
 

  نقد فمينيستي رمان خاله بازي اثر بلقيس سليماني
  1زاده دكتر غالمحسين غالمحسين

  2سارا حسيني

  چكيده
 فمينيسم به عنوان جنبشي اجتماعي و حركتي شورشي، به سرعت سير حركت خود را از جامعـه شناسـي بـه سـوي ديگـر     

را تحت تأثير خود قرار داد، ) text(فمينيستي در ادبيات داستاني، نه تنها جهان متنهاي  انعكاس نگره. سوق داده استها  رشته
نويسـندگان زن ايرانـي   . شد، نيز تأثير بسزايي نهاد مي بر زنان روا داشته) context(در مبارزه عليه ستمي كه در جهان فرا متن

ي  كه مضامين فمينيستي را چنان كه مورد پسـند جامعـه  اند  نوشتههايي  ترقي خواهانه، داستانهاي  انديشه نيز گاه به تأثير از اين
گرچه هنوز مناقشه بر سر بود و نبود نگارش زنانه وجود دارد، فرض اين مقاله . ايراني معاصر باشد، در خود منعكس نموده اند

خود دارند و گواه اين مدعا زبان و بيان متفاوت در آثـار داسـتاني آنـان    بر اين پايه استوار است كه زنان نگارشي خاص جنس 
آن، نويسنده به هاي  هشتاد است كه در بسياري از بخشي  رمان خاله بازي اثر بلقيس سليماني، يكي از آثار داستاني دهه. است

اعي زني نـازا را بـه تصـوير كشـيده     زن محور پرداخته است و زندگي خانوادگي و اجتمهاي  شكل خودآگاه به بازتاب انديشه
مـالي و عـاطفي از   هاي  حمايتي  اين تصوير، بسيار نزديك به واقع و روايت زندگي دشوار زني است كه با وجود همه. است

به همـين دليـل اسـت كـه در     . شود مي همسر، به دليل فقدان توان فرزندزايي، بسياري از عاليق و خواسته هايش ناديده گرفته
از زن اي  كند تـا بـار ديگـر قربـاني تصـوير كليشـه       مي ستان، بر خالف آنچه كه جامعه از او انتظار دارد، صحنه را تركپايان دا
گـردد،   مـي  اثر و حتي كاربرد واژگاني كه بيش از همه بر زبـان سـخنوران زن جـاري   ي  از سوي ديگر زبان و بيان زنانه.نگردد

 .شد و زبان اثر چگونه زباني بود مي داستان، مرد بود، داستان چگونه روايتي  سندهدارد كه اگر نوي مي مخاطب را به انديشه وا
  ، نگارش زنانهزن محورهاي  فمينيسم، ادبيات داستاني، جهان متن، انديشه :واژگان كليدي

 مقدمه

معنـاي  است كه اگر چـه بـا   » جنبش آزادي زنان« و » طرفداري از حقوق زن« فرانسوي به معنياي  ، واژهفمينيسم
فمينيسم باور داشتن بـه حقـوق    .)5،1389 :مراد خاني و طالبي( »تاريخ داردي  قدمتي به اندازه. نوين استاي  كنوني، واژه

هاي قرن بيسـتم بـوده كـه     و يكي از پر شورترين تئوري زنان و برابري سياسي، اجتماعي و اقتصادي زن و مرد است
از جامعه شناسي تا روان شناسي، از سياست تا هنر، از تـاريخ تـا   «و  هاي بسيار گرديده است ي چالش همواره عرصه

هـاي   ش از صد و پنجـاه سـال اسـت كـه جنـبش     بي )10:1389 رابينز،( »شود همه جا ردپايي از آن ديده مي... ادبيات و 
ر و آزاد و فمينيستي جهان و زنان متفكر و انديشمند، براي تأييد و تثبيت معناي زن به عنـوان موجـودي خـود مختـا    

امروزه بعد از گذشت صد و پنجاه سال، فمينيسم «كنند و  مي كسب حقوق او در فضاهاي عمومي و خصوصي مبارزه
  .)103:1380حقدار،( »از تفكر اجتماعي شده استاي  فراسوي برخوردهاي حزبي و ايدئولوژيك تبديل به شيوه

هاي مختلفـي نيـز تقسـيم     پشت سر نهاده و به گرايشتلفي را كنون مراحل مخاين جنبش از ابتداي حركت خود تا
تـوان در چهـار مرحلـه بررسـي كـرد؛       تاريخ اين جنبش را مي. را دارند خود شده است كه هر كدام اعتقادات خاص

ي  و بــاالخره دوره 1990تــا  1968ســوم از ي  ، دوره1968تــا  1918دوم از ي  ، دوره1918تــا  1848اول از ي  دوره«
مدني جهـاني  ي  جهاني شدن مسائل زنان و شركت فعال آنان در جامعهي  تا به امروز است كه دوره 1990چهارم  از 
، »فمينيسم اگزيستانسياليسـتي «، »فمينيسم ليبرال«هايي چون  ها و گونه فمينيسم داراي گرايش). 104:همان(».بوده است

هـا   ي آن همـه است كه » فمينيسم پست مدرن«و » فمينيسم سوسياليستي«، »فمينيسم ماركسيستي«، »فمينيسم راديكال«
اي از  هـا بـر جنبـه    يشهر يـك از ايـن گـرا   . تئوريك كلي و عمومي، مشترك هستندهاي  در مباني فلسفي و شاخص

                                                            
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس -1
  كار شناس ارشد دانشگاه تربيت مدرس -2
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توافـق نداشـتن   «ه اسـت، امـا   اند و عقايدشان گاه در تأييد يكديگر و گاه در تضاد با هم بـود  د داشتهحقوق زنان تأكي
مهـم تـرين عامـل تفكيـك     » زن« رودستي زنان و تشخيص مناسب ترين راه براي دستيابي به آزاديي داليل ف درباره
ي  در اين مقاله تالش شده است تا تمايز لحن و زبان زنانـه . )11:1380مرنيسي،( ».هاي فمينيستي از يكديگر است نظريه

مينيسم و نفوذ آن در آثار ادبي، به اين ي هشتاد نشان داده شود و ضمن بررسي مختصر سير ف آثار نويسندگان زن دهه
ي يكـي از   ي هشـتاد و نوشـته   سوأل اساسي پاسخ داده شود كه رمان خاله بازي به عنـوان اثـري كـه محصـول دهـه     

نويسندگان زن اين سال هاست، تا چه اندازه توان خلق زبان زنانه را در خود داشته و به چه ميزان، تحت تأثير افكـار  
  .مينيستي بوده استي ف خواهانه ترقي

  فمينيسم در ادبيات
ها سوق داد و در ادبيات نيـز   به سوي ديگر رشتهاز جامعه شناسي جنبش فمينيسم به سرعت سير حركت خود را 

را تحـت تـأثير   ) text(جا باز كرد و حركتي انتقادي و شورشي را در ادبيات داستاني بنياد نهاد كه نه تنها، جهان مـتن 
 )context(در مبارزه براي پايان دادن به ستم در جهان خارج از مـتن ] نيز[نقش ارزشمندي« قرار دادي خود  نگاه تازه
دليل اصلي پذيرش اين نوع تفكر در ادبيات داستاني آن بود كه زنان نويسـنده  . )328:1383:گرين و لبيهان( »كند بازي مي

داسـتان  (شـارلوت برونتـه  . به نام ادبيات منتقل كننـد  خواهي خود را با ابزاري دنبال راهي بودند تا صداي برابريبه 
، در داستان هايش زناني را به عنوان قهرمان، برگزيد كه به طور عرفي زيبا و دلربا نبودند، مانند زنان قهرمانش )نويس

معنـي   تأكيد بر جذابيت فيزيكي در قصه الزاماً  بـدين «هدفش از اين كار اين بود كه نشان دهد. ويلتو جين اير در 
باور منتقد فمينيسـت بـر ايـن     )84:1389رابينز،( »تواند به طرق ديگر جالب و دلربا باشد نيست كه يك زن بد قيافه نمي

ي مـرد   ر جامعه اسـت و از آن جـا كـه جامعـه    ي زمان، مكان، نگاه و تفك ادبي بيش از هر چيز ثمرهاست كه يك اثر 
نويسـد،   مـي  شايد در داستاني كه يك مرد. را داردها  ، همين ويژگيساالر، نرينه محور است، كار ادبي چنين جوامعي

اي تحسـين   هايي همه پسند و زيبـايي  هاي غير جسماني به وصف در آيد بلكه با ويژگي شخصيت زن كمتر با ويژگي
فـارغ از  ن يك زن، اي كه در آ اي تازه به جنس خود بنگرد؛ دريچه تواند از دريچه ، اما يك زن ميشدني چهره بنمايد

اين نگاه تازه به زن محصول تحوالتي است كه پس از عهد روشنگري در اروپا رخ . تواند مطرح شود زيباييش نيز مي
مهلكـي  ي  انسان، ضربهي  گرايانه درباره فروپاشي باورهاي آرمان. نيست» انمركز جه« در اين نگاه نو ديگر انسان. داد

