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چکيده
نقد فمنیستي ر ويکردي است که از اواخر قرن بیستم فعالیتت ختود را ازتاز نمتود تتا بته بررستي
وضعیت زنان و تجربیات انها در متون ادبي بپردازد .منتقدين اين شیوه براي تحلیل متون ادبي از دو
شیوهي نقد زنانه (زن به عنوان خالق اثر) و تحلیل نقشهتاي ننستیتي (نلتوههتاي زن بته عنتوان
شخصیت) استفاده ميکنند .در پژوهش حاضر سعي شده است با استفاده از هر دو گرايش مونتود
در اين رويکرد دو مجموعهي خوناشام استفني مهيتر و ستیامك گلشتیري بتارويکرد زنانته متورد
تحلیل قرارگیرد تا به اين سؤال پاسخدادهشود که ايا دو اثر حاضر ،تحتت تتیثیر گفتمتان مردستا ر
قرار گرفتهاند؟ و ايا گلشیري که شخصیت خوناشام خود را از افسانههاي زربي وام گرفتهاستت و
با ورود خوناشام به کوچههاي تهران سعي نموده بته ان رنتب بتومي بدهتد ،م احتن فرهن تي و
انتماعي مانند ن اه به زن را در اثر خود بومي ساخته است وايا شخصتیتهتاي زن او متفتاوت بتا
شخصیتهاي زن مهير نمايان شدهاند ياخیر؟ مهير اگرچه بهعنوان يك زن سعي کرده است زنهاي
داستان خود را شخصیتهايي قوي و مستقل ارائه نمايد ،ام ا در بعضتي از متوارد نیتح تحتت تتیثیر
گفتمان مرد سا ر قرارگرفتهاست .در خوناشام گلشیري نقشهاي ننسیتي بیشتر از متهيتر تکترار
شدهاست و در برخي موارد گلشیري تحت تیثیر فرهنب سنتي ايران در نقطهي مقابل متهيتر عمتل
کرده است .تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفي -تحلیلي و بتا ابتحار فتیشبترداري صتورت
گرفته است.
واژگان کليدی :استفني مهير ،سیامك گلشیري ،خوناشام ،زنانهنويسي ،نقد فمنیستي ،نقشهتاي
ننسیتي.
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-0مقدمه
فمنیسم نن شي است که از اواخر قرن هیجدهم میالدي در اروپا شکل گرفت و خواهتان رفت
ت عیض میان زنان و مردان شد .از اين نظر فمنیسم «ايیني است که طرفدار حقتو و نقتش زن
در انتماع» ميباشد(میشل .)44 :4128،به اعتقاد فمنیستها«گفتمان زنتان ي بته ستازمانبنتدي
انتماعي روابط میان زنان و روابط میان زنان و مردان اشارهميکند که توسط متون عرضتهمتي-
شود؛ يعني توسط شکلهاي عمدتا ثابت نوشتهها و تصتويرهاي چتاپ شتده»(استمیت:4022،
 .)10فمنیستها معتقدند تجحيه و تحلیل متون معت ر که در شکلگیري ان ارههاي ذهني فروتتر
و ستمديدگي زنان مؤثر هستتند ،کمتك بحرگتي بتراي ازادستاختن زنتان از بنتدهاي فرهن تي
مردسا رانهي سنتي است .ادبیات کودك يکي از ابحارهايي است که نقتش انتمتاعي کتودك و
نونوان را به عنوان عضوي از نامعه مشخص ميسازد و هنجارهايي را که زمهي ايتن نقتش
شمردهميشود ،به او ياداوري ميکند .يکي از مهمترين راههاي انتماعيشدن کتودك پتريرفتن
نقشهاي ننسیتي از سوي انان است؛ با تونه بهاينکه فمنیستها معتقدند ،ننستیت امتوختني
است و مشخصهاي زيستي نیست ،متون ادبي کودك و نونوان وسیلهي مناس ي بتراي پتريرش
نقشهاي ننسیتي به حساب ميايد .به گفتتهي تیلتور 4ادبیتات کتودك يتك من ت فرهن تي و
يادگیري گسترده در دسترس است .اين قدرت را دارد کته بتا استتن ا در متورد ننستیت ،بتر
هويت کودك تیثیر ب رارد و ننسیت شايد ابتدايي ترين ديدگاهي باشد که کودکان از طريق ان
نهان و مکانهاي خود را در ان ميبینند و تجربه ميکنند (تیلور .)8991 ،بررسي تط یقتي اثتار
ادبي ،روشي میان رشتهاي در مطالعهي اثار ادبي نهتان استت کته در بررستي متتون کتودك و
نونوان نیح کاربرد دارد .اسالیوان 8معتقد است که ادبیات تط یقي کودکان  ،مانند نريتان اصتلي
ادبیات تط یقي ،بايد پديده هايي را که از مرزهاي يك ادبیات ختا ع تور متيکننتد ،در نظتر
ب یرد تا انها را در زمینههاي زباني ،فرهن ي ،انتماعي و ادبي مربوطه ب یند (اسالیوان.)8998 ،
استفني مهير 1نويسندهاي امريکايي است که به زندگي دختري نونوان بهنام ايحابلا ستوان متي-
پردازد .بلا عاشق خوناشامي بهنام ادوارد کالن ميشود و بدين صورت داستان شکل متيگیترد.
اين داستان در سراسر دنیا ترنمه شده و به موقعیتي نهاني دست يافته و به يکي از پرفتروش-
ترين رمانهاي نونوان ت ديل شده است .اولین چاپ اين کتاب بین سالهتاي  8998تتا 8992
__________________________________________________________________________
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بوده تا سال  8949بیش از صد میلیون نسخه از ان به فروش رفته و به بیش از چهل زبتان دنیتا
ترنمه شدهاست(ماندرستد و پائولو .)8944 ،گلشیري يکي از نويسندگان ايراني است که بتراي
اولین بار در ايران خوناشامها را وارد فضاي رمان نونوان کرده و « کوشیده است با واردکردن
شخصیتها و فضاهاي شناختهشدهي ايراني ،مخاطب را هر چه بیشتر به ستوي ختوانش متتن
بکشاند»(ابراهیمي م .)49 :4101 ،
با تونه به اينکه ادبیات تط یقي از تعامل میان ادبیات ملتهادر زمینههاي مختلفي از نملته
فرهنب ملتها سخن ميگويد و نقد فمنیستي نرياني فرهن ي است که از حقو زن دفاع
ميکند ،ن ارندگان اين پژوهش بران هستند که بتا بررستي ختوناشتام متهيتر و گلشتیري
براساس رويکرد تط یقي ،ونوه اختالف يا ش اهت اين اثار را دربارهي زنان شناسايي کنند.
-6-0بيان مسئله
در تحقیق حاضر سعي شد مجموعهي خوناشام استفني مهير را با خوناشام گلشیري بتر
اساس رويکرد زنانه مورد بررسي قراردهیم تا به اين سؤا ت پاسخدهیم که ايتا اثتار متورد
نظر به تقويت ايدئولوژي مردسا ري ميپردازند؟ زنان در اين اثار چ ونه ترسیمميشتوند؟
بررسي س ك ن ارش نويسنده چه کمکي به تشريح شکلي از ن ارش زنانته متيکنتد؟ ايتا
همانگونه که خوناشامها از افسانههاي اروپايي به داستان گلشیري واردشدهاند ،عنصر نوع
ن اه به زن نیح از فرهنب اروپايي به داستان وي انتقال يافتهاست؟ تحقیق حاضر بتا استتفاده
از روش توصیفي -تحلیلي و با ابحار فیشبرداري صورتگرفتهاست.

