه
تا چه حد توانسته در برابر قدرت مسالط ست که نویسندگی زنا  ا پرسش اصلی این مقاله آ 

گفتماا   دیاو بازتول یبازسااز یبارا ییمقاومت در برابر قدرت استفاده کناد و فضاا یها وهیاز ش
برای پاسخ باه ایان پرساش و بارای نشاا  داد  نقااط  ؟سرکو  شده زنا  در رما  فراهم سازد

گیاری سلطه در ادبیات داستانی زنا  و ماردا  از ابتادای شاکل هگسست تاریخی، چگونگی رابط
اسات. ادعاای پاژوهش هفتاد به شکلی اجمالی ارزیابی و تحلیل شده هدهتا ( 1911) رما  واقعگرا

 ههای اصلی مقاومت در برابر تفکر جنسیتی در رما  واقعگارای فارسای از دهاست که زمینها آ 
تاری قلام است. از زمانی که زنا  به شکل جادیهشتاد گسترش یافته ههفتاد آغاز شده و در ده

اناد، رواباط قادرت را در رماا  ط به جنسیت خود را خلاق کاردهاند و دانش مربوبه دست گرفته
اند. تا پیش از آ ، زنا  به عنوا  گروهی اقلیات و در حاشایه از خاود ثیر قرار دادهأفارسی تحت ت

هفتااد باه لحااف گفتماانی،  هتوا  گفت دهااند. به دریل متعدد میتصویری فعال  ترسیم نکرده
نویسی زناا  چناد که به لحاف کمی در این دهه رشد رما ل آنحضور زنا  در رما  است. او هده

دهند در ایان دهاه، چرخشای ها نشا  میکه پژوهشدوم آن .(1991ک. میرعابدینی، ن) شودبرابر می
گارا هام مرباوط باه های نخبهوجود آمد، این چرخش در رما ه ها بنویسی رما در گفتما  زنانه

اسات و زناا  ول بازخوانی موقعیات اجتمااعی زناا  باودهدرک و دریافت ز  از خود و هم محص
. سومین نکتاه (91: 1993)پرستش و ساسانی خاواه،  اندها ترسیم کردهتصویری جدید از خود در رما 

ای کاه گونههها و اجتماع رشد چشمگیری در این دهه دارد، بست که حضور زنا  در دانشگاها آ 
هاا جاز ریاضای و فنای، نسابت پاشیرش دختارا  در رشاته ههم در1991و  1913های در سال

در طول تاریخ، میا  حضور اجتمااعی زناا   .(191: 1993 )علیزاده،گردد دانشگاه بیش از پسرا  می
کنند کاه رو مستقیمی وجود دارد. محققا  به این نکته اشاره می هو حضور ادبی آنا  همواره رابط

هاای گیری جنبشحضور بیشتر زنا  در اجتماع و شکلآورد  زنا  به رما  در تاریخ غر  نیز با 
گاردد کاه در این دوره آثار پاورقی نیز پرفاروش مای .(93: 1991)مایلز، استفمینیستی همسو بوده
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اغلااب خوانناادگا  آ  ز  هسااتند و اغلااب نیااز مضااامین مشااابهی از عشااق و دلاادادگی دارد. 
ی هستند که در رابطه با مردا  پیشاقدم باکها، دخترا  جسور و بیهای اصلی این رما شخصیت

پاردازد، پرفاروش گرا که در لفافه به مسائل عشاقی مایای اخالقها در جامعهشوند. این رما می
    .(1313 /1 :1991)میرعابدینی، شودمی

نظار ه هفتااد ذکار شاد، با هنویسی زنا  و شرایطی که در دهارما  هبا در نظر گرفتن پیشین
ر این دورا  این آمادگی ای اد شد که زنا  با آگاهی نسابت باه خاود، باد  رسد در م موع دمی

در ایان  برای نگاشتن خودخود، موقعیت و شرایط تاریخی و اجتماعیشا ، فرصت و توا  بیشتری 
توا  گفت در این دهه چرخشی در مناسابات قادرت ای که میگونههبستر تاریخی داشته باشند. ب

زناناه باه  داناشود. دیدگاه زنانه از هستی، ارتباطات انساانی و بازتولیاد شدر رما  زنا  ای اد می
زناد. در ایان های جدیدی از رفتار را رقم مایشود که شکلهایی در رما  من ر میخلق موقعیت

شکل تازه، گسترش آگاهی و دانش زنانه، در برابر سالطه، سارکو  و قادرت مرداناه مقااومتی را 
ای از ارتباطات انساانی و توجاه باه رفتارهاایی اسات کاه در تعاریز تازهریزی کرده که مولد پایه

اهمیات دانساته شاده و در گفتماا  رسامی انعکااس اعتبار یاا باینویسی فارسی بیتاریخ رما 
 یاآ از قادرتهای ت ییر در تلقی راگفتارهای مفهومی، نشانهاست. در این مقاله با تفسیر پارهنیافته

 سارگردانی هجزیر است، این ده رما  عبارتند از:طرح بررسی و تحلیل شدهدر ده رما  موفق و م
 سرخی تو از من؛ )فریبا وفی( هارازی در کوچهو  من هپرند ؛)سیمین دانشور( ساربا  سرگردا و 
)زویاا  کنایمعادت میو  کنمها را من خاموش میچراغ ؛)سپیده شاملو( انگار گفته بودی لیلیو 

 .علی()مهسا محب نگرا  نباش و محبوبه میرقدیری() دیگرا  ؛پیرزاد(
قادرت  هآنها به مسائل هایی در رما  است که درروش پژوهش مبتنی بر تحلیل و تفسیر داده

شاده هرکادام باه هاای بررسایاسات. رماا یا چگونگی مقاومت در برابر قادرت پرداختاه شاده
درکناار هام قارار داد  آنهاا باه عناوا   اند که بااثیرگشاری زنا  پرداختهأهایی از قدرت و تجنبه
های چارخش قادرت در گفتماا  توا  به تحلیلی تقریبی از بزنگاههای موفق رما  زنا ، مینمونه
 نویسی این دو دهه دست یافت.زنانه
 

 پژوهش  هپیشین -2

اسات. ی معاصر نگاشته شادهنقش زنا  در ادبیات داستان همقارت، کتب و رسارت متعددی دربار
اناد و برخای دیگار رخی از این مقارت به بررسی جایگااه ز  در آثاار نویساندگا  ز  پرداختاهب

قادرت و  هلاناد. پارداختن باه مسائهای زنانه را بررسی کردهبازتا  مسائل مشترک زنا  در رما 
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ها وجاود دارد. ثیر جنسیت در آ  به شکل پراکنده در برخی آثار مربوط به تحلیل موردی رما أت
شکنی متن و باا توجاه نویسندگا  با شالوده« شوهر آهو خانم در بوته نقد پساساختگرا» همقالدر 

رسند که رما  برخالف تصور، نه تنهاا در دفااع از ساختی آ  به این نتی ه میهای ژرفبه ویژگی
همیشاگی فرشاته و لکاتاه باه تثبیات گفتماا   هحقوق زنا  نوشته نشده که با بازتولیاد کلیشا

دیگاری از هماین نویساندگا  باا  همقالا .(11: 1939)خ سته و دیگارا ،  استری دامن زدهمردسار
محاور، گفتماا  با خوانشی ایادئولوژی« شوهر آهو خانمبازتولید مناسبات سلطه در رما  » عنوا 

)خ ساته و فساایی،  دانادمردسارری را به عنوا  یک ساختار کال  اجتماعی غالب بر این رما  مای

نویساندگا  باه « هشاتاد هنویساا  دهابازنمایی هویت ز  در آثار داساتا » در مقاله .(11: 1931
یاافتگی زناا  اساس هویتها را برهشتاد پرداخته و رما  ههای دهیابی زنا  در رما هویت هلمسئ

نویساا  جنسیت در آثار رماا » هدر مقال .(93: 1931)رضوانیا  وکیاانی،  اندبه سه دسته تقسیم کرده
هاای زناا  پرداختاه و آ  را باه دو دساته نویسنده به تصویر جنسیت زنانه در رماا « ز  ایرانی

که با مفاهیمی چو  خانه، سکو ، مصارف، کارخاانگی، « تصویر سنتی از ز »است. تقسیم کرده
که با مفااهیمی چاو  تحارک، تولیاد، « تصویر ز  جدید»شود و وابستگی و گششته بازتولید می

 بازنمایی جنسیت در گفتما  رماا » همقال .(131: 1991زاده، )ولی شودآینده بازتولید میاستقالل و 
با دیدگاه فرکالف و روش تحلیل انتقادی گفتما  با تحلیل ساه رماا  زناا  باه « (1991تاا 1919)

اناد. ایان مقالاه مادعی اسات زناا  از پردازد که زنا  این دهه تولید کردهدگردیسی تصویری می
ها دگردیسی یافتاه و از فرهناگ سانتی باه سامت فرهناگ وادث داستانی در این رما خالل ح

