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 چكيده

شناختي در مطالعات گفتماني، در بازتوليد   مكاني، به عنوان يك الية نشانه مناسبات
در ايـن  . پردازنـد  روابط قدرت، توليد هژموني و مشروعيت بـه ايفـاي نقـش مـي    

هـاي مكـاني زن شخصـيت اصـلي      پژوهش، سعي بر آن داريم تا با بررسي نسبت
طـور بـه واسـطة    شـود و چ   ، نشان دهيم كه چطور مكان داللتگـر مـي  طوبيرمان، 

ايفـا   طوبي و معناي شبخانه، نقشي محوري در رمان . شود  جنسيت، نشاندار مي
شود و تا پايان  در حياط آن توصيف مي طوبياي كه با شروع داستان،  كند؛ خانه مي

پيوند خوردن اين خانه . است، او را در بر گرفته است طوبيرمان كه پيري و مرگ 
هاي چندي را در پي دارد كه در ايـن پـژوهش     لتو زنِ شخصيت اصلي رمان، دال

فرض اين پژوهش بـر  . شناسي مكان به تبيين آن پرداختيم  با استفاده از نظرية نشانه
مـرد  / بيرون بـا تقابـل دوتـايي زن   / اين است كه در اين رمان، تقابل دوتايي درون

شـود   دار مي  شانمتناظر است؛ به اين معني كه درون با زنانگي و بيرون با مردانگي ن
اين ساختار تمايزي تا جايي ادامه پيـدا  . انجامد  و برهم زدن اين تناظر به فاجعه مي

هـاي زن در آن   شـود كـه شخصـيت    ترين الية مكـاني مـي   كند كه ذهن، دروني مي
همچنين اين ساختار تمـايزي بـه تقسـيم كـار جنسـيتي و برخـي       . كنند زندگي مي

  . زند ن ميهاي جنسيتي در رمان دام كليشه
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  .جنسيت، مكان، ذهن، ماليخوليا، طوبي و معناي شب :ها كليدواژاه
  
  مقدمه. 1

اي تحـت عنـوان فضـاهاي جنسـي شـده و        در بررسي رابطة بين جنسيت و مكان، با پديده
شود كـه آيـا فضـا جنسـي       شويم و اين پرسش مطرح مي فضاهاي جنسيتي شده مواجه مي

گيرد؟ و آيا فضاهاي جنسي شده  چگونه صورت مي است؟ اگر چنين است جنسي شدن آن
هاي جنسيتي دارد؟ در اين پژوهش به رابطة همبستة مكان   تأثيري بر توليد و بازتوليد كليشه

تأكيـد خـواهيم كـرد تـا بـا بررسـي كاركردهـاي         طوبي و معناي شبو جنسيت در رمان 
گفتماني مكان، به مثابه يك الية متنـي بـه چگـونگي توليـد و بازتوليـد روابـط قـدرت در        

  . مناسبات جنسيتي بپردازيم
  

  سازي هاي جنسيتي در فرايند ديگري كليشه 1.1
بـاز مـورد   ناميده مـي شـود از دير  » سازي ديگري«و فرايندهايي كه امروزه » ديگري«مفهوم 

هـاي فراوانـي بـه      هاي فكري گوناگون بوده و كمـك  پردازان حوزه توجه فيلسوفان و نظريه
سـيمون دوبـووار   . هاي فمينيستي در دويست سال اخير كرده اسـت   پيشبرد مفاهيم و تحليل

)Simone De Beauvoir ( زن كيست؟«، در پاسخ به اين سؤال كه جنس دومدر مقدمة كتاب «
جامعـه بـراي زن وجـود مسـتقلي     . مرد است» ديگريِ«طرح مي كند كه زن  اين موضوع را

و » هنجـار «در برابـر  » نابهنجـار «از نگاه سيمون دوبووار زنان در مقابل مـردان  . قائل نيست
بودگي   وي در اين كتاب با طرح مفهوم ديگري. شوند قلمداد مي» طبيعي«در برابر » منحرف«

دوبـوار، در  «. به دست دهـد ) gender identity(يت جنسيتي كند دركي از هو زنان، تالش مي
ور   كند كه زن را غوطه هاي كهن و رايجي پيرامون زنان اشاره مي  كتاب جنس دوم، به كليشه

در حاليت، داراي روحية متنـاقض، محتـاط و حقيـر، فاقـد قـوة درك حقيقـت و درسـتي        
اين خصايص را با در نظـر گـرفتن    گيري  هاي شكل  كند سرچشمه  اند؛ وي تالش مي خوانده

وي معتقد است اين رفتارها . شرايط زيستي، تاريخي و اقتصادي زنان و مردان تحليل نمايد
هاي آنها از پيش در شيارهاي مغز او نشانده   اند و نه ويژگي  ها به زن القا كرده  نه هورمون«را 

عوامـل مختلفـي كـه موقعيـت زن را     كـنش   ؛ بلكه برهم)503: 2، ج1380دوبوار، (» اند  شده
   .1آورند ها را پديد مي  سازند، اين ويژگي مي
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كند كه بنيان هويت در فرهنگ غرب پيش از هر چيز بـر   بارت نيز به اين نكته اشاره مي
طرفه آن كه در فرهنـگ شـرق نيـز جنسـيت همـواره      . هاي جنسيتي نهاده شده است تقابل

). 209: 1395صـافي پيرلوجـه،   (شـود   هويت قلمـداد مـي  نخستين گام در بازنمايي مفهوم 
هاي تكميلي ميان زن و  دستگاه نماد پردازي فرهنگي، چرخة رمزگذاري و رمزگشايي تقابل«

هاي  گيرد تا به پيروي از روية معمول در اكثر گفتمان مرد را از متني به متن ديگر در پيش مي
را تـا احـراز   » زن«جلـوه دهـد و   » انسـان «فرادست، موقتاً مرد را نمايندة بي قيـد و شـرط   

  ).210همان، (» نما به سوية پنهان متن تبعيد كند شخصيتي نرينه
كنش عوامل متعـددي از جملـه مناسـبات مكـاني و      برهمطوبي و معناي شب در رمان 

. شـود   تفكيك فضا، موجب خياالتي بودن طوبي، شخصيت اصـلي زن، در ايـن رمـان مـي    
هامي كه طوبي گرفتار آن است، و به جاي درك درست از حقيقت آشفتگي، سردرگمي و اب

