
 

 

  
  » ديگري«هاي زنانه و نقش  بررسي تطبيقي مؤلفه

  روز خرگوشو  گريزهاي روزمرهدر دو اثر 
   دانشگاه تهران ،ادبيات تطبيقياستاد ، 1ايلميرا دادور
  ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه تهرانمهرناز طالئي

  
  چكيده

هـاي   بسـياري از اوقـات، حضـور مؤلفـه     گفتمان زنانه از ديرباز در ادبيات حضور داشته است اما،
اي از ابهـام مطـرح    هاي خود را در هاله شد و زنان ناگزير زنانگي رو مي زنانه با نقدهاي تندي روبه

هاي فمينيست به عرصة فرهنگ و ادبيات، گفتمان زنانه به تدريج معنـاي   كردند. با ورود جريان مي
يابنـد   ين دوره اگرچه زنان مجال سخن گفتن ميكند. در ا اصيل و جايگاه واقعي خود را كسب مي

هـاي جنسـيتيِ    پردازند اما همچنان شرم و ترس و فشار كليشـه  جوي هويت خود مي و و به جست
كند. شاكلة ايـن تصـوير بـا ورود نويسـندگان فرامعاصـر، تـا حـدودي،         جامعه آنان را محدود مي

شود. ايريگاري در نظرية خـود   ي ميشكند و تصوير زن جسور، مدير و مدبر جايگزين زن سنت مي
شـود   را متصـور مـي  » ديگري«كند و همواره در كنار زن مدرن، يك  بر اين ساختارشكني تأكيد مي

دهـد امـا در كنـار ايـن      هاي خود را بروز مي واسطة حضور آن و به تقليد از او، جسارت كه زن، به
  گويد. ن ميكند و از آن سخ جسارت، زنانگي و مادرانگي خود را حفظ مي

شـان،  كه در آثار فرامعاصري دانستتوان نويسندگان  مازارين پنژو و بلقيس سليماني را مي
كشـند كـه از قالـب     ، زناني را به تصوير ميروز خرگوشو  گريزهاي روزمره و به طور خاص

ند. اند تا بتوانند زندگي آرماني خود را آزادانـه بسـاز   سنت بيرون آمده و از همسران خود جدا شده
سـنتي را كنـار   » خـود «كننـد   بيننـد و سـعي مـي    مـي » آينة ديگري«قهرمانان اين دو اثرْ خود را در 

حال بايد نقش مادري فداكار را نيز ايفا كنند. در اين پژوهش، بـه معرفـي زنـان     بگذارند و در عين
هاي آنها به نمـايش گذاشـتن    نويسندة نسل جديدي پرداخته شده است كه هدف اصلي شخصيت

  استقالل فكري و مالي، و در عين حال زنانگي خود، يعني دو عنصر به ظاهر متضاد، است.  
  

  ، بازگشت به خود»ديگري«گفتمان زنانه، روزمرگي، جسارت زنانه،  ها: كليدواژه
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1 .Email: idadvar@ut.ac.ir (نويسنده مسئول)  
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  مقدمه
تـوان ابعـاد   مطالعة تفاوت گفتمان زنانه و مردانه بستر مناسبي است كه از طريق آن مـي 

شناختي) زن و مرد را كشف كـرد. از ديـدگاه   (جامعه ) و جنسيتيشناختيجنسي (روان
دهـد و بعـد   هاي متفاوت و روحية لطيـف زن را نشـان مـي   جنسي، يك اثر زنانه ارزش

پـردازد كـه اغلـب     هاي آنان ميهاي زنان و سرخوردگيبه دغدغه ،جنسيتي آن، معموالً
اسـت. شـرايط فرهنگـي و    شده بر زنان  هاي تحميل حاصل تعاريف جامعه و محدوديت

در  ،كنـد و  تر و دنياي هر اثر را دگرگون مـي  ها را جزئي اجتماعي هر جامعه اين تفاوت
بـا ايـن وجـود، همـواره      .شـود  هـاي مختلفـي از گفتمـان زنانـه خلـق مـي       نتيجه، گونه

  خورد.هاي مشترك در ميان زنان نويسنده به چشم مياي از مؤلفه مجموعه
 ،بسـياري از آثـار  دو مفهوم كليدي گفتمـان زنانـه اسـت. در     »روزمرگي«و » انفعال«

ش در چـارچوب امـور خانـه    ا گيري است كه زندگيزن منفعل و گوشه قهرمان داستانْ
جملـة كوتـاه    شنيدنانتظارات فرزندانش و  نشود و تنها دلخوشي او برآورد خالصه مي

كليشـة زن  ة اخيـر،  در دو دهـ است.  ،آميزي از همسرش، بابت طبخ غذايي لذيذ تحسين
ماننـد   ،بـا نويسـندگان فرامعاصـري   ايـن رونـد    .بندد سنتي به تدريج از آثار رخت برمي

همچنان به پيروي از  ،نويسندهرسد. اين دو  به اوج مي ،و بلقيس سليماني 1مازارين پنژو
با خرق عـادت و ناديـده گـرفتن     ،دهند اما آثار پيشين، زندگي روزمرة زنان را نشان مي

  دهند.  ها، تصوير جديدي از زن ارائه مي سنت
 $ايريگاري لوس ، كه بنيان نقد»2ديگري«در پژوهش حاضر برآنيم تا به تحليل نقش 

دهد، بپردازيم. به بيان ديگر، نظرية ايريگاري، مبني بـر حلـول شخصـيت     را تشكيل مي
ي هـا  ، به منظور اثبات جسارت خود، در عين حفظ ظرافـت »ديگري«يك زن در وجود 

كند تا شيوة نگارش نسل سـوم زنـان نويسـنده يـا نويسـندگان       اش، به ما كمك مي زنانه
هـاي   در پـژوهش  &سيكسوهلن يم. چارچوب نظري ايريگاري و كنفرامعاصر را مطالعه 
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1. Mazarin Pingeot 
2. Autre  

3. Luce Irigaray  
4. Hélène Cixous 
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زن «بعـد جديـد    پرداز متعدد مطرح شده، اما هدف اصلي از گزينش آراي اين دو نظريه
  جه چنداني به آن نشده بود.تو تراست كه پيش »ينة ديگريدر آ

هـاي برجسـته و    چـه ويژگـي   )1ايـن پـژوهش بـه شـرح زيـر اسـت:       هاي  پرسش
توان ايـن دو نويسـنده را    اي در دو اثر پنژو و سليماني وجود دارد كه مي ساختارشكنانه

چگونه قهرمانان داستان، به واسـطة حضـور    )2در گروه نويسندگان فرامعاصر قرار داد؟ 
آيـا ايـن جسـارت در خصـايل      )3دهند؟  ت و اهداف خود را بروز مي، جسار»ديگري«

نوشـتار پنـژو و    فضـاي اجتمـاعي حـاكمþ (    نيز تأثيرگذار بوده است يا نـه؟  انزنانة آن
  كند؟ مي سليماني را دستخوش چه تغييراتي

