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های زن که شخصیت و نقش زن را در شود: نخست، جلوهآثار داستانی به دو شیوه انجام می

 شود.ه توجه مینوشتکند. دوم، نقد زنان که در آن به زنان نویسنده و آثار زنداستان پررنگ می

ی است که در محورزنهای اثر مریم جهانی، یکی از رمان« ندارد گیرسرعتاین خیابان » رمان
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دوگانۀ مرد و است که این رمان مدرنیستی به شیوۀ ساختارشکنانه در پی ایجاد تردید در تقابل 

های زن داستان موقعیت و هویت زنانۀ خویش را محصول ، شخصیتجهتازاینزن است. 
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 مقدّمه 

 بیان مسئله

های فرد یا یک قشر از یک ها و ایدئولوژیها، گفتماننویسی، با هدف بازتاب نگرشدنیای رمان

سیاسی خل  شده است. اقبال و گستردگی  -گستردۀ اجتماعیجامعه، به ضرورت روزگار و تحوالت 

آن با موقعیت انسان مدرن، نویسندگان معاصر  آورشگفتاین ژانر و تناسب  نظیرکمهای و ظرفیت

های خویش را از دیگر سو، در و عقاید و اندیشه را به این فهم رسانده است که جامعه را از یک سو

 حاکات و تقلید درآورند.ظرف رمان به نوعی بازنمایی، م

در  هویتیبییکی از اتفاقاتی که در جامعۀ مدرن پس از عصر روشنگری به وجود آمد، احساس 

از تسلط نوشتار مردانه است. این احساس در ایران با  هاآنمیان نویسندگان زن و دغدغۀ رهایی 

( 1348نی که رمان سووشون  ایرا زبانفارسیزن  نویسرمانپیشگامی سیمین دانشور ایجاد شد اولین 

( منتشر کرد، 1327«  شهری چون بهشت»را البته پس از اولین مجموعۀ داستان کوتاه زنان با عنوان 

هایی به زبان فارسی انتشار داده بود. اهمیت دانشور اگرچه پیش از او، امینه پاکروان در فرانسه رمان

زنانه و به دنبال آن تالش جامعۀ زنان ایرانی برای بازتعریف هویت  هایرمانجریان سازی در نگارش 

پور، ترقی، شهرنوش پارسی گلی از قبیل نویسانیداستانبایست ظهور رو به رشد  کهچنانزنانه است؛ 

پور، غزاله علیزاده، فرخنده آقایی و فرشته مولوی را که اغلب آثارشان به مشکل هویت منیرو روانی

دانشور است.  گامیپیشایرانی در مرحلۀ تغییر و تحول اجتماعی معطوف بود، محصول  و جایگاه زن

گیر زن جایگاهی چشم عنوانبهبرای کشف فردیت و هویت خویش  تالش با آثار این نویسندگان،

نگرد و با تأکید بر نقش آید، ادبیاتی که از ذهنیتی زنانه به جهان میدر ادبیات زنان به وجود می

 شود.عی و درونیات زنان، تصویری متفاوت از تصویر زن در آثار نویسندگان مرد ترسیم میاجتما

گسترش این جریان در میان زنان، گاه توجه نویسندگان مرد را نیز به خود جلب کرده است؛ 

 ایاسطوره 1گانۀسههای ، از امیرحسین چهلتن، و رمان«چیزی به فردا نمانده»مجموعه داستان  کهچنان

از خلقت و بازتعریف و بازسازی نسبت روابط زن و مرد  ،که به سه روایت مختلف« روز اول عش »

قصۀ »؛ و سپس رمان «آدم و حوا، مشی و مشیانه، و جمشید و جمک»؛ یعنی پردازدمیها در اسطوره

خود را  شدّت تمایل دارنداند، آثاری که بهدر همین راستا آفریده شده ،از محمد محمدعلی« تهمینه

ها نوعی فمینیست زعمبهکه  ا کنار نهادن کالن گفتمان مردانهاز دریچۀ نگاه مردانه رها کنند و ب

زنانه بنیادی بپردازند که  هایگفتمانبه بازنگری و بازسازی  نگری مردانه بر زنان است،جهانتحمیل 
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ن یا نادیده گرفته شدن آنان در تاریخ و به فراموشی زنا به حاشیه رانده شده ،از سایۀ اقتدار زبان مردانه

که دغدغۀ بازنگری در زبان جنسیت جامعه  نویسداستانو فرهنگ منجر شده بودند. در میان زنان 

 هایشخصیتتوان از مریم جهانی نام برد. قرار دادن زنان در جایگاه ، میانددادهرا از خود نشان 

برای اثبات این رویکرد  هایینشانهزنان در جامعه،  هایگرفتاریاصلی داستانی او و بیان مشکالت و 

 بر بنادرخور تأمل اوست که  هایرمان ازجمله« ندارد گیرسرعتاین خیابان »نویسنده است. رمان 

نوشتار در جامعه نوشته شده است. طرح و موضوع داستان همین رویکرد در جهت اصالت دادن به زن

یکی  محور دراتفاقات زنانه و حوادث دربرگیرندۀ ،اجتماعی مسائل مایهدرون و رئالیستی فضایی با

 است. کرمانشاه از شهرهای ایران، یعنی

یکی از رویکردهای نقد ادبی جدید واکاوی متن از نگاه فمینیستی است، در این نوشتار  ازآنجاکه

پاسخگویی به این از این منظر و ناظر بر « ندارد گیرسرعتاین خیابان »سعی شده است که رمان 

مسائل پژوهشی نقد و واکاوی شود که کیفیت توجه مریم جهانی به مسائل زنان ایرانی چه نسبتی با 

 شناسی فمینیستی دارد؟رویکردها و زیبایی

 تجربیات، صدا و زبان زنان تا چه اندازه در این رمان بازتاب داشته است؟

در  نویسیزنانههم ردپای جریان  توانمی نوع،از این  هاییرمانبا تحلیل و بررسی این رمان و 

ی پی برد؛ نویسداستاندر  ،ادبیات داستانی ایران را بازنگری کرد و هم به سبک شخصی مریم جهانی

، محورزن پردازیشخصیتزبان و  لحن، ازلحاظفمینیستی و هم  هایمؤلفه هم از منظر چراکه

 ی معاصر ایران دانست.نویسداستانآن را نوعی تجربۀ زنانه در جریان  توانمی

 پیشینۀ تحقیق

بسیار اندک است. دربارۀ آثار وی « مریم جهانی»کاری چون پژوهش دربارۀ آثار نویسندۀ تازه

پژوهشی درخور توجه انجام نشده است و اگر موجود باشد، اشاراتی گذرا و فشرده در خالل برخی 

هایی که در حول محور جایزۀ و خبرنامه هاسایتها و مجالت درجۀ چندم است و نیز برخی روزنامه

در دهمین دورۀ جایزۀ ادبی  1396این کتاب در سال  چراکهادبی جالل آل احمد منتشر شده است؛ 

اثر برگزیدۀ مشترک در بخش داستان بلند و رمان شد. همچنین اثر برگزیدۀ  عنوانبهجالل آل احمد 

قرار گرفت. شاید به دلیل تازه  1396ش ادبیات  نثر معاصر( در سی و پنجمین دورۀ کتاب سال بخ

، با بنابراین بودن و شهرت اثر، هنوز مجال چندانی برای معرفی، واکاوی و نقد آن پیش نیامده است.
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را پژوهش حاضر  توانمیو نظری در جستار حاضر،  شناختیروشتوجه به رویکرد مجزا و متفاوت 

نهاد مریم جهانی را با تمرکز بر منسجم و هدفمندی دانست که رویکرد زنانه هایتالشاز نخستین 

 .کندمیبازخوانی « ندارد گیرسرعتاین خیابان »زیباشناسی نوشتار زنانه و تأکید بر رمان 

 چارچوب نظری تحقیق

 روش تحقیق
 شناسیزیباییتحلیلی مبتنی بر رویکردهای نقد فمینیستی و با توجه به  -این جستار به شیوۀ توصیفی

را واکاوی « ندارد گیرسرعتاین خیابان »گرایش فمینیستی رمان  عناصر ،کندمینوشتار زنانه تالش 

 کند.

 گذری بر اندیشۀ فمینیستی و عناصر آن
با  هاآناجتماعی برای دفاع از حقوق زنان و برابری  -فمینیسم در تاریخچۀ خود غالباً جنبشی سیاسی

های خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و... مشهور شده است و در اصل به معنای زن مردان در عرصه

و  هانابرابریاست که در پی رفع کردن فرودستی، ستم،  اندازیچشم»ی است و محورزنباوری و 

مند زنان در ، جنبشی که قائل به لطمه دیدن نظامبرندمیرنج  هاآناست که زنان از  هاییعدالتیبی

و اصوالً برای این هدف  کندمی های برابر برای مردان و زنان پشتیبانیجامعۀ مدرن است و از فرصت

امل بشناسند و تعریفی جدا از ک طوربهشکل گرفت که به زنان آگاهی ببخشد تا بتوانند خود را 

م.، انجمنی در فرانسه تشکیل شد که 1840تعریف مردان برای زنان داشته باشند. نخستین بار در سال 

 نقدهای اصلی ریشه»در جامعه شناخته شدند، اما:  هاییآزادیدر طی آن زنان دارای حقوق و 

دورۀ »کرد که  وجوجست ایرههبآغازین قرن بیستم و در آن  هایدههفمینیستی را باید در 

، زنان از ح  رأی برخوردار شدند و در مسائل اجتماعی یادشدهنام گرفته است. طی دورۀ « خواهترقی

(. 200: 1389 برسلر، « بهداشت، آموزش، سیاست و ادبیات آشکارا به فعالیت پرداختند ازجملهروز، 

خود نسبت به جنس مخالف  ترفرودست بعد از آن فعالیت، تالش زنان برای اعتراض به موقعیت

 به خود گرفت. تریکاملاین جنبش بارورتر شد و شکل  تدریجبهگسترش یافت و 

و انواع گوناگون و گاه متضادی را دربر  هانظریهنیست، بلکه  اییکپارچهمینیسم جنبش واحد و ف

، کنندمیکه در آن زندگی  ایجامعهکه  اندمتف بر این اصل  هافمینیستهمۀ  طورکلیبه، اما گیردمی

 هایعرصهسنتی خویش در  هاینقشمردساالر است؛ زیرا تاکنون مردان همواره به سبب حمایت از 

پدرساالری  کهچنان(، 151: 1387 تایسن،  اندبودهفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلط 
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یشۀ مردساالری و حاکم شدن مرد بر زن ، رهافمینیستاز این سلطۀ تاریخی است. از منظر  ایگونه

، برای از هافمینیست. به عقیدۀ گیردمیو برتری جسمی و جنسی مرد بر زن مایه « قدرت»از مؤلفۀ 

« جنس»مسئلۀ  هاآنو ساخته شوند که در  ریزیپیبین بردن این نابرابری باید جوامع دوباره و از نو 

، 2مل انسان برخورد شود. ایجاد جامعۀ چندقطبیدر قالب متکا هاجنسمطرح نباشد و با همۀ 

 زعمبه؛ چراکه کندمیبه کاهش نابرابری مرد و زن در جامعه کمک  4و حتی دوجنسیتی 3چندصدایی

. در این نگاه، رودمیزنانه و مردانه در انسان جمع شود، برتری جنسی از میان  هایصفتآنان، وقتی 

مستلزم این است که چنین « عدالت»د وجود ندارد و تحق  هیچ تفاوتی درخور مالحظه بین زن و مر

