
 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر، 
  62 -  43  ،    1394                          سال پنجم، شمارة اول، بهار 

  باغ بلورتصوير زنان در  پيوندهاي گفتماني و

  *زينب صابرپور

  چكيده
        تعامـل        نحوة      منظر    ازمحسن مخملباف  ةنوشت) 1365( باغ بلور رمان مقاله، اين در

      يـل                                        در موضوع زنـان و بـا اسـتفاده از تحل      ،   دهه    ين    در ا   ي                     با گفتمان غالب اجتماع
          يمپسـون       كـه س     يي    هـا                            بـا اسـتفاده از مؤلفـه                ً گرا و عمدتاً           دستور نقش   ي      برمبنا   ي   متن
) Paul Simpson(   ) 1993     (  ها بر اساس                    و سپس تبيين يافته          كرده است         ها تأكيد        بر آن           

   به           باغ بلور  .  ت                             ـ انتقادي گفتمان تحليل شده اس                           هاي تفسيري تحليل فمينيستي      نگره
                                                          نويسي فارسي تعلق دارد كه پس از انقالب و بـا هـدف اجـراي                      جرياني در داستان

            پس از توصيف  ،مقاله       در اين  .                ادبيات پديد آمد   ة   حوز                   هاي انقالب اسالمي در        آرمان
                                                        هاي ناظر به جنسيت در تاريخ معاصر ايران و گفتمان غالب در                   مختصري از گفتمان

                                 تاريخي و گفتماني، متن رمان بررسي    ة    زمين              و برمبناي اين       1360   ة  ده            اين حوزه در 
      هـاي                        بـا بازتوليـد ارزش     ،                 دهد در اين رمـان                          نتيجة اين بررسي نشان مي  .        شده است

      كـار               زنـان بـه     ة     حـوز                               دو استراتژي گفتماني عمـده در     ة         بازنمايند              سنت پدرساالري، 
 ةنوبنيز به  اين تصوير. تقليل زن به مادر و تقديس مظلوميت وي ؛             گرفته شده است

  .هاي جنسيتي است كليشه  جهت با همخود، 
        سـنت،          زنـان،          تصـوير            گفتمـان،            انتقـادي      ــ             فمينيسـتي        تحليل   ،    بلور     باغ   :  ها          كليدواژه

   .        پدرساالري
  

       مقدمه  .  1
در قالـب   و هـا  هاي جديد در درون گفتمـان  بندي هاي گفتماني خالق، منتج از مفصل كردار

                                                                                                 

 هاد دانشگاهيجپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي  ،زبان و ادبيات فارسيگروه  عضو هيئت علمي *
zainab.Saberpour@gmail.com  

  18/1/1394: ، تاريخ پذيرش6/10/1392: تاريخ دريافت



 باغ بلورپيوندهاي گفتماني و تصوير زنان در    44

  

هاي  بندي ؛ اين مفصلاند تعاملي دوسويه با تغييرات اجتماعيهاي بيناگفتماني جديد در  آميزه
هـا   گيري آن آيند و هم در پديدآمدن يا تثبيت و شكل ها پديد مي جديد، هم بر اثر دگرگوني

خطوط مرزي چه درون نظم گفتماني واحد و چه  ،هاي جديد گفتماني بندي مفصل. مؤثرند
ـ   رمـان اسـالمي    به ايـن ترتيـب، جريـان   . دهند را تغيير مي گوناگونهاي گفتماني  ميان نظم

  .رمان دانست ةحوزتوان بروز گفتماني انقالب در  انقالبي را مي
رمـان را بايـد    ةبـه عرصـ  » رئاليسم الهي«ورود  ،و متعاقب آن» اسالمي ةقص«پديدآمدن 

اول پـس از انقـالب،    ةدر دهـ . گفتماني و ادبي رويكرد اسالمي بـه انقـالب دانسـت    ةجلو
جهـت بـا گفتمـان     هي از نويسندگان جوان با احساس تكليف سياسـي و دينـي و هـم   گرو

علوم انساني و تجربـي هژمـوني يافتـه بـود، بـه       گوناگونهاي  كه در حوزه ،»كردن اسالمي«
كـردن ايمـان    اين جريان، تالش بـراي وارد  دةعم  ويژگي. هنر و ادبيات وارد شدند ةعرص

هـاي   هـاي مـأخوذ از گفتمـان    جـاي ارزش  سالمي بـه اسالمي و تعهد سياسي به جمهوري ا
 ،كـه پـس از انقـالب    ،زنـان  ةدر اين ميان، در حـوز . ليبراليسم، اومانيسم و سوسياليسم بود

هنجار بنيادين گفتمان غالب، يعني الگوسازي از  ،جدالي ايدئولوژيك و گفتماني بود ةعرص
راي مقابلـه بـا تصـوير زن مـدرن     گري، ب                                  ِ           زن متعهد مسلمان، تبديل زن به مادر  فاقد عصيان

  .ها هم حضور مشهودي يافت شكل گرفت و در اين رمان
تعامل يكي از آثار شاخص اين جريان، يعنـي   ةنحو كهتالش خواهيم كرد  ،در اين مقاله

با گفتمان غالب اجتمـاعي در ايـن دهـه و بـا اسـتفاده از       ،را در موضوع زنان باغ بلوررمان 
ها  هايي كه سيمپسون بر آن با استفاده از مؤلفه            ًگرا و عمدتا  برمبناي دستور نقش ،تحليل متني

ــ   هاي تفسيري تحليل فمينيسـتي  ها بر اساس نگره يافته  تبيين همچنين،و  كرده استتأكيد 
هاي ناظر بـه   گزارش مختصري از گفتمان نخستمنظور،  بدين. بررسي كنيمانتقادي گفتمان 

تـاريخي و   ةزمينـ دست خواهيم داد و سپس برمبناي اين  بهصر ايران جنسيت در تاريخ معا
  .را بررسي خواهيم كرد باغ بلورگفتماني، متن 

 

  جنسيت در تاريخ معاصر. 2
هـاي نـاظر بـه جنسـيت در تـاريخ معاصـر، همـراه بـا تحـوالت سياسـي، دچـار             پارادايم

مفاهيمي چون عـدالت   دربارة   توان در تغيير نگرش هايي شده است؛ اين امر را مي  دگرگوني
حال، نبايد ايـن را بـه معنـي      با اين. دامني جنسي، قدرت و اختيار ديد جنسي، عفت و پاك

رسوم ناظر به جنسـيت در ايـران معاصـر يـا تغييـر هماهنـگ آن در       تغيير كامل هنجارها و 
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ايران  ةجامع گوناگونهاي  كه بخش ،ها اين دگرگوني. جامعه تصور كرد گوناگونهاي  بخش
     ً                          عميقـا  بـا وقـايع سياسـي و      ،، به لحاظ تـاريخي است  كرده اش هاي متفاوتي تجربه به شكل
ها  و هم در پديدآمدن آناست    اثر پذيرفته ها است؛ هم از آن  هاي مردمي گره خورده خيزش

  .است  مؤثر بوده
ها و تأثيرات مشـروطه و در اواخـر حكومـت     توان در زمينه را مي  ها آغاز اين دگرگوني

از جمله (سخن بسيار گفته شده است  ،در مورد نقش زنان در تحوالت مشروطه. قاجار ديد
هاي ناظر به  اين حال، براي شناخت نگره با). 1377 ،؛ آفاري1354 ،؛ آدميت1340كسروي، 

پهلـوي،   ةها را از منظر تقابـل انقـالب بـا تحـوالت دور     ، بايد آن1360 ةزنان در ده ةمسئل
  .نگريست ،در اين دوره» تزريق مدرنيته« ةپروژمنتهي به انقالب و  ةدهدو  ويژه به

 ويـژه  بـه  ،ايـن امـر  . شد سازي جنسيتي با جديت دفاع مي پهلوي دوم، از مدرن ةدوردر 
شـتاب   ،)1985 -  1975( سازمان ملـل متحـد  » زن ةده«جهاني در  ةجامعبراي جلب توجه 

متوسـط جديـد شهرنشـين، ازدواج     ةطبقـ در  رفته رفته ،1340تا  1330از . تري گرفت بيش
. گسـترده شـد   ةخـانواد محـور و   هاي خانواده اي جايگزين ازدواج هسته ةخانواددالنه و  هم

