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Abstract 
In the last decade, we face a number of feminine discourses, and each female writer poses a 

new thinkable character in her novel; one of the most striking examples is the depiction of a 

housewife who is plagued from her absurd conjugal life, and she plans to be born again and 

achieve all her dreams. The presence of “other” in the life of a traditional woman becomes a 

complete pattern for her in order that she can abandon the stereotypes and grow increasingly, 

while her mother's feelings and a sense of being loved by a man is still alive with her and she 

uses a feminine language to make her femininities more prominent. This structure can be seen 

in “Those mothers, these girls” by Belqeis Soleimani. Anna become a mirror of her mother, 

Sorayya, and brings her to self-awareness, thus Sorayya will move gradually from tradition to 

modernity and she shows different thoughts. Irigaray and Cixous’s theory, based on the “self in 

other mirror”, is a frame which shows us that this work is in the category of post-feminist works 

and explains new subjects that the Iranian woman writer has not addressed before. Therefore, it 

can be introduced as a discourse text. 

Keywords: Feminine Discourse, Feminine courage, “Other”, Return to self, “Those Mothers, 

These girls”, Belqeis Soleimani. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .117-97صص ، 1399 پاییز، 3دورة نهم، شمارة 

آن مادران، این در رمان  «دیگری»بررسی گفتمانة جسارت از ورای حضور 

 دختران

 1*مهرناز طالئی

 های خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانزبان فرانسه، دانشکدة ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 2ایلمیرا دادور
 های خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانزبان ةدانشکدفرانسه،  ادبیّاتزبان و گروه استاد 

 25/5/1399 پذیرش:  30/10/1398 دریافت:

 چکیده

کنرد  یکری از   لی را مطرر  مری  رو هستیم و هر زن نویسنده در اثر خود ویژگی جدید و قابل تأمّروبهی  تعدّدهای زنانة مدر دهة اخیر با گفتمانه

د شود  نو متولّتنگ آمده است و قصد دارد ازهای پوچ زندگی زناشویی بهگیدار است که از روزمرّکشیدن زنی خانهتصویرموارد بارز آن، به

رشرد و تعرالی   ای برون آید و بره  کمک آن از خودِ کلیشهشود تا بهمی یاریعتماماو الگوی تی، برای در زندگی زن سنّ« دیگری»حضور یک 

جهرت  در نهراد وی همننران زنرده اسرت و در    سروی یرک مررد    شردن از دوسرت داشرته   اش و حر ّ احساسات مادرانه حال کهبرسد، در عین 

نمایی برای بلقی  سلیمانی مشاهده کرد  آنا آیینة تمامتوان در آخرین رمان گیرد  این ساختار را میساختن آن از زبانی زنانه بهره میتر برجسته

دهرد   گیرد و افکار متفاوتی از خود بروز مری د قرار میت به تجدّثریا در گذار از سنّ بیترتنیبدرساند و شود و او را به خودآگاهی میثریا می

زمرة آثار پسافمینیست قرار دهد این اثر درراهبردی است که به ما نشان می« دیگریینة خود در آی»گاری و سیکسو، مبنی بر ساختار نظری ایری

تروان آن را، متنری   پرداختره اسرتا از همرین روی، مری    کند که پیش از آن، نویسندة زن ایرانی کمتر بردان  دارد و مسائل جدیدی را مطر  می

 فی کرد معرّ« ایگفتمانه»

، بلقی  سلیمانی آن مادران این دختران، بازگشت به خود، ، جسارت زنانه، دیگریگفتمانة زنانه ها:کلیدواژه
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

نروآوری آن اثرر را   دو مفهوم کلیدی در تحلیل محتوا و زبان یک اثر است و میراان  « 2گفتمانه»و « 1گفتمان»

های نوشتاری گذشته را تقلید کند، متن او در ردیر  گفتمران ادبری قررار     زند  اگر نویسنده شیوهتخمین می

رو های نوینی به متن خود بیفااید، با گفتمانة ادبی روبهفهها را کنار باند و مؤلّکه کلیشه صورتیگیرد و درمی

شود  نمونة بارز دادن قدرت کالمی مطر  میپیامی انقالبی و نشاندرراستای انتقال  معمولطور بههستیم که 

سمت  ترتیب از سبک و زبانی مردانه، بهوجو کرد که بهزنان جست ادبیّاتتوان در تاریخ این دو مفهوم را می

ای هر نوشتاری فمینیستی و نقّادانه سوق پیدا کرد و در دوران معاصر با نوشتار صریح از مسائل زنران، ددددره  

زنانه شد  ایرن رونرد صرعودی را     ادبیّاتادامه ظهور زنانی مردانه و جسور، وارد مرحلة جدیدی از ها و درآن

 ،آن مادران ایرن دخترران  در آثار فرامعاصر نیا مشاهده کرد  رمان  ویژه بهمیان نویسندگان ایرانی، توان درمی
توان گیرد  این مرحله را میاین آثار قرار مینوشتة بلقی  سلیمانی با رویکردی جدید و جسورانه در ردی  

آثرار   4و هلرن سیکسرو   3لرو  ایریگراری   پردازانی همنوندورة فمینیسم ساختارشکن نامید که در آن نظریه

 ند کنمیادبی را با زاویة دید جدیدی مطالعه 

سرارت زن  واسرطة آن ج اسا  نظریة ایریگاری و سیکسو اسرت کره بره   « ینة دیگری دیدنیخود را در آ» 

ای مطابق برا  آید و با چهرهدرمیتی و تکراری خود بهشود  زن از قالب سنّنمایش گذاشته میمدرن در متن به

هرا،  بره زنرانگی   برازهم ای، حلرول در ایرن خرودِ فراجامعره     براوجود ا امّر ا شودظاهر می اش یزندگ یها دئالیا

فره، بخرش   کشدا ایرن مؤلّ تصویر میبا جائیات تمام بهها را پردازد و آنهای خود میها و مادرانگیباختن دل

 دهد دیگری از نظریة پسافمینیسم را تشکیل می

در بهبرود و  را و ترأثیر آن   «5دیگرری »پژوهش حاضر، برا تکیره برر نظررات ایریگراری و سیکسرو، نقرش         

کردا خواهد تحلیل های خود عین حفظ زنانگیثریا، قهرمان داستان سلیمانی، دربخشیدن به زندگی جسارت

کند آن آشنا می های زنانة روایت و واژگان خاصّسوی دیگر مطالعة زبان این اثر، خواننده را با برجستگیاز

 ق بوده است دهد که تا چه اندازه نویسنده در پردازش زبانی زنانه موفّو نشان می

 پیشینة پژوهش. 1-2

ا بررسی تمرایا  امّا گوناگون انجام شده است در آثارتحلیل گفتمان زنانه  رةباهای بسیاری درتاکنون پژوهش
                                                                                                                                                              
1. discours 
2. praxis énonciative 
3. Luce Irigaray 
4. Hélène Cixous 
5. Autre 
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 ای کره ا مطالعره شرده اسرت   هایی است که کمتر بدان پرداختره بحث ازجملهزنانه « گفتمانة»و « گفتمان»میان 

را در هرا  کند تا با تصویر جسورانة مترون نسرل زنران نویسرندة فرامعاصرر بیشرتر آشرنا شرویم و آن        کمک می

آن رمران   رةگرذاری کنریم  دربرا   هرای پیشرین خرود نرام    عنوانی متفاوت از نسلروهی جدید قرار دهیم و باگ
هرای  های نشر بلقری  سرلیمانی هسرت، مطالعره و تحلیرل     جهت که این اثر از تازه، از آنمادران، این دختران

 موجود است  برانگیا در اثر،لبخشی تأمّ عنوان به، یشناخت رواندیدگاه ویژه ازبهمورد آن، اندکی در

 زنانه« گفتمانة»و « گفتمان» .1-3

طور و به ردیگ یم دربرای فراتر از زبان است و مطالعة آن، تحلیل زبانی و محتوایی یک متن را گفتمان مقوله

گویرد،  موضروعی کره پیرامرون آن سرخن مری      رةبال هر شخص از زبان و دیدگاه او دراستعما روشبهی، کلّ

شده مطابق با هنجارهای جامعه وجود دارد تعیینفتمان نیا الگوهایی ازپیشوجود، برای گدارد  با اینبستگی 

 پردازند می« 1پردازیگفته»معمول نویسندگان براسا  آن به طور بهکه 

داً سرازد و مجردّ  ه میپردازی در هنگام تولید فردی گفتمان، یا این اشکال زبانی را فراخوانده، بالقوّگفته» 

هرای  کنرد  بره ایرن عردم پرذیرش گونره      ها را رد، بازسازی و دگرگون میگیرد، یا اینکه آنکار میآن را به

هرای کرامالً متفراوت و جدیرد،     ریخرتن، دگرگرونی و خلرق گونره    موجود در آرشیو زبان، ردکرردن، بررهم  

تی گفتمان رگریای در بافت سنّتوان نوعی هنجارا می« گفتمانه(  »47: 1392)شعیری، «  گوییممی« گفتمانه»

شدن  بالفعل ایجاد بستری جدید برای بیان مسائلی که تا پیش از این، حقّ منظور بهطور هدفمند و دانست که به

یرا  « گفتمران انتقرادی  »شرود   فرد تولید مری ترتیب گفتمانی منحصربهوجود آمده است و بدیناند، بهرا نداشته

گفتمان، مورد تجراوز  »آن  تبع بهها قرار داد که زمرة گفتمانهتوان دررا نیا می 3میشل فوکو« 2گفتمان قدرت»

