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 دراز های جنسیتی در بابالنگ بررسی نقش
 فرزانه آقاپور

 ی ادبیات غنایی دانشگاه شیرازدانشجوی دکتر

 چکیده

نشان دهد که های جنسیت، به تصویری همه جانبه از زن عصر ویکتوریا دست یابد و  پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی مؤلفه

طلب تا چه حد توانسته بود باورهای موجود جنسیتی را متزلزل کند و زنانگی جدیدی را  کرده و اصالح های زنان تحصیل جنبش

. ها و حقوق مسلمش قائل است دهد و ارزش بیشتری برای خود، خواسته تعریف کند؛ الگویی که زن را در جایگاه واالتری قرار می

های جنسیتی  واره جنسیت و نوع ادبی استیونز انجام گرفته و طرحة حلیل محتوای قیاسی در چارچوب نظریتة این تحقیق به شیو

در این باره، هیچ پژوهشی به زبان فارسی انجام نشده است و تا جایی که پژوهشگر . کند دراز بررسی می رایج را در رمان بابالنگ

با توجه به . های جنسیتی پرداخت نشده است واره در این زمینه، مستقیماً به طرحهای انگلیسی بسیار  کرده، با وجود مقاله وجو جست

به ویژه به این علت که رمان ذکرشده، یکی از . رسد نبود مطالبی به زبان فارسی، تحلیل رمان با چنین رویکردی ضروری به نظر می

زنان  های دهد با اینکه جنبش آمده از پژوهش نشان می تدس بهة نتیج. محور مهم و تأثیرگذار قرن نوزدهم آمریکاست های زن رمان

 .اما نظام مردساالر، همچنان در پی تحکیم اقتدار خود است در بهبود وضعشان مؤثر بوده

 .دراز، جان استیونز، جنسیت و نوع ادبی های جنسیتی، بابالنگ نقش :ها کلیدواژه

 

 مقدمه
های آن تأثیر  آیند که به طور مستقیم بر تمام الیه بستری اجتماعی به وجود میگیرند و در  گاه در خأل شکل نمی آثار ادبی هیچ

رسد و جنسیت یکی از مسائل  یک اثر آشنایی با شرایط اجتماعی زمانش ضروری به نظر میة جانب برای درک همه. گذارد می

شدن کودکان،  های اجتماعی ترین جنبه مهم یکی از». اجتماعی است که به دلیل تأثیر بسیار بر شخصیت افراد، اهمیت زیادی دارد

... ای زیستی و بنابراین ذاتی، گریزناپذیر و تغییرنکردنی است جنس مشخصه. ها است های جنسیتی از سوی آن پذیرفتن نقش

ی نقش جنسیتی برساخت. کند ای زیستی نیست، بلکه نقشی است که جامعه آن را در روند تربیت تعریف و القا می جنسیت مشخصه

زن و )ة های متمایزکنند ویژگی»( 23: 4913پورگیو و ذکاوت، . )«کند است که مختصات زنانگی و مردانگی را در اجتماع تعریف می

های کروموزمی،  های کروموزومی، ساختارهای جنسی خارجی و داخلی، ترشح هورمون و سایر تفاوت که شامل تفاوت( مرد

. «اند، بر جنس داللت دارند جنسیة های فیزیولوژی و صفات ثانوی ورمون و سایر تفاوتساختارهای جنسی خارجی و داخلی، ترشح ه

های مردان و زنان در مواجهه با زندگی اجتماعی و فرهنگ از طریق  جنسیت، نمود ویژگی»( 21: 4911سفیری و ایمانیان، )

 (41همان، . )«اجتماعی شدن است

 مبانی نظری

گیرد که  هایی صورت می واره گری طرح متن و دانش پیشین خواننده است، با میانجی فهمیدن یک متن که حاصل سخن خود»

ها، وقایع، توالی  اند که مبنای اشیا، موقعیت ها نمایانگر مفاهیمی واره طرح. گیرند دادن به مفاهیم جهان به کار می جوامع برای سازمان