ي  تبع آن زن، در ادبيات معاصر وجهـه انسان، و به «به اين ترتيب كه. آورد بر ساختار تفكر متعالي انسان معاصر وارد
اش را تا حدود بسيار زيادي از دست داد، و بدل به موجودي شد كه ديگر هدفش هـم طـراز    آرماني و دست نيافتني

در مقـام  توانست بي آن كه  مچون ديگر موجودات، موجودي كه ميزن موجودي شد ه. شدن و مانند مرد شدن نبود
  . )154:1383حسين زاده،( »قياس با مرد قرار گيرد بازنمايي شود

هـاي   در فرانسه، نگرش ژرژ سانددر بريتانيا و  جرج اليوتدر ابتداي راه، رمان نويسان زن قرن نوزدهم همچون 
در  ولسـتون كرافـت   ريماين زنان، ي  زنان را مورد انتقاد قرار دادند، اما پيش از همهي  اجتماعي دربارهي  تثبيت شده

گيرد كه احساس و عاطفه را در نويسندگان  هايي موضع مي به شدت عليه رمان) 1762( »استيفاي حقوق زنان« كتاب
زنـاني هسـتند كـه    «: نويسـد  مي باره او همچنين در اين. كنند تشويق ميزن به قيمت فدا كردن خرد و تجزيه و تحليل 

پرورند،  دانند، و حكايات كهنه را مي كه چيز اندكي از طبيعت انسان مي تندمجذوب اوهام رمان نويسان كند ذهن هس
 ، وكننـد  گنجند و ذوق را فاسد مـي  مي» احساساتي«ي  دهند كه همه در كلمه هاي پر زرق و برق را شرح مي صحنهو 

  .)55:1389رابينز،( »كشند اش بيرون مي قلب را صرف نظر از وظايف روزمره
شـروع بـه نمايانـدن    )1928( اتـاقي از آن خـود  در كتـاب   ويرجينيا وولـف ولستون كرافـت،  هاي  پس از تالش

ي  ي آغاز مطالعه نقطه«گمان برخي،  گرچه اين اثر به معناي متعارف آن اثري نظري نبود، به. موضوعات مشابهي كرد
شـگفتار ايـن كتـاب دو ايـراد     صفورا نـوربخش در پي . )126:1382وبسـتر، ( ».ادبيات زنان و سر آغاز نقد فمينيستي است
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اش تنها معطـوف   كند و توجه ي زنان توجه نمي وولف به عامه« هداند، اول اين ك اساسي را بر نظريات وولف وارد مي
بـه مفهـوم دو جنسـي    به زن نابغه، زن نويسنده و زن هنرمند است و دوم اين كه فصل ششم كتاب وولف، كه در آن 

پيشين را كه هاي  شوند، فصل كند كه با هم سوار تاكسي مي م ميزن و مردي را ترسي پردازد و تصوير بودن هنرمند مي
، اما جـين مـاركوس در   )20:1383وولف،( »كند حاكم است، نقض مي تأكيد بر تفاوت زن و بيگانگي او با نظامها  در آن

ه ها، ظرايف زباني و فنون بيـان  شود، عدم دقت و توجه خوانندگان آن به طعن هايي كه در اين اثر ديده مي رد تناقض
اجتمـاعي و تـأثير آن بـر رشـد     ي  كند و با تأكيد بر آگاهي وولف بـه طبقـه   را به عنوان داليل اصلي مطرح مي مولف

ي طبقات اجتماعي  ي زنان در همه كند و اين اثر را تفسيري از موقعيت همه را از اتهام نخبه گرايي تبرئه ميفردي، او 
  .داند مي

زات بـه مبـار  ) 1949( جـنس دوم فرانسوي بـا انتشـار كتـاب    ي  نويسنده سيمون دوبوارپس از كرافت و وولف، 
قـرن بيسـتم يـاد     تـرين اثـر فمينيسـم    كه از آن به عنوان بنيادي -ن اثردوبوار در اي« .اي بخشيد ي تازه فمينيستي جلوه

 ».انـد  مردان، بدين معنا كه تحت تسلط مرد ساالرنده و ديگر جوامع غربي ي فرانس كند كه جامعه تصريح مي -شود مي
برتـر يعنـي مـرد او را    ي  است كه سـوژه اي  وي همچنين بر اين باور بود كه در اين جوامع، زن ابژه )201:1386برسلر،(

  .كشاند وجود او را به تفسير مي گردد كه مرد، اي مي »ديگري«ار جامعه تبديل به كند و در ساخت مي تعريف
كند و  يهاي اجتماعي را ساختار فرهنگي معين م هايي است كه معتقد بود نقش ينيستيكي ديگر از فم تكيت ميل

سـبت بـه زنـان را نـوعي     ميلت قدرت مـردان ن «. خود باز توليدي اجتماعي هستندي  اين ساختار فرهنگي نيز به نوبه
ي  رس زنان از تجاوز و نيـز بـه واسـطه   تي  ي مردان به واسطه داند و معتقد است كه سلطه گرانه مي جنسيت سركوب

  .)397:1383مكاريك،( .شود هاي نقش جنسي حفظ مي تداوم كليشه
و تربيـت  هـا   گردد كه به نقـش رسـانه   هاي اجتماعي آن جا آشكارتر مي گيري هويت نقش دين و فرهنگ در شكل

ل، نقش پدر و خدا را بـه شـكلي   سا 10اغلب كودكان زير . خانوادگي در شكل گيري تصور كودكان از خدا بپردازيم
بينند و در تصوراتشان، خدا مرد است و استداللشان نيز قدرت و بزرگي خداوند است كه با تصوراتشان از  مي موازي

مفهوم خدا بيش از آن كه وابسته به نقش فردي پـدر باشـد، بـا نقـش فرهنگـي و نهادينـه       « مرد، همخواني دارد، البته
اين . دانند با يك تصوير پدرانه در ارتباط مياغلب كودكان، مفهوم خدا را . ه مرتبط استپدر در فرهنگ جامعي  شده

اي پـدر و محـروم از پـدر مشـاهده     ارتباط مفهومي بين مفهوم خدا و مفهوم پـدر بـه طـور مشـابهي در كودكـان دار     
اي تـرين مـروج تصـاوير     ترين و پايه ن ادبيات داستاني كودكان را بزرگتوا بنابراين مي. )110:1386اسكندري،(» .شود مي

تران را وابسـته و  پريان نظير سيندراال يا زيباي خفته، زنان و دخهاي  در افسانه«. اي و سنتي از جنسيت دانست كليشه
از سـوي  . )42:1385گـرت، ( »اند ي عاشق پيشه و مشكل گشاياني زيركدهند حال آن كه مردان قهرمانان قرباني جلوه مي
بـه همـين   . داننـد  ي دست مردان براي كنترل زنان مي هاي افراطي، دين را ساخته و پرداخته فمينيست ديگر، برخي از

اعي را ، حقـوقي و اجتمـ  هاي سياسي مربوط به حوزهديني اعتقادي ندارند و مسائل هاي  دليل برخي از آنان به ارزش
منـد شـدن روابـط     وعيت سقط جنـين، ضـابطه  د حجاب، ممناين احكامي ماننبنابر«دانند،  خارج از قلمرو هر ديني مي

در راستاي حذف و محو  ديني را مصداق ستم بر زنان معرفي كرده وهاي  جنسي و احكام مربوط به خانواده و ارزش
  .)118:1389پيشگاهي فرد و قدسي،( ».كنند آن تالش مي

ي خـانواده،  بـه بررسـ  «، )1999( ي جنسـيت زده  آمريكايي، در بخشي از كتاب جامعـه مايكل كيمل، جامعه شناس 
شـود،   ها خلق مـي  نابرابري جنسيتي در آنپردازد كه به گمان او، جاهايي هستند كه نه تنها  كالس درس و اشتغال مي

. هاي اجتماعي جديدي نيز پديد آيند كه به گسترش برابري جنسيتي كمك كننـد  ها سازه لكه ممكن است در كنار آنب
جنسي نـابرابر  هاي  هايي چون خانواده و مدرسه و كار و شغل در پديد آوردن هويتترتيب، همان گونه كه نهاد بدين

توانند در اصالح مفاهيم مربوط به مردانگي و زنـانگي و دگرگـوني    مي در نتيجه، نابرابري جنسيتي سهيم بوده اند،، و
  .)37:1382توكلي،( »مرد ساالر نيز سهيم باشندي  جامعه
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ي آنان سبب شكل گيـري   تفسير زنان به عنوان موجوداتي مستقل و جدا از مردان و توجه به حقوق پايمال شده   
ي زنان و ناديده انگاشته شـدن   براي نماياندن حقوق از دست رفته د كه همواره در پي تالشيگرد آنان ادبياتي خاص

مخالفند و بر اين باورند كه ادبيات زنان بـه شـكل   گرچه برخي با اصطالح ادبيات زنان . شخصيت مستقل آنان است
آوردند كه بايد  مي نيز ادبيات زنان را شكل جديدي از نوشتار به شماراي  ادبيات وجود ندارد، عدهي  مستقل از پيكره