: 1971)فوکرو،   « گیررد ها قرار میفة برجستة گفتار ممنوعه، بیان احساسات مالیخولیایی و بیان واقعیتسه مؤلّ

21)   

 رةایرن تعریر ، دربرا   د  کنر حقیقت و سند پذیرفته شرده اسرت، انتقراد مری     عنوان بهگفتمانی که به فوکو  

در متن خود رعایت کنند،  برای زنان نویسنده و حدودی که باید شده نییتعگفتمان زنانه و بایدها و نبایدهای 

 تولید گفتمانه هستند  ،بیان دیگرال تولید گفتمانی جنجالی و بهدنبای استا زنان امروز بهمصداق برجسته

بروده اسرت و زنران     روهرایی روبره  ا همواره برا محردودیت  حضور داشته، امّ ادبیّاتگفتمان زنانه از دیرباز در 

 جیتدر بهت، ، به تولید اثر بپردازند  به همین علّاستطور که شایستة افکار و عالیق زنانة خود توانستند آن نمی

                                                                                                                                                              
1. Énonciation 

2. Discours de pouvoir 

3. Foucault 
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فمینیسم، شد  این روند با ورود جریان موارد سرکوب می یشتربرنگ و بوی اعتراض گرفت که در  آثار زنان

تبدیل « گفتمانه»این تغییرات در زمان خود، گفتمان را به  جیتدر بهی در گفتمان زنانه شد  شاهد تغییراتی جدّ

وجود، عرف حاکم بر جامعه، زنران را از بیران صرریح مسرائل     دیدی را به اثر وارد کرد  با اینهای جفهو مؤلّ

در چارچوب خانره   شان یزندگگیر هستند که تمام آثار، قهرمانان داستان، زنانی گوشه یشتربدارد و در بازمی

زنران بررای دسرتیابی بره هویرت گمشردة       »شودا قرن بیستم، مرحلة بحران هویت است که در آن خالصه می

 « هنرد درا مورد تردید قررار مری   ایچ همهگیرند و ت و آداب و رسوم جامعه قرار میخویش در مواجهه با سنّ

و معرض فشارهای بیرونی جامعه و خانواده هستند سوی دیگر زنان هنوز کم و بیش در از( 71: 1394)سراج، 

 پردازند  تحری  واقعیت و سانسور در آثار خود می به

ترروان نرروعی مرحلررة گررذار دانسررت کرره هنرروز در ارائررة تصررویری درخررور مقررام زن و  ایررن دوره را مرری 

گیرنرد و  سویی پسافمینیسم می و با پیدایش جریان سوم فمینیسم، آثار زنانه سمت هایش ناتوان است  زنانگی

این دوره، مترون زنانره را از   شود  سیکسو و ایریگاری، منتقدان ساختارشکنی دریدایی مبنای تولید هر اثر می

زنانه اسرت  هدف اصلی نویسندگان دهة هفتاد، تثبیت هویت »کنند  دید متفاوت و جدیدی بررسی می زاویة

کشریدن  چرالش شد  امروزه هدف زنان نویسنده، بره هایش داشته باو اینکه زن بتواند صدایی برای بیان دددده

نرد کره   یابمری ب نویسرندگان فرامعاصرری ظهرور    ترتیبدین  (8: 2016، 1جورگنسن-بوتا)«  این هویت است

هرایی برخروردار اسرت کره     ر، از جسارتها نسبت به سایر نویسندگان معاصساختار محتوایی و گاه زبانی آن

ترتیب بار  کندا بدیند و علیه او قیام میکنمیانتقاد تی زن سنّبه کنار نمایش صریح زنانگی و مسائل زنانه، در

گذارد و هدفی ای دورة معاصر را کنار میای هستیم که گفتمان کلیشههای زنانه «گفتمانه»دیگر شاهد ظهور 

 گیرد پیش میجدید در

 ایریگاری و سیکسو( )نگاهی بر نظرات« دیگری»و « من»تعامل . 1-4

چرالش  سریمون دوبرووار را بره   « ی زن و مررد برابرر »لو  ایریگاری و هلن سیکسو در مروج سروم فمینیسرم،    

ها زن را محور اصلی پردازند  آنهای زنانه از مردان میساختن تفاوتگذاری و برجستهکشند و به ارزش می

شود که ی می «من»شود و زن تبدیل به عوض می« دیگری»و « من»که جای  طوریدهند، بهقرار مییک اثر 

توانرد در  مری « دیگرری »کند  این های جسورانه کسب میسازد و ویژگیخود را می« دیگری»از ورای یک 

 د ابیمیدست « منِ استعالیی»ن به یک قالب یک مرد یا زن ظهور کند که زن قهرمان از ورای آ

هرا از  پایة نظرات فروید و لکان قرار دارد، اگرچره تعبیرر آن  کاوانة نقد ایریگاری و سیکسو، برجنبة روان 

                                                                                                                                                              
1. Budtz-Jorgenson 
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 «1دبطة قضریب »پرداز، برخالف فروید، تعبیر دیگری از کاو متفاوت استا این دو نظریهنظرات این دو روان

شرود زن  بلکه سربب مری   کندااو را مناوی و تابع نمی تنها نهخوردن زن بر مرد دهند و معتقدند دبطهارائه می

رود، بلکه گاه هایش میدر پی اثبات زنانگی تنها نهزن، »ترتیب االنه وارد عرصة زندگی شود  بدینطور فعّ به

)ایریگراری،   «نشریند شود و جای پدر خود میبخشد، تبدیل به مرد میبوی مردانه می و به این زنانگی، رنگ

داردا « 3اودیپری -پیشرا »هستند که ریشه در دورة « 2عقدة مردانگی»بنابراین زنان دچار نوعی  (ا42-43: 1977

کند  این عقده در تمام زنان تی مردانه نسبت به مادرش احسا  میه در خود لذّای که در آن دختربنّمرحله

 یکسان بوده است 

از مفراهیم کلیردی ایریگراری اسرت کره      « کرردن دیگرری مشراهده  ینة یخود را در آ»یا « دیگری»حضور  

طول این مرحله، کودک در»وسیلة لکان مطر  شد  بهبار که برای نخستین است« 4یا نهییآمرحلة »برگرفته از 

ایرن        یابرد  کند و خود را مانند اطرافیانش، موجودی کامل و مستقل مری فردیت جسمی خود را کش  می

: 1996، 5نوئرل -)بلمرن  « گیردشخص در آن شکل می« منِ»زیرا  بسیاری برخوردار استا یتکش ، از اهمّ

ها شود که گذار آنر میای مشابه برای زنان نویسنده متصوّ، مرحله«یا نهییآمرحلة »از ایریگاری با الهام   (18

های زندگی زناشرویی  گیدهد و نیا رهایی از هویتی که زن را در روزمرّرا از مرحلة خودسرکوبی نشان می

گیررد،  بُعردی زنانره، زن در جایگراهی چندبُعردی قررار مری      برا ردّ تفکرر ترک   »ترتیب کند  بدینمحصور می

بیند و موضعی دوگانه کسب ینة سوژة مردانه مییشود و زن خود را در آحاشیه رانده میایدئولوژی حاکم به

 (29: 1977)ایریگاری،  « شودیی مشدن متجلّینة مردانهای که در آیکندا زنانگیمی

روی  دئالیر ا« دیگری»کار، به تقلید از یک خود را بازتولید کند و برای این دوشکمیزن مدرن همواره  

بخشد ترا جسرارت خرود را    فرورفتن، به زن جرئت بیشتری می« دیگری»گونه تقلید و در قالب آوردا اینمی

آوردن دسرت بهتقلید محاکاتی برای یک زن، از خالل یک متن برابر است با تالش او برای »بهتر بروز دهد  

( 74)همران:  «  ای را پنهران کنرد  برداری از گفتمان، بدون آنکه مجبور باشد نکتره فرصتی مناسب جهت بهره

وجوی زنی دیگرر، فرزنرد و   زن همواره در جست»او  ظرازنمعتقد است و « دیگری»سیکسو نیا به وجود این 

 « را در خرود پررورش دهرد   « دیگرری »تا بهتر بتواند عشرق برورزد و عشرق         ، استیا معشوق، در کنار خود 

 ل از تعری  ایریگاری است ا مکمّکه تعبیری متفاوت، امّ (67: 2010)سیکسو، 
                                                                                                                                                              
1. L’envie du pénis 

2. Complexe de virilité 

3. Pré-Œdipe) 

4. Stade de miroir 

5. Bellemin-Noël 
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هرا،  آن ازنظرر دهرد   ایریگاری و سیکسو را تشکیل مری بازگشت به جسم و رو  زن، بخش اصلی نظریة  

ه قرار دهد و به تمام احساسات و عالیق زنانة او بها دهد و در اثر خود، زن را مرکا توجّ یک زن نویسنده باید

خود بازگردد، آن را افشرا  « درون»زن به »واسطة آن، نوشتاری کامالً زنانه است که به تولید درگرو مسئلهاین 

(  براسرا  تعریر    58)همان: «  حت کنترل خود درآورد، آن را بفهمد، زندگی کند و به زبان بیاوردکند، ت

ازطرفری زن، مردانره   »کنردا  ای پیردا مری  گیرری دوسرویه  ، نظرات این دو منتقد پسافمینیست جهرت «دیگری»

عی مرردان بررای   بیش برابر و یا نادیک به حقروق اقتصرادی و اجتمرا    و ای کمکند آیندهشود و سعی می می