رد پاي ايـن خصـايص كـه بـر تمـام      . شود و امور اطرافش به ماليخولياي خيال متوسل مي
هـا سـايه افكنـده اسـت، در پرتـو       هاي زن در رمـان   ادبيات داستاني و بسياري از شخصيت

ديگري بودگي زنان در بيـرون دامـن    مناسبات مكاني كه به. اند مناسبات مكاني قابل بررسي
ترين الية مكاني شود كـه در آن   راند كه ذهن، دروني زند، و زنان را تا جايي به درون مي مي

/ بنابراين، مدعاي ما بر اين است كه كاركردهاي جنسيتي مكان و تنـاظر زن . كنند زندگي مي
تناظر دنياي ذهنـي كـه   : شود ساز تناظرهاي ديگري مي بيرون در اين رمان زمينه/ درون، مرد

هـا   بر اين اساس در اين پژوهش بـه ايـن پرسـش   . برد و دنياي عيني طوبي در آن به سر مي
سـازي مناسـبات جنسـيتي و     مناسبات مكاني جنسيتي شده چگونه بـه كليشـه  : پرداخته شد

ي هاي رايج جنسـيت  انجامد؟ آيا مناسبات مكاني، خود، يكي از كليشه تقسيم كار جنسيتي مي
اين مفهـوم كـه جـاي زن در خانـه اسـت      . در جامعه نيستند؟ اينكه جاي زن در خانه است

شود و چگونه به ديگري بودگي شخصيت زن، در بيرون از خانه  چگونه در رمان تكرار مي
و  سازي مناسبات مكاني، چگونه به ماليخوليايي بودن و در دنياي خيـال  كليشه. زند دامن مي

  .انجامد گذشته به سر بردن مي
  

  پيشينة پژوهش. 2
از آن جملـه،  . هايي چند صورت گرفته است  پژوهش طوبي و معناي شبدر بررسي رمان 

حـورا يـاوري   . پـردازد   به تحليل فلسفي چهرة زن، در اين رمان مـي ) 1369(مشيت عاليي 
نيـا    اوليـايي . افكنـد  اي و روانكاوانه، بر ايـن داسـتان نظـر مـي      از ديدگاهي اسطوره) 1368(



 ...و دنياي  تناظر دنياي ذهني: هاي جنسيتي مناسبات مكاني و بازتوليد كليشه   50

طوبي نيمة خاكي و «: دهد و معتقد است  ، نيز خوانشي روانكاوانه از اين اثر ارائه مي)1372(
بـا تأكيـد بـر نقـش     ) 1394(كاظمي و همكـاران   .»زمينيِ زن است و ليال نيمة افسونگر زن

پردازند و به اين نتيجه  نمايي در بازتوليد روابط قدرت در متون، به بررسي اين رمان مي وجه
نماهاي طوبي از قطعيت و بايد بيروني به ترديد و شايد دروني   رسند كه سير تحول وجه يم

و  طـوبي و معنـاي شـب   از رهگذر نقد تطبيقـي دو رمـان   ) 1394(پور  ناطق .كند  ميل مي
سـلمان سـاكت   . پـردازد  ، به مقايسة زنِ پـيش و پـس از انقـالب مـي    رازهاي سرزمين من

همچنين در بررسـي ايـن   .  كند هاي رئاليسم جادويي در اين اثر را بررسي مي مؤلفه) 1389(
و ) 1384كالهي، (طوبي و معناي شب  شناختي رمان  هايي چون بررسي سبك  نامه اثر، پايان

الياسي، ( به رنگ ارغوانو رمان  و معناي شب طوبيخوانش روانكاوانه و فمينيستي رمان 
  . ، نيز نگاشته شده است)1393

  
 مباني نظري پژوهش. 3

اي مكان را به مثابـه يـك زيررمزگـان فرهنگـي، كـه بـا ديگـر         در اين پژوهش، نظام نشانه
اي است، مورد بررسي قرار  هاي فرهنگ از جمله جنسيت داراي رابطة بين نشانه  زيررمزگان

فرض ما بر اين است كه يك همبستگي معنادار بين مكـان و جنسـيت وجـود    . دادخواهيم 
براي نشان دادن كاركردهاي فرهنگي مكان و همبستگي معنادار بين مكان و جنسـيت،  . دارد

پـردازيم كـه حـول مفـاهيم      در ابتدا به توصيف ساختاري روابط سلسله مراتبي مكـاني مـي  
در ) Sherry B Ortner( هاي اورتنر پس با بيان ديدگاهس. گيرد دوگانة درون و بيرون شكل مي

هاي اجتماعي زنان و مناسـبات مكـاني، بـه بررسـي ارتبـاط مناسـبات مكـاني و         باب نقش
بنـابراين، در ايـن   . خـواهيم پرداخـت   طوبي و معنـاي شـب  هاي جنسيتي در رمان  كليشه

شناسـي مكـان اسـتفاده شـده      شناسي فرهنگي و نشـانه  پژوهش از دو روش مشخص نشانه
  .است

  
  شناختي در مطالعات گفتماني  مكان به عنوان يك الية نشانه 1.3

در سـنت  . يابد ويژه حركت، در مكان تحقق ميه مرتبط با جسم انسان، ب هاي يتلفعا تمامي
مفاهيم بنيادين شناختي است كه تمام تجربيات بشر را تحت تأثير قرار    كان يكي ازكانت، م

 يابد؛ پذيرد و هر رويدادي در مكان تحقق مي اي در مكان صورت مي دهد زيرا هر تجربه مي
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سازي است  در سنت نشانه شناساني چون پل تيبو، مكان زيربنا و سازمان دهندة فرايند نشانه
شناسان اين تلقي وجود دارد كه همه جـا    بر اين اساس، در ميان نشانه). 1393:17افراشي، (

. تـوان در آن جابجـا شـد    توان فضا را ترك كرد، بلكه تنهـا مـي    فضا است و هيچ وقت نمي
گذارد و   كنند كه فضا همه جا حضور خود را به نمايش مي  شناسان اين ادعا را طرح مي  نشانه

هاي ساده به   در فضا و زمان حركت خود را آغاز كنند و از شكل ها نيز مجبورند  حتي نشانه
آشنايي با گفتمان مكان و معماري درون آن، درك معنا از فضـا را،  . هاي پيچيده برسند شكل

در واقع فضا . سازد  به طور كلي، و درك معنا از مكان و معماري را، به طور اخص، ميسر مي
. توليـد كننـدة معنـا هسـتند    دارنـد و بـه نـوعي     و مكان، زبـان و گفتمـان خـاص خـود را    

