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  اي مفاهیم فمینیستیبررسی مقایسه
  نوشتۀ وندي ولس دختر غبارپور و نوشتۀ منیرو روانی کولی کنار آتش

  
  مائده اسداللهی

  )س(دانشگاه الزهرا  - دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی
  سهیال صالحی مقدم 

  )س(دانشیار دانشگاه الزهرا  -دانشیار
  چکیده

نوشتۀ منیرو » کولی کنار آتش«. کندسالی روایت میلیال عزیز را از کودکی تا میان» زندگیغبار دختر «وندي ولس در 
به  اي با توجهدر پژوهش حاضر این دو اثر به روش مقایسه. پور نیز داستان زندگی دخترکی کولی به نام آینه استروانی

دهد نویسندگان این دو ها به دست آمد، که نشان میمفاهیم فمینیستی بررسی شدند و هشت مولفۀ جامع مشترك در آن
هاي مؤلفه. انداثر، از دو کشور و فرهنگ مختلف، با روشی مشترك اعتراض خود را به جامعۀ مردساالر افراطی نشان داده

. 3خلق قهرمان زن توانا .2دهد گیري نویسنده را نشان میانی که جهتانتخاب عنو. 1: به دست آمده از این قرارند
به تصویر کشیدن عاطفه، احساسات و . 4دهد می هاي زنانه را به خوبی نشانهاي روایتی که دغدغهاستفاده از شیوه

هاي عیان و گونه نشان دادن. 6هاي زن هاي مختلف براي شخصیتخلق هویت. 5... هاي زنانه مانند زایمان و تجربه
پررنگ جلوه دادن نقاط ضعف . 8پذیري در جوامع پدرساالر سازي روش جامعهبرجسته. 7پنهان خشونت علیه زنان 

  .هایی نیز دارندهاي جامع، زیر مجموعهشایان ذکر است هر کدام از این مؤلفه. مردان
  دختر غباراي، نقد فمینیستی، کولی کنار آتش، ادبیات مقایسه: واژگان کلیدي

 
 مقدمه -1

اي است که در آن به مطالعۀ سبک و رشته، یک روش پژوهشی میان1اياي آثار ادبی یا ادبیات مقایسهبررسی مقایسه
تر آثار ادبی، سبک نوشتاري این روش تقریباً نوپا در شناخت عمیق. شودمضمون آثار ادبی دو یا چند ملّت پرداخته می

یا دفاع از حقوق زنان یکی از مفاهیم برجستۀ قرون اخیر  2فمینیسم. بسیار کارآمد است نویسندگان مختلف و فرهنگ ملل
ویرجینیا نوشتۀ  اتاقی از آن خودنویسی با اثر نوشتار فمینیستی یا زنانه. اندها و تفاسیر متعدد نوشتهاست که بر آن بیانیه

پس از او اشخاصی . نویسندگان زن را به تکاپو واداشت در قرن نوزده وارد حوزة ادبیات شد و نویسندگان، خاصه وولف
. تر به این مقوله پرداختندموشکافانه...چون سیمون دوبووار، هلن سیسکو، رابین لیکاف، لوسی آیریگاري، الین شوالتر و 

ادبی است  اي از آفرینشتنها حوزه«همچنین زنان بسیاري در کشورهاي مختلف به نوشتن رمان روي آوردند؛ زیرا رمان 
که نه همچون علوم اجتماعی و فلسفه آلودة تعقّل شده است و نه همچون شعر و افسانه یکسره حیاتی مستقل از زندگی 

توانند به همین دلیل نویسندگان زن از طریق این قالب ادبی بهتر می). 33: 1382محمودیان، (» عملی روزمرة انسان دارد
  . نند و بازخورد دریافت کنندهاي خود را در جامعه منعکس کدغدغه
در » لیال عزیز«سالی زندگی دختري پرورشگاهی به نام روایت کودکی تا میان »وندي ولس«نوشتۀ خانم  »دختر غبار«رمان 

نویسنده در این داستان با بیانی ساده و روان به . کندکشور سودان است که با مشکالت بسیاري دست و پنجه نرم می
هاي داخلی پرداخته اگون و بعضاً ظریف زندگی زنان قشرهاي مختلف جامعۀ سودان هنگام جنگبررسی زوایاي گون

رسد تا هایش بسیار پررنگ به نظر میهاي زن در داستاناي است که نقش شخصیتنیز نویسنده »پورمنیرو روانی«. است
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داستانی است پسامدرن، که زندگی » آتشکولی کنار «. هایش حق با زنان استهاي داستانجایی که در اغلب اتّفاق

  . کندرا در جنوب ایران روایت می» آینه«دختري کولی به نام 
رمان . کتاب دختر غبار در ایران ترجمه و چاپ نشده است و هیچ اثر پژوهشی در رابطه با این کتاب در دست نیست

هایی که پژوهش. فرهنگی دیگر بررسی نشده است کولی کنار آتش نیز تا کنون از منظر مقایسۀ مفهومی با همتاي خود از
ها ها رجوع کرد و از آنتوان به آندر رابطه با کولی کنار آتش وجود دارند و براي کندوکاو بیشتر در این مبحث می

نوسان زاویه دید در «، نشست ادبی؛ )نقد رمان کولی کنار آتش(یک کولی فمینیست «: استمداد طلبید، از این قرارند
هاي محوري زن در کولی شخصیت«، غالمرضا پیروز و زهرا مقدسی؛ »ایات رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی پوررو

تحلیل گفتمانی رمان کولی «و ناهید عزیزي و  صفائی ، سهیال»پور و خواب زمستانی گلی ترقیکنار آتش منیرو روانی
  .، مصطفی گرجی و دیگران»پورکنار آتش منیرو روانی

- با استفاده از مفاهیم اصلی و مشترکزنانه کولی کنار آتشو  دختر غبارهاي این پژوهش با تحلیل محتواي داستان در
  :شودنویسی، به سؤال زیر پاسخ داده می

هایی اعتراض خود را به وضعیت زنان در هاي کولی کنار آتش و دخترغبار با استفاده از چه مؤلفهنویسندگان داستان
 اند؟خودنشان دادهجامعۀ 

  
 نقد ادبی فمینیستی -2

پس از دو قرن تالش که زنان غرب براي کسب حقوق فردي و اجتماعی خود انجام دادند ) زن محور( 3نقد فمینیستی«
منتقد فمینیست معتقد است هشیاري زنانه بر ). 484: 1387داد، (» پدید آمد 1960به عنوان رویکردي آگاهانه در دهۀ 

اتاقی از آن «پیشگام این نظریۀ ادبی ویرجینیا وولف است که در ). 243: 1385گرین و دیگران، (افزاید ی میاعتبار نقد ادب
داند هاي مردانه را بر ادبیات حاکم میفمینیسم ادبی هنجارها و سنّت. کندسیطرة پدرساالري را بر جامعه برمال می» خود

- این روش نقد ادبی، همچنین تالش می. نجارها پوشیده مانده استو معتقد است که شخصیت زنان به دلیل وجود این ه
- زیرا در آثار اغلب نویسندگان مرد، زنان هویت. حاکم را تعدیل کند 4»پدرساالري«هاي زیرین متن، کند تابا نفوذ در الیه

شوند و مثابه فرشته ظاهر میها یا به یعنی زنان در داستان. هاي سیاه یا سفید دارندگنگ و یا به اصطالح، شخصیت 5هاي
جاي نظام هاي نابهاز نظر نویسندگان زنِ فمینیست، دیگر وقت آن رسیده کهزنان در مقابل خواسته.یا به مثابه شیطان

، )136: 1389محمدي اصل، (تر شدن سخن او به مردان مردساالر  اط جمله ریگ در دهانِ زن گذاشتن براي شبیه
یده که هویت واقعی و حقیقی زن به وي باز پس داده شود و در جایگاه انسانی خود قرار دیگر زمان آن رس. بایستند