وم زنانگی را حفظ کنرد و آن را  مفه     بایست عین حال، او همننان میت ببرد  درخود رقم باند و از آن لذّ

ل در زبران  با ایجاد تحروّ »  برقراری حقوق برابر میان زن و مرد تنها (80: 1977)ایریگاری،  «نمایش بگذاردبه

 (88: 1977)ایریگراری،   « شودث حاصل میگذاری بر جن  مؤنّارزشا این تغییر تنها با امّا پذیر استامکان

 شناسانة نظریة ایریگاری و ضرورت تولید زبانی کامالً زنانه نیا داللت دارد این جمله بر جنبة زبان

 زنانه در ایران ادبیّات. سیر تدریجی 1-5

ایران ثبت شرده اسرت  اشرعار فررو       ادبیّاتزن فمینیست ایرانی در تاریخ نخستین عنوان بهنام سیمین دانشور 

ا اثرر  امّر ا مورد نقد قرار گرفت تشدّ بهدنبال داشت که ها را بهشکنیتای از سنّفرخااد نیا در این دوره پاره

هرای ایرن   ی در داسرتان طرور کلّر  شود  بههای زن در آثار او دیده نمیهای اصیل و خواستهچندانی از زنانگی

نمرایش گذاشرته   زن چهرة مستقل خود را کمترر بره   مردانه به مسائل زنان نگریسته شده و دیدادلب از»دوره، 

ای ندارد و منتظر است یوس  برایش فکر کنرد و تصرمیم   ، از خود ارادهسووشونی زری، قهرمان است  حتّ

 (1109: 3ج ، 1386)میرعابدینی، «  بگیرد

ها به خویشتنِ خویش کنند  آنبیشتری پیدا میزنان نویسنده طی حوادث انقالب و پ  از آن، جسارت  

گذارنرد  ایرن جسرارت پر  از جنرگ      می گرفتن زنانگی را کنارگفتن و نادیدهگردند و از مرد سخنبازمی

در تعامالت  فقط نه مسئلهکنند که این دختران به یک استقالل مردانه دست پیدا می»یابدا تحمیلی افاایش می

الیت و کار بیرون از ها نیا بروز پیدا کرده که برآمده از فعّکیفیت زندگی عاطفی آن ها، بلکه دراجتماعی آن

کاوانه از زن، کامالً از جنگ و پیامردهای  این تصویر جدید روان     خانه و افاایش سطح آگاهی زنان است  

در نگرارش آثرار زنانرة ایرن دوره، بسریاری از       بازهموجود، با این (319: 1949، 1چدوی) « گیردآن نشأت می

هرا، هویرت   د  زنران داسرتان  شوای از ابهام مطر  میمورد زنان، در هالها جامعة ایرانی دربرانگیمسائل چالش

کنند  این زنران خرود را در محاصررة حجرم عظیمری از مشرکالت و       خود را در چارچوب خانه توصی  می

                                                                                                                                                              
1. Deutsch 
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نرو  نگراه در آثرار    شوند  ایرن معمول تسلیم این شرایط میطور بهپندارند و بینند و میرانه میباورهای متحجّ

شرود   هرای داسرتان منتقرل مری    شخصریّت نمایش گذاشته شده است و نسل به نسرل بره   به یخوب بهزویا پیرزاد 

های سرخوردگیها، ها، دلواپسیتر از او  نگرانیکند، با رنج و کاری افاونزندگی مادر را تکرار می ،دختر»

و تکررار   یزدگر  دلمعناتر شده، شادی نیسرت و همره   ا زندگی بیامّا زندگی زناشویی، رنج کار اداره و خانه

  (1146: 3، ج 1386)میرعابدینی،  « است

بریش درگیرر مسرائلی جرا خرانواده       و هرا از حصرار خانره خرارج و کرم     گاهی برخی از زنان این داستان 

پریش  ندة فرامعاصر، هویرت از زنان نویس»ا امّا ها نداردمیان آنبرجستگی چندانی درا این ویژگی شوندا امّ می

-)بروتا  « رونرد مری  سنت ضدّدنبال کش  هویتی جدید و ویرانگر و گذارند و بهشدة خود را کنار میتعیین

 شود تدریج جایگاین بازیابی هویت میبنابراین بازسازی هویت زنانه بها (25: 2016جورگنسن، 

توان های او میصراحت در رمانبههای برجستة آثار بلقی  سلیمانی است که جسارت و عصیان، ویژگی 

مربهم و   ای بسریار گونره یا بره وجود ندارد  معمولطور بهصه در آثار زنان دیگر وجو کرد  این دو مشخّجست

قه قهرمان داستان اسرت کره   یا مطلّ های سلیمانی، زنی بیوهتصویر کشیده شده است  در تمام رمانمحتاطانه به

های همسرش بروده و  نهی و آور و امرهای کسالتطول زندگی زناشویی خود، همواره درگیر روزمرگیدر

 کند  گریای را آداز میاکنون رهایی یافته است و با جسارت، زندگی کلیشه

نند با تقلید از رفتارها و صفات کتالش می»گذارد که را به نمایش می یطلب یبرترسلیمانی، زندگی زنان  

: 1394)سرراج،  «  مردانه، موقعیت خود را از جایگاه ضع  به جایگاه مقابل، یعنی قطب قدرت منتقرل کننرد  

میران آثرار زنران جروان نویسرنده، ماننرد نسریم        ویرژه در به(  این روند جسورانه در بسیاری از آثار امروز، 148

نسرل جدیرد    عنروان  بره تروان  شود  این دوره را میهدایتی و سایر نویسندگان این نسل دیده می ایرؤمرعشی، 

نشرینی و هرر آننره    خانه یدئولوژیازدایی از  د )دانست که( تقدّگفتمان تجدّ»های زنانه و یا ظهور گفتمانه

 دنبال دارد ( را به72: 1387جاه، )رفعت« تی استسنّ

  مادران، این دخترانآن  اثر برگذاری  .2
د شد  آثار او در چند دوره کاندیدای دریافت جایاه بوده در شهر کرمان متولّ 1342بلقی  سلیمانی در سال 

توان میاست  از آثار دیگر سلیمانی  بازی آخر بانو، برای نگارش «مهرگان»ترین آن، دریافت جایاة که مهم

، با سبکی متفاوت، آن مادران، این دختراناشاره کرد   بازیخاله و به هاد  خوش آمدید، روز خرگوشبه 

 تازگی منتشر شده است اثر دیگری از این نویسنده است که به

 . خالصة داستان2-1

و  ییتنهرا  بره دهرد  او  دسرت مری  ت که در جوانی همسرش، اکبرر را دراثرر تصرادف از   اس سالی میانثریا، زن 
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ای است کره همرواره در   ودوسالهکند و اکنون او دختر سیرنج و سختی، دخترش، آنا را بارگ می لباتحمّ

را پشت سر گذاشته است و برای آنکه باری  یقازدواج ناموفّ   آناها با مادرش، سر ناسازگاری داردهمة زمینه

استگار دوران نوجوانی کند  کاوو ، خوفروشی و گاهی مسافرکشی میبر دوش ثریا نباشد، در مترو دست

رود، ثریا بود که پ  از سالیان دراز، ثریا او را بار دیگر، زمانی که به مالقات افسانه، زن بیمرار کراوو  مری   

خاطر، پر  از  کند، به همینای نسبت به او در خود احسا  میبیند  ثریا با دیدن کاوو ، همننان عالقهمی

انگیرا، خرواهر کراوو  نیرا     به او پیشرنهاد ازدواج بدهرد  رو    مرگ افسانه، هرروز منتظر است که کاوو 

رضایت بسیاری نسبت بره ایرن وصرلت دارد  ثریرا بررای شررکت در مراسرم خرتم زن کراوو ، بره گروران            

ه اینکه زن و بنّر  باوجودکند  ابوالفضل، از خویشاوندان ثریا، گردد و آنا در این سفر او را همراهی می بازمی

شود  پ  از بازگشت به تهران، رو میدهد که با مخالفت سرسختانة ثریا روبهشنهاد ازدواج میدارد، به ثریا پی

  آنا دیگر دختر سابق نیست و قصد ازدواج دارد و آن شخص، کسی نیست، جا کاوو !