تا . دهند ها و فرجام روایت را تشکیل می اری، تعامل میان شخصیتها، الگوهای رفت ها، نوع شخصیت ها، توالی کنش وقایع، کنش

ای نیز دارد و  واره، کارکردی شبکه ترین نکته این است که طرح شود، مهم جایی که به ارتباط میان جنسیت و نوع ادبی مربوط می

این مقاله نیز، با رویکردی فمینیستی ( 39: 4913استیونز، . )«کند مفهوم، مانند زنانگی و مردانگی را به هم مربوط میة اجزای سازند

های  واره آمیز، طرح خوانش مخالفتة ، با شیوهای ناگزیر دیگرخوانیجان استیونز در کتاب « جنسیت و نوع ادبی»ة و با توجه به نظری

دهد که برای  زنانگی ارائه می های مردانگی و واره استیونز در جدولی، لیستی از طرح. کند بررسی می دراز بابالنگجنسیتی را در رمان 

جو،  جو، سلطه سخت، ستیزه احساس، مقاوم، جان خشن، بی: های مردانگی از این قرارند واره طرح. شود آشنایی بیشتر، در اینجا ذکر می

ی، فرهنگ ، بازیکن، مستقل، فعال، دارای بینش تحلیلی، دارای تفکر کمی، استدالل(قوی)طلب، آزمند، حامی، شکارچی خاطی، رقابت

گیر،  بخش، کناره شنو، لذت بردار، حرف پذیر، فرمان مطیع، سلطه  عاطفی، مالیم،: های زنانه عبارتند از واره در مقابل طرح. و تمدن
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، دارای بینش ترکیبی، دارای تفکر کیفی، (شیطانی= فعال)، جایزه، وابسته، منفعل (ضعیف)پذیر، قربانی  بخشنده، مهربان، آسیب

 (33همان، . )عت و بدویتشهودی، طبی

های التین بسیاری  دراز انجام نشده است؛ اما مقاله بابالنگة تا جایی که جستجو شده، در ایران تحقیقی با رویکرد فمنیستی در بار

ند؛ ا جنسیت نیز توجه دارند؛ هرچند به طور مستقل تمام موارد جنسیتی را بررسی نکردهة این رمان نوشته شده که به مقولة دربار

دختران دانشگاهی آن ة ای دربار نیز مقاله« شرلی»صدای زن در رمان وبستر پرداخته است و ة به مقول i«آن کی فیلیپس»مثالً 

 .روزگار نوشته است

 داستانة خالص

د نویسندگی ذوق و استعدا. کند دراز، داستان دختری یتیم است که در پرورشگاه بزرگ شده و تا هفده سالگی در آنجا کار می بابالنگ

جودی باید ماهانه . گیرد جودی را به دانشکده بفرستد کند که تصمیم می دهندگان را به قدری جلب می جودی، توجه یکی از اعانه

هایش را گزارش دهد، بدون اینکه جوابی دریافت  ای بنویسد و فعالیت برای این فرد ناشناس که نام مستعارش ژان اسمیت است، نامه

بابالنگ دراز . شود کند و تمام داستان در قالب نامه روایت می سال ادامه پیدا می 1دراز مدت  جودی به بابالنگ های نامه. کند

دراز بنابه  در پایان، بابالنگ. کند کند و درنهایت، کتابش را چاپ می خواهد که جودی نویسنده شود و او هم تمام تالشش را می می

شود آقای ژان اسمیت، جرویس پندلتن، عموی  جاست که مشخص می کند و در آن وت میاش دع درخواست جودی، او را به خانه

 .یابد اش پایان می دوستش و همان کسی است که عاشقش بوده و داستان، با انتظار جودی برای بهبود حال جرویس و دیدار دوباره

 بحث

ز سوی دیگران و خودشان و نیز تالش زنان برای ارتقاء ها ا خود، نوع نگاه به آنة دراز، وضعیت کلی زنان دور داستان بابالنگ

تر شده  ای، شخصیت جودی برجسته روایی مکاتبهة به دلیل گزینش زاویه دید اول شخص و شیو. کشد جایگاهشان را به تصویر می

