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  چكيده 
ها و  فرهنگي و مليتي با دغدغه ي،تاريخ - هاي جغرافيايي تفاوت زن درطول تاريخ فارغ ازنويسندگان 

      ًعمدتا  كهكشد  ادبيات زنان، جهاني را به تصوير مي. اند گاه همسان مواجه بوده پيوند و هايي هم چالش
زدن  بنابراين نويسندگان زن با برهم. شود ها و مالحظات منطق مردانه تعريف مي اساس اولويت رب

زبان مناسبي براي بيان » شناسي زنانه زيبايي  «گيري از  سعي دارند با بهره ،قوانين مردان در نگارش
گونه كه هست و  آن، خود بيابند و از اين رهگذر تصوير روشني از زن را هاي آرمان ها و دغدغه

بسياري به خلق  ةنيز زنان نويسند در ادبيات معاصر ايران و ايتاليا. ارائه كنند ،گونه كه بايد باشد آن
س توان به آثار زويا پيرزاد و آلبا دسس پد از اين ميان مي. اند پرداخته انزن مسائل آثاري با محوريت

مشترك زنان       ًعميقا  هاي دغدغه و زنان به بيان مالحظات ةزندگي روزمرخاص كه با روايت 
هاي ادبيات تطبيقي و با كاربست نظرية مقالة حاضر در چارچوب بايسته .پردازند، اشاره كرد مي
وت، فرهنگي متفا -هاي جغرافيايي در باب دو رمان برآمده از خاستگاه» نگري در نوشتار زنانه مؤنث«

هاي مشترك نوشتار زنانه، تشابهات و تناظرهاي  درصدد پاسخ به اين پرسش است كه چگونه ويژگي
  پردازي اين دو رمان ايجاد كرده است؟  بنيادي در پيرنگ، روايت و شخصيت

متن اين دو  هاي مشتركي كه در متن و فرا ها و مؤلفه توان گفت اين است كه خصلتآنچه با يقين مي
در دو جامعة » وضعيت زنان«گرايانه و سنجيده از نه وجود دارد، در ارائة تصويري واقعنوشتار زنا

  . شده نقش چشمگيري ايفا كرده است توصيف
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   .نگري، نوشتار زنانه، زويا پيرزاد، آلبا دسس پدس، ادبيات تطبيقي مؤنث: واژگان كليدي
  

  مقدمه .1
ه آثار با محوريت مسائل زنان است كه ثار ادبي نوعي نگرش منتقدانه بآ 1»نقد فمينيستي«

هاي است كه در رهيافت 2»نقد وضعي زنان«هاي متفاوتي همچون  نظريهخردهشامل  خود
اي زنان نويسنده در اين فرهنگ  كشد و جايگاه حاشيه خود، فرهنگ مردساالر را به چالش مي

هاي مطرح از ميان نظريه. )121: 1382عراقي و ديگران،   نجم(دهد  را مورد تأمل و نقد قرار مي
كه بينش زنانة غالب بر آثار نويسندگان زن را مورد نظر  3»نگري نثؤم«نظرية  نقد فمينيستي،

پردازد، از  قرار داده و به شرح بازنمايي زندگي حقيقي وعيني زنان در آثار اين نويسندگان مي
و لوس  6لن سيكسو، ه5، ژوليا كريستوا4لن شووالتر ا . اي برخوردار استتشخص ويژه

 .نقد فمينيستي به شمار آورد برجستة پردازان توان از پيشگامان و نظريه را مي 7ايريگاراي
توان به  آيا مي: متعددي را پيش رو دارد برانگيزمناقشه االتؤنقد فمينيستي همچنان سالبته 

نگارش «ن يا از از ادبيات زنابراي ناميدن آثار او زن است،  اي از جنس كه نويسنده صرف اين
به نويسنده  »نگارش زنانه« يا (Vide. Dejeux, 1994: 21) آورد؟  ميان  سخن به 8»زنانه

نجم . نك(شناختي اثر او؟  زيباييصوري و   هاي بستگي دارد يا به محتواي اثر و يا به خصلت
   .)260: 1382عراقي و ديگران، 

و فرهنگي مرتبط با زنان، نقد  هاي ادبي نقد فمينيستي براي تحليل و واكاوي پديده
تنوع در  با وجود و داند نقد مي هايبهترين ابزاراز شناختي را  ماركسيستي و جامعه
بازيافتن سيماي زن و  .الف :ناظر به سه محور بنيادين است         ًها عموما  رويكردها و كاربست

زن  ادبي متنيك  ةنويسندر كه اگموضوع   توجه به اين .ب ؛قهرمانان زن دادن قرار كانونر د
يك متن  ةبه اين مسئله كه اگر خوانندالتفات . ج؛ هايي خواهد يافت متن چه خصلتآن  ،باشد
  .)387: 1385 شميسا،. ك. ر(يا خير؟  شود آيا در معني متن تفاوتي ايجاد مي ،زن باشدادبي 

هيم هاي ادبي به پيدايش مفا هاي فمينيستي در حوزة نظريه در اواخر دهة شصت، گرايش
                                           در دهة هفتاد، ا لن شووالتر به بررسي شرايط و . انجاميد 9»شناسي زنانه زيبايي«تحليلي مانند 

نقد «هاي اصلي رويكرد  هاي زنان در جايگاه نويسنده پرداخت كه خود يكي از مؤلفهخصلت
 

1. Feminis t criticism  

2. Gynocritics 
3. Gynesis 

4. Elaine Showalter 

5. Julia Kristeva 
6. Hélèn Cixous  

7. Luce Irigaray 
8. Woman Writing.  

9. Female aesthetic 

تقدان،   اييبه  »شناسي زنانه زيبايي«به زعم من رد معيارهاي زيب يگزيني آن با شيوه معني ط تازه ازه شناسي رايج مردانه و جا ايز نگاه منظر اي    .)120: 1382 نجم عراقي،( زنانه است و شعور متم
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در اواخر همين دهه پساساختارگراياني نظير كريستوا و سيكسو . رود به شمار مي» وضعي زنان
را مطرح » نگري مؤنث«كاوي، نظرية  شناسي و روان حت تأثير رويكردها و دستاوردهاي زبانت

ها محققان ديگر به بسط آراي اين پس از آن. (Vide. Cixous & Clément, 1975: 172)كردند 
البته اين رويكردها با وجود تفاوت . پردازان پرداختند و رويكردهاي جديدي را معرفي كردند نظريه

  . گيرند آرا و نوع نگرش به ادبيات زنان، بسياري از مفاهيم را از يكديگر وام مي در
ها را من  چراغ، دو رمان »نگري در نوشتار زنانه مؤنث«اين مقاله با تكيه بر نظرية 

از آلبا دسس پدس را با ) 1345( دفترچة ممنوعاز زويا پيرزاد و ) 1380( كنم خاموش مي
به عبارت ديگر، رويكرد . دهد رد بررسي تطبيقي قرار ميرويكردي ساختگرايانه مو

شده در اين مقاله، رويكردي ساختگرايانه است  هاي ارائهها و تبيينشده در تحليل گرفته كار به
  ). 31: 1389معين،  بابك. نك(اي التقاطي معطوف به نقد مضموني است كه به گونه

