
 D
O

I:1
0

.2
2

12
4

/n
aq

d
.20

2
0

.12
1

9
9

.1
6

23 

 

 

 

 

 

 

 نسیم مرعشی هنوشت هرسافتراق زنان و تحلیل آن در رمان  هنظری
 

 1 زادهتهمینه شجاعت  

 *2دکتر نرگس اسکویی

 3دکتر آرش مشفقی

 

 4/91/9111تاریخ پذیرش:     91/91/9119تاریخ دریافت:  
 

 چکیده

ت واقعهی از او، های اجتماعی بشری، نه  بازنهنا را در سامان «زن»ها تعاریف موجود از فمینیست

افتهرا  و »کار، زنان را دعوت به  دانند و در مقام راهفرهنگ مردان  از زن می بلک  نناسایی هژمونی

های مختلف فمینیسهتی، تعهاریف مختل هی از جوامه  افترا  در دیدگاه  نمایند. نظریمی «استقالل

ابهد  امها دسهتاورد منظهور و یهای نههودی میگاهجنسیتی تا  لوتنهرهای تکمادرساالر و آرمان

های معههود از زن نهتها و باورداهای پیرامون افترا ، کمک ب  پاک کردن انگارهنظری   موعود هم

ننا تی حقیقی از اصالت و عاملیت  ود دسهت یابهد. در ایهق مقاله ، به  ک  ب  هستیاست، برای آن

را  ههر موجهود در رمهان   ل زنانروش تحلیل محتوای قیاسی، دالیل و نیز نتایج حاصل از استقال

ایم. آنچه  از ایهق جسهت و افتهرا  بازجسهت   اب نظرینده در بهای فمینیستی ارائ براسا  نگرش

نباهت ب  نوعی تنبی  یا تبعید  ود واست   هر رمان ک : اگرچ  استقالل زنان در دست آمد اینب 

ب  رسهیدن به   ودبهاوری، اسهتقالل،  دارد، اما حداقل در مورد نخصیت اصلی داستان، نوال، من ر

است ک  نانی از نوعی سه ر نههودی در آرامش، عاملیت و هماهنگی و اتحاد با عناصر هستی گشت 

 .افترا  ب  آن توج  دارد   ود است، یعنی همان چیزی ک  نظری
 

 .،  ودنکوفایی، عاملیتهر افترا ، رمان   ادبیات فمینیستی، نظری واژگان کلیدی:
 

 آزاد اسالمی بناب زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ش وی دکتریدان. 1
 

 

 oskooi.n.1350@gmail.com * دانشگاه آزاد اسالمی بناب ادبیات فارسی دانشیار زبان و. 2

  . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی بناب3

 9، شماره ایپپی   3199تان س بهار و اتب  ، اول ، دورهپنجم  سال
 

 123-142صفحات          مقاله: پژوهشینوع 
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 مقدمه -1

گرا و سا تگرا در موضهو  ننا تی، انسان های مختلف فردی، اجتماعی،نناسان با گرایشروان

تحقیقهات   انهد. ایهق گهروه دانشهمندان، در ادامههای بسیاری ارائ  نمودهبحث 1افترا  و ت رد

  عنهوان پایه های نخصیت، بر اصهل افتهرا  به در ایق مبحث و در طی نظری  فروید زیگموند

هن ار ن، کودک انسان، در مسیر ب آنا هاند. ب  عقیدتکامل و تعالی نخصیت آدمی تأکید نموده

استقالل مهق از   ب  مرحل و رسیدن کمال و استعالی نخصیتی، از گذار از وابستگی ب  دیگری

دیگری قرار دارد، هرگز ب  تعهالی،   است  بر ایق اسا ، مق تا زمانی ک  زیر سایناگزیر دیگری 

 ودماندگی  واهد بود  چنهیق و در 2استقالل هویتی و عاملیت نخواهد رسید و گرفتار حقارت

در  3همزیسهتی پریشیرواناز ا تالل  پیوست نخصی، مادام ک   ود را از تعلق ب  غیر نرهاند، 

 .(311، 222، 111، 171-171، 171، 113: 1311)فیست، عذاب  واهد بود 

نناسهی و اصل افترا  یا ت رد، بعدها مورد توج  دانشمندان علوم دیگر نظیر فلس  ، جامع 

های فلس ی هوسهرل، های ا القی و پدیدارننا تی، نظیر بحثسیاست هم قرار گرفت  دیدگاه

ادی بسیاری نهد که  مباحث فرهنگی و انتق  و دیگری، پای 1فوکو، سارتر و هایدگر در باب مق

و  2، مطالعهات پسااسهتعماری5توان ب  مباحثی چون رادیکالیسهم فرهنگهیها میتریق آناز مهم

مثابه  بهدل مطابق ایق نظرگاه، مق، دیگری را صرفاً ب  .ی فمینیستی اناره کردهابر ی جنبش

و ایق یعنی ن ی غیریت مطلهق دیگهری ( 111: 1311)هوسرل، کنم  ودم، غیرمستقیم درک نمی

دیگری برای  ودش یک مق است و وحهدت آن نه  »ک  حالیدر 7و تقلیل آن ب  یک مق دیگر

  ب  عبارت دیگر، دیگریِ مق، مهقِ محیهی اسهت که  بهرای در ادراک مق، بلک  در  ود اوست

ای بهرای  هویش آغازی ریش   وجود دانتق نیازی ب  هیچ چیز ندارد، بلک  وجود مطلق و نقط

 (.  11: 1311)لیوتار، « امگون  ک  مق برای  ود چنیقاست، همان

د اسهت اده نناسهی بهرای بیهان م هاهیم مهورد نظهر  هوها هم از ایق تئهوری روانفمینیست

گویند در اغلب جوام ، زن در برابر وجود اصل، یعنی مرد، وجهودی غیراصهلی و اند  آنان میکرده

  گهذاری غیرمنطقهی برپایهفرودستی زنان از اسها  حاصهل یهک فر »نود: دیگری نمرده می
                                                           
1  .  individuation 
2  .  inferiority feeling 

3  .  symbiotic psychosis 
4  .  ego 
5  .  Cultural Radicalism 
6  .  Postcolonialism 
7  .  alreat-ego 
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ههای جنسهیتی در توزیه  مردان  است ک  تحت آن ت اوت  جنس افراد نیست، بلک  حاصل سلط

و  )منسهبریج «گردانهدد الت داده نده و زنان را ب  طرز سیستماتیک از آن مزایا محهروم می مزایا

پس زن نیاز دارد تا  ود اصلی را بیابد، رند دهد و از موجودیت و عاملیهت  هود . (21: 1317، دیگران

دفا  کند  بدیق جهت بخش عظیمی از معتقهدان فمینیسهم، زنهان را به  افتهرا  و اسهتقالل بهرای 

 کنند. بینی ننا تی صحیح از نأن و منزلت طبیعی  ود دعوت مییافتق فرصتی جهت جهان

رحم مردانه  و بهی  ثیر سهلطأگوید ک  تحهت تهنسیم مرعشی، از زنی سخق می  نونت هر 

جنگ، دچار  ودبا تگی هویتی و فرهنگی نده، تمامی باور  ود را ب  نقش اصهیل زن از دسهت 

 جنسهیتیتک  رصتی جبری برای استقالل، در نکل زیسهت در جامعهاست. طرح داستان، فداده

دهد  ایق افترا ، در اصهل چالشهی ههویتی بهرای ایهق زن اسهت تها دور از در ا تیار زن قرار می

