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  دهيچك
 سياسي، رويكرد تقويت و بوده ادبي نقد و نظريه گيريجهت در تغييراتي شاهد اخيري دهه دو

 هايدلمشغولي از يكي به رويكردي چنين. است وضعيت تغيير اين نتايج از فعال و اخالقي
 و مشترك محور همين حول هاآن ادغام به نهايت در و شد تبديل نقدبوم و فمنيسم اساسي
ي هاپژوهشي طهيح در سميفمنبوم كرديروي معرف از پس مقاله نيا. انجاميد منيسمفبوم معرفي

ي رابطه. كنديم آشكار را آن ازي ديجدي هاجنبه رانيا كودك اتيادب در آن كاربست باي ادب
ساخت و جوهرگرا عمده ديدگاه دو. است فمنيسمبوم هايپژوهش بررسي كانون طبيعتـزن
 در مختلف موضع سه فمنيسمبوم متفكران اين، بر افزون. دارد وجود رابطه اين تفسير براي گرا

 بدن به توجه البته،. آن در بازنگري يا و آن تضعيف آن، تقويت: كنندمي اتخاذ رابطه اين برابر
 مطرح گراييساخت و جوهرگرايي سر بر نظرها اختالف از رفتبرون براي ايچاره عنوان به

 هايپژوهشي نظريه دري گريد جديد يوزهح با فمنيسمبوم نزديك ارتباط به نهايت در و شد
 با مبارزه سر بر هافمنيستبوم تكّثر، و نظر اختالف رغمبه. انجاميد بدن مطالعات عنوان با ادبي

 را فرهنگي چند رويكردهاي و تكّثرگرايي فمنيسمبوم اين، بر افزون. دارند توافق چيرگي منطق
 هايجريان نهايت، در. دارد آن به نهادن ارج و حفظ و تنوع بر زيادي تأكيد و كندمي ترغيب
 مرتبط يكديگر با تعدي مختلف انواع كه اندشده بنا انديشه اين اساس بر فمنيسمبوم مختلف
ي رگريتصو به و رخيپر زهرهي نوشته نگيليد نگيليد سم،يفمنبوم اصول نييتب از پس. هستند

 نگيليد. شونديمي بررس چارچوب نيا دري حداد هدا اثر دوست دو و برجسته لهيجم سايل
يم انيب آن دنيكش چالش به بدون و رنّقاديغ وي سنتي شكل به را طبيعتـزني رابطه نگيليد

 نظام با را متن تيروا تنها ريتصو آن در كه ريتصو و متني رابطه دري سنت كرديرو نيهم. كند
 مادر،ي رابطه رامونيپ ريتصو و متن مضمون. است آشكار زين كنديم تكراري متفاوتي انشانه

 استي عيطبي روهاين با مقابله و مهاري برا انسان تالش و باد ژهيو بهي عيطب عناصر و دختربچه
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ي ليتأو دوست دو اما. دهنديم نسبت عتيطب و زن به راي سنت يمادرانگي اــهيژگيو دو هر و
. است آشكار زين ريتصو و متن يايوپي كنشبرهم در كه دهديم دست به رابطه نيا از متفاوت

 طبيعتـزني رابطه و اندشده ليتشكي عيطب عناصر از رنگي جا به رهايتصو كتاب نيا در
 و زنـزني رابطه تيتقو به و است شده ريتصو عتيطب بر انسانيي جويبرتر از دور به غالباً

  .انجامديمي انتزاع ميمفاه و بدن به توجه
 طبيعت،ـزني رابطه دوگانه، هايتقابل چيرگي، منطق فمنيسم،ومب :يديكلي هاواژه

  .نگيليد نگيليد ،دوست دو ران،يا كودك اتيادب
  

 مددرآ. 1

 هافرهنگ ها،دوره ها،مكان در. دارد طوالني بسيار ايپيشينه تفكر يك عنوان به فمنيسم
 آنچه مشابه مختلفي هايجنبش يا تفكرات توانمي مختلف تاريخي هايموقعيت و

 جان و) 1797-1759( 1ولستنكرفت مري. يافت شناسيم،مي فمنيسم عنوان با امروز
 بيبي. هستند مدرن جهان در فمنيسم غربي پيشگامان از )1873-1806( 2ميل استوارت

 از نيز الرجال معايب طنزآميزي رسالهي نويسنده استرآبادي خانم فاطمه يا خانم
 تنوع و گسترش بيستمي هسد در فمنيسم )1(.است ايران رد جنبش اين پيشگامان

 و نوزدهمي سده اواخر در جنبش اين مطالبات. شد نهادينه البته و يافت چشمگيري
 از مدني هايجنبش ديگر هايخواسته با زياديي كينزد غرب در بيستمي سده اوايل
 و رأي حق جمله از برابر، حقوق خواستار دو هر )2(: داشت داريضدبرده جنبش جمله

 مبارزه به هاآن تحقق براي كه داشت سياسي اهداف و آرمان فمنيسم. بودند تبعيض رفع
دهه در. بود خورده گره اجتماعي و سياسي مطالبات با نيز فمنيسم دوم موج. برخاست

 سرد، جنگ جمله از زيادي ناگهاني تحوالت شاهد جهان ميالدي، 1970 و 1960 هاي
 هاينمونه و آن عليه گسترده هايمخالفت و ويتنام جنگ فرانسه، 1968 هايناآرامي
 اين در نيز فمنيسم دوم موج )3(.بود دنيا نقاط اقصي در مدني هايتالطم مختلف

 برانگيزبحث بسيار البته كه بود پسامدرن فمنيسم بعدي گام. كرد ظهور تاريخيي  لحظه
 متنيت و انفعال كاري،محافظه به امدرنيسمپس نظرانصاحب بسياري اعتقاد به رايز است،

 حال،هر به )4.(بود تضاد در فمنيسم فعال و سياسي جوهر با همه هااين و داشت گرايش
  . اندشده تقويت باز فمنيسم فعال و اخالقي هايجنبه پسامدرنيسم، افول از پس امروز
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 ويژگي سياسي و اخالقي فعال، رويكرد ،داده نشان )5()2010( ذكاوت كه آنچنان اما،
 افول از پس ويژه به ادبي، نقد و نظريه در اخير تحوالت از بسياري مشترك و غالب

 از نقدبوم. است اند،كرده ظهور اخيري دهه دو در كه هايينظريه ميان در و پسامدرنيسم
ي دهه در مناسب تاريخي بستر شدن فراهم از پس كه است هايينظريه چنيني جمله
 سياسي، رويكرد )6(.شد نهادينه نوين و مستقل رويكردي عنوان به ميالدي 1990

 عليه تبعيض رفع بر تفكر دو هر: است نقدبوم و فمنيسم مشترك محور فعالْ و اخالقي
 را 2گراييزيست و فمنيسمي رابطه 1وارن. كنندمي تأكيد) طبيعت و زنان( زيردستان

 شناختي،زبان اجتماعي، - اقتصادي تجربي، هومي،مف ،)عّلي عموماً( تاريخي« ايرابطه
 .شمردبرمي )7(»اخالقي و سياسي شناختي،معرفت مذهبي، و روحاني ادبي، و نمادين

گردهم موجب مشترك هايآرمان و ارتباط همين) Glazebrook, 2002: 14 در نقل(
  .ميدانجا 3فمنيسمبوم پيدايش به كه شد، مشترك محوري حول تفكر دو اين آيي

 آثار از عيبديي هاخوانشي ارائه در آن كاربست و فمنيسمبوم ادبيي نظريه معرفي
 – زني رابطه نخست مقاله اين در. است حاضر پژوهش موضوع رانيا كودك اتيادب

 زهرهي نوشته نگيليد نگيليد سپس،. شوندمي بررسي فمنيسمبوم مباني و طبيعت
 نيا دري حداد هدا اثر دوست دو و برجسته لهيجم سايلي رگريتصو به و رخيپر

 معرفي در پژوهش اين ضرورت و اهميت. رنديگيم قراري واكاو مورد چارچوب
 جايگاهي ايجاد به خود كه( نقد و نظريهي حيطه در ادبي مطالعات در نو رويكردهاي

به ن،يا بر افزون. است) انجامدمي اجتماعي تحوالت در انساني علوم براي مؤثرتر
 شيگشا بهي پارسي ادب سنت آثار خوانش دري بوم ريغي ادبي هاهينظري ريكارگ
  .انجامديم رانيا كودك اتيادب آثار خوانش در نوي منظر
     

