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    چکیده

ل مرتبط با آن، از جملـه واقعیـاتی اسـت کـه     ئجنسیت و مسا

انســانی بـوده و مبـانی اولیـه     ع ـامـ ه جوـهمواره مورد توجـ 

ادبیـات یکـی از    .بندي اجتماعی را تشـکیل داده اسـت  تقسیم

هـاي بازتـاب مفــاهیم جنسـیتی، از جملــه    تـرین عرصــه مهـم 

هاي هویتی زنـان، در ایـران و جهـان بـوده     ها و بحرانتبعیض

هاي است. زنان چه در مقام نویسنده و چه به عنوان شخصیت

ی از جایگاه کلـی زنـان در جامعـه و وجـوه     هایداستانی، جنبه

انعکـاس   -هاي اخیـر به ویژه در ادبیات دهه -هویت زنانه را 

 و محتواي زنانه در رمان و داسـتان،  نویسی زنانداستان اند.داده

نشـانه  ، عالوه بر پیوندي که با عرصه ادب به طـور کلـی دارد  

 بسیار مهمـی از تحـول اجتمـاعی، فرهنگـی و انسـانی بسـیار      

عمیقی است که در صد سال گذشته در عرصـه زنـدگی زنـان    

، نوشـته  »هـا لنگه به لنگه«داستان کوتاه  .در ایران رخ داده است

 .محور از زنـدگی یـک زن اسـت   زویا پیرزاد، روایتی جنسیت

عالوه بر این، بازتاب ذهنیت زنانـه نویسـنده، ایـن داسـتان را     

زاویـه هویـت    شناسـانه، از مورد مناسـبی بـراي مطالعـه روان   

، یکی از محورهاي نظریـه  »هویت زنانه«جنسی ساخته است. 

کـه در   شناسـی فمینیسـتی اسـت   کارن هورناي، بنیانگذار روان

 مطالعات ادبی و تحلیلی، بسیار مـورد توجـه و کارآمـد بـوده    

است. ویژگی مهم نظریه کارن هورنـاي کـه زمینـه تطبیـق بـا      

بـر رابطـه    تأکیـد ازد، سـ هـا را فـراهم مـی   داستان لنگه به لنگه

گیري هویت جنسی زنانه است. ایـن پـژوهش   اجتماع و شکل

ها چه در پی پاسخ به این پرسش است که داستان لنگه به لنگه

هاي هویتی زنانه را در انطباق با نظریه کـارن هورنـاي،   ویژگی

تحلیلی و نتیجـه  -یفیاست؟ روش تحقیق، توص متجلی ساخته

این امر است که هویت زنانـه در ایـن   آمده مبین اولیه به دست

داستان، تا حد زیـادي، برسـاخته معیارهـا و تعـاریف جامعـه      

سنتی از زنان است و هرگونه تعارض با این معیارها بـه منزلـه   

 شود.     پریشی قلمداد میبحران هویت، بیماري و روان

ها، زویا پیرزاد، کارن هورناي، هویت لنگه به لنگه :هاکلیدواژه

 .هزنان
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Abstract 

Gender and related issues are among the facts that 
have always been important to human societies 
and have formed the basic foundations of social 
division. Literature has been one of the most 
important areas of reflection of gender concepts, 
including discrimination and identity crises of 
women, in Iran and the world. Women, both as 
writers and as fictional characters, have reflected 
aspects of the general position of women in 
society and aspects of female identity, especially 
in the literature of recent decades. Women's 
stories, in addition to its connection with the field 
of literature in general, is a very important sign of 
the profound social, cultural and human 
transformation that has occurred in the field of 
women's life in Iran over the past hundred years. 
The short story “Lengeh Be Lengeh (The ill-
matched ones)” written by Zoya Pirzad, is a 
gender-based narrative of a woman's life. In 
addition, the reflection of the author's female 
mentality makes this story a good case for 
psychoanalysis from the perspective of sexual 
identity. “Female identity” is one of the main 
elements of the theory of Karen Horney, the 
founder of feminist psychology, which has been 
mostly focused on and effective in literary and 
analytical studies. An important feature of Karen 
Horney's theory, which provides the basis for 
adapting with the story Lenge be lengeha, is the 
emphasis on the relationship between society and 
the formation of female sexual identity. This study 
seeks to identify the features of female identity 
manifested in the story of Lenge be Lengeha in 
line with Karen Horney's theory. This study 
employed a descriptive-analytical design. The 
results indicated that the female identity in this 
story is largely based on the criteria and 
definitions of the traditional female society and 
any conflict with these criteria is considered an 
identity crisis, psychopathology, and psychosis. 
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 مقدمه

صد سال اخیر محل هایی که در یکیکی از عرصه

حضور مستمر زنان بوده، ادبیات داستانی است. 

ادبی، بنا به برخی خصوصیات ماهوي و  ۀاین گون

بستر مناسبی براي  زنان مالحظات اجتماعی، 

بوده تا در چارچوب خالقیتی انفرادي، به بروز 

آرمان و اندیشه خود بپردازند. زنان نویسنده بر 

اساس خاصیت ذاتی ادبیات، موجد جریانی از 

 اند. ادبیات با محتواي جنسیتی بوده

به سبب شکل گرفتن  ]هاداستان[ زنان«

اتی فردیت وخود در وجودشان، خواستار مطالب

ها داراي ویژگی جنسیتی جدید هستند. این زن

اما  ،اند. هوشی معمولی دارندقابل لمس و مقبول

از این پس فرودست بودن، پس رانده شدن و 

این دسته از زنان سعی  تابند...تحقیر را برنمی

کنند وضعیت خود را به خصوص با نقد می

روابط قدرت نابرابر بین زن ومرد و حتی دیگرانی 

حضور تحمیلی در زندگی آنها دارند و به  که

ها ومعانی مربوط به زن بودگی، کارگیري نشانه

ال ؤقراردادها و قوانین مسلط بر جامعه را زیر س

 )73:1389 (پرستش و همکاران،. »ببرند

گرا و هاي جنسیتسواي برخی گرایش 

فمینیستی که در ادبیات برخی نویسندگان زن، 

اب ناخودآگاه جنسیت در قابل ردیابی است، بازت

-ادبیات نیز، موضوع بسیاري از مطالعات جنسیت

 هاي اخیر بوده است.محور داستان و رمان در دهه

که  رزاد نیز از زمره نویسندگانی استزویا پی

هاي اخیر، مورد مداقه و هایش در سالداستان

است.  از منظر انعکاس جایگاه زنان بوده پژوهش

مقایسه «توان به مقاله ت میاز جمله این مطالعا

 »پورل زنان در آثار زویا پیرزاد و منیرو روانیمسائ

 .نوشته قاسم ساالري و فروزان نجفی اشاره کرد

هاي در این پژوهش، ضمن در نظر داشتن تفاوت

ل مرتبط با سبکی و ادبی دو نویسنده، طرح مسائ

زنان، همچون استقالل شخصیتی و مالی، 

ها، ازدواج نقد سنت توانمندي مدیریتی،

زودهنگام دختران، ضرب و شتم زنان، کار 

تکراري در خانه بر اساس کیفیت و کمیت، در 

پور مقایسه هاي زویا پیرزاد و منیرو روانیداستان

 است. شده

نگاهی به فلسفه وجودي زن در دو «مقاله  

و   ، زنان دو رمانِ»رمان زویا پیرزاد

را از لحاظ کارکرد 

بر نقش  تأکیدکند و با جنسیتی زنانه بررسی می

رسد خانوادگی و اجتماعی زنان، به این نتیجه می

ریزي زندگی و آینده که زنان آثار پیرزاد در طرح

پیرزاد معتقد است « ند:هست نوین توانمند و مقتدر

زن با شناخت ابعاد وجودي خود به شناخت 

ت رشد و تعالی و تکامل خود و در مسیر درس

 (پورتقی و عقدایی،. »یابدنهایت جامعه دست می

1400 :50( 

زنان، سلطه و تسلیم در آثار «همچنین مقاله 

هاي پیرزاد را در دو زنان داستان، »زویا پیرزاد

-بندي و تحلیل میعرصه سلطه و تسلیم، تقسیم

کند و  در مجموع رویکرد آثار او را فمینیستی 

نگاه پیرزاد مبنی بر تسلط زن بر «کند: قلمداد می

او خواستار جایگاهی است که حق  مرد نیست،

اي که موقعیت آنان هم در آنهاست، به گونه

خانواده و هم در نظام اجتماعی مشخص و تعیین 

که به نام آزادي، همچنان شده باشد، نه این
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 (حیدري و بهرامیان،. »شده باقی بمانندسرکوب

