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  مقدمه - 1
رسـد كـه در   اي مـي طلبانههاي حقبه جنبش فمينيسم تاريخي طوالني دارد و ريشة آن

داري هاي ضد بـرده داري و تشكيل انجمنجنبش لغو برده. نيمة اول قرن نوزدهم برپا بود
ميالدي به بعد در فيالدلفيا و ساير شهرهاي آمريكا كه با انديشـة برابـري و   1832از سال 
هـاي آن، طليعـة    مـان خواهي همراه بود و جذب گستردة زنان به ايـن جنـبش و آر  آزادي

اعتـراض بـه    يي بـا هـا جنبش چنين ).51- 127: 1381مشيرزاده، . نك( نهضت فمينيسم است
ويژه حـق رأي   آوردن حقوق مدني خود و به دست ها و تالش براي بهها و نابرابريتبعيض
 از عوامـل مهـم و    ،بـا تأكيـد بـر اصـالحات اجتمـاعي و اقتصـادي و سياسـي       و نيز زنان، 

 1960 ةآيند؛ نهضتي كه در اواخر دهگيري فمينيسم به حساب مينده در شكلكنتعيين
البته و در اروپا و آمريكا ظهور كرد و در عرصة نقد ادبي حضوري جدي و چشمگير يافت 

) 1908- 1986( و سـيمون دو بـوار   )1941- 1982( مرهون نويسندگاني چون ويرجينيا ولـف 
  .)92: 1993سيگ و اسميت، ( بود
اند و آثارشـان  اهميت تلقي شده ها، زنان در تاريخ ادبيات هميشه كمر فمينيسته باوب  

كمتر بـا آثـار نويسـندگان     -  مرد هستند كه غالباً -  كنندگان تاريخ ادبياتاز سوي تدوين
مهري واقـع  زنان مورد بي ،اندنيز در آثاري كه مردان نوشته ؛استپايه دانسته شدهمرد هم

اند و اگر هـم تـوجهي بـه آنـان شـده، بيشـتر از       اي بودهقشي حاشيهشده و اغلب داراي ن
با وجود اهميت چشمگير فمينيسم در نقـد ادبـي معاصـر،    . استديدگاهي مردساالر بوده

هاي مشخص و يكسان دشوار اسـت و   ارائة تعريفي منسجم از اين مكتب با اصول و روش
آبرامـز در  )  1(.تـوان دريافـت  مـي  ،انـد اين دشواري را از تعاريف متعددي كـه از آن كـرده  

نايكسـان   ها و اصول فرهنگ اصطالحات ادبي به ناهمگوني ويژگي آثار فمينيستي و روش
 اذعـان   )ماننـد آمريكـا، انگلسـتان و فرانسـه    (گون فمينيسم در كشورهاي مختلف  و گونه

خالصه  طور داند كه بههاي مشخص مي داراي برخي ويژگيحال آن را درعيناما  ،كندمي
ها معتقدند تمدن غربي مردساالر و تحت كنترل مردان است و  فمنيست - 1: از اين قرارند

هاي فرهنگي و اجتماعي شود كه زنان را در همة جنبهدهي و اداره مياي سازمانبه گونه
هـا عقيـده دارنـد كـه مفـاهيم جنسـيت       بيشتر فمينيسـت  - 2 ؛كندبه مردان وابسته مي
زن بـه دنيـا   انسـان  «: گفـت كه سيمون دو بوار مـي  االر است؛ چنانبرساختة تمدن مردس
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به همين سبب، در فرهنـگ مـا، مـذكر بـا صـفاتي      . »شودبلكه تبديل به زن مي ،آيدنمي
شـونده،  نث با صفات منفعل، تسليمؤشود و مهمچون فعال، غالب، دلير و عاقل تعريف مي

ند پيوسته تفكر مردساالر بر آثـار ادبـي   ا ها مدعيفمينيست - 3 ؛ترسو، احساساتي و مقيد
اي اند و زنان در آنها نقشـي حاشـيه  به قهرمانان مذكر پرداخته حاكم بوده و اين آثار غالباً

   :بنابراين بايد گفت ).234- 235: 1993 1آبرامز،( اندداشته
متن در طور كلي به مسائل زنان در معناي وسيعش توجه دارد؛ عقايدي كه در  نقد فمينيستي به

است، زبان زنانه و اينكه آيـا اساسـاً بـين نوشـتن مـرد و زن       مورد زنان يا مردساالري اظهار شده
زن، افكار و احساسات زنان دربارة خودشـان، نقـش زنـان در فرهنـگ و      ةاختالف است؟ نويسند

شود جامعه، حقوق زنان و از اين قبيل، مواردي هستند كه در نقد فمينيستي به آنها پرداخته مي
  .)329: 1378شميسا، (

دهة شصـت خورشـيدي در ادبيـات داسـتاني معاصـر ايـران دورة ظهـور انبـوه زنـان          
گيري و حساسـيت زنانـه در برابـر جامعـة     هايي با جهت آمدن داستاننويس و پديد داستان

يكـي از   )2(پـور شـهرنوش پارسـي  . هاي فمينيستي استمردساالر و همسو با برخي انديشه
 خـويش » در جسـتجوي هويـت امـروزين   «هـايش   گان است كه در داستانهمين نويسند

خواهـد بدانـد   شود و مينويسد گويا دارد انسان ميعنوان يك زن است و از اين روي مي به
 پور پارسي سگ و زمستان بلنددر اين مقاله به بررسي رمان  ).9: 1367پور، پارسي(كه كيست 

در نقـد ايـن رمـان، دو ديـدگاه اصـلي نقـد       . ازيمپـرد از منظر نقد فمينيستي مـي  )1369(
و  - محور كه در بخش سوم مقاله تبيـين خواهـد شـد     هاي زن و نقد زن جلوه - فمينيستي

 .هاي متعدد در نقد فمينيستي را در نظر داريمرهيافت
  
  پردازان نقد فمينيستينظريه - 2

طور جدي در نقـد   د، بهبه بع 1960هاي فمينيستي در قرن بيستم و از اواخر دهة انديشه
منتقـدان در نقـد فمينيسـتي بـه دو     . پردازان معروف خود را يافتادبي رايج شد و نظريه

تـا   1850هـاي   سـال  متعلـق بـه  جريان اول فمينيسم را آنان  .اندعمده قائل موجِ/ جريان
هـاي برجسـتة مـوج نخسـت     را از چهره سيمون دوبواردانند و ويرجينيا ولف و مي 1960

 بافت تاريخي و اجتماعي توليد ادبي زنـان به  )1929( اتاقي از آنِ خودولف در  .مارندشمي
                                                 
1. Abrams  
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تـوان آن را  اي اجتماعي ساخته شده و مـي گونه او معتقد بود هويت جنسي به .توجه كرد
گفت زنان در راه خالقيت ادبي خود، همواره با موانـع  نيز مي. به چالش كشيد و تغيير داد

در ايـن  ولـف   ،رو از اين .)257: 1384 سلدن و ويدوسون،( اندرو بودههي روباجتماعي و اقتصاد
براي زنان اسـت تـا از ايـن    » فراغت و پول و مجال«اثر و برخي آثار ديگرش، مكرر طالب 

تر از پروا بيان كنند و مهمشان را بي طريق بتوانند به نوشتن بپردازند و احساسات شخصي
 /5: 1383ولـك،  ( هاي اجتماعي، دوبـاره تعريـف كننـد    ارزش همه، مفهوم ذهني خود را از

شدت مـورد عالقـه و تأكيـد نويسـندگان و      همة اينها موضوعاتي است كه بعدها به .)154
  . پردازان فمينيست قرار گرفتنظريه

جـنس  سيمون دوبوار، فمينيست فرانسوي و طرفدار حقوق مدني زنان هم در كتـاب  
  شـناختي و اقتصـادي در مـورد زنـان      شـناختي، روان يسـت هـاي ز به تبعيض )1949( دوم
بـه  ) ديگـر ( گويد زن در رابطة نامتوازني به مـرد چسـبيده و جـنس دوم   او مي. پردازدمي

سـلدن و  ( شـود رود و به همين جهت، تنها در ارتباط با جنس مذكر شناخته مـي شمار مي
  .)260- 261: 1384 ويدوسون،

