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 چکیده 

 و نگاه زنانه اسیک  نویسیی رویررد نوینی در حوز  ادبیات اسیک که در  ی جنسییتی کردن آن با هریه بر هجربه زنانه       

یری از زنان  بمار برادرانصییدا و مفمومی زنانه و ها حدودی متفاوت و متمایا از مرد ا ق ک کند     کندمیاین شیییوه هال 

 ای داسیتانی   ا و یا شیصیییکالی نوشیتهیک زنانة قویش را در البه ایی از روحیه و  ونویس معاصیر اسیک که نشیانهداسیتان

 ا را جاء هواند این شییاق ای دارد که مصاطب می ای برجسییتهدر حقیقک، متن و ق م وی شییاق   اسییک بازهاب داده

بر یری از   هح ی ی و با هریه- ای سیک  زنانه به حسیاب بیاورد  جسیتار حاضیر بر آن اسیک ها با رویرردی هوصییفیمؤلفه

 ای زنانة وی را بررسیی و هح ی  کند و زنانگی وی را  ، مشیصییهآهش و آب سیرگششیکعنوان  با   بمار برادران ای شیاق  داسیتان

شیر ، صیدا و محتوایی زنانه  د د  دسیتاورد  وو ش بیانگر آن اسیک که وی بر اسیاگ نگاه و هجربة زنانة قود هوانسیتهدر این اثر نشیان

 ای جنس زن، صیدای مردان بیافریند  وی مشیرالت، حاالت و روحیات قاز زنان را برای شیناسیاندن شیعور و حسیاسییکو متفاوت با  

 اسک در این آثار به هیویر کشیده

 آهش  و  آب  نویسی، بمار برادران، سرگششکزنانه  ،رمان  واژگان کلیدی:

 .مقدمه1

قوا د  اسیاگ هجربه و نگاه زنانه اسیک  یاین سیک  مییرانه مینویسیی به معنی جنسییتی کردن ادبیات، بر زنانه     

 س با هوجه به این هعریف   ( 402:  1390ان بیافریند« )فتوحی،  شیییر ، صیییدا و محتوایی زنانه و متفاوت با صیییدای مرد

نویسیی یعنی  نهچرا که زنا   فمینیسیم، هفاوت دارد  ةنویسیى یا ینگاه زنانه« در ادبیات با مقولطور ک ى زنانهبههوان گفک  می

 ای جنس زن  مسیا،  نوشیتن از مسیا، ، مشیرالت و حاالت و روحیات قاز زنان به من ور شیناسیاندن شیعور و حسیاسییک

 ایی که از لحاظ روحی و فیایولوژی ، هنما در زنان وجود دارد و مردان  ا و هجربهقاز زنان، عکارت اسیییک از وضیییعیک

رسیند  به عنوان آن مسیا،   سیتند و به لحاظ فقدان هجربة زیسیتی در به هییویر کشییدن آن مسیا،  به  ای زنان نمیفاقد  

هرین مثال به هییویر کشییدن هجربة عواطف و احسیاسیات مادرانه، دوران حام گی، احسیاگ مادر شیدن در شیمار شیصییی

ه دو بصش نگاه زنانه،  سییتى را بیدن این هجربه برآیند  یهوانند از عمد  به هیییویر کشیی راز ای زنان اسییک و هنما زنان می

شمرد  نگاه زنانه، هنگنا اى زندگى زن را به مرد نسکک اما ستم مضاعف بر زن را نیا مردود نمى   کندمرد و زن هقسیم نمى

بیند که مرد به مىداند  ینگاه زنانه« در عین حال ظرایفى را د د و اگر بد د عام  اصیی ى را مناسییکات اجتماعى مىنمى

گراید و زمانى به  ُرحرفى و وراجى که  ا نیسیک  یزبان و نگاه زنانه« گا ى به سیروت مىدالی   رشیمار قادر به دیدن آن



وشیتار  م، گرایى در ننویسیى اسیک، حداق نگرى و  رحرفى وجمى از زنانه مان دلی  که جا،ىاى فریاد زدن اسیک  بهگونه

 ( 12: 1388نیاز،  « )بینویسى اسکدیگر زنانهة ویکه نشانه سروت اسک س

اند  این ویوگی کالم و نوشیتار زنان   ای قاب  هوجمی قرار دادهمنتقدان ادبی برای ادبیات زنانه و سیصن زنانه ویوگی     

گفتار زنان  ا سییاقک آوایی در کالم و سییصن زنان اسییک  بدین معنا که  سییازد  یری از این ویوگیرا از مردان متفاوت می

مؤدبانه، منفعالنه و قجول اسییک  به گفتة باطنی یزبان زنان در محاورات روزمر  ایرانی، زبان دارای لحنی عاطفی، احسییاسییاهی،  