144:1389( 

ها، از کتاب داستان کوتاه لنگه به لنگه

هایی ، به طور همزمان واجد ویژگی

جنسیتی را به شکلی  -شناسانهاست که نگاه روان

کند: عالوه بر اینکه نویسنده معطوف می مضاعف

داستان زن است، شخصیت داستان نیز زنی است 

 روهبا بحران هویت زنانه و قضاوت جامعه روب

ست و عدم انطباق او با مطالبات جنسیتی جامعه، ا

پزشک ک روانـه کمـد بـاري نیازمنـاز او بیم

به این ترتیب، داستان، چه از زاویه  .سازدمی

درونیات شخصیت و چه از منظر مناسبات بیرونی 

 شود.شناسانه معنا میروان-او، داستانی زنانه

و  هورناي براي تضاداز آنجا که نظریه کارن  

نه  -هاي درون آدمی، منشأیی اجتماعی تعارض

،  مفهوم هویت قائل است -زیستی و بیولوژیک

ه ـاس جامعـا مقیـزنانه را در ارتباط مستقیم ب

سنجد و به همین دلیل مناسبت موجهی براي می

 ها دارد.مطالعه تطبیقی با داستان لنگه به لنگه

-اجتماعی  توان نظریه نظریه هورناي را می« 

 تأکید، لمداد کرد؛ زیرا او در نظریه خودرهنگی قف

اعی دارد ـگی و اجتمـوهاي فرهنـاد روي الگـزی

در  کنندهنـم و تعییـین مقوالت را عواملی مهو ا

: 1388 (دارابی، .»دـدان ت میـگی شخصیـگونـچ

68( 

هاي همؤلفاین پژوهش در راستاي بازیابی 

از مفاهیم ها هویت زنانه در داستان لنگه به لنگه

بنیادین نظریه شخصیت کارن هورناي، به روش 

 برد.تطبیقی و تحلیلی بهره می

 

 هالنگه به لنگه

ها و رؤیاهاي زن که  داستان با شرح خواسته

شود. او دلش  راوي داستان نیز است، آغاز می

دانه جلویش بگذارد، خواهد انگور بی می

 هاي والت دیزنی ببیند و همچون سیندرال کارتون

اي عاشق یدبرفی در قصري زیبا، با شاهزادهو سف

اما  ،پیشه و فرزندي همواره تمیز زندگی کند

داري است،  که زن خانه هاي زندگی او واقعیت

هاي  اي دیگرند: رخت با یک فرزند، از گونه

هاي کثیف در عوض قصر تمیز و  چرك و کهنه

هایی که براي او ثمري جز خستگی  زیبا. واقعیت

نیز  شدر این میان، مادر ند.ندارو مالل 

 هایی در باب نظافت و راضی نگه داشتن توصیه

به او  همسر از جهت رسیدگی به سر و وضع

کند. اما او که زنی است متفاوت با مادرش،  می

با دلم «زنی که داستان زندگی خود را 

غاز کرده، چیزي فراتر از همه آ» تـخواس می

 ي خودش باشده براـزي کـخواهد؛ چی یها ماین

ا شوهر و مادرش در ـو وقتی این خواست را ب

پریشی محکوم  گذارد، آنها او را به روان میان می

زن که اطرافیان  د.برن پزشک می کرده و نزد روان

هایش،  را بی اعتنا نسبت به خواسته

را برآورده نشده و زندگی را  شهای خواسته

 هاي یابد، براي فرار از واقعیت آور می مالل

پزشک را  زندگی به رؤیاهایش پناه برده و روان

هاي  که مثل خودش عادت به کشیدن صورتک

خندان دارد، داراي احساسات مشترك با خود و 

بافی و خیال بیند در نتیجه نیمه دیگر خود می

  کند.اي آغاز میتازه
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 مفاهیم بنیادي نظریه کارن هورناي

ی ر زندگترین نهاد اجتماعی مؤثر ب نخستین و مهم

که نقش مهمی  فرد از نظر هورناي خانواده است

ترین دوره زندگی، یعنی کودکی فرد  را در حیاتی

کند. هورناي معتقد بود که کودکی تحت ایفا می

و امنیت کودك  سلطه نیاز به امنیت قرار دارد

وابسته به رفتار والدین با اوست. اگر کودك در 

و فقدان  ارتباط با افراد محیطش احساس امنیت

ترس را تجربه کند، رشد شخصیت بهنجاري 

 خواهد داشت. 

اي براي دوران  چه هورناي اهمیت ویژهاگر

اما در بررسی تضادهاي  ،کودکی فرد قائل است

درونی شخص تمام توجه خود را معطوف به 

کند و حتی بیشتر به وضع فعلی  گذشته نمی

درست است «نویسد:  کند. او می شخص توجه می

آمیز کودکی ارب ناهنجار و خشونتکه تج

مقدمات و شرایط شروع عصبیت را فراهم 

هاي فعلی  اند، ولی علت مشکالت و ناراحتی کرده

شخص عصبی منحصر به آن مقدمات و شرایط 

ناسالم کودکی نیستند. به اعتقاد من عالوه بر 

شود، محیط و  وقایع تلخی که فرد با آن مواجه می

کند  در آن زندگی می شرایط اجتماعی که انسان

اي در ایجاد امراض عصبی  فوق العاده تأثیرنیز 

 )12: 1369 (هورناي، .»دارد

هورناي به رابطه و تناسب بین چگونگی 

تضادهاي فردي با چگونگی نوع مسائل اجتماعی 

کند و به خصوص به دلیل  اشاره می و فرهنگی

شناسی زنان یکی اش در حوزه روان مندي دغدغه

ها را   ترین این تعارض ترین و مهم از جدي

هاي  شناختی در تعریف از نقش هاي روان تعارض

 داند.  میزنان 

سنت به ارث رسیده از «: هورناي معتقد است

اش  دیدگاه زن به معناي خالصه شدن مشارکت

 ة(که در ابتدا بسیار قابل توجه بود) در حوز

: 1397 (هورناي، .»روابط جنسی و مادري است

219( 

دهنده تصویر نشان«این تعریف از نقش زن  

ساالر است؛ زنی که تنها زن در جامعه مردآرمانی 

آرزویش این است که به مردي عشق بورزد و آن 

مرد هم به او عشق بورزد؛ مرد را تحسین و به او 

 .»خدمت کند و حتی او را سرمشق خود قرار دهد

 )219 (همان:

بی از هویت او بازتا، در طرح سنتی از زن 

هویت شوهرش بود. هورناي اظهار داشت که 

ها و  زنان، مانند خود او، با پرورش دادن توانایی

دنبال کردن مشاغل، جویاي هویت خودشان 

ها  اما در این مسیر خود را دچار تعارض ،هستند

 یابند.  و تضادهایی بسیاري می

هاي  این نقش« کند: از این رو هورناي بیان می

کند که  هایی را ایجاد می عارضت ،سنتی و نوین

برخی زنان تا به امروز در حل کردن آن مشکل 

 )  252: 1397 (شولتز و شولتز، .»اند داشته

زویا «نوشته » هالنگه به لنگه«زن داستان 

 هاست.اي از این زن نیز نمونه» پیرزاد 

 

 هابازتاب هویت زنانه در داستان لنگه به لنگه

و تمایالت متضاد زن  ها داستان با شرح خواست

  گوید: شود. زن در جایی می آغاز می
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چروك، خواست با پیراهن خواب  دلم می...« 

هاي لنگه به لنگه موهاي شانه نکرده و جوراب

 جلو تلویزیون بنشینم و کارتون تماشا کنم.

