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  چكيده
 هاي سنّتي ادب فارسي و غرب در فضايي بينابيني وادبيات مهاجرت ايران با تلفيق روايت

هايي مانند ضد روايت، مقابله با هژموني فرهنگـي و  گيري از تكنيكفرهنگي و با بهره دو
قدرت، برخي ارزشهاي غالب فرهنگي جامعة سنّتي را، و يا آنچه كه ميشل فوكـو  گفتمان 

هـايي منحصـراً   هايي با مؤلفـه خواند به چالش كشيده و توانسته روايتمي» رژيم حقيقت«
اي درگفتمان قدرت اُبژهاي سركوب شده و زنانه خلق نمايد. در اين آثار، زن به مثابة سوژه

يابـد. ايـن   اي مستقل مـي هاي زنانه، سوبژكتيويتهيق خلق روايتمردساالرنه نيست و ازطر
 اجسـام  ديگر و پسرانو  زعفران رنگ به اي آشپزخانهمقاله سعي دارد با بررسي دو رمان 

گيـري  و با تلفيق دو رويكرد پسا استعماري و پساساختارگرايانه، چگونگي شكل سوختني
هژموني فرهنگي و روايتهاي مردساالرانه و ها و صداي زنانه را با به چالش كشيدن روايت
  فرهنگي بررسي نمايد. » فضاي سوم«گيري از بهره
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  مهمقد. 1
تجربيات زنـدگي شخصـي   زيست شده و  هاي چالش بسياري از نويسندگان مهاجر ايراني،

 از پـيش  دوران نامـة  زنـدگي  گـاه . دهنـد  مـي  قـرار  ادبي و سوژة خلق آثار  دستمايه را خود
 مهاجرت از پس و  دوران غربت هاي سرگرداني و ها سختي گاهي و نويسند مي را مهاجرت

تحمل دشواريهاي مهـاجرت و زنـدگي    آورند تادر قالب يادنوشته به رشتة تحرير در مي را
تـر شـود. ايـن آثـار واكـاوي داسـتانها و       فضايي متفاوت با فرهنگ بومي، اندكي راحت در

اي از خيالي با خمير مايه دنيايي كه در نهايت منجر به خلق است ديگران و خود سرگذشت
و دوران خاصـي از مهـاجرت ايرانيـان، بـه      نسـل مهـاجر   شود و در آن، روايتواقعيت مي

 و ديگر افراد جامعة مهـاجر را  خود  شود و نويسنده هويتبازگو و ثبت مي خصوص زنان،
 ادبيات يا )Diasporaدياسپورا ( ادبيات اين دسته از آثار ادبي را. كندمي بازتعريف و بررسي

نامند. ادبيات مهاجرت، مفهومي است كه بـه آثـار ادبـي نويسـندگاني اطـالق      مي مهاجرت
نويسند. اين آثار بـه داليـل   فرهنگي زادگاه خود ميشود كه به دور از فضاي جغرافيايي  مي

اشاره  روايت حيطة هايي درتوان به نوآوريمتعددي حايز اهميت هستند كه از آن جمله مي
 discourse ofكرد. اين دسته از نويسندگان به علّت عدم حضور در گفتمان قدرت و دانش (

power( بي جوامع ميزبان و زنـدگي در فضـايي   پذيري از سنّت ادزادگاه و وطن خود، تأثير
دو يا چند فرهنگي، دست به خالقيت زده و اين نوآوريها گـاه بـا ورود بـه حـوزة ادبيـات      

  كند.تر شدن ادبيات بومي و ملّي آن كشور نيز كمك ميزادگاه نويسندگان به غني
و  كرده ترك را كشور گوناگون داليل به مختلفي تاريخي و سياسي هاي دوره در ايرانيان

عجين  اند اما ازآنجا كه هنر به ويژه ادبيات با زندگي ايرانيانزندگي در غرب را تجربه كرده
هاي فكري و اجتمـاعي خـود را در   هشده، مهاجران دور از وطن، پيوسته تجربيات و ديدگا

ويژه  اند. با بررسي آثار نويسندگاني كه بهقالب شعر، داستان و رمان به رشتة تحرير درآورده
هـاي  توان موضـوعات و درونمايـه  اند مياز ايران مهاجرت كرده 1357بعد از انقالب سال 

متعددي را يافت كه دستمايه و سوژة آثار ادبي نويسندگان مهاجر ايراني بوده است. در ميان 
تواند در آثار داستاني ادبيات مهاجرت مـورد بحـث و پـژوهش    موضوعات متعددي كه مي

توان به روايت اشاره نمـود. از خصوصـيات بـارز ايـن دسـته از آثـار ادبـي،        ميقرار گيرد، 
بازنويسي و بازتوليد مفهوم روايت به اشكال متعددي است كه يكي از دستاوردهاي مهم آن 

 مرزهـاي  از كـه  همانگونـه  گيري روايتهايي در فضاي بينابيني فرهنگي است. مهاجرانشكل
را درنورديده و برخـي سـنّتها و فضـاي     مرزهاي فرهنگي گذرند، سعي دارندمي جغرافيايي
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حاكم بر ادبيات داستاني را بازنويسي نمايند. ازآنجا كه اكثر مهاجران با دغدغـة هويـت نيـز    
توانند در كشور و فضاي فرهنگي كشور ميزبان، هويتي جديـد  دست به گريبان هستند، نمي

ن را بـا همـديگر دارا باشـد. ايـن     براي خود بسازند كه خصوصيات فرهنگي ميزبان و وطـ 
 شود. لذا ادبيـات آثار ادبي مهاجران نيز ديده مي گيري روايت دردغدغه در انتخاب و شكل

ــاريف  ــاختارها، تع ــاجرت، س ــا مه ــر را و مرزه ــم ب ــي ه ــدم ــت و زن ــودش رواي  را خ
  كند. مي  بازسازي

ك مسألة مهـم  گيري اين روايتهاي جديد بايد به يقبل از بحث در مورد چگونگي شكل
در ادبيات مهاجرت ايران اشاره كنيم. عمدة نويسندگان ادبيات داستاني مهـاجران ايرانـي را   

هاي آثار ادبي خلق شده توسط اين نويسندگان دهند و به همين دليل روايتزنان تشكيل مي
گيري هويت جديد زنان در جامعة ميزبان است. ايـن رونـد سـعي دارد    متأثر از روند شكل

اي سركوب شده تلقي شـده و  ميت مردساالرانه در جوامع شرقي را كه در آن زن سوژهحاك
اي در ميان تعريف گفتمان قدرت مردساالرنه است به چالش بكشد. به همين دليل يكي اُبژه

هاي اين آثار رسيدن به اين نوع سـوبژكتيويته و يـا برسـاخت هويـت     از مفاهيم و درونمايه
ته يـا ناخواسـته از طريـق بـه چـالش كشـيدن نظـام ارزشـهاي         است كه در حقيقت، خواس

مشخّص فرهنگي خلق شده و در ضمن روايت داسـتان از زبـان و منظـر ديـد سـوژة اثـر،       
آيد كه به لحاظ دارا بودن خصوصيات متفاوتي از سبك و سياق روايتهاي جديدي پديد مي

  زنانه ناميد.روايتهاي گيري توان آن را به نوعي شكلروايتهاي سنّتي مي
  

  چهارچوب نظري. 2
براي بررسي دليل نياز به برساخت هويت مستقل يا سوبژكتيويته زنانه بايد به تاريخ زندگي 

هاي سياسي ميان غرب و ايران و بـه  مهاجرين نگاهي اجمالي بياندازيم. بعد از افزايش تنش
مسلمان از جملـه  سپتامبر به آمريكا، جامعة مهاجر  11خصوص بعد از حمالت تروريستي 

به همين دليـل   .(Darznik, 2008)ايرانيان، آماج حمالت نژادپرستانه و اسالم هراسي شدند 
نويسندگان ايراني در جوامع غربي به فكر افتادند تا راهي فرهنگي بـراي حـل ايـن معضـل     

اين بيابند و بتوانند هويت جديدي از خود در جامعة چندملّيتي كشورهاي ميزبان ارائه دهند. 
  نويسي سوق داد.هدف آنها را به سمت نوشتن داستان و به ويژه خودسرگذشت

هـاي سـنّتي   يكي از دستاوردهاي نوآورانة آثار ادبي زنان مهاجر ايرانـي، تلفيـق روايـت   
يـابيم  با مطالعة آثار اين نويسندگان در مي. ادبيات فارسي با سنّت روايي ادبيات غرب است
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طلب سـنّت ادبـي   االرانه و نشأت گرفته از گفتمان مردانه و قدرتكه روايتهاي عمدتاً مردس
فارسي در اين آثار به چالش كشيده شده است. در اين راستا، روايتهاي زنانه با انتقـاد و بـه   

هاي جامعة سنّتي و فرهنگ حـاكم بـر آن و يـا آنچـه     چالش كشيدن برخي باورها و ارزش
فضـاي  «اند كه در خواند، خلق شدهمي )Foucault, 1977(»رژيم حقيقت«ميشل فوكو  آنرا 

شناسـي  فرهنگي شكل گرفته و روايت در آنها متّكي بر قواعد روايت» آستانه«و يا در » سوم
ادبيات كالسيك ايران و صرفاً ادبيات كالسيك و مدرن غربي نيست؛ بلكه بر اسـاس نظـام   

دايي مردانه ايجاد شده است. صبينابيني و چند فرهنگي و به دور از حاكميت و هژموني تك
هاي حـاكم بـر زنـان در ايـن     فشارها و تنش )Projectionها به نوعي فرافكني (اين روايت

شود كه زنان بـه دور از هژمـوني فرهنگـي حـاكم،     جوامع است كه باعث خلق فرصتي مي
ر ايـن  داستانهاي خود را روايت كرده و صداي زنانه در آثار ادبي به اندازة حضور مردانـه د 

 آثار ديده و شنيده شود.

