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Abstract  
According to the French thinker Michel Foucault, power is so pervasive that it can overshadow 

many areas of human life. This influence penetrates even in the language of literary texts and it 

manifests itself in the form of metaphors, signs and symbols. Lyrical Story in a Footnote is written 

by Mahsa Mohebbali is one of the stories of technique-oriented and form-based, which shows the 

author's familiarity with philosophical approaches and also his mastery in the field of storytelling. 

But one of the most challenging points in the text is the non-desirable image of the female character 

in the story. Despite the femininity of the narrator and the writer, the question arises as to why such 

an idea is portrayed by the female character in the story? In the present study, based on Michel 

Foucault's theory of power, one can point to the penetration of masculine power in the language of 

the story. Of course, the concepts such as the protesting and rebellious bodies, as well as some of 

Nietzsche's views, such as the ethics of masters and slaves, show that some seemingly fragile images 

of women are themselves are in opposition to masculine language, but in the end it can be proved 

that this story is one of the concrete examples of Michel Foucault's theory of power: because 

masculine power is present in many linguistic elements. They have penetrated and overshadowed it. 

Keywords: Power Theory, Michele Foucault, Feminism, Feminine Writing, Lyrical Story in a 

Footnote.  
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .02-9صص ، 9911 زمستان، 4دورة نهم، شمارة 

  در پاورقی عاشقیت در داستان نسبت زبان و قدرت بررسی

 قدرت میشل فوکو نظریة براساس

 1*مختار ابراهیمی

 شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاهاستادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی

 0حامد توکلی دارستانی

 ایرانو علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،  ادبیّاتفارسی، دانشکدة  ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 63/66/6533پذیرش:   66/66/6531 دریافت:

 چکیده
قارار   عاعالشّا  تحات را  هاای زنادگی انساان   تواند بسیاری از سااتت که می قدر نافذ استر سرشناس فرانسوی، آنفوکو، متفکّ میشل ازنظرقدرت 

 در پااورقی  عاشاییت دهاد. داساتان   مای  ها نشاان ها و نماد، نشانهها قالب استعارهدر خود را یابد و می متون ادبی نیز راهی در زبان تتّ دهد. این نفوذ

ر وی در چناین تححّا  نویسانده باا رویکردهاای فلسافی و هم    ست کاه آشانایی   ا گرامحور و فرمهای تکنیکاستاند ازجملهعلی، محب نوشتة مهسا

زن  شخ ایّت مطلاو  از   چنادان  ناه برانگیزتارین نکاات موجاود در ماتن، وجاود ت اویری        چالش ازجمله دهد؛نشان میرا  یسینو داستانتوزة 

 .شاده اسات   داساتان ت اویر   ای از زنآید که چرا چنین انگارهمی بودن راوی و نویسنده، برای مخاطب این پرسش پدیدزن باوجودداستان است. 

ن چاو ه باا طارم مفااهیمی هم   الحتّا  داشت؛ داستان اشاره مردانه در زبان توان به نفوذ قدرتفوکو می یشلقدرت م نظریةدر پژوهش تاضر براساس 

ظااهر   شاود کاه برخای ت ااویر باه     مای  اخالق اربابان و بردگاان، نشاان داده   ازجمله ،های نیچهچنین برخی دیدگاهگر و همبدن معترض و ع یان

ة نظریا م اادی  انمامامی    ازجمله کرد که این داستان توان اثحاتمی تیدرنهاا امّ ؛با زبان مردانه است شکننده از زن، خود نوعی تمهید برای تیابل

 .داده استقرار  تحت تأثیررا  قدرت مردانه در بسیاری از عناصر زبانی داستان نفوذ کرده و آن ؛ زیرافوکو است قدرت میشل

 .در پاورقی عاشییت، قدرت، میشل فوکو، فمینیسم، نوشتار زنانه نظریة ها:واژهکلید
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 مهمقدّ .9

 ، بار آن بادن  ادارةباا   . قدرتاست قدرت وسیلةبه، کنترل بدن و زبان 6فوکو زیبرانگ بحثهای دیدگاه ازجمله

 بارداری فرماان را باه   چون تنحیه و انمحاط، بادن هم ،یداتیتمه افوکو معتید است که قدرت ب .کند تکومت می

هنار و   ازجملاه ؛ تمهیادات قادرت هساتند   های زنادگی، تاابعی از   بنابراین بسیاری از ساتت ؛آورد یدرمخود 

بناابراین بسایاری از اماور،     ؛(666-613: 6561)فوکاو،   ی تنگاتنا  دارناد  نزدیک، نسحت و باقدرتکه  زیحایی

نکاه  آ بای  ؛اناد شاده  و برسااخته  یافتاه  نماود  های طحیعی، بدیهی و متداولا در قالبامّ ؛جنحة ایدئولوژیک دارند

 تکارار و کااربرد   براثار ؛ زیارا  داشاته باشاند  ی شاک  ها وقاو،، آگااهی و تتّا   نسحت به آن هابسیاری از انسان

 6منادی قاانون  ، رژیم تیییات درواقع» ؛کندنمی شک بودنشان  اند و کسی به برساخته سازی شده طحیعیفراوان، 

ن را معایّ های درسات یاا طلار در گفتماانی     راتی است که تشخیص گزارهمجموعة میرّ[ بلکه] ؛تیییت نیست

کاه چگوناه    شاود ه مای ( بر همین اساس، در پژوهش تاضار نشاان داد  31: 6536)فوکو،  «.کندپذیر میامکان

گفتماان طالاب، ساحک و سایاقی      ، تحات تاأثیر  داردنویسانده و راوی زن   با آنکه ،در پاورقی عاشییت ستاندا

   .است افتهیمردانه 

؛ ساس  باه امکاان یاا امتنااع زباان زناناه و        دشا  خواهاد  از رویکرد فمینیسم ترسایم  یاندازی کلّچشم تدااب 

ها، محنی بر وجاود زباان   دعاوی فمینیست دهیم که برخیپردازیم و نشان میمی زنانه های سحک نوشتار ویژگی

 اتنظریّا سس  به تحیاین   ؛کرد استفاده زنانه م سحکجای آن از اصطالتوان بهندارد و می بیرونی زنانه، م داق

هاای  هاا و شایوه  خاواهیم داد کاه قادرت باه شاکل      او، نشاان  آرای براسااس خواهیم پرداخت و  5فوکو میشل

 خاود  در اختیاروی را  کند و بدن و زبانمی تحمیل داستان راوی خود را بهزبانی و  6های فکریمتفاوت، الگو

بارای   گذارد. درپایاان ناکام می هاست، فمینیست که محتنی بر اصول نوشتاری راوی را هایو تالش آورد یدرم

 ارباباان و بردگاان  خ وص اخالق در نیچه هایداستان، به طرم برخی دیدگاه ل راویتأمّ این رفتار قابل حیینت

 ر تمهیادات محتنای با   ن،زن داستا منفعل یمایسممکن است دهیم که می او نشان آرای کنیم و با تحییناشاره می

داساتان   خروجی پژوهش تکایت از نفاوذ قادرت باه ماتن     تیدرنها. شده باشد آمیز ترسیمانتیادی و اعتراض

   دارد.