ها، بیشتر  رسد آن می کند که آشکارا با جودی فرق دارند و به نظر فضای داستان امکان حضور زنان دیگری را نیز فراهم می. است

خود هستند، شایان توجه است و ة های دختران کالج مانند جولیا که در واقع، برگزیدگان جامع دغدغه. خود هستندة جامعة نمایند

، در این فرصت کوتاه. ها باشد چنین مراعات آن های معمول آن عصر و هم واره تواند نمایانگر درک زنان از هنجارها و طرح به خوبی می

 .ترند، ارزیابی خواهند شد های جودی و جرویس که برجسته شود و تنها شخصیت های دیگر صرف نظر می از پرداختن به شخصیت

 جودیپردازی  شخصیت .4

اند که  که گروهی دیگر بحث کرده کنند؛ درحالی برخی از پژوهشگران، بابالنگ دراز را به عنوان داستان ضدفمینیسم ارزیابی می»

راستی در مقابل بابالنگ دراز  دهد که شامل افزایش سرپیچی از فرد خیّر و آرزوهای اوست و به ل فزاینده را نشان میجودی استقال

iکارن. )«پیروز شد و او نتوانست جودی را کنترل کند و سوسیالیسمش نیازمند انتقال از سطح نظریه به زندگی واقعی است i ،

2111) 

iکادوگان و کریگ i i که فیلیپس پندارند؛ درحالی مایه می دخترانه و کم این رمان را کتابیi v دراز  درحقیقت بابالنگ: معتقد است

باشد که بر صدای زن و تحصیالت زن تأکید  21و اوایل قرن  43ای جمعی در قرن  ماندگار سنت مکاتبهة ترین نمون شاید مهم

ویژه  دهد، این نظریه، به ای اهمیت صدا را نشان می نندهکند و به شکل متقاعدک تکاملی فمینیست بر صدا تمرکز میة نظری. کند می

با صدای ادبی ( جودی)شخصیت اصلی . های اول شخص دختران دانشجو، به تجزیه و تحلیل رمان وبستر مرتبط است در روایت

. یابد بیشتر دست می اش با جرویس، به قدرتی ویژهة او همچنین در رابط. رسد نگاری به کشف و تجربه می خاص خودش و از راه نامه

 (29: 4333فیلیپس، )

های تعدادی از زنان در عصر ویکتوریا، شخصیتی انتقادی خلق  ها و اعتراض دراز یک زن است و با توجه به جنبش بابالنگة نویسند

های زن  شخصیتهای موجود همچنان برای  واره طرحة کرده و از معیارهای زنانگی آن زمان تا حدودی فاصله گرفته است؛ اما دغدغ

تخیل برای ة مادام لیپت معتقد است قو. پذیرند های زنانه را نمی واره عرف جامعه و حتی خود زنان، عدول از طرح. داستان وجود دارد

استیونز، . )شود محسوب می« زن بد»گذارد، از نظر لیپت  های زنانگی را زیر پا می واره جروشا دردسر ایجاد خواهد کرد و چون او طرح

نویسد و قدرت تخیل بسیاری دارد؛ هرچند در تخیلش خود را در پالتو خز و کاله  او می. دخترها فرق داردة جودی با بقی( 33 ص
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گوید برو خانه؛  کند که با صدایی آرام و بی تفاوت به شوفر می ها نشسته تصور می مخملی که با پرها تزیین شده، در یکی از اتومبیل

 .اجتماعی خودشان استة شرافی اسیر طبقرفتاری که مناسب زنان ا

ها  هایش که معموالً برای پسرها تعریف شده، از همان اول وجود داشته است که برای نمونه به چند تا از آن انتقادی و شیطنتة روحی

کرده؛ اما اضافه عمر مرا مشخص ة گوید لیپت تکلیف بقی می( 22:4911وبستر، )کشد و  جودی کاریکاتور لیپت را می. شود اشاره می

قورباغه ( 46همان، )، «گذارد احترام به جا بیاورم؟ این هم شد اسم؟ چگونه نسبت به کسی که اسم خود را ژان اسمیت می»: کند می

