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  زنان در آستانه
  نگاهي تطبيقي به جايگاه ادبيات زنان در كشورهاي اسالمي: 

  از زويا پيرزاد يمكن  يعادت ممطالعة موردي 
  از هيفاء بيطار زن مطلقه يكخاطرات  و

  *فرشته فرضي شوب
  **منيره فرضي شوب

  چكيده
اجتمـاعي  ـ  هاي فكري  بيش از صد سال از آشنايي زنان جهان اسالم با مدرنيته و جريان

هـا احقـاق     ها دغدغة اصلي زنان ايـن سـرزمين    گذرد. در اين سال مي ،نيسميچون فم ،آن
 ةبررسي آثـار نگاشـت   ،حال شدة آنان و برابري آنان با مردان بوده است. بااين حقوق سلب

جامعـة   بـين دهد كه هنوز فاصـلة زيـادي     ...) نشان مي و ،هاي رمان، شعر  قالب زنان (در
در  چنـان  هـم نيست يهاي اجتماعي وجود دارد و زنان فم  واقعيت آرماني زنان فمنيست با

ابتــدا (و بــا كاربســت نظريــة  ،انــد. در مقالــة حاضــر  حاشــية جامعــه نگــه داشــته شــده
 شـوالتر  ةشـد  فيـ تعر ةمرحلـ  سـه ) جايگاه زنان كشورهاي اسـالمي در  زميجينوكريتيس

درادامه از چرايي ناتواني آنان براي عبور از اين آسـتانه سـخن گفتـه    و  شود ميمشخص 
يعني  ،زنِ جهان اسالمي رو پيشخواهد شد. براي نيل بدين هدف، دو اثر از دو نويسندة 

از هيفاء بيطار، كـه از   مطلقه زن يكخاطرات رمان و از زويا پيرزاد  يمكن  يعادت م رمان
اند،   يت موضوع طالق نوشته شدهرتند و هردو با محوهاي موفّق ايران و سوريه هس  رمان

بررسي شده است. نتيجة اين بررسي حكايـت از   زميجينوكريتيسانتخاب و ازمنظر نظرية 
اي كه شوالتر آن   گانه  نيست جهان اسالم در مرحلة دوم از مراحل سهيآن دارد كه زنانِ فم

هـاي مردانـه     از تقليد از سـنت ها  آن كه  معني  اند؛ بدين  را ترسيم كرده است متوقف شده
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جاي توجـه   كه در آن زنان به ،كامل به مرحلة سوم  صورت اند اما هنوز به  روي برگردانده
و شـيوة   ،دهند و با لحن، ادبيـات   به مردان، خويشتن زنانة خويش را موردتوجه قرار مي

اند و در آسـتانة    نهادهپاي ن پردازند  هاي خاص خود مي  روايت خاص خود به بيان تجربه
  اند. اين مرحله برجاي مانده

 يـك خـاطرات  بيطـار،  هيفـاء  ، كنـيم   عادت مـي پيرزاد، زويا  جينوكريتيسيزم، :ها كليدواژه
  .مطلقه  زن

  
 مهدمق. 1
 ةكار رفـت كـه در دهـ    به يزنان فيتوص يبرا يسيبار در زبان انگل نينخست »ستينيفم« ةواژ

 هـايي   نقـاط سـازمان   ياريدر بسـ  ،زمان  آن . تاكردند  يمبارزه م يأكسب حق ر يبرا 1890
زنـان   ةرا بـه حـوز   يحقوق فرد يحام يبراليتفكرات ل دندكوشي  يوجود آمده بودند كه م به

معنـا   نيـ امـا ا  اصالح در درون جوامع موجـود بودنـد.   يدرپ ها  نسازما نيگسترش دهند. ا
 ةسد ليدر اوا ؛را شامل شد تري  گسترده ميمفاه تمسيدامنه نماند و در قرن ب نيمحدود به هم

خـاص در   هـاي   شيگـرا  يبرخـ  فيتوصـ  يحده و اروپا براتم االتيدر ا »سمينيفم« ستم،يب
 ديـ كأبـودن زنـان ت   فـرد و متفـاوت   بر منحصربه تر بيشكه  رفت  يكار م درون جنبش زنان به

درنظـر   نيز مردان اززنان  يبرتر يمعنا تفاوت به ي. البته گاهيبرابر يتا بر تالش برا كرد يم
هـاي ايـن     تـرين و اثرگـذارترين بخـش     يكي از مهـم . )11 - 9: 1387(روباتام شد   يگرفته م

ها و نظريات فمينيستي   خواهانه نهضت فمينيسم ادبي بود كه موجب ورود ايده جنبش آزادي
ل و موضوعات زنانه پا ئبه مساآن، نقد فمينيستي نيز با پرداختن  از  ادبيات شد. پس ةبه حوز
انواع نقد از وحـدت و انسـجام نظـر     ريسا در مقايسه با يستينيوجود نهاد. نقد فم ةبه عرص

و نـه   شناسـد  يخـود را مـ   گـذار   انيـ نه مـادران بن  سمينيفم«چراكه  ؛برخوردار است يتر كم
ـ از د تـوان   يحالت تنها م نيخاص خود را دارد در بهتر شناسي روش  يسـت ينيفم هـاي  دگاهي

ـ  سـم ينينهضـت فم  رو پيشحال،  نيباا .)387: 1383 كي(مكار »سخن گفت اتفـاق   بـه  يادب
از آن  ياتـاق با نوشتن كتـاب   1919است. او در سال  »وولف اينيرجيو«از اهل نظر  ياريبس

  ).1382 (وولف عرصه گذاشت نيپا به ا خود
در  »هاي زن  جلوه«در نقد فمينيستي دو گرايش عمده حائز اهميت است. گرايش اول به 

هـواداران ايـن گـرايش     .پـردازد   مـي  ،انـد  كرده توليد ي كه مردانخصوص آثار به ،آثار ادبي
 ،رو ازايـن  .گيرنـد  آثار خود را نيز جنس مذكر درنظـر مـي   ةمعتقدند نويسندگان مرد خوانند

  .)144: 1382(پاينده  گ مردساالرانه استندهند مطابق با فره  رائه ميتصويري كه از زن ا
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 ،اثر ادبـي  ةعنوان نويسنده و توليدكنند است كه در آن به زن به »نقد جنسي«گرايش دوم 
شوالتر  .است (همان) )Showalter( االين شوالتر اين گرايشپرداز اصلي   نظريه .شود  ه ميجتو

شده و يا ذاتي و يا تخيل مؤنث وجود ندارد امـا   ؤنث تثبيتهرچند جنسيت م« :معتقد است
ت كامل نوشتاري را با هم فرق دارند و منتقدان مذكر يك سنّ هاي مردان و زنان عميقاً  نوشته

هـا مـدل نقـد      به اين تفـاوت  وي باتوجه .)272: 1377 و ويدوسون (سلدن» اند  ناديده گرفته
محكـي زنانـه بـراي     ةارائ«مدلي كه هدف از آن  ؛كند  را مطرح مي (جينوكريتيسزم) جنسيتي

زنـان ارائـه    ةو تجرب ،ارزيابي ادبيات زنان است تا الگوهاي نوي در ارتباط با زندگي، سبك
  .)788: 1385(آبرامز » هاي مردانه را اقتباس كند كه الگوها و نظريه دهد نه اين

عيارهاي نقد مردانه را بـراي  به نقد ادبي است كه م »محور زن«زم رويكردي يجينوكريتيس
خـود   ةت نوشتاري ويژپذيرد و معتقد است زنان سبك و سنّ  نمي اند شتهادبياتي كه زنان نگا
كـه مسـتقل از    رو به چهارچوب و معيارهاي نقدي خاص خود نياز دارنـد  را دارند و ازاين

