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 .8استادیار گروه زبانهای خارجی ،دانشگاه خوارزمی
 .2استادیار گروه زبان فرانسه ،دانشگاه الزهرا
پذیرش8022/8/22 :

دریافت8311/3/22 :

چکيده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نظامهای جنسیتی مردساالر بر مطالبات زنان در فرهنگهای گونااگون

برابری مدنی و سیاسی با مردان در فرهنگهای مختلف کداماند؟ بدین منظور با تکیه بر خوانشای موسعا
از نظریۀ فمینیستی ،با توجه به نظریۀ سلطۀ مردانۀ بوردیو و در چاارچو

بایساتههاای ادبیاات تطبی،ای،

نوشتههای دو نویسندۀ زن از دو فرهنگ ایرانی (عالمتاج قاام م،اامی) و فرانساوی (کنساتان
انتخا

شدند .مطالعۀ مضمونی آثار و اندیشههای ایشان در دو جامعۀ درحال گذار (ان،ال

ایران و ان،ال

دو سال )
مشاروهه در

 8811فرانسه) به روشی توصیایتحلیلی و با اتکا به ابزار اسانادیکتابخاناهای حااکی از

این است که سلطۀ مردانه ،فارغ از تااوتهای فرهنگی و خاستگاههاای سیاسای و جارافیاایی ،مطالباات
مشترکی را در راستای رف تبعیض از زنان در خانواده ،نظام آموزش و نیز سیاست شکل داده است.
واژههاي کليدي :تشابهات ادبی ،سلطۀ مردانه ،عالمتاج قام م،امی ،کنستان

دو سل  ،ن،د فمینیستی.

* نویسندۀ مسئول م،اله:
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عمل میکند و منجر به نتایج یکسانی می شود؟ نکات اشتراک یا افتراق مطالبات زنان در راستای نیال باه
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 .1مقدمه
در نظامهای مردساالر که «ماردان را از هریاح حمایات از ن،اشهاای جنسایتی سانتی برتاری
میبخشد» (تایسان ،)828 :8318 ،زناان فاارغ از خاساتگاه جارافیاایی و فرهنگایشاان ،باا
چالشهای مشابهی مواجهاند« .در همهجا و در هر فرهنگ شناختهشدهای ،زنان تا حدی نسابت
به مردان پستتر تل،ی میشوند» (اورتنر .)88 :8312 ،بوردیو نیز در سلطۀ مردانه 8به جادایی
زنان از مردان و تأثیرات منای آن اشاره میکند:
وجه اشتراک زنان ،فارغ از جایگاه اجتماعیشان ،جدا بودن از مردان بهواسطۀ یا

پاارامتر

نمادین منای است (مثل رنگ پوست برای سیاهان یاا هار عامال تبعایضآمیاز دیگاری بارای

منای میگذارد و نیز مبنای مجموعهای نظاممند از تااوتهای همگاون مایشاود

( Bourdieu,

.)1998: 100

بوردیو در این کتا

نتیجۀ مطالعات خود دربارۀ قوم کابیل را تحلیل میکند و آنهاا را باه

جوام غربی تعمی میدهد .فرودستی زنان و تبعیضهای مشابهی که متحمل میشوند ،واقعیتی
جهانشمول را ترسی میکند که عناصاری در ایادمولو ی فرهنگای ،تمهیادات نماادین و نیاز
ترتیبات ساختاری و اجتماعی در فرهنگهای گوناگون به آن چهرهای متنوع میبخشد.
بههریح اولی ،م،اومت دربرابر سلطۀ مردانه تجربۀ مشاترک هماۀ زناانی اسات کاه بارای
برخورداری از ح،وق انسانی خود مبارزه کردهاند .در روند تحاول تااریخی جواما  ،بازنماایی
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گروههای تحت تبعیض) و این مسئله بر هرآنچه که هستند و هر آنچه که انجام میدهناد تاأثیر

تبعیض های جنسای و جنسایتی و اعتاران زناان باه فرودسات انگاشاته شدنشاان منجار باه
شکلگیری جریانهای مشابه سیاسی و اجتماعی میشود و بازتا
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تطبی،ی از جن

بررسی تشابهات را فراه میسازد .زن بودن (تعلح جنسای و جنسایتی) و ناه

کابیل یا غربی یا ایرانی بودن (تعلح جارافیایی ،سیاسی و فرهنگی) مبنای ایان تجرباۀ مشاترک
است .اینجاست که «قید ت،ابل فرهنگی برداشته میشود و سازوکار م،ایساه جاای خاود را باه
ارتباط میدهد» (لطافتی و معظمیفراهانی.)22 :8318 ،
نظریات پساساختاگرایانۀ فمینیستی به بررسی مؤنا نگاری و ن،اد ویاعی (نجا عراقای،
صالحپور و موسوی ،)8318 ،رابطۀ میان هویت جنسی و جنسیتی زنان و درونمایۀ آثارشاان و
نیز این نکته که «نوشتار زنانه به پیدایش متون ه بسته و ه پیوند ادبی در فرهنگهای مختلاف
میانجامد» (سلیمیکوچی و شایعی )21 : 8313 ،پرداختهاند .این م،اله درصدد است تا نشاان

مختلف ناشی از تشابه سازوکار نظامهای مردساالر است و تالش میکند تا این فرییه را اثبات
کند که تااوتهای همگون مورد نظر بوردیو نهتنها منجر به زیباییشناسی مشترک زنان بهعنوان
خردهفرهنگ می شود ،بلکه مبنای مطالبات و اعترایات مشترک نیز هست .گروه سالطهشاونده
در تالش برای عدم بازتولید نظام سلطه از ن،طهنظری مشترک ،سلطهگر را بهچالش میکشد.
بدین منظور ،تااوتهای انواع نظریهها ،اع از لیبرال ،مارکسیست ،رادیکال ،سوسیالیست یا
پسامدرن ،بهمثابۀ «پاسخهای جزمی و م،طعی» کنار گذاشته شده تا فصل مشترکشاان کاه هماناا
پایان دادن به سلطۀ نظاممند مردان بر زنان است ،مدنظر قرار گیرد (تانگ)82 :8318 ،؛ چراکه
«نظریۀ فمینیستی ی

هدف فراگیر دارد که عبارت است از شناختن ،توییح دادن و باهچاالش

کشیدن سلطۀ [مردانه] بهمنظور کم
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دهد امکان اهالق برنهادۀ نوشتار زنانه به هیف گستردهای از آثاار زننوشات در فرهناگهاای

به پایاان یاافتن آن» (منسابریج ،ماولراوکین و کیملیکاا،

.)82 :8381
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پ

بررسی تطبی،ی م،اومت دربرابر سلطۀ مردانه در اشعار...