. به ميزان زيـادي از دسـت داد   ،اي هسته ةخانواد درگسترده تأثير خود را  ةخانواد، همچنين
هـا   به عهده گرفتند و زنـان جـوان نيـز از آن   تري  نقش فعالمردان جوان در انتخاب همسر 

شد و در  در اين دوران نوعي فمينيسم دولتي ترويج مي). Afary, 2009: 220(پيروي كردند 
 ،1342با شعار كسب حق رأي براي زنان در انقالب سفيد » ان ايرانسازمان زن«همين راستا 

 نخسـتين فعاليت خود را به شكل رسمي با رياست اشرف پهلوي آغاز كـرد و بـا تشـكيل    
سـازمان زنـان ايـران    ). 1386كاللي، (     ً              ، عمال  موجوديت يافت 1345مجمع عمومي زنان در 

؛ در دستور كار قـرار داد  ،حقوق زنان ةدر زمينرا  يهاي قانوني و اجتماعي متعدد دگرگوني
ملي كار، افـزايش تعـداد دختـران     ةبرناماز جمله تصويب قانون حمايت از خانواده، تنظيم 

هاي  هاي مطالعاتي زنان در برخي دانشگاه آموز و دانشجويان زن، طرح تدريس كالس دانش
  ).همان... ( مهم كشور و

سرعت تغيير كرد و در وضـعيت   بهايران  ةجامعسال،  50تر از  ترتيب، در مدتي كم بدين
هـا در   اين دگرگـوني  .پديد آمد بسياريدگرگوني  ،و جايگاه زنان و قوانين ازدواج و طالق

اول  ةنيمـ در «. نمـود يافـت   1350 ةدهپديد آورد كه در هاي شديدي  تنش ،بافت اجتماعي
وطنان مـذهبي و   جديد، هم متوسط ةطبقايران ملتي با دو فرهنگ بود كه در آن  ،قرن بيستم
شهرنشينان مدرن تصـور  ). Keddie, 2003: 102(» كرد سختي درك مي بهكار خود را  محافظه
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ها و سبك زندگي جديد را خواهنـد   جامعه هم اين پيشرفت ةبقيكردند با گذشت زمان،  مي
هـا در   آن. شـدند  رفتنـد و شـاغل مـي    به دانشگاه مي ،متوسط جديد ةطبقزنان در . پذيرفت

عهـده داشـتند و در صـورت نارضـايتي از      فعـالي بـر                                 ً  انتخاب همسر و ازدواج نقش نسـبتا  
متوسـط   ةطبقـ در همين حال، زنـان  . كردند ازدواج، طالق و حضانت فرزندان را مطالبه مي

با  ،پيش از پايان دبيرستان ،   ًلبا رفتند و غا ندرت به دانشگاه مي بهپوشش،  ةمسئلسنتي، جدا از 
اي شوهرانشان را  برخي از اين زنان، همسران عقدي يا صيغه. كردند نظر خانواده ازدواج مي

  ).Afary, 2009: 11(دادند  ندرت درخواست طالق مي بهاما  ،كردند تحمل مي
ي گرا زنـدگ  مدرن و مصرف ةجامعمتوسط با هنجارها و قوانين  ةطبق ةكرد تحصيلزنان 

آمـاج انتقادهـاي    ،داد كه خود را در مد و تبليغـات نشـان مـي    ،گرايي اين مصرف. كردند مي
مخالفت روشنفكران با . كار جامعه بود هاي محافظه گرا و نيز بخش روشنفكران چپ گستردة

مـرتبط   1332مريكـايي مـرداد   ا بـا كودتـاي   ،را اغلـب  1340و  1330 هـاي  هدهـ غرب در 
هـاي فرهنگـي هـم ريشـه      حال، مخالفت با تأثير غرب، در اين تـنش  اند، اما در عين دانسته
. جدال سياسي و ايدئولوژيك بود ةعرصدر اين دوره، حقوق زنان ). Keddie, 2003(داشت 

هـاي تبليغـي خـود قـرار داده بـود، حتـي        برنامه ةزمرجا كه رژيم حقوق زنان را در  از آن«
با نوعي  ،حقوق زنان ةمطالبد هم در مورد روشنفكراني كه خواهان اصالحات اجتماعي بودن

 نيـز مـدرن   ةتـا ايـن زمـان، خـانواد     ).Afary, 2009: 225(» گفتند ترديد و اهمال سخن مي
ناكارآمدي خود را نشان داده بود و نوعي نگرش منفي به زن مدرن، هم در ميان روشنفكران 

در تركيـب بـا    ،ن مسـئله ايـ . متوسط پديد آمده بـود  ةطبقكارتر  هاي محافظه  و هم در بخش
باعـث شـد كـه دشـمني بـا       ،همان نارضايتي عمومي و سياسي از غرب و حكومت پهلوي

  .شودبدل ناپذيري از مبارزه با امپرياليسم  به بخش جدايي ،فمينيسم غربي
 زمينـة در  يشينپ يكردهايشد رو تالش ،1360 دهةپس از انقالب و در  يب،ترت اينبه 
بـر انفكـاك    يـد تأك. بازگرددمحور  ازدواج به قالب خانواده و شودو ازدواج معكوس  عشق
 ي،گرفــت و فرزنــدآور يفزونــ يدر گفتمــان رســم اجتمــاعي زنانــةمردانــه و  يهــا نقــش

 يـن ا. شـد  يمقدس زنان تلقـ  يفوظا ي،و همسر يمادر يعني ي،و كار خانگ يفرزندپرور
 يدامنـ  وم عفـت و پـاك  و حقوق زنـان را در تقابـل بـا مفهـ     ينيسمفم يگفتمان، دستاوردها

و خطرنـاك   يطانيشـ  يـران، ملـت ا  يبـرا  يغرب ياليسمامپر يها و در ارتباط با نقشه يجنس
به مرد برگردانـده                                             ًاز نظر حقوقي نيز حق طالق و حضانت فرزند كامال  ). ibid: 270( ديد مي

. گرفته شددر نظر و سن ازدواج دوباره سن بلوغ  شدشد، قيموميت پدر بر فرزند دختر ابقا 
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سو به محدودشدن تأثير و حضـور زنـان سـكوالر و مـدرن در جامعـه       يكاين روندها، از 
تـر جامعـه بـه     هاي سـنتي  انجاميد و از سوي ديگر، راه را براي ورود بسياري از زنان بخش

  .هاي عمومي گشود عرصه
به علت رفع  ،سو يكاز «: داند كه كار پارادوكس موجود در اين رويكرد به زنان را اين مي

شود و از سوي ديگر، نقش خـانگي زن در   مندي زنان تأكيد مي موانع شرعي حضور، بر توان
نقــش زن در دوران ) 100: 1381(محمــدي اصــل . )52: 1379كــار، ( »شــود آن عمــده مــي

حاصـل  (» فرشـتگان انقالبـي  «را تحقق تصور  انقالب و سپس دوران جنگاولية گيري  شكل
دادن  نشـان و بـراي  اسـت  دانسـته  ) »زن انقالبـي «و » شـته در خانـه  فر«درآميختن الگوهـاي  

هاي  را تحليل و شاخص) ره(هاي شخصيت زن در گفتمان رسمي، سخنان امام خميني  مؤلفه
اي كـه بـا    هـاي او، دو مقولـه   مطـابق يافتـه  ). 109: همان(زنان را استخراج كرده است حوزة 

 :اند را دارند، مادري و الگوپذيري مذهبيترين فراواني  هم بيش در مقابلاختالف زياد 
  فراواني تحليليةمقول تحليليةطبق

  73  تربيت فرزندان صالح و نسل فردا مندي زنانداليل ارزش
  29  زنان مذهبي به عنوان الگوي كامل زنتبعيت از بزرگ مندي زنانداليل ارزش

تـر   بـيش . داسـتاني پديـد آورد  گفتمان رسمي و غالب اين دوره، گرايشي نيز در ادبيات 
مباني اعتقادي سياسي و ديني خود را به شـكل   كوشيدند ميكه  ،نويسندگان اين جريان نوپا

) 8: 1368بيگـي،   حسـن (» نويسـان مسـلمان   قصـه «خـود را   ،داستان به خواننده انتقال دهند
را پـس از  هاي خـود   اغلب اين نويسندگان، جواناني بودند كه نخستين داستان. خواندند مي