  سميفمنبوم. 2
 ضرب ميالدي 1970ي دهه در 4دوبن توسط l’eco-féminismeي واژه بار نخستين

 عرضيهم )8(.است طبيعت-زن يرابطه فمنيسمبوم در بحث مورد اساسي موضوع. شد
 بدن/ذهن احساس،/تعّقل طبيعت،/بشر طبيعت،/فرهنگ زن،/مرد )9(ي دوگانه هايتقابل

 ارتباط و آييهم موجب است، چيره و برتر نخستي واژه همگي در كه جسم،/روح و
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 را يكديگر ذهنيات و تعقل منطق، فرهنگ، مرد، نتيجه، در. است شده برتر واژگان
ي كنندهتداعي بدن و احساس غيرمنطقي، طبيعت، زن، كه،حالي در كنند؛يم تداعي

 دو به را جهان دوگانه هايتقابلي پايه بر كه دوقطبي تفكر بيان، ديگر به. يكديگرند
 و زن بين ارتباط ايجاد موجب كند،مي تقسيم) سفيد و سياه( متضاد و متقابل قطب

 وجود ذاتي و جوهري شكل به و صورتينا غير در كه ارتباطي است،شده طبيعت
بوده جوييبرتري قرباني» غير« عنوان به طبيعت هم و زن هم سو، ديگر از. داشت نمي
 از طبيعت« نگارد،مي 2دوم جنس عنوان با خود معروف كتاب در 1دوبوار كه آنچنان. اند

 جوان، دختران براي. اندپرداخته آن بررسي به زيبايي به] زنان[ آنان كه است هاييحيطه
 خود كه است نسبتي همان نمايانگر طبيعت نشده، محروم كامالً وزـهن هـك يـزن براي
 او؛ تبعيدگاه و يـپادشاه كـمل او، يـنف و زن ودـخ: دـدارن مردان به نسبت زنان
 تعدي مورد زنان كه چنانآن) de Beauvoir, 2008: 536(» .رـغي أتـهي در تـكلي

 هافمنيستبوم برخي البته،. است بوده بشر تعدي مورد نيز طبيعت اند،رفتهگ قرار مردان
 مردساالري جز به چيزي مورد دو هر در جويي برتري و تعدي منشأ كه كنندمي تأكيد

 .است طبيعت اصلي دشمن) محوريانسان نه و( مردمحوري كه معتقدند ايشان. نيست
  )Tong, 2009: 243در نقل(

. يكديگرند گرو در و پيوسته هم به هاييطرح طبيعت رهايي و زنان ديآزا بنابراين،
. 1«: شمردمي بر را فمنيسمبوم اساسي فرض چهار وارن اساس، اين بر). 238: همان(

 و سرشت درك. 2 دارد؛ وجود طبيعت به تعدي و زنان به تعدي بين مهمي روابط
 نسبت تعدي و زنان به نسبت تعدي از درست درك گونه هري الزمه روابط اين جوهر

بومزيست منظريي دربردارنده بايد فمنيسم كاربست و نظريه. 3 است؛ طبيعت به
 منظريي دربردارنده بايد شناسانهبومزيست مسائل هايحل راه. 4 باشد؛ شناسانه

 زني رابطه تفسير و تبيين سر بر منتقدان و متفكران اما،) 242: همان(» .باشد فمنيستي
  .دارند نظر اختالف يكديگر با آن با برخورد نوع همچنين و طبيعت –

 نخست ديدگاه. دارد وجود عمده ديدگاه دو طبيعت – زني رابطه تفسير مورد در
 عبارت، ديگر به. است روانشناختي و بيولوژيكي ايرابطه اين كه است اعتقاد اين بر

 حاصل و هاآن وجود نشناختيروا و بيولوژيكي ابعاد از ناشي طبيعت با زن ارتباط
 جوهر يعني. دارد تمايل جوهرگرايي به ديدگاه اين بنابراين،. باشدمي وجوه اين شباهت
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جهان بر ديتأك ويي جوهرگرا نيهم البته. دارد ذاتي پيوندي طبيعت جوهر با زنانگي
 رايز شد آن از منتقداني برخ گرفتن فاصله و سميفمنبوم به اقبال كاهش موجبي شمول

 :Kunze, 2014. (انداختيم خطر به را جنبش نياي اسيسيي ايپوي كرديرو نيچن

 و اجتماعي ايرابطه شكل به را طبيعت – زني رابطه دوم ديدگاه سو،ديگر از) 31-32
 جوهري، و ذاتي ارتباط يك نه طبيعت با زن ارتباط كه، معني بدين. كندمي تفسير فرهنگي

 است گرفته شكل فرهنگ و اجتماع بستر در و زمان طول در كه است ارتباطي صرفاً بلكه
 اين بر جوهرگرا فمنيسمبوم. است طبيعت و زنانگي سرشت و جوهر از مستقل كامالً و

 ايجاد موجب) نسل توليد ويژگي بر تأكيد با خصوص به( زنان بيولوژي كه است اعتقاد
 و طبيعت از دفاع براي زنان ،دليل همين به. شودمي طبيعت و هاآن بين ژهيو ايرابطه

 اجتماعي ساختارهاي گراساخت فمنيسمبوم كه،صورتي در. هستند ترشايسته آن نمايندگي
 مشترك،ي تجربه همين اساس بر. داندمي طبيعت و زنان به تعدي مسئول را اقتصادي و

 تطبيع از صيانت و حفاظت در تالش براي بهتري موقعيت از) مردان به نسبت( زنان
  .برخوردارند

 دنبال به كه گرفتمي پي را جوهرگرايي نوعي فمنيسمبوم نخست، هايگام در
 اساسي، مشتركي نقطه يك رويكرد اين هرچند. بود طبيعت- زن ذاتيي رابطه بررسي

 كه دادمي قرار خود مطالعات فرضپيش را زنانه شمولجهان سرشت و ذات همان يعني
 قرار برداريبهره مورد مشترك آرمان يك و همگرايي انونك يك عنوان به توانستمي

 انتقاد مورد انگاريساده و بودن گراتقليل دليل به رويكرد اين  كه نپاييد ديري اما گيرد،
 شودمي داده نسبت هاآن به غيريت كه مختلفي هايگروه رفتار تفسير رايز. گرفت قرار

 و مشترك سرشت و ذات بر تكيه با) آنان لامثا و گرايانهمجنس نژادها، ها،قوميت(
 اين به كه را غيريتي جوهرگرايي عبارت، ديگر به. نيست توضيح قابل شمولجهان
 جلوه موجه شدمي داشته روا هاآن عليه كه تبعيضي و بود شده داده نسبت هاگروه

 متهم آن گذاردن پا زير و بشري سرشت و فطرت ضد بر طغيان به را آنان زيرا داد، مي
 از را ما شمولجهان اشتراكي عنوان به سرشت و جوهر بر تأكيد اين، بر افزون. كرد مي

 غافل فرهنگي و جنسي نژادي، قومي، هايتفاوت جمله از هاتفاوت ديگر به توجه
 رايز كند،مي سلب را تغيير ايجاد ظرفيت و فرصت جوهرگرايي كهاين سوم. كند مي

 بسياري ها،اين بر افزون. شوندمي تلقي ثابت و يرناپذيرتغي عنصر يك سرشت و جوهر
 اين و اندنكرده تجربه هرگز را ايرابطه چنين اصالً زنان اكثر كه كه هستند اعتقاد اين بر

 همه از ترمهم. است بوده زنان براي محدوديت ايجاد موجب تنها و ساختگي اي رابطه
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 بر براي هاسال فمنيسم كه يتي،جنس هاينقش تقويت موجب جوهرگرايي كه،اين
 ترينمهم از يكي 2جنسيت از 1جنس تمييز. شودمي بود، كوشيده هاآن انداختن

 و بردن بين از براي تهديدي جوهرگرايي اما. آيدمي شمار به فمنيسم دستاوردهاي
 جنسيتي،» نقش« عنوان به نه جنسيت بودن ذاتي توجيه و هاتفاوت اين سازييكسان

 انتقادهايي چنين آمدن وارد موجب كه هاييكاستي. است ذاتيي ايژگيو عنوان به بلكه
 منجر گراييساخت سمت به آن تمايل و فمنيسمبوم در جهت تغيير به نهايت در بود
 غالب 3سوسياليستي/اجتماعي هايفمنيستبوم در رويكردي چنين مثال، براي. شد