اثر فريدان  )1963( راز زنانگيو با انتشار كتاب  1960موج دوم نقد فمينيستي از دهة 
رغم اشتراك اين جريان با جريـان  به. شودآغاز مي ،)1966(سس سازمان ملي زنان ؤبتي، م

نـث،  ؤاول فمينيسم در تالش براي كسب حقوق مـدني زنـان، كـانون تـوجهش تجربـة م     
و مردسـاالر را بـه    تفاوت جنسي و نوشتار زنانه است و بدين طريق، تفكـر سـنتي مـذكر   

هـا در مـوج دوم فمينيسـم، الـين شـووالتر، ژوليـا       تـرين چهـره  شـاخص . كشدچالش مي
شووالتر آثار زنان نويسنده را مـورد توجـه   . هستند و لوسه ايريگاري كريستوا، الن سيكسو

ادبيـاتي از آنِ  او در كتـابش بـه نـام    . كنددهد و بر ويژگي نوشتار زنان تأكيد ميقرار مي
نويس بريتانيايي از اميلي برونته به بعد را از ديدگاه تجربة آثار زنان رمان )1977( شانخود

ل      تثبيت مؤنثبه عقيدة وي هرچند . كندزنان بررسي مي مؤنـث شـده و ذاتـي و يـا تخيـ 
هاي زنان و مردان با همديگر تفاوت عميق دارند و منتقدان مـذكر،  اما نوشته ،وجود ندارد

   .)272 :همان( اندزنانه را ناديده گرفته اين سنت نوشتاري
آمريكــايي تعلــق دارد و در مقابــل،  - شــووالتر بــه جريــان نقــد فمينيســتي انگليســي

فمينيسـم  . انـد كريستوا، سيكسو و ايريگاري به جريان نقـد فمينيسـم فرانسـوي متعلـق    
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  ير ايـن جريـان تحـت تـأث    . كنـد تأكيـد مـي  ) زنـانگي ( »تأثير نوشتاري متن«فرانسوي بر 
پـردازانش   خصوص كار مجدد ژاك الكان بر نظريـات فرويـد اسـت و نظريـه    هكاوي، بروان

ود، جباريـت معنـاي واحـد و    نث با سياليت و رواني و فريبندگي خـ ؤمعتقدند جنسيت م
گويد جنبة زنانة زبان كه سركوب شده و به كريستوا مي. شكندمحور را درهم ميسخن نَر

توانـد نظـام مردسـاالر زبـان را برانـدازد و ثبـات و       لحظه مـي هر  ،استحاشيه رانده شده
   .)355- 356: 1383 گرين و لبيهان،( محوري را برآشفته سازد استحكام قضيب كالم

سـاالرانة زبـان غايـب    كه امر زنانـه همـواره از نظـام پدر   الن سيكسو بر اين باور است 
و زنانگي در نوشـتار اسـت و    نثؤوي معتقد به بازنمايي جنسيت م .)349 :همان( است بوده

  . هايشان بنمايانندخواهد كه تن خويش را در نوشتهاز زنان نويسنده مي
شدن امور مربوط به زنان در سـاختار زبـان مردانـه و بـه سـكوت و       عقيده به سركوب

يـابي بـه زبـاني سـيال و     شدن زنان در اين نظـام و تـالش بـراي دسـت     اموشي كشيدهخ
نويسـي، موضـوع مشـترك ايـن سـه منتقـد       طـور كلـي زنانـه   ه و بـه متناسب با تفكر زنان

   .)92: 1993گ و اسميت، يس( است - كريستوا، سيكسو و ايريگاري - فمينيست
  
  هاي اصلي در نقد فمينيستيديدگاه - 3
بررسـي   ،هاي متكثر در آنرغم يكپارچه نبودن نظرية ادبي فمينيستي و وجود رهيافتبه

گـرايش  . اسـت ه فمينيست بيانگر دو گرايش عمده در اين شـيو  پردازانهاي نظريهنوشته
پـردازد كـه زن در آثـار    اساساً به اين موضوع مي ،شودناميده مي» هاي زنجلوه«اول كه 

هـاي قـالبي بـه     اند، به چه صـورت و بـا كـدام نقـش    ويژه آثاري كه مردان نوشته به ،ادبي
طـور   گرايش، نويسـندگان مـرد اغلـب بـه     به اعتقاد هواداران اين. استخواننده ارائه شده
كنند خوانندة آثار آنـان مـرد اسـت و بـه همـين سـبب، تصـوير زن در        ضمني فرض مي

اي است كه با مقتضيات فرهنگ مردسـاالر تطبيـق دارد و اساسـاً همـان      گونه آثارشان به
و شـود  ناميـده مـي  » نقد زنـان «دوم نقد فمينيستي،  گرايش. كندفرهنگ را بازتوليد مي

در اين نوع نقد، به زن در مقـام نويسـنده توجـه    . پرداز اصلي آن الين شووالتر استنظريه
فقط به نظرات مـردان راجـع بـه زنـان     » هاي زنجلوه«به گمان شووالتر مكتب . شودمي
در شـووالتر   .)142- 143 :1382 ،پاينـده (پردازد و به همين جهت، حيطة محـدودي دارد  مي
  :نويسدباره مياين
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گرايـي منتقـدان مـرد، يـا نقـش      هاي زن در آثار ادبي، يا جنسـيت  هاي قالبي شخصيت گر نقشا
هيچ چيـز راجـع بـه احساسـات و تجربيـات زنـان        ،محدود زنان در تاريخ ادبيات را بررسي كنيم

 ؛)143 :همـان  بـه نقـل از  ( زعم مردان، زنان چگونه بايد باشندفهميم كه بهبلكه فقط مي ،يابيمدرنمي
منظـور   براي تحليل ادبيات زنان است كه به مؤنثمحور، به وجود آوردن چارچوبي نقد زن هدف

شود و نه جرح و تعديل الگوها پديد آوردن الگوهاي جديد مبتني بر مطالعة تجربة زنان انجام مي
  . )342: 1383به نقل از گرين و لبيهان، ( هاي مذكرو نظريه

  
  سگ و زمستان بلندخالصة رمان  - 4

شـخص نـاظر و بـا     از زاوية ديـد اول  ،سگ و زمستان بلنداي رمان سيصد و پنجاه صفحه
پـور در ايـن رمـان    پارسـي . شـود ديدي انتقادي بر اعمال خانواده و اطرافيان روايـت مـي  

گاه دختري را براي روايت برگزيده كه در اثر برخورد با مشكالت مبارزي آزادشده از نظر«
 :1386 ،مير عابـديني (» رسدة متوسط، به بيداري روحي دردناكي ميطلبي طبقزندان و رفاه

اي آرام و آبرومنـد و سـنتي   ، خـانواده )آقاجـان ( اين رمان، داستان خانوادة محمـدي  .)66
 - رمان با روايـت مـرگ حسـين   . شودروايت مي - دختر خانواده  - است كه از زبان حوري 

  . يابددامه و گسترش ميشود و با خاطرات حوري اآغاز مي - برادر حوري
خواهـد  جوست كه ميآقاجان، مردي سنتي و سلطه :هاي رمان از اين قرارندشخصيت

هـاي كهنـه و   اراده و مطيع و در بنـد سـنت  بي جان، زني خانم. حاكم مطلق خانواده باشد
هـاي قـديمي بـا    بدري، دختر بزرگ خانواده است كـه طبـق همـان سـنت     .خرافي است

علـي، پسـر بـزرگ    . جان استواج كرده و الگوي زندگي او مادرش خانمپسرخالة خود ازد
است كه فضاي ايران برايش غيرقابل تحمل بـوده و بـه فرنـگ    ) آقاجان( خانوادة محمدي
  .است مهاجرت كرده

حوري دختر نوجواني است كه چونان شاهدي خـاموش بـه زنـدگي خـانوادة خـود و      
  هـا و نيـز وصـف     روحيـات تمـام شخصـيت   نگرد و به توصـيف حـاالت و   مي محله اهالي

است و با طنز و حساسيت، به زناني  حوري نشسته. پردازدمي هاي روحي خويشقراريبي
از ماجرايي كه زندگي او را دگرگـون  . نگرداند، ميخواني شركت كردهكه در مجلس روضه

