
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

363 
 

 دو داستانک از میترا الیاتی( فمنیستی)خوانش زن محور
 معصومه محمودی  

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 چکیده

این . های نقد ادبی در قرن بیستم، به ویژه در نیمۀ دوم آن استهای پذیرفته شده از میان جریاننقد فمنیستی یکی از رهیافت

هایی میان نگاه و برداشت نویسنده و خوانندة زن، با نویسنده و خوانندة كوشد تا نشان دهد كه در آثار ادبی چه تفاوترویکرد می

از این رو، ناقد فمنیستی درصدد آن است تا ساز و كارهایی را كه در یک متن . تواند وجود داشته باشدمرد، از یک داستان می

 .شده است، كشف كند ادبی، موجب پدید آمدن نگاهی زنانه

بندی كرد كه در یکی از آنها كه مورد نظر نویسندة این مقاله است، بیشتر به توان صورتنقد فمنیستی را در دو گرایش عمده  می 

های فمنیسم، ای كوتاه به تبارشناسی و انگارهدر این مقاله كوشش بر آن بوده كه پس از اشاره. شودزن در مقام نویسنده توجه می

 .از میترا الیاتی با رویکردی فمنیستی بررسی شود« هاشمعدانی»و « مانیم توی تاریکیمی»دو داستانک 

های زنانۀ آنان، به همراه های زن و دغدغهنویسنده در این نوشتار نشان داده كه چگونه میترا الیاتی، با محور قرار دادن شخصیت

 .تمان مردساالر را به چالش بکشد و صدای زنانه را بر متن حاكم كندشان، توانسته است گف برجسته كردن هویت زنانه

 نقد داستان، نقد فمنیستی، داستانک، ساختارشکنی، ادبیات زنانه، میترا الیاتی: هاکلیدواژه

 مقدمه-4

ن، اذهان بسیاری ای دربارة آ حقیقت این است كه امروزه جنبش فکری و اجتماعی فمنیسم، به دور از هرگونه داوری ارزش مدارانه

های رایج دینی و فرهنگی  جوامع انسانی  را به چالش  های اجتماعی، اعتقادات و باور را به خود مشغول ساخته و بسیاری از حوزه

های خود را به شکل  های مختلف معرفتی راه جست و توانست آموزه گیری به حوزه این جنبش چندی پس از شکل. كشیده است

ی نقد ادبی  ها تاثیر پذیرفت، حوزه هایی كه از این آموزه از جمله حوزه. های مختلف علوم انسانی تسرّی بخشد گیری به شاخه همه

های این جنبش، كه دیگر به یک مکتب فکری قدرتمند در ساحت  گیری از دیدگاه ناقدان ادبی، در قرن بیستم با بهره. است

فرهنگی  -ز آثار ادبی به دست دهند كه با منطق زندگی و فضای فکریهای جدیدی ا اندیشگی بدل شده بود، توانستند خوانش

های جهان پیشامدرن، اقتدار سنّتی  های انگاشت این ناقدان با انگشت نهادن بر برخی از كاستی. دوران جدید همخوانی داشت

ی امروزی  نی متن را پیش چشم خوانندهای از دگرخوا های نقد ادبی را به چالش گرفتند و منظر تازه ی حاكم بر دیدگاه مردساالرانه

 . برگشودند

هایی در این  این شیوه در یکی دو دهۀ اخیر در ایران نیز روایی یافت و برخی پژوهشگران كوشیدند تا با ترجمه و تالیف كتاب

تحلیل متون ادبی  زمینه، محققان و خوانندگان ایرانی را با این رویکرد آشنا سازند و پژوهشگرانی نیز با چنین رویکردی به

نقد »و ( 13: 4933حسینی،)«بی فمنیستیسیمای زن در رمان های برگزیدة محمد محمدعلی با تاكید بر نقد اد»پرداختند؛ 

 . از نمونه نقدهای انجام گرفته در این شاخه است( 3: 4933مرادخانی،)«فمنیستی مجموعه داستان دختر خاله ونگوک 

 نیسمهای فم تبارشناسی و انگاره -1 

مشتق شده است، در زبان ( femina)و از ریشۀ التین ( feminisme)ای فرانسوی  كه در اصل واژه( feminism)فمنیسم    

رضوانی ).یافته است... و« زن آزاد خواهی»، «زن باوری»، «جنبش آزادی زنان»، «داری از حقوق زن طرف»هایی چون فارسی معادل

 Luce)، ایریگری(Helene Cixous)توان به سیسکو پردازان آن می رایج شد و از نظریه 4361 این نقد  از اواخر دهۀ( 2: 4934، 

