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 چكیده
له ارزیابی شخصیت مردان داستان با تأکید بر جدال بین سنت و مدرنیته در هدف اصلی این مقا

ترین است. مواجهه و تضاد بین سنت و مدرنیته یکی از مهم طوبا و معنای شبرمان 
رو اش با مردانی روبهشود. طوبا در سیر تاریخی زندگیهای این رمان محسوب میمایهدرون

کنند. در این پژوهش، با توجه به در داستان نمایندگی می را شود که هریک گفتمانی ویژهمی
اصلی رمان و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، مردان به دو گروه سنتی و مدرن  یۀمادرون
خود را دارند و در ارتباط با زنان رفتارها و  ۀاند که هریک باورها و بینش ویژبندی شدهطبقه
نویسنده به قۀ بر این، عالکه با یکدیگر در تقابل است. افزونگیرند کار میهایی را بهکنش

بازنمایی مردان مؤثر بوده است.  ۀعرفان شرقی، تائوئیسم و بینش اساطیری وی در شیو
پور در این رمان به ستیز با جنسیت مرد نپرداخته؛ بلکه وی به نظام سنتی برخاسته از پارسی

شود، بلکه مردان را نیز به وجب فرسایش زنان میفقط متفکر مردساالری معترض است که نه
فکرانی آزاداندیش و مدرن هستند که بر ضد نظام کشاند. این مردان روشنوادی سقوط می

تازند. همچنین نویسنده در این رمان زنانگی شده از سوی سنت میمراتب تثبیتسلطه و سلسله
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است. بدین ترتیب، وی از بهره بی را نوعی ارزش ذاتی و مقدس دانسته که مردانگی از آن
 شناختی دو جنس فراتر نرفته و فقط آن را دگرگون کرده است.تقابل زیست

 ، جنسیت، سنت، مدرنیته. طوبا و معنای شب پور،شهرنوش پارسیهای کلیدی: واژه

 . مقدمه1
 های پیش و پس از انقالب تفاوت چشمگیری وجود داردبین آثار داستانی زنان در سال

ای است که این تمایز را رقم زده است. یکی از وجوه تمایز و انقالب رخداد تاریخی
این آثار یۀ ماجنسیت بود. درونمسئلۀ آنان به ة آثار ادبی زنان پس از انقالب توجه ویژ

دهد نویسندگان زن در این دهه به مسائلی مانند فقر، تاریخ، سیاست، مذهب، نشان می
جنسیت و تأثیری که این مسائل بر یچۀ اختالف طبقاتی از درخرافات، پدرساالری و 

نگرند. پیش از انقالب اقتصاد و ساختار طبقاتی گذارد، میزندگی زنان و روابط آنان می
جامعه مورد توجه نویسندگان بود که در بسیاری از آثار زنان پس از انقالب، فرهنگ و 

 ساخت فرهنگی اجتماع جایگزین آن شد.  
آیند و هرکدام وجود مینویسی بهداستانة هایی فعال در حوزشصت، گفتمانهۀ در د

طور کلی ها وابسته به گفتمان چپ و بهدهند. یکی از این جریانجریانی را شکل می
هایشان در جریان انقالب محقق نشد. جریان دوم اپوزیسیون هستند که اهداف و آرمان

کوشیدند باورهای سیاسی و سالمی بودند، میکه نویسندگان آن از طرفداران جمهوری ا
مذهبی خود را در قالب داستان به خوانندگان انتقال دهند. این دو جریان، اعم از آنکه 

. در گنجندگفتمان کالن مردساالری میة ها زن یا مرد باشند، در حوزنویسندگان آن
دو گفتمان نۀ راراستای این دو گفتمان، جریان سومی شکل گرفت که به نگاه مردساال

های اجتماعی موازات جنبشاعتراض داشت. این جریان که به انقالبیاسالمیچپ و 
هویت زن، جایگاه و حقوق زنان را در مرکز توجه خود قرار داد. مسئلۀ زنان پدید آمد، 

پور است که آثار شاخص و یکی از مشهورترین نویسندگان این جریان شهرنوش پارسی
 نگارش درآورد.  پنجاه و بعد از انقالب ایران بههۀ های پایانی دسالمعروف خود را در 

شصت هۀ ترین آثار جریان فمنیست د( از شاخص0168) طوبا و معنای شب رمان
اول انتشار نایاب و در طی شش ماه، سه بار تجدیدچاپ شد. در هفتۀ است که در دو 
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شود که ن مردساالر دیده میکه اشاره شد، دو گفتمابافت اجتماعی خلق رمان، چنان
بنابراین این اثر از جهت  ها پدید آمده است. در موازی با آنطوبا و معنای شب داستان 