 فمنيسمبوم در جوهرگرايي كه نيست عنام بدين اين البته) Buell, 2005: 139. (است
 ناگزير فمنيسمبوم كه اندعقيده اين بر متفكران از بسياري عكس، بر. ندارد جايي ديگر

بومي ريگبهره رايز. است 4راهبرد يك عنوان به جوهرگرايي به ارجاع و گيريبهره از
 جمله از( هافاوتت و هامؤلفه ديگر وراي اشتراك يك عنوان به ظرفيت اين از فمنيسم
بوم گراييهم كانون به تواندمي) اجتماعي طبقه مذهب، و دين مليت، نژاد، قوميت،
 تفسير به محدود تنها اما، فمنيسم،بوم در نظر اختالف .شود تبديل مختلف هايفمنيسم

بوم بين نيز رابطه اين با برخورد نوع و رويكرد در بلكه. نيست طبيعت -زني رابطه
 زني رابطه بايي ارويروي درباره عمده ديدگاه سه. است حاكم نظر اختالف هافمنيست

 تأكيد رابطه اين تقويت بر بايد فمنيسمبوم كه معتقدند برخي. دارد وجود طبيعت -
 به معتقد نيز سوم گروه. ورزندمي اصرار آن تضعيف بر برخي مقابل، در. باشد داشته
 مسير سه طبيعت و زن بين ارتباط 5كينگي عقيده هب. است رابطه اين در بازنگري لزوم

 جدا رابطه، اين كامل بردن بين از نخست،. دهدمي قرار فمنيسم روي پيش مختلف
 زني رابطه تقويت دوم، )10(.توليدي حوزه و فرهنگ با او پيوند و طبيعت از زن كردن

 بلكه است، متفاوت دانهمر فرهنگ با تنها نه زنانه طبيعت كه اين بر تأكيد با طبيعت-
 اين بر. طبيعت -زني رابطه ساختن متحول سوم، )11(.دارد همي برتر آن به نسبت
ي برگيرنده در كه جديد سياست و فرهنگ يك خلق« براي بايد رابطه اين از اساس،
 و. . .  باشد عقالني و روحاني شهودي، دانش جمله از دانش مختلف هايشكل

 ,Tong در نقل( )12(» .كرد استفاده سازگاربوم و آزادي معهجا يك ساختن] همچنين[

2009: 243(  
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 ايــهتقابل كردن معكوس در سعي راديكال هايفمنيستبوم يـبرخ ال،ــمث رايـب
 هر كردن معكوس با كه معني بدين. رفت سخن هاآن از اين از پيش كه دارند ايدوگانه

 زن، نتيجه، در. دهندمي دوم هايواژه به را برتر هايواژه جاي هاتقابل اين از يك
 تبديل جديدي دوگانه هايتقابل در برتر واژگان به منطقي غير و احساس طبيعت،

 شناسانبومزيست سوي از هم و هافمنيست سوي از هم اما، رويكرد، اين. شوند مي
 طبيعت -زني ابطهر بر برتأكيد هافمنيستبوم اصرار سويي، از. گيردمي قرار انتقاد مورد

 دارد تأكيد جنسيت و جنس تفاوت بر فمنيسم چون آيد،نمي خوش هافمنيست مذاق به
 بيشتر را موضع اين دوبوار معروف جمله. كندمي رد را زنانه جوهر و ذات وجود و

 بر تأكيد سو، ديگر از. بيايد دنيا به زن كهاين نه شود،مي زن فرد يك: سازدمي روشن
ي پايه بر كه شناسيبومزيست علوم از فمنيسمبوم گيريبهره رمنطقيغي و احساس

 دادن برتري واقع، در. سازدمي روبرو تناقض با را شده بنياد منطقي و علمي هاي روش
 و شودمي منجر ضدعلمي رويكردي به ناگزير منطق و عقل بر منطقي غير و احساسات

  )Garrard, 2004: 23-25( .است تضاد در نقدبوم آرمان با اين
 نمونه، براي. است شده پيشنهاد تناقض اين از رفتبرون براي هاييراه البته
 احساس از عقل يا و طبيعت از بشر زن، از مرد دادن تمييز تنها كه است معتقد 1پالموود

 رويكرد اين واقع در بلكه. شودنمي محوريمرد يا محوريانسان مشكل ايجاد باعث
 وابستگي و بيگانگي تبعيض، باعث كه است روابط اين در 2ساالرانه و منشانهارباب

 .گرددمي معضل ايجاد باعث كه است تقابل اين نيست، سازمشكل تمايز. شود مي
. كنندمي جستجو بدن روي بر تمركز در را چاره 4فيلد و 3تواين يا) 25-24: همان(

ي دوباره تعريف او، يدد از. است جوهرگرايي و جوهر بازتعريف خواستار تواين
 و انسان بدن به ارجاع مستلزم )13(راهبردي جوهرگرايي شكل به جوهرگرايي

 به. گذاردمي صحه فمنيسمبوم در بدن نقش بر نيز فيلد. است آن ذاتي پذيري آسيب
 القا گوناگون منابع از يابندمي نمو مردساالري لواي تحت كه زناني به 5اسپرْتنَك، اعتقاد

 و حكومتي درماني، تجاري، فرهنگي، امور در مشاركت براي مناسبي بدن از كه شودمي
 آن اهميت و بدن مورد رد 6گريفين) Field, 2000: 52 در نقل( .نيستند برخوردار غيره
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 وقتي. كندمي فراهم غذا او براي زني است، گرسنه مردي وقتي«: سديونمي زنان براي
 ممكن مرد يك بنابراين،. . . . كندمي تميز را دستشويي زن كند،مي حاجت قضاي مرد

 از نگهداري براي كه زحمتي و انسان بدني هساد نيازهاي خود عمر طول تمام در است
 دليل شش فيلد ادامه، در) Field, 2000: 54 در نقل(» .بشمرد خوار را است الزم آن

 پنج سپس، ؛)55: مانه( كندمي ارائه فمنيسمبوم براي بدن اهميت و لزوم اثبات براي
  .شمردمي بر را فمنيسمبومي حوزه در بدن مطالعاتي حيطه در توجه قابل مضمون

 از يكي دوگانه تقابل چند در برتري كه دريافت توانمي گذشت، آنچه بر بنا
 انتقاد مورد فمنيسمبوم در چهآن. است فمنيسمبوم در بررسي مورد مهمي ها موضوع

 وارن،. هارابطه اين خود تا است روابط اين بر حاكم جويانهرتريب رويكرد بيشتر است
 است 1»چيرگي منطق« اين كه است معتقد فمنيسم،بومي برجسته نظران صاحب از يكي

 انواع اساس چيرگي منطق اين هم و كندمي تقسيم قطبي دو هايتقابل به را جهان كه
 همين اساس بر زيردست و اقليت هايگروه اعضاي. است چيرگي و تعدي مختلف

 نژادپرستي، مسئول منطقي چنين. گيرندمي قرار تبعيض و تعدي مورد چيرگي منطق
 به را هاتعدي و هاتبعيض اين تمام و است طبيعت عليه تبعيض البته و جنسي تبعيض

 فمنيسم كه است معتقد وارن اساس، همين بر Cuomo, 2002: 4( .دهدمي پيوند هم
 به بايد دارد، جنسي تبعيض بردن بين از آرمانِ كردن عملي در سعي كه اندازه همان به

  )Tong, 2009: 258( .بكوشد 2طبيعي تبعيض با مبارزه در نيز اندازه همان
 در كمتري سهم تعدي و تبعيض مورد و اقليت هايگروه و زنان دليل، همين به
 تنها نه كه كندمي اشاره نكته اين به همچنين وارن. اندداشته طبيعي منابع از گيري بهره

 غير زنان زندگي بلكه است، پذيرفته تأثير زيست محيط تخريب از بيشتر زنان زندگي
 حتي متوسطي طبقه از غير ايطبقه به متعلق و غربي غير كرده،تحصيل غير سفيدپوست،

ي هطبق غربي سفيدپوستان بر فمنيسم تمركز او بيان، ديگر به. است تهديد مورد بيشتر
 و دهدمي قرار انتقاد مورد را زنان تمام به آنان هايتجربه تسري و كردهتحصيل و متوسط