  ) 7: 1391  عباسي،(
شود، و بـه    گر مي  هاي ناشي از آن داللت  هاي متفاوت و گفتمان  مكان به واسطة رمزگان

شـخص بـر   . گيـرد   اي دوسويه قرار مي  ، با شخص در رابطه  عنوان الية مجاور و دربرگيرنده
هاي شخص، از جمله پوشـاك، ژسـت، رفتـار و     اليههاي مكان و مكان بر چگونگي   داللت

جا مقصود از مكان صرفاً جا يا محلي نيسـت   در اين). 1393سجودي، (گذارد  غيره تأثير مي
كه شخص در آن قرار دارد؛ بلكه مكان نيز خود قلمرويي داللتي است كه از فضاي صـرف  

  . شده استاي و در نتيجه گفتماني فرهنگ  عبور كرده و وارد قلمرو نشانه
  
 مفهوم فرهنگ در نشانه شناسي فرهنگي 2.3

هـاي   اي است، نظام پيچيدة داللت كـه از طريـق رمزگـان    نشانه  فرهنگ يك دستگاه پيچيدة
آفرينـد و امكـان توليـد و     گفتمـاني را مـي  /هاي معنايي اش، گستره شده اصلي و ثانوية درونه
كـل    فرهنگ در واقـع دربرگيرنـدة  . كند گفتماني را فراهم مي هاي بين دريافت معنا و چالش

هايي است كه به آن رفتارها ارزش و معنا  ها و گفتمان رفتار معنادار جوامع انساني و رمزگان
اي كـه در اصـل، يـك     نشـانه   اين دستگاه پيچيدة. كند ها را قابل شناخت مي بخشد و آن مي

هم وجه تاريخي؛ و به خـودي  بينامتني و بيناگفتماني است، هم وجه اجتماعي دارد و   شبكة
خود و در خود وجود ندارد؛ بلكه وجود هر فرهنگ و پويـايي آن وابسـته بـه وجـود يـك      

هر . شود فرهنگي است كه از ديد گفتمان مسلط نافرهنگ، نامتن و نامعنا تلقي مي» ديگري«
كـه بيـرون فرهنـگ      شـود؛ درحـالي    آن چه كه در درون فرهنگ خودي است، متن تلقي مي

ها با سازوكار خاص طرد   نامتن. دي، متن وجود ندارد؛ بلكه در آنجا ما با نامتن مواجهيمخو
شـوند و يـا در حاشـيه قـرار      كه در درون هر فرهنگي وجود دارد، بيرون رانده يا طرد مـي 



 ...و دنياي  تناظر دنياي ذهني: هاي جنسيتي مناسبات مكاني و بازتوليد كليشه   52

شناسي فرهنگي تعريـف   سازوكار تمايزي كه در نشانه) 77- 76: 1390سجودي، . (گيرند مي
اين سازوكار تمايزي فقط در سطح آفـرينش  . بخشد فتارهاي ما معنا ميشود، به تمامي ر مي

كند؛ بلكه هميشه و همه جا در كار اسـت و   تمايز بين يك فرهنگ و فرهنگ ديگر كار نمي
هـاي متفـاوت   »ديگـري «هـا و  »ما«كند و  پيوسته بسته به موقعيت و بافت گفتماني تغيير مي

  .آفريند مي
 

 مزگان فرهنگيدو زيرر: جنسيت و مكان 3.3

و » مـا «هاي فرهنگي در به راه انـداختن ايـن سـازوكار توليـد       ها و زير رمزگان  همة رمزگان
ــد» ديگــري« ــا زيررمزگــان فرهنگــي مكــان اســت . دخالــت دارن از ديگــر . يكــي از اينه

دهد، زير رمزگان فرهنگـي متمـايز     شكل مي» ديگري«و » ما«هاي فرهنگي كه به  زيررمزگان
  . كنندة جنسيت است

مكان، محصول فعاليت فرهنگي در فضا است؛ فعاليتي كه طبيعت خـام را بـه فرهنـگ    
بندي شده و معنادار تبـديل    كند، كه فضاي تهي را به فضاي اشغال شده، طبقه  تبديل مي

گيري مكـان بـه    ، و شكلكند  كند؛ يعني به مكان، به مكان زيست فرهنگي تبديل مي  مي
گيري زيررمزگان فرهنگـي كـه     اي در تعامل دوسويه است با شكل  مثابه يك نظام نشانه

   ).81: 1391سجودي، (دهد   به مكان و روابط مكاني معنا مي

تمايز جنسيتي بين مـرد و  . كند  زيررمزگان فرهنگي جنسيت نيز به همين شكل عمل مي
شناختي است كه خـود، محصـول عملكـرد      تمايزات نشانهاي از  زن، محصول شبكة پيچيده

هـاي ارزشـي،     اي از تفـاوت   در نهايت اين تمايز در قالب شبكه. اند  هاي فرهنگي زيررمزگان
اي مختلف   هاي نشانه هاي متفاوت و با نظام  گذاري، تقسيم كار جنسيتي، در درون متن  ارزش

  . شود  زتوليد مياز جمله مكان، پوشاك، سياق كالم و غيره با
 

 توصيف ساختاري مكان در حكم يك نظام   4.3

اي كـه بـه مكـان در      تقابل اصلي. گيرد  هاي دوتايي شكل مي  اي از تقابل  نظام پيرامون شبكه
از منظر آنان كه در درون قرار . دهد تقابل بين درون و بيرون است حكم يك نظام شكل مي

بخـش اسـت و بيـرون      ، معنـا دارد، آشـنا و آرامـش   دارند، درون ساختمند است، متن است
درون . انـد   اما درون و بيـرون مفـاهيمي نسـبي   . طبيعت، ناشناخته، نامتن، ناامن و خام است
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هـا،    و بسـته بـه هـر يـك از ايـن درون     ... (خانه، درون شهر، درون منطقه، درون كشـور و  
مكـان چگونـه امكـان عملكـرد يـك      خواهيم ببينيم نظـام    حال مي) گيرد  هايي شكل مي»ما«

كند و در مناسبات جنسيتي چگونه توليد خـود و ديگـري     زيررمزگان فرهنگي را فراهم مي
شوند نيـز بـا فراينـد نشـانگي دوسـويه        ها به لحاظ جنسيتي نشاندار مي  وقتي مكان. كند  مي

و هويـت   نشاندار شدن مكان به واسطة جنسيت صرفاً يك سازوكار توليـد معنـا  . مواجهيم
از طريـق نشـاندار كـردن مكـان بـه      . نيست؛ بلكه قلمرو نمادسازي روابط قدرت نيز هست