 تحلیل محتوایی گفتمانه. 2-2

ف سره هویرت   هستیم و هریرک معررّ  رو ، با سه نسل فکری از زنان ایرانی روبهآن مادران، این دختراندر اثر 

و زن ابوالفضل، نمونة زنرانی     ملکه، مادر ثریااستهستند که برآمده از شرایط اجتماعی و فرهنگی هر دوره 

پررورش  به همسرداری و  شان یزندگسر برده و تمام تی هستند که سراسر عمر خود را در گوران بهکامالً سنّ

دیگر، این نسل از زنان، مطیرعِ باورهرای معمرول جامعرة خرود هسرتند و از       بیان فرزندانشان طی شده استا به

انردا  ت و مدرنیتره قررار گرفتره   شود که در مرز سنّبرخوردارند  نسل دوم شامل زنانی می« هویت مشروعیت»

نان پیررو  ز گونه نیاآورند و تمایل بسیاری به تغییر دارند  جا میو از روی اکراه به اجبار بهت را ها رسم سنّآن

انگیا و فاطمه، زنان مقاومت هسرتند کره   برخوردارند  ثریا، رو « هویت مقاومت»اصول فمینیسم هستند و از 

 توان یافت  ها میه در درون آنطور بالقوّجسارت را به

قدم اول این مقاومت، ترک گوران و مهاجرت به تهران برای رهایی از افکار بسته اسرت  افراون برر آن،     

ثریرا مرادرش را دوسرت    »ی رو به جلو دارد و از اینکره زنری شربیه مرادرش بشرود، هررا  داردا       خصیّتشثریا 

بیند  کند ملکه را میا چند سالی است توی آینه که نگاه میدر جنگ و جدال بودند، امّ باهمنداشت، همیشه 

داد داد که ملکه انجام میمی تر همان کارهایی را انجامای شبیه مادرش است و از همه مهمنحو باورنکردنیبه

کرردن جسرارتش   ت بره تغییرر و بالفعرل   بره همرین علّر    (176: 1397)سرلیمانی،   « دانسرت ها را بد مری و او آن

اسرت  هریچ   « دارهویرت برنامره  »کند و هویت او، یرک  شکنی میتاندیشد  آنا، نسل سومی است که سنّ می

حیرا،  آنارشیست، بی»کشد و ثریا او را چالش میف را بهانه شر  و عرتردیدی در انتخاب خود ندارد و مصرّ



 105 آن مادران، این دختراندر رمان « دیگری»بررسی گفتمانة جسارت از ورای حضور 
 

جسرارت اسرت و    یرا مسرتعدّ  وجرود، ثر خواندا برا ایرن  ( می112)همان: « ایماندریده، گستاخ، مرزشکن و بی

 رسد دار میدهد و او نیا ابتدا از مشروعیت به مقاومت و سپ  به هویتی برنامهینة خود قرار میدخترش را آی

گرذارد،  نمایش میهای پنهانی او را بهاطرات جوانی و نوجوانی ثریا درطول داستان، جسارتاگرچه شر  خ

هرا در وجرود او رسروخ نکنرد، بره      ا همننان نابالغ است و ازدواج با اکبر باعث شده بود که برخی جسارتامّ

درادامرة رمران رو بره    تی آمیختره اسرت کره    های سنّلیة داستان، با برخی از کلیشهت، فضای دالب اوّهمین علّ

 شود    نمیدر آن متوقّ سنت ضدّت و وآمد میان سنّرودا با این وجود، همننان رفتکاهش می

شود که دسرت روزگرار او را درگیرر ترأمین زنردگی دختررش       فی میتی معرّسنّ ظاهر بهزنی  عنوان بهثریا  

ل مشرکالت مرالی و فقرر شردید     حمّ، متسو کیطول این مسیر، از که مسیری ب  دشوار است  ثریا در کرده

دوید تا شکمشران را سریر کنرد و سررپناهی داشرته باشرد، آشرپای        های نکبت که فقط میسال آن»شودا می

خروب   ( و او مجبرور برود ترا حرقّ    193)همران:  « کرد تا از گرسنگی نمیرنرد کرد  فقط چیای سر هم می نمی

کردن، وظیفة اصلی او بود و برای یک مرادر  مادرینفع دخترش، از خود سلب کندا زیرا کردن را به زندگی

هرا  همة این سال»نشان دهدا  یازخودگذشتگ، برای فرزندش اش یزندگر شده است که در تمام مراحل مقدّ

خاطر او زنده مانده، کار کرده و زندگی کرده، وقتی هم برا آنرا دعروا    وقتی حالش خوب بوده به آنا گفته به

 (55)همان: «  ن زندگی نکبتی دادهخاطر او تن به ایز گفته بهگرفته و حالش بد بوده با

برودن و  مسرتقیم بره وظیفرة سرنگین زن     ا نوعی اعتراض دیر  و ارزشمند است، امّاگرچه مقدّ مسئلهاین  

هرایش  لی چیای دستگیرش نشده بود، چشم که باز کرد، دید سرینه تقریباً از زندگی متأهّ»بودن دارد  او مادر

هرا  هایی که ثریا هیچ ردبتی بره انجرام آن  گیسایر روزمرّ و (83)همان: « شورده مید و کهنة بنّکننرگ می

سوی دیگر در ش بودا ازاندارد  آداز زندگی زناشویی برای ثریا، برابر با حذف تمام آرزوهای دوران جوانی

بودن کرد بیوهبود و همواره سعی میآمیا اطرافیانش های آلوده و گاه طعنهل نگاهاین مسیر دشوار، ثریا متحمّ

باری از حسرت و با کوله سالی میانض قرار گیرد  او اکنون زن خود را از دیگران پنهان کند تا مبادا مورد تعرّ

ت ببررد،  توانسرت از حرال لرذّ   نمری »انردا  تی برای او سراخته ناامیدی است  این شرایط را جامعه و باورهای سنّ

ریخرت   اش و آینده خِرش را چسبیده بود و تر  در جانش مری اده بود روی زندگیای افتگذشته مثل الشه

هرم  نبرود، آبری آسرمان حرالش را بره      چسب دلتوانست، همة روزها مثل هم بودند، گرمای خورشید ینم     

 (171)همان:  « معنایی، به پوچیبنیاد، به تکرار، به بیرسید به مغاک بیمی شتهته     زد   می

تی و مربرو  بره   زده در زندگی ثریرا مروقّ  تهویت سنّ ،عبارت دیگرها یا بههویتیها و بیهمة این پوچی 

کنرد و  گذشتة زندگی او است که تنها در بازخوانی خاطرات جوانی خود و دورة کودکی آنا بروز پیدا مری 
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بازسرازی هویرت و جروانی    ت و شرود کره دورة گرذار او از سرنّ    ثریرا آدراز مری    سرالی  میران اصل داسرتان از  

  ناگفته نماند که جوهرة وجودی ثریرا، جسرور و اهرل تغییرر اسرت و ایرن جسرارت از        استاش رفته ازدست

افتاده را ترک گیرد برای همیشه گوران عقبتصمیم می که یزمانآید، برمی اش ینوجوانیادآوری خاطرات 

دهنرد در اطرراف شرهرها و    دار ترجیح میزنان خانه» کند و به تهران بیایدا این تصمیم داللت بر این دارد که

کره   اتر است، درحرالی روستاها زندگی کنند، زیرا در آنجا شرایط برای پرداختن به امور خانه و فرزندان مهیّ

 ا(279-278: 1964، 1)فریردان  «پریش بگیرنرد  صری را در آیند تا کاری تخصّکرده به شهرها میزنان تحصیل

مات ازدواج را فرراهم  شود و خود مقدّتی، با پسری شمالی در دانشگاه آشنا میدواج سنّاو با نفی از ،همننین

که او را از زندگی زیر یک سق  با اکبر، پیش از  اش خانوادهگرفتن توصیة کندا ازطرف دیگر، با نادیدهمی

سرپ    رود بره زنردگی مشرترک و   زنرد  و پرا مری  هرای زادگراهش پشرت   تکردند، به سنّاش منع میعروسی

سازد و اکنون ثریا زن بیوه   میکشیدن بار زندگی، پ  از مرگ همسرش، این دختر جسور را متوقّدوش به

کرردن  داری بررای پر نقش مادری و خانه»زیرا  کنداای است که از گذشتة خود ابراز نارضایتی میو باتجربه

اش، به بلرو  مردرن   در زندگی« گریدی»ثریا، با حضور  جیتدر به (23)همان:  « زندگی یک زن کافی نیست

 رسد می

 «دیگری»ینة در آی« من»بازتاب  .2-2-1

 ثریا .2-2-1-1

 ینة جسارت نهفتة درونییدر آ .2-2-1-1-1

 «دیگرری »وقفره برا   او خرود را بری  »ک تغییرر اسرت و   بررای یرک زن محررّ   « ینة دیگری دیردن یخود را در آ»

ایرن جرایگاینی همران ساختارشرکنی      (30: 1977)ایریگراری،   « نشریند او مری  یجرا  بره کنرد و  جایگاین می

ة ایرن  شود  جرقّر دیده می یخوب بهثریا  شخصیّتکند و در های جنسیتی است که ایریگاری مطر  می کلیشه

کننرد ترا بره زنردگی     همکارانش، او را تشویق می زمانی کهآید، وجود میتغییر، با ورود ثریا به محیط کار به

 شرردن و آشررتی بررا خررودِروگررام برررای روبررهلررینهمننررین اوّ یررت بدهررداخررود بیشررتر اهمّشخصرری و عالیررق 

ا بره  پنهانی در کنج خانه است، امّر  یءاگرچه ش نهییآ»ینه است، زیرا یر نگریستن در آاش، با تفکّشده فراموش

ل تأمّر  مرورد آن شود و منِ دیگرری را مشراهده و در   دهد تا از فردیت خود خارجمی لوگو  و سوژه اجازه

بینرد، خرود را شرماتت    ، نقرایص خرود را مری   نره ییآطور که ثریا نیا برا نگریسرتن در   (ا همان73)همان: « کند

آورد که او همان دختر جسوری است که روزی اصرل خرود را رهرا    یاد میافتد و بهکند، به فکر تغییر می می

                                                                                                                                                              
1. Betty Friedan 
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یکری از همکرارانش   »خود را بازیابرد   کرد تا یک زندگی جدید بسازد و اکنون باید جسارت دوران جوانی 

     ببوسرد    نره ییآی توصیه کرده بود برای اینکه احسا  بهتری به خود پیدا کند، صبح به صبح خود را در حتّ

اکثرر       دهرد   کند، یا خودش را دلداری مری کند، با خودش دعوا مینگاه می نهییآمعموالً وقتی خود را در 

