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  رازهاي سرزمين منبازنمايي جنسيت در رمان 

  ∗ زينب صابرپور ∗  

  ي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتر
  چكيده

 .ايم  كرده بررسي نحوة بازنمايي شخصيت زناننظر را ازرازهاي سرزمين من  در اين مقاله، رمان     
از نظريات سـيمون دوبـووار دربـاب        هاي انتقادي تحليل گفتمان براي بررسي متن و           از روش 

دهـد يكـي از     نشان مـي رمان به اين روشتحليل . ايم  كردهها استفاده جنسيت براي تبيين يافته  
هاي مهم نحوة خاص تصوير زنان در اين رمان، تغيير در جفت تقابلي زنانه اسـت؛ بـه            ويژگي

ر اينجـا بـه دوگانـة مـادر     لكاته كه هـدايت آن را پررنـگ كـرده، د       / اين معنا كه دوگانة اثيري    
پررنگ كردن نقـش سياسـي زنـان در          ديگر،   ويژگي. بدل شده است  » نشمة سلطنتي «/ انقالبي

بينـي و آزادانديـشي سياسـي     انقالب، تأكيد بر اهميـت حـضور زنـان و نيـز اقتـدار و روشـن             
اي هـ  فـرض   ها و پـيش     داوري   در متن مسئلة زنان و ارزش      نهفتها ايدئولوژي   جدر اين . هاست  آن

 بر خـوانش نويـسنده از تـاريخ    ي و طبقاتي بدل كرده و  اي سياس   ها را به مسئله      آن دربارةرايج  
ـ  استعارة سرزمين به  . تشته اس اثر گذا ) موضوع اصلي رمان  ( شـكل ذهنيتـي     بـه  نيـز  مـادر ةمثاب

  .اي بر متن حاكم است اسطوره
 رازهـاي سـرزمين  وژي،  بازنمايي جنسيت، تحليل گفتمان انتقادي، ايدئول : كليدي هاي  هواژ

  .، رضا براهنيمن

                                                
 zainab.Saberpour@gmail.com:  نويسندة مسئول*

 9/5/1392: تاريخ پذيرش    6/3/1392: تاريخ دريافت
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   مقدمه. 1
هاي مورد توجـه در       بازنمايي جنسيت، تحوالت تاريخي و آثار اجتماعي آن از موضوع         

هـايي مهـم و       هايي كه براي چنين بررسـي       يكي از حوزه  . مطالعات مرتبط با زنان است    
مـسئلة  . مع اسـت   ميراث مكتوب و تاريخ فرهنگي جوا      ةمثاب نمايد، ادبيات به    مناسب مي 

هاي ناظر به آن در رمان  هاي جنسيت و گفتمان ، بازنمايي پژوهش مورد توجه ما در اين 
 ،جنسيت چه در حـوزة نقـد  مسئلة  1.اثر رضا براهني است  ) 1366( رازهاي سرزمين من  

رازهاي سـرزمين    رمان و در مورد توجه براهني بودههموارهچه در حوزة آفرينش ادبي  
  بـا اين رمان. اين توجه و اهتمام آشكار است  - ادامه نشان خواهيم داد    كه در  چنان -من
هـاي    هم در قالب كنش   صورت نمادين  ، زنان را هم به    رشي انتقادي به تاريخ انقالب    نگ

اين تصوير كنـشگر و قدرتمنـد   . داند  نيروهاي پديدآورنده و مؤثر در انقالب مي   ،روايي
 نادر اسـت و  رازهاي سرزمين مناسي پيش از هاي اجتماعي و سي  از زنان در ميان رمان    

   .دشمار آور بههاي تغيير   را بايد از متن آن،از اين نظر
  از طـور خـاص    كه براهني از جنسيت و به     را  هاي تصويري     ويژگي  پژوهش  در اين 

انـد، در پيونـد بـا بافـت          هايي كه اين تصوير را توليد كرده       دست داده و گفتمان    زنان به 
 اغلـب به اين منظور، . ايم كرده و اجتماعي پديد آمدن اين رمان تحليل         سياسي تاريخي،

  و هـاي تحليلـي تحليـل انتقـادي گفتمـان بهـره بـرده            توصيفي و پارادايم   هاي  روشاز  
 سـيمون دوبـووار و   ويـژه   بـه ، مـوج دوم هـاي  نيستدرزمينة جنسيت نيز به نظريات فم 

 در ايـن مقالـه، جنـسيت     ترتيـب بـه ايـن   .ايم نظر داشته جنس دوم كتاب  طور خاص    به
شـناختي تلقـي      هاي زيست    اجتماعي دربرابر ويژگي    -اي فرهنگي   درمقابل جنس، مؤلفه  

هاي مختلف بازنمودهاي جنسيت در متن رمان بـه مـا كمـك         بررسي مؤلفه . شده است 
جملـه متغيرهـاي   زخواهد كرد به نحوة معنادهي به جنـسيت براسـاس شـرايط بـافتي ا     

  .داشته باشيماي  نگاه تازه سياسي و اجتماعي

   دربارة رمان. 2
 آثار داستاني مانندتالش كرده   )  دارد  صفحه 1270 (رازهاي سرزمين من    رمان براهني در 
روايتـي ديگـر از   )  چـاه بـه چـاه   وپس از عروسي چه گذشـت      ،آواز كشتگان (پيشينش  
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رقـة دمـوكرات   وقايع داستان از قائلة ف. دست دهد انقالب و وقايع پيش و پس از آن به        
 را اني، يعنـي زمـاني نزديـك بـه سـي سـال      اهللا طالقـ  در آذربايجان تا درگذشـت آيـت    

  از منظري سياسـي و بـا ايـدئولوژي خـاصِ          رازهاي سرزمين من   ة نويسند  .گيرد  دربرمي
د كـرده بـا تعـد   او تـالش  . دهد دست مي  به تاريخي ةتصويري دروني از يك دور     ،خود

ــدايي و   ــضايي چندص ــان، ف ــراوي ــسائل و   كليش ــد آورد و م ــان پدي ــدرن در رم  م
. هاي مختلف بازنمايي كنـد  را از ديدگاه) يا تاريخي وانمودشده  (هاي تاريخي     شخصيت

شـناختي آن بـا     و همـاهنگي معرفـت  كاربست ايـن شـكل مـدرن     در   اوميزان موفقيت   
  . )1031: 1377ميرعابديني، : ك.ازجمله ن(محتواي رمان، محل بحث بوده است 

از كرازلـي    . اسـت   سروان كرازلـي    حسين تنظيفي، مترجمِ   ،محوري رمان شخصيت  
هاي  سرهنگ جزايري و دوازده نفر از گروهبان      . مستشاران نظامي آمريكا در ايران است     

ها و سـرهنگ   گروهبان. كنند   ترور مي  دليل نفرت از رفتار او     پادگان اردبيل كرازلي را به    
   در زندان اخبار مـرتبط بـا مـاهي    حسين .شود  مي و حسين به حبس ابد محكوم        ،اعدام

 - وآمد دارد  همسر سابق سرهنگ كه در جواني او را ترك كرده و اكنون به دربار رفت-
 فرمانـدار نظـامي فاسـد    ،هـاي مربـوط بـه زنـدگي تيمـسار شـادان        روايـت  همچنينو  

ين با نزديك شدن به روزهاي انقالب، حـس . كند   و خانوادة او را پيگيري مي      ،آذربايجان
كند تهمينـه،    تالش مياو پس از آزادي. شود زاد ميهمراه جمعي از زندانيان سياسي آ   به

تهمينه در جواني عاشق مردي به نام ناصر بـوده كـه            .  را بيابد  ،خواهرزن تيمسار شادان  
ها بعد، فرزنـد تهمينـه و ناصـر بـه اتهـام قتـل        سال. توسط تيمسار به قتل رسيده است     

هـاي مبـارز عليـه شـاه       و پس از آن تهمينـه بـه گـروه     شود  مي تيمسار محكوم و اعدام   
 كه مدير دبيرسـتاني در      -حسين در تظاهرات خياباني با فردي به نام ابراهيم        . نددپيو مي

  هوشـنگ . گذرانـد    را در منـزل او مـي       شود و روزهاي انقـالب       آشنا مي  -جواديه است 
هاي فراماسوني تحـت       سازمان رتبة ساواك و     برادر تهمينه كه اكنون از نيروهاي عالي       -