ي »مـا «زنانه و يا برعكس يك » ديگري«ي مردانه در تقابل با يك »ما«واسطة جنسيت، يك 
مكان، عالوه بـر جنسـيت بـه واسـطة     . گيرد  مردانه شكل مي» ديگري«زنانه در تقابل با يك 
طبقة اجتماعي، ثروت، قدرت سياسي، سـطح آمـوزش، سـن و حتـي      عوامل ديگري چون
يـا  » مـا «شود و اين فرايند نشانداري بخش مهمي از فراينـد تثبيـت يـك      شغل، نشاندار مي

  ). 85 - 82: 1391سجودي، (است » ديگري«در برابر يك » خود«
  

  هاي جنسيتي   مناسبات مكاني، هويت جنسي و كليشه 5.3
شوند  اي مي پذيري و رشد شخصيت، داراي هويت جنسيتي ويژه د جامعهافراد از طريق فراين

پردازند  ها و رفتارهايي مي ها، نگرش كه از طريق اين هويت، در اكثر موارد به بازتوليد ارزش
بخـش  ). 456، 2000لـوربر،  (كه محيط اجتماعي براي يك دختر يا پسر تجويز كرده است 

يـت جنسـيتي، ناشـي از عقايـد و افكـار قـالبي يـا        هاي مربوط به هو مهمي از اين شناخت
والتر ليپمن، اصطالح كليشه را براي اشاره به تصورات بيش از حد ساده مـا  . ها است كليشه

در واقع، باورها و تصورات مورد قبول ما از ). 11: 1371رحمتي، (يرد  از ديگران به كار مي
يـك گـروه از افـراد را     هاي شخصيتي، مخصوصـاً صـفات شخصـيتي و رفتارهـاي     ويژگي

اينگونـه  ). 1381: بـدار و ديگـران  (توانيم تحت عنوان عقايد قالبي يا كليشه تعريف كنيم  مي
هاي مختلف نژادي، مذهبي، زبـاني، قـومي، جنسـيتي و     ها و عقايد قالبي دربارة گروه كليشه

ر اسـاس  ب. هاي جنسيتي مثال روشني از اين پديده است كليشه. شغلي در جامعه رايج است
هـاي خـاص، رفتـار خـاص و      هاي جنسيتي، زنان و مردان در جامعه داراي ويژگـي  كليشه

حاالت رواني خاص هستند و در نهايت قابليت انجام وظايف و كارهايي را دارنـد كـه بـه    
هايي را بـه   سازي از طرفي خصوصيات و توانايي كليشه. صورت معمول با يكديگر متفاوتند

هـا و   اي نيست و از طرف ديگـر، توانـايي   ه در مردان از آنها نشانهدهد ك زنان اختصاص مي
در ). 45: 1380اعـزازي،  (انـد   بهره دهد كه زنان از آن بي خصوصياتي را به مردان نسبت مي
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توانـد قضـاوت درسـتي     فرهنگ ما اين كه مرد نبايد گريه كند، زن احساساتي است و نمـي 
گـر و   نازك دل است؛ مرد سنگدل، سختگير، سـلطه بكند، يا اين كه زن، ترسو، خرافاتي، و 

هـاي جنسـيتي راجـع بـه      هاي معدودي از فهرست طـوالني كليشـه   پرخاشگر است، نمونه
  ) 111: 1386رياحي، . (هاي شخصيتي مردان و زنان است ويژگي

هاي جنسيتي در نهايت به پيشداوري، تبعيض جنسـيتي و تقسـيم كـار جنسـيتي      كليشه
هـايي اسـت كـه در مـورد مناسـبات       هاي جنسيتي كليشه از اين كليشه يكي. شوند منجر مي

  : نويسد اورتنر مي. »جاي زن در خانه است«شود؛ اين كه  مكاني تعريف مي
هـاي سـاختاري بـين خـانواده و      ارتباط نزديك زن با محيط خانگي از برخي تعـارض 

ي ضـمني تقابـل   رزالـدو، معـان  . گيرد جامعه در كل، در هر نظام اجتماعي سرچشمه مي
. در ارتباط با موقعيت زنان را به نحوي مستدل بررسي كـرده اسـت  » عمومي/ خانگي«

شناختي كـه توليـد و تناسـل و اجتمـاعي      خانوادة زيست(اين مفهوم كه واحد خانگي 
در تقابـل بـا واحـد    ) كردن اعضاي جديد جامعه به عهـدة آنهـا گذاشـت شـده اسـت     

مبناي بحث لوي استراوس . قرار دارد) بط اجتماعيشبكة تلفيقي اتحادها و روا(عمومي
لـوي اسـتراوس ايـن بحـث را عنـوان      . در ساختارهاي ابتدايي خويشاوندي نيز هست

كند كه نه تنها اين تقابل در هر نظام اجتماعي وجـود دارد، بلكـه عـالوه بـر آن بـه       مي
ل خـانگي پيونـد   از آنجا كه زنان با محف [...]. معناي تقابل ميان طبيعت و فرهنگ است

ترِ سازمان  اند، آنها با اين مرتبة پايين اند، و در واقع بيش و كم در آن محبوس شده يافته
  ).57 - 55: 1385اورتنر، (شوند  فرهنگي، برابر گرفته مي/ اجتماعي

هـاي كودكـان،    هـا و مهـارت   ها و سطوح پـايين توانـايي   كند محدوديت اورتنر بيان مي
جـاي زن در  «: شـود  او محصور در كارهاي خانگي مـي . كند دود ميهاي زنان را مح فعاليت

  ). 54همان، (»خانه است
  

  بررسي رمان طوبي و معناي شب. 4
پـردازد   اي تقريبا هفتاد ساله از زندگي زن ايراني مـي  به تاريخچه طوبي و معناي شبرمان 

ت محمدرضـا  كه از زمان مظفرالدين شاه قاجار و قيام مشروطيت تا واليتعهـدي و حكومـ  
پـس  . اي از وضعيت اجتماعي زنان است اين دوران، دوراني آستانه. گيرد پهلوي را در بر مي

هاي اجتماعي باز شد و در دوران پهلوي اول  از انقالب مشروطه بتدريج پاي زنان به عرصه
طـوبي و  رمـان  ). 25: 1376كار، (اقداماتي براي تغيير چهرة اجتماعي زنان ايران انجام شد 
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طـوبي در صـحنة    .دهـد  ها از تاريخ معاصـر رخ مـي   درست در همين بحبوحه عناي شبم
و از . آغازين و پاياني رمان در حياط ايستاده است؛ در آسـتانه، جـايي ميـان درون و بيـرون    