  )Glazebrook, 2002: 16.(كندمي تأكيد يكديگر با مختلف زنان هايتجربه در تفاوت بر
 فمنيسمبوم. بريممي پي فمنيسمبوم اساسي هايويژگي از ديگر يكي به بحث اين از
 را هاآن و انگاردنمي جهانشمول را هايشيافته و آراء ندارد، بودن مطلق و متقني داعيه
 فمنيسمبوم. كندنمي تحميل هانظام ديگر بر ديگر، بيان به يا، دهدنمي تسري و تعميم
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بوم ديگر، بيان به. ندارد را مشكالت تمام حل و هاپرسش تمام به پاسخگويي ادعاي
 كينگ كه چنانآن. دارد تأكيد هاتفاوت بر و ستا چندفرهنگي و تكثّرگرا فمنيسم

 گذارده بنياد مشترك منافع اساس بر كه داريم جهاني جنبش يك به نياز ما« نويسد، مي
 مقابله خشونت و جوييبرتري نوع هر با و بنهد ارج را تنوع حال عين در و باشد شده
 افزون) Garrard, 2004: 27 در نقل(» .است جنبشي چنين يك بالقوه فمنيسمبوم. كند
 و فرهنگي جنسي، نژادي، طبقاتي، زيستي،( تنوع بر زيادي تأكيد فمنيسمبوم ن،يا بر

 فمنيسمبوم گذشتهي دهه در دليل، همين به. دارد آن به نهادن ارج و حفظ و) آن مانند
 و اجتماعي هاياقليت مورد در برابري و محيطيزيست بهزيستي سمت به بيشتر چه هر

 قومي مسائل شهرنشيني، ماننديي هاموضوع راستا، همين در. است يافته سوق ادياقتص
 قرار فمنيسمبوم روزافزون توجه مورد محيطيزيست عدالتيبي و آلودگي فقر، نژادي،
 محيطيزيست عدالت جنبش به فمنيسمبوم جااين در )Buell, 2005: 12( .است گرفته

  )Garrard, 2004: 26( .شودمي نزديك
 بشر چيرگي زن، به مرد تعدي( تعدي مختلف انواع بين ارتباط بر فمنيسمبوم پس،

 بر جوييبرتري و چيرگي منطق كه روابط ديگر و نژادي، و قومي تبعيض طبيعت، بر
 تبعيض ضد« بايد فمنيسمبوم نويسد،مي وارن كه چنانآن. دارد تمركز) است حاكم ها آن

 گونه هر ضد و طبيعي تبعيض ضد طبقاتي، عيضتب ضد نژادي، تبعيض ضد جنسي،
 او) Cuomo, 2002: 5 در نقل(» .باشد است، چيرگي منطق حامي كه ديگري تبعيض

 و تحّكم كه اينست فمنيسمبومي فلسفه براي اساسي آغازي نقطه« ديافزايم همچنين
» .دبرو بين از بايد و است نادرست و مرتبط هم با طبيعت و غير زنان، بر چيرگي

  )همان(
 الگو اين در. كندمي ترغيب را 1يليتبد فمنيسم 1978 سال از وارن اساس، همين بر
 مختلف انواع بين ارتباط) سازيآشكار( بر تأكيد. 1: گيرندمي ارقر نظرمد مهم شش

 جستجو از پرهيز و زنان هايتجربه در گوناگوني و تنوع بر تأكيد. 2 يكديگر؛ با تعدي
. 4 مردساالر؛ نظام در حاكم چيرگي منطق رد. 3 بودن؛ زن از حدوا ايتجربه براي

 است عقالنيت و آگاهي اين كه باور اين در بازنگري( بودن انسان معناي در بازنگري
 هايمشغوليدل در بازنگري. 5 ؛)سازدمي برتر بعضاً و متمايز انسان غير از را انسان كه

 تأكيد و باشند داشته اساسي جايگاهي هاارزش جديد نظام در كه بطوري سنتي اخالقي
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 به. 6 شوند؛مي مردم بين پيوند موجب كه باشد سنتيي زنانه خصائل بر اخالقي نظام
 فناوري و علمي هايپژوهش در مردساالرانه هايتعصب و هاسوگيري كشيدن چالش

 ازسازيب به زمين تخريب جاي به كه هستند فمنيسمبوم حمايت مورد هاييفناوري تنها(
  )Tong, 2009: 261 ؛Glazebrook, 2002: 16( .)كنندمي كمك آن احياي و

. است نقادانه ايرابطه فناوري و علم و فمنيسمبومي رابطه كه است ذكر شايان البته
 عنوان به( را هاارزش تأثير و نقش فمنيسمبوم سويي از كه، است معتقد وارن

 از. دهدمي قرار بررسي مورد علوم كاربرد و هنظري در) اجتماعي - فرهنگي هاي ساخت
 با علوم اجتماعي گيريِشكل چگونگي شدن روشن به تواندمي فمنيسمبوم سو، ديگر
 در) Cuomo, 2002: 10. (رساند ياري مختلف امتيازهاي و قدرت عملكرد بر تكيه

 محيط از فاظتح در علوم ازي ريگبهره اساس بر نيز فمنيسمبوم نقد،بوم همانند نهايت،
 آن مورد در نيز اين از پيش كه دوگانه، هايتقابل كردن معكوس. است شده بنياد زيست
 دليل به انتقادي،ي فلسفه يك عنوان به فمنيسم،بوم تا است شده موجب گفتيم، سخن

 غير و احساس انگاشتن برتر رايز بگيرد؛ قرار انتقاد مورد بودن غيرمنطقي و جوهرگرايي
 از گيريبهره حال هر به اما. است علمي رويكرد با تضاد در منطق و عقل بر منطقي
 و محيطيزيست بحران از رفتبرون براي فمنيسمبوم و نقدبوم راهكارهاي از علوم

 صحه واقعيت اين بر فمنيسمبوم علوم، با آن ارتباط بر عالوه. است طبيعت از حفاظت
 محيط و طبيعت دوستار الگوهاي ارائه ظرفيت بومي هايفرهنگ برخي كه گذاردمي

 ديگر جايگزين توانندمي هاگزينه اين. دارند جايگزين الگوهاي عنوان به را زيست
  .شوند گرفته كار به هاآن تعديل و جرح و تصحيح براي يا و گردند متداول هايفرهنگ

 طبيعت با ما ارتباط و احترام« كند،مي تصريح نيز فيلد كه چنانآن حال، هر به
 اهميت از غيربشر و بشر هايشباهت و هاتفاوت تمامي گرفتن نظر در با غيربشري

 پرورش بومي، زيست آگاهي تكامل هايجنبه از يكي واقع در. است برخوردار اي ويژه
 داشته ايواهمه تنوع اين از كهاين بدون است، زيستي تنوع ميان در همزيستي قابليت
 بر نگارد،مي) 2002( كومو كه چنانآن فمنيسم،بوم تأكيد) Field, 2000: 50(» .باشيم
 همگي ما كه اين و است بشري هايواقعيت بر محيطيزيست هايواقعيتي احاطه

  )Cuomo, 2002. رك( .هستيم ذهني و فيزيكي روابط از متشكل
 اجتماعي شناسيبومزيست به فمنيسمبوم كه كرد استنباط توانمي گذشت چهآن از

 رايز ،)Buell, 2005: 111( ژرف شناسيبومزيست به تا است ترنزديك سطحي اي
» هاآن روابط و زنده موجودات و هاپديده اصالت« و طبيعت به تنها فمنيسمبوم توجه
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طبيعت رويكردي صرفاً فمنيسمبوم رويكرد واقع در. نيست) 653: 1390 ذكاوت،(
 اين بيان، ديگر به. دارد توجه نيز بشر )مختلف هايگروه( منافع به و نيست محور

» زيست محيط قماشي تنيده هم در پود و تار مثابه به زنده موجودات خود] تنها[«
 در فمنيسمبوم بلكه. برخوردارند اهميت از فمنيسمبوم براي كه نيستند) 653: همان(

 ژهيو طور به و بشر جمله از گوناگوني مسايلي به طبيعت -زني رابطه از هايشبررسي
 فمنيسمبوم ن،يا بر افزون. پردازدمي نيز فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، مسائل زنان،
 به و است داده قرار خود اساسي مباني از را تكثّرگرايي و بودن فرهنگي چند تنوع،
. پردازدمي ناروا هايتبعيض رفع براي تالش و آن شكل هر در چيرگي منطق با مبارزه
 انواع همبستگي و ارتباط بر تأكيد از ناگزير فمنيسمبوم هدف اين به رسيدن براي