يننـدگان آثـار ادبـي،    عنـوان آفر  به ،، زنانبنابراين. معيارهاي نقد مردانه و با آن متفاوت است
زنان،  ياها، افكار و زبان خودؤبراساس معيارهاي نوشتاري زنانه كه برخاسته از تجربيات، ر

شوالتر اين معيارهـا   گيرند؛ است، موردنقد و ارزيابي قرار ميت فارغ از هر نژاد و دين و سنّ
  كند:  بندي و مطرح مي  را در چهار الگو تقسيم

هـاي بيولـوژيكي زنـان بـر ادبيـات        اندام و ويژگي بازتاب تأثير بيان  به مدل بيولوژيكي
پـردازد و    زباني نويسندگان زن مـي  هاي  بررسي ويژگي  شناختي به   مدل زبان ،پردازد  مي

. مدل بيان و لحن مختص به خود را دارند ةساختار، شيو ،دهد كه زنان، سبك  نشان مي
را ادبيـات زنـان   ت آنان با مردان و تأثير آن بر ي زنان، تفاوروان هاي  كنش شناختي  روان

در ، سـنّت و فرهنـگ   جامعـه  است كه گر تأثيراتي نشانو مدل فرهنگي  كند  بررسي مي
  ).Showalter 1997: 216-250(و باورهاي زنان نويسنده دارد ها   گيري نگرش  شكل

با اعتقاد به ناكارآمدي هنجارهاي نقد مردانه بـه بـازخواني تـاريخ ادبيـات      چنين هموي 
دهد كه   نويسي زنان در غرب ارائه مي بندي جديدي از تاريخ داستان  پردازد و تقسيم  زنان مي

  شامل سه مرحله است:
نويسندگان اين دوره گسكل و جورج  :1880 - 1840 ت زنانه)(سنّ feminineاول  ةمرحل

هستند. در اين دوره، زنان نويسنده ناچار بودنـد خـود را بـا معيارهـاي زيباشـناختي      اليوت 
تن بدهنـد.   هايي در آفرينش آثار خود ساز كنند و به محدوديت مردان و نويسندگي آنان هم

تقليد از سبك و سياق مردان  هاي مردانه و به  آنان در اين دوره، آثار خود را تحت پوشش نام
  رسانيدند.  چاپ مي هنوشتند و ب  مي
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هـاي   ارزش نويسـندگان  : در ايـن دوره، 1920 - 1889(فمينيسـم)   feminist دوم ةمرحلـ 
عدالتي را كـه    آنان بي .هستندخواهرانه ارتباطي خواهان دهند و   ميموردانتقاد قرار را مردانه 

برابـر تـالش    يـابي بـه حقـوقي     دانند و براي دست  برند در ارتباط با مردان مي  مي از آن رنج
  توان اليزابت رابينز و شراينر را نام برد. اين نويسندگان مي  ةازجملكنند.  مي

 در اين مرحله، سـنّت  .دشو مي شاملبعد را   به 1920(مؤنث): از  female سوم يا  ةمرحل
جاي توجه  به ،نويسندگان اين دوره گيرد. موردتوجه قرار مي زنانزنانه و خوديابي اري نوشت
 ،دهند و با لحن، ادبيات، شيوة روايت  دان، خويشتن زنانة خويش را موردتوجه قرار ميبه مر

هـا و احساسـات خـاص خـود سـخن        و ساختاري كه مختص خود ايشان است از تجربـه 
نويسـان معـروف    و ربكا وست از داستان ،دوروتي ريچاردسون، كاترين منسفيلد گويند. مي

  .)795 - 788: 1385آبرامز  ؛283: 1388(گورين و ديگران هستند اين دوره 
 ؛تقليـد زنـان از مـردان در سـبك نوشـتار      ةاول مرحل ةتوان گفت مرحل  مي ،كلي طور به
يـابي بـه     طغيان زنان نويسنده درمقابـل نـابرابري و تـالش بـراي دسـت      ةدوم مرحل ةمرحل

نـوعي   بـه  يـابي   ها و دسـت   نقض محدوديت ةسوم مرحل ةو مرحل ؛جايگاهي برابر با مردان
ي در ادبيات زنـان در كشـورهاي جهـان    تر كماين مراحل با شتاب  خودآگاهي زنانه است.

  .)60 - 45: 1393 فدا جاننيا و  پاك( خورد  چشم مي سوم نيز به
يندي صحيح از جايگاه ادبيات زنان در دو كشور ايران ايابي به بر نويسندگان براي دست

كشورهاي اسالميِ جهان سومي و نيز برآورد امكان تطبيـق  هايي از   عنوان نمونه به ،و سوريه
ايـران   ةبرجسـت  ةشوالتر بر ادبيات اين دو ملت، دو اثر از آثار دو نويسند ةهاي چهارگان  مدل

 ةدر حوز رو پيش(زويا پيرزاد) و سوريه (هيفاء بيطار) را برگزيدند؛ اين دو جزو نويسندگان 
بيان معضالت و مشكالت فردي و  شي از آثار خود را بهروند كه بخ  شمار مي ادبيات زنان به

  اند.  اجتماعي ازديدگاه زنان جامعه خود اختصاص داده
 شرح در طالق موضوع محوريت با مطلقه زن يكخاطرات  و كنيم  مي عادت رمان دو
 يغلـط سـنّت   يدگاهو د يطيمح يفشارها يلدل كه به است نوشته شده اي  مطلقه زنان زندگي

 بـا  كوشـند  مـي  يقيطر به يكو هر كنند  يوپنجه نرم م دست ياريبا مشكالت بس يفرهنگ  ـ
 يـك  يسـو  بـه  يو راه ياورندوجود ب به يشخو يكنون يتدر وضع ييريكنارزدن موانع تغ

  .يندبهتر بگشا يزندگ
 هم به نقاط مشتركي كه افكار و آثار دو نويسنده را به نويسندگان پژوهش حاضر، باتوجه

عنـوان   ، آن را بـه يافتنـد به اشتراكاتي كه در طرح و موضوع دو رمان  دهد و باتوجه  پيوند مي
  د:نپاسخ دهزير  االتؤبه سكار برگزيدند تا با بررسي آن  ةنمون
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 تطبيق است؟ اندازه قابل چه تا يادشدهشوالتر در دو رمان  ةشد ارائه ةهاي چهارگان  مدل ـ

  دارند؟ دو رماندر ين ميزان تفاوت و شباهت را تر بيشهاي چهارگانه   يك از مدل كدام ـ
مؤنث)  ، وينيسمفم ،زنانگيگانه (  از دو رمان در كدام مرحله از مراحل سه يكهر ـ

 يرند؟گ  يم يجا
 

 پژوهش ةپيشين. 2
موردي  ةت نوشتاري زنان، مطالعسنّ«اي با عنوان   مقاله حاضر، پژوهشدر ارتباط با موضوع 

زن در  ةدر مجلـ ، 1393 بهـار  »دو نسل از نويسندگان ايراني، سيمين دانشور و زويا پيـرزاد 
آثار سيمين دانشـور و  مجموعه با تكيه بر  مذكور ةمقال .چاپ رسيده است به، فرهنگ و هنر

، پـژوهش حاضـر نسـبت بـه     رداخته استبه بررسي جايگاه ادبيات زنان ايران پزويا پيرزاد 
ـ   مقالة فوق صـورت   هاين مزيت را داراست كه جايگاه ادبيات زنان كشورهاي اسـالمي را ب

برآن، ميـزان امكـان تطبيـق مـدل      د، عالوهكن تطبيقي در دو كشور ايران و سوريه بررسي مي
  .دهد مي  نشاننهادي شوالتر بر اين ادبيات اين دو كشور را نيز  پيش ةچهارگان