: هایش گفته کند که در موعظه از اسقف انتقاد می( 19همان، )اند،  کند تنها به این دلیل که او را از این کار منع کرده جمع می

اند که برای دیگران مجال نیکوکاری به وجود  فقرا از این جهت خلق شده: بزرگی که انجیل به ما تعلیم داده است، این است حکمت»

تواند اعتراضش را بیان کند و  عیار متانت و سنگینی است، نمی های خانم تمام اما از آنجایی که یکی از مؤلفه( 21همان، )؛ «آید

 .کند ناچار سکوت می به

تا سطح سوادش را باالتر ببرد و بخش زیادی از اوقات فراغتش به بحث و تفکر ( 21همان، )خواند  های غیردرسی می کتاب جودی

خرد، مربوط به فرهنگ است مثل شعر،  دراز می بیشتر چیزهایی که با عیدی بابالنگ( 61همان، . )گذرد مسائل علمی میة دربار

مردانگی پیوند دارد و زن با طبیعت ة وار که فرهنگ با طرح درحالی(. 94همان، )کالسکاغذ، فرهنگ و ساعت مچی برای رفتن سر 

دهد  کند و در خبرهایی که می هایش آن را توصیف می جودی هم به شدت به طبیعت عالقمند است همیشه در نامه. آیی دارد هم

واقعاً اگر انسان بتواند در ییالق زندگی »: گوید می .دهد طبیعت جایگاه نخست را دارد و در جایی آن را به تمدن و شهر ترجیح می

 .و دوست دارد از شهر و تمدن به طبیعت پناه برد« کند، در شهر ماندن دیوانگی است

های زنانه تأکید  مدار است و بر نگرانی دید زنة زاوی. خورد های زنانه به خوبی در این شخصیت به چشم می چشمی و ترس وهم چشم

یا از ( 94همان، .)خرد چشمی با جولیا جوراب ابریشمی می وهم ای است، تنها به خاطر چشم داند کار مسخره با اینکه می مثالً او. دارد

وبوست؛ برای اینکه شیفون، توری و برودری نزد مردها معنی و مفهومی ندارد؛ ولی زن توجه و  رنگ زندگی مردها بی»نظر او 

هایش بیشتر به  حتی لباس( 443همان، . )«ال و اساساً به لباس و قر و فر عالقمند استدرهرح... اش به هرچه معطوف باشد عالقه

های خود  برخالف پسرها، از شیطنت( 23همان، . )پوشد ای مثل صورتی، گلبهی و قرمز هستند و همیشه دامن می های دخترانه رنگ

مهربانی، محبت، ( 11همان، )« .و بامحبت خواهم بود از این به بعد، نسبت به همه مهربان، مؤدب»: گوید شود و می متأسف می

عادت دارم که به مجردی که فکری به »دهند؛  بودن و خصوصیات دیگر او را شخصیتی احساساتی جلوه می شادابی، سرزندگی، عجول

 (14ن، هما. )«شوم نویسم و وقتی که پست کردم و دستم به جایی بند نیست، پشیمان می کند آن را می مغزم خطور می

اگر بخواهم شما را آقای عزیز از دخترها »: نویسد دراز می اش به بابالنگ در عین اینکه برای خودش ارزش قائل است و در اولین نامه

سال زندگی در ژان  43نفس کمی دارد که بخشی از آن مربوط به  ولی اعتمادبه« .بیزارم خطاب کنم اهانتی است نسبت به خودم

بیند اتاق  وقتی می( 14همان، . )«تربیت من از اول بد بوده»: گوید کند و می خود را متهم می. ت آن دوره استگریر و احساس حقار

کند،  کنم کسی که اسامی را ثبت می فکر می»: نویسد اند، به جای اینکه آن را مزیتی به حساب آورد، می تنها برایش در نظر گرفته

هایش درجه یک  کند نامه فکر می( 43همان، . )«ام، یکجا بگذارد خانه بزرگ شده ه در نواننخواسته دختران پدرومادردار را با من ک

