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نوال سعداوي و شهرنوش پارسیپور از جمله نويسندگان فمینیست هستند كه در رمانهاي خود
به نظام مردساالري ناشی از سنتهاي اجتماعی و دينی اعتراض میكنند و با ذهنیتی زنانه به
جهان مینگرند .از اين رو با توجه به نفوذ گرايشهاي فمینیستی و وضعیت زنان در رمانهاي
سعداوي و پارسیپور در اين جستار تالش میشود تا با تكیه بر روش توصیفی  -تحلیلی و
رويكرد تطبیقی دو رمان «مذكرات طبیبة (نوال السعداوي)» و «سگ و زمستان بلند (شهرنوش
پارسیپور)» بر مبناي نقد فمینیستی مورد واكاوي قرار گیرد .يافتههاي پژوهش حاكی است كه
دو نويسنده به عواملی همچون اعتراض علیه نظام مردساالري ،بیان ظلم و ستم علیه زنان،
تالش براي كشف فرديت و هويت زنانه توجه خاصی كردهاند .در زمینة تفاوتها ،تبعیض
جنسی و سركوب عشق و احساسات عاطفی زنان در جامعه از جمله تفاوتهاي برجسته
فمینیستی دو رمان است.
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 .1مقدمه
جنبشهاي دفاع از حقوق زنان ،چه در جهان غرب و چه در كشورهاي اسالمی در آغاز
تولد خود در اعتراض به برخی نابرابريهاي اجتماعی شكل گرفت؛ اما با گذشت زمان
به جريانی فرهنگی تبديل شد كه بر اساس انگارههاي مشخص اعتقادي به تحلیل
نابرابريهاي زنان و آرمانهاي زنانه پرداخت و راهبردهاي خاصی را مطرح كرد .واژة
فمینیسم امروزه به دفاع از حقوق زنان بر اساس آرمان برابريطلبی اطالق میشود
(متمسك .)۹۷ :۲۰۰۸،هدف اين جنبش در شرق و غرب به دست آوردن حقوق از
دسترفتة زنان و برابري آنها با مردان است (طريفالخولی.)۴۴ :۲۰۱۴،
نظريات فمینیستها در وادي ادبیات نیز راه يافته و بازتاب آن پیدايش ادبیات
فمینیستی است كه در پی تالش براي نماياندن حقوق از دست رفتة زنان و بازيابی
شخصیت ناديده انگاشتة آنان است .نقد فمینیستی تالش میكند تا با ستم رفته بر زنان
در طول تاريخ انتقاد در جامعه مبارزه كند .اين پديده درواقع نتیجة كاركرد فمینیسم در
ادبیات است (حسینی )۸۸ :۱۳۸۸،كه به «تحلیل متون ادبی از ديدگاه زنان و دفاع از حقوق
آنها میپردازد» (رشیدبعلی .)۱۷۰ :۲۰۱۱،درواقع ،نقد فمینیستی نوعی نگرش منتقدانه به آثار
با محوريت مسائل زنان است كه خود شامل خردهنظريههاي متفاوتی همچون نقد
وضعی زنان است كه در رهیافتهاي خود ،فرهنگ مردساالر را به چالش میكشد و
جايگاه حاشیهاي زنان نويسنده در اين فرهنگ را مورد تأمل و نقد قرار میدهد
(نجمعراقی و ديگران.)۱۲۱ :۱۳۸۲،

نوال سعداوي و شهرنوش پارسیپور دو داستانپرداز مصري و ايرانی در نوشتن
داستانهاي فمینیستی مشهورند .سعداوي را میتوان نويسندهاي شورشی قلمداد كرد كه
«به نظام مردساالري ناشی از سنتهاي اجتماعی و دينی اعتراض میكند و يكی از
معروفترين و مهمترين شخصیتهاي فمینیسم در جهان عرب است» (رحمة۶۷ :۲۰۱۲،و.)۶۸
پارسیپور نیز به عنوان نويسندهاي فمینیست «در آثارش به دنبال نوجويی و گريز از
مناسبات ساختار جامعة سنتی و تعريف شده توسط مردان است» (شیرخانی و ملكی:۱۳۹۳،
.)۸۸۴

از جمله رمانهاي مطرح دو نويسنده در حوزة ادبیات فمینیستی ،كه عوامل ادبیات
زنانه ،مسائل زنان و دفاع از حقوق زن در آن از بسامد بسیاري برخوردار است ،رمان
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مذكرات طبیبة (نوال سعداوي) و سگ و زمستان بلند (شهرنوش پارسیپور) است .از
اين رو ،نگارندگان در اين جستار سعی میكنند تا با تكیه بر روش توصیفی  -تحلیلی و
رويكرد تطبیقی ،اين دو اثر را بر مبناي نقد فمینیستی مورد بررسی قرار دهند .بعد از
خواندن جداگانه دو رمان و واكاوي و استخراج ابعاد گوناگون عوامل فمینیستی در ادامه
به بازخوانی تطبیقی و مقايسه اين دو رمان پرداخته میشود تا از اين رهیافت و در بستر
نقد فمینیستی ،شباهتها و تفاوتهاي دو رمان در حوزة ياد شده مشخص شود.
سؤالهاي پژوهش
 كدام يك از عوامل فمینیستی در رمان مذكرات طبیبه و سگ و زمستان بلند جلوةبیشتري دارد؟
 -تفاوت اين دو رمان در كدام يك از عوامل فمینیستی است؟

 .2پیشینة پژوهش
تاكنون پژوهشهايی دربارة آثار سعداوي و پارسیپور ،جداگانه صورت گرفته است كه
به عنوان نمونه میتوان به اين موارد اشاره كرد:
خسرويشكیب ( )۱۳۸۹در مقالهاي با عنوان «بررسی انديشه فمینیسم در آثار
شهرنوش و مارگريت دوراس» به بررسی عوامل فمینیسم در داستانهاي اين دو نويسنده
پرداخته ،و به اين نتیجه رسیده است كه سنتشكنی و عصیان علیه وضع موجود به
چالش كشیدن باورهاي بیپايه و خرافی و احساس ترس و ناامنی زنان در داستانهاي
اين دو نويسنده مشترک است.
چراغی ( )۱۳۹۰در پاياننامه خود تحت عنوان «فمینیسم در آثار شهرنوش پارسیپور»
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فرضیههاي پژوهش
 از میان عوامل فمینیستی ،جايگاه فرودست زنان ،هويتباختگی زنان و انقیاد كامل دربرابر مرد ان ،ازدواج سنتی و روزمرگی و عصیان علیه باورهاي نادرست جامعة
مردساالر ،جلوة بیشتري دارد.
 اين دو رمان در عوامل تبعیض جنسی و سركوب عشق و احساسات عاطفی بهدلیل ترس از قضاوتهاي نادرست جامعه با يكديگر تفاوت دارد.
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با تكیه بر عناصر و مباحث اصلی فمینیستی در ايران به شرح و توصیف عناوين مهم
فمینیسم در آثار شهرنوش پارسیپور پرداخته است .نتايج پژوهش حاكی است كه در
آثار او فرديت و هويت ،مباحث جنسی و عقايد و پیچیدگیهاي زنانه نقش اساسی دارد.
رحمة ( )۲۰۱۲در پايانامهاي با عنوان «التمرد فی السرد السیرذاتی النسائی العربی
المعاصر سیرة نوال السعداوي أنوذجا» به بررسی تمرد و سركشی سعداوي در رمان
«أوراق حیاتی» پرداخته و به اين نتیجه رسیده است كه سعداوي زنی شورشی است و
تمرد در رمان او به تمرد درونی ،سیاسی ،اجتماعی و دينی تقسیم میشود.
دهقان ( )۱۳۹۲در پاياننامه خود تحت عنوان «سیماي زن در آثار نوال سعداوي» به
بررسی مسألة زن و مشكالت پیش روي وي در آثار نوال سعداوي پرداخته است .نتايج
پژ وهش حاكی است كه راه رهايی زنان در نظر سعداوي نپذيرفتن نظام سرمايهداري،
پذيرش نظام عادالنة ماركسیستی و مبادرت ورزيدن به پذيرش مسئولیتهايی است كه
مردان بدانها میپردازند.
با توجه به تحقیقات دربارة آثار سعداوي و پارسیپور ،مشخص میشود كه بررسی
تطبیقی عوامل فمینیستی مشترک در رمانهاي اين دو نويسنده ،پژوهشی نو در گسترة
ادبیات تطبیقی عربی و فارسی تلقی میشود.
روش پژوهش
در اين جستار تالش میشود تا با تكیه بر روش توصیفی -تحلیلی و رويكرد تطبیقی،
دو رمان مذكرات طبیبه و سگ و زمستان بلند بر مبناي نقد فمینیستی مورد واكاوي قرار
گیرد .بعد از خواندن جداگانه دو رمان و واكاوي و استخراج ابعاد گوناگون عوامل
فمینیستی در ادامه به بازخوانی تطبیقی و مقايسه اين دو رمان پرداخته میشود تا از اين
رهیافت و در بستر نقد فمینیستی ،شباهتها و تفاوتهاي دو رمان در حوزة عوامل
فمینیستی مشخص شود.
 .3چیستی فمینیسم
تاريخ بشر ،شاهد ستمهاي فراوان بر زنان بوده و زنستیزي از تاريكیهاي تمدن بشري
است .رفتارهاي وحشیانه و حیوانی با زنان ،حیوان اهلی دانستن زنان در استرالیا،
خوردن گوشت آنها در زمان قحطی در مناطقی از جهان ،محروم كردن آنها از حقوق
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برابري كامل با مردان ،حق اشتغال در همه مشاغل ،حق مطلق در آمووزش ،تربیوت و
آمادگی ،لغو بنیان سنتی در ازدواج و قبول آن به عنوان ارتبوا اختیواري كوه طورفین
بتواننوود بوودون هوویي مشووكلی و در هوور زمووان كووه خواسووتند از آن رهووايی يابنوود»
(الكردسووتانی ،)۶۲ :۱۴۳۲،حوووق مالكیووت ،حوووق رأي ،حوووق نظووارت بووور قووووانین
(شفیعیسروستانی.)۳۱ :۱۳۹۰،