. را محور قـرار دادنـد  ) و نه جنگ(در آثارشان، دفاع مقدس اغلب انقالب منتشر ساختند و 
 سـالح  ايـن  از مـا  اگر. كارگيري هنر هستيم ناخواه مجبور از به خواه امروزه ماا« :آنانباور به 

كـار خواهنـد    ديگران آن را عليـه مـا بـه    ،حقة خويش استفاده نكنيم اهداف جهت در مؤثر
توان به محسـن مخملبـاف،     مي ،از نويسندگان اين جريان. )182: 1361مخملباف، (» گرفت

بيگـي، اكبـر    پور، اميرحسين فردي، ميثاق اميرفجر، ناصر ايراني، ابراهيم حسـن  سميرا اصالن
شجاعي، قاسـمعلي  خليلي، رضا رهگذر، فيروز زنوزي جاللي، محسن سليماني، سيدمهدي 

بـه   ،اثر محسن مخملبـاف  باغ بلور در اين ميان،. اشاره كرد... فراست، داوود غفارزادگان و 
تمركـز ايـن   . پرداختـه اسـت   اند،         ً              كه عمدتا  زنان و كودكان ،ديدگان آن جنگ از منظر آسيب

 هـاي آنـان، ايـن رمـان را بـراي      ها و رنـج  كتاب بر زنان و نمايش زندگي روزمره و دغدغه
  .سازد ر ما مناسب ميتحليل مورد نظ
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  رمان ةدربار. 3
به  1369و  1368در  ،اين كتاب. منتشر كرده است 1365بار نشر ني در  نخستينرا  باغ بلور

مايـة   درون. تقديم شـده اسـت  » زن، زن مظلوم اين ديار«كتاب به . چاپ دوم و سوم رسيد
تأثير اين رمان بـر ادبيـات جنـگ را    هاي اجتماعي ناشي از آن است؛  رمان جنگ و آسيب

قطع نخـاعي ازدواج كـرده    يتوان در انعكاس شخصيت مليحه، زن جواني كه با جانباز مي
شود تـا   الگويي مي«اين داستان مليحة . ند ديدا هاست، در آثاري كه با تأسي به آن پديد آمد

زني كه بـا ايثـارش   ؛     ِ                            زنان  آثارشان را از روي آن بسازند ،هنريحوزة نويسندگان وابسته به 
 »كنـد  ــ اخالقـي تبـديل مـي     سـازد و عشـق را بـه آرمـاني دينـي      از خود يك قهرمان مي

بيش از يك سـال از زنـدگي                                ِرمان روايتي خطي دارد و وقايع ). 1283: 1377ميرعابديني، (
گـر و   داسـتاني روايـت   يان راوي برونديد به تناوب م ةزاوي. گيرد ها را دربر مي اين خانواده
. سـازد، نوسـان دارد   را كانوني مي گوناگونهاي  گر، كه شخصيت داستاني بازتاب راوي برون

موفــق مخملبــاف از زبــان عاميانــه و  ةاســتفادرمــان، لحــن آن و  ةبرجســتويژگــي روايــي 
يد كه فصـل  خورش ويژه دربارة به ،پردازي تأثير زبان در شخصيت. ست ها اصطالحات و مثل

هدايت » علويه خانوم«با  اغلبآشكار است؛ او را  ،پردازد كاملي را به بازگويي خاطراتش مي
  ).34: 1387عباديان، ( اند قياس كرده

و سـه  ) همسـر شـهيد  (اليـه  . گيـرد  زمان زندگي چندين خانواده را پـي مـي   داستان هم
همسر شهيد و عروس (وري ، س)پدر، مادر و برادر شهيد(فرزندش، مشهدي، عاليه و احمد 

و همسرش مليحـه، در بخـش سـرايداري    ) جانباز(و دو فرزندش، حميد ) مشهدي و عاليه
كه پس از انقالب مصادره شده است، به همراه خورشيد و قربانعلي زندگي  ،ي اشرافيا  خانه
، بپاي اند و اكنون در نبود ارباب خورشيد و قربانعلي كلفت و نوكر همين خانه بوده. كنند مي
و رمـان بـا   اسـت  تازگي از دست داده   بهست كه همسرش را ا  اليه زني روستايي. اند خانه

 حميد جانباز قطع نخـاعي . اند دو فرزند ديگر او هم خردسال. شود شرح زايمان او آغاز مي
و اسـت  ست و مليحه بر حسب احساس تكليف ديني و انقالبي به همسـري وي درآمـده   ا

ميـرد و خورشـيد داسـتان جـواني      قربـانعلي مـي  . كنـد  احساس گناه ميحميد از اين بابت 
بـراي   ــ  كرده روي امرار معاش مي اي كه طي آن از طريق صيغه دوره ـ پرماجراي خودش را

سـوري هـم بـا    . شـود  پس از مدتي اليه همسر مردي به نـام كـريم مـي   . كند اليه بازگو مي
كند، اما پس از  سر شهيدش، ازدواج مي، با احمد، برادر هم)پدرشوهرش(پافشاري مشهدي 
پس از نبش قبر اكبـر، پيكـر عطـرآگينش    . رسد كه شوهر اولش زنده است بارداري خبر مي
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.  شـوند  روند و شهيد مـي  كند كه پدر و برادرش نيز به جنگ مي خانواده را چنان دگرگون مي
اليه را ترك  ،گيرد يل ميدهد تحو شهدا ميخانوادة كه وانتي كه بنياد شهيد به  كريم پس از آن

انـد بـه    بـاران كشـته شـده     كه در موشكرا اي  خانوادهسالة  يكحميد و مليحه فرزند . كند مي
. گيرد گردد و خانه را از بنياد شهيد پس مي خانه از فرنگ برمي صاحب. كنند فرزندي قبول مي

 يشهدا، اين سه خانواده هم، جـز خورشـيد، در اتـاق    ةساير آوارگان جنگ و خانوادزمرة در 
اليـه همـراه   . دهد سوري پس از زايمان سالمت روانش را از دست مي. شوند اسكان داده مي

اش را كه از زور گريه و  در پايان، عاليه نوه. رود خورشيد براي پيداكردن شوهر به مشهد مي
كشـد و بـه    گيرد، بـه آغـوش مـي    گرسنگي نزديك به مرگ است و جز پستان به دهان نمي

  .شود اش جاري مي ناگهان شير تازه در پستان خشكيده. كند درگاه خدا نيايش مي
با بازنمـايي   ،ها الگوي پرداخت اين شخصيت. زن هستند باغ بلورها در  غالب شخصيت

  :منطبق است هاي پريان هاي عاميانه و افسانه سنتي قهرمانان زن در قصه
 شود نمي ديده پيروزي ـ مبارزه كاري خويش وقت هيچ است مؤنث قهرمان كه هايي قصه در
      ً  معمـوال   ،هـا  قصـه  قبيـل  ايـن  در دشوار كار. دارد وجود ها آن در گريز ـ تعقيب ندرت به و

   ).36: 1386 خديش، و شناس حق( ست ا بردباري و طاقت آزمون
در معـرض   ،كـه در گـذر حـوادث و رويـدادها     اند زنان اين رمان هم قهرمانان منفعلي

جـا،   در ايـن . قـرار دارنـد   ،كـه وجهـي الهـي نيـز يافتـه اسـت      ، آزمون طاقت و بردبـاري 
روند، اما زنان همچنـان   آيند و مي مثل اكبر، احمد، مشهدي و كريم مي ،هاي مرد شخصيت

  .اند در خانه و نگهبان خانه
  

  فرايند بيناگفتماني. 4
در . در متن است گوناگونهاي  آيي قواعدي از گفتمان ي گوياي ظهور و همفرايند بيناگفتمان

هـاي ديـن و    مخملبـاف عناصـري از گفتمـان    ،همچنان كه پيش از اين اشاره شد ،باغ بلور
كردارهـاي  . كنـد  وارد مي  )ادبي مدرن ةگون منزلة به(حكومت ديني را به نظم گفتماني رمان 

تغييـرات   ةنشـان  ،كنـد  ي بيناگفتمـاني جديـد ظهـور مـي    هـا  هـا آميـزه   اي كه در آن گفتماني
رئاليسـم  «و متعاقب آن، ورود » اسالمي ةقص«توان پديدآمدن  به اين ترتيب، مي. اند اجتماعي