 پیشینة پژوهش .9-9

ة نظریا  براسااس  در پااورقی  عاشاییت  پژوهشی که به نید و بررسی داستانگرفته، های صورتیبررسبراساس 

                                                                                                                                                          
1. Foucault 
2. loi 
3. Michel Foucault 
4. Paradigm 
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باا   شناسای روش ازنظار کاه   یباا ایان تاال باه برخای از میاا ت      نشاد؛   ، یافتپرداخته باشد میشل فوکوقدرت 

باودن یاا نحاودن زباان یاا نوشاتار        ( واقعی6511) طاهری شود: د، اشاره مینتاضر شحاهت دار پژوهش موضوع

هاای آن  باه امکاان یاا امتنااع زباان یاا نوشاتار زناناه و تحیاین ویژگای          ( نیز 6531را بررسی کرده؛ برکت ) انهنز

ساه  ( 6536) خاائفی  ه؛کارد تحلیال  میشل فوکاو   ازنظررا نسحت زبان و قدرت ( 6516)سلطانی . پرداخته است
دیادگاه  از (6536) کناد تاازه محمودی و کرده  لیتحل فوکو شلیقدرت م نظریة براساس را تیهدا قطره خون

تاال تااکنون   باا ایان   ؛کارده اسات  بررسای  های بهرنگی هدر ق ّرا گفتمان، قدرت و زبان ، نینو ییگرا خیتار

را شااناختی آن چنااین توجیااه روشهم و در پاااورقی عاشااییتاسااتان در درا اثااری کااه نسااحت زبااان و قاادرت 

 .باشد، یافت نشد تحلیل کردهاخالق اربابان و بردگان نیچه  نظریة براساس

 پژوهش   هایپرسش .9-0

تاا چاه    داردای زن نویسانده ، با آنکاه راوی و  در پاورقی عاشییتاین است که داستان  پژوهش تاضر پرسش

شاناختی  هاای ساحک  فاه آیاد  آیاا م لّ   فاائ   های متداول و طالاب زباان و اندیشایدن   بر شیوهاست سته تد توان

چناین زباان زناناه کاه برخای        همباوده اسات    ، در عمال، موفّا  در پااورقی  عاشاییت ها، در داستان فمینیست

باه   در ابتادا  نپاذیر اسات  بناابرای   تد امکان تا چه نظر هستند، در میام عمل وآن  یمدّعهای تندرو، فمینیست

باان زناناه   پاردازیم و ساس  باه امکاان یاا امتنااع ساحک و ز       های فمینیسم مای موج تحیین فلسفه، اهدا، و انواع

یادشاده باا   د که این دعوی، در داستان )تحلیل داستان( نشان خواهیم دا میام نظر و عملخواهیم پرداخت و در

 .  شده است روهشکست روب

 فمینیسم .9-9

ی در متاون بسایار   هاای آن تتّا  ن اسات و برخای ریشاه   های پیشاانوی ها دارای تحار و رگهفمینیسم یهرچند آرا

 طاور باه  6جناحش فمینیسام   ،(66-6: 6003و همکااران،   6)بومااریتو  جاویی اسات  گیری و پای کهن نیز قابل ره

در و  ای سیاسای و صاحهه  شاکل گرفات  در فرانساه   6310 ت سیاسی تحوّ براساسابتدا رسمی و ساختاریافته، 

 ادبیّاات های فلسفی و سیاسی، به عاوالم فرهنا  و    و نحله ها تبچون دیگر مکفلسفی داشت؛ سس  هم پی آن

در عماوم   مارور  باه بودند،  خاذ کردهاتّ در قحال مردان ها ستینیفمهایی که گیریه به موضعیافت. با توجّ نیز راه

باار  نخساتین را  دادناد. اصاطالم فمینیسام    قارار  خود تهمّ را وجهة با عناصر نرینه 5هایشان، تیابلگیریجهت

ها ابتادا خواهاان   مینیستف .(65: 6536)پاینده،  کار گرفتبه .م 6156، فیلسو، فرانسوی در سال 6شارل فوریه
                                                                                                                                                          
1. Bomarito 
2. Feminism 
3. Conflict 
4. Charles Fourier 
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، 6)والتارز  بودناد  سیاسای  - اجتمااعی  مساائل گیاری و  أیردر  ویاژه باه ها و تیوقشان با ماردان،  یّتبرابری مز

رفات و پاا را فراتار از     لیه پیشهای اوّهای بعدی، این انتظارات فراتر از اف در موج مرور بها امّ ؛(11-61: 6003

 .(31-36)همان:  نهاد مرزهای معیول

چاون  همهاایی  هاا و زیرمجموعاه  بر اینکه واجد برخای محاانی فلسافی اسات، باه زیرشااخه       افزونفمینیسم  

 شاود  نیاز تیسایم مای    لیحرالیسم، رمانتیسم، اگزیستانسیالیسم و رادیکالیسام  (6330، 6)سایرز و اسحرن سوسیالیسم

 (6516، ماولر اوکاین   ومنسحریج ) بر اشتها ت و اهدا، اجتماعی و سیاسی افزون( و 6533نیا و مردیها، )پاک

چناین نویساندگان متاون    هاا و هم فاه هاا و م لّ نیز راه یافت و بر بسیاری از ساتت ادبیّاتچون هایی همبه توزه

چاون  هم ود کاه فاردی  قدر تأثیرگاذار و نافاذ با    این نوع نید، آن(. 6003)بوماریتو و همکاران،  ادبی تأثیر نهاد

 (.  511: 6536)شمیسا،  از جن  دانست پ فاق در مطالعات ادبی ترین اتّنیوتون آن را برجسته

 را نیطاة آطاازی در مطالعاات    اتااقی از آن خاود  انتشاار یافات، کتاا      ادبیّاتاز میان آثاری که در توزة  

باه   جان  دوم بووار نیز با نوشتن کتا  وچنین سیمون داند؛ همدانسته یستینیفمی نید زنان و آطازی برا ادبیّات

بینای و  ، ایادئولوژی، جهاان  برساختة اساطوره گمارد و معتید بود که زن  تهای نو دربارة زنان همّنظرگاه بیان

 6و هگال  5چاون دکاارت  همفیلساوفانی   یاز دیدگاه و آرا اوه الحتّ ؛(116: 6513)دوبووار،  مردانه است ادبیّات

   (.651-61: 6006، 3)باور دار این دو استخود را وام یو محانی فلسفی آرا بوده استبسیار متأثّر 

تارین  دارد. مهام  هاا قارار  بحث در محور های زنانهدة زن، قهرمان زن و دیالوگنویسن فمینیستی ادبیّات در 

 ، ویرجیناا 3ریاگا   ایری، لاوی 1، الان شاوالتر  6کریستوا ، ژولیا1سیسکو از: هلن اند عحارتفمینیسم  پردازان نظریه

 برخاای ،ایاان افااراده داشاات کااه ه بایااد توجّااالحتّاا ؛65هیاال و کااارولین 66میلاات ، کیاات66مااوئرز ، الاان60ولاا 

ه باه  ا باا توجّا  امّا  ؛شاوند  بندی میهای مختل  فمینیسم طحیهچنین در موجند و همداربا یکدیگر  نظرها اختال،

 گیرند.قرار می سمینیفم پردازان نظریهترین  جزو مهم طور کلّیبهرخی اهدا، مشترک، ب

                                                                                                                                                          
1. Walters 
2. Sayers & Osborne 
3. René Descartes 
4. Friedrich Hegel 
5. Bauer 
6. Hélène Cixous 
7. Julia Kristeva 
8. Elaine Showalter 
9. Luce Irigaray 
10. VirginiaWoolf 
11. Ellen Mooers 
12. Kate Millett 
13. Caroline Hill 
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کاه سااختار    6تیجنسا و  اسات بادن   و طحیعای  زیسات هاای   ویژگای مرتحر باه  که  6ن جن بیها فمینیست 

نگااه   مح اول  جنسیتیهای ند که تفاوتآنان بر این باورشوند. می قائل ، تفاوتآورد می پدیدآن را  فرهنگی

باوده   محتنای  ساا رانه تاضر و گذشته، بر نظاامی پادر   همة معیارهای ع ر رو ؛ از اینمردان است ةجویان برتری

 ؛دانناد ب هاای موجاود از زن را ماردود   یتلیّا  و دهند را تهییرردانه کوشند تا بنیاد نگرش ممی ها فمینیست. است

ساتیز   مرداناه و زن  یتیمااه  بیشاتر و دانشاگاهی،   علمای هاای  برخاسته از نهااد  های نظریهزیرا در نگاه آنان، همة 

و بخاش   ناد ا ماردان نگاشاته   رابشر  های ادبیها معتیدند که آثار و میراث(. فمینیست665: 6513)امامی، دارند 

یسای ، هملات،   های ادیپ، اولداستان آنان ازنظر. بوده استمتمرکز  بر قهرمانان مرد نوعی به ادبیّاتة این عمد

 اند.  ا و عالی  مردانههها، اتساسة گرایشکنند مهمگی مجسّ ...،تام جونز، هاک فین و

را مطارم   هفرضای قدر مهم بود که برخای ایان   گرایی آنتجنسیو  جنسیتها به تاسیها و تسّ این واکنش 

اتی پیراماون  وضع اصطالتات فلسفی خاود، مالتظا   ، در5هایدگر همچونی فیلسو، بزرگی اند که تتّکرده

)هو ناد و   وضاع کارد   یتیجنسا  بودگی واسطة خنثیرا به ”Da-sein“این مناقشات داشت و اصطالم معرو، 

ها باه زباان و ساحکی خااص، ورای ساحک و      تساساس بسیاری از فمینی. بر همین (66-35: 6006، 6هانتینگتون

هاای  ی و تشاکیک الت جادّ روی ایان مسائله، تاأمّ   تاوان  ا درمیام عمل و نظار، مای  امّ ؛دارنداعتیاد زبان طالب 

 عمییی روا داشت.  