در ادامه ،جنبش فمینیسم ،جنسیت را به دغدغة مهم تحلیلهاي فرهنگی و ادبی پنجاه
سال گذشته تبديل كرد .در طول تاريخ به طور سنتی ،مردان به زنان نقشهاي ثانويهاي
داده اند و در عین حال قدرت و منابع را منحصراً در اختیار خود گرفتند؛ اما فمینیسم
آغازگر دورا ن جديدي در جهان مدرن بود كه طی آن زنان قدرتمند شدند و به
حرفه هايی پرداختند كه پیش از اين ورود به آنها برايشان ممنوع بود (رايان:۱۳۹۲،
۱۱۸و.)۱۱۹

علت اصلی ظهور جنبش فمینیستی در جوامع غربی در واقع ظلم و ستمهايی است
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طبیعی در قوانین اروپايی ،زندهبهگور كردن دختران در عصر جاهلیت عرب و دهها
انحراف اعتقادي و رفتاري در مود زنان سبب شد جريان انحصارگراي فمینیسم براي
دفاع از حقوق زنان شكل گیرد (خسروپناه.)۱۰۲ :۱۳۸۸،
۱
فمینیسم واژهاي فرانسوي است كه از ريشة التین  Feminaبه معناي زن گرفته شده
است .در زبان فارسی طرفداري از حقوق زن ،جنبش آزادي زنان ،زنباوري ،زن
آزاديخواه و ...معادلهايی است كه براي واژة فمینیسم ارائه شده است (رضوانی.)۲ :۱۳۸۴،
فمینیسم را نهضتی تعريف می كنند كه خواستار حقوق كامل و برابر زنان با مردان است؛
ولی نكتة مهم اين است كه برابريهاي مورد نظر فمینیسم فراتر از تساوي در چارچوب
قانون است .هدف اين جنبش از بین بردن تمام تفاوتهاي نقشهاي اجتماعی مبتنی بر
تفاوتهاي جنسیتی است (لگنهاوزن.)۶۵ :۲۰۰۸،
اين مكتب ،نوپا است؛ اما انديشة دعوتكننده به آزادي زنان از ديرباز وجود داشته
است .زنان سالیان طوالنی تابع مردان بودند و مقاومت در برابر اين پیروي به شیوههاي
مختلفی وجود داشته كه بیشتر اين مقاومت ،فردي و نیمهآگاه است .اين مقاومت در سه
قرن پیش ،هنگامی آغاز شد كه صداي دعوت به آزادي زنان در قرن هفدهم در
انگلستان و سپس در فرانسه و اياالت متحده شنیده شد (العزيزي۱۷ :۲۰۰۵،و .)۱۸در آغاز
جنبش فمینیسم ،مهمترين خواستة زنان عبارت بود از:

كه در اين جوامع به زنان شده است .فمینیستها اظهار میكنند كه «اعتقاد به برتري مردان
بر زنان به منظور توجیه و تداوم سلطة انحصاري مردان بر مناصب قدرت اقتصادي و
سیاسی و اجتماعی به كار رفته است» (تايسن .)۱۵۳ :۱۳۸۷،آنها معتقدند كه:
زنان تحت ستم اقتصادي ،سیاسی ،اجتماعی و روانی مردساالري هسوتند .ايودئولوژي
مردساالري وسیلة اصلی تحت ظلوم نگهداشوتن آنهوا اسوت و در هور حووزهاي كوه
مردساالري حاكم باشد ،زن ديگري است .او به حاشیه رانده میشود و صرفاً به دلیول
تفاوتش با هنجارها و ارزشهاي مذكر تعريف میگردد (همان.)۱۶۴ :
14
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 .4نقد فمینیستی
تاريخ ادبیات و نیز تاريخ نقد ادبی ،هر دو حكايت از كم اهمیت تلقی شدن زنان دارد.
تدوين كنندگان تاريخ ادبیات ،كه معموالً مرد هستند ،كمتر آثار نويسندگان و شاعران زن
را همتراز آثار اديبان مرد میدانند و به همین دلیل در تصوير كلی آنان از سیر تاريخی
ادبیات ،زنان صرفاً حائز نقشی حاشیهاي و ثانوي هستند .در نظريههاي نقد ادبی نیز
وضع بهتر از اين نبوده است .نظريهپردازان مرد يا اصالً به چگونگی ارائة شخصیتهاي
زن در ادبیات توجه خاصی نكردهاند و يا اگر هم به اين موضوع پرداختهاند ،اين كار را
صرفاً از ديدگاهی مردساالرانه و حتی با تأيید تلويحی ستمی انجام دادهاند كه بر زنان
روا میشود .انجام دادهاند .از اين حیث ،پیدايش شیوة نقد فمینیستی را بايد تحولی مهم
و درخور بررسی ،تلقی كرد (پاينده.)۹۸ :۱۳۸۲،
اين نقد در دهة نود قرن بیستم ظهور كرد و بر جنبش زنانی تكیه داشت كه
خواستار حقوق قانونی زن در دنیاي غرب بودند؛ همچنین داراي ارتبا محكمی با
جنبش زنانی است كه خواستار برابري و آزادي اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی بودند
(رشیدبعلی.)۱۷۰ :۲۰۱۱،

منتقدان فمینیست عموماً توافق دارند كه ستم بر زنان از جمله واقعیات زندگی اسوت
كه نشانههاي جنسیت در متون ادبی و در تاريخ ادبیات مشهود است و نقد فمینیسوتی
نقش ارزشمندي در مبارزه براي پايوان دادن بوه سوتم در جهوان خوارج از موتن دارد
(گرين و لبیهان.)۳۲۸ :۱۳۸۳،

نقد فمینیستی با در میان نهادن اهمیوت زنسوتیزي در آثوار نويسوندگان مورد ،اعوالم
موجوديت می كنود و بعودها متوجوه نويسوندگان زن شوده ،ويژگیهواي آثوار آنهوا را
مشخص میكند و نسبت به اين امر كوه نويسوندگان زن بوراي تواريخ ادبیوات سونت
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ويژهاي ايجاد كردهاند به استدالل میپردازد .در نهايت نقش زبان را در نظام پدرساالر
به عنوان وسیلهاي ديگر براي تحقیر و سركوب زن برمال میسوازد و مسوألة گفتموان
ويژة زن را به جايگاه برنامهاي براي نويسندگان زن ارتقا میدهود (مووران۳۰۹ :۱۳۸۸،
و.)۳۱۰

به طور كلی «نقد فمینیستی ،ايدئولوژي آثار مردانه را مورد بررسی قرار میدهد و
تالش می كند عواملی را كه باعث شده است مردان بر زنان سیطره يابند كشف كند»
(المناصرة )۷۸ :۲۰۰۸،و در پی آن است كه «ويژگیهاي ادبیات زنانه را مورد كندوكاو قرار
دهد و موضوعاتی را مشخص میكند كه زنان در نوشتار خود به آن اهتمام میورزند»
(الرويلی و البازعی .)۳۳۱ :۲۰۰۲،پیروان اين نوع نقد به بررسی آثار زنان در چهارچوبی
كامالً زنانه از تمام جنبههاي تولید ،انگیزه ،تحلیل ،و تفسیر در تمام قالبهاي ادبی از
يادداشتهاي روزانه گرفته تا نامههاي شخصی میپردازند (داد.)۴۸۶ :۱۳۸۷،

 5-1مختصري در زندگانی نوال سعداوي

نوال سعداوي ،پزشك ،منتقد ،نويسنده و رماننويس مصري است كه در سال  ۱۹۳۱در
روستاي كفر طحله در قاهره به دنیا آمد .وي ملقب به سیمون دوبووار عرب است
(التمیمی .)۴۷ :۲۰۰۵،در سال  ۱۹۵۵از دانشكدة پزشكی دانشگاه القصر العینی دانشآموخته
شد (سواعد )۱۶۵ :۱۴۳۴،و به عنوان پزشك در روستاهاي قاهره مشغول به كار شد .وي
دورة پزشكی عمومی را در دانشگاه كلمبیا گذراند (زيدان ،۲۰۱۳،ج  .)۸۶۰ :۱همچنین به
دلیل آرا و كتابهايی كه نوشته بود ،تبعید شد .سعداوي جمعیت همكاري زنان عربی را
در سال  ۱۹۸۲به منظور توجه به زن در دنیاي عرب تأسیس كرد (عمران.)۳۸۶ :۱۴۳۲،
وي را میتوان نويسندهاي شورشی قلمداد كرد كه انقالب سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادي ،روانی و اخالقی را هدف خود قرار داده است .سعداوي خواستار آزادي و
عدالت براي تمامی زنان و مردان كشورهاي عربی است و بیزاري خود را از محدوديت
آزادي بر فكر و عقیده نشان میدهد (كامبلالیسوعی .)۷۲۷ :۱۴۳۱،او با طرح مسألة جنسی
زن عرب با استقبال فراوانی روبهرو شد .وي با ارتبا دادن اين مسأله با ديگر جنبههاي
زندگی اجتماعی ،گسترة پهناوري را در چارچوبهاي نظري خود گنجاند .همچنین او،
همة تالش خود را در راه احقاق حقوق زنان به كار برده است و آزادي زنان را جدا از
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آزادي وطن نمیداند .وي معتقد است آزادي زن ،مسألهاي سیاسی است كه به همه افراد
جامعه مربو میشود و آزادي سازنده تنها وسیلهاي است كه انسان به آرامش ،امنیت و
هماهنگی با جهان دست میيابد و شر آزادي ،داشتن تعاون و همكاري و شر
تعاون ،بودن مساوات و برابري است (السعداوي.)۳۱۸ :۱۹۹۰،
از آثار او میتوان به رمانهاي الغائب ( ،)۱۹۷۰مذكرات طبیبه ( ،)۱۹۶۵إمرأة عند
نقطة الصفر ( ،)۱۹۹۷زينة ( ،)۲۰۰۹و كتابهاي األنثی هی األصل ( ،)۱۹۴۷المرأة و
الجنس ( ،)۱۹۷۲قضايا المرأة و الفكر و السیاسة ( ،)۲۰۰۲الوجه العاري للمرأة العربیة
( )۱۹۹۷اشاره كرد كه برخی از آنها به بیش از سی زبان ترجمه شده است.
 5-2مختصري از زندگانی شهرنوش پارسیپور

شهرنوش پارسیپور در  ۲۸بهمن  ۱۳۲۴در تهران متولد شد .دوران دبستان و دبیرستان
را در تهران و خرمشهر گذرانید .از هفده سالگی به عنوان تلفنچی و ماشیننويس در
سازمان آب و برق خوزستان مشغول به كار شد .در سال  ۱۳۴۵به تهران بازگشت و در
كارخانه تولید دارو و سپس در سازمان راديو و تلويزيون ملی ايران مشغول به كار شد.
در خرداد ماه  ۱۳۵۳به عنوان اعتراض به اعدام گلسرخی و كرامتاهلل دانشیان از سازمان
راديو تلويزيون ملی ايران استعفا كرد .پارسیپور نويسندگی را از نوجوانی آغاز كرد و
نخستین اثرش ،داستانی كوتاه در سال  ۱۳۴۱در مجلة اطالعات بانوان منتشر شد
(میالنی ۶۹۱ :۱۳۷۲،و .)۶۹۲

