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با  هرسدر رمان » نجات زمين توسط زنان«تحليل ديدگاه 
  فمنيستي رويكرد بوم

  1نرگس اسكويي

  چكيده
حاصل شده است، هژمـوني فرهنـگ   ) محيطي زيست(هاي فمنيستي و اكولوژيكي  فمنيسم كه از تلفيق انديشه بوم

نگه داشته شـده، از جملـه زنـان از يـك سـو و جنـگ و تخريـب          مردساالرانه را عاملي در فرودستي اقشار ضعيف
و توانمندسازي زنان و بازگشت آنان  داند و معتقد است آگاهي، خودباوري بوم از سوي ديگر مي خودخواهانة زيست

، زنـان  هـرس در رمـان  . به اصالت طبيعي و عامليت جنسيتي، سـببي بـراي نجـات توأمـان زن و طبيعـت اسـت      
خـرد در  ) كلـوني زنانـة  (مرديِ پس از جنگ، با تشـكيل زنسـتان    ديده از خشونت مردانة جنگ، در دورة بي آسيب
گمارند؛ مسئلة اصلي ايـن تحقيـق،    خود و طبيعت رنجور از جنگ همت مي اي دورافتاده و ويران، به آباداني جزيره

كه به روش توصيفي و تحليل محتواي قياسي انجام يافت، تبيين و تفسير پيوندهاي انديشگاني موجـود در رمـان   
زمـاني بيـداري هـويتي و     فمنيستي بوده اسـت؛ دسـتاوردهاي تحقيـق گويـاي هـم      هاي فلسفة بوم با مؤلفه هرس
سو، با نجـات زمـين و احيـاي طبيعـت در      اوري و متعاقباً توانمندسازي و عامليت در زنان اين داستان از يكخودب

فمنيستي به آن باور دارد و زنان را به چنين رويكردي به رشد اسـتعاليي   چنان كه نظرگاه بوم سوية ديگر است؛ آن
  .خواند خود و محافظت از محيط زيست فرامي

  كليدواژگان
فمنيسم، تقديس زنانگي و مادرانگي، جنگ و جنسيت، فرهنـگ و جنسـيت، طبيعـت و     حيط زيست، بوماحياي م
  .جنسيت
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  مقدمه
بر پيوند تنگاتنگ ميان  1ها فمنيست محيطي، بوم هاي زيست زمان با گسترش فزايندة آلودگي هم

اي برابـر و   گونه ع بهبه باور آنان، تا رابطة ميان مردان و زنان در اجتما. زن و طبيعت تأكيد كردند
عنوان نماد طبيعت و حافظان ذاتي آن در موضع ضعف باشند، رابطة  عادالنه تنظيم نشود و زنان به

هـاي بشـر بـراي حفـظ      گرانه خواهـد بـود و نهايتـاً تـالش     جويانه و تخريب بشر با طبيعت سلطه
ه سـركوب  هـا ايـن اسـت كـ     اسـتدالل اكوفمنيسـت  «]. 13[زيست به ثمر نخواهد رسـيد   محيط

؛ به سبب همين تأكيـد  ]23[» برد مردساالرانه زير عناوين سود و پيشرفت، طبيعت را از بين مي
ها بر تغيير رفتار و كنشگري انسان با طبيعت است كه ايـن جنـبش را زيرمجموعـة     فمنيست بوم

طبيعـت  فمنيسم مبتني بر اين نگرش سنتي است كه بين زنان و  بوم. دانند مي 2گرايي بوم زيست
هاي فطري زنـان، يعنـي زايـايي، تغذيـه و      پيوندهاي طبيعي تنگاتنگي وجود دارد كه به ويژگي

رابطة ميان زن و طبيعت، كه از منظر فمنيستي به دورة مادرساالري جوامع . پرورش نزديك است
عيف اي است براي زنان تا در عصر تكنولوژي، كه بيشترين تخريب و تض گردد، انگيزه انساني بازمي
  .زيست ظاهر شوند گيرد، در كسوت حاميان و حافظان محيط بوم شكل مي حقوق زيست

 1980فمنيسم پيامد دو جنبش بارز و برجستة سياسي و اجتماعي است كه در دو دهـة   بوم
هاي خواهان برابري حقوق زنـان   هاي زنان و گرايش اولي جنبش. سدة بيستم پديد آمد 1990و 

هـا   فمنيسـت  بوم. زيست دار حفظ و صيانت حقوق محيط هاي داعيه هضتو مردان بود و ديگري ن
انـد و ايـن وضـعيت را كـه      ارزش كـرده  بر اين باورند كه جوامـع مـدرن، زنـان و طبيعـت را بـي     

اين بدان معناسـت كـه   . محيطي بسياري را به وجود آورده است بايد تغيير داد هاي زيست بحران
كننـد و آن   ها، هر دو، هـدفي مشـترك را دنبـال مـي     ستفمني زيست و بوم مدافعان حفظ محيط
نهايـت بـا پيگيـري رويكـردي      ؛ تغييـري كـه در  ]10[هاي منفي است  گذاري هدف، تغيير ارزش

محيطـي و برابـري حقـوق زنـان و مـردان       گرايانه و فمنيستي به حـل مسـائل زيسـت    بوم زيست
زيسـت بـه دليـل     دي طبيعت و محـيط پيروان اين جريان فكري بر اين باورند كه نابو. انجامد مي

  .دانند گري ناشي از فناوري جديد است و حاكميت مردساالرانه را در اين ميان مؤثر مي ويران
سرعت، به هنر و ادبيـات در سراسـر جهـان     هاي فمنيسم، به فمنيسم، همچون ساير نحله بوم

گونة ويـژه   مي جوامع، و بههاي زنانه اين دو نهاد را محملي براي فراخوان عمو راه يافت و جنبش
نويسي معاصر ايران  در داستان. زنان، براي دعوت به شناخت حقوق توامان زن و طبيعت قرار داد

كه در رمـان مـورد    هم كمابيش حركت و گرايشي متمايل به اين نهضت قابل رؤيت است؛ چنان
قيـق حاضـر   مسـئلة اصـلي تح  . ، نوشتة نسيم مرعشي، شاهد آن هستيمهرسبحث اين تحقيق، 

نوشـتة نسـيم    هـرس فمنيسـتي در رمـان    هاي اصلي نگرش بـوم  تبيين و تحليل عناصر و مؤلفه
                                                        

1. ecofeminism 
2. ecologism 
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تـأثير فرهنـگ مردمحـور و     گويـد كـه تحـت    اين داستان، از زني سـخن مـي  . مرعشي بوده است
خشونت مخرب جنگ، دچار خودباختگي هويتي و فرهنگي شده و تمامي باور خود را بـه نقـش   

آوردن بــه  رجعــت بــه خويشــتن و ايمــان. درانگي از دســت داده اســتاصــيل زن و تقــدس مــا
هــا و  جنسـيتي بـراي ايـن زن اسـت تـا دور از تلقـين       ـ هـاي طبيعـي، چالشـي هـويتي     توانـايي 
هـاي   فرهنگ قاهر، خود و نيروهايش را بازسازي و بازتعريف كند و بـه انگـاره   1هاي سازي غيريت
شـود بـراي زن    شتن ناتوان به خود توانمند مجالي ميگذر از خوي. تري از خود دست يابد متعالي

  .بپردازد ـ خورده از جنگ است كه همچون خود او زخم ـ تا به احياي طبيعت
شود؛ نخسـت نمـايش تصـاوير     چنين تحقيقاتي از چند وجه احساس مي دادن ضرورت انجام

دبي و در رتبة بعـدي،  شده از هويت و جنسيت زنانه در نمودارهاي فرهنگي و آثار هنري و ا ارائه
سـازي خـود كـه بـراي تعـالي فـرد و        ايجاد انگيزش در زنان براي تحركات استعاليي و يكپارچه

  .نمايد هاي خودخواهانة بشري بايسته مي ديده از تمدن جامعه و نيز طبيعت آسيب
  :تحقيق حاضر به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد دادن با انجام

شـدگي زن   ديگـري / سازي ادگي در اين روايت بيانگر ديگريچه عوامل فرهنگي يا خانو .1
 بوده است؟

 شدگيِ فرودستي زنانه در شخصيت نخست زن چه بوده است؟ هاي دروني علل و نشانه .2
 ، كدام عناصر و مفاهيم بيانگر تعامل جنسيت با جنگ است؟هرسدر داستان  .3
ي در شخصـيت زن  جنسيتي، توانمندسازي و رشد شخصيتي و هويت/ آيا بيداري هويتي .4

 دهد؟ روي مي
 اي برقرار شده است؟ آيا در اين داستان بين جنسيت و طبيعت رابطه .5
  كند؟ زنانگي بازيافته چه كمكي به زن و طبيعت مي .6

 پيشينة پژوهش
 ةنوشـت  هـرس افتراق زنان و تحليل آن در رمـان   ةنظري«در مقالة ] 11[زاده و اسكويي  شجاعت

اند؛ نظريـة افتـراق يـا اصـل      ، اين داستان را با تكيه بر نظرية افتراق تحليل كرده»نسيم مرعشي
هاي روانشناختي و اگزيستانسيالتي در باب مـن و ديگـري اخـذ     ها از ديدگاه جدايي را فمنيست

