
 

 نگران نباش  در رمان یرانیزن معاصر ا یاجتماع یگاهجا نقد

 زن آمازون یۀبر اساس نظر

 
 دکتر یداهللا بهمنی مطلق

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -دانشیار

 پور سیده سمیه یوسفی
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -زبان و ادبیات فارسیدانشجوي کارشناسی ارشد 

 چکیده

محور به این جنس است؛ نگاهی هاي زن وجهی به زن ایرانی، نگاه غالب نویسندگان زن در داستانبعدي و یکنگاه تک
راستا،  که سبب شده تا در کمتر داستان ایرانی موردي از زن کامل با تمام وجوه منشوري خود روایت شود. در همین

نگران   رمان یپژوهش قرار گرفته است. بررس ینمحور ا وانتخاب شده  یرانمعاصر ا یداستان یاتاز ادب رمان نگران نباش
جایگاه زن شخصیت اصلی این داستان و توصیف این جایگاه را توسط نویسندة زن داستان روشن کند. در  تواند یم نباش

ر محافل ادبی و کسب جوایز متعدد از سوي بنیادها و جوایز ادبی مورد توجه بوده د  انتخاب این اثر مطرح بودن این رمان
برگرفته از  یکه همگ ،شده است یهتک» معشوقه«و » آمازون«، »مادر«، »مادونا« یدگاهبر چهار د ینه،زم ینا است. در

باشد. متأسفانه در رمان بررسی  و به نام الگوي زن کامل می زنان است يو روانکاو ینقد اجتماع یاساس یکردهايرو
توصیفی از یک زن کامل و الگوساز نداریم، که داراي تمام چهار جنبۀ باال باشد، تا بتوان نام زن کامل را بر او  شده،

 گذاشت.
 نقد، زن آمازون، داستان معاصر، نگران نباش واژگان کلیدي:

 
 مقدمه

است و به طور خاص  انقالب اسالمی، روند تساعدي به خود گرفته تعداد زنان نویسنده در ایران به ویژه پس از پیروزي
ایم. همین  هاي مختلف از آنان به بازار بوده در دهۀ هفتاد، شاهد ورود گستردة زنان به عرصۀ ادبیات داستانی و ارائۀ رمان

ورد توجه این نویسندگان ها، موقعیت و جایگاه زن در جامعۀ ایرانی م مسأله سبب شده تا نوعی خاص از نگاه به خواسته
قرار بگیرد و هر کدام از این نویسندگان زن بنا به خاستگاه اجتماعی و فرهنگ خود، دست به خلق یک شخصیت 
داستانی در اثر ادبی خود بزنند. اهمیت جایگاه زنان در جامعۀ ایرانی و مسائل سیاسی و فرهنگی مرتبط با آنان نیز سبب 

اند و در آنها روایتی از زندگی زنانه وجود دارد، پدیدار  که توسط نویسندگان زن تولید شده شده تا نگاهی ویژه به آثاري
هاي یک زن  شود. این مسأله از آنجایی حائز اهمیت است که قطعاً نگاه زنانه در نگارش و به تصویر کشیدن دغدغه

ة مرد داشته باشد. آمار باالي خوانندگان تواند کارایی چند برابري نسبت به خلق همین شخصیت به وسیلۀ یک نویسند می
هاي اخیر از سوي دیگر،  و مخاطبین مؤنث در بازار کتاب ایران از یک سو و اقبال عمومی مخاطبین به آثار زنانه در سال

 سبب شده تا این برش از ادبیات داستانی معاصر ایران مورد توجه محققین زیادي قرار بگیرد.
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» 1نظریۀ زن آمازون«مورد مطالعه و تطبیق آنان با   حوة ارائۀ شخصیت زن اصلی در رماندر این پژوهش، به بررسی ن

هاي تطبیقی، اقدام به توضیح و واکاوي نوع پردازش  و مقایسه  است. در نهایت هم با استفاده از تحلیل پرداخته شده
 شخصیت زن در رمان مورد مطالعه شده است.

 
 بیان مسأله

اصلی را باید بیان چگونگی دور شدن زن متمدن معاصر از سرشت و فطرت طبیعی خود دانست در این پژوهش، مسألۀ 
اي به خود گرفته است. سیر شتابندة تحوالت  هاي اخیر تحت تأثیر فضاي جدید به وجود آمده و رشد فزاینده که در سال

ه با ولعی سیري ناپذیر به جذب نیروي اي در عرصۀ تولید پدید آورد ک هاي اخیر چنان بازار کار گرسنه صنعتی در سال
کار در هر نقطۀ جهان پرداخت. زنان نیز به عنوان نیمی از جامعۀ بشري، به این میدان فرا خوانده شدند. البته پاسخ آنان 