گفته حائز اهمیت است. در نگاه متفاوت به مسئلۀ زنان، در مقایسه با آثار دو جریان پیش
های زنان ها و سرکوبمراتب جنسیت، رنجچنین فضایی که نویسنده کوشیده است سلسله

اش به مردان نیز کنجکاوی محقق عرصۀ ادبیات زنان را ویژه تصویر بکشد، نگاهرا به
اندیشد نویسنده چه کسی یا کسانی را مسئول دردها و انگیزد؛ چراکه با خود میبرمی
اندازد؟ آیا با جنس داند؟ آیا گناه را به گردن مردان میشده به زنان میهای تحمیلرنج

های یز دارد؟ آیا از نگاه نویسنده، جنسیت ارزش است؟ در دورانی که نقشمرد سر ست
های خانگی زنان مقدس یابد، جایگاه مادری و نقشاجتماعی به مردان اختصاص می

شود، قانون چندهمسری و ازدواج موقت برای حمایت از همسران شهدا جلوه داده می
ن است؛ تصویری که آثار فمنیستی چیز درجهت منافع مرداشود و درکل همهترویج می

 دهند، جالب توجه است.، از مردان ارائه میطوبا و معنای شباین دوره، همچون 

دهد، در پور محور اصلی داستان خود را بر زندگی یک زن قرار میاگرچه پارسی
های متفاوت ها و جایگاهیابند که در موقعیتزندگی این زن مردانی حضور می

تنهایی بر زندگی طوبا، شخصیت اصلی کنند. مردانی که هریک بهآفرینی مینقش
های فراوانی توان برای پرسشاند و با درنگ در آن میداستان، تأثیر چشمگیری گذاشته

های خوبی یافت. ایرانی پدید آمده، پاسخمعۀ مردان و نقش آنان در جا ۀکه دربار
با طوبا و معنای شب ردان را در رمان بنابراین، این مقاله برآن است تا بازتاب هویت م

اصلی آن )جدال سنت و مدرنیته( بررسی کند. این مسئله از آن جهت یۀ ماتکیه بر درون
کند. بررسی سیمای پور دربارة مرد کمک میاهمیت دارد که به شناخت دیدگاه پارسی

های وی، مرد و تعریف نویسنده از جنسیت مرد در این رمان گویای بسیاری از انگاره
جنس مرد و مسائل و مشکالت روابط میان زن و مرد خواهد ة عنوان یک زن، درباربه

های ادبیات ترین رمانبود. همچنین بررسی بازتاب هویت مردانه در یکی از معروف
ای با های جنسیتی را از دیدگاه نویسندهبسیاری از نابرابریچشمۀ داستانی زنان سر

بر این، باور برخی پژوهشگران مبنی بر کند. عالوهمیهای فمنیستی روشن دغدغه
 شود.  پور ارزیابی میمردستیزی پارسی
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حاضر از لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی است که پژوهشگر لۀ مقا
کند. بر این اساس، نخست در این ای رهنمون میرا به بررسی منابع و اسناد کتابخانه

اند از: انتخاب شد. معیارهای انتخاب اثر عبارت ی شبطوبا و معناپژوهش رمان 
زمانی خلق اثر )دهۀ شصت( از نظر هژمونی گفتمان مردساالری در آن، ة حساسیت دور

های متوالی های متعدد، تجدیدچاپخودش، ترجمه به زبانة شاخص بودن آن در دور
را در نظر داشته  نقد ادبی. همچنین پژوهشگر این نکتهة و جلب توجه منتقدان در حوز

های های مرد در این داستان حضور و کنش بیشتری از سایر داستاناست که شخصیت
دقت مطالعه و شواهدی از اثر مورد بحث با درنظر نویسنده داشته باشند. سپس رمان به

برداری شد. در این مقاله، پیش از های مرد یادداشتگرفتن تصویر و جایگاه شخصیت
مایۀ کلیدی رمان و مباحث نظری مرتبط با موضوع به ی مرد، درونهابررسی شخصیت

بحث گذاشته شده است. فرض نگارندگان این است که ترکیب منابع هویتی متعدد و 
پور در درعین حال ناسازگار در این رمان بر نحوة بازنمایی مردان اثرگذار بوده و پارسی

 است.ه قضاوت نکرده جانبدربارة مردان یکای فمنیست، مقام نویسنده

 پژوهش. پیشینۀ 1ـ1
انجام شده است: عالیی  طوبا و معنای شبرمان  ۀهای فراوانی تاکنون دربارپژوهش

( 0168زن در این رمان پرداخته است. حورا یاوری )ة ( به تحلیل فلسفی چهر0169)
در  (0192دست داده است. مونسان )ای از این اثر بهکاوانه و اسطورهخوانشی روان

پور، گلی ترقی و ای سبکی در آثار پارسیمحور، مشخصهزنة اسطور»ای باعنوان مقاله
شکیب ای بررسیده است. خسرویشخصیت طوبا را با رویکرد اسطوره« غزاله علیزاده