 ( 33:  1370یاِواقوا ری« اسک و در سویة مقاب  آن گونة زبان یجا  ی/ دا « قرار دارد« )باطنی،

 ا،   ایی اسیک که فق  مصییوز زنان اسیک  بدین معنا که در زبان فارسیی واژهویوگی دیگر ادبیات زنانه، کاربرد واژه 

 ای زنان متفاوت از  ا و نفرینبه عنوان مثال دشینام  ه در کالم زنان نمود بیشیتری دارد هعابیر و اصیالالحاهی وجود دارد ک

امّا مردان به جمک اینره در    کنند تند، بیشیتر نفرین میت کمتری برقوردار  سی که از قدرمردان اسیک  زنان به قاطر این

شیود به هعابیر و اصیالالحاهی چون ور ریده، یلی  مرده، شییرم حرامک،   نگاهد ند ایگاه اقتدار قرار دارند بیشیتر دشینام می

داریم کیه از این واژگیان    ی را سیییرا  یایی اسیییک قیاز زنیان و میا کمتر مرد    کیه ال یب نفرین  قیر نکینی، آهش  یاره و

به   کنند می ای بیشییتری اسییتفادهجا،ی از واژه ای  گشاری دقیک و هفری   دیده مچنین یزنان برای نام  کنند اسییتفاده

 ا به کار   ای متنوعی برای هوصیف احساسات و زیکایی ا از مردان بیشتر اسک و طیف واژه مین جمک گسیتر  واژگان آن

امّا نرتة دیگر در مورد ادبیات زنانه این اسیک که ادبیات زنانه  میشیه مدافح حقوز زنان (  404:  1390)فتوحی،  برند«  می

اسیک و و دفاع از حقوز زنان نگار  یافتهنیسیتی   ای فمای  سیک که فار  از بیان اندیشیه ای زنانهنیسیک  یعنی نوشیته

نتیجة ی  ضیرورت درونی یا بیرونی به قیید بیان شیعور زنانه اسیک  قاب  یکر اسیک که به نگار  درآوردنِ دنیای زنانه هنما  

د که انگا ی اوقات نویسییندگان یا شییاعران مرد نیا در آثارشییان نشییان داده  مصت  شییاعران یا نویسییندگان زن نیسییک،

 قوبی به هیویر برشند هوانند جمان زنانه را بهیم

 له. بیان مسئ1-1

گرایی، حقوز زنان، آزادی  در سید  اقیر با شیر  گرفتن ن ام اجتماعی جدید و مالرش شیدن موضیوعاهی چون قانون     

هوان گفک که آلاز قرن بیسیتم نقاله به  مین قاطر میزنان در عرصیة ادبیات مسیاعدهر شید       فضیا برای حضیور  اندیشیه و

ای چون شمس کسمایی،  روین اعتیامی، فرو  فرقااد، لعکک  یسندهعالفی در شعر و نثر زنان اسک، وجود زنان شاعر و نو

   ای واال، سییمین بمکمانی، طا ره صیفارزاده، ممو  سیاعد و     شیا دی بر این مدعاسیک  نمضیک مشیروطه نقالة آلاز فعالیک

عراگ روحی نو از هعریف چرا که آنان هوانسیتند به اظمار عقیده و وجود برردازند و با ان زنان ایرانی در عرصیة ادبیات اسیک 

ک گرفته، بازگو کنند  دنیایی باشیند که با عناصیر زنانة روان آدمی، الفتی   ا نشی ای که از زندگی آنزنانگی و هجربیات ویوه

 باشد نادی  داشته

ر بمار برادران یری از نویسییندگان زن معاصییر اسییک که هوانسییک در حوز  ادبیات داسییتانی ایران مجالی برای ظمو     

گرایی هاریصی اسیک و نویسینده با ه فیک واقعیک و از نوع واقح  ر داسیتانی بمار برادران، ر،الیسیمکند، سیک  لالب بر آثا یدا

کند، بازهاب حس و شییعور زنانة میی که در آثار او ج ب هوجهانرتها مممترین  امّ  برد  ای قود را  یش میخ، داسییتانهاری



وی را نسکک    ، رویررد«آهش و  آب  سرگششکیرمان  نوشتار حاضر برآن اسک، با بررسی  رو  ایش اسک  از اینوی در نوشته

 الش برشد د د و چگونگی بازهاب مسا،  و روحیات زنانه را در آثار وی به چبه مسا،  زنانه نشان

 های پژوهش. پرسش1-2

 و   آب   رویررد بمار برادران نسیکک به مسیا،  زنانه در یسیرگششیک1 ند از:ا ای اسیاسیی این  وو ش عکارت رسیش     