بینی های فرهنگی قاهر،  ود و نیروهایش را بهتهر درک کنهد و به  جههانسازیها و انگارهتلقیق

 تری از  ود دست یابد.کامل

 

  بیان مسأله  -1-1

های لیبههرال و رادیکههال، هههای اول و دوم و سههوم، یعنههی فمینیسههتهای موجفمینیسههت

 های مارکسیسهت و سوسیالیسهت وها، فمینیستهای رمانتیک، اگزیستانسیالیستفمینیست

داسهتعماری  ههای ضالمللی )یا جهانی( با گرایشهای فرهنگی و بیقدر ایق اوا ر، فمینیست

کههدام تعههاریف و داننههد و هرالل زنههان را ضههروری میها، اسههتقمینیسههتچنههیق اکوفو هم

افتهرا  در ادبیهات فمینیسهتی جههان،   اند. نظریای برای افترا  طرح کردههای ویژهتئوری

است  در میهان ایق نظری   لق نده  انعکا   وبی دانت  و آثار بسیاری برای بسط و توسع

اصلی ایق   لأاست. بنابرایق مست لی یافت  هر رمان  در آثار معاصر ادب فارسی، ایق نظری 

تحلیهل  هافتهرا  و بررسهی آن به  نهیو  ها در باب نظریهتحقیق جست و در آرای فمینست

ای از ادبیهات فمینیسهتی در ، نونت  نسیم مرعشی، به  عنهوان نمونه هر قیاسی در رمان 

 ادبیات ایران است.

 

 پیشینه و ضرورت تحقیق -1-2

اسهت  چنهد مقاله  پیرامهون ایهق تاکنون در تحقیقات دانشگاهی و رسمی نقد نشهده هر رمان 

مهاتمِ »  در مقاله (1317)آبادی ها و ص حات اینترنتی دیده ند  از آن جمل : فیضرمان، در پایگاه
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ها تحلیل کرده، تمرکز دیگهر روانی جنگ بر انسان -ایق داستان را از منظر عوارض روحی« ناتمام

ای بها عنهوان در مقاله  (1312) اسهت  کنعهانینخهل( بهوده -صهدا -دهای داستان )رنگآن بر نما

اسهت و از او ماننهد بر روی نخصیت مرد داستان )رسول( متمرکز نهده« هر نگاهی ب  رمان »

اش ان هام ای بحرانی، تمام تهالش  هود را بهرای ح هن  هانوادهکند ک  در زمان قهرمانی یاد می

به  تحلیهل  بهار دیگهر« ههر نگاهی به  رمهان »ای با نام در نونت  (1312) سروردهد  امیدیمی

الگهوی اسهت و داسهتان را از منظهر کهقمثاب  قهرمان اصلی داستان پردا ته نخصیت رسول، ب 

ها بر روابهط بهیق اعیهای  هانواده )متهأثر از فیهای جنهگ( ههم س ر نقد نموده  در ایق تحلیل

  ایهق تحلیهل هها بها موضهویهک از ایهق تحلیلص است ههیچک  مشخچنان .استپردا ت  نده

فرهنگیِ متیمقِ فرودستی زنهان، به   هندهای تثبیتوارهچند توج  ب  عادت وانی ندارند. هرهم

آثار ادبی فارسی، امروزه از کمیت مطلهوب   ای در مطالعای و چندرنت رنت نکل تحقیقات میان

اسها  نظریهات فمینیسهتی افترا  بر  ألآثار، توجهی ب  مسیک از ایق بر وردار است، اما در هیچ

کههدام از تحقیقههات افتههرا  در هههیچ  نظریهه ، وی حاضههربراسهها  جسههت ،نشههده اسههت و اصههوالً

 است. پژوهشگران نقد ادبی وارد نشده

 

 بحث و بررسی -2

 (  1افتراق )تفرد، استقالل هنظری -2-1

  2شناختیافتراق و استقالل روان -2-1-1

نناسهی رنهد اسهت. افتهرا  جهزو کهاوی فرویهدی و منبعهث از روان ، اصهلی در روانافترا

وابسهتگی( -)تعلهق 1است ک  از م ههوم سرسهدردگی 3گریتحلیلتریق الگوهای روانبنیادی

نهنا تی است و در واق  ناظر بر اصهل اسهتقالل و جهدایی روانعاط ی و هویتی نشأت یافت 

چهون ههای دیگهری هموری افتهرا  )بها نامفروید در تئ زیگموند  (Bloom, 1980: 23).است

ت رد، فردیت و استقالل( ب  ایق مسأل  توج  نمهود که  کهودک در ابتهدای به  دنیها آمهدن، 

وار بها مهادر دارد و وجهود  هود را بها مهادر یها دایه  یکدارچه  پیوندی ناگسستنی و نهی ت 

نی، بیق  ود )سوژه( و جهان انهیا ذه  گونمراحل رند نخصیتی، ب   پندارد  اما در اداممی

                                                           
1  .  Separation 
2  .  psychological Separation 
3  .  psychoanalysis 
4  .  attachment 
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فیزیکهی و در  -اول رند نهنا تی  افترا ، در وهل  نود  الزمو دیگری )ابژه( تمایز قائل می

نهر  افتهرا ، کهودک اسهت، یعنهی پیش هثانوی بودن در رابط  با مادر یها نگهدارنهد  مرتب

هن هار و سهالم اش همزیسهتی بپیوستگی و در رابط  بودن است  اگر کهودک بها نگهدارنهده

بعدی رند، یعنی افترا  نیز ب  سالمت طی  واهد نهد تها   دانت  باند، ب  دنبال آن، مرحل

ن س و عاملیت کافی دست یابهد  امها بهودن در کودک ب  نخصیت مستقل و متعالی با عزت

برای کودک ب  همراه  واهد آورد  در چنیق حالتی فرد فاقهد  ،ناسالم وابستگی ناایمق  رابط

های قالل، اصالت هویتی، عزت ن س و عاملیت نخصیتی بوده و گرفتهار انهوا  اضهطراباست

هها  واههد بهود. پهس از رن وریهای نخصیتی و ارتباطی و نیهز انهوا  روانبنیادی، کاستی

، مارگهارت 1نظیهر مالنهی کلهیق -ههای مطالعهاتی گونهاگونبا گرایش-نناسانی فروید، روان

، 111، 171-171، 171، 113: 1311)فیسهت، ، 5، جان بولبی1ز کوهات، هین3، اوتو کرنبرگ2ماهلر

: 1315)مهوللی، ژاک لکان  ( 111، 113، 11: 1311)هورنای، اریک فروم، کارن هورنای ، (311، 222

تئوری افترا  گسترش دادند و هر یهک از آنهان   ، مطالعات وی را در زمینو غیره (211-171

  زودند.بر ایق اصل اف دیدگاه نویی را 

 

 افتراق فمینیستی هنظری -2-1-2

افترا  فمینیستی را مطرح کردنهد.   افترا  فرویدی، نظری  ها با الهام گرفتق از نظریفمینیست

ننا تی زن از  ودش اناره دارد و سدس از ضهرورت ایق نظری ، نخست بر لزوم تکمیل هستی

 واههد زن می»گویهد  می ههویتی در موضهو  زن سهخق -های فرهنگ جنسیتیتغییر انگاره

طبیعی و آزادن  رند کند و ذهنیت  ود را بارور کند، روحهش بهدون مهان  بانهد و در مسهیر 