توانست جبران کنندة گمشدة تاریخی جنس مؤنث  به این مسأله مثبت و از سر شور و شعف بود؛ چرا که این فراخوان می
 شود.تلقی 

بر همین مبنا، رمان نگران نباش از ادبیات داستانی معاصر ایران انتخاب شده و محور این پژوهش قرار گرفته است. در 
انتخاب این اثر مطرح بودن این رمان در محافل ادبی و کسب جوایز متعدد از سوي بنیادها و جوایز ادبی مورد توجه بوده 

 مشخصی انتخاب شده است.  ه این موضوع، از میان نویسندگان زن، رماناست. همچنین، براي بررسی نگاه زنان ب
هاي اخیر که با جمعیت باالي  کند که جامعۀ جوان ایرانی در سال این مسأله از آنجایی اهمیت قابل توجهی پیدا می

اد روبرو بوده دختران تحصیل کرده و مدرن روبرو است، با یک پرسش همیشگی دربارة جایگاه و نقش اجتماعی این افر
کردگان ایرانی تمایل فراوانی به  و از سوي دیگر، اگرچه سرانۀ مطالعه در ایران باال  نیست اما قشر دانشجویان و تحصیل

هاي فوق بر نحوة  مطالعۀ ادبیات داستانی معاصر و الهام گرفتن از آن دارند. همین مسأله، اهمیت و جایگاه مهم رمان
 کند. جامعۀ ایرانی را مشخص می هدایت افکار عمومی دختران

 
 بحث و بررسی

 تعریف نظریۀ زن آمازون
که در جنگلی با همین نام زندگی  4و هارمونیا 3هایی بود از اعقاب آرس در اساطیر یونان نام قبیلۀ زن 2ها آمازون

جنگیدند. سرزمین آنها  می کردند. آنها زنان سلحشور و بلندقامتی بودند که در آسیاي صغیر زندگی کرده و با یونانیان می
قرار داشته است. اداره مملکت آنها توسط خودشان و بدون  5هاي قفقاز یا تراکیا در شمال و به طور احتمال، در دامنه

گرفت و اختیار همۀ کارهایشان به دست ملکه بود. بر اساس قوانین وضع شده، هیچ مردي حق  کمک مردان انجام می
ت مگر آنکه براي خدمتکاري یا انجام کارهاي سخت و پست احضار شده باشد. زنان آمازون ورود به خاك آنها را نداش

شان  طبقه و برابر بودند و کسی بر دیگري برتري نداشت. آنها همگی با هم براي پیشبرد اهداف قبیله اي بی داراي جامعه
ها براي از بین نرفتن نسلشان در  ازونکردند و همگی در سود و زیان امورات قبلیه شریک بودند. آم کار و تالش می
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کردند. دختران به وجود آمده از این آمیزش را نگه داشته و پسران را کور یا لنگ  فصلی معین با مردان آمیزش می

 )391و  390: 1388کشتند. (معصومی،  کردند و یا می می
 

 زنان آمازون در عصر جدید
زن امروزي مردي بدلی است؛ با مردان حقیقی در جنگ است و به همین علت آشفته و ناآرام است. زن معاصر، زنی 

هایش، آنچه به دست آورده و آنچه را که از دست داده، قسمت  آمازون و محصول زمانۀ خویش است. قدرت و ضعف
که با انقالب جنسی همراه بود در آغاز به زنان دهد. جنبش فمینیستی  هاي زنانه در جهان را تشکیل می اعظم پژوهش

رسیدند که بسیاري از زنان،  ها آنقدر خوب به نظر می اي را بشارت داد. این وعده انگیز و اغواکننده هاي هیجان وعده
شوهران و فرزندانشان را ترك کردند و یا در پی دستیابی به حرفه یا عالیق شخصی (متعلق به خود) فکر ازدواج و 

کرد،  ها و اشتغاالت ذوقی که بر خودکفایی و فردگرایی تأکید می کیل خانواده را کالً از سر بدر کردند. این پیشهتش
بایست کیفیت زندگی زن را ارتقا دهد و حق انتخاب و همچنین روابطش با مردان را بهبود بخشد. اکنون با گذشت  می

هایی که فمینیسم و  توان به آن وعده اند که نمی با این حقیقت شدهچند دهه، زنان به طرق گوناگون ناگزیر از رویارویی 
خواه آن را  –اند  آزادي وعده داده است، جامۀ عمل پوشاند. اکنون بسیاري از زنان متجدد، در بازیابی آنچه از دست داده

 )17و  16: 1385درمانده هستند. (گرنت،  –طبیعت زنانه، قدرت پیوستگی یا هر چیز دیگر بنامیم 
مسیري که جنبش آزادي زنان، طی دو دهۀ گذشته ما را به سوي آن رهنمون کرده، مسیري به سوي جامعۀ آمازون است. 