هاي والت دیزنی را دوست داشتم. دلم  کارتون

تر بگذارم جلوم و دخ دانه  خواست انگور بی می

خاکسترنشین، زیباي خفته و سفیدبرفی و هفت 

 )75:1381 (پیرزاد، .»کوتوله را تماشا کنم

اي رنگین  خواهد سفره ما در عین حال میا 

دلم میخواست ظهر که « براي همسرش بیاندازد:

 آمد...ام با پیکان گرد گرفته به خانه میشاهزاده

از روي پلوي  خورش قورمه سبزي آماده بود و

و دوست دارد » شد زده بخار بلند می نزعفرا

هاي  آزار تبلیغ درست مثل کودکان بی«اش  بچه

و » لک به رنگ آبی آسمان تلویزیون، با لباسی بی

 »قصر تمیز و مرتب و بی گرد و خاك«اش  خانه

 باشد. 

 ترین عالمت تضادهاي درونی را هورناي مهم

ها،  ، حالتتناقض و عدم هماهنگی در رفتارها

داند و  ت و تمایالت شخص میاحساسا

طور که گفته شد به تضادهاي موجود در  همان

یک فرهنگ به عنوان یکی از عوامل به 

این  کند. تضاد در فرد اشاره می ةوجودآورند

ها تعارض در شخصیت زن داستان لنگه به لنگه

 نیز مشهود است.

به زبان « ، زندر فرهنگ و جامعه سنتی ایران«

 )10: 1386(منصوري،  .»داشتنام » منزل«کتابت 

جایی که هویت او در چارچوب آن و  

شد. به  کارهاي او در ارتباط با آن تعریف می

معیار و ، اي که وضع خانه و زندگی هر زن گونه

مالکی براي مورد تحسین و تمجید قرارگرفتن یا 

 نگرفتن یا به عبارتی خوب بودن یا بد بودن یک

ها مادر که نگهبان نگهزن بود. در داستان لنگه به ل

خدا را شکر «ري دارد: نیز چنین افکا ،هاست سنت

کن که مجبور نیستی با چوبک و آب سرد رخت 

 )77:1381 (پیرزاد، ....»چنگ بزنی. زمان ما 

گوید در آن زمان، خانه  طور که مادر می همان

و خانواده نسبت به خود زن از اولویت بیشتري 

 شد، میکه او مجبور اي  برخوردار بود. به گونه

ها و نیازهاي خود  نیازهاي خانواده را بر خواست

 مقدم بشمارد. 

، وظیفه و رسالت زن در در چنین محیطی«

به مرد است، یاري رساندن  گام نخست خدمت

و در موارد بسیار نادر، همراهی او در  به مرد

پیشرفت و یا در مسیر رو به کمالش و آنچه آینده 

اده است و یا به تعبیري بر در برابرش قرار د

ترین نقشی است  جبین او نوشته شده است، مهم

که بر عهده زن نهاده شده است. زن خوب زنی 

اش ه روح وروان خود و سالمتی جسمانیاست ک

را در خدمت خانواده بگذارد و در انجام این مهم 

. در دید به دل راه ندهد و درنگ نورزداي تر لحظه

و » نام«تی، مرد به زن عوض ارائه چنین خدم

و به او جایگاه  دهد می» هویت«و » نشان«

. به این معنا که زن، پیش از بخشد اجتماعی می

همسر شود، براي ۀ که ازدواج کند و راهی خانآن

نشان دادن هویت خود از نام پدر و یا در نبود او، 

کند.  اده میاز نام پدر بزرگ یا عمو یا دایی استف

مجموعه و وابسته به هویت زیرهویت او در واقع 

مرد خانواده است. پس از ازدواج نیز هویت او از 

 .»یابد طریق هویت شوهر است که معنا می

 ) 12: 1383زاده،  (حسین
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مورد دیگري که در جامعه سنتی بر ارزش زن 

افزود، نقشی است که او در به دنیا آوردن و  می

 کند.  تربیت فرزندان ایفا می

شده به دست ها تربیته به لنگهزن داستان لنگ

بسیاري از  ،روا مادر است. از اینسنت ی

ها  ها و تمایالت او در چارچوب خواست خواست

اما از طرفی  ،و انتظارات جامعه سنتی قرار دارد

خود را به زندگی او باز عناصر مدرنیته نیز راه 

راي او ماشین . به عنوان مثال شوهرش باند کرده

که  -زن نوعی -و زن  ه استشویی خرید رخت

ها  هایش مشغول چنگ زدن رخت تا دیروز دست

هاي خود را آزاد  ودي دستبوده، اکنون تا حد

ها داند یا یادگرفته است که با آن اما نمی ،یابد می

هایش از  دست ،. به عبارت دیگرباید چه کار کند

اما به  ،یابد ها مجال کوتاهی می چنگ زدن لباس

یگري هم ندارد که به آن قول خودش چیز د

 چنگ بزند. 

بتی فریدان  این احساس خأل را که ممکن 

مشکل «داري بیاید را  زن خانه است به سراغ هر

هر زن حومه «نویسد:  نامد و می می» نام و نشانبی

کرد.  نشین به تنهایی با آن دست و پنجه نرم می

کرد، غذا  ها را مرتب می خواب هنگامی که تخت

کرد، با  ها را با هم جور می روبالشیخرید،  می

خورد،  بادام زمینی می ةفرزندانش ساندویچ کر

جا  دختران و پسران پیشاهنگ را با اتوموبیل جابه

کشید، حتی  کرد، شب کنار همسرش دراز می می

اش همین  همه ترسید زیر لب از خود بپرسد: می

 )13: 1394 (فریدان، .»است؟

که در ماشین  هاي زن نیز در جایی به رخت

سبز،  زرد،« کند: نگاه می ،چرخند شویی می رخت

ار، دستمال و، شلندامآبی، لباس زیر، ، سفید

 .»هاي زندگیم تکهرومیزي،  گیري، روبالشی،گرد

 ) 77:1381 (پیرزاد،

باره تمام وجود خود را بیهوده او به یک

پرسد:  انگارد و در جدالی دائم از خود می می

و هر بار در ضمیر » م؟براي خودم چه دار«

کاش آدم همیشه «کند که  خویش واگویه می

 ،)77 (همان:» چیزي براي چنگ زدن داشته باشد

-مشغولیتواند خود را با دلاما در عین حال نمی

که به زعم او مبتذل و  هاي رایج در میان زنان

 قانع کند: ،اعتبارندبی

کیف لویی ...اندازي در بانک دفترچه پس« 

دوستانی که بشود با آنها درباره روش .یا ..ویتون

یا  درست جا انداختن خورش فسنجان حرف زد

تان دیگر غیبت کرد یا سلمانی پشت سر دوس

 (همان)   .»رفت

تر  گرااي نو به عنوان زنی که در جامعه او

زیست،  که مادرش در آن می اي جامعهنسبت به 

خواهد همان روش و سبک زندگی  زید و نمی می

-را تکرار کند، نخستین گام را در جست مادرش

 جوي هویت خویش برداشته است. و

هاي رشد مستقل  زنانی که امروزه از تکانه«

توانند این کار  می ،کنند هایشان پیروي می قابلیت

را فقط در ازاي پرداخت هزینه مقابله با 

هاي درونی انجام  ی و مقاومتهاي بیرون مخالفت

 ) 220: 1397 (هورناي، .»دهند

کند، این زن  طور که فریدان اشاره میهمان

من «گوید:  شنود که می درونش را می صداي

  چیزي فراتر از شوهرم، فرزندانم و خانه

 )31: 1394 (فریدان، .»خواهم می
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چیزي به عنوان یک زن، یک فرد و یک 