فسر دليل اطالعش از اعدام چهارده ا  مصمم شده حسين را به-در ايران استامر آمريكا 
وجوي حسين براي يافتن تهمينه، زنـي    جستدر.  ببرد بينايراني به جرم قتل كرازلي از     

رقيـه در جـواني   . كنـد   به حسين كمـك مـي  ،به نام رقيه كه از همسايگان ابراهيم است       
گالب كه از دوستان ابراهيم   اما مردي به نام حاجي ؛وسپي و ساكن شهر نو بوده است      ر
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در روزهاي پس از انقالب، ابراهيم . كند است، با او ازدواج و او را از آن محيط دور مي
آمـوزانش در جريـان انقـالب،      با شنيدن خبر كشته شدن تعداد زيادي از بهترين دانـش          

 نبردهاي مـسلحانة  را در  كه همسرش    -حسين با رقيه  . ميرد شود و مي    شدت متأثر مي   به
 امـا شـب پـيش از    گـذارد؛   قـرار ازدواج مـي     -يكم بهمن از دسـت داده اسـت       و بيست

 كه رئيس سازمان -ماهي و معشوقش فرزام. شود  ازدواجش به دست هوشنگ كشته مي     
در  -هاي داخلي و خارجي ايـران اسـت         فراماسوني، دالل اسلحه و مغز متفكر سياست      

وجو  ها جست  در ايران، رقيه پس از مدت     . رسند    قتل مي  لندن به دست افراد ناشناسي به     
اهللا طالقاني، بـر اثـر    زمان با مرگ آيت تهمينه نيز هم. كشد يابد و او را مي هوشنگ را مي 
  .ميرد ريزش آوار مي

   رازهاي سرزمين منبازنمايي جنسيت در . 3
 همـواره  ،تبـع آن در ادبيـات فارسـي     راي كهن و به   در نظام فرهنگي و اجتماعي مركزگ     

 يكي اصلي و ديگـري فرعـي حـاكم    :بر دو عنصر متضاد   نگاهي دوانگار و تقابلي مبتني    
مـرد قـرار    / بنـدي زن    اين نگاه مجموعة افراد انساني را نخـست در تقـسيم          . بوده است 

عنوان ابـژه بـا     هل شناسا را اشغال كرده و زن ب       مرد همواره جايگاه سوژه و فاع     . دهد  مي
بنـدي   طبقـه  اش فرض برمبناي جنس و رفتارهاي جنـسي    شكل پيش  نگاهي بيروني و به   

شـود كـه محتـواي آن       سـاخته مـي     زن بد از آن   / اي معادل زن خوب     د و دوگانه  شو  مي
هـاي دانـايي در هـر گفتمـان،      بنـدي    مطابق با شرايط فرهنگـي و اجتمـاعي و صـورت          

  .   استپذيرتغيير
لكاتـة  / بندي در دوران معاصـر، مربـوط بـه اثيـري     دهي به اين طبقه  ناممشهورترين  

انه ياد كـرده و  زن فتّ/  از آن با عنوان زن آرماني)1383(زاده   حسين. هدايت است صادق  
صورت تطبيقي در ادبيات اروپايي  ردپاي آن را در ادبيات كالسيك، ادبيات معاصر و به       

 هم هاي مرتبط با زن در ايران باستان         در نگره  يساز  ردپاي اين دوگانه   .نشان داده است  
زن نيـكِ  ( ناريـگ    : اسـت   اشاره كـرده    به آن  )66: 1369( مزداپور   كه  شود؛ چنان   ديده مي 

 آن را نــوعي )13: 1387(همچنـين، حــسيني  ). دختــر اهــريمن(و جِـه  ) آفريـدة هرمــزد 
 .نـسته اسـت   فرهنگ مردساالر دا   ستيزي پنهان و حاصل ساختارهاي ذهني حاكم بر         زن
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دور «: دانـد   اين باور فرهنگي و نظام مردساالر را غيرايرانـي مـي  تاري خاستگاهجالل س 
جـاي ادب ايـران نقـش بـسته،      سـتيزي و خوارداشـت زن كـه در جـاي         نيست كـه زن   

  ). 17: 1373(» .ريگي از تعاليم بودايي و مانوي باشد مرده
ـ     در دهة شصت بنابه ضرورت شرايط اجتماع       ر  د ا توجـه بـه تغييـر      ي و سياسي و ب

هاي انديشگاني حاكم بـر   هاي زيربنايي و ساخت    نگرش ،گفتمان هويتي غالب در ايران    
انگار   در فاصله گرفتن از نگاه دوگانهرازهاي سرزمين من .بودادبيات نيز در شرف تغيير 

پـردازي     دگرگـوني در شخـصيت   امـا ازنظـر   ؛ موفقيتي نداشـته   ها  و تقابلي به شخصيت   
نان، درآميختن ايدئولوژي سياسي با هنجارهاي عرفي درباب زنان و بدل كردن دوگانة ز

ايـن  . هـاي تغييـر اسـت        يكـي از مـتن     2،نـشمة سـلطنتي   / لكاته به مادر انقالبي   / اثيري
گيـري   دگرگوني و گره خوردن جنسيت و رفتار جنسيِ بهنجـار و نابهنجـار بـا موضـع         

رازهاي  اما در ؛بينيم ار اين دوره هم مي  وبيش در ساير آث     سياسي و طبقة اقتصادي را كم     
براهنـي   . اسـت  آن، اين مسئله جلوة پررنگي دارد و يكي از مضامين اصلي         سرزمين من 

اين سير از لكاته به اثيري، نفرين ادبيات مـا بعـد از    «: انگار به زن است     مخالف نگاه دو  
درست و حسابي ايم كه زني  صادق هدايت است و تاكنون كمتر در ادبيات معاصر ديده   

بنـدي    اما اين رمان هم از اين نگاه بيرونـي و تقـسيم  . )106: 1374براهني،  (» .ساخته بشود 
تر،   در آن طرحي ديگر، طرحي سياسي فقطخوبي و بديِ ناظر به جنس خالي نيست و          

  .تري شده كه هدايت آن را پررنگ كرده است بندي كهن جايگزين مقوله
 در دو دسـته جـاي   طـور مـشخص    بـه مـان، افـراد  در زيرساخت انديشگاني ايـن ر    

يا از عامالن حكومت هستند و اين دوگانـه   يا انقالبي و عليه سلطنت پهلوي       : گيرند  مي
وابـستگان  (گاه و نشانة بد بودن ايـن افـراد    ترين جلوه   مهم. بدي است  /متناظر با خوبي  

شـرايط نـابرابر   دارانـي كـه از    سلطنت، مشاوران آمريكـايي رژيـم، بازاريـان و سـرمايه        
هـايي از   جلـوه  كهبيش از اين يعني   ؛هاست  در زندگي جنسي آن   ) برند  اجتماعي سود مي  
 با شرحي  را ببينيم، خيانت به كشور و ملت، سوءاستفاده از قدرت وفساد مالي و اداري

. كنـد  گلشيري هم به اين نكته اشاره مي. يميرو متعارف جنسي اين افراد روبه از روابط نا  
مسئلة اصلي آن حكومـت  «د است براهني تاريخ را چنان تصوير كرده كه گويي      او معتق 

هاشـان   تنه  است مدام بر مدار پايين      اند، پس كافي    كاره بوده   اين بوده كه زن و مردش آن      
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ها هم از همـين       چيز را به همين مركز حوالت بدهيم و عيب آمريكايي          قلم بزنيم و همه   
ويـژه    روابط جنـسي نامتعـارف و بـه       ). 466: 1378ي،  گلشير(» .مقوله هست و خواهد بود    

 نشانه   است و  هاي درباري و حاميان پهلوي      جنس مختص خانواده    برقراري رابطه با هم   
 اين موضوع هم دربارة. لحاظ سياسي ها به نتيجة خائن و فاسد بودن اين شخصيتو نيز 

الي، (و هم زنان ) م كرازلي، هوشنگ و فرزا بيلتمور، تيمسار شادان، (مردان صادق است    
هاي رمان مـشهود    تمام شخصيتط رفتار جنسي با موضع سياسي درخل).  عنبر و ماهي
 يعنـي   را باز توليد كـرده اسـت؛       رمان در زيرساخت خود گفتمان غالب      واقع، در .است