مبنايي نوشتار زنانه به پيدايش متون مقالة حاضر با تكيه بر اين فرضيه كه مختصات 
انجامد، درصدد پاسخ به اين پرسش هاي مختلف ميپيوند ادبي در فرهنگ همبسته و هم

، اشتراكات و تشابهات بسياري در »نوشتار زنانه«هاي مشترك  آيد كه چگونه ويژگيبرمي
  پردازي اين دو رمان به وجود آورده است؟  پيرنگ، درونمايه و شخصيت

  
  پيشينة تحقيق .2

ها و مقاالت متنوع نگاريپساساختارگراياني نظير كريستوا، ايريگاراي و سيكسو با تأليف تك
اما شايد بتوان . اندپرداخته» نگري در نوشتار زنانه مؤنث«به تبيين آراي خود در باب نظرية 

ربندي زن و پيك: نگري مؤنثبا عنوان  10ترين اثر در اين زمينه را كتاب آليس جاردين مهم
طور خاص در باب اين نظريه نگاشته شده  در ايران نوشتاري كه به. دانست )1991(مدرنيته 

هاي متنوع نقد فمينيستي  باشد، وجود ندارد، اما محققان بسياري به فعاليت در حوزه
ه دو زن از نگا توان به كتابي از شراره عالء با عنوان از ميان آثار اين محققان مي. اند پرداخته

اشاره كرد كه در پي يافتن و اثبات حضور ) 1389(نقد تطبيقي آثار دو نويسندة زن  :زن
توان به  همچنين مي. نوعي بينش فمينيستي متأثر از آراي فرويد در آثار نويسندگان زن است

                                            اشعار سيلويا پالت و فروغ در نقد فمينيستي ا لن «آبادي با عنوان  مقالة حكمت و دولت
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پردازند،  مي» نقد وضعي زنان«كه به بررسي تطبيقي اين دو زن شاعر از منظر » شووالتر
هاي سعاد  بررسي گونة كاربردي زبان زنانه در مرثية معاصر با تأكيد بر مرثيه«. اشاره كرد

را » زبان زنانه«نيز عنوان مقالة ديگري از كبري روشنفكر و همكاران است كه مسئلة » صباح
اي با  بهزاد رهبر و همكاران نيز در مقاله. بررسي قرار داده است در نگارش زنانه مورد

به ارزيابي زبان زنانه و » شناختي زبان بررسي جامعه: رابطة جنسيت و قطع گفتار«عنوان 
شكيب در مقالة  همچنين محمد خسروي . پردازند مردانه در چارچوب نظرية تسلط مي

به بررسي » پور و مارگاريت دوراس سيبررسي انديشة فمينيسم در آثار شهرنوش پار«
علي دسپ نيز در  سيد. تطبيقي آثار اين دو نويسنده از منظر نقد فمينيستي پرداخته است

طور مبسوط  ، به تحليل سير تحول زبان در آثار داستاني زنانرسالة دكتراي خود با عنوان 
چه ما در اين مقاله مورد اما آن. به بررسي زبان زنانه در آثار نويسندگان زن پرداخته است

نگري در نوشتار   ثنؤم«اساس نظرية  نظر داريم، خوانش تطبيقي اين دو رمان معاصر بر
  . رود است كه در نوع خود، كار بديعي به شمار مي» زنانه
  

  نگري در نوشتار زنانه نقد وضعي زنان و مؤنث. 3
يكردي تازه در نقد ادبي سخن به عنوان رو لن شووالتر از نقد وضعي زنان به ا  ،هفتاد ةده رد

نويسان زن انگلستان از برونته  رمان :ادبياتي از آن خودشان نبا عنوااو در كتابي . آورد  ميان
بر آثار » نقد وضعي زنان«به شرح و كاربست نظرية  از منظري متفاوت )1977( تا لسينگ

در  1989همچنين در سال  .نويسندگان زني كه تا آن زمان ناديده گرفته شده بودند، پرداخت
آمريكايي و  -هاي ادبي آفرو رأي و همانندسازي در نظريه استقالل : نقدي از آن خود«مقالة 

پوست، بر بالندگي اين  زنان نويسندة سياه 11»ديگربودگي«با توجه به مسئلة » فمينيستي
  .طور عام، افزود طور خاص و نقد فمينيستي به رويكرد به

مطالعات ادبي  ةوارد عرص »زنانهنوشتار  شناسي زيبايي«مپاي نقد وضعي زنان كه ه
نويسندگان است كه  بر اين فرض استوار و رد، بنياني تاريخي و اجتماعي دااستزنان شده 

. كنند هاي معين منعكس مي زنان را در فرهنگ ةهاي زند آثار خود شرايط خاص تجربهدر  زن
» فرهنگ خرده«هاي مشترك يك  ايتگر تجربهرو بسياري از نويسندگان زنبه بيان ديگر، 

 
11.Otherness  
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كه در اين  هايي كانون گفتمان، رو  اين از. قلمرو عمومي مردانه هستندة خاص در حاشي
همان جامعه  ةمسائلي جدا و بركنار از مسائل مردان ،شود هاي زنانه زاده مي فرهنگ خرده
 كه برگرفته از زندگي كنند ينث را ارائه ممؤاندازي  بنابراين آثار نويسندگان زن چشم ؛است

  . )381 -380: 1382اقي و ديگران، نجم عر( واقعي زنان استعيني و 
 ةبا مقول گيرد، قرار مي» نقد فمينيستي پساساختارگرا« كلي در حوزة كه به نگري نثؤم

 خود كه به زعم سيكسو. (Vide. Showalter, 1981: 180)يابد وثيق ميارتباط  نگارش زنانه 
ميسر چندان تعريف جامع و مبسوطي از نگارش زنانه  است،» نگارش زنانه«داران از طرف
هاي فراوان آن  لفهمؤمفاهيم متعدد و  توان  مي؛ زيرا ن(Cixous& Clément, 1975: 172) نيست

حتي ايجاد  12رو، ساندرا هاردينگ همين از .كرد ندنمريخت و قانو اي يكپارچه را در قالب نظريه
داند؛ زيرا تجربيات اجتماعي عموم زنان  پذير نمي فمينيستي را چندان امكانشناسي  يك روش

سازي و تجميع  آميخته و متكثر است كه همگونچنان درهم به واسطة طبقه، نژاد و فرهنگ، آن
  . (Fee, 1986: 54)نمايد                                              ٌ            ها براي ساخته و پرداخته كردن يك نظريه تقريبا  غير ممكن ميآن

، بودن بودن، ترديدآميزي، نامعقول خطي و ايريگاراي از غيرسيكسو با اين حال، 
نوشتار زنان سخن به ميان  هاي عمدة عنوان ويژگي به ،خودجوشي، تكثرگرايي و پويايي

از روال معمول دستور زبان كه همان تقسيم  »نگارش زنانه« در ،آنان ةبه عقيد. اندآورده
ها اغلب حذف شده و نثر، ساختاري  علمفعول است، خبري نيست؛ ف /فاعل ةاقتدارطلبان
نيز با تأكيد بر تمايز الگوهاي  13برند .و سرشار از تجنيس و اشاره است شتهتلگرافي دا

كند  گفتاري زنان و مردان، الگوي گفتاري مربوط به شگفتي و نزاكت را الگويي زنانه تلقي مي
(Brend, 1975: 867) .زنانه همواره لحني خيزان نيز بر اين باور است كه نوشتار  14ليكاف