بـرد  توان ناتالي ساروت را نـام   مي از جمله كساني كه با اصطالح ادبيات زنانه مخالفند،. مورد توجه جدي قرار گيرد
ي زنانـه   هتوان از موسيقي زنانه يـا فلسـف   ان وجود ندارد، همان طور كه نمي ادبيات زنان به معناي دقيق« :گويد مي كه

ها را  ت اما موقعي كه اثار آنتوان سخن گف دارد، البته از نويسندگان زن مي به نظر من فقط ادبيات وجود. سخن گفت
ي زن  مـن معتقـدم زمـاني كـه يـك نويسـنده      . خـوانم  ي زنانه مـي  وشتهكنم كه ن خوانم به هيچ وجه احساس نمي مي

ــي ــد،  م ــن«نويس ــنده داوري        » م ــيت نويس ــان را از روي جنس ــه رم ــت ك ــه اس ــدارد، ابلهان ــود ن ــر وج او ديگ
راجر وبستر، سيمون دوبـوار، ويرجينيـا وولـف، چـارلز برسـلر و      : بر خالف او كساني چون. )40:1384جهانبگلو،(»كنيم

ي جالـب توجـه    ود در آثـار ادبـي هسـتند، امـا نكتـه     ديگر معتقد به نوع نگاه خاص زنان به جنس خـ  بسياري كسان
و ] در اغلب آثارشان[ي نويسندگان زن ايراني اين است كه اغلب آنان با وجود داشتن زبان و بياني كامالً زنانه  درباره

اي  ناتاشا اميري در مصـاحبه . ت زنانه هستندايراني، منكر وجود ادبياي  همچنين طرح موضوعات اساسي زنان جامعه
نگـاه  ، ام داستان هـايم و نـه در زنـدگي شخصـي     من نه در« : گويد مي در اين باره» با من به جهنم بيا«رمان ي  درباره

به ايـن دليـل   ام كه  دغه نبوده و هيچ وقت هم حس نكردهام، چون زن بودن برايم دغ فمينيستي و زن محورانه نداشته
بندي ادبيات به زنانه و مردانه مخالف اسـت   منيژه آرمين نيز اساساً با تقسيم. )60:1384زمانيان،( »ام لم قرار گرفتهمورد ظ

خواهــد  زنــد و نــه جنســيت، حــال هــر كــه مــي  در ادبيــات شــخص اســت كــه حــرف مــي«كــه و معتقــد اســت 
كنند زنانه بنويسند  در زمان نوشتن سعي نمين نويسنده فرخنده آقايي نيز معتقد است كه زنا. )2:1388نورشمسـي، ( »باشد

ها هستند  ارسطويي قائل به اين تقسيم بندي البته نويسندگاني چون شيوا. )6:1380عليخاني،( يا يك كار زنانه انجام دهند
ه مفهـوم فمينيسـم هنـوز هـم در     از آن رو كـ . كنند، اما تعداد آنان بسيار كـم اسـت   و وجود ادبيات زنانه را تأييد مي

هـاي   ي نگـرش  پي جامعه شناسي و ادبيات ما محل نزاع است، ترس زنان نويسنده از قرار گرفتن در حـوزه   عرصه
اين جنبش تا حد بسيار زيادي قابل درك است، اما نگارندگان اين مقاله بر اين باورند كه رستاخيز زنان آگـاه جامعـه   

طراحي كرده اند، ابتدا با مبارزه عليه بي سـوادي و سـكوت    عليه آمريت و اقتدار مردانه كه الگوهاي زندگي ايراني را
تحميلي زنان و پس از آن تالش براي كسب حقوق اجتماعي و خانوادگي، سبب پيدايش نگرشي زنانه در آثـار زنـان   

ي  ، هرگز جرأت ظهور و بـروز در عرصـه   هاي اجتماعي زن ايراني نگرشي كه تا پيش از بالندگي ؛نويسنده شده است
زبـان  «تر كرده است كـه   زبان شناسان اين فرضيه را استواراز سوي ديگر تحقيقات بسياري از . ان را نيافته بودندداست
اجتمـاع  يك هاي  و باورها  كه فرهنگ، سنت )50:1385گرت،( »ي انواع خاصي از زنانگي و مردانگي است ويت كنندهتق

تعلق بـه يـك جنسـيت را     كند كه شروع به آموختن زبان مي لحظه هر كودكي از همان. دهد آن را مورد تأييد قرار مي
بـروك و  ( »كنـد  عنوان فـرد داراي جنسـيت فـراهم مـي     زيرا زبان امكان شناخت مكان اجتماعي را به«گيرد  نيز فرا مي
هاسـت   ي بيـان ايـن انديشـه    ها و زباني كه وسيله الر، انديشهي مرد سا از آن رو كه در يك جامعه. )145:1386همكاران،

گيرد  و زنان نويسنده در نگارش آثارشان، اغلب با ايـن مشـكل    ت، زبان، غالبي مردانه به خود ميغالباً مرد محور اس
به همين . اند مردان ساختهرا ها  مناسب نيست، زيرا اين جملهشكل جمله براي بيان منظور او «ه مواجه خواهند شد ك
ها را بار ديگر براي خود بسازد  ار او بيايد، بنابراين بايد جملهاست كه به كتر از آن  تر و پرطمطراق دليل بسيار سنگين

ي او را به خود بگيرد بي آن كه به ساختار آن  ديل كند تا شكل طبيعي انديشهموجود را آنقدر جرح و تعهاي  يا جمله
بـزرگ پسـت   ي  يكي از فالسـفه  ميشل فوكو،. )25:1389 نقل به تلخيص از وولـف، ( »آسيبي رساند يا آن را كژديسه سازد

شود، از اين جهـت،   مي آن جمالت و عقايد بين افراد رد و بدل داند كه در گفتمان غالب را زمينه و فضايي ميمدرن، 
دانـد كـه در    شدت وابسته به زمينه و فضايي مي اي را به ي هر عقيده و جمله هميت هر عقيده و حتي هويت گويندها
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توانيم كسي را مرد يا زن بـدانيم مگـر ايـن كـه كـردار و رفتـار او        ين از ديدگاه فوكو، نميهمچن. استآن ابراز شده 
كنـد نـه    ت كه هويت و جنسـيت او را مشـخص مـي   اد او تنها، كردار و رفتار هر كسي اسقسنجيده باشيم زيرا به اعت

  .)42-48:1388اسدي مجد و ذوالفقاري،( .فيزيكي اوهاي  مشخصه

  يراني در نگاهي كلينويسي زنان ا داستان
دسـت  ي اجتماعي و همچنين ادبيات، يافتن هويت از  هاي زنان در عرصه ه يكي از دغدغهپس از مشروطه، هموار

بـه دوران   گاهي داستان از دست رفتن ايـن هويـت را در غمـي نوسـتالژيك و بازگشـت     .ي خويش بوده است  رفته
و نگاه كالسيك آن توان ديد كه در تقابل با دنياي سنتي  هايي مي كشند و گاه آن را در تنش كودكي خود به تصوير مي

اي عبور كرده است تا بتوانـد هويـت    هاي تيره ي، از گذرگاهزن ايراني در جريان رشد و بالندگ«. گردد به زن ايجاد مي
ي فعاليت كرده هاي فرهنگ در اغلب زمينه، خويش را با نوشته هايش به ثبت برساند و به رغم شرايط دشوار اجتماعي

 داستان نويسي زنان ايراني، پس از انقالب مشروطه و )57:1384محسني،( ».و نامي و اثري از خويش باقي گذاشته است
چهل به كندي به ي  رخ نمود، اما از آن زمان تا دهه ي مشروطه طلبان، به شكل واقعي شعارهاي برابري خواهانه طرح

اي  ي چهل آثار كساني چون سيمين دانشور و مهشيد امير شاهي نويد حركت تازه در اواخر دهه. داد راه خود ادامه مي
داستان نويسي فارسـي بـه شـمار    ي  ، از در عرصهنمود مي بود كه بيش از هر چيز به نقش زنان در آثار داستاني توجه

جتمـاعي بسـتر مناسـبي    ي شصت، تحوالت ا دامه يافت تا اين كه در آغاز دههپنجاه نيز اي  اين حركت در دهه. آورد
اي  هفتاد را بايد دههي  دهه پس از آن،. داستان نويسي فراهم نمودي  براي معرفي نويسندگان جوان بسياري به عرصه

جريـان رو بـه    كه در نهايـت سـبب شـكل گيـري     براي محكم كردن جاي پاي زنان در بستر ادبيات داستاني دانست
 كه با آنچه كه مردان را عرضه نمودمستقلي از ادبيات داستاني فارسي  ي هشتاد شكل دهه اواخر در ي گرديد كهرشد
زنان از  گرچه. ي هشتاد را آغاز جريان زنانه نويسي دانست ههبنابر اين بايد د. داشتآشكاري هاي  تفاوت نوشتند مي
هـاي فمينيسـتي    صـبغه با آگاه و داما زنانه نويسي به شكل خو ،آغاز مشروطه شروع به داستان نويسي كردندهاي  سال