وي از جمله زنان نويسندهاي است كه بیشترين كوشش را در معرفی موقعیت زنان
كرده است .عالوه بر داستاننويسی در ترجمه بويژه ترجمة فرهنگ چینی نیز دست دارد
(قاسمزاده .)۳۹۷ :۱۳۸۳،گرايش پارسیپور به بیان مسائل زنان و عصیان شديدش علیه
سنتها و قراردادهاي اجتماعی براي ايجاد تغییر و تحول در شیوة مردم بويژه زنان و
فراخوانی جامعه به برابري و نگاه فراجنسیتی ،او را در چهرة نويسندهاي فمینیست نشان
داده است (خسرويشكیب .)۸۴ :۱۳۸۹،زن در نظر او همواره مورد ستم و البته ستمپذير
بوده است .پارسیپور انديشیدن را الزمة گذر زن از سنت به تجدد میداند؛ سنتی كه
همواره زن را يك شیء ديده است .داستانهايش نماينده و نشانگر ادبیات از زبان زنی
حساس و آگاه است (شیرخانی و ملكی .)۸۸۴ :۱۳۹۳،پارسیپور تالش كرده است عقايد و
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روحیات خود را تا آنجا كه میتوانسته است ،از طريق شخصیتهايش به نمايش بگذارد
و به زبان قهرمانان از اين عقايد دفاع كند (باقري.)۵۵ :۱۳۸۷،
از جمله آثار وي میتوان به رمانهاي سگ و زمستان بلند ( ،)۱۳۵۵تجربههاي آزاد
( ،)۱۳۵۷طوبی و معناي شب ( ،)۱۳۶۷زنان بدون مردان ( ،)۱۳۶۸عقل آبی ( )۱۳۷۲و
مجموعه داستان آويزههاي بلور ( )۱۳۵۶اشاره كرد.
 5-3خالصة رمان مذكرات طبیبه
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سعداوي در مورد رمان مذكرات طبیبة میگويد« :اين رمان نوعی زندگینامه است كه
قسمتی از زندگی خود و زندگی دانشجويان و دوستانم را با زبانی متفاوت از زبان
اديبان و پزشكان نوشتهام» (سعداوي .)۴۴ :۲۰۰۲ ،در واقع اين رمان دربردارندة بخشی از
زندگینامة نوال است كه در آن به موضوع تقابل دنیاي زنانه و مردانه پرداخته است.
اغلب زنان در اين رمان از طبقة متوسط جامعه انتخاب شدهاند كه توانايی پیمودن مسیر
موفقیت و استقالل را دارند.
رمان مذكرات طبیبة در شش بخش از زبان نوال سعداوي و زاوية ديد اول شخص
روايت می شود .زاوية ديد اول شخص بیانگر اين است كه نويسنده بیشتر میتواند در
داستان حضور داشته باشد و ذهنیات و درونیات خود را از اين راه بیان میكند .در
ابتداي رمان تفاوتهاي خود و برادرش را بیان میكند و اعتراض صريح خويش را به اين
تفاوتها با خارج شدن از منزل بدون اجازة مادرش نشان میدهد .در ادامه نوال با زنانگی
خود درگیر می شود و افكار و عقايدي را كه مادرش به وي تحمیل كرده است زير پا
میگذارد و صراحتاً بیان میكند كه مانند وي نیست كه از سنتهاي قديم پیروي كند.
سعداوي بعد از تمام كردن دبیرستان ،وارد دانشكدة پزشكی میشود .در اين بخش
از رمان زندگی پزشكی خود را به تصوير میكشد .علم در نظر وي ،مساوات را بین زن
و مرد برقرار می كند و با يادآوري خاطرات تلخ كودكی ،آشوبی درونی در وي به وجود
میآيد  .نوال ،عشق را با مردي كه از وي خواست مادرش را از مرگ نجات دهد ،آغاز
میكند؛ اما بعد از ازدواج ،همسر او به طور كامل تغییر میكند و نوال متوجه میشود كه
فريب او را خورده است و عقايد مردساالري خود را به نوال تحمیل میكند كه نشان از
حس مالكیت وي بر زن دارد.
بعد از شكست نوال در زندگی مشترک ،تنهايی را انتخاب میكند .در اواخر رمان در

حالی كه وي غرق در افكار خود است ،ناگهان مرد ديگري وارد زندگیش میشود كه
گفتگوهاي نوال با آن مرد نشاندهندة افكار فمینیستی وي است .رمان با انتخاب اين مرد
به عنوان همسر دوم از سوي نوال سعداوي پايان میيابد.
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 5-4خالصة رمان سگ و زمستان بلند
رمان سگ و زمستان بلند ،بنبست مبارزه و مرگ تأسوفبار مبوارز را ،آن هوم پوس از
سرگردانی پوچ و زندگی بیحاصل و نكبتبار توضیح میدهد .ايون داسوتان ،بحوران
انتقال و ناهماهنگی اجتماعی را باز میگويد و با اين همه ،داستان ،داستان زنودگی و
صداي گرم و شرمندهاي است كه از اعماق خاک باال مویآيود (صوفائیحوائري:۱۳۸۰،
.)۱۴۹

رمان سگ و زمستان بلند در چهار بخش از زاوية ديد اول شخص و از زبان حوري
 دختر خانواده  -روايت میشود .حوري دختر نوجوانی است كه به توصیف حاالت وروحیات تمام شخصیتها و نیز وصف بیقراريهاي روحی خويش میپردازد .بخش اول
رمان با تصوير مجلس روضه از سوي راوي داستان (حوري) آغاز شده است .حوري
نشسته است و به زنانی كه در مجلس روضهخوانی شركت كردهاند ،مینگرد .مجلس
روضه به مناسبت مرگ برادر حوري (حسین) برگزار شده است .حسین پسر دوم
خانواده است كه پس از سالها حبس به خانه باز میگردد؛ اما مرحله به مرحله سعادت
خويش را از دست میدهد و عاقبت با سقو در ورطة شرابخواري و ولگردي در
اوج ناامیدي میمیرد.
نويسنده در بخش دوم رمان ،به عشقها ،شكستها ،انزوا و پوچی حوري میپردازد.
حوري به دلیل روابط عاشقانه با پسران همسايه ،تحت فشار و آزارهاي روحی خانواده
بويژه پدرش قرار میگیرد .حوري سنتها را زير پا میگذارد و هرزه میشود .فصل سوم
رمان از بازگشت و حضور علی و زنش حكايت دارد كه چند ماه پس از مرگ برادر
باخبر شده و شاهد بحرانهاي روحی است .حوري ،علی را نیز به رغم تحصیلكرده
بودن ،نمايندة ديگري از سنت میيابد و در مقابل او میايستد.
فصل پايانی رمان ،فضايی متفاوت و رؤيايی دارد .حوري عشقهاي ناكام و وهمهاي
خويش را توصیف میكند .وقتی كارمند میشود« ،گويی به فضايی خوابگونه ،بیدادگر و
كافكايی تبعید شده است» (میرعابدينی .)۷۲۲ :۱۳۸۰،با اينكه سالها گذشته است ،حوري
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همچنان شريك كابوسهاي حسین است .يك شب مردي كه با خود اضطراب میآورد،
حوري را با خود به دنیاي عجیب بنديان كفنپوش میبرد .اينها همان زندانیان سیاسی
هستند كه حسین سالها پیش ماجرايش را براي حوري تعريف كرده بود .حوري به
دنیاي زندانیان مرده قدم میگذارد و توسط همان زندانیان متوجه میشود كه مرد
همراهش همان مرد كابوسهاي حسین است؛ او سرانجام به گورستان پناه میبرد.
 5-5بررسی وجوه مشترک عوامل فمینیستی در دو رمان
 5-5-1سنتشکنی ،نوجویی و تغییر

خرجتُ ألول مره فی حیاتی من البیتِ دون آخذ إذناً من أمی ...مشیتُ فوی الشوارعو و
قد منحنی التحدي نوعاً من القوهً و لكن قلبی كان يخفقُ من الخوفِ ...و لمحتُ الفتهً
كتبَ علیها :حالقو للسیدات ...تردَّدُ لحظةً ثمَّ دخلتُ ...نظرتُ إلی خصالتِ شَوعري و
هی تَتَلوي بین فكَی المَقص الحاد ثُمَّ تَهَوي إلی اإلرض ...صرختُ أمی صرخهً عالیوهً
و ناوَلتْنی صفعةً حادهً علی وجهوی ...ثُمَّ تَلَتْها صفعاتُ و صفعاتُ ...و أنا أقفُ كما أنا...
لكن دموعی لم تسقِطْ ...عینايَ مفتوحتانو تنظُرانو فی عینی أمّوی فوی جورأه وقووه...
ولكنی أبعَدْتُ عینی عن عینَیها حتّی التعرف أننوی شوهدتُ عزيمتَهوا ،و جريوتُ إلوی
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طرفداران مكتب فمینیسم مدعی هستند كه زنان مانند مردان انسانند؛ بايد از حقوق
طبیعی مساوي برخوردار باشند و هرگز جنسیت تعیینكنندة حقوق افراد نیست
(فوالدي .)۶۲ :۱۳۷۸،نقشهاي جنسیتی از پیش تعیینشده ،زنان را به موجوداتی فرودست،
فرمانبردار و ضعیف بدل میسازد
سعداوي در رمان مذكرات طبیبة از اينكه همواره طبق سنتهاي جامعة مردساالر رفتار
كند ،بیزار است .مادر نوال ،كه زنی سنتی است و باورهاي جامعه مردساالر را پذيرفته
است ،سعی دارد اين باورها را به نوال تحمیل كند .سعداوي در برابر سنتهاي جامعة
مردساالر میايستد و با آنها مبارزه میكند .مادرش به دلخواه خود دربارة موهاي نوال
اظهارنظر میكرد و نوال كه از اينگونه باور متنفر است ،تصمیم میگیرد موهاي خود را
كوتاه كند؛ زيرا عقیده دارد كه به دلیل جنیستش بايد داراي موهايی بلند باشد .او كوتاه
كردن موهايش را نوعی مبارزه و پیروزي در برابر باورهاي سنتی جامعة مردساالر
قلمداد میكند .بنابراين سعداوي اين سنتها را زير پا میگذارد و از باورهاي ساختة
سنت مذكر میگريزد تا تغییري در زندگی خود ايجاد كند:
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حُجرَتی ...عرفتُ ألول مره فی حیاتی كیف يكونُ اإلنتصارُ ...الخوفُ ال يفعل شویئاً إال
الهزيمه ...و اإلنتصار اليكون إال بالشجاعه (السعداوي.)۱۶-۱۴ :۱۹۹۹،
ترجمه :براي اولین بار در زندگیم بدون اجازة مادرم از خانه بیرون رفوتم؛ در خیابوان
راه میرفتم و مبارزه تا حدي دل و جرأت را به من بخشید و قلبم از ترس مویتپیود؛
به تابلويی نگاه كردم كه نوشته شده بود :آرايشوگاه زنانوه ...لحظوهاي ترديود داشوتم؛
سپس داخل شدم به موهايم نگاه كردم در حالی كه بین دو لبة قیچی تیز خمیده می-
شود و روي زمین میافتاد ...مادرم فرياد بلندي كشید و سویلی محكموی بور صوورتم
زد ...سپس سیلی پشت سیلی میآيد و من هموانطوور ايسوتادهام ...اشوكهايم جواري
نمیشد؛ چشمانم باز بود و با جرأت به چشمان مادرم نگواه مویكورد .چشومانم را از
چشمانش دور كردم تا آگاه نشود كه شاهد شكستش هستم و به اتواقم رفوتم ...بوراي
اولین بار در زندگیم فهمیدم كه پیروزي چگونه است...ترس چیزي جوز شكسوت در
پی ندارد ...و پیروزي تنها با شجاعت ممكن است.