را در آثارشان مقایسه  0پور و مارگاریت دوراسهای فمنیستی پارسی( اندیشه0189)
ای با ( در مقاله0192نژاد )هایشان پرداخته است. عربها و شباهتکرده و به تفاوت

طوبا و معنای گانۀ نجیب محفوظ و توجه به مکتب تطبیقی امریکایی عناصر داستانی سه
نمایی شخصیت ( از منظر تحول وجه0190) نواییرا مقایسه کرده است. کاظمی شب

های ( شیوه0196زن، یعنی طوبا، به این داستان نظر افکنده است. رفیعی )
( رمان 0189پردازی قهرمان زن را در این رمان واکاوی کرده است. ساکت )شخصیت
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را از منظر رئالیسم جادویی مورد بررسی قرار داده است.  طوبا و معنای شب
کارگیری تکنیک جریان سیال ذهن را در رمان ارزیابی ( نحوة به0192الحسینی )هاتف

طوبا های مربوط به زنان در دو رمان یق خود گفتمان( در تحق0195کرده است. چروده )
هایی، نامهاز سحر خلیفه را مقایسه کرده است. همچنین در پایان الصبارو  و معنای شب

بررسی تطبیقی عناصر ازقبیل  های گوناگون به این رمان پرداخته شده است؛از جنبه
(؛ 0190اختیاری سلماسی، ) بو معنای شا ها و طوبداستانی در دو رمان خانۀ ادریسی

شناختی رمان طوبا و بررسی سبک (،0192)صابرپور،  تصویر زنان در رمان فارسی
(. 0191)چراغی،  پورفمنیسم در آثار شهرنوش پارسی( و 0180)کالهی، معنای شب 

بیشتر از منظر فمنیستی، فلسفی و طوبا و معنای شب ها، رمان در همۀ این پژوهش
ی زنان بررسی و یا در برخی به عناصر داستانی آن توجه شده همچنین توصیف سیما

 است.  یک به تحلیل مردان و جایگاه آنان در این داستان نپرداختهاست؛ اما هیچ

  نظری چارچوب. 2

 . بینامتنیت و بیناگفتمانیت 1ـ2
هر متن در مناسبت و گیرد و براساس نظریۀ بینامتنیت، هیچ متنی در انزوا شکل نمی

همواره مورد توجه  هاۀ تعامل متننظری .ند با متـون دیگـر قابـل درك اسـتپیو
قرار  ،5دریدا و 0ژنت ،1، بارت2مانند کریستوا ،پژوهشگران ساختارگرا و پساساختارگرا

توسط جولیا کریستوا و  م0961بینامتنیت نخستین بار در دهۀ  گرفته است. اصطالح
شناسی و تلفیق آن با نظریات زبان 6اختینب دربارة نظریات درنتیجۀ مطالعات وی

که متن نظامی بسته، مستقل و  بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه اسـت مطرح شد. 7سوسور
توان سایر متون دارد. حتی می بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنـگ بـا ؛خودبسنده نیست

متون بیرون میان آن متن و  ای مسـتمرمکالمـه ،گفت که در یـک مـتن مشـخص هـم
 . (72: 0181)مکاریک،  از آن متن جریان دارد

هر متن در دو محور با دنیای بیرون از خودش ارتباط پیدا معتقد است  کریـستوا 
در محور  .یابد؛ بدر محـور افقی، نویسنده با خواننده ارتباط می .کنـد: الـفمـی

مرتبط  ،آن شکل گرفته استهـای دیگـر و بـا بافتی که متن در عمودی، متن بـا مـتن
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برخوردگاهی( از متون مختلف است که )هـر مـتن تقـاطعی  گویداو میشود. می
از  وی همچنین .ها پیدا کردتـوان از ایـن ارتباطیک معنـای فرامتنـی را مـی« حداقل»

 ؛یابدمعنای هر متن در خود آن تمامیت نمی دارد:بینامتنیـت چنـین جریـانی را درنظـر 
رو معنای هر متن ادبی متصل و  از این ؛هـای دیگـر بـستگی داردبلکه به متن و مـتن

وابسته به تاریخ و سنت ادبیات و متونی ادبـی و غیرادبـی است که آن متن در بافت 
بندی کریستوا از بینامتنیت، تقسیم 8فرکالف( 67: 0181، ها شکل گرفته است )اَلنآن

 بدل بینامتنیت و بیناگفتمانیت بـه، را بینامتنیـت سـازندهو یعنـی بینامتنیـت آشـکار 
یک  های دیگـر درشکل عام برای اشاره به حضور متناست. او بینامتنیت را بهکرده 