بررسي آثار داستاني اين دهه، نشان از آن دارد كـه زنـان داسـتان نـويس در ايـن      . ي هشتاد است ي دهه محصول تازه
ي ايرانـي هسـتند،    ي طرح مسائل و مشـكالت زنـان جامعـه   با جرأت و جسارتي بيش از هر زمان ديگر، در پها  سال

كمك شاياني به طرح نقطـه نظـرات   ها  ديد آني  روايت زندگي از زوايهو ها  برگزيدن رواي زن در اغلب اين داستان
جـنس  ي  بي واهمه، با زباني زنانه و ويژهها  از سوي ديگر، نويسندگان اين سال. ايراني نموده استي  زنان در جامعه

رمان . قه بوده استدر داستان نويسي فارسي بسيار كم ساب آن كه تا پيش ازاي  پردازند، مسأله مي خود به روايت گري
زنـان باشـد   ي  مردانـه دربـاره  هـاي   سيمون دوبوار حاصل انگارهي  امروز زن ايراني ديگر آن رماني نيست كه به گفته

اغلـب  . )92:1389رابينـز، ( »از واقعيت باشد تمثال يك آرمان و ايـده آل درك ناشـدني باشـد   اي  بيش از آن كه عرضه«و
 .به مسائل و مشكالت زنـان در بطـن زنـدگي و جامعـه اسـت     ها  گاه رئاليستي آنزنان حاصل نهاي  و داستانها  رمان

تي پرتـاب شـده اسـت كـه بـه دليـل       به دل واقعيا ها  آل نگاري يدهمه آلود اهاي  و قلهها  گويي زن ايراني از اوج غزل
بريـزد و از آن داسـتاني   هـا   كند تا واقعيات تلخ را در كام واژه ايش گاهي قلمش را پر از جسارت ميها و زخم ه درد

  .بسازد كه مخاطبانش فقط زنان نيستند

  تحليل رمان خاله بازي
بـه سـن   . وان اسـت خاله بازي روايت زندگي زني است به نام ناهيد كه از برآوردن اولين انتظار جامعـه از زن نـات  

پـس از  هـا   سال. ماند مي ر بي جوابگذارد، بايد آثار بلوغ و زنانگي در او آشكار شود، اما اين انتظا نوجواني كه پا مي
كند، اما ناهيد با توضيح نقص خود، پيشنهادش  مي مسعود از او درخواست ازدواج. شود مي اين، ناهيد با مسعود آشنا

دهد كه او با آگاهي كامـل موضـوع را    مي مسعود براي ازدواج نشانهاي  از سويي، اصرارها و سماجت. كند مي را رد
گذشته، او و مسعود ازدواج كرده اند، ها  از روزهاي نوجواني سال. رمان از ميانسالي ناهيد است شروع. پذيرفته است
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مسعود را پر كـرده اسـت تـا    ي  اما پس از مدتي برخالف نگاه آرماني اوايل ازدواج، خأل وجود فرزند، فضاي انديشه
مسعود در تمـام ايـن سـال هـا،     . شود مي رزندكند و از او صاحب دو ف مي ناهيد، با سيما ازدواجي  جايي كه با اجازه

كننـد كـه    مـي  هايي كه انگار وجود او را به دو پـاره بـدل   خانه تقسيم كرده است، آمد و رفت شب هايش را ميان دو
ناهيد، زني تحصيل كرده و شاغل است و نه تنها بـاري بـر دوش مسـعود نگذاشـته اسـت،      . هرگز قابل پيوند نيستند
سيما، زن دوم مسعود، بر خالف ناهيد كه معتقد به دموكراسي عاطفي . عاطفي او نيز بوده است همواره حامي مالي و

اي زن خانه دار و همسر و مادر كه هرگز نتوانسته خود را با قواعد  فرو رفته در قالب كليشه است، زني است عامي و
شود، زيرا ناهيد  مي رضايت ناهيد انجام ازدواج دوم مسعود با. اين زندگي همراه كند و مردش را با كسي قسمت كند

شود كه صاحب فرزند شود و اگر زن از  مي را براي مرد قائل» حق«و شايد هر زن نازاي ديگري در جوامع سنتي اين 
 شـود چنـان كـه مسـعود در جـايي از داسـتان       مـي  براي مرد ايجاد» حق«اين توانايي محروم باشد، خود به خود اين 

، اين امكـان را داشـتم كـه ازدواج ديگـري هـم      اي كه با تو ازدواج كردم ن دقيقهتم چون از همامن زن گرف«:گويد مي
آن اضـالع  دهـد كـه هـيچ يـك از      مثلثي قرار ميتجديد فراش مسعود او را در . )209-210:1387سـليماني ( »داشته باشم

سيما كه اين اوضاع را برنمي تابـد  . بيند مي مسعود خود را سرگردان ميان دو خانه و دو زن. كنند نمي احساس آرامش
اي كه قرار است بـه   و از زندگي كند و ناهيد كه سكوت پيشه كرده است، پس از مرگ سيما، از مسعود مي خودكشي

  .گريزد مي او تحميل شود
اش و ويرانگـر   ب نازايي مثـل داغـي اسـت بـر پيشـاني     ي داستان، اندوه و سرگرداني زني نازا است كه عي بن مايه

انعطاف . دانند  شي واجب براي رفع اين نقيصه مياو را تالهاي  او، چرا كه همه، لطفهاي  و گذشتها  ي مهرباني ههم
زنـاني   ي توان پرداخت بهايي دانست كه همه مي دشوار زندگي زناشويي اش راهاي  شخصيت ناهيد در برابر موقعيت

يك تفاوت آشكار ميان دو جنس آن اسـت  «. كه شرايط او را دارند، بايد در ازاي حفظ زندگي مشترك خود بپردازند
اين وجـه تمـايز    ،بنابراين اگر زني. )12:1385گرت،( »آورد حال آن كه مرد قادر به اين كار نيست مي كه زن بچه به دنيا

معه و خانواده اش نقصي دارد كه بايد بهاي آن را نيز بپردازد و ناهيـد نيـز   را نداشته باشد، در اغلب موارد، از ديد جا
: گويـد  مـي  شناسد از اين رو به دكتر زينلي كه دكتر دامپزشك است و به خواسـتگاريش آمـده،   مي نگاه جامعه اش را

ه دارد به موقعيـت  و با توجه به نقصي كاند كه انتظار جامعه از زن چيست د مي او» شما ماشين جوجه كشي ديدين؟«
كند؛ قاطري كه به شـكل عجيبـي او    مي او با قاطر نازايي كه در روستاي آن هاست احساس نزديكي. گاه استآخود، 

بار ديگران را به دوش كشيده، بي آنكه وجـود و احساسـات خـودش     ،زيرا او نيز تمام عمر ،پندارد مي را همزاد خود
كند كـه جامعـه بـراي زن تعريـف      مي ي از خودش باشد طبق قواعدي رفتارتا اواخر داستان بي آنكه حرف. ديده شود

ها  تواند صاحب مسعود و زندگي و بچه مي ناهيد پس از خودكشي سيما، حاال كه. بيزار بوده استها  كرده و او از آن
 ناهيـد . ده اسـت كه نظام بنيادي براي زن قائل شـ اي  تثبيت شدههاي  رود و رفتن او، نه گفتن است به ارزش مي شود،
هـا بـوده،    آنشان سهمي نداشته و فقـط مجـري    ناي كه او در تعيي تش را خارج از قواعد از پيش بودههوي تارود  مي

  .جست و جو كند

  فمينيستي رمان خاله بازيهاي  مولفه
اثـر يـك    تواند مشخصاً فمينيستي نباشد، به اين معنا كه به ايـن قصـد نگاشـته نشـده باشـد و بـر       مي ادبيات زنانه

رمـان  . زنـان باشـد  هاي  آن شناساندن شعور زنانه يا حساسيتي  ضرورت دروني يا بيروني خلق شده باشد، اما نتيجه
نگاه فمينيسـتي  ي  كند از دريچه مي شود، اشاره مي خاله بازي عالوه بر اين كه به جبر اجتماعي كه بر زنان نازا تحميل

. رمان، ناتواني ناهيد، شخصيت اصلي داستان، براي فرزنـد آوري اسـت  موضوع اصلي  .نيز قابل شرح و بررسي است
استثمار و فرودستي زنان ناشي از آن اسـت كـه   «و بر اين باورند كه اند  به اين مسأله توجه كردهها  برخي از فمينيست

آبـوت و  ( »زايند؛ همين واقعيت زيسـت شـناختي اسـت كـه بـه مـردان امكـان داد زنـان را بـه انقيـاد كشـند            مي بچه
خـاص خـود را دارنـد، امـا در برخـي اصـول       هـاي   زنانگي و مردانگي در جوامع مختلف تعريـف . )130:1381واالس،
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جوامع از زن، انتظار فرزند آوري دارند؛ اما در برخي جوامع عدم برخورداري از ايـن  ي  مشتركند، به عنوان مثال همه
 و در برخـي جوامـع بـه شـكل كمرنـگ تـري مطـرح        شـود  مي ديگر زنهاي  موهبت الهي موجب نفي برخي ارزش