   )14(.است تبعيض و تعدي مختلف
  

  كودك اتيادب و سميفمنبوم. 3
 مطالعات 1388 سال به مربوط شماره دري شناسجامعهي حوزه در زادهفتح و تيعنا

 دست به سميفمنبوم ازي كوتاهي معرف شده چاپ 1391 سال در كه يشناسجامعه
 ديشا كه شده گرفته دهيناد رانيا كودك اتيادب مطالعات در كرديرو نيا اما. اند داده

. است بودهي پارس زبان در آني نظر ميمفاه به نداشتني دسترس آني هاليدل ازي كي
 قراري اديز توجه مورد هم كودك اتيادبي المللنيبي هاپژوهش در كرديرو نياي ول

 اتيادب و كودكان بهي طيمحستيز آموزش تيظرف و تياهم) 2009( گارد. استنگرفته
 اتيادب بالقوه توان به) 2014( كونز و. كنديم نييتبي امقاله در راي طيمحستيز كودك
بوم اگر ،ييسو از. كنديم اشاره گريكدي به كمك ويي افزاهمي برا سميفمنبوم و كودك

 ديبا هاست،آن رفع دنبال به ويي جويرترب وي تعد انواعي دگيتندرهم به قائل سميفمن
 بيترغ سو، گريد از. دهد قرار توجه موردي جد طور به زين را آنان فرهنگ و كودكان

ي براي انهيزم توانديمي ستيفمنبوم) يحيتلو( نيمضام بايي هاداستان خواندن به هابچه
  . آورد فراهم است تعيطب و زن بر سلطهي پ در كه مردانهي رگيچ منطق ازي بخشيآزاد

 ران،يا كودك اتيادب وي پارسي ادبي هاپژوهش در كرديرو نيا بودن ناآشنا به توجه با
 زهرهي نوشته نگيليد نگيليدي بررس با آني معرف از پس تا است آن بر نوشتار نيا

ي هاجنبهي حداد هدا اثر دوست دو و برجسته لهيجم سايلي رگريتصو به و رخيپر
 دو در عتيطبـانسان نيهمچن و عتيطبـزني هرابط. كند آشكار را هاآن ازي مغفول

 نيا عت،يطب با رابطه در انهيبازنگرا ديد با همسو. استي رگيچ منطق رويپ كمتر دوست
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 و انعطاف زين خود مخاطب با ارتباط در نيهمچن و ريتصو با متني كنشبرهم در كتاب
 ريتصو متن، نيبيي گفتگويي فضا جادياي برا تالش با و دهديم نشاني شتريبي نوآور

  . استي زنانگي هتجرب كيتشري برا تالش در مخاطب و
 تالشش و دختربچه كي بهي عيطب عنصر كي عنوان به باد عشق داستان نگيليد نگيليد

 كودك از) يخواه انحصار(ي نگهداري برا مادر تالش برابر در كه اوست كردن شادي برا
ي چهره. كشديم ريتصو به را مادر و كودك باد،ي چهره جلدي رو ريتصو. رديگيم قرار
 و باد نيب كودكي گهواره و شده ريتصو لبخند با و گريكدي مشابه تيشخص سه هر

 البته كه دهديم راي مادرانگ و زن عت،يطب نيبي هماهنگ دينو ريتصو نيا. دارد قرار مادرش
 محبت و عشق ازي نماد كه قلب نقش ن،يا بر افزون. ابديينم تحقق كامالً داستاني ط

 چرخديم آني صدا رامونيپ داستان و است زانيآو بچه گهواره به كهي ازنگوله بر است
  . اندگرفته قرار گريكدي عرضهم احساسات وي مادرانگ زن، عت،يطب نيبنابرا. شوديم دهيد

 از باد. شوديم آغاز ردخت و مادر نيا با بادي هرابطي هنيشيپي ادآوري با داستان
 خاص اسم مادرش مانند كه( دختربچه زنگوله و شدهيم هاآني هخان وارد پنجره
 خوشدل اوي خنده از باد و دهيخنديم آني صدا از دختر داده؛يم تكان را) ندارد

 ژرفي احساسي هدهندنشان دختربچهي شادماني برا بادي هدغدغ. است شده يم
 كنار در اما ست،ين فرزند و مادري هرابط به محدود الزاماً ندچ هر كه است) عشق(

 زبان به اي( احساس موضوعِ كي سر بر راي رقابت و تضاد داستان دخترِ و مادري  هرابط
 رويپ كامالً كه ،يرگريتصو در باد با مادر تشابه. كنديم جاديا) معشوق همان ترروان
 حالت باد، با دختر و مادري هچهر اديز ابهتش بر افزون. است آشكار زين است، تيروا
 ريتصو به با عتيطب با زن ارتباط ن،يهمچن. مانديم مادري موهاي شانيپر به كامالً باد
 بچه گهواره بر پروانه كي و دارد دست در مادر كهي تشتي هلب بر پرنده كي دنيكش
. خورديم برهم روز كي 1يچوپان يِشاد و ريگهمه يِهماهنگ نيا اما. شوديم تيتقو
 در از تا كنديم تالش باد است؛ بسته را آن مادر اما شود وارد پنجره از خواهديم باد

 سر بر كشمكش در تنها نه مادر و باديي ارويرو. بندديم هم را در مادر اما شود، وارد
پاره در زين و گريكدي به نسبت تشانيموقع در بلكه متن، در خانه به ورود و هالباس
 هم ريتصو در بود كرده پهن آني رو را اششستهي هالباس مادر كهي رخت بند شدن

 خندان گريد بود شده ريتصو خندان جانيا تا كه هاتيشخص تمامي هچهر. است روشن
 كه خورديم برهم زين عتيطب آرامش و نظمي حت. است آشفته و نيغمگ بلكه ست،ين

                                                           
1
 Pastoral  
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 ايگو. است انينما درختي هابرگ و شاخه تيوضع و پروازي برا پرندهي تقال در نيا
 وارد تا زنديمي در هر به باد. است شده منقلب داستان جهانِ باد خشمِ و رتيغ از

 به نديبيم بسته را هاراه تمام بادي وقت. رديگيم را شيجلو مادر بار هر اما شود، خانه
 است خانه تيامن در كه مادر پاسخ، در. شكنديم را هاشاخه و روديم هادرخت سراغ
 بچه هم باد گريد پرده، دنيكش با اما. ندينب را باد خشونتي حت تا كشديم هم را هاپرده

 نيا در. شكنديم را آن و روديم قرمزي شمعدان گلدان سراغ پس ند،يبينم را زنگوله و
 ازي ننشا ريتصو و شده ريتصو نيغمگ بادي هچهر و نگران مادري  هچهر ريتصو از قاب

. دهديم نشان را اوي دلسوز باد به پرنده نييپا به باال از نگاه و سر جهت. ندارد خشم
 قراري انفعالي موضع در خشم مهار عدم و خود احساسات بر ديتأك با باد واقع در

 موجبيي سو از و كرده محروم هم پنجره پشت از كودك دنيد ازي حت را او كه گرفته
 مادر و كنديم هيگر و ترسديم كودك گلدان شكستن با. است شده زين مادري نگران
 نيا ريتصو در. شوديم دور خانه از است نداشته را هانيا قصد كه باد. شوديم نيغمگ

 گلدان متن، با تضاد در. شوديم دهيد خانه ازي كوچك قسمت تنها داستان از بخش
 آن كنار در خانهي سو به يگريد و نگرديم آن بهي كي كه پرنده دو و است نشكسته

  .  است نيغمگ و گرفته فاصله خانه از باد. هستند
. ديآيم رونيب روزيپ عتيطب بايي ارويرو نيا از مادر. است آرام جا همه و رفته باد

ي آرام به است خشنود صحنه نيا دنيد از كه مغلوب باد و آورديم رونيب را گهواره او
 دور بچه دختري شاد دنيد از پس و دهديم تكان را زنگولهي نرم به شود،يم كينزد

 چرخه تا گردديم باز داستان آغاز به تيروا رويپ هم داستاني انيپا ريتصو. شوديم
ي ههمي هچهر. كند كامل راي هماهنگ-تضاد-يهماهنگ و قرار-يقراريب-قرار

 و ستادهيا ورترد باد بار نيا اما. شانيپر مادري موها و است خندان دوباره هاتيشخص
  . باشد دخترش و بادي هرابط مواظب تا نگرديم سرش پشت به مادر