 شوند. کنریشه« غیرضروری» هایتفاوت

ها در سه بُعد پذیرفته شد: بعد اول، به رهبری ویرجینیا وولف و ، فعالیت فمینیستطورکلیبه

م. ادامه داشت. وولف، مخصوصاً در 1920سیمون دوبووار در اوایل قرن بیستم آغاز شد و تا سال 

و  کندمیدو کتاب اتاقی از آنِ خود و سه گینی به فرودستی جایگاه زنان در اجتماع اشاره 

ایجاد موقعیت برابر در آموزش، تصدی  اند ازعبارتکه  گیردمیر نظر د هاآنرا برای  کارهاییراه

م. یکی از 1949نیز در سال  -هافمینیستمادر  -شغل و دستمزد منطقی برای زنان. دوبووار

زنان سخن « دیگر بودگی»از  آن دررا در این زمینه نوشت و  -جنس دوم -آثار خود راهگشاترین

نیست، درست است که برخی از « دیگری»خود دارای مفهوم  شناختیزیستزن در ذات »گفت: 

، فرودست بودن و تبدیل شدن «دیگری»ساختارهای زیستی و جسمانی زنان متفاوت است، اما مفهوم 

؛ یعنی دیگری اندآوردهاو به ابزار کار و لذت را ساختارهای اجتماعی، تاریخی و فرهنگی پدید 

یکی که  مثابۀبهاجتماعی هرگز خود را  گونههیچاست. اساسی از فکری بشری  ایمقولهبودن 

معروف  جملۀ (.20: 1380 دوبووار، « کندمیبالفاصله دیگری در برابرش قرار نگیرد تعریف ن

( حاکی از همین 100 همان: « شودمی، بلکه زن آیدنمیکسی زن به دنیا »دوبووار در جنس دوم که 

. این بُعد اندکردهمسئله است که زنانگی را نه خود زنان که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تعریف 

 هایجنبهمحدود شدن به  جایبهفرهنگی،  گرایش از فعالیت فمینیسم دارای چند ویژگی است:

، و سرانجام، توجه به گراییعقلتکیه بر عقالنیت و  جایبهحقوقی و سیاسی، گرایش عاطفی، 

 اصرار بر برابری زنان و مردان. جایبهویژۀ زنان،  هایتوانایی

در واقع، موج اول فمینیسم بیشتر نگاهی فلسفی و هستی شناسانه به زن و اعتراض او نسبت 

آفرینش نابرابر در جهان مادی دارد و خواستار برقراری عدالت اجتماعی و حقوقی برای زنان است. 
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یشنهاد دوبووار نیز این بود که زنان با خودشناسی باید تعریفی تازه از وجوه درونی و بیرونی خود پ

 عرضه کنند تا بتوانند بندهای جامعۀ مردساالر را از هم بگسلند.

 از« راز زنانگی»م. با کتاب  1980تا  1960جریان دوم فمینیسم، در اوایل قرن بیستم و در سال 

تغییرات در وضعیت زنان، تحوالت اقتصادی، سیاسی و  و عواملی مانند بتی فریدان آغاز شد

 فمینیسم گفت: توانمیاجتماعی، سه دسته از عوامل مؤثر در ظهور موج دوم به شمار آمدند. در واقع، 

موج دوم که با طرح افکار ایدئولوژیک در تحلیل علل فرودستی زنان و ترسیم آرمان فمینیستی آغاز 

مباحث زنانه در علوم انسانی پرداخت و در دهۀ هشتاد، نگاه خود را به  فتاد به طرحشد، در دهۀ ه

و تولید دانش پرداخت. بر  شناسیمعرفتفمینیستی معطوف کرد و به نقد کلی فلسفه،  شناسیمعرفت

این جنبش تمرکز خود  مشخص علمی شکل گرفت. هایپردازینظریهاین اساس، موج دوم مبتنی بر 

نقد ادبی فمینیستی انگلیسی عمدتاً زبان »: کهچنانادبی و مشتقات آن قرار داد،  هایمقولهرا بیشتر به 

است و به  کاوانهروانتأکید دارد؛ نقد ادبی فمینیستی فرانسوی عمدتاً « ستم»محور است و بر مفهوم 

« بیان»ایی عمدتاً متن گراست و به مقولۀ تکیه دارد؛ نقد ادبی فمینیستی آمریک« سرکوب»مفهوم 

در درون عبارت تئوری ادبی  -با جهشی اندک -تأکید دارد. این اصطالحات  ستم، سرکوب و بیان(

اما فمینیسم در این دوره اشکال و  ؛(33: 1389 رابینز، « یابندمیخود را  هایزمینهفمینیستی 

. فمینیسم 2. فمینیسم لیبرال 1از:  اندعبارت هاآندیگری نیز دارد که برخی از  هایگیریجهت

 . فمینیسم رادیکال.3مارکسیستی 

، سعی دارد شودمیفمینیستی لیبرال با تأکید بر جامعه و فشارهایی که از طری  آن به زنان تحمیل 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  هایزمینهدر همۀ  هاآننقش زنان را در جامعه پررنگ کند تا 

و رسیدن زنان به حقوق برابر را  کردمیفمینیسم لیبرال منطقی ابزاری را دنبال »مردان برابر شوند.  با

نظام  کندمی(. فمینیسم مارکسیست تالش 238: 1382 مشیرزاده، « دانستمیهدف خود 

از بین  روتری نسبت به مردان داشته باشند،زنان درجۀ اقتصادی ف شودمیکه سبب  داری راسرمایه

 ،ببرد و نظام سوسیالیستی ایجاد کند که در آن اقتصاد بین زن و مرد برابر باشد. فمینیسم رادیکال

و  داندمیستم ناشی از مردساالری  طورکلیبهنابرابری زن و مرد را ناشی از ستم در رابطۀ جنسی و 

مختلف حیات  هایحوزهرا در رهایی زنان  ،فمینیسم رادیکال را خواهان است. هازمینهبرابری در این 

و تا  شودمیموج سوم جنبش زنان، در اواخر قرن بیستم آغاز  هدف خود قرار داده بود.، اجتماعی

، بلکه تفاوت میان خود کندمیزنان و مردان تأکید  هایتفاوتبر  تنهانهامروز ادامه دارد. این جریان 
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در موج اول و دوم دیده  ،ی که بین زنانو دیگر حتی آن هویت مشترک شودمیزنان را هم شامل 

 .، وجود نداردشودمی

، ادبیات نیز مانند دیگر نهادهای اجتماعی ماهیتی مردساالر دارد و به دست هافمینیستاز دید 

و تجربۀ مردان را به  دانندمینویسندگان مرد مخاطبان خود را از جنس خود  .مردان ایجاد شده است

خود این  هایداستان. در این میان نویسندگان زن بایست برای نوشتن دهندمیسرایت  هاانسانهمۀ 

فمینیسم  پردازنظریهقواعد و ساختار را بشکنند و در پی ایجاد نوعی ادبیات زنانه باشند. هلن سیکسو، 

و این  کندمینوشتار زنانه در دو سطح تحول ایجاد  :نویسدمیپساساختارگرا، در باب ادبیات زنانه 

. کندمیردی و ساختاری مطابقت وی، یا ف اللفظیتحتسطوح باز هم با نحوۀ استفادۀ استعاری و 

 ویژهبهو یاد بگیرد چگونه با زبان دربارۀ تَنَش بنویسد.  ، باید احساس جسمی خود را کشف کندزن

 زنان باید جنسیت خود را پیدا کنند، جنسیتی که صرفاً در تن خودشان ریشه دارد.

 ایرابطهپدیدۀ اجتماعی  عنوانبه ،. زبانکندمیع ادبیات زبان خاص زنان را نیز اقتضا این نو

اجتماعی تفاوت دارند که  ازنظر روازآناجتماعی دارد. مردان و زنان  هایتلقیتنگاتنگ با طرز 

 .کندمیاجتماعی متفاوتی برای آنان تعیین  هاینقشجامعه 

؛ یعنی زنان کندمی، این گفتار است که در آثار نویسندگان زن و مرد متفاوت عمل ترتیباینبه

که کامالً با گفتار مردان متفاوت است. این گفتار  برندمیخود گفتاری را به کار  هایداستاندر 

 . اینکندمیکه در آثار داستانی نمود پیدا ه است شامل کنش زنانه، عواطف زنانه، عالی  و لحن زنان

زبانی است که مختص هر  هایویژگیگیرندۀ دربرگویند و آن میتفکیک در زبان را زبان جنسیتی 

یک از دو جنس است. در این مفهوم، جنسیت زبانی معادل گونۀ جنسیتی زبان در جامعه است. 

ز زبان ا تردقی  هاآندر زبان زنانه توجه به جزئیات و ترکیب کلی »: اندچنینگفتار زنانه  هاینشانه

به جسم یا ابتذال جنسی آن گویای حال  توجهیبیو اگرچه تابوی  گیردمیمردانه صورت  نگرکلی

چونان محور زندگی در این زبان به اوج  ،زنانه به بدن گذاریحرمتو هوایی مردانه است، لیکن 

 (.94: 1388 محمدی اصل،  «آفریندمیو هویتی جدید از نویسنده و مخاطب  رسدمی

مانند لیکاف، زبان زنانه در تمایز با زبان مردان چنین  شناسانیزبانمیدانی  هایپژوهش  مطاب

 دارد: هاییویژگی

زنان بدون توجه به سن و طبقۀ اجتماعی خود، در مقایسه با مردان به تلفظ استاندارد و معیار  -

 گرایش بیشتری دارند؛
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 ؛کنندمیزنان از رنگ واژگان و توصیفات رنگین بیشتر استفاده  -

 ؛گیرندمیزنان از کلمات تابو و رکیک کمتر بهره  -

 ؛کنندمیزنان در مقایسه با مردان از قیود تردید بیشتر استفاده  -

یاد زنان ز هاینوشته( در هاجملهکوتاه پایان  هایپرسشکوتاه و تلگرافی و سؤالی   هایجمله -

 است.

ان نویسداستانبا توجه به این پیشینه، نگارش زنانه برای بازتعریف و بازخوانی هویت زنان در میان 

است  ، این تفکر به زنان القا شدهاندکردهبیشتر آثار را مردان تولید  ازآنجاکهآنان،  زعمبهپدید آمد. 