داراي ويژگي ها، ارزشها، تصاوير و رواياتي هستند كه پيوسته در جامعه جريان « گردد، چرا كه زنانگي و مردانگي مي
فرويـد  ي  مطابق نظريـه . )122:1382وبستر،( »كنند مي گذارند و آنها را تعين مي و زندگي مردم تأثيرها  دارند و بر نگرش

كنند  مي يابند در نداشتن قضيب با پسران متفاوتند اصل حقارات زنانه را باور مي ختران خردسال به محض آن كه درد
 شود اين حس حقـارت كـم رنـگ    مي آورد و به نحوي نمادين داراي قضيب مي و تنها زماني كه زن، فرزندي به دنيا

ند شود همواره اين حـس حقـارت را بـر دوش خواهـد     بنابراين طبق اين نظريه زني كه نتواند صاحب فرز. گردد مي
ازدواج را از «كنند، حتي گروهي از راديكال ترين فمينيسـت هـا،    مي به طور كلي اين مسأله را ردها  فمينيست. كشيد

» مـن اصـلي  «و » پـدر «، »نـان آور «و مـردان را  » خود ديگر بين«و » فرزندزا«، »خانه دار«آن رو كه زن را به موجودي 
  .)32:1381آبوت و واالس،( »دهند مي كند مورد انكار قرار مي لتبدي

كه مرد ساالري را به اند  تربيت شدهاي  ايران نه تنها نظامي مرد ساالر است، بلكه زنان نيز در آن به گونه نظام سنتي
 يـز ديگـر مـرجح   مردان را در روابط خانوادگي و اجتماعي بر هـر چ هاي  و خواستهاند  عنوان يك ارزش برتر پذيرفته

دهد؛ شايد بـه ايـن دليـل     ي ازدواج مجدد مي به مسعود اجازهاينكه ناهيد پس از هفت سال زندگي مشترك . دانند مي
كند تا مردش به راحتـي زنـدگي    شود سلب مي نمي كه بچه دار است كه ساختار اجتماع سنتي حق دخالت را از زني

كند، اما شـايد همـان تربيـت     مي ظاهراً مسعود با ميل و آگاهي ناهيد، ازدواجالبته در اين داستان . ديگري را آغاز كند
  .دهد كه مانع اين ازدواج شود  نمي مرد ساالرانه به ناهيد اجازه

بـه  . شود كه به موجب آن، آدم نـوراني و حـوا ظلمـاني اسـت     مي آدم و حواي مانوي آغازي  رمان با تأملي درباره
ناهيـد و  (ساختار رمان نيز ثنوي است و عنصر روايـت بـين دو شخصـيت اصـلي رمـان     ثنوي، هاي  پيروي از انديشه

امور را به دو بخش مخالف يا متقابـل كـه   ي  تقسيم دو ارزشي چيزها و مفاهيم در واقع همه«.شود مي تفسيم) مسعود
نيـز در ايـن بـاره    هـا   فمينيسـت . كنـد  مي با هم جمع شدني نباشند نظير شب و روز، زن و مرد و سياه و سفيد تقسيم

تفكري است كه به تدريج فرا گرفتـه  ي  معتقدند كه تقسيم دو ارزشي به هيچ وجه خاصيت طبيعت نيست بلكه شيوه
مـذكر و  (سليماني نيز در اين اثر، يك موضوع واحد را از نظرگاه دو جنس. )312:1389نجم عراقي و ديگران،( »شده است

و دنياي خود را دارد، مسعود هم به همان شكل، موضـع خـود را   ها  انديشهناهيد، . دهد مي مورد بررسي قرار) مونث
 اشـاره اي  زنانـه هاي  كه ناهيد راوي آن هاست با دقت به حساسيتهايي  در بخش. كند مي همان مسائل بياني  درباره

و هـا   يتگـويي ايـن حساسـ   انـد   هـويتي زنانـه داده  هـا   ، به اين بخـش كه درعين حال كه بسيار محسوس اندكند  مي
نويسنده با هر تصـميمي كـه   «زيرا . رهانند مي و متن را از تصنعي بودناند  كوچك با روح متن در آميختههاي  دغدغه

بـدين  . كنـد  مـي  و سـاختارهاي زبـاني اسـتفاده   ها  دهد كه از چه واژه مي گيرد، نشان مي كالميهاي  در انتخاب گزينه
ابراهيمــي جهرمــي و ( ».آن جــدا كــردي  از صــورت زبــاني نوشــتهتــوان محتــواي نوشــته و نويســنده را  نمــي ترتيــب
كند ذهـنش انباشـته    مي هراسد تا آنجا كه گمان مي آن جا كه ناهيد از رد پاهاي خيس حميرا بر فرش. )29:1389ذاكري،

ي  دربـاره شـان  هـاي   صـحبت ي  يا آن جا كـه در ميانـه  اند  دنيا بزرگ شدهي  همهي  از جاي پاهايي است كه به اندازه
و هـا   كند كه سنگ توالت برق تميزي هميشـگي را نـدارد، دغدغـه    مي كند و احساس مي هويت، در دستشويي را باز

همين جاي پاهـا و احسـاس   . فكر نكرده باشدها  كند كه شايد هيچ مردي تا به حال به آن مي را بازگوهايي  حساسيت
 حميرا آرام آرام وارد زندگي خصوصي ناهيد. شود مي د تبديلبه نمادي از حضور همين زن در زندگي ناهيها  آلودگي

زنانه اش اين ي  هاين اتفاقات، ناهيد با شمي  كند، اما پيش از همه مي شود و در نهايت مرد زندگي اش را تصاحب مي
  .كند مي حوادث تلخ را حس

ر پا گذاشتن قول و قرارهاي اولـش  او هرگز مسعود را به خاطر زيشود،  هايي كه از زبان ناهيد روايت مي در بخش
كند  راند بلكه سعي مي و را به خاطر اين كار از خود نميكند ا مي كند، حتي وقتي مسعود با سيما ازدواج نمي سرزنش
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داستان با روايتي بي طرفانـه سـعي دارد شـرايط    . مالي و عاطفي او را در كنار خود حفظ كندهاي  همچنان با حمايت
دهد تا زنـدگي خصوصـيش را بـا زن ديگـري      مي را نشان دهد كه زن نازا را تحت فشار قراراي  اجتماعي و فرهنگي

نقد فمينيستي در تحليل چگونگي حضور زنان در يك اثر ادبي، بر آن نيست كه مردان را متهم كند، بلكه «. تقسيم كند
انده است و نيز در پي دگرگون ساختن اثر هنري آن را بازتابي  در پي تحليل شرايط تاريخي و اجتماعي است كه آينه

  .)12:1384تلخابي،( ».، در برابر چنين تصويري متحير است تصوير است، چرا كه بيش از هر چيزاين 
كه بخش اي  تك ساحتي مرد ساالرانههاي  روايت داستان از زبان يك مرد و يك زن نوعي اعتراض است به نگرش

ي  شود كه اشتباه بزرگ تاريخي مربوط به مسـئله  مي آورنقد فمينيستي، ياد«. استر گرفته عظيمي از ادبيات ما را در ب
بيني مردانه،  مردانه و در يك كلمه، جهانهاي  ها، ادراكات و داوري گذاري ادبيات، اين است كه ارزشي  زن، در حوزه

خواهـد   مي شود گويي راوي مي كه از زبان ناهيد روايتهايي  در بخش )11:همان( »جهان بيني انساني تلقي شده است
. خوانـد  مي نيست بلكه او فرديتي است كه خواننده را به سوي خود» ديگري«خواننده را به اين نتيجه برساند كه زن، 

هويت است، اشاره به هويت ملـي بـه شـكل مسـتقيم و هويـت      ي  از مسائل اساسي در اين داستان مسئله ديگر يكي
نويسند حسرتي در كـالم نويسـنده    مي ي هويت ملي ه آن جا كه دربار. ير مستقيمورت غناهيد به عنوان يك زن به ص

 شصـت بـراي آن تـالش   ي  دهههاي  شود كه نشان از آن دارد كه هويت كنوني، آن چيزي نيست كه در سال مي ديده
كرديم،  نمي كه ها بازسازي هويت ملي چه سخنرانيي  نسل ما نيست، يادت رفته دربارههاي  حرفها  اين« «.كردند مي

بـه سـنگ   . كـنم  مـي  ي هميشگي بشر بوده، اما به جاي آن در دستشويي را بـاز  هويت، گمشده: خواهد بگويم دلم مي
  .)18:1387سليماني،( »...كنم برق تميزي هميشگي را ندارد  مي احساس. شوم مي توالت خيره

پرسد كـه آيـا    زند و حميرا مي را ستاره صدا مي اين كه مسعود، ناهيدي  درباره) دوست ناهيد(وقتي ناهيد و حميرا
شـدم، انگـار    اولش دچار پريشاني مـي « :گويد مي خودش دوست دارد كه او را به اين نام صدا بزند؟ ناهيد در جواب