 چگونه اسک؟ آهش«

 کدام اسک؟  «آهش و  آب  سرگششکی ای زنانگی در   مممترین شاق 2

 . پیشینة پژوهش1-3

 ای مصت فی  امّا  وو ش اسیک   ن  وو ش قاب  هوجّمی انجام نشیدهدر مورد نقد و بررسیی آثار داسیتانی بمار برادرا     

 ند از:ا ا عکارتاسک  برقی از این  وو شنویسی در رمان و داستان نوشته شدهدر ارهکاط با زنانه

نویسیی فرشیته سیاری از داسیتان شییو به  سیاری« فرشیته   ایرمان در نویسیییزنانه( در  وو شیی با نام  1395رجب ب وکات )  -

 به   مچنین سییاالری  مرد  مضییمون  و مفموم  من ر از چه و  زنانه  نوشییتار  ن ر  از چه  نویسییی،زنانه  موارد  و نویسییندگان معاصییر ایرانی

 اسک  رداقته داستان   ر در نویسنده زن  ایشصییک

نویسیی« معتقد  سیتند  مردانه و  نویسییزنانه  در  مردانگی و زنانگی  نوشیتاری هحک عنوان ینمود ای( در  1397زارع )  -

 در هوانمی  را نویسییمردانه مصتییات  دیگر، عکارت  به   دارند نیا   اییشیکا ک   ا،هفاوت  وجود با  نویسییمردانه و  نویسییزنانه  که

  کرد  هعریف باز هوانمی  دیگری  هأیید  و  یردیگر  با  مراری  به نفی  و رقابک از را  دو این بین رابالة و  یافک  عرس به  و نویسیزنانه

بر این    ور«روانی منیرو کنیاو اثر  رمان در زنانه  زبان بر هریه  با  جنسیییّک متغیّر ( در مقالة یبررسییی1396دلکری و  مراران )  -

 که  اسییکآورده بیرون  زبانی  ضییعیف شییر  از را  داسییتانش زنانزبان   رمان، این در هوجّمی  قاب   طور به  ورروانی  کهباور  سییتند 

هفاوت  ایشیان  زبان در  سیتند مردان  ظ م مورد  و ضیعیف و  رنج کشییده  حدودی  ها  زنان، کهبا این   دارند  هریه آن بر  شیناسیانزبان

  اسک  مکرا  شناسانسوی زبان  از  شده  هعریف ضعف از هوجّمی قاب  صورت به  و  شودمیدیده مردان زبان  با بارزی

  نوعی وی،   ایسیروده  در  اعتییامی« معتقد اسیک که   روین شیعر  در ویسیین( در جسیتاری با نام یزنانه1398صیفاری )  -

 از  گیریبمره  زنیانیه،  هعیابیر  از  اسیییتفیاده   مچون   ایزنیانیه  معییار یای  از  اسیییتفیاده  در  گفتمیان  این   وجود دارد  زنیانیه  گفتمیان

  استفاده  جای به شعری  ساد    ایصینعک به می   گیرد،می  سیرچشیمه احسیاسیات از که حروف و  واژگان  هررار شیعر،  در  زنانه هییاویر

 نویسینده  هوسی    اجم ه  عاطفی وجه از اسیتفاده  و زنان  مسیا،  به  رداقتن   یچیده،  ایاسیتعاره  و مرکب هشیکیمات و  ایمام  و ابمام از

 کند می  یدا هک ور   ایش،سروده برقی  داستانی  ای شصییک حتی  و

 سرگذشت آب و آتش . نگاهی مختصر به رمان 2

چه ما در این مجموعه  شیود، آنرمانی اسیک عاشیقانه که در دل هاریخ و حوادآ آن روایک می سیرگششیک آب و آهش     

اند   مران ثابک و  ایدار بودهگر عواطف و احسیاسیات انسیانی اسیک که در  ر زمان و  ر قوانیم، روایکداسیتان سیه ج دی می

در این داسییتان هال  نویسیینده به آن بوده که جامعة ایرانی در قرن شییشییم میالدی را به هیییویر برشیید و قواننده را با 

 ای فر نگی و هاریصی این سیرزمین آشینا کند  حوادآ هاریصی داسیتان به نق  از منابح هاریصی به هییویر کشییده  ریشیه

الکته برقی از اهفاقات با   هحقیقات هاریصی داسیتان را بنویسید صیورت مسیتند و بر  ایة  در هال  بوده بهاند و نویسینده  شیده



اند  بصش عاشیقانة داسیتان که رابالة هنگاهنگی با بصش هاریصی دارد  جا شیدهرعایک هقدم هاریصی از ن ر زمانی کمی جابه

، دقتری دایانابا    وریای سیاسیانیگر عشیک شیا ااده ان روایکاسیک، موضیوع داسیتبر  ایة هصی  نویسینده نگاشیته شیدهبیشیتر  