متن را تأویل کنند، اما اصطالح نقد  اهآنکه این آثار را باید با دیدی مردانه بخوانند و از نگاه 

آن را مطرح کرد خوانش آثار مردانه را با تحلیلی زنانه آغاز کرد.  «االین شوالتر» باراولکه  محورزن

 «شوالتر»خودشان را با تجربیات خودشان تطبی  دهند.  هایجنسهمنین به زنان نشان داد که آثار همچ

متقابالً توجه فراوانی به ساختار و مضامین آثار ادبی نویسندگان « نقد زنان»و منتقدان طرفدار مکتب 

(. 144: 1382 پاینده، « زنانه راه ببرند هایفعالیتتا از این طری  به شناخت پویش روانی  .زن دارند

 :گیردمیچهار حیطه از علوم را دربر  محورزن، نقد روازاین

وارگی زنانه و خصوصیات فیزیولوژیکی هایی از اندامصحنهکه در متن  شناختیستزی. حوزۀ 1

تلفی   (. این حوزه گاه چنان با مسائل اقتصادی  فمینیسم مارکسیستیشودمیزن برجسته 

 گریروسپی. عمل کشاندمیرا به انحراف  شناختیزیست هایواکنشکه برخی  شودمی

؛ آیدمیمر نیز خود شکلی دیگرگونه از تجاوز به حساب یکی از این انحرافات است. این ا

احساسات جنسی است. سلطۀ مردان بر زنان  هایبخشیکی دیگر از  هافمینیستدر نظر و 

و نه  دهدمیاجتماعی است به آن شکل  ایساختهشکلی از قدرت است و جنسیت که 

از طری  الزامات اجتماعی  هاآن. کندمی. زن و مرد را جنسیت از هم جدا برعکس

خواهی که برتری جنسی مرد و تسلیم جنسی زن را دربر دارد، تبدیل به دو جنس جنسناهم

 (.265: 1387تانگ،   شوندمیکامالً متمایز از هم 

زنانه  هایتجربهکند که به بیان و استفاده از عباراتی تکیه می هاواژهبر  شناختیزبانحوزۀ  . 2

استفاده  ،گیرندمیغیر از زبانی که نویسندگان مرد در آثارشان به کار  ،و از زبانی پردازدمی

تجربه و نگاه زنانه. این سبک  اساس بریعنی جنسیتی کردن ادبیات  نویسیزنانه. کندمی

محتوایی زنانه و متفاوت با صدای مردان بیافریند.  ،شکل، صدا خواهدمیمصرانه 
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 منظوربهو روحیات خاص زنان  هاحالتاز مسائل، مشکالت و ، یعنی نوشتن نویسیزنانه

برای این دو حوزه شعرهای فروغ فرخزاد نمونۀ  .جنسی زن هایحساسیتشناساندن شعور و 

 بسیار خوبی است.

. این حوزه بیشتر بر نظریات فروید در کندمیکه بر ذهن و روان زنان تکیه  کاوانهروانحوزۀ  . 3

 تکیه دارد.مورد ناخودآگاه 

 شود.حوزۀ فرهنگی که در آن بر نقش جامعه در ارزش نهادن به زنان تأکید می  . 4

 «ندارد گیرسرعتاین خیابان »های دوگانه در رمان تحلیل تقابل

 خالصۀ رمان و جایگاه آن

 با عنوانداستانی خود،  ۀاولین مجموع 1393سال  ، نویسندۀ نوپایی که در1365، متولد مریم جهانی

این خیابان »رمان  ،بعد از سه سال کار تمام،با جدیت  سپس .منتشر کردرا  «خاموش هایچراغ»

 «شهره» زنی به نام خصوصدر  این رمان منتشر کرد.انتشارات مرکز از سوی را « ندارد گیرسرعت

 ،اوۀ بسیاری به رانندگی و اتومبیل دارد، این عالق قۀعال او. دارد مردان با مشابه ییوخوخل  که است

شود که همین مسئله در تاکسیرانی مشغول به کار میو  کندشغل و سرنوشت او را تعیین می تیدرنها

دهد و از . تمام اتفاقات در کرمانشاه رخ میگرددباعث درگیر شدن او با اجتماع و شرح داستان می

روایت زنی به نام ت. آن در داستان اس یریکارگبهلغات کردی و  های داستان استفاده اززیبایی

که به شغل نامتعارف رانندگی با تاکسی مشغول است. البته این نامتعارف  رحمای بیدر جامعه« شهره»

در نه گرو آیدبه وجود میشهرستان یک بودن حضور یک زن جوان پشت فرمان یک تاکسی در 

اما  ؛تعجب نیست جای هیچ و خوریممیبر تاکسی زنۀ به پست رانندپایتخت که بخواهیم نخواهیم 

از حاکم بالمنازع اتاق پراید  ،کردن عوض دنده از، بردشهره، زن جوانی که از شغل خود لذت می

جوری که  ،خارجی هایاز کرایه جمع کردن و الیی کشیدن و ماالندن به آینه ماشین ،خود بودن

اما آنچه برای نشان دادن قدرت شهره و توانایی او برای سینه سپر  ؛فقط صدای دزدگیرشان دربیاید

مردانه به این زن  ۀ، بخشیدن وجهبه کار برده شده است ازاندازهبیشمردساالر،  ۀکردن در برابر جامع

 که است کسانی وروزحالداستان نشان دادن اصلی  ۀدغدغ روداست. تا جایی که گاهی گمان می

 ندهد، دامن پوشیدن به تن هرگز کهاین. است شانزندگی اولویت ،خود غیر جنس به شدن تبدیل

، کیف کند و عوضش «برار» بزند صدایش خیابان کنار کبابی کهاین از باشد، بیزار کردن آرایش از
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و نامتناسب رفتار  زمختموقع نشستن به سیاق مردان پاها را بگشاید،  ؛«پنج تا بذار رو آتیش» :بگوید

 ت.دلیلی بر این مدعاس ،کردی حرف بزند ۀلهج با آمیخته مشتیکند و خیلی داش

 مناسب آهنگضرب و ایجاز و فشردگی با نویسنده و شودمی روایت فصل ونهستیب در رمان

 نویسنده. همگام کند هایشروایتخرده و کتاب هایشخصیت با همراه را خواننده است کرده سعی

 با داستان خالل در و است کرده ریزیپی را رمان است، داستان راوی که شهره لحن مبنای بر

داستانی رئالیستی با است.  افزوده داستان تأثیرگذاری و کیفیت بر لهجه و زبان از موقعبه یریکارگبه

 از بخشی بر حاکم سنتی فرهنگ بستر در زنان حقوق و اجتماعی مسائل حوزۀ در محورنگاه زن

به زندگی، به زن و  مردساالرانه و سنتی نگاهی کماکان زمان گذشت وجود با که سرزمینی ایران،

 را قصه اصلی چالش دوم، و اول فصل همان در وشروع روان و منسجمی دارد  ،این رمان دنیا دارند.

یعنی رانندۀ  ،گویدمی نوجوانی در آرزویش از شود،خودش معرفی میشهره از زبان د. دهمی نشان

 و حرف ،گویدمی پدر هایحمایت و مادر هایتاکسی شدن، از طالقش، از همسرش، از مخالفت

علیه همۀ  ،شهره نمایندۀ زنی عصیانگر است. «!توأممن پسر » :از شهره بشنود است که این میلش باب

قصه، بدون افت تا پایان ادامه دارد، هرچند  «.مزاجمردانی کوهستانی» ۀباورها و رسوم مردساالران

 اسیر طبیعی ایگونهبه داستان هایهمه زندر طول داستان، پایان داستان به قوت شروعش نیست. 

 اجباربه که ایمردانه رفتارهای و ادا حتی و کندو حتی راوی نیز با وجود کوششی که می اندیناکام

 .است مواجه رویارویی و جدل با هرسو از ،هردم دهد،می تن آن به

 سیر روایی رمان و شخصیت چندگانۀ زن
 خواهیدمیدر آینده »ام شروع شد. راهنماییۀ از یک موضوع انشای ساده تو دور زیچهمهشاید »

ام کرد. تمام آن شب در کنار اسم هر شغلی یک مشاغل دیوانهۀ آن شب رژ تمام« شوید؟ کارهچه

تاکسی نارنجی هم پارک شده بود. تمام آن شب من دنده عوض کردم و بوق زدم و فحش دادم و 

جایی میان راه، با تاکسی پر از مسافر و  آخردستمسافرهای جورواجور به مقصد رساندم و 

 انشاءمۀ ز بعد وقتی پای تخته از رو برگدور گردن و نوار کاست یساری خوابم برد. رو یزدیدستمال

؛ خواهم راننده تاکسی بشوم، ولوله افتاد تو کالس. معلم خط کش کوبید رو میزخواندم که: من می

مهر  صداکیبند نبودم. انگار با خواندن آن انشاء پدر و مادر و تاکسیرانی،  سرتاپااما من از خوشی 

 .(7: 1397 جهانی،  «...یید زده بودند پای درخواستمأت
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 تنعم وجود با خواهدمی. شود تاکسی راننده خواهدمی« ندارد گیرسرعتاین خیابان »راوی 

 خواسته این ابتدا در شاید. برگزیند را اطرافیانش ازنظر، نازل حالنیدرع و مردانه شغل این خانواده

به قول راوی  وقتآن ،اما اگر در محیطی مردساالر باشی ؛رسیدن به آن چندان دور از ذهن نباشد و

 و هااین. برآیی اشتا بتوانی از عهده(. 10 همان: «!زکی :پوستت به پوست کرگدن بگوید»باید 

دن و پا پس لغزی ترس هرآن که دهندمی قرار اتفاقاتی مسیر در را راوی تازه، عشقی بر آن عالوه

 د.روکشیدنش می

روانشناس بزرگ،  «یونگ»های گوناگونی دارد و به قول الیه چهره و این رمان، زن درشخصیت  

 هایتمام زنتقریباً اما ؛ مینیبیمدیگر که از این آفریده خدا  یهاهیالزن مادر، زن همسر، زن یاور و 

پدر ان زندگی خود هستند. چه رفتار مرد گیردرسنت مذکر و  ۀخوردزخم و منفعل بالاستثنا داستان

مادر  یعنی صداشه ببرین، گوید:و می زند به تلویزیونوقتی پدر زل می» هر: چه برادر و چه شو ،باشد

غیرتی نان زن بی» یا سخن پدر شهره: (16: 1397جهانی،« پدر ظرفیتش پر است یعنی خفه شود.

از  باعث جداییبه شعر  ۀ ویو عالق همین نقاشی کردن ،محبوبه اهل هنر است (.16همان:   «میاره

 دست ،پسندیمحکمه ۀبهان ،کرده و ساکن تهران امروز، البته برای زوجی تحصیلاست شدههمسرش 

 .دهدنمی خواننده

 بیرون خانه از را مرد چرا دانداما خودش هم نمی ؛خاله گرفتار مردی معتاد و بدخل  است

بیشتر ارث و  ای الدنگ بد زبانه.شیره راستشه بخوای پدرش یه» ؟پذیردمی را او همچنان و کندنمی

که از  ، شخصیت اصلی داستانخود شهره (101 همان:  «ی بیچاره مه دود کرد رفت هوامیراث خاله

زنی مردصفت  درواقع .حتی رفتار زنانه او مشمئزکننده است و دبینسن رفتاری نمیشوهرش هیچ حُ

 زنجیر و کند پاکیم را او خواهدچندان هم نباید از داشتن همسری با رفتار زنانه که می ،مثل شهره

بدش بیاید. این مرد  ،پوشدمی رنگی هایلباس و اندازدمی پا روی پا نشستن موقع و اندازدمی طال

 یا موقعی ؛ وشودمی «سیبیلوی بدجنس مقرراتی» مرد یک ،خرجی دادن برای جایی در اما ،منشزن

 .دشومی «تسراپا مردانگی و میل به تنوع و خیان» ،زندتیک می ،که با فروشنده لنز آبی مغازه

 ،آیدرها شده و کسی سراغش نمی تنها و صاحبروبرویی که بی ۀهمسای ،خانم ریحانی

خواهر شهره  ،. شرارهاست انه منتظر شوهرش است که به او خیانت کردهاو هنوز مصرّ کهیدرحال

و خواهرزنش  و مادرزنحتی در حضور زن  ،مردی دارد که لذت خود را از تماشای تصاویر ماهواره

این است که  ترس در دائم ،شراره اما؛ ندارد هم یوحسابدرست ظاهر و است کچل کند،پنهان نمی
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مسیر پیشرفت  گیرسرعتهمه بد هستند. همه  رمانمبادا شوهرش به او خیانت کند. مردان این 

مانند مادر شهره یک دختر  یاو  تاکسی ۀرانند ۀخواه یک دیپلم، . خواه زن هنرمند باشداندزنان

 .زادهخان دارمکنت

اما همین پدر به  ؛دارد روحی قرابت او با و ستایدپدر شهره تنها مردی است که شهره او را می

و نگاهش بسیار مردساالرانه  کندنمی اعتنا مادر هایبه حرف ،داردبدترین شکل سعی در تحقیر مادر 

و اال مرد  اوردیدربشب از پا  ،پوشدمرد باید صبح که کفش می» :گویدوقتی می .است ستیزو زن

دادن پدر به شهره برای رانندگی و رفتار  پروبال این شاید .(16 :1397،جهانی  «زن است ،نیست

، حاکم بر رمانبنا به فرهنگ  چراکه ؛باشد خودش کوریبرآمده از درد اجاق ،پسرانه کردن

دیوار بود یا سینی چایی  هاحرفمخاطب این »است که اوالد ذکور نداشته باشد.  کسی ،کوراجاق

اشیا  اصوالً یا تلویزیون یا... . پدر عادت داشت حرفش را خیره به جایی غیر از چشم مخاطبش بزند.