از بررسی پیشینۀ تح،یح درخصوص این دو شاعر و سپ

معرفی آنهاا باا تأکیاد بار

همگونی جایگاهشان در تاریخ سیاسی و اجتماعی دو کشاور ،شاباهت مضامونی آثارشاان ،باا
هدف مشترک اصالح نظام سلطه ،تحلیل شده تا نشان داده شاود کاه چگوناه تجرباۀ تااریخی
مشترک زنان منجر به شباهت آثار ادبی آنها میشود.
1ـ .1پيشينة تحقيق
عالمتاج ( اله) قام م،امی از دهۀ هشتاد شمسی مورد توجه دانشگاهیان قارار گرفتاه اسات .در
پرتال علوم انسانی ،سه م،الۀ علمیپژوهشی و دو م،الۀ فرهنگی دربارۀ قام م،امی ثبات شاده و
در پرتال ایرانداک نیز ،هشت پایاننامۀ کارشناسی ارشد به وی اختصاص یافتاهاسات .باههاور

قام م،امی از دیکنسون را بررسیده است.
سل نیز از دهۀ هشتاد میالدی مویاوع تح،ی،اات دانشاگاهی در فرانساه و دانشاگاههاای
انگلوساکسون قرار گرفته است .جدیدترین م،الاۀ چاا شاده باه زباان فرانساه درماورد ایان
نویسنده 2منب شناسی ماصعلی را دراختیار پژوهشگران میگذارد .تا به حاال های گوناه تح،یاح
تطبی،ی درمورد سل و قام م،امی صورت نگرفته است.
سایر تح،ی،ات در این زمینه ،هرچند اهدافی متمایز دارند ،در اثبات فرییۀ تح،یاح حایار
ن،ش مؤثری ایاا میکنناد .از آن میاان ،اباراهی سالیمیکاوچی و سامانه شاایعی ( )8313در
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مشخص ی

م،اله به مطالعۀ تطبی،ی قام م،امی و امیلی دیکنسون پرداخته و اثرپذیری احتمالی

م،الهای باعنوان «خوانش تطبی،ی دو رمان چراغها را من خااموش مایکان و دفترچاه ممناوع
براساس نظریۀ مؤن نگری در نوشتار زنانه» با هادف اثباات نظریاۀ مؤنا نگاری در نوشاتار،
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فرهنگیشان ،بررسی کردهاند .فهرست تشاابهات اساتخراجشاده در م،الاۀ «بررسای تطبی،ای و
تحلیلی جایگاه و ن،ش زن در م،ام مادر و همسر در رمان معاصر ایران و سنگال» از سوادو لای
و دیگران ( )8318نیز بر رابطۀ میان هویت جنسی و تشابه عناصر داستانی صحه میگذارد.
 .2بحث و بررسي
2ـ .1دو شاعر زن در طوفان انقالب
ان،ال

مشروهه در ایران (8212ش8122 /م) و ان،اال

باوجود بیش از ی

کبیار فرانساه (8811م8821 /ش)

قرن فاصله ،شباهتهای تاریخی ،اجتماعی و اقتصاادی زیاادی دارناد .در

دیدگاه کالن ،ان،ال ها در روند تکامل جوام بشری در برخی حوزهها کارکرد واحد و هادف
برخی مطالبات زنان در کشورهایی همچاون فرانساه» باغداردلگشاا ( )822 :8318باه ماوارد
متعددی اشاره میکند؛ ازجمله تعلح هب،ااتی مشاابه ،محرومیات و محادودیتهاای اجتمااعی
متناظر با توجه به ساختار مردمدار جوام  ،تالش جهت برابری آموزشی و اعتران به تبعایض
در حوزۀ ح،وق خصوصی .بدین ترتیب ،م،ایسۀ ایان دو نویسانده ،علایرغا فاصالۀ زماانی،
جارافیایی و فرهنگی ،دشوار نمینماید.
کنساتان

دو سال 8828( 3اا8102م) در یکاای از شهرساتانهاای فرانساه (ناناات) و در

خانوادهای مرفه بهدنیا آمد و زیر نظر پدرش که خود شاعر بود ،آماوزش دیاد .او در انرهاای
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مشترکی پیدا میکنند« .درخصوص شباهت اقدامات و مطالبات زنان ایرانی در دورۀ مشروهه با

مختلف ،از نمایشنامه ،رمان و م،اله تا مرثیۀ دانشمندان ه عصر ،قلا زده اسات؛ اماا بایش و
پیش از هرچیز خود را شاعر میدانست و نیمی از آثارش را به نظ سروده است .پ
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تعل،ات هب،اتی و صنای همسر جراحش ،با نویسندگان زمان خود مراودات گساتردهای یافات.
این ازدواج پ

از ده سال به هالق انجامید و سل در سال 8123م با اشارافزادهای از اهاالی

راین آلمان ازدواج کرد .شهرت او نخست مدیون نمایشنامۀ سافو (8810م) باا بایش از صاد
اجرا در پاری

و سپ

شعر بلندی باعنوان خطابهای به زناان (8818م) اسات .سال در ایان

شعر به تبعیض علیه زنان اعتران و بارای ایشاان حاح آماوزش و نیاز نویساندگی را مطالباه
میکند .این خطابه یکی از متون پیشگام فمینیس پ

از ان،ال

فرانسه بهشمار مایآیاد و باه

مدد همین شعر است که سل در دهۀ هشتاد قرن بیست در محافل دانشگاهی اهمیت مییابد.
عالمتاج قام م،امی ( )8322-8222در فراهان چش به جهان گشود .او که نبیرۀ قام م،اام

دختران این هب،ۀ اجتماعی ،از موهبت آموزش (نسبی) بهرهمند شاد و فارسای ،عربای ،منطاح،
حکمت و حتی نجوم نیز آموخت .پانزدهساله بود که بهعلت مشکالت ماالی پادر ،خاانواده باه
تهران کوچ کرد و نیز به همین دلیل ،قام م،امی به ع،د فرد نظامی چهلوچندساله درآماد .ایان
وصلت بهدلیل شاعرپیشگی زن جوان و روحیۀ نظامی مرد دیری نپاییاد و تلخای آن باا مار
زودهنگام پدر و مادر دوچندان شد .فرزندش ،پژمان بختیاری (8281ا ،8323شاعر ،مح،اح و
مترج ) خردسال بود که عالمتاج به خانۀ پدری ،نزد تنهاا بارادر بازماناده بازگشات .بارخالف
سل  ،قام م،امی شاعریاش را از همه پنهان میداشات .پژماان بختیااری کاه خاود از شاعرای
سرشناس پایبند به عرون سنتی است ،گاه از نظرات مادر درخصاوص اشاعارش شاگاتزده
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فراهانی ،وزیر و ادیب قاجار بود ،در خانوادهای اهل اد

و سیاست بهدنیا آمد .همچاون ساایر

میشد؛ اما تا روزی که بهصورت اتااقی رباعیاتی از او را مشاهده نکرد ،از هب شااعرانۀ ماادر
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خبر نداشت .دیوان قام م،امی بیست سال پ

از مارگش ،باهوسایلۀ پسارش کاه اشاعار را از

البهالی دفترها و کتا ها و دستنوشتههای مادر پیدا کرده بود ،بهچا

رسید.