-9-0پيشينهی تحقيق:
مرادخاني و طال ي ( )4120در تحقیقي بتا عنتوان «نقتد فمنیستتي داستتان دختتر خالتهي
ون وگ اثر فريد خرمي» با استفاده از روش توصیفي – تحلیلي به بررسي اين داستان بتا دو
گرايش «نلوههاي زن» و «نقد زنان» پرداختهاند .به اعتقاد انها محور همهي اين داستتانهتا
زن و محدوديتهاي وي ميباشد.
پورگیو و ذکاوت(  )4120در مقالهي «بررسي نقشهاي ننسیتي در خالته سوستکه» بیتان
کردهاند که گفتمان مردسا ر در ساختن نقشهاي ننسیتي و ارزشهتاي مترت ط بتا انهتا و
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ارائه و القاي انها به مخاطب از راههاي گوناگون ازنمله ادبیات کودك نقش مهمتي دارد و
باعن تقويت نظام مردسا رانه در ادبیات کودك ميشود.
میرسندسي و همکاران ( )4104در تحقیقي با عنوان «تحلیل فرهن ي فمنیسم در رمانهاي
پست مدرن فارسي» با تحلیل محتواي برخي از رمانهاي پست متدرن فارستي بتر استاس
رويکرد نامعه شناسي محتواي اثر ادبي ،مؤلفههاي فمنیسم را شناسايي کردهاند.
سلیمي و باقرابادي ( )4108در مقالهاي با عنوان« سايه روشتن ستیماي زن در رمتانهتاي
نجیب محفوظ( پیامدهاي ناگوار گترر از ستنت بته دنیتاي نديتد» بتا استتفاده ار شتیوهي
توصیفي -تحلیلي به بررسي اثار نجیب محفوظ از منظر انتماعي پرداختهاند.
مرندي و امیري ( )4101در «ساختارشکني يادن اشت زن ايراني در عطر سن ل عطتر کتا اثتر
فیروزه نحايري دوما» نشان مي دهند که چ ونه دوما ،با خلق موقعیت ها و توصیف و مقايسة
صحنههايي از زندگي ايرانيها و امريکاييها ،باورهاي شر شناسانه ،خرافهگرايي ،زنستیحي،
نح انديشي ،خردستیحي و واپسگرايي ايرانیان را به چالش کشیده است.
زی ي ،خلیلي و باوانپوري ( )4102در مقالهي «تحلیل تط یقي رمتانهتاي بتینالقصترين
نجیب مفوظ و زن درهم شکسته سیموندوبووار براساس نقتد فمنیستتي» ونتوه اشتتراك
وافترا اين دو نويسنده درخصو تونه به زنان را در چارچوب مکتب امريکايي ادبیات
تط یقي بیان کردهاند.
پورقريب ( )4102در پژوهش خود با عنوان «نقد فمنیستي بومگتراي رمتان نتاي ختالي
سلوچ» با ن اه فمینیستي بوم را ريشههاي پیوند زن و ط یعت در تصاوير و توصتیفهتاي
رمان ناي خالي سلوچ بررسي کرده است.
نجاتي و همکاران ( )4199در مقالهاي با عنوان « نقد فمنیستي رمانهاي بنات الريتا اثتر
رناء الصان و عادت ميکنیم اثر زويا پیرزاد» با بررسي تیثیرات مکتب فمنیسم بر اثار ايتن
دو نويسنده ،به نقد فمنیستي اثار انها پرداختهاست.
ريدستد )8948( 4نیح ننسیت را درنلد اول مجموعه داستاني مهير يعني شتفق متورد مطالعته
قراردادهاست .به اعتقاد نويسنده دختران نونوان در اين مجموعته بتا ال وهتا و قالتبهتايي از
شخصیت زن به عنوان مونودي ضعیف و بيپناه اشنا ميشوند.
__________________________________________________________________________
Rydstedt
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تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات تط یقي به بررسي رويکرد زنانه در چهتار نلتد اثتر
مهير پرداختهاست و سپس ان را با خوناشام گلشتیري مقايستهکترده استت .در ايتران نیتح
تاکنون تحقیقي در زمینهي مقايسهي مجموعهي خوناشام مهير و گلشیري با رويکرد زنانته
صورت ن رفتهاست.
 -6بحث
فمنیسم نن شي است که در قرن بیستم ،با هدف تغییر ن ترش زلتط نست ت بته زنتان و
حقو انان تشکیل شد .ريشههاي اصلي نقد فمنیستي را بايد در نن شهاي ازادسازي زنان
دردههي  4019میالدي نستجو کترد .درايتن دوره زنتان بته حتق رتي دستت يافتنتد و در
عرصههاي اموزش ،سیاست و بهداشت به فعالیت پرداختند .با انتشار اثر ويرنینیتا وولتف،
باعنوان اتاقي ازان خود ،فمنیسم از عرصهي سیاست به ادبیات پا نهاد؛ اما او نهضت نقتد
فمنیستي از اوايل دههي 4029است .منتقدين فمنیستي با بررسي اثار معت ر ادبیات ،شتواهد
فراواني از استیالي مردان بر زنان بهدستاوردند و تالش نمودند با تجحيه و تحلیل متتون،
زنان را از بندهاي فرهن ي مونود در نامعه رهاسازند .شووالتر 4اصطالح نقتد «زنمحتور»
را وض کرد و ال ويي ارائهنمود که براساس ان مطالعه دربارهي زنان ،بتهعنتوان نويستنده و
تولیدکنندهي متن صورت ميپريرد؛ از اين نهت براي نقد اثتار ادبتي بتر استاس رويکترد

فمنیستي از دو گرايش عمده بهره گرفتهميشود .در گرايش اول که نلوههاي زن نامیدهمي-
شود ،نحوهي ظاهرشدن زن و نقشهاي قال ي او مورد مطالعه قرار ميگیرد .در گرايش دوم
که از ان به عنوان«نقد زنانه» ياد ميشود ،به زن در مقام يك نويسنده تونه ميشود .در نقد
زنانه ،با زنان به عنوان نويسنده و تولیدکننده موانه هستیم که سعي ميکنند به ادبیاتي زنانه
دست يابند .در اين نوع نقد روايت از زنان روايت ميشود و به ايجاد واژگان تازه ،شتیوهي
بیان و ساختار نديد در شخصیتپردازي وزاويهي ديد منجر ميگردد.