  . گفتماني رويكرد اسالمي به انقالب دانست ةرمان را جلو ةبه عرص» الهي
ارتباطي، عناصري از چند گفتمـان، يعنـي گفتمـان ديـن،      يرخداد ةمثاب به ،در اين رمان

بنـدي   حقوق زنان بـا يكـديگر مفصـل    ةگرايي عقالني مدرن، در مسئل تعهد سياسي و انسان
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هاي مدني زنـان،   خاص به زن است كه تحت تأثير حركت ياين رمان حاصل نگاه. اند شده
ي زنان و فرديت آنان و نيـز  توجه ويژه دارد و از طرف ديگر، آزاد شانبه حقوق و جايگاه

دگرگوني معناي خانواده و فرزند و تبـديل آن از اجبـار و هنجـار بـه انتخـاب و اختيـار را       
از همـين رو،  . دانـد  اي امپرياليستي و ليبرالي و مغـاير بـا ديـن مـي     تابد و آن را آموزه برنمي

  .سرگردان و متناقض است و زن، دوگانه ةرويكرد و نگاه نويسنده به مسئل
هايي كـه   ها و ستم گفتمان نخست، يعني گفتمان دفاع از حقوق زنان را در توصيف رنج

. بينـيم  وگـوي درونـي مـي    شود و نيز در بازنمايي ذهنيت آنان از طريق گفت بر زنان روا مي
همچنان كه گفتـه شـد،   . كتاب اشاره كرد ةنام تقديمتوان به  مي ،متني ةنمون منزلة همچنين، به

هاي زنان، هم در ژانر  اين توجه به رنج. تقديم شده است» زن مظلوم اين ديار ،زن«كتاب به 
هاي اجتمـاعي، سـابقه    ، از اولين رمان)اي از گفتمان زيرمجموعه در حكمژانر (رمان فارسي 

حقوق زنان،  ةمسئلهمچنين، در . دارد و هم در بافت اجتماعي خلق رمان پررنگ شده است
ي جديد حكومت، در اين آثار ادبي، با تقـديس زن مظلـوم و   هاي جنس هنجارها و سياست

) مليحـه (دهـد   مادري كه پيكر خود و فرزندانش را در اختيار نظم سياسي نـوين قـرار مـي   
    .يابد صورت گفتماني مي

                                      ِ                                          همچنين در اين رمان، جنسيت و رفتار جنسي  بهنجار و نابهنجار با ايـدئولوژي سياسـي   
زن يگانـه   ،خورشيد. بينيم  يوند را در شخصيت خورشيد ميمصداق اين پ. گره خورده است

ست و از نظر سياسي نيـز   ا »طاغوتي«رمان كه از نظر جنسي زندگي ناهنجاري داشته است، 
دوران پيش  دربارة كهيگانه فردي است  ،او در رمان. گيرد در گفتمان مقابل انقالب قرار مي
شـهدا و از ايـن   خونـوادة  مقبول ما قبل از انقالب كي «: كند از انقالب احساس حسرت مي

ادراك و بازنمـايي  نحوة اين ). 291: همان(» چيزها داشتيم؟ هركس براي خودش آدمي بود
برآمده از نگاهي مردساالر اسـت كـه    ،هاي سياسي هنجارهاي جنسي در پيوند با ايدئولوژي

توانـد   كند و نمـي  خود تلقي مي» ناموس«مثابة  بهخود و  ن     ِ              سياسي  خودي را، از آزنان گروه 
اين زنان از نظر  ،اجازه دهد در جهان داستان، جهاني كه نويسنده خود آن را برساخته است

به طريق اولي اين نگـره ريشـه در گفتمـان سـنت دارد كـه زنـان را       . جنسي خطاكار باشند
بنـابراين،  . داند مي ش        مرد  صاحب» غيرت«يا » شرافت«حل تحقق حريم مردان و پيكر زن را م

زيسـت او هـدف نيسـت؛    شيوة روسپي، شخص زن و مثابة  بهدر بازنمايي زنان غيرخودي 
انتساب بار ارزشي سنتي صفات ناظر به غيرت بـه   ،تر وجود دارد و آن بلكه مقصودي ژرف

  .مردان گفتمان رقيب است
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كوشـد   مـي جهت با گفتمـان رسـمي،    در اين دوره، هم همچنان كه گفته شد، مخملباف
دهد از طريق  زني كه او نشان مي. زده ارائه كند            ِ    تقابل با زن  غرب تصويري ايدئولوژيك و در

هـا، هويـت    كردن اين ويژگي تخصيص دو ويژگي بنيادين مادري و مظلوميت و ذاتي فرض
كار  بهزده  مقابله با تصوير زن غرب اي كه سنت براي دو استراتژي عمده ،بنابراين. يافته است

  .تقليل زن به مادر و تقديس مظلوميت :اند از عبارت است گرفته
  

  تقليل زن به مادر. 5
رانـي   سازي و حاشـيه  ، از طريق فرايندهاي گفتماني برجستهنخستاستراتژي  ،در اين رمان
 ةغريـز انگاشتن  بديهي، »مادر«زن در نقش  ةچهرسازي  جا، با برجسته در اين. شود اعمال مي

ذاتي مادري در زنان و تقديس مادري، طيف وسـيعي از زنـان بـه حاشـيه رانـده و حـذف       
متنوع  ةاند؛ از جمله زن فارغ از موقعيت و ميل مادري و نيز زن جوان مجرد در مجموع شده
اند و اين حذف و غياب،  اند و به شكل گفتماني از جهان اثر حذف شده هاي رمان غايب آدم

اصلي ناظر به جنس از طريق همين غيـاب   ةدوگان. خود به لحاظ ايدئولوژيك معنادار است
گيـرد كـه                                ِ                                      شود؛ در اين جفت دوتايي، مادر  بالفعل يا بالقوه در مقابل زني قرار مي آشكار مي

  .را نپذيرفته است ،كند نقش مادري، يعني تكليفي كه سنت از او مطالبه مي
دو تصـوير از زن در نقـش همسـر بـدون فرزنـد       ،در رمـان جدا از اين غياب معنادار، 

كه به تصريح خودش، ارتباط  ،اربابي ةخانيكي خورشيد، كلفت ميانسال و ترياكي  ؛بينيم مي
مليحه است كه  ،ديگري. مستقيمي ميان مادرنبودنش با زندگي جنسي ناهنجارش وجود دارد

 بـارة مليحه خود در. تواند مادر شود و نمياست با حميد، جانبازي قطع نخاع، ازدواج كرده 
را بـه او يـادآوري و وي را بابـت    » نيـاز «گويد، اما حميد مدام اين  دارشدن سخني نمي بچه
). 59: همـان (» !بچه دوست نداري؟ دروغ بـه ايـن بزرگـي؟   «: كند كردنش مؤاخذه مين بيان

رش جايگاه مـادري،  نشدن انتظار سنت پدرساالر از او، يعني اشتياق براي پذي گويي برآورده
درنهايـت  . دهد وي را همچون موجودي ناهنجار، در معرض اتهام و در مقام مجرم قرار مي

 ةرابطمليحه، بازنمايي نويسنده از  سوي ازهم، پذيرش فرزندخوانده و احراز جايگاه مادري 
گرفتار بحران، به تصـوير آرمـاني    يها را از زوج كند و آن كلي دگرگون مي بهاو و حميد را 

  . سازد خوشبخت بدل مي ةخانواد
در ميــان . همچنــان كــه گفتــه شــد، زن فــارغ از مــادري از رمــان حــذف شــده اســت

مـادران و   فقـط  ،ها بينيم و جز آن چند دختر خردسال مي، بلورباغ هاي حاضر در  شخصيت
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آموزند و جامعه و سنت از  يها از كودكي نقش مادري را م دختربچه. همسران حضور دارند
ـ . دهـد  ها را در مقام مـادر و همسـر قـرار مـي     آن ،آغاز بسـيار خـوب تقليـل جـنس      ةنمون

  :بينيم ـ را در همين مثال مي ـ مادربودن ـ به موقعيتي اجتماعي بودن ـ زن شناختي زيست
نان قنـدي را تـوي نعلبكـي گذاشـتند و شـيريني      . ها عروسي گرفتند بچه ،عصر همان روز
جاي نقل پذيرفتند و قرار گذاشتند كه سميره  قندان را آوردند و قند آن را به. حسابش كردند