2ـ .2رابطة متقابل نظام سلطه و مطالبات زنان
مویوع اصلی اشعار اله که «شاعر درون خود و رنجها و ناکامیهای خود باود» (قاام م،اامی،
 ،)82 :8302مصامب زن بودن در جامعۀ ایرانی است .مطالعات انجامشده دربارۀ او نیاز بیشاتر
به همین جنبه از آثارش پرداختهاند .در مجموعۀ چهارجلدی آثار سل نیز بخشی از آثارش کاه
بههور خاص به مطالبات در حوزۀ ح،وق زنان مربوط میشد ،توجاه جامعاۀ دانشاگاهی را باه
خود جلب کرد .اما نباید محتوای آثار این دو شاعر زن را به اعتران علیه نابرابری جنسایتی و
 ،)32عشح بهمثابۀ ماهومی ذهنی (همان ،)21 ،مر

و فلسااۀ زنادگی (هماان )82 ،از دیگار

مضامین آثار قام م،اامی اسات .سال نیاز مویاوعاتی همچاون ان،اال

 ،8811دوران تارور

روبسپیر ،فتوحات ناپلئون ،سانسور ،حسادتها و نزاعهای ادیبان یاا ن،اد مکتاب رمانتیسا را
دستمایۀ آثار منظومش قرار داده؛ اما در پژوهشهای دانشگاهی کمتر دربارۀ آنها تح،یاح شاده
است .با این حال ،در م،اله حایر بررسی مجدد مضاامین مرباوط باه حاوزۀ ح،اوق زناان در
چارچو

بایستههای ادبیات تطبی،ی بهمنظور ارزیابی تأثیر نظاام سالطۀ مرداناه بار مطالباات و

اعترایات زنان صورت گرفته است.
2ـ2ـ .1اعتراض به برتر شمردن جنس مرد
تساوی دو جن

زن و مرد نخستین مویوع مورد اشارۀ هر دو نویسنده اسات؛ هرچناد روش

استدالل هرکدام متااوت است .درحالی که سل به گاتمان فیزیولو ی

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

مطالبهگری در حوزۀ ح،وق زنان ت،لیل داد .کنایه به سیاستهای مملکتساوز قاجاار (هماان،

و فلساای عصار خارد

ارجاع میدهد ،قام م،امی در تاریخ اسالم بهدنبال برهان میگردد.
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سل به هبیعت رجوع میکند« :گرچه هبیعت ز آدمی دو جان

بافات /قالبشاان را دو تاا،

خمیرشان یکی ساخت /.مسیرشان ،یکی نظ و خطا و بیخبری بود؛ /پیشانهاد و ریی و عمال
ازآنِ هردوشان بود؛ /عهده و تکلیف بین آن دو برابر ،اصل داممی ،تعادلی سراسار» (.0)1842: 6
جوهر (خمیر) دو جن

یکی است و تااوت تنها در شکل و عرن است .تواناییهاای ذاتای،

نارسایی ها ،مسئولیت و تعهدات همگی بین دو جن
روابط بین دو جن
اما پ

از ان،ال

مشترک است .بدین ترتیب ،پایشفارن

تساوی در آفرینش (هبیعت) و برابری در عرصۀ حیات جمعی است.
 ،8811حیات سیاسی فرانسه برمبناای تاااوت فیزیولو یا

دو جان

شکل میگیرد .گاتمان پزشکی (کابانی  2و روسل )2با بررسی و تحلیل آناتومی دو جن

بشر،

دلیل وجودی ایشان را تولید نسل معرفی میکند .فالساۀ عصر خرد و درپای ایشاان ان،البیاونِ
 8811گاتمان علمی را به ایدمولو ی سیاسی تبدیل کردند .بدین ترتیب ،ن،اش شاهروندان دو
در جامعه متااوت معرفی شد:

جن
جن

زن و ن،ش او از سادهترین نوع غایتگرایی تبعیت میکناد .هماانهاور کاه فیزیا

[بدن] بر اخالق و کالبد بر رفتار تأثیر میگذارد ،سیاست بر اجتماع و اجتماع بر رفتاار تاأثیری
عمیح دارد« .کارکرد» تولیدمثل و «ن،ش» زن رابطهای مت،ابل دارند .استدالل برپایاۀ رابطاۀ میاان
هبیعت و جامعه و نیز میان ساختار فیزیکی بدن و اخالق اجتماعی مرکز ث،ال گاتماان جایگااه
زن در جامعۀ پساان،البی است

(.)Fraisse, 1995 : 159

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

هبیعت زن را ،بهدلیل تااوتهای انکارناپذیرش ،خاصتر و یعیفتر از مرد میشامارد و تنهاا

بر این اساس ،خوشبختی زنان در گرو عشح به کانون خانواده است و جستوجوی هرچاه
جز این ،خالف هبیعت و بهخطر انداختن خانواده و درنتیجه جامعه محسو
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مینویسد« :زن اصوالً برای خوشایند مرد آفریده شده است .اذعان میکان کاه ایان مسائله ناه
قانون عشح ،که قاانون هبیعات اسات» ( .)2009: 516سرنوشات زنای کاه باه ن،اش خاود در
چارچو

خانه و خانواده تن ندهد (ماری آنتوانت یا اولمپ دو گو  )8در اوج ان،ال

سپرده شدن به تیغ گیوتین است .تأکیاد سال بار «تسااوی هبیعای» دو جان

فرانساه

ریشاه در ایان

پیشزمینۀ پزشکی ا فلسای دارد.
مبنای استدالل قام م،امی نیز ارجاع به اصل آفرینش است« :در دکان آفارینش جان