Irigaray)كریستوا،(Juliya Kristeva )و شوالتر(Elaine Showalte )اما پیشاهنگ این جریان ویرجینیا وولف، . اشاره كرد

بر زمینۀ تاریخی و اجتماعی  (4393)«سه گینی»و ( 4323)«اتاقی برای خود»نویس انگلیسی است كه با نوشتن دو كتاب  داستان

 (433: 4913مقدادی،.)كرد های ادبی زنان و روابط بین قدرت مرد و مناصب شغلی تاكید فراورده

در جوامع ماقبل صنعتی ساختار خانواده و نقش زن كامال متفاوت بود و زنان مستقیما در مسئولیت تولید شركت »       

نقش مردان در اقتصاد كشور به تدریج . شدن جامعه محیط كار و خانه از هم جدا شدند و زنان در خانه ماندندبا صنعتی ...داشتند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

364 
 

شد كه این وضع ادامه یابد و  به عالوه نظریه رایجی كه عقل و منطق زنان را ضعیف تر از مردان می شمرد، سبب می ...مهمتر شد 

 (911: همان)« .ل قبول بنمایدحتی از نظر بسیاری از زنان نیز الزامی و قاب

از لحاظ تاریخی اصطالح فمنیسم در قرن نوزدهم برای نهضت زنان، در اعتراض به وضعیتی كه توصیف شد، درفرانسه ابداع و در 

ه باور به ظلم، ستم و تبعیض بر زنان ب: دو باور اساسی طرفداران این اندیشه عبارتند از. میالدی در امریکا معرفی شد 4343سال 

 ( 444: 4933پیشگاهی فرد، .)جهت جنسیت و اعتقاد به عدم اصالت این ظلم و ستم و لزوم از بین رفتن آن

اگرچه ستمی كه بر زنان می رود، واقعیتی مادی ست؛ اما این مسئله به ایدئولوژی جنسی »از نظر طرفداران این جنبش فکری

د ساالر و دریافت ها و رفتارهای نشات گرفته از خودآگاه و ناخودآگاه  تصور زنان و مردان از خود و از یکدیگر در یک جامعۀ مر

كنند كه از مشاركت در ساختار فکری و  همچنین به باور آنها زنان در جهانی زندگی می( 213: 4963ایگلتون ، )« .شود مربوط می

 ( 213: 4933آبوت، )«.ای داده شده است اند و به آنان نقشی  حاشیه فرهنگی و سیاسی آن كنار گذاشته شده

انگاری  های مطالعاتی دوگانه به باور برخی پژوهشگران، یکی از دالئل نادیده انگاشتن موضوعات مورد توجه زنان در حوزه   

(dualism )های دو وجهی  یا تقسیم بندی(dichotomy ) به عنوان یک ویژگی در تفکر مردانه است كه منجر به تقسیم دو

مرد،  با بار ارزشی یکی بد و یکی /زن..خرد و /فرهنگ، احساس/ذهن، طبیعت/ی متضادی همچون جسمها وجهی و فرض جفت

ست، از این جهت كه سعی در ساخت شکنی  فمنیسم كه بیشتر جنبشی اجتماعی و فکری( 623: 4932مشیرزاده،.)شود خوب می

پردازان  نظریه. رود ای از پساساختارگرایی به شمار می هزن و تقابل های مرتبط با آن را دارد، در حوزة نقد ادبی گون/تقابل مرد

 (411: 4932كالر،.)كنند دانند و آن را ترویج می های زنان را بازنمودی از تجرة زنان می فمنیست نوشته

لب بوده ها غا مدتی مدید دیدگاهی مردانه بر روند خواندن و بررسی متن»دیدگاه فمنیستی  در نقد ادبی برآن است كه برای      

های مطرح شده  برای زنان در كنش خواندن نقشی محوری یابد، تقابل واقعی در دیدگاه  پدیدار  است و اگر تجارب و ارزش

 (264: 4913سلدن،).«گردد می

یر كند و معتقد است زنان به طور اساسی و بنیادی ز های نوشتاری زبان و متن نویسندگان زن و مرد اشاره می شوالتر به تفاوت   

یکی از رویکردهای مکتب انتقادی فمنیسم به ادبیات، كشف و بازنمایی . های مردان هستند نفوذ زبان، مقلوب معیارها و ارزش

اگر مباحث فوكو را بپذیریم، واقعیت یا حقیقت .داند تصویر زن در ادبیات است و آن را  ثمرة زمان و مکان،  نگاه و تفکر جامعه می