نظام طبقاتی را باور دارد؛ ( 34همان، .)داند ، معیار دختر حسابی بودن را هم دریافت شیرینی از یک مرد می(43همان، )نیست 

ید جروشا ابوت، یتیم ساکن سابق ژان گریر هم اتاق با یک فکر کن»: پذیرد زدن آن را می گرچه به پیروی از سوسیالیسم، برهم

 (62همان، . )«حقیقتاً که اینجا سرزمین آزادی است. پندلتن

گرفتن حقوق خود را داشتند و جودی هم از زنانی است که به حقوق خود فکر ة در عصر ویکتوریا زنان روشنفکر اندکی اندیش  

ها حقوق خود  آن روز که ما زن! آه بابا. ایم بریم و چه سیاست مدارهایی از آب درآمده ار میهایی به ک دانید چه دسیسه نمی»کند؛  می

زنان آن دوره حتی از رأی ( 62همان، . )«را به دست بیاوریم، شما مردها، باید حسابی مواظب خودتان باشید که کاله سرتان نرود

باور کنید اگر واجد حق رأی دادن بودم، »: نویسد انون بود، میدادن هم محروم بودند و وبستر که یکی از معترضان به این ق

کرده  چه سرزمین مزخرفی که اشخاص درست و تحصیل. ویکمین سالم تمام شد گذشته بیستة دانستم کی را انتخاب کنم، هفت می

 (441همان، ! )«آورد و باوجدان و بااستعدادی مثل مرا به حساب نمی
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کند  کند و سعی می از نظر مالی جروی حمایتش می. کند آن را پس بزند انه است که جودی سعی میهای زن وابستگی یکی از مؤلفه

ها را هم دینی  کند حداقل پول را قبول کند و همان تمام نیازهایش را برطرف کند؛ مثل فرستادن جودی به اروپا؛ اما او تالش می

کوشش برای ایجاد استقالل مالی »های فمنیسم در ادبیات قرن بیستم  ویژگیدانیم یکی از  طور که می همان .داند که باید ادا کند می

  به تصویر کشیدن قهرمانان و شخصیتهایة کوشش در زمین، نهادهای مردساالر حاکم بر ادبیات و مبارزه با برای نویسندگان زن

هنگام پس فرستادن چک پنجاه  جودی( 93: 4912زرشناس، . )«است نگرش جنسیتی متفاوت آنان و تأکید بر «زن»داستانی

و از این کارش پشیمان هم ( 11: 4911وبستر، )« دهم که بیشتر از آنچه که مجبورم، صدقه قبول نکنم ترجیح می»: گوید دالری می

تر را دهد هدایای بیش تفکر استداللی دارد و عزت نفسش اجازه نمی. تر آن را برنگردانده فقط ناراحت است که چرا مؤدبانه. شود نمی

. «خود را به گرو بگذارمة های زیبا را دوست دارم ولی نباید به خاطر آن آیند من هم کاله»ها بپذیرد؛  به بهای رفتن زیر دین آن

واقعاً من تنها هستم، باید تنها پشت »کند؛  دوست دارد مستقل باشد و محکم بایستد و به جای تسلیم شدن مبارزه می( 14همان، )

 (همان. )«با دنیا مبارزه کنم به دیوار بزنم و

گردد و معتقد است زندگیش در ژان گریر  سو با شخصیت محکم و مبارزش، خطر را دوست دارد و دنبال رویدادهای مهیج می هم

 (13: 4911وبستر، . )کننده بود یکنواخت و خسته

از شما اجازه نگرفتم برای اینکه حدس  من». دهد کسی به جایش تصمیم بگیرد کند و اجازه نمی در بعضی از مواقع طغیان می

 (421همان، . )«زدم منشی شما خواهد نوشت نه می

هر طوری که شما »: نویسد خواست برود، می دهد به اردوی آدرین داکز برود، با اینکه خیلی دلش می اما وقتی جرویس اجازه نمی

گوید امسال خیلی دوستش  نویسد و می ا دو ماه نامه نمیدر واکنش به این موضوع تنه( 31همان، . )«کنم بگویید، من اطاعت می