. کندساحتی از شخصیت زنان، نقش اجتماعی آنان را در جامعه تضعیف میرنگ و تکگونه برداشت تکگیرد؛ زیرا این
زنند عرصۀ رمان را جایگاه یهاي قدیمی دست و پا مهاي اجتماعی و سنتاي محدودیتنویسندگان زن که در پاره«

کشند، کنند و تصویر کج و معوجی را که نویسندگان مرد از زن میمناسبی براي نشان دادن چهرة زن واقعی قلمداد می
کند که اصالت دارد و برآمده از درون نویسنده خوانیم حقایقی را فاش میچه از نویسندة زن میبنابراین آن. اصالح کنند

، 8، زن قهرمان7، زن در برابر زن6نویسندگان زن با استفاده از مفاهیمی مانند خشونت علیه زنان). 36: 1387باقري، (» است
اي در ادامه پس از ذکر خالصه. دهنداعتراض خود را به هنجارهاي مردساالر حاکم بر جامعه نشان می... و 9پذیريجامعه

فمینیستی مشترك در اندیشۀ نویسندگان این دو داستان مورد بررسی هاي دختر غبار و کولی کنار آتش، مفاهیم از داستان
  .گیردقرار می
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  هاخالصۀ داستان -3
  دختر غبار 3-1
سالگی به  دهدر  »امال«لیال و دوستش . کننددر پرورشگاهی در کشور سودان زندگی می» زولیما«و خواهرش » لیال عزیز«

خواهد که در دهکده کار از لیال می) هابچه ةمدیر دهکد(دبیرستان پدر سیف در دورة . شوندها ختنه میسنّت سودانی
گري آَشنا هاي ارتباطی و منشیرود و به خوبی با مهارت سپس براي دو سال به اردن می. پذیردکند و او به سرعت می

» معزّ«مدتی با پسر عمویش پس از . کندرود و او را پیدا میسپس در بیست و دو سالگی به دنبال عمویش می. شودمی
در این . آوردکه لیال پسر دومش هشام را به دنیا میزندگیشان با یک فرزند، گذارنی معمولی دارد تا این. کندازدواج می

. رسد مبنی بر اینکه معز با زن پولداري رابطه برقرار کرده استها به گوشش میهایی از طرف همسایهایام است که زمزمه
معزّ براي مدتی خانه را . شود فرزند سومش را باردار استکه متوجه میزمانی زند تا عز در این مورد حرفی نمیلیال با م

ها با شنیدن خبر به دنیا آمدن وقتی پس از مدت. گذاردکند و لیال را بدون هیچ پولی با دو فرزندش تنها میترك می
- سپس به پدر سیف نامه می. راندکند و او را از خود میي سختی میگردد، لیال با او دعوادخترش نجات به خانه برمی

شوند لیال اعتماد به آیند، و باعث میپدر و امال به دیدن لیال و فرزندانش می. کندنویسد و از او درخواست کمک می
پدر می رود . ات دهداش را باز یابد و تصمیم بگیرد خود و فرزندانش را از آن وضعیت فالکت بار نجنفس از دست داده

گیرد دوباره به دهکده برگردد و در آنجا کار کند و با فرزندانش لیال تصمیم می. و امال چند روزي در کنار لیال می ماند
لیال . دهدپدر سیف در ابتدا راضی نمی شود، اما یک اتاق را براي شش ماه به آنان اختصاص می. در آن جا زندگی کنند

هاي متعددي براي دفاع از حقوق کند و سخنرانیشود و در این شش ماه خودش را به همه اثبات میعزیز از معز جدا می
کند و در انتهاي داستان به سرپرست ترتیب می دهد و حمایت هاي مالی بسیاري را براي کودکان جذب میکودکان بی

  .شودزنی موفق تبدیل می
  
  کولی کنار آتش 3-2

نشین در  اي کوچقافلهاست که با پدر و نامادریش در » آینه«کولی کنار آتش داستان زندگی دخترکی کولی و رقّاصه به نام 
آینه نشانی محل » مانسِ«مرد یا . بنددشود و دل به او میاي آشنا میشب با مرد نویسنده. کندجنوب ایران زندگی می

مدتی بعد مردان . کندرود و با او ارتباط برقرار میه چند روز بعد به سراغش میدهد و آینسکونتش را در بوشهر به او می
تواند با قانون قافله پدرش هم که نمی. کنندشوند و طبق قانون قافله او را تنبیه و طرد میقافله از این ارتباط باخبر می

دخترك به نشانی مانس . کند آینه کوچ می گذارد و قافله بدوناي برایش باقی میمخالفت کند، مقداري پول در کوزه
مردي به . ماندچند روز در بوشهر سرگردان می. شود که مسافر بوده و به تهران بازگشته استکند اما متوجه میرجوع می

برد اما قصد سوءاستفاده دارد و آینه از منزلش اش میکند و او را به خانهخود را دوست پدرش معرفی می» شکري«نام 
گیرد آینه راننده تصمیم می. پذیردگرداند، اما قافله او را نمیکند و به قافله باز میکامیونی او را سوار می ةرانند. گریزدمی

کند و آینه را با اتوبوس اما در راه، پلیس، راننده را متوقف می. خواند، ببردکه در شیراز درس می» مریم«را نزد دخترش 
شود با زنی آشنا می. کندیراز مدتی را همراه با ولگردها در کنار بیمارستان و قبرستان سپري میدر ش. فرستدبه شیراز می

 سپس .هاي زندگی بر بیایندکنند تا بتوانند از پس هزینهکنند و روزها کار میمنزلی اجاره می. که صورتش سوخته است
ثروتمندان با دختري به نام  ۀآینه در محل. میردزند و میزن دست به خودسوزي می. شوددر باغی مشغول به کار می

مریم یکی از اعضاي سرسخت . کندچند وقتی را با او زندگی می. کندرا پیدا می» مریم«شود و با کمک او آشنا می» نیلی«
ی با باالگرفتن مبارزات سیاس. دهداست و به آینه خواندن و نوشتن یاد می وقت هاي سیاسی مخالف با حکومتتشکل
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کامیونی  هدر گاراژ با رانند. گیرد به بوشهر برگرددکند و تصمیم میآینه مریم را ترك می. رودنیلی به خارج از کشور می

گیرد به تهران برود تا آینه تصمیم می. کندکند، اما مرد پس از مدتی او را ترك میشود و با او ازدواج موقت میآَشنا می
هاي خیابان انقالب فروشیشود و اوقاتش را در کنار کتابدر هتلی نزدیک دانشگاه ساکن میدر تهران . مانس را پیدا کند

یک روز در کنار بیمارستان با سه زن . شودکند و دوباره سرگردان میشود و هتل را ترك میپولش تمام می. کندسپري می
. شود اي مشغول به کار میسپس در کارخانه. شودمی خانهها همآشنا شده و با آن» سحر«و » قمر«، »افروزگل«هاي  به نام

شود و افروز وارد کلیسایی میآینه در جستجوي گل. شودافروز گم میشوند و گلسحر و قمر در تظاهرات کشته می
ي یافتن شود و برا در انتهاي داستان آینه استاد نقاشی می. رودمی» هانیبال«توسط کشیش آن کلیسا نزد استاد نقاشی به نام 

بیند و با آرامش دنیا را پدر، آینه را می. کند و پدرش در حال مرگ استقبیله دیگر کوچ نمی. روداش به جنوب میقبیله
  . رقصداش گرد آتش میگردد و بر بام خانهآینه به تهران برمی. کندترك می

  
 هاي فمینیسم در دختر غبار و کولی کنار آتشاي مؤلفهتحلیل مقایسه -4

  بررسی عنوان داستان 4-1
داستان و مطالعۀ سطور اولیۀ آن است که » اسم«یا » عنوان«عموماً اولین برخورد خوانندة منتقد با داستان، دیدن یا شنیدن 

گونه که از عنوان داستان آن). 8: 1389حسینی، (گیري کلی نویسنده را نمایان کند تواند جهتدر بسیاري از اوقات می
آید، داستان در رابطه با زنی کولی است که زندگیش دستخوش هیجانات و تغییرات بر می» کولی کنار آتش«پور روانی