ها چون فرهنگ، تاریخ و  ی جهان بینی كنترل كنندة آن وابسته است؛ بنابراین تسلط مردان بر كلیه به دیدگاه و جهان بینی

های  زنان برای رهایی از این گفتمان باید به جاری شدن واقعیت. های مردانه قرار داده است زنان را در سیطرة حقیقت..سیاست

ها و تصاویر ، به ذهن و روان  های خود و گزینش واژه اختاری نوشتههای س كتمان شده در ذهن و روح خود بپردازند و در تركیب

 (913-919: 4913مقدادی، ).زنانۀ خویش اجازه حضور دهند

: توان بدین گونه صورت بندی كرد دو گرایش عمده و معمول فمنیستی در نقد متون ادبی را كه میان ناقدان رایج است، می

پردازند و معتقدند كه  های قالبی و چگونگی حضور زنان در آثار ادبی می رسی نقش، به بر«های زن جلوه» منتقدان رویکرد

كنند كه با مقتضیات  نویسندگان مرد به فرض اینکه خوانندگان آثار ایشان مرد هستند، تصاویری از زنان درآثار خود ارائه می

توان یاد كرد، به زن در مقام یک نویسنده توجه  می« ننقد زنا»فرهنگ مردساالر مطابقت دارد و در گرایش دوم كه از آن با عنوان 

كند كه آیا  از نظر شوالتر ارزیابی و نقد آثار زنان نقدی خالق است و این بحث را مطرح می( 449-442: 4932پاینده،.)شود می

 (931-933: 4933شمیسا، )د؟توان به نوعی زبان زنانه در آثار آنها رسی اساسا بین نوشتار زنان و مردان تفاوتی وجود دارد و می

می »به نقد و بررسی دو داستانک  (نقد زنان)نگارنده در این مقاله كوشیده تا بر اساس رهیافتی زن محور بر اساس گرایش دوم 

تالش نویسندة زن این دو ( 4931: الیاتی) مادموازل كتی و چند داستان دیگراز مجموعه ی « ها شمعدانی»و « مانیم توی تاریکی

برای غافل نبودن از پیشینۀ تاریخی، در ضمن بررسی این دو داستانک، . های زنانه نشان دهد تانک را برای بیان دغدغهداس

 .های قبل خواهیم داشت نویس در دهه های پیشین زنان داستان ها در داستان های این داستانک مایه هایی نیز به درون اشاره

 (short short story)داستانک-9

در منابع غیر فارسی هیو هُلمن  و ویلیان . های شرح اصطالحات ادبی به داستانک توجه چندانی نشده است به طور كلی در كتاب   

. اند كرده اند و بر ایجاز و فشردگی آن تاكید هارمن در كتاب راهنمای ادبیات خود، داستانک را بین پانصد تا دوهزار كلمه دانسته
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در منابع فارسی در تعریف داستان كوتاه كوتاه یا داستانک گفته شده داستانی است كه بین پانصد تا هزار و ( 426: 4933پاینده، )

و ( 411: 4911میرصادقی،.)توان دید های فنی و عناصر داستان كوتاه را با ایجاز و اختصار در آن می پانصد كلمه دارد و همۀ جنبه

سترش یافته است و خواننده را با پایانی تکان دهنده، غافلگیر ست كه استادانه ساخته و گ ای این كه لطیفه

 ( 229 :4931میرصادقی،) .كند می

های آن  گیرد و به طور كلی تعداد شخصیت این شکل از داستان صرفا یک شخصیت واحد دارد كه كشمکش حول او شکل می

یابد  یابد یا حقیقتی را در می موضوعی وقوف میست كه شخصیت اصلی به  اوج داستانک زمانی. بیش از دو یا سه شخصیت نیست

. ست ای از هستی یا سرشت آدمی ی جنبه معموال درونمایه داستانک، حقیقتی جهان شمول درباره. كه پیشتر از آن غافل بوده است

باطن امور را روشن  تواند وجهی مبهم از زندگی یا فرهنگ مسلط اجتماعی را بازگو كند و نوعی قرائت نقادانه باشد كه همچنین می

توان در بارة عناصر ساختار داستانک چنین  در نگاهی كلی می( 492-423: 4933پاینده، .)دهد كند و مورد كاوش قرار می می

گشایی ، آخرین بخش از ساختار داستانک، از طریق یک صحنۀ  ای است كه در بخش گره پیرنگ داستانک مبتنی بر زمینه: گفت

داستانک به رغم كوتاهی چشمگیرش، حکم نوعی »همچنین . كند های آن را روشن می های پیرنگ یا ابهام مند، پیچیدگی داللت