اند. آنها با  هاي فمینیستی و برابري جنسی را پذیرفته و آن را تا سر حد افراط پیش برده بسیاري از زنان امروزي انگاره
اي،  اند، چه بسا شخصیت آمازون دنیاي امروز تلقی شوند. در ادبیات افسانه خُلقیاتی که درون خویش ساخته و پرداخته

گذارد.  هاي اجتماعی کنار می دهد، آنها را از تمام مواضع قدرت به ویژه تمام فعالیت فرهنگ آمازون به مردان کم بها می
جزایر » مردان زادآور«دیگر، از اي آمازون، مردان همه برده بودند. در برخی  هاي ادبیات افسانه در برخی از روایت

انداختند.  کردند و سپس آنان را همچون عنکبوت سیاه دور می اي به عنوان زادوولد استفاده می همجوار به عنوان وسیله
آورند و آنها را به  اي مشابه، دلباختگان خود را به دست می بسیاري از زنان آمازون متجدد به طرزي هراسناك و به شیوه

 )26ندازند. مردان در نظر شخصیت آمازون فاقد اهمیت هستند. (همان، ا دور می
زن آمازون امروزي نه آرامش یافته و نه حصارهاي خود را گشوده است. او پریشان و فرسوده است؛ فکرش همواره 

چرا به خود «گویند  مشغول است. همیشه به نحوي در میدان جنگ است و رغبتی به پذیرش مرد ندارد؛ اکثر مردان می
 زنان جنگجو مایۀ عذابند. » زحمت بدهم؟

داند چگونه آن را برقرار کند. خودآگاهی جدید  سوزد ولی فقط نمی آمیز با مردان می روابط محبت زن امروزي در آرزوي
اي که با واقعیت زنانۀ خویش در تماس  زن متجدد به شدت موجب یک بعدي شدن شخصیت او گردیده است؛ به گونه

ها، جنبۀ  و واکنش  دایتگر او در تمام کنشارتباط برقرار کند؛ زیرا ه» مرد در برابر مرد«تواند همچون  نیست و فقط می
 )40 - 30مردانه یا آمازون اوست. (همان، 

» آگاهی پیش«از جهات روانشناختی دشوار است بتوان روي کاغذ تفاوت واقعی میان بودن و انجام دادن را بیان کرد. 
طور طبیعی و به نحوي مشهود احساسات کنند. چنین زنی به  روانشناسانه را به عنوان ویژگی زنانه یک زن کامل بیان می

دهد،  گرایانه یا مدبرانه دربارة کاري که انجام می وجه دیدي تحلیل گیرد. او به هیچ اش بکار می را در تقابل با خردمندي
 (Ester harding, 1970: 30)ندارد. او صرفاً وجود دارد. 
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عنی آمازون، مادر، مادونا و معشوقه را تجربه کند و بایست در طول زندگی خود هر چهار جنبۀ روانی خود ی یک زن می

هاي شخصیت، طرفدار تلفیقی منسجم از وجوه مختلف شخصیت هستند؛ به عبارت دیگر، با  درهم بیامیزد. بیشتر نظریه
 هاي مختلف که مکمل یکدیگرند، سروکار دارند. حسی از یکپارچگی میان قسمت

هاي زن به توصیف اندك  اند. براي توضیح دیگر جنبه آمازونی شدن پیش رفتهاما متأسفانه زنان در عصر حاضر به سوي 
 کنیم: آن بسنده می

بازتابندة محسنات کامل زنانه از لحاظ بردباري، سکوت و وفاي به عهد است. این نوع زن در پی کسب عظمت مادونا: 
هیچ قید و شرطی از تالش وي در  کشاند و بی براي خود نیست. او ترجیحاً مرد را در زندگی به سوي عظمت می

 کند. جستجوي کسب خرسندي و موفقیت حمایت می
شود. او نه تنها فرزندانش را بزرگ  اش به دیگران کامیاب می حامی و سرپرست است. زنی است که با وابستگیمادر: 

 پرورد.  اش را می کند بلکه سایر خویشاوندان، دوستان مؤنث و همچنین مردان زندگی می
زنی که در روابط شخصی خود با مرد در سطوح مختلف عقالنی، عاطفی و جنسی پیش از هر چیز داراي نقشی معشوقه: 

کند ولی هرگز دست به سینۀ او نیست. معشوقه  تعیین کننده و فعال است. معشوقه، با مردش به نوعی همخوانی می
 اند. دهاي از زن است که مردان همواره آن را ستایش و تحسین کر جنبه

 
 علی نقد نگران نباش اثر مهسا محب

چاپ کرده است. کتاب طرح جلدي جالب دارد که با مضمون داستان کامالً  1387را نشر چشمه زمستان  نگران نباش
هاي درگیر  اي از جوان پسند است که به مشکالت عده رمانی اجتماعی و امروزي و جوان نگران نباشمطابقت دارد. 

