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   براساس رویکرد فمینیستی"رضا امیرخانی" در رمان رهش "لیا" تحلیل شخصیت

  

  saramoosavipour@gmail.com *سیده سارا موسوي پور

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

  

  چکیده

 هاي اندیشه با ادبی متن ي رابطه که است ادبی نقد ايه شاخه از یکی فمینیستی نقد
ي رضا  شخصیت اصلی رمان رهش نوشتهداین مقاله قصد دار. میکند بررسی را فمینیستی

   هدف این مقاله شناسایی . دویکرد فمینیستی تحلیل و بررسی کنامیرخانی را براساس ر
ک زن است که جریانات داستان  و چگونگی شخصیت پردازي او به عنوان ی"لیا"ویژگی هاي 

چرخد و نشان دادن اینکه چگونه کاراکتر اصلی نمایان کننده ي ارزشهاي  حول محور او می
نویسنده و فمینیست فرانسوي، ) 1937(وري هلن سیکسواز تئبراي این هدف . ینیسم استفم

ها در  بلن تقاو چند نمونه از ایاستفاده شده کند  انه را واژگون میآنجا که تقابل هاي دوگ
که در پایان این نتیجه حاصل شد که کاراکتر اصلی داستان هم شده است داستان بررسی 

نقش کلیدي در جهت پیشبرد هدف فرهنگی داستان داشته است و هم با واژگون کردن برخی 
  . به بازیابی هویت و ارزش زنان پرداخته استاز تقابلها

22/5/1398:                          تاریخ پذیرش مقاله       2/5/1398 :تاریخ دریافت مقاله   

  

  

  

 واژگان کلیدي
  فمینیسم*
  تقابلهاي دوگانه*
  هلن سیکسو*
  رهش*
   رضا امیرخانی*
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  مقدمه

 جنبشی عنوان به میالدي شصت ي دهه اواخر در فمینیسم جریان شود می گفته گرچها
 شکل بود، آورده فراهم را زنان سختی و رنج موجبات که موجود انسانی وضعیت با مخالف
 قرن آغازین هاي دهه در باید را فمینیستی دنق اصلی هاي ریشه ،)650 : 2003 راغب،( گرفت
دانیم   می).200: 1386 برسلر، (کرد جستجو است گرفته نام خواهی ترقی ي دوره که بیستم

. است جسته بهره گوناگون نظریات از و است گسترده بسیار فمینیسم رویکردهاي ي که دامنه
ه کرده رویکرد پساساخت گرایی یکی از نظریه هایی که نقد فمینیستی فرانسوي از آن استفاد

 به فمینیستی عالقه ي مداوم رشد شاهد زنان مطالعات حوزه در 1980 دهه ي اواخر در. است
 و ادبی انتقاد به آغاز در که بوده ایم پست مدرنیسم و ساخت شکنی ينظریه پساساختارگرایی،

 جریانها این مهم و نفوذ اب شخصیتهاي رورتی و فوکو لیوتارد، دریدا، که می پرداختند  فرهنگی
 ژولیا همراه به فرانسوي فمینیست و نویسنده سیکسو هلن .)261 :1387 وینست،( هستند

 و دریدا از تاسی بر عالوه که هستند فرانسوي فمینیسم پیشگامان از ایریگاري لوس و کریستوا
 از  گیري بهره با سوسیک   هلن.کردند پیروي دوبوار سیمون از گرایانه، پساساخت دررویکرد الکان
است و   گشته استوار  تایی دو  هاي تقابل بر  مردانه  ادبیات  که  است باور  این بر دریدا،  ژاك نظریه

مرد همواره با هرآنچه مثبت است و زن . دارد امتیاز  دیگري بر  قطب  یک  همواره ها تقابل  این در
  . با ویژگی هاي منفی سرو کار دارد

  بیان مسئله

خودآگاه یا ناخودآگاه به بازتاب رضا امیرخانی  دارد نشان دهد که چگونه ن مقاله سعیای
داستانی .  استفاده کرده است"رهش" در رمان اي زنانه براي پیشبرد هدف داستاناندیشه ه

گیرد و با  که در آن با کشمکش هاي زنی مواجهیم که یکه و تنها در مقابل مسائل قرار می
کند تمامی  دارد از قبیل زن بودن، مادر بودن و رابطه با همسر سعی میوجود مشکالتی که 

آنها را مدیریت کند و در تمام مدت از هدف و دغدغه اصلی اش که نجات شهر است دست 
شخصیت پردازي کاراکتر اصلی . کشد و تا پایان معتقد است که باید براي شهر کاري کرد نمی