اين مقاله سعي دارد با بررسي دو اثر مهم از آثار ادبي زنان مهاجر نسل اول و دوم و بـا  
گيـري روايتهـاي   تلفيق دو ديدگاه و دو شيوة نقد و تحليل ادبي به مطالعة چگونگي شـكل 

 رنـگ  بـه  ايآشپزخانهزنانه در آثار ادبيات مهاجرت ايران بپردازد. به همين منظور دو رمان 
براي ايـن   خاكپور ستايپروچ از سوختني اجسام ديگر و پسراناثر ياسمين كرودر و  زعفران

اند. در اين راستا، شيوة نقد ايـن آثـار بـا تلفيـق مفـاهيم انتقـادي نقـد        بررسي انتخاب شده
ه در پسااستعماري از ديدگاه هومي بابا و پساساختراگريانه از ديدگاه ميشل فوكـو اسـت كـ   

  كند.گيري روايتهاي زنانه در اين آثار كمك مينهايت به چگونگي شكل
  

  ادبيات مهاجرت. 3
ادبيات مهـاجرت را  آورد و به همراه ميجديدي  هايشرايط و تجربهمهاجرت همراه خود 

كن شدن از زادگاه و ريشه در انداختن در جامعة ميزبـان  روند ريشه بازگو كردنشايد بتوان 
، مملو از عناصر داستاني نهادينه شدة وطني است ولي همزمان مهاجرت اتي. ادبدتعريف كر

دارد كـه حاصـل   بـه خواننـده عرضـه     روايتي جديـد ، فضا، شخصيت و پي رنگ تواندمي
  تأثيرپذيري از فرهنگ جامعة ميزبان است.

بازگشـت بـه    ايـران اسـت و  ادبيات مهاجرت  هاي مهميكي از درونمايه يتقابل فرهنگ
وطن، مواجهه با گذشته و بازنويسي آن در فضايي بينـافرهنگي بـراي برسـاخت هويـت از     

  ادبي نوشته شده دور از وطن است. عمده موضوعات آثار
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بدون شك رمانها و آثار ادبي فراواني توسط نويسندگان مهاجر ايراني نوشته شده اسـت  
ها توجه اين آثـار  ترين آنكاتي دانست كه مهمتوان مشتراما دليل انتخاب اين دو رمان را مي

اسـت.   در فضـاي بينـابيني   زنانـه  يتهايروا يرگيو شكلزنان  تيهو يبرساخت گفتمانبه 
اي خاكپور، روايـت چنـد صـدايي از خـانواده     ستايپروچ از سوختني اجسام ديگر و پسران

ار است كه پس از مهاجرت هاي الله، داريوش و پسر آنها خشايمهاجر ايراني سه نفره با نام
پـردازد.  به آمريكا به سير چگونگي برساخت هويتي اين سه نفر در فضاي دو فرهنگي مـي 

ياسمين كرودر كه پيرنگ آن در قسـمت بررسـي مقالـه     زعفران رنگ به ايآشپزخانه رمان 
  است.گيري روايتهاي زنانه و شكل ي مهاجررانيزن ا تيهو برساخت از يداستانآمده است 

  
  روش تحقيق. 4

 Jackهومي بابا در نظريات پسااستعماري خود به وضوح از انديشمنداني چون ژاك دريدا (

Derrida) ژاك الكان ،(Jacques Lacan( ) و ميشل فوكوMichael Foucault(  تأثير پذيرفته
شـود.  است و در اين جستار نيز از برخي مفاهيم ميشل فوكو براي نقد و تحليل استفاده مي

به اين دليل انجام گرفته كه آثار ادبيـات مهـاجرت بـه بررسـي      پسااستعماري انتخاب نظرية
نمايد. هومي پردازد و تأثيرات آن بر هويت افراد مهاجر را بررسي ميمشكالت مهاجران مي

 فضايي پيونـدخوردگي ايـن و اندپيوندخورده معاصر فرهنگهاي كه ) معتقد است1994بابا (
 گونــه  هـيچ آن در كـه فضـايي تغييـر؛ ايجـاد و آفرينشگري كنشگري، براي كندمي ايجاد
 بابــا،  نگــاه  از كلّـي،  بـه طـور  . ندارد راه جدايي طلب و ذات باور تقابلي، دوقطبي، تفكـّر

مفـاهيم   آن، تبـــع  بـــه  و اســـت  ايآســـتانه  و »بينـابيني « جايگـاهي فرهنـگ، جايگـاه
رو  ايـن  از. )Bhabha, 1994اند ()هيبريد(و پيوندخورده ميــان - در مفاهيمي نيــز فرهنگي

 بـا  فرآيندي را آنها بايد بلكـه شـد؛ قايل بستري فرهنگي صورتهاي و هويت براي تواننمي
  .دانست »شدن« و بازتعريف حال در پيوسته و باز پايان

كه ابتـدا بـه    ها و اطالعات براي تحليل در اين مقاله بدين گونه استروش بررسي داده
پردازيم و چگونگي برخورد مهاجرين با اين تصوير بررسي تصوير زن در ادبيات فارسي مي

گيري و تالش آنها براي تغيير روايتهاي مردساالرانه و بكارگيري روايتي زنانه به وسيلة شكل
گـردد. سـپس صـداي سـركوب شـدة زن در      روايت در فضاي بينابيني فرهنگي بررسي مي

فولكلور و سنّتي كه دستاويز نويسندگان براي خلق روايتهاي مرد ساالرانه اسـت،   روايتهاي
  گيرد.مورد بحث قرار مي
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  پژوهش . پيشينة5
هـاي دانشـگاهي، مقالـه و     هـاي مختلفـي، در قالـب رسـاله     هاي اخير نقد و بررسي در سال
هاي مختلف به موضـوع ادبيـات مهـاجران     هاي مطالعات ادبي از زاويه هايي در كتاب فصل

را شايد  فتوحي ساناز نوشتة ايراني، دياسپوراي ادبيات كتاباند،  زبان پرداخته ايراني انگليسي
طيـف   كـه  شده در اين زمينـه دانسـت    هاي ارائه ترين كتاب نخستين و جامع  بتوان از جمله

  .دهد هاي ايرانيان را مورد بررسي قرار مي نامه خاطرات و زندگي ،ها اي از رمان گسترده
 آثـار  در آن انعكـاس  و پسااستعمارگرايي يكي ديگر از مطالعات مهم در اين حوزه، نقد

 ) است كه چگونگي1389مياحي ( الهام و عامري حيات تةايراني نوش مهاجر نويسانداستان
 چـه  كتاب بر تكيه با ايراني مهاجر نويسندگان داستاني ادبيات در را اين روش نقد انعكاس
 بـه  - ايرانـي  مهـاجر  زن هاينويسنده از - شريفيان انگيز نوشتةروح رستم كندمي باور كسي
  .)11:1389ي، احيمكشيده شده است (عامري و  تصوير

 و الهيـري  جومپـا  آثـار  در مهـاجر  شرقي زن تراملّي هويت گيريشكل تطبيقي مقايسه
) بـه  1391بابا نوشتة اميد ورزنده و سيد رضا ابراهيمـي (  هومي ديدگاه از مزارعي مهرنوش

 زنـان  در تراملّي هويت گيريشكل عنوان يكي از مطالعاتي مطرح است كه در آن چگونگي
 دو آثار از پسااستعماري خوانشي با تحقيق اين شود.بررسي مي غرب ساكن ايراني و هندي

 زن واقعـي  و نـو  تصـوير  ترسـيم  براي را آنها تالش چگونگي هندي، و ايراني زن نويسندة
 نويسـندگان  داستاني ادبيات در را ملّي و فرهنگي هايريشه حفظ در هويت نقش و معاصر