مادر اما مثل  .بیزار بودگویی و پراز پاسخ شنیدن  .نداشتند گوییسخپاچون زبان  ،کردرا انتخاب می

گشت میاز حرف، پدر که بر شدیمسیده پر ه ظهر نرب گذارند،می سماور چکظرفی که زیر چک

 فقط مادر دانستیممی همه .کردمی کار هم زبانش حین همین در و دادش را میرناها ،از سرکار

 .(12 همان:  «داندهاش میشنیدن حرف الی  را پدر هایگوش

که از  وپادستیب زنی و شوهر ورزیاما سرنوشت زنان داستان چیست؟ محبوبه مغلوب کینه

 بعد تا .کندمی تحمل را همسر عمر آخر تا که مادر. گزیندشدت انفعال خودکشی و مرگ را برمی

 دغدغهزندگی راحت و بی ،یک سپرده بانکی ذکرقابلسود  ،ویالیی درندشت ۀاو یک خان از

 شودمی سرتاپا ،بیندمی را متمول و متشخص مردی تا خود مردمآبی تمام با هم شهره. شودنصیبش 

در  ،ایمشناخته در این رمان با شخصیتی که از او ه و عطش خواستن که کامالًزنان تمایالت و زن

تنها برای این وارد داستان شده تا  ،ستا پهلوانی مرام سمبل و گیرفرهاد که کشتی !تعارض است

نشین هم چیزی نیستند جز طمع برای تن و تهران باسواد ورزشکار ۀرفتفرنگنشان بدهد مردهای 

 .جسم زنان

؛ استکام مخاطب را نیز تلخ کرده  ،قدر که دور از واقعیت استهمان نماییاین حجم از سیاه

به زنان نسبت جامعه  ۀتغییری در نگاه مردان ،در پایان قادر به ایفای نقش مصلح یا ایجاد سر سوزن و

 ،ستا ترجوان شهره از که زنی راننده با زرد سمند یک کرمانشاه، هایتوی خیابان کهایننیست. 

 بسامان شدن نیست و قدرت نجات دادن قصه را ندارد. ۀدهندنشان ،ویراژ بدهد



اختارشکنی و تقابل های دوگانه در .../ رحیمیسپژوهشی: تحلیل -مقاله علمی 151  

 

 کهاینبا  ،گرفته استشکل  روایتخردهاز تعداد زیادی حاضر رمان  ،هاکنار همه ایندر 

 اصلی افکنیگره و گشاییگره خدمت در اما است، روان بسیار کار زبان و شیواست هاپرداخت آن

تعلیقی برای دانستن سرانجام وجود ندارد. انگار . شودنمی افکنده ایدر این رمان گره چراکه ؛نیست

 ،جوانی ،کودکی خاطرات و زندگی هایزن راننده از روزگار و طالق و سختی تاسوار تاکسی شدید 

هی... »د یآهی بکشد و بگو ،کند تانپیاده مقصد در کهاین قبل هم بعدبگوید.  خود کار و ازدواج

ناتوانی و  ،کندآنچه مضمون رمان بدان اشاره می (.26: 1397 جهانی، «!نرپرور کشروزگار ماده

 اگر دهدن مینشا که تنهاست و واحد عاصی یک شهره. هانه قدرت آن ،ضعف زنان است

باید مثل مردها باشید. اگر زن باشید، آرایش  ،کنید زندگی است میلتان باب کهطوری  خواهیدمی

جود خود بهره ببرید، از کنید، لباس زیبا و زنانه بپوشید، به زن بودن خود بنازید، از مواهب زنانه و

رنگ و موسیقی لذت ببرید، اگر کسی موقع نشستن صندلی را برایتان عقب کشید، ر، هن ،مادر شدن

و این همان کالم  مبال باید تمام آرزوهایتان را بریزید در چاه ،تحمل کنیدو  باید بسازید و بسوزید

 ت.اس رماناشتباه 

 یکس تواندیممریم جهانی با پرداخت خوب شخصیت شهره، توانسته خواننده را مجاب کند که 

با استفاده از  وی. است داشته سر در کودکی از را شدن تاکسی راننده آرزویکه  باشد داشته وجود

ترکیبی از زن بودن و  ،توانسته است است، گرفته نظر در اشمناسبی که برای راویلحن و عمل 

 به یخوببه ها،راننده تاکسی بودن را، هرچند کمی عجیب در تهران و خیلی عجیب در شهرستان

داستان راننده بودن و راننده « ندارد گیرسرعتاین خیابان »داستان ، تیدرنها ؛ ودهد نشان خواننده

 همه قرار، از و هستند هایشاننیست؛ داستان زنانی است که در کشاکش رسیدن به خواستهشدن 

 راوی ۀدخترخال. هستند مردها بازی این دیگر طرف و اندخورده شکست ایگونهبه داستان هایزن

 است ایدیوانه زن راوی همسایه. ببیند را فرزندشان او دهداجازه نمی سابقش شوهر و است مطلقه

 کرده اجاره برایش شهرنییپا در کوچکی خانه و ترک دیگری زن خاطر به را او شوهرش گویا که

 همکالسی اوجش ۀنقط و اندداده باد به را شانزندگی ،مردها که زن دیگر شخصیت چند و است

 به او ،است نداده اجازه پدرش کهاین خاطرشاید به»بود و حاال  خوبی والیبالیست که است راوی

معتاد و . (38:1397 ،جهانی  «برود شدهمی برگزار کشور از خارج در که مسابقاتیاز  یکی

 ب شده است!خواکارتن
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 «ندارد گیرسرعتاین خیابان »عناصر فمینیستی در رمان 

 محور در داستانحاکمیت شخصیت زن

مدرنیستی است که به در درجۀ اوّل، رمانی با رویکرد و سبک  «ندارد گیرسرعتاین خیابان »رمان 

. شخصیت اصلی داستان، پردازدمیای کامالً سنتی توصیف تجربیات و مشکالت زنان در جامعه

 شودمیتوصیف احوال یک زن شروع  بامهم دیگر اغلب زن هستند و داستان  یهاتیشخصهمچنین 

 گیردمیل شکاش اجتماعی زندگی در شهره مردانۀ بخش داستان این که قصد هنجارشکنی دارد. در

شد استفاده می هاآنو اصطالحات  عامیانهی هاواژه باید است، تاکسی رانندگی زن این شغل چون و

تک »(؛ 104همان:   «کندمی شورگربهرا  هاخیس... یجگرک»است به کار برده شده  یخوببهکه 

بودنم  انیقلیننگاه به » (؛124  «و... زمیریمشاعرانه ماعرانه را دور »(؛ 105  «زدم به بشقاب...می

 با زن واقعی دنیای رمان این هرچند در ...و (24  «گزهبزنی یکیم بکشی ککم نمی» (؛115  «نکن

 ت.، متفاوت اسرودیمر ه تصوّآنچ

. طلبدمیش چال به را مخاطب، مناسب سازیگرا و با شخصیتاجتماعی، تجربه نوع در این رمان،

در یک جامعۀ  محورزن تاتفاقا و حوادث یۀمادرون با ،اجتماعی مسائل حوزۀ در رئالیستیرمانی 

گرایش شاید  شده است. بیان و ارائه فلسفی شکلی به شخصیت اوّل زبان از که مردساالر ایرانی است

ل جذاب باشد و نوعی کشش درونی در اوّ ۀها در وهلبرای بعضی ،به برخی رفتارهای جنس مخالف

کی پس ی ،یانشدهینیبشیپدوگانه، وقایع  ورود به این جهان نسبتاً محضبهخود احساس کند، اما 

 .شده است« ندارد گیرسرعتاین خیابان » رمان ۀدستمای ه،همین مسئلو شود از دیگری شروع می

 ،به یکی از مشاغل اغلب رایج یمهارنشدنشهره، قهرمان داستان، زن جوانی است که میل درونی 

رانندگی تاکسی دارد و در راه رسیدن به این هدف، برخی از  ، یعنیایران ۀدر میان مردها در جامع

دهد، اما شاد و سرخوش است که به میل درونی و هدف اش را از دست میهای زندگیموقعیت

 ژهیوبه، نگاه تقابلی اطرافیان و اشموردعالقه خود رسیده است. اولین پیامد دستیابی او به شغل

تاکسی است که با فروپاشی زندگی مشترک  ۀرانند عنوانبهاو  ۀاش به رفتارهای تازاعضای خانواده

و  کندمیکراه رفتارهای دخترش را نظاره و با ا ردیگیمجبهه  شدتبهیابد. مادر راوی او ادامه می

ام و چهار سال است که دزدکی به خیالش من مرده» دور نیست:شخصیت اصلی داستان این از چشم 

که خجالت  خواهدیمام و که من بعد از طالق به فنا رفته دیگویم. مادر کشمیمعزرائیل نفس 

کشم. به ساله نیست. من خجالت نمیسی صاحبیبزن  ۀکه شایست میهایسرسبکبکشم به خاطر 
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 تا .کنممی اشهیهمسا دو حواله اعصاب ضعیف ،یک بوق ممتد اشخانهروم در جاش هر وقت می

. صبر آبرویبخدا ورت داره » یعنیپتی بیاید دم در و چنگی نمادین به صورت بکشد که سروپا مادر

 .(12 همان:  «کن آمدم

خود رسیده باشد، از موقعیت  ۀبه آرزوی دیرین هاسال، زن جوان مانند کسی که بعد از حالنیباا

های موجود در زندگی زنان به خأل ،توانکند و این را میجدید زندگی خود احساس رضایت می

ی نگاه مردانه به دنیای زنان تاریخ نفوذ حفظ پی ن درامروز ایران نسبت داد که همواره زنا ۀدر جامع

در مقابل به دست آوردن استقالل مالی . برای قهرمان داستان، از دست دادن زندگی مشترک اندبوده

وقفه،  هاسالروزی که بعد از » و هویت جدید ارزش دارد و او از این مسئله گله و شکایتی ندارد:

نه در  ،کدامچیهبودم. یک سال بعد از  زدهخجالتباالخره راننده تاکسی شدم، شوهر داشتم و کمی 

 (.9 :همان  «ام اثری نماندنه در شناسنامه ،من

افتد. او برای ساختن اتفاق می مرحلهبهمرحلهبرای زن جوان داستان  ،دستیابی به هویت جدید

خود ایمان  یاهایرؤبه  ،کند و در این راهخراب می مرحلهبهمرحلهدنیای جدید، دنیای قبلی خود را 