اي که  هاي از هم گسیخته و مرفه پردازد. خانواده ها حاکم است می و جوِ پر تنشی که در آن خانواده گی اختالفات خانواد
اند و گریزي براي رهایی از این خأل براي آنها نیست. خود  در حالت گذاري بین مدرنیسم و پسا مدرنیسم معلق مانده
اي خرید به تجریش رفته بوده، گرفته و در آنجا هرج و مرج نویسنده ایدة نوشتن رمان را از روزهاي پایانی سال که بر

اي در تهران رخ دهد چه خواهد شد داستان را  اند دیده و با این فکر که اگر زلزله کرده جمعیتی را که شتابان خرید می
 ساخته و پرداخته است. 

دهد و  ی) و با درجه کم (ریشتر) رخ میهاي کوتاه (از نظر زمان روز و از شروع پیش لرزه ماجراي داستان طی یک شبانه
که هرکدام درگیر مسائل  -هاي پدر و مادرش  مهري شروعش از خانه راوي (شادي) است، دختر جوانی که به علت بی

اش  معتاد و خانواده گریز است؛ و در ادامه با فرار شادي از خانه و در فاصلۀ مسیر خانه تا خانۀ ساقی -خودشان هستند 
دهد  خواهند تهران را تصرف کنند، رخ می اي جوان که می ایش) و شهري که به هرج و مرج کشیده شده و عدهه تیمی (هم

اش و پسري که در این روز  اما شادي در این شلوغی نگران زلزله نیست و بدون استرس مرگ به مشکالت دوستان، خانه
 ازش براي روزهایی که شهر خالی از سکنه شده باشد. کند و تهیۀ مواد مخدر مورد نی به خاطر او خودکشی کرده فکر می

است  همان معتاد مفنگی    اش را خیلی خوب انتخاب کرده، طوري که تصور ذهنی خواننده از راوي علی زبان راوي محب
ستفاده ها) و طرز ا هاي رایج بین آنها (جوان اش را رفع کند، همین طور تکیه کالم که در به در پی موادي است تا خماري

همه و همه به خوبی تصویر شده است.در ادامه به نقد داستان بر اساس چهار ویژگی   از مواد و چگونگی سیگار کشیدن، 
 زن کامل می پردازیم:
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 مادر -الف

رود و با توجه  کند، به سمت او می زمانی که در هرج و مرج خیابان صداي گریۀ کودکی توجه شادي را به خود جلب می
کند او را  گیرد و سعی می هاي مادري شخصیت یک زن، همچون حامی و سرپرست، کودك را در آغوش می به ویژگی

 کند.  پردازد و ابراز نارضایتی را علنی می د میآرام کند اما در واقع، در گفتگوي درونی با خود به سرزنش خو
هاي مقتضی براي به کارگیري جنبۀ مادري در ارتباط با مرد زمانی است که او از لحاظ جسمانی بیمار  یکی دیگر از شیوه

وبی نهایت مهربان و مددکار باشد؛ بدون اینکه مرد احساس خطر کند. این فرصت خ تواند بی است. در این اوقات، زن می
صفت و پرتوقع شوند؛  گرا، کودك براي رسیدگی دقیق به نیازهاي مرد است. در طول بیماري، اشخاص تمایل دارند پس

همچون اشکان که با خودکشی در روز زلزله، انتظار توجه از جانب شادي را دارد. او مادر دارد ولی در عین حال، انتظار 
اند، هنوز به کمی  ردانی که از رفتارهاي مادرانشان به حالت اشباع رسیدهمادري کردن از سوي شادي را نیز دارد. حتی م

توان در طول روند داستان متوجه شد که پروین، مادر اشکان  شان نیاز دارند. می عاطفۀ مادري از طرف زنان زندگی
به مراتب باالتر هاي سیاسی و حزبی خود است و به فرزندش توجهی ندارد. پس انتظار اشکان از شادي  مشغول بازي

 رود.  می
گردند. سپس با  اند که غالباً در مردانشان به دنبال مادر می شان به قدري مردانه شده هاي گیري زنان امروزي در جهت

شوند ولی واقعیت این است که آنها نیز در مردانشان،  کنند، دلسرد می ناخشنودي از مردانی که عاقبت به خود جلب می
توانند صاحب همه چیز باشند ولی همانطور که  فمینیسم این باور را در زنان امروزي پرورانده که می جویند. مردانگی می

 )162:  1385توانند. (گرنت،  زمان همه چیز داشته باشند یا همه چیز باشند، مردان نیز نمی توانند هم زنان به تنهایی نمی
 

 مادونا -ب
را ندارد. شخصیتی که او را به روح واالي زنانگی برساند. شخصیتی هاي شخصیتی مادونا  شادي هیچکدام از ویژگی

 صبور و باگذشت.
 