  .)1391نمايد (ورزنده و ابراهيمي، معاصر بررسي مي زن
) 1394شناسي و پسااسـتعماري ( بررسي و تحليل متون مهاجر فارسي با رويكرد روايت

 مهاجران هايدغدغه و مسائل بيان براي روايت ژانر نوشتة غالمعلي فالح و سارا برمكي از
 تـوان مي آيا اين موضوع مطرح است كه پژوهش در اين. كندمي استفاده ميزبان سرزمين در

 آن تحليـل  و بررسي براي و دانست پسااستعماري روايت نوعي را فارسي مهاجرت ادبيات
 نام به شناسي روايت از خاصي نوع تبيين به پسااستعماري، نظرية با شناسي روايت تركيب از

  ).1394(فالح و برمكي،  زد؟ دست پسااستعماري شناسي روايت
دردهـا: چرخـه كوتـاه     متـرجم «) بـا عنـوان   Williams, 2004مقالة نوال برادا ويليـامز( 

پردازد كه نهايتـاً  به تحليل روايت، شخصيت و فضاي هندي آمريكايي داستانها مي» داستاني
تواند موانع فرهنگـي انسـان   رسد كه آن درونمايه مياي واحد از آثار الهيري ميبه درونمايه

هايي باشـد  نسانها و دوگانگي در زندگي ابر سر راه ارتباط با ديگران، ازدواج، ارتباط نسل
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هـاي فرهنگـي و بـومي خـود     كه هويت تراملّي يا دوگانه را در دنياي غرب و دور از ريشه
  اند.تجربه كرده
گيري بينابيني روايت، هويت و فضا در آثـار  شكل«با عنوان سيدرضا ابراهيمي  ةنامپايان

گيـري  شـكل بـه بررسـي چگـونگي     تهراندر دانشگاه  )1396(در سال  »زنان مهاجر ايراني
، و در بخش مربوط نامهپردازد. در اين پايانهويت در ادبيات زن مهاجر معاصر ميروايت و 
گيري روايت، يكي از آثار مورد بحث در اين تحقيق از ديدگاه نقد پسا استعماري و به شكل

هاي زنانه در بسـتر چـالش بـا نظـام و     گيري روايتپسا ساختارگرايانه بررسي شده و شكل
 ,Ebrahimi)ساختار معطوف به قدرت جامعة مردساالر مورد كنكاش قـرار گرفتـه اسـت    

2007). 

بـه رنـگ زعفـران     ياآشپزخانه زن سنگي: خوانش رمان«مقاله سيروس اميري با عنوان 
پردازد و معتقـد  مهاجر ميتوسط زنان  سپتامبر 11پس از  تيروابه مطالعه » كرودر نياسمي

- مـي اسـتدالل  و  دهـد يارائه م رانيزنان در ا تياز مظلوم زيآماغراقاست اين روايتها بياني 

ـ يزنـان ا  اديبر انق زيآماغراق ديتأك نيكه انمايد  ـ يزنـان ا  ةهمـ  ةنـد يبـه عنـوان نما   يران  يران
 است.  مؤثر

سـوختني  مقالة مـروري سـپيده صـارمي در خصـوص رمـان پسـران و ديگـر اجسـام         
- پردازد و به بهرهپروچيستا خاكپور به مطالعة روايتهاي حال و گذشتة شخصيتهاي رمان مي

گيري هوشمندانة نويسنده از روايتهاي سنّتي اشاره نموده و درهم تنيدن ايـن روايتهـا را بـا    
  نمايد. كنند، مرور ميفضاي فرهنگي جديدي كه اين خانواده مهاجر در آن زندگي مي

هـايي از كنكـاش جهـت    توان به صـورت پنهـان بـه رگـه    بررسي شدة فوق ميدر آثار 
برد؛ اما هيچ كدام از ايـن آثـار و   رمزگشايي خلق روايتهاي زنانه در آثار ادبيات مهاجرت پي

هـاي  گيري و خلق روايتهاي زنانه در يادنوشتهتحقيقات ديگر به صراحت به موضوع شكل
ق شايد اولـين جسـتار بـراي بررسـي چگـونگي، داليـل و       اند. اين تحقيآثار ادبي نپرداخته

بسترهاي خلق روايتهاي صرفاً زنانه است كه تجلّي صداي زنان با سوبژكتيويتة زنانـه را در  
  سازد.آثار ادبيات فارسي ممكن مي
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  بحث. 6
  روايتي دوپاره از سوژة مؤنث: زن سركش و زن اثيري 1.6

رنـد ايـن حقيقـت را آشـكار سـازند كـه اسـتيالي        نويسندگان زن مهاجر ايرانـي، سـعي دا  
هاي فرهنگي اسـت  مردساالرانه بيشتر از آنكه ريشة ديني و مذهبي داشته باشد، داراي ريشه

)Blaim, 2015.( براي مثال جورج صباغ و مهدي بزرگمهر )اي بـه ايـن   ) در مطالعـه 1988
بـراي مصـون نگـه داشـتن      پردازند كه نويسندگان زن ايراني از روشهاي متعدديمسأله مي

انـد گفتمـان و بحـث مليـت را از     برند و سعي كردهروايتهاي خود از گفتمان ديني بهره مي
.  (Sabagh and  Bozorgmehr, 1988:38). گفتمان و بحث ديـن و مـذهب منفـك نماينـد    

پردازد كـه دو مؤلفـة مهـم در آثـار     اي به اين مسأله مي) در مقاله2001محمد توكل طرقي (
نويسندگان مهاجر ايراني گرايش به نوشتن در مورد تمدن ايران باستان و پرهيز از بحث در 

  ).Tavakoli-Targhi, 2001(مورد اسالم و سنّتهاي ديني است 
اند ياسمين كرودر و پروچيستا خاكپور دو نويسنده مورد بحث در آثار خود سعي داشته

هاي فرهنگي جامعه، مورد كنكاش قرار دهنـد.  هاي مردساالرانه را در ريشهايتاستيالي رو
روايتهايي كه درآن صداي زنانه و روايت زنانه توسط اين نظام فرهنگي، باعث شـده زن در  

  مقام سوژة سركوب شده در روايتها هويت بيابد.
روايتهـاي   ها و خصوصيات مهـم آثـار زنـان مهـاجر مبـارزه بـا اسـتيالي       يكي از جنبه

شود تصويري از زن ارائه شـود  مردساالرانه و مقاومت در برابر اين استيالست كه باعث مي
كه خود زن، هيچ نقشي در آفرينش آن نداشته است. براي اينكه درك بهتري ازايـن مسـأله   
داشته باشيم ابتدا بايد به تصـوير خلـق شـده از زن در ادبيـات سـنّتي و كالسـيك فارسـي        

چگونگي روايت مردانه از زن را در آن بررسي نماييم. براي اينكه بدانيم زنان بـا   بپردازيم و
- هاي زنانه چگونه خلق ميكنند و در نهايت روايتهاي مردانه از سوژهچه روايتي مبارزه مي

  توانيم به مطالعة آذر نفيسي در اين خصوص رجوع نماييم.شود، مي
در ادبيـات كهـن فارسـي و رمـان معاصـر       تصـوير زن «آذر نفيسي در كتابي بـا عنـوان   

) چهره دوپارة سوژة زنانه در ادبيات فارسي معاصر را مورد بررسي و مطالعـه  1994»(ايراني
دهد. با اشاره به رمان بوف كور صادق هدايت دو تصوير موجود از سوژه را چنـين  قرار مي

  كند: توصيف مي
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هـاي بـوف    عيني و واقعي. در واقع، زناند تا  هاي او بيشتر ذهني و سمبليك مردها و زن
اند: دختر اثيري دست نيافتني و  هاي قديم ايراني كور سمبل دو تصوير قطبي شده در داستان

الگويي از زن ـ مادر، معشـوقه، و   خواننده با سه تصوير كهن ...لكاته اغواگر سهل الوصول. 
ـ فاحشه ـ روبه  ـ د، هـر سـه ديوانـه   رو است. هر سه بذرهاي ويراني را در خود دارن ا وار تمنّ

اند، و راوي دو تن از آنان را چنان نيست و نابود كرده كه ديگر هرگز درسـت شـدني    شده
  ).:Nafisi, 1994 23( نيستند

تصاوير ارائه شده از سوژه داراي يك وجه مشـترك اسـت: وجـود اسـتيال و هژمـوني      
كند و در آن مرد، نماد و ياد مي »گفتمان قدرت«مردساالرانه كه ميشل فوكو از آن با عنوان  
هـا  ). نظام قدرت در اين سوژه1994(نفيسي،  مرجع اين قدرت و زن تابع و مطيع آن است