 و عشق مفهومي هدربار هم راي جالب نكات توانديم اثر نياي روانشناس خوانش
 مقاله نيا تمركز اما سازد، آشكار ريغ-دختر و دختر-مادري هرابط رامونيپ هم و لذت

 دوگانه مادر مورد در رابطه نيا. آنستي ضمني معان و عتيطب-زني هرابطي بررس بر
 را آن و زديستيم آن با عتيطب مهاري برا كه است انسان كيي يسو از مادري عني است،
ي هاموضوع از كه است عتيطب بر انسانيي جويبرتر همان نيا. كنديم خود مقهور
 از. هستند تقابل در باد و مادر عت،يطب و بشر منظر، نيا از. باشديم نقدبومي اساس

 نيبي ونديپ بودن زن. است مادر كي و زن كي بلكه ستين انسان كي فقط او گرسو،يد
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 گريكدي با تقابل در نه را هاآن كه كنديم جاديا سو گريد از باد و سو كي از دخترك و مادر
 آوردن بدستي براي رقابت ليدل همزمان رابطه نيهم اما. دهديم نشان هم كنار در بلكه
 را باد و مادر هم باز كه شود،يم خنده هماني عني دخترك،ي بدن نديفرا كي ازي ناش لذت

 عتيطب/فرزند بدن بر خودي رگيچ بشر/مادر كهي وقت تنها. دهديم قرار گريكدي با تقابل در
. شوديم حاكمي هماهنگ دوباره و بندديبرم رخت داستاني ايدن از آشوب كند،يم تيتثب را
 در تيشخص سه پرشوري رابطه. دختر بدن انحصار و عتيطب مهار متيق به ارب نيا اما

ي برا بادي تابيب مادر،ي موي طرهي شانيپر چونيي نمادها با ريتصو در كه داستان آغاز
 هاتيشخص لبخند وي عيطب عناصر گريدي هماهنگ وي شاد دخترك،ي خنده ازيي جولذت

 اماي منطقي ارابطه به تينها در آشوب و پرتالطمي ادورهي ط از پس است، شده اندهينما
ي شمعدان گلدان و پروانه پرندگان، چوني عيطب عناصر آن در كه شوديم ليتبدشكننده
 از قلب نشان همه، از ترمهم. اندشده ريتصو فاصله با و جدا تيشخص سه و اندشده حذف
 به را خودي جا نخست شقانهعا شور: است شده حذف دخترك گهواره به ختهيآوي زنگوله
   .است شده نيگزيجا محدود وي منطقي ارابطه باي احساسي رابطه و دادهي كارمحافظه

 سر بر عتيطب و زن رقابت و عتيطب كردن مقهور و مهاري برا بشر تالش بر افزون
- زن و دختر-مادري هرابط هم مرد و پدر بتيغ دخترك، بدن انحصار وي مادرانگ

 ديشا است، همراه اقتدار و قانون و نظم خالء با پدر نبودن. كنديم تردهيچيپ را عتيطب
 و ختهيافسارگس و ديشد احساساتي رگيچ. شده عتيطبي نافرمان موجب بتيغ نيهم

 از نشان زين هاتيشخصي هاكنش در مستدلي هزيانگ وجود عدم وي منطقي هرابط نبود
 ساختن آشكار بر افزون. است عتيطب و احساس با اوي كينزد و منطق با زن فاصله
 آشكار نگيليد نگيليد ازي ستيفمنبوم خوانش ها،تيشخص نيب قدرتي هديچيپ روابط

) عاشقانه(ي احساس و شاعرانهي ريتعبي هارائي برا سندهينو تالش رغم به كه سازديم
ي اريسب سپردني فراموش به وي توجهيب به مضمون نيا بر ديتأك است، عتيطب خشم از
 رگريتصو. است شده منجري مادرانگ مفهوم و عتيطب زن،ي هديچيپ روابطي هاجنبه از

 متن نيب خالق و فعالي كنشبرهمي برقرار عدم و تيروا متنِ از تامي رويپ ليدل به هم
  .دهد قراري بازنگر مورد را روابط نيا و كند فايا را مؤلف نقش نتوانسته ريتصو و

 و است خالق و گرانهكنش اما، ،يحداد هدا دوست دو در ريتصو و متني هرابط
 ريتصاو. كند داللتي معان ازي غني اگستره بر كتاب تا آورديم فراهم را امكان نيا

. هستند كاغذ و پارچه پشم، درختان، دانه و برگ مانندي عيطب عناصر ازي ُكالژ كتاب
 ها،سنجاقك درختان،. كنديم ريتصوي عيطبي طيمح در را بچه دختر دو جلدي رو طرح
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 دو. اندشده ليتشك پشم و درختاني هدان و شاخهي هاتكه از همه نيزم و ابري هالكه
 ريتصو قاب دري عيطب عناصر  و اندكرده اشغال را ريتصو ازي كوچك نسبتاً بخش دختر

ي گريد بر را آغوششي كي و كننديم حركت گريكدي يسو به دختران. هستند رهيچ
ي هصفح در. زن و عتيطب نيب كاملي هماهنگ از استيي تابلو نيا. است گشوده
 به اهيگ و گل و پرنده موجود دوي انتزاع ريتصو تنها و ستين انسان ازي خبر نخست

 در. ستيني هست از ريناپذييجدا وي الزامي بخش انسان ان،يب گريد به. خورنديم چشم
 صفحه نيهم از تيروا متن كه نيا غمر به ست،ين دختران ازي اثر هم بعدي هصفح
 دايپ داد،يم اهيگ و باراني بو كهي جنگل در صبح كي را گريهمد ما«: شوديم آغاز
 انيراو اما اند،شده ليتشكي عيطبي زهايچ از ابرها و حشرات هم باز ريتصو در. »ميكرد

 است مكنم ريتصو دنيد با واقع در. ستندين ريتصو قاب در» ما« ريضم مرجع همان اي
. هستند داستان انيراو وي اصلي هاتيشخص جنگل در حشرات نيهم كه ميكن تصور
 منظر از را متن باران به اشاره نيهمچن ويي ايبوي هانگار از هوشمندانهي هاستفاد

 هستند دختر دو كه را داستاني هاتيشخصي بعد قاب اما. است ساختهي غني روانكاو
: نديآفريم شاعرانهي ريتصو يكوتاه تينها در هم باز شخص اولي راو. كنديمي معرف

 سه جغد، كي ريتصو قاب در و» .ميكرد نگاه هم به خاموش تابشب سه شدن رد تا«
ي كي. خورديم چشم بهي عيطبي انهيزم در گل و ابر، درخت، سنجاقك، سه تاب،شب

 هيتكي گريد درخت به دست باي گريد و شده زانيآوي درختي هشاخ به دخترها از
 تابشب«ي نمامتناقض بر افزون. گرنديكدي يتماشا مشغول دو نيا. است داده

ي جا به. است كرده فيتلط وي عيطب هم را زمان واحد هوشمندانهي حداد» خاموش،
 دو ان،يب گريد به. هاستتابشب عبور زمانْ واحد شده، رفتهيپذي قراردادي واحدها

 و زننديم سرباز شده رفتهيپذي قرارداد و معمول طقِمن از ،يعيطبي انهيزم در دختر
 نام« نيگزيجا توانديم كه كننديم اديبني عيطبيي مبنا بر و گرگونيدي ارابطه و منطق

 كامالًي مفهوم زمان نيگزيجا مفهوم البته. شود مردساالر تفكر اساس عنوان به 1»پدر
 زماني حت بلكه شده، طرد هشد شناخته زمان تنها نه: استي ديتجري حت وي انتزاع

يي سو از و شونديم دهيد شكوفايي هاگليي سو از. ستين روشن همي عيطب
 از نهيكم استفاده و نديآيم شيپ در كهيي هلو ديخورش باران، باد،. برگيبي ها درخت

 از نشان هاحشره و هاگل دختران، لباس اما كنند،يم متبادر ذهن به را زييپا سبز رنگ

                                                           
1
 Name of the Father 
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 مكان و زمان: استي آرمان وي انتزاع داستاني هنيزمي عبارت به. دارند مگر فصل
 نكردني گذارشماره ديشا. است متفاوت ماي هروزمري هتجرب با و نداردي مشخص
. باشدي سنت مفهوم دري توال و بيترت شكستن درهمي براي تالش هم كتابي هاصفحه
 دختران بدن به را نندهيب توجه نگرد و پا و دست بودن آشكار لباس، نوع ن،يهمچن
  . كنديم جلب
 از دور را دخترها صفحه نيا. دارد وجود رهايتصو و تيروا دري شكاف جانيا در