» فحـشا « را با معيار )808: 1366براهني، (» هاي مؤسسات سلطنتي جرم« كه  همان گفتماني 
   .سنجد  مي)جا همان(

 بر نقـش فعـال و كنـشگري مـؤثر زنـان در جريـان            تأكيد اين رمان   ،از سوي ديگر  
ها نسبت داده  اي كه به آن بيني و قدرت رهبري اي اجتماعي و سياسي و نيز روشن واقعه

 -ها دريـغ شـده      اجتماعي از آن  و   و مطابق روايت رمان، در فرايندي تاريخي         -شود  مي
هايي كه  در قياس با ساير رمان.  بنمايدسابقه   بي عصر  مموجب شده است در ميان آثار ه      

ـ    و سياسي نشان مي    حضور زنان را در وقايع اجتماعي       اغلـب هـا    بـراي آن   ، ولـي  ددهن
، شـازده احتجـاب   ،  هايش  چشمازجمله قياس كنيد با     (اند     و قرباني قائل   هاي فرعي   نقش
زنـان را داراي تـأثيري     مـن رازهاي سرزمين ،...) و62زمستان  ،  باغ بلور  ،ها   ادريسي خانة

كلـي دور از عرصـة وظـايف خـانگي تـصوير       ها را به  آن وداند واقعي و نقشي مهم مي   
تفكيـك و بـا     جنبة بازنمـايي شخـصيت زنـان را بـه     از اين دو هريك، در ادامه.كند  مي

   .دهيم هايي از متن نشان مي مصداق

  روسپي/ مادر: هاي تقابلي جفت. 1 -3
 زنـان را در طـرح رمـان در          ربـارة بندي ناظر به جنس د      تقسيم ، من رازهاي سرزمين در  

نقش نـاظر   فقط  در اين رمان، حسين     . توان ديد   قهرمان هم مي   رويارويي قهرمان و ضد   
، تيمسار شادان و ندو راوي رويدادها را دارد و دو شخصيت اصلي كه درمقابل يكديگر 

 طيفـي از  ،در هـر گـروه  . ه هستنداي ديگر، ماهي و تهمين   يا در معادله   سرهنگ جزايري 
زديك دارد و شخـصيت عنبـر   ماهي با الي روابط ن: كنند زنان نيز اين دو را همراهي مي     
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 يعنـي خيانـت بـه انقـالب، تعلـق بـه       هاي بنيادين ايـن دو   ازنظر ويژگي  رمان در پايان 
در . هـا شـباهت اساسـي دارد     با آن،پيشگي جنسي طلب و نيز خيانت   بورژوازي فرصت 

 رقيه و مادر ابراهيم حـضور  اه   از ميان آنگيرند كه ر تهمينه هم زنان ديگري قرار مي  كنا
 - با اين حال، شكوه، مريم، فرنگيس، مادر حسين و مادر مرتضي هم        . دارند تري  پررنگ
هـاي   يويژگـ . انـد    مطابق همين الگو خلق شـده      -هايشان   فرعي بودن شخصيت   باوجود

 دارنـد و از    اي   كه خـصوصيات مادرانـة برجـسته       مشترك همة زنان اين گروه آن است      
  . بين و زيرك هستند ي صادق، روشنهاي مخالفان سرسخت حكومت و انقالبي

در اين رمان براي بازنمايي زنان، طرحـي سياسـي جـايگزين طـرح دوگانـة قبلـي                  
به اين ترتيب كه در سطح نخست، موقعيت فرد در نسبت با          . شده است ) لكاته/ اثيري(

كار گرفته شده و در سطحي ديگر، مـادر درمقابـل        به  او اي سنجش اخالقي  حكومت بر 
 زنان رمان خلـق   گرفته و از تلفيق اين دو انگاره خوبي دربرابر بدي، قرار    ةمثاب لكاته، به 

 ايـدئولوژيك و گفتمـان غالـب در عرصـة           سازي، خود معلـول نگـاه       اين تيپ . دان  شده
هـاي   ويژگـي بـه ضـرورت داسـتان،    بناه در هر گرو. جنسيت در بافت خلق رمان است 

هاي داستاني نيـز در سـطح    ضرورت. اند  درآميختهتيپيكال و عمومي با برخي خصايص    
 ،طريـق اولـي   اريخ سياسي و اجتمـاعي ايـران و بـه   ديگر، متأثر از خوانش نويسنده از ت    

ايـي  گر هاي چپ، قوميت گفتمان.  است كه نويسنده به آن تعلق دارد برگرفته از گفتماني 
سـت دادن روايتـي   د واقع بـه  وة آشكاري دارند و كار نويسنده در      نيسم در رمان جل   و فم 

 تـاريخ انقـالب اسـت كـه بـه      ويـژه   از تـاريخ و بـه  -ها  و برمبناي اين نگره  -ديگرگون
   . وجهي كنايي و استعاري نيز يافته است،ضرورت شرايط نشر

 معشوق حسين و غايت      او ين، همچن . رمان است  مينه نمايندة تيپ مادران انقالبي    ته
 اما از طريق ؛حضور عيني او در رخدادهاي رمان اندك است. وجوهاي وي است جست

هاي محوري حـسين       بسياري از كنش   زيراحسين تأثيري چشمگير در سير وقايع دارد؛        
مينه و مالقـات بـا او انجـام     با انگيزة يافتن ته-دهند  كه طرح آن را شكل مي -ندر رما 

.  معشوق رمان، جلـوة مادرانـة آشـكاري دارد       -ترين زن   خصيت تهمينه، مهم  ش. دشو  مي
. از مبارزهاسـت . اي نيـست  كـاره «: شود  فرزندش تعريف مي زبان شخصيت مبارز او از   

همين چند سال پيش پسرش را  «؛)481، همان(» شناسندش خاطر پسرش همه مي بيشتر به
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 .)483 ،همـان  (»همـان زمـان شـروع كـرده    گويند اين زن مبارزه را از   مي. تيرباران كردند 
ها هستند كه     خيلي از جوان  «: ست ا  انگيزد، از نوع مادري     كششي كه او در ديگران برمي     

 دوست داشـتن  براي خود او هم. )1025 ،همان(» .خواهند جاي پسر تهمينه را بگيرند      مي
شـته  هـايي كـه دوستـشان دا    چرا من بـه آدم «: ديگري با نوعي حس زايش همراه است     

ها را از بطن  ها را خودم خلق كرده بودم، و انگار همة آن  طوري كه انگار همة آن-بودم
فرايند ذهني دوست  در اين نقل،. )1260 ،همان(» رسيدم؟   نمي -خودم بيرون كشيده بودم   

شـود و بـا آن     به فرايند مادي زايش و مادري بدل مـي       درنگ  داشتن درمورد تهمينه، بي   
 فرايند مـادي از نـوع       ،هر دو  ،»بيرون كشيدن «و  » خلق كردن «ندهاي  فراي .پايه است   هم

) در اينجا تهمينه(ارادي هستند؛ اين نوع فرايند حداكثر كنترل و هدفمندي را به كنشگر     
   .دهد نسبت مي

 معشوق جلوة تنانه و جنسي خود را از دست داده و به مادر ،رازهاي سرزمين مندر 
 اينكهبا توجه به ) تهمينه و الي(ياس توصيف دو خواهر در اين مورد، ق. شده استبدل 

هـاي   حـسين وقتـي عكـس    .  توجـه اسـت    درخورشده،  تأكيد  ها    بر شباهت ظاهري آن   
چه كـسي بـه ايـن دختـر         « :گويد   در توصيف الي مي    ،بيند  كودكي اين دو خواهر را مي     

آدم هـايش را جلـو بيـاورد و هـوا يـا       كوچك در اين سن و سال آموخته است كه لب         
آيـا در   . توانـد   كوشد؛ و نمـي     رويش را به اين صورت ببوسد؟ و تهمينه مي          نامرئي روبه 

كودكي سال، حتي در  تنها در قالب زني بزرگ     تهمينه نه . )699،  همان(» اش نيست؟   خميره
در «دور اسـت؛ ايـن ويژگـي بنيـادين او امـري ذاتـي و                 هاي معشوقي به    هم از دلبري  