است به طوري كه ساختار قدرت يعني نظام مردسـاالرانه تفـاوت   » رژيم حقيقت«متّكي بر 
سـاس ايـن   كنـد برا كند و نظام ارزشي كه سوژه را تعريف ميبين خوب و بد را تعريف مي

اي، زمان آغاز و تغيير در گفتمان )  در مقاله2001ها تبيين شده است. معصومه پرايس(مؤلفه
 ,Price(دهـد قدرت و هژموني مردساالرانه را به همان دوران خلق بوف كـور نسـبت مـي   

2003:1(.  
اند كه اين تفكّر سنّتي را كه در آن هژموني و قـدرت  نويسندگان زن مهاجر، سعي كرده

تبين سوژه زنانه نقش دارد به چالش بكشند. شيوة به چالش كشيدن اين نظام معطوف به  در
پـذير  در روايتهاي مردساالرانه از زنان امكـان » گفتمان قدرت«قدرت بدون بررسي ساختار 

هاي خود، ابتـدا روايتهـايي را كـه در    نيست، به اين علت زنان نويسندة مهاجر در يادنوشته
ل ادبيات فولكلور و عاميانه يا در قالب ادبيات كالسيك به تبـين سـوژه   طول ساليان به شك

پردازد در آثار خود گنجانـده و فضـايي كـه در آن گفتمـان مردسـاالرانه شـكل گرفتـه        مي
اند. اين فضا در بستر تاريخي به بررسي اين گفتمان در فضـاي اجتمـاعي و   بازسازي نموده

به سمت فضايي بينابيني كـه در آن تجربيـات و    پردازد، سپس با حركتفرهنگي جامعه مي
گيري هويت تراملي مهاجران در غرب باعث شده كه سوژه هويتي مستقل بيابد سعي شكل

شود. اين اند كه سوبژكتيويتة جديدي از زن در روايتها ارائه ميدر خلق فضايي بينابيني كرده
شـود.  ناميـده مـي  » فضاي سـوم « پرداز مكتب پسااستعماريفضا از ديدگاه هومي بابا نظريه

دهد كه فرصـت حـرف   استفاده از اين فضا توسط نويسندگان زن مهاجر به سوژه اجازه مي
زدن و شنيده شدن بيابند. با اين شيوه روايت از زير اسـتيالي مردسـاالرانه خـارج شـده و     
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ـ    روايتهاي زنانه در رمان و آثار مهاجرت شكل مي ه از ايـن  گيرد. در ايـن مقالـه بـه دو نمون
  پردازيم.روايتها در آثار مورد بحث در اين مقاله مي

 

  »سوختني اجسام ديگر و پسران«رمان پروچيستا خاكپور  2.6
داستان خانوادة مهاجر ايراني است » سوختني اجسام ديگر و پسران«رمان پروچيستا خاكپور 

ترك و به آمريكا مهاجرت كه به دليل ارتباط با رژيم پهلوي پس از انقالب اسالمي ايران را 
حاصـل از جـالي وطـن بـه      زخـم كنند. پدر خانواده كه داريوش نام دارد متأثر از روانمي

آورد و سـعي دارد بـا واكـاوي    مطالعة بيمارگونة تاريخ ايران در دورةهخامنشـيان روي مـي  
دوران طاليــي امپراطــوري پــارس، پســرش خشــايار و همســرش اللــه را از غربزدگــي و  

دانـد كـه   به ارزشهاي فرهنگي كشور ميزبان مصون نگه دارد. الله به خـوبي مـي   خوگرفتن
شـود؛ بنـابراين   امكان بازگشت به وطن وجود ندارد و آمريكا، خانه ابدي وي محسوب مي

هاي مختلف بين فرهنگ سنّتي و فرهنگ كشور ميزبـان ارتبـاطي منطقـي    سعي دارد با شيوه
ا در  برقرار نمايد تا بتواند هويت ترام لي براي زندگي بهتر با شرايط جديد را شكل دهد. امـ

اين ميان بايد در مقابل هژموني و استيالي قدرت مرد ساالرانه همسرش بايسـتد كـه سـعي    
دارد او را از پذيرش اين هويت دورگه يا دوگانه باز دارد. خشايار پسر خانواده نيز با چنين 

جويانـه و شورشـگر مـادر و    شـيوةمبارزه چالشي روبروست و بايد مسيري جديـد در بـين   
د سـاليان دور غـرق شـده اسـت،     استيالي گفتمان قدرت پدرش كـه در تـاريخ شـكوهمن   

 نمايد.  ايجاد

آن، در خـاطره   ياصـل  يهاتياز شخص ريرمان به غ نيا يرانيا يهااز معدود نگاه يكي
 ما«: ديگويه او مب وشياست. دار نشيبا والد ياعتراض راهپيمايي كياز حضور در  اريخشا

 :كنـد همزاد پنداري مـي ] پدرش[ اوكساني غير از با  ارياما خشا »!هستيممردم از جنس اين 
 گـويي آنهـا بـه داشـتن     .رديـ گيم دهيكودكان را نادكسي كه ، اسحسايرحم، بي]  بپدري[

 ، ماننـد ياضـاف  يزهـا يمانند ارواح ناخوانده، چ و غيرواقعي محكوم هستند؛ يتقلب ياحساس
 نيا .Khakpour, 2008: 129)(» شوندمي رنگي دنياي انيميشن به ناگاه وارد كه يافراد واقع

او بـا   ة، پدرش و رابطـ خود تيبا هو اريخشا چالش يچگونگدورنمايي از  به وضوح،متن 
كند و نوعي پيش آگاهي از چالش شخصيت اصـلي داسـتان در يـافتن    را توصيف مي رانيا

هويت خويش در فضاي سوم فرهنگي است. اين نوع نگـرش رمـان، سـرآغاز بـه چـالش      
كشيدن گفتمان مردساالرانه و سوق دادن شخصيتها به سمت روايتي اسـت كـه در فضـاي    
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شود كـه در آن  ويتي ميبينابيني فرهنگي و به دور از گفتمان مردساالرنه موجب برساخت ه
 صداي زنانه خود را داشته باشند.توانند روايت، هويت و زنان مي

در بستر فرهنگي در نوع تفكّر و رفتار داريوش » گفتمان قدرت«هاي يكي از اولين نشانه
اي منطقي و شود. او در حمايت از فرهنگ ملّي و در دفاع از اعتقادت خود شيوهمتجلّي مي
گيرد و سعي دارد براي به كرسي نشاندن حرف خود از زور و قدرت ا پيش نميتأثيرگذار ر

بيند كـه  داند و نيازي نمياستفاده نمايد چون به صورت سنّتي، مردان را صاحب قدرت مي
روية خود را در كشور ميزبان با شرايط فرهنگي متفاوت تغيير دهد. از طرفي خشايار نيز در 

اي متفـاوت و  كند شيوهة طغيانگر مادر، گير افتاده و سعي ميبين گفتمان قدرت پدر و شيو
هايش نااميد بينابيني انتخاب نمايد. داريوش كه از همسر و پسرش در برآورده كردن خواسته

- شود در تخيالت خود آرزوي داشتن دختري اثيري را دارد كه نام او برگفته از اسـطوره مي

نمادي از زن اثيري، مطيـع و تمـام و كمـال در     است. شيرين،» شيرين«هاي باستاني پارس 
داشتن خانواده از غربزدگـي در ذهـن   اختيار مرد صاحب اختيار اوست كه براي مصون نگه

  گيرد.داريوش شكل مي
رمان در اين بخش به سراغ ادبيات كالسيك فارسي رفته و به نقل از بوف كور صـادق  

سازد. و لكاته را به ذهن خواننده متبادر ميهدايت به طور تلويحي تفاوت بين دو زن اثيري 
دهـد و بـا   تغيـر مـي  » الال«بـه  » اللـه «الله، زن سركش و نافرمان داريوش كه نام خود را از 

.  (Khakpour, 2008: 62)رونداش عصرها براي نوشيدن شراب به بار ميدوستان آمريكايي
زن رؤياهاي مرد ايرانـي اسـت.   اي از تصوير زن نافرمان است و شيرين دختر اثيري، نمونه

يكي از اهداف ارجاع به رمان بوف كور و استفادة بينامتني از متون كالسيك ادبيات فارسـي  
هاي اعتقادي و فكري چنين تصويري دو پاره از زن در روايتهاي مـرد سـاالرانه   يافتن ريشه

وايتهاي مـرد  است. ريشة چنين تفكّري در نظام قدرت نهفته است كه در جامعه و فرهنگ ر
  شود.ساالرانه داستانهاي كالسيك متجلّي مي

رمان خاكپور سعي دارد روايتهاي مردساالرانه در ادبيات كالسيك را كه متّكي به گفتمان 
- مردساالرانه است با روايتهاي جديدي كه در آن صداي زن و روايتهاي زنانه نقش پررنـگ 