مردانه  در    ا ک  جامع( و از آنFuller, 1971: 34« )های ذاتیش مانعی نباندنکوفایی توانایی

ها ههم که  از سهتفشهرد، فمینیرند و تکامل هویتی  ود ن  بر افترا  بلک  بر ت اوت پهای می

جای ایستادگی بهر رونهد اولیه  و اند، ب تری بودهقرن نوزدهم، ب  دنبال تغییرات فرهنگی وسی 

کیهد أههای دو جهنس تهای مشابهتی میهان زنهان و مهردان، اغلهب بهر ت اوتگاهاصرار بر تکی 

که  زنهان   هاگوید که  از آنمی های فمینیستیزورآزماییاب الیزابت گرا  در کت»نمایند  می

                                                           
1  .  melani klein 
2  .  Margaret Mahler 
3  .  Otto Kernberg 

4  .  Heinz Kohut 
5  .  John Bowlby 
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برابهری را  مثابه های اجتماعی آزاد بانند، الزم است ت سیر عهدالت ب باید برای بازتعریف نقش

ها بهتر است ب  عنوان سیاست استقالل از مرد فهمیده نود تها سیاسهت کنار بگذارند  هدف آن

در  کسی  هود راودمختاری متیمق ایق حق است ک  هربرابری با مرد  از نظر او استقالل یا  

  بهدیق ترتیهب اغلهب (71: 1311نیها و مردیهها، )پاک« قالب م اهیمی ک  دوست دارد تعریف کند

غیرعقالنهی و   های انتقادی و  ودتکاملی، بر جنبها، در عیق اهمیت دادن ب  اندیش فمینیست

ههای طبیعهی ههای زنانه  )تواناییانهد و معتقدنهد که  کی یتنهودی رند هویتی اناره کرده

 تواند منبعی برای قدرت نخصی، غرور و منشأ نوزایی عمومی باند. زنان( میمختص 

 

 پیوند با طبیعت برای درک عاملیت و استعالی زنانه-2-1-2-1

ها و نناسان نظیر فروم و کارنای، در مقام راهکهار بهرای ن هات بشهر از اضهطراببر ی از روان

زگشت انسان به   هود طبیعهی و زنهدگی های زندگی پیشرفت  و صنعتی امروز، از لزوم باتنش

های بسیاری بر همیق اسها ، اند  فمینیستطبیعی برای درک بهتر از قابلیت  ود سخق گ ت 

انهد. مسیر  ودنکوفایی و تعالی زن را در بازگشت و پیوند وی ب  زندگی طبیعی عنهوان نموده

بهود که  سهنت  (1115) «زنهان در قهرن نهوزدهم»  بها مقاله 1فهولر آغازگر ایق ت کر، مارگارت

عاط ی و نههودی   اسا  متافیزیک آمریکایی بنا نهاد و زنان را بر سویفمینیسم فرهنگی را بر

احقها  حقهو  بومیهان   زمهان در زمینهنمود  فهولر که  همننا ت و تکامل استعالیی داللت 

حقهوقی و  کرد، معتقد بود ک  زنان بایهد قواعهدآمریکایی تالش می هپوست و استعمارزدرنگیق

(. وی نهرح Fuller, 1971: 34ک  از بیرون بیاموزند )را از درون  ود کشف کنند ن  این فرهنگی

اسهت: زن افتهرا ِ  هود را از یهک سهنت بهومی آمریکهایی به  وام گرفته   دهد که  نظریهمی

د است  بنابرایق از چادر اجتماعی  هود ب  اینک  با  ورنید ازدواج کردهآورپوستی باور میسرخ

 ها در پیوسهتگی کامهل بها طبیعهت روزگهار سهازد و در آنای برای  ود میلب نود، کجدا می

تواند نمادی باند از راهی ک  زنان بهرای فولر معتقد است ایق سنت می ( Ibid: 101)گذراند می

ههای فرهنگهی  ودبرانگیختگی و تغییرات فرهنگی باید طهی کننهد، جهدا از تعهاریف و ت اوت

 (. Ibid: 119-120) با  ورنید نامیرای حقیقت درونشانساز و در پیوند ن دنیای مردا

 
 

                                                           
1.  Margaret Fuller 
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 جنسیتی یا مادرساالرافتراق و تئوری آرمانشهر تک هنظری -2-1-2-2

ههای حقیقهی از ها بهرای افتهرا  و ت هرد زنهان و دریافتکار دیگری که  اغلهب فمینیسهتراه

جنسیتی بها محوریهت زنهان نهرهای تکآرمان مندی ازاند، بهرههای زنان  مطرح نمودهقابلیت

و معتقد بود ک   ودبهاوری  فشردردیت و استقالل زنان پای میبر ف 1کرافتاست  مری ولستون

زنان  در افترا  میسر  واهد ند  افتراقی ک  موجب تقویت هویهت و ذهنیهت زنهان از  هود و 

 ,Wollstonecraftهای مهثثر در زنهدگی  صوصهی و عمهومی  واههد نهد )حصول پیشرفت

افتهرا  و  هودانگیختگی   های نظری، از دیگر تئوریسیق2(  نارلوت پرکینز گیلمق149 :1975

 3«زنهان و اقتصهاد»مادرسهاالر اسهت  وی در آثهار مهمهی نظیهر   زنان و طرفدار تشکیل جامع

  ، از نظریه(1113) 5«در  انه »و  (1111) 1«دنیای مردسا ت  یها فرهنهگ مردمحهور»، (1111)

( و تز اصهلیش روی کهار آمهدن نظهام ارزنهی Gilman, 1979: 133کند )افترا  زنان دفا  می

ورزی را متحهول محهور، اصهول عشهق. ب  باور گیلمق، فرهنهگ زن(Ibid: 251)مادرساالر است 

تغییهر « مراقبت، پهرورش، تهأمیق و آمهوزش»نموده و امر حکمرانی را در معنای مادری یعنی 

ههای تهریق کتابک  یکهی از مهم (،1115) سرزمیق او  گیلمق در رمان (Ibid: 190) واهد داد 

 هود را   افترا  فمینیستی اسهت، اتوپیهای مادرسهاالران  اسا  نظرینده برفمینیستی نونت  

است  ساکنان ایق سرزمیق، زنانی هستند ک  در صلح و آرامهش کامهل بها  هود و ترسیم کرده

دهنهد نسل می  کنند، از طریق بکرزایی ادامیافت میها را بازبال  وارند، ززیند  گیاهطبیعت می

الیزابهت کهدی  ،2(. سارا گریمکهیGilman, 1970: 28واحد آنان است )  النو  مادری، الهو رب

هایی برای تشهکیل بودند ک  ایده ایهای موج اولیفمینیست، 1، ماتیلدا جاسلیق گیج7استانتون

اهی دانتند  آمار اتوپیاههای فمینیسهتی مبتنهی بهر اسهتقالل زنهان جوام  مادرساالر یا مادرن

 .بسیار بیشتر از م ال ایق تحقیق است

 

 

                                                           
1.  Mary Wollstonecraft   
2.  Charlotte Perkins Gilman 

3  .  Women and Economic 
4  .  The Man-Made Word 
5  .  The Home 
6  .  sarah grimke 
7  .  Elizabeth Cady Stanton 
8  .  Matilda Joslyn Gage 
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 تصویری از عدم استقالل و فقدان عاملیت زنان در رمان هرس -2-2