شـدم،  اي  كردم، با اسم ستاره موجـود ديگـه   مي فكرها  اسمم همه چيزم بود، و كسي همه چيزم را ازم گرفته بود، بعد
اما حاال بي خيال همه چيز شدم، به همه چيز عادت كردم، براي همه ناهيد هستم و بـراي  . وست انداخته بودمانگار پ

گويي مسعود با عوض كردن اسم ناهيـد هـويتش را از او گرفتـه اسـت و او را از آنچـه       )19-20:همان( »مسعود ستاره
نويسنده سعي دارد نشان دهـد كـه رواي    -رديهويت ملي و هويت ف–در هر دو مورد . بوده، جدا كرده استها  سال

  .پس از شكست در رسيدن به مطلوب، به وضعيت فعلي عادت كرده و آنچه را كه هست پذيرفته است
و ازدواج را از آن جهت كه زن را تبـديل بـه موجـودي فرزنـد زا     ها  راديكال فمينيست چنان كه پيش از اين آمد،

آيد، ناهيد بـه كنايـه    مي در جايي از داستان كه دكتر زينلي به خواستگاري ناهيد. كنند مي ، انكاركند مي خود ديگر بين
 زاينـد،  مـي  كـه زيـاد  هـايي   مـردم بـه زن  : گويـد  مي پرسد كه ماشين جوجه كشي ديده يا نه؟ و بعد در ادامه مي از او
اما اين بخش از  ،ه استگرچه تمام كتاب از ديدگاه يك راديكال فمينيست نوشته نشد. گويند ماشين جوجه كشي مي

كند، نشان از آن دارد كه پـيش از وارد شـدن    مي تشبيه» شئ «متعدد به يك هاي  فرزندآوريي  آن كه زن را به واسطه
مرداني است كه سـخت بـه فرزنـد آوري زن در زنـدگي     ي  خواهد بداند كه او هم از دسته مي به يك زندگي مشترك

  احتياج دارند يا نه؟
بينـد   مي رود و وقتي توقعات او را مي به بازار) زن دوم(ز داستان، مسعود براي خريد طالي سيمادر جاي ديگري ا

خواهد، آن هم به نشان پيونـد   مي را ندارد و فقط يك حلقهاي  گفت تحمل هيچ شئ اضافه مي افتد كه مي به ياد ناهيد
ازدواج را نوعي بندگي و ناديده . آورده شده استلفظ بندگي در اين قسمت دقيقاً با هدفي فمينيستي . و شايد بندگي

خواهد ازدواج كنـد و سـر انجـامي     ديگر كه ناهيد از دوستش حميرا ميآورد يا در جاي  مي انگاشتن خود به حساب
ي  آره، چرا ما سرانجام زندگي را زير سـايه  ي سرانجام لج آدم را در مي كلمه اين«:گويد مي بگيرد، حميرا در جواب او

همسـر و  ي  را كه اجتماع به واسطههايي  ، بدين ترتيب ارزش)23:همان( »دونيم؟ مي رد رفتن و توله پس انداختنيك م
  .گيرد مي شود به سخره مي مادر بودن براي زن قائل
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هاي  نيز سرايت كرده است، تا آن جا كه گاهي نقشها  اهميت فرزند آوري زنان در اجتماع به متون ادبي و داستان
ناهيد در اين داستان از موهبت مادري محـروم اسـت، امـا    . شود مي آن به دست فراموشي سپردهي  در سايه ديگر زن
جبران كند و نقش فرامـوش  ها  مالي و عاطفي خود از مسعود، سيما و بچههاي  كند اين كمبود را با حمايت مي تالش
او را نيـز از صـحنه   هـاي   نشـدن، سـاير نقـش   خود را به رخ مخاطبان و اجتماعي بكشد كه به خاطر بچه دار ي  شده

تصـويري بـي طرفانـه از وضـعيت ناهيـد در خـانواده و در       ي  خواهد با ارائه مي در واقع نويسنده. حذف كرده است
چنين زناني براي كامروايي هاي  ترين شكل ممكن، عليه ناديده گرفته شدن تالش اجتماع، اعتراض خود را به منصفانه

  .انشان بيان كندمادي و عاطفي همسر
آنجـا كـه در   .كنـد   مـي  فمينيستي اشارههاي  مختلف داستان به ديدگاههاي  نويسنده به صورت خودآگاه در قسمت

فشرد كه يك روح نرينه بر تمـام سـطوح فرهنـگ و اقتصـاد مـا       مي ميان گفت و گوهايشان، ناهيد بر اين اعتقاد پاي
ي  يا لحن تند و انتقادي دكتر ياسـايي دربـاره  . چه كار كنندا ه كند زن مي حاكم است و همين روح است كه مشخص

اولش همتون مجنونيد، اگر بيابون گيرتون بياد، كه الحمدهللا اين دوره . شين مي خستهها  شما مردها زود از زن« :مردها 
ــر  ــه گي ــي و زمون ــر نم ــي آد، س ــط        م ــر خ ــا آخ ــدومتون ت ــيچ ك ــه ه ــه ك ــل همين ــا اص ــابون، ام ــه بي ــد ب  ذاري

 )150:1387سليماني،(»مونيد نمي
فرستد از ديدگاه نقد فمينيستي بسـيار   مي براي ناهيدهايي است كه حميرا  ايميل پاياني كتاب كه شاملهاي  قسمت
معتقد است كه طبيعـت،  ها  بر خالف فمينيست و گيرد مي عقايد فمينيستي را به سخرهها  در ايميلحميرا . مهم هستند

اومي گويد زن حق انتخاب نـدارد  . اجتماعي و فرهنگي، دخالتي در زن شدن او ندارند كند و جبر مي زن را زن خلق
در  .اما اين اجبار از طرف اجتماع نيست بلكه پيش از آن كه زن پا به اجتماع بگذارد با طبيعتي زنانه زاده شـده اسـت  

كـل جهـان   ي  سـازمان دهنـده   كننـد كـه   مـي  نتافيزيكي محسـوب اي  فمينيست ها، جنسيت را غالباً مقوله« حالي كه 
كند كه خود را دختـر   مي موضع فرهنگ جوامع در مورد نظام جنسيتي، همه را وادار« و  )114:1386ماريون يانگ،(»است

  .)145:1386بروك و ديگران،( »يا پسر بدانند
تقـدير و   .تـو نيسـت  هـاي   كني در دست مي گوش كن بانو بداشتي زندگي اونقدرها هم كه فكر«: نويسد مي حميرا

ي دسـت توسـت؟    كجـاي اون سـاخته  . گي خـودت نگـاه كـن   سرنوشت همه جا بال و پرش رو گسترده، تو به زند
پل سارتر و بانوش سيمون دوبوار ) ژان(ات؟ ازدواجت؟ انتخاب خانواده ات؟ عجب دروغ بزرگي بود اين جان نازايي
! گور پدر دروغگو. شوم كه من زن زاده نمي. شوم ن مين، مكه م. شويم مي ، ما ي اگزيستانسياليسم، كه ما فلسفه و كل

و همـه  ) حتي همون وقتي كه تو شكم ننه جانت بـودي (آخه زن تو همون لحظه كه از شكم ننه جانت بيرون پريدي
زنه، نه  مي رو نداري، زن بودي، طبيعت تو رو زن آفريد، سرنوشت تو رو طبيعتت رقمها  ديدند اسباب بازي پسر بچه

اين عقايـد دقيقـاً خـالف نظـرات      )230:همان( »ماع مادر مرده كه خودش روگرفتي از طبيعت و مناسبات اونهاين اجت
اين كه در بسياري جوامع شناخته شده، زنان به عنوان موجودي صغير ديده شده اند، « :گويند مي است كهها  فمينيست

فكري است كه مرد در آن به عنوان هنجـار و   طرزي  طبيعت و سرشت بلكه به واسطهي  كاركردي است نه به واسطه
  .)89:1389رابينز،(»تعريف كننده اوست» ديگري«مطلوب پنداشته شده، و زن نيز 

. هسـتيم هـا   اما هنوز هم اسـير سـنت   ،كنيم مي پاياني كتاب مبني بر اين كه ما ادعاي روشنفكريهاي  يكي از جمله
سنتي، او خانه و زن و فرزند را بـا  هاي  مرد سنتي است با خواسته مسعود هم از اين قاعده مستثني نيست، او نيز يك

« :نويسـد كـه   مـي  آنجا كه حميرا براي ناهيـد . به تنهايي او را پايبند زندگي نكرده اندها  خواهد هيچكدام از آن مي هم
 طفلك فكر. مه بان مسعود را به زور برديم، من و. را به يك پيتزاي خانواده دعوت كردمها  امروز عصر مسعود و بچه

. اين مرد يك آقاي سنتي به تمام معناسـت . كند مي كند با اين كارها به ساحت مقدس بانوي مرده اش بي احترامي مي
سازد؟ چـرا فكـر كـردي آن شـور و شـر       مي سوزد و مي تو چطور متوجه نشدي؟ چرا فكر كردي اين مرد به پاي تو