(  بازشناخت ثریا 56: 1397)سلیمانی، « «ای؟بینی به کجا رسیدهبینی ثریا، مییم»گوید: اوقات به خودش می

اش ایجراد کنرد و   هلی در زندگی روزمرّاز هویت و کسب خودآگاهی، امری ضروری است تا او بتواند تحوّ

 خالل آن به یک خودسازی برسد ببیند و از« ینة دیگرییآ»بیان دیگر خود را در به

ای که درطول داستان ثریا بره  گونهاو نقش دارند، به« عقدة مردانگی»ثریا نیا در تحریک همکاران جوان  

نیراز از شروهر   پایران، خرود را بری   ا درخورد، امّر کنار خود حسرت میدادن اکبر و داشتن همراهی درازدست

شروهر  کننرد، بررای او   کند و طبق خاطراتی که همکارانش از زندگی مشترک خود تعری  مری احسا  می

ل کند  این مسئله، گفتمانی کامالً انتقادی را نشان شود که باید او را زیر یک سق  تحمّتبدیل به دشمنی می

 بودن،ستة همسرزندگی خانوادگی و واب»آن است که  انگرینمادهد که هدف آن مردستیای نیست، بلکه می

 بیشرتر ت در بره همرین علّر    (263: 1394)سرراج،   « شرود تی( مانع پیشرفت زنان مری شکل افراطی و سنّه به)البتّ

هایش به فضایی آزاد، ای است که برای بروز جسارتقههای سلیمانی، قهرمانان داستان، زن بیوه یا مطلّداستان

 دارد  نیاز گونه دخالت خارجی بدون هیچ
 ینة آنادر آی. 2-2-1-1-2

زن دوم  اآلنگشت گوران و برمی بسا یااگر او نبود، »داردا نمایی است که ثریا را به تغییر وامیآنا آیینة تمام

خانة ملکه بود  وجود آنا باعث شد تهران بماند، کتاب بخواند، تحصریل کنرد،   کنیا مطبخ اآلنابوالفضل بود  

تازگی طرالق گرفتره اسرت و تمرام     ای که خود بهودوسالهآنای سی (170)همان:  « روی پای خودش بایستد

خراطر،  تأمین کنرد، بره همرین    ییتنها بهرا  اش یزندگقه، مخارج یک زن مطلّ عنوان بهکند تا میسعی خود را 

مهریره بره او بخشریده، در     عنروان  بهارشد معماری است، با ماشینی که همسر سابقش اینکه کارشنا  باوجود

ی بررای او نخواهرد   ی مناسرب طور حتم فضاهایش مرد هستند و بهکندا محیطی که همة رانندهآژان  کار می

پردازد که ثریا همواره از ایرن  می یشیآرا لوازمرانی، در مترو به فروش سوی دیگر آنا در کنار تاکسیبود، از

دهرد و  یتری نمری  رانة مرادرش و اطرافیران اهمّ  ا آنا به این دیدگاه متحجّامّا کندقضیه احسا  سرافکندگی می

خواهد و چه داند چه میص نیست  نمیتکلیفش با خودش و دنیا مشخّآنا »داند  استقالل را برتر از هرچیا می

دار، پا ش پر از گره است، نه زن خانه است، نه زن کار بیرون، نه روشنفکر است، نه خانهشخصیّتخواهد  نمی

)همران:  «  کند تا از زندگی تقاص بگیررد طور که فهمیده زندگی میدر هواست  به چیای معتقد نیست و آن



 1399 اییزپ، 3فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة نهم، شمارة  108
 

91 )  

ابتردا  و اعمال و افکار و سرخنان او، در  کنداین دختر افسارگسیخته زمین تا آسمان با ثریای فعلی فرق می 

مرورد  با باورهای عامیانة دلرط در  اش یزندگشود که ه میدارد و او متوجّثریا را به مقایسه با دورة خود وامی

کنردا زیررا   گیرری مری  از مقولة ازدواج کنراره  گیرد و پ  از آنزنان تباه شده استا آنا از مهرداد طالق می

آورد  اگرچه این دنبال میکند و خشونت جنسی را بهل میزن را به یک بردة جنسی مبدّ ،گمان او ازدواج به

گرر زنردگی زناشرویی    ا بررای ثریرا ترداعی   دیدگاه، افراطی و در بسیاری از موارد خالف واقعیرت اسرت، امّر   

د فرزنردی در اوج جروانی و خرامی برود  تحصریالت آنرا، انگیراة ادامرة         تولّای است که حاصل آن عجوالنه

گیررد  وچند سالگی تصمیم میکند و در سن پنجاهها دوری از در ، در ثریا زنده میتحصیل را پ  از سال

 کرردن بره  کجری دهران  منظرور  بره به تأثیر از آنا، بلکه  تنها نهارشد خود را بگیرد  این مسئله مدرک کارشناسی

دنرد و برا   کرسررزنش مری   یتسرنّ  ریددلیل مهاجرت به تهران و ازدواج هایی بود که همواره ثریا را بهگورانی

 کردن او را داشتند ستیا، قصد بدنامافکار قدیمی و زن
 ینة فلسفهدر آی .2-2-1-1-3

ای همنرون نینره،   طرول داسرتان، افکرار فالسرفه    ه، راهنمرای زنردگی ثریرا اسرت و در    مطالعه در رشتة فلسرف 

واسطة آن چیستی و چرایی جروهرة زنردگی را در آن   شود که ثریا بهمی یا نهییآمرلوپونتی، هگل و دکارت 

چراه  »( و در 67)همران:  « مره سرنگین پروچی   »رسرد و خرود را در یرک    مری  کند، بره آگراهی  وجو میجست

در مرحلة گذار  جیتدر بهمیان ببرد و او کند که باید آن را از( احسا  می170)همان: « معناییافسردگی و بی

گوید اصالً خودش هم انسران  شود، میگاهی که خیلی فیلسوف می»گیردا ت به مدرنیته قرار میاز دنیای سنّ

« ی زن و مرد ایسرتاده د، روشنفکر و عامی، حتّت و تجدّهاست روی مرز شهر و روستا یا سنّمرزی است  سال

دوسرت دارنرد   »ای دارد کره  کررده تحصریل  زنران  ویرژه بره شدن زنان مدرن، انهکه اشاره به مرد (111)همان: 

وسیله مورد و بدین     نشی متفاوت از یک زن تابع را درپیش بگیرندپنداری کنند، مَآشکارا با مردان همذات

 (250: 1949)دویچ،  « تحسین دیگران واقع شوند

 آنا .2-2-1-2

 ادبیّرات او، بلکره   کارهرای  تنهرا  نره و  شرده  نره ینهادخروبی  آنرا بره   شخصریّت این رویة انتقادی و جسورانه، در 

اینکه زن بیوه ضعی  است و  کردن نظر عوام راجع بهتفاوت است  ثریا نیا به هدف خنثینیا م شگفتن سخن

قانة زندگی خود و دختررش،  کند و با مدیریت خالّنیاز به مردی دارد که سرپناهش باشد، سرسختانه کار می

سواد گورانی سرا  ل و بیابوالفضل، مرد متأهّ زمانی کهویژه بهتواند موانع اقتصادی را پشت سر بگذارد، می
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کند ثریا را متقاعد سازد که زنِ تنها هیچ توانایی برای ادارة امور زنردگی خرود نرداردا    آید و سعی میاو می

او  ازنظرر کنردا  مورد مردان مطر  میعقیده را درنهد، بلکه همین به این کلیشة جنسیتی وقعی نمی تنها هنثریا 

 (49: 1397)سلیمانی،  « گیردمردجماعت تا آخر عمر به مادر احتیاج دارد، برای همین هم زن می»

ای را  «دشرده متولّهزن تراز »قرول سیکسرو،   نی رمان، نویسنده، زنی جدیرد و بره  ، در دو فصل پایاتیدرنها 

دار در درون این زن واسطة او، هویتی منسجم و برنامهبیند و بهینة دخترش مییکند که خود را در آفی میمعرّ

مبرارزه برا زمرین و زمران، برا گروران و            مادری که همیشره مشرغول مبرارزه اسرت     افتخار به»گیرد  شکل می

« اسرت  اریر ع تمرام   او مبرارزی     هرا و گذشرته  ها، جوانی و جوانمها، مدرسه و معلّها، شمال و شمالیگورانی

درش را بابت خوردن، پوشیدن و ها از زبان آنایی است که تا پیش از این ماهمة این تحسین ا و(219: همان)

سر رسیدن بره  خواند که برکرد و اکنون با افتخار، او را مبارزی میسبک قدیم مدام سرزنش میفکرکردن به

 کردن حرف مردم، قاطعانه جنگیده است اثرآرزوهایش و بی

 بازگشت به خود .2-2-2

بیران  بره  (80: 1977)ایریگراری،   « ارزش واقعی یک زن در گرو بازگشت به نقش مادری و زنانگی اوسرت »

دو از روحیرة  هرر ا رسرند، امّر  نظر مری ای وجود دارد که درتقابل با یکدیگر بهدیگر، در نهاد زن، ذات دوگانه

شردن و  داشرته میرل بره دوسرت   »و نیرا  « کرردن حمایرت داشتن و میل به دوست»آیدا لطی  و عاشق زن برمی

« مازوشیسرم » معمرول برا حر ّ   طور بهدهد و را نشان می« اروتیسم»مادری و  ترتیب ح ّکه به« شدنحمایت

« اروتیسرم »ای کره  گونره یِ زن هسرتندا بره  شخصریّت ، دو قطب متفراوت  «مازوشیسم»و « اروتیسم»همراه است  