بـا  . دهد  رويكرد رمان را به تهمينه و به زن بيشتر نشان مي        اين مسئله  .است» اش  خميره
اينكه تهمينه در كودكي قدرت انتخاب ميان رفتارها را ندارد، آنچه نويـسنده در الـي و                 

 در تهمينـه    -هـا   محـور بـودن زنـانگي در آن          يعني خودنمايي و پيكر    -پسندد  ماهي نمي 
 ي تهمينـه، دو نگـرة بنيـادين       پـرداز    در اين نحوة شخصيت    .شكل فطري وجود ندارد    به

 بودن عصمت و پاكي حكايت دارد و نگرشي كه   باوري كه از ذاتي و جبلّي:وجود دارد
جـايي ديگـر،   در . كنـد   تهمينه به اين شكل خـاص معنـا مـي   بارةپاكي و عصمت را در   

  :گويد بيلتمور در توصيف او مي
.  سـياه تـنش بـود   حـاال هـم لبـاس    [...] خواهرزن تيمسار عجيب شبيه خواهرش بود    
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مثل آدمي بود كه چهار پنج ماهه حامله است، و يا  . آمد  نظر مي  شكمش قدري گنده به   
انـد، ولـي مراقبـت كامـل از شكمـشان       شان را به دنيـا آورده     هايي بود كه بچه     مثل زن 
صورت يك شكم پنج شش    ماهگي، بلكه به   د، و درنتيجه شكم، نه به حالت نه       ان  نكرده

   .)206همان، ( است ماهه حامله مانده
 تهمينه نوعي زيبايي مادرانه جايگزين جاذبة شهواني   كه روشن است، در ظاهرِ     چنان

را در سراسـر اثـر حفـظ        » مادر سوگوار « اين ظاهر دائمي     تهمينه .خواهرش شده است  
حـوة  مقايـسة ن    بيلتمـور بـا ايـن دو خـواهر،          بخش، يعني رويـارويي     در همين . كند  يم

هـا و   در توصيف الـي، نقطـة تمركـز بيننـده چـشم         :  است ه جالب توصيف الي و تهمين   
سـت؛   اهـاي پيكـرين معـشوق در او     موهاي بسيار سياه، رنگ پوست و سـاير ويژگـي         

 و   پيكـرين مادرانـه   هـاي  ، نگاه راوي معطوف به ويژگـي صيف تهمينهدرحالي كه در تو 
بنـد درمـورد تهمينـه    بسامد باالي واژگان مرتبط با توالد در همـين  . استاو لباس تيرة   

 توجـه  درخـور .  اسـت  و تأكيد بـر آن  همين مفهوم مادري   تكرار)  و بچه  شكم، حامله (
 در قالـب زنـي فاسـد و    وارش و خواهر، الـي بـا پيكـر معـشوق     است كه از ميان اين د     

يـك  «هـاي مختلـف رمـان       شـود و از زبـان شخـصيت         پـردازي مـي     منحرف شخصيت 
 )983 ،همـان (» احمـق « و   )1144 ،همـان (» منيـاك نيمفو«،  )216 ،همـان (» گوشت شهوي  تكه

شود؛ درحالي كه از تهمينه به مبارز، مادر انقالب، هوشمند، معناي انقالب و       خوانده مي 
شكلي مفرط از جنسيت عاري شده  تهمينه در اين جلوة مادرانه، به. شود رهبر آن ياد مي 

 زدوده شـده  شاز وجـود كلي  او بخش مادرانة زن است كه تنانگي زنِ اغواگر به      . است
بووار، (همان ترسي كه پسربچه در بازيافتن زنانگي در مادر و درك پيكرمندي او              . است
. )606: 1366براهني، (شود   دارد، در تصور حسين از زنانگي تهمينه ديده مي)244 /1 :1380

ه  ديداوپردازي   در اين بخش از شخصيتنانگي و تنانگي تهمينهاين ترس و نفرت از ز    
ام و هرگز اجـازه   بازي كرده بار عشق ام، و يك بار عاشق شده  من در عمرم يك   «: شود  مي

بـار در    يـك «تأكيدهاي سلبي بر ). 270همـان،  (» .ام دست مرد ديگري به تنم بخورد    نداده
ن تهمينـه و  كرد در خدمت اثيري   ،درنهايت» ام  اجازه نداده «و  » هرگز«،  »بار يك«،  »عمرم

ابزاري براي توليد مثل فروكاسته و     از  ترتيب كه پيكر او     به اين  است؛ زدودن جنسيتش 
   .شود از گناه بري مي
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اي را   براهني شخصيت تهمينه را از اسطورة سهراب وام گرفته و اين وجه اسـطوره             
حسين درحالي كه منتظر آزاد شدن زندانيان سياسـي      . در شخصيت او حفظ كرده است     

زن «: بينـد   زادن سهراب توسط تهمينه را مير رؤيا د ،در روزهاي منجر به انقالب است     
انگـار غـولي را در زيـر پوسـت          . شكمش عجيـب برآمـده بـود      . موهاي بلندي داشت  

غولي كه تهمينه آبستن آن است، انقالب اسـت         . )527 ،همان(» .شكمش مخفي كرده بود   
. آيد  اي شخصيت به كار نويسنده مي        وجه اسطوره  ،و براي رساندن اين مفهوم استعاري     

انتخـاب تهمينـه   . توان خوانش داستان از تاريخ را در همين انتخاب ديد ميضمن اينكه   
 ، نويـسنده  ويژه اينكه   ؛ به اي براي زادن انقالب معنادار است       از ميان همة مادران اسطوره    

   :خود به داستان رستم و سهراب و نقش تهمينه در آن نگاهي ويژه دارد
ء استفاده شده     عنوان يك شي   رده، درواقع از او به     است در پشت پ     تهمينه موجودي 

او وسيله قرار گرفته تا ساخت تاريخي ايران، كه مبتني بر پسركـشي اسـت،     . است
درواقع، تاريخ مذكور عبارت است از نگه داشتن زن در پـشت صـحنه،             . بيان شود 

آوردن مردها بر روي صحنه، كشته شدن جوان به دست پير، و ابقـاي قـدرت پيـر     
   .)133: 1351براهني، (

   .  بازتوليد شده است همين زيرساخت تاريخي عيناً نيزدر رمان
بازنمـايي مـادران    . معناسـت  بي تنهايي، مثل مادري الي     به با اين حال، مادري تهمينه    
پـذيري    كنش درسـت و مـسئوليت     «با  » فطرت مادرانة زن  «رمان از طريق پيوند گفتمان      

 ارزش مادرانة اين زنـان بـا ارزش ديگـري كـه      رمان يعني در  ؛شود  حاصل مي » سياسي
 پيوند خورده   ،ست ا  گيري و بينش صواب سياسي      مندي انقالبي و نيز جهت      همان كنش 

 بيـان   ،يكـي :  دارد مهـم كـاركرد    شخـصيت تهمينـه در قالـب مـادر انقالبـي دو            .است
ــت ــري   جه ــي و ديگ ــت انقالب ــحيح حرك ــري ص ــت  ،گي ــزوم و فوري ــشان دادن ل  ن

ي فردي و مبارزة جمعي براي انقالب كه برآمده از ايدئولوژي چپ حاكم ازخودگذشتگ
ترين شكل  را به پررنگ» صفت مادر قهرمان«تهمينه، حضور شخصيت در . بر رمان است

  . ينيمب مي
بـه همـين جهـت،     . مادر وظيفه دارد مرگ را جزئي از زندگي، جامعه و نيكي كند           

اگر جامعه اين : يك تشويق شده استطور سيستمات صفت به   پرستش مادران قهرمان  
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كنـد   حق را از مادران كسب كند كه آنان پسرانشان را تسليم مرگ كنند، فكـر مـي              
   ).284 /1: 1380بووار، ( داراي اين حق هم هست كه آنان را بكشد

 شده، پسرش را براي كشتن   شسان، تهمينه كه بيشترين تحسين و افتخار نصيب        بدين
از اين نظر، گفتمان . كند تربيت مي)  پس از آن قطعي است كه مرگ خودش هم   (شادان  

گيري رمان، بنابـه   مسلط بر رمان با گفتمان غالب اجتماعي همسو است؛ در بافت شكل      
؛ 97: 1381محمـدي اصـل،     (شـود     جنگي، اين چهرة مادر تبليـغ و سـتوده مـي          ضرورت شرايط   