  از ديدگاه ايريگاري» ديگري«
يدگاه او را از نظر فرويـد و  دهد، د ارائه مي »ديگري«ير متفاوتي كه ايريگاري از واژة تعب
دال بر عدم استقالل زن نيسـت، بلكـه زن بـه     "ديگري"حضور « .سازد كان متمايز ميال

» هـاي خـاص زنانـه را بـه رخ بكشـد     واسطة وجودي غير از خود قصد دارد تا ويژگي
كند، بـا نـوع    ن اشاره ميه آ). تعبير ديگري كه ايريگاري در ادامة نقد خود بûüă 1ي(گر
دهـد و در   بايست جايگاه خود را از اُبژه بـودن تغييـر  زن مي يابد: ارتباط ميبه زن  نگاه

طور كلي ايريگاري گفتماني را زنانه ). بهûăāþ ،(ر.ك. ايريگاري جايگاه سوژه قرار گيرد
ي كلـي  ويژگـي اول، تعريفـ   ؛داند كه از سه ويژگي محتوايي و زباني برخوردار باشدمي

  گيرد: را دربر مياست و دو ويژگي بعدي 
در آن شهامت سخن گفتن را با صداي فاعل بيابـد و تـا جـايي كـه     زن متني كه ) 1

به اصل خود بازگردد تا بتواند سرزمين د باي زن  )2 ؛ممكن است از اُبژه بودن پرهيز كند
 مـا زنـان بـه   «چندوجهي و ناشناختة پيكر خود را كشف كند. ايريگاري معتقد است كه 

عملكردمان زن هستيم و تمركـز مـا بـر مصـرف كـردن، ازدواج و لـذت       واسطة زبان و 
 :راهبرد سوم هدفي دوجانبه دارد) 3 )؛ûăāā :üûú(ايريگاري، » بخشيدن به مردان نيست

زناني كه بـه  « ،گيرد. از نظر ايريگاري گر به خود مي گفتمان زنانه شكلي ويران ،از طرفي
طبعانة نگارش مردان، مرزهاي گفتمـاني   ز و شوخآمي اند، با تقليد اغراق حاشيه رانده شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gray  
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است كه هدف اصلي آن تقليد از  1). اين شيوه نوعي محاكاتهمان» (شكنند را درهم مي
زن خود  ،. از سوي ديگراست )ديگري( هاي او ضعف ديگري، به قصد برمال كردن نقطه
هـاي   كند تـا كليشـه   دهد و مانند او در جامعه عمل مي را در جايگاه مرد (فاعل) قرار مي

  .متزلزل كندجنسيتي را 

  تحليل محتوايي گفتمان زنانه در دو اثر پنژو و سليماني
  موضع فمينيستي قهرمانان داستان 

هاي فمينيسـتي   بخشد، بيان گزاره اي كه به آثار زنان رنگ و بوي زنانه مي اولين مشخصه
ـ گيـرد. شـرايط حـ    مـي سرچشـمه  است كـه از اصـول ايـن جريـان      هـر جامعـه    راكم ب

ها از اثري شود نوع بيان و بسامد اين گزارههايي را به دنبال دارد كه باعث مي محدوديت
قهرمـان اثـرش،   طور مستقيم و بـه واسـطة عضـويت     به ،به اثر ديگر متفاوت باشد. پنژو

آن و ايرينـا،   كنـد؛ عقايـد  هـا را مطـرح مـي   در يك حلقة فمينيستي، اين مؤلفه ،ژوزفين
تـرين ايـن    هاي زندگي او تأثير آشكاري دارنـد. مهـم   گيري گروه، بر تصميماعضاي اصلي 

  ها ترك زندگي مشتركش با ژوزه و جنگيدن براي تشكيل يك زندگي جديد است: تصميم
دهـم.   ام قـرار مـي   در مبـارزه  يترين پيشرفت كنم و او را در جريان كوچك پيامي به آن ارسال مي

نويسم؛  رسد، جزء به جزء براي او مي شه و كنار به گوشم ميهايي را كه از گو همچنين، مكالمه
وار خواهان  غرد و زني كه ديوانه هايي كه موضوع آن آغاز يك طغيان است، شورشي كه مي مكالمه

  .)ûþăپنژو تواند اين آزادي را به او ببخشد ( كس [جز خود او] نمي آزادي است اما هيچ

  :گيرد ري كمك ميگاهي پنژو براي اعتراض از زبان استعا
ناپـذيري بـراي    روي هر شخص آگاه و مصمم، گرگي كمين كرده است كـه تمايـل سـيري    روبه

اما اين اتفاق هرگـز رخ   گرگ همان منبع اصلي سركوب است بلعيدن خرگوش دارد. شايد اين
  ).  ýÿدهد (همان  نمي

كنـد كـه    در اين جملـه، پنـژو جامعـة مردسـاالر گذشـته را بـه گرگـي تشـبيه مـي         
دهد و زنان آزادانـه   اما شرايط كنوني ديگر به او مجال نمي دبلع هاي زنان را مي خواسته
  كنند. عمل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mimésis  
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اجتماعي، سليماني چندان به بيان صريح اصول  ـ  هاي فرهنگي با توجه به محدوديت
شـود كـه بـه     مـي اي ديـده   پردازد، با اين وجود در كتاب او بخش زيركانه فمينيسم نمي

   :ي زنان در طول تاريخ اشاره داردسركوب هميشگ
شود، رودابه به دست معترضان داخلـي   احسان به دست مهاجمان و متعرضان به ميهن كشته مي

طور بوده، تعرض از بيرون و درون است كه ما را نابود كرده. عجـب!   ها. هميشه همين و خودي
  ).  ÿă(سليماني 

اورهـاي افراطـي و تعصـبات    ب» تعـرض از درون «و » هـا  خـودي «منظور از دو واژة 
كنـد.   جاي جامعة ديروز است كه زنان را در مراحل گوناگون زندگيشان قربـاني مـي   بي

از بـار   ،به هادس خوش آمديـد هاي اصلي رمان  قياس ميان احسان و رودابه، شخصيت
  كاهد.  اعتراضي اين جمالت مي

  روزمرگي
تراك ميـان آثـار پنـژو و    هـا نقطـة اصـلي اشـ     هاي آن روايت زندگي دو زن و روزمرگي

كـه بـه    شود، تـا جـايي   سليماني است. اين موضوع در بيشتر آثار زنان نويسنده ديده مي
دار همواره نقشي  ثابت در گفتمان زنانه تبديل شده است. زن خانه يخصوصيت تدريج به

زن «؛ آورد بـه بـار مـي   آلـود را بـراي او   منفعل دارد و همين مسأله فضايي پوچ و حـزن 
گيرد. موظف است آشپزي و گردگيري كند، لبـاس   دار در جهان بستة خانه قرار مي خانه

). به اين ترتيب، زن به يـك نمونـة روزمـرة نااميـد     þû 1فريدان» (دار شود! بشويد و بچه
كند. اما در  بدون پيروزي يا شكست، تجربه ميرا، شود كه حضوري يكنواخت  مبدل مي