نویسنده در داستانک دنیای خیالی بنا می كند كه در آن با به نمایش كذاشتن وجوه ناپیدای . قرائت نقادانه از فرهنگ را نیز دارد

های ظاهری ه گیری نیست بلکه، كنار زدن الیهاین مداخله نقادانه خرد. كند واقعیت، نقصان های مغفول مانده فرهنگ را بازگو می

 (42-44: 4933پاینده،.)واقعیت برای آشکارسازی باطن امور و كاوش در آن است

 :نقد و بررسی-1

 :«می مانیم توی تاریکی»داستانک :4-1

این كتاب از . ه استمنتشر شد 4931در سال  است كه الیاتی ، اولین مجموعه داستان میترامادمازل كتی و چند داستان دیگر

بنیاد " 34 جایزه اولین مجموعه داستان سال: مورد توجه  قرار گرفت و جوایزی مختلفی همچونبسیار  ن ادبیاسوی منتقد

 وعه داستان،مجم این. رسید به چاپ سوم های بعد  د و در سال، را از آن خود كر«داستان  خانه»كتاب سال  ة، و جایز "گلشیری

را به سبب  مانیم توی تاریکی میو  شمعدانی هااز میان آن ها، دو داستان كه هایی زنانه است، با درون مایهداستان كوتاه  1شامل 

 .توان داستانک به حساب آورد ساختار، می

خود قاب عکسی را كه عکس  زن در ابتدای حضور. شود با ورود زنی جوان به اتاق پسرش شروع می می مانیم توی تاریکیداستان 

خواند، در حالی كه  همسر جدید زن، از بیرون اتاق او را به نزد خود می. گرداند همسر سابقش در آن قرار دارد، به طرف دیوار بر می

 .ماند رود و اتاق در تاریکی خود تنها می در پایان زن می. زن سعی دارد كودكش را كه از ناپدری خرسند نیست، آرام كند
. های آن همچنان كه در توضیح پیرنگ داستانک آمد،  تعدادشان محدود است كلمه دارد و شخصیت 441این داستانک حدود 

داستان از زبان عکسی روایت . اهمیتی نام راوی و تاكید بر جنسیت او باشد تواند داللتی بر بی شخصیت اصلی نامی ندارد و این می

آید كه زن پس از فوت  از فضای داستان چنین بر می. ری از همسر اول زن داستان استشود كه در اتاق كودک است و تصوی می

 .همسرش دوباره ازدواج كرده است

های مورد عالقۀ  دهد، از درون مایه های زنانه درمواجهه با ازدواج دوباره كه درون مایه این داستان را تشکیل می در واقع دغدغه

های آغازین حضور زنان در  لدر سا. نویس نیز پیشینه دارد های گذشته زنان داستان ستانی دههزنان نویسنده است و در ادبیات دا

و بهین دارایی خالق اثر ( 4942)«پرویز و پروین»نویسندة داستان ( خانلری)نویسی نیز نویسندگانی چون زهرا كیا  داستان  حیطه

زندگی پر درد  حرمانداستان . اند از ازدواج دوباره اشاره داشته های زنان در سرنوشت كودک خود پس به نگرانی( 4993) «حرمان»

. كند كه پس از جدایی از شوهر خیانتکارش، نگران سرنوشت دختران خویش با ازدواج دوبارة پدر آنها است زنی را روایت می

و در ازدواج دوباره، درد و رنج دهد  پردازد كه همسرش را در جنگ از دست می داستان پروین و پرویز نیز به شرح زندگی زنی می

 . كند بسیاری را به همراه پسرش تحمل می

شهال )در انتظار دیداردر رمان . های بعد نیز حضور آشکاری در آثار زنان داستان نویس دارداین موضوع همچنان در سال

از «  باران» داستان كوتاه ین درهمچن.شود سوءنیت ناپدری نسبت به دختر همسرش باعث فرار دختر از خانه می( 4964:منصوری
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ی همسر  زنی كه شوهرش در جنگ كشته شده، برای ازدواج دوباره مردد است، چرا كه خانواده(4913: میرقدیری)شناس  مجموعه

 .زن تصمیم دارند در صورت ازدواج مجدد او حضانت پسرش را از او بگیرند

 علیرضا جون خبریه؟   -»       
 . كنندهمگی نگاه هم می. شام خوردیم باید منو زود برسونی ها! عمو حسن . گیریمجشن می مامان گفته دوتایی - 