نمايد كه در آن روايتهـاي زنانـه امكـان     تري دارد به چالش كشيده و فضاي سومي را ايجاد
گيرد كه او شخصيت ديگـري را  يابد. روايت زنانه در اثر خاكپور، زماني شكل ميتجلّي مي

كند. خشايار كه در بين دو شـيوة متفـاوت از شـيوة پـذيرش فرهنـگ      وارد داستان خود مي
بينابيني و ميان فرهنگي كند هويت جديد افتد، سعي ميميزبان و يا ناديده گرفتن آن گير مي
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يا ترافرهنگي را به شيوةخود بسازد. به همين دليل از خانواده دور شده و به نيويـورك نقـل   
شود كـه در  امريكايي به نام سوزان آشنا مي - كند. او در نيويورك با دختري ايرانيمكان مي

دي در تحـول  آورد. سـوزان، نقـش كليـ   سپتامبر به آپارتمان او پناه مـي  11بحران حمالت 
كند. او مرزهاي فرهنگي پدر و پسر را به همديگر نزديك كرده و داريوش و خشايار ايفا مي

گيري هويت جديدي مبتني بر تلفيق اصول فرهنگي هر دو كشور آموزد كه شكلبه آنها مي
تواند راه مناسـبي بـراي زنـدگي در فضـاي دو فرهنگـي جامعـة جديـد        ميزبان و وطن مي

باشد. سوزان براي داريوش، تجلّي دختر اثيري و خيالي است كه او با نام شـيرين  مهاجران 
شود ديدگاه داريوش در وابستگي شديد به فرهنگ كرد و باعث ميدر ذهن خود تداعي مي

وطن و عدم پذيرش برخي ارزشهاي فرهنگي كشور ميزبان تغيير كنـد. ايـن خودآگـاهي و    
يابد براي ايجاد پيونـد بـين   دهد و او در مينوال رخ ميمكاشفه براي خشايار نيز به همين م

ارزشهاي دو فرهنگ وطن و كشور ميزبان به فضايي بينابيني نيـاز اسـت كـه بتـوان هويـت      
  نامند.جديد ساخت كه آن را هويت تراملي مي

رمان با خلق روايت جديدي كه در آن زن فاقد تصويري دو پاره از يـك زن اثيـري يـا    
توان آن را روايتي زنانه دانست و در آن زن دهد كه ميوايت جديدي ارائه ميلكاته است، ر

مطيع و فرمانبردار و يا سركش، جاي خود را به زني با ارزشهاي دروني دوگانـه داده اسـت   
رساند و هويت دوگانـة او  كه در فضاي بينابيني فرهنگي صداي خود را به گوش جامعه مي

گشـايد.  ه دريچة جديدي را به سـمت مسـأله روايـت مـي    كند كفضاي سومي را ايجاد مي
ة مردانـه  اُبـژ گيرد كـه در آن زن نـه تنهـا    روايت زنانه در فضايي بينابيني فرهنگي شكل مي

- شود؛ بلكه به سوبژة مستقل بدل مينيست كه توسط گفتمان قدرت مرد ساالرانه تبيين مي

گيـري روايـت   ها ايفا نمايد. شكلتواند نقش كليدي در ترميم شكاف بين فرهنگشود كه مي
اي زنانه در رمان خاكپور، ابتدا گفتمان مردساالرانه را به چالش كشيده و سپس با خلق سوژه

سازد كه در روايت داسـتان،  مستقل از زن آن را در فضايي بينابيني داراي هويت مستقل مي
  كند.نقش كليدي ايفا مي

- در مـي  اريخشارسد. مي منصه ظهورمان به گيري روايتهاي جديد در نيمة دوم رشكل

احسـاس   ايـ ق تواند به او احساس تعلّيمحدود است كه نم ايبه اندازهخانه  يكه فضا يابد
كرده كه او محصور وابستگي به فرهنگ سرزميني  ياستعار يدر مرزها را و اودهد ب يآزاد

 نقـل مكـان نمايـد.    وركيـ ويبـه ن  رديگيم ميصماو ت نيبنابراكند. ديگر در آنجا زندگي نمي
شدن از تعلّق تمام و كمال كن  شهير ةكه نشان دهند نمود ريتعب يتالشتوان را ميحركت او 
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در سرزميني است كه اكنون د مجد ييزاشهيو ر اشبه دنياي خيالي پدر و سرزمين رها كرده
  شود.خانه او محسوب مي

كـه زنـان    استبا تفكّر خشايار  يوازاز اقدامات و افكار م ياريدوم رمان شامل بس ةمين
مادر خشايار بر خالف ميل و اراده داريوش كه او را  ،الالزنند. شخصيت رمان آن را رقم مي

ريـزي  برنامـه  و مالقات با پسـرش را   وركيويبه ناز مالقات با پسرش منع كرده، مسافرت 
فتمـان فرهنگـي   اي از برسـاخت هـويتي بـا بـه چـالش كشـيدن گ      كند. اين امـر، نشـانه  مي

پدرساالرنه و نشان دهندة راهي است كه در اين برساخت مسـير داريـوش و الال را از هـم    
كند. در حقيقت، شخصيت زن رمان به سمت شكل دادن روايتي كامالً زنانـه و بـه   جدا مي

 تهران شود بهمند ميعالقه سوزانكند. از طرف ديگر دور از گفتمان مردساالرانه، حركت مي
مسافرت نمايد و خود شاهد مكاني باشد كه نيمي از هويت فرهنگي دوگانه او را شكل داده 

چگـونگي برسـاخت   آشكار شدن  يراتوأمان بسرنوشت  توان نوعيرا مي عيوقا ني. ااست
گيري نوعي صداي زنانه به دور از گفتمان قـدرت مردسـاالرانه در   هويت فرهنگي و شكل

  رمان خاكپور تفسير نمود. 
 

  اثر ياسمين كرودر» اي به رنگ زعفران آشپزخانه«رمان  3.6
ايستند در ديگر مي» گفتمان قدرت«روايتهاي مردانه از سرنوشت محتوم زناني كه در مقابل 

توان مفهومي واحد را در ميـان آنهـا   شود كه در نهايت ميآثار مهاجرين زن ايراني ديده مي
كننـد و در آن  ي معطوف به ايـن قـدرت القـا مـي    جستجو كرد. اين مفهوم واحد را روايتها

» رژيـم حقيقـت  «و مغايرت بـا  » گفتمان قدرت«تصريح شده كه هر گونه مقاومت در برابر 
شود. در آثار ادبي زنان مهاجر به حكايتهـا و داسـتانهاي فولكلـور    منجر به نابودي سوژه مي

درت مردساالرانه سركوب شده فارسي اشاره شده كه در آن صداي زنانه با اتّكا به گفتمان ق
اند محكوم بـه  و روايتهاي زناني كه در مقابل نظام ارزشهاي تدوين شده مردساالرانه ايستاده

فنا و نابودي تجسم و روايت شده است. با اين توضيح مختصـر در ايـن قسـمت از مقالـه     
كـرودر را   نياسـمي  »زعفـران  رنـگ  به ايآشپزخانه«گيري روايتهاي زنانه در اثر نحوة شكل

  دهيم.بررسي قرار مي مورد
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  سوژة سركوب شده: زن الل 1.3.6
كرودر در رمان خود مانند اثر خاكپور ابتدا داستانهايي از روايتهـاي فولكلـور زادگـاه خـود     

كند كه در آن، زنان سـوژة سـركوب شـده ايـن روايتهـا      خراسان را براي خواننده بازگو مي
تمثيلي از مقاومت محتوم زنان در مقابـل گفتمـان   » زهره«و » براتكوثم «هستند. دو داستان 

، دختر زيباي چوپاني است كه ارباب، او را در برابر بدهي »براتوثم ك«مرد ساالرانه هستند. 
شـود  كند تا با او ازدواج كند. مقاومت او در برابر اين ازدواج باعـث مـي  پدرش غصب مي

تواند مقاومت او رند و زبان او را قطع كنند و وقتي نميارباب، دستور بدهد گيسوان او را بب
در نهايت عجز و درماندگي از خـدا   »برات كوثم«كنند. را بشكند دستهاي او را نيز قطع مي

اي او را به مجسـمة  خواهد تا از اين عذاب رهايي يابد و در نهايت زني كهنسال اسطورهمي
سرزمين دوران كـودكيش بـه روبـرو خيـره      كند كه در دامنة كوهي روبرويسنگي بدل مي

  ماند. مي
رقصيد و در كوهپاية كوهي كه به دوباره لبخند زد. روحش با ستارگان مي» كوثم برات«