ت است و حاال او در مجلس روضـة مـرگ بـرادرش حسـين، خـاطرا     ها گذشته كرده، سال
  . آوردگذشته را به ياد مي
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افتد و هاي روشنفكرانه به زندان ميحسين پسر دوم خانواده است كه به سبب انديشه
آزادي از  او پـس از . بـرد هاي زندان بـه سـر مـي    ها و كابوسسه سال در زندان با شكنجه

او . شـود زند و همين امر باعث مشكالت جدي او با پدرش مـي ميقبول كار دولتي سر باز
شـود، بـه   بلكـه خـود نيـز غـرق مـي      يسـت، تنها موجد تحولي در طرز تفكر خـانواده ن نه

از خـانواده كنـاره    ؛رودپردازد و عاقبت در هالة سكوتي فـرو مـي  خواري و هرزگي مي باده
  . شودصحبتش ميگيرد و حوري تنها هممي

سـت بـه   شـب م  كند، حسين مثل هميشه، در نيمـه جان زايمان مي در شبي كه خانم
حسـين كـه   . كنـد زند و از خانه بيرون ميآقاجان، او را كتك مي ،پدرش. گرددميه برخان

را يكي پس از ديگـري از دسـت داده، بـه     -  اعتقاد، خانواده و عشق -  هايشتمام پناهگاه
در  ،هايش گردي ها و خيابان ها، ترس شود و پس از تمام كابوساي ولگرد تبديل ميديوانه

سقوط و مرگ او همواره بـر ذهـن حـوري، تنهـا فـرد نزديـك بـه        . ميردي مياوج نااميد
دهــد و او را از ش را تغييــر مــياكنــد و مســير فكــري و زنــدگيحســين، ســنگيني مــي

كنـد و تغييـر   شدگان سرخورده پرتاب ميهاي شكنجه هاي نوجواني به كابوس سري سبك
  . شوداش را موجب ميروحي

. پردازدها، انزوا و پوچي حوري مي ها، شكست ه به عشقدر بخش بعدي رمان، نويسند
حوري پس از شكست عاطفي و نيز رسوايي به خاطر روابط عاشقانه بـا پسـران همسـايه،    

او كه پـدر را عامـل   . گيردخصوص پدرش قرار مي تحت فشار و آزارهاي روحي خانواده به
حـوري  . گيـرد ده فاصـله مـي  پـردازد و از خـانوا  با او به مجادله مـي  ،داندمرگ حسين مي

و با مردي كه خود را دوست حسـين معرفـي   ا ؛شودگذارد و هرزه ميها را زير پا مي سنت
به سبب ضـرب و شـتم پـدر،     شود و درنهايتباردار مي كند و از اورابطه برقرار مي ،كرده

  .كندسقط جنين مي
رد و حـوري كـه   اؤيايي دفضايي متفاوت و ر  - به بعد 300صفحة  - فصل پاياني رمان

 .كند هاي خويش را در چنين فضايي توصيف ميهاي ناكام و وهماست، عشقكارمند شده
گونـه، بيـدادگر و    گويي به فضـايي خـواب   ،شودوقتي حوري كارمند مي«به قول منتقدي 

ور هـاي خـود غوطـه    او در كـابوس  .)722 /1: 1387 ،ميرعابـديني (» استكافكايي تبعيد شده
هـايش كـه نتيجـة زيسـتن در دنيـايي       ايي سوررئاليستي به روايت كـابوس است و در فض
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پردازد؛ دنيايي كه حسين در آن شكنجه شده و مرده و موجـب  خشن و بيدادگر است مي
هاي  گذرد و حوري همچنان شريك كابوسها مي سال. استدگرگوني زندگي حوري شده

وري را با خود به البيرنتـي  آورده، حيك شب مردي كه با خود اضطراب مي. حسين است
اينها همان زندانيان سياسي هستند كـه  . بردپوش است ميكه دنياي عجيب بنديان كفن

حوري به دنياي زنـدانيان  . ها پيش ماجرايش را براي حوري تعريف كرده بود حسين سال
شـود كـه مـرد همـراهش همـان مـرد       رود و توسط همان زندانيان متوجـه مـي  مرده مي
او سرانجام بـه گورسـتان   . گر حسينحسين است؛ همان مرد بازجوي شكنجه هاي كابوس
 .)348: 1369 پارسي پور،(» اين تنها جايي بود كه داشتم«: بردپناه مي

  
   سگ و زمستان بلندهاي فمينيستي در رمان ها و انديشهديدگاه - 5

دانـد و  ر ميرا داراي گرايش اجتماعي آشكا سگ و زمستان بلندحسن ميرعابديني رمان 
  : سدنويمي

روز زنـان تيـره   ،رونـد  خورده به سوي جنون مي در اين رمان، روشنفكران سرگشته با روحي زخم
حسـين از  . رفته است و عشـقِ تـوأم بـا خوشـبختي وجـود نـدارد       جواني آرزويي ازدست ،هستند

يسـت، در  ل نئتـر مسـا  تحول حوري نيز در جهت شناخت عيني. رسدآگاهي به يأسي عرفاني مي
حوري قهرمان بـارز رمـان مدرنيسـتي اسـت؛ او در     . مسير سرگشتگي و ضداجتماعي شدن است

 ،ميرعابـديني (پـردازد  گزيند و بـه مهـاجرتي درونـي مـي    آور، بيمارگونگي را بر ميجهان اضطراب
1387: 1/ 723(.   

هـم   را، آنبـار مبـارز   بست مبارزه و مرگ تأسفبن«اند كه اين داستان همچنين گفته    
دهـد و بـه تعـارض و    بار، نشان ميحاصل و نكبتپس از يك سرگرداني پوچ و زندگي بي

» پـردازد ها و نيز به بحران انتقال و ناهمـاهنگي اجتمـاعي مـي   ها و فرهنگ درگيري نسل
  .)156: 1369 ،حائري(

ضمن پذيرفتن گرايش اجتماعي در اين رمان با رويكـردي بـه مبـارزان سـرخورده و     
نمايـد،   تـر مـي  تر و برجستهآشكار نجاه، بايد گفت آنچه در آنهاي چهل و پزدة دههيأس

ويژه وضع زنان در جامعـة آن روز   به ،عصيان و اعتراض نويسنده بر وضع اجتماعي موجود
شـده و نمونـة   است كه در حوادث و ماجراهاي رمان و گفتگوهاي اشخاص داستان تعبيه 

. استقابل مشاهده - داستان راوي - رفتار و گفتگوهاي حوريبارز اين عصيان، در اعمال و 
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كنيم و به تطبيـق  بررسي مي ما در اين مقاله، رمان مذكور را از منظري متفاوت ،رو از اين
مردسـاالري، سـتمديدگي زنـان در    . پـردازيم ل با نظرية ادبي فمينيسم ميئگونه مسا اين

پردازي خشـن و  جامعه دربارة زنان، چهرهجامعه، عصيان عليه باورها و قراردادهاي سنتي 
ازجملـه  ... پـروا از بـدن و احساسـات زنانـه و    نويسي و نگارش بـي مستبد از مردان، عريان

   .است در اين رمان هاي فمينيستي موضوعات قابل مقايسه با ديدگاه
   

  باختگي زنان و انقياد كامل در برابر مردان هويت - 1- 5
كنند كه گـويي  اي رفتار ميگونه آنان به. روزند همگي تيره سگ و زمستان بلند زنان رمان

بردار و تحت سلطة مردساالري حـاكم بـر جامعـه و    بردگان مردها هستند؛ مطيع و فرمان
شـده در خانـة    سـيرت رباب، كلفتي بي. افزايدهمواره با ترسي دروني كه بر اطاعتشان مي

هاي شوهرش با زنان ديگر را ببيند زن سرهنگ قزويني، مجبور است عياشي .اربابي است
نيز وضعي بهتر از اين ندارند؛ مهري  -  مهري و فهيمه -  هادختران همسايه. و دم برنياورد