نویسنده نیز در ابتداي داستان رقص دخترکی کولی . ها در کنار آتش نیز اشاره داردشود و به رسم رقص کولیبسیار می
توان گفت هم می» دختر غبار«در رابطه با . لش افتاده استها به درا در کنار آتش توصیف کرده که مهر یکی از تماشاچی

اش مبهم است، یا بر زند و قسمتی از زندگیوار در ابهامی غبارآلود دست و پا میداستان زندگی دختري است که ایهام
  . کند که بسیار غبارآلود استمادري در شهر یا کشوري زندگی می-اساس فرضیۀ وطن

  
  هاقهرمان داستان 4-2

ترین مهم«زیرا . یابندترین ارکان داستان است که عناصر دیگر در رابطه با آن در داستان حضور میاز مهم 10شخصیت
شخصیت «). 33: 1388یونسی، (» ترین عامل طرح داستان، شخصیت داستانی استعنصر منتقل کنندة تم داستان و مهم

هاي نویسندگان زن با انتخاب قهرمان. فمینیستی دارند عموماً زن هستندهاي هایی که گرایشدر داستان» قهرمان«یا » اصلی
- هایی را که نویسندگان مرد در اذهان ایجاد کرده بودند بر هم زنند و از زبان قهرمانفرضکنند تا پیشزن، تالش می

صویر کشیدن جوامع مردساالر ها اغلب با به تآن. هایشان به وضعیت زنان در جوامع مختلف اعتراض یا از آن انتقاد کنند
و وضعیت نامناسب زندگی زنان در این جوامع و گاه حتی اغراق در توصیف این فضا، اعتراض خود را نسبت به 

هاي زن منفعل به همگان هاي زن موفق و توانا در برابر شخصیتکند و سپس با خلق شخصیتهنجارهاي مردانه بیان می
گوید وقتی زنان آدرین ریچ می«. توانند بر این فضاي تبعیض آمیز فایق آیندمی کنند زنان اگر بخواهنداثبات می
توانند در مقابل را هم در شکل عام آن درك کنند یعنی در تاریخش تعمق کنند و هم کامالً شخصی ببینند، می 11سرکوب

  ) 314-313: 1387هام، (» .آن عرض اندام کنند
هاي اصلی هاي اصلی شخصیتبا نگاهی جامع به ویژگی. کندث مصداق پیدا میدر داستان کولی کنار آتش هم این مبح

دخترکی » آینه«. رو نیستیمآل پرورش یافته باشند، روبهیابیم با زنانی که از کودکی در شرایط ایدهاین دو داستان درمی
هاست و از این راه »مانس«ها یا مانپیشۀ آینه رقاصی براي مه. افتدکولی است که تمام اتفاقات داستان حول محور او می
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در این داستان فضا چنان مردساالرانه است که  اغلب مردان، زنان را از منظري باالتر . کندبراي پدرش کسب درآمد می
گرجی و (نگرند و قهرمان داستان تنها توانایی سخن گفتن روان با مردانی را دارد که چنین نگاهی نداشته باشند می

  ).83: 1390دیگران، 
شود که پدرش در دختر غبار نیزلیال عزیز در پرورشگاهی در کشور سودان بزرگ شده است و در نوجوانی متوجه می 

کند اما در زندگی با مشکالت بسیاري دست و پنجه نرم می. ها پیش مرده و مادرش هم در بیمارستان بستري استسال
سرپرست و شود، زنی که از جامعۀ زنان بیخودآگاهی به زنی موفق تبدیل میها سرانجام با افزایش با تحمل همۀ حقارت

هاید معتقد است آگاهی . کندهاي مالی، حمایت میپی و کسب پشتیبانیدرهاي پیمورد خشونت واقع شده، با سخنرانی
دتر اعتماد به نفس از دست بخشد و از این طریق زوو باال بردن سطح درك در زنان، فرایند خودشناسی آنان را تسریع می

تمام این تحقیرها را دختر غبار چون لیالي نیز هم کولی کنار آتشآینۀ  ). 110: 1389هاید، (یابند رفتۀ خود را باز می
شود و قانون قافله نیز او به استادي ماهر تبدیل می. بردآورد و خود را از سطح مردان عامی و کژاندیش باالتر میتاب می
صفایی و (» زنی است که در جستجوي هویت خود، از پوستۀ سنّتی در آمده است«او . شودخصیت بزرگ او میتسلیم ش
: 1390گرجی و دیگران، (» سمبل خودشناسی، آگاهی، پیشرفت و ترقی است«توان گفت آینه می). 81: 1390عزیزي، 

اند تا نمایندة زنانی چون خود باشند و زنان منفعل،  هقهرمانان این دو داستان از طبقات بسیار پایین دو جامعه برخاست). 84
پنداري جا که خواننده با قهرمان داستان همذاتاز آن. مرفه، ظاهربین و ظاهراندیش را نیز به اندیشیدنی عمیق وادار کنند

کنند و با خلق هاي زیرین جامعه انتخاب میسنجانۀ خود قهرمانانی از الیهکند، نویسندگان زن با انتخاب نکتهمی
هاي پویا دائماً دستخوش تغییر و تحول هستند و قسمتی شخصیت«. دارند، مخاطب را به تغییر وامی12هاي پویاشخصیت

در ). 94-93: 1390میرصادقی، (کند هاي شخصیشان تا پایان داستان تغییر میبینی یا ویژگیاز شخصیت، عقاید، جهان
  . هایی پویا هستنداین دو داستان، لیال و آینه شخصیت

  
  ها شیوة روایت داستان 4-3

روش «در . هاي حاضر در داستان بسپارندهایشان را به یکی از شخصیتتوانند روایت کردن داستاننویسندگان، می
ها است و اگر یکی دیگر از شخصیت» اول شخص مفرد«روایت اگر قهرمان داستان، راوي باشد، شیوة روایت » درونی

- نویسندگان همچنین می). 388-385: 1390میرصادقی، (استفاده شده است » شیوة سوم شخص«روایت کند از  داستان را
استفاده کنند و روایت داستان را بر عهدة شخصی بگذارند که در داستان حضور ندارد و » روایت بیرونی«توانند از شیوة 
  )389 :همان. (نام دارد» داناي کل«این روش . هاستناظر همۀ اتفاق

. شودداستان دختر غبار، به شیوة روایت اول شخص مفرد نوشته شده است و توسط قهرمان آن یعنی لیال روایت می
افتد براي خواننده ملموس و باورپذیر کرده است، نویسنده با استفاده از این روش، اتفاقاتی را که در زندگی قهرمان می

در عناصر داستان . از تمام احساسات شخصی و نهانی خود صحبت کندتواند زیرا در این روش راوي یا قهرمان می
؛ )جاهمان(» شودتجربیات و احساسات هیجان انگیز از صمیم قلب نقل می«میرصادقی آمده است در این طریقۀ روایت 

ه سنّت ناپسند در ده سالگی ب» امال«لیال و دوستش . کندبه همین دلیل نویسندة زن اغلب راوي اول شخص را انتخاب می
  : شوند و نویسنده آن لحظات را از زبان لیال چنین توصیف کرده استمردم سودان ختنه می

درست بعد از آن، درد متفاوتی را . گوید آمپول استکنم که ماما لوبان میدرد وحشتناك عمیقی را بین پاهایم حس می«
ها ها را با لگد از خودم جدا کنم، اما دو تا از آنکنم زنش میتال. آوردکنم، دردي کُشنده که نفسم را بند میاحساس می

  .)Wallace, 2009: 89(» توانم هیچ حرکتی داشته باشماند و نمیزانوهایم را محکم گرفته
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هاي بسیار، زمانی که کردن تالطم زنی میانسال پس از تجربه. داستان دخترغبار به سبک ساده و خطی روایت شده است