كند كه توانايي بيرون آمـدن از   ي اشاره مي»2اسرارآميز زن«ادامة اين توصيف، فريدان به 
خيـزد؛ سـاية سـنگين     شـده برمـي   هاي تعيين پوستة قبلي خود را دارد و عليه محدوديت

داري مطيـع بـه    دارد و از خانـه  دار است او را به تكاپو وامـي  تحقيري كه بر سر زن خانه
شود،  ول از محيط خانه آغاز ميكند. در ابتدا اين تح گر تبديل مي زني مستقل و حكومت

بـا   ،كند در انجام امور روزمرة خـود نـوآوري ايجـاد كنـد و     اي كه زن سعي مي به گونه
جايگاه خـود در   به عملكردي متفاوت، اعضاي خانواده را غافلگير كند؛ به اين وسيله او

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Friedan 

2. Femme mystifiée  
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يـق  و از ايـن طر  آمـوزد  مياي  شود، حرفه بخشد. سپس از خانه خارج مي خانه ثبات مي
از «شـود. همچنـين    كنـد و وارد دنيـاي مـدرن مـي     را از خود سلب مي» دار خانه«صفت 

  ).ûúă(همان » شود كند و همانند آنان سرسختانه مشغول به كار مي مردان تقليد مي
 شـان ايـن جسـارت را در عملكرد  تـوان   ميژوزفين و آذين نمايندة زناني هستند كه 

 ،انـد  نسبي در ميان اعضاي خانواده دست يافته مشاهده كرد. هر دو شخصيت به اقتداري
دسـت و  هـاي خـود نيـز     با روزمرگيهمچنان در عين حال  ،كنند بيرون از خانه كار مي

هـاي زن، پـس از    شناسي اجتماعي، [...] اين شخصـيت  از نظر نشانه«كنند.  پنجه نرم مي
و  كننـد و بـه عرصـة اجتمـاع     مرگ شوهر يـا جـدا شـدن از شوهرشـان پيشـرفت مـي      

). اگرچه زندگي üĀý(سراج » شوند هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشيده مي فعاليت
پـيش  پس از جدايي، دشوارتر شده است، فضاي كلـي داسـتان بـه شـكلي      ،اين دو زن

كند قهرمانان از به دوش كشيدن اين دشـواري رضـايت    كه خواننده احساس مي رود مي
  ها هستند. خود آن سرانجام دگيگيرندة نهايي در زن دارند، زيرا تصميم

نسبت به سـاير   روز خرگوش و گريزهاي روزمرهروزمرگي و تعريف آن در كيفيت 
و نشان  استحامل گزارة فمينيستي ديگري  اين ديدگاه متمايزْ .متفاوت است مشابه آثار
بلكـه از نظـر هـر دو     ،شـود  دهد كه روزمرگي تنها به انجام امور خانه محـدود نمـي   مي

، همواره در روزمرگي است، با ايـن  آنده، زندگي، چه در خانه و چه در خارج از نويسن
گيـر   كننـده و وقـت   ها انجام امور مـرتبط بـا زنـان را خسـته     تفاوت كه زنانِ اين داستان

  كند: كه بارها به اين مسأله اشاره مي ،ژوزفين ويژه به دانند، مي
كنم، به تمام زناني كـه از   يان دستانم پنهان ميكه صورتم را در م نشينم و در حالي روي زمين مي

گويم؛ همة مـادراني كـه بـه دنبـال     معناي واقعي مفيد بودن در زندگي به دور هستند، ناسزا مي
و پـوره  كننـد   مـي هـا را خـرد    زمينـي  روند، [...] سپس در خانه سـيب  فرزندانشان به مدرسه مي

خريـد   شـان  هكنند و تنها دغدغـ  يگر مقايسه ميكنند، [...] برند وسايل برقي را با يكد درست مي
  ).  ûþĀپنژو يك ماشين ظرفشويي است! (

گويـد و انجـام امـور     ها، ژوزفين گاهي با زبان كنايه سخن مـي  در كنار اين توصيف
امـور جـادويي   «) يـا  ûþ» (امـور رسـمي خانـه   «)، ûý» (بيگاري«خانه را با الفاظي مانند 

 حاصل انجـام ايـن امـور    .كند خرآميز دارد، توصيف مي)، كه بيشتر بار تمسûÿ» (روزانه
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پنژو با كنـار هـم قـرار دادن دو واژة متضـاد      .) استĂăي (»هزينة پوچ كارآمد«دريافت 
كنـد و در مواضـع    دار اشاره مـي به نوعي طنز تلخ در مورد زنان خانه» كارآمد«و » پوچ«

ثمر خويش و زنـان ديگـر،   يميلي نسبت به زندگي بگوناگون، ضمن ابراز نااميدي و بي
  :  بايدكند كه  تأكيد مي

وجوي راهكارهاي مؤثر پرداخت تا كمي احساس بودن كرد؛ دقيقاً برخالف راهي كـه   به جست
هـا را سـرنگون    گفـت، قـدرت   »نـه «من در پيش داشتم. بايد حق خود را مطالبه كرد، جنگيـد،  

قـرار داد. امـا در    اي تـازه كشـف   و زندگي را در جريان كردساخت، از پيرامون خود محافظت 
  ).  ûúûام زندگي وجود ندارد و سراسر تاريكي و سايه است ( جرياني كه من در پيش گرفته

و در ادامـه از  ا .دهـد  نااميدي ژوزفين از زندگي او را بـه سـمت تحـول سـوق مـي     
از نويسندگي و  و هرگز كند رسيدن به آنها تالش ميبراي و  ،گويد هايش سخن مي لذت

  كند: كه كار روزانة اوست، ابراز خستگي نمي ،دريست
كـنم. [...]   كنم و فايل مـورد نظـر را انتخـاب مـي     نشينم، كامپيوتر را روشن مي روي صندلي مي

كس نيست  شوم. اما هيچ گونه مشغول به كار مي كنم، سپس دومي و اين اولين جمله را تايپ مي
ام به سمتت بگيرد. [...] خالصه تو رئيس و بـردة  كه به تو نگاه كند، دستور بدهد و انگشت اته

ام. براي روزهاي آينده ضمانتي نيست، با ايـن   شوي. [...] اكنون من نجات پيدا كرده خودت مي
  ).  ûüúسازي ( ور مي وجود، خودت را در يك لذت متناوب غوطه

شـود و بـه زنـدگي او بهـا      روزمرگي شيرين پس از جدايي از ژوزه حاصل مـي اين 
بخشد. كنار هم قرار گرفتن اين دو مثال شكل جديـدي از اعتـراض زنانـه را نشـان      مي
هايش تالش كند. تضاد  زن بايد مجالي پيدا كند تا براي خود و دستيابي به لذت :دهد مي

موضـوع مشـتركي اسـت كـه در تمـام دوازده روز       ميان روزمرگي زن سـنتي و مـدرنْ  
  شود. يده ميساله د هشت و زندگي ژوزفين سي شدةتصوير