-0-6کليشههای جنسيتی
پرداختن به موضوعات زنانه در ادبیات ،همواره يکي از دزدزههتاي اصتلي فمنیستتهتا بتوده
است؛ از اينرو شناخت نقشها و کلیشههاي ننسیتي را در ادبیتات يکتي از مستائل اصتلي در
حوزهي زنان بهحساب مياورند .نظريهپردازان اين گرايش اساسا به اين موضوع ميپردازند کته
__________________________________________________________________________
Showalter
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زن در اثار ادبي با کدام نقشهاي قال ي تعريف شده است .به اعتقاد انها نويسندگان مرد ،ازلب
خوانندگان خود رابهطور ضمني مرد ميپندارند و از ايتن نهتت تصتاوير ارائتهشتده از زن در
اثارشان به گونهاي است که با مقتضیات مردسا رانه همراه است و فرهنب مردسا رانه را تولید
ميکنند( پاينده.)4128 ،از طرف دي ر باتلر 4تقستیمبنتدي مترد و زن بته دو گتروه مختالف بتا
ويژگيهاي يکسان در هر گروه را رد ميکند .وي معتقد است که« اين نظر مغاير با ويژگيهاي

فردي هر شخص ميباشد»( باتلر.)41 :4009 ،به اعتقاد برانون 8کلیشههتاي ننستیتي باورهتايي
پیرامون رفتارها و ويژگيهاي روانشناختي افراد است که« به همراه نقشهايي خا به مترد و
زن نس ت داده ميشود .نقشها از پیشفر هاي بياساس متا دربتارهي انتظتاراتي کته از يتك
ننس مشخص داريم ،سرچشمه ميگیرند و اينکه اينگونه ن رش ازلب دربتارهي يتك نتنس
مشخص و نه ننس دي ر صورت ميگیرد .به اين ترتیتب بتا ويژگتيهتا و ال وهتاي رفتتاري
خاصي که به يك ننس نس ت ميدهیم به افراد برچسب ميزنیم و دو گروه ننستیتي مختالف
را تشکیل ميدهیم»( برانون .)419 :4000 ،فمنیستها معتقدند که نقشهاي ننستیتي اکتستابي
است و فرايندي زيستشناختي نیست .نظام حاکم بر نامعه ازلب مردسا ر است و زنان را در
نهتي هدايت ميکند که در مسائل انتماعي ،فرهن ي ،سیاسي ،اقتصتادي ،ختانوادگي و...زيتر-
دست ن هميدارد؛ ال ته انها منکر تفاوتهاي زيستشناختي بتین زنتان و متردان نیستتند؛« امتا
نميپريرند که تفاوتهايي مانند اندازهي نثه و ريخت و ترکی ات شیمیايي بدن مردان را ط یعتا

برتر از زنان ،مثال باهوشتر يا منطقيتر يا نسورتر و يا ره راني بهتر ميسازد .درنتیجه فمنیسم
میان واژهي «ننس» و واژهي« ننسیت» تمايح قائل ميشود :منظور از «ننس» ساختار زيستت-
شناختي ما به عنوان مونود مؤنن يا مرکر است ،حال انکه «ننسیت» تربیتشدن فرهن ي متا
به عنوان مونود زنانه يا مردانه است»(تايسن .) 481 :4101 ،در باور فمنیستها برتتري متردان
بر زنان به منظور تداوم سلطهي مردان بر مناصب اقتصادي ،سیاسي و انتماعي صورت گرفتته-
است .انها زن حقیقي را مونودي احساساتي(زیرمنطقي) ،ضعیف و فرمان ردار معرفي ميکردند
و در مقابل ان مرداني قرار داشتند که قدرتمند ،دانا و داراي اختیار مطلتق کته ن ايتد بترستند و
گريهکنند تا ضعیف به حساب نیايند .میشل 1براي کمك به تشخیص ننستیت در کتتابهتاي
کودکان چهار دستهبندي ارائه مي دهد که ع ارتند از:
__________________________________________________________________________
Butler
2
Brannon
3
Michel
1
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 -4فعالیتها :او فعالیتها را به پنج دسته تقسیمميکند :کارهاي داخلي انجتام شتده در خانته،
فعالیتهاي اوقات فرازت ،فعالیتهاي سیاسي يا انتماعي ،فعالیتهاي حرفته اي و کمتك بته
اموزش کودکان .کارهاي داخلي ،مانند نظافت اشپحي ،و خريد و ساير کارهاي خانته داري ،در
صورتي در يك متن کلیشه ننسیتي محسوب ميشوند که متن اين امور را وظايفي نشتان دهتد
که ميتوانند فقط در حوزه زنان و دختران باشند .در مقولهي مشارکت در امتوزش کودکتان در
صورتي ت عیض ننسیتي ظاهر ميشود که فقط زنان از سالمت مادي و عتاطفي فرزنتدان ختود
حمايت کنند ،درحاليکه مردان به عنوان مقامي نشان دادهشوند که بهندرت بته عنتوان پتدر بته
تصوير کشیده ميشوند و يا رابطه انها با فرزندان توصیف ميشود .مقوله فعالیتهاي حرفتهاي
وقتي به نقشهاي «انجام کار» و «دستور دادن» تقسیم ميشود ،ننسیت گرايي وارد عمتل متي-
شود .مردها بیشتر در حال اختیارداشتن و ستفارش دادن تصتوير متيشتوند درحتاليکته زنتان
دستورات را انجام ميدهند و وظايفي را به عهده دارند که نیاز کمي به ابتکار عمل دارند.
فعالیتهاي سیاسي يا انتماعي شامل مسئولیتهاي سیاسي يا انتمتاعي ختار از ختانواده يتا
هن ام کار است .فعالیتهاي اوقات فرازت ،به عنوان مثال شتامل سترگرميهتا و فعالیتتهتاي
هنري است .اگر زنان به عنوان ناظر منفعل و مردان به عنوان مجري فعال در اين فعالیتهتا بته
تصوير کشیده شوند و فعالیتهاي اختصا داده شده به پسران پر از متانرانويي و هیجتان
باشد و فعالیتهاي اختصا داده شده به دختران منفعل و فاقد ابتکار عمل ،ميتوان ننستیت
را مشاهده کرد -2رفتار انتماعي و عاطفي :رفتار انتماعي و احساسي شامل احساسات مث تت
و منفي و مقاومت در برابر فشار انتماعي است و در مقابل ان وابست ي و ضعف شخصیت در
مقابل قدرت شخصیت است .ازلب از شخصیتهاي زن به عنوان شخصیتهاي احساسي و از
مردان به عنوان شخصیتهايي پرخاش ر يا بياحساس ياد ميشود .از زنان به عنوان درمانتده و
وابسته ياد ميشود در حاليکه مردان شجاع و مستقل هستند .ضعف شخصیت در متن به شکل
گیجي ،ترس و درماندگي ظاهر ميشود در حاليکه قتدرت شخصتیت در شتجاعت ،احستاس
مسئولیت و توانايي دستور دادن بیان ميشود -.3ارناعات انتماعي :شتامل وضتعیت تیهتل و
خانواده شخصیت ،شغل ،و شیوهي زندگي ميباشد .وضعیت زنان زال ا به ازدوا مرت ط است،
درحاليکه مردان مستقل هستند .مردان به عنوان سرپرست خانوار به تصتوير کشتیده شتدهانتد.
همچنین زنان ازلب تحت عنوان مادر شناخته ميشوند و براي مراق ت از فرزندان در خانه مي-
مانند؛ در حاليکه مردان سر کار مي روند و درامد کسب ميکننتد تتا بتواننتد ختانواده ختود را
تیمین کنند -4زبان :ننسیت گرايي در زبان شامل استفاده بیش از حد از واژگان ننسیت مردانه
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است و از کلمات مردانه براي نشان دادن عملکردها و مشازلي استفاده ميکند که زن و مرد متيتواننتد
داشتهباشند»(میشل.) 4021 ،
نان استفنح 4در مقالهي خود تحت عنوان«ننسیت گونهي ادبي و ادبیات کودك»( )4001بیان متي-
کند که ادبیات از نظريهي قط یت ننسیتي تیثیرپرير است و در نامعه به ويژگيهاي مردانه بیش از
ويژگيهاي زنانه بها دادهميشود .به اعتقاد وي براي هر ويژگي زنانه ويژگي متضادي در مقابتل ان
در مرد ونود دارد که در نامعهي ننسیتگرا فقدان هر يك از صفات و يا داشتن صتفتي ختالف
مورد انتظار از هريك از دوننس ،نامطلوب دانسته ميشود(استفنح .)42-40 :4001 ،وي بیان متي-
کند که براي هريك از ويژگيهاي زنانه متضادي در مقابل ان در مرد ونود دارد.