ادبیاات  هدر کتب مختلفی هم کاه درباار .(99: 1993خواه، )پرستش و ساسانی کنندمدر  حرکت می
 هلرداختاه شاده اماا مسائداستانی معاصر نوشته شده به جایگاه ز  در ادبیات داساتانی بسایار پ

 است. های این دو دهه بررسی نشدهطور خاص در رما ه ا جنسیت بقدرت و تعامل آ  ب
 
 های شاخص از ابتدا تا دهه هفتادگفتمان مسلط و مردانه در رمان -3

و باا نویساندگی ماردا  آغااز شاد. رماا   ه.ش(1911)چهارده  نویسی فارسی در ابتدای قر رما 
اولین تصاویر از ز  در داساتا  را رقام زد  گرای فارسی با بازتولید نقش ز  به عنوا  قربانی،واقع

هاا در دو کلیشاه هاای ز  ایان داساتا خود بود. شخصیت هکه متناسب با شرایط اجتماعی دور
شوند:  قربانیا  پاکدامن یا زنا  فاحشه که خود نیز به نوعی قربانی شارایط نابسااما  بازتولید می

ییدی اسات أها خودکشی یا مرگ اوست که تروزگار خود هستند. اوج قهرمانی ز  در این داستا 
گارا حااکم اسات و تحات تاأثیر گرایی بر رما  واقاعبیست تا چهل آرما  هبر قربانی بود . از ده
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طبقااتی در  هها عمدتاً بیرونی و بازتاا  مباارزهای شخصیتمکتب رئالیسم سوسیالیستی، تناقض
ز هویت فردی و به تصویر کشاید  های درونی که ناشی از شناخت و کشجامعه است نه تناقض

نویسای ایان دوره، ثروتمنادا  و ها، تضادها و نیازهای شخصیت داستانی اسات. در رماا تعارض
زنناد و باه پا میهای اخالقی پشتاصول هستند که به ارزشحاکم اغلب افرادی فاسد و بی هطبق

نهااد در رماا ، زا  پااکرساند. مباارکرد  دسترنآ دیگرا ، به قدرت و ثاروت مایقیمت پایمال
کنناد تاا شارایط اجتمااعی را سااما  شاا  را قرباانی مایهستی خود و رفاه و زندگی خانوادگی
به عناوا   ه باز هم زنا  چیزی جز معشوق یا قربانی نیستند.بخشند. در بستر چنین شرایطی البت

نادگی دختاری روساتایی داساتا  زآذیان( )م.آ. بهزاده از محمود اعتماد (1991)دختر رعیت  نمونه
خورد. تقابال میاا  رود و سران ام از پسر اربا  فریب میاست که به منزل اربا  برای کلفتی می

ای فقیار ه اربا  و ازدواج باشکوه فرزندانش با زندگی سراسر رنآ ص ری که از خانوادهمرف هخانواد
دهاد. ز  در ایان یل میداساتا  را تشاک همایاشاود، درو امیال پسار ارباا  می هاست و بازیچ

تواند از حصار شرایط خود خارج شود و سرنوشاتی دیگار بارای داستا ، قربانی است و هرگز نمی
ها چنادا  ربطای باه پایگااه ذکر است که قربانی بود  ز  در این داستا خود رقم زند. البته قابل
ای باه ناام فارنگی  زادهف، دختر اشرا(1911)از بزرگ علوی  هایشچشم اجتماعی آنا  ندارد. در

هاای سیاسای شود، باه خااطر او وارد فعالیتاش مبارز و معروفی به نام استاد ماکا  میعاشق نق
شود باا دشامن او )سارهنگ شود، برای ن ات جا  استاد حاضر میشود و وقتی او زندانی میمی

بارد و در تاابلوی پای نمی ا اساتاد باه فاداکاری اواند؛ اماآرام( ازدواج کند تا استاد را از مرگ بره
 -معشاوق–اباژه  هدهاد. در این اا هام ز  کلیشا، او را با چشمانی هرزه نشا  می«هایشچشم»

 یابد. کند و مناسبات سلطه کماکا  ادامه میقربانی را تکرار می

تر باه چشام چهل، طرح مسائل مربوط به قدرت و جنسیت در دو رما  به طور جدی هدر ده
و  ای اسات کاه مساائل فاردی و جزیای. ایان دوره، دورهسووشاو و  خاانمهوشوهر آ خورد:می

 هد در حیطاشود. ازدواج م دد، چند همسری و جدال سانت و ت ادخانوادگی در رما  طرح می
اختیاارات و قادرت زناا  در  ه. توجاه باه حیطا(91: 1931،رضایی)عاملی خانواده نقشی پررنگ دارد

له نشاا  از شاود و گرچاه طارح مسائی سنتی در رما  طرح میاخانواده و نظام ناکارآمد کلیشه
های جنسیتی در رما  کماکاا  اداماه توجه اجتماع و نویسندگا  به موضوع دارد، بازتولید کلیشه

تصویر ز  منفعل پاکادامن در شود، منتشر می 1911که در  (1913) خانمشوهر آهودارد. در رما  
هاای ت ییار در گفتماا  قادرت کند که نشانهقابلی ای اد میخواه و خوشگشرا ، تبرابر زنی زیاده

شاود. م لو  گفتما  مردسااررانه مای های موجود از ز ،ها و کلیشهزنانه همچنا  به نفع سنت
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ک. نا) اساتخاالز گفتماا  مردساارری معرفای شادهگرچه این رما  به عنوا  رمانی پیشرو و م

گفتماا   هتحات سایطر دهد این داستا  کامالًشا  میتر نهای دقیقبررسی (،139: 1991کامشاد، 
هاای جنسایتی بازتولیاد های ز  اصلی داستا  نیز در قالب کلیشاهمردسارری است و شخصیت

یال و فرهنگ مرداناه تابع ام ز  آرمانی این کتا  کامالً  .(11: 1939 ک. خ سته و همکارا ،ن) اندشده
است. شخصایت هماا باه عناوا  تی و ز  مدر  بنا شدهاساس داستا  بر تقابل ز  سن بازتولید و
ز  مدر  در داستا  بیش از آنکه به دنبال خودسازی و جویای کار مفیاد باشاد، در پای  هنمایند

دلفریبی و نمایش خود است. ولخرجی و هوسبازی او که در شرایط پ  از کشاز ح اا  هاردم 
ای کاه ه نسبت باه ت ادد و هویات تاازهدهد کیابد، خواننده را به سمتی سوق میمفری تازه می

شود. حتی برخی تمایالت مثبات او مثال تمایال باه زنا  در آ  به دست آوردند، دل چرکین می
شود. سید میرا  هماا را کاودکی کاریابی و استقالل اقتصادی از طریق آموزش خیاطی تقبیح می

نسات آ  را باه ان اام رسااند. داند که هوسی در سرش افتاده که خیاطی بیاموزد و نخواهد توامی
سید میرا  به سارکو  آرزوی قادرت گارفتن  ههایش به کودک و نقش پدرانتشبیه هما و هوس

شود که ز  خو  باید به امور خاناه و منازل رسایدگی ان امد و دائما این نکته یادآور میهما می
 کند:

زی را که در این شهر باز شاده دوکردم در هرچه خیاطی زنانهاگر من اختیار در دستم بود امر می
های آزادپازی را تختاه کردناد. ماا نتوانساتیم ایان که امر کردم دکا است، تخته کنند، همچنا 

 .(113: 1913اف ا ، ) اش بچسبد، بهتر استخانم را شیرفهم کنیم که ز  به کار خانه
ای از نموناهمسلک و مآ  هما، آهو زنی است درویشت ددمسر و تقابل با شخصیت سبک در

زنانگی و مادری که با صبر و بردباری و ن ابت، آمیخته و ع این اسات و نمااد  هشدهویت تثبیت
 سانتی اسات. هییاد جامعاأعیب و نقصی از خصائل زنانگی و مادری مقبول و ماورد ت کامل و بی

 سانتی رایاآ از ز  هبرساخت هویت اجتماعی جدید از ز  در ایان داساتا ، در تقابال باا کلیشا
وجاه از چناا  ارزش و اعتبااری برخاوردار نیسات کاه بتواناد های محکوم به شکست است و به

حاکم بر کتا ، قدرت زنانه چونا  تهدیاد یاا  هجایگزین هویت سنتی شود. در گفتما  مردسارران
 .شود که در نهایت محکوم به شکست استهوسی کودکانه ترسیم می

منتشار شاد. شخصایت  1919در سال  سووشو سی، فار هدر چنین شرایطی اولین رما  زنان
ایان شخصایت ایساتا نیسات و در  است.اصلی ز  داستا  در کتب و مقارت متعدد بررسی شده