يـك روز از زنـدگي زن ميانسـالي را نشـان      بلقـيس سـليماني   روز خرگوشاگرچه 
توجه در  نكتة قابل همة فراز و فرودهاي آن.از تمام زندگي او با است اي  دهد اما آينه مي

اي براي بيان  تواند گزاره حضور كمرنگ و حتي غيبت آذين در خانه است كه مي اين اثرْ
اصل داسـتان در كوچـه، خيابـان، فروشـگاه و      نشيني زنان باشد. خانه اعتراض به كليشة

سليماني ناخوشايند بودن روزمرگي زن سنتي را  ،گيرد. در اين اثر بار شكل مي ترهميدان 
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كند كه برخالف زبان مستقيم پنژو است؛ خواننده هـيچ اثـري    به گونة ديگري مطرح مي
و تصويري كه از ابتدا تا پايان كتـاب از وي  بيند  از كار كردن آذين در خانة خودش نمي

گـردد،   شب بـراي اسـتراحت بـه خانـه بـازمي      فقطشود، تصوير زني است كه  ديده مي
بـا   كند و صبح فردا با دوستان خود پيام رد و بدل مي رايانهنوشد و در مقابل  اي مي قهوه

   :دكن ها بر سر جاي پارك و عدم رعايت نظم در آپارتمان بحث مي همسايه
خـواهم انگشـتم را روي زنـگ بگـذارم،      رسـم. [...] مـي   آيم. به طبقة دوم مي ين ميها پاي از پله
روم. وارد  ين مـي هـا پـاي   گيـرم. از پلـه   گذارم. اين خواست را هشت سال است ناديـده مـي   نمي

ام را روي  روم و انگشـت اشـاره   كنم. از در پاركينگ بيرون مي شوم، راهم را كج مي پاركينگ مي
نشـينم   آيد. [...] مي دهم. جوابي نمي گذارم. اين كار را هشت سال است انجام مي زنگ طبقة دوم مي

گيـرد، مـن    طور كه وانت [آقاي ناظري] دنده عقب مي كنم. همان پشت فرمان و ماشينم را روشن مي
  ).11 ـ10كنيم (سليماني  گيرم. اين كار را هشت سال است تكرار ميهم دنده عقب مي

رود امـا هـدف نويسـنده حـذف      اين موارد خود نوعي روزمرگي به شمار مـي همة 
بـه خانـة مـادرش     ،تنها به طور مقطعي و كوتاه ،هاي سنتي پيشين است. آذين روزمرگي

كه او انجام اين كارها را در  پردازد، در حالي اي از امور خانه مي رود و در آنجا به پاره مي
  داند!  مي ممنوعمنزل خود 

  و تقليد)» ديگري«مرگي (حضور ضد روز
هاي جديد روزانه و جـدا شـدن از    اشاره كرديم، پرداختن به فعاليت پيشترطور كه  همان

روزمرگي بـه شـمار    نوعي شدند، خود اعمالي كه زنان همواره به واسطة آن تعريف مي
له نـوعي  ئآور سنتي است. ايـن مسـ   هاي كسالت مقابله با روزمرگي هدف آنرود، اما  مي

با تكيه بر در اينجا ساختارشكني در متون پيشين و نمايش جسارت زنان مدرن است كه 
  پردازيم. به تحليل آن مي »زن در آينة ديگري«و تصوير  »ديگري«حضور 

معموالً با حضور يك مرد در كنـار قهرمـان داسـتان     »ديگري«طبق نظرية ايريگاري، 
دهـد و   را بسـط مـي   »ديگـري «نده نويسـ  گريزهـاي روزمـره  گيرد اما در رمان  شكل مي

نمايانـد. همچنـين خـود     ژوزفين خود را ابتدا در آيينة يك زن و سپس مردان ديگر مـي 
  كند: هاي او تأكيد مي از ميان ويژگي »خود«و معرفي  »ديگري«نويسنده بر حضور 
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گره خـورده اسـت، فرديـت مـن در     » ديگران«ناپذيري به  طور تسليم سرنوشت من (ژوزفين) به
  ). ûÿýپنژو ام ( ال محو شدن است، اراده و اقتدارم را رها كردهح

بـا نظـر بـه     ،ندارد اما در ادامـه  از اين وضعرسد اين زن رضايت چنداني  به نظر مي
خوانـد.   دهد و خود را پيروز ميـدان مـي   ش، تغيير عقيده ميا داده در زندگي تحوالت رخ

فرانسوي، بارها در اين اثر تكرار شده  ـ  ، بازيگر مشهور انگليسي1شارلوت گنزبورگ نام
به دليل شباهت ظاهري بسياري كه به اين بـازيگر دارد، در خـانواده بـا     ،است. ژوزفين

  :شود مشخصات او شناخته مي
اي پيدا كرده اسـت. حضـور او در   شارلوت گنزبورگ كسي است كه در هستي من جايگاه ويژه

سال داشتم؛ عصر يـك روز يكشـنبه كـه او را بـراي      گردد كه تنها ده زندگي من به زماني برمي
چـه جالـب! چـه    «اولين بار در تلويزيون ديدم. [...] در همان ابتداي فيلم پدرم بـه مـن گفـت:    

رسيد، اما در من اثر بسياري گذاشـت   اي كه شايد گذرا به نظر ميجمله »شباهتي ميان شماست!
گنزبورگ بودن! (تبديل به او خواهم شـد.)  و مانند يك وكيل مدافع با من همراه شد: شارلوت 

[...] اين حرف پدرم باعث شد تا من سعي كنم براي خودم كسي بشوم. پس از مـدتي متوجـه   
  ) üĀ -üāدهد! ( شدم كه اين تغيير مادرم را آزار مي

ام بـه آن   گذاشت، اگر كودكي ماندم، اگر سخن پدرم در مادرم تأثير مياگر من شارلوت باقي مي
رسيد. اما نه، شايد قبالً اين اتفاق افتـاده و حضـور ديگـري     بود، شايد هدفم به نتيجه ميشكل ن

محقق شده است. دقيقاً بيست و هشت سال پيش بود كه پدرم شباهت من و شارلوت را كشف 
  )ăúكرد، شباهتي كه شايد بتوانم به واسطة آن ديده شوم! (

و قطعيتـي در آن نيسـت،    استتمال اح رفته در اين قسمت نشانگركار تمام افعال به
ش حاصل شـده  ا داند كه آيا اين تغيير به معناي واقعي در زندگي زيرا ژوزفين هنوز نمي

گوياي اين ترديـد   زمينة داستانْ وآمد او ميان زن سنتي و مدرن در پس است يا نه؟ رفت
هـايش   نشود كه اگرچه خواهان تحقق آرمـا  رو مي است، زيرا خواننده با شخصيتي روبه

ي به وجود 2تز بنابراين آنتي«كند.  هاي مادرانة خويش را فراموش نمي است اما روزمرگي
اسـت، كـه در وجـود تمـام زنـان       &و اسـتعداد  3وگانگي ميـان لـذت  دآيد كه بيانگر  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Charlotte Gainsbourg  
2. antithèse  
3. désir  
4. génie  
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). اين دوگانگي در آثار مختلف اشـكال متفـاوتي   ûÿā "ديديه» (توان جست ها مي داستان
همان آرزو و هدف ژوزفين موفقيت در نويسـندگي، ورزش و  » لذت«در اثر پنژو، دارد. 