گـذرد و بـه ازدواجـي ناخواسـته تـن      به سبب قضاوت نادرست جامعه، از عشـقش درمـي  
رد و كس توجهي به او ندا اما هيچ ،سوزددهد و فهيمه هم در حسرت عشق حسين مي مي

امـا بـارزترين نمونـة زنـان     . كنددادن اوست تا او را از سر بازرمادرش پيوسته به فكر شوه
گرفتة عهد عتيـق  هاي گرداو زني در بند سنت. جان، مادر حوري استمظلوم رمان، خانم

اراده ساخته تـا  است و اطاعت محض از حاكميت مطلق آقاجان، از او موجودي حقير و بي
در . اسـت اش را هم نسبت بـه فرزنـدانش از دسـت داده   محبت مادريجايي كه عاطفه و 

گيـرد و از خانـه رانـده و مالقـات بـا او      اي كه حسين مورد غضب آقاجان قرار مـي صحنه
  : گونه اظهار نظر و مداخله ندارد جان حق هيچشود، خانمممنوع مي

دات، حـال حسـين چطـور    بدرالسا« :باالخره مادرم به خودش جرئت داد و به صداي بلند پرسيد
   ...»است؟

  ... آقا جانم مالقات با حسين را براي همه قدغن كرده بود
آيد آدم يك جـوان  چه حالي خانم، خدا را خوش نمي« :خانم بدرالسادات نفسي تازه كرد و گفت

خـان اسـت ولـي    حسنندانم، البته حق كامالً با محمد همه عذاب بدهد و نه اينكه من مرد را اين
  ...»ها سركشي از پيرها بخشش االخره هميشه گفتند از جوانخوب ب

آميـزش را متوجـه پـدرم     هـاي التمـاس  در تمام اين مدت مادرم كامالً ساكت بود و گـاهي نگـاه  
   .)118- 120: 1369 ،پورپارسي( كرد مي



٨٢  

 

  

  
 

 رضا صادقي شهپر و راضيه حجاردكتر 
  

 1392  زمستان، 26  شمارة

شـود و  استقالل نداشتن زن در جامعة مردساالر تا آنجاست كـه زن، كپـي مـرد مـي    
  :جان كامالً مشهود استاين موضوع در رفتار خانم. كنديد ميرفتار او را تقل

هـا   آن موقع آقاجان شـب . جان رونوشت آقاجان شده بوددر زماني كه حسين را گرفته بودند خانم
خوانـد و در تمـام ايـن    داد و بعد روزنامه ميزد و با دقت به اخبار گوش ميكنار راديو چنبرك مي

داد و بعد از آقاجان با احتياط روزنامه پا به راديو گوش ميسته بود و پابهجان كنار او نشاحوال خانم
جـان از  بعدها كه آقاجان روزنامه خواندن و راديو گوش كردن را كنار گذاشت خانم... زدرا ورق مي

   .)157- 158 :همان(است  شد كه گويي هرگز آن را نديدهكنار روزنامه به حالتي رد مي

بلكه  ،يابدتنها در متن جامعه و رفتارهاي زنان ظهور ميب مردانه نهتقليد از سنت غال
ــار ادبــي نويســندگان زن هــم ديــده مــي  ــان در گذشــته، در آث معيارهــاي از شــود و آن

 مـورد انتقـاد   اين يكي از موضـوعات . كردندتقليد مي ،شناختي مذكر كه غالب بود زيبايي
را  لهأمسـ ، ايـن  ادبيـاتي از آنِ خودشـان  كه الين شووالتر در كتاب  چنان ست؛هافمنيست
شـناختي مـذكر را تقليـد و    زيبـايي غالـب  زنـان معيارهـاي    :گويـد كنـد و مـي  مطرح مي

م باقي خواست كه زناني محترمي مؤنثكردند؛ اين معيارها از نويسندگان گيري مي درونه
احساسـاتيگري  نزاكتـي و  و از بيپذيرفتند ني را در توصيف ميبمانند و آنان مرزهاي معي

از همين روست كه شووالتر خواهان بيرون . )272: 1384 سلدن و ويدوسون،( كردنددوري مي
شـود كـه   محور هنگامي آغاز مي نقد زن«: گويد آمدن از اين سنت غالب مذكر است و مي

دسـت از تـالش بـراي     ،بعدي تاريخ ادبيات مـذكر رهـا سـاخته    ما خود را از بديهيات تك
در ميان سطور سنت مذكر بكشيم و در عوض، توجـه خـود را بـه دنيـاي      دادن زنان جاي

 .)342: 1383بـه نقـل از گـرين و لبيهـان،     ( »معطـوف سـازيم   مؤنثپذير فرهنگ يتؤجديداً ر
هاي شاعران و نويسندگان زن ايراني تا پـيش  در برخي نوشته تقليد از معيارهاي مذكر را

هاي احساسـاتي و  طوري كه از توصيف وان ديد؛ تاز فروغ فرخزاد و حتي پس از او هم مي
آنها را محتـرم و  ) مذكر( كه معيارهاي جنس غالبراچ ،كردنداحياناً غيراخالقي پرهيز مي

  .خواستنجيب مي
  

  گي ازدواج سنتي و روزمرّ - 2- 5
در رأس آن ) مـرد ( كـه پـدر   - هاي خانواده  گيرينهادن به تصميم موضوع ازدواج و گردن

اين امر در جوامع . در راستاي استقالل نداشتن زنان در جامعة مردساالر است -  قرار دارد
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 ،گيـرد كـه زن را بـه سـبب هويـت جنسـي وي، احساسـاتي       ت ميالر از آنجا نشأمردسا
 ؛دهدگيري نميدر هيچ كاري به او اجازة انتخاب و تصميمداند و غيرخردگرا و منفعل مي

سـيمون دو بـوار   . شـود لب، دلير و عاقل تعريف ميدر عوض، مرد با صفاتي چون فعال، غا
كس زن متولـد   گويد هيچتمدن مردساالر است و مي ةمعتقد است كه اينها همگي ساخت

را ) زن( اين تمدن و جامعه اسـت كـه ايـن موجـود     ؛شودبلكه به زن تبديل مي ،شودنمي
د نظـام مردسـاالري را   تواننمي ،شدگي خود بيرون بيايند سازد و زنان اگر از پيلة شيءمي

 .)260- 261: 1384 سلدن و ويدوسون،( براندازند

بدري . است ، از اين منظر قابل توجهآقاي محمدي ةدختر بزرگ خانواد ،زندگي بدري
ن اسـت؛ زنـي مظلـوم و    جـا دوم خـانم  واقع او نسخةدر. جان استنيز مانند مادرش خانم

است، بـدون هـيچ    ، ازدواجي سنتي داشتهديد خانوادهبدري كه به صالح. گيگرفتار روزمرّ
گونـه اعتـراض    ها، حق هيچرود و با وجود تمام نارضايتيدركي از عشق به خانة شوهر مي

  :هايش در حضور مادر استها و ناله ندارد و تنها پناهش اشك
تشريفات قضيه زود فيصله يافـت چـون ازدواج   . اش آمدام به خواستگاريسه سال پيش پسرخاله

بدري صبح زود بلنـد  . رفتم هيچ احساس خوشي نداشتموقتي به خانة بدري مي... ادگي بودخانو
غـذايش را  . آمـد نزديك ساعت يك رضا مي. پختكرد و غذا ميشد و خانه را رفت و روب ميمي
خـورد و  شد و چاي ميبعد بلند مي. خوابيدرفت و تا ساعت چهار ميخورد و به رختخواب ميمي

رفـت و گردگيـري   رفت تا شب بشود و بدري از اين اتاق به آن اتاق مـي خانه بيرون ميدوباره از 
گشت معموالً يك نيم بطـري  شب كه رضا برمي. نشست كه آفتاب بخوردكرد يا در حياط ميمي

بـدري  . خـورد داد و عرق مـي ها در اتاق لم مي ها در حياط و زمستان تابستان. عرق همراهش بود
   .)189 :1369 ،پورپارسي(شان اين شكلي بود زندگي. كردوب درست ميبرايش سيني مشر

  
  زاييدن دختر ازاحساس سرشكستگي  - 3- 5

او . در رمان مذكور، خانم افخمي زني سنتي و گرفتار باورهاي كهنه و غلط جامعـه اسـت  
خـانم افخمـي بـه هـر     . كنـد داند و سـرزنش مـي  كه فقط دختر زاييده، خود را مقصر مي