ویژگیهای زنانه

ویژگیهای مردانه

زي ايي بیروني و لطیف

قدرت دروني

پراحساس ،ماليم ،مطی

بتتياحستتاس ،ستتخت ،تستتخیر
ناپرير

تسلیم -قان

مهانم ،مقتدر

راضي و خشنود

عاصي

در روابط ننسي سنتگرا

در روابط ننسي ط یعتگرا

داراي روحیهي به اشتراكگراري

داراي روحیهي رقابتي

حامي

درندهخو

اسیبپرير

محافظ

شکارضعیف

شکارچي قدرتمند

اعطا شده به عنوان نايحه

رقابتکننده

منفعل( زن فعال= زن شیطانصفت)

فعال

تلفیقگر

تحلیلگر

ط یعتگرا(حامي ط یعت)

منطقگرا

متکي

مستقل

ارام

خشن

__________________________________________________________________________
john stephens

1
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با تونه به نظر میشل و استفنح برخي از مهمترين کلیشههاي ننسیتي که در متون کتودك
و نونوان يافت ميشوند بهصورت خالصه ع ارتند از :زن مونودي ضعیف و وابسته است
و مرد قدرتمند و مستقل .زن در ازدوا سنتگراست و مرد فردي مستقل است و ط یعت-
گرا .زن حامي خانواده و فرزندان است .به امور خانه ميپردازد و تسلیم و قان است و مرد
مانند مقامي مقتدر است که دستور ميدهد و بیرون از منتحل مشتغول استت .زن احساستي
است و مرد پرخاش ر و منطقي .زن مطی و منفعل است و مترد فعتال .در ايتن بختش بته
شناسايي اين مؤلفهها در اثار مرکور خواهیم پرداخت:
-6-0-0تسليم و منفعل /مهاجم و فعال
همانگونه که ق ال نیح بیان شد يکي از کلیشههاي مونود در نوام مختلف اين است کته
زنان افرادي مطی و منفعل هستند و مردان فعال و مهانم .در خوناشتام گلشتیري همستر
وي ويژگيهاي يك زن مطی را داراست که همهي مشکالت را تحمل ميکند و اوست که
با تحمل خود و حفظ خونسردياش به نويسنده کمك ميکند تا از عهدهي مانراهتايي کته
درگیر انها شده بود بربیايد و « اين او بوده کته از ازتاز ايتن متانرا مج تور بتوده تترس و
اضطراب را تحمل کند و دم برنیاورد .او بوده که در تمام اين مدت ،در حاليکه شاهد همه
چیح بوده تالش ميکرده تا من هیچن رانتي از نتان ش نداشتته باشتم»(گلشتیري ب:4108،
 .)88گلشیري با توصیفاتي که از همسر خود دارد ويژگيهاي يك زن خوب را بته تصتوير
ميکشد .همسر راوي در طي داستان نقشي منفعالنه و فرعي دارد و راوي ،همیشته او را از
مانراهاي مختلف دور ن هميدارد .زمانيکه راوي و نريمان براي پیداکردن خوناشامها بته
نن ل ابر ميروند ،او همسر خود را نحد يکي از دوستان پدرش که قاضي است متيبترد و
بهاين شیوه او و دخترش را از قضايا دور ن ه ميدارد .او همچنتین دربتارهي اتفاقتاتي کته
برايش ميافتد و چیحهايي که ميشنود به همسرش چیحي نميگويد «.به زنتم کته دربتارهي
شب ق ل چیحهايي پرسیده بود ،حرفي نحدم ،نح چیحهاي کلي دربارهي خانهاي که پا بته ان
گراشته بودم و حرفهايي که دکتر دربارهي دختري زده بود کته نستد ختواهرش ناپديتد
شده بود»( گلشیري ب.)08 :4108 ،
در نلد اول داستان مهير نیح مطی بودن بلا مخصوصا در نلد اول به چشم ميخورد .ختود بل ا
نیح بیان ميکند که ادوارد با لحن امرانهاي به او ميگويد که «بخور» و او نیح «مطیعانه» اين کتار
را انجام ميدهد(مهير4120 ،الف )428 :يا در بخش دي ري از داستان ،بلا متيگويتد« :درستت
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هن اميکه ميخواستم در مورد ادامهي مستیر از او ستؤال کتنم ،بتا لحتن امرانتهاي گفتت« :از
خروني يك –ده پیچ سمت راست» بي هیچ حرفي اطاعت کردم( همان .)821:همانگونته کته
مشاهده ميشود ،بلا در اين بخش از داستان خود نیح اقرار ميکند ،مطی و منفعل استت و ايتن
ادوارد است که دستور ميدهد و بلا اطاعت ميکند .ريدستد طتي تحقیقتي کته دربتارهي رمتان
گرگو میش داشته است ،بیاننموده که «بلا موظتف استت تمتامي دستتورات و نصتیحتهتاي
ادوارد را بپريرد تا بهعنوان «دختري باهوش» از سوي او پريرفتهشتود .حتالانکته عکتس ايتن
رابطه و تیثیرپريري ادوارد از بلا مصدا ندارد»(ريدستد .)41 :8948،به نظر ميرسد با تونه به
اينکه اين پژوهش فقط در نلد اول اين مجموعه صورت گرفتته استت ،شتايد تحقیتق کتاملي
ن اشد؛ چونکه برخالف نظر نويسنده م ني بر تیثیرگراري ادوارد بر بل ا ،در پايتان رمتان شتاهد
هستیم که در نهايت اين ادوارد است که تسلیم خواستهي بلا شده و برخالف میتل ختود ،او را
به خوناشام ت ديلميکند؛ حتي نیکوب نیح در چند قسمت اقرار ميکند که ادوارد بیش از حد
تسلیم خواستههاي بلا است« .خیلي بد بود که ادوارد هیچ چیحي از بلا نميخواست کته باعتن
ناراحتیش بشه»(مهير )884 :8992 ،تا ناييکه نیکوب اين ويژگي ادوارد را نشانهي ضتعف او
ميداند که باز بر کلیشهي دستور دادن مرد تیکیده کرده ننستیتگرايتي را در ايتن داستتان بته
نمايش ميگرارد« :اين ضعفش رو نشون ميداد که انازه داده بلا هرکار ميخواد در ايتن زمینته
بکنه تا فقط خوشحال ن هش داره .اين نتیجهي خوبي نخواهد داشت»(همان.)814:
يکيدي ر از باورهاي مونود دربارهي زن ،خانهداري و خان يبودن وي استت .زنهتاي رمتان
گلشیري نقش زنان دلسوزي را بازيميکنند که خود را مسئول امور خانه دانسته و بیشتر وقتت
خود را در اشپحخانه گررانده منفعل هستند .در چند قسمت از رمان تصاويري تکرار متيشتود
که خانهداري را به عنوان يکي از وظايف اصلي زنتان يتاداوري متيکنتد« .متادر ارش داشتت
ظرفها را توي ظرفشويي ميشست .عمهي ارش هم با يکتي از ان زنهتا کته تتازه متونته
هیکل خیلي درشتش شدهبودم ،پا شدند رفتند تو اشپحخانه داشتند تعارف ميکردند که ظرفها
را بشتتويند»(گلشتتیري التتف .)42 :4101،و ايتتن تمتترين وظتتايف زنتتان ي را حتتتي در متتورد
خواهرکوچك ارش نیح به نمايش ميگرارد که از دوران کودکي به تمرين اين نقشهتاي زنانته
ميپردازد« .مدام مثل زنهاي بحرگ ميامد ،کنارمان و ميپرسید چیحي نميخواهیم و يا میوه و
شیريني تعارفمان ميکرد»(همان .)42:در داستان مهير نیح ميتوان اين موضتوع را مشتاهدهکترد.
بلا به محض ورود به خانه پدرش ،کارهاي خانه را از او مي گیرد « :شب گرشته فهمیده بتودم
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که چارلي به نح نیمرو کردن تخممرغ و پختن گوشت ،بهرهي دي ري از هنتر اشتپحي نتدارد؛
براي همین از او خواستم تا در مدت اقامتم در خانهي او ،اشپحخانه و امور مربو بته ان را بته
من واگرار کند» ( مهير4120،الف.)11 :
 -6-0-6وابستگی وضعف شخصيتی /استقالل و قدرت روحی
يکي دي ر از نقشهاي ننسیتي که به زنان نس ت دادهميشود ،ضعف شخصیتي زن استت کته
معمو او را فردي ضعیف ،ترسو ،وابستته و در مانتده نشتان متيدهتد ،در حتاليکته قتدرت
شخصیت ،شجاعت ،احساس مسئولیت و توانايي دستور دادن به مردان نس ت داده ميشود.
در داستان مهير اگرچه بلا به اختیار خود ادوارد را انتختاب متيکنتد؛ ام ا شخصتیت وي
همواره وابسته بوده است و به خود و تواناييهايش اعتماد ندارد .بل ا بته قتدري در مقابتل
ادوارد دچار خودباخت ي ميشود که از او تقاضا ميکند او را بته ختوناشتام ت تديل کنتد؛
اگرچه در روند داستان سعيشدهاست علت اين مسئله ناشي از عشتق بل ا بته ادوارد نشتان
داده شود؛ اما به نظر ميرسد که اين امر از ضعف شخصیت بلا و نداشتن استتقالل روحتي
وي نشیت گرفته باشد و نداشتن استقالل شخصیتي را به ذهن مخاطب نونوان خود القاء-
ميکند .در اين داستان در حاليکه ادوارد با ت ديل بلا مخالفت ميکند ،بلا روح خود را به او
ميفروشد «.من اهمیت نميدم ادوارد .اهمیت نميدم! تو ميتوني روحم رو از من ب یتري.
بدون تو من روح نميخوام .روح من فقط متعلق به توئه»(مهير ب)12 :4120 ،؛ از طرفتي-
دي ر زمانيکه ادوارد او را ترك ميکند ،بلا از عهدهي حل اين مسئله برنميايد و بته دلیتل
وابست ي روحي و شکلن رفتن شخصیت ،با نیکوب دوست ميشود و وقت خود را با او
ميگرراند .با شروع وابست ي او به نیکوب ،ادوارد بازميگردد و بلا مجددا ادوارد را ق لته-
ي امال خود قرارميدهد؛ گويي شخصیت بلا چنان بهونود مردان وابسته استت کته بتدون
ونود يکي از انها دوامنمياورد و با ن ود يکي ،دي ري را ناي حين ميکنتد؛ بتهطتوريکته
خود او نیح گاهي بهخاطر اين مسئله عراب وندان ميگیرد« .احساس گنتاهي کته بته متن
دستدادهبود ،ياداوريميکرد که شايد ناخواستته از او بتراي درد تنهتاييام استتفادهکترده-
بودم»(همان .)410 :با اين ونود بلا نميتواند بر تنهايي خود پیروزشود و با اين تونیته کته
«به تنهايي نميتوانم از عهدهي اندوهم برايم»(همان ،)14 :به دوستي خود با نیکوب ادامه-
ميدهد.
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وابست ي روحي به مرد را در خوناشام گلشیري نیح ميتوان مشاهده نمود .اشکان بعتد از
اينکه به خوناشام ت ديلميشود ،به ديدن نامحد خود ،ريتا متيرود .ريتتا پتس از فهمیتدن
موضوع ،از او درخواست ميکند که او را به خوناشام ت ديل کند .اشکان مخالفت ميکنتد.
براساس گفتههاي ريتا « نميخواست منو ت ديل کنه .من ازش خواهش کردم .من بته پتاش
افتادم و ازش خواستم ت ديلم کنه»( گلشیري ب.)414 :4108،