قیییة این دلدادگی با فراز و   شییود ا مرزبان ارمنسییتان انتصاب میعنوان هنماز قاندان کنونی که بعد ا در روند داسییتان به

  رسید  قره این عشیک به سیرانجام میقسیمک سیوم این مجموعه داسیتان باأ  که درشیود ها آن ای فراوانی مواجه مینشییب

ی که داسیتان به ق م  جایاین اسیک که شیصیییک اول داسیتان ی  زن اسیک و از آن ،چه در روند داسیتان قاب  هوجه اسیکآن

هر شیدن داسیتان  رته باعث جشابقوبی به نمایش گشاشیته که این نبسییاری از مسیا،  زنانه را به  ،شیدهی  زن نگاشیته

 اسک  شده

 آتش  و آب سرگذشت نویسی در رمان. زنانه3

شیرالت و نمود ای جدیدی برای بیان م  ای قویشمعاصیر اسیک که در نوشیته  بمار برادران یری از نویسیندگان زن     

بمار ی مصاطب آسیان کند    ای جنس زن را براآفریند ها شیناسیاندن شیعور و حسیاسییکمی  حاالت و روحیات قاز زنان

ن با اسییتفاده از قالب رمان و داسییتان به ای  ،کندی  نویسییند  زن،  ر جا مجالی  یدا ایش در موضییح  برادارن در داسییتان

ت را به هیویر   ایی که این حاالو نشانه  از این رو در بصش حاضر به این مسا،    کندمیمسا،  و روحیات قاز زنان اشاره

 شود:میکشند،  رداقتهمی

 نگری زنانه جزئی .  3-1

بیننید از جمالت  که زنان، عموماً جا،ییات را مینگری اسیییک  یبا هوجه به این ای زنانه، جا،ییری از مشیییصییییه     

نگری در ارهکاط اسیییک و نگاه ریابین، جمالت با جا،یکنند  چرا که کوها ی  میها ی نیا برای مقاصییید قود اسیییتفادهکو

به وسی ة   ابمار برادران بیشتر دیالوگ  نرو در متن داستااز این  ( 407:  1392)فتوحی،    کند«محدود  جم ه را کوچ  می

اه شیود به متن اسیک و این قود به نوعی نماد و نشیانة زنانگی در این اثر اسیک  به عنوان مثال، نگجمالت کوهاه بیان شیده

 زیر:

  یرنواقک  زندگی  این از  بمتر  امیدوارم  سیک،  که  چی  ر   انت ارمه  در  اهفاقی  چه قییه  در  دونمنمی   رعد  کن  دعا یبرام

    کشممی  آ ی  باشه

  کنیمی  درک رو  من و  شنویمی  رو  امحرف   مه از بمتر  که هو    ستی هو  حداق  که  قوشحالم  -

  روی را  دسیتانم  کف   کنممی  ب ند را  دسیتانم   بندممی را  چشیمانم   اسیک  آسیمان  میان در  قورشیید   کنممی  ب ند را  سیرم

کنم  به آورم و چشییمانم را باز میبا   دسییتانم را  ایین می  مراقکم  قودت  قدایا  -:  کنممی زمامه  لب  زیر و  گشارممی   م

 ( 7: 1396)برادران،    «افتمراه میکند   شک سر  بهمی بیند، شروع به حرککروم   در مرا میسمک کوچه میسرعک به

 ای کوهاه و سیییاده را  ک جم هافتد و گرایش بمار برادران به کاربسییی فاز می ای رمان اهمتناین رویررد در ال ب       

شییید  نگیاه اشیییارهگونیه کیه  کننید  زیرا  میان یای  یچییده و هودرهو دوری مید ید  زنیان یاهیاً از بیه کیاربردن جم یهمینشیییان

ی  ک  یا   ا و جا،یات فراوان ازکارینگر آنان موجب انتصاب این سییک  و شیییوه از نوشییتار اسییک  اشییاره به ریاهجا،ی

 ای فراوان اسییک  الکّته افاون بر این موارد، گرو ی دلی  گرایش  ای مصتیییر و فع گیری جم همجموعه نیازمند به کار



)فتوحی،    دانند«می  مرکب  جمالت و   یچیده  ی نی  فرایند ای  بیان  از  زنان ناهوانی  یدر  ه را ای سیاده و کوهازنان به جم ه

1392 :407 ) 
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 ای صیورت و گرای زنانه به زیکاییگرایی اسیک  بدین معنا که یی نیک صیورت ای زنان، صیورتری دیگر از ویوگیی   

ها،ینات و اثاثیة قانه، ظرایف آشیرای و طعم لشا، رن  و مد لکاگ، لوازم آرایشیی، عالقه به مد هوجه قاصیی دارد  هوجه به 