به زعم او اين مسئله كه از تزلزل و عدم قاطعيت در گفتار زنانه . دارد) پرسشي و تعجبي(
حكايت دارد، در ارتباط مستقيم با عدم اطمينان زنان دربارة جايگاه اجتماعي متزلزلي است 

به اطمينان آنان از او از اين منظر، آهنگ افتان در گفتار مردانه را . كه در آن قرار دارند
  . (Lakoff, 1975: 73)داند  جايگاه اجتماعيشان مرتبط مي

به . كنند نويسي اغلب داستان را از نظرگاه اول شخص مفرد روايت مي زنان در داستان
                           ٌ                                                  اين ترتيب، نويسنده زن عموما  در قالب راوي فرو رفته و به بيان احساسات، عواطف و 

رو، آنچه در تعامالت  همين از). 129و  124، 104: 1390فاولر، (پردازد  تجربيات زنانة خود مي
 

12. Sandra Harding  

13. R. Brend  

14. R.T. La koff 
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آيد، توانش عاطفي است كه سبب اثرگذاري بيشتر بر شريك  خوبي به چشم مي زباني زنان به
؛ همچنين زنان در آثار ادبي )44: 1391شعيري و ترابي، (شود  گفتماني و جذب مخاطب مي

توان به  ها مي د كه از پربسامدترين آنجوين خود از كاربردهاي نحوي خاصي بهره مي
ها  هاي همپايه، وجه عاطفي، حذف و قطع جمله هاي ساده، جمله مواردي نظير استفاده از جمله

  ). 408 -406، 1391فتوحي، (اشاره كرد 
ي معرفتي و تاريخي است و نه زيستي و جسماني ا مقوله                  ًنگارش زنانه اساسا رو،  همين از

هاي  در واقع اين رويكرد با تحليل الگوها و ساخت ).384-381: 1382، نجم عراقي و ديگران(
  . ورزد زباني بر متمايز بودن نگارش زنانه از مردانه اصرار مي

به اين نكته اذعان دارد كه نگارش زنانه موقعيتي فراهم »           خندة م دوسا«سيكسو در مقالة 
را در بطن متن قرار دهند و  طور چشمگيري خود توانند بهآورد كه نويسندگان زن ميمي

در واقع تنها از اين رهگذر . نگارش زنانه رسالتي جز سخن گفتن از زنان و براي زنان ندارد
توان آرمان تثبيت موجوديت و احقاق حقوق زنان در جهان و تاريخ را ممكن است كه مي

  . (Vide. Cixous, 1976: 875)دانست 
به شرح » نگارش زنانه«اي برآمده از مفهوم هبسياري از مطالعات معطوف به نظريه

هاي  رمزگانكشف  هاي زنان در آثار نويسندگان مدرن و دريافت هاي ذهنيت و بازنمايي
پردازاني چون سيكسو، ايريگاراي و  نظريه عنوان مثال، به .دپرداز زنانه در متن ميموجوديت 

دهد، وجود زن  مي ها قرار تيار آنكاوي در اخ شناسي و روان كه زبان  كريستوا به مدد ابزاري
و از اين  آورند و نظر مي نقد بوتة به ،يابد كه اين وجود از خالل آن عينيت ميرا و زباني 

هاي  و حالت ها هاي جوهري، رمزگان خصلت ساخت متن و برمال كردنژرفرهگذر به كشف 
ايريگاراي در  .)374 - 373: 1382نجم عراقي و ديگران، ( پردازند نث و مذكر نوشتار ميؤم

شود كه اگر در متون ادبي همگان با يك زبان سخن  اين نكته را متذكر مي جنسي كه نيست
ها  هاي هميشگي خواهد بود كه از آن محصول، همواره همان داستان) زبان مردانه(بگويند 

در واقع، وي نيز همچون سيكسو . (Irigary, 1985: 205)شود  تنها صداي مردان شنيده مي
جوي معرفي بيان مشتركي است كه بتواند پيوستگي و وحدت زنان را مورد نظر  و در جست
                                                               ٌ            كريستوا نيز به نوبة خود بر اين باور اصرار مي ورزد كه زنان عموما  براي يافتن . قرار دهد

اساس مالحظات مردانه  چنين بياني و اعالم موجوديت و تثيبت مناسبات خود در دنيايي كه بر
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رو ساحت ادبيات در ميان آنان با  اين روند و از ود، به سراغ خلق آثار هنري ميش تعريف مي
                                                      ِ وي نقش افشاگرانة ادبيات در مواجهة با هنجارهاي قراردادي  . شوداقبال فراواني مواجه مي

هاي رايج را از بست و اجتماعي و توان ادبيات در ايجاد يك فضاي ديگرانديشانه و فارغ از بند
  . (Vide. Kristeva, 1981: 31)داند اين انتخاب ميداليل اصلي 

ي  ها بر اين باورند كه خاستگاه زپردا نظريهسه اين توان چنين گفت كه طور كلي مي        به
و فراتر نرفتن او  15»ديگري«قرار گرفتن زن در مقام  دليلبه  كه هاي زنانه ها و خصلت قابليت

ست، سرانجام در نوشتار زنانه مجال ظهور و بروز پيدا      ً            عموما  انكار شده ا 16» ُ   ا بژه« از موضع
از منظر » ديگري«مراد از گفتني است كه . )263 - 262: 1382نجم عراقي و ديگران، (كند  مي

هاي فرانسوي اين است كه گفتمان مسلط همواره زن را در مقايسة با مرد كه  فمينيست
به اين معني كه مذكر را معيار  .دهد موضوع اصلي گفتمان است، در مقامي فرعي جاي مي

همچنين  .شود اي و پيراموني معرفي ميداند كه مؤنث در مقايسة با آن، حاشيه مثبتي مي
به زنان از منظر نقد فمينيستي برآمده از نوعي پارادايم مردساالرانه »  ُ   ا بژه«اطالق شناسة 

           ُ           شود، نوعي ا بژة ناگزير در نظر گرفته مي» فاعل شناسا«است كه در آن زن در برابر مرد كه 
  . آيدو منفعل به شمار مي

  
  تناظر پيرنگ. 4
  كنم ا را من خاموش ميه غچرا. 4 - 1

مثل همة  هاي كوتاه داستان نويسندگي را با انتشار مجموعه .)ش  .ه 1331. ت( زويا پيرزاد
ا در ركنم  ها را من خاموش مي چراغ اولين رمان خود با عنوان د وكرآغاز  )1370(عصرها 

اين رمان نظر مساعد محافل ادبي را به خود جلب كرد و توانست . منتشر كرد 1380سال 
عادت  عنوان با 1383پيرزاد دومين رمان خود را در سال . جوايز متعددي را كسب كند

و با نثري در اين اثر » نگارش زنانه«گيري از  وي با بهره. عرضه كردايران  ةبه جامع كنيم مي
  . يدبياايران معاصر به شمار  ةهاي زنان روايتگر دغدغه توانست روان و ساده

هاي  مايه ها از بن شرايط زندگي آنديگرگون توصيف  ايراني و ةبه زنان جامع نونگاه 
روايتگر مالل و  اغلبهاي وي  هاي داستان قهرمان. رود اصلي آثار پيرزاد به شمار مي