 زنانه ی پیرامون امکان یا امتناع زبان. بحث0

 ،اسات  زناان  مخاتصّ آوردن زباانی کاه   تا با پدید داشت نظردر موج رادیکال فمینیسم ،شد طور که گفتههمان

کردناد کاه    زناان را تشاوی   گاری  چاون سیساکو و ایاری   همد. کسانی کن گیری انتیادیابر مردان موضعبردر

 باشاند. سیساکو   پاروا بای  اه خاویش ناخودآگا سند و در بیان امیال و آرزوهای سرکوفته و خود بنوی دربارة بدن

نماایش بگذارناد و ناوع جدیادی از     خود را در متن به گوید که زنان باید اندام زنانةآمیزی میشعار صورت به

رسد مفهاومی باه ناام    می نظرا بهامّ ؛(636: 6006، 3)برِی زبان نوشتار و سحک زنانه را در متون ادبی پدیدآورند

گرایاناة برخای از   ی تاالش آرماان  به تعحیر ؛ر باشدت وّ  آن، دور از و امکان تحیّ دور از واقعبسیار  ،زنانه زبان

ی دیگار باا   ؛ از سواست ناممکن کمابیشدشوار و در عمل زنان،  فمینیستی، برای اختراع زبان خاصّ یهاموج

بارای زناان   خاصّی  یو برتر ، امتیاززبانی بتواندنین شحهلوم نیست که چزنان، مع امکان تحیّ  زبان مستیل فرض

                                                                                                                                                          
1. sex 

2. Gender 

3. Heiddeger 

4. Holland & Huntington 

5. Bray 
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از  زناان هماواره   نوشاتار » :کاه معتیاد اسات    ساکو یآلان س چنین این گفتة هم (؛616: 6513امامی، ) دایجاد کن

از نظرگاه فوکاو   ،(616: 6536، و ویدوسون )سلدن «رود می، فراتر کندسا ر را تنظیم می سخنی که نظام نرینه

ناخودآگااه   صاورت  باه )مردانه( است و زنان نیز  تحت تأثیر گفتمان طالب زبان ،وادید ؛ زیرا ازنیست پذیرفتنی

 کنند.  می از این زبان مرسوم و طالب استفاده

 ای  را تشخّ هاا واره گونة اندیشایدن، زباان، فرهنا  و اساطوره    هم های پدرسا رانهشیوه 6آلتوسر منظراز 

رساا ر، ناخواساته در زباان    ولوژی پدئاسات. ایاد   دسات پذیرد کاه فارو  آگاه میناخود بخشند و زنمردانه می

. (30: 6336، 6آرمساتران  ) کناد مای نمایی گویند نیز خود خود سخن می شخ ی اتیتجربی از که تتّ زنانی

 کاه زناان از بنیااد و آطااز، آمااج سارکو       د کنا رم میمطاین نکته را  5اثر دیل اسسندر مرد ساخته زبانکتا  

نظار فوکاو را بساذیریم کاه     چاه  چناان » 6تعحیر راماان سالدن  دارند. به قرار مردان زبانی هستند و زیر سیطرة زبان

کند، بدیهی است که سلطة ماردان بار ساخن، زناان را در     می تیییت به کسی بستگی دارد که سخن را کنترل

جامعاه بارای خاود دارای     هار »بناابراین   ؛(615: 6536 ،ویدوسن و )سلدن «کرده استر اسیر مذکّییتی دام تی

)باه نیال    «.پاذیرد د و جامعه در کل آن را مای سازنمیبرکه افراد معتحر و میتدر آن را است  یتیتی میرژیک 

   .(665: 6536، 3از میلز

است. امر نمادین، متناسب و متناظر با گفتماان و   اینظام نمادین و نشانه ژولیا کریستوا زبان واجد دو ازنظر 

همین نظاام نماادین و طالاب اسات کاه باه شاناخت از خاود و          براساسهنجار زبانی طالب است و کودک نیز 

اسااس ساحک و زباان زناناه،      نیبر هم ؛(61-53: 6531، 1آفی)مک شود با دیگران نائل می درک تفاوت خود

لحاا  تااریخی   زبان و فرهنا  باه   ازآنجاکهامّا  سا ر آزاد شده باشد؛ة فرهن  مردنوشتاری است که از سلط

)چه دختر و چه پسر( با گذار از مرتلة نوزادی و ورود به دنیای زباان، زیار    است، کودکان توزة اقتدار مردانه

اسات کاه    واقعیات ناشی از ایان   بیان یا نوشتار زنانه موقعیتدشواری » .گیرندسلطة اقتدار مردسا رانه قرار می

زباان زیار سالطة فرهنا       هازآنجاکرسند و خود می نمادین «منِ»مثل مردان، از طری  زبان به درک زنان هم 

 ؛(661: 6513)موساوی،   «پذیرناد فروتار مای   ماوقعیتی خود را در  جنسیتمردمحور است، زنان از همان ابتدا، 

از ساوی دیگار بادن نیاز      یابد؛ای نمادین پرورش می ه به زبان، هنجار و نظام نشانهبنابراین ذهن کودک با توجّ

                                                                                                                                                          
1. Althusser 

2. Armstrong 

3. Dale Spender 

4. Raman Selden 

5. Mills 

6. McAfee 
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باه تعحیار    .شاوند ر میآن، بر افراد جامعه مسلّ مدیریت ها باتکومتها و عی است که دولتابزار کنترل اجتما

شاود و آن  جااری مای   ،کناد  قدرت در سرتاسر سطح تماس میان بدن و شیئی که بدن روی آن کار می» فوکو

مارد محاور(، زباان و فرهنا ، از     ) در ایان نظاام مردساا ر    (636: 6561)« .کناد دیگر چفات مای  دو را با یک

ام و سارانجام باه اساتیرار نظا     گرفته شکلتمایالت مردانه  براساسها، منظاترین ها تا بزرگنهترین نشا کوچک

 (.56-5: 6366)فوکو،  شده استنه منتهی اسا راخالقی مرد

ایان مسائله    بحاث باه   ای درست است یاا خیار؛  چنین میایسه و اینکه آیا زبان زنان و مردان تیفیکفارغ از  

 سیساکو   دارد)زباان زناناه( آیاا محناایی معیاول، ماتین و انمامامی         اصاطالتی وضع چنین  معطو، است که

 جاه یدرنتناپذیری همیشگی است؛  نوشتار زنانه ناممکن است و این امکان ةارائة تعری  از شیو» معتید است که

ماع  (. تجربة تاریخی و تحلیلای جوا 636: 6536)برتن ،  «شوداین شیوه هرگز تئوریزه، تعری  و کدبندی نمی

نیساتند   دهند و مثل خار خود میاومت نشان می از برابر تهییرات بنیادینها درزبانکه  نشان داده استبشری نیز 

 ساحک نوشاتار  تر آن است که بگاوییم ماا باا    رستبنابراین د ؛ی دیگر بدهندجای خود را به خطّ ادگیسکه به

   .(6511طاهری، ) زبان زنانههستیم و نه رو انه روبهزن

هاای انادک زباانی    تواند موجب تفااوت های اجتماعی، میالیتتحع آن فعّ و به یزیستتفاوت در خ ایص  

رساد و بناابراین   مای  نظار باه  نااممکن  کماابیش آگاهاناه،   صاورت  به هم آنن زبانی مستیل، آمدا پدیدامّ ؛شود

 نگریسات  پدیدارشناساانه آمیاز و همچناین    هی تشاکیک ها با نظرگابایست به برخی ابعاد رادیکال فمینیست می

هاای  باه فمینیسات   ،5و ژان بریکماون  6ساوکال  به همین دلیل است کاه آلان   ؛(51-66: 6000، 6فیشر و امحری)

در  ازجملاه هاای آناان،   کنناد و بسایاری از دعاوی   ی وارد مای لویی  ایریگاری، نیدهای جدّ ویژهبهن، نویپسا