همرواره ایرن درایرا را     نهفتره در او، « مازوشیسرم »دهد، در عین حال کره  میهای دریای زن را نشان خواسته

! زن مردرن  کنرد معمول با این رنج زنردگی مری  طور بها او شود، امّکند و موجب رنجش زن میسرکوب می

ا را نیا در خود کاهش دهرد، امّر  « مازوشیسم» د ح ّوشکمیاشاره و همننین « اروتیسم»لة صراحت به مسئبا

زیرا مادرانگی به  گوید،هایش نیا سخن میل، با افتخار تمام، از اوج ایثار یک مادر و رنجتای این تحوّراسدر

  استزنانة او  شخصیّتت و بروز آموزد و نیا راهی برای ابراز محبّکردن را میزن، هنر زندگی

 مادرانگی .2-2-2-1

را وق  تأمین  اش یزندگمادر بنا شده استا زنی که تمام  عنوان بههای ثریا سراسر رمان سلیمانی بر فداکاری

دهد که دخترش هیچ کمبودی نشان می یازخودگذشتگقدر عین فقر و بیماری، آنکند و درزندگی آنا می

 و فرراز گری پر زیرا ایرن روزمرّ  کندااحسا  نکند  ثریا همواره در خیاالت خود، از چنین شرایطی گالیه می

مسئله دشواری مسیر را برای میان تنها ا در اینامّا کشیدمی نبود که در جوانی انتظارش راای نشیب، آن آینده
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 (175: 1397)سلیمانی، «  ماندن آنا بودرنج او بهایی داشت و بهایش زنده»ساختا اینکه او شیرین می

 بدن زنانه  .2-2-2-2

هرای فرهنگری و اجتمراعی،    معمول محدودیتطور بهها و روابطشان است که آثار زنان آمیخته با شر  عشق

دارد که زنان داسرتان  ری وامیهای مذکّشخصیّتبخشیدن به و برتری [   ]رعایت مسائل ممنوعه »ها را به آن

پسرامدرن، زنران    ادبیّرات ا در امّر  ا(22: 1991، 1)دیدیره  «کنندکردن منع میگفتن و خود را عرضهرا از سخن

دیردگاه ایریگراری، زنران تمایرل     دهنردا همننرین از  نویسنده، هدف اصلی خود را جسم و رو  زن قرار می

پردازند  اگرچه بیشتری به توصی  مادیات دارند و بیش از مردان به جنبة فیایکی و مسائل جسمانی خود می

امروزه مسائلی همنرون مشرکالت جسرمی     اامّ صریح از مسائل زنانه نکوهیده بودا کردندر گذشته صحبت

 شود  شناسانه در آثار زنان شناخته می    ویژگی زیباییاهیانه، روابط زناشویی، زایمان وزنان، عادت م

ای مملرو از بایردها و   دهندة جسارت نویسنده در جامعهاثر سلیمانی از این ویژگی مستثنی نیست که نشان 

کننرد، شرنونده   مورد مسائل زنانره بحرث مری   مع همکاران جوانش که دردر ج معمولطور بهنبایدها است  او 

مورد با جائیات سخن محابا در ایناز اینکه دختران جوان و آنا بی بسا چهکند و است و نظر خود را اعالم نمی

از دخترر جسرورش،    و بره ترأثیر   جیتدر بها امّا داندی آن را نوعی تابوشکنی میب است و حتّگویند، متعجّمی

رة بدن باارشد خود را دری موضو  رسالة کارشناسیگردد و حتّرود و به بدن زن بازمیبین میشرم ثریا نیا از

کشر  آن   درصردد شرود و  ای مری ناشرناخته  کند  برای او بدن تبدیل بره شریء  دیدگاه فلسفی انتخاب میاز

رسرید و گراهی   کرد، به آن میبود  به آن فکر میه بدنش کرده ت تمام حواسش را متوجّاین مدّ»آیدا  برمی

ابیت به ارتبا  میران بردن زن و جرذّ    ویژهبه(  203: 1397)سلیمانی، « بستی یک آپوالجایا به ریشش میحتّ

آوری نیسرت، بلکره   شررم  شریء  تنها نهرسد که بدن زن، پردازد و به این نتیجه میآن برای جن  مخال  می

یراد  ریا گاهی خراطرات گذشرتة خرود را بره    اسا ، ث نیبر همگیرد  می آن سرچشمهت از د و هستی و لذّتولّ

 پردازد ها میآورد و در خیاالت خود با دیدگاه مدرن و متفاوت امروزش، به بازسازی آنمی

ه احسران  کنرد توجّر  ی سعی میهایش بیشتر بها بدهد و حتّد به نقش اصلی بدن خود و زنانگیوشکاو می 

ا گراهی  امّر ا های جسم آنا جلب کند تا عالقة او نسبت به آنا بیشتر شودزیبایی یسو بهتگاران آنا، را، از خواس

همکرارانش از درد و رنرج ماهیانره و زایمران حررف       زمرانی کره   ویژهبهداند، هم بدن زنانه را مایة دردسر می

وقتری از دردسررهای   »شودا ناراضی می تشدّ بهبودن خود کند و از زنزنند، زنانگی و بدنش را انکار می می

گفتند سگ بشی، زن نشی، یا سگ بشی، مادر نشری، یرا زنریم    زدند، میداری حرف میهعادت ماهیانه و بنّ

                                                                                                                                                              
1. Béatrice Didier 
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های بیولوژیک زنانه، گفتمانی کرامالً انتقرادی، در   دن سختیکرافاون بر مطر این نظر،  (99)همان:  « دیگر

ل مسراعدی را متحمّر   چنردان  نره نسل گذشته، وضعیت  ویژهبهآن زنان، ای است که در جامعه برضدّاعتراض 

 گرفتند معمول مورد ظلم و زورگویی مردان قرار میطور بهشدند و می

 شدنداشتهمیل به دوست .2-2-2-3

 « عرین حرال مازوشیسرت اسرت    شدن یرک ویژگری زنانره و در   داشتهمیل به دوست»شد، طور که اشاره همان

 نیاز از حضور مرد در زندگی خود باشند، همواره حر ّ   زنان هرچقدر هم مستقل و بی(217: 1949)دویچ، 

کرردن و احسرا    عاشق یک نفربودن را راهی برای زنردگی »ود دارد، زیرا زنان ها وجدر نهاد آن« اروتیسم»

معمول زن قهرمان طور بهها، استانزمینة دت در پ   به همین علّ(294: 1964)فریدان،  « دانندداشتن میوجود

« مازوشیسم»که نوعی خودآزاری،  گویدپایان برای آمدن او سخن میاز عالقة خود نسبت به مرد و انتظار بی

 دهد بردن از آن است و ناخودآگاه زن را نشان میتکشیدن و لذّیا تمایل به رنج

ور گاه در درونرش شرعله  شدن گاه و بیداشتهوستا میل به دکند، امّثریا پ  از مرگ اکبر، ازدواج نمی 

مردی  خواست،ا حاال مرد میمشتاق داشتن مرد نبود، امّ همه نیااگر تجربة زناشویی نداشت، شاید »شود  می

کررد، بره زنردگی امیردوار     ه مری ( و اگر مردی به او توجّر 195: 1397)سلیمانی،  «شبیه اکبر، گرم و پرانرژی 

هرای خشرک در   کررد، شراخه  بار که کسی به او اظهار عالقه میهر»کردا خود افتخار میشد و به زنانگی  می

« توانرد مرردی را مسرحور خرود کنرد     زدندا هنوز خواهان دارد! هنوز دیر نیست! هنوز مری اش جوانه میسینه

 جسرارت تبردیل   گراه بره  ه است و انتظرار او در داسرتان، هریچ   تی و بالقوّمورد، زنی سنّا ثریا در اینامّا ()همان

 شود  نمی

ا در نیسرت، امّر   شخصریّت کاوو ، در رمان سلیمانی نقشی کلیدی داردا اگرچه داستان حول محور این  

اکبر همواره همراه ثریا اسرت  کراوو ، خواسرتگار     ةطور که یاد و خاطرسرتاسر داستان حضور دارد، همان

دو صرورت  ت میران آن هرا برود، وصرل   دوران نوجوانی ثریا است که بررخالف عالقرة بسریاری کره میران آن     

ها، بار دیگرر او  بیند و اکنون پ  از گذشت سالگیرد  ثریا پ  از رفتن به تهران، دیگر کاوو  را نمینمی

کند و پ  از مرگ افسانه، او کاوو ، آن عالقة قدیمی را در سینة ثریا زنده میکند  دیدار با را مالقات می

کاری است که از سوی دیگر، ثریا، زن محافظه ازدواج بدهدامنتظر است که کاوو  به او پیشنهاد  هرلحظه

یبرا و  وجرود، ز ی آن را انکار کنرد، برا ایرن   مخفی نگه دارد و حتّ را به کاوو د عالقة خود وشکمیهمواره 

ا ایرن انتظرار پایرانی نردارد و     امّا شود تا بتواند نظر او را به خود جلب کنده در حضور کاوو  ظاهر میموجّ

 کند  می آور رنجگی ثریا را درگیر یک روزمرّ بسا چه
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مرورد نیرا   دانرد، در ایرن  مانده و سطحی میاینکه ازدواج را امری عقب باوجودآنا، دختر جسور داستان،  

رود، برا او ازدواج  رباید، خرود بره سررا  کراوو  مری     دهد و گوی سبقت را از ثریا میخرج میجسارت به 