اش سميره را خواباندند  جشن بزرگانه هم خواندند و همان دقيقه. عروس بشود و ميثم داماد
بزن سميره را از توي پيراهنش  شيد شد و عروسك حرفساره خور. كه يك عروسك بزايد

  ).211: همان( »قدم نورسيده مبارك«: درآورد و در پيراهن خود پيچيد

معنايي تبعي » بودن زن«هاي جنسيتي،  كه در تلقي نويسنده از جنسيت و نقش نخست اين
ايش ادراك در همـين نمـ   فقـط  اين تلقي را نه. »همسربودن«و ثانوي دارد و عبارت است از 

ازدواج  ةآسـتان سـوري در  . بينـيم  كه در بازنمايي ذهنيت سوري نيز مـي بلجنسيتي كودكان، 
... آيـا حاضـريد بـه عقـد آقـاي احمـد       : تو زني سوري«: گويد خطاب به خود مي ،دومش
زنـدگي  . اي زنـده . تو آدمـي «: كند دوباره تكرار مي ،و چند سطر بعد) 214: همان(» درآييد؟

و » كـردن  زنـدگي «منجر بـه امـر بـه    » بودن زنده«). جا همان(» رت كجاست؟زني، شوه. كن
 ،جـا ديـديم   كـه ايـن   چنان ،بعد ةدر مرحل 1.شده است» شوهر«منتج به پرسش از » بودن زن«

اش سـميره را خواباندنـد كـه يـك      همان دقيقـه «: شود همسري بالفاصله به مادري ختم مي
در هشـت   ؛گري در كاربرد افعال نيز جالب توجه اسـت  در اين نقل، كنش. »عروسك بزايد

 ،كـه در فارسـي  اسـت  شخص جمع بيان شده  گر در قالب ضمير سوم ، كنشنخستفرايند 
جـا نقـش    كه در اين ،»سميره«ه اين ترتيب، قرارگرفتن ب. كاركرد ساخت مجهول را نيز دارد

كند، در جايگاه هدف در اين بخش، ويژگي انفعالي فرايند مادري و فارغ از  مادر را بازي مي
بـه بيـان ديگـر، مـادربودن زن ارتبـاطي بـه اراده و       . نماياند                            خواست  مادربودن آن را باز مي

شـخص جمـع    كاربرد سوم. ستا  خودي بهبلكه فرايندي طبيعي و خود ؛خواست وي ندارد
به اين ترتيب، تأكيـد  . كند گر در اين فرايند كمك مي              شدن آم ر و كنش نيز به پوشيده و مبهم

  .گفتمان، از طريق انكار وجود زن جدا از مادر حاصل شده است  بر مادري در اين
يشـي  جا، مادري ميلي غريزي و طبيعي در زنان اسـت كـه حتـي بـر همسـري پ      در اين

تـازه متولدشـده چنـين     ةدر يكي از خاطرات اليه، احساس دختران روستايي به بر. گيرد مي
ميل مادري . آمد ها همه جلو مي چه كسي است؟ دست   ِآن حاليا بره از «: توصيف شده است

اسـت  كار گرفته شـده   اي به ساخت متني گسترده ،در اين رمان). 11: همان(» پيش از شوي
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هـايي كلـي و    رخدادها را بدل بـه قـانون   در برابرهايشان  و واكنش ها كه عواطف شخصيت
را از دسـت هـم     هـايي كـه بـره    مورد هـم، بـازي دختربچـه     در اين. سازد حقايقي ازلي مي

و در اين قالب، قانوني همگـاني  است ترجمه شده » ميل مادري پيش از شوي«ربايند به  مي
جلـوة   ،و شـخص را از گـزاره گرفتـه     حذف فعل از ايـن عبـارت، زمـان   . تلقي شده است

  .استكرده را تشديد  ششمول جهان
در زن                                        ِ                            بر اين، احساس مادري، حس غريزي و طبيعي  ايثـار و از خـود گذشـتگي    افزون

 ةاليـ در همـين بـازي،   . كه به زايمان و وجود فرزند نيـز وابسـته نيسـت   است قلمداد شده 
حيوانكي من، ! من، مادر تو«: گويد ، به او مياست كه بره را از چنگ ديگران ربوده ،نوجوان
 تمرين مادري، پيش از زايمان، دور از چشم ديگران! من ةسينخواهي؟ اين شير، اين  شير مي

سنت و پدرسـاالري بـا   ). 12: همان(» ايثار خود. اليه در دهان بره، پر از مهر مادري ةسين... 
نوعي وظيفه و رفتار مألوف از زن  ةمثاب بهكردن اين حس ايثارگري در زن، آن را  طبيعي تلقي
به . سازد كند و از سوي ديگر، الزامات خود را به احكام الهي و ديني نيز مستند مي طلب مي

» نياز بـه مـادري  «و ميل مادري نيز تبديل به » ميل مادري«بدل به » نقش مادري«اين ترتيب، 
هـا   او بـه بچـه  «: انديشـد  خـود مـي   سوري بـا . ست ا اين نياز هم خود الزامي الهي. شود مي

). 71: همان(» ست كه مادري را آفريده است ا اين حكم هماني. ها به او تر بود تا بچه محتاج
ميلـي غريـزي و ذاتـي در اوسـت، بلكـه جـزء        فقط به اين ترتيب، جايگاه اجتماعي زن، نه

 .سـت  ا خـدايي » حكمـي «هاي وي نيز هست و اين احتياج نيز قانوني متـافيزيكي و   احتياج
و نيز ضمير مـبهم  » آفريده«و » حكم«گزيني در  واژه. زدن از آن ميسر نيست سر باز ،بنابراين

  . دهد ناپذير و فوق بشري جلوه مي براي اشاره به معرفه، گزاره را تخطي» همان«
اليه . نوعي از مادري تعريف شده است ةمثاب بهاي براي زن،  هر نوع رابطه عالوه بر اين، 

: بينـد  اش را مصـداق سـخن خورشـيد مـي     خودش و كريم، زندگي ةرابطگرفتن  در نظر با
خواهند  هايي كه از زنشان مي همه بچه. اند گويد كه مردها مثل هم خورشيد خانم راست مي«

ميان زن و مرد به ارتباط مـادر و   ةرابطاين تبديل ). 123: 1365مخملباف، (» مادرشان باشد
گوياي ميل سنت به مهار جنسيت و نيروي جنسـي زنانـه در قالـب     فرزند، به بهترين شكل

جنسـيت و   ،نشان داده است) Mernissi( )1975( كه فاطمه مرنيسي چنان. مهر مادرانه است
شده  ـ رومي، ميلي فعال دانسته مي جنس زن در خاورميانه و اسالم، برخالف فرهنگ يوناني

آميز سنت بر  توان تأكيد مبالغه جا هم مي در اين .و براي مهار آن تدابيري انديشيده شده است
             ِ                                                   معنادانستن زن  فارغ از مادري را، تالش بـراي مهـاركردن جنسـيت و     مادري و حذف و بي
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 ،همچنـان كـه پـيش از ايـن بيـان شـد       ،از طرف ديگر. هدايت آن در قالب مادري دانست
 ةحـوز يشـين در  هـاي سـريع پ   تـوان واكنشـي بـه دگرگـوني     گيري اين گفتمان را مي جهت

 .هنجارهاي جنسيتي و موقعيت زنان دانست
شـدن زن از   بودن جـدا از مـادربودن، يعنـي خـارج     زن كوشد ميگفتمان حاكم بر رمان 

معنايي را بـه غريـزه و    معنا جلوه دهد و اين بي بيتعريف كرده است را سنت كه  يجايگاه
ـ «: انديشـد  مليحه مي بارةحميد در. ذات زن منتسب سازد . ات زيـر بغـل مـن اسـت     دهپرون

ات  مادري در دختري. زني. آدمي خوب. خواهي مسلم است كه بچه مي. تواني بگريزي  نمي
. است تو را  اي، ميل ميوه گو شكوفه. درختي در شاخه. اي هستي در دانه خوشه. نهفته است