و  کنناد )ساوکال  نمای ی و متناساب باا تیییات تلیّا     متنااظر  خ وص علم و نسحت آن با مردانگی و زنانگی را

بساا  معطو، به خود زنان نیست و چه تنهاهای زنانه سها و اتساچنین بیان دیدگاههم ؛(666: 6531بریکمون، 

زناانی کاه    بساط  آنان را بیان نمایند و چهبتوانند بهتر از خود زنان، اتساسات و عوا برخی از نویسندگان مرد

گوساتاو فلاوبر نموناة     نوشاتة  6مادام باواری برای مثال کتا   ؛باشند نیامدهبر یخوببهین موضوع خود از عهدة ا

آبادی از تا ت روانای ماارال در   محمود دولتیا توصی   زنان است مرد از تا ت ای هبارز شناخت نویسند

آباادی در   محماود دولات   ؛ در تاالی کاه زباان   روانای زن اسات   یهاا  تیا واقعبرآمده از اوج شناخت  کلیدر

                                                                                                                                                          
1. Fisher & Embree 

2. Alan David Sokal 

3. Jean Bricmont 

4. Madame Bovary 
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رداناة کتاا  را   هاای تماسای، خشان و م   اسات کاه اوج   ن تا ت زنانه و اتساساتی، همان زباانی توصی  ای

طی گوناة مسالّ  آیاد، باه  شامار مای  کاه معاصار باه   نیز با آن طور که پروین اعت امیهمان ؛کشیده است یروت  به

ربطای   جنسایت د که عناصر زباان در ذات خاود، باا    رسنظر نمیبه» ؛ بنابرایناست شعردارای سحک مردانه در 

ه باه توضایحات   رو باا توجّا   از ایان  ؛(531: 6536)فتاوتی،   «را نشاان دهناد   جنسایتی های یا تمایز داشته باشند

شناساان   یار زباان  دانایم و باه تعح  را فاقد محنای علمی می ، در پژوهش تاضر، وضع اصطالم زبان زنانهگفته پیش

، در پااورقی  عاشاییت به تحلیل داستان  ( یا همان سحک نوشتار زنانه531 :)همان 6جنسیتیگویش  براساس تنها

 پردازیم.می قدرت میشل فوکو نظریة براساس

 فوکو   قدرت میشل نظریةمبانی نظری؛  .9

 (،6313) داناش  شناسای باساتان (، 6316) تاریخ جناون  ازجملههای بسیاری ( کتا 6361-6361) میشل فوکو

 ازجملاه  .نوشاته اسات  هاای مختلا    را در توزه (6310) جنسیت تاریخ و (6363) زندان دتولّ تنحیه: و مراقحت

 3جنسایت ، 6سارکوبی  ،5گفتمان ،6: اپیستمهتوان به این موارد اشاره کرد ، میها پرداختهمفاهیمی که فوکو به آن

 هاای  موقعیات ( و باه  66: 6513)اسامیت،   دارد گرایاناه تااریخ رویکاردی   درواقع. گفتمان فوکویی 1و قدرت

بااور فوکاو،    بخشاد. باه  مای  تیمشروعن، معیّ ای هی، در دورخاصّ گفتمانی الیتپردازد که به فعّای میتاریخی

هاای  . ایان نظاام، گفتماان   وابسته اسات  یتدست که به نظام واهاها و گزارهعة بزرگی از جملهگفتمان مجمو

قادرت باه    منظار فوکاو  آفریناد. از ای از قادرت را مای  وناه کناد و گ مای  وسی محادود نامحس ةدیگر را به شیو

روش فیزیکای و جسامانی و باا    هگااهی با   ؛کناد مای های گوناگون و مختل  در اذهاان و رفتارهاا نفاوذ     شیوه

ی ( و گااه 666-601: 6516)برناز،  هاراس  ر ما  عاام و ایجااد رعاب، وتشات و      اعدام دچون همهایی  شیوه

قادر نامحساوس اسات کاه      . این اعمال قادرت آن (61-66: 6561)فوکو، مستییم و نامحسوس طیر  صورت به

هاای بادن   کام تالات  کام » .هلی بادان وقاو، نداشاته باشاند    شا  هاای  موقعیات شاید بسیاری از افراد جامعاه و  

 کالّ  ؛بر آن تااکم شاد   ؛های بدن را درنوردیدیک از بخشهر ،شده اجحاری تسا  آرام آرامپروری شد؛ باز

   (660-613 :)همان «.همیشه آماده و تاضر به خدمت ساختآن را  ؛بدن را مطیع کرد

مساتییم و   صاورت طیار  که اعمال قدرت، به برداشت کردگونه توان این قدرت فوکو، می نظریةه به با توجّ 

                                                                                                                                                          
1. Genderlect  

2. Episteme 

3. Discourse 

4. Repression 

5. Gender 

6. power 



 1 براساس نظریّة قدرت میشل فوکو عاشقیّت در پاورقینسبت زبان و قدرت در داستان   بررسی
 

با زباان و   باشندلع طّآنکه مبی دهد و مردمان جامعهمی ن را تحت تأثیر قرارمشهود، سراسر جامعه و مردمان آنا

ه خاود را بار   زباان و گفتاار تاصال نظمای اجتمااعی اسات کا       »قدرت تاکم هساتند.   مانفر رفتار خود مطیع

کاه تاصال کاارکرد     ...()علوم، اقت ااد و  هانظمی همانند نظم موجود در دیگر زمینه کند؛ گوینده تحمیل می

ی، پاروردة  چون مردم عاادّ را هم گاهی همرو فوکو نویسنده  ؛ از این(3: 6510)فوکو،  «اجتماعی قدرت است

 گویاد: ایان گفتماان و قادرت اسات کاه ساخن       آورد و مای باودن بیارون مای   « که»داند و او را از می گفتمان

 گوید.   می

 چاالش  کناد یاا باه   ازتولیاد مای  برا  گفتن، ایادئولوژی تااکم  با سخن «من»تعحیر آلتوسر و به سوژه یا انسان 

پیارو معناهاا و   « مان »ست و در هماین تاال   هاها و انتخا ة کارها و ت میمسرچشممن »ترتیب  کشد؛ بدین می

 گویاد، ناچاار باه باازگوگری    مای  داند. سوژه هنگامی که سخنمی ای است که زبان مُجازهای کالمیاختارس

 هاای جامعاة خاود را کاه هماان جحرهاای اجتمااعی اسات، بارآورده         خودآگاه خواسته)سوژه( نا است. انسان

   .(655: 6530)تسلیمی،  «.سازد می

خاود ساخن    شخ ای  تجربیاتی از که تتّ قدرت ناخواسته در زبان زنانی است زبانِ فوکو همچنین معتید 

هاای  قادرت فوکاو، در آثاار بسایاری از نویساندگان و جریاان       نظریاة  براساس ؛کندمی ، خودنماییگویندمی

در آثارشاان نفاوذ و نماود     قدرت تااکم ها و عناصر آنکه نویسندگان آگاه باشند، ویژگیمخال  و چپ، بی

ای تامال باار   هاا و سااختارهای نحاوی و نشاانه    بناابراین بسایاری از واژه   ؛(60-63: 6333، 6)اولسن است افتهی

انگیاز اسات: در    ندازه مخااطره واژگان داستان درست به همین ا». ایدئولوژیک و میاصد پنهان گفتمانی هستند

ا دارد ترین سیماهای این واژگان، ایان خطار ر  ترین یا عجو نه ت صر، خنثیافیگاهی شفّضخامت ت اویر و 

 و ی، از ناو تاار  تخیّلا هایی که در زیر اناواع یاک خاارج    د لت ؛ساخته را ثحت کند هایی کامالً پیشکه د لت

نیاز باا چناین اعماال      در پاورقی عاشییتدر داستان  (.51ال :  6513)فوکو،  «بافندپود قدیمی درونگی را می

میابال بنیادهاای   در خواهناد  مای  ه به محانی نوشتاری زنانهستیم. نویسندة زن و راوی آن، با توجّ روهقدرتی روب

یم و صاورت مساتی  وقو، داشته باشاد، باه   آنکه نویسندهخاذ موضع کنند؛ با این تال و بیاتّ ،مردانه اندیشگانی

کاه  ( همچناان 13-56: 6316)فوکاو،   گیردرکز و رأس داستان قرار میر و قدرت مردانه در ممستییم، تفکّطیر 