ماا و

اوست یکسان /عمر ما هی میشود در کیسهای دربسته اما» ( .)83 : 8302او نهتنها برابری ،که
برتری جن

خود را هلب میکند« :از تو گر برتر نباشد جن

زن ،مانند توسات /گاو خاالف

مجانین و محجورین از حح ریی محروم هستند ،شاعر با اعتماد به نا

از حاح داشاتن ریی و

ع،یده میگوید و حح مخالات با مرد را برای خود بهرسمیت میشناسد .با این حال ،ارجاع باه
گاتمان مذهبی حاک بر جامعه را برای اقناع مخاهب مایدتر میداند« :گر محمد بود ،جنات را
به زیر پای زن /هشت و با این گاته ،م،داری ز جن

مرد کاست //گر پیمبر بود زن را ه هراز

مرد گات /وی بسا ححها که او را داد و اکنون زیر پاست» (همان.)22 ،
2ـ2ـ .2مطالبة حق آموزش
آموزش کلید حل مشکالت زنان است .سل از ایشان دعاوت مایکناد تاا باه تحصایل داناش
بپردازند تا به ابزاری مجهز شوند که قرنهاست مردان از آن برخوردارند و اسبا

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

ریی مارور تو باشد ،ریی من» (همان .)18 ،در جامعهای که باه حکا قاانون ،زناان همچاون

قدرت ایشان

را فراه آورده« :آری کسب دانش بر نیکبختی شرهیست یروری /گرت کسبوکاار ممکان
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ریختن» ( .)1842: 11مطالبۀ حح خوشبختی از گذر کسب دانش به دو نزاع تااریخی نیاز

اشاره میکند .از ی

سو «خوشابختی» ،باهمثاباۀ ح،ای سیاسای بارای آحااد جامعاه ،یکای از

کلیدوا ههای ان،ال

 8811است و این ساخن سان و 1کاه «خوشابختی باداعتی اسات در

فرانسۀ امروز» یکی از مه ترین شعارهای آن محسو

مایشاود .اماا هماین گاتماان ان،البای

خوشبختی زن را در فرزندآوری جستوجو میکند« :فیزیولو ی زن مانند روانشناسای او ،هار
دو از نظریۀ غایتنگری و تعصبهای ناخودآگاهی تأثیر پذیرفتهاند که براساس آنها ،زن نمی-
تواند خوشبخت باشد مگر با تابعیت از آنچه ویژگیهای جنسیاش بهصاورت قطعای بارایش
رق زدهاند» ( .)Hoffmann, 1995: 165از سوی دیگر زنان مته به ن،صان قاوۀ خارد هساتند.

آن است که آرامش به دلهامان بخشند /:حرفۀ عل و هنر در به روی ماا گشاودهاناد؛ /جرمات
کنی و پا در آن نهی  /.کسی میتواند حح آماوختن را از آن کاه حساش قاویسات بساتاند؟»
کردن» تنها راه ارتباط مجاز برای زنان باوده ،سال خواهاان

( .)1842: 11اگر تا به حال« ،ح
دسترسی آنان به «آموختن» است.

نزاع بر سر قدرت تع،ال زناان در تماامی سانتهاای مردسااالر ریشاهدار اسات .روساو
مینویسد« :قدرت تع،ل زن ی

قدرت کاربردی است کاه راه رسایدن باه هادفی مشاخص و

معیعن را بهخوبی پیدا میکند؛ اما توان تعریف و یافتن خود این هادف را نادارد» (.)2009: 492
ناصرخسرو نیز میگوید« :زنان چو ناقصان ع،ل و دیناناد /چارا ماردان ره آناان گزینناد» کاه

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

ایشان از قدرت شناخت شهودی و حسی برخوردارند؛ اما نیروی تع،ل ازآنِ مردان است« :وقت

بهظاهر تلمیح اشتباهی اسات باه خطباۀ هشاتاد نهاجالبالغاه کاه زناان را «ناواقصالع،اول» و
«نواقصاالیمان» معرفی کرده است؛ و البته این خطبه باید در ظرف زمانی خود ،پا
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جمل ،تاسیر شود .موالنا نیز در مثنوی دربا

پیوند زن و مرد میسراید« :آسمان مارد و زماین

زن در خرد /هرچه آن انداخت ،این میپرورد»؛ بدین معنا که زن مظهر زایش و آفرینش اسات،
اما در این روند ن،ش مناعالنهای دارد .بدین ترتیب ،میتوان نای است،الل فکری زنان را از این
بیت برداشت کرد .در دوران مشروهه نیز همین گاتمان بازتولید میشود .در مشروح مذاکرات
مجل

شورای ملی دوم ،جلسۀ  ،212مورخ  1شعبان 8321ق از قاول حسان مادرس آماده

است« :برهان این است که امروز ما هرچه تأمل میکنی مایبینای خداوناد قابلیات در ایانهاا
[زنان] قرار نداده است که لیاقت حح انتخا

را داشته باشاند .مستضاعاین و مستضاعاات [در

قانون انتخابات دیوانگان و مجانین آمده است] و آنها [زنان] از آن زمرهاناد کاه ع،اول آنهاا
الرجال قوامون علی النسا» (به ن،ل از باغداردلگشا.)882 :8318 ،
قام م،امی نیز با لحنی اعترانآمیز و روشنگرانه به بیسوادی زنان اشااره مایکناد« :لیا
یعف روح و ن،ص فکر و ف،د اعتماد /ساخت موجودی زما کش بیش از آن در خورد نیست»
( .)0 :8302بهع،یدۀ او ،باید میان انتظارات از از زنان و امکانات دراختیار ایشان تناسب وجود
داشته باشد .قام م،امی کمتر به یعف آموزش زنان اشارۀ مست،ی کرده و دربرابر باهتنااو

باه

انت،اد از ابزار بیهودۀ فریب و خرافه پرداخته که گویا تنها ملجأ زنان درم،ابال ماردان و جامعاه
است« :نیرنگ و رنگ و جنبل و جادو سالح ماست /لی

آن سالح نیز چنان قلعهگیار نیسات»

(همان« .)22 ،کیست زن؟ بازیچۀ امیال بیپروای مارد /الجارم سارمایهاش جاز حسان و جاز

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

استعداد ندارد و گذشته از اینکه درح،ی،ت نسوان در مذهب اساالم ماا در تحات قیوماتاناد:

نیرنگ نیست» (همان .)21 ،با این حال ،نادر بودن ارجاع به آموزش زنان در اشعار قام م،اامی
عجیب بهنظر میرسد؛ خصوصاً که از بدو پیروزی جنبش مشروهه و تشکیل مجلا
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و چاا