ن به عشق خود نسبت به تحقق بخشيد ،در نهايت ،طور كلي ضدروزمرگي و تفريح و به
  .يك مرد است

اميل شخصيتي كليدي در زندگي ژوزفين دارد، زيرا نه تنهـا بـه نيازهـاي عـاطفي او     
اقعي خود را، نه در قالب مـادر يـا   ارزش و ژوزفينشود  دهد، بلكه موجب مي پاسخ مي

اي بـراي ژوزفـين    به خوبي بشناسد. اميل تبديل به آينـه  »زن«دختر، بلكه به عنوان يك 
اش را دريابـد و   شود كه با رفتار مردانة خود نسبت به او باعـث شـود ژوزفـين زنـانگي     مي

  ). ûăú» (رها كند او [اميل] اينجاست تا مرا از بند خود«هويت واقعي خود را بازيابي كند: 
هاي جنسيتي است كه ژوزفين در صـدد اسـت آنهـا را     همان كليشه» خود«منظور از 

له ئدارد. ايـن مسـ  قـرار  جايگاه اصلي خـود  در كنار بزند و به زن ديگري مبدل شود كه 
هـا و پـرداختن    در كنار جسارت ،تعبير ديگري از نقد ايريگاري است، بدين معنا كه زن

  خواهد زنانگي را در معناي اصيل خود ارائه دهد. يتي، ميبه اعمال فراجنس
بـا ايـن    هسـتيم. رو  روبه »ديگري«تري از حضور  رنگ با تصويركمروز خرگوش در 
كنـد و نشـان    اين حضور غايـب اشـاره مـي    هاز همان ابتداي داستان، نويسنده ب ،وجود
    ود دارد:وجدهد كه چيزي فراتر از يك زن معمولي و سنتي در نهاد آذين  مي

شوم. خيلـي   گذارم دو طرف صورتم و چند لحظه به تصويرم در آينه خيره مي هايم را مي دست
  ).ûúكند (سليماني  گردانم. به نظرم كسي از اعماق آينه نگاهم مي برمي سريع رو

ينه به آهر بار نگاه كردن با شناسد، ولي  كه آذين او را نميكسي است  »ديگري«اين 
كـه   كند. اين احسـاس معمـوالً در آغـاز روز، پـيش از آن     خود حس ميحضور او را در 

 شـود.  آذين از خانه خارج شود تا به امور روزانة خود رسـيدگي كنـد، در او ايجـاد مـي    
با مشكالت بـه  دهد كه براي موفقيت و جنگيدن حضور اين شخص به آذين هشدار مي

را، بـه   »يگـري د«و حضـور  بايد متفاوت عمل كند، محكم باشـد   عنوان يك مادر مجرد
تـوان   ينـه را مـي  از سـوي ديگـر، اعمـاق آ    عنوان كمال مطلوب، در خود پرورش دهد.

گري قديم و تفكرات افراطي شكل گرفته  ناخودآگاه آذين دانست كه در فضاي سركوب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Didier 



 ... هاي زنانه و بررسي تطبيقي مؤلفه    ă/û 72ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

گرداند. پس از ورود به دانشگاه، آذين به مبارزه با اين فضـا   برمي است و آذين از آن رو
  خواند. مي د و اين ناخودآگاه اوست كه او را به مبارزه فراپرداز مي

وارد » انبـاردار «، شخصـيت مبهمـي بـه نـام     روز آزيتادر بخش دوم كتاب، با عنوان 
شـود. اغلـب    شود. اين شخصيت در هر كجا كه آذين حضور دارد، ديده مـي  داستان مي

، حتي خريد سادة پيـاز  و آذين پس از انجام هر عملياست اوقات دور از آذين ايستاده 
طلبـد تـا مبـادا مـردان      اندازد و گويا نظـر او را مـي   زميني، نگاهي به انباردار مي و سيب
گويـد و تنهـا بـا نگـاهش بـه       را فريب دهند. انباردار سخن نمي او بار ترهميدان گر  حيله

  دهد: آذين پاسخ مي
زاده بـر پـدربزرگ در صـحن امـام    خندد. از روزي كه براي قانباردار جلو انبارش ايستاده و مي

هاي متفاوتي نشان داده، روز اول و روزهاي اول مرا در داوود مشتري پيدا شده، انباردار واكنش
انبار حبس كرد. من هم از فرصت استفاده كردم، داخل اتاقك خودم نشستم و شروع به نوشتن 

دچار يك يأس عميـق شـد.    بازي درآورد. اولداستانم كردم. روزهاي بعد يك جورهايي ديوانه
شود. بعـد خنديـد و بـر ايـن     آيد، انباردار دچار يأس ميهر وقت موضوع مرگ و مير پيش مي

لبخنـد زد. و در   ـــ  نامـد  او گاهي زندگي را پوچي عميق و عظيم مـي ــ پوچي عميق و عظيم 
  ). ûúăنهايت با من همراه شد (

رفتـاري مردانـه دارد، سـيگار     انباردار نمايانگر روية ديگر شخصيت آذين است كـه 
كند، كاري كـه   مسافركشي مينيز آذين است كه كند و به تبع آن  كشد و انبارداري مي مي

اكنون كه بار زندگي بـر دوش  داده بود ولي ش با ايرج انجام نا تا پيش از اين در زندگي
 شـوهر در معـرض  از طرف ديگر، خود را به عنـوان يـك زن بـي    ،كند و او سنگيني مي

اي  و با رويه ببيندگيرد خود را در آينة يك مرد  بيند، تصميم مي هاي آلودة جامعه مي نگاه
همـان انبـاردار    شـود كـه مـرد    هاي پاياني داستان مشخص مي در بخش .ديگر عمل كند

  ).  ûûý» (زند دستشويي مهناز، انباردار ايستاده و پوزخند مي ةدر قعر آين«: است
ام، جسارت ژورفين را ندارد امـا تصـويري كـه در انتهـاي     در ارتباطش با بهر ،آذين

دهـد.   گذارد، نوعي جسارت زنانه در جامعة ايراني را نشان مي داستان از خود به جا مي
اين موفقيت حاصل  وكند كه به موفقيتي بزرگ در رابطه با بهرام دست يافته  او حس مي

  حضور انباردار در زندگي او است.
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  به خود بازگشت
د كه مسـئوليت  نده تصوير دو مادر مطلقه را نشان ميگريزهاي روزمره  وخرگوش روز 

اند. حس مادري، در هر دو اثر، خصوصاً در اثـر پنـژو، بـه     فرزندانشان را بر عهده گرفته
وسال بودن آدريـان و گابريـل، در جريـان اسـت، توصـيفات ملمـوس، بـا         سن سبب كم

  :زند ر آنها موج ميواژگاني زنانه كه نهايت محبت مادرانه د
هايي كه در شكمم از آنهـا مراقبـت كـردم، شـير دادم،      اينها پسر كوچولوهاي من هستند؛ همان