 جوید! می را در تاشیه عاشییتزن داستان، 

 . بحث و بررسی4

 صادا تاوان باه   وعه آثار داستانی او مای از نویسندگان مطرم معاصر است. از مجم 6536د علی متولّمحب مهسا

                                                                                                                                                          
1. Olssen 
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. وی کاارد( اشااره  6516) نگاران نحاااش  و (6516) نفاارین خاکساتری (، 6515) در پااورقی  عاشاییت (، 6566)

بار اصاول نوشاتاری    طاور کلّای   باه یسای او  نو. ساحک داساتان  کارده اسات  کنون جوایز ادبی بسیاری کسب تا

 اج راویمااجرای چگاونگی ازدو   در پاورقی عاشییتکوتاه  ها محتنی است. داستانستها و فمینیمدرنیستاسپ

آشانا   سات؛ اینکاه راوی چگوناه باا عاشایش     ة اوزناشاویی و روزمارّ   چنین توصی  زندگیداستان و هم )زن(

وایات خاویش   ر اثر افسردگی، ردند و چگونه کرا تجربه می میولة مالل شود، چگونه در زندگی زناشویی می

ة ند. راوی در این داستان کوتاه باا توصای  زنادگی روزمارّ    رسادیگری به پایان می از زندگی را با فکر کشتن

ن، ایان  اساتعاری و کاال   ینگااه  . درپاردازد مای  های خاویش و خواهش ها ها، اضطرا ی دطدطهخود به برخ

خاود   خااصّ  کاه دارای مساائل و مشاکالت    زناان در ایاران معاصار اسات     وضاعیت  داستان روایتی نمادین از

شادن، اضاطرا    ردنشادن، هاراس از طا   د، اضطرا  دیدههراس از تجرّ چونهم ،هستند. زن داستان با مسائلی

 است.   روهروب ...ای وزندگی هرروزینه و کلیشهزندگی فارغ از عش ، افسردگی ناشی از 

. کوشاد  مای  ها و ساحک زناناه  ترسیم خ ایص، ویژگی ایبر است وشخص مفرد لزن و اوّ راوی داستان، 

 ه، اتساسات زنانه، اماور توصی  اندام زنان چونهمهای گویشی زنان، فه لّماز کند تا با برخی راوی تالش می

زدایای و... متنای   واسطة آشانایی متن به تدبیّاکردن برجستهشخص، لبردن ضمایر خنثی و اوّکارخانوادگی، به

 ؛شاود  مانعک   ؛ متنی که از آن صدای زن و زنانگیآورد دیپد هامتناسب و متناظر با محانی نوشتاری فمینیست

ناکاام   نویسانده و راوی در ایان امار    رساد کاه  مای  نظار عناصر موجود در آن، بهه به ت متن و با توجّا در کلیّامّ

 ساایه  بار آن شاده و   6ت داستان این روم مردانه است که بار زباان ماتن طالاب    یکلّدر  سخن گریبه د؛ اندمانده

زناناة   تجربیاات . گذاشاته اسات   ، ناکاام گرفتاه صورت زنانه هایی را که برای نگاشتن متنیشو همة تال افکنده

هاای  فماا  نگاری، ، جزئیهراس از تنهایی جوی عاطفه،ستکرد: ج 6بندیمیولهدر این موارد توان داستان را می

نویسای، اداماة تح ایل    رمانتیک، تان  عش  ،مثل دیتولتشکیل خانواده و  ،های رقیبدطدطه ،تسودی ،جزئی

ا در فماای داساتان روم   امّا  ؛پدیاد آورده  متنای باا گاویش زناناه     گفته،ستفاده از عناصر پیشبا ا نویسنده . و...

 مردانه طالب است.

 جوی عشق و عاطفه. جست4-9

-31: 6516)تساینی،   بودن اسات عش  در ایران، جستجوی عاطفه و در انتظارنویسی های زنانهویژگی ازجمله

هاای عااطفی خاویش    چنین جحران خا  و در انتظار عش  و هم دنحالابتدای داستان بهن )راوی( از هما زن .(33

تمایال   (66: 6515علای،  )محاب  «.افتدفاق میاتّ عاشییتدر این داستان » شود:گونه آطاز میاست. داستان این
                                                                                                                                                          
1. Dominant 
2. Category 
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 دساتور زباان،   ازنظرش شود. عواطفای است که منجر به ارضای رابطه و زن داستان از ابتدا، به و گرایش راوی

و عادم اصاالت را باه ذهان متحاادر      باودن   منظار معناایی جعلای   ای جعلی است که سااخت آن از واژه عاشییت

 تیا درنهاافتد و در طاول داساتان نیاز    می فاقو از روی ناچاری و اضطرار اتّدارد اصالت نعشیی که  ؛سازد می

و  قارار دارد ای که در تاشایه  ا رابطهامّ ؛دنحال رابطة عاشیانه استشود. راوی بهمی به نارضایتی دو طر، منجر

   .در پاورقی عاشییتاست:  صخوبی مشخّ این مسئله از عنوان داستان هم به

ا ، امّا آورده اسات  شناختی پدیاد ص سحکاز نظرگاه فوکویی، اگرچه راوی زن در متن داستان نوعی تشخّ 

قادرت،   نظریاة  براسااس دهاد.  نمای  هی باه ایان مسائله نشاان    گیرد و مرد نیز تاوجّ می در تاشیه قرار تیدرنها

ه و در دنحاال جلاب توجّا   هماواره باه  است که  زیرا این زن شده؛توصی   برانگیز مزن در این متن ترتّ موقعیت

دیاوان  ت ویر مینیااتوری  ش به عاشیاست. این نکته زمانی که راوی ارتحاط خود را با  انتظار وصال مرد داستان
چناین از نگااهی کاه از گوشاة چشام باه مارد        ایان میال پنهاانی هم   »شاود:  آشکارتر می ،دهدارجاع می تافظ

هاا در انتظاار ایان لحظاه باوده و      رسد که زن مینیاتوری ساال نظر میقابل تشخیص است. به ،کندمی یاتورینیم

ساعی دارد   ،اشهاای باه سارخی نشساته    رطام گوناه   باه  ،گاری یافتاه  ها مجالی برای عشوهتا  که پ  از سال

تان اسات کاه در هاراس از    بنابراین از نظرگاه فوکویی این زن داسا ؛ (66 )همان: «جلوه کند اعتنا خونسرد و بی

 ماتن قارار   زن اسات کاه در محاور    نیازمنادی  جاه یدرنت؛ است ر نیازمندای مذکّبرد و به پشتوانهمی سرتنهایی به

ن نگااه طالاب مرداناه نیاز     متمامّ رد؛ دابر اینکاه گاویش زناناه     افزونبودن او این نیاز زن و در انتظارگیرد. می

 بارهاا کناد. زن   های زن به مرد نیاز نماود پیادا مای    و مجعول، در خطا  طرفه کیی عش  هست. این نیاز و تتّ

هاای معکاوس   کیاد أاز ناوع ت  6و فماای داساتان   6ه به زمیناه که با توجّ کندخطا  می« معاشی»مرد خویش را 

فیادان عشا  خاود را بیاان      کردن، خ  ن با این شیوه از خطا ز درواقع ؛کنداست و معنای آیرونیک پیدا می

 ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.  که در ای ؛ مسئلهکندمی

 . تشکیل خانواده4-0

بعادش را هام در خاناه مانادم تاا      ام. چناد ساال   م را از دانشاگاه آزاد گرفتاه  ادبیّاتلیسان  » :آمده استمتن  در

راوی، خاود را دختاری    .(66: 6515 علای، )محاب  «شادم  با عاشیم آشنا در به مهمانی سیزدهخره توی یک با 

شاکل  آماوزی باه  قدرت، این تح ایل و علام   هایتأثیر و تلیین الگو براساسا امّ کند؛فی میکرده معرّتح یل

ازدواج و تشاکیل  ای بارای  ماه میدّ تنهاا زن داستان،  شخ یّتتح یل  هگویی ادام ؛کندمی پیدا دیگری جهت

شاناختی زناان اسات. ایان     هاای ساحک  ویژگای  ازجملاه است. انتظار برای ازدواج و تشکیل خاانواده،   خانواده

                                                                                                                                                          
1. Context 
2. Atmospher 
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خواهاد خاود را   زن می ؛کندنتیجة سوء و عک  پیدا می سا ر،ی، تحت تأثیر گفتمان طالب و مردگزارة سحک