بـراي تحليـل    هـرس ايـن اصـل در رمـان    . انـد  كرده و براي خودشكوفايي زنان بايسـته شـمرده  
چنـد  . خصيت زن داستان، نوال، مورد استفادة مؤلفان مقالـه بـوده اسـت   دگرگونگي و پويايي ش

آبـادي   فـيض : ها و صفحات اينترنتـي ديـده شـد؛ از آن جملـه     مقاله پيرامون اين رمان در پايگاه
هـا   رواني جنگ بر انسـان  ـ اين داستان را از منظر عوارض روحي» ماتمِ ناتمام«در مقالة ) 1397(
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بـوده اسـت؛ كنعـاني    ) نخـل  ـ صـدا  ـ رنـگ (آن بر نمادهـاي داسـتان    تحليل كرده، تمركز ديگر
) رسـول (روي شخصـيت مـرد داسـتان    » هـرس نگاهي به رمـان  «اي با عنوان  در مقاله) 1396(

اي بحراني تمـام تـالش خـود را     كند كه در زمانه متمركز شده است و از او مانند قهرماني ياد مي
نگـاهي بـه رمـان    «اي با نام  در نوشته) 1396(سرور  يديام. دهد اش انجام مي براي حفظ خانواده

مثابة قهرمان اصلي داستان پرداختـه و داسـتان را    بار ديگر به تحليل شخصيت رسول، به» هرس
متأثر از (ها، بر روابط بين اعضاي خانواده  در اين تحليل. الگوي سفر نقد كرده است از منظر كهن
هـا بـا    كه مشخص است هيچ از يك از ايـن تحليـل   انهم پرداخته شده است و چن) فضاي جنگ

  .خواني ندارند موضوع اين تحليل هم

 شناسي روش
شيوة به كار گرفته شده در اين تحقيق، روش توصيفي و تحليل محتـواي قياسـي اسـت؛ بـدين     

اي،  ترتيب، پس از گردآوري اطالعات مربوط به مباني نظري تحقيق، به شيوة مطالعات كتابخانـه 
هاي پـژوهش، محتـواي روايـت     پاسخ دادن به سؤاالت تحقيق و براي تجزيه و تحليل دادهجهت 

فمنيسـتي مقايسـه شـد و     پـردازان فلسـفة بـوم    هـاي نظريـه   هرس با رويكردهاي اساسي و بحث
هاي اين نظرگاه فمنيستي، بخـش مسـتقلي مطـرح و بـا      يك از مؤلفه براي هر. مطابقت داده شد

   .، كنكاش در مسئلة اصلي تحقيق به انجام رسيدهرساز متن داستان يك  هاي هر ذكر همانندي

  مباني نظري 
فمنيسم، از بطن مفاهيم مشترك زن و طبيعـت، بـه نجـات محـيط زيسـت از       پيروان فلسفة بوم

نابودي در كنار ارتقاي جايگاه زنان در موضوع برابري زن و مـرد و رهـايي از نظـام مردسـاالرانه     
فمنيسم، نقش برجستة زنان در تأمين غذا، سوخت و آب، رهايي از سـلطة   بوماز منظر . گراييدند

مرد بر زن و طبيعت و دوري گزيدن از قدرت مردانه و اسارت زنانگي در مفاهيم نمادين فرهنگي و 
ها جوامع مردساالر در زير  فمنيست به باور بوم. اجتماعي، از عوامل پيوند بين زن و طبيعت است

گـري، تغييـر و تخريـب     شايندي همچون توسعه و پيشـرفت بـه توجيـه سـلطه    نقاب واژگان خو
. شده در حفاظت از محيط زيست كارا نيست هاي ياد يك از راهكار پردازد و هيچ زيست مي محيط

هاي  و اين زنان هستند كه به سبب شباهت] 16[تغيير بايد از ذهن مردساالرنة اجتماع آغاز شود 
ن غريزة حفاظت و پرورش، توان حفاظت از محيط زيسـت و تغييـر   ذاتي خود با طبيعت و داشت
كوشند نگرش قالبي حاضر را كه  ها مي فمنيست بوم]. 8[جويانه را دارند  نگرش مردساالرانه و سلطه

مثابة ابزار سلطه به غلبة مردانه بر طبيعت انجاميده است متحول كنند، اما بهبود  در آن فرهنگ به
  .داند بدون تغيير اين وضعيت غيرممكن ميمحيطي را  شرايط زيست
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هـا و راهكارهـاي    ها با توجه به رويكردهاي زيربنايي پديدارشناختي و نيز برنامه فمنيست بوم
گروهي هستند كه  1هاي سوسيال ليبرال فمنيست بوم: شوند پيشنهادي، به چند گروه تقسيم مي

 ـ هـاي اجتمـاعي   فمنيست اند؛ بوم سياسي تأكيد ورزيده ـ بر برابري زنان و مردان از نظر اقتصادي
هاي اجتماعي و نيز در سطح آثـار فرهنگـي و    به برابري نقش زنان و مردان در فعاليت 2فرهنگي

انـد و از   نيز طريق اعتـدال در پـيش گرفتـه    3گرا هاي ضرورت فمنيست اند؛ بوم هنري معتقد بوده
  ].10[كنند  جانبداري افراطي بر يك طريق اجتناب مي

فمنيستي، سه مسئلة بنيادين  جات بوم هاي دسته ها و روش با وجود تنوع و اختالف در ديدگاه
) روابط زنـان بـا طبيعـت؛ ب   ) الف: جويي است فمنيسم قابل ره پردازان بوم در تفكرات اكثر نظريه

  ].13[نقش زنان در حل مشكالت اكولوژيكي ) ارتباط بين سلطه بر زن و طبيعت؛ ج
محيطي مبتني بر دو ادعاي مرتبط به هم است؛ مدعاي نخسـت   عد جنسيتي مسائل زيستب
زنان و مردان ارتباط متفاوتي با محيط زيست خود دارنـد و محـيط زيسـت يـك مسـئلة      : اينكه

ادعاي دوم بر اين مبناست كـه زنـان و مـردان بـه اشـكال مختلـف بـه مسـائل         . جنسيتي است
ها معتقدند زنان بيشتر از مردان از لطمـه   فمنيست]. 12[د دهن محيطي واكنش نشان مي زيست

زيسـت، مسـئلة    بينند و در نتيجه اصوالً مسـئلة محـيط   زيست صدمه مي ديدن و آلودگي محيط
گرا در مسـئلة اخـالقِ مراقبـت از محـيط      زيست هاي محيط تمام فمنيست]. 20[جنسيتي است 

امــا در . ســت، اشــتراك نظــر دارنــدزيســت، كــه مبتنــي بــر كــار و موقعيــت اجتمــاعي زنــان ا
هـاي ليبـرال بـه كـار درون سـاختارهاي       اكوفمنيسـت : نـد ا هايشان براي تغيير متفاوت استراتژي

هـاي فرهنگـي مردسـاالري را     موجود و دولتي گرايش دارند، آن هم توسط قوانين؛ اكوفمنيسـت 
هـاي   ارنـد؛ اكوفمنيسـت  كنند و بر روابط بيولوژيك و نمادين بين زنان و طبيعت تأكيد د نقد مي

داري هر دو  هايي كه در آن مردساالري و سرمايه سوسياليست بر عدالت اجتماعي و تحليل شيوه
  ]. 15[اند  اند بر زنان و طبيعت غالب شوند تمركز كرده توانسته

فمنيستي نقش بنيـادين دارنـد و    هاي بوم همچنين جنگ و عوامل پديدآورندة آن در بررسي
در ايـن  . كنـد  ناپذيري است كه جنگ به محيط زيست وارد مي هاي جبران سيبدليل اصلي آن آ

شود كه در عصر پدرساالري يا عصر روشنگري، شناخت و سلطه بـر طبيعـت    مباحث، مطرح مي
مقبوليت يافته است، زيرا در اين دوران، طبيعت و زمين، منبع رفع نيازهاي آدمي قلمـداد شـده   

هـاي جديـد شخصـيتي     تنها به تكوين هويت ر پرتو عقل مذكر نهبرداري از طبيعت د است و بهره
اين همان گرانيگاهي از تاريخ است كه اليـاده  ]. 18[كه به اتالف و تخريب دنيا نيز كشيده است 

  ].18[كند  از آن ياد مي» ارزشي طبيعت بي«با عنوان 
و مـردان بـه    هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي زنـان     ها براي احياي نگره فمنيست راهكاري كه بوم

                                                        
1. liberal social ecofeminists 
2. socio-cultural ecofeminists 
3. necessity-oriented ecofeminists 
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هـاي توانمندسـازي    نظريـه . اسـت  1كنند توانمندسازي زنـان  مفاهيم جنسيت و زن پيشنهاد مي
دادن يك جنس بر جنس ديگر، بلكـه   فمنيستي خواستار افزايش قدرت زنان، نه به منظور برتري

در بيشـتر ايـن   . در معناي افزايش توانايي در اتكا به خود و گسـترش حـق انتخـاب زنـان اسـت     
هاي فرهنگي و اجتماعي  يابي بر ضعف ها، توانمندسازي فرايندي است كه از مراحل آگاهي يهنظر