طور که هورناي با استناد به حرف  اما همان ،انسان

طور فرهنگ ما همان«کند، گئورگ زیمل اظهار می

دانیم فرهنگی مرد محور است و در نتیجه،  که می

به کشف زن و فردیت او  نیازيکم و بیش، 

 ) 93: 1397(هورناي،  .»ندارد

به همین دلیل است که وقتی زن چیزي براي 

مادر و  ،خواهد که به آن چنگ بزند خودش می

قدر غیرطبیعی  همسرش این خواست او را آن

برند. یا  پزشک می را نزد روان که او کنند تلقی می

خرد:  هایی که برایش می همسرش با هدیه

ماشین «و » شویی ماشین ظرف«، »گیري میوه آب«

این است که او براي  ةکنندتداعی» شویی رخت

، بلکه اطرافیانش نه هویتی جداگانه و مستقل

خورده با وظایف مادري و همسري و هویتی گره

بلکه  اجتماع،عرصه  داري دارد و نه خانه

آشپزخانه کانون زندگی اوست. هویت او با 

 همچنینخورد.  فضاي محدود خانه گره می

شود که خرید ماشین  مادرش که به او یادآور می

شویی به منزله به دست آوردن اندکی  رخت

آزادي و پرداختن به کارهاي مورد عالقه در این 

ان بلکه هنوز هم وظایف زن هم نیست،وقت آزاد 

تر و هنوز هم گیریم کمی سبک ؛است که بود

ها با هم،  اید جدا جدا شست. مالفهها را ب رخت«

 .»هاي بچه با همهاي زیر با هم، لباسلباس

 )77:1381 (پیرزاد،

محیط و اطرافیان خود را در  زن ،بنابراین

تضاد با این میل و صداي درونی خود و  مانعی 

بیند که  ود میهاي خ بر سر راه آزادي و خواست

خود را در یک «شود او  این از طرفی باعث می

دنیاي مملو از دشمنان آزاردهنده ببیند و روحاً 

 (هورناي، .»خود را تنها و بی کس حس کند

1369 :357 ( 

ته شد هورناي این حس تنهایی و چنانچه گف

دهنده را کسی بین اطرافیان و دنیاي آزاربی

باعث  دیگر طرف نامد. از می» اضطراب بنیادي«

د. او زنی است شوشود تضادهایی در او ایجاد  می

هایش در تضاد با دنیاي اوست. وقتی  که خواسته

ی که دنیاي یها هاي او با خواسته قدر خواستهاین

اطراف او، از او دارد متضاد است، او سردرگم 

داند چیزي که خودش دوست دارد  شود. نمی می

هد را انجام دهد خوا یا کاري که خودش دلش می

یا کاري که از او به عنوان یک مادر و یک همسر 

 انجام دهد.  ،رود انتظار می

گاهی ممکن است تضاد از «به گفته هورناي: 

 .»دشوبرخورد تمایالت شخص با وظایفش ایجاد 

 )19: 1398 (هورناي،

تواند  زن داستان مانند یک فرد سالم نمی

این موقعیت  تضادهاي خود را سامان و خود را از

نجات دهد، بلکه او مانند یک شخص عصبی در 

مواجهه با تضادهایش احساس درماندگی و 

تواند بین این دو نوع  کند، نه می سرگردانی می

خواست متضاد که درونش را چند تکه کرده، پلی 

تواند مانند مادرش یا زنانی مانند  ند و نه میزب

ظر ها را در ن مادرش فقط یکی از این خواست

بین  تواند تضادهایی را از پس وقتی او نمی ؛گیرد

 مجبور است با آنها مماشات کند.  ،ببرد

روش این مماشات و مدارا نیز بستگی دارد به 

هاي  اینکه شخص جزو کدام یک از تیپ

گزین باشد. روشی طلب یا عزلتمهرطلب، برتري
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شود این است که وقتی  که در زن مشاهده می

، به کس را برطرف کند ضادهاتواند خود ت نمی

 کند تا تضادهایش زیرسایه او دیگري تکیه می

یکپارچه شوند. این وابستگی به دیگري یکی از 

هاي روشی است که هورناي آن را  تاکتیک

د را فرد خو«مهرطلبی نامیده است. در این روش 

دهد و از او  ه مییکترین فرد محیط خود ت به قوي

و بد زندگی وي را  خواهد که مسئولیت خوبمی

بر عهده گیرد و توقعات و تمنیات او را برآورده 

 ) 40(همان:  .»کند

هورناي وابستگی به دیگري را در خصوص 

کند  داند و بیان می می» وابستگی به مرد«کثر زنان ا

من باید «اند که  زنان به تسخیر این فکر درآمده

 ) 222: 1397(هورناي،  .»یک مرد داشته باشم

این وابستگی را در دو عامل به هم  ۀشاو ری

 جوید: پیوسته می

نان و محیطشان راه به استقالل تربیت ز. 1 

 .ها نداده استآن

اي  العاده اهمیت فوقکه آموزند  زنان می. 2

 براي عشق قائل شوند.

اهمیت عشق براي زن، این است که زن  دلیل

هاي سیاسی و اقتصادي به دور  ها از مسئولیت قرن

زندگی عاطفی محصور بوده است. کیفیت و در 

روابط او با مردان و فرزندان تنها عامل شادي و 

این  و شده است ایمنی و منزلت وي محسوب می

کند تا  موقعیت فرهنگی است که زن را وادار می

 .عشق را تنها ارزش در زندگی خود بداند

 (هورناي، .همچنین ترس از پیري و پیامدهاي آن

1390 :119-116(  

هورناي دلیل اینکه چنین تصویري از خودش 

داند که جامعه  دارد را ناشی از تصویري می

کند و در این رابطه  می ئهمردساالر از زن ارا

  دهندهاین تصویر تا حد زیادي نشان«نویسد:  می

درك سنتی ما از زن واقعی است؛ زنی که هدفی 

کمال به مرد  ورزي تمام ودر زندگی جز عشق

 ) 223: 1397 ورناي،(ه .»ندارد

در یک فرهنگ که دوبووار معتقد است 

 که: خواند ساالر همه چیز زن را فرا میمرد

در میان بازوان مرد، خود را تسلیم رؤیا ...« 

کند تا به آسمان افتخار کشانده شود. دختر فرا 

گیرد که براي سعادتمند بودن باید مورد عالقه  می

رفتن باید در انتظار باشد؛ براي مورد عالقه قرار گ

عشق بماند. زن همان زیباي خفته در جنگل 

است، سپیدبرفی است. کسی است که دریافت و 

هاي مرد جوان  کند. در ترانه، در قصه تحمل می

وجوي زن شود که ماجراجویانه به جستدیده می

، کند یک ضرب اژدها را دو نیمه می : باخیزد برمی

رجی، در قصري، جنگد؛ دختر در ب ها می با غول

در باغی، در یک زیرزمین زندانی است، به 

کند: اي زنجیر شده، امید به او القا می صخره

: 1397 دوبوار،اي خواهد آمد. ( روزي شاهزاده

45 ( 

، زن ها م با اشاره به این نوع داستانپیرزاد ه

پرورده چنین فرهنگی داستان خود را دست

برابر مسائل  تواند در کند. زنی که نمی معرفی می

گوید دلم  او نمی؛ و مشکالت خودي نشان دهد

گوید:  خواهد خودم کاري انجام دهم، بلکه می می

خواست دختر خاکسترنشین باشم و  دلم می«
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ام که زیباي خفته و سفید برفی، در انتظار شاهزاده

برایم کدو تنبلم را به کالسکه زرین تبدیل کند و 

 )75:1381 یرزاد،(پ .»قصري بسازد مجلل و زیبا

هاي متضادش را  تواند دو کفه خواست او نمی

رو دل داده به آمدن با هم میزان کند، از این

شاهزاده سوار بر اسب سفیدي تا براي او قصري 

بسازد که در آن قصر خبري از این تضادها 

 نیست:

برایم قصري بسازد مجلل و زیبا، قصري که «

ویی شدر آن از آشپزي و گردگیري و رخت

 )75 (همان: .»خبري نباشد

هاي  زیر سقف این قصر آن بخش از خواست

شود به همسر و مادر بودن مثل،  زن که مربوط می

خانه تمیز داشتن، پختن غذا، بچه مرتب داشتن 

 ،روشوند و از این و... خود به خود برطرف می

شود. زن در  برطرف می نیز ها تضاد بین خواسته

ت تمام و کمال: یک همسر پناه این قصر، زنی اس

، کدبانو و همواره آراسته نظیر نمونه، یک مادر بی

اما این قصر یک قصر خیالی است و ، و زیبا

تصویري که زن از خودش دارد نیز یک تصویر 

به این تصویر خیالی از خود  خیالی است. هورناي

وقتی شخص در  گوید. می» آرمانی ةانگارخود«

شود  موجودي می ،مقابل اضطراب و تضادهایش

 ،دفاع و عاجز و کم اعتماد به نفس ضعیف و بی

تواند براي رفع تضاد و اضطرابش کاري  نمی

برد. یک  به تخیل پناه می انجام دهد، پس ناچار

ند و آن را کتصویري در ذهنش ایجاد میخود

هاي واقعی  نفس و ارزش جانشین اعتمادبه

سازد. یعنی در تخیل تصویري از یک  می

ممتاز و برجسته و قوي ترسیم و سعی  شخصیت

ود را در آن تصویر عالی و ممتاز ـد خـکن می

 ببیند.

هاي  کارتون«پیرزاد با گنجاندن دو عبارت 

در قسمتی » هاي تلویزیون تبلیغ«و » والت دیزنی

اش سخن که زن از تصویر رؤیایی و خودانگاره

تواند در  گوید، به نقشی که فرهنگ می می

انگاره آرمانی هر زن در ذهنش گیري خود کلش

یعنی در بسیاري از  ؛کند داشته باشد نیز اشاره می

مواقع تصویري که زن از زن آرمانی در ذهنش 

دارد، همان تصویري است که الگوهاي فرهنگی 

 اند. به او ارائه کرده

 رـت دختـواسـخ م میـدل« د:ـگوی یـزن م

  .»خاکسترنشین باشم و زیباي خفته و سفید برفی

هاي  هاي والت دیزنی به عنوان مؤلفه کارتون

هاي  هاي خود را از داستان فرهنگی که داستان

اند و از  فولکلوریک موجود در جوامع گرفته

هاي فرهنگی هستند که بر ذهن و  طرفی مؤلفه

 تأثیرهاي بسیاري  روح و روان دختر بچه

کنند.  گذارند، چنین تصویري از زن ارائه می می

 هاي تلویزیونی نیز دست کمی ندارند. غتبلی البته

پیرامون تصویري که تبلیغات تلویزیونی از 

هاي بسیاري صورت  کنند، پژوهش زن ارائه می

ها به این نکته  گرفته است. اکثر این پژوهش

به نوعی «هاي بازرگانی  اذعان دارند که در آگهی

مقام و جایگاه زن در آشپزخانه و درون منزل 

 ) 6: 1391(اسدي و عبدي،  .»شود خالصه می

در این کلیشه ثابت، زن ایرانی مساوي است 

با زن کدبانویی که مسئول نظافت و پخت و پز 

توانند باز  ها فقط می ترین ابزار خانه است و مدرن

اش را سبک کند و هیچگاه این وظایف خانگی
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وظایف را از بین نبرده و در بین سایر اعضاي 

 )7 . (همان:کند خانواده تقسیم نمی

این وظایف  ۀمهم گذاشتن بار هم ۀاما مسئل

بر دوش زن نیست، بلکه رفتاري است که از زن 

رود در مواجهه با این کارها پیشه کند.  انتظار می

در تبلیغات « گوید: فریدان در این خصوص می

دار زیبا بر سر  تلویزیونی، هنوز زنان خانه

 .»زنند هاي ظرف پر از کف لبخند می سینک

 )20: 1394 (فریدان،

هاي  بلها لبخند فقط زمانی از  در این آگهی

شویی  ببرد مایع ظرف شود که پی یک زن دور می

  ،کند یا پوشک ها را تمیز نمی آنقدر که باید ظرف

که در این صورت با  کند پاهاي بچه را اذیت می

بچه جدید   معرفی یک مایع ظرفشویی یا پوشک

گردد و تمام  میاو باز هايلبدوباره لبخند به 

شود. در این  مسائل و مشکالتش برطرف می

شده، هایی روشن و اتو ها با لباس زن ها آگهی

کودکانی تمیز و آراسته در آغوش دارند و اگر آن 

، نوان مثال غذایی روي لباسش بریزدکودك به ع

مادر در حالی که یک چشمش به مواد شوینده 

 زند.  لبخند می ،است

 Beauty...and « اي با عنوان ر مقالهکیلبورن د

the Beast of advertising« کند، این  اشاره می

و  تصویر از زن، یک تصویر مصنوعی است.

دهد بسیاري از مشکالت زنان  فریدان ادامه می

ها  سازگاري با تصویري است که به آن«ناشی از 

دهد آن چیزي باشند که اکنون  اجازه نمی

 .)302: 1394 (فریدان،» خواهند می

پیرزاد در برابر این تصویر مصنوعی، یک 

زنی که گاهی از  کند. تصویر واقعی از زن ارائه می

ها و تکرار این وظیفه هر روزه  شستن رخت

اي که دوبووار آن را  وظیفه ؛شود خسته می

 داند: شباهت به شکنجه سیزیف نمی بی

اي وجود دارد که به اندازه وظیفه  تر وظیفهکم«

باشد؛ زن  ، نزدیکدار به شکنجه سیزیف انهزن خ

ها را بشوید، اثاث را  دار هر روز باید ظرف خانه

هایی را که روز بعد مجدداً  گردگیري کند، لباس

» شوند را رفو کند کثیف، خاك گرفته و پاره می

  .)277: 1379 (دوبووار،

کند با شور  یا زنی که هرگاه کودکش گریه می

شود، بلکه گاهی از  ضر نمیو شوق بر بالین او حا

اینکه باید از خوابش به خاطر او بزند، گالیه 

 کند: می

ام از خواب ها گریه کودك شیرخواره شب«

یاهایم را ؤرهاي نشسته  کهنهبیدارم نکند و بوي 

 )75: 1381 (پیرزاد، .»بر هم نزند

اما چون خودانگاره آرمانی که این زن، از 

ري در ذهن دارد، آل دیگ خودش و از هر زن ایده

آل زن است و در  همان تصویر مصنوعی و ایده

 ؛خودانگاره آرمانی هم حکم، حکم بایدهاست

توباید مطابق این « گوید: یعنی فرد به خودش می

 ) 55: 1361 (هورناي، .»تصویر شوي

عناد به خود این است که شخص این علت 

اش دارد و  عصبی مدام یک چشم به خود واقعی

آلی. این دو را با هم  خود ایدهیک چشم به 

 ؛بیند فاصله زیادي بین آن دو کند و می مقایسه می

کند  هست و آنچه تصور می یعنی بین آنچه واقعاً

 هست، وجود دارد. 

ستثنی نیست، او زن داستان نیز از این قاعده م

اش گرد و خاك که شایستگیآن قصر بزرگ و بی
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هاي  رخترا دارد را با آپارتمان کوچکشان که 

اند،  چرك گوشه و کنار آن روي هم تلنبار شده

هاي کثیف را از روي زمین،  لباس« کند: مقایسه می

از روي تختخواب و از توي  ها، از روي صندلی

و ) 76: 1381 (پیرزاد،» کردم حمام جمع می

یابد او نه زنی آرمانی مانند سیندرال و  درمی

 :سفیدبرفی، بلکه زنی حقیر و وحشتناك است

من! جادوگر شهر زمرد! خبیث و بدطینت و «

 )جا(همان .»بدخواه!