در كشمكشي ذهني بين رفتن بيرون از خانـه و بـه دنبـال    . سويي نه درون است و نه بيرون
طـوبي در سراسـر ايـن    . در خانه و تكرار كارهاي تكراريخداي خويش گشتن و يا ماندن 

  . رمان در تالش است تا راهي به بيرون بيابد
  

  طوبي و معناي شبمناسبات مكاني دو قطبي در رمان  1.4
هاي   ، روايت را خواه خطي در نظر بگيريم و خواه از گسستطوبي و معناي شبدر رمان 

شـود و در همـين     كه طوبي مالك آن است شروع مياي   زماني پيروي كنيم، روايت از خانه
شود و در حياط خانه نيز   در واقع، روايت از حياط خانه شروع مي. رسد  خانه نيز به پايان مي

در هر دو صحنة آغاز و پايان رمان، طوبي با زناني ديگر در حياط خانه در . رسد  به پايان مي
نجوميـان  . دارد اي بر حالت و مكاني آستانهدر حياط بودن، خود، داللت . حال گفتگو است

، كاركردهـاي فضـاهاي   هاي تـاريخي كاشـان   هاي فرهنگي خانه نشانه :معمـاري در مقالة 
ماننـد شـاه نشـين،    » فضـاهاي عمـومي  «: كند بندي مي هاي كاشان را به سه بخش طبقه خانه
» ي ميـاني فضـاها «هـا و   هـا، دودري  اتـاق  مثـل پـس  » فضاهاي خصوصي«دري، تاالر و  پنج

خانه و اتـاق دم   حياط، حوض. گيرند كه بين فضاهاي عمومي و خصوصي قرار مي) آستانه(
معمـاري خانـه   ). 139- 138: 1394نجوميـان،  (هايي از فضاهاي مياني هسـتند   دستي نمونه

ها، حياط، قلب خانه است  در اين نوع خانه. طوبي در اين رمان نيز دقيقاً از همين نوع است
  . كنندة بيروني و دروني است در واقع حياط تفكيك. اين قلب و حوض مركز

كنـيم؛ يـك سـاختار     در اين پژوهش، ابتدا يك ساختار تمايزي براي مكان توصيف مـي 
گيـرد، و پيوسـتاري از     شـكل مـي  » بيرون«و » درون«تمايزي كه حول مفاهيم دوگانة نسبيِ 
محسـوب  » درون«تار تمايزي، خانه در اين ساخ. دهد درونِ درون تا بيرون دور را شكل مي

با حضور . شود هاي زير زمين، اتاق خواب و حياط تقسيم مي  و خود خانه به بخش. شود  مي
. ترِ خانه بخزند  هاي دروني  مردان در حياط خانه، زنان بايد آنجا را نيز ترك كنند و به قسمت

وبي و دختـرانش در آن قـالي   ترين الية مكاني است؛ زيرزميني كه زنان، طـ   زيرزمين دروني
شـود، زنـان ناچـار بـه قلمـرو        هرگاه حاجي يا مرد ديگري وارد حياط خانـه مـي  . بافند  مي

بنابراين، زيرزمين كه جاي قـالي بـافتن و حضـور    . ها  زير زمين يا اتاق: خزند  تري مي دروني
ي از درون تـا  ا  در يـك سـاختار اليـه   . گيـريم   مستمر زنان است، را درون درون در نظر مي
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گـاه مـردان را در زيـرزمين خانـه      هـيچ . شوند  تر رانده مي  بيرون، زنان دائم به درون و درون
آيند، قلمرو بي مرز بيرون از خانـه از آنِ    بينيم، آنها براي خواب و استراحت به خانه مي نمي

و دراز و از بازارهاي تهـران تـا كرمانشـاه و آذربايجـان گرفتـه تـا سـفرهاي دور        . آنهاست
بنابراين، در جغرافياي مكاني كه ترسيم كـرديم طـوبي بـه داخـل     . اي شاهزاده گيل  اسطوره

تر از آن، به زيرزمين كه با ديگـر زنـان در حـال      مرزهاي خانه تعلق دارد و گاهي هم درون
كنند و طوبي بايد چشم به در بدوزد تا مـردان    مردان به نقاط دور سفر مي. بافتن قالي است

  . خبار بيرون خانه را بياورندا
  
  الگوي متناظر زنان و مردان: درون و بيرون 2.4

از ابتداي رمان، زنـان در درونِ  . شود  دار زنان تلقي مي  در اين رمان، درون خانه قلمرو نشان
اي كه موقعيـت زنـان را نسـبت بـه مـردان در درون و       شوند، اولين صحنه درون تصوير مي

كند كه زنان به درون درون تعلق دارنـد و    دهد به خوبي بيان مي ن ميبيرون به مخاطب نشا
  :برد  خزند لذت مي ها مي  حاجي از اينكه با حضورش زنان در سوراخ

گيرش گروهي از زنان خانواده را به ارث براي او باقي گذاشته بود كه اغلـب    پدر زمين
برادرانش در كار قالي . كاشان بود كاشاني بودند و رسم. بافتند  در زيرزمين خانه قالي مي

شد، زنـان دوان   هرگاه با يااهللا گفتن به خانه وارد مي. بودند و او به علم روي آورده بود
بـرد و   حاجي از سكوت آنها در برابر خـود لـذت مـي   . بردند  ها پناه مي  دوان به سوراخ

    ).21: 1368پور،   پارسي( كرد   آنكه بداند چرا و چگونه امور آنها را تمشيت مي  بي

شاهد حضور متراكم زنان در درونيم و درون توسـط زنـان اداره    رمان بنابراين از ابتداي
اين درون شامل سر و سامان دادن به اوضاع فرزندان، پختن، شستن و قـالي بـافتن   . شود  مي

هرچند طوبي هرگز از درون بودن و تكراري كه در اين فضاي محـدود وجـود دارد   . است
  . برد و در پي روزني براي بيرون رفتن است  لذت نمي

كردند، وقتي خاله كاسه صبرش را  اش مي  ها كالفه شد، وقتي بچه وقتي خيلي خسته مي
آمد، مي انديشيد بـاالخره يـك روز كـه همـه      كرد، وقتي آب نبود و باران نمي لبريز مي