  
 يمكن يعادت م 1.2

داستان زندگي يك زن مطلقـه   . اواست ،تبار ايراني  ارمني ةنويسند ،پيرزاداين كتاب اثر زويا 
بـر روايـت نمـاي خـارجي      تـر  بـيش كند و   شخص روايت مي سوم ةرا از زاوي »آرزو«نام  به

كيد دارد. آرزو زني محكم و كارآمد است كه بعد از طالق أزندگي شخصيت اصلي داستان ت
ـ   و سپس فوت پدر عهده منيـر) و دختـرش (آيـه) و اداي      دگي مـادرش (مـاه  دار مخارج زن

كـه شـغلي    ،داري پـدر را   دليل كار بنگاه  همين  پدرش شده است و به ةجاماند هاي به قرض
 هـاي خـود و    ها و برنامه  بين طرح ،دهد. او در محيط خانه، تاحدودي  ادامه مي ،مردانه است

د ت و زماني كه تصميم به ازدواج مجدعات مادر و دختر خود در جدال اسو توقّ ها  خواسته
هاي ذهني او دامـن    اش (شيرين) به جدال  هاي آنان و نيز دوست صميمي  گيرد، مخالفت  مي
داشتن اطرافيان يا ازدواج با مردي كه دوستش دارد دچار ترديد  نگه زند و او را بين راضي  مي
تعامل شخصيت اصلي داستان با زنان و مـردان   ةماجراهاي اين داستان برپاي تر بيش. كند مي

ها   بيان ديدگاه گيرد و به  ها شكل مي  اطراف خود در محيط كار يا فضاهاي دوستانه و مهماني
هاي وي درمورد اطرافيان و مشكالتي كه يك زن تنها در رابطه با جامعه، تربيـت    و قضاوت

  پردازد.  رو است مي به با آن رو ... و ،فرزند، رفع نيازهاي شخص خود و افراد خانواده



  1397 پاييز و زمستان، دوم ، شمارةهشتمسال  ،ادبيات پارسي معاصر   150

  زن مطلقه يك خاطرات 2.2
درخصوص زنـدگي يـك زن    است كه ،معاصر سوري ةاين رمان، اثر هيفاء بيطار، نويسند

زنـدگي   .شـود   شـخص روايـت مـي    ديـد اول  ةو از زاويـ  است نوشته شده سوري 1معلقه
سـال در    ت چهـار مـد  و او به است پايان رسيده ةمشترك شخص راوي با همسرش به نقط

ت و درسـت زمـاني كـه راوي بـا غـم      پس از گذشت اين مـد  .برد  سر مي حالت تعليق به
درخواسـت   ، بـا گشـايد   عشق دري جديـد بـه روي وي مـي   آيد و   ميجدايي همسر كنار 

شود؛ اين درخواست او را در گرداب ترديدي   مواجه مي شبازگشت از جانب همسر سابق
د با مردي دختر خردسالش يا ازدواج مجد ةن خود براي ضمانت آيندكرد عميق بين قرباني

شخصيت اصلي داستان  ؛دروني است كند. فضاي داستان كامالً  كه دوستش دارد گرفتار مي
كـه در اواخـر    ،»لُمي« جز دخترك تمامي اشخاص اين داستان به .(راوي) هيچ اسمي ندارد

 و ،»همسـر « ،»مامان«، »بابا«هايي چون   با نام شود، بدون اسم هستند و  كتاب نامش فاش مي
داخلـي شـخص راوي اسـت كـه ازطريـق      ي هـا   محور رمان واگويـه  .شوند مي.. شناخته .
و مشكالتي كه يك زن مطلقه با آن  ،مرور داستان ازدواج خود، علت طالق  به »بك فالش«

را  زن مطلقه يكاطرات خها در كتاب   توان حذف نام پردازد. مي  گريبان است مي  به  دست
تالش موفقي ازجانب نويسنده براي تعميم رخدادهاي داستان بر تمـامي زنـان در جوامـع    

  .تي دانستسنّ
  
  شوالتر ةهاي چهارگان دو اثر براساس مدل ةمقايس. 3

 مدل بيولوژيكي 1.3
بـه   چه آنو هر ،در بررسي مدل بيولوژيكي متن ادبي، توجه به اندام و ظاهر، آرايش، پوشش

كند. گاه اين توصـيفات    هاي جسماني و ظاهر جنس زن مرتبط است اهميت پيدا مي  ويژگي
و گاه وصفي است كه نويسنده از خويش  است هاي داستان  درمورد ديگر زنان و شخصيت

  دهد.  ارائه مي

 و لوازم آرايش ،ه به اندام، پوششجتو 1.1.3
نقـش   ،ادبـي  ةازجمله توليـد و ترجمـ   ،بشري ةمسائل جنسيتي در تمام ابعاد توليد و تجرب«

زنـان بـه توصـيف     ةويژ هتوج هاي جنسيتي  يكي از اين تفاوت .)165 :1387دارند (تايسن 
تا شرح نوع آرايش و قضـاوت   ،از توصيف دقيق جنس، نوع، رنگ لباس ؛بيولوژيكي است
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رد كه در تمامي برجستگي خاصي دا يمكن  يعادت مگونه توصيفات در كتاب   اين .درمورد آن
 ،در مهماني، خيابان، اتوبوس، بنگاه، مغازه، عروسي، هنگام شادي، اندوه، خشـم ، ها  موقعيت

راي رعايت اختصار براي هرمورد بـه  ب .شود  زنانه روايت مي وكاست و با ديدي كامالً كم  بي
  كنيم:  مي اكتفانمونه ذكر يك 

كهولت سن اهميت بسيار زيـادي بـراي رعايـت مـد و      كه باوجودمادر آرزو (ماه منير) 
طوري گلم؟ بـاز كـه الغـر     هچ«(شيرين):  زيبايي ظاهري قائل است خطاب به دوست آرزو

عوضش دوستت انگار باز گوشت آورده. «زيرچشمي سرتاپاي آرزو را برانداز كرد » كردي؟
  .)31: 1392زاد پير» (اين همان دامني نيست كه پارسال عيد خريدي؟ حسابي تنگ شده

وبويي متفـاوت   رنگ زن مطلقه يكخاطرات توصيف جزئيات و نوع پوشش در كتاب 
شـود    زماني درگير توصيف بيولوژيكي مي تر بيشدر اين كتاب، نويسنده  .از كتاب اول دارد

اي عاشقانه،   مرور خاطره هنگامِ كه به گويد يا آن  سخن مي ،مانند فرزند ،كه از موجودي عزيز
انگيز توصيف حالت دروني و رواني خـود را بـا وصـف جزئيـات       ناك يا حتي عبرت وهاند

  :دكن مي راه همخارجيِ پوشش و آرايش 
اش  تنه ينآن سفيد و پاي ةباالتن ،ياد دارم كه براي همسرم لباسي بسيار زيبا خريده بودم به

دو نيمه را از هـم جـدا كـرده بـود،      ،عرض يك انگشت به ،اي بود، يك خط زرد  سرمه
بـه او   ،وقتـي آشـتي كـرديم    ،زودي لباس را در مطبم پنهان كردم و به خـود گفـتم بـه   

  .)22: 2006(بيطار  دهم  مي  هديه

به پوشش و آراستگي ظاهر و توصيف چگونگي كاربرد و استفاده از مـواد   خاص هتوج
كنـد    ي مييوفور خودنما پيرزاد بهآرايشي مختلف ازجمله موضوعاتي است كه در متن رمان 