ريـزي   ها تا رسيدن به شرايط مطلوب يا آرماني با برنامه و تالش براي از ميان برداشتن اين ضعف
گونـة   بخشي به جامعه، و بـه  كوشد با آگاهي فمنيسم مي بوم. يابد يافته انجام مي آگاهانه و سازمان

ويژه زنان، دربارة سوءاستفاده از قدرت نابرابر و دانش فزاينده و تكنولوژي پيشرفته به نفع جنس 
هدف غايي اين نگـره آن  . خاص، زنان را به سمت احياي هويت مستقل و طبيعت زنانه فراخواند

در  گـري  گيري و كـنش  است كه توانمندسازي زنان و بازيابي نقش مؤثر آنان در عامليت، تصميم
: زيسـت را ارتقـا دهـد    نهادهاي خرد و كالن بشري، كيفيت زندگي زنان، جامعة بشري و محـيط 

. نخورده است كه زمين و بشريت به آن نيـاز دارد  اي دست قدرت نهفتة زنان در كنار هم ذخيره«
د تواننـ  ها مي گاه فرزندان آن تنها زماني كه مادران از نظر روح، جسم و ذهن قدرتمند باشند، آن

بـه عهـدة زنـان اسـت كـه بـراي       ... داشتني بودن را تجربـه كننـد   نفس، امنيت و دوست به اعتماد
حفاظت از محيط زيست، جامعة بشري و همة موجوداتي كه روي زمين هستند حقوقي را كه از 

  ].4[» اند به دست آورند و زمين را مكان بهتري براي زندگي سازند آن محروم مانده
هـا و   بخشـي بـه زنـان در موضـوع توانـايي      فمنيسم براي آگاهي رهاي بوميكي ديگر از راهكا

سـازي نقـش    شان، پيش كشيدن مباحثي از تاريخ بشريت و برجسـته  هاي شگرف طبيعي قابليت
هـاي انسـاني، تـأثيري ژرف و     هاي مادرانه است كه در اغلب تمـدن  هاي زنانه و سرنمون اسطوره

هاي مادرساالر كه همـراه بـا واكـاوي و     ها و تمدن يي دورهنما ماندگار بر جاي نهاده است؛ درشت
هاي مهم و چندبعدي زنان در امور متعدد زندگي از كشاورزي تا سياست  تجسس دقيق در نقش

هـا و   سـازي زنـان از قابليـت    گيرد تا ضمن اميدبخشي و آگاه همراه است، بدين منظور شكل مي
سازي كيفيت زيست خـود و جهـان پيرامونشـان     بهينهشان، آنان را به  هاي بالقوة طبيعي توانايي

شـناختي و مـدارك    براي اثبات وجود جوامـع مادرسـاالر، شـواهد باسـتان      فمنيست. دعوت كند
در پرسـتش خـداي مؤنـث    «: هاي خداي مؤنث يوناني را مجدداً تفسير كردند شفاهي در اسطوره

جوامع ابتدايي ]. 23[» شويم رو مي بهمثابة قدرت نخستين رو محور با زن به بزرگ و اعتقادات زن
مبناي زايش و كار مادرانه بنيان شد و محـور تقـدس و    سبب وابستگي به زمين و كشاورزي بر به

به سبب درايت طبيعي زنان در اين عصر، زندگي شـش  . چرخيد رهبري آن حول محور زنان مي
ل هـوا، آب، خـاك و   كـره و اجـزاي آن شـام    الي ده ميليون نفر جمعيـت آدمـي، تـوازن زيسـت    

در جوامع نخستين، زنان به سبب تـوان رازآميـز تولـد و زايـش،     ]. 18[زد  هم نمي جانداران را بر
توانستند بچه بزايند و گياه برويانند، آتش را رام كنند و خانه  ها مي آن. شدند جادوگر خوانده مي

                                                        
1. ecofeminist empowerment 
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. سـامان مردانـه وضـع كننـد     ي بههايي را براي رفتار اجتماع و آشيانه و آبادي بنيان نهند و قانون
دهندگان نيـز   ، كه خوراك)مادران(كند و زايندگان  واقع، جامعة كشاورزي زايش را تشويق مي در

زن، مـادرِ  . كننـد  زايند، زمين را نيـز بـارور مـي    گونه كه مي زنان همان. اند هستند، مورد ستايش
جوامع بدوي آغاز عصـر كشـاورزي،   اي در همة  اين قدرت اسطوره]. 9[انسان و مادرِ زمين است 

مانـده از آن دوران   جـاي  خصوص در پيكرة االهة مادر و نقوش برگرفته از اين تفكر، در آثار بـه  به
يونانيان قـدرت  . ديد هاي يوناني نيز ميان زن و طبيعت پيوندي نمادين مي انديشه. شود ديده مي

زن مقلـد زمـين   «: گويد افالطون مي. كردند زايش را در ارتباط با نيروي زايش طبيعت تصور مي
زمـين مـادر اسـت؛ يعنـي     «: نويسـد  مي رساله در تاريخ اديانميرچا الياده در كتاب ]. 9[» است

زمين زنـده  . بخشد آفريند و وجود مي ها را از ذات خود مي زايد، بدين وجه كه آن اشكال زنده مي
گـردد،   چـه بـه زمـين برمـي     ارد و هرآيد، جان د چه از زمين پديد مي هر. است، چون بارور است

حـدود  «: نويسـد  شناس بريتانيـايي مـي   رابرت گريوز، مورخ و اسطوره]. 2[» گيرد دوباره جان مي
بوده اسـت؛ ايـن خـدابانو بـا     » خدابانوي كبير«سال پيش اعتقاد به وجودي مركب به نام  5000

شـود و   بـانو تجزيـه مـي    خدا و سلطة فرهنگ پدرساالر، در وجود چندين خـدا  ظهور مذاهب تك
گونـة زن و   تصـوير وجـود االهـه   ]. 4[» هاي جامع او در وجود آن خدابانوان تقسـيم شـد   ويژگي

توان در گايا از اساطير يوناني كه تجسـم شخصـيت زن و يكـي از     ارتباط عميق او با زمين را مي
مادر يونان بود، بلكه  تنها االهة ترين خدايان يوناني است، مشاهده كرد؛ گايا نه ترين و كهن اصلي

وجـود آمـد؛    اولين االهة زمين و طبق بسياري از روايات، او اولين موجودي بود كه از دل خأل بـه 
آيد، به نحـوي گايـا در    جا سخن از طبيعت به ميان مي واقع خود زمين است و هميشه هر گايا در

شود و نطفة نرينـه   ه ميدر ميان كشاورزان نخستين، زن به زمين تشبي]. 3[شود  نظر گرفته مي
؛ در »زنان كشتزار شما هستند: نساؤُكم حرْثٌ لَكم«: خوانيم از سورة بقره مي 223در آية . به بذر

مـرج و آشـفتگي شـكل گرفـت؛      و اساطير كالسيك يونان، گايا اولين الهـة زمـين بـود و از هـرج    
روي زمـين از دل او آفريـده شـدند؛    ها و تمـام موجـودات    ها، اقيانوس ها، رودخانه ها، كوه آسمان

شود؛ طبيعي است كه زمـين   كلمات ماده، ماتريكس، ماتريال از ماتر كلمة التين مادر مشتق مي
اي دارنـد و   زنـان بـا زمـين ارتبـاط عميـق و اسـطوره      «: و طبيعت را با كلمة مادر توصيف كنيم

  ].9[» كنند ين ميمحيطي نسل بعد را تعي روست كه زنان شرايط مادري و زيست اين از

 نوشتة نسيم مرعشي  هرستحليل داستان 

 خالصة داستان

زده، هفـده سـال پـس از     گر زندگي نوال و رسول، زن و شوهر خرمشـهري جنـگ   داستان روايت
ش، پـدر،  ا نوال در نخسـتين روز آغـاز جنـگ ايـران و عـراق، تمـام مـردان زنـدگي        . جنگ است
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رسول در اين روز كنار نوال نيست و پـس از آن  . ادهعموزادگان و پسركش، شرهان، را از دست د
دهـد و بـا    ش را به نوال نميا رفته در محلي كه هرگز نشاني دست نيز با دفن جنازة همة مردان از

شان در خرمشهر به اهواز، سعي دارد گذشته را به تمامي از  كوچاندن اجباري نوال از خانة ويرانه
ل، نوال اسير گذشته، خانـة خرمشـهر و شـرهان مانـده     شان حدف كند، اما برعكس رسو زندگي

ل و   دو دختر ديگر به دنيا مي. سپارد است و دل به تازه كردن زندگي و زندگي تازه نمي آورد، اَمـ
» نوال بعد از آن خانه ديگر آدم نشـد «: بود نبود انيس، ولي زندگي هنوز براي نوال آنچه بايد مي

اسـت؛  » مـردي  بـي « 1ال در دوران پساجنگ، تـرس مرضـي  ترين كابوس و دغدغة نو ؛ مهم]19[
ش را از او گرفته و از رفتارش پيداسـت كـه رسـول، همسـرش، را بـه      ا جنگ همة مردان زندگي