گوید  طور که هورناي می همان ،در واقع

حقارت او ناشی از مقایسه خود با معیار و 

هایی است که جامعه مردساالر آنها را  مالك

-او همه چیز را با معیار مردانه کند: توصیه می

سنجد؛ در  می -معیاري که ذاتاً با او بیگانه است

بیند. در  نتیجه خود را ناکافی و داراي کمبود می

هاي  زنان در اثر این احساس، این صورت

گیرند زنانگی خود را انکار تصمیم میحقارت، 

هورناي این انکار  کرده یا به آن نفرت بورزند.

 نامد. می »گزیر از زنانگی«زنانگی را 

اي به  پیرزاد نیز در این داستان توجه ویژه

آورند،  املی که موجبات تحقیر زن را فراهم میعو

مبذول داشته است. یکی از این عوامل، عامل 

رغم اینکه  بهاقتصادي است. زن در این داستان 

دوست دارد از لحاظ مالی خودش چیز قابل 

دفترچه «، »شغلی در یک اداره«اتکایی مثل 

و... داشته باشد، اما خود را » اندازي در بانک پس

ابسته به شوهر و در مقامی حقیرتر نسبت بسیار و

گوید حتی آزادي که  می که یابد. چنان به او می

هاي به  هایش در عوض چنگ زدن رخت دست

دست آورده، زیر سایه لطف و مرحمت شوهرش 

 شویی را خریده: زیرا او ماشین رخت ؛اتفاق افتاده

هایم  دست شست. میها را  و ماشین رخت«...

 )جا(همان .»رم بودندهمواره ممنون شوه

یکی دیگر از عواملی که موجب تحقیر زن 

با زن نه به منزله موجودي   این است که شود می

العقل برخورد  بالغ، بلکه به منزله کودکی ناقص

حرف بزند،   گفته شود کجااو شود که باید به  می

چه بگوید، چه بپوشد، چه رفتاري را پیشه کند. 

ود در شوهر زن داستان، ش نمونه این رفتار را می

برد، دید.  پزشک می زمانی که او را به مطب روان

خواهد چیزي بگوید یا حتی  هرکجا که زن می

تکانی بخورد، شوهر مانند پدري که بخواهد از 

اي جلوگیري کند، در نقش  شیطنت دختربچه

 شود: دهنده ظاهر میهانداز

ا درست مثل ـاینج« م:ـرم گفتـه شوهـب«

را  یمشوهرم لبخند زد، بازو .»انه استشورخمرده

: یا )78 (همان: .»»عزیزمآرام باش « فشرد و گفت:

شوهرم » من از جوراب نایلون متنفرم« گفتم:«

 )جا(همان .»»آرام باش عزیزم« گفت:

کنند،  جدا از عواملی که زنانگی را تحقیر می

عوامل دیگري نیز هستند که چنان زنانگی را 

اند  به اضطراب و گناه کرده سخت و آن را آلوده

 اند.  که موجبات فرار از زنانگی را فراهم آورده

در نگاهی اجمالی به فرهنگ و ادبیات فارسی 

از دیرباز تا کنون زن آرمانی  که توان دریافت می

شده است. زیبا  با صفتی چون زیبایی توصیف می

نبودن همیشه براي زن عواقبی دارد. مادر نیز در 

دختر خود تا کند  ها سعی میه به لنگهداستان لنگ

موهایت را رنگ کن، « را از عواقب آن آگاه کند:

  .»شوهر فراوان ت و زنان بیـوان اسـرت جـشوه
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 )76 (همان:

قدرها هم راحت به دست  اما این زیبایی آن

  گوید: طور که دوبووار می همان ؛آید نمی

راحتی دامن کمتر از شلوار است؛ کفش «

هاي شود؛ پیراهن د، مزاحم راه رفتن میبلنپاشنه

ها را  هاي رو باز، کمترین راحتی بلند و کفش

ها،  ها و جوراب ن کالهیتر دارند، بی مقاومت

 ) 409: 1389 (دوبووار، .»ترین آنها هستند ظریف

زن در قسمتی از داستان از اینکه باید، 

جوراب شلواري نایلونی بپوشد که با کمی عرق 

ابراز تنفر  ،چسبد میپاهایش  بهکردن سریع 

 کند: می

ساکت نشستم و فکر کردم چرا وقتی از «

جوراب نایلون متنفرم باید بپوشمش و تازه نگویم 

 )78:1381 (پیرزاد، .»که از پوشیدنش متنفرم؟

اي کف اتاق  موکت قهوه« :یا در جایی دیگر

کفشم گرفت به یکی  ۀچند جا ورآمده بود. پاشن

  شدم روي زن اشتم پرت مید ها و ورآمدگیاز 

 )78 (همان: .»جوانی که...

وقتی زن بودن، با همواره زیبا بودن تعریف  

شود و وقتی زن  شود، زن بودن بسیار سخت می

کند از زن بودن  بودن سخت شود، زن سعی می

خواهند زنانگی را براي  هایی که می همؤلفخود و 

که فرار کند. به همین دلیل است  ،او تعریف کنند

زن داستان در فرار از این زیبایی فرمایشی 

  گوید: می

، چروكخواست با پیراهن خواب  دلم می«

هاي لنگه به لنگه موهاي شانه نکرده و جوراب

 .»یزیون بنشینم و کارتون تماشا کنمجلو تلو

 )جا(همان

یکی دیگر از عواملی که نقش زنانه را با 

 کند، چیزي اضطراب و احساس گناه توأم می

یاد » مادري  غریزه«است که از آن با عنوان 

کنیم. از قبل همین غریزه مادري است که مادر  می

در فرهنگ بسیاري از جوامع موجودي الهی و 

الگویی  کهن مقدس پنداشته شده است. جنبه مثبت

چون: زمین، همعناصري  ةکنندمادر نیز تداعی

وطن، دریا، جنگل، باران، درخت و تمامی 

اي با فداکاري،  است که به گونهمفاهیمی 

نگاهبانی، بخشندگی، باروري، زایندگی و مراقبت 

ارتباط دارند. به موجب غریزه مادري، مادر، 

موجودي ماوراء انسانی است که به طور طبیعی 

داند چگونه باید از فرزندش مراقبت کند، نه  می

موجودي انسانی که گاهی اشتباهاتی دارد و 

کند او نیز فرا  ش رشد میطور که فرزند همان

طور که فرزندش  کند و همان گیرد و رشد می می

تواند گاهی  ی دارد، او نیز مییها خواسته

ی داشته باشد. وقتی مادر بودن یعنی یها خواسته

فداکاري و از خودگذشتگی صرف و نداشتن هیچ 

هاي فرزند و مادر چنین  اي جز خواسته خواسته

است؛ هر زن اي زن کامل و از خودگذشته

بسیار سخت و » مادري«یابد  معمولی در می

مشکل است و اینکه فاصله او با یک مادر خوب 

رو دچار آل چقدر زیاد است، از این و ایده

نقش » زن«او  دیگر، به عبارت ؛شود اضطراب می

بیند که براي  مادري را چنان نقش پر اضطرابی می

یا  طراب، دچار گریز از مادريضرهایی از این ا

 شود.  تر گریز از زنانگی میبه عبارت صحیح

زن هم در این داستان مراقبت از فرزند و 

بیند که فقط بر دوش او  تمیز کردن او را باري می
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آن قدري که او دغدغه تمیز بودن  ؛نهاده شده