 کارده  لیتح نمایاند: زن داستان، کننده مییاضاتدست و ا ناخودآگاه، خود را فروامّ ؛دهد کرده نشانتح یل

 خواند.  تر در قیاس با دانشگاه دولتی( درس میا در دانشگاه آزاد )نوعی دانشگاه ضعی امّ ؛است

در »تعحیار فوکاو   جاد معناهاای ایادئولوژیک هساتند. باه     دار و واهاا نشاان  شناسی برخی واژهگفتمان ازنظر 

کای اسات، همیشاه یاک     ظااهراً بار پیشاانی خااموش هجاهاای کوچاک متّ      ها، در آن عمیی که د لت جمله

ناشادنی را در  ا ایان تاال محو  شاکلی کاه انعکااس یاک بازنماایی نادیادنی و با        ؛گذاری نهفته وجود دارد نام

، دانشاگاه آزاد، در  ادبیّاات  چونهمهایی واژه (636 :  6513کو، )فو «.کنداش مححوس می دیوارهای صوتی

هاا  یگار نشاانه  کناار د ای معنادار هستند. این گزاره درتامل جمله ،کردن از چند سال، ازدواجماندن و پ   خانه

پناداری خاویش    خواهیم کرد، نشاان از ضاع  و کوچاک    ها اشارهادامه بیشتر به آنکه در های داستانو واژه

 دارد.  

ت و ایان خاود در سانّ    و کناد مای  اظهار نیاز به ازدواجی کالم خود، اه به فحوزن در ابتدای داستان با توجّ 

متاری نیاز زنادگی     چهال  ای هدر خان ی تاضر استشود. زن تتّمی یانگاری تلیّ کوچکعر، جامعه، نوعی 

: 6515علای،  )محاب  «ایام...  ای که در خیابان تاافظ اجااره کارده   من و عاشیم در آپارتمان چهل متری»کند: 

کناد؛ در  مای  داستان، مرد میابل خود را عاشایم خطاا    در بسیاری از موارد ، زنگفته شدطور که  همان ؛(66

مان و  »شاود:  ای از عش  در رفتار و کردارش مشاهده نمای صورتی که مرد داستان عاشیش نیست و هیچ نشانه

ش را و لیوان پار از یخا   است دهیکشمان هستیم. عاشیم روی کاناپه دراز عاشیم در همان آپارتمان چهل متری

هاای  هاای مان جاوا    ال سیگاری هم زیر لب دارد. او به سی  خیره شده و در پاسخ سروی سینه گذاشته و 

دهاد  گویم که خاکستر سیگارش را روی زمین نریزد. او جوابی نمای به عاشیم می دهد... و ته می سر یبکوتاه 

مشااهده   طاور کاه   (. همان63 :)همان «تکاندطور به سی  خیره شده دوباره سیگارش را روی زمین میو همان

باه خاود تلیاین     نز ؛ امّاکند روم برخورد می شکلی سرد و بیی به زن ندارد و بههگونه توجّکنید، مرد هیچمی

 است.   مرد به وی کامالً مشهود یتمایل بیدر صورتی که  ؛کند که عاشیی داردمی

هاا،  یاادآور برخای رناج    تنهاا امّاا   ؛کناد  راوی در طول داستان، ق د دارد تمایالت زنانة خویش را مطارم  

طرفة او به مارد نیسات. مارد در ایان     یک این تمام نیازمندی زن و ت ّ همه نیا؛ با های زنان استنیازها و خ 

عاشایم در تاالی کاه زیار لاب فحاش       »دهد با سکوت، زن را تنها بگذارد و از خانه برود: مشاجره ترجیح می

راهاش شاده و    ام و سادّ مان جلاوی در ایساتاده   کند. می پوشد و کمربندش را محکمدهد، شلوارش را میمی

شاان  هاای آمریکاایی را کاه از دسات معشوق    هاای فایلم  قهرماان ش کند و ادای گویم بهتر است تمامبهش می
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هاای  تاضر نیست باا هماة ویژگای   ی زن تتّ ،کنیدطور که مشاهده میهمان )همان( «.درنیاورد ،اندخسته شده

تاال  باا ایان   ساازد؛ را به او نمودار می نیازمندی خودهمیشه ، باز او را تنها بگذارد و ای که مرد دارددهندهآزار

 «.رودزناد و مای  هام مای  کند و در را باه به کناری پرت می او مرا با ترکت تندی»کند: رفتار مرد تهییری نمی

 )همان(

 . توصیف اندام زنانه4-9

شاناختی زناان    هاای ساحک  ویژگای  ازجملاه زناان،   های بدن و خ وصیات خاصّنویسی و نمایش ویژگیتن

چهال و پانج   »کند: گونه خود را توصی  میلی اینشکل قابل تأمّداستان به راوی .(663: 6536)فتوتی، است 

هنگاام ذکار    راوی باه  (66: 6515علای،  )محاب  «ساانت اسات.   613بلناد   م با کفش پاشانه کیلو وزن دارم و قدّ

کند که نشان از عدم اعتمااد باه   می خویش، خود را فردی  طر و ضعی  توصی شناختی تن های زیحاویژگی

ش از فارط  طاری خودنماایی    هاای شایییه  طر و ضعی  کاه   تیطا بهپنداری وی دارد: زنی  نف  و کوچک

هنگاام  راوی باه  )هماان( « .اسات  دهیچساح هاایم  من موهای خرماایی کوتااهی دارم کاه روی شایییه    »کنند: می

وی موهاای خرماایی کوتااهی دارد؛ موهاایی      بسوشااند؛  ضع  خاود را  تواند نیاطنمی خویش توصی  اندام

چناان کوتااه   نیاز هم  بلناد ی با کفش پاشنهکوتاه که تتّیقدّ چنینو هم ا کوتاه! وزنی کمامّ ،رن زیحا و خوش

 رسد.  می نظربه

 عناصر گفتماانی هساتند.  دارای ار و دنشانه همگیهای این داستان، ها و گزارهطور که گفته شد، واژههمان 

طایات  طار    ل مارد، باه  ماوّ ی و تها برابار فرب زن در سحک زناناه در جریاان اسات.    موازات بهسا ر گفتمان مرد

 هجامعا  زناان در ی اخنثا  است. وزن نمادی از جایگاه یرگذاریعدم تأثوزنی استعاره از بی .شده استتوصی  

 عناصری همچاون  (50: 6531، و همکاران زرقانی) «.جامعه است وضعیتگر بدن، بیان» تعحیر داگالس. بهاست 

از  درنهایات ، تاضار(  پاژوهش  6: بخاش  )ر.ک نیز باشد اعتراض ایونهتواند گچند میکوتاه هر  طری و قدّ

و هاا  زیحایی بدن در آثار ادبی تحت تأثیر گفتمان زیرا؛ رسدگوش میز بهاین صدای اعتراض، قدرت مردانه نی

هاا هساتند کاه مفهاوم و م اادی  زیحاایی را       ایان گفتماان  ». شاود گفتمانی تاکم بر جامعاه برسااخته مای    نظم

 (.  633 :)همان «کنند.بینی و ایدئولوژی خودشان تثحیت، تحلیغ یا رد و انکار میکرده، مطاب  با جهان  یبازتعر

کناد:  مای  گوناه توصای    را اینش زن، راوی داستان، مرد و عاشی درمیابل این ضع  جسمانی و ظاهری 

 میابال قادّ  در (66: 6515علای،  )محاب  «.برخورد است ی بلند دارد و بسیار خوشعاشیم چشمانی خمار و قدّ»

؛ ی جاذا  اسات  شخ ایّت ی بلناد دارد و دارای  و قادّ  رایا گ یچشامان مارد  وتاه و انادام  طار و نحیا  زن،    ک

کارمناد باناک مرکازی     کاار اسات، مارد   خواناده و بی  ادبیّاتکه در دانشگاه آزاد درس  میابل زنهمچنین در
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زناان   گیارد. مای  در تاشیه قرار خواه است و این زن است کهتمرد در مرکز و محور قرار دارد و تمامی .است

چه نیشی که در دنیاای نگااره برعهاده     ت ویری و واقعیتلحا  چه به ؛نشین هستندها نیز تاشیهی در نگارهتتّ

 )هماان:  اسات  هیتاششاه در گرفته و گلشاه، ورقه در مرکز نگاره قرار ورقه و گل ةدر نگار کههمچنان؛ دارند