کند. از دیدگاه  مورد نظر در ایان پاژوهش یعنای مقاومات در برابار قادرت طول رما  ت ییر می
تارین ت در برابار تسالیم کوچاکمسلط، ت ییرات زری حائز اهمیت است. او که در ابتدا از مقاوم
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از دسات مراحال اش ناتوا  است، در انتهای رماا  و پا  از فراینادی طاورنی در لوازم شخصی
اش را کنار بگشارد و با حاوادثی کاه بار او آموزد که ترس ذاتیتسلیم و ترس، می هواسطه داد  ب
 ای فعارنه داشته باشد. شود، مواجههوارد می

چیاز در ی ک  و هدانست که از هی ر ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر مینه یک ستاره که هزا
   .(119: 1999)دانشور،  این دنیا نخواهد ترسید

)مرگ یوساز( هماراه اسات و در انتهاای داساتا  صاورت  گرچه این ت ییر با بهایی سنگین
رد قادرت آغازی برای چنین چرخشی محسو  شود. اما داستا  باه م ا هتواند نقطگیرد، میمی

های مقاومت او در برابر سرکو ، جز در تشییع یوساز بازتولیاد یابد و نشانهگرفتن زری پایا  می
 شود.نمی

شصت، توجه باه قادرت و جنسایت را در دو رماا  باه شاکل آشاکارتری مشااهده  هدر ده
جاای خاالی . در (1911نشار در ) طوباا و معناای شابو  (1911نشر در) جای خالی سلوچکنیم: می

شود. این حضاور کاه کسب و کار می هساز حضور فعال ز  در عرص، غیبت مرد خانه، زمینهسلوچ
ختن زنی است هرچناد روساتایی و های بسیار همراه است، اولین نشانگا  به رسمیت شنابا تنش
شود و بد  زنانه و زنانگی او غایب اصلی داساتا  های جسمی تعریز نمیمت دد که با زیباییغیر

ولیت مرداناه، آنچاه از دسات ؤر چرخش ناگزیر این ز  به سمت قادرت و پاشیرش مسااست. د
روساتا،  هرود زنانگی و نیازهای جسمی و روحی اوست. خشونت دنیای سرد و خشک و فقارزدمی

جنگد. حتی عواطاز ماادری نیاز در ایان داساتا  کند که برای بقا میز  را تبدیل به مردی می
توا  گفت در این داستا ، موقعیات و شارایط ساخت باازی . میاستبسیار کمرنگ توصیز شده

تواناد باه طاور جادی کند و با حشف جنسیت است که ز  میقدرت و بقا، جنسیت را حشف می
را از دسات  (11: 1913 )دولات آباادی، «ساری هساای»وارد بازی قدرت شود. در عین حال مرگاا ، 

او را پار کناد. اصال کشامکش در ایان داساتا ،  تواند خألدهد که تا انتهای داستا  نیز نمیمی
 ها هساتیمای بیشتر شاهد خوی و خصلت حیوانی آدمکشمکشی بر سر بقاست و بر چنین زمینه

فرسا بر بستر این کشامکش، چیزهاایی باه دسات مرگا  نیز در تالشی طاقت .(93: 1999 )سناپور،
ای شااید بارای موقعیات مرداناهبازد اما نفا  حضاور ز  در چناین آورد و چیزهایی هم میمی

 شود.نخستین بار است که به این وضوح تصویر می
در داستا  طوبی و معنای شب، ز  به جای آنکاه در مناسابات واقعای قادرت وارد شاود باه 

آورد و در جست وی معنایی برای زنادگی خاود اسات. ایان معناا، الطبیعه پناه میءعرفا  و ماورا
ر ذهنی است تا عینی. پناه برد  به عرفا ، ماوراءطبیعت و مساائل حقیقتی متعالی است که بیشت
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ای که برای شخصایت دهندهاز مواجهه با واقعیت تلخ و آزار روحانی در این کتا ، راه فراری است
اصلی ز  داستا ، طوبی وجود دارد. تنهایی و تلخی طوبی در پایا  حوادثی که در داساتا  بار او 

سات او را باه ایان ا داساتا  در پای آ  هبه حقیقتی متعالی که در هم نیافتن اوگشرد و دستمی
 های خود را پرورش دهد و نقشی فعال بازی کند: رساند که در زندگی نتوانسته قابلیتنتی ه می
است و چگونه با این کم حقیار دیگارا  را در اندیشید در م موع چه کم و حقیر زندگی کردهمی 

 ] ...[داناد،است و خود نمیاندیشید شاید مردهاست. میاش حب  کردهتار و پود عنکبوتی زندگی
، پاور)پارسای ز حقیقت تنها تصوری در ذهان داشات، هنوز انوز معنای حقیقت را نیاموخته بوده

1993 :939).   

کناد. طاوبی و بارد و از واقعیات تلاخ دوری مایشخصیت اصلی ز  به دنیای خیالی پناه می
سنتی شکسات خاورده و  ههستند که هرکدام به نوعی در مبارزه با جامعمون  دو نسل از زنانی 

باه پرداخات شخصایت طاوبی در ایان رماا   .(391: 1939، و عساگری ک.عساگرین) انادتباه شاده
مال دارد. تلفیاق تائوییسام، ت اددطلبی، اقطاا  درویشای، أاسات کاه جاای تانتقادهایی شاده

ذهنیت واقعی یک ز  ایرانی متعاارف در سانت است در این رما  به مسیحیت و غیره سبب شده
طاوبی باا تخایالت گساترده باه حال  .(111: 1991ک.گلشایری،ن) ایرا  به خاوبی پرداختاه نشاود

 تااریخی خاود هاز موقعیات واقعای ز  در دور ست که حل آنها های  گرهایا معماهایی مش ول
 گشاید.نمی

هفتااد،  هتوا  گفت تا آغاز دهده، میشهای نگاشتهشده و رما های ان امبا مروری بر پژوهش
ساررانه است و این گفتما  پیشاپیش گفتاه غالب بر رما ، همچنا  گفتما  مردگفتما  حاکم و 

هاای زناا ، تفااوتی های مردا  و ناه معادود رماا رود، نه در رما ال میؤشده گرچه گاه زیر س
شاود. ز ، م مساتقر، بازتولیاد مایسویه و با حمایت قدرت و نظایابد و  همچنا  یکاساسی نمی

شاود در مقام فاعل شناسا نیاز موفاق نمای یشود و حتای است که اغلب ابژه واقع می«دیگری»
 زنانگی خود را بیا  کند.

 
 هفتاد و هشتاد ههای  زنان دهتغییر گفتمان جنسیت و قدرت در رمان -1

آناا  در  ههای تاازنویسی و ت ربه رما ههفتاد حضور بیشتر زنا  در عرص هچنانکه ذکر شد از ده
ای رسااند ای ت ییر در ادبیات داستانی ان امید و رما  فارسای را باه نقطاهگونهه عرصه اجتماع، ب

قادرت،  هد. در تحلیال رابطاساررانه در آ  اتفااق بیفتا ییراتی در گفتما  قدرت مسلط مردکه ت
های تقابلی یاا ا توجه کرد که امکا  کنشهگشاریخالف دیگر اندیشمندا  به نظام تفاوتفوکو بر
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هاای اقتصاادی، های حقوقی یا سنتی جایگاه و امتیازهاا، تفااوتسازد. تفاوتتعاملی را میسر می
ساازی و درجاات هاای نهادیناههای ابزاری و شاکلهای زبانی یا فرهنگی، نوع اهداف، وجهتفاوت
های متفاوت قدرت را تعریاز شده، شکلهوبیش سن یدهای کمدهیسازی و انواع سازما عقالنی
 .(191-133: 1939ک. فوکو، ن) کنندمی

تمرکاز بار افاراد  شکالی تاازه از قادرت اسات کاه در آ ا« های مویرگی محلی قدرتشکل»
نشاین یاا های قاومی یاا ناژادی اسات. افاراد حاشایهقدرت مثل زنا  و اقلیتنشین یا کمحاشیه
گیرند و از دیدگاه فوکو در فرایندی پیچیده، تولیاد داناش در می پژوهش قرار هقدرت اغلب ابژکم

کناد. تولیاد اطالعاات داشتن محرومیت ایشا  نقشی مهم ایفا میمورد افراد محروم در پایدار نگاه
 (111: 1933)میلاز،  تواناد وضاعیت موجاود را ت ییار دهادنشاین شاده مایبه دست افراد حاشیه

های جنسایتی و خلق دانشی به دست خود است. توجه به نقش نویسندگی زنا  نوشتن از خود و
کوشاید تصاویر زناا  را در ادبیاات واساازی بازنمود آنها در آثار ادبی به مطالعاتی ان امید که می

 هنظریا ،ز  دیوانه در اتااق زیار شایروانیسوزا  گیوبار در کتابی با عنوا  کند. ساندرا گیلبرت و 
ای از آ  باه دسات دادناد. بار دگاهی زنانه بازخوانی کردند و تعبیر تازهثیر بلوم را با دیأاضطرا  ت