در ايـن نظرگـاه، دختربـودن و جـنس مؤنـث      ). 59: همـان (» بگو چرا سـاكتي پـس؟  . بگو
قدرت سنت . ست و اين ارتباطي با خواست يا انتخاب زن ندارد ا واسطه به معناي مادري بي

در تعيين تكليف براي زن، در لحن اقتدارگراي حميد در اين نقل خود را نشان  شو جايگاه
به اين ترتيب، با وجود سـاختار   .حميد است ةانديشاين بند، بازنمايي مستقيم آزاد  ؛دهد مي

گفتن محـروم اسـت و فقـط     مليحه از سخن) پرسش، درخواست پاسخ طرح(وگويي  گفت
سـت و  ا  وجهيـت غالـب در بنـد، امـري    . وجـود دارد امكان مشاركت براي يكي از طرفين 

وگوي ذهني حميد با  ست، گفت ا كه مربوط به نظام كيفري ،»گريز«و » پرونده«واژگاني نظير 
يكي از مواردي كه در ايـن بنـد بسـيار مهـم اسـت،      . سازد شبيه مي» بازجويي«مليحه را به 

دهد  فرهنگ قرار مي/ مرد را در مقابل طبيعت/ ست كه زن ا افتادن همان نگاه دوانگاري  كار به
، در محـور  كـه بـراي توصـيف احساسـات مليحـه      انگارد؛ چنان و زن را با طبيعت يكي مي

  .اند جانشيني كالم، خوشه، درخت و شكوفه جايگزين او شده
نتـايج   ،هاي خـرد  همچنان كه گفته شد، راوي در اين داستان تمايل دارد از دل موقعيت

هـا را   شود كه شخصـيت  از سوي ديگر، همين گرايش سبب مي. شمول بگيرد كالن و جهان
كـه   ،اي سـنتي و قبيلـه   ةجامعـ . عاري سـازد كردن در هنجارهاي كلي، از فرديت  نيز با غرق

 شدر صورتي كه ساختار و هنجارهاي ،هاي غيرمعهود را كنش ،تابد تمايزهاي فردي را برنمي
ترتيب، ازدواج مليحه و حميـد بـه    بدين. سازد هاي هنجاري مي            بدل به روي ه ،را تهديد نكنند

كه بـرخالف   ـ مليحه ؛شود ميبدل تعامل سنت كهن پدرساالري با نظم نوين سياسي  ةنمون
توان احراز جايگاه مادري را از دست  ،شده ازدواج كرده هنجارهاي سنت با مردي قطع نخاع

ها بچـه   زن ةهم«: گويد حميد به او مي. گيرد شكني قرار مي در مقابل اتهام سنت ـ داده است
جا كه كار او هم نه كنشي فردي و متكي به  اما از آن ،)60: همان(» خواي؟ تو نمي. خوان مي
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انتخاب شخصي، بلكه ناشي از هنجـار سياسـي جديـد و سـازگار و حـامي سـنت اسـت،        
زندگي مشـترك آن دو را   نخست ،ترتيب بدين .كند حل مي» پاياني خوش«نويسنده آن را با 

بعـد، بحـران را بـا     ةمرحلـ دهد؛ اما در  هنجارشكني جنسي گرفتار بحران نشان مي علتبه 
  .كند واردكردن كودكي كه پدر و مادرش را در بمباران از دست داده است حل مي

هايي كـه   و بازخوردهاي فرهنگي ويژه، به سوژهمعاني با تخصيص سنت از سوي ديگر، 
صفات مثبتش به توان همة در اين رمان، مادري با . دهد اند پاداش مي ها را پذيرفته اين جايگاه

علت نداشـتن  كه خود مادر دو شهيد است و عروسش به  ،عاليه ؛شود ميبدل شگرف اعجاز 
كه گرسنه است و جـز  ، چندروزه و يتيمشنوة تعادل رواني بستري شده است، از نگهداري 

اش را  خشـكيده سـينة  كردن نوزاد،  ساكتاو براي . ماند گيرد، درمي پستان چيزي به دهان نمي
. كنـد  اما باز از سر گرسنگي گريـه مـي   ،گيرد كودك لختي آرام مي. گذارد ر دهان كودك ميد

دل جوشيد ميانة از . چيزي او را از درون سوزاند« گاه خواند و آن عاليه، خشمگين، خدا را مي
). 352: همـان (» شير تازه در دهان بچه جاري شد. سوخت و شكافتاش  سينهو جلو آمد تا 
 مادري عاليه را با داستاني مذهبي پيوند زده ،فراخواني داستان هاجر و اسماعيلمتن از طريق 

  .كند سود جسته است اي كه نقل مي غيررئاليستيواقعة و از گفتمان مذهب براي توجيه است 
  

  زن مظلوم. 6
هاي خـوب و بـد اختصـاص     هاي هر گفتمان، صفاتي است كه به شخصيت يكي از ويژگي

. كنـد  تعريف مـي  ،نگري خود ارچوب جهانهخوبي و بدي را در چ ،يقدهد و از اين طر مي
؛ يعنـي تعريـف زن   اسـت تري  كنندة تعريف وجودشناختي بزرگ تعريف خوبي و بدي بيان

همچنان كه گفتـه شـد، ايـن    . جهت با آن است كنندة تعريف زن و هم خوب درنهايت، بيان
دو وجـه   ،لوميت زن در ايـن رمـان  مظ. تقديم شده است» زن مظلوم اين ديار ،زن«رمان به 

. بينيم، حس ترحم و دلسوزي به زن مظلوم وجود دارد كتاب مي ةنام كه در تقديم چنان؛ دارد
اما از سوي  ،بينيم در نگاه زنان به خودشان هم مي ويژه ، بهاين حس را در كل فضاي داستان

زن آرماني هم هسـت؛ يعنـي در ايـن     ةخصيصديگر، اين مظلوميت زن، ويژگي مثبت او و 
سرزنش است، در همـين حـال، زن    ةشايستسيستم مردساالر، هرچند ظلمي كه به زن رفته 

هـاي سـنت مردسـاالر،     در ايـن بافـت، ارزش  . شـود  تقديس مـي  ،به سبب تحمل اين ظلم
زنـان   ،بـرد و در همـين جهـت    از سكوت و تسليم فـرو مـي   اي موجوديت زنان را در هاله

  .كند هايي از زنانگي معرفي مي نمونه منزلة را به  ده و پذيرندهتحقيرش
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زنان مترادف خوبي، پاكي و معصـوميت آنـان در نظـر گرفتـه     » مظلوميت«در اين رمان، 
سـت   ا بودن در برابر سرنوشتي تسليمدرحقيقت نوعي پذيرش و  ،اين مظلوميت. شده است

راوي  .انـد  بـه زن تحميـل كـرده    اش يهاي اجتماع كه جامعه و ساختارهاي اقتصادي و نظم
  : گويد سوري مي بارةداناي كل در

بيش از همه، سكوت و سادگي به او معصوميت خاصي داده بود كه گويي اگر هزار بار بـر  
كرد كه در دفاع از  نخواهد آمد و اين در تو حسي را بيدار مي سرش بزني، صدايي از او در

  ).84: همان(شود  مظلوم در آدمي بيدار مي

 اي هطبقـ پايه و متعلـق بـه    هم ه،واژ، چندين »زن خوب«بندي  جا و در طرح طبقه در اين
بـودن   مظلـوم وجه مهم . »)ـيت(سكوت، سادگي، معصوميت، مظلوم«: اند مفهومي تلقي شده

را  شموقعيـت و قـدرت   ،دهـد و در نتيجـه   زن اين است كه به مرد قدرت دفاع از او را مـي 
  .كند تحكيم مي
راوي دانـاي كـل بـا     ؛بينيم كارگزار سنت را در همين نقل مي ةمثاب بهمرد  ةدوگان كاركرد

ترتيـب،   و بـدين اسـت  هاي زماني و مكاني، خود را به خواننده نزديك كـرده   انتخاب گويه
گيرد كه قرار است نخست بر سر سوري بزند و سـپس از او   خواننده در مقام كسي قرار مي

 شحتـي معصـوميت   ؛گر نيست از جمالت كنش يك هيچسوري در . مظلوم دفاع كند ةمثاب به
» سـادگي «و » سـكوت «دو ويژگـي   ،گر در اين جملـه  كنش .اي آگاهانه نيست هم خصيصه