ا خوابيدم، بوسيدمشان، هر صبح با آنها از خواب بيدار شدم هپوشكشان را عوض كردم، كنار آن
  ).  ûûĀپنژو بوي تنشان و نرمي بدنشان لذت بردم و دگرگون شدم ( [...] و از

دهد كه حتي  ين عشق مادرانه گاهي به قدري ژوزفين جسور را تحت تأثير قرار ميا
  برد: شمرد، لذت مي آنها را مذموم مي هميشه كه ،هاي خانه از انجام روزمرگي

هـا و رويـة    ها، لحاف ها و شانه زدن موي آنها و خودم، شستن مالفه تمام شب به حمام كردن بچه
  ).ûúăبخشد ( ها لذت خاصي به من مي اين كارها در كنار بچهگذرد. انجام همة  ها مي بالش

كند و نگران اين است كه  كه با نهايت صبر از فرزندانش مراقبت مي است مادرياو 
هاي آنها را در غياب پدرشان به نحو احسن انجـام ندهـد. او ايـن كـار را      مبادا خواسته

انجامش و واقعيت وجودي آن  داند و تنها چيزي كه در وظيفة اصلي خود در زندگي مي
كه تمام اميـدها و آرزوهـايي را كـه در كـل      است، در حالي» مادر بودن«ترديدي ندارد، 

برانگيز  ش متحول شود، دروغين و شكا كند تا زندگي داستان براي تحقق آنها تالش مي
 »ودخـ «گيرد، صادقانه  كه در اين جايگاه قرار مي زماني ،). به همين علتüüþخواند ( مي

 نـوع ندارد. اين  »ديگري«گذارد و در اجراي آن، نياز به قالب  ش را به نمايش ميا واقعي
دن بهتـرين  كـر و نيز فداكاري خالصانة زن در برابر فرزندش، بـراي فـراهم    ،مشغولي دل

  .وجود داردنيز آثار مشابه  بسياري ازشرايط، در 
شود، زيرا هومن دانشجو  ه ميها در اثر سليماني به ندرت ديد توصيف اين مادرانگي

هـاي بـزرگ    است و كمتر به كمك مادرش نياز دارد. اما آذين در طول داستان از مشقت
اش را تنها گذاشـت،   پدري كه خانواده ،كند صحبت مي ،كردن پسرش، بدون داشتن پدر

به خارج از كشور رفت و بـا زن ديگـري ازدواج كـرد و اكنـون بازگشـته تـا در مـورد        
  زندگي او بر دوش مادرش بوده است:سري تصميم بگيرد كه تمام بار سرنوشت پ
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چـرا مـن را، منـي را كـه      »نگو ما، نگو ما، بگو من، مـن. «زند:  باز هم كسي در درونم فرياد مي
ام و دستمال خـيس   ام و نبضش را گرفته ناپذير كنار تختش نشسته ها در هراسي پايان بسيار شب

سـوخت و دلـم    دانـي؟ وقتـي كـه در تـب مـي      خودت يكـي مـي   ام با اش گذاشته روي پيشاني
مانـد يـا دسـت كـم فلـج       ام بدهد و براي تسالي من بگويد زنده مي خواست كسي دلداري مي
  )ýú؟ (سليماني »ما« گويي، كدام مي »ما«شود، تو كجا بودي؟ [...] و تو حاال از  نمي

اي كـه   . آذين از مرحلهشود يك مادر ديده مي خودآزاريهاي  در اين جمالت، نشانه
ژوزفين در حال حاضر درگير آن است، گذشته و اكنون بيشتر گالية خود را نسـبت بـه   

  ها بازگشته است و قصد كمك دارد!  دهد كه پس از سال مسئوليت بروز مي پدري بي
گيـرد. بنـابر   طور مستقيم، از نارسيسيسم سرچشمه مي سخن گفتن از مسائل زنانه به

ايـن   .باشـد انه بايد محـل نمـايش جسـم و روح زن    ي و سيكسو، متن زنتأكيد ايريگار
شـود و   له در متون معاصر با جسارت و صراحت بيشتري نسبت به قبـل ارائـه مـي   ئمس

ح چنـين  رطـ  ،كند. پيش از اين ها و نيازهاي جسمي يك زن صحبت مي نويسنده از رنج
امـا در آثـار    شـد  ابو شمرده ميدر آثار ايراني، ت ويژه بهبه طور جزئي و واضح،  ،مسائلي

بـه  شناسانه در متن  زيبايي اي مشخصهشود، بلكه  امروز، پرداختن به آنها نه تنها نفي نمي
هـاي جنسـي    . سخن گفتن از عادت ماهيانه، اولين تجربة زناشويي، گرايشآيد شمار مي

نهـا  انـد از خـالل آ   زنان و زايمان مواردي است كه هنرمندان فمينيسـت تصـميم گرفتـه   
هاي پنهان زنـان   جهشي در آثار زنان، چه در ادبيات و چه در هنر، ايجاد كنند و از جنبه

شناسانه تبـديل   كه چگونه زشتيِ بيزاري به خوشاينديِ شناخت زيبايياين«پرده بردارند. 
رو  شناختي كنوني با آن روبه هايي است كه كاوشگران زيبايي شود، يكي از سردرگمي مي

  ).  üĂýمير  (كرس» هستند
پنژو از توصيف صريح رابطة جنسي ابايي نـدارد و در چهـار صـفحة متـوالي، ايـن      

كند كه گويـا   وري وصف ميدهد و حتي صحنه را ط نمايش مي ،رابطه را از ابتدا تا انتها
هاي ضـدروزمرگي نيـز    ابراز نياز اوليه از سوي ژوزفين بوده است! در اين قسمت نشانه

ها و مشكالتي كه هر روز دچار آن اسـت،   كند از دغدغه سعي ميشود. ژوزفين  ديده مي
اي كوتاه به آنچه دلخواه اوست، بپردازد، اما اين لـذت هـم    جدا شود و حتي براي لحظه

بـه زنـدگي پرمشـغلة     ،خـالف مـيلش  بـر  گذراست و پس از پايان اين رابطه، ژوزفـين  
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: از طرفـي حـس   رود لنجار ميگردد. در طول داستان، ژوزفين با خود ك اش بازمي روزانه
كند و از سـوي ديگـر، او بـه     منع مي او را از عشق جديد نسبت به دو فرزندش مادرانه

طـور كلـي، آنچـه در     انديشد كه شايد در كنار اميل جبران شود. به ي ميا دهش جوانيِ تباه
كليشـة   يم بر آثار آنان تحميل و مبدل به يـك ييا بهتر بگوــ اغلب آثار زنانه رايج است 

ازخودگذشتگي مادرانه است، بـه ايـن معنـا كـه زن بـر سـر دوراهـيِ         ــ جنسيتي شده
تواند شامل شغل دلخواه، عشق جديد يا صرف هزينـه بـراي    خوشايند خويشتن، كه مي