Afary, 2009: 296(. بينيم  دهه نيز ميهاي اين  رمانبيشتر همين چهره را در.   
 برابـر يابـد كـه در    رمـان زمـاني اهميـت مـي       هاي زن آرماني     ديگر، ويژگي  سوياز  
كه گفته شد، خوبي و بدي زنان در اينجا در  نچنا. گيرد هاي گروه مقابل قرار مي     ويژگي

 در موقعيـت طبقـاتي و نـسبت    ، اما از سوي ديگـر    نمود يافته است؛  ها   رفتار جنسي آن  
نـه قـرار    ماهي درمقابل تهمي ،در اين دوگانة ناظر به جنس     . داردريشه  ت  ها با حكوم    آن
.  الي توصيف شـده اسـت      -هايي است كه در زوج تيمسار       ژگي جامع وي  ماهي. گيرد  مي

 كه در شود  آغاز مي » قول بيلتمور «هاي داستان با فصل       ورود روايت به دنياي شخصيت    
ـ           آن، ة دمـوكرات، جنايـات او در    راوي جدا از نقـش تيمـسار شـادان در شكـست فرق

شـكلي تفـصيلي زنـدگي     با اشمئزاز و به ها، آذربايجان و همكاري نزديكش با آمريكايي  
براهنـي،  (» هاي اين شهر فاسدترين آدم«كه تهمينه  را جنسي نامتعارف او و همسرش الي    

هاي بعد، ارتبـاط ايـن زوج بـا مـاهي و              در بخش . كند  توصيف مي  داند،  مي) 270: 1366
دست آوردن قـدرت   ماهي براي به. بينيم  مياوهاي هر دو شخصيت را در     ور ويژگي تبل

     تي نيـز معـشوقة   كنـد و مـد   رانه و متعددش اسـتفاده مـي     و ثروت از روابط جنسي مزو
ي كه بر سياست و تجارت ايـران غلبـه           در هرم قدرت   محمدرضا پهلوي است؛ همچنين   

  .ديك به رأس دارد و با آمريكا در ارتباط است، جايگاهي نزدارد
ـ          بيش  در رمان   ماهي شخصيت بـووار  .  اسـت  3ال از همه متأثر از اسطورة زيبـاي قتّ

طلبي فردي و جمعـي ارتبـاط         با تنزيه  ويژه   است كه اين اسطوره به     گفته )278 /1 :1380(
 در قالب موجودي فـارغ      مادر - به تقديس و ستايش زن      طلبي  همين تنزيه . مستقيم دارد 

واژگاني كه راويان مختلف بـراي توصـيف   . شود ميمنجر  بدون پيكر از جنس و رواني 
 دردمنـد زيباي من، من «: دهد روشني اين اسطوره را بازتاب مي  به،گيرند كار مي ماهي به 
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 مثل پتكي شده و تو مغـز عـشق   زيبايي تو«: و نيز )715: 1366براهنـي،  (»  توام ةآلودتوام،  
تـو  . كوبـد  مـدام مـي  . ده رفتـه تـو سـينة مـن    آيد؛ زيبايي تو مثل يك مشت شـ       ميفرود
هـاي   درد، آزار و آلـودگي ويژگـي    . )720 ،همـان (» .كنند  همه تحقيرم مي  [...] فهمي؟    نمي

جملـه  كنند؛ از  را بيان ميها  ست كه راويان مختلف در ابراز عشق به ماهي آن          ا  مشتركي
 آن آدم شب روي قابل استحاله به عشقي بود كه از شدت تب[...] او  «: گويد  حسين مي 
هايش، پوست تن خود را بكند،  ، و در روز با دندانها بخوابد  اي از كهكشان    بستر برشته 

سـازي از    اين اسطوره .)405 ،همان (».و اگر نباشد، آدم دق كند؛ از پوچي قالب تهي كند          
 است كـه بـه تهمينـه رسـيده       ماهي در قالب زن شيطانيِ آزاردهنده، روي ديگر تنزيهي        

كننـده و نمـاد      اي بـه زن در قالـب تـن، اغـواگر، تبـاه              عني ايـن نگـاه اسـطوره      است؛ ي 
شود كه از ديگر سو مـادر را نگهبـان    هاي اهريمن در همان گفتماني حاصل مي    وسوسه

يك از اين  كند و روشن است كه در هيچ يافته بازنمايي مي گزار و تقدس  اخالق، خدمت 
   .ر ندارد فرد انساني حضوةمثاب ها زن به بازنمايي

تـري   شود، جلـوة روشـن   در فصلي كه از قول ماهي روايت مي    درنهايت، اين تقابل  
 -اش و در بحراني عصبي ما او را در آخرين روز زندگي    » قول ماهي «در بخش    .يابد  مي

در اينجا ازلحاظ   . كند  اش را قضاوت مي     بينيم كه خاطراتش را مرور و زندگي        رواني مي 
 از ذهـن نويـسنده و نگـاه و     اما اين روايت؛ييمرو ز يك زن روبه   زاوية ديد، با روايتي ا    

 بنـابراين قابـل مقايـسه بـا      ؛زني مثل ماهي برآمده است    ويژه    بهتجربة بيروني او از زن،      
هـا   در آنزيـرا  نيـست؛  ... و هـا  خانة ادريـسي ، طوبا و معناي شب،  سووشونآثاري مثـل    

 در روايـت . كنـد  ن قهرمان اثر بازگو مي    يك زن را از زبا     ةمثاب هنويسنده تجربة خويش ب   
 مـاهي را بـه    نداشتن فرزنـد در آسـتانة يائـسگي    حسرتِ،براهني از ذهن و زبان ماهي   

هـا سـرگردان       در خيابان  ،كند باردار است    كند؛ او كه تصور مي      بحراني روحي دچار مي   
در . )1118 ،همـان (» .ام ها حاملـه شـده   شايد من از اين پرنده  «: گويد  شود و هذيان مي     مي

هـاي سـلطنت دو هـزار و      آخرين بازماندة نسل نـشمه    «اين بازنمايي، ماهي كه خود را       
در .  اسـت  »نبـودن مادر  «داند، بيش از هرچيز در حسرت          مي )1119،  همان(» پانصد ساله 

 :اي كـه در رمـان از زن سـاخته و پررنـگ شـده اسـت       اينجا باز همان دو تيپ تقـابلي    
ـ گير دربرابر هم قرار مي قابل پاكي و مادري،اشرافيت و فساد جنسي درم    كـه گفتـه   «: دن
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بندي با يكي از    اين تقسيم  .)1119همان،  (» است كه يك نشمة درباري نبايد حامله شود؟       
ـ  هاي حاكم بر رمـان، يعنـي سـرزمين بـه            ترين اسطوره   پررنگ ارتبـاطي  مـادر   / زنةمثاب

   .دارد كه در ادامه بررسي خواهد شدتنگاتنگ 

   آفريني سياسي قشن. 2 -3
اي و سـنتي زن در قالـب موجـودي منفعـل          از بازنمايي كليـشه    رازهاي سرزمين من   در

ايـن  . ر، هوشـمند و مقتدرنـد     انـد كـه كنـشگ       درآمـده تـصوير    بـه و زنـاني    شـده   پرهيز  
هـا مـشهود      پردازي آن   هاي داستان و نحوة شخصيت     شخصيتتصويرسازي در انتخاب    

 تـاريخ   هـاي   دورهتـرين     تـرين و پرمخـاطره      از حـساس  از آنجا كه نويسنده يكي      . است
 را براي روايت برگزيده، كنـشگري زنـان نيـز قالـب             1357، يعني انقالب     ايران معاصر

 بـا   در رمانهاي انقالب    تصويرسازي بيشتر.آگاهي و بينش سياسي به خود گرفته است  
. )946  و878 ،542 ،465همـان،  : ك.ن (توصيف حضور زنان و تأكيـد بـر آن همـراه اسـت     

ا فعـال و   يكم بهمـن، نويـسنده زنـان ر       و در نبردهاي مسلحانة بيستم و بيست     همچنين،  
هـايي مثـل تهمينـه، شـكوه و            شخصيت ويژه نقش مؤثر    اثرگذار توصيف كرده است؛ به    