شود تا فهيمه، دختر بزرگش را در معرض ديد حسين قـرار دهـد تـا    ي متوسل ميا حربه
او بـه  . كاسـته شـود   - زايـي دختر - ه و حسين كمـي از بـار گنـاهش   شايد با ازدواج فهيم

چـون خـودش چهـار دختـر دارد و      ،كنـد بدرالسادات كه چهار پسـر دارد حسـادت مـي   
  :داندمينتوانسته پسري بزايد و آن را موجب سرافكندگي خود 
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از خـانم  . شـود نر از رحمش رد نمي ةاند و نطفقفل كرده خانم افخمي عقيده داشت كه او را چهل
ماشـاءاهللا،  « :گفـت خانم افخمي مي. خانم بدرالسادات چهار پسر داشت. آمدبدرالسادات بدش مي

بينـي  مـي « :گفـت خانم افخمي مـي  ...»است اش پسر پس انداختهماشاءاهللا، رحم كه نيست، همه
گيرنـد، آن وقـت مـن    تا دسته گـل دارد، دور و بـرش را مـي    جان، فردا كه عليل شد چهارخانم

  .)39 :همان( ...بدبخت

گردد كـه مـرد را نيـروي كـار     ساالر از زن برميجامعة پدر تلقيِ طرز فكر، به نوعِ اين
 ايـن طـرز تفكـر و   . داشـت هايش خـوار مـي  دانست و زن را به سبب محدوديتمفيد مي

شـدت  ها بـه شدن زن در جامعة مردساالر، از سوي فمينيست تلقي» جنس ديگر يا دوم«
و آنها معتقدند كه اين جامعه و تمدن مردساالر اسـت كـه هويـت     مورد انتقاد قرار گرفته

  .قابل تغيير استاست و اين هويت  جنسي را ساخته
ك فارسي هـم  گونه احساس سرشكستگي به سبب داشتن دختر، در متون كالسي اين

  :گويدكه خاقاني در تولد دخترش مي شود؛ چنانديده مي
  كه كاش مادرِ من هم نزادي از مادر                 مرا به زادن دختر چه خرّمي زايد     

  )1189 /2: 1375 ،شرواني خاقاني(                                                                       
  :سرايدچنين مي اش همثيهو در مر

ــر زاد ــو دخت ــدم چ ــده ش ــر فكن  س
 مـــاتم عمـــر داشـــتم چـــو رســـيد
ــردن  ــتم كـ ــام خواسـ ــتش نـ  محنـ

 

 بـــر فلـــك ســـر فـــراختم چـــو برفـــت 
ــت    ــو برفـ ــناختم چـ ــاني شـ ــرِ ثـ  عمـ
ــت   ــو برفـ ــاختم چـ ــام سـ ــتش نـ  دولـ

  )1134 :همان(                              

فارسي، در شكل شديدترش، صورت  در برخي از متون كالسيك ادب مسائلگونه اين
خسـرو و  ، ليلـي و مجنـون  ، كليلـه و دمنـه  كه مثالً در  گيرد؛ چنانستيزي به خود ميزن

وفـايي و نقـش اصـلي داشـتن در تولـد      سعدي، زنان به افسونگري و بي بوستانو  شيرين
نقـد  «پـردازي متـون كالسـيك از زنـان، بـا      تأمل در اين نوع چهـره . اندفساد متهم شده

هاي جنسي بخش عمدة آن به كليشهدر نقد فمينيستي همسو است كه » هاي زنان جلوه
صـفت   ند و يا اهريمنا خوي دامن و فرشتهزنان يا پاك ،رو دربارة زنان مربوط است و از اين

ها كه برساختة سنّت مذكر  اين قالب. كشانندو اغواگر كه مردان را به سراشيب سقوط مي
اين تلقـي، زن را  . كنندپذير و وابسته ارائه ميتصويري منفعل، آسيب و مردساالرند، از زن

   .)334- 336: 1383 گرين و لبيهان،( دهدتا حد يك ابژة جنسي تقليل مي



  ...سگ و زمستان بلندنقد فمينيستي رمان 

 

٨٥  
  

 

  

 1392  زمستان، 26  شمارة

  سركوب عشق و احساسات عاطفي از ترس قضاوت نادرست جامعه - 4- 5
عاشـقانه  از ديگر موضوعات مطرح در جامعة سنتي و مردساالر، نـوع نگـاه آن بـه روابـط     

. اي تنها ثمرة رابطة عاشقانة حوري، ترس و پريشاني استكه در چنين جامعه است؛ چنان
اش، به سبب برخورد نادرست و نگاه عشقي و عاطفي مسائلتنها از آشكار شدن حوري نه

 ،انديشـد  اش مـي ترسد، بلكه در خلوت خود هم وقتي به روابط عاشقانهبدبينانة جامعه مي
اين همان معيارهاي غالب مذكر در جامعه است كه زنـان را نجيـب و    واقع،در .هراسدمي

   :خواهدمحترم و به دور از احساسيگري مي
هـاي سـرزنش بـار ربـاب را     نگـاه . كشيدماز همه خجالت مي. زدممن ديگر با دخترها حرف نمي

  ...ديدم هاي وحشتناك ميها خواب جا دنبال من بود و شب كردم كه همهتحمل مي
از باغچـه و از  . ديـدم تمام مدت تن لخت فريبرز را در ذهنم مي. من ديگر فكرهاي خوبي نداشتم

ديـدم، قلـبم بـه    كشيدم، گاهي شبح فريبرز را روي بـام مـي  درخت كاج و از ديوارها خجالت مي
خواست او را ببيـنم ولـي حسـي مـرا از او     دلم مي. شدمزد، به اتاق شرقي پناهنده ميسرعت مي

  ...شدتر ميتر و عميق اي عميق ميان ما باز شده بود و روز به روز وسيعدره. كردمي دور
شنيدم، مات و گنـگ وسـط   صورتم داغ بود و در مغزم سروصداهايي مي. هايم داغ شده بودگوش

  ...اتاق ايستاده بودم 
  )187-  180: 1369 ،پورپارسي( جان بگويم؟ توانستم به خانمشد اگر ميچه مي

تواند احساسات عاشقانه و عواطفش را آشكارا بر زبان بياورد و يا حتـي بـا   وري نميح
و پنهان كردن  ؛ناچار يا بايد سركوبشان كند يا پنهان باره گفتگو كند، پس بهكسي در اين

  :انجامدهم به ناسالم شدن اين روابط مي
  ...تمصورتم را به صورتش چسبانده بودم، دوستش داشتم، زياد دوستش داش

  .»كنممينيم ساعت ديگر در را برايت  باز«گفتم . شب با هم تا خانه آمديم
. كردم خودم نيسـتم زديم، احساس ميدر تاريكي بلند شد و لباس پوشيد، هيچ حرفي با هم نمي

رسـيد رو در  به نظـرم مـي  . شد، يك مرد بود مصمم و اندوهگينموجود ديگري در من متولد مي
پيمايي طوالني در تاريكي پيش رويم قرار گرفته  رسيد يك راهنظرم ميبه. امهروي تاريكي ايستاد

  .)232- 233 :همان( است

امـا بـه    ،مهري عاشق حسـين اسـت  . اندي مواجهاهم با چنين مسألههري و حسين م
مرد و زن، هميشه از افشاي رابطـه و عشـقش    ةجامعه به روابط عاشقان ةعلت نگاه بدبينان
خواهد كه به حسين بگويد مبـادا  او بارها با اصرار از حوري مي. ترسدمي نسبت به حسين
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اش بـه  مورد او و عشقشان، جايي و يا نزد كسي سخني بگويد تا مبادا زنـدگي و آينـده  در
  :خطر بيفتد

دانستي كه من و حسـين  تو مي«بعد رو به من ايستاد، . مهري شروع كرد به قدم زدن وسط اتاق
  »ديديم؟يگاهي همديگر را م