تعامل دقيـق   كه از برآن عالوه ،مسئلهاين  دهد.  وجهي را به خود اختصاص ميت و بخش قابل
اي اسـت    بين زنانه  نگاه ريز دهندة نشانشخصيت اصلي داستان با دنياي بيرون حكايت دارد، 

تـوان    كنـد. مـي    ير پيدا مـي دنبال آن تحسين يا تحق كه در برخي از فضاها حالت مقايسه و به
و  ،ي، فضـاهاي محـدود داسـتان   يـ گرا نگري، صورت نويسي، جزئي ساده« كهنظر اين  گفت

) 420 - 412: 1390(فتـوحي   »نويسي زنـان ايرانـي اسـت     هاي داستان  رؤيانگاري از ويژگي
  .داردتطبيق  اين رمان ا ب كامالً

به اندام  را خود هوي توج ؛متفاوت است كامالً »بيطار«كتاب  دركاركرد مدل بيولوژيكي 
دهـد و    خـاص دارد ارائـه مـي    يفضـايي كـه بـراي وي مفهـوم     در فقـط  و پوشش ظـاهر 

كـه   چنـان  ؛كند  كلي يا ورود به جزئيات آن پرهيز مي طور تصوير به ةصورت از ارائ درغيراين



  1397 پاييز و زمستان، دوم ، شمارةهشتمسال  ،ادبيات پارسي معاصر   152

ي را تشكيل و ةعاشقان ـ كند جزئي از خاطرات عاطفي  لباسي كه براي همسرش انتخاب مي
لـي در سـاير مـوارد چنـدان     وپـردازد    بادقت به توصيف جزئيات آن مـي  ،بنابراين .دهند  مي

  دهد.  اي به توصيف از خود نشان نمي  عالقه
  
  شناختي مدل زبان 2.3

گزيني،   واژه هاي اصلي تفاوت ميان دو جنس زن و مرد است؛ زنان در  زبان يكي از شاخصه
سبك كالمي خـاص خـود را    و كنايات ،ها  عقيده، تشبيهات، استعارهكيد، بيان احساس و أت

پردازند كه نقش چنداني در زبان   سازي نكاتي مي دارند و گاه در توصيفات خود به برجسته
  توصيفي مردان ندارد.

و اصطالحات معيني وجود دارند كه تنها ازسوي يكي از  ،ها ها، واژه در بسياري از زبان
كنـد.    خودداري مـي ها  آن گيرند و جنس ديگر از كاربرد  اده قرار ميدو جنس مورداستف

داننـد و    را زنانه مـي » خدا مرگم بده« هايي مثل  زبان صورت  مردان فارسي ،مثال  عنوان به
كاربردن آن پرهيز  دانند و از به  را مردانه مي» چاكرم« درمقابل زنان نيز اصطالحاتي چون

  .)163 :1387(مدرسي  نمايند مي

توان در ادبيات مردانه از آن نشـاني يافـت در     نمي هاي زنانه كه معموالً  ها و تركيب  واژه
  خورد:  چشم مي وفور به به يمكن  يعادت مرمان 
  .)10: 1392پيرزاد » (ديدي  اش. بايد مي  براي باغچه غش كردم...  اي  كه چه خانه واي«
  .)184 همان:( »، خب؟عزيز دلتو هم ناخن نجو «
، خيلـي حساسـه   ناز بشه الهيين ماجرا رو يه جورايي كه به بابام برنخوره بهش گفتم ا«

  .)188 همان:( »بابا جونم
چشـم   بـه  تر كمباشد در رمان بيطار  معناي واژگاني كه منحصر به جنس زن زبان زنانه به

 وگـو  گفـت شدن عنصر  رنگ  كم الطبعترين دليل آن فضاي دروني رمان و ب  خورد كه مهم  مي
امـا زبـان زنـان فقـط در      شـود.   ي مـي آن متجلّ ةواسط عنصري كه زبان زنانه به ؛در آن است

  سارا ميلز معتقد است: .شود  جمالت عاطفي خالصه نمي
و گفتمان صورت بگيرد. در سطح  ،واژه، جمله تحليل زباني آثار زنان بايد در سه سطح

بر عواطف زنانه توجه كرد، در سطح جمله بايد ديـد    واژگان بايد به كاربرد واژگان دال
اند و در سـطح گفتمـان ارتبـاط بـين جمـالت        كار رفته اي به  واژگان در چه نوع جمله

  ).Mills 2005: 106-166( گيرد  موردبررسي قرار مي
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 دهد تمامي توصـيفات   مينشان  تشبيهات موجود در كتابو توصيفات  تحليل گفتماني
مانند تشبيه شوق دروني  ؛نگاه زنانه به محيط پيرامون است حاصلبرخاسته از احساسات و 

حركت درآمده  تنها نشستم و ديدم شوق عجيبي در درونم به«به حركت جنين در بدن مادر: 
» كنـد   درست مانند مادري كه حركت جنين را در درون خود حـس مـي   ،كنم  كه حسش مي

  .)51 همان:(
از موضع ضعف و  يزخود ن يدر زبان گفتار يو اجتماع يطيعوامل مح يرثأت زنان تحت«
). 223 - 142: 1394 ي(كراچـ » كننـد   يم وگو گفتافتان  يو پرسش و با آهنگ ييدو تأ يدترد
آوردن  زبان در به يدترد دمانن ؛شود  يم يدهوضوح د به خاطراتنوع از زبان زنانه در رمان  ينا

ات كـو؟    حلقـه : يدناگهـان از مـن پرسـ    يلم«دادن جمالت: ييرتغگذرد و   يدر ذهن م چه آن
  .)91 :2006 يطار(ب» كردم گمش: يمگو  يم يآن را فروختم؟ ول يماگر به او بگو خندم، يم

به حال خودم بگـذار. ولـي گفـتم:    بگويم: مرا [مرد تاجر در مصر] دوست داشتم به او «
  .)44(همان: » ممنون  نه

  
 شناختي مدل روان 3.3

هـايي كـه در     العمل  و عكس ،در رفتار، اعمال زنان و مردان نيازهاي روانيني سا همبازتاب نا
 رايبدهد.   آيد خود را نشان مي  رمياجرا د   هاي گوناگون از اين دو گروه به  شرايط و موقعيت

خصوص فرزندان، توجه به نكات ظريف    ، تمركز حواس روي نيازهاي افراد منزل و بهمثال
...  اعتقـاد بـه مسـائل خرافـي     و هـا،   تـرس  ،ها  داري، نگراني  جزئي مربوط به مسائل خانهو 

خصـوص   هـايي اسـت كـه در آثـار نويسـندگان زن و بـه        ها و دغدغـه   مشغولي  ازجمله دل
  خورد.  چشم مي بهنويسندگان موردبحث 

 اه توصيف دقيق جزئيات مكان 1.3.3
هاي طبيعي هرچند در ادبيات مردانـه نيـز     و زيباييبردن از ظرايف  و لذت ،، رسيدگيتوجه

ي تر بيشانگيزي   و دل ،شود از لطافت، ماليمت  وجود دارد، وقتي ازديد زنانه به آن نگاه مي
هـا و گياهـان     داشـتني، گـل    دوسـت  به نواهاي خوشايند، پرندگان تر بيشبرخوردار است و 
شـاهد توصـيف    ،د. در رمـان پيـرزاد  شو  هاي زيبا معطوف مي  و رنگ ،رنگ لطيف و خوش

فته در آن ركار و گاه نوع مصالح به ،ها  بسيار دقيقي از انواع رنگ، شكل، فضا، نماي ساختمان
ـ   تواند بيان  وي به اشياء و پيرامون مي ةبر تبيين نگاه زنان نيز هستيم كه عالوه ثير شـغل  أگـر ت
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كه تصاوير ريـز و دقيقـي از    چنان ؛باشد ،خصوص نسبت به اماكن به ،داري بر ديد وي  بنگاه
  دهد.  هاي معماري و اجزاي آن ارائه مي  سازه