هاي انقالبي، مريم مبـارزي مـسلح و      رهبر چريك   تهمينه .در انقالب آشكار است   مريم  
الب هاي فعال است كـه در جريـان انقـ           و يكي از گروه    عض  و  جوان يدخترهم  شكوه  

 است كه فعاليت سياسي ويژگـي مـشترك همـة زنـاني     اما نكتة مهم اين   . شود  كشته مي 
   .شوند مثبت بازنمايي مياي  گونه بهاست كه در رمان 

بينـي و      مـنش سياسـي زنـان در ايـن رمـان، نـوعي روشـن               يكي از وجوه برجستة   
آقـا   ابـراهيم «: بينـيم    مي ،فاطمه، مادر ابراهيم   اش را در حاجي     ست كه نمونه     ا آزادانديشي
چكـارش  ": زد از آن طـرف مـادرش داد مـي   . كرد راديو را خاموش مي . شد  عصباني مي 

. )635 ،همان(» ."گويد موافق باشي الزم نيست با هرچه مي  . داري؟ بگذار حرفش را بزند    
تأكيـد مـادر   . شـود  ه ميديدرا آشكااين وجه در سخنان مادر حسين و مادر مرتضي هم  

 و )444 همـان، ( هاي مختلف سياسي با يكـديگر  هحسين بر پرهيز از برخورد حذفي گرو 
 منش از وجوه برجستة )592 ،همـان ( حركت آگاهانة انقالبي نيز سفارش مادر مرتضي به 

   .ستا سياسي زنان



    23 شمارة/  6 سال                                                                                96

هـا را   ه و آن  زنـان و مـادران را برگزيـد        اش  هاي سياسـي    گاه  يدنويسنده براي بيان د   
يكي ديگر از . داند  صائب مي آن راگوي نوعي از بينش سياسي قرار داده كه خود         سخن

 فاطمه در اين مورد باز هم نمونة حاجي. هاست  زنان در رمان، اقتدار آنهاي مهم ويژگي
مـورد او، بيـشتر در قالـب      در4 روايت صدا و روايت كنش گفتـار      . توجه است  درخور

همچنين، وجه . هاست  آنمانندو » اطمينان داد«، »اعتراض كرد«، »اد زدد«هايي نظير    فعل
است كه هر ...) يشنهادي، تمنايي وپو نه آرزويي، ( امري  اغلبهاي اين شخصيت جمله

موقعيـت  . دو مورد بر اقتدار گوينده و جايگاه او نسبت به مخاطـب كـالم داللـت دارد      
 همچنـين، جـايگزيني نهـايي او بـا     . گـذارد  يه ماتاق او در خانه نيز بر اين جايگاه صح

 كـه   - او همگي بر اين ويژگي    5،خواند  و آياتي كه حسين در توصيف او مي       » ملكة سبا «
   .كند  تأكيد مي-شود ان نيز ديده ميرم» ن انقالبيمادرا«در ساير 

 يعنـي  ،قهرمـان رمـان   مـورد ضـد   حتي در  ي زنان تأكيد بر اين كنشمندي و اثرگذار     
در خانـة مـن، حتـي در غيـاب فـرزام، بـود كـه        «: گويـد  او مي . ود است ماهي نيز مشه  

در تبيـين ايـن    .)1113 ،همان(» .استراتژي مبارزه با اپوزيسيون خارج از كشور تعيين شد        
نگـاه و   : ميزان تأكيد نويسنده بر حضور و فعاليت زنان بايد چند عامل را درنظر گرفت             

 ايـران، بافـت   دن زنان در تاريخ و جامعـة     بر ناديده گرفته ش    نظر شخصي نويسنده مبني   
خلق رمان و نقـش و حـضور زنـان در شـهرها و منـاطق جنگـي در قالـب نيروهـاي                   

عنوان يكي از نقاط جدال      نهايت، اهميت يافتن مسئلة زن به     نظامي و تداركاتي و در     شبه
   .هاي رقيب گفتماني ميان گفتمان غالب در حوزة سياسي و گفتمان

   يدئولوژيكهاي ا زيرساخت. 4
 گفتمان غالـب، زن را از انـدروني         برابروضع خود در   براهني براساس م   ،در سطح تبيين  

در دهـة اول    .  انقالب و اجتماع نشان داده است      ارج كرده و او را در محيط مبارزه و        خ
گفتمـان غالـب و      هـاي جـدال ايـدئولوژيك ميـان         انقالب، مسئلة زنان يكي از صـحنه      

 ازجملـه  شـود؛  ديـده مـي  هاي گونـاگون   ن چالش در عرصهاي. هاي رقيب است  گفتمان
 انـسان و شـهروند تعيـين    در مقـام پاسخ نويسنده به كيستي زن حقوق و وظايف او را       

در ايـن زمينـه، گفتمـان       . زن است » محيط امن «هاي اين پاسخ،      يكي از ساحت  . كند  مي
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ترين و   را مهم»همسري«و » خانه«غالب و ايدئولوژي هژمونيك، زن را متعلق به محيط     
هاي ايـن دوره   داند؛ همين تصوير را در بسياري از رمان  مياوبلكه تنها معناي وجودي     

، رازهاي سرزمين منگيرند، مانند   اين گفتمان قرار ميبرابرهايي كه در   رمان اما 6.بينيم  مي
 ؛ در اينجـا  آورنـد   تصوير درمـي    به كشند و در محيطي اجتماعي       را از خانه بيرون مي     زن

 زنيابد و چهرة   وجهي سياسي مي اين مادرياست،» مادري «ترين جلوة او   مهرچند مه 
  .دشو بدل مياز همسر مطيع به مادر مقتدر 

     مادرةمثاب سرزمين به. 1 -4
به همين ترتيب   . فراگيرترين استعارة مرتبط با جنسيت در رمان است       »  مادر ةمثاب زن به «

مار است، سـرزمين و    اني سياسي با محوريت استع     رم رازهاي سرزمين من  و از آنجا كه     
پيكر زن  تصوير زمين مانند .يابد  مادرانه مي-اي زنانه انقالب نيز جلوهدر سطحي ديگر، 

ها و ادبيات اقـوام و    هرهاي بشر است كه ردپاي آن در اسطو         هترين اسطور   يكي از قديم  
 سـرزمين و خـاك و       ن، اين رما  ماية اصلي   درونچون   7.ودش   مختلف ديده مي   هاي  ملت

وري از آن است، اين اسطوره جلوة پررنگي دارد و گفتماني خاص پديـد    اشغال و بهره  
 حـسين و همچنـين در    در سـخنان  .  نمايـان اسـت    پردازي نيز    كه در شخصيت   آورد  مي

هاي پيكري زنانه و  بارها سرزمين و خاك ميهن با ويژگيهاي راوي داناي كل،  توصيف
كرد كه از اردبيل بـرود آسـتارا، و از      هوس مي  [...] حسين«: استمادرانه توصيف شده    

هايي كه از دور مثل موج  فوج رمه [...] انگيز گندم و برگ،       آنجا به پهلوي داغ و شهوت     
   ).106: 1366براهني، (» .كردند اش مي ، ديوانهها چسبيده بودند مگس به سينة زمين و تپه

نيروهاي بيگانه در سـرزمين   ر  ، استعمار و حضو   انگاري   اثر اين هم   بردر اين معنا و     
بـار     واكـنش خـشونت    رو  ازهمـين  ؛ است با تصرف پيكر مـادر توسـط ديگـري          پايه   هم

حـسين  . اي قهرمانانـه يافتـه اسـت    جزايري و همراهانش در رمان توجيه شده و جلـوه      
  : كند هدف عمليات ترور كرازلي را چنين توصيف مي

 [...] درسـت در روز روشـن   [...] اهنشاهي بفهمند كـه ارتش ش [...] كههدف اين بود  
 آذربايجان، وقتي كه كندوهاي دامنة سـبالن غـرق در عـسل    در اواخر يك بهار زيباي   

ن ميـوه و شـيرة   اكند و سينة خاك با هزار     شوند، و شهوت زمين در مغان غوغا مي         مي
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تـوان   مـي كـشد،   آماسد و خاك غرورش را به چشم آسمان و آفتاب مي       رنگينش برمي 