اسها  عنصهر جنسهیت و دوپهاره نهدن ذهنیهت جهاری در آن بر ،ههر ویژگی اصلی رمهان 

وگان ، ب  دو بخش زنانه  و مردانه  اسهت  ایهق ویژگهی از مرزبندی اغلب عناصر آن در تقابلی د

افکنهی داسهتان احسها  ها، تا طرح، پیرنگ و حتی گرهروایت از نخصیت همان آغاز در اجزاءِ

دیهد   است. داستان از زوایتنظیم نده ،نود. رمان در ه ده فصل، بدون رعایت توالی زمانیمی

های ذهنهی هایی نظیر توصیف، انوا  گ تگو و تداعیوهگیری از نیکل و با بهرهراوی دانای نیم 

بندی بدون نظم کتاب، ذهق مخاطب روایت و فصل ههای موجود در نیونود. تعلیقروایت می

انگیهزد. عناصهر دیگهر داسهتان، نظیهر را ب  کشف مناسبات داستان و پیگیری روایهت آن برمی

رود. دیگهر ویژگهی اصهلی فراتر نمی پردازی و فیاسازی از کمک ب  طرح اصلی روایتنخصیت

رمان، رنگ و بوی اقلیمی آن )جنوب ایران( اسهت که  در اسهامی انهخان، عناصهر و امهاکق، 

ها و توصی ات و فیاسهازی داسهتان وجهود دارد  جهز نمادههای بهومی نظیهر گویش نخصیت

در زبهان  چون تشهبیهات و اسهتعاراتها، نویسنده از عناصر بالغی دیگری همها و  وراکینخل

 است.   گرفت روایت بهره

ایم: بخهش اول در ایق رمان ب  دو بخش اصلی تقسیم نمهودهرا تحلیل از تصویر زن   ارائ

به  بررسههی وضهعیت نخصههیت اصهلی زن، نههوال، در زنهدگی  ههانوادگی و پهیش از افتههرا  

ر موجودیهت ها و فشارهای محیطی برن وریها، نیازها، روانها، تنشپردازد و از اضطرابمی

او  بحث  واهد ند تا دالیل انگیزش او برای افترا ، ت زی  و تحلیل نود  سدس در بخهش 

 دوم، از افترا  زن و سعی او در بازیابی  ویشتق و استقالل هویتی او سخق  واهد رفت. 

های مهنظم و متهوالی بنهدیاز  هالل بخش ههر رمهان  متقالزم ب  یادآوری است ک  

 فت است.تحقیق، قابل دریا

 

 اضطراب بنیادی و اختالل هراس زن -2-2-1

اسهت  در والد ب  سرپرستی پدر، بزرگ ندهتک هنخصیت اصلی زن داستان، نوال، در  انواد

های زندگی و قبهل از آغهاز جنهگ، پهدر، عموهها، و پسهرعموها حامیهان اصهلی او تمام سال

ان، به  پسهرش نهرهان منتقهل اند  پس از ازدواج وابستگی عاط ی ندید نوال به  مهردبوده

گیهرد و از آن پهس، نهوال را ا هتالل ایق مهردان را از او می  نود اما  شونت جنگ هممی



 131   9311ستان بهار و تاب، اول هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ..."هرس"در رمان  افتراق زنان و تحلیل آن هنظری

 

نهدت نهوال را میهطرب و گیرد. از دست دادن حمایت مردان ، به فرامی «مردیبی»1هرا ِ

( و است  ایق اضطراب از دلبستگی ناایمق زن ب  مردان زنهدگیش )نگهدارنهدهافسرده سا ت 

و  2مردی، همچنیق باعث توهمنود  ا تالل هرا  بیمیعدم استقالل نخصیتی وی نانی 

یر واقعی ناتوان مانهده: است و در ایق حالت او از دیدن و درک تصاوپریشانی ذهنی نوال نده

ده سهال بهود که   [...] دیهددید توی  یابان. فقط زن میکرد مرد نمیچ  نگاه مینوال هر»

 (. 21: 1312)مرعشی، « دیدهای اهواز مرد نمیاباننوال توی  ی

است، تا جایی ک  وی بها ناهی زن ندهپایق توهم و اضطراب بنیادی، باعث پریشانی و بی

بروند نیراز، اص هان، تهران، هر نهر دیگری که  » واهد: اصرار تمام از همسرش رسول می

توج  نمود ایق است که  ایهق احسها   ای ک  باید ب  آننکت  ( 21 همان:)« مرد دانت  باند

مردی زن در عیق بودن رسول، نهوهرش، در او وجهود دارد و ههر پشتوانگی، تنهایی و بیبی

ظاهری داستان، ک  رسهول تمهام تهوانش را   کند. ایق امر با توج  ب  الیروز بیشتر رند می

رمنصه ان  و اول، غی  اسهت، در وهلهبرای ح ن زنهدگی و حمایهت از همسهر به  کهار بسهت 

رسد گون  ب  نظر میرسد  زیرا در بردانت نخست، ایققدرنشناسان  )از جانب زن( ب  نظر می

تهالش  گزارک  گویا تمام ایثار و از ودگذنتگی در ایق زندگی از جانب مرد است و زن سداس

ن و تر از روابهط ایهق زهایی عمیقهای زیریق داستان ب  گون و محبت او نیست، اما در الی 

مهردی زن در عهیق بهودن مهرد را ممکهق نود ک  درک تنههایی و فوبیهای بیمرد اناره می

است. ایق دالیل از  الل گ تگوهای ذهنهی و تهداعی  هاطرات نخصهیت زن و مهرد سا ت 

 ها اناره  واهد ند.تحلیل ب  آن  است و در ادامداستان در روایت وارد نده

 

 زنخودباختگی و ایستایی شخصیت  -2-2-2

سا ت دارد و پیشرفت  همرد است ک  امید و اید فقطرسول، ل و در زندگی پس از جنگ نوا

گیری بهرای زنهدگی کند  زن فرورفت  در الک افسردگی  ود، هرگونه  ا تیهار و تصهمیممی

های لاست و  ود گرفتار روزمرگی و غر  در  اطرات سها انوادگی را ب  رسول واگذار کرده

گذرانهد. در ایهق زنهدگی، اصهل رسهول اسهت و زنهان )نهوال و دو ار میپیش از جنگ، روزگ

انهرژی  د ترش( دیگرانی هستند ک  وجودنان تابعی از وجود مرد است  از ایق روی بیشهتر

                                                           
1  .  phobic discorder 
2  .  hallucination 
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گیر ک  مرد کسی اسهت که  به  نهکار ایق ذهنیت هم »نود، زیرا مرد صرف رند  ود می

است ک  مرد موجودی برای  ود و روب  دهآورد باعث نجنگد و پول و افتخار میرود، میمی

(  Jaggar, 1983: 199« )رند باند و زن موجودی در ود یعنهی دیگهری، سهاکق و وابسهت 

قهراری و نهاتوانی از چنان که  فشهار روانهی، اضهطراب دائمهی، نومیهدی و افسهردگی، بیهم

ا ، رسهول بهاستسازگاری با جهان نخصیت نوال را ب  سکونت و در ودماندگی گرفتار کرده

فقهط رسهول بهود که  از زنهدگی : »کند ود را هموارتر می های رندتحصیل راه  کار و ادام