 معشوقه -ج
شود تا او را با موتورش به درکه ببرد. پسر موتورسوار به شادي  شادي در هرج و مرج ناشی از زلزله با پسري همراه می

کند اما  شادي هم در ذهنش از این ایده استقبال میدهد و دوست دارد زمان بیشتري را با او بگذراند.  توجه نشان می
دهد. در واقع، او براي اینکه بتواند جنبۀ معشوقۀ خود را بسط و گسترش دهد،  اولویت را به پیدا کردن موادر مخدر می

قدرت تطبیق با مرد را ندارد؛ به نحوي که هم نظرات او را و هم انتظارات خودش که ترس از خماري است، تحقق 
 شد.بخ

شادي همانند هر معشوقۀ دیگري مایل است پسر را خشنود کند و عالقۀ دائمی او را نسبت به خویش ترغیب کند اما از 
این کار ناتوان است و به دلیل شرایط جسمی خود، تمایلی به انجام این کار در زمان فعلی ندارد؛ حتی ناتوان از 

کند تا از مردان تقلید  باهات شادي نیست. در عوض، او تالش میدوستی و مهرورزي. در حقیقت، زن بودن مایۀ م نوع
زند. در نتیجه فرهنگ و آداب و  کند. او براي مرد بودن، ناشیانه به تقلید از زبان و رفتار مردان طبقات پست دست می

را از مادوناي او (آن  دهد. این فرو افتادن از مرتبت زنانگی، زن رسوم مردان الابالی و نه متشخص را الگوي خود قرار می
سازد. در اوایل زندگی، به بسیاري از مردان  اند تا به آن احترام بگذارند) جدا می بخش از روحش که مردان بزرگ شده
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آموزند تا در حضور زن از کلمات مستهجن استفاده نکنند. با این حال، وقتی زنی همانند شادي حرف رکیک بر زبان  می
کند. در واقع او هیچ جذابیتی براي مردان اطرافش نخواهد داشت.  ستثنائی بودنش را نقض میآورد، تصور مرد از ا می

سارا » سعی کردم؛ نشد.«دهد:  ، جواب می»آیا هیچوقت عاشق شده است؟«پرسد:  از او می» سارا«شادي حتی در جایی که 
تا اس ام اس الو براي همه پسرایی که  22تو یه روز، «گوید:  و او در جواب می» چکار کرده است؟«پرسد:  از او می

خیال شو؛ سه تا بدون جواب؛ سه تا هم شماره دکتر روان  شناختم فرستادم. نتیجه چی بود؟ دو تا بیالخ؛ سه تا بی می
 )101:  1387علی،  (محب» پزشک.

 
 آمازون -د

زون باشد، تنها بخشی از رفتارهاي در این رمان بیشتر از آنکه به صورت هویتی متعلق به نظریۀ زن آما» شادي«شخصیت 
 پرخاشگرانه و سرکشی آن را به ارث برده است.

اش پیشرفتی نداشته است. او نه  هاي شخصیت زنانه شادي نه تنها زن آمازون نیست؛ بلکه اساساً در هیچ یک از جنبه
و سکوت است. او به هیچ حس محبت و مادري دارد و نه همچون معشوقه جذاب است و نه مانند مادونا اهل بردباري 

اندیشد و نه اهل کار و رقابت است. او در حال نبرد است؛ نه با جنس مخالف که با  چیز توجه ندارد؛ نه به کمال می
 اش که نمایانگر بیرونی آن، سرکشی و عصبیت است.  خود. شاید هم با خود مردانه

لرزاند، به  ایطی که زلزله هر لحظه و هر ساعت تهران را میاو دختري ناموفق و معتاد است. در تمام روند داستان، در شر
هاي روانی در زنان باالتر از مردان است. این موضوع بیشتر از  فکر مواد مخدر و سیگار است. میزان ابتالء به بیماري

میزان باالي  شود تا از عوامل زیستی متفاوت مردان و زنان؛ زیرا این هاي زندگی ناشی می هاي اجتماعی و تجربه نقش
، برادر »بابک«توان گفت شرایط موفق زندگی  یابد. پس می اي بیشتر بروز می هاي ویژه بیماري روانی در زنان، در نقش

هاي فردي و اجتماعی گوناگون و  شادي نشانۀ سالمت او نیست؛ بلکه ناشی از تفاوت جنسیتی و حضور در نقش
شوند. شادي   هاي روانی مبتال می ز مجردها (بیوه و طالق گرفته) به بیماريمتفاوت است. براي نمونه، زنان متأهل کمتر ا

شود که او را باالي درخت پیدا  هم دچار بیماري روانی و افسردگی است و در جاي جاي داستان به این نکته اشاره می
 اند؛ در حالی که کسی مسئولیت مراقبت از  او را برعهده نداشته است. کرده