هایی هم هزینه، کرده استها به آن فکر کند رسیدن به موقعیت جدیدی که سالدارد و احساس می

یاهای پیشین است که برای زن ؤدارد که باید پرداخت کند. شیرینی دنیای جدید، یادآوری تحق  ر

من به شغلم از وقتی معنای فلسفی به خودش  روزافزون ۀعالق» جوان حکم گنج ارزشمندی را دارد:

های کنی تقهگرفت که کشف کردم من حاکم بالمنازع این اتاقک همیشه لرزانم که هر کاریش ب

وری مخصوص رو مخ. کشف کردم الیزابت یا همان تاکسی زرد من، یک کیف رودیم زودرشتشیر

 .(16 :1397 ،جهانی  «دهدیم هازنو آنی به 

 شهروندان این خطه به رفتارهای نسبتاً  یهانگاهکرمانشاه است و  شهر داستان، جغرافیایی محیط

های داستانی باعث کنش ،گذاشته استمتناقض یک زن جوان که به نوعی پا در کفش مردان شهر 

جداگانه و خاص  یهاقصه ،هرکدامکنند که یزندگی م «شهره»های زیادی در پیرامون آدم. شودمی

اغلب ناخوشایند و در  که ها استخود را دارند و در این میان، محوریت ماجراها با سرگذشت زن

سرگذشت شخصیت محبوبه دخترخاله راوی که در بسیاری از  ازجمله .است مواردی دردناک

، بسی دردناک است. در این شودمیموازی با وقایع اصلی رمان روایت  صورتبهرمان  یهافصل

د و کنمیان، فقط شخصیت شهره است که علیه عرف حاکم بر جامعه مردساالر اقدام عملی می
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زن دیگری به این راه، شغل رانندگی  ورود با ،ادامه در که کندمی یگذارهیپا شهر در را ییهابدعت

 .ابدییمکرده به نوعی تداوم  یگذارهیپاتاکسی، مسیری که شهره 

. کندایجاد میمستحکم و مردانه دارد که با فضای ذهنی راوی همخوانی  یداستان لحنساختار 

 شخصیت رفتار مقابل، در احساسی زنانه در لحن شهره چندان خبری نیست.از رفتارهای اغلب 

اش در مقابل است و شاید همین مسئله باعث شکستن تاروپود زندگی احساسی شدتبه محبوبه

آورد، شهره است که در در این شرایط دشوار دوام می کهآنشود و مشکالت جامعه مردساالر می

زن  رغمبهدارد که  یادوگانهزنانه از بین رفته و او حاال شخصیت  هایخصلت مروربهوجود او هم 

دهد و این همان تناقض مستتر در طول رمان است ای از خود بروز میمردانه شدتبهبودن، رفتارهای 

از فضای ای که نتیجه آن هانیای اما با وجود همه؛ تکه شرایط جامعه به این زن تحمیل کرده اس

 هایتسلط نویسنده به ویژگی .است آید شکست و سرخوردگی زنانمی به دستکلی حاکم بر رمان 

 اشراف همراه به شهر این هایکوچهپسکوچه و هاغرافیایی کرمانشاه، خیابانج موقعیت و اقلیمی

 و فشردگی با تا است داده را فرصت این نویسنده به خطه، این بر حاکم فرهنگ و لهجه بر ایشان

 .بپردازد باورپذیر ایقصه گفتن به مناسب آهنگضرب و ایجاز

 پرداخت روانکاوانۀ زنان در رمان

. کندبیان میبا هر نوع کنش و واکنش  را هایشهر رمان، بخشی از سفر زندگی قهرمان و شخصیت

 که کند اثبات جامعه به تا کند جنگجویی باید مرد. دارد مردانه و زنانه که است امری زندگی، سفر

نه شده مردا انرژی افراق به آلوده کهاین مگر ندارد اثبات به نیازی هست، کهچنان زن است؛ مرد

 جنگدمی ایگونهبه زن یک کهیهنگام. گیردمی نشئت مردساالر ایو این آلودگی از جامعه باشد

اما این زن باید  ،شودمی موف  همکار جایگاه در احتماالً  ،بگیرد قرار مردانه جامعۀ رشیموردپذ که

 دختر. بینندنمی معشوق جایگاه در را او دیگر مردان،. دهدبداند شانس دیگری را از دست می

 در مردی بودن به نیازش از شهره که است همین برای. بردنمی که هارنج چه تعارض این از امروزی

چه مرگم » :شهره بیا ناهار بخور بگوید و کند شیصدا مردانه صدای با که گویدمی اشزندگی

 ۀخانواد ۀو صدای قاش  چنگال سفر جاهمهاز  مانمیمواشود این صالت ظهرهای کوفتی که می

شهره بیا ناهار  ای که اسم کوچکم را بر زبان بیاورد:پیچد؟ یا صدای مردانهتو مخم می خوشبخت،

 .(21: 1397  جهانی، ...«آن مرد که بعد از غذا بسرد تو آب و کف سینک و  یهادستبخور ... یا 
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که التهاب و هول  از منظر روانکاوی شخصیت، آغاز هیجانی روایت از جانب راوی اوّل شخص

و هراس زنانه را با شادی پسرانه یا مردانه در هنگام رانندگی، مسافرکشی، الیی کشیدن و... تلفی  

شی برای ایجاد همگونی بین دنیای بیرون و دنیای درون شخصیت اصلی داستان کند، همگی تالمی

کم  گاههیچگشتگی و تردیدی پنهان توأم با خوف است؛ اما است و خود نشان ازگم« شهره»عنی ی

 با من مثل را دوزاری هایدنده که شودما زنی پیدا نمی شهرکالندر »دهد: آورد و بروزش نمینمی

 بغل شده پارک بنز آینه بگیرد ویرش و دلش زیر بزند خوشی شد پر که دخلش یا کند عوض لذت

باال بکشد و  را اشتاکسی هایشیشه خانه، شودمی راهی که ظهر سر و چراغ سر یا. ببوسد را خیابان

 محتاق هاما زن شهرکالندر برود. در  وکولشکتولوم استریو را تا اند سرسام بلند کند تا کوفتگی 

یا الیی کشیدن بی  معکوسدنده وقت موتور ناله شنیدن دارد کیفی چه دانندنمی و کنندمی رانندگی

 «...مُرده دنده. شناسنددنده می یک هاما زن شهرکالن... در باالمدل هایماشیناللی ترس البه

 (.65: 1397 جهانی، 

 هایزن از طبیعی روایت با فقط به شکل طبیعی و حتی ناآگاهانه رمانروانشناسی زن در این 

 با تقابل در را عمری صبوری، و تحمل وجود با خود که هاییزن. خوردمی چشم به دوروبر

 مبارزه در را دیدگیاند و حس سرخوردگی و زیانآورده سر به طبیعی نیازهای و اصلی هایخواسته

 نادیده را اصلی مشکل و کنندمی نمایان دارند، را آب جهت در خالف شنا جسارت که هاییزن با

کند خودش را برتر از یک مرد راننده نشان دهد و جلوی او د؛ همچون شهره که سعی میگیرنمی

ای که اولش به خیال یا بور شدن رانندۀ تاکسی»... : دهدیمآورد، بلکه او را فراری هم کم نمی تنهانه

 کندمیو با دیدن قفل فرمان تو دست زن سعی  شودمیاز ماشین پیاده  کشانعربدهزن بودن طرف 

در انجام برخی کارهای  تنهانه کهاین ؛ و(66همان:   «بدو نکنددر راه فرار به سمت ماشینش بدو

 مکانیک شاگرد زدهوق نگاه دانندنمی حتماً هاآن»: کندمیمردانه خجل نیست، بلکه اظهار فخر هم 

 .(67: همان  «دارد غروری حس چه روغن تعویض چاله رو ماشین بردن وقت اوساش و

 ،لحن راویسرتاسر رمان، در اگر بخواهیم زبان روایت رمان را نیز روانکاوانه بررسی کنیم، 

گ در پارکین کهیدرحالبابک »شود می مشتیو داش التی اصطالحبه و بازاریو حتی کوچه همردان

های ربه نری، کالغ چشم هیزی، در خانهببیند مردی، گ در کوچهچرخاند بندد و چشم میرا می

« اید یه سر تا مراسم کوفتی...برمنه دیه داداش ب» یا (.114 :همان« آمدن مرا نکشیده باشدروبرو انتظار 

 عمومی نقلیه وسایل راننده هایشاهد زن خیلی از شهرهاما خود در  کهیدرحال. و.. (141 : همان
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 مرد همکاران حتی و دهندمی انجام را کارشان و کنندبه مرد بودن تظاهر نمی کدامچیهاما  هستیم،

م با همدلی و دوستی أتو داوری،پیش و فکر هر از فارغ و متین رفتاری مواقع در اکثر هاآن دیدن با

که دارد عدم باور درست به خود  روانی مشکل ترینبزرگ ،داستان راوی زن رسددارند. به نظر می

. با وجود شعارهای تساوی حقوق که در تمام طول کتاب سر است و شغلی است که انتخاب کرده

 شودمی نیز شبهه این دچار خواننده و نیست بودن تاکسی رانندگی نیز خودش وجود طبیعت دهد،می

« برداشتن قفل عصایی برای دعوا»و  مردانه تظاهرات و مرد یک جلد به رفتن و تقال همهنیا شاید که

هرچند  ! نه چیز دیگر.است کارانتیخ فقط برای خودنمایی و عرض وجود و حتی انتقام از شوهر و...

وص که ناگهان همه خصبه کند،روی می پسندکارهای عامه یسوبه شهرهورود فرهاد به داستان، با 

اما عاقبت  ؛برسد فرهاد پیام کی تا دوزدمی چشم موبایل صفحه به و نهدشعارها را به یک سو می

 پسندعامه به غلتیدن از و داردمی نگه تیغ لبه روی را نویسنده داستان، خوب بندیرابطه با فرهاد و پایان

 د.دهمی نجات بودن

اصلی روایت بر هنجارشکنی روانی یک  مایۀبندر کل، ماجرای محوری داستان و به تعبیری 

برانگیز رفتار مردانۀ یک زن رانندۀ خوبی با نمایش توجهبهآغاز داستان نیز  کهچنانزن استوار است؛ 

پیش از هر چیز براعت استهاللی برای معرفی و شناخت فضای روانی حاکم بر کلّ رمان  ،تاکسی

یقم پر بوی بنزین و عطر نان ساجی و باران کنم تو سوراخ باک. نفس عمنازل را فرومی»است: 

کشد و میکه کدام بو به کدام بو است؟ مادر شیشه را کمی پایین  دهدمیو مخم اِرور  شودمی

یک محرّک روانی در  (.5: 1397  جهانی، «بیرون... گیردمی هزاریدهمآبانه دو اسکناس خان

دار شدن خانواده، مورد خطاب قرار پسر دیرمثل »باشد که شاید ریشه در گذشتۀ او داشته  شخصیت

او را به سمتی سوق . «...، وابستگی خانواده به پول مادر و«پسرم»گرفتن شهره از طرف پدر با لفظ 

را رانندگی »رسد. با حمایت پدر به آرزویش می هامدتروی پای خود بایستد و پس از  دهد کهمی

ال و سفید مارشخوابیده الستیک دورکمک یبازعش های پیکان که فول شدم یک روز پدر با بوق

، شغل رانندگی تاکسی را برای خودش شهره .(17همان:  « گذاشت ربنزی، کوچه را رو سقالپاق

 و ددار« شهره»اما شهر نگاه انتقادی به انتخاب ؛ کندمی، الیزابت، کار اشیتاکسو روی  ندیگزیبرم