مورد ازدواج متفاوت استا آنرا بیشرتر از   گذارد  دیدگاه آنا و ثریا درنتیجه میکند و انتظار مادرش را بی می

 اندیشرد ود و جامعة خود مییافتن در قبال خدآنکه به جنبة عاطفی آن فکر کند، به استقالل پ  از آن و تعهّ

دانرد  ایرن دو رفترار متمرایا،     که ثریا عشق را برتر مری  حالیدر دهداکه ویژگی زنان مدرن امروز را نشان می

ا ایرن عقرده بیشرتر جنبرة اکتسرابی دارد و بره       اسرت تی در ناخودآگراه زن سرنّ  « 1عقردة سریندرال  »دهنردة  نشان

 یباورها به برای آن جیتدر بهشود که بودن به مردان القا مینیازمند ن ابتدای بلو ، وابسته وها از هما هدختربنّ

وابسرتگی  »مطرر  شردا    2کولت داولینرگ وسیلة بهبار ینلشود  این اصطال  برای اوّقید و شر  تبدیل میبی

ترین نیرویی است که زنران را تحرت فشرار     قوی – شدندارِ حمایتآرزوی عمیقاً ریشه -یشخصیّتروحی و 

ها، حاالت و رفتار تحت فشار کره  ای از تر نامما شبکة گستردهمی« عقدة سیندرال»دهد  من آن را می قرار

(  سرلیمانی در ایرن اثرر نشران     56: 1396)داولینگ، « زنان را در نوعی قف  نامرئی، زندانی خود کرده است

 توان جسارت کرد و این عقده را کاهش داد دهد که میمی

 روریپخاطره .2-2-2-4

هرا در تحریرک تمرایالت    ایرن گرااره       شرود   ال مری شوند و قردرت ترداعی فعّر   دوباره زنده می ،خاطرات»

ت به دوران کودکی و نوجوانی و پروری، بازگش  خاطره(232: 1949)دویچ،  « مازوشیست زنانه دخیل است

خصوصیات زنران اسرت کره احسرا      پیشه، از خاطرات شیرین یا تلخ آشنایی با یک مرد عاشق ادآوردنیبه

کردن آوردا همننرین زن برا برازگو   ارمغان میها بهعین حال افسردگی و سرخوردگی را برای آنت و درلذّ

فاقات گذشته، بار دیگر به اصل خود بودن اتّود نسبت به خوشایند یا ناخوشایندخاطرات و بروز احساسات خ

ی، یادآوری خراطرات و ارزیرابی جمرالت و    طور کلّدهد  بهیت قرار میگردد و خود را در مرکا اهمّبازمی

 نگری زنانه است  ها، برآمده از جائیگیری از آنگرفته در آن فضا و نتیجههای صورتمکالمه

گوید و ادلب این های آن دوران میگردد و از سختیثریا بارها به دوران کودکی و نوجوانی خود بازمی 

ت فة مشترکی در آثار زنان است و علّکند که مؤلّمیان خود و مادرش، ملکه اشاره میها، به ارتبا  یادآوری

خواهد از نسرل مرادر   معنا که دختر میجویی دختر نسبت به مادر دانستا بدین، برتریینوع بهتوان آن را می

تبا ، میان ثریا افق جدیدی گام بردارد و جسارت کند که در این اثر، این جن  از ار یسو بهخود جدا شود، 

خراطر  قانة دوران آشنایی برا اکبرر را بره   بر این، ثریا خاطرات عاش افاونشود  و ملکه و نیا ثریا و آنا دیده می
                                                                                                                                                              
1. Complexe de Cendrillon 
2. Colette Dowling 

https://en.wikipedia.org/wiki/Colette_Dowling
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ا از ایرن رنرج   خرورد، امّر  برد، بر گذشت زودگذر آن حسرت مری ت میاز آن لذّ حال کهعین آورد و درمی

 زند کند، بلکه بر آن دامن میحذر نمی تنها نه

 تحلیل زبانی گفتمانه. 2-3

واسطة آن بتواننرد برر زنران حکومرت     نترل مردان قرار گرفته است تا بهشده و تحت سلطه و کزبان جنسیتی »

هسرتند و   زن ضردّ شکستن این ساختار مردانه و حذف واژگان و جمالتری کره    (34: 2008، 1)آرنولد«  کنند

دیگر نظریة ایریگاری است که بیشتر بار خودآگاه تولید زبان زنانه های فهروند، از مؤلّکار میعلیه فمینیسم به

یک متن زنانه دیده  دستور زبانای که در های برجستها ناگفته نماند که بسیاری از ویژگیامّا دهدرا نشان می

و  هرای سراختاری  فره های ذهنی و روحی او با مرد است که تمام مؤلّشود، برآمده از ناخودآگاه و تفاوتمی

بایرد  شناسری،  ت در تحلیل گفتمان زنانه از دیردگاه زبران  تواند تحت تأثیر قرار دهد، به همین علّروایی را می

رفته، صفات بیانی و ملکری،  کارنو  افعال به»ایریگاری شامل  ازنظرد که شوهای گوناگون زبان بررسی جنبه

 شود  می (674: 1990ایریگاری، ) «تأکیدیبی و های پرسشی، تعجّها و گاارهبسامد ضمایر و جن  آن

هرای  چیند و بسرتر مناسربی را بیران ددددره    ای متفاوت کنار هم میگونهروحیة لطی  زنانه، واژگان را به 

سرازد  تفراوت   هرایش فرراهم مری   ها، آرزوهای پنهان و بیان عشق و رابطهها و نگرانیعمیق خود، مانند تر 

ت، ، بلکه ارتبا  تنگاتنگی نیا میان زبان و فرهنگ وجود دارد که با تغییرر ملّر  زبانی تنها میان دو جن  نیست

هرای سراختاری   فره شوند  گراهی زنران و مرردان از مؤلّ   ها نیا دچار تغییر میجامعه و منطقه، واژگان و گویش

در  کنرد، هردف مرورد نظرر هریرک     هرا تفراوت ایجراد مری    میان زبان آن آننها کنند، امّمشترکی استفاده می

ند ترا در  وشکمیانه های اخیر، هدفمند و مصرّاست  زنان نویسنده در سال دستور زبانکارگیری هر واژه یا  به

شدن زبان اصرار دارند و ت بیش از مردان، در جنسیتیآثارشان زبانی مختص به خود تولید کنند، به همین علّ

 رفتره، کاری، همنون صفات، اسرامی، اشریاء بره   زنانگی خود را بر همة اجاای محتوایی و زبان»کنند سعی می

 (679)همان:  « اعمال نمایند توصی  مکان رویداد داستان و   

 ظرافت توصیف .2-3-1

مند هستند که ی زنان عالقهطور کلّلین گاارة برجسته در مطالعة زبانی اثر سلیمانی، زمان حال افعال است  بهاوّ

های خود را به زبان حال و آینده بیان کنندا برخالف مردان که گرایش بیشتری به زمان گذشته دارند و گفته

هرای خرود را برا    مروارد، داسرتان   یشتربگردد  مردان نویسنده در ها بازمیپردازی آنبه میاان حادثه مسئلهاین 

که  کنند، درحالیبرای خواننده فراهم می آمیاند و در آثارشان، هیجان و انتظار بیشتریی می تعدّدهای مگره

                                                                                                                                                              
1. Arnold 
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طرور  نویسند، در زمان حال جاری هسرتند و بره  ی خود میهای زندگی عادّگیزنان نویسنده، ادلب از روزمرّ

روشری خراص در گفتمران زنانره      عنروان  بره آفرینش دنیایی بدون ماجرا هستند که این ویژگری  »دنبال ی بهکلّ

زمینة حال اثر، از زمران گذشرته   ته نماند که در آثار زنان، در پ   ناگف(241: 1991)دیدیه،  « رودمی شمار به

 پروری زنان است برآمده از ویژگی خاطره مسئلهشود که این نیا استفاده می

آید، به همرین  نگری و تصویرسازی زنانه برمی    از جائی، افراد، مکان وهای دقیق از اشیاءارائة توصی  

ایریگراری، زنران تمایرل     ازنظردهد  ر و گویا قرار میت خوانش یک اثر زنانه، خواننده را در دنیایی مصوّعلّ

زن » افتردا ها از قلرم نمری  در نگاه آن ایچ چیهت زیادی به ابژکتیویته و پرداختن به مادیات دارند، به همین علّ

قرول آنرا   دارد و بره لنگرر برمری   سرو  آنو  سرو  نیر اجبالی از چربی و دنبره اسرت، سررینش بره     ابوالفضل سلسله

اش دبغب چندالیه - گوید دستگیرهطرف پهلو میهای دوآنا به گوشت - اند بیرونهایش قلنبه زده دستگیره

: 1397)سرلیمانی،  «  انرد کند دفرمه شرده اند که ثریا احسا  میقدر کلفتخی  عرق است و بازوهایش آن

156-157 ) 

هرا  میران آن دهد که ازکل دیگری از گرایش زنان به بیان جائیات را نشان میبرشمردن اسامی خاص، ش 

، «چشرم پرشرین   خرطّ »، «کفش ریبروک »، «رژ لب صورتی روشن بورژوا»توان به برند محصوالت، مانند می

نکردن ایرن اسرامی، ابهرامی در    ان سلیمانی اشاره کرد  اگرچه ذکردر رم« روتختی سارینا»، «زودپا ناسیونال»