این اساس اگر شاعرا  و نویسندگا  مشکر در خوانش آثار اسالف خود باه بادخوانی خاالق آنهاا 
نویساندگی ماردا  باه طاور  هتوا  گفات اساطورثیر قاطع آ  بگریزند، میأشوند تا از تدچار می

ای که خالقیت هنری را منحصر به فضاای مرداناه شود. اسطورهمیمضاعز سد راه خالقیت زنا  
ریازی کارد، گیلبرت و گیوبار نقاد وضاعی زناا  را پایاه هنظری( 931: 1939، والکر و دیگرا ) داندمی

رناگ، باازنگری و های متن از نظر نوع ادبی و ساختار و پایچارچوبی که عالوه بر توجه به تفاوت
 .(133: 1993)الن شووالتر،گرفت های متن را نیز در بر میگریها و ویرا اقتباس

خودشاا ،  هنویسندگی زنا  بخشی از فرایند تولید دانشی است که از جانب خود زنا  و دربار
گیری ت ییراتی هستیم که گسساتی در نظاام گفتماانی شود. در این فرایند، شاهد شکلتولید می

هاای اسات. روشاثر ساختن آ  بودهیر داده یا درصدد بیمردسارر ای اد کرده و محورهایی را ت ی
هاای سالبی(، )شایوه است. طرد و مقاومت و طفارهزنا  برای مقاومت در برابر سلطه، متعدد بوده

 هاای جنسایتیهای قدرت، از حاشیه به متن کشاند  مساائل زناناه و ت ییار کلیشاهت ییر مکا 
 )روش های ای ابی(. 

هاای های دو دهاه، مهمتارین روشهای استقصا شده در رما نمونه اساس بررسی و تحلیلبر
 .بندی و تحلیل کردهای زیر دستهتوا  در شیوهمقاومت زنا  در برابر سلطه را می
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 های سنتی قدرت مردساالرچالش با ساخت -1-1

 هاایمردا  و تاابع نقاش هایدئولوژی حاکم بر گفتما  سنتی، ز  را موجودی منفعل، تحت سلط
های سنتی ز  همواره در سکو  و پشیرش، گششات و فاداکاری، تسالیم، داند. نقشای میکلیشه

یان مقابال ا هتاوا  نقطاشود. هرگونه ابراز وجاود ز  را مایمطیع و احساساتی بود  تعریز می
هاای متفااوتی نشاا  ها به شیوهدار شد  این تعریز در رما تعریز سنتی در نظر گرفت. خدشه

شاود. کرد  قدرت مردانه اعمال مای اعتبارهای سلبی برای بیود. در برخی موارد شیوهشداده می
رد ، انتقااد مساتقیم یاا اعتباار کادر این موارد، ستیز با قدرت مردانه از طریق نادیده گرفتن، بی

، در برابار اباراز قادرت «هاارازی در کوچاه»مااهر  در  شاود. ماثالًپهلو ان ام مایجمالت چند
ای کاه مارد را گوناههکناد، باتفاوتی را به عناوا  مقاومات انتخاا  مایحسی و بیبیشوهرش، 

 سازد:اعتبار میصل و سالح او را بیأمست
شاد تاوی شد، راه رفاتن مختال. خاو  جماع میکرد. زبا  الکن میعبو با زل زد  حکومت می

ردی تا از سوز  نگااه کخودی. اعتراف میزد، بیصورت. گناه مثل علز خودرو از دست بیرو  می
 [...] کاردها بود که مااهر  باه چیازی نگااه نمیخیره دید به تالفی آ  خیره [...] در اما  بمانی

 خواست دیده شود و ماهر  عادت نگاه کارد  از سارش افتااده باودیک روز عبو جوش آورد. می
، درمانده. بعاد خام شاد و عبو بالش آورد. ماهر  سرش را بلند نکرد. عبو ایستاد باری سرش [...]

 هدفعاه تلاش شاود روی یاک گاونی گنادخودش را انداخت روی ماهر ، مثال آدمای کاه یاک
اش زد که از نو تبدیلش کند باه یاک ز ؛ بیادارش کناد، زنادهزمینی؛ و زد، بدجور زد. میسیب

لیاد. عباو ها جیغ نکشاید، از درد هام نناکند، نه اینکه آزارش بدهد. ماهر  بیدار نشد، مثل زنده
ت. مال خودش نباود، اصاالً صااحب نداشااش را کوبید به دیوار. انگار کلّه عقب کشید و پ  کلّه
 .(1و 9: 1991)وفی، خشک و بچگانه روی صورتش نشست هبعد هم طرح یک گری

پردازناد، های ز ، مستقیم و تند و صریح به مقابله با قدرت مایخالف ماهر  اما برخی شخصیت
 ماهر :خواهر  مثالً

 داد و سار  شادچزاند که عمو در یک چشم هم زد  ت ییر نژاد مایجوری عمو قدیر را می

  .(91: 1991)وفی،

بارد  باه خیاال و های زناا  در مقاومات در برابار سالطه، پنااهالعملای دیگر از عک نمونه
سالطه تحاتشاده در افاراد کاری شناختهاین شیوه که در تحلیل روانی، سازوپردازی است. خیال
جویاناه از جاناب ز  ماورد اساتفاده های عاطفی مرد برای پاسخی تالفایویژه در خیانتهاست، ب
اعتنایی مردشاا  وفایی یا بیبی بهجویانه گیرد و بسیاری زنا  از این طریق، پاسخی انتقامقرار می

 .(13-11 :هما ) ددهنمی



 111   9318پاییز و زمستان ، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... نویسیجنسیت و قدرت در گفتمان زنانۀ رمان

 

های واکانش ی و بیماری از دیگر نمونهتفاوتی نسبت به پدر یا شوهر در شرایط ضعز، پیربی
 در برابر قدرت مسلط مردانه است: 

 [...] کنمدفاعی که روی تخت خوابیده پدر من است. این را به خودم یادآوری مایپیرمرد بی
او را ی حاار کاه دارم نا دارد، برای من معنا ندارد؛ حتاهمه معدانم چرا پدر که اینولی نمی

  .(11 :1991)وفی، دهمبرای همیشه از دست می

هاای پیچاند یاا او را ری سااق، گوشش را میکردیمکه پدر او را تنبیه  آوردیمحمیرا به یاد 
هاای تنبیه، حمیارا باه گناه هآورد. با این شیوگرفت و مثل تیر آهن به پشتش فشار میپایش می

حسای چاو  و چارا و بایکرد. دید  ضعز و زبونی این قدرت مسلط و باینکرده هم اعتراف می
رژیام انضاباطی  هواسطه گیرد. این خشم بت میأدار نشدختر نسبت به آ ، از خشمی ریشه -ز 

جنسایت،  هاجتماع در زمین هکننداست. ساختار کنترلای است که بر ز  تحمیل شدهسختگیرانه
. گیاردت میأنش کند که از گفتما  مسلط و مردساررای را بر زنا  تحمیل میهای انضباطیرژیم
گیرد و کاردار او رفتار فرد )در این ا ز ( تحت نظارت قرار می هنحو« رژیم گفتمانی»اساس این بر

شود که مرتبط با مهار شهوات، حرکات و هی انات اسات. ای از قوانین و مقرراتی میتابع م موعه
ی رژیام انضاباطی کنند کاه زناانگی را بایاد ناوعها استدرل میبه همین جهت برخی فمینیست

فراینادی کاه طای  .شودفرسا حاصل میمحسو  کرد. زنانگی از طریق فرایندی طورنی و طاقت
ایان  .(199: 1933 میلاز، .ناک) آل زناناه شاکل دهادشود خود را طبق نوعی ایادهآ  بد  وادار می

اف اسات، در گفتماا  زناناه شاکساارر تعریاز شادهل زنانه کاه در گفتماا  سانتی و مردآایده
کند که متفاوت با انتظاارات هایی را ت ربه و بیا  میدارد و ز  احساسات، عواطز و واکنشبرمی
 مردسارر است.  هجامع
 

 بیان احساس طردشدگی عاطفی در زندگی زناشویی -1-2

تاوا  گفات گیارد. مایهای زنا ، همواره خانواده و روابط عاطفی در اولویت قارار مایدر داستا 
های زنا  سبب توجه و حساسیت اجتمااع ه در اوایل دورا  مشروطه، نگارش روزنامهگونه کهما 

باه بب شد در رما  فارسی مساائل مبتالبه مسائل خانوادگی شد، در این دوره هم نگارش زنا  س
شناسی همواره معطوف باه تحلیال رواباط متقابال های سنتی جامعهها طرح شود. نظریهخانواده

هاای ز  و مارد و جایگااه هاسات ولای رواباط درو  خاانواده، دغدغاعه بودهمیا  خانواده و جام
)اباوت و وارس،  اساتها طرح شادهمناسبات سلطه در خانواده، بحثی است که از جانب فمینیست

1991 :111). 
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تفااوتی و هفتاد، فقدا  ارتبااط عااطفی میاا  ز  و شاوهر، ساکوت و بای ههای دهدر رما 

در زنادگی خاانوادگی از  حساسات از جانب مرد و نادیده گرفتاه شاد  ز آرزوی بیا  عواطز و ا

شادت هه ای ااد شاد و در طاول چناد ساال باههای این دبسامدی است که در رما مضامین پر

های زنا ، بیا  احساسات ز  شاهری مادر  باود کاه تاا له در رما ئطرفدار یافت. طرح این مس

شاد. رماا  گفتما  مردسارر، به رسمیت شاناخته نمای له رما  ایرانی نبود و درئپیش از آ  مس

ساز، شاید برای اولین باار باه ایان به عنوا  رمانی پیشرو و جریا کنم ها را من خاموش میچراغ

 مضمو  پرداخت که طرفدارا  زیادی هم یافت:
خاش اند. روزناماه خاشهای جدید آمدهرو به پن ره گفتم: جای نینا و گارنیک همسایه     

روزنامه ورق خاورد. باه روزناماه  [....] «امیل سیمونیا ؟»روزنامه گفت:  [....] «م م م»کرد. 