ک  ذکر نهد در ایهق زنهدگی اصهل مهرد . چنان(11: 1312)مرعشی، «  واستقدر زیاد میایق

است و زنان در حانی  قرار دارند، از ایق روی اهمیت امور مربو  ب  مرد و زندگیش بر تمهام 

 اطر مرییهی و زد حتی ب چیز از کارش نمیب   اطر هیچ»دیگر زندگی تقدم دارد:  مسائل

 همهان:)« نهدد ترها. زندگی نوال و د ترهایش با رسول بعد از تیم اداره نهرو  می  مدرس

« بهرای  هود»نهوال بها زنهدگی « در ود»های روننی از تعارض زندگی . نویسنده نشان (51

رغم حیور نوهر، برای مردی زن، علیهد تا علت انزوا و هرا  بیدرسول در ا تیار قرار می

ای از وجود مرد تواند بهرهمردی ب  رنج است، اما نمیتر نود  زن اگرچ  از بیمخاطب رونق

ن و نیازههای او اولویهت دارد ببرد زیهرا بهرای مهرد،  هودش و کهارش بهر دیگهری، یعنهی ز

. زن با درک درست از ایق واقعیهت و (55همان: ) «حالیش برای افتخار بود. برای کارش ون»

 است.  ود  زیده  رن ورانروان  پذیرش آن، از متق زندگی ب  حانی

 

  زنان  هتوزی فرودستاننابرابری جنسیتی و کینه -2-2-3

اش آنهکار اسهت. بخشی ب  مرد و غیر ودی پندانتق زن، در رفتار رسول با  هانوادهاصالت

پسر و عدم توج  چندانش ب  د تران، دلیل دیگری برای دوری نوال از  دلخونی او ب  فرزند

و  1مرد است  سرد ندن عواطف رسول در غیاب فرزند پسر، احساسات من ی نظیهر حقهارت

جای داستان ب  دوگانگی کنش مرد است  نویسنده جایرا در زن تشدید نموده 2 ودانتقادی

که  موجهب ایهق مسهأل  جهز آن( 31: همهان)کند می در رفتار با فرزندان ذکور و اناثش  اناره

است پسری ب  مهرد نود ک  چرا نتوانست سر وردگی بیشتر نوال و سرزنش درونی در او می

                                                           
1 . inferiority feeling 

2 . self- criticism 
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ب  نوال است، حهس نهدیدی از ن هرت و   بدهد، در د تر دوم  انواده، امل، ک  بسیار وابست

 است. نسبت ب  پدر و برادرش ای اد کردهتوزی کین 

برای توصیف نوعی واکنش احساسهی به   نیچ  فردریشتوزی را نخستیق بار ین ک  مقول

توزی را به  عنهوان ا هال  اجتماعی و فرهنگی ب  کار برد  نیچه  کینه  هنرایط محدودکنند

اکتسابی فرودستان در برابر منش زبردستان قرار داد  از ایق دیدگاه ا ال  فرادسهتی، کهنش 

  نخصیت امهل در داسهتان (15: 1312)الجوردی، واکنش است  فرودستی،  توزانو ا ال  کین 

پانهید. هایش زههر میاز چشهم»توز و  هودویرانگر اسهت: ای از یهک زیردسهتِ کینه نمون 

  دار کینه  امهل میهرا (11: 1312)مرعشهی، « ها رسهول را بکشهدتوانست با همهان چشهممی

وح او وجههود دارد و بهه  نههکل زنانهه  در ایههق داسههتان اسههت. عصههیانی کهه  در ر-فرودسههتان 

آن بها مهرد زربردسهت   و مقایسه « ود»نگرش یک زن ب    کند، نتی گری بروز میپر اش

است  مهادربزرگ ای بروز نمودهگون است. ایق عصیان در س  نسل از زنان داستان، هر یک ب 

 همهان:) و دیگر ههیچ  بهری از او در دسهت نیسهت نوهر فرار کرده  نوال( از  انامل )مادر 

 هدههد و سهران ام او نیهز به  نهیوت اوتی اعتراض  ود را بروز می  مادر امل، نوال، با بی(53

آمیز را اعتراضی  شونت هنسل سوم، نیو هنود  امل، نماینددیگری از زندگی مرد  ارج می

گرایی مشههود در عملکهرد پهدر، نظیهر غصهب اتها  امهل و اسهت  جنسهیتدر پیش گرفت 

کم چیزات  جم  کق ببر تهو اتها  انهیس. کم»-آن ب  پسری ک  در راه است  ا تصان دادن

موجهب بهروز و پهرورش  -(37 همهان:)«  واد برا  هودشبرادرتون  و باال ره پسره. اتا  می

توزی و  شم امهل، به  است. کین جو و عصبی در وجود د ترک گشت چنیق نخصیت کین 

  نود.هم من ر می -تهانی–نابودی یکی از فرزندان  انواده 

 

 مهرطلبی زنانه  و پذیرش فرادستی مردان  -2-2-4

ههای تهدافعی نانهی از عهدم اسهتقالل نخصهیتی، و مهرطلبی هر دو واکنش 1پذیریسلط 

نوال ب  قصهد جلهب رضهایت و  ( 131-11: 1311)هورنای، رن وری و اضطراب دائمی است روان

طوری دیگر تا نب البد رسول هم ایق»نود: محبت همسر در رویای آوردن پسری باردار می

)مرعشهی، « آیهدکنهد و وسهط کهار میماند. روزها ب  عشق پسرش ول میبیرون از  ان  نمی

کنهد  های نخست، او را امیهدوار به  دانهتق پسهری میسونوگرافی در ماه  نتی  ( 31: 1312

                                                           
1  .  submissiveness 
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های معنهایی بسهیاری ی نویسنده در نادمانی و انتیا  زایدالوصف زن برای پسردار ندن، ال

نظیر نیازمندی زن ب  حمایت دائمهی یهک مهرد و نیهز برتهری و ت هو   را از فرودستی زنان 

نود پسری دانت  باند برای  ود قدر  وب میچ »است: گن اندهدر داستان جسمانی مرد 

 واههد چیهزی از کابینهت بهاالیی  ودش، پسری ک  از هم  بلندتر باند و نهوال وقتهی می

ها و بازوهایش مثل آقای نوال  پهق و قوی. دارد صدایش کند. قدش مثل رسول نود، نان بر

 واههد. نهوال بتواند نوال را وقتی پیر ند بهردارد و روی دسهت ببهرد به  ههر ک ها که  می

دانسهت وقتهی پسهرش را می [...] اش برود تا بزرگ نودبان صدق بگذاردش جلوش و هی قر

آمد به  ز هیچ چیز نخواهد ترسید. چرا بترسد؟ یک مرد دانت میبگذارند توی بغلش دیگر ا

ایق بیانات نرح حال نخصیت ایسهتا  (.71 همهان:) «اش. مردی ک  مال  ودِ  ودش بود ان 

ب  غیهر اسهت و عاملیهت و اسهتقاللی   و دلبست ، متوحش و میطرب است ک  یکسره وابست

، وار به  پهدرا عشهق تقریبها بهردهبه»برای  ود م روض نیست  ب  همیق سبب است ک  زن 

به  مهردان  ههای فرهنگهی که  اصهوالًیابی به  ارزشنوهر، با عالق  ب  فرزند پسر، با دسهت