نام نامگذاري شده بود، پيكرش تا به امروز آرامش يافته است. گل سنگ، آفتاب و برف تـا  
- ورزد، مـي كه به آن عشق مي زنند و او به سرزمينيبه امروز به تنديس زن سنگي بوسه مي

فرستند و او آرزوهـاي انسـانهاي نيـك    كنند و هديه مينگرد. روستاييان براي او قرباني مي
   (Crowther, 2008: 238). سازدسيرت را برآورده مي

اي از زدودن زنانگي اوست. بريدن زبانش تمثيلي از خاموش بريدن گيسوان كوثم، نشانه
قطع كردن دستهايش تمثيلي از ناتوان ساختن او براي ايستادگي كردن صداي اعتراض او و 

در نهايت تبديل شدنش به تخته سنگ، نمـاد خاموشـي و    است و» گفتمان قدرت«در برابر 
   (Ebrahimi, 2007: 38). سكوت است 

نيز روايتي از ايستادگي در برابر اسيتالي قدرت مرد ساالرانه است. زهره، » زهره«داستان 
شـود.  كس بـزرگ مـي  ميرند و او از كودكي تنها و بيلي است كه پدر و مادرش ميدختر ال

شوند كه وي باردار است و از شود، زنان آبادي متوجه ميپس از اينكه به زن جواني بدل مي
- برند با يكي از مردان آبادي رابطه داشته او را براي مجازات به ميدان ده مياينكه گمان مي

شـود كـه در حقيقـت، پـدر فرزنـد      نجات جانش دست به دامان ارباب مـي آورند. او براي 
شـود  اش با زهره فاش نشود، خود به اولين كسي بدل مـي اوست و ارباب براي اينكه رابطه

كشان كشان او را به ميـدان روسـتا آورد و   «كند كه او را در گودالي فرو كرده و سنگسار مي
نند نجواي باد بر پوست و استخوانهاي لطيـف زهـره   اولين سنگ را بر او زد. باران سنگ ما
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الل بودن زهره، نمادي از ناتواني زنان براي حرف زدن و  ).,Crowther 2008:55(» فرودآمد
دفاع از حق خود است و در حقيقت شنيده نشدن صداي زنانه در مقابـل اسـتيالي قـدرت    

  (Ebrahimi, 2007: 38).  مرد ساالرانه حاكم بر فرهنگ جامعه است
روايتهاي مردساالرانه در ادبيات فولكلور، مبتني بر شكسـتن صـداي مقاومـت زنـان در     

آينـد؛ امـا   برابر استيالي قدرت است و اگرچه زنان در اين داستانها قهرمان به حسـاب مـي  
اي زنانـه داراي هويـت   اي زنانه داشته باشند و يـا سـوژه  بيشتر از آنكه قهرمان سوبژكتيويته

شوند و مقاومت آنها در حقيقت، عدم تطابق بـا سـنّتها و   اُبژة مردانه تلقّي مي مستقل باشند،
شود كه گفتمان قدرت مردانه آن را تبيين نمـوده اسـت.   تلقّي مي» رژيم حقيقت«فرهنگ و 

راوي رمان كرودر كه خود قرباني گفتمان قدرت است به دور از هرگونه گفتمـان سياسـي،   
هاي فرهنگي تبعيض و ستم نسبت به زنان آنها واكاوي ريشه ديني و اجتماعي سعي دارد با

را از اُبژة خاموش و مطيع به سوژه اي مستقل تبديل نمايد كه هويت آنها بر اساس ارتباط و 
وابستگي به مرد تعريف نشود و صداي آنها در روايتهاي داستان شنيده شود. بنابراين، اولين 

بازنويسي تاريخ محتوم گذشـته و ايسـتادگي در برابـر    دهي به روايتي زنانه، قدم براي شكل
  گفتمان فرهنگي مردساالرانه است. 

- كرودر، اولين مبارزه با هژموني و گفتمان قدرت را بازنويسي هويت تاريخي زنان مـي 

تواند به چـالش گفتمـان مردسـاالرانه و    داند. بازنويسي هويت تاريخي و فرهنگي زنان، مي
روايت زنانه بدل شود؛ زيرا براي بازنويسي اين هويت، بايد روابط ايجاد فضايي براي خلق 

پيچيدة هژموني و گفتمان قدرت مورد بررسي قرار گرفته و اين مسأله از اين روابط پيچيده 
نمايد. گفتمان از ديدگاه ميشل فوكـو، تجلّـي   دارد و آن را براي زنان قابل فهم ميپرده برمي

آن را در قالـب سـاختاري    و مجريان اين قـدرت هسـتند  قدرت است و كساني كه عاملين 
اي در ايـن نظـام متـأثر از ايـن     برند و هويت هر سـوژه مند شكل داده و از آن بهره مينظام

  . (Dreyfus and Rabinov,1983: 46)گفتمان است 
دهـد  در جوامع سنّتي، قدرتمندترين گفتمان را نظام مردساالرانه يا پدرساالرانه شكل مي

كند. گفتمان قدرت هـر آنچـه را كـه در طـول     رويد و رشد پيدا ميدر بطن فرهنگ ميكه 
كنـد بـه همـين    حياتش با خود مخالف ببيند، سركوب كرده و يا آن را تحريف و مخفي مي

دليل تاريخي كه تحط سيطرة اين گفتمان است مملو از حـوادث سـركوب شـده و مخفـي     
كنـد  قدرتي كـه سـوبژكتيويته زن را مخـدوش مـي     است. اولين قدم براي مبارزه با گفتمان

احياي نكات تـاريخ ايـن سـركوب و سـيطرة گفتمـان قـدرت اسـت. مـريم، راوي رمـان          
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توان آنها را نكات تاريكي در زندگي شخصي خود دارد كه مي زعفران، رنگ به ايآشپزخانه
دواج اجبـاري كـه   تمثيلي از تاريخ جمعي زنان مهاجر ايراني دانست. مريم در مخالفت با از

بيني كرده در مقابل خواست پدر كه نماد و سمبلي از گفتمان قـدرت و  پدرش براي او پيش
ايستد. تقابل مريم و پدرش نيز مينياتوري از ايستادگي زنـان  حاكميت پدرساالرانه است، مي

  گر صداي زن در گفتمان مذكور است. در مقابل مكانيسم سركوب
ن دهه زندگي در غرب براي كشف و مواجهه با بخشـهايي از  راوي داستان بعد از چندي

يابد وضعيت زنان از لحـاظ فرهنگـي   گردد و درمياش به وطن بر ميهويت سركوب شده
- تغيير چنداني نكرده و آنها همواره به دنبال يافتن راهي براي شنيده شدن صـدا و خواسـته  

مرداد و در جريان  28ب كودتاي هاي ارتش در شهايشان هستند. مريم دختر يكي از ژنرال
شود شبي را در خانة علي مباشر پدر و معلم خصوصي مريم بگذرانـد.  ها مجبور ميناآرامي

بعد از آن شب، پدر براي جلوگيري از بدنامي قصد دارد مريم را مجبور به پـذيرش ازدواج  
است، بـاز دارد.  اجباري نمايد و او را از دنبال كردن رؤيايش كه تحصيل در رشتة پرستاري 

اش را تـرك  شـود و بعـد ازآن خـانواده   مجازات مي دستورات پدر از نافرماني مريم به دليل
ها در مورد مجازات و تنبيه ناعادالنة پدرش كند. مريم سالكرده و به انگلستان مهاجرت مي

  شود. كند چون صدايش شنيده نميسكوت مي
مقام قهرماني براي تغيير در فرهنگ جامعـه   رمان بعد از بازگشت مريم به وطن او را در

يابد بايـد فضـاي جديـدي    كند كه در ميو مبارزه عليه گفتمان مردانه در روايتها تصوير مي
براي روايتهاي زنانه ايجاد كرد تا صداي مسكوت شـده در زيـر اسـتيالي گفتمـان قـدرت      

ر و بومي از سرنوشت زنان را مردسالرانه آنها شنيده شود. رمان كه در ابتدا روايتهاي فولكلو
كند با ضرب آهنگي آرام سير تاريخي حوادث را طي كـرده و فضـاي جديـدي    روايت مي
ي خلق روايتهاي زنانه نمايد كه روايتهاي مردانه به چالش كشيده شده و فرصتي براايجاد مي

  ايجاد شود.