در اين فاصله بايد . را دريابد ها را به سر و سامان رسانده باشد، خواهد رفت تا خدا بچه
زد و دوباره بـه   روفت، بايد در اين دايرة ابدي چرخ مي پخت، بايد مي بافت، بايد مي مي
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در واقـع هرگـز نياموختـه بـود از تكـرار لـذت ببـرد        . گشـت  سر جاي اولـش بـازمي  
 ).152- 151  همان،(

كه طوبي و مخاطـب از  بنابراين، اطالعاتي . دار مردان است در مقابل، بيرون قلمرو نشان
اني است اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و معيشتي مردم به دست مي آورند از زبان مرد

  . آيند كه از بيرون مي
كـرد و    داد كه مرد جوان بي اختيار احساس نبوغ مي  چنان با دقت گوش مي [...]طوبي 

روطه خواهان متحد اشراف بر عليه مش. ريخت  هرچه در چنته داشت، بر روي دايره مي
هاي كثيري بودند كه دل خوشي از مشروطه نداشتند، آقا امـا دلبسـتة     شده بودند، گروه
اي از  گاه اظهارنامة محجوبانه  چاي پشت چاي و گه. مرد گرم شده بود. اين موضوع بود

    ).89همان، ( ناحية طوبي

بـه اراده و خواسـت    دهد، منـوط  دسترسي زنان به وقايعي كه در بيرون از خانه رخ مي
در چنين . كنند مردان است و اگر مردان اراده كنند دسترسي زنان به اين اطالعات را قطع مي

توانند با توسل به خيال و امـور مـاورايي، ربـط بـين مسـائل و علـت        شرايطي زنان تنها مي
  . را دريابند ها پديده

نبرد و ارتباط زن را با دنياي نخستين واكنش ميرزا اين بود كه ديگر براي طوبي روزنامه 
آنكه خود بداند ذهن ماليخوليايي او را دچار يـك سلسـله    خارج از خانه قطع كند و بي

رسيد كه نيروهايي ماورائي او را از خواندن روزنامه   اينطور به نظر طوبي مي. اوهام كرد
  ).97همان، ( معني نداشت كه نوه عمه ناگهاني ناپديد شود. كنند منع مي

  خيابان و تقابل با خانه 3.4
تصوير «. شود و در تقابل با خانه قرار دارد خيابان، فضايي است كه در سنت، مردانه تلقي مي
كند كه به صورت مرسوم   ها و مفاهيمي مي  زن در خيابان، مفهومِ زنانگي را پذيراي موقعيت

خيابـان  ). 199  :1387  زاده، ولـي (» شـده اسـت    و سنتي، زنانگي در تضاد با آنها تصـور مـي  
  : جايي و البته منبعي از مخاطره و آشوب و عدم امنيت است  سرشار از پويايي و جابه

حرف به راه افتاده بود به سويي   بي. در آني از سكوت، دلهرة رفتن به جان زن افتاده بود
را آنكـه راه بازگشـت     رفت و بي  در سنگالخ مي. انديشيد بايد راه بازگشت باشد  كه مي

از . رو شود كه راه را بـر او بسـته بودنـد     زد تا با آن دو مرد روبه  بداند، قبرها را دور مي
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تـر    مرد مسـت . خورد شان تلو تلو مي  رسيد و يكي  دهانشان بوي تعفن الكل به مشام مي
كوشيد در عدم تعادلي كه به آن دچار بود، روبنـده او را   بازوهاي زن را گرفته بود و مي

چادر از روي سر زن به گرد و غبـار  . مرد دوم از پشت سر چادرش را كشيد. دپس بزن
موهاي زن . كشيد  و حاال دومي با دست آزادتر روبنده را مي. زمين گورستان سريده بود

زن در تقالي نجات خود زانو زده . نشست شد و دردي عصبي در جانش مي  كشيده مي
» !حراميـان «زد  ترك را شنيده بود كه فريـاد مـي  باز صداي تيز و برندة كنار گور مش. بود

صداي لـرزان  . صداي كشيده محكمي را شنيده بود و دو مرد از او دست برداشته بودند
و يكباره تلوتلو خـوران و افتـان و   » آقاي خياباني«مرد مست را شنيده بود كه گفته بود 

  ).43: 1368پور،   پارسي(خيزان در در تاريكي گورستان گم شده بود 

شود، در  رو مي به درون خانه رانده شدن طوبي، در نتيجة آشوبي كه در بيرون با آن روبه
در واقع فضاي آشوبي كه در بيرون براي طوبي تصوير . شود چندين صحنه از رمان ديده مي

شود به رويايش،  طوبي پس از جدايي از همسرش نيز موفق نمي. راند  شده او را به درون مي
وند، جامة عمل بپوشاند؛ چـرا كـه زن مهـرة سـوراخ اسـت و فـوراً نخـش        جستجوي خدا

بنابراين پس از جدايي از همسرش نيز ناچـار اسـت دوبـاره بـه درون برگـردد تـا       . كنند مي
  : آرامش حكمفرما شود

پاسخ داد كه او در جستجوي خداوند است و قصد دارد تمام زندگيش را ) طوبي(بيوه 
از اين زيارتكده به آن زيارتكده، از اين امامزاده بـه آن  . صرف جستجوي خداوند بكند

زن كه سر ذوق آمده بـود پرسـيد   . امامزاده و باالخره در جايي خداوند را خواهد يافت
خواهد از اين زيارتكده به آن زيارتكده برود؟ با كـدام وسـيله؟ طـوبي بـه       چطوري مي

عصمت خانم پس از جمع و [...]  .سادگي پاسخ داد با پاي پياده اين كار را خواهد كرد
خـانم جـان،   «: ناگهان به سوي طوبي برگشت و گفت [...]اش   جور كردن گردباد خنده
  ).85 - 84: همان(» كنند  فورا نخش مي. زن مهرة سوراخ است

  به هم خوردن قاعدة طبيعي تلقي شدة گفتمان مسلط و فاجعه 4.4
دة نشانگيِ دوسويه بين مكان و جنسيت، در گفتمان مسلط در رمان، صورت طبيعي تلقي ش

. دهـد   خوردن اين تناظر، فاجعه رخ مي  بيرون است، بنابراين با برهم/ درون و مرد/ تناظرِ زن
: اجازه دهيد در ابتدا نتايج تخطي طوبي از امر گفتماني طبيعي تلقـي شـده را ترسـيم كنـيم    