 (.  112: 1311)ایریگاری، « آیدا تصان دارد، در پی جبران نقص  ود برمی

رود، رسهول پسری که  احتمهال آمهدنش مهی  گون  ک  نوال انتظار دانت، در سایهمان

چیهز عهوض نهده بهود. رسهول حاال هم »است  مهرآمیز و پرتوجهی را در پیش گرفت رفتار 

 واست. برای گرفتق کارهای جدید. برای چیهدن هایش نظر نوال را میها و آمدنبرای رفتق

زد.  ان . از نوال  واست  بود باز برای اتا  پسرنان گلدوزی کند. از روزهای  وب حرف مهی

ت  »آیند است و ایق امر برای نوال بسیار  وش (51: 1312)مرعشی، « از  وب ندن حال نوال

« نان بانهدتواند آدم مهم زندگیدلش ذو  کرده بود از ایق ک  بعد از یازده سال دوباره می

دههد و زن و مرد را میسهر جلهوه می  . تولد یک پسر، برگشت  ونی و بهبود رابط(جا)همان

پسر تهوی نهکم نهوال » واهد ند:  «اندازههم»با رسول اندیشد ک  با دانتق پسری، زن می

هم  هتوانست او و رسول را دوباره اندازتوانست روزهای از دست رفت  را ب  او برگرداند. میمی

 (. 53 همان:) «کند

نور زن، با ننیدن  بر جنسیت جنیق، ک  د تر است در سهونوگرافی دوم هرچند امید پر

مرد و احترام اطرافیهانش چنهان   دت محبت و عنایت ویژه و دیریافترود، اما در ایق مبر باد می

او »گیرد ایق موقعیت را از دست ندههد است ک  تصمیم میزن  وش آمده هبر مذا  دردکشید

 واست. فقهط گرفت. چیز زیادی نمیگذانت هم  چیز  راب نود. او یک پسر از دنیا مینمی
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مردههایی که  جنهگ از او گرفته  بهود. در   جهای همهجای همانی ک  مرده بود. ب یک پسر ب 

. ناید بتوان ایق تصهمیم را (57 همهان:)« دنیای ب  ایق بزرگی یعنی فقط یک پسر سهم او نبود؟

دههد که  چگونه  زن در مقهام نهمار آورد. ایهق تصهمیم نشهان میعطف ایق داستان ب   نقط

زن حهق »اری بسهدارد فرودستی برای جلب توج  و محبت مرد ممکهق اسهت تهق به  ههر که

طور ثانوی  اصل ایق است ک  مرد او را ب  عنهوان مسلمی در التذاذ ندارد مگر از سر تصادف، ب 

 (.  127: 1311نیا و مردیها، )پاک« رسمیت بشناسد و او را ب  حساب آوردابژه ب 

 است ک  زنان ایهق موقعیهت   داستان در پی اییاح آن است، آنیکی از نکات بغرن ی ک

کنند. از نظر آنان چنیق چیزی طبیعی است و باید پذیرند و آن را درونی میرودستی را میف

درونی در زندگی زن است ک  نوال را ب  چنهیق  هپذیرفت  ند  در مقابل آن تسلیم بود. سلط

قبلی و بها همدسهتی یهک   دارد. بدیق جهت، نوال پس از وض  حمل، با نقشتصمیمی وامی

بچه  را  [پسهر]نهوال وزن »کند با نوزاد پسری در بیمارستان تعویض میپرستار، د ترش را 

در ایهق  (.72: 1312)مرعشهی، « روی بازویش احسا  کرد و برای یک لحظ  دنیایش امق ند

نود ک  بر رجحان پسهر آمیزی میسادگی قربانی فرهنگ تبعیضمیان، د تر سوم، تهانی، ب 

ههای هانی در دل نوال تکان نخهورد. دیگهر به  دیوارهبعدِ آن، دیگر ت»دهد: بر د تر رای می

 (.75 همان:)« نکمش چنگ نکشید. آرام ند. تسلیم و آرام

است، از همان ابتدا بها مهزیار، پسرکی ک  جایگزیق د تر اصلی  انواده یعنی تهانی نده

کنهد  درنتی جث  و قدرت بدنی، و بیش از هم  با جنسیتش،  ود را در دل رسهول جها می

ک  چگون  برای رضهایت و نهادی مهرد تهق به  این  در ب  پذیرش او نیست  اندیشا نوال قاام

جویانه  رو در کنهد و کین دهد  سهران ام عصهیان میاست، نوال را بسیار رنج میمذلت داده

ی   ریهدمش. بها پهوالی تهو ئی بچ »کند: روی نعف مرد از دانتق فرزند نرین  قد علم می

های بسیار، د ترکش، تههانی را از مهادر بهدلی مرد با تحمل مرارت ( 123 همان:)« کیف سیاه

گیرد  اکنون او صاحب س  د تر تنی و یک پسر ناتنی است  اما انتیا  و حظی که  پس می

ب  آن پسر ناتنی دارد، بیشتر از د تران  ودش است  نوال پس از ایق واقع ، دیگر مطمهئق 

بذار برم، د ترای  هم ببرم با  ودم. تو بمون بها »نیست  ایق زندگی  نود ک  قادر ب  اداممی

رسول هم بعد از چند روز کلن ار رفتق با  ود باال ره ایق جهدایی را  (.121 همهان:)« ئی پسر

« مونم پیش یومّام. وقتی اومهدم  ونه  نبهاشبرو نوال. برا همیش . تا عصری می»پذیرد: می

مسئولیت فرزنهدان و سهوگوار د تهرک سهومش، نش سال بعد، مرد  ست  از  (.171 همان:)
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دارالطلع ، که  سهاکنانش  هآید و او را در جزیرتهانی، همراه مهزیار، در جست وی نوال برمی

 یابد. فقط زنان هستند می

 
 مسیر حرکتی نوال ب  سمت انگیزش افترا  (1) هنمودار نمار

 

 هرسافتراق زنان در رمان  -2-3

 عوارض جنگ  -2-3-1

اند. جنگ ماهیهت دیده، زنان بیش از هر چیز، از  شونت مذکر جنگ آسیب هر ن در رما

آمیز نوال و مهرطلبهی و است  هرا  توهمتر سا ت تر و  شقچ  بیشتر مردان زندگی را هر

آفرینهی فرسای زنان  در ویرانگهری و مرگوی ب  مردان، از اضطراب توان  وابستگی بیمارگون

دیهده از گوید. نوال و زنان رنجماندگی پس از آن دوران سخق میجنگ و افسردگی و در ود

دارالطلع  گهرد ههم   تدریج در روستای متروککنند، ب جنگ ک  اکنون ب  تنهایی زندگی می

است: زنان، نوی و جنسیتی، هم  چیز از آثار جنگ ز م بردانت اند. در ایق فیای تکآمده

ههایی از جنهگ بهر بهدن دارنهد  اند  بر ی جراحتداده مان از دستوفرزند و  انواده و  ان

انهد و جانهداران نیهز سهر افتادهاصهلی طبیعهت ایهق دیهار هسهتند، بی  ها که  نا صهنخل
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جا هم  مثهل همهیم، گاومیشها، زنها، نخهال، همه  عقهیم، تنهها، ئی»اند. دیده از جنگآسیب

وال در گزینش افترا  از  ان  را باید اصلی ن  یا محرک 1واق  انگیزشب  (.21: همان) «دنبال بی

 فراگیر جنگ و عوارض آن جست.   در سلط

 