امـا معنـاي    ،شـود  خصوصيات زنـان تلقـي مـي    وجزسادگي در چند مورد ديگر هم . است
ساخت جملـه چنـين    ژرف. هي تعبير كردآن را ناداني و ناآگاتوان  مي اغلب ؛محصلي ندارد

سكوت و پذيرش در مقابل : »ج«معادل است با ) »ب«گاه  آن» الف«اگر (شرطي  ةگزار: است
ـ  ست ا ايدئولوژي پدرساالري كه مبتني. خشونت معادل است با معصوميت ر سـاختارهاي  ب

دانـد كـه سـتم سـاختارهاي مردسـاالر را       زن معصوم را زني مي و هرمي قدرت، زن خوب
معادل اسـت بـا زن سـاكت و    » معصوم«بنابراين، زن خوب و . زند كند و دم نمي تحمل مي

هرچـه  «: گويـد  خورشيد مي. اند زنان به اين منفعل و مقهوربودن عادت كرده. »خور توسري«
ـ ). 97: همـان (» دهنـد  دهند، گر نستاني به ستم مي نصيب است همان مي ايـن حكـم،    ةنمون

هاي خويش  روزي در تيره ؛رسند به سعادت در محيط خانه نيز نمي كه حتي اند سوري و اليه
سـيطره و خشـونت مـردان برايشـان بـه آرزويـي محـال و         خورنـد و گريـز از   غوطه مـي 

شـود،   حتي در شرايطي كه به وضعيت خـويش واقـف مـي    ،زن .شود ميبدل نيافتني  دست
  .داند بودن را شرط بقا مي يقربان
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  هاي جنسيتي ها و كليشه تثبيت نقش. 7
سوزاندن  از طريق دل                                             گفته شد، با تخصيص ويژگي معصوميت به زن، فرهنگ  طور كه انهم

 هاي جنسـيتي  بر اين مظلوميت و از طرف ديگر تقديس آن، در تقويت و تحكيم ايدئولوژي
كار فرهنگ در  ،درحقيقت. شود مؤثر واقع ميهاي جنسيتي  مراتب جنسيت و پايگاه سلسله و

دانـد كـه    مـي   كليشه را چيـزي ) 24: 1376(ميشل . ستا  هاي جنسيتي جا، تثبيت كليشه اين
شود، با الگويي ثابت و عام انطبـاق دارد و از تشـخيص    هيچ تغييري تكرار و بازتوليد مي بي

سـت  ا  اي شـده  بندي بنواخت و قال ككليشه تصوير ذهني ي. خصوصيات فردي عاجز است
شده، رفتـاري عـاطفي و    غايت ساده بهاي  كه براي اعضاي يك گروه مشترك است و عقيده

دار تبعيض جنسـي   كه طرف اعم از اين ،كليشه. دهد آزمون و بررسي را نشان مي يادآوري بي
) همـان (ميشـل   .يا نژادي باشد، ممكن است در قالب داوري، احساس يا تصوير بيان شـود 

هاي شخصيتي، نقش در خانواده، نقش اجتماعي  كليشه ةدستهاي جنسيتي را در چهار  هكليش
  . كند بندي مي اي تقسيم و نقش حرفه

ـ  با هر چهـار دسـته   ،ها هاي جنسيتي و تحكيم آن با بازنمايي كليشه ،باغ بلوردر   رو هروب
دو جـنس و   ميـان روابط  ةحوزهاي رايج در  دهندة كليشه روشني نشان بهبند زير، . شويم مي

 ةانديشـ قابل توجه است كه اين بنـد، بازنمـايي غيرمسـتقيم    . موقعيت زن در خانواده است
شده، نقش جنسي خود را در خانواده از دست داده و براي زندگي  نخاعاو قطع . ست حميد ا
در  قـدرت وابسـته بـه جـنس خـود      ةپشـتوان دارد، اما با » نياز«اش به وجود مليحه  روزمره
  :كند طلب مي راپايگاه معهودش  مليحه، از مراتب قدرت خانواده سلسله

اكنـون او شـوهرش را   . دارد مـرا دوسـت بـدار    چون خواهرت كه شوهرش را دوست مي
گمان كن كـه  . مرا منجي خود بدان ؛خود را منجي من نبين. گونه خواهد؟ همان چگونه مي
خواست؟ گمان كن كه من، تنهـا   را ميچه كسي تو . ام چيزي از تو را نجات دهم من آمده

تـرين   باگذشـت . اي مرا ياري كني كه تو آمده ايننه . ام تو را نجات داده ؛ام من تو را خواسته
. ببين، امام هم مرا سـتود . ترين دختر را نازن ؛ترين دختر را گرفته است مرد اين خاك، افليج

تو . تو در باش، من لوالي آن. ل هممكم ؛ديگر ةنيميك سيب و من  ةنيمتو . برابر ببين مرا
ثـواب  . اين در را به آسمان نگشـا . خود بگردان ةپاشناين در را بر . دستگيره، من چفت آن

زن مـن  . من مردم مليحـه . از راه خود باز كن. از لته در نيار. اين در را به زمين مبند. نخواه
بگذار كه من گمـان كـنم    .ناز كن. قهر كن. خواهري چرا؟ پرستاري چرا؟ فحشم بده. باش

. مردم كه من. قدر چون فواره مهرت را بر من سرريز نكن اين. به مهر تو ؛كه به تو محتاجم
  ).63: 1365مخملباف، (به كنارم بيا . بگريز. فحش بده. دوست بدار. ناز كن. قهر كن
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هـا در وجـه امـر بيـان      فعـل همـة  (سـت   ا) deontic( وجهيت غالب بايايي ،در اين بند
وجـه   ،حـال  با ايـن  . خواهد صورت نوعي الزام از زن مي مرد تقاضاي خود را به). شوند يم

گوينـده بـه صـحت     نداشـتن  شناختي و ادراكي نيز در بند حضور دارد و حاكي از اطمينـان 
و نيـز كـاربرد فعـل ديـدن در همـين      » كـردن  گمان«تكرار فعل . شده است هاي مطرح گزاره

اين فضاي ترديد گوينده و درخواسـت او  ) »برابر ببين مرا«در     ًمثال (معني، يعني تصوركردن 
خـود بـاور   » بـودن  منجـي «، يـا  »برابربـودن «هايي نظير  او به صحت گزاره؛ كند را تشديد مي

گوينده به نوعي هنجار ذهني از . كند» گمان«ها را  خواهد كه آن بلكه از مخاطبش مي ؛ندارد
از راه برقرارسـاختن مجـدد    كوشـد  ميكند و  هاي جنسيتي در آن استناد مي خانواده و نقش

ريخـتن نظـم     هـم  بـه . به آرامش و امنيت دسـت يابـد   ،اش اين هنجارها در زندگي شخصي
است؛ او خود را در همان جايگـاه سـنتي مـرد در خـانواده      جنسيتي مرد را سرگردان كرده

كـه واقعيـت را ببينـد، بـا      ايـن جاي  بهخواهد  دهد و با لحني آمرانه از همسرش مي قرار مي
  . نظم مألوف را دوباره برقرار سازد» گمان«

زن و مرد بر اساس نقش جنسي مرد تعريف شده و رابطة كه در آن  ،اين الگوي ذهني
مرا منجي خـود  «: بر قدرت مرد است مبتنياي  ، رابطهاست حميد به خطر افتاده خانوادةدر 
جالـب  . بينـد  سنتي را نوعي قهرمان مـي خانوادة در اين تصوير از رابطه، حميد مرد . »بدان
       ً    چـه عمـال    از مليحه آن است كه او را برابر با خود ببيند؛ در حالي كه آن تشكه درخواس آن

ازدواج،  دربـارة  ة آغـازين، در پنج جملـ . اش است برتري جنسيتي احترام به ،كند طلب مي
تر است كـه منجـي    قوي ينجات متضمن فرد. كار رفته است به» نجات«چهار بار تعبير 

: بينيم همين تلقي را در توجيه مشهدي در مورد لزوم ازدواج هم مي. تر شود فرد ضعيف
انسـجام در  ). 142: همـان (» خـواد  زن عاقبت سرپرسـت مـي  . خواد مرد عاقبت زن مي«