شـود؟ مـا ادامـه سـر      مـي  اش ني، مانع از بروز شخصيت واقعـي عدالت طلبي و آزادي خواهي مخصوص دوران جوا
  ).239:1387سليماني،(»!ابله. راست پدران و مادرانمان هستيم



 499/      نقد فمينيستي رمان خاله بازي اثر بلقيس سليماني

قرار بگيرند بلكه بدين معناست كه ... رمان و ، ادبيات زنانه صرفاً به اين معنا نيست كه زنان در محور داستان، شعر
شود و همين ويژگـي اسـت كـه موجـب ايجـاد       مي ه در ميان گذاشتهاحساسات و عواطف زنانه بي واسطه با خوانند

 ديـد زنانـه تصـوير   ي  زنـان از زاويـه  « در ادبيـات زنانـه  . گـردد  مـي  نوعي همذات پنداري ميان راوي اثر و خواننـده 
  .شوند مي و دنيا و اتفاقاتش با حسي زنانه و زباني زنانه به تصوير كشيده) 96:1380 عليپور گسكري،(»شوند مي

  زنانه نويسي در رمان خاله بازي
. كند مي مردانه جداهاي  را از نوشتهها  است كه آنهايي  زنان است داراي ويژگيي  كه نوشتههايي  و رمانها  داستان
هشتاد ي  اخير به خصوص دههي  كه در دو دهههايي  داستان. نوعي تشخص زباني در آثار زنانه استها  آني  از جمله

خود نيسـتند بلكـه بـه سـمت     ي  به هيچ وجه در پي پنهان كردن لحن و زبان زنانهاند  نگاشته شده توسط زنان ايراني
زنـان تمـام ايـن    «:گويـد  درباره نوشتار زنانه مـي  اتاقي از آن خودكتاب ي  نويسنده. ايجاد يك زبان زنانه در حركتند

در ديوارها نفوذ كرده و در واقـع  ها  آني  خالقه تا آن جا كه اكنون ديگر نيروياند  نشستهها  سال درون خانهها  ميليون
خصوصيات آجر و مالط را چنان تغيير داده است كه ناگزير بايـد آن را بـا قلـم و قلـم مـو و كـار و سياسـت مهـار         

ديگـران و تحليـل   ي  بسـيار در حـال مشـاهده   هـاي   به اعتقاد او زنان همـواره در طـول قـرن   . )127:1383وولـف، (»كرد
اين هنگامي كه فرصـت و جسـارت نوشـتن را در خـود يافتنـد طبيعتـاً رمـان را        اند بنابر ها بوده آناسات خود و احس

هـا   بود كه در عـين سـادگي ضـرورتي بـراي نوشـتن آن     هايي  برگزيدند، زيرا رمان بهترين ژانر براي توصيف آن چيز
پرداخت و در مراحل بعـدي رشـد    مي رمان در ابتداي راه خود، غالباً به توصيف مشاهدات خالق خود. وجود داشت

براي رمان، « .اصلي براي رمان نويس ضرورت يافتهاي  اين ژانر بود كه رفتن به كنه عواطف و احساسات شخصيت
انسـان علـت وجـودي رمـان و     . انسان صرفاً موضوع مطالعه نيست، بلكه بيش و پيش از هر چيز امكان زيستن است

انسـاني را   ،شود بـا رمـان   مي از اينجاست كه. دهد مي خود را شكل، به انسان رمان با پرداختن، امكان تداوم آن است
هاي نويسـندگان   مجموعه داستان وها  انسان مطرح در اغلب رمان. )62:1387بركت،( ».شناختيم شناخت كه پيش تر نمي

زنانه هاي  اما اغلب دغدغه با آگاهي به مسائل فمينيستي نوشته نشده اند،ها  اين داستاني  ، زنان هستند، گرچه همهزن
رمـان خالـه بـازي بـه     . گيرنـد   مـي  و به همين دليل است كه مورد توجه نقد فمينيستي قراراند  را در خود جاي داده

البته در جاي . دهد مي پردازد و تبعات ناگزير آن را مورد كند و كاو قرار مي ايرانيي  موضوع ناباروري زنان در جامعه
  .آن داردي  توسط نويسندهها  عقايد و نكات فمينيستي اشاره شده است كه نشان از نگارش آگاهانه آنجاي اين اثر به 

داراي لحن و زباني زنانـه  ، شود مي رمان خاله بازي با وجود اين كه از زبان يك راوي زن و يك راوي مرد روايت
زنانـه  هـاي   از كلمـات و تكيـه كـالم   شود سعي شده اسـت   مي كه از زبان مسعود روايتهايي  گرچه در بخش. است

در تعريف زباني كه نوشتار زنانـه  . كند مي زنانه به وضوح در آن خودنماييهاي  استفاده نشود، اما گاهي جزيي نگري
ي  پردازان فمينيسـتي از آن در حـوزه   زبان جنسيتي اصطالحي است كه نظريه«:كند، آمده است كه مي را از مردانه جدا

و هـا   نظـام ، گوينـد هـر دو جـنس    مـي  كنند تا هويت متمايز زباني زنان را توصيف كنند؛ آنها مي دهزبان شناسي استفا
ي  ريشـه ي  دربـاره . )36:1385فيـاض و رهبـري،  ( »شود مي خود را دارند كه گاه يك زبان ناميدهي  كدهاي ساختاري ويژه

نيز بـر ايـن باورنـد    اي  كنند اما عده مي به كلي ردرا ها  اين تفاوتاي  عده. غالباً اختالف نظر وجود داردها  اين تفاوت
هـا   نيـز در رفتـار زبـاني آن   هايي  اجتماعي دو جنس وجود دارد تفاوتهاي  كه در نقشهايي  تفاوتي  به واسطه« :كه

  .)162:1387مدرسي،( »شود مي مشاهده
 يـك جنسـيت تشـخيص   تعلـق خـود را بـه    ، وايت پس از آموختن زبان است كه فـرد –به اعتقاد كارول هاگمان 

امكـان شـناخت مكـان    « كه در ساختار آن براي دو جنس وجـود دارد  هايي  در واقع شناخت زبان و تفاوت. دهد مي
عالوه بر شناخت جنسـيت توسـط   . )145:1386،ديگرانبروك و ( »كند مي اجتماعي را به عنوان فرد داراي جنسيت فراهم

يز از طريق زبان امكان پذير است كه او را بـراي برگزيـدن لحنـي    اجتماعي خاص فرد ني  زبان، امكان شناخت طبقه
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كـه ميـان   اند  در شهر نيويورك نشان دادهلباو علمي هاي  همچنين بررسي. دهد مي ياري... عاميانه، رسمي، دوستانه و 
در زبان يك موجود هاي  توان بخشي از گوناگوني مي بنابر اين«وجود دارد هايي  جنسيت و رفتارهاي زباني همبستگي

رمان ي  بلقيس سليماني نويسنده. )8:1388صفري و ديگران ،( »جامعه را بر اساس جنسيت گويندگان آن زبان توضيح داد
تقسيم كرده كه گاه از زبـان مسـعود و گـاه از زبـان ناهيـد      هايي  خاله بازي نيز با وجود اين كه داستانش را به بخش

كـه از زبـان مسـعود    هـايي   شود و در بخـش  مي آن ديدههاي  تمام قسمت سخن بگويد، اما تا حد زيادي يكدستي در
ر زنانـه د هـاي   كاربرد بيشتر ابزار، شود تنها تفاوت اساسي نمي هاي ناهيد ديده شود تفاوت چنداني با گفته مي روايت

طراف و دقت نظـر  ا اين امر پيوند عميق زنان با محيط. داده استها  تر به اين بخش روايت ناهيد است كه رنگي زنانه
برنـد را توصـيف    مـي  زنان بيشتر از مردان رنگ و فضاي اجتماعي كه در آن به سرهاي  نوشته« .دهد ها را نشان مي آن

  .)48:1385فياض و رهبري،( »كرده و از اين رو زبانشان آميخته به واژگان محيط است
تفاوت زبان زنان و مـردان انجـام شـده اسـت،     ي  يكي از نتايج حاصل از تحقيقاتي كه در علم زبان شناسي درباره

زنان بيشـتر  «:كهاند  زبان شناسان به اين باور رسيده. خبري و پرسشي استهاي  تفاوت مردان و زنان در كاربرد جمله
خود را با كلمات خبري هاي  كنند در حالي كه مردان اغلب جمله مي پرسشي و تأكيدي استفادههاي  از مردان از جمله

در ايـن داسـتان،   ). 37:همـان (»دانـد  شي از عدم اعتماد به نفس زنان مـي اين رفتار را نا) 1977( فيشمن. كنند مي آغاز
موجود در اثر، قائل شود و گرچه تـا حـد   ي  بلقيس سليماني نتوانسته است به درستي مرزي براي زبان زنانه و مردانه

او اشتراكات زيـادي بـا   ي  س كرده است، اما در زبان مردانهمنعك، بسيار زيادي زبان زنانه و ظرافت هايش را در زبان
خود او در ابتداي هر روايت نيامده بود، تشخيص زنانه يا مردانـه  هاي  زنانه وجود دارد كه اگر فصل بنديهاي  بخش