 (432-434: همان)« .آریم پیش خودمونخوب ، خبری باشه ما اینو می: گوید عمو حسن زیرلبی می
یا عدم رضایت در یک رابطۀ ، نکته دیگری كه مانع از ازدواج دوباره های زنان درباره سرنوشت كودكان خود گذشته از نگرانی

شان همچنان در ذهن  ست كه حتی پس از مرگ همسر نخست شود، حضور برجسته و پررنگ خاطرات و عواطفی عاطفی دیگر می

شخصیت اصلی داستان، پس از مرگ ( 4913:سپیده شاملو) انگار گفته بودی لیلیدر رمان ستایش شدة . و ضمیر آنان حضور دارد

علیرغم مواجه با مردی مناسب برای ازدواج دوباره و با وجود تمایلی كه خود برای این ازدواج دارد، به سبب  اش همسر مورد عالقه

 .تواند از پیلۀ تنهایی و انزوا بیرون بیاید و به عشقی تازه دل بسپارد اش با خاطرات اولین ازدواج  نمی درگیری ذهنی

پسربچۀ . مشکالت آن است، به ویژه زمانی كه كودكی از همسر اول خود دارندمایه این داستانک نیز ازدواج مجدّد زنان و  درون

 .اش رضایتی ندارد پذیرد، همچنان كه ناپدری از حضور كودک در زندگی را نمی (پدر خوانده)ی مادر داستان همسر تازه

 .شه گریه نکن پدر عصبانی می! گوید هیس می...»
 (63: 4931الیاتی، )« .اون بابام نیست:  - 

های مبسوط به جهت كوتاه بودن داستان، باعث شده است هر كدام از كلمات مهم و داللتگر باشند و تک  پرهیز نویسنده از توصیف

 ( 494: 4932پاینده، .)ها حساب شده و در ایجاد تاثیری واحد به كار روند تک واژه

ست بر  شود و این تصویر تاكیدی ه است، صحبت میدر ضمن روایت داستان از نقاشی پسر كه در آن دریا را خاكستری كشید 

 : غمگین بودن كودک

 (61: 4931الیاتی، ).«رنگ آب را خاكستری كرده. افتد به نقاشی پسرمان روی دیوار چشمم می» 
زن داستان گاه به كودک . تواند داللتی بر دنیای درون زن داشته باشد اتاقی كه كودک و قاب عکسی از پدرش در آن هستند، می 

ترک اتاق پسر و خاطرات درون آن،  نمایشی از تالش زن برای پذیرش  وضعیت . دوزد پردازد، زمانی به قاب عکس چشم می می

 :تازه است
كند و  بعد چراغ را خاموش می. ریزد روی شانه اش موهاش می. شود تا پتو را رویش صاف كند خم می .كند به پسرمان نگاه می»

 (63:همان)«.مانیم توی تاریکی می. رود می
هایی كه نویسنده در كنار هم آورده است، در القای تردید و شرم زن داستان از  تک واژه در این داستانک، تمام اجزای تصویر و تک

 .اره، نقش اساسی دارندازدواج دوب

فقط خیره . دکمه هاش را می بنددچشمش هم كه به میز عسلی می افتد، .آید تو، همان پیراهن سرخابی را پوشیده می وقتی»

قشنگ بخونم تا  می خوای برات یه قصه: می گوید....باز کجا رفتی؟: شوهر تازه اش از بیرون صداش می كند. نگاهم می كند
 نمی آی بخوابی؟: ازه اش از بیرون   صداش می كندخوابت ببره؟شوهر ت

 (63-61:همان)«...كتاب را كه بر می دارد، می افتم زمین.....نبینمش شایدمی چرخاندم رو به دیوار، جوری كه ...
د ن مرمت  اگر نویسنده. شکند ر را درهم میست كه ساختار روایت مردساال ای شخصیت پردازی نویسنده در این داستانک به گونه

سنّتی داشت، طبیعی بود كه زن داستان با چشمانی نمناک از یادآوری خاطرات گذشته در كنار   بود و تفکراتی همسو با جامعه

در نقد این داستان یکی از موضوعات مورد توجه نقد . قاب عکس و پسرش بماند و بدون ترک كردن اتاق، داستان به پایان برسد

در داستان مورد بحث، فرزند شخصیت اصلی پسر است و زن در میان . یابد نمود آشکاری میساالری   فمنیستی، یعنی مرد

احساسی كه نسبت به پسر و پدر او و احساسی كه نسبت به همسر دوم دارد، سرگردان است؛ اما كشمکش درونی زن با گذاشتن 

حالی كه در ضمن روایت، بارها بر لبخند تصویر  رسد؛ در عکس بر روی بالش و رفتن از اتاق به سوی شرایط تازه، به پایان می