اما داستان کولی کنار . کنداش را از روزهاي خردسالی روایت میساحل امن و آرام رسیده است؛ ماجراي زندگی دیگر به
- ها نویسنده توالی و ترتیب روایت حوادث را تعمدا کنار میگیرد که در آنهاي پسامدرن قرار میآتش در دستۀ رمان

دید پایبند نیست و با استفاده از روایت غیر خطی، تسلسل و توالی به یک زاویه «پور در سراسر این داستان روانی. گذارد
هاي گوناگون اول خواننده در این اثر، مدام با چرخش زاویه دید مواجه است و راوي. ریزدمنطقی داستان را به هم می

شیوة  ، در حالی که)67: 1390پیروز و مقدسی، (» گیرندشخص، دوم شخص و سوم شخص، روایت را بر عهده می
پور با برهم زدن توالی زمانی، میل رسد روانیبه نظر می. کندماند و تغییري نمیروایت در کل داستان دختر غبار ثابت می

به کشیدن تصویر آشفتۀ زندگی بی سر و سامان آینه بر بوم نقاشی داستان خود را داشته است، اما در این کار موفق عمل 
روایت و اغتشاش در زاویه دید موجب از بین رفتن وحدت و یکپارچگی رمان و تکه آشفتگی رویکرد «کند، زیرا نمی

در نتیجه شاید در جلب نظر مخاطب و سهیم شدن ناخوداگاه او در ). 68: همان(» تکه شدن و چندپارگی آن شده است
وار داستان با شکست امزندگی آینه به عنوان یک زن در جامعۀ مردساالر موفق بوده باشد، اما از نظر حفظ وحدت اند

  .مواجه شده است
  
  ...هاي زنانه مانند زایمان و به تصویر کشیدن عاطفه، احساسات و تجربه 4-4

نویسندگان فمینیست بر این باورند که بسیاري از زوایا و اتّفاقات زندگی زنان مانند احساسات، عواطف و شعورشان، در 
معتقدند که همۀ معیارهاي دنیاي موجود و گذشته «همچنین . است مرد جا ماندهتاریخ ادبیات هر ملّت از قلم نویسندگان 

کوشند تا بنیاد مردانه نگریستن به همه چیز را بر آنان بر این اساس می. از عرش تا فرش بر نظامی پدرساالر استوار است
گیرد؛ ل و زن را فرع در نظر میبر همگان واضح است که جامعۀ مردساالر مرد را اص). 282: 1389امامی، (» هم زنند

زنانگی نباید به معناي انحراف از مردانگی باشد، بلکه باید آن را شکلی از هستی «امانویسندگان فمینیست باور دارند که 
هاي نویسندگان مرد موجوداتی خموده و بدون یعنی زنان در داستان). 21: 1387تانگ، (» و قائم به ذات خود دانست

بردند، حرفی در هایی که صرفاً بابت بیولوژي خود در فضاي مردمدار اجتماع میشخصیتی بودند و از رنجمراتب واالي 
 هاي فمینیستی، نویسندگان زن در نوشتار خود سعی کردند تا وضعیتاما پس از تشکیل شدن جنبش. شدمیان آورده نمی

مادر «و » بلوغ«ان پی به شأن واالي اتّفاقاتی چون جنسان خود را با جزئیات بسیار توصیف کنند تا همگجسمانی هم
  . تر روح لطیف زنانه را در جامعه فراهم کنندببرند و بستر درك هرچه عمیق» شدن

کند و خواهرش این در داستان دختر غبار، لیال عزیز به وضوح از رسیدن به سن بلوغ و اولین قاعدگی خود صحبت می
من در هر دو . افتد ام اتفاق میچیز عجیبی دارد در قفسۀ سینه«. (Wallace, 2009: 132)کندآور تلقی میاتفاق را شرم

ها کنم که دارند محو می شوند، اما در بقیه زمانخواب فکر میها در تختگاهی شب. ام تورم دارمطرف قفسۀ سینه
جزء از مراحل ختنۀ دختران پرده از  همچنین نویسنده با توصیفات جزء به). 104: همان(» اندکنم بدتر شدهاحساس می

لیال وضعیت ). 114 -97:همان(شود رنج بزرگی برداشته است که در لفافۀ آداب و رسوم اشتباه بر زنان روا داشته می
در کولی کنار آتش نیز تجربۀ ). 228: همان(وخیم حال خود در بارداري اولش را نیز بسیار خوب توصیف کرده است 

پدر آینه نماد جامعۀ مردساالر است که او را . رابر چشمان خیرة مردان قافله به تصویر کشیده شده استرقصیدن آینه در ب
بسیاري از زنان در . گیردرقصد و پدر از مردان قافله پول میآینه می. کندهاي هرزهوادار میبه فروختن جسمش به چشم
ها نرم با حرکت آرام شانه«: هاي آنی غرق شوندا مردان در لذتشوند تگونه زیرپا گذاشته میجوامع مردساالر افراطی این

  )18: 1393پور، روانی(» ...خندة زشت مرد را دید و دستی که پیش آمده بود... هاي ریز دریا رقصیدچون موج
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ا درگیر گیرد تا مخاطب رهاي داستانش به کار مینویسندة زن تمام توان خود را براي اثبات تأثیرگذاري کالم شخصیت
توصیفات آکنده از . کند و از این طریق سهمی در تلطیف فضاي غبارآلود مردساالرانۀ جامعۀ خویش داشته باشد

ایستاده بود کنار دیوار کاهگلی، «: شوداحساسات رقیق زنانه در دختر غبار و کولی کنار آتش به وفور یافت می
: همان(» اي تمام زنانی که دیده بود و ندیده بود، گردنبندي بسازدهاي سرخ گیالس را بچیند و برهایش دراز تا دانه دست

93 .(  
  
  مفاهیم فمینیستی 4-5
  هویت زن 4-5-1

آیند و پس از چندسال به درکی از هاي فیزیکی متفاوت به دنیا میپرواضح است که زن و مرد هرکدام با ویژگی
تري که در مباحث اما مسألۀ مهم). 79: 1382هام، ( این درك، هویت جنسی نام دارد. رسنداحساسات جنسی خود می

فمینیستی مطرح است از این قرارست که خانواده و جامعۀ مردساالر با توجه به  بیولوژي و جنس هر شخص، به او 
 رفته بهآید بلکه رفته سیمون دوبووار در این رابطه معتقد است هیچ کس زن به دنیا نمی. دهدهویت فردي و اجتماعی می

شایان ذکر است که کسب هویت ). 96: 1388دوبووار، (کند یعنی به تدریج هویت زنانه کسب می. شودزن تبدیل می
. آمیز بودنِ آن نیستزنانه چه به صورت آنی در لحظۀ تولد و چه به تدریج در طول زندگی، دلیلی بر منفور یا اعتراض

بودن را » جنس دوم«یا » دیگري«، »فروتر«دهد که هویتی می» زن«به » جامعۀ مردساالر«مسألۀ حایز اهمیت این است که 
  . در خود نهفته دارد

هاي داستان به شکلی تلویحی به هویت شخصیت اصلی در داستان کولی کنار آتش، همانطور که در قسمت شخصیت
و جامعه، او را به دختري  او مؤنث به دنیا آمده و خانواده. رو هستیماشاره شد، در وهلۀ اول با دخترکی کولی روبه

دختر به . پور زندگی این دختر را در سراسر داستان بسیار جبرآمیز به نمایش درآورده استروانی. اندرقاص تبدیل کرده
اي دارد که در آن براي زنان قافله قوانین ناعادالنه. دهدامر پدر و به تأسی از مادر رقاصش، همین پیشه را ادامه می

او در تهران با . کند کوچ کردن به تهران در پی عشق، راه گریزي براي آینه فراهم می. ر گرفته نشده استحقوقی در نظ
. اندشود که خودشان نیز در بند جبر جامعۀ مردساالر گرفتار آمدههاي جدیدي آشنا میکند و با زنشود، کار میسواد می