شود  نمونه از تقابل هاي دوتایی که در داستان دیده میق آن چند یبه گونه اي است که از طر
     وارونه ، احساس/ و عقلسخن گفتن/سکوت، کنش پذیري/کنشگريدیگري،/همچون اصل
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منجر به شناخت عمیق الیه هاي پیچیده شخصیت اصلی رمان شده امر همین  وشود  می
  .جام گرفته استتحلیلی ان -صورت توصیفیه  شیوه ي تجزیه تحلیل این پژوهش ب.است

  پیشینه پژوهش

 است یافته انجام امیرخانی رضا کتابهاي با ارتباط در گوناگونی تحقیقات و مقاالت تاکنون
 " ،"بیوتن رمان در فراداستان شگردهاي بررسی و نقد تصنعی پسامدرن " عناوین با مقاالتی
 ،")بیوتن او، من رمیا،ا (امیرخانی رضا رمان سه در داستانی عنصر چند شناختی زیبایی تحلیل

 ارمیا رمان در نابهنگامی و زمان شکست بررسی" ،"امیرخانی رضا از رمان دو بر نقدي"
 سبکی هاي ویژگی بررسی" ،"امیرخانی رضا بیوتن رمان در شهر آرمان ،"ژنت دیدگاه براساس

 هاي دیدگاه مبناي بر رمان تحلیل بدون شک. انتقادي شناسی سبک براساس او من رمان
 " مانند است گرفته قرار پژوهشگران از بسیاري توجه مورد دوگانه هاي تقابل و فمینیستی

 رمان در تقابل و دوگانگی" و "ببوس را خداوند ماه روي رمان در دوگانه هاي تقابل بررسی
 برگزیده اثر جایزة 1397 سال در که رهش رمان مورد در پژوهشی  اما. "خلیفه سحر هاي

 صورت کرد خود آن از را احمد آل جالل ادبی جایزه دورة یازدهمین بلند تانداس و رمان بخش
 ها پژوهش سایر به نسبت متفاوت رویکردي با که حاضر يمقاله بنابراین. است نگرفته

 سیکسو هلن دوگانه تقابلهاي و کلی صورت به فمینیستی رویکرد براساس را زن شخصیت
  .دگرد می تلقی نو پژوهشی کند، می تحلیل

 خالصه داستان

ش داستان زنی است که با زاویه دید اول شخص رویدادهاي وابسته به زندگی .ه.رهش یا ر
زن، جوانی به نام لیا است که با همسر و فرزند پنج ساله اش زندگی . کند خودش را بازگو می

 معاون ،لیا و شوهرش عال تحصیل کرده رشته معماري هستند که اکنون شوهر. میکند
ري منطقه یک تهران است و لیا خانه دار است و از فرزندش که بیماري آسم دارد نگه شهردا

پیداست که این دعواهاي . شود داستان با دعوایی میان این زن و شوهر آغاز می. کند داري می
جدي و غیر جدي همیشه بوده اما اختالفات اساسی بین آنها بر سر تعبیر و تفسیر این دو از 

، پیشرفت شغلی ) شوهرش در مورد روش مدیریت شهرينتقاد همیشگی لیا بها(توسعه شهري 
)  ساخت و سازهاي بیهوده و خراب کردن خانه ها و محله هاي قدیمی(و مسکن سازي ها
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     در واقع زن داستان تنها کسی است که یک تنه هم به مدیران شهر انتقاد دارد هم . است
بیدار کند و یادشان بیاورد که شهر و خانه ها چگونه خواهد شهروندان را از خواب غفلت  می

  .چه چیزي در حال وقوع است بوده و

  چارچوب نظري پژوهش

شاعر تا زمان  و نویسنده روانکاو، شناس، زبان  فیلسوف،)Helene Cixous ،1937(هلن سیکسو، 
تی به دلیل اینکه هردو اصالبا او ) Jacques Derrida، 1930-2004(حیات ژاك دریدا 

داشته و از نظریات زبان شناسانه و دیدگاه هاي ي نزدیکی ري داشتند، رابطهالجزای
 اصطالح. دارد اعتقاد دوگانه هاي تقابل کردن واژگونه ساختارشکنی او تاثیر پذیرفته است و به

 زبان در binary. است شده گرفته  binary oppositionانگلیسـی  اصـطالح از دوگانـه تقابلهاي
 binaryدارند قرار یکدیگر کنـار در کـه سـتارگانی به و است بودن دوگانه ي نشانه یسیانگل

star شود می گفته )Guddon, 1999: 82(. و درونی تضادهاي آشکارسازي به شکنی شالوده 
 ایدئولوژیکی و فرهنگی هاي دانسته و باورها هاي زمینه دهـد نشـان تـا پردازد می مند نظام