ملی ،زنان از هریح نامهنگاری با نمایندگان مجل

عریضاه و م،الاه در روزناماههاای

گوناگون «حح تحصیل [ ]...و اجاازۀ ایجااد مادارس بارای نساوان را باه اصالیتارین مطالباۀ
اجتماعی [خود] در دورۀ مشروهه بدل [کردند]» (باغداردلگشا22 :8318 ،ا .)28برای مثال در
همان روز توشیح قانون اساسی ،نامهای در صحن مجل

خوانده شد که از سوی زنی خطاا

به سید محمد هباهبایی نوشته شده بود.
در این نامه که در شمارۀ شش روزنامۀ مجل

منتشر شد ،نویسنده با هرح ایان اساتدالل

که ایران بهدلیل عدم آموزش زنان از ترقی اقتصادی و اجتماعی خاود بازماناده ،ویاعیت
کشور را با اپن م،ایسه میکند و علت پیشرفت آن را توجهی میداند که به تعلی و تربیت
زنان شده است (میرهادی.)11 :8313 ،

خطا

قرار دادن زنان بهعنوان گروه اجتماعی با چالشهای مشابه و دعوت ایشان به کنشگری

و ه بستگی خواهروار ،اندیشۀ هر دو شاعررا با نظریههای فمینیستی مدرن ه شانه میسازد.
اهمیت این مویوع از این جهت است که در بررسی مبانی اجتماعی خیازش زناان ،لاا
خواهری بهمعنای اتحاد و ه بستگی جن
زنان از همۀ ه جنسان است که باع

مؤن  ،احترام به زنان در جایگاه زن و حمایت

وحدت بیشاتر آناان نیاز مایشاود (باغداردلگشاا،

.)10 :8318

سل زنان را بهعنوان گروه اجتماعی خطا قرار میدهد .او در ابتدای هر بناد از خطاباهای

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

2ـ2ـ .3همبستگي زنان

به زناان با لحنی حماسی ایشان را ندا میدهد« :ای زنان! از برای شماست کاه چانگ را کاوک
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میکن  /،ای زنان! از برای شماست که در هذیان تبآلودم /،صدای را آخار رهاا مایساازم تاا
احساس کند عیان /از رسمی خودپسندانه و تالشهای بیحاصل آن»

(.)1842: 5

هرچند ارجاع به چنگ ،ساز آپولون ،خدای موسی،ی و شعر (و البته جنگ و نیاز پزشاکی)
در سنت نئوکالسی

قرن هجده جای میگیرد و با افح انتظار مخاهاب فرانساوی ایان دوره

همخوانی دارد ،ادعای مالکیت آن از سوی زن تأکید دیگری است بر این نکته که زنان نیز قادر
به سرودن شعر هستند .گاتنی است که شعر در سنت ادبی فرانسه متعالیترین عرصاۀ آفارینش
ادبی بهشمار میآمده و زنان ممنوع از ورود به آن بودهاند (اشااره باه عاادت خودپساندانه اماا
محکوم به شکست در کالم سل ) .ارجاع به چنگ نخست تصویر شاعر مذکر را کاه ریشاه در

محبوس زن را صال دهد .سل گاه بههور خاص شاعران زن را خطا

قرار میدهاد« :ای زناان

که از شوق شعر همچون من در آتشاید /تا کجا میل و اشتیاق هبیعیتان را میکشاید»

( 1842:

.)19

قام م،امی نیز بارها زنان را خطا

قرار میدهد و گاه آنها را به تاالش و مباارزه دعاوت

میکند و در قامت کنشگر مدرن ظاهر میشود« :دستوپایی ،همتی ،شوری ،قیاامی ،کوششای/
شهر هستی ،جان من ،جز عرصۀ ناورد نیست //آخر ای زن ،جنبشی کن ،تا ببیند عاالمی /کاان
چه ما را هست ،ه زان بیشتر در مرد نیست» ( .)2 :8302گاه آیندگان را صال مایدهاد و باا
اعت،اد به روند رو به پیشرفت تاریخ و تکامل ناگزیر جوام بشری به آنها ندا میدهد که آینده

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

ناخودآگاه مخاهب دارد ،مخدوش میکند تا در سه بیت بعاد ،پیروزمنداناه آزادساازی صادای

ناگزیر بهتر از حال خواهد بود« :روزگار شما نیامدگان /به امید خدای خوشتار بااد!» (هماان،
 .)12گاه ایشان را به همراهی و همدلی میخواند و معت،د است بهبودی اویااع زناان تنهاا باا
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همت خودشان امکانپذیر خواهد بود ،نه با بازتولید ساختارهای ذهنی مردساالر .سااختارهایی
که در عادتوارۀ جامعه جاا خاوش کارده ،جازو سارمایۀ نماادین آن شاده و نظاام سالطه را
مشروعیت بخشیده است« :گهت خانه گویند و گه بچهها /که ننگ است نام تاو بار ساروران//
پ

ای خواهر! ای دختر! ای ه نشین /تو را خود ب

این بندهای گران  ]...[ //چو نام زنان را

فراموش کرد /،در این سرزمین ،داور داوران //،تو باری ،به زشتیش نامی مکن /که دختار باود
حامی دختران //حمایتگر خواهر خویش گرد /مشو یار مردان بدگوهران» (.)30 :8302
2ـ2ـ .0ازدواج اجباري
شاید تجربۀ زناشویی کمابیش مشابه (ازدواج اجباری ،هالق ،دغدغۀ فرزند و محادودیتهاای

سل مشتمل است بر پنج نامۀ منظوم خطا

به دختری که تصمی به ازدواج دارد .شااعر نهااد

ازدواج را با توجه به قوانین و عرف حاک بر جامعه بهچالش میکشد و تالش مایکناد تاا باه
دختر دربارۀ انتخا

درست همسر آیندهاش پند دهد تا فرجام تصامیمش را بسانجد« :در ایان

سدۀ ماالمال از انحراف و خطا /،آنچه که شایسته است دست نیایاد تاو را /،پایش از آنکاه باه
پرستیدن مردت مجبور شوی /،پیش از آنکه ایمانت را برای ابد در این راه گذاری /،آیاا عمی،ااً
به فردایت اندیشیدهای /،افسون و پریشانی این پیوند را سنجیدهای؟»
نخستین اپیتر در سال 8122م نوشته شده است .ی
برای استحکام پایههای حکومت تازهتأسی