از طرفی . آوردمیآورد که قوانین قافله را به زانو دریی را به دست میهاکند و ارزشدر پایان داستان هویت آینه تغییر می
این زنان فقط . ها را به زن تبدیل کرده استزنان بی هویتی که تنها، ویژگی جنسیشان آن. دیگر شاهد زنان قافله هستیم

- روانی(کنند هستند یا مس سفید میکنند و مردان عموماً بیکار ها کار میآن. کنندبراي خدمت به مردان قافله زندگی می
  ).6: 1393پور، 

واقعاً چه دلیلی به جز قانون قافله که نماد برخی قوانین ناعادالنۀ جوامع مردساالر است، توانسته است این چنین زنان را 
باید .کنند یکنند و دخترانی منفعل چون خودشان به قافله تقدیم مدربند کند؟ این زنان در طول زندگی خود تغییري نمی

هاي سیاسی گفت در کولی کنار آتش دخترانی همچون نیلی و مریم هم وجود دارند که تحصیلکرده هستند و در فعالیت
. شویمدر داستان دختر غبار نیز در نگاه اول با لیال آشنا می.آورندکنند و موجبات رشد آینه را نیز فراهم میشرکت می

اش داند و هیچ اطّالعاتی در مورد پیشینۀ خانوادگیکند، فقط اسمش را میدگی میدخترکی خردسال که در پرورشگاه زن
کند، اما در دهد و او را با شکست مواجه میهایی بر سر راه او قرار میعرف و قوانین جامعۀ مردساالر ناهنجاري. ندارد

تنها الگوهاي زن موفق و »مادرِ عبیر«و معلم لیال » خانم خدیجه«در داستان دختر غبار . انتها پیروزي از آن لیالست
خانم خدیجه معلم مدرسۀ لیال و دوستش . اندپردازي شدهاجتماعی هستند که در کنار خیل عظیم زنان منفعل شخصیت
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او به لیال آموخته بود که . ها، به الگویی شایسته برایشان تبدیل شدامال با توجهات بسیار و دادن اعتماد به نفس به آن

ان نباید براي ازدواج عجله کنند و بهتر است اول به رشد روانی و شخصیتی خود اهمیت بدهند تا بتوانند فردي دختر
او زنی سیاسی و روشنفکر است که با ماشین . است» مادرِ عبیر«الگوي دیگر لیال در این داستان . شایسته را انتخاب کنند

  .ه شدن دخترش شده استآید و مانع ختنخودش براي بردن عبیر از مدرسه می
شود به حس ها میتوان از توصیفاتی که از وضع زندگی آنها، زنانی منفعل نیز وجود دارند که میدر مقابل این شخصیت

هاي پرورشگاه و هاي لیال در مدرسه، دایهزنانی از جمله مادران همکالسی. تسلیم و پذیرش و تغییرناپذیریشان پی برد
  .زننداند و گاه به فرودستی خود دامن میکامالً خود را تسلیم آداب ناعادالنۀ جامعۀ مردساالر کردههاي لیال که همسایه

  
  هاي عیان و پنهان خشونت علیه زناننشان دادن گونه 4-5-2
دهد زنان از دیرباز اي جهانی است که نشان می، یکی از مفاهیم اصلی جنبش فمینیسم و پدیده»خشونت علیه زنان«

از سوي مردان مورد » غیر مستقیم«یا » مستقیم«به شکل » عمومی«و » خصوصی« ةبه دلیل جنسیتشان در دو حوز صرفاً
هاي جنسی و هاي مختلفی از جمله کتک زدن، آزارخشونت علیه زنان در جوامع گوناگون به شکل.اندخشونت واقع شده

نویسندگان زن با . برندمی در سرتاسر جهان از این اتفاق رنجدهد و زنان روي می» آشکار«یا » پنهان«... آزارهاي روانی و
جانبۀ حاکم بر نظام هایشان، آشکارا علیه تبعیض همههاي عیان و پنهان زندگی زنان داستانپرده برداشتن از خشونت

یاري از آنان شوند و بسها در لفافۀ رسم و رسومات به دختران تحمیل میبسیاري از این خشونت. شورندمردساالر می
  . حتی اجازة اعتراض هم ندارند

که دین –یا ختنۀ دختران نوجوان اشاره شده است که در دین اسالم  13»تطهیر«در داستان دختر غبار به سنتی به نام 
در مدرسه گاهی که معلم آن حوالی نیست، دخترها در مورد تطهیر «: توصیه نشده است -مردمان آن منطقه هم هست

در بسیاري از کشورهاي افریقایی از جمله مصر، سومالی، سودان، اتیوپی «. (Wallace, 2009: 107)» زنندحرف می
خیانت مردان به زنان و اقدام به تعدد زوجات بدون ). 9: 1389کریمی، (» گیرداین عمل به صورت گسترده انجام می... و

در کولی . دان محکومند از کنارشان بسادگی عبور کنندهایی است که زنان سوداشتن شرایط الزم نیز از جمله خشونت
تواند همسرش در قانون قافله رئیس قافله می. خوردهایی علیه زنان در قانون قافلۀ آینه به چشم میکنار آتش نیز خشونت

: له را دارندمردان قافله اجازة تنبیه جسمانی و شالق زدن زن بدکار قاف» همۀ«همچنین . را تقدیم مانس یا مهمان بکند
به عالوه زن ). 28: 1393پور، روانی(» رسدگاه نوبت به مردان قافله میزند تا خسته شود، آنروز اول روز پدر است، می«

در قلعه محبوس » نجات دهنده«بر این باورند که یک  اي است که مردم آنسوخته در داستان کولی کنار آتش اهل قلعه
اگر دختر جوانی به کوتاه کردن مویش رضایت ندهد، . شودعنوان نذر براي او چیده میاست و موهاي دختران جوان به 

هاي دختر غبار و کولی کنار آتش، از طرفی در داستان.کشند بندند و به آتش می مانند زن سوخته او را به دم اسبی می
: اند شامل موارد زیر باشدتومزاحمت جنسی می«.شودنیز از سوي مردان بر زنان اعمال می 14»مزاحمت جنسی«

ها، اظهار نظرهاي موهن و تلویحاً جنسی یا اشارات تبعیض ي لفظی یا جنسی، متلک پراندنپیشنهادات مکرّر و یک طرفه
آمیز جنسی که توسط شخصی در محل کار صورت گیرد و براي شخص مخاطب آزار دهنده باشد و باعث احساس 

اطب شود یا در انجام کار او اختالل ایجاد کند، امنیت شغلی او را به خطر خطر، حقارت، مرعوب شدن یا رنج در مخ
  )230: 1387هام، (» .اندازد یا در محیط کار فضاي تهدید آمیز یا مرعوب کننده ایجاد کند

اش سعی کرد ماجرا را فراموش کند و آن را غیر عمدي در دختر غبار نیز لیال عزیز پس از تجاوز مردي به حریم شخصی
را از درون تاکسی به » نجات«وقتی . وقتی بلند شدیم تا برویم، متوجه شدم راننده به من خیره شده است«: در نظر بگیرد
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- شئ«رسد آزارهاي جنسی، مظهر به نظر می .(Wallace, 2009: 265)» هایم را لمس کردداد، دستانش سینهمن می
  . توسط مردان در جامعه هستند 15»انگاري زنان

در جوامع مردساالر . دهندها هستند که خیل عظیمی از زنان را رنج میاي از خشونتنیز دسته» هاي کالمیخشونت«
ر کولی کنادر . ها سخن بگوینددهند تا زنان را تحقیر کنند و با کلمات نامناسب با آنبسیاري از مردان به خود اجازه می

هاست و در داستان شاهد هستیم که مردي آینه را در خیابان با ترین فحش براي کولینامناسب» قیچی«آمده است  آتش
- تر بودن پسرها صحبت میها مدام از مهمدر دختر غبار نیز دایه). 23: 1393پور، روانی(دهد این واژه مخاطب قرار می

ها و آواز خواندن و استفاده از ها را از انجام دادن بسیاري از بازيزنند و آنکنند و با دخترها با کنایه و تحقیر حرف می
خواست و او را از جیغ زدن در هنگام زایمان لیال نیز پدرشوهرش مستقیماً فرزند پسر از او می. کنندزیور آالت منع می