وقتی یک نفر مثل شما آن قدر مهربان و بامالحظه شد، آن »: گوید پذیرد و می امر و نهی او را نسبت به خودش می. نداشته است

، غیرعادالنه باشد و آدم را به وقت اگر اراده کرد حق دارد که رفتارش مطابق میل و بدون چون و چرا، مستبدانه، خودسرانه، ظالمانه

زیردستی است از کسی ة هایش آمرانه نیست و بیشتر گل بینیم، ابراز ناراحتی همان طور که می( 32همان، . )«دست قضاوقدر بسپارد

 .هایش همیشه طوری است که گویی زیر بار منت است که فرمانش رواست و لحن نامه

گوید تقصیر از خود  دراز می حد زنان به لباس توجه و پسند مردهاست و به بابالنگکند که علت گرایش بیش از  جودی اقرار می

نظام مردساالر معیارهای . های تازه و قشنگ است داند اما خودش هم همیشه در پی دوختن لباس این کار را احمقانه می! شماست

: 4913استیونز، . )«رفتارهای زنانه را زیر سلطه درآوردکوشیده است تا اندام و »کند و  زیبایی را با توجه به پسند خود تعریف می

مری وولستنکرافت در . دانند در بسیاری از موارد احمقانه است دانند با وجود اینکه می زنان هم پیروی از این الگو را الزم می( 413

داند که  ها می رویی را یکی از آن ها و عیوب زنان عصر خود، تظاهر به ضعف و کم ضمن اشاره به کاستی استیفای حقوق زنکتاب 

این ة او هم. «انگیزد تا تفوق و برتری خود را بر جنس مخالف حق مسلم خویش بینگارد او را برمی»خوشایند جنس مذکر است و 

یک بانوی که زنان را وادارند تا چنانکه »داند  ها را ناشی از نابرابری در آموزش و پرورش و توفیق مردان در این امر می نابرابری

به نقل از . )«عیش مردان باشیدة چنین بیندیشند که بهترین و دلپذیرترین امپراطوری شما این است که مای -نویسنده گفته بود

 (133و  131: 4936تاریخ تمدن ویلدورانت، 

من تصمیم »: گوید یبیند م ای مثل جودی که این همه نابرابری و حقارت زنان را می کرده هاست که دختر تحصیل به دلیل همین

ای که  و در جامعه( 439: 4911وبستر، . )«کشاند از قرار معلوم شوهر کردن آدم را به زوال می. ام هیچ وقت شوهر نکنم گرفته

کند که باهوش  ها که این قدر زیبا هستند، به نظر من فرقی نمی برای این»: کند زیبایی، مالک خوبی زن است، بیان میة وار طرح

کننده خواهد بود؛  های کودنی برای شوهرانشان چقدر خسته چنین زنة کند که مکالمه و مصاحب کودن؛ ولی آدم فکر می باشند یا

: 4913رک استیونز، )اما احساس انفعال ( 499همان، . )«مگر اینکه بخت یاری کند و گرفتار شوهرهایی مثل خودشان کودن بشوند

کند فرد مفیدی برای جامعه باشد، به صرف اینکه زن است فکر  خوان که تالش می ابآن قدر غالب است که دختری فعال و کت( 33

شایان توجه است ( 492: 4911وبستر، . )«کنم توانند فرد مفیدی باشند یا نه؟ گمان نمی ها هم می دانم زن نمی»تواند؛  کند نمی می

جودی امیدی ندارد که سرنوشتش تفاوتی با فردی  که که مردها حق دارند از مصاحبت زنان کودن دچار مالل شوند؛ درحالی
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زنان را ادامه ة بخش کار او باشد و نقش منفعالن کار عروسی کند و الهام معمولی داشته باشد و آخر سر هم ممکن است با یک مقاطعه

 (499همان، . )دهد

 شخصیت جرویس پندلتن. 1

اش حضور دارد، مردی  ناسیم و البته در جای جای متن با هویت اصلیش دراز می جرویس که ما او را تا آخر کتاب با نام بابالنگ