ه به فمای تاکم بار تااریخ نوشاتار،    نمایی از مرد، با توجّ گونه بزرگ ی از زن و اینگونه تلیّبنابراین این ؛(511

 جاه یدرنتآورد و یمرداناه پدیاد ما    ادبیّاتِمردانه،  مردانه و فرهن ِ تاریخِ» زیرا ؛امری چندان عجیب هم نیست

)تساینی،  « .رمردانه اسات و در خادمت اهادا، ماردان و جان  ماذکّ       ،شودچه در آن پیدا میآن خود خودبه

6531 :33)   

 6یشخ ایّت منظار  گر و منطیای اسات و از  ؛ بناابراین تسااب  مرد کارمناد باناک اسات    ،گفتهپیشدر داستان  

دهاد و  نمای ای نشاان  گونه اتساس عالقاه ن هیچقرابتی با معشوق اتساساتی و رمانتیک ندارد؛ مرد نسحت به ز

هنگام توصای  اتسااس مارد نساحت باه      راوی به .ناشی از هوس و شهوت است ،اگر هم اتساسی وجود دارد

آلاود  نگرد. مان طمازه  مرا می ع و گیرایشای از باغ، عاشیم، با چشمان خمار، نامتمتّدر گوشه»گوید: میخود 

باه زن دارد و   مارد نگااه شاهوانی    (61: 6515علای،  )محاب « شوم.می افکنم و دورو شرمگین سر را به زیر می

ی زن باا رفتارهاای   باازد و تتّا  رنا  مای   ،شاوند که این نگاه زماانی کاه وارد زنادگی مشاترک مای     جالب آن

 نسحت به خود جلب کناد. در سراسار داساتان ایان قادرت و نفاوذ      ه مرد را تواند توجّگرایانة خود نیز، نمیاطوا

، بار زن و راوی  یتی، شاهلی و... عفیزیکای، برتاری ماوق    ی، برتاری اعتنایبی هایی همچون مرد است که به شکل

 (61 :)هماان  «.رودمای ش ورجاز اینکاه مادام باا سایحیل      ؛ی نادارد  ة دیگروجه مشخّ»شود:  داستان پدیدار می

آید و تاکی از قدرت، اقتادار و برتاری جسامانی اسات کاه در زباان       می عناصر مردانه به شمار ازجمله سیحیل

 .  است افتهیراوی نمود 

 . قدرت جنسی4-4

 شاود مای تحادیل   6مسائله  جنسی، بدن باه  م و انیال سچون فمینیهم هاییو با ظهور پدیده 6310ة در اواخر ده

 هاای زناناة  ویژگای زن بایاد   معتیدناد نویساندگان   چون سیسکوها همتسنی( برخی فمی61: 6536ن، )لو بروتو

ه باه خاود، نااظر باه مرتلاة      بناابراین توجّا   ؛(6116-6115: 6336)سیکساو،   نمایش بگذارناد خود را در متن به

 ؛های جنسی یکای از ایان ماوارد اسات    ساختن ویژگی ( که مطرم665: 6536)فتوتی،  بازیابی خویشتن است

د وشا ک مای  راوی دهد.ای اخت اص میفهعلی بخشی از متن داستان را به چنین م لّمحب بر همین اساس مهسا

                                                                                                                                                          
1. personality 

2. Problem 
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خیازم باه    ترین لحظاة داساتان از جاا برمای    اسمن در تسّ»نظر مرد را به خود جلب کند:  ،تا با شگردهای زنانه

زنام و در  شانه میایستم و موهایم را می ونیزیتلوپوشم و جلوی می یقرمزرنگروم و ربدشامحر می خوا  اتاق

 (  66: 6515علی، )محب «.کنممی جوا  اعتراض عاشیم، اطواگرانه نگاهش

سافت و ساخت، تساابگر و     د مردِوشک میترین لحظات آن، اسزن به هنگام مشاهدة تلویزیون و در تسّ 

ا باا  امّا  ؛جلاب کناد  سامت خاود   ابیت جنسای، باه  های زنانه و باا اساتفاده از جاذّ   با عشوه اتساس داستان را کم

چون دیگار عناصار داساتان، تاأثیری     تربة جنسی و اطواگرایانة زن، هم رواین از ؛شودمی روهروبمرد اعتراض 

بخشایدن   تواند یادآور سانسور، تنحیه و انماحاط اعتنایی مرد میشود. این بیبر مرد ندارد و با شکست مواجه می

اش که تربة جنسای بر آن افزونبنابراین زن داستان  ؛(36-16: 6530)فوکو،  باشدها  های تاکم، بر بدن گفتمان

م و چناد فایلم و ساریال    مان، عاشای  : »دهاد مای  نیز از ک  خویش را تیفردص و تشخّ مرور بهماند،  ناکام می

 زن (66: 6515علای،  )محاب  «.هم خواهیم پیچید که از یکدیگر قابال تشاخیص نخاواهیم باود    دیگر، چنان در

گاویی مارد، وجاودی انمامامی و      ؛کناد او زندگی مای  تخیّلداستان بیش از آنکه با عاشیش زندگی کند، با 

زن در ایان   .کناد مای عاشایش سار   تخیّالِ باا   تنهاا های خاویش  خ  تان ندارد و زن برای جحرانتیییی در داس

و  است و جز چناد ماورد، دیاالوگ چنادانی میاان زن و عاشایش ردّ       وتده متکلّم بیشترو  طور کلّیبهداستان 

و  فردیات باه هماین دلیال     ؛های جنسی راوی چندان نافذ نیستندبنابراین زنانگی، قدرت و جاذبه ؛شودبدل نمی

شاود و ناه    چون ابژه رفتار مای راوی داستان، هم سخن، با دیگر به ؛ندارند شخ ی زنانة او در متن نمودی «من»

و  آگاه و مُدرک و این خود از تأثیرات قادرت تااکم، بار قلام نویساندگان اسات و باه شایوه، ساحک          یذهن

کاه   هاای جنسای  ترباه  دلیال  نیباه هما   ؛دهاد خواهند، جهت میگونه که خود میها، آننوشتار آن 6یامحتو

و  بار هماین اسااس    شود؛می روهروبداستان، با شکست  آن تأکید دارند، در این های افراطی، بسیار برفمینیست

آور، زن پیشانهاد جادایی را    واساطة افساردگی ناشای از زنادگی ماالل     چنین بهو هم طرفهه به عش  یکبا توجّ

 کند.   مطرم می

یاد خاناه را تارک    گوید این زن اسات کاه با  اعتنا میگونه میاومتی از خود نشان دهد، بیآنکه هیچمرد بی 

ماان  گاویم کاه بهتار اسات یکای     پیچد. من مای و پایمان را درهم میای دست چون عشیهافسردگی هم»کند: 

کناد. عاشایم باه    را تارک مای   یکا ی آناق گونه مواقع یکی از عشّچون معمو ً در این ؛دیگری را ترک کنیم

هاا را نادارد و اگار مان خساته      شادن تاوی خیاباان    ید که اصالً تال و توصلة سرگردانگوطلتد و میپهلو می

 (63: 6515علی، )محب «.توانم او را ترک کنم، میامشده
                                                                                                                                                          
1. Content 
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 دستان  . اخالق سروران و فرو5

، شاکنندگی و انفعاال اسات. ایان     تیا مظلوم همچاون    به اوصاافی  ، زن داستان متّمشاهده شدکه چنانهم

شاود. نیچاه    یماردان تلیّا   باقادرت برای تیابال   6یتمهید توانده میخود الحتّ نیچه، از زن، از نظرگاه ها صی تو

یاا باه تعحیاری     دستاناخالق فرو و دوم 6اخالق سروران و اربابان نخست ؛ر استبرای اخالق دو ساتت مت وّ

 ،محدودکنناده هاای  از نظرگاه او، اخالق گله یا بردگاان، عامال کساالت اخالقای و زنجیاره      .5اخالق بردگان

ای، طحیاات ضاعی  و   ایگااه اخاالق گلاه   ( پ3: 6566)نیچاه،   مندان و اخاالق ساروران اسات   روی ارادة قدرت

کردن ق و تزویر به جنا  ساروران و محادود   چون قدرتی نداشتند، با سالم اخالدر عمل که  است زیردست