 ).Irvine, 2004: 3(شوند وارونه توانند می و نیستند قطعی و مسلم چندان شده، پنداشته مسلم
 دهد نشان و بردارد را تقابلها این چنگ از رهایی هاي گام نخستین تا است برآن شکنی شالوده

 بر شکنی ساخت. دارد حضور دیگر ذاتی در نهفته اي گونه به تقابل سویه از وجهی چگونه که
 خویش، جایگاه حفظ براي شوند می ناگزیر گاهی تقابلها این چگونـه دده نشان که است آن

 فکري نظام در که تغییراتی با دریدا. )184: 1380 ،ایگلتون (سازند واژگـون یا معکوس را خود
 معتقداو ). 168: 1378 مقدادي، (ساخت دگرگون را دوگانه هاي تقابل مفهوم آورد پدید غرب
 از هریک در و است استوار دوگانه یا دوجزئی هاي تقابل از امینظ بر غرب متافیزیک که است
: 1386 ،برسلر (پردازد می آن با مخالفت به او که چیزي است، برتر مفهوم دو از یکی ها تقابل
 نگاهو  پردازد می خویش نظریات بیان به زبان در دوگانه هاي تقابل بر تکیه با سیکسو ).153

 گوید می سیکسو. دهد می قرار انتقاد مورد را محوري نرینه صطالحا در و ساالرانه مرد مردانه،
 است برتر مرد آنها در که دوگانه هاي تقابل و دهیم انجام واسازي دوگانه هاي تقابل در باید که
 بالعکس بلکه نیست فقدان نماد تنها نه زن که است عقیده این بر سیکسو زیرا کنیم برعکس را

 خود پروژه رادیکال وجه نیز، »آمده دنیا به تازه زن «کتاب در وي. ستا تکثر و باروري نماد زن
 و مرگ گوید میاو . کند می معرفی موهوم دوتایی هاي تقابل تمامی افکندن زیر به و شکستن را
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 این خود دارند، جاي دوتایی هاي تقابل میان تاریک واحه در و پدرساالر تفکر دل در خشونت
 مرگ و خشن اساساً اند، نشسته زن/ مرد عمده و بزرگ تقابل ایهس زیر جملگی که ها تقابل
 تفکر عرصه. داند می دیگري زوال و تخریب در را بقایش و حضور شرط سوي یک که چرا آورند،
  ).96:1382 فرزاد،(است جویی-برتري منازعه است، جنگی منطقه یک اندیش، دو و گرا-ثنویت

    بزار تحلیل شخصیت زن رمان رهش بکار گرفته نظریات هلن سیکسو در ادامه به عنوان ا
به این ترتیب مقاله پیش رو نخست به تحلیل تقابل هاي دوگانه موجود در داستان . شوند می
 جنس کتابش در دوبوار سیمون که همانطور. است و دیگري اصلنخست پردازد، تقابل  می
  و از منظر هلن سیکسو زن اند آمده حساب به مردان دیگري همواره زنان کرده، استدالل دوم
 جدا مرد از  زن کند، می پیدا  موجودیت  مردانه  مفاهیم و  واژگان  حسب بر تنها  مردانه  جهان در
تقابل دوگانه دیگر . »دیگري « زن و  است »خویش «واقع مرد در گردد؛ می  مشتق  آن از یا

ساالري سبب شده که مردان باشد که در طول سالها فرهنگ مرد کنشگري و کنش پذیري می
زن داستان مفهوم اکوفمینسم هم به عنوان کنشگري در تحلیل . کنشگر باشند و زنان مطیع
کرده، توضیح یط زیست حتبدیل به یک کنشگر در زمینه ماو را یکی از ویژگی هاي زن که 

 عقیده مفهومی که به ارتباط چیرگی بر طبیعت با تسلط بر زن اشاره دارد و.  شده استداده
 تقابل سکوت و همچنین. رود می پیش طبیعت براي نبرد موازات به زنان آزادي براي دارد نبرد

 چالش بر غلبه باسخن گفتن که به عقیده ي هلن سیکسو در کتاب خنده ي مدوسا زنان باید 
 و در نهایت هم به تقابل عقل و. پذیرندلمرو حاشیه اي را نشوند و قاز دام سکوت رها گفتاري 

  .احساس در داستان اشاره شده است

  تقابل هاي دوگانه در داستان

  دیگري/اصل

 در مرکز قرار داشت و اصل بود و تمام فضیلت ها مثل علم، ،از نظر فمینیسم در جامعه مرد
زن فاقد توانایی کسب این فضیلت ها و تنها به .  ابداع، شجاعت به او اختصاص داشتخرد،

 و اصل بود و زن "من"واقع مرد  در. رفت ه به مرد به شمار میعنوان یک عضو مکمل و وابست
گوید که زن موجودي متعلق   می"جنس دوم"سیمون دو بوآر در کتاب مطرحش . "دیگري"