 .(39: 1991)پیرزاد،  م، منتظر که حرفش را ادامه بدهدنگاه کرد

سعی کردم یادم بیاید دورا  نامزدیم با آرتوش چه حسی داشتم. این تنهاا زماانی باود کاه 

ی زندگیم به حسا  بیااورم. چیاز زیاادی یاادم نیاماد. دورا  عشق و عاشق توانستم جزءِمی

  .(119)هما :  و نامزدی تا ازدواج طورنی نبودآشنایی تا نامزدی  هفاصل
کالری  از حیث عاطفی تنهاست. با وجود آنکه وااهراً زنادگی آرامای دارد، چیازی در ایان 

 زندگی خالی است و آ ، خود کالری  است: 
تاا حاار چاه  [....] خاواهی؟پرسید تو چای میرا کسی از من نمیچرا کسی به فکر من نبود؟ چ

کاری را فقاط بارای خاودم  هشت سالگی چهوکسی کاری را فقط برای من کرده؟ خودم در سی

   .(113)هما :  ام؟کرده
 تا مردش او را ببیند:کند بمیرد ز  گاهی آرزو می

بگیارد و دفعاه قلابم ناد. اگار یاکتواند زندگی را به شکل اولاش برگردافقط مرد  است که می

 .(19: 1991 )وفی، تواند مرا ببیندوقت میدراز وسط آشپزخانه بیفتم امیر تازه آ درازبه

هاای زناا  باه فقدا  ارتباط عاطفی میا  ز  و شوهر و احساس نیاز به این ارتبااط در رماا 

شاد ، اماری اسات ل به دیدهشود. این تکرارهای ناشی از نیاز زنانه و میاشکال مختلز تکرار می

هفتاد م فول مانده یا کمتر باه آ   های زنانه از زندگی خانوادگی تا پیش از دهکه به عنوا  ت ربه

لوف خاانوادگی بیاا  أپرداخته شاده باود. شاکاف میاا  ز  و شاوهر و انتقااد باه مناسابات ما

 ای از قدرت زنانه است.دگرگونه
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 عریف زن خانگی  های مادری و تتفاوت در شیوه -1-3

هاسات. هاا و جایگااهیکی از وجوه تفاوت میا  ز  مدر  و ز  سانتی، تفااوت در تعااریز نقاش
تواناد ای از زنانگی و مادرانگی در روزگار معاصر نمایها معتقدند تعاریز سنتی و کلیشهفمینیست

کنناد و ه مایهاای خاود ت رباها باشد. زنا  ت ییرات زیادی را در نقاشبازتا  حقیقی این نقش
کنند. از آن اا کاه زناا  هویات مدرنیته فرایندی است که زنا  آ  را دشوارتر از مردا  ت ربه می

دهند، مدرنیتاه و ت ادد خود را به میزانی بیش از مردا  در فرایند ت دد از دست می هیافتتثبیت
 .(191: 1991 ک. گیدنز،ن) کنندآمیزتر ت ربه میتر ولی تناقضرا به شکلی کامل

پساندند و خاود را باه های زنا  تعاریز سنتی از ز  را نمیهای ز  مدر  در رما شخصیت
پاردازی هساتی در برابار سرگردانی شخصایت هدر رما  جزیر کنند. مثالًدیگری تعریز می هگون

 همسی برای ازدواج قانع اسات، اماا خاانواد هکند. هستی به یک حلقنیکو تمایز خود را آشکار می
سانگین و  هکناد، نیکاو جهیزیاخواهند. برای هستی یک اتاق کفایت مایانگشتر برلیا  می نیکو
اش اندیشاد و دغدغاهخواهد. هستی زنی است که به تحقق آرزوهای خاود مایای م لل میخانه

 کند:گونه نباشد خود را سرزنش میتفاوت داشتن است و اگر این
 گریخاتدانست و از این دانسته میود. چرایش را میدر آخرین دیدار، هستی از سلیم بیزار شده ب

هستی از مادربزرگ و شاهین خواست که دیگر پای تلفن نروند تا هستی خاودش گوشای را  [....]
بردارد. تصمیم داشت به سلیم بگوید با من چکار داری؟ من که هزار عیاب شارعی و عرفای دارم، 

دساتت  توانی مرا مثال ماوم درکنی میال میمن که زیبا نیستم، من که سنم زیاد است. اگر خی
 .(193: 1911)دانشور، ای نرم بکنی کور خوانده
این تناقض در مراحال مختلاز داساتا   مدرنیته است.خاص  تشکیکهستی پر از تناقض و 

دهد، از تالش برای به دست آورد  سلیم تا تالش بارای رهاایی از او و بازیاافتن خود را نشا  می
رسد، ت لی روح مدرنیته در نهااد ای قطعی در داستا  نمیهای او به نتی هتناقضآزادیش گرچه 

اما نیکو زنای اسات  نا آرام زنی است که گرفتار جدال درونی و خواها  ساختن فردیت خود است.
 گن د:در چارچو  تعاریز جوامع مردسارر از ز  می که کامالً

نماز هماهنگ با رناگ لباساش رایش غلیظ و چادرگشت، نیکو با آمیعصرها که سلیم از ح ره بر
دانسات کاه دم در قادم خواهاد زد و کارد سالیم مایدر ایوا  باغ منتظرش بود. اگار دیار مای

گفت و کیفش را از دستش خواهاد گرفات و دانست سالم خواهد کرد و خسته نباشید آقا میمی
شاوهر را از هاای نشست و کفشیرویش روی زمین مبهاو به اتاق نشیمن خواهد آمد. رو پایپابه

نیکاو زودتار از  [....] آوردگشاشت و برایش چای میهاش را جلوش میآورد و دمپاییمیپای او در
نکناد سالیم  رفات،رفت به دستشویی ته باغ. به توالت سلیم نمیشد. میسلیم از خوا  بیدار می
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شاوهر را باا ناوازش بیادار آماد مای گرفات.شست. وضو میصدایی بشنود. دست و رویش را می
کارد و سالیم کاه گفتاه باود خودش به شوهر اقتدا می هایستاد و به گفتکرد. پشت سر او میمی

توانید به مرجع تقلید مادرم رجوع کنید جاوا  داده باود مرجاع برای رفع مشکالت شرعیتا  می
خاانگی  ه. یک فرشاتبیت کرده بودندتقلید من شما هستید. این دختر را تنها برای شوهرداری تر

 .(11: 1991)دانشور، 

عالوه بر تفاوت در تعاریز زنانگی، تعریز مادری نیز در بسیاری موارد متفاوت اسات. ماادرا  
خانگی نیستند، زنانی هستند معماولی کاه گااه از کودکانشاا  خساته  هها دیگر فرشتدر داستا 

ولیت خساته و گااه ناتوانناد. در ؤبار مسا کنند، ازخواهند تنها باشند، اشتباه میشوند، گاه میمی
کشاد، کرد  دو کودک خردسال را باه دوش مایولیت بزرگؤمن، ز  بار سنگین مس هرما  پرند

شده، چهار رماا  باه است. از میا  ده رما  یاد خسته و ناتوا  و دلزده و به دنبال مفر و پناهگاهی
تباطی نزدیک و صمیمی است، گاه دور و بیگاناه اند. این ارتباط گاه ارارتباط مادر و فرزند پرداخته

شاد  و طلبای فرزنادا  اسات. بازرگهای طبیعی دورا  نوجوانی و استقاللو گاه گرفتار چالش
 هکننده اسات هام غمنااک. شاراره درباارطلبی او برای مادر هم خوشاحالرشد فرزند و استقالل

 :  سدینویمارتباط با پسرش 
ماد کاه شده؛ خیلی بزرگ. وصل بود به من؛ توی تن مان باود. آ رود توی اتاق خودش. بزرگمی