در . كنـد  مي مسعود و ناهيد اين گفته را تأييدهاي  اي از ديالوگ نمونه. گرديد يا حتي غير ممكن ميبودن زبان، دشوار 
  .مسعود پرسشي است نه خبريهاي  گويند، اغلب جمله مي برعكس آنچه زبان شناسانها  اين ديالوگ

  رسونه؟ نمي تو مطمئني رابطه با اين دختره به زندگيمون آسيبي -مسعود« 
  يعني اينقدر زندگي ما متزلزله؟ -ناهيد

  اون ديدار رو كه يادته؟-مسعود
  .ريم مي م با همذاري مي اصالً برنامه-ناهيد

  .مسئله تنها رفتن تو نيست-مسعود
  پس مسئله چيه؟ -ناهيد

  .ترسم اون نتونه موقعيت تو رو درك كنه مي راستش -مسعود
  .)42:1387سليماني،( »... مهم نيست ، خب نكنه-ناهيد

واژگـان زنانـه در آن   اثر گرچه در ايجاد لحن و فضايي مردانه تالش شده است، اما بسـامد  ي  مردانههاي  در بخش
  ...آجيل، سبزي، تخم مرغ،  نمك و ادويه، كاسه وهاي  كابينت، ظرف: بسيار زياد است، واژگاني چون

آفرينش مانوي دارد و گويي بـا ديـدگاهي انتقـادي نـابرابري     ي  به جايگاه زن در اسطورهاي  رمان خاله بازي اشاره
در اين باره نوشته و اثبـات كـرده   اي  خصيت اصلي اين رمان مقالهكند زيرا ش مي را مطرحها  موجود، حتي در اسطوره

اولـين  ( با نور، روشني و اهورا مزدا در ارتباط است و مرديانه) اولين مرد زميني(است كه در آفرينش دو بني، گهمرد 
بندي اشـيا و مفـاهيم   مقوله نه تنها  «: باره معتقد است كه آيريس ماريون يانگ در اين .با تاريكي و اهريمن )زن زميني

مشـروعيت  هـاي   هماننداغلب ايدئولوژيها  اغلب فرهنگهاي  جنسيت است، هم ساز كردن اسطوره شناسيي  بر پايه
تـوان گفـت كـه مفهـوم جـنس و       بنابراين مي. )115:1386ماريون يانگ،( »ساز به شدت متكي بر نمادهاي جنسيتي است

مهم و مناقشه برانگيز بوده است، چنان كه در روزگـار  اي  همواره مسأله ن تا به امروزاجنسيت از ديرينه ترين روزگار
 طرح مفاهيم مدرن و پست مدرن نيز اعتبار خود را از دست نداده است و همچنان براي نيل به جايگاه مطلوب تالش

  .كنند مي
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 كه در اين اثر نيز ديدهه استو سعي در اطنابي آگاهانها  طوالني بودن جمله زنانه،هاي  نوشتههاي  يكي از ويژگي    
ي  اما به طور كلي زنـان عالقـه  اند  داستان به شكلي يكدست از اين ويژگي بهره نبردههاي  بخشي  البته همه. شود مي

داننـد و   مـي  را كه بيش از يك فعل نداشته باشند كوتاههايي  معموالً جمله. طوالني دارندهاي  بيشتري به كاربرد جمله
دوسـت دوران  (در جايي از اين رمان كـه حميـرا  . كنند مي بيش از يك فعل داشته باشند بلند، محسوبكه هايي  جمله

درسـت  «:كشـد  مـي  اغلب بلند بـه تصـوير  هايي  آيد، ناهيد او را با جمله مي به ديدارشها  پس از سال) دانشگاه ناهيد
مـانتو مشـكي   . به نظرم كشيده تر شـده اسـت  بينم كه  مي راها  شود، نيمرخ حميراي آن سال مي كه وارد اتاقاي  لحظه

چيزي در . روي پيشاني اش خراب نشودهاي  طوري كه چتري. پوشيده و يك شال مشكي روي سرش انداخته است
باعـث و بـاني آن تغييـر    هـا   چهره اش تغيير كرده، ابروهايش باريكند وخط لبش بيش از اندازه پر رنگ است، اما اين

 گاه ديگر در چشم هايش نيست، برقي كه مردها را، از مسافركش تا استاد دانشگاه، دستپاچهبه نظرم آن برق ن. نيستند
 .)12:1387سليماني،(»كرد مي

زنانـه را سرشـار از غمـي    هـاي   جواني، غالباً داستانهاي  تحسر بر روزهاي شاد كودكي يا غم از دست رفتن عشق
غم غربت در كه در دنياي اطراف خود هستند، هايي  حدوديتزنان در بزرگسالي دچار م«  كند، چرا كه مي نوستالژيك
اندازد و دوستان و ياران را بـراي جبـران خـأل روحـي ايـن دوران       مي را به ياد روزهاي آشناي كودكيها  آن دنيا، آن

ن شـود بـه اولـي    مـي  كه از زبان ناهيد روايـت هايي  در اين رمان نيز در بخش )96:1384حسيني،( ».كنند مي جست و جو
دونستم مثل آن سـال و   مي موني تا برگردم، همان طور كه مي دونستم منتظر مي «كند مي عشق دوران نوجوانيش اشاره

مادرم ميگه من بعد از تو سوختم، درست مثل انار ميخوش كه بعد از تـو خشـك   . آيي مي با فاصله پشت سرمها  سال
كنم اونم بعد از تو سوخت، درسته اون درخت بـود   مي يشه هاشو سوزانده، ولي من فكرپدرم ميگه، آب آهك ر. شد

  )47:1387سليماني،( »شد رش ميو من آدم، ولي يه جورايي اون هم شوخي س
در پايان داستان، ناهيد بر خالف انتظار و وقتي صحنه براي حضور او خالي شده است، از آنچـه بـدون خواسـت    

توصيفي كه از ساختار شخصيت ناهيد ي  داستان چه به وسيله در تمام طول. كند مي خودش برايش رقم زده شده فرار
شود و چه با آوردن كلمات و تركيباتي كه گاه از درك عام دور است، سعي دارد نشان دهد كه زن امروز بـر   مي ارائه

خالف تصور كالسيك از او، گاه در رديف روشـنفكران جامعـه قـرار دارد و بـه قـول نويسـنده همـواره خـود را از         
مفهـوم سـنتي از زن را در هـم كوبـد و     « كوشد مي همچنين، نويسنده. كند مي دور» خاله زنك«تارهاي به اصطالح رف

ورزد كه به مـرز   مي اما گاه چنان در اين امر اصرار )10:1384تلخابي،( »مفهومي نوين و راستين از زن به نمايش بگذارد
كنم ما فقط به خاطر اين كه زنيم بايد ايـن قـدر زجـر     مي فكرگاهي وقتا «:گويد مي مثل آنجا كه. شعار زدگي ميرسد 

  .)57:1387سليماني،( »بكشيم

  گيري نتيجه
فمينيسم گرچه در ابتداي راه، ماهيتي شورشي و خود محورانه داشت، اما اكنون بيش از هر چيز خواهـان نگـاهي   

اسـت كـه در طـول تـاريخ     اي  شدهجدي به زن و نقش او در فضاهاي عمومي و خصوصي و استيفاي حقوق پايمال 
را اي  فمينيسم ادبي نيز، با توجه بـه ايـن كـه آثـار ادبـي هـر جامعـه       . اند زندگي بشر، همواره از جنس زن دريغ شده

داند، به بررسي نقش زنان در آثار ادبي و بررسـي   مي -كه اكثراً مرد ساالر هستند -محصول تفكر و نگاه غالب جامعه
خواهد با تغيير جهان متن، جهان فرا متن و عينـي را   مي پردازد و مي ذيري آنان در اين آثارميزان كنش گري و كنش پ

نويسـندگان زن  . از طريق تغيير نگرش مخاطبان، به سمت تالش براي رفع تبعيض ميان جنس زن و مرد سـوق دهـد  
ي مناسب، دست به خلـق آثـاري   به مقتضاي شرايط و بسترهااي  ايراني نيز، از مشروطه تاكنون همواره و در هر دوره

آن توجه بيش از پيش به نقش زنان و جهان انديشگان آنان و همچنين برگزيدن زباني مستقل براي ي  كه نتيجهاند  زده
آثـار  ي  رمان خاله بازي اثر بلقيس سليماني، از جمله. هشتاد بوده استي  در آثار داستاني زنان در اواخر دهه ،روايت

 ست كه با مورد توجه قرار دادن بخشي از زندگي يك زن نازا، مشكالت چنين زناني را به تصـوير داستاني اين دهه ا
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از سوي ديگر، زبان بلقيس سليماني در اين اثر به شكلي آگاهانه، زنانه است؛ زباني كه با مضمون اثر انطباق . كشد مي
  .خود داشته استو اتصالي قوي دارد و تأثير عميقي در پذيرش داستان از سوي مخاطبان 
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