گيرد و قاعدتاً  اهداف خود باشد، و وقف زندگي خود براي فرزندانش قرار مي برآوردن
ها براي زنان  سرنوشتي كه در اغلب داستان ،ا انتخاب كندرود كه زن راه دوم ر انتظار مي
دهد زنـدگي   اجازه مي ن، مرداني هستند كه جامعه و عرف به آنادر مقابل .خورد رقم مي
را ترك كنند و از زير بار مسئوليت خارج شـوند. در اثـر پنـژو نيـز بـا داسـتان       مشترك 

در انتهاي داستان، ژوزفين خانـه را  برخالف انتظار خواننده،  ،رو هستيم اما مشابهي روبه
  رود: كند و نزد اميل مي براي هميشه ترك مي

روي خانه زمزمه  ن روبهنة خداحافظي، خطاب به ساكناشوم و دعايي به نشا به پنجره نزديك مي
ام آزاد باشم؛ از شما بابت اين چند ماهي  كنم؛ من تصميم گرفته كنم: من شما را هم ترك مي مي

طور نيست؟ از من  يد، متشكرم. اما بايد دل بريدن از گذشته را بلد بود. اينكردهي كه مرا همرا
  )üýü-üýýدلخور نباشيد! (

ژوزفين حتي به نشانة اعتراض به اين باور ناعادالنه نسبت به زن و بار سـنگيني كـه   
هـاي چـوبي خانـه را     همواره مادر بايد متحمـل آن باشـد تعـدادي از كمـدها و قفسـه     

  برد تا در شومينه بسوزاند! و آنها را با خود به خانة اميل ميشكند  مي
دهـد، زيـرا بسـتر     ، سليماني جسارتي بـه انـدازة پنـژو نشـان نمـي     روز خرگوشدر 

 اي از صـراحت در مسـائل زنانـه و    اجتماعي و فرهنگي ايران مانع بـروز چنـين درجـه   
ستوران بـا بهـرام بسـنده    شود. آذين تنها به چند قرار مالقات در ر نيازهاي جنسي او مي

به عنوان مثـال،  قهرمان سليماني زني است كه، ترسد.  كند و هنوز از نگاه اطرافيان ميمي
فقط از نوع هدية او به دنبال خريد براي تولد مردي است كه هنوز به او نامحرم است و 

   برد: پيميزان صميميت آذين با آن مرد  توان به مي
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سيخ ريش سياه و سفيدش را  خواهد پرزهاي سيخ ، اصالً دلم نميتراش بعد از خريدن اين ريش
  ).  þĂدور و بر سيب آدمش ببينم (سليماني 

آيندي در تمام بـدنم   كند. موج گرم و خوش گذارد روي دستم و با مهر نگاهم مي دستش را مي
  ).Āăدود، پرفشار و پرسرعت ( مي

ت و در ديدار با معشـوق  آذين همانند ژوزفين، سرشار از عشق و دوست داشتن اس
را كنتـرل   دخود تمايل دارد به سمت او برود و با او همـراه شـود امـا احساسـات خـو     

   ور از عرف جامعه از خود بروز دهد:د تا مبادا رفتاري به دكن مي
زند. حتماً جريان خونم سرعت پيدا كرده كه در اعضاي بدنم چـابكي   ام پرپر مي چيزي در سينه

اش ايستادم، فقط منتظر يك بفرما بـودم كـه تـا طبقـة      كنم. وقتي جلو خانه و فرزي احساس مي
يازدهم آن برج سوت و كور را نه با آسانسور كه با همين پاهايي كه گاه مثل الشة گاو سـنگين  

  شود، باال بروم. مي
  »چسبه. يه فنجون قهوه بعد از اون همه چربي و شيريني مي«گفت: 
  »باشه يه موقع ديگه.«گفتم: 

من نگفتم، صدايي از درونم گفت. دست راستم را كه روي دنده بود در دست گرفت. چند بـار  
فهمـم. مـن لبخنـد زدم، يعنـي      آرام و آهسته پشت دستم زد و سرش را تكان داد، يعني كه مـي 

  ).āúفهمي ( ممنونم كه مي

گويد كه مانع ارتبـاط بيشـترش    در اين بخش آذين از محدوديتي اجتماعي سخن مي
 »1اخالقي خودآزاري« شود. از سوي ديگر، اين واكنش آذين برآمده از نوعي بهرام مي با

ـ   بـه شـمار مـي   آثـار زنـان ايرانـي     بسياري ازاست كه مؤلفة مشترك  ن گونـه از  آيـد. اي
يسـم زنانـه ويژگـي    خگيـرد. مازو  يسم زنانه قـرار مـي  خخودآزاري در زيرمجموعة مازو

ت متفـاوت در برخـي   اجتمـاعي و تعلـيم و تربيـ   مشترك ميان همة زنان است اما بستر 
يسـم  خكنـد و مازو  اي از حـد و مرزهـا موظـف مـي     زنان را به رعايت مجموعه جوامع

كه همواره نگران رفتـار و سـخنان    طوري گيرد، به دروني آنان شكلي اخالقي به خود مي
  ).üúĂ 2نك. دويچشوند ( هايي قائل مي خود هستند و ناخودآگاه براي خود محدوديت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Masochisme moral  
2. Deutsch 
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زنانـه اسـت و حـالتي منفعـل      ييسـت خميل به دوست داشته شدن يك ويژگي مازو«
گيرد. انتظار كشيدن يا هراس از دست  مي سرچشمه) و از نارسيسيسم üûāهمان » (دارد

آيد كه همواره زن را به رنج و  از ميل به دوست داشته شدن برمي دادن همسر يا معشوقْ
دار  ن اين انتظـار يـا تـرس، كـه معمـوالً در زن خانـه      اندازد. به نمايش گذاشت سختي مي
اصـطالح  » 1عقـدة سـيندرال  «مسلم گفتمـان زنانـه اسـت.     هاي از مؤلفهشود،  متجلي مي

كند كه همواره منتظر است تا مـردي   ديگري است كه وضعيت زن منفعلي را وصف مي
زنـان ريشـة   ش معنا ببخشد. اين حس درونـي در  ا بيايد، او را نجات بدهد و به زندگي

ــه ــة    جامع ــه شــده و جنب ــا نهادين ــرور در روح و شخصــيت آنه ــه م ــناختي دارد و ب ش
اين عقده مانع گسترش كامل نيروهاي خالقة روحي «شناختي به خود گرفته است.  روان

اند كـه قـرار اسـت     در انتظار يك قدرت بيروني نشسته ها مانند سيندرالشود. آن زنان مي
رسد كـه ايـن مشخصـه در ميـان     ). به نظر ميÿĀ(داولينگ  »زندگي آنها را دگرگون كند

اند امـا وابسـتگي بـه     زنان سنتي وجود دارد كه هدفي جز رسيدگي به امور خانه نداشته
به زنان مـدرن امـروز نيـز     ،كنون، نسل به نسل جنس مذكر ميراثي است كه از ديرباز تا

  منتقل شده است.
ه روزمرگي و يكنواختي زندگي خـود بـه   ژوزفين و آذين زنان مدرني هستند كه علي