ترس يکي دي ر از نقشهاي ناشي از ضعف شخصیتي استت کته از متردان دور دانستته-
شدهاست؛ در خوناشام گلشیري با متوارد زيتادي از تترس راوي موانتهمتيشتويم .راوي
زماني را که با خوناشام مالقات ميکند ،اينگونه توصیف ميکند«:در تمام بتدنم احستاس
کوفت ي ميکردم .خواستم بلند شوم؛ اما هنوز زانوهايم متيلرزيدنتد»(گلشتیري ب:4101 ،
 .)19وقتي نريمان از او ميخواهد که با خوناشام قرار ب رارد تا از اين طريتق مکتان او را
پیداکنند ،پس از مدتي از کار خود پشیمان ميشود و تمام مدت با خود درگیر استت کته از
شهر فرارکند «.ترسي در دلم کاشته بودند که ميدانستند هرگح از بین نخواهدرفت و مرا بتا
اين ترس رها کرده بودند ،تا روزي که باز به سرازم ميامدند .درست مثتل شتکارچي کته
شکارش را در دشت بحرگي به دام مياندازد»(گلشتیري ب)448 :4108 ،؛ از طترف دي تر
ويژگي ترسو و شکار ضعیف بودن ،صفتي است که در نقشهاي ننستیتي ستنتي بته زنتان
نس ت دادهشدهاست و گلشیري نیح براي نشاندادن ترس اشکان ،او را به دختر تش یه کترده
است« .باز ياد لحظهاي افتادم که اشکان داشت مثل دخترها نیت متيکشتید»(گلشتیري ب،
 .)11 :4101با تونه به موارد ذکرشده به نظر ميرسد اين ويژگي در اين داستان تتا حتدي
تعديل شدهاست .مردان نیح مانند زنان ميترسند و از سوي دي ر زنان نیح گاهي مثل متردان
شجاع ميشوند .همسر راوي از شخصیتهايي است که در هن ام نونواني خود بتا ونتود
سفارش موکل پدرش م ني بر ونود سب در باغ همراه خواهرش بته بتاغ رفتته بتا همستر
موکل که خوناشام شده مالقات ميکند و بعد از ان مانرا را به کسي نميگويد تا زمانيکه
براي همسر خود تعريف ميکند و همسرش از او ميپرسد ايا به باغ رفتید؟ به اين موضوع
افتخارکرده ميگويد «اره فکر کردي بیخود زن تو شدم»(همان .)82 :در داستتان متهيتر نیتح
ترس بلا از عادات ادوارد به عنوان يك خوناشام تا حدودي کمرنب شدهاست؛ به طتوري-
که خود ادوارد نیح وقتيکه بلا اعتراف ميکند دي ر از اين موضوع شوکه نميشود ،معتر
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ميشود «:اما بايد بشي ،يه ادم معمولي بايد شوکه بشه تو حتي شوکه به نظر هتم نمتياي»(
مهير 4120 ،الف.)421 :
 -6-0-9احساسی و حامی /پرخاشگر و منطقی
احساسيبودن زن يکي از نقشهاي ننسیتي است که فمنیستها معتقدهستند ،نامعته ان
را بهونوداوردهاست «.مرت ط ساختن عقالنیت و عینیت با امر مردانه و عاطفه و ذهنیت بتا
امر زنانه تکرار بىشرمانهترين کلیشههاى مربو به ت عیض ننسیتى است»( طاهري:4122 ،
.)01
4
به اعتقاد يارمش رمان خسوف( )8992از مجموعهي استفني مهير بهخاطر موضوع ستقط
ننین داراي مضامین مشخص ننسیتي است(يارمش ،8990به نقل از ريدستتد)8948 :؛ ام ا
ميتوانگفت که اين ط یعت زنان است که از مردان عاطفيتر هستند .اينکه بلا حاضرنمتي-
شود فرزند خود را سقط کند نحئي از ذات زنانهي اوست؛«يعني زن بیش از انکه به فرمان
خوداگاه رفتار کند ،به اشارات ناخوداگاه گوش ميدارد و بیش از انکه به مغح رنوع کنتد،
با قلب خود ميانديشتد .نترم رفتتار ختا ختويش را دارد»(دانشتور)01: 4129 ،؛ ام ا
زمانيکه بلا براي ن هداشتن فرزند خوناشام خود ،ق ل از ت ديلشدن به خوردن خون اقدام
ميکند ،تحت تیثیر نقشهاي ننسیتي مونود در نامعه قرارگرفتهاست .اين در حالي است
که بلا ق ل از اين مسئله در اينکه روحي انساني داشته باشد يا ت تديل بته ختوناشتام شتود
دچار ترديد شدهبود« .حا که دقیقا کشف کرده بودم انسانبودن چهقتدر متيتوانتد ختوب
باشد ،داشتم وسوسه ميشدم تغییري در برنامتههتايم بتهونتوداورم... .انتختاب روزبتهروز
سختتر ميشد»(مهير )41 :8992 ،بهنظر ميرسد اينکه بلا براي حفظ همسر يا فرزند خود
حتي شخصیت انساني خود را نیح فدا ميکنتد ،تحتت تتیثیر امتوزههتاي نامعته م نتي بتر
فداکاري زن ميباشد.
در خوناشام گلشیري زمانيکته راوي بتراي پیتداکتردن ختوناشتامهتا متيرود ،اگرچته
همسرش اصرار مي کند تا با او همراه شود؛ ام ا او مخالفتت کترده در نهايتت او را بتا ايتن
سخن که « ب ین يه نفر بايد پیش بچه باشه .بايتد بفهمتم ايتن يتارو باهتام چکتار داره» بته
صورت تلويحي وظیفهي بچهداري همسر را به وي ياداوريميکند و با استفاده از فعلهاي
امر و نهي «حرفشو هم نحن»«،بايد همیننا بموني»« ،بايد بدونم چرا دست از سترمون بتر-
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نميداره»( گلشیري ب )11 :4108 ،همسر را مج ور به اطاعت ميکنتد و گويتا همستر وي
نیح با اين سخنان ،به نقشهاي حمايتت از فرزنتد رضتايت داده مانتدن در کنتار فرزنتد را
ترنیح ميدهد.
6-0-0زیبایی بيرونی /قدرت درونی
نقشهاي ننسیتي در زنان اين دو مجموعهي داستاني نیح تیثیر داشتهاست .عروستان زي تا
براي زنان مخاطب داستان ،مالك و معیار هستند .چنین مالكهاي ارماني تشويشهاي زنان
را دوچندان مي کند .ال وهاي ارائه شده ،درك زنان را از خويشتن ،ظاهر و بدنشان تغییتر و
همچنین اين پندار را که زنان مطیت و درمقابتل متردان از ختود گرشتتهانتد ،شتکل متي-
دهند(هوريهان.)481 :8998 ،
در هر دو اثر ،زناني که همسران خوناشام دارند با اين دزدزه روبرو هستتندکه همستران
انها هرگح پیر نميشوند ولي زنان به زودي پیتر شتده در مقابتل متردان زي تايي ختود را از
دست ميدهند .اين امر باعن از دستدادن اعتماد به نفس در انان شده است .به طوريکته
مهتاب وحشتناكترين چیح را در زندگي خود ،اين ميداند که هر روز برود نلتوي ايینته و