شـد بـه     يكـه بـاز مـ    يمننشـ  ةآرزو رفت طرف پنجر«از دوستان:  يكي ةخان يفتوص
. يا  يـروزه ف ينما  افتاد، آجرها. آب ينهتهم ةخان يرزمينز يادنور وسط ساختمان،   يب يرنورگ
» گرفتنـد   ينـامعلوم نـور مـ    ييتنگ غـروب انگـار از جـا    يكه حت ييها  پنجره و بلند طاق

  ).253: 1392  پيرزاد(
درخدمت هـدفي معـين اسـت و     ها كامالً  ها و رنگ  در رمان بيطار، توصيف دقيق مكان

شـوند كـه     هايي توصـيف مـي    تنها مكان .آيد  شمار نمي هاي معمول زنان به  گويي  جزئي از پر
 ؛هـاي ذهـن راوي در ارتبـاط باشـند      نوعي با فرافكنـي  باشند يا بهمحل وقوع رخدادي مهم 

 ،پـردازد   هـاي آن مـي    به شرح ديدني تر كمدر سفر سياحتي خود به قاهره نيز راوي  كه چنان
از  شبـراي بازگشـت دختـر    را ويفروشاني كه ساعات انتظار   و دست ،ها  ولي بازار، مغازه

كند  يق توصيف ميدق كنند  ر ميديدار هفتگي با پدر پ:  
كه يك خيابان تنگ و كج مثـل يـك    يجاي ؛زدم  دوم پرسه مي  هاي دست  در بازار لباس
هـا    ... اين دكان كند  هم چسبيده و رودرروي هم را از هم جدا مي هاي به  رودخانه، دكان

حسـاس پـوچي درون مـن همـاهنگي     چون شلوغي و پوچي آن با ا ؛را دوست داشتم
  .)20: 2006بيطار ( داشت

 ترس 2.3.3
نيـز از مـواردي اسـت كـه در      يو موجـودات وهمـي و خيـال    ،ترس از حيوانات، تـاريكي 

 كند:  ي مييزنانه خودنماهاي  نوشته

زدم و   مي غيجاي آمده بود توي اتاق و من   زنبور گنده« شيرين از دوران كودكي: ةخاطر
  .)79: 1392 پيرزاد» (كردم. بابام زنبور را بيرون كرد  گريه مي

كـنم بـا    سعي مـي  ،گيرد  مي ام را فرا  ترس از شب روح آشفته«: شب و موجودات خيالي
تواند از قدرت دنياي   اي نمي  كردن چراغ از وحشت آن بكاهم ولي هيچ نور زرد مرده روشن

 .)15 :2006(بيطار » شب بكاهد

 اعتقاد به خرافات 3.3.3
نحسي نيز از مواردي است كه هردو  و  و شومي ،اقبال و  گرفتن، اعتقاد به خرافات، بخت فال

 اند.  ه نشان دادهجنويسنده به آن تو
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رت بـود،  تـوي نعلبكـي: كـاش مـاد     شيرين فنجان را برگرداند«شيرين خطاب به آرزو: 
  .)15 :1392 پيرزاد( »گرفت  مي  فال

  زن راوي:
كـنم    افتد؛ گمان مي  ها ساعت سه بعدازظهر اتفاق مي  خودكشي تر بيشيك روز خواندم 

چيزي كه خواندم آماري برگرفته از تعداد زيادي خودكشي بود؛ شايد خبري كه خواندم 
... مـدرك   ام  سختي ساعت سه بعدازظهر را تجربه كرده ولي خودم شخصاً ،دروغ باشد

  .)20: 2006(بيطار  تخصصي اين ساعت شوم را دارم
 

 مدل فرهنگي 4.3
هـا برخاسـته و     هاي اشخاص و قهرمانان حوادث در رمـان   واكنشها و   بخش زيادي از كنش

ها به اعتقادات،   توان از خالل رفتارهاي شخصيت  ثّر از فضاي فرهنگي و جامعه است و ميأمت
عات و انتظاراتي كه جامعه از اقشـار گونـاگون دارد دسـت يافـت.     و نيز توقّ ،بينش ،نوع نگاه

آفرينـي و    و نقـش  ،نان، جايگاه و موقعيـت زنـان در جامعـه   نگاه ابزاري يا انساني مردها به ز
و نقـش طـالق در سـلب يـا جلـب       ،و سياسي ،مشاركت آنان در مسائل فرهنگي، اقتصادي

  احترام جامعه نسبت به زن ازجمله موضوعاتي است كه از نگاه نويسندگان دور نمانده است.

 نگاه منفي به مردان 1.4.3
توان علـت آن را در    وجود دارد كه ميبه مردان هاي زنانه نوعي نگاه منفي   نوشته تر بيشدر 

مهري بـه   گرفتن حقوق زنان، بي راندن آنان، ناديده حاشيه حاكميت تاريخي مردان بر زنان، به
نويسندگان اين دو كتاب نيز از اين نوع نگـاه   .و بسياري از امور ديگر جست ،آنان، خيانت

  مستثني نيستند.
اسفنديار « زمان به دوستش شيرين:  سوزي هم آرزو با خود و حس تحسين و دل ةواگوي
ند. گيرم با ا شان االغ  جواهري را ول كرده رفته. حق با شيرين است، مردها همه يناالغ. همچ

  .)41: 1392 پيرزاد» (هاي مختلف  پاالن
همسر و رفتن پس از كنارآمدن با جدايي از  ،زن مطلقه يكخاطرات زن راوي در كتاب 

كند و تالش تـاجر    احساس ناخوشايند خود را به مردان حفظ مي چنان همبه سفر سياحتي، 
حيـف اسـت زن   « گويد:  ميلي براي ايجاد ارتباط پاسخ مي  براي جلب توجه با بي را مصري

احساس به او انداختم و با لحني جدي گفـتم: بـه     زيبايي مثل تو تنها زندگي كند، نگاهي بي
  .)48(همان: » ربطي نداردتو 
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 همسر در خانه ةجويان رفتارهاي سلطه 2.4.3
انگاري در انجـام امـور خانـه،      قالب سهل همسر در ةجويان در كتاب پيرزاد، رفتارهاي سلطه

ع زياد از همسـر، عـدم درك   نكردن نظافت، عدم همكاري در مراقبت از كودك، توقّ رعايت
  .نمايش درآمده است ... به و ،متقابل

ها  ها، اين  شويي نشوري ها را با ماشين رخت  جوراب«(شوهر آرزو) خطاب به او:  حميد
اي بيسـت سـي جفـت جـوراب       زو هفتـه آر و ... كتان صددرصدند، بايد با دسـت شسـت  

  ).221همان: شست ( مي
شــكلي ديگــر  بــهزن مطلقــه  يــكخــاطرات جويانــه در رمــان  ايــن رفتارهــاي ســلطه

  خورد:  مي  چشم به
خواهد مرا نابود كنـد تـا     يكردم م  يجنگ شده بود، احساس م يدانبه م يلما تبد ةخان

 يختـة مـرد فره  يـن اعمـاق وجـود ا   اثبات برسـاند؛ در  قدرت خودش را به و يمردانگ
خواسـت حـاكم و سـرور باشـد       يكـه مـ   يسـت ز  يجو م  سلطه يمرد شرق يكعا پراد
 ).35 :2006 يطار(ب

 غيرمنطقي مردان از زنانعات و انتظارات توقّ 3.4.3
  ازحد از يك زن باردار: انتظار كار بيش انتقاد آرزو از