مادر شهره هم از شغل دخترش راضی نیست، مادر نماینده نگاه سنتی به حتی  .ستدیایم اودر مقابل 

که خجالت  خواهدیم، امرفتهه من بعد از طالق به فنا ک دیگویممادر »جایگاه زن در کتاب است: 

کشم. به نیست. من خجالت نمی سالهیس صاحبیبکه شایسته زن  میهایسرسبکبکشم به خاطر 
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تا مادر  کنمیم اشهیهمساحواله اعصاب ضعیف دو  یبوق ممتد ،اشخانهدر  رومیمجاش هر وقت 

 .(12 :1397 ،جهانی  «م در و چنگی نمادین به صورت بکشدپتی بیاید دسروپا

 هاآنو  اندهمراههای زن داستان نیز به نوعی با شخصیت اوّل همسو و ، شخصیتروانکاوی ازنظر

رفتاری  زنان اما شهره کمی متفاوت است؛ چراکه اغلبتوان در یک رده شخصیتی قرارداد؛ را می

 عنوانبهزنی  کهاین. تا باشدکنونی خود می ۀتقابل با فضای جامعمنفعالنه دارند، جز شهره که در 

اننده در رتنها زن  عنوانبهشود و موقعیت شهره را سمند، پیدا میسوار ای دیگر، راننده تاکسی

این تنها امیدی است که در رمان  ؛ وشودمیشروع  جانیهماز  هانگاه، تغییر دهدکرمانشاه، تغییر می

و طرز نگاه اما مشکلی که هست، مطلقه بودن ؛ شودزنان داده می ۀبرای رسیدن به تحوالت جامع

پذیر و گریزان از هویت های عصر مدرنیسم کنشاین اشخاص همانند اغلب انسان. هاستآنمردم به 

شان هایی دور شده از گوهر راستین خویش که از بازسازی سیمای واقعیاند، انسانو گذشتۀ خویش

ها و کمبودهای خود تالش دارند تا با یک ژست مردانه، به محدودیت حالدرعیناند و هراسان

که ترس  اجتماع گریز و تنها درنتیجهفاقد انسجام ساختاری با جامعه و  هاییآدمسرپوش بگذارند. 

 را به ازدحامی تصنعی کشانده است. هاآناز بازسازی خویش، 

ای تالش نویسنده در این رمان انتقاد از سنت مردساالری و برداشتی است که زنان در چنین جامعه

مردان انتقاد  بینیجهانمتن رمان آشکارا از نحوۀ نگاه به زن در  کهچناناز جنسیت خود دارند، 

خود  امرارمعاشوپاچُلفتی که از عهدۀ موجودی ضعیف و دست عنوانبهاز زن  هکاینکند و به می

که از زبان شخصیت اصلی داستان،  ایگونهبهمعترض است؛  شدتبه، شودمیآید، نام برده نیز برنمی

 داند.از بند اسارت مردان می آزادشدهزن مطلقه را 

 تقابل دنیای مردساالر با دنیای متجدّد ،دیوسفاهیسها، تقسیم دنیا به در همه روایت بودنشعاری 

ها، فرار از بر احساسات شخصیت ازحدشیبگویی، تأکید که فهمیده زن با مرد برابر است، پراکنده

ها، تأکید احمقانه دستی برای نمایش ارتباق آدمهای دمعمل داستانی، طرح یریگیپکنش و 

و همه برای آن است که در هر فصل، روایتی از ها بر تکرار اشتباهات گذشته، همه شخصیت

فقط برای نشان دادن ظلم و  شود های اطرافش ارائهشخصیت راننده تاکسی در نسبت با یکی از آدم

با کمک همه  ،مقابله با مردساالری ایرانی ۀدادن وظیفجای . ستهاجانبه جامعه مردساالر به زنهمه

. داستانی بدون طرح و پیرنگ، بدون گیردمیعناصر در مغز مخاطب، با شدّت و حدّت انجام 

که هیچ راهی  گشایی، مروری صرف بر سیاهی زندگی یک زنِ با شرف ایرانیگره و افکنیگره
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ولی چون یک قهرمان به مقاومتش  .و بَرش ندارد ربرای نجات زندگی خود و دیگر زنان مستقل دو

بخشید، منتهی این استقالل خود تحق  می به با انکار حقیقی ترین بخش وجودش، ؛ ودهدادامه می

 است.استقالل او را تنها یا حتی تنهاترکرده

سایه  ،به شکلی ناخواسته و تحمیلی بر دنیای ذهن و روان زنان داستان ،حقیرپنداری زن در جامعه

 هایداستاندیگر  هایشخصیت مانندکرده است؛ اما این بار  دارخدشهرا  هاآنو هویت  افکنده

 ، به دنبال عالی ،در جامعه مردساالر جویانهانتقام، بلکه با تهاجمی کشندنمیکنار  تنهانه، طرازشهم

شکل  در این رمان را ،که روند روانکاوانۀ زنان هاستاینو آرزوهای خود هستند؛ و  هاآرمان

 .کنندمیمتمایز و برجسته  دیگر ۀزنانآن را از آثار  هایشخصیتدهند و می

دارد، ریشه در جامعه وامیساختارشکنی روانکاوی آنچه ذهن و روان شهره را به تقابل و  ازنظر

. پس بیندنمیموف  و شادی در اطراف خود  هیچ، زنِ که در جامعه و افراد پیرامون وی دارد

این خیابان »داند. و موفقیت و خوشبختی را در رهایی از آن می زنان را در زن بودن هایبدبختی
نوعی تهدید و اجبار در  گیرسرعت، استی زندگ هایبازدارندهنماد لغو خود  ،«ندارد گیرسرعت

 گیرسرعتبازدارنده و  ،که همه فهماندمیداشتن رفتار بهنجار است، اسم رمان از همان ابتدا به ما 

 تهدیدهایدهد و با عدم توجه به و جسور به راه خود ادامه می باکبیزندگی شهره هستند، اما وی 

، این کرمانشاه مردساالر ۀجامع مخصوصاً جامعه، ر شده دگذاریپایه هایسنتو  اطرافیان

بیش از این  تادارد میهستند از سر راه بروی برای استقالل  ،ها را که مانند حصار و مانعیگیرسرعت

این خود  ،کسهمهفرهاد گفت: من دقت کردم. اینجا بیشتر از هر چیز و » :احساساتی برخورد نکند

 قدراینن شوزندگی مسائل ۀما با هم هایزنخرن. چرا باید هستند که واسه خودشون حصار می هازن

 ازحدبیشکه رفتارهای درونی و احساساتی  گونههمان (.86: همان  «احساساتی برخورد کنند

ت او در اثر فشارهای روحی و اختالال ،است کرده نژندیرواندچار  ، وی رامحبوبه، دخترخالۀ شهره

 زنی شهره ویاست؛ اما برخالف شده  نشینخانهطالق گرفته و  روانی از دست شوهرش فرار کرده،

 گرفتهبرف یهاکوهرشته در محصور ،است ایدهکده او شهر. باشد نشینگوشه خواهدنمی که است

 حس دلیل به حامد، .اندازدپوست می آرامآرامشهری که  !مزاج کوهستانی دارد مردانی و

و  انگار چون او زن است نباید روی پای خود بایستد ؛او را طالق داده است ،دارد که اییطلبتنوع

رسم  ر،شغلی برگزیده که در آن شه چراکه !نیست شهره، و باشند زنانگی آخر باید تنها و تنها هازن

حامد گفت: » شودمنجر به طالق می کهاینتا  رسدمی نظر به آورنیست، پس در نظر حامد چندش
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  جهانی، «ذارن شاخ بشی براشونمگه می کنه، مردای این شهراز زنانگی ساقطت می مسافرکشی

1397 :110.) 

 تبعیض جنسی و اقتصادی

نظران فمینیست مارکسیستی معتقدند که تبعیض اقتصادی و وابستگی مالی به منتقدین و صاحب اکثر

شود. این های جنسیتی در روابط زن و مرد میمردان باعث تبعیض جنسی، نابرابری و نابهنجاری

ده ها در جامعۀ مردساالر تلقی شترین اجحافگرا، از اولین و بنیادیمسئله از منظر زنان فمینیست

ای جز استقالل اقتصادی نیست. نمونۀ چنین زنی را در است. برای رهایی از چنین اجحافی، چاره

یک زن جوان،  عنوانبهوی دید.  توانمی« شهره»در شخصیت « ندارد گیرسرعتاین خیابان »رمان 

بد نگاه کردن به او را  جرئتجسورانه حصاری از رفتارهای مردانه ایجاد کند تا کسی  کندمیسعی 

جز حمایت پدر در برابر رفتارهای  کهیدرحالخود بپردازد؛  امرارمعاشبتواند به  و نداشته باشد

مگر اراده و خواست خودش برای رسیدن به شغلی که سخت به آن  ،نداشت چیزیهیچ اشمردانه

تاکسی نارنجی  ۀرانند دانند؛می مردانه را آن همه که شغلی. نوجوانی دوران از همآن بود، مندعالقه

 ن، برای زندگی کردن!شد

خالۀ شهره  ،که مادر حامی نگاه سنتی و اندو وابسته به اقتصاد مردساالری مطیعیا  ،زنان این رمان

یا تاب مقاومت در برابر شرایط را ندارند، آدمِ جنگیدن هم نیستند  ؛و خانم ریحانی نمایندۀ آن هستند

، اما باز وابسته به اقتصاد مردساالری شکستند محبوبه و فریبا کهچنان شکنندکه در این صورت می

. شهره روی پای خود بایستد خواهدیمکه  شهره بود؛ عصیانگری تنها کهچنانیا طغیانگرند  هستند؛ و

 خانم هی»: گویددر مواجهه با متلک جوانی که می ،کندمی رو اول فصل درهمان را اشراز تنهایی

 شاید و شناسمدو گاز را خوب می هر جای من»: است چنین نفسش حدیث «...سآشپزخانه تو گاز

 .(12 :1397  جهانی، «اممانده تنها که باشد همین دردم

که مرد شود و یا رو به رفتارهای جز آن ،ندارد ایچاره هایشتوانایی و خود اثبات برای شهره

 مردانه را چیزدر آن شهر همه ،زیرا همه حتی زنان تا دوشادوش مردان پول دربیاورد؛ مردانه بیاورد

نتیجۀ  ،گیرنددیگرانی که مقابلش موضع مینگاه تقابلی که میان شهره و  .سنجندمی و بینندمی

در محیط سنتی شهری که دختر  ،متعصبانه و به دور از عقالنیت است ،رفتارهای رادیکالی

ها شود و در خیابانورزشکارش چون اجازۀ پدر را برای خروج از کشور ندارد، معتاد به کراک می
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رسد، به مادر می یسختبهای که ح  حضانت فرزند و در جامعه؛ روایت فریبا(کند  خردهگدایی می

های پدر و تنها ندارد که با سرزنشرا نهخانواده  مالی و روانی اش در اوج جوانی، حمایتزن مطلقه

کند ولو چند بارش نافرجام باشد و نهایتاً موف  شکند و اقدام به خودکشی مییک روحیۀ متزلزل می

 .محبوبه( روایتخردهشود  می

 بدن زنان شناسیجامعهو  نگاریهرزه

اگر از جانب  نگاریهرزهاست.  5نگاریهرزهفمینیستی،  شناسیزیستیکی دیگر از مباحث مهم در 

؛ هاستآنمردان باشد، محصول نابرابری در روابط جنسی و برای تحقیر زنان و تنزل شأن و مقام 

متغیّر است، این پدیده مبتنی بر آسیب زنان و  نگاریهرزهاگرچه احساسات جامعه دربارۀ آثار 

طرح صریح مطالب جنسی در قالب » نگاریهرزهتوان گفت می کهچنان، هاستآنشیءوارگی 

: 1387 تانگ، « های جنسی و انواع مختلف آمیزش استهای تصویری و توصیف کالمی اندامنوشته

 آلود بر سر جامعه است.زن نوعی فریاد عتاب نگاریهرزه(، اما 183

سکوت و برق نگاه فرهاد » ، شهره:این رمان هویداست یهاتیشخصاین نوع نگرش در برخی 

تر قدش از تو کوتاه سوگند سازم؟ت گفتم من از چوب کشتی گیر میبه ادتهی گوید:یم ترساندم.می

 ردم.گشب میشه فرهاد باید بر داره گویم:من کاری باهاش کردم که...می ؛ اماتر بود تپل بود.