بنابراین بازهاب این عناصییر در   ( 416: 1392)فتوحی،   گرانکما و آنتی  و اشییرافی از قیییوصیییات زنان اسییک«  شیییایا

 ،ار برادران در  ر جا که مجال بیابد ا و حتی اشیییعار ها حدود فراوانی، نمادی از صیییورت گرایی زنان اسیییک  بمداسیییتان

   ا که زنان و یا راوی داسیتان به عنوان مثال نگاه شیود به برشیی از متن داسیتان  برد  ا را به کار میز این نشیانه ایی انمونه

 شییک عمارت  اندازم  حیاط  ی نگا ی به اطراف می  کنند:میگو ایشییان به این عناصییر، اشییارهوگفکی  ال)راوی زن( در البه

 ا را  ای کوهاه نی وفر نیا دور بالچهاسیک  گ داندرقک نارنج کاشیته شیده ا چند  و ردیف بالچه دارد  در این بالچهم ره د

شیود«  نارنج حتماً بسییار زیکا می   ای سیفید بماررن  نی وفر و شیروفه ای آبیند  در فیی  بمار این عمارت با گ ا وشیانده

  (40: 1396)برادران،  

آید و نشییان از هوجه و دقک زنانه نسییکک به آرایش ظا ری  گرایی کامالً به چشییم میدر متن زیر نیا این صییورت     

گردن از من ب ندهر اسیک  فرقش را کج باز کرده    و یشیا ااده  وریا  م مث   درم ی  سیر  ای داسیتانی اسیک:شیصیییک

 اسیک  مو ای کنار سیر  ب ندهر اسیکو آن را کام   وشیانده  ا  ریصته شیدهمث   میشیه مو ای باالی سیر  روی  یشیانی

رنگی  شیک سیر  بسیته اسیک   ا  را با نوار ابریشیمی کرماسیک  باقی مو ای مشیریچند هار آن روی گوشیش قرار گرفته و

 (  45) مان:    رسد«دار اسک ها گردنش میاما چون ِفر و حالک  ، شک مو ایش باید ب ند باشد

نگر زنانه، صییحکک از اشیییای گرانکما و گیری از جمالت گوهاه و رویررد جا،یه زیر نیا افاون بر بمرهدر بر  کوها     

ی یرا نم را عوض    شیود:گرایی زنانه محسیوب می ای صیورتای از مؤلفهنشیانه  النگو و  وشیش ظا ری زنان اسیک که  ها،ینی

گشارم  آن را با نوار ابریشیمی سیفید رنگی محرم  ا بر سیر میریام و روسیری آبی ککود رام میکنم  مو ایم را دور شیانهمی

ای شیر  هودرهو هشیری   ی دایره اآورم بسییار ب ند اسیک و از ح قهکنم  گردنکند طالیم را از جعکة جوا رات بیرون میمی

گردنکنید طالیی و   اندازم مو ای قرمایی رنگم در کنیاراندازم  در آینیه نگیا ی به قودم میاسیییک  آن را بر گردن میشیییده

 ( 182رسد«) مان:  ن ر می یرا ن آبی زیکا به

ای رنگی  یممین بانو دسیتکند نقره در متن زیر نیا این رویررد سیکری وجود دارد و نوع نگاه زنانه کامالً مشیص  اسیک:

قوردن آویا ای دسیتکند   م  کنم  صیدای بهاندازد  دسیتم را ب ند میآورد و به مچ دسیک من میرا که در دسیک دارد، در می

 ( 11: 1397)برادران،    شنوم  شکیه آویا ای کال ی اسک که بر سر دارم«را می

 اسیک  محققان بر این باور  سیتند که یزنان  واژهگرایی زنانه، دقک زنان در کاربرد رن  نرتة دیگر در بحث صیورت     

 ا اسییتفاده  هری برای رن  با مرد ا از اصییالالحات متنوعهوجه دارند و در مقایسییه     امراهب بیشییتر از مردان به رن   به

نم   ز ای سکا دور  دیه را کنار میی ارچه  (  متن زیر نشانی بر این مدعاسک:538:  1394)اوگریدی و  مراران،    کنند«می



د و آبی ککود   ای سیفیی ایش با گ دوزای اسیک که حاشییهشیوند، شین ی به رن  آبی فیروزه ای ابریشیمی نمایان می ارچه

 ( 166: 1396اسک« )برادران،  ها،ین شده

  کالن مسیییا،  باور بر این اسیییک که یمردان به  ا  واژهرن    کاربرد  در  نثمؤ  و  مشکر  کاربران زبانی  در مورد هفاوت     

  ایطیف  در  را  رن    هشیصی ِ مث   افتاده   ا  و  یش جا،ی  مسیا،  و  مندندهعالق   اجتماعی  موضیوعات و  سییاسیک  و  کار  مث 