: زن حامله حالش جا آمد و از راحتي كه تويش ولو شده بود بلند شد. لبخند زد و گفت
 ةمرتيكـ «دار برگشت پشـت ميـز.    صندوق» قربونتون برم. طوري نيست سرم گيج رفت«

ـ   چاره. هر آورده انداخته سر اين بيغرغروش را  ةاالغ. باباي مريض و نن ع روز هـم توقّ
  .)240: 1392 پيرزادپلو خورش براي خودش داره و آش و كباب براي باباش (

ياهاي خود دست بكشد ؤخواهد از ر  كشيش از زن ميزن مطلقه  يكخاطرات  در كتاب
درسـت  از او پرسـيدم كـار   : «رجـوع كنـد   سابقش به وي به همسر نداشتن و باوجود عالقه

: ولـي مـن ديگـر    }راوي{ جواب داد: به همسرت رجـوع كـن!   يچيست؟ با حالتي ماشين
  .)61: 2006(بيطار » : مهم نيست}كشيش{ .دوستش ندارم

كـارگيري كلمـات    قالـب بـه   در تـر  بيش يمكن  يعادت مديدگاه منفي به مردان در كتاب 
كنـد؛    و اعتيـاد نمـود پيـدا مـي     ،ليتي، دزديئومس تحقيرآميز، ناسزا، انتساب صفاتي چون بي

مبنايي دروني دارد و از انتساب صفات مذموم  تر بيشكه همين ديدگاه در كتاب دوم  آن حال
هـا و باورهـاي خـود      خارجي خبري نيست. مردان در دنياي ذهن نويسنده برحسب ديدگاه
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ـ    باورهايي كه غالباً ؛شوند  قضاوت مي و  ،ثمفهوم خودخواهي، حس برتري بـه جـنس مؤن
  شود.  ساسات زنان از آن برداشت مياح نكردن درك

 خاطر فرزند محدوديت در ازدواج به 4.4.3
شـايد   ،شايد حق بـا آيـه اسـت   « آرزو:؛ خاطر فرزندان د بهازدواج مجد دردو زن  هرترديد 
وليت ئست بكند، مسـ اخو  مال وقتي بود كه جوان بود و حق داشت هر كار دلش مي ازدواج

  .)235 :1392 پيرزاد( »نبودروي دوشش 
  زن راوي:
ام و   عشق تپنده در قلبم را كشـته  ةام و شعل  (نزد همسر اول) برگردم خودم را باخته اگر

دو دنياي  ،جا جا و آن شود؛ اين  جا تقسيم مي آن جا و اگر طالق بگيرم دخترك عزيزم اين
 .)67: 2006(بيطار  ندارند ديگر يكمتفاوت و متناقض كه هيچ ارتباطي با 

5.4.3 دواكنش و قضاوت اطرافيان به طالق و ازدواج مجد 
د مادر در وبالگش:واكنش آيه به ازدواج مجد  

كنـه؟ بـس نبـود از بابـام      ي داره اين كارو مي... به چه حقّ خواد عروسي كنه  مامانم مي
كشـيدم بـه دوسـتام بگـم مامـان بابـام طـالق          طالق گرفت؟ توي مدرسه خجالت مي

.. . ام رو از من گرفت بس نبود؟ حاال يه غريبه بياد جاي بابام؟  ... مادرم بچگي اند گرفته
 جـوري كـرد   جوري كـرد، اون  شيم ديگه حق نداريم بگيم شوهرم اين دار مي  وقتي بچه

  .)235 - 234 :1392 پيرزاد(
كـردن وي از   براي منصـرف زن مطلقه  يكخاطرات  نصيحت عموي زن راوي در رمان

كودكم  ةر باشم و به آيندكرد كه بايد عاقل و موقّ  درطول راه عمويم مرا نصيحت مي« ق:طال
  .)28: 2006(بيطار » پدر و مادرش در امنيت زندگي كند فكر كنم راه همكه بايد 

 ترديد در ايجاد تغيير 6.4.3
  نگراني آرزو از عاقبت ازدواج با سهراب:

خـوري و زخـم    دعوا و دل قدر چهكنند، ولي تا عادت كنند   سهراب گفته بود عادت مي
 قـدر  چـه منير؟   آمدن جلوي آيه و ماه كوتاه قدر چهنازكشيدن براي آشتي؟  قدر چه زبان؟

تـرين و    ... گيرم سـهراب بهتـرين و نـازنين    عذاب وجدان؟ كه چي؟ با سهراب باشم؟
كنـد؟ و بعـد؟     حمـل مـي  ت قـدر  چـه آورد؟   ترين مرد دنيا. چندوقت طاقـت مـي    منطقي

  .)263: 1392  پيرزاد(
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يك روز به او گفتم: « ازدواج: درموردزن مطلقه  يكخاطرات  نگراني زن راوي در كتاب
گذارم، او هنوز كودك است و به مـن نيـاز دارد. بـا نـاراحتي       خاطر دخترم پا روي قلبم مي به

  .)69 :2006  (بيطار» كنم  قرباني مي كني؟ در اوج اندوه گفتم: خودم را  گفت: مرا قرباني مي
  

  شوالتر ةشد تعريف ةجايگاه دو رمان در سه مرحل. 4
انـد كـه مـردان منشـأ       دو رمان بنيان اصلي كار خـود را بـر ايـن مبنـا نهـاده      نويسندگان هر

هـاي خـود در     شود. آنان زماني كه به رنـج   هايي هستند كه در حق زنان اعمال مي عدالتي بي
بينند. شخصيت اصلي   را مسبب آن مي ،مرديعني  ،يك عامل پررنگ فقطانديشند   زندگي مي

 از همسرش جدا شده است، پس از بازگشت به وطن، پدرش را از، »آرزو« ،در رمان پيرزاد
 ،سبب شغلي كامالً مردانه  همين  كارهاي پدر باشد و به گوي طلب دهد، بايد پاسخ  دست مي
نيـز دارد   »بنگاه معامالت ملكي صارم و پسر«را كه نامي مردانه  ،دربنگاه امالك پ ةيعني ادار

گيـري   نـوعي در شـكل   در توصيف رفتارهاي مرداني كـه بـه   »پيرزاد«گيرد. لحن   برعهده مي
از همسر سابقش گرفته تا شاگرد بنگاهي و استاد بنا كه بـه نظريـات او    ،داستان نقش دارند

طلب  و مساوات ،طلبانه، خشمگين لحني مبارزه ،كند  يتوجهي م  درمورد محل چيدن ديوار بي
خانم . گذاشت محسن يك قدم جلو«ي آرزو با شاگرد بنگاهي: وگو گفت ،است؛ براي مثال

. متشـكرم  .اول و آخـرم بـود   ةقول شرف، قـول مردانـه، دفعـ   . كنم  صارم دستتان را ماچ مي
مـن يكـي تـا حـاال از قـول مردانـه خيـري        . برو ،خب خيلي« .آرزو كشو را بست .»ممنونم
  ).163: 1392(پيرزاد » خيلي مردي قول زنانه بده. ام نديده

كند و مثالً درمورد شخصيت سهراب زرجو   اما اين لحن در اواخر داستان كامالً تغيير مي
) در آغاز داستان به لحني كامالً مثبت 21(همان: » خر ةشعور ديوان  خل احمق بي ةمرتيك«از 
سهراب، حتـي اگـر ازدواج   «انجامد:   شود و گاه به تحسين و تأييد نيز مي  پايان تبديل مي رد

هايش گوش بدهـد و بگويـد     كه به حرف اين آمد؟ جز  كردند، چه كاري از دستش برمي  مي
هايش   حق با توست. ولي مگر همين نبود كه مهم بود؟ تا حاال غير از پدر چند نفر به حرف