در مواجهه موقعیتی که شهره یا از  (140: 1397 ، جهانی« خوای بریم عقب ماشین بشینیممی گویدیم

 روی که کندمی تعبیر مالیبا فرهاد به جای مقنعه از روسری استفاده کرده است از آرایشش به رنگ

مهتاب گفت این آرایشه تو کردی یا رنگ مالیه؟ گفتم: بیشتر از این بلد »کند می سنگینی صورتش

ای که راهی جز و معتاد شده است و از محبوبه کندمیاز فریبایی که گدایی یا  (48:  همان «نیستم

هایش کرده تا در برابر مرد کم نیاورد و ای که زنانگی خود را قربانی عقدهخودکشی ندارد؛ و شهره

خودش و نباید  اش،حین جنگجویی و مبارزهدر زن انتقام بگیرد؛ هرچند  هاآندر حد توانش از 

شهرۀ این قصه  کهچنان ،ن را قربانی کندبود خانواده خترد و همسر مادر، مثل هایشبدنش سایر نقش

حتی اجازه  ،شودمی سرکوبوی  توسط مدام که زنی گویدشهره از یک زن در درونش می .کرد

زن متجدد یک  عنوانبهکه  شهره، زن جنگجو و تنهای این قصه است .بریزند هایشاشک دهدنمی

منتهی این استقالل او را  ؛  بخشیده استتحقّ خود استقالل به وجودش بخش ترینبا انکار حقیقی

به تغییر دادن شکل بدنشان از طری  آرایش یا جراحی در  ،تمایل زنانتنها یا حتی تنهاتر کرده است. 

ای است که حاکی از استقالل آنان نیست، بلکه خود نوعی بازی کردن در زمین مردانه ،دورۀ مدرن
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صنعتی برای ایجاد جذابیت و درآمدزایی بیشتر کاالها، ارضای جنسی و...  ایوسیلهآنان را چونان 

 .جویدمی. رویکردی که ارزش اجتماعی زنان را در این شیءوارگی بدن خواهدمی

آرایش و طراحی بدن خود گواه تحق  چنین امری است؛ محملی  وسایلبازار بسیار گستردۀ 

. فرد با تغییر در بدن کندمیسوداگرانه که هر روز ابزارهای فراوان برای تغییر در ظواهر بدن عرضه 

نسبت به را را دگرگون کند؛ یعنی احساس هویت خویش  اشهستیخود در آرزوی آن است که 

از  تقلیلیغیرقابل. بدین ترتیب، بدن دیگر تجسم کندنمایان می ،استبدنی که برایش از کار افتاده 

بارها  توانمیکه  کاریدستخود نیست، بلکه یک برساختۀ شخصی است؛ یک شیء گذرا و قابل 

 تمایل فرد تغییرش داد. بر بناو بارها 

 توانمی کهچنانامروزه بدن به مکانی جذاب برای گفتمان اجتماعی بدل شده است؛ 

از اقتدارشکنی مردان  ایگونه هافمینیستو از دید  از این گفتمان زن بنیاد اینمونهرا  گریپیروس

 سیطرۀبا پیامدهای منفی از  اینشانه ،دو رویۀ متناقض دارد: از یک سو ،دانست. این وجه اعتراض

برای به اختیار گرفتن قدرت  ،مردساالری در جامعه است و از دیگر سو، تالش قهری و تقابلی زنان

کیان جوامع اخالق  سختیبهافزا که زا و آسیبآفت هایاندیشه، شودمیجنسی خویش محسوب 

، از یک سو، نوعی در اختیار گرفتن هافمینیستگری از منظر . عمل روسپیکندمیمدار را تهدید 

که ژان  گونههمانو از دیگر سو،  شودمیاقتدار جنسی خویش و راهی برای سلطه بر مردان دانسته 

 .فردی و اجتماعی است گذاریسرمایهقابل « زیباترین شیء»یار بیان کرده است، بدن ربود

آگاهانه یا ناآگاهانه نوعی  ،فمینیستی هایمتنبازنمایی یا برجسته ساختن اندام زنانه در 

آن را نیز به دنبال دارد؛  ناییچندمعدر هنر است که پیچیدگی متن و « حس بیزاری»از  برداریبهره

راس ه زمینۀپساز حضور  اینشانهآن را  یکه در تحلیل فمینیستی بایست« نگاریهرزه»درست مانند 

که از اصطالحات برساختۀ کریستوا و دستاورد فمینیستی او در  ،«بیزاری»پنهان دانست. پدیدۀ 

شاعرانه از  هاینوشتهکه  ورزدمیبر این نکته تأکید  اوی نظریۀ ژاک الکان و فروید است،واک

و هر مرد یا زنی، بدون تمایز جنسی، از  گیردمیفرزند سرچشمه  -تجربیات پیشاادیپی دوتایی مادر

آشنایی انسان  محضبه، اما یابندمیغنای مادرانه و احساس همبستگی و یکسانی با مادر بدان دست 

، شودمیکه در ابتدا با دور شدن مادر ایجاد  راندن دیگری از وجود خودو بیرون  6با مفهوم فرومایگی

پیوسته پاسدار حریم و  داردمیواکه فرد را  شودمیدر کیستی  هویت( فرد ایجاد  هاییشکاف

و مرزهای گنگ، نامشخص و پنهان  شودمیآغاز  جاهمیناستقالل خویش باشد. حس بیزاری از 
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برای کیستی ذهنی و پرورش  نیازیپیش« بیرون راندن دیگری». سازدیمخود و خویشتن را بیمناک 

 (.298 -288: 1387آن است و فرایندی الزم برای هستی یافتن هر خود و خویشتنی است  کورس، 

 استآشکار  وضوحبهبا برجسته کردن زنانگی « بیزاری»از  مندیبهرهما،  موردبحثدر رمان 

 «زندسلیقه که حال حامد را به هم میبی هایآرایشاز آن  ؛امآرایش هم کرده .امه نپوشیدهعمقن»

که در راه کسب هویت خویشتن  زنانی هایشخصیتاز  پردهبی. این تصاویر (47: 1397، جهانی 

« حس بیزاری»ناکام ماندند و برای جبران ناکامی و ناتوانی از پاسداری حریم خویشتن و ایجاد معقول 

زبان زنانه در متن است؛  گیریشکلاز  اینشانهکه   مثل محبوبه( اندشدهبه مرگ و انتحار راضی 

 طوربهچه ناخودآگاه در رمان به کار رفته باشد.  چه نویسنده رمان دانسته به این مهم دست یافته باشد،

 خوبیبهمحبوبه و فریبا  شدۀویرانخاص در دو شخصیت  هاینشانهمشخص، در این رمان سرگشتگی 

 هرچندگذشتۀ خود با هویت جدیدشان هستند. « منِ»مدام در کشاکشِ بازیابی  هاآنمشهود است. 

حوادث و  کهچنانصورت گرفته است؛  تردقی اً محبوبه نسبت پردازیشخصیتاین سرگشتگی در 

ه او را در و پیوست زنندمیاو سوسو « ضمیر ناخودآگاه و نیمه خودآگاه»وقایع نامنظم و پراکنده در 

 .افکنندمیشکنجۀ روحی 

 کاربست معیارهای زیباشناختی زبان زنانه

از  تریاشهیرنامند، بس می« ادبیات زنانه»یا « زبان زنانه»امروز که  زبانی ۀویژگی ساختارشکنان

جنسیتی و صدای زنانه در ادبیات، اغلب رنگ  یۀمادرونصوری و سطحی است.  ساختارشکنی

این جنسیت همان  ؛ ودارد «آوریی، برانگیزی و مضحکهدرپرده، گستاخی، پرخاش یا یدراززبان»

های اسارت و سرکوب تاریخی را بر خود پذیرفته است. زن هنرمندی که دهکه داغ س چیزی است

و عش   هاخشمخویش دل بسپارد و از آرزوها،  ۀشدسرکوب« منِ» یدرونخواهد به ندای می

 .کرده است یتابوشکن ،ناخواهخواهممنوع و نکوهیده شود، « منِ»و ترجمانِ این  خود بگوید ۀفروخفت

شود و این بهایی است که باید پرداخت و راه دیگری ای خوانده شده و طرد میشورشی و عقده

 پردازد. وی مادر شدن،خود را می یشکنسنتکه در این رمان، شهره بهای  گونههمان وجود ندارد.

به و  مردساالر ۀجامع هیعلطغیان،  در برابرلباس زنانه پوشیدن، آرایش زنانه، خانواده و همسر خود را 

 درونی همیشه همراه وی هست. ۀهرچند ندای زنان دهد.آوردن آرزوهایش از دست می دست

 ۀبرازندو  اگیر ،زبان داستانگزیند. میتاکسی بودن را بر ۀشهره برای نیل به اهدافش، شغل رانند

خل  کند که در جامعه کمتر  رامناسب شخصیتی  زبانِاست  توانستهنویسنده  .است زن تاکسی ۀرانند
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 یک به و ،بان یک زن راننده تاکسی کمرنگز رویماما هرچه در داستان جلو می؛ دیده شده است

 .شودمی ترنزدیک معمولی زن

به  مانراننده راوی با ما. افتدمی اتفاق دیگری شهر در داستان این ،هابرخالف اکثر رمان

 پارک رویممی بعد و شودمی سردمان شویم،می خیس بارانش زیر و رویممی کرمانشاه هایخیابان

یید أاین است که تنها مردی که مورد تحاضر اما نکته دیگر رمان ؛ م توی خانهگردیبرمی و کوهستان

 هاییرگه هم پدر شخصیت همان در حتی و شده فوت هاستراوی است پدرش است که او هم سال

جهانی است که  هرچند تلخ باشد، جهان داستان،زیبایی توصیفی . شودمی دیده مردساالری از

هایشان است. زن ،رسدمردهایی که بیشتر اوقات زورشان به تنها کسی که می. مردهای ظالمی دارد

 هاانسان چنین شوداما خیالی هم نیست و هنوز می ،این بدبینی نویسنده شاید کمی دور از واقع باشد

رمان ترکیبی از ترس و امید است؛ اوج  زیبای بندی. پایانببینیم کشورمان در را جوامعی چنین و

 شودمی همراه کرمانشاه در ،دیگر زن تاکسی ۀرانند یک کار آغاز با ،داستان هایشکست یکی از زن

 اما پر امید ،بدبینانه نگاهی اشجامعه حتی و داستان جهان به نویسنده نگاه که دهدمی نشان همین و

 کشدمی تصویر به را جهانی واست  کردهپرکشش  را رمان ،این امراست. توأم با توصیفاتی بسیار زیب

محورانۀ رمان، های زیباشناختی متن زناز نشانه د.دار زداییآشنایی انسانی عمی  مفاهیم با که

ها، کوتاه، عواطف خاص زنانه و نحوۀ نگرش زنانه به انسان هایجمله کاربرد ،چگونگی توصیفات

در به حرف آوردن  ایالعادهخارقریز سقف ما، قدرت  هایترک»دنیای پیرامون و جامعه است 

هیچ  کهایناز  شوممیبه دهانم و من کالفه  زندمیدارند. وقتی با لبخندی مصنوعی زل  محبوبه

، کافی است تو هال یا اتاق خودش دهدنمینشان  امنندگیراواکنشی به تعریف حوادث یک روز 

مادر کجاست تا »یا:  و (73 همان:  «...هاترکیا اتاق من دراز بکشد و چشمش بیفتد به یکی از آن 

بزند به سینه و چنگ نمادین بکشد به صورت برای دخترش؟ کجاست که ببیند با همین پراید لگن، 

پرشیای ال ایکس سوسک می کنم؟ ببیند که الزابت چه آتشی می سوزاند؟ محبوبه از خداش است 

ه در جاده ان ککه کیلومتر شمار بچسبد. از خداش است که این سرعت را نه در بلوار طاق بست

 .(43 همان: « چالوس داشته باشیم...