 
15. The Other  
16. Object 
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درصدد  د،دروني در وجود خو ف يك خألروزمرگي زندگي زناني هستند كه به دنبال كش
  .هستند منطق مردانه اساس شده بر ساختهبر ةخود در جامع ةهويت زنانت اثبا

سي و                ِكالريس آيوازيان  ةروايت زندگي روزمركنم  ها را من خاموش مي چراغرمان 
 ةآرتوش و سه فرزندش در محل ،شمسرچهل است كه به همراه ه ةآبادان دهر هشت ساله د

 كلي بهكرده است كه خود را  دار و تحصيل كالريس زني خانه. كنند اين شهر زندگي مي ةدبوار
       ٌ                      كه كامال  غرقه در تالش براي جلب او . داري و رسيدگي به امور فرزندان كرده است وقف خانه

 دةمحدو. گيرد ها و آرزوهايش را ناديده مي آرمان، كلي خود بهرضايت ديگران شده است، 
ختم  ،نينا، دوستش ةآليس و خانواد ،خواهرش و رآمد با مادو تكه تنها به رف روابط كالريس

روزمره  رايج تنها در انجام كارهايهستيش شود وي را تبديل به موجودي كرده كه تمام  مي
باره تمام  ش به يكيميانسالي و در آغاز فصل جديدي از زندگ ةدر آستان او. يابد معنا مي
خودم در سي و هشت « :پرسد مي دانگارد و در جدالي دائم از خو خود را بيهوده ميوجود 

   .)79: 1380 پيرزاد،( »ام؟ سالگي چه كاري را فقط براي خودم كرده
تلنگري   ةآيوازيان به مثاب ةسيمونيان به همسايگي خانواد ةدر اين ميان ورود خانواد

كند و به  هشيار مي ،است كه ذهن كالريس را در برابر بحراني كه وجودش را فراگرفته
از سوي ديگر، . دارد مي انديشيدن در احوال باطن و سر و سامان دادن به وضع موجود وا

 ،تر از همه مهم هاي زن در داستان همچون ويولت، خانم سيمونيان و حضور ديگر شخصيت
گاه در مقام  هاي نهفته در وجود كالريس هستند و او »من«اللهي كه گويي  خانم نور

سهم قابل توجهي در تحول  ،كند ها را توصيف مي آن گر گاه در مقام مقايسه و كننده ضاوتق
 . تغيير نگرش وي به زندگي دارند شخصيتي و

كارمند شركت نفت است و اغلب، اوقات خود را به خواندن  ،همسر كالريس ،آرتوش
و ديگر  )اشوهر نين( روزنامه، تماشاي تلويزيون، بازي شطرنج و بحث سياسي با گارنيك

كلي به كالريس سپرده و به  ها را به او رسيدگي به امور منزل و بچه. كند همفكرانش سپري مي
همين مسئله شكاف عميقي را ميان . زده استاين ترتيب به تنهايي و سردرگمي كالريس دامن 

مين با اميل سيمونيان نيز از همصاحبت گو و  و به گفتاو تمايل . كند آرتوش ايجاد مي او و
آگاه رفتار دشود تا كالريس ناخو همين امر باعث مي. كند حكايت ميو ارتباطي عاطفي  خأل

 :كه برسدنهايت در جايي از داستان به اين نتيجه در اميل را با همسرش مقايسه كند و 
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فهمد  و اميل تنها كسي است كه حرفش را مي) 151: 1380پيرزاد، ( »آرتوش خودخواه است«
كند و  تجربه مي ،در ارتباط با پسر نوجوانش، آرمن او همين دورافتادگي را نيز). 201: همان(

حس كردم «: كند مي »ازخودبيگانگي« پرتنش اسحسااين اتفاقات او را متوجه  ةدر نهايت هم
نه دارم يتوي آي   ِمن  اند و اي جلويم گذاشته نهيدر جايي كه هيچ انتظارش را نداشتم ناگهان آي

 :همان(» .كردم نيست نه هيچ شبيه خودي كه فكر مييتوي آي          كنم و خود  به خودم نگاه مي
190.(  

رماني با نگارش زنانه و نثري ساده و روان است كه سير ،  كنم ها را من خاموش مي چراغ
. كند تر مي دست آن، روزمرگي و يكنواختي زندگي شخصيت اصلي را نمايان يك ند و       ُروايي ك 

ها كه در  نمادين ملخ ةها و البته حمل د و عزيمت ناگهاني سيمونياندر اين رمان زنانه جز ورو
خاصي  ةدهد، شاهد حادث هاي پاياني رمان و مقارن با تحول شخصيتي كالريس رخ مي فصل

  .نيستيم
  

  ممنوع  ةدفترچ. 4 - 2
وي پس از انتشار . در رم متولد شد .م 1911در سال  ،نويس ايتاليايي داستان ،پدس  آلبا دسس

نويسي روي آورد و به خلق آثاري  به داستاندر حوزة مطالعات ادبي قابل اعتنا  ةد مقالچن
هاي  ايهنمآثار وي به دليل بيان درو .پرداخت ممنوع ةدفترچ و از طرف او هاي نظير رمان
پدس . شده استمواجه با اقبال  ،ويژه زنان به ،در ميان خوانندگان ايرانيادبيات زنان مشترك 

هاي پس از جنگ را به تصوير  مواجه با چالش                                ِثارش شرايط زندگي زنان ايتاليايي در اغلب آ
كشمكش دائم با  هاي داستاني پيرزاد در هاي او نيز همچون شخصيت زنان داستان. كشد مي

  .ها و تضادهاي دروني خود با دنياي مردانه هستند تناقض
است كه داستان زندگي  پدس  يكي از آثار مطرح و مشهور آلبا دسس ممنوع ةدفترچ

والرياي چهل و سه ساله با . كند خانوادگي والريا كساتي را از زبان خودش روايت مي
 ةداستان با خريد يك دفترچ. كند زندگي مي ،ميرال و ريكاردو ،ميشل و فرزندانش ،همسرش

كه والريا در همان ابتداي رمان از زبان مرد فروشنده با عنوان  شود يادداشت آغاز مي
حتي يك گوشه هم  هوالريا كه در خان .)6: 1345دسس پدس، . ك. ر( كند از آن ياد مي» ممنوع«

تالش  ،ببرند  كه همسر و فرزندانش به وجود دفترچه پي هراسان از اين ،براي خودش ندارد
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بار تصميم به  كه وقتي براي اوليننجا  آتا . كند آغاز مي كردن آن  آوري را براي پنهان رنج
هاي دروني روزانه كه براي پنهان  شود به جز يك رشته كشمكش متوجه مي ،گيرد مي نوشتن

از نظر  زيرا ؛)9 :همان. ك.ر(چيز ديگري براي نوشتن ندارد  ،كردن دفترچه تحمل كرده
سال او امري بيهوده تلقي  يادداشت براي زني در سن و ةاش داشتن يك دفترچ خانواده

وقفه در بيرون از  زني است كه محكوم به تالش و كار بي شود و از آن گذشته گويي او مي
همه مشغله، به دنبال سهم اندكي از  اينميان او اما . منزل است ةخانه و كارهاي روزمر