  »بله«
  »خوري به كسي نگويي؟ببين قسم مي«
  ».خورمقسم مي«
  ».بگو كور شوم اگر به كسي بگويم«
  ».كور شوم اگر به كسي بگويم«
كنـد ديگـر، وقتـي آدم دختـر اسـت خـوب چـه        ها مي داني حوري، آدم گاهي از اين خريتمي«

گاهي همـديگر  . كاري نكرده بوديمتازه من و حسين كه . كنداش به پسرها فكر ميهمه. دانم مي
  ...».زديمفقط حرف مي. ديديمرا مي

تواند ثابت كند هيچ كنند، حاال آدم چطوري ميخوب چيز مهمي نيست، ولي مردم مهمش مي«
   .)186 :همان( »شودچيز نبوده، اصالً نمي

  
  ابزاري و جنسي از زن  ةاستفاد - 5- 5

ـ و قا ،كنندة مـرد و خشنود» نس دومج«ز زن به عنوان ساالر اتلقي جامعة مرد نشـدن   لئ
رباب خـدمتكار  . ها استهويت مستقل براي زن، از ديگر موضوعات مورد انتقاد فمينيست

كـرده و اسـباب لهـو و    شازده زنـدگي مـي   خانم ةاو كسي است كه قبالً در خان. خانه است
اسـت تـا   ه بـوده شـازد  خـانم  ةاين شگرد زيركان. استشازده بودهخانم لعب پسران و شوهر

گذراني كنند تا مبـادا عـروس يـا هـوويي ناخواسـته و       مردان خانه زير نظر خود او خوش
   :ناشناخته براي خانم پيدا شود

اگر رباب شكمش باال نيامده بـود   .شان خوب بودشازده بزرگ كرده بود و هنوز ميانه رباب را خانم
شـد  شد و تازه ديگر شوهر هـم نمـي  آمده نميجا باشد، ولي با شكم باال بعيد نبود كه هنوز همان

اش را به فرزندي شانس آورد كه خانوادة تاجري بچه. ما آمد ةاين بود كه به خان. برايش پيدا كرد
  ...قبول كردند

تـك  هـا تـك  بچهدختر. آوردشازده پنج پسر داشت و عادتش اين بود كه از ده دختربچه مي خانم
شـازده شـوهرش را    خـانم . گشتندنها بود و دست به دست مياول كارهاي سبك مال آ. آمدندمي

شـدند و ممكـن بـود هـوو يـا      ها بـزرگ مـي  بچهبعد كه دختر. ن كلك حفظ كرده بودهم با همي
ربـاب يكـي از آخـرين    . كردند و شوهر هميشه دم دست بـود سرعت شوهر مي عروسش بشوند به

تـر آدم مزخرفـي از كـار     رباب، پسر كوچكشازده و  از بخت بد خانم. دخترهايي بود كه از ده آمد
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شـازده بـه    خـانم  . ...بنـدش كننـد   ها، از جمله رباب نتواستند پايكدام از دختر بچه درآمد و هيچ
دهـم،  خرج بچة ربـاب را مـي  . خواهدنيرالزمان، اين بچة توي شكم تو يك دايه مي« :مادرم گفت

طورهـا شـد    اين. »اسباب آبروريزي است ولي از خانة من ببرش، همين فرداست كه دم دربياورد،
  .)8- 10 :همان( كه رباب به خانة ما آمد

امـا نبايـد    ،كندبا زني ديگر چنين رفتاري مي - نه لزوماً مرد - اگرچه در اينجا يك زن
هم دقيقاً متناسـب بـا انتظـار و خوشـايند جامعـة      ) شازده خانم( فراموش كرد كه اين زن

توانـد  فتار ناشي از استيصال زن اسـت و زمـاني كـه او نمـي    اين ر. كندمردساالر رفتار مي
گونه تحت كنترل خود درآورد ناچار است كه شرايط را اين ،مردساالر را تغيير دهد ةعجام

چنين برداشـت  . تري ببيندطريق، خود آسيب كم و زني ديگر را قرباني كند تا شايد بدين
داشتن مرد، در نـزد   جنسي براي راضي نگهكاستن او تا حد يك ابژة از زن و فرو ايابزاري

رسوا و بارز از طرز تفكـري اسـت كـه آن را در آراي ژان     ايهنويسندگان فمينيست، نمون
اثـر مـري    ،دفاع از حقوق زنـان توان يافت كه اتفاقاً در كتاب ژاك روسو و ادموند برك مي

  .)16و  11: 1381 مشيرزاده، .نك(است  شدت نكوهيده شده وولستون كرافت، به
  
  پردازي خشن از مردانچهره - 6- 5

 سگ و زمسـتان بلنـد  اي ناخوشايند از مردان، ويژگي ديگر رمان مردستيزي و ارائة چهره
نابسامان آسيب ديده  ةجز حسين كه او نيز از جامع. شوداست كه در سراسر آن ديده مي

 ةسـتبداد، رابطـ  تا حـدي كـه ايـن ا    ؛ند، مرداني خشن و مستبدساير مردهاي رمان ،است
پـدر   ،نمونة بارز ايـن نـوع مـردان، آقاجـان    . استداده الشعاع قرارشان را هم تحتعاطفي
هتاكي است كه نسبت بـه اهـل    سرهنگ قزويني مرد. هستندقزويني و سرهنگ  ،حوري
مهـري  . گونه مالحظه و مالطفتـي در وجـودش نيسـت    اش بسيار خشن است و هيچخانه

گيـري نويسـنده در   جبهـه . لطة اين خشونت مردسـاالرند دختر سرهنگ و زنش تحت س
دهـد  اي اهريمني جلوه مياينجا كامالً آشكار است؛ او مردان را خشن و مستبد و با چهره

  :كندو در مقابل از زنان تعريف مي
اي بود و هميشه مثل اين بود كـه لبريـز از دو قطـره اشـك     هايش قهوه چشم. مهري قشنگ بود

محجوب و سـاكت از خانـه بـه    . پرستيديمه كه بوديم مهري را مثل بت ميشش هفت سال. است
گشت و خيلي از اهل محل حاضر بودند قسـم بخورنـد   رفت و از مدرسه به خانه برميمدرسه مي

مسـتي بـود   پدرش سرهنگ قزويني مرد بددهن و بد. اندهاي او را نديده حال رنگ چشمه كه تا ب
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هـاي زيـادي تعريـف     هاي او داسـتان ي سرهنگ از كشيدهمصدرها. و دست به كتكش خوب بود
خـانم سـرهنگ   . ارتباط به رفتار پـدرش نبـود  كردند و گمانم محبوبيت بيش از حد مهري بيمي

صبور و قانع و بساز بود و رفتارهاي ناپسند شوهرش را تحمـل  . اي مخالف شوهرش داشتروحيه
آورده و جلـوي  هايي را به خانـه مـي   هنگ زنحتي شنيده بوديم كه در اوايل ازدواج، سر. كردمي

ولي در عوض، زن آراسته بود به تمام صفات يـك  . است شدهآغوش ميهاي زنش با آنها هم چشم
  .)99: 1369 ،پورپارسي(كدبانوي خوب 

شـدن   دهندة بروز عقدة حقيـر شـمرده   كشي از مردان و نشاناين موضوع، نوعي انتقام
در بيشـتر آثـار ادبيـات كالسـيك      دادنشـان هريمنـي جلـوه   زنان در طول تاريخ ادبي و ا

اين همـان چيـزي اسـت كـه برخـي نويسـندگان تنـدرو فمينيسـت در         . مردساالر است
هـاي   كردند و شـديداً بـر ارزش  هاي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم دنبال مي سال

دانـد و از  زنانـه مـي  الين شووالتر آن را مرحلة دوم از سنت نوشتاري  كهتاختند مذكر مي
    .)273: 1384 سلدن و ويدوسون، .نك( كندياد مي »فمينيستي«آن با عنوان مرحلة 

  
  بدبيني مردها نسبت به زن و محدود كردن او - 7- 5

اعتقاد به اين امر كه زنِ نجيب، زني اسـت كـه در چهـارديواري خانـه محصـور باشـد، از       
دامن  ت كه زنان را به دو دستة كلي پاكاس هاي سنت مذكر و مردساالرباورها و برساخته