توي «فرزند را دارد و حتی او را با کودکان 

کند، همسرش  مقایسه می» هاي تلویزیون تبلیغ

ها نیست. آن  ها و دغدغه این خودخوري دچار

قدري که به نقش مادري زن در این داستان اشاره 

شد، به نقش پدري مرد اشاره نشد. نقش پدر 

برگشتن از سر کار و بغل کردن یک کودك 

اما نقش مادر  ،آراسته و مرتب است

هاي  هاي نصف شب و شستن کهنه بیدارشدن

فتن کثیف اوست. بدیهی است که اختصاص یا

به خاطر داشتن نوزاد  فقطاین وظایف به او 

طور که نوزاد متعلق به اوست،  زیرا همان ،نیست

بلکه به خاطر نقش  ؛متعلق به همسرش نیز است

مادري او و انتظاراتی است که از او به عنوان یک 

رود. اگر زن در این  یک زن می، مادر یا به عبارتی

چون همنی داستان مادري را در ارتباط با واژگا

کند به دلیل  توصیف می» کهنه چرك«و » مدفوع«

که مادري کردن برایش سخت و این است 

 کننده شده است. منزجر

هاي زن و  عالوه بر وظایف مادري، ارزش

فرشته «از آن به » ویرجینیا ولف«همسر نمونه که 

شوند تا  کند، نیز مزید بر علت می یاد می »خانه

به زعم » خانه فرشته. «زنانگی را بیشتر سخت کنند

شبح زنی است زیبا، بسیار دلسوز، نجیب «وولف 

و فروتن؛ کدبانویی تمام عیار و فداکار به تمام 

معنا که آرزویی براي خودش ندارد و بیشتر به 

 .»فکر همدردي با افکار و آرزوهاي دیگران است

 ) 343: 1382 (وولف،

زن داستان در ارتباط با همسر، مادر و 

خود را بسیار تنها و جدا افتاده حس فرزندش 

ش در جمع اي بی کند. او در واقع بیگانه می

هایش نادیده گرفته  خانواده نیست که خواسته

که  شود. این تنهایی و انفصال تا حدي است می

کند و  اي زندگی میاو گویی او در دنیاي جداگانه

اطرافیانش در دنیایی دیگر. پیرزاد با محصور 

در . 2رؤیا و خیال خودش و . 1 :کردن زن در

چهار دیواري محیط خانه، تنهایی و جدا افتادگی 

او از اطرافیانش و همچنین اجتماع را به خوبی 

دهد. زن در عالم خیال است که لبخند و  نشان می

از جانب همسر نصیبش » دسته گلی نرگس«

شود نه در عالم واقع؛ در عالم واقع از شوهر  می

شود و البته  نصیبش می هاي چرك فقط رخت

او با  ۀلوازمی تا وظایفش را بهتر انجام دهد. رابط

هایش فراتر از  مادر نیز بهتر از این نیست و گفته

رود. زن در  اصول صحیح لباس شستن، نمی

در حکم که یابد  با اعضاي خانواده در می ارتباط

ماشین «ابزاري  بیش نیست، ابزاري مثل یک 

کسی از او ». ظرف شویی ماشین«یا » رخت شویی

ات چیست؟ کسی راه به تنهایی  پرسد خواسته نمی

و ندارد و تمایلی هم براي کشف آنچه در تنهایی ا

گذارد نیز ندارد. مثالً مادر با دیدن حال  بر زن می

 ،اینکه از درونیاتش با خبر باشد و روز زن بی

و دست آخر هم » سردیت کرده« دهد: حکم می

یی که خراب شده و نیاز به شومثل ماشین رخت

اما  ،برند پزشک می تعمیر دارد او را نزد روان

پزشک با  برخالف مادر و همسر، دکتر روان

ها و عواطف زن قرابتی  تنهایی سرشار از خواست

روي کاغذ «عجیب دارد. او هم مثل زن 

) 79:1381 (پیرزاد،. »کشد هاي خندان می صورتک

به یاد نیازها و این احساس و نقطه مشترك زن را 
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اندازد. از  ش به عنوان زن میهاي خود خواست

که در  محبتیعشق و تا کند  رو زن سعی میاین

پزشک  زندگی با همسر نصیبش نشده را نزد روان

طور که هورناي زندگی را  وجو کند. همان جست

 وجوي محبت و امنیت.  داند در جست سفري می

زنانگی  اینها تنها بخشی از عواملی هستند که

را با حقارت و احساس گناه و اضطراب همراه 

ساخته و یک زن را از زنانگی خود گریزان 

ها نیز سعی در کنند. زن در داستان لنگه به لنگه می

خواهند زنانگی را  هایی دارد که می همؤلفگریز از 

 براي او تعریف کنند. 

حاال « به عنوان نمونه، سیگار کشیدن:

هایم  سیگاري را به دست توانستم وزن سبک می

اي که زن  که در جامعه )76 (همان:» بسپارم

 شود.  کند، امري نسبتاً مردانه تلقی می زندگی می

طور که قبالً به آن اشاره شد، میل زن  یا همان

، »چروكپیراهن خواب «مبنی بر پوشیدن 

» موهاي شانه نکرده«و » جوراب لنگه به لنگه«

 شه زیبا و آراسته. براي گریز از تصویر زن همی

تواند  راب لنگه به لنگه میپوشیدن جو

دیگري از گریز از زندگی و  ۀجنب ةکنندآشکار

نیز باشد. در  شده بر زنانگیهاي تحمیل نقش

فرهنگ سنتی بسیاري از جوامع زن جفتی براي 

خواهد با  شود. گویی زن می مرد، شمرده می

پوشیدن جوراب لنگه به لنگه این قاعده جفت 

ودن را بر هم ریزد که قرار نیست همیشه این ب

لنگه جوراب جفت و مکملی باشد براي لنگه 

اي منحصر به فرد تواند خود لنگه بلکه می ؛دیگر

و مستقل از دیگري باشد. زن با پوشیدن جوراب 

به تمام اصولی که لنگه به لنگه به نوعی 

دهن کجی  ،مند کنند خواهند زندگی او را نظام می

گریز از که توان گفت  می ،رواز این کند. می

طور که هورناي نیز به آن اشاره  زنانگی او، همان

کرده است، به دلیل نفس خود زنانگی نیست، 

ها و  بلکه به دلیل گریز از محدودیت

هایی است که براي او قفسی ساخته و  محرومیت

 اند.  نام این قفس را زنانگی گذاشته

تن از این قفس براي آزادي یافزن در تکاپو 

هاي کوچک خود،  و حتی با شیطنت است

هایی که حصار این قفس هستند را به  محدودیت

اي  کشد، اما با تمام اینها او مانند پرنده چالش می

کوبد. هم  است که فقط به قفس خود نوك می

قدر محکم هستند که به او  هاي قفس آن میله

وخته مجال رهایی ندهند و هم اینکه او پرواز نیام

است. در واقع عقاید جامعه مردساالر با مداومت 

توانند  و نجواهاي چندین و چند ساله خود می

هایی در درون  چنان درونی شوند که گاهی قفس

یند اخود زنان به وجود آورند. پیرزاد این فر

دهد: در مطب  گونه نشان میدرونی شدن را این

 ،زند پزشک بار اول که زن حرف می روان

که زن نیز » آرام باش عزیزم« گوید: می شوهرش

من فهمیدم « کند: در ادامه حرف او را معنی می

 )78 (همان: .»منظورش این است که حرف نزن

 گوید: باز شوهر می ،زند بار دوم که زن حرف می

خواهد  و بار سوم که زن می» آرام باش عزیزم«

خورد و خودش به  چیزي بگوید، حرفش را می

خواستم  می« .»آرام باش عزیزم«گوید  خودش می

اما خودم به  ،»خندید دانم دارید می می« بگویم:

 )79 همان:( .»»آرام باش عزیزم« م:ـودم گفتـخ

 هاي درونی  ان مقاومتـی همـهاي درون این قفس
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  .هستند که هورناي نیز به آنها اشاره کرده بود