هـاي ديگـري هـم      ند؟ چند نفر گفته بودند حق با توست؟ سـهراب حـرف  گوش كرده بود
گوينـد:  بگوينـد يـا آرزو نشـنيده بـود       هـا نمـي    هايي كه معموالً مردها بـه زن   زد، حرف مي

مـن چـاي درسـت    «يـا  » هاي زير چشم زشت كه نيست، هيچ؛ قشنگ هم هسـت  چروك«
  ).262 (همان:» يا كف آشپزخانه ها با من  كنم يا قهوه يا شام يا ناهار، شستن ظرف مي

طرفـه و    شـود و از قضـاوت يـك     كم نـرم و ماليـم مـي     مردان كم درمورداو در داوري 
  گيرد:  ناعادالنه فاصله مي
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عاشقي رفته بود  و  كه اسفنديار بعد آن همه سال عشق اين  صرف شيرين حق نداشت به
اند. شايد هم حق داشـت،  مردها را به يك چوب بر ةو خبري از خودش نداده بود هم

ديديم، آرزو گفـت  ... شيرين گفت ما كه ن ولي حتماً استثنا هم وجود داشت، نداشت؟
  (همان). من ديدم. بابام.

 ،كند كه همسر، كشيش  خود داستان را با اين احساس به مردان آغاز مي ةنوب نيز به »بيطار«
كشـيش حـق ازدواج    ؛انـد   شدههايي در زندگي وي   نوعي موجب سختي به ،هركدام ،و عمو

هايي كـه بـه وي روا داشـته انتظـار       مهري  دهد و همسر سابقش باوجود بي  دوم را به او نمي
گويـد   ي پـدر مهربـانش نيـز پـس از طـالق بـا وي سـخن نمـي        تبازگشت او را دارد و ح

گمـان  « بـازد:   برند رنگ مـي   سر مي كه در يك خانه به اين ميان او و پدر باوجود »وگو گفت«و
كردم من و پدرم كروالل شويم، ديگر جـز در مواقـع بسـيار ضـروري بـا هـم حـرف          نمي
نگـاه كنـيم    ديگر يككه به چشمان  اين  زنيم و اگر الزم باشد چيزي به هم بگوييم بدون  نمي

  ).79: 2006(بيطار » زنيم  حرفمان را مي
بنـدد،    ود دل مـي كه به خواستگار و معشوق جديد خـ  شخصيت اصلي داستان، هنگامي

كه دوست دارد  گونه دقت و آن گاه با او را در اماكن مختلف به بيو كند ديدارهاي گاه  سعي مي
 ؛انجام يك كار حـرام سـخت اسـت    ةانداز شود كه اين كار برايش به  ولي متوجه مي ،بنگارد

تجربيات شخصي اند از خود و   كند ياد نگرفته  اي كه او در آن زندگي مي  چراكه زنانِ جامعه
  خود سخن بگويند:

دهـم؟    لرزد انگار كار حرامي انجام مي  نويسم قلم در دستانم مي  كه از او مي چرا هنگامي
هـاي    كه يـك زن از تجربـه   هاي خاص خود را دارد، ولي اين  دانم هر انساني تجربه  مي

 ،مشـهور فرانسـوي   ةاز نويسـند  عاشـق شخصي خويش بنويسد، ننـگ اسـت؛ كتـاب    
خود با يك مرد چينـي   ةاو در اين كتاب جزئيات رابط .آورم  ياد مي را به ،مارگرت دورا

را بدون خجالت بيان كرده است. انسان بايد تجربيات واقعي خويش را با سـربلندي و  
پسندم و به قـوت شخصـيت او     ت او را در نوشتن ميئبدون خجالت بيان كند، جر

و دورويـي احساسـات خـود را بيـان      ،دروغ، چون بدون خجالـت،  خورم ميغبطه 
او در بيان اين تجربيات به او كمك كرده است. درست است  ة... البته جامع كند  مي

انـد،    هاي شخصي خود سـخن گفتـه    كه برخي از نويسندگان زن عرب نيز از تجربه
 انـد   اروپايي نرسيده ةپاي هيچ نويسند صراحت و سادگي بيان به ةولي هرگز در زمين
 ،ترسـيم   كه بايد با دقت و امانت مطـرح و بيـان شـود ولـي مـا مـي       ... مسائلي هست

  ).71- 70: 2006(بيطار  ترسيم مي  ما
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خواهـد    كند كه دوست دارد و مي  هاي خود علناً اعالم مي  بيطار در اين قسمت از نوشته
و قـبالً بـا   راحتـي از تجربيـات خـود سـخن بگويـد، هرچنـد ا       مانند زنان اروپا آزادانه و به

جزئياتي كه مرتبط بـا   ةهم خاطرسپردن هب درموردگفتن از معشوق و بيان تمايل خود  سخن
شود كه   اين نكته را به خود متذكر مي ،اوست و نوشتن دربارة او وارد اين مرحله شده است

انـد، ولـي او ايـن پشـتوانه را نـدارد؛        زنان اروپا با كمك جامعة خود به اين مرحلـه رسـيده  
كـه   گونـه  خواهد صادقانه رفتار كند و احساسات و تجربيات خويش را همان  مي ،حال بااين«

» رسـاند   زيـادي سـود مـي    ةزيرا مطمئن است ايـن كـار بـه عـد     ؛حس كرده بر زبان بياورد
كوشد از نـو بـه مـرور      خواهد صادق باشد مي  او پس از بيان اين مطلب كه مي .)71  (همان:

بلكـه شـرايط    ،كند كه نه عشق  بار اعتراف مي سابقش بپردازد و اينخاطرات خود با همسر 
  سمت انتخابي نادرست سوق داده است. سخت اجتماعي او را به
يعنـي   ،دوم ةدو كتـاب، براسـاس شـواهد موجـود، مـرتبط بـا مرحلـ        لحن غالب در هر

ـ   مرحله ؛است ،فمينيسم ان و مـردان  اي كه نويسندگان در آن با اعتراض به نابرابري حقوق زن
جالـب توجـه در    ةكوشند به حقوقي برابر دست يابند. ولي نكت  دارند و مي  سر به طغيان برمي

داليل ازدواج خود و شكست  بهسيري  دو نويسنده درطي داستان دو رمان آن است كه هر هر
شوند   اي مي آنان وارد مرحله .يابند  نوعي خودشناسي دست مي به دارند كه درخالل آن در آن

هايي خـوب و حـامي هسـتند كـه       كه در آن مردان سبب رنج زنان نيستند و گاه مردان انسان
هـا    گرمي است. زماني كه زنان نويسنده فارغ از وجود مردان به بيان تجربه وجودشان ماية دل

و  گذارند ميپردازند زماني است كه پا از مرحلة فمينسيم فراتر   و احساسات شخصي خود مي
دو كتاب، با  ها در هر  دهند؛ اين نشانه  مؤنث را از خود نشان مي ةهايي از ورود به مرحل  نشانه

دو زن را از ادامـة   قدري خوب است كـه هـر   دهد. او به  رخ مي ،ورود يك خواستگار جديد
آن دو  ،بنابراين .سازد  مردان ديگرگونه مي درمورددارد و ديد آنان را   ستيز با جنس مرد بازمي

و بار ديگـر شـانس ازدواج مجـدد را     كنندكوشند به احساسات و عواطف خويش توجه   مي
سرپيچي از تمام قيدوبنـدهاي  دهند قدرت   تالشي كه از خود نشان مي اوجودببيازمايند؛ ولي 