ای كه یادآوری  تواند نمادی از خوشبختی در زندگی از دست رفته باشد، خوشبختی شود؛ این لبخند می تاكید می داخل قاب عکس

 :كند آن،  شخصیت اصلی زن را دچار شرم و تردید می
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  "!نرو": خواهم بگویم  می. خواهد برود طوری كه انگار می. ودش بلند می...خندم هنوز می. كند نگاهم می. دارد برم  می"
 (63: 4931الیاتی،)".گویم نمی

باور زن داستان این است  كه همسر اولش . زن، بلکه بخش مردانۀ روان زن است  راوی داستان، نه عکس همسر مرده در واقع

هایی كه در ازدواج دوباره مرد همسر مرده، سنّت. كنند می یدها نیز آن را تای راضی به ازدواج دوباره او نیست، تصوری كه سنّت

 . هایی كه در این داستان به چالش كشیده شده استدارد، سنّت یوه را چندان خوش نمیكند و ازدواج زنان ب شتاب می

 «شمعدانی ها»داستانک : 1-1

در . شود ای زنانه تاكید می فشرده و موجز، بر درونمایهنیز ساختاری كوتاه و منسجم دارد و در این بافت « ها شمعدانی»داستانک 

زن و مردی جوان برای خرید خانه به حاشیه شهر . این داستانک، تمام عناصر الزم برای روایت یک داستان، به كار رفته است

به این ترتیب، . داند یشان مقصر م كند و زن را در از دست دادن خانۀ پیشین در طول مسیر، مرد از دوری راه گله می. روند می

های مثبت خانۀ جدید، سعی در ایجاد  های پی در پی بر  ویژگی گیرد و زن با تاكید ها  شکل می جدال داستان در میان شخصیت

ایستد و مجذوب  تفاوتی همراه زن به درون خانه آمده است، در برابر پنجره می مرد كه با بی. تمایل و همراهی در همسرش دارد

های حمام  رنگی كاشی زن با اشتیاق از زیبایی آشپزخانه و خوش. شود ان در بالکن پر از شمعدانی خانۀ همسایه میدختری جو

در پایان زن با تصور اینکه مرد نیز تمایل به  .كند های زن را تایید می گوید و مرد همچنان كه چشم بر منظرة روبرو دارد حرف می

همسایه، متوجه گسستگی رابطۀ   های خانه مرد بر زیبایی شمعدانیآید و با تاكید  هرش میخرید خانه پیدا كرده است، به نزد شو

 .رود كند و زن با عجله بیرون می مرد در خانه درنگ می. شود میان خود و همسرش می

همچنین . شوند یها نامی ندارند و با تاكید بر جنسیت روایت م ای نیز مانند داستانک اول، شخصیت كلمه 911در این داستانکِ 

 :كند ای از دست رفته را روایت می نویسنده از ابتدای داستان با استفاده از تصویرهایی نمادین رابطه

 «تو كه صب می ری شب می آی، پس من چی بگم؟»:زن گفت...«چه طوری هر روز برم و برگردم؟» :گفت . مرد نگاه نکرد»
 ««رین؟مگه بچه ندا»:مدیر فروش از توی آینه نگاهش كرد

به باغچه نگاه كرد و به ردیف . زن نشست روی پله....ماشین دم در ورودی شهرک ایستاد. ها نگاه كرد زن به ردیف كاج
 (36: 4931الیاتی،)"افته توی طرح؟ زن گفت گناه من چیه، كی گفت خونه می. مرد گفت تقصیر توئه..گل های بی شمعدانی

ای سترون در  های بدون گل تاكیدی باشد بر رابطه ای ندارند و شمعدانی ی كاج كه میوهها رسد تصاویر مربوط به درخت به نظر می

گوید كه  ای می رسند؛ مرد داستان از خانه در واقع، خانه نماد جایی ست كه زن و مرد در آن به آرامش می. میان زن و مرد داستان

زن اما مشکلی را كه منجر به از دست دادن خانۀ . كند از دست رفته است و در این میان زن را به عنوان مقصر سرزنش می

های بدون گل و در مقابل، حضور دختر  نشستن زن در كنار شمعدانی. داند مشتركشان شده است از حیطۀ اختیار خود خارج می

 . و شادابی زن استای از نازایی و از دست دادن طراوت  های پرگل، نشانه جوان همسایه با پیراهنی سرخ، در بالکنی از شمعدانی