تشابه و تكرار حاصـل شـده اسـت؛ سـاخت و غالـب واژگـان در دو جملـه         جا، از اين
صورت كلي گفتـه شـده اسـت، امـا در      از مرد و زن به ،دو سخنسان است، در هر  يك

زن . دوم، جنس و نقش جنسيتي با نقش اجتماعي و ساختاري عوض شده اسـت جملة 
امـا مـرد بـراي زن،     ،شـود  براي مرد، همان زن است؛ نقش او بـا جنسـش تعريـف مـي    

تن گـرف  شود و بـراي برعهـده   بر اساس عملكردش تعريف مي ،نقش او. سرپرست است
زن قادر بـه  . امنيت اجتماعي و اقتصادي اوستكنندة  تأميننياز به توانايي دارد؛ مرد  ،آن

، كه كلي و برآمده شسرپرستي خود نيست و اين ناتواني نيز نه ناشي از ضعف عملكرد
 .شناختي اوست از جنس زيست
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المثـل   سـنتي، برگرفتـه از ضـرب   خـانوادة  نمايشي از كـاركرد   منزلة به» در«استعارة در 
در [«: هاي خـانوادگي آشـكار اسـت    محور نقش ، مفهوم سنت»جورشدن در و تخته با هم«
زن . من مردم مليحـه «: دهد را هم حميد توضيح مي» راه خود«اين . »از راه خود باز كن] را

ـ   ارچوب كليشههبودن، قرارگرفتن در چ زنمعناي اين مرد و . »من باش اظر هاي جنسـيتي ن
كـه مهـرش را    جـاي ايـن   خواهد به حميد از مليحه مي. »ناز كن. قهر كن«: به خانواده است

...  دوست بـدار «كار گيرد و با بازي  به» سياست جنسي«بر او نثار كند، نوعي » چون فواره«
ابـراز احساسـات مليحـه در     ةبه خود نگاه دارد؛ تصويري كه از نحو» محتاج«او را » بگريز
) و نـه فعـال  (تصور منفعـل   ،كشد و آن ي ديگر را هم پيش ميا  شود، انگاره ه ميجا داد اين

بايد ايـن   فقط بودن، نه خواه و مطلوب گويد كه براي دل حميد به مليحه مي. بودن زن است
 بالمـر   .هنجار جنسي را بپذيرد، بلكـه آن ريـاورزي و بـازي عـاطفي را هـم پـيش گيـرد       

)Blumer, 1969: 11( رياكـاري و  «خلقيـات زنـان را    دربـارة هاي جنسـيتي   يكي از كليشه
بينيم كه چطور اين خلقيات، در همـان حـال كـه از     جا مي در اين. داند مي» نداشتن صداقت

بخشـي از معنـاي    منزلـة  شـوند و بـه   زنانگي دانسته ميالزمة شوند،  نظر اخالقي تقبيح مي
  .شوند از زن طلب مي» بودن زن«

حميـد بـراي   . بينـيم  استانداردهاي دوگانه براي رفتار زنان و مردان را نيز مـي  ،جا در اين
امـا از   ،»امام هم ستود مـرا  ،ببين«: كند توجيه ارزش وجودي خود، به گفتمان دين استناد مي

يعنـي هرچنـد    ؛»ثواب نخواه« :خواهد كه در رفتارش، از اين گفتمان استفاده نكند مليحه مي
خواهد  كند، از مليحه مي پسندد و خود را بر اساس آن قضاوت مي ود ميرفتار ديني را بر خ

اش بـا وي عرفـي و بـر اسـاس روابـط هنجـارين قـدرت در         در مورد مناسـبات جنسـيتي  
  .مراتب جنسيت رفتار كند سلسله

ست كه  ا اي يكي از مسائل مهم از حيث تحليل گفتماني در اين بند، ساخت گسترده
هـاي فلسـفي و    گيـري  بينيم و آن، تمايل نويسنده بـه نتيجـه   مي تاكر بهدر سراسر رمان 

هـاي حاضـر در    استنتاج حقايق ازلي و ابدي از رخدادهاي داستاني و زندگي شخصيت
ي ا كنند در زمينـه  هايي كه تجربه مي ها و موقعيت به اين شكل، اين شخصيت. متن است

 ،گيرند و از ايـن طريـق   ر ميهاي از پيش موجود قرا ها و تبيين مشخص با پاسخو ذهني 
نظم جهان داستاني و معنـاي جهـان در    ،ها زندگي و رخدادهاي مربوط به اين شخصيت

كه  ،نويسنده. بينيم در اين بند هم همين مسئله را مي. افكند ذهن نويسنده را به خطر نمي
دادن با قرار كوشد ميزندگي بغرنج و ناهنجار مليحه و حميد ناتوان است،  مسئلةاز حل 
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ايـن دو را نيـز همـان    رابطـة  كـه   ايـن » گمـان «آن در الگوي كلي زنـدگي خـانوادگي و   
در  كـه  مراتـب قـدرت   سلسلهكه همان  اينارچوب عمومي حل خواهد كرد و تصور هچ

 خواهد حميـد  خانواده براي مليحه و حميد رضايت به همراه خواهد آورد، از مليحه مي
  .»برابر ببيند«را 

 
      گيري       نتيجه  .  8
زنـان   ةهم. ديديم، تصوير اصلي و مسلط زن در رمان، زن در قالب مادر است طور كه مانه
گرايانـه   شناختي و سرنوشـتي ذات  ؛ اين امر اجباري زيستندصورت بالقوه يا بالفعل مادر به

 ،در زندگي خـويش بينند،  ترتيب، زنان كه از كودكي براي مادربودن آموزش مي بدين. است
در ايـن رمـان، بخشـي از تقـديس و     . كـودكي و مـادري   ؛كنند تجربه ميرا   دو مرحله فقط

هـاي   شدن سـاير شـيوه   گذاشته، مرهون حذف و كنار است تحسيني كه مادر دريافت داشته
  .هاي ديگر زن است زيست و انتخاب

كـه   ،زنان مسئلةهاي ديني و معيارهاي مدرن،  نويسنده در تالش براي درآميختن ارزش
هـا در فضـاي سياسـي و     دئولوژيك ميان گفتمـان غالـب و سـاير گفتمـان    از نقاط جدال اي

بنـدي جديـد    ترتيـب، در ايـن مفصـل    بـدين . برگزيده اسـت  ، رااست 1360 ةدهاجتماعي 
بـا آن   فقـط يابـد، امـا    هاي سـاختاري موجـود در زنـدگي زنـان را درمـي      گفتماني، او ستم

سـوزي بـراي    از تـرحم و دل است اي  رويكرد او آميزه ؛برخوردي عاطفي و احساسي دارد
  .زنان و توجيه وضعيت آنان با معيارهاي سنت و دين

زن مظلـوم در  . هاي بنيادين زنان در اين رمـان، مظلوميـت آنـان اسـت     يكي از ويژگي
 ،رمان، زني است كه در برابر اعمال قدرت و خشونت از سوي پدرساالري و نهادهـاي آن 

مفهـوم   ،در رمـان . پـذيرد  تمـامي مـي   شونت را بـه بلكه اين قدرت و خ؛ كند مقاومت نمي
سـكوت زنـان در فضـاي    . زن دارد» سـكوت «مظلوميت و معصوميت پيونـد نزديكـي بـا    

وگوهـاي مكـرر و متعـدد درونـي      هاي آنان و گفت گفتماني اثر، از طريق بازنمايي انديشه
هـاي   تاين مظلوميت فراگير است و حتـي زنـاني را كـه در موقعيـ    . نشان داده شده است

گيرنـد، از جملـه    قرار مـي » خودي«مقابل مادران، يعني زنان پذيرفته و جبهة ، در گوناگون
ترتيب، گفتمان سنت به دو شـكل كنتـرل خـود را بـر زنـان       بدين. گيرد خورشيد، دربر مي

حـذف  و  صـدا و مظلـوم   كردن صداي زن از طريق تحسين زن بي خاموش؛ كند اعمال مي
 .به پيكر مادر او پيكر زن از طريق تبديل
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 تنوش پي
 

يك از  كه در هيچ هاي هويتي ناظر به جنسيت، مختص زنان است؛ چنان در اين رمان، پرسش. 1
هـاي آنـان را بازنمـايي     شوند و راوي انديشه ميمواردي كه حميد، احمد و مشهدي كانوني 
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