من را کشید تاوی دهاانش و از مان زنادگی  ها دوباره وصل شد. سینبیرو ، از هم جدا شدیم. ام
: 1991شااملو،) شودروز بندی پاره میکرد. شیر را که ازش گرفتم، انگار او را از خودم گرفتم. روزبه

   .(111: هما ) شد  و افتاد بینی کنده یای میروز می مونن، یهمثل میوه می .(111

پر فراز و نشیب با پسری در سن بلوغ است. آرمن کاه  هرابط -آرمن -کالری  با پسرش هرابط
کناد راه خاودش را کناد و ساعی میخواهد اثبات کند از کودکی درآمده، با مادر مخالفت میمی

تند بخورد. ماادر از  هکند یک لیوا  سرکرا م بور میشود و امیلی او برود. آرمن عاشق امیلی می
 بزرگ شد  فرزند احساسی دوگانه دارد: 
ابار نگااه کاردم. هایم را پاک کردم و از پن ره به آساما  بیتکیه داده به پشتی راحتی سبز اشک

یک لیوا  سرکه داده بود. دلام گرفات و فکار کاردم کااش بازرگ « طفلک کوچولویم»کسی به 
خواستم؛ چاه بخاورد، چاه نخاورد، کرد که من مید. کوچک که بود فقط کارهایی را مینشده بو

لیوا  سرکه خوراناده باود و مان حتای  ام یکحار کسی به بچه [....] ک ا برود، ک ا نرود و حار
 .(113: 1991)پیرزاد،  نفهمیده بودم
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از ماادر و زنادگی پای هاای او های دخترش آیه در وبالگش باه گالیاهآرزو با خواند  نوشته
کنناد مادرا  مدر  سعی مای. (191: 1999 )پیرزاد، گریزدبرد. او از کنترل و محدودیت مادر میمی

 استقالل فرزندانشا  را به رسمیت بشناسند و هویت مستقلی برای خود تعریز کنند. 
هاای و نگرانایشرح زندگی مادری با دو فرزند خردسال  از فریبا وفی نیز تماماً من هپرندرما  

 ان امد.هایی که گاه به خستگی و دلزدگی از مادری هم میمربوط به آنا  است. نگرانی
 

 قدرت در خانه آشپزخانه، کانون محوری -1-1

نویسای زناا ، است. تا پیش از داساتا های قدرت را جاب ا کردهها و مکا نویسندگی زنا ، کانو 
هاای ها  در داستا  مربوط باه کاانو شت و بیشتر توصیزآشپزخانه جایگاهی در رما  ایرانی ندا

رو  خاناه اسات و هام در توصایز هم معطاوف باه د که نویسندگی زنا در بیرو  از خانه بود. 
هاا را مان چاراغگیارد. در کند و کاانو  توجاه قارار مای، آشپزخانه نقشی محوری ایفا میمنزل

 داری،ات خاناهه است. در این رماا  جزئیا، آشپزخانه محل گردهمایی و قلب خانکنمخاموش می
خورد. تهیاه و تادارک ه به آشپزخانه و چگونگی پختن غشا زیاد به چشم میچنیش وسایل و توج

. اساتزیااد نیاز داد  و تهیه و تدارک مراسم مهماانی غشا برای صرف آ  همراه خانواده، مهمانی
هام هساتند، در مهماناا  دور اعضاای خاانواده یاا  هی جمعی داساتا  کاه هماهاصحنهبیشتر 

 است: را به سبکی متفاوت از دیگرا ، تزئین کرده اشآشپزخانهافتد. کالری  فاق میآشپزخانه ات
های فلفل قرماز و سایر ها نگاه کردم. به حلقههای گلی باری قفسهکرده و کوزههای خشکبه گل

های زهاای دیگار کاه تاوی آشاپزخانهی چیو کلا هاانیا ههم [....] که آویزا  کرده بودم به دیوار
ی اگار ماادر و خاواهر و تو هست؛ بارای خاودت زیباسات و حتا هدیگرا  نیست و توی آشپزخان

هنازل و گرتال شاده.  هجادوگر قص هکالری  عین کلب هدوست و آشنا بخندند و بگویند آشپزخان
 .(11: 1991)پیرزاد،  ات را عوض کنیحرف دیگرا  سلیقهنباید به خاطر 

 شود:یات توصیز میای با جزئهای آشپزخانهرما  انگار گفته بودی لیلی نیز صحنهدر 
زمینی را هم ریخاتم روی رفتم توی آشپزخانه و میز را چیدم. کتلت را کشیدم توی دی  و سیب

گشاشاتم تاوی اش را هم پیچیدم ری دساتمال، خورد  را ریختم توی سبد. بقیهها. سبزیکتلت
  .(1: 1991)شاملو،  اندیخچال که تازه بم

گشاشاتم سار کشاید. بشاقا  خاورش را میمادر برای شام خورشت قیمه را در بشقا  گاود می
توانم بکنم. هر روز و هرشب، همیشاه ساارد کرد. فکرش را هم نمیسفره. قشنگ غشا درست می

ر گوجاه خورد  رنگ ندارد. ماادبدو  سبزی هگفت سفرخورد  هم بود. پدر میو ماست و سبزی
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کشاید گشاشات آ  بیانادازد. ساارد  شایرازی را میزد میکرد و نمک میو خیار را ریز خرد می
   .(93: هما ) داد تا آ  را توی یخچال بگشارمتوی کاسه و به من می

ا آشاپزخانه و آشاپزی هام باه عناوا  شراره زنی مستقل و کارمند است امگرچه در این داستا ، 
 هاای راوی باهذهن ز  راوی، با ش ل او پیوناد دارد؛ ایان پیوناد در خوا مرکز کارهای خانه در 

 شود: خوبی و ورافت نمایا  می
خواساتم از خاودم و تاو عکا  پشت دوربین بودم. می [....] کنمدیشب خوا  دیدم آشپزی می

 کارد.زد. حواسم به روغنی بود کاه از قاشاق چاوبی چکاه میبگیرم. آشپزخانه تمیز بود. برق می
روغن بزرگ شاد،  هخواستم از چیکدنش عک  بگیرم. قطرروغن، می هدوربین را گرفتم روی قطر

 .(3)هما :  ع زیادی آرام پرت شد افتاد زمیناز ارتفا

هاای داساتانی بار سار میاز غاشا و در نیز بسیاری مکالمات و کانش کنیمعادت می در داستا 
هاای قادرت در رماا  های تفاوت کانو هترین ویژگیافتد. توجه به این نکته از مآشپزخانه اتفاق می

 اخیر است. هفارسی دو ده
 

 شدن فضای شهری در رمانزنانه -1-5

  جدایی قلمرو خانه و کارهای خانگی از قلمرو اجتماعی که در گششته به تعلق زنا  باه انادرونی و
با حضاور زناا  در ان امید، در دورا  مدر  خصوصی و تعلق مردا  به فضاهای عمومی می هحیط

شاهرهای  هها و فضاهای شهری چهارشد  دانشگاهاست. این امر با زنانهفضای عمومی ت ییر یافته
کنناده یاا است. از دیدگاه فوکو، فضاا مت یار مساتقل و تبیاینبزرگ ایرا  را نیز دگرگو  ساخته

دارناد و هاا یاا کردارهاای فضاایی ماهیات جنسای های اجتماعی اسات. رویاهبخش پدیدهتعین
کردارهای جنسیتی ماهیت فضایی. امروزه نه فقط فضااهای ساکونتگاهی کاه فضااهای ت ااری، 

شوند. زنا  از طریاق فراغتی، آموزشی و انواع فضاهای شهری در ایرا  به شکل تصاعدی زنانه می
 پردازنادحضورشا  در فضاها به شکل آشکار و پنها  به رمز گشاری و رمز گشاایی از فضااها مای

 .(119: 1939ک. فاضلی، ن)

هاا و اسات. فضااهای شاهری در رماا ، پاسااژها، خیاباا این امر در رما  هام اتفااق افتااده
 هت رباخورد. مارشال بارمن در ها در شهر در توصیز زندگی روزمره بسیار به چشم میزنیپرسه

مدرنیتاه  هداناد کاه ت رباشهر مادر  و جاایی مای ه، خیابا  را در حکم مهمترین عرصمدرنیته
شااهد حضاور شخصایت اصالی  ، تمامااًنگارا  نبااشدر رما   .(391: 1993 )برمن، یابدتحقق می

شاادی از خاناه فارار هساتیم. غیاره  سیکلت وخیابا ، پاساژ، پارک، ترک موتور )دختر جوا ( در
 هاا شالوغ و درهام و بارهم اسات.رود. در شهر، زلزله شاده و خیابا کند و به دنبال مواد میمی
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هاا کنناد، خیابا کند. مردم تقال میرود و از آ  بار شهر را نگاه میشادی از تیر چراغ برق بار می
روها شلوغ. شادی نگرا  دوستش اشکا  است که با پیامکی به او خبار داده، ترافیک است و پیاده