بین درد کشیدن هایم می توانم «: شود آورد حفظکرد تا آبروي پسري که به دنیا میهنگام به دنیا آوردن بچه منع می
شان براي یک زن در قبیله: گویدکند و به معزّ میصداي عمو حسن را بشنوم که با نام خدا شروع به شکایت کردن می

» آن بچه براي همیشه به فرزند مادري جیغ جیغو شناخته خواهد شد. خیلی بد است که هنگام زایمان جیغ و داد کند
(Wallace, 2009: 231).هاي خشونت و در کل همۀ رفتارهایی که در جوامع مردساالر با زنان در پیش تمام گونه

هاي فمینیستی از جمله دختر غبار و کولی هاي جنسیتی است که در رمانپذیري نقششود، معلول روش جامعهگرفته می
  .است کنار آتش بسیار برجسته شده

  
  پذیري در جوامع پدرساالرسازي روش جامعهبرجسته 4-5-3    

کودك . کنندها را بازتولید میکنند و در بزرگسالی آناي کودکان از بدو تولد رفتار اطرافیان را مشاهده میدر هر جامعه
اي براي هر جنس همچنین در هر جامعه. پذیرددختر از اطرافیان مونث و کودك پسر از اطرافیان مذکر خود الگو می

پذیري جامعه«به بیان دیگر . شود و جامعه از هر جنس، انتظارات خاصی دارداصی در نظر گرفته میوظایف و کارهاي خ
کنند؛ به هاي جنسیتی شده را گرفته و خود را درك میشود که افراد از طریق آن، صفات و ویژگیبه فرایندي اطالق می

سفیري و ایمانیان، (» از مردان یا زنان چه انتظاراتی داردها گیرند که جامعۀ آنپذیري یاد میعالوه، مردم از طریق جامعه
کنند و آن را اي را براي منفعل ساختن هرچه بیشتر زنان تعیین میدر جوامع مردساالر، مردان الگوهاي کلیشه). 45: 1388

ض به چنین اي که زنان معتربه گونه. کنندباورپذیر می» جنس ضعیف«در لواي قانون، عرف و آداب و رسوم براي 
نقش طبیعی زن «در چنین جوامعی. یابندوضعی همیشه در اقلیت هستند و همین تعداد اندك هم  مجال ابراز وجود نمی

ها بیش از در نتیجه دختربچه. پندارند دانند و زنان و دختران را نیازمند به حمایت و سرپرستی میرا همسري و مادري می
مردان در این ).219: 1393ابوت و واالس، (» شوندند و از آزادي کمتري برخوردار میگیربرادران خود زیر نظر قرار می

زیرا به دلیل قدرت . دهندها را میفضاي تبعیض آمیز با آزادي اندك زنان، به خود جرئت اعمال تحقیر و سرکوب آن
در داستان . دانندسیطرة خود میکنند و او را در  جسمانی و دسترسی به منابع اقتصادي خود را مالک زن تصور می

ها همسران دیگري اختیار اند یا شوهرشان بعد از آنهاي پرورشگاه همسران دوم یا سوم مردي شدهدخترغبار، اغلب دایه
در زندگی زنان سودان و وابستگی مالی به مردانشان، هیچ وقت به » هوو«پذیر شدن نقش اما به دلیل جامعه. کرده است

هاي فمینیستی در ادبیات و غیره پدرشاهی را در کار در خانه، دولت، مؤسسات مذهبی، تئوري«. ندیشندااعتراض نمی
دهد، چرا که زنان همانند مردان تشخیص می خود زنانهاي آموزشی، کارخانه، در فرهنگ آزاد و حتّی در قانون نظم

  ).36: 1389رابینز،(» روندپرتو آن پیش میاند و به سوي فاعل بودن آن و تحت تحت نظارت پدرشاهی شکل یافته
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گویند دختري که تطهیر نشده باشد هیچ وقت می«: در رفتارهایی مثل ختنۀ دختران نیز در داستان دختر غبار آمده است

یعنی زنان، دخترانشان را ختنه  .(Wallace, 2009: 107)»ازدواج نخواهد کرد، چون هیچ کس او را نخواهد خواست
زنان «در کولی کنار آتش هم این سبک زندگی . ها داشته باشنددر آینده مردان میل به انتخاب همسر از میان آن کنند تامی

» بمال، بمال جونم، اینقدر بمال که اینم ول کنه بره: یعنی یه ذره ماتیکم نمالم؟ سحر گفت-«: شوددیده می» براي مردان
آنان در . شودی باعث از دست رفتن اعتماد به نفس دختران و زنان میزندگی در چنین جوامع). 164: 1393پور، روانی(

شود تا این کسب تأئید همیشگی باعث می. پی تبعیت از چنین هنجاري همیشه به دنبال کسب تأئید از مردان هستند
تأمین مخارج  پور رشد کنند که پس از ازدواج با یک زن، حاضر به کار کردن ومردانی گستاخ در جامعۀ مد نظر روانی

مرد . مردي یه اتاق بگیر: گل افروز گفت«: زنندزندگی و فراهم نمودن منزل نیستند و حتی به زن تهمت ناروا هم می
در زندگی لیال ). 186: 1393پور، روانی(» زیر سرت بلند شده: مرد گفت. نداري برو: از کجا بیارم؟ گل افروز گفت: گفت

که از کار اخراج شد به راحتی با زنی ایی اداره کردن دو زندگی را داشته باشد، پس از اینکه توانعزیز هم معزّ بدون این
» هندهاي خود ارائه میزنان در مقایسه با مردان برآوردهاي کمتري از پیشرفت«در چنین جوامعی . پولدار ازدواج کرد

  . یابندو دیرتر به موفقیت دست می) 135: 1389هاید، (
  
  پر رنگ جلوه دادن نقاط ضعف مردان  4-5-4

هایی است که هاي نویسندة زن، یکی دیگر از مؤلفهپر رنگ جلوه دادن نقاط ضعف مردان در جوامع مردساالر داستان
ها حاکمند، نقاط ضعف زنان پر در جوامعی که هنجارهاي مردانه بر آن. رودبراي اعتراض به چنین جوامعی به کار می

اسالم برخالف تمدن غرب طرفدار «اما . شوند و چه بسا زن را ناقص محسوب کنندحد معمول نشان داده می تر ازرنگ
کند بلکه به بیان دیگر، میان این دو نیز جانبداري نمی. اعطاي حقوق طبیعی و نه حقوق برابر و مشابه زن و مرد است

تر و نه برابر و همانند مرد بلکه در بیعت زن را نه پستط. کوشد در جامعه هریک را در جایگاه طبیعی خویش بنشاندمی
  ).72: 1385نوابی نژاد، (» داندزندگی و اجتماع، مکمل می

هاي ها و رفتارهاي منفی در شخصیتهاي منفی مرد و قرار دادن ویژگیکردن شخصیت نویسندة فمینیست با برجسته
در دختر غبار مردان بسیاري وجود دارند که همسر و . کندش میمرد، براي میزان کردن کفۀ ترازوي جنسیتی جامعه تال

مردانی وجود . هاستنمعزّ یکی از آ. روندفرزندان خود را رها کرده و در پی ساختن زندگی جدید با همسري جدید می
تجاوز جنسی «ت براونمیلر معتقد اس. کنندها از حقوق طبیعی خود محروم میدارند که با تجاوز به دختران نوجوان آن

فریدمن، (» و مردساالري است» خوي پرخاشگري مذکر«دربارة یک لحظه از دست دادن کنترل نیست، بلکه دربارة 
. العین تجاوز کرد از این دسته استمرد عکاس که در دختر غبار به قرة). 204: 1975به نقل از براونمیلر،  109: 1386

پرورشگاه بیرون انداختند و سرنوشت او را تا دورة میانسالی، به بدترین حالت  ها او را ازقرةالعین باردار شد و دایه
مردي به نام شکري نیز در شیراز . دهدآلود قرار میهاي گناهدر کولی کنار آتش، پدر آینه او را در معرض نگاه. تغییردادند