دختری با سبد رخت . های باز ها به صف روی نرده بودند، با غنچه شمعدانی .خیره شد به بالکن رو به رو. مرد دم پنجره ایستاد»
صدای . مرد به سیگارش پک زد. دختر پیراهنی سرخ را از توی سبد برداشت و تکانش داد. مرد سیگار روشن كرد. روی بالکن آمد

مرد « .خوش رنگه»: صدای زن گفت«. هاش همه اعالس كاشی» :مدیر فروش گفت« .واقعا»: مرد گفت« .یلی قشنگهخ»: زن گفت
 (31-36:همان)« .های پیراهن را روی بند صاف كرد، گیره زد، سبد را برداشت و رفت دختر چین« .بله خوش رنگه» :گفت
ای نیست؛ اما ویژه شود، در شرایط بحرانی از لحاظ قانونی پدیده می هایی كه نثارشاگرچه مادری، با وجود همۀ مدح و ستایش     

های شود تا با كنار نهادن بسیاری از فعالیتگردد و از زنان خواسته میترین نقش زنان، مادری تلقی میبا وجود این، مهم

 (441: 4932اعزازی، . )اجتماعی، این نقش  را در اولویت قرار دهند

داشتن فرزند برای دوام و پایداری زندگی مشترک میان زن و مرد و مسائل مربوط به آن، از آغاز رواج اشاره به اهمیت  

نویس مدرن ایرانی، در اولین  سیمین دانشور، نخستین زن داستان. نویسی در میان زنان، همواره مورد توجه بوده است داستان

 :  نویسد وزگار خویش، چنین میآرزوهای زنان ر  داستان خود، آتش خاموش، درباره مجموعه

-لذت یک زن از جوانی گذشته، فرزند و شوهر و خانه است، یک محیط صلح آمیز، یک محیط آرام و بی. لذت جوانی عشق است "

 (61: 4921: دانشور) "...های خود را تماشا كردنها و نوهتشویش است و لذت زن مسن، زن پیر، ثمر عمر دیدن، بچه
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دهد و همواره در حسرت در آغوش كشیدن كودكی هستند، زمانی ها را عذاب میرد و رنج  زنانی كه نازایی آندر این زمینه، د

 از مجموعه مطیعدر داستان . كندشود كه شوهر به خاطر نازایی شان،  آنها را تحقیر و همسری دیگر اختیار میتر میافزون

-گیرد و پس از سقط جنین، نازا میباردار است، مورد خشونت همسر قرار میكه زن داستان زمانی( 4932:پاک نژاد )« كشاوان»

آزارند و سرانجام این وصلت نیز به جدایی  در ازدواج دوم نیز كودكان شوهر تازه، او را می. دهد شود وهمسرش او را طالق می

 طعم گس خرمالواز مجموعۀ  آپارتمانانند داستان های زنان نویسنده، م پرداختن به مقولۀ نازایی، در بسیاری از داستان. انجامد می

، ابلیس (4932: قدیری)رهایم كنپسند همچون  های عامه و به ویژه در داستان( 4919:ساری)مروارید خاتون، (4916:پیرزاد)
 .نویس قرار گرفته است حاكی از دغدغۀ تاریخی زنان است كه مورد توجه زنان داستان( 4911: رحیمی)كوچک

های جامعۀ مردساالر، آنچه بیش از پیوند عاطفی میان زن و مرد در ازدواج اهمیت دارد، بقای نسل  ساس باورها و سنتبر ا    

پذیرند  دهند و در صورت نازایی می در روزگار استیالی ایدئولوژی مردانه بر فرهنگ جامعه، زنان نیز به این باور مردانه تن می. است

 .آمده از ازدواج را به دلیل مشکل جسمانی و فیزیولوژیکی كه آنان در آن نقشی ندارند، از هم بگسلدعاطفی بر-كه مرد پیوند انسانی

سیمون دوبوار را بپذیریم كه جنس امری طبیعی و زیست شناختی است، اما جنسیت امری اجتماعی است كه   اگر این گفته

شویم كه چرا  آن وقت متوجه می( 23: 4934فریدمن،)،دهد، جنسَیت است سازد و آنچه بر جنس جهت می اجتماع آن را برمی

دانند كه مرد به ازدواجی دیگر  حتی بسیاری از زنان نیز در مواجهه با مردی كه همسری مناسب اما نابارور دارد، شایسته می

ا مردی عقیم اما چه بسیارند زنانی كه ب. دارند بیندیشد؛ اما در صورت عقیم بودن مرد، جدایی زن را از او چندان خوش نمی

های اطرافیان،  ها و شماتت اند و چه انگشت شمارند مردانی كه با وجود سرزنش ای داشته شایستۀ همسری و همدلی زندگی شادمانه