شود و این خصیصه توسط قانونگذران، کاهنان، فیلسوفان،  به جنس دوم و کهتر قلمداد می
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جنس مرد همه چیز است و جنس " که شود نویسندگان و دانشمندان مصرانه اشاعه داده می
 زنان در مقایسه با مردان که "همیشه ). 101 : 1397، 1دوبوآر  ("زن فقط ضمیمه اي ناچیز

زنان در این . شده اند شدند با صفت هاي منفی تعریف می انواع اصلی بشري شناخته می
یر بشر شناخته جامعه به خاطر نداشتن قضیب و توانایی فیزیکی آنان به عنوان دیگري و غ

اما در این داستان شاهد شکسته شدن چنین ساختاري . )Abrams, 1999: 89(میشدند 
  . هستیم

              مردها فقط ظرف "در خط هاي ابتدایی داستان از زبان زن داستان آمده است که 
اصال ... قبلترنه از شب قبل، نه از دو روز قبل، از ماه ها قبلش، شاید حتی از سالها...شکانند می

از مردي اینقدر برده ...شکاند از چند شب بعدش ظرف می...از همان سال که ازدواج کردیم
. خواهد چانه ام را بگیرد با دستش می": گوید درا ادامه راوي می).  7: 1396امیرخانی،  ("بود

ی در این جمله ها حکایت از وجود ضعف. "نه بخاطر ترس، بخاطر تماس. کشم سرم را عقب می
گوید شوهر اصرار دارد که بلند بگو تو که  ینکه زن زیر لب چیزي می امرد دارد چرا که پس از

همان ابتدا شاید متوجه این موضوع شویم که دعوا چه جدي بوده باشد چه غیر ! خیلی مردي
کند و مردي را به زنش  جدي این مرد است که با وجود ظرف شکاندن احساس ضعف می

شده است اما با  اید در یک نظام مردساالر زن باید تسلیم اقتدار شوهر میش. دهد نسبت می
  . کند ترسد و در مقابل ایستادگی می زنی روبرو هستیم که نمی

داند هرچند این  همین زن همانند اکثریت زنان ایرانی مرد را پناه و سقفی براي زندگی اش می
ارد و همیشه دعواهایی دارند که همسرش کاستی هاي رفتاري د. سقف چندان بلند نباشد

قدر که  همان. و خانواده است ي زندگی، شوهرتردید را براي زن به همراه می آورد اما دلبسته
عقیده دارد با شکستن آخرین سفال توسط شوهرش که نماد عشق و مشترکاتشان بود، پیوند 

   خواهد  دلم می" :خواهد آن را حفظ کند هم می قدر زندگی شان هم به ویرانی رفته همان
خواهد زیر سقف خانه  او دلش می).10: 1396امیرخانی،  ("تکه هاي سفال را به هم بچسبانم

  . ویالیی شان از خشم هاي گاه و بیگاه همسرش چشم پوشی کند

زن شخصیتی است مستقل با دیدگاه هاي جدي چرا که او یک زن سنتی، دومی و دیگري 
گیرد بلکه با   که نه تنها از خواسته هاي مردش مایه نمینیست، دغدغه هاي خودش را دارد
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آن در تضاد هم هست و پیوسته به نوع مدیریت شهري او و هم صنفانش نقدهاي جدي دارد، 
شود مانند پیشنهاد زن به رفتن از شهر  حتی گاهی به تعبیر شوهر مانع پیشرفتهاي او نیز می

 است قطعا مانعی براي پیشرفت شغلی تعبیر تهران که براي شوهري که معاون شهردار منطقه
او همچنین از ساخت و سازهاي . امکان دارد دلیل اختالفات جدي در زندگی شود شود و می

کند  دهد، خانه هاي قدیمی را ستایش می بیهوده در شهر بیزار است، قطع درختان آزارش می
ما زنی را . اش را ترك کندو به دلیل بیماري فرزندش دوست دارد تهران شهر آبا و اجدادي 

بینیم که فردي متعهد است و قصد اصالحات دارد، چه در خانه چه در جامعه و مسائل  می
    توان گفت ابدا زنی درجه دوم و دیگري  دهد پس می مهم شهري را مورد مداقه قرار می

  .تواند باشد نمی

خوب و مثبت با پدر و عشق در بیان خاطرات گذشته و کودکی زن هم نشانه هایی از رابطه ي 
. و عالقه پدر به مادرش وجود دارد و خبري از تسلط پدر و درجه دوم بودن مادر لیا نیست

اما در . پدرساالري در خانه پدري زن نبوده است و لیا براي دیگري بودن تربیت نشده است
من را  .قرار نیست بچه هرچه خواست همان بشود": گوید بخش دیگري از داستان شوهر می