حالي كه حـق نـدارد       در -فروشد  يك سروان آمريكايي را كه به زمين و زمان فخر مي          
ــان بگــذارد   ــه از زم ــين در آن لحظ ــن زم ــر روي اي ــايش را ب ــه  -پ ــا صــدها گلول  ب

  .)408همان،  (سوراخ كرد سوراخ
ـ  هاي پيكـر زن و بـه    استعاره ازنمايي، يعني بازنمايي زمين با    آيي اين نحوة ب     هم  ةمثاب

، گوينـده را  »درحالي كه حق نـدارد     «: جنسيت با زباني حاكي از اقتدار      دارايودي  موج
ـ  بازنمايي زمين به. در جايگاه محافظِ مقتدر آن موجود مؤنث قرار داده است        زن و ةمثاب

سرباز در مقام نگهبان و مالك اين موجود مؤنث، متعلق است به گفتمـان               - تصوير مرد 
نويـسنده از بازتوليـد چنـين    . نـشاند   مـي ه نـاموس مـرد  زن را در جايگا  پدرساالري كه 

اي بـر   صـورتي اسـطوره     اما درعوض آن را به     ؛ها اكراه دارد    گفتماني در خلق شخصيت   
:  آشـكار اسـت   مالزم اين گفتمان نيز در اين نقـل        خشونت. افكند  مسئلة استعمار بازمي  

 از ايـن   او يكـي حالي كه براي كـشتن   كردن بدن فرد با صدها گلوله، در       سوراخ سوراخ
 كلـي فـرد    حـس خـشم و انتقـام و نـابودي    دهنـدة  نـشان ، كنـد  ها هم كفايت مي    گلوله

   .صورت نمادين است به
سرزمين در دو شخصيت سرهنگ : ناموس و زن:  يعني زناين دو استعاره  ازتلفيقي

، همكـار   دل   سـنگ  شـادان تيمـساري   . جزايري و تيمسار شادان نيز بازتوليد شده است       
 سـرهنگ جزايـري شـيفتة       ؛ اما افسران آمريكايي و بيزار از ايران و ايرانيان است         وفادار

خيانت تيمسار شادان به ميهن و وفـاداري  .  استميراث فرهنگي ايران و انساني مهربان    
شادان انسان : نمودار است همسرانشان ها نسبت به    ، در منش آن   زايري به آن  سرهنگ ج 

كند و از يـك     ط جنسي با مردان ديگر تشويق مي      ست كه همسرش را به ارتبا      ا  منحرفي
 باشد؛ اما جزايري پس از پي بردن بـه خيانـت            شخواهد پدر فرزند    افسر آمريكايي مي  

در رمـان از قـول      . راند  ، او را براي هميشه از خود مي       شعشق عميق باوجود  همسرش،  
.  داشـت هاي اساسي وجـود  بين دو مرد، سرهنگ و تيمسار، فرق   «: شود  بيلتمور نقل مي  

هـاي آن دو، قـدم در    ولي ديگر اطمينان نداشـتم كـه فـرق      . هم ترديدي نداشتم  در اين   
  ).209، همان(» .شان هم گذاشته باشد حريم زناشويي
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. شـود   نگـري حـسين مـي       ترادف سرزمين با پيكر زن باعث تغيير ناخودآگاه جهـان         
س از رفتن روسپي ها به ايران، درست پ      و دريافت او از تجاوز آمريكايي      نخستين درك 

حسين كه تـا پـيش از آن متـرجم افـسران آمريكـايي،       . دهد  كرد به اتاق كرازلي رخ مي     
وگو با ايـن    ، پس از ديدار و گفت     دبيات و فاقد گرايش سياسي خاص بود      عالقمند به ا  

گرانه و ناراضي، رابطة افسران ايراني و  و با نگاهي پرسشكند  دشمني ميزن، با كرازلي 
 ؛رود در اين ديدار، روسپي از اتاق كرازلي نزد حسين مـي        . كند  ا قضاوت مي  آمريكايي ر 

داشت، به زن منتقل شده حس انزجاري كه از سروان   «: راند  اما حسين او را از خود مي      
دانـست چـرا از زن بـدش      كرد، نمي   كه زن را پيش خود محكوم نمي       بود، و باوجود آن   

 ؛رود  سرخوردگي، براي قدم زدن به شهر مـي او سپس با افسردگي و    . )75 ،همان(» .آمده
گذاشـت، از زيـر پـايش كـشيده           زميني كه بـر روي آن قـدم مـي         «: كند    اما احساس مي  

شود؛ روسپي   در ذهن او ميان خاك ايران و بدن زن تناظري ايجاد مي.)جا همان(» .شد مي
كـه  ي اسـت   همـان سـرزمين  -كنـد   كه داستان فالكتش را براي حسين تعريف مي     -كرد

انقالب نيز براي حسين نوعي تولد دوباره است .  كرده استتصاحبش و  استعماربيگانه
گشتم، مـادري   سوي مادرم برمي به«: آورد دست مي  مادر را دوباره به  -كه در آن سرزمين 

 ).464 ،همـان (» .شـدم  من دوبـاره متولـد مـي   : تازه، جوان، سراسر زيبا و سراسر آفريننده    
 فرار هوشنگ، الي و مـاهي را  يخواهد جلو ششم دي، وقتي مي   و در روز بيست  حسين  

  دارد،هوشـي  در تصوراتي كـه در ناهـشياري و بـي   . شود هوش مي بگيرد، مجروح و بي 
زمين مثـل مـادر بـاروري       «: بيند   ميهن مي  هاي مردم را زادة مادر      حركت توده انقالب و   

زار كودك ناگهان بيـرون  شده بود كه از آغوش وسيع و بيكران و متنوعش هزاران در ه  
  ). 463همان، (» .ريختند

سـو و بـه    اين دريافت استعاري از سرزمين كه زيربناي نگرش رمان بـه زن از يـك        
 از سوي ديگـر اسـت، در بافـت        )  راهي براي نجات و آزادسازي ميهن      ةمثاب به(انقالب  

يكـي  » يهنمام م «اين دريافت استعاري زيربناي     . گفتماني مسلط و رايج است     رمانخلق  
 و )Najm Abadi, 2005: 97- 130(هاي ناسيوناليـسم تبليغـي در دورة پهلـوي     از كليدواژه

  رمان اين.است 8- نمادي براي رنجِ ميهن از جنگ-»مادر شهيد«شدة  نيز تصوير پررنگ  
گيـرد و از دو  هي متفاوت با گفتمان رسمي درپـيش   تالش دارد نظرگادر موضوع زنان  
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كشي جنسي از زنان و نيز محـدود كـردن امكـان و قـدرت                 ي بهره  متفاوت، يعن  ديدگاه
 نقـد   را زنـان  دربـارة هـاي رسـمي هـر دوره    ياسـت هاي غالب و س ها، گفتمان   عمل آن 

 امـا در عمـل از همـان زيرسـاخت ذهنـي و بنيـان ايـدئولوژيك بـراي خلـق                      ؛كند  مي
  . كند هاي زنان استفاده مي شخصيت

  جنسيت، طبقه، سياست. 2 -4
 يدر فـضا .  گفتمان چـپ بـر اثـر حـاكم اسـت      ولوژي و ايدئ،ة انديشة سياسي در حوز 
 مهربـاني و صـميميت       داراي مركز انقـالب اسـت و     » جنوب شهر «،   رمان شدة  بازنمايي

 در خانة ابراهيم و همـسايگان و اقـوامش   ،اي پريشان است حسين كه غريبه: بسيار زياد 
 صـداقت و صـميميت      و نيـز   اهـالي شود و با همبستگي و همدلي         گرمي پذيرايي مي   به
آيد كـه خانـة الـي، مـاهي،      مي» شمال شهر« از   نيز فساد و توطئه   .دشو  رو مي   ها روبه   آن

 بر طبقات نگري مبتني  درزمينة جنسيت نيز، همين جهان    .است... فرزام، حاجي فانوس و   
ة  و منش جنسي زنان در رمان به طبق        اخالق. اجتماعي با اخالق جنسي درآميخته است     

ايـن  . ردداوابستگي تـامي   حكومت وقت  دربرابر ها  گيري سياسي آن    اجتماعي و موضع  
  صورتي پوشيده و گاه به) مثل مورد ماهي، الي و عنبر   ( مشهود است    ارتباط گاهي بسيار  