و همچنين مكافات عمل و  رسيدن طوبي به آگاهي، دست به كنش زدن و تصميم به جدايي
  . از دست دادن شاهزاده
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رود و هر بار تأثيري چشمگير در روند زندگي   طوبي، دو بار به تنهايي از خانه بيرون مي
رود و نيـز    دفعه اول، چهار سال پس از ازدواجش، براي اولين بار به بيرون مي. گذارد  او مي

اين دست به كـنش  . گيرد  جدايي از شوهرش ميروزهاي بعد از آن؛ كه در نتيجه تصميم به 
اي بـود كـه بـا ديـدن       زدن و مصمم بر آن ايستادن، نتيجة اولين خروج او از خانه و آگاهي

بنابرين بيرون رفتن طوبي از خانه بـه  . اوضاع جامعه و شناخت نسبي از خود به دست آورد
  :آگاهي او مي انجامد

دانسـت اراده بـه مـردن چگونـه       ، خـود نمـي  دوباره چشمانش را به سوي مرد گردانيد
كوه يخي در عمق يـك  . بسته مرده و يخ هايي نيم چشم. هايي براي او ساخته است  چشم

بسته بيرون جست و مرد در   بارشي از تحقير از اين درياي يخ. اقيانوس سرد نا مسكون
[...]  كرده بـود پيش از اين خود هميشه به زن چنين نگاه . آورد  زير اين بارش تاب نمي

آنكه بداند از تمامي تجربيات چهار ساله بارور شده و آماده براي مردن و   اينك خود بي
  ).54: 1368پور،   پارسي( نگريست  مصمم در اين اراده مرد را مي

بحران زندگي طوبي و جدايي او از شاهزاده نيز در نتيجة نقض قاعدة گفتمـاني طبيعـي   
طوبي براي ديدار پير و مرادش گداعليشاه . دهد  رون مردانه رخ ميتلقي شدة درون زنانه و بي

شود؛ در نتيجة بـر هـم زدن     و سرسپردن به او براي طي مقامات عرفاني، راهي كرمانشاه مي
دهد، چرا   قاعدة درون زنانه و بيرون مردانه، فاجعه فروپاشي ازدواج طوبي و شاهزاده رخ مي

شاهزاده كينـة او را بـراي هميشـه بـه دل     «گفتمان مسلط،  كه در نتيجة اين عدول از هنجار
پذيرد، چرا كه او مدير مسائل   نيز او را نمي) پير و مرادش(عالوه بر اين، گداعليشاه . »گرفت

  . درون و مسئول امور فرزندان است
. آقا قدم ديگري پايين گذاشت و قلـب طـوبي پـايين ريخـت    . طوبي سر پايين انداخت

  :گفت

زنـان شـوي مـرده، زنـان     . هـايي از نـوع شـما    دكنندة زن داريـم، امـا نـه زن   ما بازدي”
اند، در اين صورت اگر سفر  سرپرست مانده، زناني كه همه چيز خود را از دست داده بي

 ʻهايتان و شـوهرتان نيسـتيد؟    اما شما متعهد بچه. سختي را بر عهده بگيرند باكي نيست
برگرديد، ده سال ديگر بياييد، خـود راه را پيـدا   : آقا گفت. طوبي دوباره سر فرود آورد

  “).207  همان،( خواهيد كرد
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آگـاهي، كنشـگر شـدن طـوبي و     : بنابراين، در بيرون بودن طوبي چند نتيجه در پي دارد
ول طوبي در واقع به همان اندازه كه از قوانين گفتمـان مسـلط عـد   . مجازات گفتمان مسلط

قـوانين گفتمـان   جـدال طـوبي بـا    . دهـد  شود و شاهزاده را از دست مي  كند مجازات مي  مي
شكستي كـه در پايـان رمـان بـه     . برنده شدن جامعه و شكست طوبي را در پي دارد مسلط،

   .شود شود و با مرگ او انديشه هايش نيز مدفون مي  وضوح با تنهايي طوبي عجين مي
  
  ترين الية مكاني ذهن، دروني: دنياي عينيتناظر دنياي ذهني و  5.4

در رمان . شناسي است هاي مهم نشانه تقابل درون و بيرون و تقابل فرهنگ و طبيعت از تقابل
طوبي و معناي شب، تقابل دنياي ذهني و دنياي عيني در تناظر با تقابـل درون و بيـرون رخ   

رافيـاي مكـاني بـين زنـان و     بر اساس آنچه تاكنون مطرح كرديم، و در ترسـيم جغ . دهد مي
هـا و   اتـاق : هـاي مكـاني از آن طـوبي و زنـان اسـت      ترين اليه مردان به آن رسيديم، دروني

تـر نيـز وجـود دارد كـه در مـورد       اما با كمي دقت پيداست كه يك اليـة درونـي  . زيرزمين
ترين الية مكاني است  ذهن طوبي دروني. شخصيت طوبي بسيار پر رنگ است؛ ذهن طوبي

كاركرد استعاري ذهن در مقـام  . كند  برد و در آن زندگي مي  او در اين رمان به آن پناه ميكه 
سازي مناسبات  خزد، نتيجة كليشه ترين الية مكاني كه طوبي به آن مي مكان و آن هم دروني

هـاي گفتمـاني كـه گفتمـان      بندي هاي گفتماني خاص است؛ صورت بندي مكاني و صورت
كنند تا نظم نمـادين جامعـة مردسـاالر     ر بشدت از آن محافظت ميمسلط و جامعة مردساال

 . شكل موجود خود را حفظ كند

هـا زنـان در    انجام داده است، در بسياري از رمان) 1387(زاده بر اساس پژوهشي كه ولي
شوند  تر، در خانه، سكون و در گيرودار گذشته و خيال به تصوير كشيده مي هاي دروني اليه

زن در جامعـة سـنتي   : نويسـد   او مـي . مفاهيم تحرك، تغيير و دنياي خارج از خانهو مرد با 
او بـه  . ها و رفتارهاي كهن جامعه به نسل جديـد اسـت   ها، انتقال دهندة ارزش حافظ سنت

تقسـيم كـار جنسـيتي و    ). 205: 1387زاده، ولي(خاطره پيوند خورده و يادآور گذشته است 
درواقـع ايـن    .انجامـد  معنابـاختگي زنـدگي زنـان مـي    تكراري بودن كارهـاي خـانگي بـه    

دهد، به پيوند خـوردن زن بـا    هاي مكاني كه درون زنانه و بيرون مردانه را شكل مي مناسبت
انجامد، چراكه در دنياي تنگ و محدود خانـه مانـدن حـوادث     خاطره و خيال و گذشته مي