داشتنی است و  پیرایه، شیرین و دوست ساده، بی. شود پسند، متمول و بانفوذ است که همیشه به نیکی از او یاد می طبع، ظریف شوخ

مادام ( 31همان، . )شود ستکش توصیف میقدر، مؤدب، موقر، معاشرتی و با کاله و عصا و د های عالی در جای دیگر نیز با ویژگی

رسد توجه به  حال به نظر می( 41همان، . )کردند نداشته و پسرها نظرش را جلب میهی حال به دخترها توج گوید تابه لیپت می

زندگیش را مطابق میل خود ة خواسته شریک آیند داشت نبوده است و درحقیقت، می چشم جودی تنها از روی خیرخواهی و بی

توان ارزش کارش را نادیده گرفت و از تشویق  هرچند هیچ گاه نمی. بیت کند و دوست دارد جودی انتظاراتش را برآورده کندتر

کند و حتی  ای که او برایش در نظر گرفته تالش می جودی نیز برای رسیدن به آینده. پوشی کرد جودی به نوشتن و خواندن چشم

برخورد جروی در بسیاری مواقع حالت دستوری دارد و حق را به جانب . کند پیدا میتحت تأثیر جروی به سوسیالیسم گرایش 

. دهد شود، دستور غذا می آقای پندلتن هر وقت گرسنه می»: کند طور تعریف می جودی رفتار جروی را برای بابا این. داند خودش می

. شوند رسد، مجاز می دیگران، وقتی نوبت به خودش می کارهایی غیرمجاز برای( 411همان، ! )«مثل اینکه الک ویلو رستوران است

یک دختر جوان »سواری کنند؛ چون  کند، آماسی و کاری درست نیست که با هم درشکه سواری می بااینکه خودش با جودی درشکه

 (همان. )«کند سواری نمی بدون بزرگتر با یک مرد درشکه

آید و کمک  او کوتاه نمی. کند گیرد و بابا به شدت با آن مخالفت می لق میتحصیلی به جودی تعة در سال سوم دانشکده، کمک هزین

رسد، ادامه  های او که غیرمنطقی به نظر می وقتی مخالفت. شود داند که با قبولش، سنگینی دینش کمتر می ای می هزینه را جایزه

آن جنسی هستید که برهان و منطق سرشان  آقای اسمیت شما از. بحث کردن با یک مرد فایده ندارد»: گوید کند می پیدا می

همان، . )«راه کند، دو طریق دارد؛ یا آدم باید آن مرد را ریشخند کند یا بدخلقی پیش گیرد برای اینکه آدم مردی را سربه. شود نمی

442) 

نشنو و خل  فدنده، حر گفت که من دختری مستبد، یک آقا جروی می»: دیگر خودرأیی جرویس از این عبارت پیداستة نمون

ها در مورد من  فهمم که چه برای من خوب و چه چیز بد است و باید بگذارم بزرگتر تشخیص ندارم و نمیة گفت من قو می... هستم

خواهد و تحمل استقالل او را  راه می او زنی مطیع و سربه( 492همان، . )«خالصه تقریباً کار ما به مجادله کشید... تصمیم بگیرند

گوید هنوز او را نبخشیده است؛  ای می جرویس در نامه. کند ی نیز برخالف زنان دیگر چنین انتظاری را برآورده نمیندارد و جود

او هم در . باشد« راه، مهربان و شیرین سربه»بخشد که  خاطراینکه جودی حرفش را گوش نکرده و به پاریس نرفته و به شرطی می به

هیچ کس بابا جز شما این حق را ندارد و شما هم گاهی . تواند به من امرونهی کند م که نمیمن باید به او بفهمان»: گوید پاسخ می

آید انتظار  همان آدمی که مشوق جودی در نوشتن است، آن قدر پرتوقع است که وقتی به الک ویلو می( 491همان، . )«حق ندارید

 (436، همان. )دارد جودی به جای نوشتن کتاب، تمام وقت در کنار او باشد

بودن برای جودی معنی متفاوتی دارد و انگار اوست که همیشه مجبور است مثل جرویس فکر کند و خودش هم این را  تفاهم و یکی