حاال رفتاه،  بیناد کاه ازرود و او را داخل حمام میخواهد خودکشی کند. به منزل اشکا  میمی
اشکا  )جنا  سرهنگ( کاه از مااجرا مطلاع  هدهد. صاحبخانکند و اشکا  را ن ات میکمک می

میارد. رود و میلرزه، سرش داخال پن اره مایآید و ناگها  بر اثر زمیناشکا  می هشده، در خان
دوبااره در گردد و رغم اصرارهای مادرش و بابک به خانه بازنمیزند ولی بهشادی به خانه زنگ می

هاا، شاهر را در دسات ای از جاوا در خیابا ، جشنی برپاست. عاده شود.ها سرگردا  میخیابا 
گیرند. مأمورا  در خیابا  هستند و سعی در کنترل اوضااع دارناد. شاادی، ماادربزرگش را در می

رود مای زند. از حاالرود که مأموری با باتوم او را میکند. به سمتش میشلوغی جمعیت پیدا می
خواناد، می« ماو دم اسابی»دهناد. او تارک موتاور جاوانی کاه ، ن ااتش میای از جوانا و عده
گیرد و باا هام رود، از سارا مواد میمی -دوستش سارا و سیامک هبه خان -نشیند و به ت ریشمی
ماواد اسات. شاادی، تصامیم  هرود و باه فکار تهیاسارا هم بیارو  مای هکشند. شادی از خانمی
بارد و وقتای بیادار وابش میمواد پایش دوساتا  ماادرش بارود. در راه، خا  هگیرد برای تهییم

   .(1999ک. محبعلی، ن) اندشب است و خیابا  خلوت شده، همه از شهر خارج شده شودمی

اسات و هشتاد از خاناه باه خیاباا  کشایده شاده هویژه از دههها بمیدا  عمل زنا  در رما 
شاود. عاالوه بار آ  زناا  بسایاری های زنا  از دیدگاه آنا  توصیز مایا فضاهای شهری در رم

دیگار در ایان  هها. نکتاها و پاسااژشاپها، کافیاند مثل دانشگاهفضاها را با حضورشا  زنانه کرده
 کنند که در جواماع پیشارفتهآدابی را مراعات می ست که زنا  عموماًا نشینی زنانه آ فرایند شهر

شد  است. آنا  پسندهای خود را درروابط و زنادگی شاهری باه پشیری و اجتماعیفرهنگ هنشان
رعایات آدا  و رساوم،  آرزو معیارهای فرهنگای و کنیمعادت می کنند. در رما مردا  منتقل می

 هجزیارکناد. در خورد  تا تعارفات معمول معاشرتی را در سهرا  زرجاو ارزیاابی مایاز آدا  غشا
کناد. کالریا  در هم هستی رفتارهای مراد و سلیم را ارزیابی مای رگردا ساربا  سو  سرگردانی

کناد. حضاور به رفتارهای امیل و مبادی آدا  بودنش توجاه مایکنم ها را من خاموش میچراغ
کناد کاه در های اجتماعی، مردا  را مووز باه رعایات آدابای مایزنا  در کنار مردا  در صحنه

هاای بخشای از شایوه هیابد و رعایت آنها را باه گوناا  اهمیت میهای زنا  توجه به این آدرما 
 کند.پشیری و اقتدار زنانه بر مردا  الزام میفرهنگ
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 های خانوادههای جنسیتی و گوناگونی شکلها و کلیشهتوجه به تغییر نقش -1-6

ودیت ز  گیارد. محادال قرار مایؤهای جنسیتی به نوعی مورد ساین ده داستا ، کلیشه هدر هم

صبر و ساکوت و تحمال، رضاایت بای  مادرانگی، هبه فضای آشپزخانه و راضی بود  از آ ، اسطور

هاا باه شاکل انتقاادی طارح قید و شرط از زندگی خانوادگی و مواردی از این دست در داساتا 

شاده، یاز محساوس اسات. از میاا  ماوارد یادهاا نهای خانواده در رما شود. گوناگونی شکلمی

مادرا  تنهاایی هساتند کاه  کنیم و انگار گفته بودی لیلی،عادت میهای های ز  رما شخصیت

 کنند.زندگی خانوادگی را اداره می

خاورد.  ها کماابیش باه چشام مایتالش زنا  برای یافتن جایگاهی در اجتماع در اغلب رما 

ده باه امکاناات کار کند. او که تا باه حاال کاار نکار شودیمشراره پ  از فوت شوهرش، م بور 

 کند:بینانه نگاه میاش واقعدستیدم
داری و باودم، نوشاتم: آشاپزی، باافتنی، بچاه کاغش و خودکار برداشتم. تمام کارهایی را کاه بلاد

داشات. کاار باا آ  را بلاد غیرخانگی بود که برای من حکام خاانگی  هاسی. دوربین تنها وسیلعک

ها م بور شاده دم و راه افتادم. تقدیر بود که عکاسیدانستم. لباس پوشیی تایش هم نمیبودم. حت

گشات. یبودند عکاس ز  هم داشته باشند. آقای رفیعی، دوست قدیمی بابا، دنبال یک عکااس م

 (.191: 1991)شاملو، این شد که کار پیدا کردم
به این ترتیب او با عکاسی و فیلمبرداری از م ال  عروسی، خارج خاود و پسارش را تاأمین 

 کند.د و همزما  به پسرش هم رسیدگی میکنمی
گفتم بعد از غاشا کتاا  بخواناد و کردم. بهش میرفتم خانه برای سیاوش غشا حاضر میعصر می 

کاردم. شاود. در را قفال میگفتم نمیخواست با من بیاید عروسای. مایکرد. میبخوابد. اخم می

عقاد را  هکاردم، سافرو دامااد شاروع می رفتن عروسرفتم عروسی. از آرایشگاهمی [....] رفتممی

تصاویر را  [....] مواواب باودم [....] شدانگاری کوچکی باعث دلخوری میهر سهل [....] گرفتممی

خاورد. کردم سیاوش هرشب تنهایی شام میکشیدم عقب تا همه توی کادر جا شوند. فکر میمی

نتو و روساری باودم. خوردم. با ماامی خوردم. مدام نوشابهیک ب ض گنده توی گلوم بود. شام نمی

 .(111)هما :  ریختمعرق می

 شود:. ق میشده و موفاش شناختهکم در حرفهشراره کم
آمدناد و از مان ی پولدار شهر من را شاناخته بودناد. میهاز دیگر احتیاجی به این کار نداشتم. 

گرفتم. پول خاوبی هم عک  میه ام تمام مدت پر بود. برای م لخواستند. برنامهعک  هنری می
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مساتند ساختن فیلم افتاده بود به جاانم. یاک فایلم شابه ههم داشت. هما  روزها بود که وسوس

 .(111)هما :  بدو  قصه

 ؛کند و در این کار موفق اساتآرزو بنگاه معامالت ملکی پدرش را اداره می کنیمعادت میدر 

 .  اجتماعی هدر عرص و موفقزنی فعال و پرتوا  

دکتار ( 1999) سرخی تو از مانکارمند وزارت فرهنگ است. در  سرگردانی هجزیرهستی نیز در 

هاا شخصایتی مساتقل و اجتمااعی شناس است. شخصیت زنا  در این داساتا لیال خواجوی روا 

ای اساتقالل اقتصاادی و اجتمااعی خاود را باه دسات است که گرچه با سختی ولی هریک به گونه

 اند.آورده

یابد. روایات بازتا  میکارانه وی ز  دوم و زندگی سخت و پنها  هلئمس، و دیگرا تا  در داس

ها پا  از فاوت ی ساالشاود. راول بیا  میخطا  به همسر او ،م یک مرددید همسر دو هبا زاوی

بیناد. راوی باه دلیال وجاود توماوری در رحام را در بیمارستا  می -زینت -ل اوشوهرش، ز  او

حمل دخترش در بیمارستا  اسات. مل جراحی دارد. زینت به خاطر وضعیاز به عبستری است و ن

راوی داستا  زندگی خود را از پشت در اتاق و بر روی تخت بیمارستا  خطا  باه زینات روایات 

ا برای زینات ناشاناس ، امشناسدیمالع دارد و کامالً وی را کند. او از جزئیات زندگی زینت اطمی

عناوا  همسار دوم، جایگااهی مخفای  ر سکوت و سایه را  ت ربه کرده و باهاست. راوی زندگی د

ی اسات. حتازندگی خاانوادگی بوده هاست. به تعبیر خودش همیشه خارج از حصارهای قلعداشته

که او همسر دوم مردی است. ز  در حین یاادآوری خااطراتش  شوندینمز  هم خبردار  هخانواد

خواهاد کاه کناد. او از مارد میاش را ساقط میهشاود و بچار میکه از مرد بااردا آوردیمبه یاد 