 را هاانهيمور« ت،يرواي بعد بخش اما. داديم نشان گريكدي به ستنينگر حال در و هم
. دهديم ونديپ هم به را دختر دوي هتجرب ،»دنديجويم را هاچوب كصدا،ي كه ميديد
ي انهيزم با جنگل از گريديي جا در دختر دو: است آشكارتري حت ريتصو در ونديپ نيا

 به را ما نيا. هستند زدن قدم مشغول هم كنار در درختان و هاگل پرنده، وانات،يح از
ي بصر درك: ميشو آن بيعجي زيآمحس متوجه تا دارديوام كوتاه متني بازخوان

ي هرابط بر تمركز و روانكاوانه ليتأو نهادن سو كي به با. شانيصدا قيرط از هاانهيمور
 عتيطب با هاآني هرابط با) زن-زن( دختر دو نياي هرابط كه ميابييدرم عت،يطب-زن

 را زن-زني هرابط كه است عتيطب بستر نيا واقع در. است خورده گره) عتيطب-زن(
ي خوانش در و نهاد فراتر زين نيا از را پا بتوان ديشا. كنديم تيتقو را آن و جاديا

 عناصر در مشتركشاني هتجرب و هاكنش و دختر دو ارتباطي برايي رهاينظ نينماد
 نيب از رِينظ توانديم هاانهيمور توسط چوب دنيجو نمونه، عنوان به. افتي زيني عيطب

  . دشوي تلق هاآني كينزد موجب و دختر دو نيب موجود آزرمي هپرد رفتن
 موجودات دختر دو. دهديم گسترش را جنگل در هاآن مشتركي تجربه بعدي صفحه

 هم ريتصو از قاب نيا. كننديم سهيمقاي انسان روابط با را روابطشان و ننديبيم راي شتريب
 با نزاعش و بالدار مورچه مانند رنگيپي هاكنش ازي برخ كه جا آن تا ستين متن رويپ

 و اندكرده بغل  را گريهمد كهي درختان در هم باز. اندينماينم اصالً را دانه سر بر ها كنه
 رنگ و حالت در و زدن شين عمل در اند،دادهي جا را هاپشه النه شانيهادستي تو

ي خوب به را روانكاوانه ليتأو كه شونديم افتي بدن ازيي نمادها دختران ازي كي يموها
 1ونگيي يالگوكهن دگاهيد از هم داستاني رهايتصو و متن در 3 عدد تكرار. تابنديبرم

 ازي كي كه جاستآن ريتصو قاب نيا در روابطي جنبه نيترجالب اما. است تيبااهم
 ايگو. اوست كردن تماشا حال در دورتري گريد و كنديم» هيتنب« را هاپشه دارد دخترها

                                                           
1
 Jung 
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 او از هاآن خواهديم كه ابدتيبرنم» دوستش« به را هاپشه شدنكينزدي و تعصب و رتيغ
 را او و داده هيتكي درخت به كرده افتيدر كهي توجه از خرسند اما، دوم، دختر. كند دور
ي قدر داستان جانيا اما شد، دختر دوي كينزد عامل عتيطب نيشيپي صفحه در. كنديم نگاه

 به اما ت،هاسآن مشترك لذت و تجربهي نهيزم هم هنوز عتيطب چند هر. است متفاوت
 ازي كي بدن ازي انحصارخواه سر بر رقابت جاديا موجب مستقل تيشخص كي عنوان

 راندن حال در دخترها ازي كي. زديانگيبرم راي گريد خشمناك واكنش و شده دخترها
 تماشا را اوي درخت كنار در امني اگوشه در دورتر گريد دختر كهي درحال است، حشرات

 از او دورشدن موجب ناچار عتيطب با دختر كي يرابطه اديز شدن كينزديي گو. كنديم
 مهمي نكته. گردانديبازمي عاطف مثلث نيا به را تعادل عت،يطب هيتنب. شوديم گريد دختر

 در. است عتيطب- زن و زن- زني رابطه در منطق و عقل بر جانيه و احساسي رگيچ گر،يد
   .مينيبيم را عتيطب واكنش بعدي فحهص در و ميبود عتيطب بر بشر خشم شاهد صفحه نيا

 خود نيا اما. نديبجو پناه كنديم ناچار را دختران كه وزديم ديشدي باد هنگام ظهر
 به موجوداتي همه بلكه دختران تنها نه: است پناه خود خشم برابر در كه است عتيطب

ي حت لبتها )15(.كنند حفظ باد شدت از را خود تا چسبنديم جنگل درخت نيبزرگتر
 نيا. شوديم» سبك هابرگ مثل«ي راو كه چنانآن است،ي متعال هم عتيطب خشمي  تجربه
 اول ريضمي جا به جمله نيا در: شوديم آشكار داستاني راو كه استيي جا نينخست

 كهي دختر كهنيا به توجه با و شده استفاده» شدم سبك...  من«ي جمله از جمع شخص
 معّلق و گرفته فاصله نيزم از باد جهت در بنفشي پوشش اب و درخت راست سمت در

 را هاپشه نيشيپ ريتصو در كه استي دختر همان نيا. است داستاني راو او ايگو است،
  .بود كرده هيتنب

ي هصفح در. داردي مهم اريبس نقش داستان ُكل البته و ادامه درك دري راويي شناسا
 ريتصو» .ميكردي ريگيماه بود، شده پر شبيد انبار از كهي گودال در« ميخوانيم بعد

 تيواقع در اما. دهديم نشان آن با عرض هم را دختر دو و دارد نهيزم عتيطب از باز زين
 كه جاستنيهم. شد نخواهد افتي يماه شده پر باران آب از شبه كي كهي گودال در

 جمع شخص ولا ريضم از متن: شوديم دهيكش چالش به تيروا بودن اعتماد قابل
ي ريگيماه حال در دختر كي فقط ريتصو در اما. ميكردي ريگيماه ما: كنديم استفاده

) دهيخم پشتش( نيسنگي ظرف حمل حال در او سر پشت در اما، دوم، دختر. است
 كه ديآيم بر نيچن ريتصو از. هستند گنجشكزبان درختي هادانه هم هايماه. است
 را آن و كرده درستي احوضچه چاله، كي در آن ختنير و آب آوردن باي راو دخترِ
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 از را گريد دختريي جولذت وي سرگرم اسبابِ تا است كرده پر درختي هادانه با
 چوب نينمادي معنا گرفتن نظر در با. كند جادياي ريگيماهي پروراليخ قيطر
 قاب نندماي راو كه افتي ميدرخواه ونگ،ي وي روانكاو تفكر در آب وي ريگ يماه

 و عتيطب از جستنبهره با گريد دختر با خود روابط ميتنظي برا تالش در دوباره نيشيپ
ي براي راو نخست،: است ممكن تيرواي اعتباريب نيا از ريتفس دو. است آن مهار

 نيا ا،ي د؛يگويم دروغ گريد دختر با اشرابطه پوشاندن و خود تين كردن پنهان
 اوي عني است؛ي دفاع سميمكان عملكرد واقع در و ستين خودآگاه تيواقع فيتحر

  .كنديم بازگو شده جاجابه و نينمادي شكل به را خودي هفروكوفت اليام
 ازيي ايدر جنگل، ناگهان«: رسديم اوج به بعدي هصفح دري ديفرويي نمادگرا

 از پر ريتصو» .ميخورديم سر هايماهي رو كه ميشدي قرانهايقا ما و شد ها يماه
ي چوب تكه بر دوم دختر و است بيغا ريتصو قاب ازي راو است، درختي ها دانه

 از پر جنگل كه جاآن از. دارد دست در) پارو(ي گريد دراز چوب و است سوار) قيقا(
 از پر باران آب گودال: شوديم دييتأ نيشيپ ريتصو مورد در ما استدالل شود،يمي ماه
ي اگونه به كه عتيطب با زني شهود وي حس ارتباط. است بودهي راو ليتخي ماه

 به زمان و مكان از آزاد وي انتزاعي شكل به است زن با زن نيب مشابهي ارابطه مكمل
  .است شده دهيكش ريتصو