تر از مردان است و میزان باالي  دهد که افسردگی در زنان رایج نشان می» 6ویسمن«هاي  افسردگی، پژوهشدر مورد 
توان به عوامل ژنتیکی، پایگاه اجتماعی زنان، تجربۀ حوادث و رویدادهاي سخت زندگی و  افسردگی در میان زنان را می

ي خوراکی پیشگیري از بارداري و افسردگی پس از هاي پیش از قاعدگی، داروها هاي غدد درون ریز، تنش یا تراوش
دهد که میزان باالي افسردگی در زنان، در وهلۀ اول ناشی از جایگاه  ها همچنین نشان می زایمان نسبت داد. این پژوهش

اجتماعی نامطلوب آنان است و در رتبۀ بعدي، میان ازدواج و افسردگی رابطۀ معکوس تنگاتنگی وجود دارد. دالیل 
دانند.  تر از مردان می کننده تر و خسته تر، یکنواخت هاي خود را کم پاداش اري وجود دارد حاکی از آنکه زنان نقشبسی

 )144:  1385نژاد،  (نوابی
براي زن آمازون امروزي بسیار دشوار است از توقعات غیرواقعی دست بکشد؛ زیرا دلباختۀ خیالی او بسیار جذاب و 

دهد خود را تسلیم مرد دیگري کند. شادي نیز هیچگاه نتوانسته است عاشق شود. زن  نمیگیراست. او به زن اجازه 
نیز » نگران نباش«امروزي به جاي پذیرش، تحسین و قدردانی از مرد، اغلب بسیار ایرادگیر است. در سراسر داستان 

کشد؛ صرفاً به این دلیل که  قب میاش ع اي بنا بر خصلت مردانه کند. مرد پس از چنین حمله شادي، مردها را تحقیر می

٦Weissman 
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تر است. شادي نیز با تحقیر پسران اطرافش اجازة  کند که بدون او راحت زن با صداي بلند به دوستان آمازونش اعالم می

 دهد.  ابراز دوست داشتن را به آنها نمی
در نهان از اینکه رفیق یا مونس شوند. آنها  ماه دوشیزگان آرتمیس (آمازون) امروزي غالباً سریع هم رأي و هم صدا می

ها پیش وضعیت برعکس بود. زنان فرآیند  ترسند. سال مستقل و در دسترسشان را به رقیب مرد بی احساسی ببازند، می
کردند؛ زیرا پیوند با مردان را عامل اصلی خرسندي و موفقیت  تسلیم در برابر مردان با ارزش را درك و از آن حمایت می

اش با سیامک  دانستند. شادي نیز از همراهی و با هم بودن سارا، تنها دوست و مونس دوران کودکی یخود در زندگی م
 پندارد.  ناراحت است و سیامک را رقیب خود می

 خوانیم:  اي را میان شادي و سارا به صورت زیر می در بخشی از داستان، مکالمه
 ا ندیده بودي. کاش هیچوقت نرفته بودي... یا وقتی برگشتی، سیامک ر-«
هاي فرفري و  دار و ریش گوید: آره؛ با اون دك و پزش... با اون موهاي بلند تاب شادي! سیامک خیلی ماهه. شادي می-

 شدي؟  مونه. اگه این قیافه آرکائیک رو نداشت، باز هم عاشقش می هاي هخامنشی می چشماي درشتش که مثل کتیبه
 سیامک مهربونه شادي. -
 )»101:  1387علی،  ههههه. (محبآآآآررررره -

زنان آمازون معموالً به دنبال استقالل هستند. مطمئناً استقالل زن آمازون  یک خیال باطل است. او ممکن است از مرد 
مستقل شود ولی به دلدادة خیالی، دوستان، کار، مادر یا همچون شادي به مواد مخدر وابسته است. روانشناسان، روابط 

توانند به یکدیگر اجازه دهند به دیگري  نامند؛ یعنی دو شخص مستقلی که می می» وابستگی متقابل«لغ را بزرگساالن با
گزینند تا با حمایت از  متکی و وابسته باشند. به تعبیر دیگر، آنها قادر هستند از خود مراقبت کنند ولی به جاي آن برمی

زندگی به عنوان افرادي بالغ از موقعیت وابسته (دوران طفولیت و یکدیگر به هم یاري رسانند. با این امید که آنها در 
کودکی) به سوي استقالل (دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی) و در نهایت به وابستگی متقابل (دوران پختگی و 

ه نمایان سالمندي) حرکت کنند. این وابستگی متقابل به بهترین وجه خود را در یک رابطۀ عاشقانه متعهدانه و صمیمان
سازد. یکی از معیارهاي رشد سالم هر انسان، قابلیت پیوند خوردن او است و ما باید آگاهانه یا ناآگاهانه به این امر  می