ب یند که دارد پیر ميشود؛ اما تنها کسي که با تمام ونود دوستتش دارد ،درستت عتین روز
اول باشد»(گلشیري الف .)411 :4108 ،بلا مدام خود را تحقیتر و سترزنش متيکنتد .او بتا
سخنان مختلف نشانميدهد که از وضعیت نسماني خود راضي نیست .با تونه بته اينکته
راوي زندگي بلا زن است اين احساسات زنانه را دقیقتر به تصوير ميکشتد« .تفتاوت بتین
من و او دردناك مينمود .او پیکر باشکوهي داشت و من ...خیلتي معمتولي بته نظتر متي-
رسیدم...اين نکته به طور خجالتاوري اشکار بود»(مهير الف .)11 :4120 ،بلا اين موضتوع
را حتي به ادوارد نیح ميگويد و در مقابل او احساس ضعف و حقتارت متيکنتد «.متن بته
خودم به اندازهي کافي اعتماد ندارم ...از اين نظر که شايستهي تو باشم چیحي در ونود من
نیست که براي تو نرابیت داشته باشه»(همان)818 :؛ ال ته در اين داستتان همتهي ضتعف-
هايي که بلا در ازاز داستان داشته است ،پس از فرايند ت ديلشدن به خوناشام ،به نقطتهي
قوت او بدل مي شود .بل ا کته پتس از ت تديل شتدن ،ختود را در اينته بته زي تايي متادر و
خواهرادوارد ميبیند توصیفات منفي گرشته را کنار ميگرارد و اقرار ميکنتد کته « مونتود
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فضايي داخل شیشه بدون چونو چرا زي ا بود ،هر ذرهاش به زي ايي الیس و اسمه .4چهتره-
اش کامال خونسرد بود تراشهاي از يك الهه»(مهير .)141 :8992 ،او که ق ل از ايتن ختود را
مونودي دست و پا چلفتي و زیر منطقي ميدانست ،گتاهي بیتان متيکنتد کته او از ادوارد
قويتر شده است بهطوريکه گاهي ادوارد نیح از تغییرات او تعجب ميکند« .تو ن ايد بتوني
هیچکدوم از اينکارها رو انجام بدي .تتو ن ايتد ايتنقتدر...اينقتدر منطقتي باشتي»(همتان:
.)181که اين امر را ميتوان ناشي از بحران هويت در دورهي نونواني دانست .هويتيتابي
يکي از ويژگيهاي اصلي دورهي نونواني است .نونوان در اين دوره از خود ميپرسد من
کیستم؟ ايا من زي ا هستم؟ايا من قدرتمند هستم؟ چ ونته زنتدگي کنم؟و...پاستخ بته ايتن
پرسشها که چند سال ادامه خواهديافت منجر به اگاهي و شناختي حیاتي متيشتود(هويت
يابي) .در اين دوره انسان با انرژي و حساسیت در برابر بازتتابهتاي محتیط و مستئولیت-
پريري فردي به دن ال کسب هويت است و بايد نقطهي اتکايي براي پیوند ختود بتا نتنس
متفاوت و ارزشهاي فرهن ي و انتماعي اطراف بیابد(شفرز .)4121 ،بل ا در ابتتدا هويتت
خود را نميپريرد و به هر طريقي از ان فرار ميکند؛ اما رفتهرفته هويت اصتلي ختود را تتا
پايان داستان باز مييابد؛ اگرچه اين تغییرات بلا در قالب ختوناشتامي وي صتورت گرفتته
است؛ اما ق ل از ان نیح شروع تدريجي هويتپريري را در شخصیت بلا ميتتوان مشتاهده-
کرد .افحايش سن در ابتداي داستان بیشترين چیحي بود که او را ازار متيداد؛ کتمکتم رنتب
ميبازد و او اقرار ميکند که« هیجده يا نوزده يا بیستت ...واقعتا اهمیتتي داشتت؟»(متهيتر،
.)41 :8992
 -6-0-8سنتگرایی در ازدواج /طبيعتگرایی
يکي از باورهاي سنتي در مورد مردان ط یعتگرايي در روابط ننسي است .کیوان يکي از
مردهاي داستان گلشیري است که عهدهدار اين نقش ننستیتي شتدهاستت .در ايتن بختش
مهتاب با پسري اشناميشود که به يکدي ر دلميبندند و پس از مدتي مهتتاب بته او متي-
گويد تصمیمگرفتهاست از صمیم قلب و براي ابد با او باشد؛ از ايننهت حترف ازدوا را
پیش ميکشد؛ اما کیوان به او ميگويد که « تصمیم ندارد با من ازدوا کند .گفت فکر مي-
کند که ازدوا عشقمان را از بین ميبرد و از اين حرفها(»...گلشیري ،ب)18: 4108 ،؛ بتا
تونه به فضاي حاکم بر نامعهي ايرانتي ،سترباززدن مترد از ازدوا را متيتتوان نشتانهي
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ط یعتگرايي شخصیت مرد داستان دانست؛ اما در اثر مهير اين مانرا برعکس اتفتا متي-
افتد .زماني که ادوارد از بلا تقاضاي ازدوا ميکند او مخالفت کرده و معتقد است که ن ايتد
در سن هیجده سال ي تن به ازدوا بدهد (مهير .)8992 ،در اين داستان اگرچه سعيشتده-
است که زن داستان قدرتمند و فارغ از باورهاي سنتي زنانه نشاندادهشود ،اما به نظتر متي-
رسد که نويسنده گاهي ناخوداگاه گرفتار کلیشههاي ننسیتي شده است .بلا در ابتدا زني بتا
ارمانهاي زن امروزي به تصوير کشیدهاست که حاضتر بته ازدوا بتا ادوارد نمتيشتود و
ازدوا در اين سن را امري سنتي ميداند و حتي مادر او نیح با ان مختالف استت و معتقتد
است حداقل بايد در سن سي سال ي ازدوا کند؛ اما زماني که براي ت ديل شدن بته ختون-
اشام ،با شر ادوارد م ني بر ازدوا موانه ميشود ،او نیح مانند بسیاري از زنتان باورهتاي
خود را رها کرده پیشنهاد ادوارد را ميپريرد که بهنظرميرسد اين امر تا حدودي موافتق بتا
ذات زنانهي بلاست.
-6-6زبان و شيوهی روایت
به اعتقاد فمنیستها ادبیاتي که مردها خلق کردهانتد و در ان زنتان نقشتي فرعتي و منفعتل
دارند ،فاقد ارزش است .نقد زنانه اصطالحي است که براي اولین بار شوپنهاور ان را بتراي
مطالعه و تحلیل اثار زنان ،مطرحکرد که در ان س ك ،درونمايه و ساختارهاي زباني و انواع
ادبي را در نوشتار زنانه مورد بررسي قرارميدهد .زبان هر اثر ادبي که بهونود ميايد داراي
ساختاري زباني است که به نويسندهي ان نس ت داده ميشود .ساختار زباني متني که توسط
زن نوشتهشدهاست چون از ويژگيهاي زنانه درك بهتري دارد ،با ساختار زبتاني متنتي کته
توسط مرد نوشتهشدهباشد ،متفاوت است .تفاوتهاي زبانشتناختي نخستتین بتار از ستوي
انسانشناسان دركشد و سپس زبانشناسان تحقیقتات گستتردهاي را در چ تون ي تفتاوت