 (.61-66: 6513، محمدی یاری و)کیخسرو دولت ها رفتندآن

 آنکاه  تاال  ؛ت قلاب اسات  و رقّا  یدلساوز ی نیچاه محتنای بار فروتنای، مهرباانی،      اخالق فرودستان در تلیّا  

نظار نیچاه،   د دربه دیگر ساخن، ابرمار   ت، اصالت، تفاخر و طرور است؛، نجابت، قدرانارباب های اخالق ارزش

باد   ،و وجو  راستی و قدرت در وی است. بردگان چیزی را کاه نشاان از قادرت باشاد     سلب اخالق بردگی

: 6336)هایادگر،  ن صالح باشاد   آزار و خواهاا ست کاه بای  بنابراین در اخالق بردگان کسی خو  ا ؛دانند می

از راه د: زن داستان، خودآگاه یاا ناخودآگااه،   کرتوان داستان را خوانش چنین هم میاین بنابراین ؛(661-656

جایی کاه قادرت   » یابد. به تعحیر فوکو چیرگی خواهد بر قدرت مردمی های خویش ی انها و ننمایش ضع 

کشایده،   دادن چهارة ساتم  آویاز قارار  باا دسات   زن داستان( 606: 6513)اسمارت،  «.هست، میاومت هم هست

کاه نیچاه دلیال چیرگای     چناان کاری دارد. هم یش، سعی در موازیقدرت و مسلک اخالقی خو آزار، فاقد بی

 ، تلیّای شاود  کاری و ریاکااری مای  منجر به پنهان درنهایتاخالق بردگان بر زندگی معاصر را ضع  آنان که 

 یجاا  باه  زنکارد:   گوناه توجیاه  خاویش را ایان   ضاع   بر نیااط  وی داستانتوان تأکید رابنابراین می ؛کندمی

کاه   نمایاناد  مانی و روانی خویش را مای نیاطی از وجوه نفسانی، جس ...قدرت، زیحایی، فرهیختگی ودن دا نشان

باه   ان نیچاه از نظرگااه اخاالق فرودسات    ا زماانی کاه  امّ ؛ها ندارندگویی چندان تناظر و تناسحی با محانی فمینیست

زیارا در طاول    ؛شاوند پاذیرتر مای   ، معناادارتر و توجیاه  هاا  تیا مظلومهاا و   نگریم، این نی انچنین تمهیدی می

ماردان در  : »باوده اسات  ث عمومااً منفعال    نّو بدن م قرار داشتهتری البا تر و فعّ ر در جایگاهبدن مذکّ ،تاریخ

 «.کنناد مای خواهناد باازآفرینی   خود میکه آمیز، چنان مراتحی و سلطه روابر سلسه ، زنان را درجنسیتیتجار  

   (666: 6531)زرقانی، 
                                                                                                                                                          
1. Devise 
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ا نویساندة کتاا    امّ ؛آنچه زنان از بدن مردان دوست دارند»دارد به  ف لی اخت اص لحیبلرشد اکتا  در  

« سالی  و عالیا  زناان باوده باشاد    های مذکور تا چه میزان مطاب  با مرد است! و معلوم نیست که خواسته یک

تواند بیانگر ضاع  وی باشاد، نشاان از    که توصی  زن از اندام خود، میچنانبنابراین هم ؛(663- 666 :)همان

هساتند کاه ساازمان قادرت      یدوقطحا ت، هاای جمعیّا  دهای هاای بادن و ساامان   انمحاط»اعتراض وی نیز دارد. 

  .(610: 6530)فوکو،  «.یابدها استیرار میتول آن ،کنندة زندگی اداره

هاای جان    توصایفی طیار از خواساته    کوشد میدادن  طری اندام، کوتاهی قد و موهای خود،  زن با نشان 

اناد زن زیحاا بایاد دارای چگوناه بادنی باشاد. اگار        کردهاند که تعیین میاین مردان بوده»؛ زیرا دکن بیان رمذکّ

 فای های بادن زیحاا معرّ  را شاخ ه ...کمانی، لب سرخ، زنخدان گرد وروی چشم شهال، مژة سیاه، اب نامهقابوس

زن داساتان باا ذکار     رو از همین ؛(665 :6531، و همکاران )زرقانی «، مطاب  ذوق مردان است و نه زنانکندمی

کوشاد تاا ناوعی موضاع اعتراضای، تیاابلی،       نیست، می سازگار و متناسب توصیفاتی که چندان با ذائیة مردان

در طاول تااریخ    ق فرودستان نیچه، هنگامی که زناز نظرگاه اخال نابراینب ؛خاذ کندگرانه و سرکشانه اتّع یان

کاه در اباراز   ویاژه آن  باه  ؛بیناد نماایی و اعتاراض مای   طلحه یاباد، راه را تنهاا در مظلاوم    تواند بر گفتمان مرد نمی

 مارد در  ی. منتها زده اسات ای چنا   رو به چنین شایوه  یافته و از این ر و استادی تمامهای زنانه تححّگری عشوه

ماناد و  نگرد و چنین اسات کاه زن در هماین ساطح از ضاع  بااقی مای       ت میمثابة ابزار لذّمیانه، به زن، به این

 کند. بخش دنحال شدن راهی نجاتکم تا پیداشود همین راه را دستناچار می

 گیرینتیجه. 6

قدرت میشل فوکو به متن نگریسته شود، ناوعی تماعی     نظریةاگر از نظرگاه  ،در پاورقی عاشییتدر داستان 

آگااه  و زبان زن نااخود  سا ری استجامعه، محتنی بر مرد زیرا نگاه ؛شودمی زن برداشت شخ یّتو انفعال از 

 هاای روسااختی و زیرسااختی داساتان،    قادرتی کاه در  یاه    ؛شاود سا ر مای مرد های گفتماندهیاسیر جهت

 کشایدة زن ا اگر بخواهیم از نظرگاه اخالق فرودستان نیچه، سیمای مظلوم و ستمامّ ؛داد روشنی خود را نشان به

 باه  ؛اسات  6ناوعی اعتاراض   تمهیادی، نشاان از   یافت کاه چناین   درخواهیم روشنی نماییم، به داستان را بررسی

کاه مخاطاب را   ة زن ایاران معاصار را   کشیددردناک و ستم موقعیتصیفی، دیگر سخن، راوی با بیان چنین تو

   .کشدمی ت ویرآمیز بهانممامی و اعتراض صورت بهدارد، میکند و او را به تأمّل وادچار تأسّ  و اندوه می

ا ، ناوعی اعتاراض و محاارزه    زیحا و جذّ چندان نهصورت  و بدن  طر همچونی های راوی با ذکر توصی  

ماردان،  ؛ زیارا  کناد ای مردان از زنان، میاومت مای برابر تیاضاهای مرسوم و کلیشهکشد. زن درمی ت ویررا به
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براباار چنااین ا راوی درامّا  ؛خواهناادهاای ب ااری مای  ابیتد و بلناد و جااذّ زناان را زیحااا، فرباه، بااا موهاای مجعّاا   

– نماایش یری اعتراضای از خاود باه   هاایی، ت او  کند و در تیابل با چناین انگااره  هایی سکوت می درخواست

کناد و ت اویری   زدایای مای  ابیت جنسی، مرکزهای جذّاز کلیشه درواقعگذارد. نویسنده با چنین تمهیدی،  می

از زن داساتان   توان دو ت اویر منفای و مثحات   این دو خوانش می براساسبنابراین  ؛دهدمی در تیابل با آن نشان

زنی که تحت تأثیر گفتمان تاکم، ضعی  و منفعل است و زبان وی در جهات نماایش    برداشت کرد: نخست

زنی معتارض و ع ایانگر    ت ویردوم  کند و عموماً منفعل و خنثی است. در خوانشمی قدرت مردانه ترکت

ن زناا  وضاعیت ه مخاطحان را نسحت به توجّدارد  ردن نیاط ضع  خود، ق دککنیم که با برجستهرا مشاهده می

ت اویر  طور سربسته، قادرت و طلحاة ماردان را نیاز باه     بهه نماید. چنین زنی، ضمن بیان اعتراض خود، الحتّ جلب

اهادا، گفتماان    درراساتای  طور کلّای بهقدرت میشل فوکو، زبان داستان  نظریة براساس ؛ نتیجه آنکهکشدمی

از عناوان داساتان    کاه همچنان ؛استآشکار خوبی  داستان به و این خود از عناصر زبانی سازی شدهمردانه، فما
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