باشییند«  داشییته  کار و سییر   ارن    هشییصی   با قود شییغ   قاطر به  که در مواردی جا  اند کرده  واگشار زنان به  گسییترده،

گفتن رن  آبی بسییار برازند  منه  شیکی  م که ولیعمد قسیرو  میشیه میی ( 547:  1392بصتیاری و د قانی،    محمودی)

ولیعمد نشیدم دیگه آبی   ا قودم عمد بسیتم ها زمانی که عروگداشیتم   مون شیب ب م قورد،  یرا ن آبی بر هن  مراسیم به

 یا  واژهن رنی  گونیه اسیییک و هوجیه بیه صیییورت و ظیا ر و  مچنیدر مثیال زیر نیا این  ( 70:  1397)برادران،    نروشیییم«

  به رن  آبی کاری ندارد و فق کنم  حوض سیاده و کوچری اسیک  کاشیییبه آب درون حوض نگاه می  شیود:میمشیا ده

    رن     کند  آبی آب، آبی چشیمان مادرم و آبی چشیمان کارنای مرا آرام میالجوردی اسیک  هماشیای آب درونش لح ه

شی  آبی رن  مشیری رعد و چشیمان مشیری  وریا را فرامو  کنم، بیاسیک  اگر  بصش بودهامشآر  م ا برایآبی در همام این سیال

 شود بمترین رن  دنیا می

کشیم  انرار کردن  ی باید رد ای  وریا باشید؟ آ ی میاراسیتی چرا در  ر قاطرهبه   شیی وشیی زیکاهر میآبی که می  – 

چین میان  شوم  در مسیر سن  شود انرار کرد  از روی نیمرک ب ند میساده نکود   وریا را نمی  ،کردمقدر  م که فرر میآن

 ( 494) مان:    روم«کنم و ج و میید و طوسی را دنکال می ای کوچ  سف کنم  سن  با  شروع به حرکک می
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 ای عاطفی و  مچنین اشیاره به مشیرالت، حاالت و روحیات قاز زنان به من ور شیناسیاندن شیعور و بیان هجربه     

 ا و وضییعیک ک  مسییا،  قاز زنان، عکارت اسییک از: ای زنانگی اسیی  ای جنس زن از دیگر نماد ا و نشییانهحسییاسیییک

انید و بیه لحیاظ فقیدان هجربیة  مردان، فیاقید آن مسیییا،ی    یایی کیه از لحیاظ روحی و فیایولوژیی  هنمیا در زنیان اسیییک وهجربیه

مثالً نگار  هجربه و عواطف مادرانه، آلاز حام گی، مادر شیدن، سیق  جنین،    رسیند ر نگار  آن به  ای زنان نمیزیسیتی د

لشت مادر   هوانند از عمد  نگار به عنوان مثال هنما زنان می  هرین راز ای زنان اسیک شیمار شیصییی      در قاعدگی زنان و

ز  ایش اجازه د د، اجا که فضیای داسیتانا بازهاب د ند  بمار برادران،  رکه احسیاسیات مادرانة قود رشیدن برآیند و یا این

 حس و  نویسینده  عاطفی  ای زیر که هجربةکند  برای هأیید این مدعا نگاه شیود به نمونهمی ا اسیتفادهاین نماد ا و نشیانه

میانید  بیایید حیداقی  دو میاه یکنم  بیه نوزاد هیازه بیه دنییا آمیده نمیدسیییتش را نواز  می  اسیییک:  نمیاییان  کیامالً  وی  میادرانیة

گیرد  او را آرام در آلو  سیمتم می وریا  سیر  را به بچه رو     بده به من   -گویم:  کند  میقراری میباشید  کمی بیداشیته

نشییند    ارشییای  گشارد  لکصندی بر لکانم میام میشیود  سیر  را روی سیینهد م ها آرام  گیرم  دسیتانم را کمی هران میمی

 گویم:  ام می ک گریهدر میان  ک  کنم گیرم و آرام گریه میمان را هن  در آلو  میکوچ  

 ( 494: 1397)برادران،    این ارشیای ماسک،  وریا، این ارشیای ماسک«  -



اسیییک که طکیعتاً زنان بمتر از   ای زنانهت این دوران یری دیگر از شیییاق بیان هجربة حام گی و حاالت و روحیا     

گشارم و یسیکد را روی زمین می د ند  این هجربة عاطفی اسیک:را به هییویر برشیند  متن زیر نشیانهوانند آن  مردان می

طور هونی اینوقک دیگه نمی چند  -کند:  شنوم، در گوشم زمامه میا  را میگیرم  صدای قندهباره او را در آلو  میی  