وقت مـرد نـوال    هيچ«: منظور خود نپذيرفته است» مرديِ«اصطالح  گري يا به همراهي و حمايت
شـود كـه اگـر     جا مردي يافت نمي يچمردي و اين كابوس دائمي كه در ه هراس بي]. 19[» نبود

پـس بـه اميـد آوردن    . دوباره جنگي درگرفت مقابل دشمن بايستد، نوال را پريشان كـرده اسـت  
اش  شود و زندگي گستر دلخواهش بشود، دوباره باردار مي گر و سايه پسري كه همان مرد حمايت

نـوال كـه   . زايـد  و دختري مي رود گيرد؛ اما جريان به دلخواه نوال پيش نمي با اين اميد رنگ مي
دانست، به كمك زنـي بـه    توانست با اين واقعيت كنار بيايد و داشتن پسر را حق خودش مي نمي

اي كه سـالمتي و جنسـيت نـوزاد را از او     مزاده نام اما هم: مهزيار(نام نسيبه، دخترش را با پسري 
نهايـت راز خـود را پـيش     و در كنـد  اما عذاب وجدان او را رها نمي. كند تعويض مي) طلب نموده

رود، خانـة   نوال از خانة رسول بـه خرمشـهر مـي   . راند رسول او را از خانه مي. گويد رسول باز مي
شش سال بعد، رسول به دنبـال نـوال   . نشيند جا به سوگواري مي يابد و همان اش را مي زده جنگ
بكشـد و نـوال را در دارالطلعـه    تواند بـه تنهـايي بـار زنـدگي را بـه دوش       رود، زيرا ديگر نمي مي
هاي سوخته و سـربريده اسـت؛    شده از جنگ، جايي ميان نخل دارالطلعه، روستايي ويران .يابد مي

نوال به همراه زنان و مادراني كه جنگ مردانشان را از آنان ربوده و بر پيكرشان جراحـت نهـاده،   
هـا مـادري    در دارالطلعه براي نخل نوال. كنند تنهايي و بدون مرد در اين محل گذران عمر مي به
دارالطلعه جايي است كـه اميـد بـه    : گيرند هاي مرده جان مي كند و از تأثير مادرانگي او نخل مي

: احيا، زايش و رويش دوبارة زمين، انسان، گياه و حيوان در دل زنانش دوباره جان گرفتـه اسـت  
رسول به ]. 19[» يد يه مردي زاييدنشايد زنا هم بچه آوردن، شا. شايد گاوميشا هم بچه دادن«

ش را بـراي  ا گـذارد تـا امـر مـادرانگي     جـا بـاقي مـي    خواست زنان ساكن دارالطلعه، نوال را همان
  .طبيعت و زمين به سرانجام برساند

                                                        
1. phobia 
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 هرسفمنيستي در داستان  هاي بوم مؤلفه

   فرهنگ، هويت جنسي، جنگ و محيط زيست
نوع استبداد و استعمارگري، نظير سلطة يك جـنس بـر   هاي فمنيستي، هر  از منظر اغلب ديدگاه

در اين ديدگاه، هويت امري ذاتي نيست، ]. 26[است » خود«جنس ديگر، ناقض هويت و اصالت 
همچنـين ايـن بيـنش، فرهنـگ را     ]. 30[هـاي فرهنگـي اسـت     اي حاصـل از آمـوزه   بلكه پديده

ـ «: كند سان تعريف مي بدين يعنـي  (ا محصـوالت شـعور بشـر    فرهنگ را با مفهوم شعور بشر يا ب
كوشد طبيعت را كنترل كند، مساوي قرار  ها مي كه بشر به وسيلة آن) هاي فكري و فناوري نظام
كند؛ رويكرد  بومي مردگرا حكايت مي ـ ، از باور عمومي و نگرش فرهنگيهرسرمان ]. 1[» دهيم

ست كه بر چگونگي جنسيت، بخشي از هويت انسان ا. اصلي رمان، متضمن تقابل جنسيتي است
اساس ديدگاه  بر. و نيز روابط آدمي اثرگذار است» خود«باورداشت آدمي دربارة خود و ديگري، و 

برساختة فرهنگي و اجتماعي اسـت كـه در عـرض فضـا و طـول زمـان         فمنيستي، جنسيت يك
ر شـود، معيارهـاي جنسـيتي او د    بنابراين، آن زمان كه از هويت زن صحبت مي. تغييرپذير است

هاي داستان هرس حاكي از اقتدار جسـماني و ارزشـي    تمام اليه. كنيم يك فرهنگ را ارزيابي مي
زنـي بـا چشـمان    «: سازي زن در نگاه هر دو جنس زن و مـرد اسـت   مرد نسبت به زن و ديگري

ن  گفت مردي، جـووني تـا تـازه    آورد و مي سبز، هر هفته از كوچة پاييني برايشان خارك تازه مي
هـا هـم    ؛ در اين فرهنگ حتي دعاهاي خير و مثـل ]19[» زنت هفت تا پسر برات بيارهبخور كه 

تـرين نشـان    شـاخص ]. 19[» مادر هفت پسرون بشي ايشاال«: زده است حاكي از بينش جنسيت
گذاري جنسيتي در تفكيك زندگي خانوادگي نوال، به دو بخش قابل مشاهده  فرهنگي اين فاصله

زمـاني كـه فقـط    . 2. ي كه فرزند پسر دارد يا قرار است پسري بياوردسيماي نوال، زمان. 1: است
بيند و در وضـعيت دوم، در خـود    نشيند و قدر مي در حالت اول، بر صدر مي. مادر دو دختر است

رسـول  . خواست مرد ببيند تـوي شـهر   مي«: جويد گرفتار مانده و به حاشيه رفته است و مرد مي
كـرد تـوي    ايسـتاد گوشـة خيابـان و نگـاه مـي      مـي . گاه كنـد فقط بايد درست ن. گفته بود هست

هـا را   درمانگـاه، تمـام زايشـگاه   . رفت بيمارستان بـه خانـة بهداشـت    مي. ها توي مغازه. ها تاكسي
» زاييدنـد  همه دختـر مـي  . همه زن بودند. كرد پيدا نمي. دنبال پسري كه به دنيا بيايد. گشت مي

مردساالر است كه در رفتار و نگرشش نسبت به مفـاهيم   اي از مرد در جامعة رسول نمونه]. 19[
هاي او براي زنـدگي،   ، تفاوت محسوس وجود دارد؛ در تمام تالش)ديگري(و زن ) خود/ من(مرد 

زن قابـل  / ارزشـي بـا ديگـري    ـ گذاري فرهنگي اش، عينيت و اعتبار خود و فاصله شغل و خانواده
بـين فرزنـدان دختـر و پسـر و لـذت و قـدرت       آميز رسـول   گذاري تبعيض تفاوت. مشاهده است

 ـ گذاري هـويتي  دهد، نماد ديگري از ارزش به او دست مي) ولو ناتني(پاياني كه از داشتن پسر  بي
رسـول كـه از در آمـده بـود،     «: شـود  خوبي بـاز نمـوده مـي    جنسيتي است كه در اين داستان به
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هايش در خانه دنبال او گشـته   چشمكس ديگري،  قبل از هر). مهزيار(مستقيم رفته بود سراغش 
برش داشته بود . اي او مانده بود هاي سياه تيله از روي دخترهايش رد شده بود و روي چشم. بود

. اش را كه حس كرده بود، فهميده بـود ايـن پسـرش اسـت     سنگيني. و روي دست گرفته بودش
اش  روزه سيده و پسـر سـه  از همان روز اولي كه از كويت ر«]. 19[» پسر خودش و يزله كرده بود
حرمـت و  ]. 19[» داد بـراي مهزيـار   از همان روز اول جـانش را مـي  . را ديده بود، دلش رفته بود

شـود،   توصـيف مـي   هـرس لذتي كه از داشتن مرد يا فرزند پسري بـراي زن در خـالل داسـتان    
وهر نـوال  مادرشـ [«: بازتعريف سوژگي مردان و آبژگي زنانه در در اين نگرة شايع فرهنگي اسـت 

اكبـر، از روش معلومـه    تـر شـده، هـزار اهللا    بيني؟ ببين چـه قشـنگ   روشه نمي]: خطاب به رسول
مـادرش راسـت   . رسـول نگـاه كـرده بـود بـه نـوال      ... كنـه؛  دختر مادره زشت مي... ش پسره بچه
تكريمـي كـه از   ]. 19[» دلش پسر خواست... ش پسر بود حتماً بچه. تر شده بود قشنگ. گفت مي

قبوالند كه داشتن پسر يك فضيلت اسـت؛   شود، به او مي ي براي فرزند نرينه نصيب زن ميآبستن
نوال با دادن خبر داشتن يك پسر در شـكم، جايگـاه اوليـه و عـزت از دسـت رفتـه را در چشـم        

]. رسـول [اش را ديـده بـود در چشـم او     نوال خـود قـديمي  «: يابد مي همسر و خانوادة همسر باز
ته دلش ذوق كـرده بـود از اينكـه بعـد از يـازده سـال       ... رهان هنوز زنده بودخودش را، وقتي ش