، مردانه وارد عمل و محيط كار شدند و از زن سـنتي فاصـله گرفتنـد؛ بـا ايـن      خاستندپا 
وجود، فضاي كلي دو داستان، با اين وابستگي و ميل بـه دوسـت داشـته شـدن آميختـه      

 ،شود كه حاصل آن انتظار است است. ژوزفين پس از ديدارش با اميل دچار هيجاني مي
انتظار براي دريافت پيامي از جانب اميل، حاوي متني عاشـقانه يـا دعـوت بـه ديـداري      

او مـدام صـفحة تلفـن     انجامـد؛  ميرفتاري افراطي و بيمارگونه از ژوزفين به كه  ،مجدد
كند تا اگر اميل پيامي فرستاده باشـد، ديـر پاسـخ ندهـد. گـاهي       همراه خود را چك مي

يل با او تماس بگيرد و در نهايت خود ژوزفـين جسـارت   د كه امشك ها انتظار مي ساعت
  هد:د و به اين انتظار مرگبار خاتمه مي يردگ د، با او تماس ميهد به خرج مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Complexe de Cendrillon   



 ... هاي زنانه و بررسي تطبيقي مؤلفه    ă/û 78ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

كنار تلفن نشسته بودم و منتظر بودم تا اولين معشوقم زنگ بزند. حتـي جرئـت نداشـتم بـراي     
رم. هر گونه غيبت ممنوع بود. اين اي كوتاه آنجا را ترك كنم، به دستشويي بروم يا نان بخلحظه

  جسم من نبود كه به تلفن گره خورده بود، بلكه تلفن به جسم من متصل شده بود. [...]
ست، شايد هم هيچ كجا. [...] در ايـن  ا كشم، روحم جاي ديگري كه در خانه انتظار مي در حالي

ل ناهار خوردن است يـا  در حا :دهد توانم حدس بزنم كه او چه كاري انجام مي لحظات تنها مي
شود و حسـادت بـر مـن     يك مالقات كاري دارد؟ آيا زني همراه اوست؟ قلبم دچار آشوب مي

كـنم؛   كه به او پيامي بفرستم، چند دقيقـة ديگـر هـم مقاومـت مـي      كند. [...] پيش از اين غلبه مي
ندارم و بـه او   كنم، [...] اما من طاقت تحمل زنم و به تخت قفل مي هايم را به هم گره مي دست

  )  üüÿپنژو » (الو، كجا هستي؟«دهم:  پيام مي

هـا   همان زني است كه در ساير بخـش  ييستخاين جمالت نمايانگر احساسات مازو
اشتياق به مستقل شدن دارد اما با اين وجود در بطن او حسي مبني بر نيـاز بـه حمايـت    

ويژگـي زن مـدرن    ،اسـي شن از ديـدگاه روان  ،شدن نهفته است. ترديد و احساس ناامني
ديگـري معشـوقش را از    ). زن همواره نگران است كه شخصĀāامروز است (داولينگ 

ورد. حسادت و توهم حضور زن دوم در زنـدگي قهرمـان داسـتان معمـوالً     چنگ او درآ
بــاور اشــتباهي اســت و خواننــده شــاهد كلنجارهــاي مــداوم زن بــا خــود و خيــاالت  

زمينة تمام آثار زنانه وجـود دارد، بـا ايـن    ويژگي در پس ماليخوليايي او خواهد بود. اين
سـوزد و دم   تفاوت كه زن منفعل سـنتي در آتـش ايـن نگرانـي و تصـورات خـود مـي       

  جويد. رفع آن ميحلي براي  آورد اما زن مدرني مانند ژوزفين راه برنمي
ـ       راي در اثر سليماني، اين جنس از نگراني كمتر وجـود دارد امـا انتظـار آذيـن نيـز ب

ورد، زنانگي اثر را نشان آكه خبري از بهرام به دست او برسد و او را از بالتكليفي در اين
خبري را دارد كه با هـر بـار    براي ژوزفين و آذين حكم پيك خوش همـراه دهد. تلفن  مي

كنند پيام يا تماسي از سوي معشـوق   آيند و گمان مي روشن شدن صفحة آن به وجد مي
بـه وابسـتگي بيشـتر و در     و همينغلب اوقات اين گمان اشتباه است اند. ا دريافت كرده
شـود كـه    در زندگي آنان مـي  يزند و تبديل به دور باطل ها دامن مي يسم آنخنتيجه مازو

اصلي روزمرگـي زنـان در زنـدگي     سرچشمةهر روز درگير آن هستند. اين انتظار خود 
  رفع يا كاهش آن نداشته است. رسد مدرنيته هم تأثير چنداني در است كه به نظر مي
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  گيري نتيجه
اعتبار  در اين دو اثر، قهرمانان هر دو داستان، با هدف بي» ديگري«با توجه به تحليل حضور 

خـود را در آينـة   «زننـد.   كند، دست به تقليد مـي  ساختن تعاريفي كه بر ناتواني زن تأكيد مي
آورد. به همين  ن به ارمغان ميجسارت سخن گفتن و عمل كردن را براي زنا» ديگري ديدن

شناسي، نوعي سازوكار دفاعي دانست كه زنـان،   توان، از ديدگاه روان علت، اين مؤلفه را مي
هـا فاصـله بگيرنـد.     گيرند تـا از محـدوديت   رفتاري دور از انتظار در پيش مي ،به واسطة آن

آنان در خانه، سركوب شدن هميشگي اميال و آرزوهاي زنان در طول تاريخ، محصور كردن 
زند كه زن قابليت انجام كارهاي دشوار را نـدارد و مـرد جـنس برتـر      به اين تفكر دامن مي

است و زن بايد در خدمت او باشد اما زنان بـراي دفـاع از خـود و تعـديل ايـن عقايـد تـا        
 اي از زنانگي متعارف فاصله گرفتند و خود را در قالبي ديگر قرار دادند تا بـه هـويتي   اندازه

هاي خود دست پيدا كنند. اينها عناصري است كه در گفتمان زنانـة   جديد و درخور توانايي
آثار دو نويسندة ايراني و فرانسوي مشترك است اما آنچه اثر سليماني را از اثر پنـژو متمـايز   

اي از مسـائل خصوصـي و احساسـات     كارانة سليماني در بيان پـاره  سازد، شيوة محافظه مي
  شود. ها ديده مي است كه تقريباً در تمام بخشواقعي زنانه 

ناگفته نماند كه حتي اگر آثار زنان سراسر جسارت و افسارگسيختگي باشـد، همچنـان   
گريـز، نمـايش احساسـات     . روايت حادثـه  توان زنانگي را در گوشه و كنار آنها جست مي

آورد، گفتماني كـامالً  مادرانه و انتظار براي رسيدن مردي كه با خود عشق و رفاه به همراه 
هـا در   به وجـود آورده اسـت. ايـن ويژگـي     روز خرگوش وگريزهاي روزمره زنانه را در 

  شود. گفتمان مردانه به ندرت ديده مي
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