 ريتصو دختران ازي كي تنها ت،يروا جمع شخص اول ريضم رغم به قاب نيا در
 قاب از دختر دو هر است، جمع شخص اولي راو كه هم بعدي هصفح در و شده
ي هتجرب صفحه نيا. اندشده دهيكش ريتصو به پرندگان و درختان تنها و بنديغا ريتصو
 هيشب كدام چيه« كه انددهيد پرنده چند آني ط كه ديگويم باز را دخترها ظهر از بعد

 كمدست ريتصو. اندشده ريتصو هم مشابه هاپرنده اما، نخست، نگاه در» .نبودي گريد
 منطق چارچوب در و روزمرهي زندگ در. اندگونه كي از هاآن كه است نيا متضمن

 از اما. ميدهينم نسبت تيفرد ربشريغي عيطب موجودات به معموالً مردساالر و گراليتقل
 هم با مشابه ظاهر رغم به پرندگان نيا) دوستش احتماالً و(ي راو گرگونيد دگاهيد

 فروكاستن همانند. است متفاوت هم با هاآني هتجرب و زنان كه همانطور متفاوتند،
 به را هايژگيوي برخ و كنديم خالصه» گونه« كي به زين را زن مردساالر منطق عت،يطب

 و عتيطب و ستين نظركوته زن اما. دهديمي تسر و ميتعم گونه نياي اعضا تمام
  .ديستايم و كنديم درك شانيهاتفاوت و تنوع تمام با راي زنانگ
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» .زننديم حرف هم با كه ميديد عاشقي پرنده دو ها،شاخهي رو« روز انيپا در و
 همي روبرو پرنده دو درخت، دوي رو. است دهيپوش ابر و اهانيگ از ريتصو قاب شتريب

 باي راو. نگرنديم پرندگان به دورتر و ريتصو نييپاي گوشه در دختر دو و اندنشسته
 اما. ستين بنفش گريد و كرده رييتغ شيموها رنگ و كنديم اشاره هاآن به دست كي

 توجه جلب ريتصو چپ سمتي باال گوشه در اديز نسبتاً سطح باي گريد قرمز رنگ
 راه غروب در م،يديجويم را هلوي برگها كهي حال در ما«: ميخوانيم آن ريز كه كنديم

ي روانكاو ليأوت در كهيي نمادها هم باز» .بود بزرگ سرخي هلو كي ديخورش. ميرفت
ي مادي هجنب و جان،يه احساس، هم جا نيا در. اندپركرده را ريتصو قاب هستندي بامعن
 هاآن كردن خطاب عاشق و پرنده دوي گفتگو ريتعب. هستند پررنگ بودني هتجرب

 بهي انسان عواطف و حاالت دادن نسبت ؛)دياوريب ادي به را هادرخت كردن بغل ريتعب(
 از متني غنا كنار در موجودات؛ تمامي ستيزهم و آرامش و يهماهنگ عت؛يطب

 در را عتيطب وي زنانگ يحركت ويي بساوا ،يداريشن ،ييايبو ،ييچشا ،يينايبي ها انگاره
 به عتيطب-زن و زن-زني هارابطه جا نيا در. است داده ونديپ هم بهي آرماني تعادل
 جاديا به گريكدي كنار در كيناُرگا وحدت كي در زيچ همه و دهيرسي پختگ و كمال
  .  انجامنديم مسرت و لذت

 تا را دختران تابشب سه. رسديم انيپا به شب با بود شده آغاز صبح با كه داستان
 مانيپ ازي نشان دختران» .روشن تابشب سه« بار نيا اما كنند؛يم بدرقه جنگل آخر

 در كهي درخت همان ،اندكنده جنگل درخت نيبزرگتر پوستي رو بر را شانيدوست
 ر،يتصو مركز در كه مينيبيم را دختر دو قاب در. بودند دهيچسب آن به باد وزش هنگام

 اما اند؛گرفته آغوش در را گريهمد عتيطب ازي انهيزم با هم هنوز و شهيهم از بزرگتر
 خط كي با كه مينيبيم را فيظري آب گل دو نقش هاآني هنيقر به و روبروي هصفح در

  .اندافتاده جدا هم از) بلند درخت كيي هتن ديشا(ي اقهوه دراز
 تا شوديم آغاز صبح از زمان چرخه. استي خط دوست دو در تيروا ساختار

 تا دختران آزرم و فاصله از روشن،ي هاتابشب تا خاموشي هاتابشب از شب،
ي منظر و عت،يبط ،يزنانگي هتجرب شهود، شور، احساس،. شانياي آغوشهم وي كينزد

 دل در است، جنگل هم داستان مكان. هستند رهايتصو و متني هايژگيو از گرگونيد
 و عرفي هاچارچوب از خارج ؛ييگرايماد و تمدن از دور به و شهر از رونيب عت،يطب

 شكلي زنانگ و عتيطب باي دوست و است،ي خالي مردانگ و مرد از دوست دو. قانون
  .زن و زن اي باشند، زن و عتيطب تواننديم انداست دوست دو. رديگيم
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 آن، روان و ساده ريتصاو و متن و دوست دوي بدن وي ستيز ،يمادي هاجنبه رغم به
 مرز ن،يا بر افزون. است شاعرانه و فيلطي رهايتعب از پر ريتصو و متن در داستان نيا
 وي تزاعان همه تيروا متن و ريتصاو. ستين مشخص آن در تيواقع و اليخ نيب

 هايماه مينيبيم شد،ي ماه از پر جنگل كه ميخوانيمي وقت مثالً. هستند زيانگ اليخ
 مفرد شخص اول منِ( دختر كي ذهن در داستان كل ديشا پس. هستند درختاني ها دانه
 تنها ديشا باشد، افتاده اتفاق) است شياليخ دوست همراه كه جمعي ما نه و ،يراو
 فاصله جانيا و اكنون ازي دفاعي هاسميمكان با كه است نوجوان دختر كي يايرو

 دوست دو ديشا. كنديم انيب راي اسركوفته ليميي جابجا و نمادها از استفاده با و گرفته
 بند از) اليخ عالم در( توانستهيم كهي آزادي فضا تنها است،ي دختري ايرو تيروا

 زنانه وي شهود ،يحسي اتجربه از و شود رها منطق وديق و تمدن الزامات ،يمردساالر
 درانداختن و انيعصي برا زنانه اقياشت انيب دوست دو ،يخوانش نيچن طبق. ببرد لذت
 زين صورت در ريتصو و متني هرابط كه جاستنيا جالب. است گرگونيدي طرح

ي فرامنطقي هرابط مشابه خود نيا و معناستي هاتيقطع عدم و هاشكافي هدربردارند
ي ههوشمندان و خالقي واكاو. است عتيطب-زن و زن-زني شهود وي حس متقنريغ و

يم ليتبدي غن و عيبدي اثر به را دوست دو هاآن فروكاستن بدون دهيچيپ روابط نيهم
  .  ديافزايم را خوانش ازي ناش لذت و كند

  

  يريگجهينت. 4
. است افتهي يونروزافز تياهم جهاني كنون تيموقع در ستيز طيمح و عتيطب به توجه
 واكنش زماني اقتضا نيا بهي نحو به اندكرده تالش همي ادب مطالعات وي انسان علوم
 بلكهي ادب وي انسان علومي هاپژوهش در تنها نهي كرديرو نيچن متاسفأنه اما. دهند نشان

 افكار. ستين شدهشناخته و ندارد رواج چندان رانيا دري روشنفكري هانهيزم گريد در
 هم آن به هارسانه توجه و ستيز طيمح موضوع بهي مردمي هاتيحساس وي عموم
 بدن و زن ست،يز طيمح عت،يطب به توجه كه استي حال در نيا. نداردي بهتر تيوضع

 اتيادب آثار جمله ازي فرهنگ محصوالت درك و خوانش د،يتول در تازهي منظر توانديم
 خوانش م،يديد سميفمنبومي معرف از پس نوشتار نيا در كه چنانآن. ديبگشا كودك

 نامشكوفي هاجنبه به نسبت را ما تنها نه چارچوب نيا در دوست دو و نگيليد نگ،يليد
 گسترش تنوع، شيستا ست،يز طيمح از حفاظتي نهيزم بلكه سازد،يم آگاه آثار نيا

  .آورديم فراهم را مختلفي هانهيزم در گرگونيدي هادگاهيدي بررس و طرح وي برابر
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