شـدت از آن  بـه  هـا فمينيسـت ؛ باوري كـه  كندخو يا روسپي و اغواگر تقسيم ميو فرشته
دانـد و زنـان را   جويي را مختص مـردان مـي  اين طرز تفكر، آزادي و لذت .كنندانتقاد مي

. آوردسـاب مـي  جويي بيشتر مردان و نيـز بقـاي نسـل آنهـا بـه ح     فقط ابزاري براي لذت
، اسارت در زندان ايـدئولوژيِ  هايي براي زنانحرفهويرجينيا ولف، در يكي از آثارش به نام 

خـو  عنوان يك زن، پاك و نجيب و فرشتهخواست بهاي كه از او ميبودگي را در جامعهزن
هـاي  داند كه او را از بيان احساسات و تجربـه باشد تا اغواگر، مانع اصلي در حرفة خود مي

نيز چنـين   پورمردان رمان پارسي .)260: 1384 سلدن و ويدوسون،( است اصيل زنانه باز داشته
  :كنندنمايندگي مي ،باوري را كه ساختة سنت مردساالر است

بـه نظـر او تمـام دخترهـا جلـف و      . خان متعصب بود و براي همين هنوز زن نگرفته بود سياوش
ع امـا كمـابيش شـاي   . فتاب و مهتاب رويش را نديده باشدگشت كه آزني مي نانجيب بودند و پيِ

قهـاري اسـت و قمارهـاي كـالن او يكـي از مباحـث اصـلي         بود كه خودش دختربـاز و قماربـاز  
  ...هاي خانوادگي بود مجلس
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مثل مهـري سـفيدبخت    ،كردكرد كه دختر اگر نجابت ميخان براي ما موعظه مي در راه سياوش
حسـابي داشـت و خانـة     ةكـار حسـابي داشـت، ادار   . حسابي بودشوهر مهري يك شوهر . شدمي

، پـور پارسي( ...براي اينكه مهري نجيب بود و بنابراين آدم حسابي گيرش آمد ،چرا. حسابي داشت
1369 :195 -194(.  

  
  هوسراني مردها و تحقير زنان  - 8- 5

كه جبـر   است اين رمان، از زنان مظلوم و ستمديده در )مادر مهري(زن سرهنگ قزويني 
او زني كدبانو و مادري نمونه است؛ در . آوردنميكند و دم برجامعة مردساالر را تحمل مي

هـاي سـرهنگ را   بـارگي هـا و زن رانيها زندگي با سرهنگ قزويني، تمام هوس طول سال
است و هنگامي كه در گيرودار عروسي مهري، از رابطة سرهنگ و ازدواجـش  تحمل كرده

او . كنـد نمي يرغم پريشاني و ناراحتي، جز حفظ آبرو كارشود، عليمي با زني ديگر مطلع
حـال آنكـه خـود مـورد      ،كند مهري را آبرومند و سربلند به خانة بخت بفرسـتد سعي مي

اش بـا ازدواج مجـدد سـرهنگ،    تحقير و آزار و اذيت رواني قرار گرفته و تمام هويت زنانه
   :است مخدوش شده

خـانم سـرهنگ    ...ن و بدمستي بود و دسـت بـه كـتكش خـوب بـود     دهسرهنگ قزويني مرد بد
حتي شنيده بـوديم كـه در اوايـل ازدواج، سـرهنگ     . كردرفتارهاي ناپسند شوهرش را تحمل مي

   .)99 :نهما(است  شده هاي زنش با آنها هماغوش مي آورده و جلوي چشم هايي را به خانه مي زن
كه سـرهنگ زن جديـدي گرفتـه    رده بودند سال قبل از عروسي مهري اهل محل كشف ك  يك
ها بود كه سرهنگ بناي بدخلقي را گذاشته بـود و خـانم سـرهنگ يـك چشـم       واقع ماهدر. است

بعد يك روز سودابه، دختر خـانم  . اشك و يك چشم خون، اكثر مواقع خانة خانم بدرالسادات بود
زن سي و سه چهار ساله را  بدرالسادات در راه مدرسه، سرهنگ را در اتومبيلش ديده بود كه يك

خـانم سـرهنگ متوجـه تحـوالت روحـي      ... رانـد كنار دستش نشانده و گفتگوكنان و خندان مي
امـا   ،كردبازي مي سرهنگ خيلي خانم. زد همين بودولي تنها حدسي كه نمي ،شوهرش شده بود

اي تهيـة  بعد ماجراي عروسي مهري پيش آمـد و خـانم سـرهنگ بـر    ... تا به حال زن نگرفته بود
سرهنگ رسماً اعالم كرده بود كه حتي يك پاپاسي پـول نخواهـد   . جهيزيه احتياج به پول داشت

بيچاره خانم سرهنگ كه . شدكاري ميسرهنگ هار شده بود و هر نوع بحثي منجر به كتك... داد
بور شـد  بار مج ، اينهايش را گرو گذاشته بودها و مغازهتا آن لحظه براي مخارج خانه مرتب خانه

خانم سرهنگ حالتي ... بخت برود ةرا بفروشد تا دختر آبرومندانه به خان يك خانه و مغازة زير آن
فشار كار چند ماهة اخير و تهية جهيزيـه او را خـرد كـرده بـود و حـاال      . نزديك به جنون داشت

   .)191- 193 :همان( استيكباره كشف كرده بود كه شوهرش زن گرفته
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ركردن مرداني چون سـرهنگ قزوينـي و محـدود كـردن آنـان بـه       پور با تصويپارسي
شـان، مظلوميـت و تحقيـر    باري و بند تمناهاي جسماني، خشونت فيزيكي عليه زنان و بي

گونـه همسـو بـا     نمايانـد و بـدين  تـر مـي  شدن زنان در جوامع مردساالر را هرچه برجسته
  .كندمردساالر ميهاي هاي تندرو، انتقادهاي تندي از مردان و سنتفمينيست

  
  نويسي عريان - 9- 5

تشويق زنان نويسنده به نوشتن دربـارة   مورد توجه منتقدان فمينيست،يكي از موضوعات 
. الن سيكسو و لوسـه ايريگـاري ازجملـة ايـن منتقـدان هسـتند      . تن و بدن خويش است

هـد  خوادر نوشتار است و از زنان نويسنده مـي  مؤنثسيكسو معتقد به بازنمايي جنسيت 
   :دربارة بدن و عواطف و احساسات جنسي خود بنويسند

هاي خـود، انـدام خـود و قلمروهـاي پهنـاور      زن بايد خود را از قيد سانسور آزاد كند و شايستگي
  ... است بازيابدپيكر خود را كه مهروموم نگهداري شده

قديم را بـه هـزار   بخش ناپذيرش، زبان مادري و لذتتن يك زن با آن شور و شوق سوزان و پايان
  )281- 282: 1384به نقل از سلدن و ويدوسون، ( نغمه به صدا در خواهد آورد

بخـش زن  برابر اين حقيقـت كـه امـر مـذكر در بازنمايانـدن رضـايت      ايريگاري هم در
هـاي  كنـد كـه بايـد شـيوه    پيشنهاد مي ،است كوتاهي كرده و همواره او را به حاشيه رانده

جاي بدن زمخت و جدي مرد، بدن شـوخ و طنّـاز    برانداخت و بهتي مردانه را غي و سنبال
  .)352- 354: 1383 گرين و لبيهان،( زن و امر زنانه را در متن قرار داد

 ،پـردازد پور هم در جايي از رمانش كه به روابط عاشقانة حوري با ديگـران مـي  پارسي
يعنـي   هـا را بشـكند؛  خواهـد مرز نويسي مـي كند و با عرياناي را دنبال ميچنين انديشه

همان چيزهايي كه در جامعة مردساالر، تابو تلقي شـده و هميشـه مـانع از بيـان شـور و      
فـراوان   هـا در رمـان  اين نمونه. استعنوان يك جسم شدههاي زنانه بهاحساسات و تجربه

 ناچار تنها يك نمونة تقريباً جا به در اين. كنداست و گاه از برخي خط قرمزها هم عبور مي
  :شودآوريم كه از زبان حوري بيان ميقابل ذكر را مي