 .اند بی آنکه در پی ابقای نسل خود با پیوندی دیگر باشند در كنار همسر پسندیده و همراه؛ اما نازای خود  مانده

زمانی كه .  ای مشترک ندارد ش در خانه ای به ادامه رابطۀ عاطفی خود با همسر ستان شادمان نیست و عالقهمرد دا شمعدانی هادر 

پرسد كه آیا فرزندی ندارند؟  كند، بالفاصله مردی كه مدیر فروش ساختمان است از آنها می زن از دلتنگی خود در خانه گله می

 ( 331: 4939دهگان،.)«زن تا نزاییده، بیگانه است»قدند ای هستند كه معت مردان داستان نماد مردان جامعه

ای است ارزشگذار كه به  ست كه هم مبتنی بر واقعیات است و  هم مجموعه شناسان ایدئولوژی مجموعه عقایدی به گفتۀ جامعه    

پردازد،؛  ا آن مجموعه میهای همخوان ب توضیح و توجیه ساختار اجتماعی و فرهنگی یک جامعه یا گروه اجتماعی و توجیه فعالیت

هویت نیز به عنوان واقعیتی ( 26: 4933آبوت، .)دهد ها و اعمال روزمرة ما شکل می ست كه به احساسات، اندیشه ایدئولوژی چیزی

تاریخی در  -ساختارهای اجتماعی. شود ای دیالکتیکی با جامعه، و در اثر فرایندهای اجتماعی تشکیل می ذهنی، در رابطه

ای از هویت اجتماعی زنان با ازدواج  و از آنجایی كه بخش عمده( 44: 4931عزیززاده، )هویت افراد تاثیر به سزایی دارندگیری  شکل

گیرد، طبیعی است كه در جامعۀ سنتّی، زنانی كه توانایی به دنیا آوردن فرزندی را ندارند، رفتارهای سرزنش آمیز  شکل می

. ه گاه به بهانۀ بقای نسل، با زنی جوانتر و زیباتر از همسر اول خود ازدواج كرده است، بماننداطرافیان را برتابند و دركنار مردی ك

تابد و با شتاب از  یابد نگاه همسرش به سوی او نیست، ماندن در كنار چنین مردی را برنمی در روایت داستان، زمانی كه زن در می

ستان است برای خروج از زندگی مردی كه با او همراه و همسو نیست، و شود، چنین تصویری، تمثیلی از جسارت زن دا او دور می
 .ای كه گفتمان مردانه بر آن چیره است، تجربه خواهد كرد البته  چنین زنی مشکالت بسیار اقتصادی و اجتماعی را در مواجهه با جامعه

 .اگه مایل هستین برگردیم: مدیر فروش گفت. زن چیزی نگفت»
 .مرد حرفی نزد

 .بله برگردیم: گفتزن 
 ( 31: 4931الیاتی،)« .مرد زل زده بود به بالکن رو به رو. جلوتر از مدیر فروش می رفت. راه افتاد

 گیرینتیجه

شخصیت های اصلی هر دو داستانک بررسی شده، زن هستند و وقایع توصیف شده نیز بر اساس احساسات و اعمال آنان شکل     

چنین روشی برای معرفی . نام هستند های مرد هم بی زنان هردو داستان نامی ندارند و نکته این جاست كه شخصیت. گرفته است

گیرد، در القای گستردگی و عمومیت بخشیدن به چالش مطرح شده در  ضمن  ل میها كه با تاكید بر جنسیت آنان شک شخصیت

های زن داستان خود، آنها را از سلطۀ  در هر دو داستانک، نویسنده با جسارت بخشیدن به شخصیَت. ها بسیار موثر است روایت
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هایی كه برای زندگی خود  گیری را در تصمیم دارد و به نوعی، هویَت زنانۀ مستقلِ شخصیَها گفتمان مردساالر جامعه بر كنار می

های مورد پژوهش در مواجه با مسائلی چون نازایی و ازدواج مجدد، به جای بازتولید ایدئولوژی  زنان داستان. دهد دارند، نشان می

 .پردازند یهای ارزشی و فرهنگی است، م پنهان در ساختارهای اجتماعی، به مقابله با مناسبات قدرتی كه مسلط بر مقوله

های زنانه، با نادیده  توان گفت نویسندة این دو داستانک، به سبب زن بودن توانسته است ضمن بیان دغدغه بر این اساس، می

 .انگاشتن ایدئولوژی مردساالر، متن را در خدمت صدای زنانۀ خویش قرار دهد
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