زبان زن و مرد انجامدادند .اين پژوهشها با سته رويکترد انجتام شتد :تجربتي ،روانکتاوي
وساختارشکني .در رويکرد تجربي که متعادلترين شیوهي نقد زبان زنانه وشناخت تفتاوت
زبان زن ومرد است ،اعتقاد بر اين است کهزبان وننسیت دو ،نظام مستقلاند ،ولي درعمتل
بر يکدي ر تیثیرميگرارند(يحداني و نندقي.)18 :4128 ،
زنان از نظر بیولتوژيکى داراى روحیتات ،عواطتف و ذهنیتت ختا ختود هستتند و در
نوشتن به دن ال موضوعاتي ميروند که با بینش زنانهي انها متناسب باشد؛ و زبان و ست کي
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را انتخاب ميکنند که مطابق با اين ويژگيهاي انها باشد؛ از اينرو ارت تا هتاي کالمتي در
س ك ،روايت و لحن زنان با مردان متفاوت است .به اعتقاد استیونح تمام نن ههاي گفتمتان
(زبان ،ساختار ،بینامتنها ،انواع ادبي ،زاويهي ديد ،کانونيستازي)  ،داستتان( شخصتیتهتا،
موقعیتها ،کنشها ،به ودها و تخريبها) و معنا(درونمايههتا ،داوريهتاي ارزشتي و )..را
ميتوان داراي توان ننسیتپريري دانست(استیونح.)4122 :00 ،
يکي از ويژگيهاي رمانهاي زنان اين است که شخصیت اول اين اثار زن يا دختر استت.
«اين ط یعى است کهمردان ،قهرمانان وشخصتیتهتاى اول داستتان ختود را بیشتتر از میتان
مردان انتخاب نمايند و زنان هتم بتا تونته بته شتناخت بیشترشتان از زنتان و احساستات
وعاليقشان ،شخصیتهاى اول داستانهايشان زنان باشند»(حسیني .)02 :4121 ،در اثر مه-
ير شخصیت اول زن است و ط یعتا راوي و شخصیت اول رمان گلشیري نیح مرد ميباشد.
از انجا که بیان نحئیات زندگي از ويژگيهتا و عاليتق زنتان استت ،در رمتان متهيتر بته
توصیف نحئیات پرداختهشدهاست .اطناب و پرگويي يکي دي ر از ويژگتيهتاي نثتر زنانته
است که در شیوهي ن ارش مهير نیح نمايان شده است بهطوريکه گاهي توصتیفات زيتاد و
پرگويي ،خواننده را خستهميکند .استفني مهير در اثر خود بیشتر به روابط میتان زنو مترد،
عاليق و احساسات افراد خانواده نس ت به يکدي ر پرداختهاست .ايتن در حتالي استت کته
مردان کمتر به نکات ظريف تونه کردهاند؛ در نتیجه اثار نويسندگان مرد نیح بته پیتروي از
اين خصوصیت مردانه ،خالي از اين ويژگي است و اين مسئله را در داستتان گلشتیري بته-
وضوح ميتوان مشاهده نمود.
بلا زمانيکه از زبان ادوارد ميشنود که خوناشام است ،خونسرد است؛ بهطوريکته ادوارد
هم معتقد است او بايد شوکه ميشد« :توانستم رنب چشمهايش را تشخیص بتدهم ،رنتب
انها روشنتر از هر زماني در گرشته شدهبود و چیحي ش یه قهتوهاي طاليتي بتود .اعتتراف
کردم «من در کنار تو خیلي احساس امنیت ميکنم» گفتن واقعیت احساس زیرقابل وصتفي
را در من بهونود اورده بود»( مهير الف .)421 :4120 ،نويسنده با بیان احساسات و روابتط
میان افراد ،فضايي را در رمان ايجاد ميکند که نه بلا ميترسد و نته فضتاي وحشتت بتراي
مخاطب به تصوير کشیده ميشود .حتي زماني که بل ا بتراي اولتین بتار ادوارد را ختار از
پوستهي انساني و ظاهر محتا همیش ياش ميبیند ،با اينکه اقرار ميکند که ترسیده است؛
اما ترسي به مخاطب داستان القتا نمتي شتود؛ چتون حتتي در ايتن لحظته نیتح بتا توصتیف
احساسات بلا ،فضاي وحشت تلطیف ميشود« .هیچوقت کمتر از اين انسان ن ود يتا بیشتتر
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از اين زي ا .با صورتي رنبپريده و چشمان باز ،مثل پرندهاي که چشتمانش را در چشتمان
ماري قفل کردهبود نشستم .به نظر ميرسید که چشمان دوستداشتياش با برقي از هیجتان
درخشیدند»(همان . (824 :اين در حالي استت کته خواننتده در داستتان گلشتیري ،بتا بیتان
صحنههاي ترسناکي که با نمالت کوتاه و براساس ط یعت خشتن مردانته بیتان شتدهانتد،
هیجان وحشت را هن ام مالقات با خوناشام به خوبي لمس ميکند « .ناگهان دختر همتان-
طور که به ديوار چس یدهبود ،سر چرخاند طرف من و با چشمهاي سرخ رن ش ،خیرهشتد
به نايي که من بودم و ل خندزد دور دهانش خونالود بود .همتان وقتت در را زدم بتههتم.
نحديك بود هماننا بیفتم روي زمین»(گلشیري الف.)01 :4101 ،
واژههتايي کتته متتهيتتر در اثتتر ختتود بتتهکتتاربتتردهاستتت ،بیتتان ر احساستتاتي ماننتتد عشتتق،
تنهايي،حسرت ،رؤيا و...است که بسامد اين واژهها در اثر گلشیري کمتر است و در عتو
واژههايي مثل ترس ،وحشت ،خون و ..نمود بیشتري پیداکردهاند؛ از سويي دي ر زنان چون
محتا هستند ،از زباني مؤدبانه استفادهميکنند که اين موارد در زبتان مردانته متورد تونته
قرارنميگیرد و گلشیري در قسمتهاي مختلف واژههايي مثل "محخترف"" ،خرختودتي"،
"خاك برسرش"" ،زن چا " و...را بهکاربردهاست .يکي دي ر از موارد تفاوت زبان مردانته
در داستان گلشیري اين است که در طي داستان خود ،از همستر راوي او بتا لفتظ زن يتاد-
کردهاست « .زنم گفت :هیچوقت بهت ن فته بودم .اونوقتها که دبیرستان ميرفتم يته روز
بابا ما رو برد باغ يکي از موکلهاش...صداي دخترم را شتنیدم کته اب متيخواستت .زنتم
گفت «يه نا وايسا اب ب یر»( گلشیري ب.)82 :4108 ،؛ ال ته اين مسئله را ميتتوان ناشتي
از تابوي مخفي ن هداشتن نام زنان در نامعهي سنتي دانست.
-9نتيجهگيری 
در پژوهش حاضر خوناشام گلشیري و مهير براساس رويکرد فمنیستتي مقايستهشتدند و
به پرسشهاي تحقیق به شرح زير پاسخ داده شد:
ايا اثار مورد نظر به تقويت ايدئولوژي مردسا ري ميپردازند؟ زنان در اين اثتار چ ونته
ترسیمميشوند؟ مهمترين نتايج بهدستامده گوياي اين است که کلیشههاي ننسیتي ستنتي