و محـدود خانـه، رخـدادها و     به دليل فضاي تنـگ : نويسد زاده مي ولي. زيادي در پي ندارد
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ها را نه  ها اغلب محدود و تكراري بوده و بخش اعظم اين رمان تجربيات نقل شده در رمان
  ). 196همان، (اند  وقايع عيني بلكه مرورهاي ذهني تشكيل داده

كننـد   ها بيشتر در دنياي ذهن زندگي مي هاي زن در اين رمان درنتيجة اين امر، شخصيت
پيوند خوردن زنان با خاطره و گذشته، و پيونـد خـوردن   . اي ذهني هستندو در حال مروره

گيـرد، اراده   طوبي تصميم مي. طوبي با ماليخولياي خيال، در ارتباط با مناسبات مكاني است
پيونـدد؛   يك از تصميماتش به واقعيت نمي  برد و هيچ كند، اما در نهايت راه به جايي نمي مي

در اين رمان، تقابـل دنيـاي ذهنـي و    . كند  ن و به خيالبافي حواله ميبلكه آنها را به دنياي ذه
  .دهد عيني، ناآگاهي و ماليخوليايي بودن، در نتيجة مناسبات دو قطبي مكاني رخ مي

او . داد  كرد، حادثـه در بيـرون رخ مـي     هايي كه حريم خانه را حفظ مي  در تمام آن سال
امـا اكنـون   . مسئول چيزي نبود. هرگز وقت نكرده بود چيزي بداند. دانست  چيزي نمي

اگر چند صباحي يـك نفـس در   . توانست آن را در خيابان بيابد  ولي شايد مي [...]چه؟ 
داد، اگـر    ايسـتاد و بـه مـردم گـوش مـي       ها مـي   رفت، اگر در برابر مغازه خيابان راه مي

چه احمقانـه  . گر به سفر رفته بود و دنيا را ديده بودهاي اسماعيل را خوانده بود، ا  مجله
چطـور  . اش حبس كرده بود تا حادثه ناگهـان بـر سـرش سـوار شـود       خود را در خانه
چقدر مضحك بود كه از حد . همه ناسزا بگويد همه ديوانه كرده بود تا آن  اسماعيل را آن

 تجوي خداونـد بـود  او كـه دائـم مـدعي جسـ    . زد تنه چيزي را بيشتر حدس نمي  پايين
   ).476 - 475 همان،(

  
  گيري نتيجه. 5

گذارد، به بررسـي   شناسي مكان در اختيار مي دراين پژوهش با استفاده از ابزارهايي كه نشانه
در ايـن رمـان،   . پـرداختيم  طوبي و معنـاي شـب  رابطة همبستة مكان و جنسيت در رمان 

تفكيـك فضـا، موجـب ماليخوليـايي     كنش عوامل متعددي از جمله مناسبات مكاني و  برهم
آشفتگي، سردرگمي و ابهامي كـه طـوبي دچـار آن اسـت، در ارتبـاط      . شود  شدن طوبي مي

هـاي زن در   طوبي چون بسياري ديگر از شخصيت. گيرد مستقيم با مناسبات مكاني قرار مي
ن و ماند؛ چرا كه حضور در درو رمان معاصر، درگير خيال، سكون، گذشته و خاطره باقي مي

  .كند  ها محدود مي  هاي زندگي را براي اين شخصيت فضاي تنگ و محدود خانه، حادثه
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گفتمان طبيعي تلقي شده و تثبيت شده در اين رمان كه ملهم از گفتمان مسلط تـاريخي  
كنـد و فاجعـه زمـاني رخ     بيرون را حكمفرمـا مـي  / درون؛ مرد/ اين دوران است، تناظر زن

نتيجة اين تناظر، دنياي دوقطبي شخصيت اصـلي زن  . خورد هم مي دهد كه اين تناظر بر مي
درواقع طوبي به دليل همين تناظر است كه دائم در تنش و نوسـان بـين   . در اين رمان است

يـك    كند، اما هيچ  گيرد، اراده مي  دو قطب قرار دارد، واژگان با عمل منافات دارد، تصميم مي
كند، و  ؛ بلكه آنها را به دنياي ذهن و خيالبافي حواله ميپيوندد از تصميماتش به واقعيت نمي

  . برند ها به آن پناه مي  هاي زن در رمان ترين الية مكاني است كه شخصيت  اين ذهن دروني
 

   نوشت پي
به اين معنا كه جنس، معنايي . تمايز قائل شد (gender)و جنسيت ) sex(در اينجا بايد ميان جنس  .1

امـا جنسـيت    - يعني اين كه شخص از نظر پيكر شناسي زن يا مرد اسـت  –شناختي دارد  زيست
شـود و سـاخته و پرداختـة     اي از صفات و رفتارها است كه به زن يا مرد نسبت داده مي مجموعه

هاي جنسـيتي ريشـه در    ا تفاوتباشند؛ ام» طبيعي«هاي جنسي ممكن است  تفاوت. جامعه است
بـر ايـن اسـاس، هويـت جنسـي      ). 135: 1385بروك و همكاران، (فرهنگ دارند، نه در طبيعت 

كاركرد بيولوژيك دارد، اما هويت جنسيتي يك هويت اجتماعي است، در واقـع يـك برسـاختة    
  ).1388:188محمدي اصل، (اجتماعي است كه به دختر يا پسر و زن يا مرد بودن ارجاع مي يابد 
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 : آدرس اينترنتي. 3/7/1393روزنامه ايران، . »تصويري

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/31257  

، گـردآوري و  نگرشي بر تحليـل جنسـيتي در ايـران   : جنسيتتحليل ساختاري ). 1380(اعزازي، شهال 
  . دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول: نسرين جزني؛ تهران: تنظيم

 .كاوانه و فمنيستي رمان طوبي و معناي شب و رمان به رنگ ارغوان خوانش روان). 1393(الياسي، زينب 
  .  نشگاه لرستاندانشكدة ادبيات و علوم انساني، دا. نامة كارشناسي ارشد  پايان

ترجمة فيـروزه  . »آيا نسبت زن به مرد مانند نسبت طبيعت به فرهنگ است؟«). 1385. (اورتنر، شري ب
انتشـارات  : تهـران . تنظـيم از دكتـر شـهال اعـزازي    . هـا  مجموعه مقاالت فمينيسم و ديدگاه. مهاجر

  . روشنگران و مطالعات زنان
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