  زنانههاي  ضد روايت: روشي براي ايجاد فضاي بينابيني در خلق روايت 2.3.6
 )Counter-narrativeشيوه رمان كرودر در خلق فضاي بينابيني روشي مبتني بر ضد روايت (

است. ضد روايت در حقيقت روايتي بر ضد روايت غالب است كه ايدئولوژي، منطق و يـا  
تواند امكان ايجـاد فضـايي   كشد و ميحقيقت موجود روايت رايج و غالب را به چالش مي

بول حقيقتي متفاوت را فراهم آورد. همانطور كه در دو روايت بومي و براي شنيده شدن و ق
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فولكلور نقل شده از رمان مشاهده شد، روايتهاي غالب از سرنوشت محتوم زنان سركش و 
نافرمان در مقابل گفتمان قدرت حكايت داشت و ضد روايتها سعي دارد بـا روايتـي زنانـه،    

اي بـا  ي ايجاد نمايد. فرانسيس ليونت در مقالـه لطيف، عاشقانه و با پايان خوش فضاي سوم
نويسـد  چنين مي» هاي زناناستعمارزدايي سوژه: سياستهاي جنسيتي در اتوبيوگرافي«عنوان 

انـد تـا نشـان    نويسندگان پسااستعماري مانند مايكل كليف از تكنيك ضد روايت بهره برده«
ة چنـد فرهنگـي بـا ايـن روش     تواند به ساخت زبان منجر شود و سوژبدهند كه روايت مي

 ,Lionnet)سـازد كنـد و آنهـا را روشـن مـي    تعارضهاي موجـود جنسـيتي را برجسـته مـي    

كند با به چـالش  سوژة رمان كرودر نيز از اين استراتژي بهره گرفته و سعي مي .(1992:329
كشيدن روايتهاي موجود  حاكميت و قاطعيت آنهـا را دگرگـون سـاخته و زبـان (كلمـات،      

ن و بيان) فضا (خروج از فضاي تك صدايي و خلق فضايي چند صـدايي) و روايـت   واژگا
  جديد (روايتهاي زنانه) را خلق نمايد. 

راوي و سوژة رمان پس از بازگشت به روستايي به نام مـزاره كـه زادگـاه پـدر اوسـت      
- يابد. او كه معلم مدرسه است روزي از مـريم مـي  را مي دوباره علي معلم و عشق سابقش

كند كـه زمـاني   هاي مدرسه داستان بخواند. مريم داستاني را انتخاب ميواهد تا براي بچهخ
) Hansel & Gretelخواند. داسـتان هانسـل و گرتـل (   شبها هنگام خواب براي دخترش مي

آوري شده است و در حقيقت ازآثار فولكلور ادبيات اروپاست كه توسط برادران گريم جمع
كند كه روايتهاي غالب در گفتمان مردانه را نقش ضد روايتي عمل ميروايت اين داستان در 

كند. روايتهاي فولكلـور  به چالش كشيده و فرصت براي خلق گفتمان جديدي را فراهم مي
بار زناني است كه در گفتمان مردساالرانه حاكي از شكنجه، عذاب، مرگ و سرنوشت تأسف

گرتل روايتي مبتني بر  و كنند ولي هانسلاومت ميدر برابر استيال و گفتمان قدرت مردانه مق
 Brown et)اعتماد، عشق، ايمان، زندگي در لحظه، دوستي و آگاهي عاقالنه و زندگي است 

al., 1962: 831) .يابـد كـه   در حقيقت فرصتي مـي اي به رنگ زعفران شپزخانهراوي رمان آ
يد آشـنا سـازد كـه بـا صـداي      كودكان و نسل جديد از فرزندان زادگاهش را با روايتي جد

شود و در آن مردان نه فقـط سـتمگران صـاحب    لطيف و عاشقانه و با روايتي زنانه بيان مي
قدرت و اختيار بلكه عاشقان دلسوز و مهربان هستند و سرنوشت زنان با عشـق، زنـدگي و   
اميد گره خورده است و در روايت نشاني از گفتمـان قـدرت و هژمـوني و اسـتيال نيسـت.      

گشايد متأثر از فرهنگ هيبريد يا دورگه ضاي بينابيني يا فضاي سومي كه راوي در رمان ميف
اوست. مريم پس از سالها زندگي در مهاجرت توانسته ارزشـهاي فرهنگـي كشـور ميزبـان     
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فرهنگ غرب با فرهنگ زادگاهش را تلفيـق كـرده و   » رژيم حقيقت«(انگلستان) و دانش و 
ارزشي و باورهاي خود كنـد. سـوژة رمـان كـرودر توانسـته در       به نحوي سازنده وارد نظام

زندگي در مرزهاي دو فرهنگ متفاوت از تأثيرپذيري فرهنگها روي هم بهره ببرد و هويـت  
پـرداز مطالعـات   غربـي بسـازد. هـومي بابـا نظريـه      - جديدي مبتني بـر دو فرهنـگ ايرانـي   

نامد و سوژة كه اين هويت را يپسااستعماري اين هويت جديد را هويت دروگه يا هيبريد م
- مي )Transcultural and transnationalپذيرفته سوژة چند مليتي (تراملي) يا ترافرهنگي (

دهد كـه ايـن فضـا را    نامد. زندگي در فضاي بينابين اين دو فرهنگ به راوي رمان اجازه مي
يتي حـاكم بـر   وارد گفتمان قدرت كرده و روايت زنانه در فضايي به دور از تبعـيض جنسـ  

پردازي داده تا صداي آنها شنيده فرهنگ سنّتي و قديمي پدرساالرانه به زنان فرصت روايت
شود. اين شيوه از خلق روايتهاي زنانه را با استفاده از مفاهيم نقد پسااستعماري هـومي بابـا   

 استراتژي يا گفتمان دورگـه و هيبريـد فضـايي بـراي تعامـل و     «توان چنين تعريف كرد مي
  Bhabha, 1994: 34). (»دهدكند كه در فضاي سوم يا بينابيني رخ ميارتباط ايجاد مي

در انتهاي رمان، مريم نمونه كاملي از برساخت هويـت و خلـق روايتهـاي زنانـه را بـه      
كشد. وقتي مريم در روستاي مزاره زادگاهش است، از پسر خردسالي به نام بيژن تصوير مي
بر اثر بيماري فوت كرده است. مريم يـك تنـه در مقابـل مـردان      كند كه مادرشمراقبت مي

  راند:ايستد و آنها را عقب مياند، ميطايفه كه براي بردن بيژن آمده
آنهـا   ياند. علآمده مجاوراز دهكده  .بستگان زن مرده هستند هانيا«گفت: آهسته نوروز 

   برده تا جسد مرحومه را با خودشان ببرند.را 
 ونيكرد او را به سمت كـام مي يسعدرشت اندامي زن  و زدمي اديفرك يكوچ ژنيب

قرار گرفته بودند وزن جنازه زن  ريدو مرد ز در نزديك ميدان ده،حال،  نيبكشد. در هم
  .شيده شده بودپو پارچه مندرسي انيكه در م
كـه زن بـه    يو هنگـام  »لطفاً بايستيد، دست نگه داريـد « ديدو نيژبه سمت ب ميمر

 يتا پشت پاهـا  ديو دو خود را از دست او خالص كرد ژني، بروي برگرداندسمت او 
  .پنهان شود ميمر

  »برود؟ ديبا حتماً«نگاه كرد.  يبه عل و خواهد برودينم ژنيبمريم گفت: 
هـا  تواند مانند مابقي بچه، اما مياو حرامزاده است«زد  يمردها پوزخند نياز ا يكي

  .در مقابل او قرار گرفت يا علام اشتقدم برد ژنيو ب ميبه سمت مررد م». كار كند
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 ژنيـ ب اينجا امن اسـت.  جاي او .، دوست منآيدبا شما نمي بيژن امروز«گفت  يعل
 خواسـت  ياست كـه مـادرش مـ    يزيهمان چ ني. اتمام كندرا ماند تا درسش مي نجايا

(Crowther, 2008: 230-231)  

و پس از اينكه زنان زادگاه مريم شـاهد صـداي رسـا و بلنـد او در برابـر       رمان انيدر پا
خورد كه در آن هاي زنانه گره ميونديپ با ييبه فضا رمان استيالي مردانه هستند، روايت در
كند كـه  برساخت هويت جديدي را فراهم مي كنند كه امكانزنان دنياي جديد را كشف مي

يدن است. در اين ميان، برساخت هويتي مريم در فضـاي  به واسطه آن صداي زنانه قابل شن
 رهدوبا ،از دست داده بود يرا كه روزگار ييفضاتواند گيرد و او ميسوم فرهنگي شكل مي

بدست بياورد. مريم صداي خود را كه زمـاني بـه واسـطه اسـتيالي فرهنگـي مردسـاالرانه       
گيرد كه در آن نـه تنهـا   انه شكل مييابد و روايتي كامالً زنمسكوت شده بود، دوباره باز مي

توانند داستان خود را با روايتي زنانه نقل كنند، روايتي كه نيازي مريم بلكه ديگر زنان نيز مي
ها به اجبار حذف و يا پاك شود؛ زيـرا ايـن بـار روايـت زنـان در      نيست در آن برخي جنبه

  سيطره گفتمان مردساالرانه نيست.
  