هاي بیرونی نیز،  هاي قفس و مخالفت میله

اطرافیان زن هستند که  جامعه، محیط و

بماند و » فرشته در خانه«خواهند زن همان  می

کند، جامعه  زمانی که زن چنین نقشی را رد می«

محور و فرهنگ حاکم بر آن چنین زنی را -مرد

اي که در اتاق زیر نامند، زن دیوانه می» هیوال«

 ) 584: 2000 (گیلبرت، .»شیروانی زندانی است

هایش  خواستهدر داستان وقتی زن از 

کند  گوید، این خودش نیست که احساس می می

بیمار روانی است، بلکه اطرافیانش هستند که به 

کنند، انگار با موجودي غیر  اي رفتار می گونه

ند و در هست طبیعی و اتفاقی وحشتناك مواجه

زن دیوانه را بر پیشانی او  ، برچسبنهایت

  چسبانند: می

به من چیزي  اگر یک روز به هر دو گفتم:«

که بتوانم به آن چنگ بزنم، حالم خوب بدهند 

مادرم و شوهرم به هم  .»افتم شود و دیگر نمی می

یا  )77:1381 (پیرزاد، .»نگاه کردند و حرف نزدند

ه چیزهایی دوست چ« پزشک پرسید: روان«

هاي والت دیزنی و انگور  ارتونک« :گفتم »دارید؟

» آید؟ تان میاز چه چیزهایی بد«گفت:  .»دانهبی

از جوراب نایلون و از اینکه کسی مدام «گفتم: 

پزشک چیزهایی روان .»بازوبند را فشار بدهد

از این «روي یک تکه کاغذ دیگر نوشت. گفت: 

ها روزي سه عدد بخورید. صبح، ظهر،  قرص

 ) 79 (همان: .»شود شب. حالتان خوب می

هایش را بیان  همه از اینکه زن خواسته

اي در  خورند. گویی اتفاق ممنوعه می جا ،کند می

حال رخ دادن است و در نهایت همین 

هاي کوچک و ساده زن را نیز تاب  خواست

 آورند. نمی

» دانه انگور بی«و » کارتون« ۀمؤلفپیرزاد از دو 

براي بیان آرزوهاي زن استفاده کرده است. 

هایی که به ترتیب دوران فارغ از مسئولیت  همؤلف

و زندگی بی دغدغه را به ذهن  و فشار کودکی

اي آسودن از  کنند. آرزوي زن لحظه متبادر می

فشارهایی است که جامعه به خاطر زن بودنش بر 

طور که در جواب  است. همان  او تحمیل کرده

از چه چیزهایی بدتان «پرسد  پزشک که می روان

گوید: از جوراب نایلون و از اینکه  آید؟ می می

  .»فشار بدهد کسی مدام بازویم را

تر و در سطح کالن او از فشاري که شوهرش

خسته و  ،کند جامعه مردساالر بر او وارد می

منزجر شده است و رهایی از این فشار را خواهان 

شود  اما تنها چیزي که نصیبش می ،است

هاي کوچک او را  هایی است که دلخوشی قرص

هاي  شود صورتک خیر، باعث می« اند: نشانه گرفته

 )79 (همان: .»ندان نکشیدخ

این  -مردساالر -عوامل جامعه ۀوقتی هم

جویی زن سر جنگ دارند و زن نیز  چنین با آزادي

بیند، به تنها  در خود یاراي مقابله با آنها را نمی

برد؛  تواند در آن آزاد باشد، پناه می جایی که می

یعنی عالم خیال. در خیال و رؤیا او آزادانه 

-د و کارتون تماشا کند و انگور بیتواند بنشین می

هاي نایلونش را دور دانه بخورد یا همه جوراب

تواند خود را از شر قفسی  اما هنوز هم نمی ،بریزد

که در ذهنش شکل گرفته است، خالص کند. از 

رو جرأت ندارد حتی در خیال استقالل را این

 تجربه کند. 
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بیند، شناسایی  هاي بیرونی را می او محدودیت

کند و براي رهایی از آنها نیز دست به  می

هاي  زند، اما چنان با محدودیت هایی می تالش

آنها را در حکم یک  اش خو کرده که اصالً درونی

 بیند.  زندان یا حصار نمی

هاي خواهد جوراب داند که دلش نمی زن می

اي که او  داند قاعده شوهرش را جفت کند و می

در  ،کند ها می را مجبور به جفت کردن جوراب

کند و به نوعی در  واقع فشاري بر او تحمیل می

حکم قفسی براي اوست، اما آن چنان میل به 

خواهد  شدن دارد که دلش می تأییدحمایت و 

کنار مردي باشد که نیاز به جفت کردن 

هایش  نیست. به همین دلیل است که او  جوراب

 ها و تمنیات خود را دوباره برآورده شدن خواسته

ب جوید که شاهزاده سوار بر اس زیر سقفی می

و نقش این  سفید دیگري برایش بنا کرده است

مرد جدیدي که تازه مالقات  ةشاهزاده را بر عهد

کرده و دست بر قضا خصوصیات مشترکی نیز با 

 گذارد: او دارد، می

پزشکم  با روان دانم چند وقت است که نمی«

را تماشا  هاي والت دیزنی نشینیم و کارتون می

در قصري زیبا و بزرگ و بی گرد و . کنیم می

است. پزشکم با انگور بی دانه زنده  روان. خاك

 )79 (همان: ...»کنم و. من هیچ وقت مو شانه نمی

در واقع زن براي ایجاد تعادل بین دو میل 

شدن، خواسته و دوست  تأییدمتضاد حمایت و 

جامعه) و  -داشته شدن از جانب دیگري (مرد

نجام کارهایی که خود دوست دارد، خود انگاره ا

کند؛ اما اگر در خودانگاره  آرمانی دیگري خلق می

شدن صفات و فضایلی  او بر قائل تأکید ،قبل

 - اطرافیان باشد تأییدتا مورد  براي خود بود

صفاتی مانند کدبانو بودن، مادر و همسر نمونه 

 در خود انگاره -بودن، زیبایی و آراستگی و...

جدید به جاي پرداختن به آنچه در او نیست، به 

کند آنها را  پردازد و سعی می آنچه در او هست می

ریف، نماسازي و توجیه، به صورت حبا کمک ت

مثالً براي مردي که فقط با انگور  .آل در آورد ایده

تر از  آل تواند ایده بی دانه زنده است چه چیزي می

 مند است؟ القهدانه عبه انگور بی هزنی باشد ک

توان گفت پیرزاد براي این زن  در نهایت می

شود. او داستان  سرانجام روشنی را متصور نمی

اسیر بین  که کند زندگی زنی را روایت می

روزمرگی و تکرار، سرخورده از جامعه و 

نفسی در هم شکسته و  اطرافیان، با اعتمادبه

فردیتی شکل نگرفته که در نهایت چنان در برابر 

اقعیت زندگی احساس ناتوانی و درماندگی و

 گریزد. کند که به خیال می می

  

 گیرينتیجهبحث و 

کارن هورناي، محتواي هویت زنانه را در نظام 

کند. از یابی میارزشی و هنجاري جامعه ریشه

 آنجا که در طول تاریخ، جوامع بشري عموماً

اند، داري اندیشه و تفکر مردانه بودهعرصه میدان

شرط از مفاهیم  قید وساخته و بیصورات پیشت

جنسیتی همچون مادر و همسر، با برخی نیازهاي 

درونی زنان در تعارض قرار گرفته است. 

ها در برآوردن شخصیت زن داستان لنگه به لنگه

جامعه از نقش سنتی زن، ناتوان  -توقعات خانواده

مورد منظور نظر جامعه را  ۀاو هویت زنان .است

ته و از سوي دیگر، هویت مستقلی نیز احراز برنتاف
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انطباق با  سنجی ونکرده است. این داستان، در هم

سه محور این نظریه  نظریه کارن هورناي، عمدتاً

 :است را به طور مشخص نمایان ساخته

اضطراب بنیادي شخصیت که ناشی از  .1

هویت زنانه او از سوي  تأییدعدم دریافت 

 تر جامعه است.زرگخانواده و در مقیاس ب

خودانگاره آرمانی شخصیت که بر اساس  .2

هاي اجتماع، مجموعه توقعات زن از خود به داده

آرمانی را » مادر«و » همسر« ،»دارزن خانه«عنوان 

 شکل داده، در حالی که ناتوان از تحقق آنهاست.

گریز از زنانگی شخصیت که در آن  .3

انگی نسبت هاي شخصیت به زنها و بحرانناکامی

از  داده شده است و به شکل نفرت و انزجار

 کند. بروز می مظاهر زنانگی

ها در نهایت، تصویري که داستان لنگه به لنگه
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