 "بچه را مثل خودت بار می آوري. در بچگی اینطور تربیت نکرده اند که حرف، حرف من باشد
دهد که برعکس خانواده ي زن، پدرساالري در خانه مرد وجود  این نشان می). 25: همان (

  .داشته است

 که مرد در هایی سیکسو اعتقاد دارد در تقابل هاي دوگانه وارونه سازي باید انجام گیرد و تقابل
 توصیف شوهر زمان تمام کردن دعوا در). 153: 1386 ،یزدانجو(آنها برتر است معکوس شود 

آغوش گرفتن فرزندي که از صداي شکستن ظرف بیدار شده حاکی از عدم وجود مرکزگرایی 
بینیم که در متن آمده که فرزند خودش را از دست پدر آزاد  مردانه در خانه است به ویژه می

دهد که حامی  واضح مقابله با تفکري را نشان می طوره متن ب. رود سمت اتاق د و میکن می
دیگري را معکوس =اصل و زن=و تقابل دو قطبی مرد. قدرت مرد باشد و زن را دیگري او بداند

       لیا شاعري عال را قبول ندارد از من ای". پدر جایکاه ویژه اي در خانه ندارد. دهد نشان می
لیا همچنین زن مستقلی است و عقیده به ). 29: 1396 ،امیرخانی ("د که شعر بگویمخواه می

خواهد هویتش وابسته به چیزي یا کسی خصوصا مرد زندگی اش  استقالل هویت دارد نمی
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لیا "کند بینیم که چندین بار نام کوچک خود را تکرار می باشد در دیالوگ هایش با فرازنده می
  ."هستم

  کنش پذیري/ گريکنش 

کند که از دیرباز  سیمون دوبوار ناقد و نظریه پرداز فرانسوي در نظریه ي خویش استدالل می
مردان به حساب آیند؛ » دیگري «فرهنگ مردساالر جوامع بشري سبب گردیده، زنان همواره 

ر بنابراین مردان کنشگرا و زنان کنش پذیر هستند و این کنش پذیري زنان در اجتماع منج
شده آنان با چهره هایی فرودست، ستمدیده و با صفاتی منفی و مردان با چهره هایی سلطه، 

ي در حقیقت نظریه ). 104 : 1382زیبایی نژاد، (مستبد و با صفاتی مثبت شناخته شوند 
مسلم این  قدر. سیمون دو بوآر مبتنی بر تحمیل فرهنگ و تمدن مردساالر بشري بر زنان است

زن از اصل و وجود اصلی یا همان زنانگی اش به دور افتد و مطیع و همراه این امر سبب شده 
  ). 92 : 1392محمدي، (فرهنگ گردد 

توان دریافت که زن داستان شخصیت  با تامل و واکاوي در رمان رضا امیرخانی به وضوح می
 به توانند دست داند که زنان براي موفقیت و خودشکوفایی می لیا می. منفعلی ندارد

       ماجراجویی بزنند و وارد جامعه شوند  و زمانیکه فرصت پیش می آید لیا هم به دنبالش 
کرد که با خالقیت بیگانه  اوایل شاهدیم که لیا در حوزه ي کاري اش احساس می. رود می

)  22: 1396 ،امیرخانی ("کار خالق ازم بر نمی آمد"شده است حتی جایی در داستان گفته 
زند و در  ریزد و دست به ماجراجویی در مورد باغ سفارت می معیارها را به هم میاما این 

اما شوهر فقط نگران جایگاه و موقعیت شغلی خود است هراس دارد . شود نهایت موفق هم می
ماجراجویی اتفاقا از بارزترین . که نکند اقدامات همسر باعث خدشه دار شدن موقعیت او شود

تان است، در مورد فرازنده و ریختن روغن کارگرانش پاي درخت، و ویژگی هاي زن در داس
شک بردن به اینکه افتادن پسرش در جوي ربطی به آنها داشته باشد هم همینطور است که در 

  !شود که سوء ظن خالصی تو مقابل با واکنش تند همسر روبه رو می

 ،یزدانجو(شود  ل قرار داده میبه اعتقاد سیکسو زن در فلسفه و ادبیات همواره در سویه انفعا
آنها فرزندي بیمار . اما در اینجا شاهد این ویژگی در مرد هستیم نه در زن) 155- 153 :1386
زن هرچند سخت اما با این مسئله کنار آمده و سعی کرده آن را بپذیرد و مدیریت کند . دارند
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 همراه کردن فرزند با خود اما همیشه آرزو دارد که شوهرش هم اینطور باشد چرا که همیشه از
کرد و حتی سرفه اي کوچک هم شوهر را راهی برگشت به  و بردن او به مهمانی ها امتناع می