تصـاويري كـه بعـد از تعـويض نـوزاد دختـر       ]. 19[» شان باشـد  تواند آدم مهم زندگي دوباره مي
شـود،   با مهزيار و آمدن مادر و فرزند همراه با خانوادة همسر از بيمارستان توصـيف مـي  ) تهاني(

هـا صـورت    زن... نوال شاه خانـه بـود  «: يق زن به خاطر داشتن پسر استهمه مبين تأييد و تشو
بعـد از  «مادر رسـول  ]. 19[» گفتند بوسيدند و براي مردي و درشتي بچه ماشااهللا مي نوال را مي

قطعيت اين تفكر در شخصيت نوال، كه بدون مردان و ]. 19[» رفت صدقة نوال مي ها، قربان سال
دسـت آوردن   مردي، تالش بـراي بـه   ر حيات ناممكن است، فوبياي بيحمايت دائمي آنان استمرا

چـون و    هاي روشـني از پـذيرش بـي     فرزند پسر به هر قيمتي و قرباني كردن فرزند دختر، نشانه
چراي برتري و اقتدار مردان در زندگي زنان و دروني شدن باور زنان به فرودسـتي و جـنس دوم   

  .ر آن استوار استبودن آنان است كه پيرنگ داستان ب
كوشد آگاهي و درك جامعه و زنان را دربارة نظام پدرسـاالري و   فمنيسم همچنان كه مي بوم

كنـد دربـارة    سازي بهبـود دهـد، تـالش مـي     مفاهيم فرهنگ، هويت و عدالت جنسيتي و غيريت
هـاي   در نظريـه . رسـاني كنـد   تواند بـه جنـگ بينجامـد نيـز اطـالع      سوءاستفاده از قدرت كه مي

شود و اين اعتقاد وجود دارد كه  فمنيستي، به مقولة جنگ نيز از منظر جنسيتي نگريسته مي ومب
جويانـه و   آمدن افكار برتري طلبي افراطي، باعث پديد هاي نرينه، نظير پرخاشگري و رقابت ويژگي

هـاي   نحلـه . فمنيسـم ريشـه دارد   اين نگرش در خاستگاه فمنيستي بوم. ها شده است وقوع جنگ
هـا، جنـگ و    فمنيسـت  هاي فرهنگي و راديكـال، تـا بـوم    يستي مختلف و متعدد از فمنيستفمن

طور فطـري متمايـل    مردان به«: دانند خشونت موجود در جهان را محصول فرهنگ مردمحور مي
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و معتقدند كه مردان با گرايش ذاتي به رقابت و خشونت پيوسته، تمدن ] 27[» به جنگ هستند
اند؛ نتيجتاً هر آنچه ديگري در جهان اسـت كـه بـراي     ية خودكامي بنا نهادهمردانة جهان را بر پا

جنگ در طـول تـاريخ   . شود، در خطر آسيب و استعمار است مرد، غيرخودي محسوب مي/ انسان
خاصـيت نـر   «: ناپذير زندگي آنان و ماية مباهاتشان شمرده شده است سهم مردان و جزء جدايي

نرينگـي  . سـازد  هاست كـه مـرد را مـي    ت كند و ببرد؛ اين ويژگيآن است كه بجنگد، بالفد، رقاب
نيز جنگ رهاورد جهان  هرسشده در رمان  در گفتمان مردساالرانة توصيف]. 19[» يعني جنگ

ترسـي بـود   «: ترس نوال از جنگ ترسي زنانه از خشـونت مردانـه اسـت   . شود مردگرا شمرده مي
. ها در وجودش انداخته بودند وسنگرد از عراقيهاي برگشته از س شبيه همان ترسي كه اولين زن

داري را كـه هميشـه    صبح، چاقوي ضـامن  به هاي جنگ، صبح ترسي كه باعث شده بود همة سال
عنـوان عامليـت دخيـل در     شدن مردان به كشته]. 19[» داشت تيز كند هايش نگه مي الي لباس

جـوي مردانـي كـه تـوان     و سـت ناپـديرش در ج  مردي نوال و تكاپوي پايان هاي بي جنگ، كابوس
جنگيدن و دفاع داشته باشند، همچنان كه از خودباختگي هـويتي و جنسـيتي نـوال بـه مـردان      

تمام مردانـي  [ها  كنار آن«: بودن جنگ در الية گفتماني اين داستان است گويد، مفسر مردانه مي
بعـد از  . در اهوازترس بعدها آمد سراغش؛ . ترسيد چيز نمي از هيچ] كه در خرمشهر شهيد شدند

كردند و ديگر مـردي نبـود    بعد از اينكه هنوز جنگ بود و بمباران مي). اولين دخترش(تولد امل 
در اين نگاه فمنيستي، رابطة مردان با جنگ، همچون يك معادلـة  ]. 19[» در خيابان كه بجنگد

ه تـوان  كننـد و درسـت بـه همـين دليـل كـ       ها را مردان مقتدر ايجاد مـي  جهتي است؛ جنگ دو
هـاي   بـه عبـارت ديگـر، در فرهنـگ بشـري بـه فعاليـت       . بينـد  رزميدن دارند بيشتر هم قدر مي

گرانة مرد، مثل شكار و جنـگ، بهـايي بسـيار بيشـتر از توانـايي انحصـاري زادن و اهـداي         ويران
در نهاد جامعة بشري، برتري و سروري از آنِ جنسي است كـه  «: شود زندگي توسط زن داده مي

عالوه بر كليت داستان، برخي رويـدادهاي فرعـي   ]. 7[» بخشد نه جنسي كه حيات مي كشد، مي
هـاي   در يكـي از صـحنه  : فشـارد  آن نيز بر چنين ديدگاه از ارتباط جنسيت و خشونت پـاي مـي  

گيرد كه همـراه بـا خـود،     مي داستان، كه رسول با فرزندانش در خانه تنهاست، باران شديدي در
ولشون كن بابا «توجه به خواهش دختركان  كند؛ رسول بي ر از قورباغه ميفضاي حياط خانه را پ

در نفـت  (هـا   گويان، مهزيـار را بـراي قتـل عـام قورباغـه     » ئي كار مرداست«، »رن خودشون مي
چـه  «: كنـد  كند و پس از اتمام پيروزمندانة كار با خود فكر مـي  با خود همراه مي) اندازدشان مي

  ].19[» نبودسخت بود اگر پسرش كنارش 
يابد، بـيش از همـه بـر زنـان و محـيط       هاي مردانه كه در جنگ نمود مي جويي آسيب سلطه

خواه كه به خشونت بـه زنـان و    چنين نمودي از جلوة فرادستي جنسيت. شود زيست تحميل مي
گر  بيش از آنكه تحليل هرسجويي است؛  قابل ره هرسشود، در داستان  محيط زيست منجر مي

چنـد تصـاوير    بنـابراين، هـر  . هاي حاصل از جنگ است كنندة عواقب و پيامد توصيف جنگ باشد،
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شود، پيرنگ اصلي داستان بر پايـة جنـگ و حواشـي آن     جنگي چنداني در اين داستان وارد نمي
هـا و محـيط    بحران جنگ، با خشونت فراگير خود، زندگي انسان، جانـداران، تمـدن  . استوار است

گـر جنـگ از جسـم و جـان      و زمان طوالني بايد بگذرد تا تأثيرات ويرانكند  زيست را ويران مي
هاي سـنگي فـرو رفتـه بودنـد      سر كه مثل ستون هاي سوختة بي نخل«: انسان و زمين پاك شود

در ]. 19[» هاسـت مـرده   معلـوم بـود كـه سـال    . معلوم بود كه مرده. زمين مرده بود. توي خاك
هـا بـراي    ب به اتفاق نمادها و استعاراتي كـه داسـتان از آن  اي معنادار، قري گونه داستان هرس، به

تـوان در ايـن داسـتان     برد، مردانه است؛ تا آنجا كه مـي  معنا بخشيدن و اشاره به جنگ بهره مي
گفت بروند شيراز، اصفهان، تهران، هر شـهر ديگـري كـه     مي«: جنگ و مرد را معادل هم دانست

در ]. 19[بشود بايد كسي باشد كـه شـهر را نگـه دارد    گفت وقتي باز جنگ  مي. مرد داشته باشد
مقابل، هر آنچه از جنگ آسيب ديده است، با مفـاهيم جنسـي مادينـه، نظيـر بـاروري، رويـش،       

جا همه مثل هميم، گاوميشـا، زنـا، نخـال، همـه      ئي«: دادن و پرورش در ارتباط است زايش، ثمره
هايي مادينـه از نـوزايي و    لي دارالطلعه، استعارهيك از عناصر اص ؛ هر]19[» دنباله عقيم، تنها، بي
بـدبختا بـراي خودشـون گاوميشـايي     «: ند كه جنگ آن را مخدوش ساخته اسـت ا استمرار حيات
خمپـاره خـورد وسـط    ... هيچـي نمونـده ازشـون   . دادن كل ئي روستايه شير مـي . بودن اون وقتا

  ].19[» ميرن دن، نه مي يكنن، نه شير م ديگه از اون موقع نه زايمون مي. شون طويله

 و توانمندسازي» خود«معنويت، اعتالي 
فمنيسـتي، زنـانگي در    هاي بوم بر ديدگاه همچنان كه در بخش مباني نظري تحقيق ذكر شد، بنا