 مبادرت ورزیم.
شان یا همچون شادي به مواد  خودکفایی عاطفی یک توهم است. اگر زنان به مردان پیوند نخوردند، به زنان دیگر، شغل

 رند. خو مخدر پیوند می
بینیم که اشتیاق اشکان به ادامۀ رابطه با شادي زمانی که صادقانه و خالصانه احساس نیاز او را به خود  در داستان، می

توجهی پیاپی شادي به او است. بیشتر زنانی  گذارد و اقدام به خودکشی اشکان یکی از ثمرات بی بیند، رو به زوال می نمی
کنند؛ زیرا این خودکفایی  اند، این موضوع را به ندرت درك می شان جنگیده استقالل که زمانی طوالنی و به سختی براي

شود. زنان امروزي به مردان احتیاج دارند ولی فقط فراموش  براي آنها به منزلۀ جنبۀ گیراي شخصیتشان محسوب می
اینکه تقاضاي کمک کند، شرم دارد؛ حتی  بینیم که شادي در مواجهه با برادرانش نیز از اند چگونه آن را بیان کنند. می کرده

 وقتی بیمار است یا صدمۀ عاطفی خورده است. 
روند؛  کنند؛ تنها به سفر می کنند؛ اتومبیل خود را تعمیر می زنان آمازون همچون شادي به تنهایی مشکالت خود را حل می

توسط در زندگی آنها احساس آور نیست که چرا مردان م پردازند و غیره. تعجب هاي خود را می حساب صورت
یابیم که در  اي را می زده کنند ولی اغلب در زیر جامۀ زرهی آمازون، دختر کوچولوي وحشت غیرضروري بودن می
توان از رفتارهاي شادي و کراسوس، سگ اشکان فهمید که حتی مشتاق لیسیده  سوزد. این را می حسرت حمایت می
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دهد و دارد، نه بر حسب آنچه که هست  د را بر حسب آنچه که انجام میشدن توسط این موجود است. چنین زنی خو

آورد که با خراب کردن سمفونی  کند. او در سراسر داستان، خاطرة نواختن ویولون در جمع را به یاد می تعریف می
ولی از لحاظ عاطفی  اند رسد امروزه زنان فقط مستقل شده مشترك، پیانو نوازي بابک را دچار ایراد کرده است. به نظر می

هاي خویش هستند. شادي نیز این موضوع را  تر از مادران و مادربزرگ تر، تنها و درمانده تر، ناامن و متزلزل غالباً محتاج
کند؛ مادربزرگی که در این هرج و مرج لباس کماندوها را  فهمیده و شرایط خود را با مادر و مادربزرگش مقایسه می

جویانۀ  کند. استقالل ستیزه فته است. او از پرورش مردان اطرافش و مالطفت نسبت به آنها امتناع میپوشیده و به خیابان ر
شادي چیزي به مردان اطرافش حتی برادرش بابک که مهربان است و او را دوست دارد، نداده است تا از او حمایت کند. 

اي زندگی  زده عه زرهی آمازون شادي، زن وحشتگیرد. در پس جام کسی قرار نمی به همین دلیل، او تحت حمایت هیچ
 کند که از جایگاهش در جهان کمتر از همیشه مطمئن است.  می

در نهایت باید گفت که شادي اساساً توسط نویسنده به عنوان یک شخصیت زن واقعی در جامعه ایران پرداخته نشده 
 است و صرفاً یک کالژ بر اساس ذهنیات نگارندة داستان است.

شرایط اجتماعی و فرهنگی به همراه تحوالت سیاسی ایران در تاریخ تحوالت معاصر سبب شده تا نویسندگان زن  جه:نتی
به طور کلی به دنبال ارائۀ یک الگوي خاص و واحد از زن ایرانی باشند. این الگو بر طبق اعتقادات ذهنی نویسنده، داراي 

ایران به طبقۀ روشنفکري سبب شده تا اکثر قریب به اتفاق ترکیبات متفاوتی است اما تعلق قشر نویسندة زن 
 هاي این نویسندگان وجود دارد، داراي تم فکري و فضاي زندگی مشترك باشند. هایی که در داستان شخصیت

اند و به دنبال خروج از چارچوب تحمیلی جامعه به خود هستند و  هایی که از زن بودن خود خسته شده ارائۀ شخصیت
ها مبارزه کنند، محور مشترك اغلب  هاي اجتماعی خود، با افراد و عادات و عرف د در زمینۀ رسیدن به آرمانخواهن می

 هاي داستانی هستند. این شخصیت
هاي محبوب برخی نویسندگان زن ایرانی تبدیل شده است؛ چرا که  بر همین اساس، الگوي زن آمازون به یکی از روایت

توانند در چارچوب شخصی تبدیل به جنگجویانی منحصر به فرد  ن آمازون دارد، زنان میاي که نظریۀ ز بر طبق ارائه
تواند  توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. این روایت، به خوبی می شوند که نیازي به مردان ندارند و به تنهایی می

ال آنان را که در تبدیل شدن جامعه به یک هاي طبقه روشنفکر ایرانی را به تصویر بکشد و غایت آم ها و آرمان خواسته
 جامعۀ زنانه که استقالل زنان بدون حضور مردان به طور گسترده به رسمیت شناخته شده، محقق کند.