 کند شدن زبان اثر کمک میید داردا ذکر این اسامی به زنانها نویسنده بر آن تأککند، امّمتن ایجاد نمی

 زبان پرسشی .2-3-2

خواننرده برا خرود و     سراختن تواند به هردف همرراه  طرفی میهای متوالی در آثار زنان، ازدن پرسشکرمطر 

ونة زنان، داللت بر وجود ذهنی آشرفته و نگرران دارد   گکاری زنانه باشد  زبان پرسشمحافظه سوی دیگر،از

که نویسرنده و قهرمران    در رمان حاضر ویژهبهگیرد، شناختی به خود میکه گاه رنگ و بویی فلسفی و هستی

فلسفی، قصد دارنرد هسرتی زنانره و     هایپرسشاند و گاه با طر  دو در رشتة فلسفه تحصیل کردهداستان، هر

راسرتی آیرا   »گاهِ زندگی خود را توجیه کنندا چالش بکشند و خألهای گاه و بیرا به شدههای تعری کلیشه

شود؟ با چه چیای احاطره شرده؟ یعنری چیرای     مند است؟ یعنی جایی تمام میکائنات حدود دارد، آیا کران

کرران  مند نیست، آیا مخلوق یک خالق است، چطور چیای کره بری  هست که بر آن محیط باشد؟ اگر کران

یرا  ا (68: 1397)سرلیمانی،     «  چراکره کران باشد، یعنی مخلوق نیست، ست، مخلوق است؟ اگر کائنات بیا

شود که همواره نگران نگراه  هایی که نوعی خودسرزنشی در خود نهفته دارد و از زبان زنی مطر  میپرسش

وقت پایش به خانرة  بود؟ هیچانگیا را قبول کرد؟ این دیگر چه کاری چرا پیشنهاد رو »ر مردم استا و تفکّ
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گویند؟ اصالً کاوو  هایش چه میگویند؟ خواهرزنکاوو  باز نشده بود و حاال پسرهای کاوو  چه می

رود تا مبادا کاری خالف عرف جامعه انجرام  ( و ثریا مدام با خود کلنجار می69)همان: « کند؟چه فکری می

ام اعمرال جسرورانه تردیرد    زن ایرانی است  ثریا در انج« 1مازوشیسم اخالقی»دهد که این احسا  برآمده از 

چررا   و چرون پرردازد و بری  مادرش از آن بیم دارد، می آننهکه آنا، بدون سنجیدن شرایط، به  حالیدارد، در

برقرراری   های زنانه نیست، بلکه تمایل زنران را نیرا بره   ها و ددددهکند  پرسش، تنها بیان سردرگمیعمل می

 دهد با مردان نشان می ویژهمکالمه با دیگران، به

 سکوت زنانه .2-3-3

برانگیرا اظهرار نظرر    مورد سخنان چرالش در معمولطور بهکامالً زنانه است  زنان  ایویژگیگفتمان سکوت 

خودسانسوری در   (680: 1990ایریگاری، ) «گویداین سکوت خود گفتمانی است که سخن می»کنند  نمی

سپارد تا شود و اختیار عمل را به خواننده میص میمعمول با عالمت نگارشی سه نقطه مشخّطور بهآثار زنان 

هایی کره جامعره در نوشرتن بررای او     دلیل محدودیتیسنده را کش  کند  زن نویسنده بههای نوخود ناگفته

کند و خواننده را در فضای تعلیق قرار دهد  این تعلیق از گفتمانی استعاری استفاده »تعیین کرده، مجبور است 

   (242: 1991)دیدیه،  « دهدهای گفتاری زنان را نشان میممنوعیت

طرور صرریح   سکوت زنانه دنیایی از کالم در خود نهفته دارد  ثریا گاهی شرایط نامساعد زنان بیروه را بره   

این سکوت، بار اعتراض  بسا چهکند  آید و سکوت میتنگ میمکرّرات بها گاهی از تکرار دهد، امّشر  می

ون مکه شرکم  دویدم که زنده بمونیمل فقط میهای اوّسال»تر نماید  و نهایت درماندگی یک زن را برجسته

ش کرم  ه دنیا هرم بررا      البتّداره  اصالً با همه سر جنگ داره آنا با دنیا سر جنگ یگیم    راست رو سیر کنیم

اسرحاق  »دهدا گاهی از زبان دیگران این وضعیت دشوار را نشان می ا و(92-91: 1397سلیمانی،    « )نذاشته

چهار تا فامیل  نجایا    تی فرزند، اقبال تو هم بلند نبودبازنشست شدی برگرد گوران     تو هم سوخ»گوید: می

ویرژه  بهر مردم، بر این، به نو  تفکّ افاون(  151)همان: « «   ه دستتو بگیره سر پیری و افتادگیو آشنا هست ک

قبرال  هرای مادرانرة خرود در   کنرد  ثریرا برا فرداکاری    مورد ناتوانی و ضع  یک زن بیوه اشراره مری  مردان در

ی در اوج گستاخی آنا، حررف  زند و حتّگاه از آن دم نمیا هیچدست داده است، امّش را ازادخترش، جوانی

 گذارد  خود را ناتمام می

هایی دارد که تا پیش از این برای او و نیا ازسوی تی مدرنی است که تمایل به برقراری ارتبا سنّثریا زن  

 حرال کره  عرین  د قررار گرفتره و در  ت و تجردّ ا اکنون در مرز سرنّ شد، امّقرما شناخته می خطّ ینوع بهجامعه، 

                                                                                                                                                              
1. Masochisme moral 
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ارتبرا  خرود برا کراوو ،     ر کنرد و د د چنین ارتباطی را برقرار کند، جانب احتیرا  را رعایرت مری   وشک می

ای از ابهرام قررار   دو را در هالره ا نویسرنده سرخنان میران آن   رود، امّر سمت او میدهد و بهخرج میجسارت به

گونره نیسرت و در سرخنان و    مورد آنا ایرن ا درامّا پردازدنمی تحاصربهها دهد و به اصل خواستة قلبی آن می

برر جنبرة محتروایی،     افاونشودا بنابراین سلیمانی، ه استفاده نمیگاه از عالمت سه نقطهای او، هیچوگوگفت

مقابل این دو زن، ملکره  را در زبان خود نیا مطر  کند  درکار کند تفاوت دو نسل جسور و محافظهسعی می

شود و همرواره در سرکوت   حضورش در متن، سخنی از او شنیده نمی باوجودتی که سنّ بسیارقرار دارد، زنی 

شراهد سرخنان بقیره     عنروان  بههای کوتاهی از کتاب و تنها طوری که خواننده حضور او را در بخشاست، به

 شود داستان بیان نمی قولی از او در زمان حالبیند و هیچ نقلمی

 گیری. نتیجه3

آن مادران شده در رمان مسائل اصلی مطر  ازجملهها های گوناگون آنتفاوت سه نسل فکری زنان و هویت
خیاند و بره  چرای عرف جامعه هستند  نسل دوم به مقاومت برمی و چونل، تابع بیاست  نسل اوّ این دختران

ورزیدن از اند و در جسارتشود که کامالً تغییر یافتهنسل جوان شامل زنانی می تیدرنهااندیشند و ل میتحوّ

کند  این رمان شر  روند رشرد و بالنردگی   ه میینة این نسل نظاراند  ثریا خود را در آیمردان نیا پیشی گرفته

زدن بره  پرا پشت منظور بهرسد و ة جسارت، به خودآگاهی میتی، با جوهرة بالقوّسنّ اجبار بهثریا است  این زنِ 

ر آن پردازد و همواره باورهای عامیانة گوران و افکار مردمان متحجّر ، به تحصیل میاش شده تباهتمام گذشتة 

برابر دخترش، آنا ناچیا استا او هنوز از شکسرتن برخری از   گیرد، با این وجود جسارت او درسخره میرا به

، ینروع  به مسئلهدست بدهد  این را از اش یمیقدشود که عشق موجب می مسئلهها هرا  دارد و همین حریم

 دهد کاری نویسنده را در فضای جامعة حاکم نشان میمحافظه

پایان او برای ظهور یک عشق، فضایی کامالً زنانره را در ایرن   ثریا و انتظار بیتوصی  احساسات مادرانة  

گراه قهرمران   هرای گراه و بری   های دقیق، سکوتهمننین حدیث نف ، توصی  وجود آورده استارمان به

ه برانگیا که نشان از نقد جوامع مردسراالر دارد، خواننرد  مورد مسائل چالشاو در  تعدّدهای مداستان و پرسش

 کند که مطابق با خواستة سیکسو است رو میرا با یک زبان متفاوت روبه

های آن، رفترار و سرخنان   ی، دیدگاه جسورانة این اثر، شامل توصی  دقیق بدن زنانه و خواستهکلّ طور به 

ای جامعره، بره   مقابل جبر کلیشره اصلی در شخصیّتسوی دیگر مقاومت متعارف برخی از زنان داستان و ازنا

عناصری هستند که تمایا  ازجملهی جسور و روشنفکر، شخصیّتد تولّ تیدرنهاو  دف بازسازی هویت خوده

به آن، در مقایسه با متون پیشرین ایجراد کررده اسرت  بره همرین سربب،        هی میان این اثر و آثار شبیه قابل توجّ
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زنانة ایرران دانسرت کره از     ادبیّاتای از نسل جدید اثر مورد مطالعه را نمونه ویژهبهتوان بلقی  سلیمانی و  می

 اند تولید کرده« گفتمانه»بیان دیگر، ی گفتمانی یک زن فراتر رفته و بههامحدودیت
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