تر تر و نارس هايم كوچكسينه. تا آن موقع تنم را به دقت نديده بودم. در حمام به تنم نگاه كردم
بعد از ظهر بود و ما در اتاق او نشسـته بـوديم و خانـه خلـوت     ... تنم نحيف بود و پاهايم الغر. بود
تـوت سـرخ    لخت شد، صورتش مثـل شـاه  . د تنش را به من نشان دهدخواهفريبرز گفت مي. بود

چند لحظه بعد لخت مقابل هم ايسـتاده  ... آوردميهايش را در شده بود اما با كمال شجاعت لباس
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يكبـاره  ... اختيار به تـن هـم دسـت كشـيديم    بي... كرديمبوديم و با شرم و حيرت به هم نگاه مي
 افتـد دانسـتم چطـور اتفـاق مـي    دانستم و نميايي را كه نميچيزه. چيز را كشف كرده بودم همه

   .)178- 180: 1369، پورپارسي(
  

  عصيان عليه باورهاي نادرست جامعة مردساالر دربارة زن - 10- 5
او برخالف ديگر زنان رمان كه هركـدام  . است اين رمانترين شخصيت زن در حوري مهم

او كه . آورند، روحي سركش داردنميد و دم برپذيرناي ستم جامعة مردساالر را ميگونهبه
درنهايـت در   ،كـرد در ابتداي رمان، كارهاي زنان اطرافش را با طنز و استهزا توصيف مـي 
حـوري حتـي   . كندبرابر سنت مردساالر و همة باورهاي غلط جامعه دربارة زن عصيان مي

كنـد و آن را  برقرار مـي زند، تا جايي كه با مرداني روابط جنسي به نوعي انتحار دست مي
گفتگوهاي حوري بـا بـرادرش   . كندپرده بيان ميبعدها در برابر خانواده و برادرش علي بي

دهد برگزيدن اين راه افراطـي از سـوي حـوري، نـوعي     علي بسيار جالب است و نشان مي
كجي به قراردادهاي جامعه و آن چيزي است كه به زعم خانواده و جامعه، بـراي زن  دهن

   :شودرو و حرمت محسوب ميآب
  » م كرده بوديد؟اَكاري«كرد علي با ناباوري به من نگاه مي

  »شد؟ كرديم چي مينه، ولي اگر مي«
گويم اين كارها بد است، ولي تو ايران، اينجا يـك  خب من نمي«علي ابروهايش را در هم كشيد، 

  .»كم عجيب است
  .»كنيدگرديد تغيير ميه اينجا برميفهمم چطور است كه همة شما وقتي بنمي«گفتم، 
   .)245 :همان( »عزيزم اينجا يك جامعة سنتي است«گفت، 

پـس  ، خواهد ثابت كند كه زن نيز انسـان اسـت  حوري از شيء بودن بيزار است و مي
كند و به سـتيز بـا جامعـة    ها طغيان مياو عليه اين سنت. حق حيات دارد و حق انتخاب

اي اسـت كـه بـه زن،    انتقاد او از جامعـه . پردازدامعه به زنان ميمردساالر و نگاه سنتي ج
هـاي او ارج  آنكـه بـه توانـايي   كند، بيعنوان وسيلة رفع نياز جنسي مردان نگاه ميتنها به
ايسـتد و  اسـت مـي   برابر تمدن مردساالر كه جنسـيت را بـر او تحميـل كـرده    او در. بنهد
شـدگي خـود بيـرون بيايـد و نظـام       لـة شـيء  خواهد كه به قول سيمون دو بـوار از پي  مي

  :مردساالري را براندازد
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. تـوانم كـار ديگـري بكـنم    بودن خودم را حـل كـنم نمـي    ءشي ةألمسمن تا وقتي نتوانم «گفتم 
بايد از شـر  . كندجنسي، اين مرا اذيت مي ءهستم، يك شي ءجان من انسان نيستم يك شي علي

ام، چون دسـت  از اين آبرو خسته شده. آبرو باشمبيخواهم من، من مي. اين تعريف خالص بشوم
هـاي  خانـه بـروم مهـره    كه آخرش به سـالخ  از اين. است و پاي مرا مثل يك گوسفند در گله بسته

 . خواهم رسوا بشوم، طالب رسوايي هستممن مي. لرزدپشتم مي

آيـي؟  نمـي  شوي و با من بـه آمريكـا  روي؟ چرا بلند نميخب چرا از راه درستش نمي«پرسيد 
  .»خواهي هستآنجا آن آزادي كه مي

شود؟ به هر مشكلي برخورديم به آن پشـت كنـيم و آن را   اينجا چه مي. فرار؟ نه؟ هميشه فرار
برويم و هر كار دلمان خواست بكنيم، اما وقتي برگشتيم قيافة حق به جانـب بگيـريم،   . دور بزنيم

روند، چـون حوصـلة   رسد كه همه مييك روز ميبه اين ترتيب . انگار كه آب از آب تكان نخورده
   .)245- 247 :همان( يك زمين برهوت خواهد ماند و يك سنت. جنگيدن ندارند

  
  گيرينتيجه - 6

پور در آثار خود به هويت و جايگاه زن ايراني در يـك مرحلـه از تغييـر و    شهرنوش پارسي
نتقادهـايش از جامعـة   اپـردازد و تـالش زنـان بـراي خوديـابي را بـا       تحول اجتماعي مـي 

در آثار وي زنان به بيان احساسات و تجربيات زنانة خويش و ستيز . آميزدميمردساالر در
نگرد و با تأكيـد  او با ذهنيتي زنانه به جهان مي. پردازندبا مردساالري حاكم بر جامعه مي

سـيم  بر نقش اجتماعي زنان، تصويري متفاوت با تصـوير زن در آثـار نويسـندگان مـرد تر    
عنوان يك زن نيز جايگاه خاصي در تالش براي كشف فرديت و هويت خويش به. كندمي

  . آثار اين نويسنده دارد
پناه و درمانده و درعـين  ، زنان را مظلوماني بيسگ و زمستان بلندپور در رمان پارسي

مردساالر  ةگري و خشونت جامعكند كه قرباني سلطهحال داراي صفاتي خوب تصوير مي
هـا   اي آدمدر چنين جامعه. خواهدكه زن را محبوس در قفس خانه مي اي؛ جامعهاندشده
نياز مـادي   براساسارتباط زن و مرد تنها  ،اي مبتني بر عشق ايجاد كنندتوانند رابطهنمي

 پـور همچنـين پارسـي  . يابنـد و جنسي است و زنان تا حد يـك ابـژة جنسـي تنـزل مـي     
ينانه بـه مردهـا دارد و آنهـا را بـه اعمـال خشـونت بـر زنـان،         ديدگاهي كامالً منفي و بدب

او . كندمهري و بدبيني نسبت به زنان متهم مياستبداد و سلب آزادي از زن، خيانت و بي
هايي همچون آقاجان و سرهنگ قزويني، نمونة بارزي از دو تيپ مـردان  با خلق شخصيت
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هـاي راديكـال و   با انديشة فمينيست ، همسورويكرددهد كه اين مستبد و عياش ارائه مي
  . افراطي است

نمايد، حساسيت و اعتراض نويسنده به وضع زنـان در  تر ميبرجسته آنچه در اين رمان
بيان احساسات و تجربيات  ،رو از اين. گيري آشكار دربرابر آن استمردساالر و جبهه ةجامع

ان، سـتمديدگي زنـان در جامعـة    پردازي خشن و مستبد از مردنويسي، چهرهزنانه و عريان
 ةمردساالر و نگرش منفي جامعه به زن، نگاه تحقيرآميز جامعه به عشـق و روابـط عاشـقان   

باختگي و انقياد زنـان   زنان، بدبيني مردان نسبت به زنان و اعمال محدوديت بر آنها، هويت
و عصيان زنـان   در برابر مردان، خيانت و هوسبازي مردها و استفادة ابزاري و جنسي از زن،

سـگ و  عليه قراردادها و باورهاي سنتي جامعه دربارة زن، از موضوعاتي است كه در رمـان  
دهنـدة  ها و نشـان است و اينها همگي در پيوند با آراي فمينيستبازتاب يافته زمستان بلند

  .آنان است ةطلبانزنان و مطالبات تساوي مسائلپور نسبت به حساسيت پارسي
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