  !کرد خانه می

دهد از مشکالت  لیا با اینکه عاشق فرزند و نقش مادري است و عاطفه اش را نشان مخاطب می
اینکه چقدر داشتن فرزند گوید که باعث شده شغلش را از دست بدهد و  مادر بودن هم می

 "کردم که مادري یک شغل کامل باشد هیچوقت خیال نمی": گیرد بیمار تمام وقتش را می
او معمار است و دغدغه . مادري او را به لحاظ شغلی هم عقب رانده بود). 21: 1396 ،امیرخانی(

ند کارهاي پاره دا شهر و مسکن سازي ها را دارد اما به دلیل مادر بودن جایگاهی ندارد و می
با اینکه از وضعیت خانه ها آگاه است اما کاري از دستش . وقتش، جزئی و پیش پا افتاده است

دادم ایلیا بزند، بس که کار  گاهی هاشورها را می": کند بر نمی آید و شغلش را رها می
شدم "!: بنابراین تعجبی ندارد که همچین فردي خود را مادر بزرگ بنامد. "مزخرف بود

  ). 23 : همان ("مادربزرگ تمام وقت فرزند کوچکی که آسم داشت

زنان معمار کجا هستند؟ نوشته ي دسپینا استراتیگاکوس "توان نقبی زد به کتاب  در اینجا می
کنند اشاره دارد و اینکه چطور  که به کم شدن تعداد زنانی که در این حرفه فعالیت می

شد خود را به طراحی داخلی و ارتقا دادن  ن توصیه میمعماري قلمرو مردان بوده و حتی به زنا
شود همان کار پاره  لیا هم در نهایت مجبور می!. ها، انبارها و کمدها محدود کنند آشپزخانه

    وقت خود را رها کند و به قول خودش کار به دست کسانی بیفتد که در نقشه هایشان 
شد، نماها زیبا تر و سازه ها  چاق تر میرفت و البی هاشان  ایوان ها روز به روز آب می"

  )23 : همان ("شد ضعیف تر می

قرار نشان از وابستگی به مردان و سلطه گري آنان و غیرفعال بودن زنان   لحن عاطفی و بی
دارد اما  لیا لحن عاطفی و ناآرام ندارد و برعکس گفتارهایش در معنا پراهمیت هستند و لحن 

نگرانی هاي . دهد نباید لزوما افکارش همسو با مردش باشد یبسیار قاطع است که نشان م
ما . شود واقع از طریق زن داستان بازگو می فرهنگی که احتماال هدف اصلی نویسنده است در

بینیم، توصیف زن از شهرش،  این را در دغدغه هاي زن و شخصیت پردازي هاي داستان می
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هایش  اي مردم جامعه خصوصا مردان، کشمکشانتظارات او از شهر آرمانی اش، توصیف رفتاره
  .با عال شوهرش که به او به عنوان یکی از مسئوالن شهري نقدهاي جدي دارد

  اکوفمینیسم و کنشگري لیا

. خورد که حاکی از کنشگري زن داستان است در جایی از داستان اکوفمینیسم به چشم می
       او . سایه ها را دور هم جمع کندآنجا که لیا قصد دارد از طریق بازي بچه ها با هم هم

شود  من فکر کردم اینکار شروعی می":گوید که طرح هایش را اینطور براي زن همسایه می
براي کارهاي جمعی دیگر مثال جمع آوري کاغذهاي باطله، مثال توي همین حیاط بچه ها یاد 

ا حتی جمع آوري درست شود کاغذ باطله را خمیر کرد و ازش مقوا ساخت ی بگیرند چگونه می
همه قرار بگذارند یک روز خاص زباله هاي خشکشان را پایین بیاورند و .زباله هاي خشک

لیا براي ) 151: 1396 ،امیرخانی ("...مستقیم بدهیمشان یا حتی بفروشیمشان به بازیافت
خواهد به فرزندش، فرزندان  محله اش، براي شهرش دغدغه هاي محیط زیستی دارد و می

اکوفمینیسم هم مربوط به زنانی است که اصلی ترین . ه و حتی همسایه ها آموزش دهدبقی
اکوفمینیسم یا فمینیسم بومگرا جنبشی . اعضاي جلوگیري از خطرات محیط زیستی شدند

عملگرا و دانشگاهی است که به بررسی منتقدانه رابطه میان چیرگی طبیعت و بهره جویی از 
فمینیست فرانسوي، فرانسوا دااُبون واژه  1974ـین بـار در سـال بـراي اول. پردازد زنان می

پارساپور، (شود  اکوفمینیسـم را به کاربرد؛ اتفاقی که سومین موج فمینیسم نیز شناخته می
بینند  کنند که زنان آسیب بیشتري از آلودگی محیط زیست می  آنها استدالل می)78 :1392