سعداوي در زمینة تحصیل خود به دنبال نوجويی و تغییر است .او از اينكه همواره
درسهاي تكراري و مشابه بخواند ،نفرت دارد و میخواهد تغییري جديد در آن ايجاد
شود:
كرهتُ الدروسَ المتكرره المتشابهة ...كنتُ أقرأ الموضوعَ مره واحده ...واحده فقوط...
أحسستُ أن التكرارَ ينخِقُنی ...يقتلُنی ...كنت أريدُ شیئاً جديداً ...جديداً( ...همان.)۱۷ :
ترجمه :از درسهاي تكراري و شبیه به هم متنفرم ...مطلبی را يك بار میخوانم ...فقط
يك بار ...احساس میكنم تكرار مرا خفه میكند ...مرا میكشد ...چیوز جديودي موی-
خواهم ...جديد...

پارسیپور همچون سعداوي در داستانهايش همواره به دنبال نوجويی و گريز از
مناسبات ساختار جامعة سنتی و تعريف شدة توسط مردان است .حوري دختري است
كه از شیء بودن بیزار است .او می خواهد تغییر جديدي در زندگی خود ايجاد كند .در
جامعة سنتی و مردساالر ،كه به زن به عنوان كاال نگاه میكردند ،حوري در پی اين است
كه ثابت كند زن ،انسان است .او به ستیز با جامعة مردساالر میپردازد و از جامعهاي كه
به زن ،تنها به عنوان وسیلة رفع نیاز جنسی مردان نگاه میكند ،انتقاد میكند .او در برابر
باورهاي ساخته شدة سنت مردساالر میايستد كه جنسیت را به او تحمیل كرده است:
من از اينكه دائماً يك شیء منتظر شوهر باشم ،خسته هستم .من نمیدانم چورا نبايود
آدم باشم .بايد از شر اين تعريف خالص بشوم .من ،من میخواهم بیآبورو باشوم؛ از
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اين آبرو خسته شدهام؛ چون دست و پاي مرا مثل يك گوسفند در گلوه بسوته اسوت
(پارسیپور.)۲۴۶-۲۴۵ :۱۳۸۲،

حوري معتقد است كه با اصرار و پافشاري ،جامعه تسلیم و مناسبات اجتماعی تغییر
خواهد كرد:
«می دانی اگر تعريفها را عوض نكنید؛ اگر تغییر را نپذيريد ،آنچه پیش آمده مثل
بختكی روي سرتان خواهد افتاد» (همان.)۲۴۵ :
 5-5-2تأكید بر آموزش و تعقل

انتهیتُ مِن دراستی الثانويه و كنتُ أولی فرقَتی ...و جلسوتُ أفكِورُ مواذا أفعولُ؟ كلیوة
الطب؟! نعم الطب( »...السعداوي ۲۰ :۱۹۹۹،و .)۲۲
ترجمه :دبیرستان را به پايان رسانیدم و شاگرد اول بودم ...نشسوتم و فكور كوردم كوه
چهكاري انجام دهم؟ دانشكدة پزشكی؟! بله پزشكی...

حوري دختري است كه عالوه بر مدرسه ،تحت تعلیمات برادرش حسین قرار
میگیرد و ديد وسیعتري نسبت به زندگی و خودش پیدا میكند .او درس میخواند و
در ادارهاي كارمند میشود .عالوه بر او مهري معلم و فهیمه پرستار است .پارسیپور
نشان میدهد كه زنان با مردان در زمینة اشتغال برابر هستند.
عالوه بر حوري ،فهیمه نیز در مدرسه پرستاري درس میخواند و در بیمارستان
مشغول به كار میشود:
«سالی كه حسین را گرفتند ،فهیمه در مدرسة پرستاري درس میخواند و گمانم به
همان ترتیب كه خانة ما از وضع عادي و معمولیش خارج شده بود ،خانة آنان
سرنوشت مشابه داشت» (پارسیپور.)۱۰۳ :۱۳۸۲،
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يكی از اصلیترين اهداف فمینیستها برابري زنان با مردان در زمینههاي اجتماعی است و
براي تحقق اين هدف « بر عقالنیت زنان و ضرورت آموزش برابر با مردان تأكید
میكنند» (العزيزي )۱۵۷ :۲۰۰۵،و «با تأكید بر برابري عقلی زن و مرد موقعیت نازل زنان را
برخاسته از نبود آموزش می دانند» (زيبايینژاد.)۳۵ :۱۳۸۸،
نوال در دوران تحصیل خود ،دانشآموزي بسیار موفق بود و بعد از پايان دوران
دبیرستان ،وارد دانشكدة پزشكی شد .او در جامعة سنتی نیز درس خواند تا نشان دهد
كه آموزش تنها مختص مردان نیست .او شغل پزشكی را انتخاب میكند تا از طريق آن
بتواند برابري بین زنان و مردان را در زمینة اشتغال نشان دهد:

 5-5-3جایگاه فرودست زنان
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فمینیستها ،جنسیت را مرز تعیینكنندة حقوق فرد نمیدانند و معتقدند كه سرشت زنانه
و مردانه كامالً يكسان است و فقط انسان وجود دارد نه جنسیت .يكی از آرمانهاي
فمینیستهاي لیبرال معاصر ،تحقق جامعة دوجنسی است (مؤسسة فرهنگی طه۱۲ :۱۳۷۷،و.)۱۳
آنها معتقدند كه « زن به طور طبیعی ضعیف آفريده نشده است؛ بلكه اين نقشهاي
كلیشهاي جنسیتی است كه آنان را به استضعاف كشانده است» (معصومی.)۳۴ :۱۳۸۴،
سعداوي در رمان مذكرات طبیبة ،دنیاي زنان را محدود و ناپسند جلوه میدهد كه از
آن فقط بوي سیر و پیاز استشمام میشود .منظور نوال اين است كه زنان همواره در
حال آشپزي و كارهاي خانهداري هستند .زنان به دلیل جنسیتشان ،نقشهاي سنتی و و
كلیشهاي را پذيرفتهاند .محدود بودن زنان به امور خانه و كارهاي روزمرة زندگی باعث
به وجود آمدن وضعیت فرودست آنها میشود .در اين رمان ،هدف وي وارهانیدن زنان
از خانهداري و روزمرگی است:
و لم يكنْ يَنغِص علی حیاتی ...فی وحدَتی مع خیالِی و عرائسی سوي أمّی ...بأوامروها
الكثیره التی ال تنتَهی ...أعمالُ البیتِ و المطبخو ...دنیوا النسواء المحودوده القبیحوة التوی
تفوح منها رائحهُ الثومو والبصلو (السعداوي.)۱۰ :۱۹۹۹،
ترجمه :در خلوتم با رؤياها و عروسكهايم بودم و فقط مادرم زندگی را بور مون تلوخ
كرده بود با كارهاي بسیاري كه تمامی نداشت ...كارهاي خانوه و آشوپزخانه ...دنیواي
زنان محدود و زشت است كه از آن بوي سیر و پیاز حس میشود.

زنان در رمان سگ و زمستان بلند در نقشهاي جنسیتی خود غرق شدهاند و آن را
طبیعی می دانند .آنها بدون هیي اعتراضی به ايفاي اين نقشها میپردازند و حتی از كار
خود لذت میبرند .آنها اين تصور غلط جامعة مردساالر را ،كه زنان به خانه و
خانهداري محدود ،و در خدمت نیازهاي مردان هستند ،براي خود و جامعة درونی
تقويت می كنند .عامل اصلی فرودستی زنان در اين رمان ،كار خانگی و يكنواختی و
روزمرگی است .از جملة اين شخصیتها رباب ،خدمتكار خانه است .او همواره مشغول
آشپزي و فراهم كردن سفرة غذا براي اهل خانه بود؛ حتی در شبی كه خانمجان زايمان
كرد ،تنها اوست كه غذاي مناسبی براي زائو تهیه میكند .او تمام نقشهاي جنسیتی و
كلیشهاي جامعة مردساالر را پذيرفته است .پارسیپور با به تصوير كشیدن اينگونه
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شخصیتها سعی دارد زنان را به جايگاه اصلی خودشان بازگرداند و بگويد آنها نیز
همچون مردان انسانند:
«رباب سفره را پهن كرد و بشقابها را چید» (پارسیپور.)۶۰ :۱۳۸۲،
« رختخواب خانمجان را به اتاق مجلسی آوردند و رباب همة كارهايش را زمین
گذاشت تا پرهاي مرغی را بكند و آن را بار بگذارد» (همان.)۸۸ :
 5-5-4هویتباختگی زنان و انقیاد كامل در برابر مردان

و مَن هو المجتمعُ؟ ألیسَ هو رجالٌ مثل أخی ربَتْه أمُّهُ منذ طفولتِهِ علی أنه إلهٌ؟ ألویسَ
هو نساءً مثل أمّی ضعیفاتِ عاطالتِ؟» (السعداوي.)۲۵ :۱۹۹۹،
ترجمه :اين جامعه كیست؟ آيا همان مردانی مثل برادرم نیست كه مادرم در كودكیش
او را نوازش میكرد كه گويا الههاي است؟ آيا هموان زنوانی نیسوت مثول موادرم كوه
ضعیف و بیكارند.