سال از کودتای نااپلئون گذشاته و او

خود از دستاوردهای ان،اال

حوزۀ ح،وق زنان و آزادی بیان ،ع،بنشینی کرده است .ی

 ،8811ازجملاه در

سال نیزاز واقعاۀ هاالق نویسانده

بر احساس و اندیشۀ شاعر مؤثر بوده است .محایط
10
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گذشته و تلخکامی ازدواج نخستین بیش

(.)1842: 174
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پیرامونی سرشار از «انحراف و خطا» (اشاره به اویاع سیاسای) سادی اسات دربرابار انتخاا
درست همسر و ازدواج پیمانی «ابدی» است که زن را «مجبور» به بندگی مرد میکناد .باه هار
حال ،سوفی (مخاهب نامهها) تصمیمش را گرفته است« :پ

بدین ترتیب از کسانی کاه تاو را

بهدنیا آوردند دور میشوی /،و در آغوش ماردی همسار و سارورت را مایجاویی /.باا ایثاار
همهچیز ازجمله آزادیات /،اینگونه دین خود ادا میکنی به جامعهات؟ /نه ،نمیتوان سارزنش
کرد این میل مشروع تو را /:عشح بدون پیمان زناشویی ،جرم است از منظر ت،وا»

(.)Ibid., 172

ازدواج با سه مشخصۀ ف،دان ،بردگی و جنبۀ عمومی آن تعریف میشاود .ابتادا بایاد خاناۀ
«والدین» را ترک کرد و ف،دان آنان را تا

آورد؛ آنگاه «سرور» باودن همسار و «ایثاار آزادی»

کامالً به فراموشی میسپارد .به این ترتیب ،ازدواج پایۀ خانواده و هستۀ اصلی جامعاه باهشامار
میآید و نه راهی برای شادکامی زوجین .وا گان ح،وقی همچاون ع،اد ازدواج ،مشاروعیت و
جرم نیز جنبۀ عمومی ازدواج را دربرابر جنبۀ خصوصی آن ت،ویت میکنند .با چناین م،دماهای
است که سل تالش میکند انتخا
ان،ال

بهتری را برای سوفی امکانپذیر کند .تحات تاأثیر قاوانین

فرانسه که ریایت هرفین را شرط ازدواج تعیین کردند ،پیشفرن نویسانده «انتخاا

آزاد زوج» و ریایت سوفی است« :الیح هر سرنوشت شادکامانهای که باشی /،عاقبت تاو تنهاا
وابسته به انتخابیست که داشتی /.انتخا
زندگیات شتا

توست که شادی روزگارانت را رق میزند /،باه رود

میدهد یا آن را آرام میکند»

در صحت این پیشفرن البته میتوان ش

(.)Ibid., 173
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ازدواج را به بردگی تعبیر میکنند و نهایتاً «ادای دین» به جامعه بار عاهای و شخصی ازدواج را

کارد؛ زیارا هرچناد ماادۀ  802قاانون مادنی

 8120نیز م،رر کرده باشد که «ریایت شرط الزم هر قارارداد ازدواجای اسات» ،ازدواجهاای
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مصلحتی همچنان یکی از معضالت جامعۀ فرانسه در قرن نوزده بوده است و به همین دلیال
یکی از مویوعات مورد عالقۀ نویسندگان فرانسوی در هاول ایان قارن .هار دو رماان ماادام
دواستال ،یعنی دلاین )8122( 82و کوُرین ،)8128 ( 88سرگذشت زوجهای مختلای را روایت
میکنند که به دالیل بعضاً مالی ازدواج کرده و ت،ریباً همگی شکست خوردهاند .اماا ،شخصایت
اصلی رمان مادام بوواری )8128( ،گوساتاو فلاوبر و همچناین آناا کارنیناا ،شخصایت رماان
تولستوی به همین نام )8188( ،نمونههای دیگری از زنانی هستند که با منطح و مصلحت ،تان
به ازدواجهای قراردادی دادهاند.
مسئلۀ انتخا

82

زوج مورد توجه قام م،امی نیز بوده اسات .او باه ناص خطباۀ ع،اد اشااره

کار /لی

لبهای بلهگو بر دهان مادر است» ( .)82 :8302شااعر آشاکارا از پادر و ماادرش

ایراد میگیرد که بهدلیل مصلحتی جز عاهاه ،او را مجبور به ازدواج کردناد« :وصالت  ،وصالت
سیاسی بود /وین سیاست ز مام و ا

دارم» (همان )12 ،و به مادر درگذشتهاش نهیب مایزناد

که «چه میشد آخر ای مادر ،اگر شوهر نمیکردم؟» (همان.)2 ،
باوجود این ،او هرگز در محدودۀ رنجهای شخصی خود محصور نمایماناد و باا تیزبینای
پیشگامانهای ،به مسئلۀ خشونت خانگی و تجاوز مشروع و قانونی میپاردازد« :ازدواج شارعی
اندر عهد کاراندوز ما /چیست دانی؟ حرامی با حالل آمیخته ]...[ //ازدواج شرعی است این یاا
زنایی شرعرنگ؟ /نی ،غلط گات  ،نکاحی با نکال آمیخته» (همان .)82 ،او به کاودکهمساری،
بهعنوان عرف حاک بر جامعه ،اعتران میکند و بلوغ جسمی و ع،لای را پایششارط ازدواج
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میکند که صراحتاً متکی بر قبول زوجین است« :گرچه در ظاهر ریاای ماسات ساامانبخاش

میداند« :شرط تزویج ار بود نُهسالگی در دین ما /ه بلاوغ جسامی و ع،لای دو شارط دیگار
است //دختر نُهساله شوهر را چه میداند که چیست /کی عروس باز را جامۀ عروسی درخاور
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است» (همان .)82 ،او در اشعارش به چندهمسری نیز اشاره کرده است« :آیت ‘مثنی ثاال ’ ار
هست ‘و ان خات ’ ز پی /آیت ‘لن تستطیعوا’ نیز فرمان خداست //آیت مثنی ثال

ار جزمی از

ححهای توست /آیت لن تستطیعوا نیز از ححهای ماست //رو بدین فرمان نظر کان تاا بادانی

کان جواز /تاب امری محال است ار تو را ع،ل و دهاست» (همان 83.)22 ،ارجاع به قرآن برای
توجیه مطالبات ،خصوصاً وقتی مسئله نزد عوام مبنای شرعی دارد ،محک تارین و موجاهتارین
شیوۀ استداللآوری است.
برتری و اعتدال اندیشۀ قام م،امی که معموالً با کالم بسیار تندوتیزی از شوهرش یاد می-
کند ،جایی رخ مینماید که زن و مرد را با ه قربانی سازوکار معیو