شـود، امـري    هاي مادرساالري يـاد مـي   هاي نخستين حيات بشري كه از آن با عنوان تمدن دوره
  داري مردمحور از ايـن نـوع تمـدن    ر كه جوامع سرمايهشده است؛ اما هر چقد مقدس شمرده مي

اند، زنـانگي در اثـر سـلطة مـردان در بيـنش فرهنگـي عمـوم جوامـع بـه عنصـري            فاصله يافته
پذيرش فرودستي هويتي و جنسيتي از سـوي زنـان كـه بـا عنـوان      . فرودستانه مبدل شده است

تر از مسـائل فرهنگـي    ، حتي بغرنجكردن اين باور شود و دروني خودباختگي هويتي از آن ياد مي
نفس كمتري بـراي   به اند، اعتماد و دروني كرده  زناني كه موقعيت فرودست خود را پذيرفته. است

هـاي   ايـن كـنش  . برند مواجهه با هستي و جامعه دارند و پيوسته به ساية حمايت مردانه پناه مي
شود پسـري   چقدر خوب مي« :شود توصيف مي هرسفرودستانه به تمامي در شخصيت زن رمان 

خواهـد چيـزي از    داشته باشد براي خود خودش، پسري كه از همه بلندتر باشد و نوال وقتي مي
ها و بازوهايش مثل آقاي نـوال؛   قدش مثل رسول شود، شانه. كابينت بااليي بردارد صدايش كند

نـوال  . خواهد جا كه ميبتواند نوال را وقتي پير شد بردارد و روي دست ببرد به هر ك. پهن و قوي
دانست وقتي پسـرش را بگذارنـد    مي... اش برود تا بزرگ شود صدقه بگذاردش جلوش و هي قربان

. اش آمـد بـه خانـه    چرا بترسد؟ يك مرد داشت مـي . چيز نخواهد ترسيد توي بغلش ديگر از هيچ
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از بايـد بـه ايـن نكتـه نيـز توجـه كـرد كـه توضـيح          ]. 19[» مردي كه مال خـود خـودش بـود   
يـا  (عنوان سـوژه   كردن خود به خودبيگانگي زنان با اين بيان كه كنار توقع هر زني داير بر آشكار

طلبانـه و   كه يك توقع اخالقي است، در همان فرد وسوسة راحت) كننده همان فاعل آگاه انتخاب
ايش يا همان موجودي كه ديگران بر(شدن به ابژه  پذير گريختن از آزادي خويش و تبديل تسليم

  ].6[تواند جالب تلقي شود  نيز وجود دارد، مي) گيرند تصميم مي
طلبـي، نيازهـا و    اگر قرار باشـد كـه از جـاه   . زند خانوادة پدرساالر بر محور حكم پدر دور مي

دريافت يك نفر تبعيت شود، معناي آن اين است كه ديگران زيردست هسـتند و كمتـر اهميـت    
گير كه مرد كسـي اسـت    حوريت و اصالت او و اين ذهنيت همهرياست مرد بر خانواده و م. دارند

آورد، باعث شده است كه مرد موجـودي بـراي    جنگد و پول و افتخار مي رود، مي كه به شكار مي
مفهـوم  ؛ ]29[رشد باشـد و زن موجـودي درخـود يعنـي ديگـري، سـاكن و وابسـته         خود و روبه

شود و با معنـاي مردسـاالري    زن تعريف مي، با محوريت مرد و فرودستي هرسخانواده در رمان 
ميل به پيشـرفت در  ]. 19[» خانة رسول«شان را گذاشته است  گره خورده است؛ نوال اسم خانه

زندگي و عدم همراهي روحي نوال با رسول باعث شده است كه رسول فرمانروايي مطلق خانه را 
هـر كـاري مـو    . خوري گم غذا مي از اين به بعد، تو هر چي مو مي. غلط كردي«: در دست بگيرد

الزم نكرده تـو  . ريم سر زندگي خودمون گيرم، مي رم خونه مي فردا هم خودم مي. كني گم مي مي
كند زيـرا   در اين زندگي، تنها مرد است كه اميد و ايدة ساخت دارد و پيشرفت مي]. 19[» بيايي

. تـر اسـت   شد يابد، در او فعالتواند ر كه مي» خود براي «نيمة برتر آدمي، يعني بخش مستقل و 
كنـد و   آنجـا او پيشـرفت مـي   . بايـد برونـد اهـواز   . رسول گفته بود ديگر نبايد خرمشهر بماننـد «

» خواست قدر زياد مي فقط رسول بود كه از زندگي اين«]. 19[» گيرد رود و گريد مي دانشگاه مي
زندگي نـوال  . درسة دخترهاخاطر مريضي و م زد حتي به چيز از كارش نمي به خاطر هيچ«]. 19[

. ش براي افتخـار بـود  ا حالي خوش«]. 19[» شد و دخترهايش با رسول بعد از تيم اداره شروع مي
ليسـانس   گيرد و فوق ليسانس مي«: اند آرزوهاي رسول نيز همه خودمحورانه]. 19[» براي كارش

م رسـول درس  رونـد انگلـيس كـه بـاز هـ      گيرد و مي گيرد و بعدش از شركت نفت بورس مي مي
در تقابل با نوال كه به سكونت و درخودماندگي گرفتار است، بيشتر انرژي رسول ]. 19[» بخواند

نفهميد رسول چطور برگشـته بـه زنـدگي و هـي دارد بـزرگ      ] نوال[«: شود صرف رشد خود مي
همـة  ... چيـزش  شان از آن بـه بعـد مـال رسـول بـوده همـه       زندگي... شود از او شود و دور مي مي
هاي فمنيستي، مذكربودن بـا   به اعتقاد بسياري از ديدگاه]. 19[» گرفت ها را خودش مي صميمت
يا به عبارتي مردانگي بـا معنويـت، اصـالت و    » در خود بودن«بودن با  و مؤنث» براي خود بودن«

بودن، وابستگي و روزمرگي يكي شـده اسـت    اي استقالل و آفرينندگي و زنانگي با ماديت، حاشيه
نوال در اين زندگي، در عين بودن با رسول در زير يك سقف و در يك خانه، جايگاهي براي  ].6[

: بودگي، چهرة شاخصي از وضعيت او در خانة رسول اسـت  كند و تصوير درحاشيه خود حس نمي
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ش با رسول جـدا شـده بـود و داشـت او را بـا      ا راهي كه از زندگي خودش را سپرده بود به كوره«
  ].19[» ايي كه ديگر رسول نبودبرد ج خودش مي

انگـاري زنـان،    سـازي و فرودسـت   رفـت از معضـل غيريـت    هـا بـراي بـرون    حل فمنيسـت  راه
هاي فطري آنان و زدودن  بخشي به زنان در مورد توانايي الخصوص از سوي خود زنان، آگاهي علي

هـر  «: ني اسـت هاي فرهنگـي جوامـع انسـا    انگاري زنان در انگاره پنداري و فرودست تفكر ديگري
ايـن  ]. 19[» بودن پالوده كند’ ديگري‘و ’ فرعي‘مؤنثي بايد روح خود را از پليدي هرگونه تصور 

زدايي شود و اين آلودگي هـيچ نيسـت جـز     بيند كه بايد از آن آلوده بينش جامعه را يك كل مي
زدايـي از   غيريت. عنوان سوژه عنوان ابژه، به سوي تلقي او به حركت به سوي تغيير تلقي از زن به

شمردن استعدادهاي ذاتي و ويـژة زنانـه در آنـان بـه توانمندسـازي، يكپـارچگي و        زنان و محترم
پـذير   تماميت فقط در صـورتي امكـان  / يكپارچگي. ايجاد حس عامليت در زنان منجر خواهد بود

كـه   صـورتي ديـده شـود     شـود، بـه   است كه صفات انساني كه معموالً مردانه و زنانه توصيف مي
هـا، در كنـار    فمنيسـت  بـه اعتقـاد برخـي بـوم    . بخشي از طيف هر دو جنس در نظر گرفته شـود 

هـاي معنـوي نيـز بـراي      توان از امور معنوي و مخصوصاً جمـع  بخش فرهنگي به زنان، مي آگاهي
. منـد شـد   توانمندسازي زنان و تالش در جهت كمك به رشـد عـاطفي و اسـتعاليي آنـان بهـره     

شـود؛   نشده تقويـت مـي   هاي آزمون اساس آگاهي از تجارب شخصي و فرضيه برمعنويت در افراد 
گر، مطالعـه و بحـث،    هاي حمايت تواند شامل گروه دهد، مي محفل معنوي كه آگاهي را ارتقا مي

اگر زنان بتواننـد از تجربـة دينـي و    . ها باشد دعاي خاموش يا محل تحصني براي همة اين گروه
و معنـوي   1توانند منـابعي بـراي حمايـت روانـي     ها مي ، اين گروههاي خود سخن بگويند پرسش

ها به جاي امني براي بيان حقيقي تجربيات افراد تبديل شود، اعتمـاد و   باشند؛ هرگاه اين محفل
هـاي   يـا حالـت   2هاي عارفانه موجب افزايش قـدرت فراروانـي   جذبه. شود خرد جمعي پديدار مي