كه در مدل فرهنگي به آن  ،هاي فرهنگي ثير شديد محدوديتأت تحترا ندارند و  وپاگير دست
دادن فيزيكـي   مخالفت خانواده، ترس از قضاوت و واكنش اطرافيان، ازدست چون ،اشاره شد

دچـار   هايي كه براي آينده دارنـد   تصميمات و طرح رسانيدن انجام در به.. . يا عاطفي فرزند، و
ـ   نشيني  شوند؛ اين ترديد و تمايل به عقب  ترديد مي  اوجوددر دو محيط فارسي و عربي كـه ب

گـر آن اسـت كـه     هاي بسيار بـا هـم دارنـد بيـان      تي شباهتهاي سنّ  ها در ارزش  تفاوت ةهم
ين عوامل بازدارنده در مسير حركت زنان است و اين تر  قوييكي از  محيط و ،تفرهنگ، سنّ
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كـه   قدرت را دارد كه آنان را از ادامة راه باز دارد يا در بهترين حالت دچار ترديد سازد؛ چنان
كتاب نيز مؤيد همين مطلب است. داستان با لحني فمينيسـتي   دو شيوة روايت داستان در هر

دو  هاي اصلي هر  شخصيت .گيرد  وبويي متفاوت به خود مي پايان رنگ ولي در ،شود  آغاز مي
 .انـد   رمان در انتهاي داستان خويش ازنظر فكري متحول شده و از مرحلة فمينيسم عبور كرده

خواهد آزادانه از تجربيـات    دارد كه مي  شود و اعالم مي  وضوح اين نكته را يادآور مي بيطار به
مؤنث در گفتـار و رفتـار    ةهايي پوشيده از مرحل  خود سخن بگويد، ولي پيرزاد به ذكر انگاره

كه روند حركـت   ،با موانع سنتي و فرهنگي چنان همدو شخصيت  كند. البته هر  آرزو اكتفا مي
  رو هستند. كند، روبه  واجه ميبعد با مشكل م ةسوي مرحل به را آنان
كند كـه    شود و اين سؤال را در ذهن خواننده ايجاد مي  دو كتاب با پاياني باز تمام مي هر 

انـد ادامـه     آيا قهرمانان داستان با ترديدهاي خود كنار آمده و مسـيري را كـه انتخـاب كـرده    
مؤيد اين  ،باشد هرچه ،ايانكنند؟ ولي پ  نشيني مي  و عقب شوند ميدهند يا تسليم شرايط  مي

هرچند با روندي بسيار كُندتر از  ،مطلب است كه زنان در كشورهاي اسالمي و جهان سومي
  اند.  پيمايند كه آنان پيموده  همان مسيري را مي ،پيشرفتهكشورهاي 

 

  گيري نتيجه. 5
پژوهش حاضر در تحليل و نقد جنسي دو اثر از پيرزاد و بيطار حاصل  ةعنوان نتيج به  چه آن

اين امـر اسـت كـه دو نويسـنده در پرداخـت بـه يـك موضـوع مشـترك           دهندة آمد نشان
  شود:  پرداخته ميها  آن تفكيك به تأملي دارند كه به هاي قابل تفاوت
ارد؛ پيـرزاد بـه   تـر از كتـاب بيطـار د     مدل بيولوژيكي در كتاب پيرزاد نمودي پررنـگ  ـ

، ايـن ميـزان از   بسيار نشان داده اسـت  هپوشش و آرايش و زيبايي يا زشتي اندام توج
. در كتاب معناي ديگري ندارد نگاه زنانه به محيط پيرامون دقت در جزئيات جز نوعي

دقـت وي در  ولي  ،بيطار نيز همين نوع دقت در لباس و پوشش و آرايش وجود دارد
تحت شرايط خاص احساسي و عاطفي،  ،كه راوي استمواردي  محصور به جزئيات

وسـيله بـين فضـاي      دارد و بدان  خاص خود را به شخص يا شيئي معطوف مي هتوج
يـا   ،كنـد يـا احسـاس اميـدواري، تـرس       دروني خود با محيط بيرون ارتباط برقرار مي

  كند.  ائه ميمادري خود را از خالل تصوير و توصيف دقيق اشياء به مخاطب ار ةعاطف
صـورت كـاربرد الفـاظ خـاص عـاطفي چـون        به شناختي در كتاب پيرزاد  مدل زبان  ـ

از زبان زنان داستان نشان داده شـده اسـت. ولـي در     »گلم«و ، »طفلكي«، »دل  عزيز«
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شكل ساختارهاي تشبيهي زنانه (تشبيه شوق بـه جنـين) يـا     به كتاب بيطار، اين مدل
احساســات  و گــذرد  كلمــاتي كــه از ذهــن مــي آوردن زبــان تــرس و ترديــد در بــه

ين تفـاوت  تـر  بيشكند.   حدوحصر به اطرافيان (پدر و مادر) و فرزند نمود پيدا مي بي
 شود.  ها در اين بخش مشاهده مي  ميان مدل

خورد دقت در   چشم مي به تر بيش پيرزاددر كتاب  چه آن ،شناختي براساس مدل روان ـ
و  ،ها  دردي ديگر و نيز دربرابر مردان، هم نان درمقابل يكهاي ز  العمل  ها و عكس  عمل

شـكل   اسـت كـه بـه    ديگر هاي گوناگون نسبت به يك  درك متقابل زنان در وضعيت
دقيـق  هـاي   تحليـل شـكل   ، ايـن مـدل بـه   بيطارولي در كتاب  شود.  توصيفي بيان مي

هـايي كـه در وراي     كوشد انگيزه كه نويسنده مي چنان ؛خورد  چشم مي شناختي به  روان
دقت  يا ساير اطرافيان وجود دارد به ،پدر و مادرش خود، همسرش، ةرفتارهاي گذشت

  را ارزيابي كند. بسنجد و علت روحي و رواني آن
 و شناسي، (بيولوژيكي، زبان كه دو رمان در سه مدل اندازه  همان به و اما مدل فرهنگي؛ ـ

ـ     تند در مدل فرهنگي شباها شناسي) متفاوت روان هـا و    ؛ دغدغـه دهـاي بسـيار دارن
شـكلي خـاص    صورت عام و زنان مطلقه را به هايي كه زنان به  تمشكالت زنان، سنّ

آفريني زنان در   نگاه ابزاري مردان به زنان، جايگاه و ميزان مشاركت و نقش ،آزارد  مي
مشـكالت زنـان بيـوه و مطلّقـه در محـيط خانـه،        ،... مسائل اقتصادي و فرهنگـي و 

هستند كه در دو كتـاب   اي هاي مدل فرهنگي  از نمونه ،تربيت فرزند، همهو اجتماع، 
 اي دارند.  جايگاه ويژه

دو  ه اسـت هـر  اي كه شوالتر براي ادبيات زنان مطرح كرد  گانه  بندي سه  دسته براساس ـ
ت كه زنان از تقليد سنّ جايي ؛دگيرن  جاي مي ،فمينسيم ةيعني مرحل ،دوم ةدر دسترمان 

 گفتنـي  .ي برابر براي خود دارنـد آوردن حقّ دست به مردانه روي برگردانده و سعي در
هـا صـورت     دوم براساس گفتمان غالب بـر كتـاب   ةاست قراردادن دو رمان در مرحل

هايي از ورود   كه نويسندگان در اين مرحله باقي نمانده و نشانه معنا  گرفته است؛ بدين
صـورت كامـل بـه ايـن      جاكه به اند، ولي ازآن  مؤنث را نيز از خود نشان داده ةبه مرحل

 مانند.  هاي فمينيستي باقي مي نوشته ةدر رد چنان هماند   مرحله پاننهاده

 

  نوشت پي
  زني كه همسرش او را رها كرده و طالق نيز نداده است.. 1
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