ا مرد وااهراً فرصات ایان کاار را پیادا اش پایا  دهد، امه زندگی دوگانهای برایش بگیرد تا بخانه

یاابیم کاه زینات ده ساال از های درونای ز ، درمیکناد. در خاالل واگویاهکند و فاوت مینمی

کارده و باه او احتارام شاه مراعاات حاال او را میتار باوده ولای همسارش همیهمسرش بزرگ

گشاشته و اصرار داشته که زینت از زندگی پنهاانی او چیازی نداناد و خباردار نشاود. راوی در می

کاا  ساکوت شاود. او کمارو میروباه -اساتدختر زینت که تازه زایما  کرده- بیمارستا  با بهار

هام کاه سرنوشاتی مشاابه وی  -راضایه- ترین دوستشی به صمیمیکند و حتخود را حفظ می

 گوید. اش نمیدارد، چیزی از آشنایی با زینت و خانواده

ل او نگاشاته زبا  همسر دوم یاک مارد باه همسار اولین رمانی است که از این رما  شاید او

و » -است. ناام رماا ای متفاوت به مسائل خانوادگی نگریسته شدهاست. در این رما  از زاویهشده
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است؛ گاویی در « دیگرا »و « خود»تمرکز رما  بر تقابل میا   هدهنددرلتمند و نشا  -«ا دیگر

دیاد آنهاا اسات. زنای کاه در  هاین داستا  خودی وجود ندارد و آنچه وجود دارد دیگرا  و زاویا

به عنوا  همسر دوم، جایگاه اجتماعی ندارد، ناام نادارد و باا حسارت باه کند، ها زندگی میسایه

چیزهاایی کاه او آرزو دارد، دارناد و باا صادای بلناد فریااد  هنگرد که همامی« دیگرانی»ی زندگ

ل کاه شاود؛ ز  اومیا  دو ز   آشکار میها کنند. از هما  ابتدای حضور در بیمارستا ، تقابلمی

ی خود بیافزاید و ز  دوم کاه تنهاا هاداشتهتا چیزی بر  رودیمدخترش باردار است و با شادمانی 

تا چیزی را که نماادی از زناانگی اوسات، باردارد. ز  دوم از  رودیمو با غم در بیمارستا  است و 

 گوید:ح  دردناک خود نسبت به نقشش می
کردم سرسبز کارد  آ  های آغازین گما  میتو سهم من یک بیابا  بود زینت. سال هدر پ  قلع

خورده، تنهاا و مان باا یاک سابد مارهم مزخ [...] بیابا  کار من است. به چشم من قهرمانی بود

خواساتم، چاه های ماردت مارهم گاشارم و میخواستم بر زخمایستاده بودم، مراقب، مواوب. می

وار گزماه[ ...] دانم، یکه و تنها شخم بزنم، بشر بیفشانم و از دل خاکی خشک گندم عمال آورممی

، در قلعاه کناار او هم آسوده بود[ ...] یچرخیدم و تو، آ  تو، توی قلعه، آسوده بودبیرو  قلعه می

 .(33: 1991)میرقدیری،  تو، بیرو  با من

ی از زنادگی ابهارهداند. او کاه در نهایات های  مرد می« زنگ تفریح زندگی»ز  دوم خود را 

 است: های او به دست آمده، معتقد است زندگی شاد زینت به بهای غمبردینم
 .(39)هما :  پنآ به دست آمده هلخی اتاق شماربهای تنهایی و تنُه به  هشادی و شور اتاق شمار

زنای کاه [ ...] امام؛ اصالً دو تا زنادگی داشاتهمثل یک چریک بیشتر عمرم را مخفی زندگی کرده

 .(19)هما :  و آهسته در تاریکی بزید، سیاهی یاد گرفته مخفی باشد، به ن وا سخن بگوید و آرام

شاود. همادمی ثمر، پنهانی و خورنده تبادیل میمادی از عشقی بیبه ندرو  رحم راوی  هغدّ

خاورد. ایان غادّه نماادی از آید و وجاود او را از درو  میوجود می ناخواسته که در درو  فرد به

عناوا  همسار دوم اسات. زنای کاه از هرچاه بار او راوی باه  هثمر و خردکننادپنهانی، بی هرابط

 گشرد، هی  در دست ندارد: می
ریه خاک و خاکستر از آنچه نامش را عشق نهاده باودم پا  زد. در زیار ایان آوار، شر زما  ریهگ

 .(19)هما :  ای پیچیده درهم!کهنه هن بود، لتای جستم نه ماهی! جوانی ممن نه ستاره

شادت انتقااد باود  آناا  در ایان رماا  باهبود  و تسالیماز سکوت زنا  و نقش سنتی منفعل

 شود:می
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ز از تباار خانمم؛ مهربا  هم هستم؛ رل هم هستم. یک رل واقعی مثل عزیز. درست مثل عزیمن 

 .(131)هما :  خفقا ! هسکوت، از قبیل

هایی کاه تاا سار هایش را بخورد. خوراک عزیاز کلماه اسات. کلماهعزیز عادت دارد دنبال حرف

جاور کلماه دهد. همینرت میدهد. کلمه را قوبندد و قورت میآیند و عزیز لب میزبانش هم می

خاورد، های ر غشا میما کمت هها. همین است که سر سفره از همشود با کلمهپشت کلمه سیر می

 .(191)هما :  گوید سیرم!می

 

 گیرینتیجه -5

تحقیقاتی که در با  ساخت اجتماعی سوژگی انسا  به دست داد، تصاویری تاازه  هفوکو به واسط

کنش ممکان  هداد  به حوزت. از نظر وی، اعمال قدرت، کنش سازما از مفهوم قدرت به کار گرف

نهادی حاکم اسات. افازو  بار آ ، « نظم»یا « رمزگا »کارگیری یک یا چند به هدیگرا  به واسط

نیروی مولدی است که تصورات مشخس ممکان را  هفرعی این نظم نیست بلک هقدرت تنها فراورد

دهد. قدرت نیروی مولدی است کاه مقاومات، در داند، شکل میخود ب هتواند درباراز آنچه فرد می

کند. هر قادرتی دو ساو دارد ست و این مقاومت با ت ییر نظام دانش، ت ییر میامندرج  تعریز آ 

نویسای زناا ، گیاری جریاا  رماا های قدرت وجود دارد. با شکلو همواره امکا  چرخش سویه

نویسای ای مقاومت، طفره یاا باازخوانی آنهاا در زناناههمفاهیمی از سلطه و سرکو  زنا  و شیوه

اسات. ت رباه و ادراک زناناه، هشاتاد اداماه یافتاه ههفتاد شاکل گرفتاه و در دها هفارسی از ده

هاای درک ، شایوه«دیگری»است. حضور ز  به عنوا  ازه را وارد ادبیات داستانی کردهمفاهیمی ت

قادرت  هگرفتاتحلیل رفتار اجتماعی و گفتما  شکل وی از واقعیات را تشریح کرده و در کنار آ ،

تاوا  آناا   یاست. آگاهی زنا  نسبت به موقعیت و شارایط تااریخی و اجتمااعال بردهؤرا زیر س

رماا  باه عناوا  ناوع ادبای مادر ،  وبخشاد تحقق میرا در بستری تاریخی  برای نگاشتن خود

 .  نعک  سازدخوبی مهزنانه را ب هاست این ت ربتوانسته

باید توجه داشت که نقد قدرت به جهت اصالح و بهبود شرایط رفتاری است که هردو قطاب  

ساازد. طارح مساائل مبتالباه زناا  تصاویری هایی مواجاه مایپشیر را با چالشگر و سلطهسلطه

است. ت ییر جایگاه زناا  از ابژگای باه ساوژگی، تر از شرایط آنا  به دست دادهتر و ملموسواقعی

ویژه در تشریح گفتماا  قادرت در فضاای خصوصای، نقشای ها از حاشیه به متن آورده و بآنا  ر

تار یتر و جزئاهای خود به روابط انسانی باه شاکلی عمیاقاست. زنا  در رما گشار ایفا کردهأثیرت

هاای زناا  اهمیات مسائل خانوادگی در رما  هفردی در حوز –ویژه روابط میا  هکنند. بنگاه می
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شده توسط زنا  با محوریت فضای خصوصی و آشکار ساختن روابط ناساالم . گفتما  خلقیابدمی

هاای موجاود عقالنای، هن ااری و خأل قدرت در فرهنگ سنتی، کنشی متقابل برابار هسویو یک

ای برجساته گونهه های نادرست را بمطلو  در مناسبات قدرت را  شکل بخشیده، مفاهیم و گزاره

. این چارخش در پاشدمیفروآ   هشدم، یکدستی و عقالنیت از پیش تعییناست که انس اساخته

ای از قادرت در هاای تاازهشده، باه ای ااد حاوزهچارچو  نظم مستقر قراردادی و از پیش تعیین

 است.       نویسی زنا  ان امیدهرما 
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