قدر مونده؟ دسیتم را  رسیم: چهگشارم و میکشیم  دسیتم را روی شیرمش میقود را از آلوشیش بیرون می  من رو بغ  کنی 

فشیارد   ام را میگشارم  بغضیی سیینهشیوم: دسیتم را روی شیرمم میسیاکک می  سیه چمار ماه دیگه به دنیا میاد   –گیرد:      می

  رسد:  گشارم  دیکا میروم و سرم را روی دیوار میکمی عقب می

 گویم:  می  ،که به او نگاه کنمچرا ناراحک شدی؟  س از مرثی طوالنی، بدون آن  -

 ( 430من باردارم دیکا  ) مان:    -
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  بستگی به سویة زمینی زندگی در زنان بیشتر از مردان نمود دارد« یدلدلة زیسک و احساگ هع ک به دیگری و دل     

چرقید  بیدین معنیا کیه فرر زنیان بر میدار قیانیه و امور معیشیییک و ارهقیای سیییال  زنیدگی و رفیاه می  ( 420:  1392)فتوحی،  

بمار   داسییتان  چربد  در ای وجود او میاندیشییه، لالب اسییک و اندیشییة زیسییک بر سییایر اصییالک دنیای مادی در نگاه زنان

اسییک: زندگی آرام و صییمیمانه در کنار  گونه بیان شییدهشییود و به هعکیری آرزوی زنان اینبرادران این ویوگی مشییا ده می

مصاطب، احسیاگ هع ک به دیگری را در  شیود و میر، نمونة این مؤلفة زنانه مشیا دهدر مثال زی  داری مردی که دوسیتش  

هواند بیان گردد،  کند  این احسییاگ با رویرردی عاطفی که که در ال ب اوقات از جانب نویسییند  زن میمتن زیر درک می

بندم  دسییتانم را روی ق کم  آورم  چشییمانم را میفشییارم و نام ا ورامادا را بر زبان مییلکانم را بر  م می اسییک:ارا،ه شییده

شیناسیم   قوبی میکنم  این عالر را به یچد  چشیمانم را باز میگشارم ها کمی آرام شیوم  بوی عالر هندی در گ ویم میمی

کنم  هندهر نفس قک  احسیاگ می  شینوم  هرگ را بیش اززنم   اسیصی نمینشییند  نام  وریا را صیدا میلکصندی بر لکانم می

رسییم  س  وریا  د م به شییانة  وریا میرویم هران میدسییتم را در هاریری روبهکنم   کشییم  بوی عالر  وریا را دنکال میمی

کند  چشییمانم را گشارم  عالر گرمش مرا آرام میا  میم و سییرم را روی سییینهفشییاراینجاسییک  شیین ش را در دسییک می

زیر، احسیاسیات و عواطف در متن   ( 518:  1397)برادران،    روم«شیوند  انگار به قواب میکم چشیمانم گرم میبندم  کممی

 ا و هغییر رن   دسیک شیود  باال رفتن هرش ق ب، لرز میه سیویة زمینی اسیک، مشیا دهگر دلکسیتگی وی بزن که بیان

یلرز    شیود:میدر برشیی کوهاه از داسیتان مشیا ده  د د و بصشیی از آنمی ایی اسیک که این حالک را نشیاننهصیورت از نشیا

طرف دسیتانم  شیان شیوم  شیا ااده  وریا دسیتش را بهکنم ها مانح لرزیدنتانم را در م قف  میشیود  انگشی دسیتانم بیشیتر می

که قادر    تانشییصییییک داسیی  ( 177:  1396)برادران،    شییود«که انگشییتانم را لمس کند  متوقف میکند  قک  از آندراز می

سییک را به صییورت لیرمسییتقیم  زی  کند،گا ی این احسییاگ و دلدلةصییورت مسییتقیم احسییاگ قویش را بیان نیسییک به

دارم  ق م را در  برمی  ،درن  کالشی را از دفتری که روی میا اسییکیبی  د د، در متن زیر این رویررد وجود دارد:مینشییان

کنم:  وریای عایام  دوسیتک دارم بسییار دوسیتک دارم  من هو را به انداز  آهش، به گیرم و شیروع به نوشیتن میدسیک می



:  1397)برادران،    «، دوسیتک دارم    شیناسیمانداز  همام این دنیا، من هو را به انداز  همام کسیانی که می انداز  هیسیفون به

315 ) 
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 ا و رفتار ای کمن جامعه به نسی  جدید اسیک، وجود زنان  زن در جامعة سینتی، حاف  سینک، انتقال د ند  ارز        

شیرن و نوآور و دگرگون قواه، هغییر ط ب و در  امّا مرد برقالف زن، سینّکاسیک ،دآور گششیتهیابه قاطره  یوند قورده و 