نظام سلطه معرفی

میکند« :کجنواتر مرد از زن ،بیوفاتر زن ز مرد /این بد ،آن بدتر ،وبال اندر وبال آمیخته //ور
یکی زان هر دو نی

افتاد کاین خود نادر است /خاک ناپاکیست با آ

زالل آمیخته» (همان،

معرفی میکند و معت،د است:
هرچند روند اجتماعی شدن زنان منجر به فرودستی ،سکوت و تسلی ایشان دربرابر نظام
سلطه میشود ،مردان نیز محصور و بهشکل مزورانهای قربانی همین نظام هستند .امتیازات
مردانه دامی است که بهای آن استرس و تنش مداوم برای مرد است که هر لحظه مجبور به
اثبات مردانگی خودش است (.)1998: 55-56

2ـ2ـ .5عشق و همفکري الزمة همسري و مادري
سل و قام م،امی مخالف ازدواج نیستند؛ اما هماکری ،ه صحبتی و بهویژه عشح را شرط الزم
ازدواج میدانند .اگر سل زیبایی عشح و اندیشه را در کنار ه هلب میکناد ،قاام م،اامی نیاز
تمااام عماار حساارت عشااح را در دل ماایپرورانااد؛ احساساای کااه در ازدواج بااا فاارد نظااامیِ
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 .)82بوردیو نیز در سلطۀ مردانه زن و مرد را با ه تحت سیطره و ظل نظام اجتماعی مردمدار

تازهازجنگآمده هرگز تجربه نمیکند« :من عاشح عشح بودم افسوس /بیعشح ،حیات مان تباه
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آرمان سل دوستی در رابطۀ زناشاویی اسات« :دوسات داری در وجاود آن کاه همسارش
هستی /،حامیای فداکار بیابی و امنیت دوستی /.برادری بخشنده کاه خاواهر اویای /،محباوبی
مهربان و عاقل که همسر اویای» ( .)1842: 172او شارط الزم موف،یات زوج را تعامال فکاری
همراه با تعامل عاهای میداند« :حال ببینی آن مرد که روح واالیش /،میجوید تااه در هماراه
زندگیاش /.این دو را ببینی هری

درحال افزودنِ /زیبایی اندیشیدن به زیباییِ عشح ورزیدن/.

میان خانواده آن مردی خوشبخت است /که شاهد رشاد فرزنادانش در هنراسات»

(.)Ibid., 16

قام م،امی مرد را مته میکند که دنبال «روی نکو»ست؛ در حالی که او «خاوی نکاو» (:8302
 )12میجوید« :یکی شوی فایل گزین که با او /جهان را دو روزی به شادی گاذارم //ز شاعر
دل خود پرستاروش برگمارم» (همان.)13 ،
«م،اومت مادرانه» ،تأکید بر ن،ش مادری ،نحوۀ استدالل دیگری است که قام م،امی و اصوالً
همۀ زنانی که درپی کسب ح،وق برابر با مرداناند ،از آن استااده میکنند .بدین ترتیب ،توجیاه
حح برخورداری از آموزش لزوم پرورش کودکان است که آینده را میسازند و تربیت اولیهشان
برعهدۀ مادران است .سل نیز دقی،اً ن،ش مادری زنان را در سپهر خصوصی دستاویز نیاز ایشان
به آموزش قرار میدهد« :برای هدایت کودکی ک رو /،باید ه راهنما بود ه الگاو؟ /باه ساایه
خواهند سپرد مردان پرگوی پرادعا /،که روشن شدن چش ما به داناش و ناور /سابب روشان
شدن چش کودک است به

نور؟» (.)1842: 14

بدین ترتیب ،چه درپای ان،اال

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-12-08

و ز تاریخ و عرفان و هیأت /سخنها بگوی  ،نکتها شمارم //به تهذیب اخالق فرزندکان ،من/

 8811و های قارن ناوزده در فرانساه و چاه در دورۀ

مشروهه در ایران ،تأکید بر ن،ش مادری زنان باع
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هرچند اولین نتیجۀ این امر ت،لیل زنان به هبیعات و تحدیدشاان در حصاار ساپهر خصوصای
است ،مردان با چنین استداللی نمیتوانستند مخالات کنند .بدین ترتیب ،زنان درون نظام سلطه
و با استااده از قوانین آن تالش میکنند به ح،وقی دست یابند که منجر به تحاول هماین نظاام

میشود .روزنامۀ مجل

بهصراحت آموزش زنان را منحصر میکند به «امور اهاال ،خاناهداری،

حا ناموس و علومی که راج به اخالق و معاش خانواده باشد» و آنها را از ساپهر عماومی
میراند« :در امور خاصه رجال ازقبیل علوم پلیتیکی و امور سیاسی فعالً مداخلاۀ ایشاان اقتضاا
ندارد» (میرهادی .)11 :8313 ،قید «فعالً» بهخوبی روند تحول ح،وق زنان را نشان مایدهاد.
حح آموزش ،در هر حوزهای ،رخنهای است در نظام سلطه که «فعالً» نااچیز ماینمایاد و تماام

2ـ2ـ .6طالق :تجربهاي مشترک
هر دو شاعر به دشواریهای هالق ،سرنوشت کودکان و نیز جایگاه زن مطل،ه در جامعه اشااره
میکنند .سل باوجود یادآوری قانونی بودن هالق ،قایی را محرم اسرار حوزۀ خصوصی خاود
نمیداند و از اینکه مجبور است شکستش را نزد او «اعتراف» کند ،ابراز شرمساری میکناد« :در
قوانین پناهی برای خود جستن خواهی کرد /،تنها بر آستان دادرس رفتن خواهی کرد /،بیپارده
نزد بیگانهای بازگو خواهی کرد /شوربختی بیستسالهای را که هنوز مورد ظان اسات /،اسارار
خانوادۀ خود را فاش خواهی کرد /،از پسرت چش پوشی و دخترت را مطالباه خاواهی کارد؟»
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امید قام م،امی نیز به نسلهای آینده است که این رخنه را فراختر خواهند کرد.