ترکیب  ردی کرمانشاهی وزیبای ک ۀبهره گرفتن ازلهجاز دیگر خصایص نوشتار مریم جهانی، 

و نوای ساختمان سازیه گی چنگ کیشامه گیس خوم وتم مه نیلم و » :زبان بومی با زبان معیار است

 همان:  «دری مری شمارۀ اصغر را بگر. بوش ایران» و (91 همان:  «گرد مهین مهین عروسی بکید
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زنده ام رو به خواهری نمکُنم که یکی یه دانه برادرمانه کشاند دادگاه بری جیفه  تا روزی که». یا (90

هم  آن هرچند آوردن ترجمه در پارانتز، تواند بر قابلیت زبان داستان بیفزاید.که می (88  همان: «دنیا

تواند بر یکدستی زبان اثر لطمه وارد کند، اما نویسنده با ترکیب لحن راوی و فقط در گفتگو، می

 بر فردیت و خاص بودن اثر افزوده است. بندی جدیدتر،روایی رمان، با ترکیب ۀلحن روایت، در تن

خواننده را به تأمل ، دهدمیرمان شکل  که به ستهاروایتخردهها و پرسشوجود از طرفی 

آشکار او را در سوق دهی به ذهن مخاطبان  هایدخالتنوعی اقتدار نویسندۀ زن و و  کندمیدعوت 

: گویدمی. روح مارمولکی سوزدمیدستم دارد از حرارتی نامعلوم » دهد:مخاطبان زن نشان می ویژهبه

بغل خیابان را با ظرافت طوری  ست که آیینۀ این پورشۀ ۀاین هیجانی که تو داری از آن نوعش نی

گوید: بزن بغل، بزن بغل ام میاسش به صدا دربیاد. روح مارمولکیببوسی که فقط دزدگیر حس

 (.103 همان:  «؟بینینمی... هراسانم اقبالبی

گرایانۀ مردان است که خواهان ارزیابی ر نگرش فمینیستی، این خواهش ناهمجنسد

از ابژۀ کانونی زنان است. بهترین مثال برای این ویژگی مردانه در نگاه فمینیستی  شناختیزیبایی

م( است. نقاش در این نگاره، دختر بردۀ جوانی 1884«  بازار بردۀ رومی»به نام  7تابلوی ژان لئون ژروم

 -110: 1387 کورس،  دهدمیدر برابر گروهی از مردان خریدار تیزبین نشان  فروشیبردهرا در بازار 

، این گمان را برانگیخته است شدهشناخته  8«نگاه خیرۀ مردان»بررسی دیدن و آنچه  رویازاین(. 111

یره خ هایتئوریاز قدرت جنسی و اجتماعی است.  اینشانهاست که توان نگاه کردن به دیگران 

 هاتئوری. در این شاردفمیپای  شناختیزیباییتری و کنترل آن، بر ابژۀ نگریستن بر پویایی دید، بر بر

کسانی  -کنشبی... گویا به زنان جایگاه فروتر و پرهیزندمیاز جداسازی خواهش و آرزو از خوشی 

کنند. کوشا هستند که نگاه می هاییسوژهمردان  کهدرحالی، شودمیواگذار  -شوندمیکه نگریسته 

دیه دانسته بود دخترم  انگارصاب کارش »: منعکس شده است خوبیبهاین خصیصه در سراسر رمان 

در مغازه ره شکسته  درازی بکنه دخترم شیشۀاری نداره یه روز خواسته بشش دستکوغیر مه کس

گیرم پول را می کندمیهزاری برای کرایه به طرفم دراز مرد پنج» و (20 همان: 9«و کتفشه جرانده

و کارت را جلو چشمش پاره  دازمانکنم پول را روی داشبرد میلیزی کاغذ زیرش را حس می

و در سرتاسر  کندمیرا در رمان تقویت  محورزنهای نگاه ای که جنبهویژگی (؛24همان:   10«کنممی

 .دهدمیاین نگرش نشان  مانندبیداستان، شهره را نمایندۀ 

 گیرینتیجه
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به دنبال توصیف مسائل دنیای زنانی  و، رمانی با رویکرد و سبک مدرنیستی است موردبحثرمان 

بین دنیایی  ،است که با رویکردی انتقادی و اعتراضی به کیستی  هویت( مردد و معل  خویش

و « حس بیزاری»و به سبب ناتوانی از ایجاد تعادل در  اندگرفتهمردساالر و تمایالت دنیای زنانه قرار 

چون طالق، خودکشی و مرگ گرفتار  هاییگردابرسیدن به مرز استقالل فردی و اجتماعی به 

ناهنجاری رفتاری  گرفتارکه  خورده از حاکمیت اقتدار و سلطۀ جامعۀ پدرساالراند، زنانی آسیبشده

 ،را با توصیف التهاب و هیجان زنان در شهری چون کرمانشاهداستان نویسنده، هستند.  پریشیروانو 

حوادث گذشته امکان زندگی عادی و متعاقب آن سالمت که به سبب  هاییشخصیت، کندمیآغاز 

ناشی برای زنان، روانی  هاینابهنجاریآید می دست بهرمان  مایۀدرونای که از نتیجهروانی ندارند. 

از زندگی در جامعۀ اقتدارطلب مردانه است. زندگی در دنیای مدرن که سلطۀ مردانۀ خویش را به 

ادی و شهوانی قرار داده زنان را ابزاری زیردست برای تمایالت مو  کمک فناوری گسترانیده است

متعصب  ۀجامع علیه، طغیان گویدزنان می ۀشخصیت اصلی رمان، به جامعآنچه  آخر در است.

ها، زن ۀبرای جامع نوعیبهبه قیمت از دست دادن چیزهایی باشد که  هرچنداست،  مردساالری

 ترباارادهو  ترقویولی  ،زن باشدتواند و زن می درست نباشدهم ، حلراهاین  شایدارزشمند است. 

 .است همینولی کالم آخر  در مقابل مشکالت قرار بگیرد.

از گذشته و تحول طلبی و ناآرامی، نشانی از مالل و گریز  رتالش زنان برای تغییر زندگی یا فرا

روحی و  هایناآرامیوجه خشن زندگی،  به نمایشِ ،از زندگی در سایۀ اقتدار مردان است. تمایل

 ایگونهاصلی،  شخصیتو انتخاب یک شغل مردانه برای  نبود امنیت اقتصادی، شغلی و... برای زنان

را  هانویسداستانهرچند طیف وسیعی از  .اعتراض به زندگی مردساالر است هاینشانهدیگر از 

کنند. ولی تنها تفاوتی که تمرکز می مصائبشانها و روی زن ،متفاوت هایشخصیتداریم که با 

خواهد به دنبال استقالل برود، ولی اینجا استقالل را انتخاب کرده است آنجا میهست این است که 

 موضوع این داستان ماجرای همین بها دادن است. و ؛پردازدو بهایش می

کند. قصّه خود را تعریف می صریح،های فنّی خود نیست و راحت و نویسنده، اهل نمایش توانایی

سازد. عناصر مختلف را می هاصحنهرود و جلو می گیرسرعتانداز و کتاب از ابتدا تا انتها بدون دست

اند و در خدمت مضمون هستند. از همان صفحات اوّلیه متعادل کنار هم قرار گرفته یبه صورتداستان 

پیرامون شغل مسافرکشی انجام شده و این معلوم است که تحقیقات و پژوهش به اندازه کافی 

پردازی راننده تاکسی زن، فضاسازی ها بدون افت تا انتهای داستان ادامه دارد. شخصیتتصویرسازی



913-168ص 98، پاییز و زمستان 240، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  166 

 

کند. یک مضمون شهر و نسبت شخصیت اصلی با ماشینش، حسّ نزدیک بودن و صمیمیت را القا می

رود و عناصر مختلف داستان، در ا پیش میهها در همه صحنهسرراست دفاع از ظلم تاریخی به زن

. شود بخشیده هاعدی به شخصیتای به روایات متعارض نشده تا بُخدمت انتقال این پیام هستند. اشاره

ای نیست تا توطئه و و طرح. برود پیچیدگی سمت به فضاسازی تا ندارد وجود تاریکی فضای هیچ

 است یشهرستانها نمایشگرِ زن مظلوم صحنه ۀکند. هممخاطب برای فهم پیام داستان مسیری را طی 

هایی است که ای کار، دیالوگتنها نقطه قوّت غیرکلیشه! خواهد کمی مردانه عمل کندکه دلش می

خوبی از امکانات این تمایز زبانی استفاده نویسنده به. شودهرچند صفحه، به زبان کُردی بیان می

. ترکیب زبان کردی با فارسی، بیان است شیرینی و لذّت همراه ساختهکرده و خواندن داستان را با 

کردی که اوّلی تغییری در نحو جمالت ایجاد کرده و دومی موسیقی خاصّی به  ۀزبان فارسی با لهج

روحی در زبان اثر وجود شود یکنواختی و بی، تنها عاملی است که باعث میاست ها بخشیدهدیالوگ

مریم جهانی با  ؛واقع شود موردپسند ،جدّی ادبیات دن کار برای مخاطبانِباشد و خوان نداشته

های زبان نوشتاری زنانه چون توصیف جزئیات زندگی زنان، از خصوصیات و نشانه گیریبهره

به یک رانندۀ تاکسی  ،ناشی از اعتراض به نگاه خیرۀ مردانه نگاریهرزهبرجسته کردن اندام زنانه و 

روابط تقابلی زنان با مردان، رمان را به اثری فمینیستی  و سالی  زنانه ،عواطف ،زن و توصیف عالی 

روایت این رمان،  خیابان حقیقت،در  با نگاه مارکسیستی نزدیک کرده است. توأملیبرال رویکرد با 

 اند.اند و رفتهندارد و همه روی دور، افتاده گیرسرعت واقعاً

 پینوشت ها

1. Terilogy 

2. Multipolar 

3. Contrapuntal 

4. Bigender 

5. Pornography 

6. Abject 

7. Jean- Leon Gerome 

8. Male Gaze 

گذارم با مهین عروسی اش چنگ به موهای خودم کشیدم. گفتم من نمیجلو ساختمان سازی  .9

 بکنی.

 .میردشمارۀ اصغر را بگیر بگو ایران دارد می .10
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