والريا در چهل و سه سالگي آرزو دارد كه گاهي كاري را . تنهايي براي پرداختن به خود است
 او زني. گل بنفشه براي خودش باشد دسته حتي اگر خريدن يك ؛براي خود انجام بدهد فقط
هايش در تقابل با دنياي مدرن ايتالياي پس از  كه ارزش سنتي است يتربيت يافته در نظام رشد

زني كه فقر . شود هاي دروني مي به اين ترتيب او اسير تضادها و تناقض گيرد و جنگ قرار مي
و از طرفي مسئوليت كارهاي خانه و  اند هاي معيشتي آن روزگار او را احاطه كرده و دغدغه

  .خود ندارد ةاوست و ديگر فرصتي براي انديشيدن دربار ةفرزندان نيز بر عهد
همسر والريا، كارمند بانك است و والريا در ارتباط با او و فرزندان همان تنهايي و  ،ميشل

والريا كه از . دشو اش با آن مواجه مي كند كه كالريس در جمع خانواده انفصالي را تجربه مي
و از سوي ديگر مورد حمايت عاطفي مواجه است مهري خانواده نسبت به خود  سويي با بي

اش فاصله گرفته و براي تسكين خود به  روز از خانواده به روز ،گيرد رئيس خود قرار مي
اي كه  دفترچه. پردازد مي »ممنوع ةدفترچ«در  شها و تمناهاي شخصي نوشتن پنهاني دغدغه

در اين ميان تضاد . كند اش مي خود و خانواده بارةتلخ در ياز مدتي او را متوجه حقايقپس 
اش، والريا را با چالشي جدي در ارتباط با او  والريا و دختر بيست ساله و نگرشي فكري
خواهد زندگي را به  نسل جديدي از زن مدرن كه مي ةعنوان نمايند به ،ميرال. كند رو مي هب رو

گيرد و ناخواسته  در مقابل والرياي سنتي قرار مي ،كند  فاوت از مادرش تجربهاي مت گونه
كالريس  مانندوالريا نيز  .كشد مادرش را به آشوب مي ةدنياي ساد هاي سنت ها و ارزش

فقط در گيرد كه طي بيست و سه سال زندگي مشترك  ناباورانه در مقابل اين حقيقت قرار مي
كساني را كه  ةبيند كه هم ناگاه مي بهاو . اش بوده استخانوادهگرفتن از اعضاي  حال فاصله
پنداشته و حتي  ها غير از آن چيزي هستند كه او مي دست داده و آن نوعي از به ،دوست دارد

 ةداشتن يك دفترچ دليلاو تنها به ). 47: همان. ك. ر(خودش هم انسان ديگري شده است 
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و سرانجام با از  آزارد ايان داستان روحش را ميخاطرات اسير احساس گناهي است كه تا پ
  .شودپايان رها مي بين رفتن دفترچه است كه روح او از قيد اين وحشت بي

   

  درونمايهتناظر . 5
اول شخص مفرد و از  ةبه شيو ، رويدادهادفترچة ممنوعو كنم ها را من خاموش ميچراغدر 

با پدس  دسسپيرزاد و .دنشو روايت مي ،هاي اصلي داستان هستند زبان دو زن كه شخصيت
را  مشابهي در اين دو اثر بينش ،فرهنگي متفاوتجغرافيايي، تاريخي و هاي  خاستگاه وجود

ارزشي و بيهودگي، تنهايي و  چون مالل و دلزدگي، احساس بيهممضامين مشتركي  بارةدر
 ةان غرق در محدودقهرمانان اين دو رمان چن. كنند ارائه مي با ديگري عدم امكان ارتباط

العمر را شرط  كه گويي فداكاري مادام اند كرده وظايف مادري و همسري، خود را فراموش
نجم (گذارند        صح ه مي هقوانين مردان بركمال  و به اين ترتيب تمام دانند و الزم براي بقا مي
قي او از                       ً                      سبك زندگي والريا دقيقا  برآمده از همين طرز تل ).151: 1382عراقي و ديگران، 

برد شايد هم  كنم كه مرا به خواب مي در اين نوع خستگي سعادتي احساس مي«: زندگي است
                                                ً              خواهم هر جور كه باشد، بدون استراحت كار كنم واقعا  همين باشد كه  كه مي دليل واقعي آن

 ).26: 1345دسس پدس، (» بدهم  ترسم خستگي، اين سرچشمة خوشبختي را از دست مي

اشاره  به اين نكته )1975( »ها برآشوبي«خود با عنوان  ةلن سيكسو در مقالكه ه طور همان
، )153: 1386 يزدانجو،. نك(شوند  كند كه زنان در فلسفه همواره منفعل در نظر گرفته مي مي

دو شخصيت اصلي در مقابل اتفاقات هستيم و ي در ابتداي هر دو رمان نيز شاهد رفتار انفعال
ها ميل به اعتراض به شرايط  تحول شخصيت پيشرفت داستان و از سوي ديگر همگام با

كالريس و والريا در مقابل  .ديدوضوح  توان به زنان را مي ةشد حقوق ضايع ةموجود و مطالب
را  »ديگربودگي«احساس رفته  رفتهمردانه هستند،  ةجامع ةنوعي نمايند همسران خود كه به

در       ِزندگي  ةهمين شيودر آنان در ميل به اعتراض را  ةشايد بتوان ريش .كنند تجربه مي     ً عميقا  
  .جو كرد و حاشيه جست

اند،  هاي دو رمان پرداخته كه دو نويسنده به ترسيم آن در ميان شخصيت ارچوب روابطيچ
آثار اين نويسندگان روابط ميان  ةماي بن قسمتي از .شود زن ديده مي ننويسندگا اغلب در آثار

به عبارت . را مورد توجه قرار داده است) خواهران ،دختران، رانماد( زنانهاي مختلف نسل
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زناني هستند كه داستان حول زندگي و روابط و پيوند ميان اغلب  ،هاي اصلي ديگر، شخصيت
زن براي احراز  اين دو نويسندهروايتگري تمهيدي است كه  ةاين شيو. گيرد ها شكل مي آن

رو،  همين از. (Ramond Jurney, 2006: 15) اند دهنويسي انديشي خود در داستان ةهويت زنان
هاي اصلي را در پيشبرد حوادث  رمان زناني هستند كه نقش دوهر هاي اصلي در  شخصيت

ايريگاراي  را كه به زعم سيكسو و 17»زنانگي« اي از به نوعي جنبه يك كنند و هر داستان ايفا مي
اين  ةهم. كشند ، به تصوير مي)326: 1382نجم عراقي و ديگران، . نك( است» ديگربودگي«همان 

آور كالريس و  تنهايي مالل عنوان مثال، ؛ بهكنند بيش احساسات مشابهي را تجربه مي و زنان كم
چون آليس، همهاي زن داستان  بر زندگي ديگر شخصيتقهرمانان دو رمان، عنوان   به ،والريا

  . افكندمي سايه يلي و مارينا، امميرال ،خانم سيمونيان، شخصيت مادر در دو داستان
درك متقابل از سوي همسر و فرزندان و به دنبال آن ناتواني در بيان احساسات و  عدم

 .دهد و انزوا سوق مي  عزلتپيش به  هاي اين دو رمان را بيش از شخصيت ،ها درخواست
نه از ناگاه با زني بيگا در اوج كشمكش با تضادهاي دروني بهشخصيت اصلي اين دو رمان 