- آینه عاشقش شده بود، با او ارتباط برقرار میمانس هم که . با ابراز ادعاي دوستی با پدر آینه قصد تعرض به او را دارد
  . شود آبروي آینه در قبیله زیر پا گذاشته شودکند و باعث می

  
  زن در برابر زن  4-5-5

زنان علیه زنان در تعدد «یکی از مسائلی که در قسمت خشونت علیه زنان به صورت اجمالی به آن اشاره شد، پدیدة 
  :چند بعد قابل بررسی است این مسأله از. است» زوجات مردان
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ها از جانب اغلب زنان، بسیاري ها از جانب جنس مذکر و پذیرفتن ارزشدر جوامع مردساالر به دلیل تعیین ارزش. الف
هاي طبیعی جنسی به همین دلیل با استفاده از جاذبه. کنند تا هرچه بیشتر مقبول طبع مردان قرار بگیرندها تالش میاز آن

- که از این طریق در حق خود و همشوند؛ غافل از ایناز حد معمول ظاهر خود در جامعه حاضر می و آراستن بیش
این زنان باید از . میل شودها نسبت به همسر خود بیاند، چون ممکن است مردي با دیدن آنجنسانشان اجحاف کرده

مثالً در داستان . شه در دوران کودکی افراد داردنظر روانشناسی مورد مطالعه قرار بگیرند، زیرا بسیاري از این مسائل ری
کنند در جامعه ظاهر هایی که جلب توجه میهاي نامتعارف و لباسدختر غبار، زولیما، خواهر لیال، در نوجوانی با آرایش

و او در کودکی از وجود پدر . ساختشد و موجبات تهییج برخی از مردان و تشویش بسیاري از زنان را فراهم میمی
در داستان . رحمانه را همین مسأله دانستتوان یکی از دالیل این رفتار بیمادر و مخصوصاً توجه پدرانه محروم بود و می

کولی کنار آتش نیز آینه از کودکی به خواستۀ پدرش به جلب نظر مردان با رسیدگی به وضع ظاهري خود و رقصیدن 
در . کندبه ازدواج کسی دربیاورد، زیرا از این راه کسب درآمد می شود او راورزد، اما پدرش حاضر نمیمبادرت می

  : اندهاي نگران زنانی اشاره شده است که مردانشان به تماشاي رقص آینه رفتههاي داستان به نگاهبرخی قسمت
  ) 42: 1393پور، روانی(» ...زنانی در قاب پنجره ایستادند، مردانی آه کشیدند... «

ها را از داشتن شغل توانند آنهاي اقتصادي مردان هستند و مردان اگر بخواهند میساالر، زنان از وابستهدر جوامع مرد. ب
وجود آوردن سیستم مالکیت، مردان در طول تاریخ با به. هایی با درآمد ناکافی به ایشان عرضه کنندمحروم کنند یا شغل

اي از جامعه شدند که از نظر اقتصادي و تأمین معاش به نان طبقهتوانستند کنترل اقتصادي جامعه را در دست بگیرند و ز
  .اندمردان وابسته

  )48: 1393پور، روانی(» بندم، فقط بذارین پولش ته بکشهسر هرچی شرط می«
  )جاهمان(» کسی بهش چیزي نرسونه، پولی، نونی، کاري بهش نده«

زنان مطلقه یا بیوه که از دانش . زنان برشمرد، تنگی معاش استتوان براي پدیدة زنان علیه پس یکی از دالیلی که می
شان بربیایند، مجبور هاي زندگی خود و فرزندان بی سرپرست احتمالیتوانند از پس تأمین هزینهاند و نمیبهرهتولید بی

- ها را از هم میکنند و آنهایی کامل براي یافتن سرپناه رجوع میاما گاه به خانواده. شوند براي خود سرپناهی بیابندمی
چنین زنانی اگر در جوامع متعادل رشد . سازندهاي زندگی هم جنسانشان میپاشند و اصطالحاً زندگی خود را بر ویرانه

- جنسآموختند هیچ وقت حاضر به خراب کردن زندگی همهاي زندگی کردن و تأمین معاش را میکردند و مهارتمی
  .شدندهایشان نمی

هاي منفی مختص زنان است و بسیاري از کارهاي معمول که براي مردان افتخار جوامع مردساالر، اغلب دیدگاهدر . پ
- ها را به تدریج به نفع خود تغییر دادهمردان در این جوامع همۀ نگرش. است، براي زنان ناپسند و غیرقابل بخشش است

شود، گویی هر زنی باید مردي داشته باشد و زن منفی نگاه می مثال در چنین جوامعی به زن بیوه یا مطلقه با دیدي. اند
  :بدون مرد مایۀ فساد جامعه است

  ).144: همان(» کنهافته، تو زندگیت هم فضولی نمیکه مردي خیلی چیزا حله، کسی دنبالت راه نمیهمین«
: همان(» رهار مسافرخونه مرد باال میبعد از در و دیو! دیدن پایتخت... آن تهرون اول همینو میگنهایی که میهمۀ زن«

143(  
» خواهدشهرکسی دلش می. دهد یک زن مطلقه مثل یک تکه گوشت سوخاري تازه استماما عمانی به من هشدار می«

(Wallace, 2009: 270).  
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مجددا . یه کندشود به مردي تککند، چنان که مجبور میاین طرز نگرش، فشار روانی بسیار زیادي را بر زن تنها وارد می 

برند و با ازدواج با ایشان بدون اطالع همسرانشان، به یکی از در بسیاري از موارد چنین زنانی نیز به مردان متأهل پناه می
  .کنندهاي خود خیانت میجنسهم
ی براي توان مال«یکی از آن شرایط داشتن . در دین اسالم تحت شرایطی به مرد داده شده است» تعدد زوجات«حق اما 
در . شودمتضاد با این قانون دیده می در صورتی که در این دو داستان مواردي کامالً. است» دو یا چند زندگی ةادار

هایی محقّر ی از مردان فقیر در حالیکه همسرانشان در کلبهخشود در کشور سودان برداستان دختر غبار مشاهده می
هاي هاي لیال و دایهاغلب همسایه. کنندآیند، همسران متعدد اختیار مینمیکنند و از پس گذران امور خود بر زندگی می

هاي زن در داستان کولی کنار آتش، همسر یکی از شخصیت. اندپرورشگاه هوو دارند یا خودشان هووي زنانی دیگر شده
  .کندبا داشتن سه فرزند پسر، مجددا با زنی دیگر ازدواج می

» ت کردن در مورد لطف خدا به زولیما کرد، چون او همسر اول یک مرد شده بوددایه اسکینی شروع به صحب«
(Wallace, 2009: 50).  

در جوامع . است» روش تربیتی دختران توسط مادران«مسألۀ قابل بحث دیگر در را بطه با موضوع زن در برابر زن، 
مادران هر نسل، . کنندپسندند هدایت میان میداران قهاري هستند که زنان را به سمتی که خودشمردمحور، مردان سکان

که در این. کنندهاي جنسیتی را فرا گرفتند و به دخترانشان منتقل میزمانی دخترکانی بودند که در دامان مادرانشان کلیشه
اما هاي خاص خود را بپذیرد شکی نیست، هر جنس در جامعه با توجه به قواي جسمی و توان روانی خود باید مسئولیت

محدود کردن قدرت اندیشیدن زنان و جلوگیري از رشد شخصیتی و اجتماعی آنان یکی از تبعات حاکمیت مردساالري 
اند و تمام عادات ناپسند هاي پدرساالر کسب کردههاي منفعل و ایستایی در خانوادهمادرانی که شخصیت. بر جامعه است

کنند تا دخترانی همچون اند، تالش میشد بدون اعتراض پذیرفتهته میداشجایی را که در حق زنان روابههاي ناو عرف
ها مادرانی هستند که علیه این. گیرندهاي علمی و فکري دخترهایشان را میخود به جامعه تحویل بدهند و جلو پیشرفت