و با ارائۀ تطبیقی   توان گفت که در بررسی رمان فوق، نویسنده بهرة کاملی از نظریۀ زن آمازون برده در مجموع می
سازي آن، فرایند تغییراتی را که بر زن آمازون در اساطیر تاریخی  معۀ ایرانی و تالش براي بومیالگوهاي این نظریه با جا

 اند.  رفته است، در بستر داستانی خود ارائه کرده
، نشان داده شده است. که  اصلی رمان  هاي مهم زنان براي رشد اجتماعی در شخصیت در جدول، نسبت دارا بودن ویژگی

 هاي داستان شادي را باید یک آمازون پرخاشگر بدون پیشرفت در عرصۀ کار و تحصیل دانست. با توجه به ویژگی
 

 هاي زن کامل جدول ویژگی
 معشوقه مادونا مادر آمازون 

شادي (نگران 
     نباش)
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شود که اساساً  و تطبیق شخصیت اصلی زن آن با نظریۀ زن آمازون، این نتیجه حاصل می نگران نباش  با بررسی رمان
اي در  هاي عرفی را تبدیل به خصم و عقده هاي اجتماعی و نامالیمت است تا برخی تبعیض نویسندة اثر فوق تالش کرده

را به یک آمازون تمام عیار درون شخصیت اصلی داستانش کند و بر اساس همین فرآیند، شخصیت اصلی داستان خود 
بدل کند که تمایل به درگیري و خشونت با جامعۀ بیرونی را دارد. اعالم استقالل زن و عدم نیاز به مرد، تأکید بر لزوم 
مقابلۀ زن با فرهنگ مردساالر، برخورد قهري و عصبی شادي با مشکالت اجتماعی، رویارویی شخصی و فردي با 

او، ناکامی در دستیابی به یک رابطۀ عاشقانه و زناشویی موفق، عدم احساس تعلق به ها از سوي  مشکالت و سختی
گرفتن از اطرافیان را باید چند نمونه از تالش براي تصویرسازي زن آمازون در   خانواده و اعضاي آن و همچنین، انتقام

و تنها به فاکتورهایی خاص   علی رمان فوق، از ارائۀ نمونۀ کامل زن ایرانی خودداري کرده فوق دانست. مهسا محب  رمان
اند؛ یعنی هیچ نمونۀ موفق و کاملی از زنی که توانسته باشه هر چهار ویژگی شخصیتی  پرداخته» هاي یونگ آرکی تایپ«از 

اشد، حتی در بین شخصیت هاي فرعی نظیر مادري، همسري، معشوقه و استقالل را به صورت همزمان پیش برده ب
 داستان فوق وجود ندارد. 

 هاي آمازونی جدول ویژگی
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پریشان و فرسوده 
 

            شادي

 
توان اینگونه نتیجه گرفت که نگاه تک بعدي و یک وجهی به زن ایرانی، نوع نگاه غالب نویسندگان زن  به طور کلی می

ها به این جنس است؛ نگاهی که سبب شده تا در کمتر داستان ایرانی (به طور خاص در رمان مورد بحث)  در داستان
شود و به تصویر کشیده شود. از سوي دیگر، برخی نویسندگان موردي از زن کامل با تمام وجوه منشوري خود روایت 

اند و آنان را موجوداتی سرکوب  اند و دست به تخریب چهرة زنان زده ها کامالً قدم در مسیر مخالف گذاشته در این رمان
 ارند.اند که تقالیی به جز منافع شخصی و تمایالت سطحی خود ند هویت در جامعه ایرانی تصویر کرده شده و بی

و باید گفت دختران جوان ایرانی به جاي یافتن الگوي زن کامل که داراي چهار ویژگی مادر، مادونا، معشوقه و آمازون 
ها  بیند و با او همزاد پنداري خواهند کرد. الگویی که در اکثر رمان باشد الگوي زن آمازون ستیزه جو را در مقابل خود می

آورد  کند که دست و مادري و همسري و سکوت و صبر زن را در زنانی محدود میها به او معرفی شده است  و فیلم
است معموال با سه ویژگی دیگر  دیگري ندارد. زن موفق و مدرن امروزي که در کار و تحصیل پیشرفت کرده

 اش در تضاد و جنگ است. شخصیت
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