رفته تبديل به  گرفته و رفته  هايش را ناديده خود و خواسته كلي به شود كه رو مي هخود روب
دروني  براي جبران اين خأل كالريس و والريا. اش شده است اي در ميان جمع خانواده بيگانه

 اه نآ. افزايد ان مييشبرند كه اين مسئله نيز تنها بر غم و پريشان به عناصر بيروني پناه مي
توانند علت شادي و يا غمي را كه  صادق نيستند و نمي ددر خلوت و تنهايي با خو ديگر حتي

آشفتگي و  اين ).90: 1369 فورستر،( درستي درك و بيان كنند به ،كنند در باطن احساس مي
 ها كه بر زندگي و افكار اين شخصيتمبهم عدم درك صحيح از چيستي و چرايي احساسات 

  . برد بيگانگي و عصيان پيش مي دها را گاه تا مرز ازخو آن ،سايه افكنده
  

  پردازي تناظر شخصيت. 6
. ك. ر( آورد به شمار »رمان شخصيت« ةتوان آن را در زمر كه مي نوشتار زنانهدر اين دو 

هاي يكسان  پردازي ايه و پيرنگ، تناظر شخصيتنمعالوه بر تشابه درو ،)260: 1371گلدمن، 
 18»خانه ةفرشت«    ِ ظاهر  در  ،كالريس و والريا در ابتداي هر دو رمان. استنيز درخور توجه 

شبح زني است زيبا، بسيار دلسوز، نجيب و « 19شوند كه به زعم ويرجينيا وولف مي نمايان

 
17. Feminin ity  

نگي«اند كه  پردازان نقد فمينيستي فرانسوي و آمريكايي متفق القولبسياري از نظريه خته مي» مردانگي«در برابر » ديگري«بخشي از يك ايدئولوژي و يا حتي گفتماني است كه زنان را در مقام » زنا .)334: 1382نجم عراقي، (دهد  شود، قرار مي كه از نظر جامعه معيار رفتار انساني شنا  
18. Angel of the house  

19. Virgin ia Woolf  
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ر به شتعيار و فداكار به تمام معنا كه آرزويي براي خودش ندارد و بي فروتن؛ كدبانويي تمام
سير ). 343: 1382 ،و ديگران نجم عراقي(» هاي ديگران استفكر همدردي با افكار و آرزو

گزينند،  واكنش مشتركي را برمي ،كه هر دو در شرايط يكسان روها از آن  تحول اين شخصيت
 مواجه است، تري مقايسه با كالريس با بحران جدي اگرچه والريا در. تشابهات بسياري دارد

احساسات  كار كه قادر به بيان افكار و محافظهر گرا و البته بسيا درون شخصيت دو اما اين
فرزندان و برند و در ارتباط با همسر  مي به سر ددر كشمكشي دائم با درون خو ،خود نيستند

  .كنند نيز احساس مشتركي را تجربه مي
. هاي فراواني وجود دارد پردازي آرتوش و ميشل نيز تناظرها و همسويي در شخصيت

كنند، از  خود ارائه مي راهانعنوان هم ريا از آرتوش و ميشل بهتصويري كه كالريس و وال
قابل انكاري در به  كند كه نقش غير ها حكايت مي تفاوتي اين شخصيت خودمحوري و بي

 دو در اين. دارد زن هر دو داستانهاي  تداوم آن در شخصيت وجود آمدن بحران روحي و
توان به شباهت  ها كم نيست و مي ها نزد شخصيت همساني از اين دست تناظر و ،رمان

و همدالنه والريا ارتباطي ديگري با با كالريس و  يكي كه  شخصيت اميل و گوئيدو اشاره كرد
  .زنند ها رقم مي هاي مشتركي را براي آن كنند و موقعيت عاطفي برقرار مي

ف شكاو فاصله  ،دو داستاناين در ها مرتبط با شخصيتمشترك  هاي مايه بن از ديگر
آرمن و ميرال و مادران دو  مانندهايي  دو نويسنده با خلق شخصيتر ست كه ها ها ميان نسل

  دو رمان شاهد شخصيتهر در . اند شخصيت اصلي اين دو داستان، به طرح آن پرداخته
هايي  هستيم؛ شخصيتي كه گويا با باورها و ارزش» مادر«شده، سنتي و قراردادي  شناخته
با ميرال  ،در مقابل. كند قديمي زندگي ميكهنه و زمان همچنان در زماني  گذر با وجودمتفاوت 

عنوان نسلي كه تربيتي سنتي  كالريس و والريا به ومدرن  ةجامع ةعنوان نمايند و آرمن به
هاي برآمده از  در برابر دنياي امروزي و چالش اين دو شخصيت كه .هستيم رو روبه ،دارند

گرفتار سردرگمي و پريشاني در ميان دو دنياي سنتي و مدرن ن چنا ، آناند گرفته آن قرار
پلي  مانندوالريا . رسد ممكن به نظر مي ها امري غير براي آن يكپوشي از هر هستند كه چشم

با وجود پيوستگي و  و از قضا،) 258: 1345، پدسدسس (بين دنياي مادر و دخترش است 
  .پندارد ه ميها بيگان تعلق خاطر به هر دو، خود را با آن

هاي  در اين دو رمان در ميان شخصيت ها يوندي و گاه همساني شخصيتپ متناظر، ه
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ها  چراغ رمانهاي فرعي  خانم نوراللهي يكي از شخصيت. فرعي هر دو داستان نيز وجود دارد
خانم « :گويد خود با او مي ةكالريس در مقايس. و منشي آرتوش است كنم را من خاموش مي

با اين حال هم كار . مثل خود من ،دانستم كه شوهر دارد و سه بچه مي. ن اليقي بودنوراللهي ز
 .)78: 1380، پيرزاد( »كردم؟ من غير از كار خانه چه مي. كرد و هم فعاليت اجتماعي داشت مي

هم اوست كه . ثير شگرفي بر تحول فكري و شخصيتي كالريس داردأحضور او در داستان ت
را در مقابل زندگي كالريس  يجديد ةاجتماعي روزن ةعاليت در عرصبا دعوت كالريس به ف

آن در  تحققو لزوم » حقوق زن« مانندمفاهيمي  پيرزاد از زبان اين شخصيت از. گشايد مي
كالرا پونتي، زني  از سوي ديگر والريا نيز در برخورد با. آورد جامعه سخن به ميان مي

خانوادگي چشم پوشيده است، احساسي مستقل كه در پي آرزوهاي شخصي از زندگي 
كالريس و والريا در توصيف اميلي و مارينا نيز تصوير يكساني را . كند مشابه را تجربه مي

با ورودشان به زندگي آرمن و  نفوذ  قابلر اين دو شخصيت پيچيده و غي. كنند ارائه مي
اين  رفته حضور  هم  روي. دهند ريكاردو زندگي دو شخصيت اصلي را هم تحت شعاع قرار مي

 دهد كه اي در مقابل كالريس و والريا قرار مي نهيآ ،داستان دو در متناظرهاي  شخصيت
  . جويند خود را در آن ميمتكثر و سردرگم تصوير  همواره
  

  تناظر فرجام دو رمان. 7
مقارن با شكستن  شود و آغاز مي مچهار رفته از فصل سي و تحول شخصيتي كالريس رفته