در هر دو داستان نمايانشدهاست؛ مهير سعيکردهاست از بهکارگیري اين کلیشهها پرهیتح-
کند و تا حدودي انها را تعديل کند؛ اما گاهي نیح ناخوداگاه در دام انها گرفتتارشتدهاستت.
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بعضي خصوصیات زنانه مانند احساساتيبودن و فداکاري در حق فرزند را متيتتوان نتحء
ط یعت زنانه دانست؛ اما مهير با افرا در اين موارد نقشهاي ننسیتي زنانه را به مخاطتب
خود القاءميکند .اصرار بلا بر از دستدادن روح انساني خود بهختاطر عالقتهي فتراوان بته
ادوارد ،نوشیدن خون بهخاطر ننین خوناشام خود و خوناشام شدن بخاطر حفتظ فرزنتد
در زمانيکه وسوسه شدهبود انسان بماند ،از اين موارد ميباشند .يکي دي ر از اين نقتشهتا
وابست ي بلا به ادوارد است که با پريرش و القاء اين نقش به مخاطب ،به ستم بر زنان دامن
ميزند.
ايا همانگونه که خوناشامها از افسانههاي اروپايي به داستان گلشیري واردشدهاند ،عنصر
نوع ن اه به زن نیح از فرهنب اروپايي به داستتان وي انتقتاليافتتهاستت؟ گلشتیري اگرچته
خوناشامها را از اروپا به کوچههاي تهران وارد نمودهاست ،اما بهنظرمتيرستد کته در ايتن
مورد برخالف شیوهي مهير عمل کردهاست و کلیشههاي ننسیتي را بارها تکرارنمودهاست.
وي در چند مورد نیح کلیشههاي مونود در داستان مهيتر را در داستتان ختود تکترار کترده
است؛ بهعنوان مثال ت ديلشدن ريتا به خوناشام همانند بلا و بخاطر وابست ي به مرد ،ترس
از پیرشدن زنان در مقابل نواني همسران خوناشام انها و سرباز زدن از ازدوا به بهانتهي
از بینرفتن عشق .ناگفته نماند که اين موارد ،در داستان گلشیري بیشتر از اثر متهيتر تحتت
تیثیر گفتمان مردسا ر قرارگرفتهاند .اگرچه در روايت گلشیري ،مهتاب ماننتد بل ا از پیتري
خود و نوانماندن همسر وحشت دارد ،اما اين ن رش او تغییر نميکنتد و تتا پیتري بتا او
همراه است؛ در صورتي که در داستان مهير بلا در نهايت تغییتر کترده و ايتن افکتار وي را
ميتوان ناشي از بحران هويت در دورهي نونواني وي دانستت .سترباز زدن از ازدوا نیتح
کلیشهي ننسیتي دي ري است که در داستان گلشیري با تونه بته ط یعتتگرايتي متردان و
فرهنب حاکم بر نامعهي ايراني به کیوان نس ت دادهشدهاست و اين در حالي است کته در
داستان مهير اين ادوارد است که برخالف بلا ،ازدوا را عاقالنه ميداند که اين امتر را متي-
توان نشان ر مخالفت نويسندهي زن با مردسا ري حاکم برنامعه دانست .مهير سعي کرده-
است با تعديل نقشهاي ننسیتي اثر خود ،برابري ننسیتي را به مخاطب نونوان القاءکنتد،
اگرچه بنا به ط یعت زنانه شخصیت داستاني وي نیح در نهايت افکار خود را بهخاطر عشق،
کنار گراشته به ازدوا رضايتميدهد.
بررسي س ك ن ارش نويسنده چه کمکي به تشتريح شتکلي از ن تارش زنانته متيکنتد؟
گفتمان مردسا ري گلشیري حتي درانتخاب زبان و لحن نويسنده نیتح نمايتان شتدهاستت؛
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 بیتان احساستات و،درحاليکه زبان نوشتار مهير زباني زنانه است و بتا توصتیف نحئیتات
.نحئیات روابط خانوادگي همراهشدهاست
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