  گيري نتيجه. 7
با واكاوي تاريخ » سوختني اجسام ديگر و پسران«و » اي به رنگ زعفرانآشپزخانه«دو رمان 

و بررسي گفتمان مردساالرانه سعي دارند فضاي سومي را خلق نمايند كه امكان بـه چـالش   
شـود.  كشيدن گفتمان قدرت فراهم شده و فرصتي براي خلـق روايتهـاي زنانـه ايجـاد مـي     

در ميان روايتهاي سنّتي و غالب مردساالرانه فضايي بيابد بايد روايت زنانه براي اينكه بتواند 
ابتدا نكات تاريك و سركوب شدة تاريخ گذشته سوژة زنانه را روشن سازد تا سوژه بتوانـد  
درك بهتري از گفتمان قدرت داشته باشد؛ زيرا هژموني و سـاختار ايـن گفتمـان در تـاريخ     

  فرهنگي جامعه ريشه دارد. 
ر نيز در رمانش سعي كـرده كـه روايتهـاي مردسـاالرانه را در ادبيـات      پروچيستا خاكپو

كالسيك فارسي واكاوي كرده و با ارجاع به رمان بوف كور صادق هدايت تصوير دوپاره از 
زن را در آن استخراج نمايد و سپس با استفاده از فضاي مهـاجرت تصـوير جديـد از زنـي     

- در فضاي بينابيني فرهنگـي فضـاي روايـت   ارائه دهد كه فاقد هويت غالب سنّتي است و 

هاي جديد مبتني بر پردازي را با مردان شريك شده و روايتهاي خودش را از پذيرش هويت
اي كـه خـاكپور در رمـانش    دهد. سوژهارزشهاي فرهنگهاي زادگاه و كشور ميزبان ارائه مي
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دة هويـت دورگـه و   هاي فعال و سازنكند نه تنها سوژة منفعل نيست بلكه با كنشخلق مي
سـازد كـه بـا زبـان و     ترافرهنگي خود را وارد گفتمان مردساالرانه كرده و روايتي زنانه مـي 

  كند.جويانه روايتي فراجنسيتي، فراملي و فرافرهنگي را خلق ميادبيات لطيف، نرم و آشتي
پردازد و  سوژه در رمان كرودر به توضيح گذشتة سركوب شده و تحريف شدة خود مي

اش گفتمان قدرت را به چـالش بكشـد. خـود    دارد با بازنويسي تاريخ فرهنگي جامعه سعي
اي سركوب شده است داستانها و روايتهاي فولكلور جامعه را كه سرنوشـت  راوي كه سوژه

دهد با روايتهاي عاشقانه و با پايان خوش براي زنـان را از  مرگبار زنان نافرمان را نمايش مي
معـروف  » فضاي سوم«كند و سعي دارد با خلق فضايي جديد كه به فرهنگ غرب بازگو مي

پردازي پررنگ كند به نحوي كه زنان خود حاكم بر بازتعريف است، نقش زنان را در روايت
سرنوشت خود باشند. خلق روايت زنانه توسط سوژة رمان كرودر در فضاي فرهنگ سـنّتي  

سوژة رمان كرودر در بخشي از رمان كه  رسد.جامعه در عرصة جامعه نيز به منصة ظهور مي
ايستادن در برابر مرداني است كه قصد دارند پسر خردسالي را با خود ببرند، نقش كليدي و 

يابد. ايستادگي او در مقابل گفتمان قدرت مردانه به الگويي براي زنان ديگـر بـدل   مهمي مي
و به بازيگران فعال در عرصـه   توانند صدايي براي شنيده شدن داشتهشود كه آنها نيز ميمي

  جامعه و فرهنگ بدل شوند.
 

  نامه كتاب
 مهـاجران  نويسـي  داسـتان  در آن بازتـاب  و پسااسـتعماري  نقـد « .)1389الهام ( مياحي، عامري، حيات،

ادبـي، دانشـگاه تربيـت مـدرس،      نقـد  ملـي  همـايش  ، ويژه نامه نخستينفصلنامه نقد ادبي، »ايراني
  .14- 11صص

 شناسي روايت رويكرد با فارسي مهاجرت متون تحليل و بررسي« .)1394سارا ( غالمعلي، برامكي، فالح،
    .91- 169، صص 79، ش 23س ،فارسي ادبيات و زبان فصلنامه دو ،»پسااستعماري

شناسـي دانـش؛ روايـت تـاريخ علـوم انسـاني از نـوزايي تـا          فوكـو و ديرينـه   .)1382( حسن ،كچويان
  .دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ :تهران ،مابعدالتجدد

 و افخمـي  مهنـاز  ايراني، ويرايش معاصر رمان و فارسي كهن ادبيات در زن تصوير .)1994نفيسي، آذر (
   سيراكيوز. دانشگاه نشر: نيويورك. فريدل اريكا

 مهـاجر  شرقي زن تراملي هويت گيريشكل تطبيقي مقايسه« .)1391ورزنده، اميد، ابراهيمي، سيدرضا (
 دانشگاه فارسي ادبيات و زبان، مجله »بابا هومي ديدگاه از مزارعي مهرنوش و الهيري جومپا آثار در
 .190- 159، صص 11، ش 4س  ،سنندج آزاد



 29   ...در  زنانه يها تيروا يريگ و شكل تيهو يبرساخت گفتمان

Amiri, Cyrus (2016). The Stone Woman: Reading Yasmin Crowther’s The Saffron 
Kitchen, International Congress on Language and Literature, Torbat Heydariyeh 
University, https://www.civilica.com/  

Bhabha, Homi K (1994). The Location of Culture, London: Routledge. 

Blaim, Maria Diana (2015). “But I’m From Here Now Constructing Identity in Iranian-
American Self-Narrative.” Dissertation, Rostock University. 

Brown, Edward Killoran, and James Osler, Bailey, eds. (1962). Victorian Poetry, 2nd ed., New 
York: Ronald Press. 

Crowther, Yasmin (2006). The Saffron Kitchen, New York: Viking Penguin. 

Darznik, Jasmin (2008). “The Perils and Seduction of Home: Return Narratives of the Iranian 
Diaspora” MELUS. vol. 33, no. 2, pp. 55-71.  

Dreyfus, Hubert L. and Paul Rabinov (1983). Michel Foucault: Beyond Structuralism and 
Hermeneutics, Chicago: University of Chicago Press. 

Ebrahimi, Seyed Reza, (2017). Lost in Trans-Nation: Liminal Formation of Narrative, Identity 
and Space in Recent Novels of the Iranian Diaspora. (Ph.D. Thesis), Department of 
Language and Literature, University of Tehran. 

Fotouhi, Sanaz (2012). Ways of Being, Lines of Becoming: A Study of Post-revolutionary 
Diasporic Iranian Literature in English, PhD Thesis, University of New South Wales.  

Foucault, Michel (1977). Discipline and Punish. The Birth of the Prison, New York: Vintage 
Books. 

Foucault, Michel (1998). The History of Sexuality: The Will to Knowledge, London: Penguin. 

Khakpour, Porochista (2008). Sons and Other Flammable Objects, New York: Grove Press.  

Lionnet, Francoise. (1992). Of Mangoes and Maroons: Language, History, and the Multicultural 
Subject of Michelle Cliff’s ‘Abeng’, DE/Colonizing the Subject: The Politics of Gender in 
Women’s Autobiography, Sidonie Smith & Julia Watson eds., Minneapolis: University of 
Minnesota Press. 

Nafisi, Azar (1994). Images of Women in Classical Persian Literature and the Contemporary 
Iranian Novel, London: I.B. Touris Publishers.  

Noelle, Brada, W. (2004) “Reading  Jhumpa Lahiri’s Interpreter of Maladies as a short Story 
cycle.” Melus, vol. 29, no. 3-4, pp. 451-64.  

Price, Massoumeh (2003). Symbolism of Women in Hedayat’s Blind Owl, Iryp Co.Publications.   

Rabinow, Paul, ed. (1991). The Foucault Reader: An introduction to Foucault’s thought, 
London: Penguin. 

Sabagh, Georges, and Mehdi Bozorgmehr (1988). “Secular Immigrants: Ethnicity and 
Religiosity among Iranian Muslims in Los Angeles.” The Muslim Communities of North 
America, Ed. By on Geaves, Theodore Gabriel, Yvonne Yazbeck Haddad, and Jane Idleman 
Smith, Southerly, Vol. 48, No.4.  

Saremi, Sepideh (2008). “Sons and Other Flammable Objects. Porochista Khakpour”. MELUS, 
Volume 33, Issue 2, Pages, 201–202 

Tavakoli-targhi, Mohamad (2001). Refashioning Iran: Orientalism, Occidentalism and 
Historiography, New York: Palgrave. 