  دباره نابو اش را به يك سبز خانه ةباغچ ةها كه هم ملخ ةهاي گل نخودي و حمل گلدان ناگهاني
هايش  مشغولي دل در ميان گذاشتنمالقات با خانم نوراللهي و  .رسد اند، به اوج خود مي كرده

به نوعي زندگي  حد زيادي  كالريس را تا ،كه درست در اوج بحران روحي است با او هنگامي
. خاطر كالريس است ازدواج آليس با يوپ هانسن نيز از ديگر داليل آرامش. خوانديآرام فرا م

ترين عامل اين گذر از مالل به زندگي را در تغيير رفتار آرتوش  اما شايد بتوان مهم
  گلدان گل نخودي به خانه باز آنجا كه پس از دعوايي با كالريس با دو ؛جو كرد و جست

هاي  سير اين اتفاقات كه همگي در فصل. شود قدم مي الريس پيشگردد و براي آشتي با ك مي
گرداند و او را به  كالريس را به وي باز مي ةرفت دست آرامش از ،دهد پاياني داستان رخ مي

چنين  اين ،آنچه بر او گذشته است ةكالريس دربار. كند سرگيري زندگي خانوادگي دعوت مي از
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 ةحوصل ام و خيلي وقت پيش ديده را فيلمي بوده كه خيلياين ماج ةكردم هم حس مي« :گويد مي
  ).272: 1380پيرزاد، (» دوباره ديدنش را ندارم

هاي جديد چون كانتوني  با پيشرفت داستان و ورود شخصيتنيز  دفترچة ممنوعدر رمان 
شود كه گاه كنترل امور  زندگي خانوادگي او دستخوش تغييراتي مي ،مارينا به زندگي والريا و

هرچه  ،در اين ميان والريا كه با بحران ميانسالي مواجه است. كند دست او خارج مي را از
يابد و مجموع اين اتفاقات  ر آن را ميمتك پردازد،ميخود و هويتش جوي  و به جستبيشتر 

» ماما« حتي همسرش،  خانوادهبراي اعضاي  ديگر او كه حاال. كند را دوچندان مي آشفتگي او
» والريا« همان اش آرزو دارد تا بار ديگر دفترچه در با نوشتن پنهاني ،»والريا«است و نه 

شدن با  حلي است كه براي گريز از مواجه براي سفر نيز راه او تصميمشايد  واقعر د. باشد
كه  از سفري شود و در هر حال، او بار ديگر تسليم شرايط مي .انديشد شرايط موجود مي

ش يسامان دادن اوضاع زندگ و به سرتا  كند مي نظر  صرف ،شيدهك ها انتظارش را مي مدت
والريا در پايان . گيرد كالريس زندگي عادي را از سر مي ماننداو نيز  ،به اين ترتيب. بپردازد

و به ) 33: 1345دسس پدس، . ك. ر( اي كه او را از همه جدا كرده داستان با سوزاندن دفترچه
كند تا با  تالش مي ،)270: همان. ك. ر( دارد يشزني در زندگ يي است كه هر نامه نظرش سياه

  .نقش ايفا كندهاي آن  در پستي و بلنديتر  جسورانه نگاهي ديگرگون زندگي را ببيند و
هـاي   نويسندگان زن، فرجـام قهرمـان   بسياري از مانندپدس دسس پيرزاد و گونه كه ديديم،  همان

كالريـس  : (Vide. Gural-Migdal, 2004: 18)كننـد  م مـي مشـابه خـت                             ً      خود را بـه دو سرنوشـت تقريبـا    
بـا وجـود   شود و والريـا كسـاتي كـه     ميرو  روبهگي وادپاداش پاكدامني با سعادت خانبه آيوازيان كه 

  .ماند مي يبندسرشتي خود پا كهاي سخت سرنوشت به عفت و ني ضربه
  

  گيري نتيجه. 8
پيوندي ساختارها و  نويسندگان زن و همنقد فمينيستي با نگاهي انتقادي به واكاوي آثار 

                        ٌ                              اين رويكرد نقادانه عموما  ادبياتي را مورد نظر خود قرار . پردازد ها مي هاي نوشتار آن مايه بن
                                         ً                                           دهد كه به زعم ا لن شووالتر، زنان ديگر صرفا  در مقام خوانندة آن نيستند، بلكه خالق آثار  مي

هاي تحليلي نقد  نگرش. (Vide. Showalter, 1981: 180)روند  بديعي در آن به شمار مي
پيوندي است كه از  هاي متفاوت و البته هم فمينيستي ادبيات از حيث تنوع در آرا شامل نظريه
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و » نقد وضعي زنان«، »شناسي نوشتار زنانه زيبايي«توان به  ها مي ترين آن برجسته
اهيم و آراي برآمده از در مقالة حاضر كوشيديم با كاربست مف. اشاره كرد» نگري مؤنث«

هاي ادبيات تطبيقي به بررسي و و در چارچوب بايسته» نگري در نوشتار زنانه مؤنث«نظرية 
ها را من خاموش  چراغپردازي دو رمان  واكاوي تناظرها و تشابهات پيرنگ و شخصيت

  . بپردازيم دفترچة ممنوعو  كنم مي
هاي زندگي  رآمده از روزمرگيتصويركشيدن مالل ب پيرزاد و دسس پدس از خالل به

نوعي بيزاري خود را از زندگي به سبك قهرمانان اين دو داستان اعالم  كالريس و والريا، به
. كشند                  ً                  يك به طريقي نسبتا  مشابه به تصوير مي كنند و دنياي آرماني زنانة خود را هر مي

از وظايف روزمرة  گيري دنيايي كه تحقق آرامش خاطر و خوشبختي در آن نه نيازمند كناره
هر دو نويسنده در اين دو اثر تصوير . زندگي، بلكه مستلزم نگرش متفاوت به زندگي است

هم   شوند، در ظاهر مي» فرشته يا هيوال« اي زنان را در آثار كالسيك كه به صورت كليشه
لي و اي از زنان معمو گرايانه و تصوير واقع (Hazard & Baldensperger, 2001: 9)شكنند  مي
گرفته و  كنند؛ زناني كه از موضع انفعالي خود فاصله  خواه جامعه ارائه مي حال، آرمان عين در

                ً                         آيند و ديگر صرفا  به مناسبات عاطفي و شخصي  رفته از حاشيه به متن جامعه مي رفته
ين است كه هر دو نويسنده از منشور معرفي و بازنمايي  آنچه مسلم است ا. پردازند نمي

هاي بحراني زندگي فردي و اجتماعي  اي اصلي خود، امكان تحول و عبور از دورهه شخصيت
هاي  تا آنجا كه هر دو شخصيت در پايان رمان ديگر همان شخصيت. دانند زنان را ممكن مي

تري از  رو دارند و با درك عميق ها امكان جديدي را در زندگي پيش  ابتداي رمان نيستند؛ آن
  .كنند خوب زيستن را ديگرگونه تجربه مي خود و هويت خويش فرصت

متن اين دو نوشتار زنانه وجود دارد،  هايي كه در متن و فرا ها و مؤلفه به عقيدة ما، خصلت
شده  در دو جامعة توصيف» وضعيت زنان«در ارائة تصوير سنجيده و دقيق از بخشي از 