سعداوي در صحنهاي كه با مرد صحبت میكند ،بیان میكند كه زنان در جامعة
مردساالر تابع مردان هستند و نمیتوانند به عنوان شريك زندگی در كنار مردان باشند.
وي قصد دارد در برابر اين نابرابري بايستد:
الرجلُ اليريدَ أن تكونَ المرأهُ ندّاً أو شريكاً له و لكنه يريدُها تابعاً و خادماً لوه (هموان:
.)۶۰

ترجمه :مرد نمیخواهد كه زن رقیب يا شريك او باشد؛ بلكه میخواهد مطیع و
خدمتكار او باشد.
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فمینیستها معتقدند كه «مردان در تمام عرصههاي زندگی بر زنان سیطره دارند و رابطة
مردان و زنان بر اساس قدرت است» (العزيزي .)۱۷۲ :۲۰۰۵،قدرت مردان باعث میشود
كه زنان از خود هويت مستقلی نداشته باشند و از آنها موجوداتی حقیر و ضعیف
ساخته شود .اينگونه زنان هیيگونه اختیاري در برابر مردان ندارند و تحت انقیاد كامل
آنها قرار میگیرند.
سعداوي در رمان مذكرات طبیبة ،زنان را اشخاصی حقیر و بیاراده معرفی میكند
كه از خود هیيگونه اختیار و هويت مستقلی ندارند .وي پرسشی را مطرح میكند كه
هدف وي اين است كه جامعه بر پاية مردساالري بنا شده است و اينكه از مردان به
عنوان الهه ياد میكنند و زنان در اين جامعه اشخاصی ضعیف هستند كه به كارهاي
بیهوده مشغولند:
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زنان رمان سگ و زمستان بلند تیرهروزند .آنها بهگونهاي رفتار میكنند كه گويی
بردگان مردها هستند؛ آنها هويت مستقلی ندارند و در كنار مردان معنا پیدا میكنند.
بارزترين نمونة زنان مظلوم اين رمان ،خانمجان ،مادر حوري است .او زنی در بند
سنتهاي جامعة مردساالر است و اطاعت او از حاكمیت آقاجان از او موجودي حقیر و
بیاراده ساخته است .پارسیپور با انتخاب شخصیتهاي مردساالر ،نوعی تقابل ايجاد
میكند و مظلوم واقع شدن زن را نشان میدهد .در صحنهاي كه حسین مورد غضب
پدرش قرار میگیرد و از خانه رانده و مالقات با او ممنوع میشود ،خانمجان حق
مداخله و اظهارنظر ندارد:
مادرم به خودش جرأت داد و حین آنكه بچه را از بغول بدرالسوادات مویگرفوت بوه
صداي بلند پرسید :بدرالسادات حال حسین چطور است؟ آقاجانم مالقات با حسوین
را براي همه قدغن كرده بود .خانم بدرالسادات نفسی تازه كورد و گفوت :چوه حوالی
خانم ،خدا را خوش نمیآيد ،آدم يك جوانمرد را اين همه عذاب بدهد .نه اينكه من
ال با محمود حسون خوان اسوت؛ ولوی همیشوه گفتنود از جوانهوا
ندانم ،البته حق كام ً
سركشی از پیرها بخشش .در تمام اين مدت مادرم ساكت بود و نگواههواي التمواس-
آمیزش را متوجه پدرم میكرد (پارسیپور.)۱۲۲-۱۲۰ :۱۳۸۲،

استقالل نداشتن زن در جامعة مردساالر و تحت انقیاد كامل بودن ،باعث میشود كه
زن كپی مرد شود و از او تقلید كند:
در زمانی كه حسین را گرفته بودند ،خانمجان رونوشت آقاجان شده بوود .آن موقوع،
آقاجان شبها در كنار راديو چندک میزد و با دقوت بوه اخبوار گووش مویداد و بعود
روزنامه میخواند و در تمام اين احوال خانمجان در كنار او نشسته بود و پابهپا راديو
گوش میداد و بعد از آقاجان با احتیا  ،روزنامه را ورق میزد (همان۱۵۸ :و.)۱۵۹
 5-5-5عصیان علیه باورهاي نادرست جامعة مردساالر دربارة زن

به عقیدة نظريهپردازان فمینیستی «ريشة بیچارگی و سركوبی زنان توسط مردان در
روابط جنسیتی اجتماعی در نظام پدرساالر است؛ خواه توسط نظام قانونی باشد يا
توسط طبقات اجتماعی» (مدرسین .)۶۱ :۱۳۸۸،فرهنگ مردساالر همواره رواجدهندة
باورهاي سنتی و كلیشه هاي جنسیتی از زنان بوده است .زنان در برابر اين سنتها
ايستادهاند و از حقوق خود در برابر مردان دفاع میكنند.
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سعداوي بر خالف مادر و مادربزرگش ،كه نقشهاي جنسیتی و كلیشهاي را
پذيرفته اند ،بر باورهاي سنتی و ساختة جامعة مردساالر عصیان میكند .او قبول نمیكند
كه مانند مادرش همواره به خانهداري و آشپزي مشغول باشد و به همسر خدمت كند .او
نقش همسري را ،نقشی كلیشهاي نشان میدهد و سعی در كنار نهادن باورهاي نادرست
جامعه دارد:
سأثبتُ ألمّی وجَدَتی أنَّنی لستُ امرأةً مثلَهما ...إننی لن أعیشَ حیاتی فی المطبخو أقشرُ
ل و يأكولُ»...
ج يأكو ُ
ل زو ٌ
ص الثومَ ...إنَّنوی لون أقضَوی عموري مِون أجو َ
البصلَ و أفص ُ
(السعداوي.)۲۱-۲۰ :۱۹۹۹ ،

ترجمه :به مادرم و مادربزرگم ثابت خواهم كرد كه زنی همچوون آنهوا نیسوتم ...مون
هرگز زندگیم را در آشپزخانه نمیگذرانم كه سیر و پیاز پوست بكونم ...عمورم را بوه
خاطر همسري كه فقط میخورد ،سپري نمیكنم.

علی با ناباوري به من نگاه میكرد كاريم كرده بوديد؟
نه ،ولی اگر میكرديم چی میشد؟علی ابروهايش را درهم كشید :خب ،من نمیگويم اين كارهوا بود اسوت؛ ولوی تووايران؛ اينجا؛ يكم عجیب است .گفتم :نمیفهمم چطور است كه هموة شوما وقتوی بوه
اينجا برمیگرديود تغییور موی كنیود .گفوت :عزيوزم اينجوا يوك جامعوة سونتی اسوت
(پارسیپور۲۴۴ :۱۳۸۲،و.)۲۴۵

 5-5-6ازدواج سنتی و روزمرگی

به عقیدة فمینی ستها ،ازدواج ابزار بسیار خطرناكی بود كه مردان براي به بند كشیدن زنان
ساخته بودند و ازدواج ،پیام زندانی شدن زن قلمداد شد (معصومی .)۸۱ :۱۳۸۴،آنها
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حوري مهمترين شخصیت زن رمان سگ و زمستان بلند است .او برخالف ديگر
زنان رمان ،كه ستم جامعة مردساالر را پذيرفتهاند و دم برنمیآورند ،روحی سركش
دارد .او در برابر سنت مردساالر و همة باورهاي غلط جامعه دربارة زن عصیان میكند.
حوري با مردان روابط جنسی برقرار میكند و آن را بعدها در برابر خانواده و برادرش
علی بیپرده بیان میكند .برگزيدن اين راه افراطی از سوي حوري دهنكجی به سنتهاي
جامعه و آن چیزي است كه به زعم خانواده و جامعه براي زن آبرو و حرمت محسوب
میشود .پارسی پور با قرار دادن حوري در برابر پدر و برادرش در پی آن است كه
آزادي را براي زنان رقم بزند:
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معتقدند كه « تقسیم كار بر اساس هويت جنسی و قرار دادن وظیفة مادري و همسري
براي زن ،اصلیترين عامل نابرابري و بیعدالتی است» (زرشناس .)۲۷ :۱۳۸۲،ازدواج
مهمترين حادثهاي است كه در زندگی هر زن پیش میآيد و مسیر زندگی او را تغییر
می دهد .ازدواج بنابر اينكه داوطلبانه باشد و يا به اجبار صورت گیرد ،نقش مهمی در
زندگی زن دارد و نیز بیشترين بسامد را در میان حوادثی به خود اختصاص میدهد كه
در زندگی زنان داستان میگذرد (باقري۲۴۶ :۱۳۸۷،و.)۲۴۷
در رمان مذكرات طبیبة ،مادر نوال زنی سنتی و گرفتار باورهاي كهنه و غلط جامعه،
و معتقد است سرنوشت نوال در ازدواج خالصه میشود .وي سعی میكند كه
خانهداري و آشپزي را به او بیاموزد تا ازدواجی خوب به صالحديد خانواده داشته
باشد .عملكرد مادر نوال به منزلة محدود كردن او به خانهداري و آشپزي است؛ اما از
آنجا كه در عقیدة فمینیستها «خانهداري ،نمونهاي كلیدي از تقسیم جنسی كار و سركوب
خاص زنان است» (هام و گمبل ،)۲۱۳ :۱۳۸۲،نوال بر اين باور سنتی عصیان میكند و
نمی پذيرد كه مانند زنانی باشد كه از طريق ازدواج به بند كشیده شدهاند و نقش
كلیشهاي دارند:
و لم يكنْ ينغضُ علی حیاتی فی وحدَتی مع خَیالی و عرائِسی سوي أمّوی ...بأوامروهوا
الكثیرةو التی ال تنتَهی ...أعمالٌ البیتِ و المطبخو ...دنیوا النسواء المحودوده القبیحوة التوی
تفوح منها رائحةُ الثومو و البصلو .لم أكنْ أهربُ إلی عالمی الصغیرو حتَّی تَجَرجَرنی أمّی
إلی المطبخو و هی تقولُ :مصیرُک إلی الزواجو ...يجوب أن تتعلَّمی الطبخَ ...مصیرُک إلوی
الزواجو ...الزواج! الزواج! (السعداوي.)۱۰ :۱۹۹۹ ،
ترجمه :در خلوتم با رؤياها و عروسكهايم بودم و فقط مادرم زندگی را بور مون تلوخ
كرده بود ...با دسوتورها و كارهواي بسویاري كوه تموامی نداشوت ...كارهواي خانوه و
آشپزخانه ...دنیاي زنان محدود و زشت است كه از آن بوي سیر و پیاز حس میشود.
هنوز از دنیاي كوچكم فرار نكرده بودم كه مادرم مرا به آشپزخانه به دنبال كشواند در
حالی كه میگفت :سرنوشت تو ازدواج است ...بايد آشپزي را ياد بگیري ...سرنوشت
تو ازدواج است ...ازدواج! ازدواج.