بین نابرابري . ي آنها است که از طبیعت دفاع کنندوظیفهو پیوند خاص تري با طبیعت دارند و 
بینند یعنی دست اندازي مردان به زمین و به تاراج  جنسی و چیرگی بر طبیعت ارتباط می

اکوفمینیسم نظریه اي است که به . کنند بردن منابع آن را با با رفتارشان با زنان همانند می
یستی سـر بـــرآورده اســـت، مـــثال از تدریج از حوزه هاي مختلف فعالیتهاي فمین

  ).Garrd,1 :1993(.ـــیط زیســـتی و آزادي حیواناتجنبشـــهاي ضـــد هســـته اي، مح

      ي خانه ،)نشستن پاي بید مجنون در حیاط(ش  توصیف راوي از محل زندگی کودکی ا
. دن به مادر طبیعتزنده بودن یعنی متصل بو"بزرگش و محیط اطراف خصوصا درختان  مادر

خورد اما زنده اند چون  درخت تکان نمی. چیزي که به مادر طبیعت متصل باشد زنده است هر
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، توصیف لیا از روستاي همسرش، رفتنش با کوه )52: 1396امیرخانی،  ("ریشه در خاك دارد
حاال فکر کندیم که  قدیم تر ها گاهی آویشن و کاکوتی هم می"همراه فرزند، و اشاره به اینکه 

نقش طبیعت و اهمیتش )  49: همان ("آویشن دست درازي به طبیعت استکنم کندن  می
  .در زندگی زن کامالً آشکار است

  سخن گفتن/ سکوت

هر زنی "گوید  سیکسو در این مورد می. سخن گفتن در نظر فمینیست ها بسیار مهم است
ن قلبش افزایش می یابد و ضربا .شناسد عذاب پیش روي جمع ایستادن و سخن گفتن را می

گریزند و از همین روي است  شوند، زمینه بحث و زبان می گاهی کلمات به کل فراموش می
تمردي عظیم است چرا . که سخن گفتن زن حتی لب گشودنش در جمع فتحی مقهورانه است

 نشیند که که با فرض همین تمرد سخنانش به تقرب همواره بر گوش هاي مردانه ناشنوایی می
   ).Selers, 1994:88( "تنها قادر به تمییز زبانی هستند که مردانه سخن بگوید

شود که لیا سخنرانی کند و از عقاید و افکارش  در مهمانی شغلی شهرداري اتفاقی سبب می
او در این . هایی خالف انتظار و متفاوت از کلیشه هاي همیشگی صحبت. صراحتا صحبت کند

خود را از کلیشه هاي معانی عده اي نجات داده و از مفهوم شهر سخنرانی زنی آزاد است که 
آیه اي هم . دهد کند و دیگران را هرچند براي لحظاتی تحت تاثیر قرار می آرمانی صحبت می

اورد که این نشان از هوشمندي و آگاهی او دارد که مورد استقبال مدیران هم  از قرآن هم می
ده از آن در ستان آمده براي استفاده یا به تعبیري سواستفاگیرد البته همانطور که دا قرار می

داند بعد از سخنرانی خود را اینگونه  لیا تفاوت خود را با بقیه می! تبلیغات محیطی شهري
). 98: 1396، امیرخانی ("من وصله اي ناجور بودم روي پیرهن این مهمانی": کند  توصیف می

بیند و  شهردار او را متعهد، غیور و صریح می. شود اما پس از آن وارد مرحله ي بزرگتري می
کشد، زن در  این سخنرانی به نوعی هم تقابل زن و مرد را به پیش می. دهد ماموریتی به او می

دریدا  .شود تقابل مرد و زن در این قسمت خنثی میشود و هم  برابر مرد به رخ کشیده می
و  ان گذشته مرکز گرایی مردانه داردزب .کند ساالر را با نرینه سخن محوري نفی می زبان مرد

 ).267: 1390،تسلیمی(پاشد زن و مرد را از هم می جمله تقابل یدا معناهاي پابرجاي تقابل ها ازدر
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گوید گفتار زن حتی وقتی نظري یا سیاسی است  در واقع همانطوري که هلن سیکسو می
  .نهد  در دل تاریخ میاو روایتش را. هرگز ساده، خطی یا کلی و ابژکتیو نیست

. شود در مقابل شوهرش حرفی براي گفتن ندارد حتی ابتدا از سخنان همسر ناراحت می
یزد اما  همانطور که در متن آمده کسی جز ایلیا پسرش پس از ایراد سخنرانی برایش دست نم

 و همسرش هم. کنند بینند شهردار استقبال کرد او را تایید می اینکه می همانها پس از
در توصیف مرد دیگر داستان یعنی فرازنده هم اینطور آمده است که ادبیات . شود خوشحال می