کنم که  گرچه گاهی من سعی می. ما چقدر شبیه استة دانید چقدر ما با هم رفیق و جور هستیم و اخالق و سلیق نمی». پذیرد می

باید این طور باشد؛ باالخص او . کند همیشه حق با اوست و اوست که صحیح فکر می. با افکار او وفق دهماحساسات و افکار خودم را 

شود که باید مواظبت کرد؛ مثالً وقتی که باران  بزرگی محسوب میة تر است ولی از بسیاری جهات پسربچ سال از من بزرگ41

 (433همان، . )«کند گالوش بپوشد آید فراموش می می

عشق جودی سازنده نیست . آید، اندیشه از آن مردان است و مراقبت و کار کردن سهم جودی است ه از این سطرها برمیچنان ک

کند و بیشتر شبیه وابستگی است؛ چون دائماً نگران است و آرامش فکر از او سلب شده و وقتی از جرویس دور  بلکه تخریب می

درست است که چنین دیدگاهی . ر گرفته و هرچه میکروب است به او حمله کردهکند هرچه اتومبیل است او را زی است، خیال می

آن است؛ اما با طرز تفکر یک شخصیت بال  منافات دارد و به استقالل و استقامت شخصی ة نشانگر عشقی نوجوانانه و اقتضائات ویژ

 .زند فرد لطمه می
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جو  ، گفتنی است که جرویس تا حد زیادی از مردانگی سلطه«بمآ مردانگی سنتی جاهل»و « مرد حساس»طبق تعریف استیونز از 

دهد  های آن را مانند خودخواهی، انحصارطلبی و تسلط در روابط با زنان را از خود بروز می فاصله گرفته است و تنها برخی از ویژگی

آفرینی به شمار آید؛  چندان خبر شادی تواند به خودی خود نمی»الگویی ویژه از مرد حساس است که به قول استیونز ة و در پی ارائ

جرویس، تلفیقی از ( 413: 4913استیونز، . )«ساختن الگوی دیگری از مردانگی باشد آید، آرمانی البته تا زمانی که آنچه به دست می

رفتارهایی  هایی از نظام مردساالر، در پوشش گویی بخش. آید ای از این دو، به شمار می جو و حالت میانه مرد حساس و سلطه

 .دهند مستمر خود ادامه میة تر، همچنان به سلط تر و نرم متفاوت

 گیری نتیجه

آل  کرده نوشته شده است و شخصیت اصلی داستان، زن ایده دراز در آمریکای قرن نوزده، به قلم زنی روشنفکر و تحصیل رمان بابالنگ

ة اش قابلیت این را دارد که بر پای بودن نویسنده و شخصیت اصلی ناین رمان به دلیل ز. کشد روشنفکران آن دوره را به تصویر می

ای که در جامعه متداول  رود و از هنجارهای زنانه جودی دختری است که به دانشکده می. های جنسیتی تحلیل شود فمنیسم و نقش

او هدف . اند و بر او مسلطند ار دادهچنان شخصیت او را تحت تأثیر خود قر های نظام مردساالر هم گیرد اما ارزش بود، فاصله می

هایش آن  تواناییة با هم. داند کند و شبیه او شدن را ارزش می اش را مطابق میل یک مرد انتخاب می سیاسیة زندگی و حتی عقید

تقادی و تمایل البته شخصیت ان. بتوانند فرد مفیدی برای جامعه باشندها  چنان که باید، به خود اعتماد ندارد و مطمئن نیست که زن

جرویس نیز از مردان روشنفکر و سوسیالیست متمول است که نظام . به استقالل و توجه به حقوق خودش تحسین برانگیز است

اندیشد، در  هرچند در مقایسه با مردان عصر خود متفاوت می. کند پایین ازدواج میة پذیرد و با دختری از طبق طبقاتی را نمی

 .بردار او باشد ش مستبدانه و ناشی از خودرأیی است و دوست دارد که جودی، مطیع و فرمانبسیاری مواقع رفتارهای
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