(.)1842: 214

«شوربختی مورد ظن» ناظر به مرد بودن م،ام قضایی است که به استدالل زن وقعی نخواهد
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آن را سنگینتر میکند .توجه قام م،امی نیز به این نکته معطوف است« :شوی و زن از ه جدا
گشتند و هالی بیگناه /ماند بیک تر ز مان ،وا حسارتا ،ای آیناه» ( .)22 :8302پایشگاامی
اندیشۀ قام م،امی توجه به بار مسئولیت والدین در فرزندآوری اسات .باا باارداری فرزناد دوم
(درعین ناریایتی از زندگی) ،علیرغ نبود راههای پیشرفتۀ جلوگیری از بارداری ماینویساد:
«ما جنایتپیشگان مسئول ایجاد توای  /ای جهاننادیدههال ،ای بیگنهفرزناد مان //تاا باه کای
گوی چرا شد چند شد چون شد چه شد؟ /آسمان را خنده میآید به چونوچند مان» (:8302
.)82
فارغ از دشواری های قضایی هالق و غ فرزند ،جایگاه زن مطل،اه در جامعاه نیاز چنادان

پیاپی سر شد /،با سرخوردگی ،درگیری و جلسات دهشتناک /.کاش از زنجیر بدبافتش رهایات
میکرد افالک /.زن بیشوهر ،بیوۀ دربند /،چه جایگاهی در جامعه باه تاو مایدهناد؟»

( 1842:

 .)214سل از رفتار دیگر زنان و مردان ،آشنایان و غریبگان ،شاکایت مایکناد و دوریجاویی
زنان را ه پایۀ وقاحت مردان میشمارد؛ همانهور که قام م،امی از رفتار همساایۀ خاود اباراز
ناریایتی میکند« :شش سال فزون است که همسایۀ مایی /از من چه کژی دیدهای ،ای ماردک
بیمخ؟ //آلودهخیالی تو و صد شُکر که ما را /پاک است دل و دامن و پاکیزه باود رخ» (:8302
 .)828او نیز از دوریگزینی زنان آشنا گله میکند که گویا نگران رابطۀ احتمالی شوهران خاود
و زن مطل،ه یا بیوه هستند و با هنزی تلخ میپرسد که چرا باید بازه دنبال دردسر باشد« :آخر
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خوشایند نیست« :کاش سرنوشت با آرزوهایت سازگار میشد /،ی

سال با گریه ،با دادگاههای

آن زن که به صد شعبده از شوی برید /بار دیگار سار آن دخمساهگاویی دارد؟» (هماان.)22 ،
بدین ترتیب ،هالق برای همۀ زنان بحران تل،ای مایشاود و ایان مسائله محادود باه جواما
] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1400.9.1.6.8
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جهانسوم و زنانِ دارای جایگاه فروتر از نظر فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی نمیشاود (ساوادو
لی و دیگران.)1 :8318 :
 .3نتيجه
در م،الۀ حایر کوشیدی تا نشان دهی مطالبات مشابه قام م،امی و سال در ساازوکار متنااظر
سلطۀ مردانه در فرهنگهای مختلف ریشه دارد .حح برخورداری از آموزش ،حاح انتخاا

در

ازدواج ،آرمان همدلی و هماکری در زناشویی ،دشواریهای هاالق و اهمیات ن،اش ماادری،
مضامین مشترک بین دو نویسندۀ ایرانی و فرانسوی است .تشابهات اندیشه و دغدغههاای ایان
دو حاکی از آن است که وقتی زنان ،فارغ از فرهنگ ،ملیت و سرعت روند تکامال جوامعشاان،

جنسیتی هویات گرفتاه و اجتمااعی شادهاناد ،مطالباتشاان همساان مایشاود؛ هرچناد نحاوۀ
استداللشان شباهتها و تااوتهایی دارد .گاتمان فلسای و پزشکی در فرانساۀ قارن هجاده
همان کارکردی را دارد که گاتمان مذهبی در ایران عصر مشاروهه .درواقا سالطۀ مرداناه کاه
متکی بر تااوتهای زیستشناختی است ،فارغ از خاستگاه جارافیاایی و سیاسای و فرهنگای،
مطالبات واحدی را نزد حامیان برابری اجتماعی و ح،وقی دامن میزند .زنان ،باهعناوان گاروه
فرودست ،بعضاً کوشیدهاند تا با عمل در چارچو

قوانین نظام سالطه ،پایاههاای آن را ن،اد و

متحول کنند و بدین ترتیب ،میان هویت جنسی و جنسیتی زناان و مطالباات و درونمایاههاای
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دست به اعتران علیه سلطۀ مردانه میزنند ،چون در یا

نظاام سالطه و تحات یا

فرایناد

آثارشان رابطۀ مست،ی وجود دارد.
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پينوشتها
.8

این کتا

هنوز ترجمه نشده و ترجمهها از نویسندگان است.

Maryam Sharif, "Écriture-Dévoilement ou la méthodologie historique au service
de la littérature: Mes soixante ans de constance de Salm", Çédille Revista de
Studios Franceses, No. 17, printemps 2020, pp. 348-370.
 .3نام پدری نویسنده  Constance de Théisو نام او پ از ازدواج اول  Constance Pipeletو پ

2.

از ازدواج دوم  Constance de Salmاست .شهرت اولیۀ او بهدلیل دو اثری ست که با نام Pipelet
بهچا

رسید .ما از نامی استااده میکنی که بر روی آخرین مجموعهآثار چا

شدۀ او در سال  8102قید

شده است.

.8

)Pierre Cabanis (1757-1808
)Pierre Roussel (1742-1802
8801( Olympe de Gougesا )8813نویسندۀ فرانسوی و فعال ح،وق زنان .بیانیۀ ح،وق زن و

5.
6.

شهروند زن از آثار مه اوست که در اعتران به نادیده گرفتن ح،وق زنان پ

از ان،ال

 8811و ن،د

بیانیۀ ح،وق بشر نگاشته شده است.
)8. Saint-Just (1767-1794
 .1اپیتر در لات بهمعنای نامه است و در شعر فرانسه عبارت است از خطابهای منظوم که در قرن هجده مضمون
علمی و فلسای به خود میگیرد.
10. Delphine
11. Corinne
 .82در ادبیات معاصر نیز این پیمان به شکل اجباری آن ،درونمایۀ بسیاری از رمانهای متأخر بوده است :اصالً
رویت را برنگردان از مایسا بی داستان امینه دختر جوان الجزایری است که بعد از زلزله مجبور به ازدواج
میشود .مری یکی از شخصیتهای زن رمان هزار خورشید باشکوه نوشتۀ خالد حسینی ،نویسندۀ افاان ،نیز
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ترجمۀ اشعار سل از نویسندگان است .در ادامه از ذکر این مطلب خودداری میشود.

مجبور به ازدواج با مردی مُسن میشود.
 .83این ابیات اشاره دارند به آیات  3و  0سورۀ نسا.
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