کند  بدین معنا که میویررد سینتی را نسیکک به زن مشیا دهر  جسیتجوی آینده اسیک  مصاطب در رمان بمار برادران، این

 ا آشینا و چرا که گششیته  مواره برای آن سیتند      ب، لرز در قاطرات گششیته ای بمار برادران، ال ای داسیتانشیصیییک

ای   ا را در  ی ندارد  متن زیر نمونهمأنوگ و لکریا اسیک و مصاطره و هرگ از ناشیناقته   ا و اشییادون هالطم اسیک، از آدمب

 شرند:باالقره  وریا سروت را میی از این رویررد نویسنده اسک:

زمانی که در جشین ممرگان انار از دسیتم افتاد و  وریا آن   ،بردشیه یا نه؟ این جم ه مرا به گششیته میهاریخ هررار می  -

  که این بار لحنش جدی اسییک و با آن روز هفاوت زیادی دارد« رداشییک  آن روز  م  مین جم ه را بر زبان آورد  با آنرا ب

 ( 445: 1397)برادران،  

د د  دلی  دیگری بر این میزیر از مرور قاطرات گششیییته ارا،ه  حس و حالی که شیییصیییییک داسیییتانی در متن     

کنم   یصییندوقچة کوچ  جوا راهم را باز می   ا احسییاگ قوشییایندی دارند:یادکرد گششییتهمدعاسییک که زنان  مواره از 

کشیم   کنم    بر سین  قرما رن  انگشیتر دسیک میآن را در انگشیک اشیار  دسیک راسیتم می  ،دارمانگشیتر یادگار مادر را برمی

 ( 256) مان:    رسد«ن ر میبسیار زیکا و س النتی به

ر هع ک روش و روان زنان به گششییته اسییک، یادآوری قاطرات شیییرین گششییته و لرز شییدن در  گمتن زیر نیا بیان     

افتد   ای که در دسیک دارم، مییچشیمم به ح قه  دریای آرام و بدون هالطم گششیته در این بر  از داسیتان نمایان اسیک:

هوانم آن را کنار اری من به کارن اسییک، نمیشییوم  این ح قه نشییان وفادبیرون بیاورم اما  شیییمان میقوا م آن را از انگشییک می

 ( 551) مان:    اندازد«بگشارم  مروارید روی آن مرا به یاد گردنکندی که از  وریا  دیه گرفتم، می

 نتیجه

در آثار  نریشان    ر چند که زن و مرد  ر کدام عناصر  نمانی از زنانگی و مردانگی را در رفتار ایشان و به هکح آن     

   ای زنانة به کار گرفته در رمان که نشییانهچنان  امّا برقی از این رفتار ا حاصیی  هجربة شییصیییی اسییک  د ند بازهاب می

 ایی از زنانگی آهش، شیصییی و حاصی  قالقیک ی نی نویسینده اسیک  او به عنوان ی  زن نویسینده، نشیانه و  آب سیرگششیک

ده و نوعی ادبیات زنانه ق ک  ایش به عرصییة ظمور کشییانداده و این شیییوه را در داسییتاناب  قویش را در متن رمان بازه

    )از نوع هاریصی(، مجالی برای  رداقتن به روحیات و حاالت زنانه از قکی    ای ر،الیسیتیالی قییههاسیک  وی در البکرده

یابد و چون قود از جنس زنان اسییک و یم گرایی، هع ک به گششییته و     ای عاطفی زنان، دلدلة زیسییک، صییورتهجربه

 ای زنانه در رمان  مؤلفه وجوه  هرینممم از اسییک به قوبی از عمد  این ممم برآمده،  کرده بسیییاری از این حاالت را هجربه

گیری جمالت کوهاه و  شیک سیر م و دوری  برادران با به کار  کرد نه اشیارهنگری زناهوان به جا،یسیرگششیک آب و آهش می



 ا،  واژهاقتن به رن  گرایی و  رداسییک  صییورتکردن از جمالت مرکب،  یچیده و هو در هو، زنانگی قویش را نشییان داده

به هفاوت دید    اسییک و این امر ای زنانه بود که در متن داسییتان بدان  رداقته شییدهاز دیگر نشییانه   او آدم  ظوا ر اشیییا

رانیه و ییا هجربیه حیام گی   یای عیاطفی زنیانیه  مچون ممر میادگردد  بییان هجربیهمیزنگر مردان بیادگیاه ک ینگر زنیان بیا دیی جا،ی

اسک  هع ک به سویة زمینی و یا به نوعی دلدلة زیسک  متغیّر ای جنسیک زنانه اسک که در متن رمان بازهاب یافتهاز دیگر 

   اسک دهمؤلفة دیگری اسک که بمار برادران با هریه بر روش زنانگی قویش به آن اشاره کر
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