  .شود هاي خلسه يا تشديد مي ت با حالتشود و معنوي مي 3آميز خلسه/ توهمي
، تصوير نخستين از نوال سيماي زني اسـت درخودمانـده، در حاشـيه، بـدون     هرسدر رمان 

گـر   شده، كه تمام تالشـش را مصـروف اكتسـاب نيـروي حمايـت      سازي اراده، مردطلب و ديگري
ه در ازاي قيمـت شـده اسـت كـ     قـدر و   چندان در چشـم وي بـي   هويت زنانه آن. كند مردان مي

آوردن يك نرينة قدرتمند حامي، چشم بر تقدس مادرانگي و حقوق فرزنـد دختـر خـود     دست به
و   يابي داليل ظهور و بروز چنين روحيه ريشه. شود بندد و حاضر به معامله بر سر دخترش مي مي

نـه  بومي و خشـونت مردا  ـ شخصيتي در نوال، ما را به سرمنشأ تربيت و تكريم مردپسند فرهنگي
استيصال و خسـتگي روحـي زن، در عـين داشـتن همسـر،      . كند و تهديدآميز جنگ راهبري مي

ش بـه اكـرام   ا اي امن و نسبتاً مرفه، نشان از كمبودهاي عاطفي او و نياز حقيقـي  فرزندان و خانه
                                                        

1. pscychological support 
2. extra ensory perception 
3. hallucination 
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قـدري خـود را    تمامي باخته است، اما علـت ناكـامي و كـم    نوال باورهاي خود را به خود به. است
آميز فرهنگ عمـومي بـا    به عبارت ديگر، رفتارهاي تبعيض. داند به نداشتن فرزند پسر ميمربوط 
باوراند كه هم خـودش   گونة شاخص، برخورد رسول، مرد خانواده، با دختركانش به او مي زن و به

آمد  خرمشهر كه بودند، وقتي رسول از پااليشگاه مي«: ندا و هم دو دخترش در موضع جنس دوم
خريد؛ تفنـگ، آدم آهنـي،    برايش توپ مي. برد لب شط گرفت سردست و مي ان را ميخانه، شره

كـرد   كرد و سـوار مـي   بست روي تخته، فرفره درست مي نشست و آرميچر مي ها مي ساعت. آچار
بـردش اسـتاديوم    شرهان يك سالش نشده بود كـه رسـول مـي   . رويش كه بچرخد و بچه بخندد

نشـاندش بغـل خـودش پشـت      رفتند، مـي  بيرون كه مي. ببيند هاي صنعت نفت را آبادان تا بازي
بـردش پااليشـگاه، پـيش     ها كه كار كم بـود، مـي   چهارشنبه. زد فرمان و برايش بيخودي بوق مي

هـا   توي مهماني. ها را بدوزند با آرم شركت نفت داده بود برايش بيلرسوت تكنسين. همكارهايش
؛ ...انـيس را هـم  . وقت نبرد اداره رسول امل را هيچ... بين مردها. شرهان هميشه بغل خودش بود

اي  اما در تصوير دوم از نوال، بـا چهـره  ]. 19[» ...وقت با دخترهايش تنها بيرون نرفت رسول هيچ
شـويم؛ ايـن تصـوير، نـوال را در حـالي نشـان        كامالً متفاوت از او نسبت به چهرة اول مواجه مي

نوال تمام اين مدت را در . اش گذشته است و خانواده دهد كه شش سال از مفارقت او از خانه مي
جـان   محيط زنانة دارالطلعه، دور از مردان و جمعيت و تمدن شـهري و در خلـوت طبيعـت نـيم    

چـه بـه    شود، نوال اگـر  در اين تصوير، كه از زاوية ديد رسول روايت مي. زده، گذرانده است جنگ
نش او چنـان آرامـش و شـكوهي بـه چشـم      جهت ظاهري بسيار تكيده شده است، در كنش و م

كند، مرد در حـاالت   وقتي كه نوال شروع به صحبت مي. كند آيد كه مرد را كامالً مرعوب مي مي
: يابـد  ها را از دست داده است مـي  هايي از تمام مرداني كه نوال آن چهره و حتي صداي او نشاني

... كـرد  رفت، نزديك زمين پرواز مي اه نمير. رفت، روح بود، كند و آرام نوال آدم نبود كه راه مي«
صدايش هـم صـداي نـوال    ... از آقاش، از شرهان و. هايش ساخته شده بود تنش از تن تمام مرده

و به ايـن ادراك در  ]. 19[» آمد صداي آقاش بود كه از گلوي نوال مي. دار كلفت بود و خش. نبود
اي فرهنگي و محيطيِ اثرگـذار بـر هويـت و    ه گيري از واسطه رسد كه گويا با فاصله باب نوال مي

قيـد و شـرط خـود، بـه آن      نيز به جهت ايجاد پيوند روحي با طبيعت و همچنين با پذيرش بـي  
در تحليل تغيير شخصيت نـوال، عـالوه   . يكپارچگي و اقتدار شخصيتي و روحي دست يافته است

. رت فراروانـي نيـز اشـاره كـرد    گيري از قـد  گفته، بايد به نقش امور معنوي و بهره بر عوامل پيش
مانـد كـه    آوردنشان، به آييني مقدس مي ها و بچه هاي مرده و زنده شدن آن مراقبت نوال از نخل

كند بود . حركاتش عادي نبود«: گيرد آميز صورت مي در ساية نيروهاي باطني و در حالتي خلسه
فيد تن نخل را مرتـب كـرد و   نوار پارچة س. اي عميق در خلسه. رفت انگار در خواب مي. و عجيب

  ].19[» خواند انگار توي گوشش چيزي مي. صورتش را به آن چسباند
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  زنانگي مقدس و نجات زمين / مادرانگي
مثالي يا ايزدبانوان زمين  الگوي مادر ها براي احياي حرمت و هويت زن و زمين، كهن فمنيست بوم

گونة باشندگاني مينـويي   ايزدان و ايزدبانوان را بهانداز  تاريخ دين، چشم«: كنند را دوباره طرح مي
هــا، زمــين جايگــاهي برجســته دارد و قاعــدتاً  كنــد كــه در ميــان آن برتــر و كهتــر وصــف مــي

از زمـاني كـه   ]. 22[» بخشي ايزدان داراي همة صفات جنسـيت مادينـه و مادرانـه اسـت     تجسم
كنندة مظاهر بـاروري و توالـد و    عنوان مجسم انسان راز حاصلخيزي زمين را كشف كرد، زمين به

عنـوان   و بـه ] 3[تدريج تقديس يافـت   در مقام برآورندة نيازهاي بشر مورد توجه قرار گرفت و به
مادركبير يا ايزدبانو مورد پرستش بود و مظهر نيروهاي طبيعي و مافوق طبيعي چـون زنـدگي و   

داري و  اي زايـش، نگـه  الگـويي زمـين، نيروهـ    كمبل در شرح كهـن . رحمت و نعمت شناخته شد
تالش بـراي تكـريم زمـين بـا     ]. 17[داند  پرورانندگي زمين را تجسمي از زنانگي و مادرانگي مي

تـا  «: هاسـت  فمنيسـت  هاي اصلي بـوم  شان جزء برنامه هاي فطري بخشي زنان بر توانمندي آگاهي
يافتـه   دي شخصيتگونة ايز زماني كه انساني در زمين ريشه دارد، بزرگداشت آييني زمين، چه به

باشد يا نه، باقي خواهد ماند و اين مام بزرگ، فرزنداني خواهـد داشـت كـه بـا احتـرام بـزرگش       
، مدعي بـود كـه زنـان در جامعـة ابتـدايي،      حق مادري، در كتاب 1ياكوب باخوفن]. 22[» دارند

داشـت كـه    اي از تاريخ با عنوان مادرساالري اعتقاد فرهنگ را توسعه دادند و همچنين به مرحله
هاي قرن نـوزدهمي امريكـا، نظريـة بـاخوفن را      فمنيست. جامعة ابتدايي را از بربريت خارج كرد
العمـر ايـن    ها زنان را به سبب غرايز مادرانه و ايفاي مـادام  گسترش دادند؛ اين دسته از فمنيست

مـردان   تـر و پرهيزكـارتر از   هـاي جنسـي، ضـعيف    تر از مردان و به دليل سائقه دوست نقش، نوع
حفظ طبيعـت  : ها معتقد بودند كه اين خصايص رسالتي ويژه به زنان داده است آن. انگاشتند مي

نامـة   قطـع . چـون و چـراي مـردان    گري، رقابت و خشونت برآمده از سلطة بـي   و جامعه از ويران
طبيعـي زنـان در صـلح و    / شوراي امنيت سازمان ملل، با توجه به موضوع نقش جنسيتي 1325
بايست در حل منازعه و برقراري صلح پايدار مشـاركت   كند كه زنان مي زمين، تصريح مي امنيت

  ].5[به اتفاق آرا به تصويب رسيد  2000اكتبر  31نامه در  داشته باشند؛ اين قطع
شود؛ هر دو به يك اندازه  هاي جنگ بر زن و زمين مشترك تصوير مي ، آسيبهرسدر رمان 