. دهـد   در رمان خود را نشان مي)Fairclough, 2003(» بندي هاي طبقه طرح«و در قالب 
اي كه پـس از انقـالب      هاي مخفيانه   يف فضاي مهماني   نمونه، هوشنگ ضمن توص    براي

  : گويد شود مي در شمال شهر برگزار مي
هاي شمال شـهر   هاي زن ها سرشار از همان شيطنت طبيعي چشم    هاي زن   گرچه چشم 

آميخـت و راز   ميها در ها و لب  هاي دور چشم    ا چين بود و گرچه گاهي اين شيطنت ب      
هـا و   شـده در عمـق چـشم     كرد، ولي پخـش      مي ها را برمال    تشنگي عميق و دروني آن    

زد  ها، احساسي از حسرت براي گذشـته مـوج مـي           هاي مردها و زن     ها و نگاه    صورت
  ). 1209: 1366براهني، (

 ايـن نحـوة    پايگـاه اجتمـاعي و اقتـصادي هوشـنگ    نظر از اينكه با توجه بـه       صرف
وضـوح   ويـسنده را بـه  نما نيست و خواننـده حـضور ن      ناظر بيروني واقع   ةمثاب گزارش به 

 دانـسته  -شان  فطرت طبقاتي-هاي شمال شهر براي زن» طبيعي« شيطنت چيزي بيند؛  مي
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دهد و  ها، يعني نوعي شهوت مهارنشده خبر مي      آن» تشنگي عميق و دروني   «شده كه از    
فـرض   در اينجـا بـاز پـيش   . و نارضايتي از انقالب پيوند دارد    » حسرت براي گذشته  «با  

اي كـه از   جنـسي » شـيطنت «بـا  » شمال شـهر «بر پيوند ثروت و      ن مبني ايدئولوژيك رما 
  .شود  نمودار مي،خيزد متعلقانش برمي» طبيعت«

 ربـارة ، راوي دانـاي كـل د   »سروان آمريكايي و سرهنگ ايرانـي     «همچنين، در فصل    
  :گويد بريز مياحساس مردم نسبت به مستشاران نظامي آمريكا در ت

هـم   نمـا، روي    واردهـاي شـاخص و انگـشت        ه تـاز  برابـر ايـن   گرچه مردم شهر در   
هـا و   گرفته باقي ماندنـد، ولـي زن   زده بودند و تا آخر هم خوددار و فاصله     خجالت

ــات عــالي ــران مقام ــة شــهر، مخــصوصاً دخت ــامي و رتب ــتانداري، نظ ــات اس  مقام
 كردند  هاي كشيده با افسرهاي آمريكايي خلوت مي        اش، گهگاه پشت پرده     شهرباني

  . )53همان، (
منـصبان حكومـت و بازگذاشـتن     در اينجا بار ديگر، خودفروختگي و خيانـت صـاحب      

برداري از سرزمين، از طريق رابطة جنـسي زنـان ايـن افـراد بـا                دست استعمار در بهره   
ارز  ؛ به عبارت ديگر خيانت سياسي به ملت هم       درآمده است  تصوير بهافسران آمريكايي   

  . شده استتلقي زنان جنسي» خيانت«مردانه و » غيرتي بي«
  

  گيري نتيجه. 5
در » بنـدي  مطـرح تقـسي  «انگار به زن دارد كـه در آن    نگاهي دوگانه رازهاي سرزمين من  

 و  »مـادر انقالبـي     «هاي زن رمان در دو گروه         شخصيت.  است درجة اول ناظر به جنس    
موجودي فاقد خـصوصيات جنـسي اسـت كـه          » مادر«. اند   جاي گرفته  »نشمة سلطنتي «

 زنـان گـروه دوم    . استت او در راه هدفي متعالي به خدمت گرفته و خنثي شده             جنسي
شكلي مهارنـشده، خـارج از خـانواده و      اشرافي يا بورژوا هستند كه از جنسيت خود به        

زنـان در  . كننـد   اسـتفاده مـي  شـان  انقالبي هاي شخصي و ضد درجهت رسيدن به هدف 
متن در اينجا گفتمـاني پديـد   . اند  فعال و كنشگر تصوير شده     عرصة سياسي و اجتماعي   

خوانـد و    كه آنـان را بـه خانـه فرامـي    - درمورد زنانهژموني گفتمان غالبآورد كه   مي
زن به ايـن ترتيـب،   . دكش  چالش مي بهرا  -داند انگيز مي  ها را مفسده حضور اجتماعي آن 
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و گـسترة  هاي اجتمـاعي، سياسـي    كند و قابليت را از اشتغاالت روزمرة خانگي دور مي    
سـت   ا  سنتي و مذهبي حتي رقيه كه زني كامالً؛دهد عمل او، خارج از خانه را نشان مي   

  . شود گاه در خانه يا مشغول كار خانگي نشان داده نمي هم هيچ
:  نحوة بازنمايي زنان در اين رمـان، دو نگـرة بنيـادين دخيـل و مـؤثر اسـت                 ربارةد

) شده اسـت بدل كه در اينجا به مادر   (زن   ةمثاب  دريافت استعاري از سرزمين به     ،نخست
ـ  گيري سياسـي بـه    پنداشت طبقة اقتصادي و جهت   ،و ديگري   امـري اخالقـي كـه    ةمثاب

زنان متعلق به ( زنان بورژوا ؛ درنتيجهكند   تعيين مي  اش  نگرش و منش فرد را در زندگي      
ر هنجـارين   در جايگاه مغاير با رفتا )ها هستند   طبقاتي از جامعه كه مخالف انقالب توده      

مـادران انقالبـي بازنمـايي    » فطـري «هـاي   جنسي مورد نظر نويـسنده و دور از ويژگـي       
    .اند  شده

  ها نوشت پي
 آزاد ارمكي و زماني سـبزي  ة مقال كه از آن جمله     انجام شده  هاي معدودي    اين رمان پژوهش   دربارة. 1

و رمان رازهاي سرزمين من و  د پيش و پس از انقالب با تكيه برةبازنمايي جامع « با عنوان)1390(
ويسندگان، با روش تكـويني سـاختاري    كه در آن ن است»اش اثر رضا براهني خانم و نويسنده   آزاده
   .اند   كردهاجتماعي در آثار براهني را بررسية كار انديشساز

  . )1119/ 2 :ك.ن( اين تعبير از خود اثر است. 2
3. femme fatale 

دهد كسي يا كساني در يك ست كه در آن مؤلف قصد دارد نشان  بازنمايي ا اي از   روايت صدا شيوه  . 4
ايت كنش رو« از ،دهدي بخواهد نوع كنش گفتار را نشان كه راو زماني. اند عاليت كالمي وارد شدهف

  .)42 -35 :1387گوي،  ره(كند   استفاده ميبا يا بدون موضوع» گفتار
   .)23/ نمل( »م عظي هلا عرش و شیٍء من کلِّيتِتهم و اوکُمِل تامراةً وجدتنی إ«. 5
» خانه«وجوي يافتن  ها زن در جست كه در آن) 1363 (حوض سلطونو ) 1364 (باغ بلور ازجمله در. 6

  .و آرام گرفتن در آن است
   . پرداخته استها  به اين اسطورهتفصيل ها به  در قسمت اسطوره)247 -243/ 1: 1380(بووار . 7
هاي ديواري با اين مضمون را  قبيل پوسترها و نقاشي برخي تبليغات بصري از)293 :2009(آفاري . 8

   .نشان داده است
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  منابع
بازنمايي جامعة پيش و پس از انقالب با  «.)1390 ( شهرام زماني سبزيآزاد ارمكي، تقي و -

پژوهش  .»نياش اثر رضا براه  و نويسندهخانم و رمان رازهاي سرزمين من و آزادهتكيه بر د
  .181 - 163صص .20ش. ادبيات فارسيزبان و 

  .آگه : تهران.بيگي ة اكبر معصوم ترجم.درآمدي بر ايدئولوژي .)1381(ايگلتون، تري  -
   .]نا بي: [تهران. تاريخ مذكر ).1351(براهني، رضا  -
  .مرغ آمين:  تهران.رازهاي سرزمين من .)1366(ـــــــــــ  -
  نشر: تهران.سن فردا گزارش به نسل بيدر » ادبيات ايراني معاصر «.)1374(ـــــــــــ  -
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