اي از نوشتار  هاي زبده نمونهتوان گفت كه اين دو رمان كه  رو، مي اين از. توفيق يافته است
اند هم به لحاظ پيرنگ و  خوبي توانسته روند، به زنانه در ادبيات ايران و ايتاليا به شمار مي

هايي باشند كه همواره مورد توجه  پردازي، ستايشگر ارزش درونمايه و هم از نظر شخصيت
  .بوده است» نوشتار زنانه«پردازان  آفرينشگران، محققان و نظريه
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  ها نوشت پي. 9
1. feminist criticism 

2. gynocritics 

3. gynesis 

4. Elaine Showalter 

5. Julia Kristeva 

6. Hélène Cixous 

7. Luce Irigaray 
8. woman writing. 

9. female aesthetic 

شناسي رايج مردانه و جايگزيني  به معني طرد معيارهاي زيبايي »شناسي زنانه زيبايي«به زعم منتقدان، 
  .)120: 1382 ،و ديگران نجم عراقي. نك( زنانه است و شعور متمايز نگاه منظر زه ازاي تاه آن با شيوه

10. Alice Jardine 

11. otherness 

12. Sandra Harding 

13. R. Brend 

14. R.T. Lakoff 

15. the other 

16. object 

17. femininity 

 بخشي از يك» زنانگي«القولند كه  پردازان نقد فمينيستي فرانسوي و آمريكايي متفقبسياري از نظريه
كه از » مردانگي«دهد، در برابر  قرار مي» ديگري«ايدئولوژي و يا حتي گفتماني است كه زنان را در مقام 

  ).334: 1382نجم عراقي و ديگران، . نك(شود  نظر جامعه، معيار رفتار انساني شناخته مي
18. Angel of the House 

19. Virginia Woolf 

  

  منابع .10
: تهران. شناسي ژرژ پوله ها و روش ني انديشهنقد مضمو). 1389(معين، مرتضي  بابك ••••

 .علمي و فرهنگي

 .مركز: تهران. 1چ  .كنم ها را من خاموش مي چراغ). 1380(پيرزاد، زويا  ••••

اشعار سيلويا پالت و فروغ در نقد  «). 1389(آبادي  حكمت، شاهرخ و حميده دولت ••••
 . 80 -57صص . 15ش . 4د . مطالعات ادبيات تطبيقي نامة فصل .»فمينيستي

پور و  بررسي انديشة فمينيسم در آثار شهرنوش پارسي«). 1389(خسروي شكيب، محمد  ••••
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 . 95 -81صص . 15ش . 4د . مطالعات ادبيات تطبيقي نامة فصل. »مارگاريت دوراس

. رسالة دكتري. تحليل سير تحول زبان در آثار داستاني زنان). 1391(دسپ، علي  ••••

 . ة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرسدانشكد: تهران

هاي  كتاب: تهران. 1چ . ترجمة بهمن فرزانه. دفترچة ممنوع). 1345(دسس پدس، آلبا  ••••

 .جيبي

بررسي «). 1392(علي سراج  زاده؛ نورالدين پروين و سيد روشنفكر، كبري؛ عيسي متقي ••••

مجلة  .»هاي سعاد صباح يهگونة كاربردي زبان زنانه در مرثية معاصر با تأكيد بر مرث

 . 136 -111صص . 4ش . 4د . بانيزجستارهاي 

رابطة جنسيت و «). 1391(رهبر، بهزاد؛ بهروز محمودي بختياري و گيتي كريم خانلوي  ••••

هاي زبان و  پژوهش(مجلة جستارهاي زباني . »شناختي زبان بررسي جامعه: قطع گفتار

 . 147 -135صص . 4ش . 3د ). ادبيات تطبيقي سابق

پساساختارگرايي : به سوي پسامدرنشده در  چاپ. »ها برآشوبي«). 1386(سيكسو، هلن  ••••

 . مركز: تهران. 1چ . ترجمة پيام يزدانجو. در مطالعات ادبي

بررسي شرايط توليد و دريافت معنا در ارتباط «). 1391(رضا و بيتا ترابي  شعيري، حميد ••••

 .151 -125صص . 2ش. 2س ). لزهراءدانشگاه ا(پژوهي  نامة زبان دوفصل. »گفتماني

 .ميترا: تهران. 1چ . نقد ادبي ).1385(شميسا، سيروس  ••••

هاي ادبي  رأي و همانندسازي در نظريه استقالل : نقدي از آن خود«). 1382(شووالتر، الن  ••••

نظري  هاي سلسله پژوهش: زن و ادبياتشده در  چاپ. »آمريكايي و فمينيستي -آفرو

 .چشمه: تهران. 1چ . رجمة منيژه نجم عراقيت .دربارة مسائل زنان

: تهران. نقد تطبيقي آثار دو نويسندة زن: زن از نگاه دو زن). 1389(عالء، شراره  ••••

 .خرد نيك

 .نشر ني: تهران. 1چ . ترجمة محمد غفاري. شناسي و رمان ن زبا). 1390(فاولر، راجر  ••••

: تهران. 1چ . )رويكردهاها و  ها، روش نظريه(شناسي  سبك). 1391. (فتوحي، محمود ••••

 .سخن

: تهران. 4چ . ترجمة ابراهيم يونسي .هاي رمان جنبه). 1369(فورستر، ادوارد مورگان  ••••

 .نگاه
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مدرنيته و نگارش زنانه در آثار ادبي مارگريت «). 1382(كولش، دوريس و گرترود لنرت  ••••
. نظري دربارة مسائل زنان هاي سلسله پژوهش: زن و ادبياتشده در  چاپ. »دوراس

 .چشمه: تهران. 1چ . پور الحترجمة مرسده ص

: تهران. 1چ . جعفر پوينده ترجمة محمد. شناسي رمان جامعه). 1371(گلدمن، لوسين  ••••
 . انتشارات هوش و ابتكار

سلسله : زن و ادبيات ).1382(پور و نسترن موسوي  عراقي، منيژه؛ مرسده صالح نجم ••••
 .چشمه: تهران. 1چ  .نظري دربارة مسائل زنان هاي پژوهش

شده و قرباني قهرمان؛ قهرمانان زن در ادبيات  قهرمان قرباني«). 1382(ل، زيگريد وايگ ••••
نظري دربارة مسائل  هاي سلسله پژوهش: زن و ادبياتشده در  چاپ. »مردان و زنان

 .چشمه: تهران. 1چ  .پور ترجمة مرسده صالح .زنان

سلسله : ادبيات زن وشده در  چاپ. »زن و ادبيات داستاني«). 1382(وولف، ويرجينيا  ••••

 . چشمه: تهران. 1چ  .ترجمة منيژه نجم عراقي .نظري دربارة مسائل زنان هاي پژوهش

. 1چ . به سوي پسامدرن پساساختارگرايي در مطالعات ادبي). 1386(يزدانجو، پيام  ••••
 . مركز: تهران

•••• Cixous, H. & Catherine Clément (1975). La Jeune Née. Paris: Union Générale 

D'éditions.  
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•••• Hazard, P. & F. Baldensperger (2001). Littérature Comparée. Paris: Librairie 

Didier.  

•••• Ramond Jurney, F. (2006). Voix/es Libres: Maternité et Identité Féminine Dans 

la Littérature Antillaise. USA: Summa Publications Inc.  
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