» آیدبه شمار میترس از خشونت مانع بزرگی براي مستقل زندگی کردن زنان «از طرفی . کننددخترانشان رفتار می
کنند دخترانشان را محدود اند، دائم تالش میمادرانی که در کودکی از پدران مردساالر ترسیده). 164: 1385نژاد،  نوابی(

  . ها برسداي به آنکنند تا مبادا آسیبی از طرف چنین جامعه
خواند و از طرف او گردنبند بسیار زیبا و  براي مثال زمانی که لیال در کودکی در برابر رئیس جمهور سودان آواز دلنشینی

چنین رفتارهاي افراطی از جانب . گرفت، ماما لوبان شدیدا سرزنشش کرد و گردنبندش را از او گرفت با ارزشی هدیه
، در داستان کولی کنار آتش نیز مادر آینه. تواند اعتماد به نفس دختران خردسال را زایل کندها میمادران یا جانشینان آن

یابد قانون قافله، پوچ و بی ارزش بود و نباید اش در میاو را چون خود تربیت کرده است، اما در واپسین ساعات زندگی
داد، آن زمان که از مادر گفته بود وقتی که دیگر جان می... باید به صداي دلت گوش کنی آینه«: کرداز آن تبعیت می

  ).14: 1393پور، روانی(» آن زمان که قانون قافله را پوك دیده بود. بود تسلیم زندگی به بایدها و نبایدها پشیمان
  

 گیري نتیجه -5

هاي فمینیستی پور از نظر مؤلفهدر این پژوهش رمان دختر غبار نوشتۀ وندي ولس و کولی کنار آتش نوشتۀ منیرو روانی
مدارانه ن زن با رویکردي کامالً زندهد نویسندگانتایج به دست آمده نشان می. اي بررسی شدندبه صورت مقایسه

هایی را براي نشان دادن اعتراض خود نسبت به جوامع مرساالر افراطی و هنجارهاي سرکوب و ها و اتفاقشخصیت
هشت مؤلفۀ جامع مشترك در این دو داستان به دست آمد که هر کدام . اندتحقیر کنندة حاکم بر این جوامع خلق کرده
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خلق . 2دهد، گیري نویسنده را نشان میانتخاب عنوانی که جهت. 1: دفاع از حقوق زنان هستند جزئیدربرگیرندة مسائل 
به تصویر کشیدن . 4دهد، می هاي زنانه را به خوبی نشانهاي روایتی که دغدغهاستفاده از شیوه. 3قهرمان زن توانا، 

نشان دادن . 6هاي زن، هاي مختلف براي شخصیتخلق هویت. 5، ...هاي زنانه مانند زایمان و عاطفه، احساسات و تجربه
پر رنگ جلوه . 8پذیري در جوامع پدرساالر، سازي روش جامعهبرجسته. 7هاي عیان و پنهان خشونت علیه زنان، گونه

کند هاي مشترك در دو اثر از دو کشور و فرهنگ مختلف، ثابت میدستیابی به این مؤلفه. دادن نقاط ضعف مردان
هاي زنان سراسر جهان مشترك است و نویسندگان زن با تالش بسیار سعی در تعدیل ها و رنجها، آرزوها، ناکامیغدغهد

اند که از دیرباز تابوي زنان بسیاري در نویسندگان در این دو اثر از مسائلی سخن گفته. روحیات مردمحورانۀ جهان دارند
اي چون ختنۀ دختران را براي این جنس پذیرفتنی با تابو سازي، مسأله آید و این مردان هستند کهجهان به شمار می

هاي مطرح شده، اعتراض خود را به مسائلی همچون شئ انگاري  ها با استفاده از مؤلفهنویسندگان این داستان. کردند
نفس کاهندة زنان  توجهی به اعتماد به زنان، بی توجهی به وضعیت جسمی و روحی زنان، خیانت، زنان علیه زنان، بی
  . ابراز کردند و مسیر پرورش زنان توانمند و قهرمان را براي مخاطبان روشن ساختند

  
  منابع

 .نی: تهران. منیژه نجم عراقی.جامعه شناسی زنان).1380. (آبوت، پامال و کلر واالس .1

 .جامی : تهران .مبانی و روشهاي نقد ادبی).1389... . (امامی، نصرا .2

 .مروارید: تهران .زنان در داستان). 1387. (باقري، نرگس .3

نوسان زاویه دید در روایات رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی «.)1390(. پیروز، غالمرضا و زهرا مقدسی .4
 .68-51صص  ).پیاپی 8. (شعرپژوهی، »پور

 .نی: تهران .عراقیمنیژه نجم.هاي فمینیستیدرآمدي جامع بر نظریه: نقد و نظر. )1387(. تانگ، رزمري .5

ها در شب تحلیل دو رمان پرندة من و ماهی«). 1393. (زادة دستجردي، افسانه و سید مصطفی موسوي رادحسن .6
 51-70صص). 1. (سال سوم. پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت.»هاي نوشتار زنانهخوابند بر اساس مؤلّفهمی

 .موسسۀ خانۀ کتاب: تهران. جلد اول. عیار نقد. »نقد ادبی فمینیستی«). 1389. (حسینی، مریم .7

 .مروارید، چاپ چهارم: تهران .فرهنگ اصطالحات ادبی). 1387. (داد، سیما .8

 .توس: تهران. جلد اول، چاپ هشتم. قاسم صنعوي.جنس دوم). 1388. (دوبووار، سیمون .9

 .افراز: تهران. احمد ابومحبوب. اي ادبیفمینیسم ه).1389. (رابینز، روت .10

 .مرکز: تهران. کولی کنار آتش). 1393. (پور، منیروروانی .11

 .جامعه شناسان: تهران. جامعه شناسی جنسیت).1388. (سفیري، خدیجه و سارا ایمانیان .12

ر و شخصیت هاي محوري زن در کولی کنار آتش منیرو روانی پو«. )1390(. صفایی، سهیال و ناهید عزیزي .13
 .83-80صص . )91. (حافظ.»خواب زمستانی گلی ترقی

  .آشتیان: تهران. چاپ سوم. فیروزه مهاجر .فمینیسم).1386. (فریدمن، جین .14
 .روشنگران و مطالعات زنان: تهران .تراژدي تن خشونت علیه زنان).1389. (کریمی، فاطمه .15

فصلنامۀ تخصصی . »پورآتش منیرو روانیتحلیل گفتمانی رمان کولی کنار «). 1391. (گرجی، مصطفی و دیگران .16
 .79-90صص ). 1(سال پنجم . شناسی نظم و نثر فارسیسبک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ١٢٠

 
  .نیلوفر: تهران. چاپ چهارم. فرزانه طاهري. مبانی نقد ادبی).1385. (گرین، ویلفرد و دیگران .17
 .گل آذین: تهران. شناسی اجتماعیجنسیت و زبان). 1389. (محمدي اصل، عباس .18

 .فروزان: تهران. هاي رمان فارسینظریۀ رمان و ویژگی).1382. (رفیع محمودیان، محمد .19

 .سخن: تهران.چاپ هفتم. عناصر داستان). 1390. (میرصادقی، جمال .20

 .علم: تهران .روانشناسی زن).1385. (نوابی نژاد، شکوه .21

 .توسعه: تهران. نوشین احمدي خراسانی.فرهنگ نظریه هاي فمینیستی).1382. (هام، مگی .22

 .آگه و ارجمند: تهران. چاپ سوم. اکرم خمسه. شناسی زنانروان).1389. (جانت شیبلی هاید، .23

 .نگاه: تهران.چاپ دهم. هنر داستان نویسی). 1388. (یونسی، ابراهیم .24
25. Wallace, W. (2009). Daughter of dust. London: Simon & Shuster. 

 
 

  
  :معادل التین کلمات
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7. women against women 
8. heroine 
9. socialization 
10. character 
11. oppression  
12. dynamic character 
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14. sexual harassment 
15. objectification 
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