موضوع ازدواج و پذيرفتن تصمیمهاي خانواده در راستاي استقالل نداشتن زنان در
جامعة مردساالر است .اگرچه شخصیتهاي زن رمان سگ و زمستان بلند هر كدام در تب
و تاب ازدواجند ،زندگی بدري ،خواهر حوري از اين ديد قابل توجه است .بدري كه
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زندگیاي همچون زندگی مادرش دارد ،زنی مظلوم و گرفتار روزمرگی است .او كه به
صالحديد خانواده ،ازدواج سنتی كرده است ،بدون دركی از عشق به خانة شوهر
میرود و حق هیيگونه اعتراضی ندارد .هدف پارسیپور از قرار دادن نقش همسري
براي بدري ،اين است كه اين نقش براي زن اصلیترين عامل نابرابري و بیعدالتی است.
حوري از اينكه ازدواجی همچون بدري كند در هراس است و نمیخواهد اسیر نقشهاي
سنتی و كلیشهاي شود:

 5-5-7چهرهپردازي منفی و خشن از مردان

برخی از نظريهپردازان تندرو در مكتب فمینیسم ،منشأ زشتی و پلیدي را در مردان
میبینند و جامعة بدون مردان را آرزو میكنند (شاكريخوئی .)۱۶ :۱۳۸۸،اين موضوع نوعی
انتقام گرفتن از مردان و نشاندهندة حقارت زنان در جامعة مردساالر است« .اين همان
چیزي است كه برخی نويسندگان تندرو فمینیست در سالهاي اواخر قرن نوزدهم و
اوايل قرن بیستم دنبال میكردند و شديدا بر ارزشهاي مذكر تاختند» (صادقیشهپر و
حجار.)۸۸ :۱۳۹۲،

ارائة چهرة ناخوشايند از مردان يكی ديگر از ويژگیهاي رمان مذكرات طبیبة است.
نوال مردان را زشت ،سیاه و ترسناک معرفی میكند .او منشأ بدي و ظلم و ستم را در
مردان میداند .اين قدرت و سلطة مردان است كه باعث میشود چهرهاي خشن و
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سه سال پیش پسرخالهام به خواستگاريش آمد .تشوريفات قضویه زود فیصوله يافوت،
چووون ازدواج خووانوادگی بووود و از هووم رودربايسووتی نداشووتیم .بوودري رونوشووتی از
خانمجان بود با همان عادات و رفتار خانمجان .خانة كوچكی نزديوك خانوة خالوهام
كرايه كرده بودند كه نزديك او باشند و وقتی به خانة بدري میرفوتم ،هویي احسواس
خوشی نداشتم .بدري صبح زود بلند میشد و خانه را رفت و روب مویكورد و غوذا
میپخت .نزديك ساعت يك رضا مویآمود؛ غوذايش را مویخوورد و بوه رختخوواب
میرفت تا شب بشود .بدري از اين اتاق به آن اتاق میرفت و گردگیري میكورد .يوا
در حیا مینشست كه آفتاب بخورد .شب كه رضا برمیگشت ،معموال يك نیمبطري
عرق همراهش بود .تابستانها در حیا و زمستانها در اتاق لم میداد و عرق میخوورد
و بدري برايش سینی مشروب درست میكرد .زندگیشان اين شكلی بوود و اگور مون
عروسی میكردم ،البد به همین سرنوشت گرفتار میشدم .هر وقوت بوه ازدواج فكور
میكردم بدري جلو چشمم بود (پارسیپور.)۱۹۰ :۱۳۸۲،

مستبد از خود نشان دهند .وي تالش میكند تا از طريق علم پزشكی خود از مردان و
حتی جسد او نوعی انتقام بگیرد:
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و وقفتُ مذعورهً و اندَفَعتُ أجري بعیداً عنه ...هذا الرجلُ األسودُ الكريهُ أيضواً يتطلوعُ
إلی أنوثَتی؟! (السعداوي.)۹ :۱۹۹۹ ،
ترجمه :وحشتزده برخاستم و ناگهان دويدم تا از او دور شوم .ايون مورد سویاه و
زشت هم به زنانگی من نظر دارد؟
جسدُ الرجل! ذلك الشیءُ الرهیبُ الذي تُخیف به األمهاتُ البناتِ الصغارو فیَحتَوروقْنَ
بنارو المطبخو ألجلو إوشباعِهِ و يحمِلْنَ بشبحه اللیلُ و النهارُ! ها هوو رجولٌ ملقویٌ أموامی
عارياً قبیحاً ممزقاً( ...همان.)۲۵ :
ترجمه :بدن مرد! اين چیز وحشتناک كه مادران ،دختران كوچكشان را میترسوانند،
سپس با براي سیر كردن مردان در آتش آشپزخانه میسوزند و شب و روز را با شوبح
او هستند .هان! او مردي است كه در برابر من عريان ،زشت و تكوهتكوه دراز كشویده
است.

در رمان سگ و زمستان بلند ،ارائة چهرة ناخوشايند از مردان بارها ديده میشود.
جز حسین ،كه جوان روشنفكر و امروزي است ،بقیة مردان رمان ،مردانی خشن و
مستبد هستند .نمونة بارز اين مردان ،آقاجان و سرهنگ قزوينی هستند .سرهنگ قزوينی
مرد هتاكی است كه نسبت به خانوادهاش بسیار خشن برخورد میكند و هیيگونه
مالطفتی در وجودش نیست .شهرنوش مردان را بسیار خشن و مستبد نشان میدهد و
در مقابل از زنان تعريف میكند:
مهري قشنگ بود .پوستی به رنگ گل به داشت و برخالف پدر و موادرش ،بلنود قود
بود .چشمهايش قهوه اي رنگ و همیشه مثول ايون بوود كوه لبريوز از دو قطوره اشوك
است ...پدرش ،سرهنگ قزوينی ،مردي بددهن و بدمسوت بوود و دسوت بوه كوتكش
خوب بود .مصدرهاي سرهنگ از كشیدههاي او داستانهاي زيادي تعريف میكردند و
گمانم محبوبیت بیش از حد مهري بیارتبا به رفتار پدرش نبوود (پارسویپوور:۱۳۸۲،
۱۰۱و.)۱۰۲

 5-5-8استثمار جنسی زنان

فمینیستهاي افراطی معتقدند كه منشأ زشتی و پلیدي ،مردان هستند و جلوهاي اهريمنی
از آنها نشان میدهند .اين قدرت مردان است كه باعث میشود لذتجويی را خاص
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خود بدانند و در مقابل ،زنان را فقط ابزاري براي لذتجويی بیشتر مردان و استثمار
جنسی میدانند.
سعداوي در رمان مذكرات طبیبه ،مردان را هوسران نشان میدهد كه به او تنها به
عنوان ابزار لذتجويی نگاه میكنند .در صحنهاي كه او نظارهگر بازي برادر و دوستانش
است ،مردي در كنارش مینشیند و سعی دارد به او نزديك شود .اين نزديكی باعث
آزار و اذيت سعداوي و هوسرانی آن مرد میشود .او با نشاندادن مردان هوسران و
بیبندوبار ،جامعة مردساالر را مورد انتقاد قرار میدهد و بیان میكند كه آنها خواهان
اين هستند كه زنان به عنوان كاال و ابزاري جنسی در اختیار مردان باشند و السعداوي
در برابر اين باور مردان میايستد:

در رمان سگ و زمستان بلند ،سرهنگ قزوينی مردي هوسران ،خشن و مستبد است.
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أحسستُ بطرفِ جلبابهِ الخشنو يلمِسُ ساقی و شممتُ رائحةَ مالبسِهِ الغريبةو فابتعَدْتُ
فی اشمئزازو لكنه اقتربَ منی مرةً أخري و حاولتُ أن أخفی عنه خوفی بمراقبوةو أخوی
وزمالئِه و هم يلعبون لكنی أحسستُ أصابعَهُ الغلیظةَ الخشنةَ تَتَحِسُّ ساقی و تتسلَقُهما
مِن تحتِ مالبسی! (السعداوي.)۹ :۱۹۹۹،
ترجمه :كنارههاي لباس زبرش كوه پوايم را لموس مویكورد ،احسواس كوردم و بووي
لباسهاي ناشناختهاي را استشمام كردم .با نفرت از او دور شدم؛ اما بار ديگر خوودش
را به من نزديك كرد و سعی كردم ترسم را با مراقبت از برادرم و دوستانش كه بوازي
میكردند ،خودم را از او پنهان كنم .انگشتان زبر و خشنی را احساس كردم كوه سواق
پايم را لمس میكرد و از زير لباسم به پاهايم دست میكشید.
سلمتُ علی صديقو أبی و جلستُ ...و رأيتُ وجهاً غريباً مخفیاً له نظرةٌ مدَقّقةُ فاحصةٌ
تشبَّه نظرةٌ جدَّتی ...و قالَ أبی :إنّها أولی فرقتِها هذا العامو فی اإلبتدائیةو ...و لوم أرَ فوی
عینی الرجلو إي تعبیر عن إعجابو بهذا الكالمو ...و رأيتُ نظراتِه الفاحصةَ تَحومُ حوولَ
جسدي و تَستَقِرُ فی النهايةو علی صودري فوَقفوتُ موذعورةً و خرجوتُ مون الحجورةو
أجري كأنما عفريتً يُطارودُنی( »...السعداوي.)۱۲ :۱۹۹۹،
ترجمه :به دوست پدرم سالم كردم و نشستم ...چهرة ناشناس و ترسوناكی ديودم كوه
نگاهی بسیار دقیق مانند نگاه پدربزرگم داشت .پدرم گفت امسال در ابتودايی شواگرد
اول شده اسوت .در چشومان مورد ،هویي تعجبوی از ايون سوخن نديودم .نگواههوايی
جستجوگرانه دور بدنم میچرخید و در پايان بر سینهام خیره شد .از اتاق خارج شدم
و دويدم گويی شیطانی مرا دنبال میكرد.
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زن سرهنگ قزوينی از زنان مظلوم و ستمديدهاي است كه در طول سالها زندگی با
سرهنگ قزوينی ،تمام هوسرانیها و زنبارگیهاي او را تحمل كرده است .او مردي است
كه حتی در برابر چشمان همسرش با زنان ديگر ارتبا برقرار میكند و پارسیپور با
نشاندادن مردانی چون سرهنگ قزوينی و محدود كردن او به تمناهاي جسمانی،
خشونت فیزيكی علیه مادر مهري و هوسرانیهاي او با ديگر زنان ،مظلومیت و تحقیر
شدن زنان را در جامعة مردساالر هر چه بیشتر برجستهتر مینماياند و بدينگونه همسو
با فمینیستهاي راديكال ،انتقاد تندي از مردان و سنتهاي مردساالر میكند:
30
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سرهنگ قزوينی ،مردي بددهن و بدمست بود و دست به كتكش خووب بوود .خوانم
سرهنگ رفتارهاي ناپسند شوهرش را تحمل میكرد .حتی شنیده بوديم كه در اوايول
ازدواج ،سرهنگ زنانی را به خانه میآورده و جلوي چشمهاي زنش با آنها همآغوش
میشده است (پارسیپور.)۱۰۲ :۱۳۸۲،
يك سال پیش از عروسی مهري ،اهل محل كشف كرده بودند كه سرهنگ زن جديود
گرفته است .درواقع ،ماهها بود كه سرهنگ بناي بدخلقی را گذاشته بوود ...بعود يوك
روز سودابه ،دختر خانم بدرالسادات در راه مدرسه ،سورهنگ را در اتوومبیلش ديوده
بود كه يك زن سی و سه چهار ساله را در كنار دستش نشانده بود و گفتگوو كنوان و
خندان میراند ...خانم سرهنگ متوجه تحوالت روحی شوهرش شده بود؛ ولوی تنهوا
حدسی كه نمیزد همین بود .سرهنگ خیلی خانمبازي میكورد؛ اموا توا بوه حوال زن
نگرفته بود ...بعد ماجراي عروسی مهري پیش آمد و خانم سرهنگ براي تهیة جهیزيه
احتیاج به پول داشت .سرهنگ رسما اعالم كرده بود كه حتوی يوك پاپاسوی نخواهود
پرداخت ...سرهنگ هار شده بود و هر بحثی منجر به كتوككواري مویشود( ...هموان:
.)۱۹۳-۱۹۱

 5-5-9بدبینی مردان نسبت به زن و محدود كردن او

«برخی از نظريه پردازان مكتب فمینیسم با رويكردي افراطی به جنسیت ،مشكل اصلی
زنان را مردان معرفی میكنند» (مدرسین .)۶۱ :۱۳۸۸،آنها معتقدند كه «تمام مشكالت زنان
با جنسیت آنان در ارتبا است» (العزيزي .)۱۷۲ :۲۰۰۵،در واقع ،زن به دلیل جنسیت خود
بايد زنی نجیب و در چهارديواري خانه محصور ،و هیيگونه آزادي نداشته باشد .اين
اعتقاد ،باور و ساختة سنت مذكر و مردساالر است.

واكاوي تطبیقی عوامل فمینیستی در رمانهاي نوال سعداوي و شهرنوش پارسیپور

در رمان مذكرات طبیبة ،همسر نوال ،كه مردي سنتی و زورگو است در برابر حرفة
پزشكی نوال میايستد و او را از ادامة كار منع میكند .او بعد از فريب دادن نوال ،سعی
دارد كه او را به خا نه محدود كند و نگذارد هر روز از منزل بیرون برود تا به همسر و
خانهاش برسد .در واقع ،می خواهد كه نوال تنها نقش همسري را ايفا كند؛ اما نوال كه
روحی سركش دارد ،نمیتواند اين وضع را تحمل كند؛ چون درک میكند كه اين
مشكالت به دلیل جنسیتش است و در پايان از همسر خود جدا میشود:

در رمان سگ و زمستان ،سیاوش مردي است متعصب كه معتقد است دختر بايد
نجیب باشد و همواره در خانه .آزادي را مختص مردان میداند و زنان بايد پاكدامنی
پیشه كنند و تنها در خدمت شوهر باشند .او ديگر دختران را موعظه میكند كه مانند
مهري باشند تا سرنوشتی خوب داشته باشند .مهري دختري بود نجیب ولی از آشكار
شدن احساسش به حسین واهمه داشت و به همین دلیل احساس خود را سركوب كرد
و به ازدواج با مردي كه درآمدي خوب داشت تن داد:
سیاوشخان متعصب بود و براي همین هنوز زن نگرفته بود .به نظر او تموام دخترهوا
جلف و نانجیب بودند و پی زنی میگشت كه آفتاب و مهتاب رنگش را نديده باشد؛
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 أنا الرجلُ. ما معنی أنّكَ الرجلُ؟ إنَّنی صاحبُ السلطةو. أيّ سلطةٌ؟ سلطةٌ هذا البیتِ بكلٍّ ما فیه حتَّی أنتَ. ال أريدُ أن تَخرجی كلَّ يومٍ. أنا ال أخرج للعَبث ...أنا أعملُ. ال أريدُ أن تكشَفی علی أجسادِ الرجالو و تعريهم. أنا الأعمل من أجلو المالو ...أنا أحبُّ عملی. يحب أن تفرَغی لزوجوك و بیتِك» (السعداوي.)۶۸-۶۷ :۱۹۹۹،ترجمه :من مردم .معنی اينكه تو مرد هستی ،چیست؟ من داراي سلطهام .كدام سلطه؟
سلطه بر اين خانه و همه آنچه در آن است حتی تو .نمیخواهم كوه هور روز بیورون
بروي .من بیهوده بیرون نمیروم ...كار میكنم .نمیخواهم كه بدن مردان و عريانیشان
را معاينه كنی .من به خاطر پول كار نمیكنم ...كارم را دوست دارم .بايد خودت را به
خانه و همسرت وقف كنی.

اما ،كم و بیش ،شايع بود كه خودش دخترباز و قمارباز قهاري است و قمارهاي كالن
او يكی از مباحث اصلی مجلسهاي خوانوادگی بوود .در راه ،سویاوشخوان بوراي موا
موعظه میكرد بخصوص براي خواهرش .دختور اگور نجابوت مویكورد ،مثول مهوري
سفیدبخت میشد .شوهر مهري يك شوهر حسوابی بوود .كوار حسوابی داشوت؛ ادارة
حسابی داشت و خانة حسابی داشت (پارسیپور۱۹۴ :۱۳۸۲ ،و.)۱۹۵
 5-6بررسی تطبیقی وجوه افتراق عوامل فمینیستی در دو رمان
 5-6-1تبعیض جنسی
32
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يكی از پربحثترين مقولههاي ريشه دار در روابط میان زنان و مردان ،بحث تبعیض
جنسیتی است« .تبعیض جنسی را میتوان تبعیض يا سوگیري نسبت به افراد بر اساس
جنسیت آنان تعريف كرد» (هايد .)۱۹ :۱۳۸۲،فمینیستهاي افراطی به برابري زن و مرد و
احقاق حقوق تضییع شدة زنان معتقدند (شاكريخوئی .)۱۵ :۱۳۸۸،به نظر اين گروه،
نقشهاي جنسیتی از پیش تعیین شده از آغاز كودكی ،دختران را به موجوداتی فرودست،
فرمانبردار ،ظريف و غیراجتماعی بدل میسازد .از نوع برخورد و لباس و وضع ظاهري
مانند موي بلند و دامن گرفته تا ادبیات و آموزش و پرورش نقشهاي كلیشهاي زن را
ترويج و تحكیم میبخشد (معصومی۳۳ :۱۳۸۳،و.)۳۴
نوال از كودكی با زنانگی خود درگیر بود و علت آن تفاوتهايی است كه بین او و
برادرش قائل میشدند .وي در دوران كودكی به موجودي ضعیف و حقیر تبديل شده
بود .مادرش سعی میكرد تا نقشهاي جنسیتی و كلیشهاي را در سن كم به او تحمیل
كند .او حتی در نوع برخورد و لباس پوشیدن هم تحت باورهاي ساختة سنت مذكر
بود .او همسو با فمینیستهاي لیبرال در رمان خود ،خواهان برابري بین زن و مرد است
و نقشهاي كلیشهاي زنان را نفی میكند كه به سبب جنسیتشان به آنها تحمیل شده
است.
و لم يكنْ لكلمةو بنتٌ فی نظروي سوي معنی واحدٌ ...هو أنَّی لستُ ولداً ...لسوتُ مثولو
أخی ...أخی يقصُّ شَعرَه و يتركُهُ حُرّاً اليمشِطَهُ و أنا شعري يطولُ و يطولُ و تمشوطُهُ
أمی فی الیومو مرتَین و تقیَّدَه فی ضفائرو و تحبوسُ أطرافَه بأشراطة ...أما أنا ...لأنا البنتُ!
علیَّ أن أراقبَ حركاتِی و سوكناتِی ...أخوی يلعوبُ ...يقفِوزُ ...يَتَشَوقلَبُ ...و أنوا إذا موا
جلستُ و انحَسَر الرداءُ عن سنتیمتر من فَخوذي فوَّنَّ تَرشِوقُنی بنظورةٍ مخلبیوةٍ حوادةٍ»
(السعداوي.)۶-۵ :۱۹۹۹،

واكاوي تطبیقی عوامل فمینیستی در رمانهاي نوال سعداوي و شهرنوش پارسیپور

ترجمه :براي كلمة دختر در نظرم ،معنی خاصی نبوود؛ مگور يوك كلموه ...مون پسور
نیستم ...مثل برادرم نیستم ...برادرم موهايش را كوتاه و آنها را آزادانه رهوا مویكنود و
شانه نمیكند و من موهايم بلند بود و مادرم روزي دو بار آنها را شانه میكند و آنهوا
را به صورت دستههايی بوا روبوان مویبنودد؛ اموا مون ...چوون دختورم! بايود مراقوب
رفتارهايم باشم .برادرم بازي میكند ...میپرد ...پشتك میزنود ...و مون هنگوامی كوه
می نشستم و دامنم يك سانتیمتر از رانم باالتر میرفت مادرم نگاههاي تند و تیزي بوه
من میكرد.