 فرهنگ مادرمحوری در زنستان دارالطلعه هتجرب -2-3-2

جنسهیتی دارالطلعه ، جهدای از پس از فروکش کردن  شهونت جنهگ، زنهان در فیهای تک

کسی کاری ب  کارمون ئی جا  وب  برامون یومّا. »کنند مردان، با آرامش و قناعت زندگی می

بافیم. نایدم ی  روزی باز  رما نداره. چند تا گاومیش داریم. اگ  سع ی پیدا کنیم حصیر می

در ایهق (. جهاهمهان)« آریم هر طور هست. هم  کس همیمدانت  بانیم.  رج  ودمون  درمی

عیق حال بها کنند و در طبیعت برای امرار معاش  ود است اده می هماندزنستان، زنان از باقی

کننهد قابلیت مراقبت و پرورش  ود ب  بازگشت زندگی به  طبیعهت و جانهداران کمهک می

(. 11 همهان:)« مون داره عوض میش  یومّاولی حاال انگار نخال قراره بزان ب  امید  دا. زندگی»

ها آن را بهرای ایق م اهیم نمادیق، یادآور فرهنگ مادری یا مادرمحور اسهت که  فمینیسهت

نهمرند و معنهای آن را در مراقبهت، الخصهون طبیعهت الزم میو آبادی جههان و علی احیا

 :Gilman, 1970« )میل ب  محافظت و پرورش دارند زنان فطرتاً»دانند. تربیت و پرورش می

نهون تها عمهر دارن نگ »کننهد: (  زنان، فرهنگ مهادرمحور را در دارالطلعه  ت ربه  می380

در ایق فیهای بهدون مهرد و بهدون جنهگ، در  .(11: 1312)مرعشی، « [ها راگاومیش]دارم می

 پذیرد.های طبیعت التیام میزنان، اندک اندک ز م  مراقبت مادران  سای

 

 پیوند با طبیعت عاملی برای کشف اصالت خود -2-3-3

ههای اغلب دانشمندانی ک  از تئوری افترا  ب  عنوان راه حلهی بهرای درک و دریافهت قابلیت

اند، ارتبا  فعاالن  و  هال  بها جههان سخق گ ت  « ود»بازیابی عزت ن س و عاملیت مق و 

طبیعی را یکی از راهبردهای ثمربخش در جهت بازسازی اصالت  هود و تعهالی هویهت فهرد 

های سا ت بشهر، نیازههای فهرد به  اند. همزیستی سالم با جهان طبیعی فارغ از نظامدانست 

سهازد. پیونهد نهوال بها طبیعهت در رمهان دار بودن را برآورده میپذیری و ریش امنیت، تعلق

های بومیهان ، بازتعری ی نمادیق از پیوندی است که  مارگهارت فهولر در میهان افسهان هر 

                                                           
1  .  Motivation 
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ها با نوال کهاری کهرده بودنهد که  رسهول نخل». کندآمریکا، از پیوند زن و  ورنید نقل می

پوش. دندان  همردهای مرد ها نده بود. مال ایقوقت نتوانست  بود بکند. نوال مال نخلهیچ

 (. 112همان: ) «ها آرام بودپیش آن

فرد در ارتبا  با جهان طبیعی در چنهد مرحله  نهکل  « ود»ب  اعتقاد اریک فروم، تعالی 

آورد دهد، قوای  ود را به  فعلیهت درمهیرساند،  ود را تغییر میگیرد:  ود را ب  ظهور میمی

ایق مسیر استعالیی را نهوال  ( 31: 1357)فروم، دهد ا در آفرینندگی نشان مییعنی قدرت  ود ر

کنهد. طهی می در زنستان دارالطلع  مرحل  ب  مرحل  تا رسیدن ب  عاملیت و  ود آرام و اصهیل

کننهده، بلکه  بخشد، نه  حمایهت یهک حمایتچ  ب  او هویت و اصالت میآموزد ک  آننوال می

آمهوزد، مهادام که  خصیت اوست. در طریهق کشهف  هود، نهوال میقدرت درونی و استقالل ن

وابست  ب  قدرت و حمایت غیر )مرد( است هرگز ب  نکوفایی نخصیتی و آرامش درون دسهت 

از  هود »رسهاند که  نهنا تی میکار عمیق و معرفتنخواهد یافت و ایق درک او را ب  ایق راه

    غیر، و استقالل یا اتکای ب  ن س، مرحله  قط  وابستگی ب«چ   واهی، ک  توییبطلب هر آن

نود ک  تغییر و نهوزایی  هود در نهوال اسهت  او اکنهون دوم از مراحل تکامل  ود را سبب می

چ  را که  از دنیهای بیهرون طلهب دارد در درون  هود بهدان گردد و هر آنمرد نمیدیگر دنبال 

رفت، روح بهود، کنهد و ود ک  راه مینوال آدم نب»است: است و با آن ب  اتحاد رسیدهدست یافت 

ههایش سها ت  نهده تنش از تق تمهام مرده [...] کردرفت، نزدیک زمیق پرواز میآرام. راه نمی

اش منگیِ تهانی بود. س یدی صهورتش بود. از آقاش، از نرهان و بیشتر از هم  از تهانی. منگی

دای آقاش بود ک  از گلوی نهوال دار. صصدایش هم صدای نوال نبود. کل ت بود و  ش[ ...] هم

سه ر درونهی زن و ادراک قهدرت عاملیهت و   ایق نوزایی، نتی ه (.171: 1312)مرعشهی،  «آمدمی

ورزی انتقهادی به  هویهت و استقالل فکری و ذهنی و اندیشه   اصالت  ویش است ک  در سای

آورد و مرکهز مهی است. اتحاد زن با طبیعت، او را از حانی  به موجودیت  ود بدان دست یافت 

عیهار اسهت. نود برای بازیابی  ود. اکنون زن ن  دیگری یا سوژه، بلک  یک مق تمهامعاملی می

رغم است ک  رسول با رانهدن زن به  حانهی ، علهیطبیعت ب  او آرامش و منزلتی را عطا نموده

 ها نتوانست  بود ب  او بدهد. تمام تالش
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 زنانه نوزایی هویتی و درک عاملیت -2-3-4

تنها از  بازاندیشی در تئوری افترا ، بیانگر ایق نکت  است ک  درک  ویشتق راستیق و اصیل

افتد ک  دانش، فرهنگ یا ایدئولوژی بهر های کاذبی ات ا  میطریق حذف مدا الت یا آگاهی

ای ها باند  گن ین استقالل باید ب  فعلیت درآوردن توانمندی»کند  فرد تحمیل می « ود»

سنگ ک  امکان انس ام نخصیتی را فهراهم بیهاورد، در بهافتی از سهطوح و های هممهارت از

 ود امکاناتی را که  دیگهران به  آن   انوا  گوناگون قدرت مورد آزمایش قرار بگیرد و ب  نوب

: 1317، و دیگهران )منسهبریج« یافتنی است، از امتحان بگذارنهدگویند ک  دستاند یا میرسیده

اسهت، پهای در تمامی گرفته ب  عنوان زنی ک  جنگ، نور و امید زندگی را از او ب  نوال، (.31

گذارد و اکنون در دارالطلع  در پیوند با طبیعت و با درک اصهالت مهادرانگی مرد میمکان بی