سـرپناه   عقبـه، مـأيوس و بـي    زنـان بـي  : انـد  دانة جنگ لطمه ديـده و در يك راستا از خشونت مر
ها كه شاخصة اصلي طبيعـت ايـن ديـار     هايي از جنگ بر بدن دارند؛ نخل اند؛ برخي جراحت شده

انـد و   سر افتاده زادند، بي هاي بسيار مي هاي پيش از جنگ هر سال بچه هستند و در آرامش سال
اند و زايش و شيردهي ندارند؛ منطقة  انگي خود را از دست دادهزن  ديده از جنگ، ها نيز آسيب دام

ت    از ايـن ] رسـول [«: برداشته از جنگ درآمده است دارالطلعه در انحصار مادينگي زخم همـه زنيـ
هـاي خـود و زمـين     در اين فضاي تماماً مؤنـث، زنـان بـه تـرميم زخـم     ]. 19[» كنار هم ترسيد

                                                        
1. Johann Jakob Bachofen 
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يعت و جدايي از فرهنگ و تمدن مردمحور، مجـالي بـراي   ند؛ همچنان كه از پيوند با طبا مشغول
بازگشت به خويشتن و احياي خود طبيعي براي نوال پيش آمده است و نوال با سفر شهودي بـه  
رشد استعاليي خود پرداخته است، طبيعت هم با بازگشت انسان به نوعي حيـات بـدوي، بـدون    

ا و احياي نيروهاي رويانندگي و پروراننـدگي  ه تكنولوژي و در ساية صلح، در حال بازيافت دارايي
. بچـه داده . بيني؟ سيلش كـن  يه مي او نخل بلنده«: مادرانگي مقدس است/ خود يا همان زنانگي
از پـايينش  . ببين شاخه سبزايه. همو نخله كه زنت نشسته بود سرش. او دور. درست ببين عيني

آميز و در عين  قه گوياي زندگي مسالمتشده در اين منط نحوة زندگي تصوير]. 19[» زده بيرون
. در روشني شـكل ديگـري داشـت   ] دارالطلعه[روستا «: احترام انسان و طبيعت در كنار هم است

بـاال  ... انگار كسي، كساني، خاك را جارو كرده و خارها را شانه كشـيده بودنـد  . تميز بود و مرتب
آميـز يـا    نيروي خشـونت ]. 19[» بودترين آسماني بود كه رسول به عمرش ديده  ها آبي سر نخل
هـم   هـا بـا   همة پديـده . خواهي خود را بر ديگري تحميل كند وجود ندارد جويانه كه فزوني برتري

ا «: برابر و در آشتي هستند چنـد تـا   . كسـي كـاري بـه كـارمون نـداره     . ئي جا خوبه برامون يومـ
. وزي باز خرمـا داشـته باشـيم   شايدم يه ر. بافيم اگه سعفي پيدا كنيم حصير مي. گاوميش داريم

ماندة طبيعت براي امرار  از باقي]. 19[» همه كس هميم. طور هست آريم هر خرج خودمونه درمي
حال با مراقبت و پـرورش خـود بـه بازگشـت زنـدگي بـه        عين كنند و در معاش خود استفاده مي

مـون   زنـدگي . يـد خـدا  ولي حاال انگار نخال قراره بزان به ام«: كنند طبيعت و جانداران كمك مي
ايــن تصــاوير يــادآور مفــاهيم مــادرانگي مقــدس اســت كــه ]. 19[» شــه يومــا داره عــوض مــي

شـمرند و معنـاي    الخصوص طبيعت الزم مي ها آن را براي احيا و آبادي جهان و علي فمنيست بوم
ـ     «: دانند آن را در مراقبت، تربيت و پرورش مي » دزنان فطرتاً ميـل بـه محافظـت و پـرورش دارن

دارم  شـون مـي   تـا عمـر دارن نگـه   «: كننـد  زنان در دارالطلعـه چنـين نقشـي را ايفـا مـي     ]. 27[
در دارالطلعة بـدون مـرد و خشـونت، در سـاية مراقبـت مادرانـة زنـان،        ]. 19[» ]ها را گاوميش[

پذيرد و نوال قدرت مـادرانگي بـراي نجـات زمـين را بـه       هاي طبيعت التيام مي اندك زخم اندك
هـر روز  . كنه براي نخالي سوخته شيش ساله ئي زن داره مادري مي«: رسانده است منصة ظهور

. كنـه  كنـه، نازشـون مـي    لبـاس تنشـون مـي   . زنه باشون حرف مي. شينه آد مي مي. كارش همينه
  ].19[» شن دارن سبز مي. نخال جون گرفتن بعد ئي همه سال. سيلش كن عيني

بديل شده است؛ اين دگرديسي و نـوزايي نتيجـة   نوال در دارالطلعه به يك قهرمان شاخص ت
معنويت به كمال انساني زنانه و سفر دروني زن و ادراك قدرت عامليت و اصـالت خـويش اسـت    

ورزي انتقادي به هويـت و موجوديـت خـود بـدان      كه در ساية استقالل فكري و ذهني و انديشه
آوردن زمينة اتصال او با  با فراهمهمچنان كه طبيعت به نوال پناه داده است و . دست يافته است

خويشتن خويش، به موجوديت او اصالت و فاعليت بخشيده است، نوال نيز بـا قـدرت مـادرانگي    
رسـول شـبيه بـه    / خود در حال حيات دوباره بخشيدن به طبيعت است؛ امري كه از چشم مـرد 
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نـوال، در  ]. 19[» گـن؟  چـي مـي  . يـه زنـده كـردي    گن نخـالي مـرده   زنا مي«: نمايد معجزه مي
هاي طبيعي خود پي بـرده   دارالطلعه، بيش از هر زمان ديگري به قدرت و ارزش زنانگي و قابليت

زن / هاي اعجازآميز طبيعي خـود  است و با مراقبت از زمين و جانداران نااميد با استفاده از نيروي 
از همـون  . ئـي نخـال   نشست پا«: زنانة خود را به ظهور رسانده است/ توانمندي و عامليت مادرانه

رده  چي مادر هر. گفت مادرشونم. اول آب ريخـت  . هـي بهشـون دسـت ماليـد    . ام كه تو جنگ مـ
. پيـرهن دوخـت  . رفت شهر براشـون پارچـة سـفيد آورد   . بعد باد و خاك، تميزشون كرد. پاشون

ن، كشه بهشـو  طور كه داره دست مي يه روز، دو سال پيش بود، اومدم ديدم همين... تنشون كرد
عين قبلِ جنگ كه نخـال بيسـت تـا    ... ن عين نخل مادري كه زنده. از بغلش. شون بچه داده يكي

رده از جنـگ، در حـال      ]... 19[» دادن سي تا بچه مي در دارالطلعه، از اثر تربيت زنانـه، زمـين مـ
بعد هشت سال جنگ و ئي نُه سال بعدش، تو كل ئـي زمـين فقـط همـين     «: جان گرفتن است

زمـين داره  «]... 19[» آيـيم  با همين سه تا نخل داريـم از مردگـي درمـي   ... بچه دادننخالن كه 
  ]. 19[» شه زنده مي

  نتيجه
، نوشـتة نسـيم   هرسفمنيسم در داستان  هاي نظرية بوم جوي مؤلفهو هدف از اين تحقيق، جست

  :مرعشي، بود و اين نتايج به دست آمد
رد، فرهنــگ مردمحــور، زن و طبيعــت را دا فمنيســتي ابــراز مــي همچنـان كــه نظرگــاه بــوم 

گيرد و جهان را به سـمت جنـگ و    نمايد و تقدس و اصالت طبيعي را از آن مي سازي مي ديگري
مانـده و   چنـين جايگـاهي را بـراي زن فرودسـت و درحاشـيه      هرسكشاند، داستان  خشونت مي

فمنيسـتي،   ة بـوم نظري. كند زده توصيف مي طبيعت رنجور در فرهنگ مردساالر و در متني جنگ
شـان را عـاملي بـراي رشـد      آگاهي زنان از اصالت خود و ايمانشان به نيروهاي اعجازآميز طبيعي

، نـوال، بـا جـدايي از    هـرس شخصيت زن داستان . داند استعاليي آنان و نجات محيط زيست مي
ده بودگي بر او تحميـل نمـو   سازي را به شكل فرودستي و در حاشيه فرهنگ مردمحور كه غيريت

يابـد كـه    اش دسـت مـي   هـاي طبيعـي   است، به شناخت و باور درست در موضوع خود و قابليـت 
ايـن دگرديسـي انديشـگاني بـه او     . داننـد  الگوهاي بشري آن را امري مقدس مي بسياري از كهن

آور كه در اصـل همـان هويـت اصـيل و      كند تا به شكل يك قهرمان با نيروهاي اعجاب كمك مي
تـوان   پـس مـي  . زنانگي تقديس شده است، به زنده كردن طبيعـت بپـردازد   /طبيعي و مادرانگي

چندان از خود و زنانگي اصيل دور شده بـود كـه فرزنـد     گفت زني كه از تأثير آبژگي تحميلي آن
چنـان قدرتمنـد    كند، با ادراك خود اصـيل، آن  دست آوردن فرزند نرينه مي دخترش را قرباني به

  .زمين ياري رساند تواند به نجات شود كه مي مي
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