اين ويژگی فمینیستی در رمان سگ و زمستان بلند ديده نمیشود .شهرنوش در رمان
خود زنان را در برابر مردان قرار میدهد و آنها را برتر از مردان نشان میدهد؛ ولی نوال
در رمان مذكرات طبیبة ،برابري بین زنان و مردان را نشان میدهد .او تفاوتهاي خود و
برادرش را بیان میكند و تبعیض جنسی را ناشی از جنسیت خود میداند.
يكی از عوامل فرودستی زنان از ديدگاه فمینیستها ،باورهاي غلط مردساالر در فرهنگ و
روابط اجتماعی است (معصومی .)۳۳ :۱۳۸۴،از ديگر موضوعات مطرح در جامعة سنتی و
مردساالر ،نوع نگاه آنها به روابط عاشقانه است .معیارهاي مذكر غالب در جامعه ،زن را
محترم و بدون احساسیگري میخواهد.
سعداوي در رمان مذكرات طبیبة احساسات و عواطف خود را آشكارا بیان میكند و
هیيگونه ترس و واهمهاي از بیان آنها ندارد:
وقفَ ...فوقفتُ ...وَقَفْنا متواجهین تفصَّولنا خطووةً واحودةً ...و سومعتُهُ يقوولُ بصووتِه
الدافئ :أحبُّكِ .فشَعَرتُ بكلِّ شیءٍ فی كیانی يغُوصُ إلی أعمَوقَ بعودُ مِون نفسوی ثُومَّ
يرتفعُ فُجأةً إلی أعْلَی قمةً مَنها ...وابتسَمَ ...و قطعَ الخطوةً التی بیننا فی لحظة و أخذنی
بین ذراعَیهِ ...و وضعتْ رأسی علی صدروهِ ...لِمَ هذه الدموعُ؟ أحِبُّكَ (السوعداوي:۱۹۹۹،
.)۱۰۴

ترجمه :ايستاد ...و ايستادم ...روبهروي هم قرار گرفتیم و يك گام فاصله داشتیم و بوه
او گوش میدادم كه با صداي گرمی گفوت دوسوتت دارم .در وجوودم هموه چیوز را
احساس كردم كه سپس ناگهان به باالترين نقطة آن میرسید و لبخند زد ...و در يوك
لحظه فاصلهاي را كه بین ما بود قطع كرد و مرا بین بازوانش گرفت ...سرم را بر روي
سینهاش گذاشتم ...اين گريهها براي چیست؟ دوستت دارم.

در جامعهاي كه پارسیپور آن را در رمان سگ و زمستان بلند به تصوير كشیده ،تنها

1395
شماره،1
سال،1
عربی
فارسی –
فصلنامه
زمستان
تطبیقی
پاییز و
مطالعات
1395
شماره،2
سال،1
عربی
فارسی –
فصلنامه
دو
زمستان
تطبیقی
پاییز و
مطالعات

 5-6-2سركوب عشق و احساسات عاطفی به دلیل ترس از قضاوت نادرست جامعه
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ثمرة روابط عاشقانة حوري ترس و پشیمانی است .حوري نه تنها از آشكار شدن روابط
عاطفیش ،به سبب قضاوتهاي نادرست جامعه میهراسد ،بلكه در خلوت خود وقتی به
روابط عاشقانهاش فكر میكند ،میترسد:
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من ديگر با دخترها حرف نمیزدم .از همه خجالت میكشیدم .نگاههاي سورزنش بوار
رباب را تحمل می كردم كه هموه جوا دنبوال مون بوود و شوبها خوابهواي وحشوتناک
میديدم .تمام مدت تن لخت فريبرز را در ذهنم میديدم .از باغچه و از درخت كواج
و از ديوارها خجالت میكشیدم .گاهی شبح فريبورز را روي بوام مویديودم .قلوبم بوه
سرعت میزد و به اتاق شرقی پناهنده میشودم .دلوم مویخواسوت او را ببیونم ،ولوی
حسی مرا از او دور میكرد .درهاي میان موا بواز شوده بوود و روز بوه روز وسویعتر و
عمیقتر میشد .گوشهايم داغ شوده بوود صوورتم داغ بوود و در مغوزم سروصوداهايی
میشنیدم ،چه میشد اگر میتوانستم به خانمجان بگويم؟ (پارسیپور.)۱۸۱ :۱۳۸۲ ،

حوري با توجه به اينكه در جامعهاي مردساالر زندگی میكرد ،نمیتوانست آزادانه
روابطش را بیان كند و به همین دلیل يا آنها را سركوب میكرد يا پنهان؛ پنهان كردن اين
روابط هم به ناسالم شدن آنها منجر میشد:
صورتم را به صورتش چسبانده بودم .دوستش داشتم ،زياد دوستش داشوتم .شوب بوا
هم تا خانه آمديم .گفتم نیم ساعت ديگر در را باز مویكونم .در تواريكی بلنود شود و
لباس پوشید .هیي حرفی با هم نمیزديم ،احساس مویكوردم خوودم نیسوتم؛ موجوود
ديگري در من متولد میشد .يك مرد بود؛ مصمم و انودوهگین .بوه نظورم مویرسوید
رودرروي تاريكی ايستادهام .به نظرم میرسید يك راهپیمايی طوالنی در تاريكی پیش
رويم قرار گرفته است (همان۲۳۲ :و.)۲۳۳

به طور كلی بايد اذعان كرد كه سعداوي در رمانش ،احساسات و عواطف خود را
با مردان صراحتاً و بدون هیي ترس و واهمهاي بیان میكند؛ ولی شخصیتهاي زن در
رمان پارسیپ ور به دلیل ترس از قضاوتهاي نادرست جامعه ،احساسات خود را سركوب
میكنند و از افشا شدن روابط عاشقانة خود واهمه دارند.
نتیجهگیري
پس از بررسی مقولة فمنیسم در دو رمان میتوان نتايج ذيل را ارائه كرد:
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سنتشكنی ،نوجويی و تغییر ،نشاندادن جايگاه فرودست زنان ،هويتباختگی زنان،
عصیان علیه باورهاي نادرست جامعة مردساالر ،ازدواج سنتی و روزمرگی از عواملی
است كه در رمان مذكرات طبیبة و سگ و زمستان بلند از بسامد زيادي برخوردار است.
سعداوي زنی سنتشكن است و بیزاري خود را از سنتهاي جامعة مردساالر نشان
میدهد .او آموزههاي تحمیل شدة دوران كودكی خود را زير پا میگذارد و سعی میكند
تغییر اساسی در زندگی خود ايجاد كند .پارسیپور قهرمان داستان خود را شخصیتی
سنتشكن نشان میدهد .او از اينكه به زنان به عنوان ابزاري جنسی در جامعة مردساالر
نگاه شود ،انتقاد میكند و میخواهد كه زنان به اين باور سنتی اعتراض كنند و بفهمانند
كه زنان همچون مردان انسان هستند.
نوال معتقد است كه جنسیت زنان باعث میشود آنها به خانهداري مشغول شوند و
همین جنسیت است كه آنها را به استضعاف كشانده است .او قصد دارد زنان را از
يكنواختی و روزمرگی برهاند و جايگاه اصلیشان را به آنها نشان دهد .همچنین
شهرنوش ،فرودستی زنان را ناشی از پذيرفتن باورهاي غلط جامعة مردساالر میداند و
سعی دارد زنان را از نقشهاي كلیشهاي و جنسیتی دور سازد.
سعداوي در رمان مذكرات طبیبة ،بیهويتی زنان را بازگو میكند كه تحت سیطرة
مردان هستند و قدرت مردان باعث میشود كه آنها اختیاري از خود نداشته باشند.
پارسیپور نیز در رمان سگ و زمستان بلند ،تیرهروزي زنان را بیان میكند .او با
نشاندادن زنان سنتی كه باورهاي جامعة مذكر را قبول كردهاند بیهويتی زنان را به
تصوير میكشد.
نوال در برابر باورهاي نادرست جامعة مردساالر عصیان میكند .او با نشاندادن
تقسیم كار خانگی ،كه جامعة سنتی به زنان تحمیل كرده است در برابر اين باورها
میايستد و آن را قبول نمیكند .شهرنوش با به تصوير كشیدن حوري ،كه روحی سركش
دارد ،ستم جامعة مردساالر را نمیپذيرد .او با نشاندادن روابط آزادانة حوري با مردان در برابر
سنتهاي جامعة مردساالر و باورهاي نادرست آن عصیان میكند.
سعداوي ازدواج را عامل به بند كشیدن زنان میداند كه باعث میشود زنان نقشهاي
جنسیتی را قبول كنند .او میخواهد زنان اين نقشها را كنار بگذارند و مطابق میل خود
زندگی كنند .زنان رمان پارسیپور در اثر ازدواج ،دچار يكنواختی و روزمرگی شده ،و نقش
مادري و همسري را پذيرفتهاند .اين نقشهاي كلیشهاي باعث عقبماندگی زنان میشود.
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تبعیض جنسی و سركوب عشق و احساسات عاطفی به دلیل ترس از قضاوت
نادرست جامعه از تفاوتهاي برجسته اين دو رمان است .سعداوي معتقد است كه
تبعیض جنسی به دلیل جنسیت زنان است .او در رمان مذكرات طبیبه ،برابري زنان و
مردان را بازگو میكند؛ ولی پارسیپور در رمان خود ،زنان را در برابر مردان قرار
میدهد و آنها را برتر از مردان نشان میدهد .همچنین نوال احساسات و عواطف خود
را پنهان نمیكند و صراحتاً آنها را بازگو میكند؛ اين در حالی است كه در رمان سگ و
زمستان بلند ،زنان احساسات و عواطف خود را پنهان و سركوب میكنند تا زندگی و
آيندهشان به خطر نیفتد.
منابع
 باقري ،نرگس؛ زنان در داستان قهرمانان زن در داستانهاي زنان داستاننويس؛ تهران :مرواريد،.۱۳۸۷
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 رايان ،مايكل؛ درآمدي بر نقد (ادبیات ،فیلم ،فرهنگ)؛ ترجمة سارا كاظمیمنش؛ ويراستار:مهرنوش احدي ،تهران :آوند دانش.۱۳۹۲ ،
 رحمة ،زاوش؛ التمرد فی السرد السیرذاتی النسائی العربی المعاصر سیرة نوال السعداويأنوذجا؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فی األدب المعاصر؛ جامعة السانیا و هران.۲۰۱۲ ،
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