ها مانده بودند جایی ک  هیچ مردی زنده نمانده بود. سو ت ، ایق نخل»است  ود آرام گرفت 

ها نگهبان روستا بودند. لشکری همیشهگی. همهان مردههایی که  نهوال پا. نخلمرده، اما سر 

 (. 111: 1312)مرعشی، « دیدگشت. مردهایی ک  در نهر نمیدنبالشان می

ننا تی، عامل بودن انسان عبارت است از فراینهد فعهال -نناسی اجتماعیاز منظر روان

ای رسهیدن به  نتهایج مطلهوب کاری کردن و تأثیرگذانتق بر محیط بهرکاوش کردن، دست

رسد ک  زنان و بیش از هم ، نخصیت با توج  ب  ایق تعریف، ب  نظر می (125: 1311)فیسهت، 

یعنی نوال، با بودن و همزیستی در نرایط  ان دارالطلع ، عاملیهت  هود  هر اصلی رمان 

ی و در عهیق معنهو  اند. رابطبخش بر محیط ب  ثبوت رساندهرا با تأثیرگذاری  ال  و نتی  

عهالوه بهر دسهتاوردهای  -ههاویهژه بها نخل  گونهو ب -حال استثنایی نوال با طبیعتِ ز می 

تقلش، محیطی، در بازسازی نگرش زن ب   ود و کمهک به  وی در درک ماهیهت مسهزیست

  است و با فراهم آوردن زمینهک  طبیعت ب  نوال پناه دادهچنانکند  همنقش کلیدی ای ا می

است، نوال نیهز بها قهدرت ی بخشیدهتکاملا  ویشتق  ویش، ب  موجودیت او سیر اتصال او ب

یه  گق نخهالی مردهزنا می»مادرانگی  ود در حال حیات دوباره بخشیدن ب  طبیعت است: 

. در ایق مرحل  اسهت که  سهومیق بخهش از (171: 1312)مرعشی، « گق؟زنده کردی. چی می

افتد کشف  ود و تغییر  ود برای نوال ات ا  می  مرحلتعالی فرد، پس از دو   گانمراحل س 

)فهروم، و آن عبارت است از بازنناسی قدرت عاملیت  ود از طریق ای هاد تغییهر در محهیط 

های فرهنگی و اجتماعی، و نیز وابستگی نخصیتی و عدم اسهتقالل   پیشتر، انگاره(31: 1357

بانی از یر تکهاملیش بهدون دانهتق سهای هویتی، ایق ذهنیت را در او ای اد نموده بود ک  سه
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مردان  )پدر، نوهر یا پسر( ممکق نخواهد نهد  جهز ایهق، ت کهر باالدسهتی   قدرت و پشتوان

مههردان و پههذیرش و درونههی نههدن ایههق اندیشهه  در نههوال، اهمیههت وجههودی و جایگههاه 

 اوتی تتنزل داده بود )ک  ب  نکل افسردگی و بی شپدیدارننا تی زن و  ود را در دیدگاه

پایهانش بهرای پسهردار وجوی مهرد و انهتیا  بیمردی و جستنسبت ب  زندگی، فوبیای بی

است  نوال با کمک ب  طبیعهت است(  اما اکنون اوضا  فر  کردهندن در داستان نمود یافت 

تواند نویدآور امید، زندگی دوباره و اقتصهاد ک  با رند م دد می-ها و حمایت مادران  از نخل

اسهت که  جایگهاه اصهیل او در زنهدگی دریافته  -برای حیات زنان و کل منطق  بانهد بارور

یهابی به  ثیرگذار است و ایق یعنی احراز نر  عاملیت برای دستأطبیعی تا چ  حد مهم و ت

  ود اصیل و بازیابی نده.   

 

 
 نمودار حرکتی نوال پس از افترا  تا درک اصالت  ود -2 هنمودار نمار
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 گیریجهنتی -3

هایی بها تعهاریف و نظریهات مختلهف فمینیسهت  ایق تحقیق در پی آن بود که  ضهمق ارائه

جنسهیتی تئوری افترا  یا استقالل زنان، فیای مسهتقل و تک  های مت اوت در زمینگرایش

های بسهیاری از ، نشهان ایهق رمهان و در را تحلیل نمایهد. جسهت هر نده در رمان ترسیم

دهد  از میان ایهق عوامهل دستی در زنان را در ا تیار مخاطب قرار میندن هویت فرودرونی

 توان ب  موارد زیر اناره کرد:می

 باالدستی مرد.  قید و نر  او ب  اندیشندگی بی ودبا تگی هویتی زن و تسلیم -

 عنوان نخصیت عامل و قاهر.زن ب  مرد ب   نیاز بیمارگون -

ای بارز تظهاهر گون های زن ب اور و عملکرد نخصیتترجیح  مرد بر  ود )زن( ک  در ب -

د تر با پسهر( بهر ایهق اسها  نهکل   کند و بر ی از ارکان اصلی داستان )نظیر معاوضمی

 است.یافت 

از طهرف زن در مقابهل عاملیهت و پویهایی  «در ودمانهده»نمایش نخصهیت ایسهتا و  -

 مرد.  « ودبرای»نخصیت 

 های فرودستان .کی از واکنشتوزی زنان  ب  عنوان یکین -

، پس از پیوستق نخصهیت هر اصلی ایق تحقیق، یعنی نمود افترا  زنان  در رمان   مسأل -

نود. در ایق مکان ک  فرهنهگ زنانه  اصلی زن داستان ب  مکان  الی از مرد دارالطلع ، حاصل می

، م هال ظههور و مادرمحور، به  دور از مهدا الت مردانه  و در سهکون و آرامهش پهس از جنهگ

یابد تا در آرامش طبیعت و از طریق سه ر درونهی و نههود بهاطنی، به  است، زن فرصت مییافت 

درک حقیقی از  ود اصیل و دارای اعتبار دست یابد. و ذهنیتش از  هود و جنسهیتش را تکامهل 

 «د هو»بخشد. پیوند زن با طبیعت، از طریق بازیابی استقالل  ود، اهمیت بهاروری و پرورنهدگی 

کننهد ن، طبیعت و زمیق،  ود را بازسازی مینادهد. در ایق زنستان، زتمامی ب  زن نشان میرا ب 

نناسهی افتهرا  و تحصهیل هستی  ها باور دارند ک  زنان در سهاییعنی همان اصلی ک  فمینیست

اساسی ک  باید ب  آن توجه  نمهود ایهق اسهت که  در   نکت ودباوران  بدان دست  واهند یافت. 

ایهق  ننا تی زن، دو م هوم زایش و تربیت از عناصر اصهلی هویهت اوسهت و زن از ای هایهستی

دیگری بودن نراند. پذیرش زن از جانهب   ک  ایق نقش او را ب  حانینقش ابایی ندارد، ب  نر  آن

با پیوند زن و نخهل در   آن چیزی است ک  در رابط« مق»مرد ن  ب  نکل دیگری، بلک  در قامت 

نود برای آرامش و بازیابی قهدرت عاملیهت در بینیم  ایق پیوند طبیعی، عاملی میاستان میایق د
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رسهد. در ایهق نهو  رابطه  دیگهر م ههوم فرادسهتی و و زن از نخصیت ایستا ب  پویهایی می  زن

گون  که  در داسهتان و تحلیهل آن انهاره فرودستی یا مالک و مملوکی از میان برمیخیزد و همان

 .نودتحاد حاصل میاست، انده
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