  .کند درهم برهم دارد و کلمات را اشتباه ادا می

  احساس/عقل

 مسئله. هستند منفی زنان مقابل در و مثبت هاي ویژگی داراي مردان که عقیده این يادامه در
 غیر و گرا سنت شوهر داستان این در. است منطقی بی و احساس مقابل در منطق و عقل دیگر

 عکس کروك ماشین با سفر در اگر که کند می تصور او مثال است شده داده نشان منطقی
 و. است دار روف سان ماشین خریدن مخالف یا فتد می خطر به شغلی موقعیت ،بگیرند

. دارد اهمیت اداري عیتموق چون دارند پراید عمدتا اداره هاي بچه که است این استداللش
. است منطقی غیر مسائل به نسبت واکنشش اکثرا همین براي سنت گرفتار است فردي شوهر
 جلوي سر موي پوشاندن به اش اشاره واکنشش اولین خورد می زمین تاب روي از زن وقتی

 را بانکی حساب از برداشت پیامک وقتی اما یدهد نم جواب را همسر تلفن یا. است زائر محمد
 هم خانوادگی مهمانی در شان همسران و مدیران ظاهران توصیف. گیرد می تماس بیند می

  .هاست خانواده تدین بررسی راه  افراد ظاهر چگونه که است زدگی سنت همین از نشان

  نتیجه گیري

کاراکتر لیا در رمان رهش به دنبال بیان اندیشه هاي اعتراض آمیز در مورد وضعیت زنان 
ت بلکه با بررسی دقیق زوایاي شخصیتش در داستان دیدیم که در پی واژگون جامعه نیس

هاي دوگانه و احتماال معیارهاي جامعه مردساالر بوده است به نحوي که دیدیم در  سازي تقابل
این واژگون سازي زن از وضعیت انفعال، کنش پذیري، ضعف، ترس و تسلیم خارج است و با 

ر در سخن گفتن، اعمال و رفتار روبرو هستیم که در سویه زنی فعال، کنشگر، شجاع، جسو
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نه زن دست کم گرفته شده است نه ارزش هایش . منفی تقابل هاي دوتایی ذکر شده قرار ندارد
 شاهد بودیم که زن اصل و مرد دیگري بارهاحتی . ر نادیده گرفته شده استبه عنوان زن و ماد

  .قرار گرفته است

زنی که . و در داستان قدم زدیم از طریق چشمان زن دیدیم و با اما رویدادهاي داستان را
متن . کند ل خودش دغدغه مند می مثو) نگرانی براي شهر(ائل مهم را درگیر مسخوانندگان 

کنند خصوصا اگر   خوانندگان چه زن و چه مرد با او همدردي میهطوري نوشته شده است ک
  .شوند د با لحظات زن همراه میزن ستیز نباشند و در کنارش متعهد هم باشن

خواهد بگوید زن بودن سخت است  کند گاهی می ترسیم میرا یک زن نی هاي نگرانویسنده 
 باهوش، یاخواهد تمام زنان جامعه اش همانند ل کند گویی می اما هرگز او را تضعیف نمی

و  زبان زنانه  با انتخاب او. باشند قوي و در پی گرفتن حق،رنجآگاه و هنگام درد و ، صریح
از نظام قدرت سرپیچی کند و تجربیات است که  خواستهاز تیررس زبان مردانه خارج شدن 

  . زنانه، امور خانوادگی، احساسات زنانه و مادري را در متن به وجود بیاورد

 مرزهاي از ونقش هاي جنسیتی موجود در ذهن ما را پاك است تا  کرده تالشرضا امیرخانی 
تصویري مناسب از زن امروزي به دست دهد و ، با ایجاد کاراکتر مثبت و ندکعبور  جنسیتی

         به وفادار بیش و کم دیدگاهی از  امامحترمانه و و پیش رونده باشد طوري بنویسد که
ي هر که نمایندهشخصیت مقابل زن یعنی شوداستان، درونی  هاي الیه در اسالمی هاي سنت

شود چهره اي قابل بخشش تصویر  در پایان بی وفا محسوب می ریاکار و افراد خشک مذهب،
        مرد دلش تعهدرسد که زن با وجود تردیدهایی نسبت به  شود و اینطور به نظر می می
ده و کهنه، رگه هایی از گاهی با وجود رهایی از افکار پوسی و حتی خواهد به زندگی برگردد می

وجود فضاي سرد  باد، این است که شو و دیده میگفتمان غالب مردساالري در ااسارت در 
  . داند و نگران است که برایش به اندازه کافی زیبا نباشد خود را وابسته به شوهر می ،عاطفی
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