هـای آیی قواعدی از گفتمانخواهد بر ظهور و هماما وقتی که می ؛بردکار میمتن به
 ,Fairclough)کند استفاده می گفتمانیتاصطالح بینا ، ازتأکید نماید مختلـف در مـتن

1992: 104ff).  براساس مفهوم بینامتنیت، برای فهم متن باید به رابطۀ آن با بستر
اش توجه کرد. این نوعی تأکید بر ماهیت تاریخمند اجتماعی و فرهنگی و شبکۀ بینامتنی

 های مختلف بانگفتما ،حال بیناگفتمانیت نوعی از بینامتنیت است که در آن متون است.
 ،هابندی جدید گفتمانا مفصل(. ب77ـ76: 0192)قهرمانی، اند بندی شدهیکدیگر مفصل
 ،های گفتمانی مختلفواحد و چه میان نظم چـه درون نظـم گفتمـانی ،خطوط مـرزی

یا تغییر گفتمان را از طریق تحلیل  توان بازتولید گفتمـانمی بنابراین .کندتغییر می
گفتمانی  هایهای مختلف درون یک نظم گفتمانی و میان نظمن گفتمانروابط میا

 (. 028: 0189س، یورگنسن و فیلیپ)مختلف بررسی کرد 
را با گسترة وسیعی از متون و حوادث  طوبا و معنای شبپور شهرنوش پارسی

صد سال تاریخی پیوند زده است. برخی از منتقدان به الگوبرداری نویسنده از رمان 
: 0168) پورپارسی (.010: 0188اند )یاوری، اشاره کرده 9گابریل گارسیا مارکز ییتنها
چاپ رسیده، گفته است که پیش بهدنیای سخن  گویی که در مجلۀوخود در گفت (05

طور مارکز را خوانده است که به صد سال تنهایی، و معنای شب اطوب از شروع رمان
 ازحتی  (071: 0178) هوشنگ گلشیری دارد. یر رمان ودتلویحی اشاره به تأثیر آن 

یاد کرده است. برخی  طوبا و معنای شبر د از این رمان فرزانه تأثیر ترجمۀ بهمن
همه در رمان فلسفی  01گیل از فوسکازادهبرداری شخصیت شاهمنتقدان هم به گرته
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این، نویسنده  بر( عالوه50: 0169اند )گوهرین، از سیمون دوبووار اشاره کرده میرندمی
از بسیاری از متون ادبی کالسیک و معاصر فارسی نیز بهره برده است که از آن جمله 

الدین سهروردی عارف شهابهای تمثیلی شیخقصهتوان به اشعار حافظ و مولوی، می
گذار مکتب اشراق و احیاکنندة حکمت خسروانی ایرانی قرن دوازدهم میالدی پایه

و شعر سهراب سپهری و فروغ فرخزاد اشاره کرد. بازگویی  هدایتبوف کور  ایران،
های عرفانی، مانند داستان شیخ صنعان، از زبان مردان داستان ازجملۀ این موارد داستان

تر هم ها پررنگحضور دارد و در برخی بزنگاه متن در رمانمثابۀ پیشاست. تاریخ نیز به
: 0167پور، العین )پارسیةطاهره قر شود؛ مثل اشارة پدر طوبی به زندگی و مرگمی
( یا خوانش لیال از تاریخ مشروطه در قالب 018)همان،  00(، اشارة گیل به لنین06

طور خواه انقالبی در داستان. همان( حضور خیابانی مشروطه011ـ011نمایش )همان، 
و  پور برای بسط داستان خود از متون متعددی استفاده کردهکه مشاهده شد، پارسی

 دایرة وسیعی از این متون را به فضای رمان خود فراخوانده است.  
های مختلف ظهور گفتمان طوبا و معنای شبهای بارز رمان یکی دیگر از ویژگی

ضعف ة دهندهای مختلف در رمان نشاندر آن است: بیناگفتمانیت. تلفیق گفتمان
ان سرشار از مفاهیم عرفانی، این رمهژمونی گفتمان مسلط درمورد زنان و مردان است. 

با  02درویشی و سلوك و مرید و مرادی است. همچنین اثرپذیری نویسنده از مفهوم دائو
های فلسفی چین ها مشهود است. در کنار دیدگاهدر سلوك شخصیت 01تلقی الئوتزه

باستان، عرفان سنتی شرق دور و باورهای اساطیری نویسنده، تعارض با گفتمان 
همچنین تقابل دو گفتمان سنت و مدرنیته، نگرش فمنیستی وی به جایگاه  مارکسیسم و

های مختلف ها و گفتمانو حقوق زن سبب شده است که متن محل برخورد ایدئولوژی
های متفاوت و گاه متعارض الگویی از هویت و جایگاه زنان و نگریشود. این جهان

های دهی به هویت شخصیتکند و منبعی برای شکلمردان در داستان عرضه می
طوبا و معنای  عالیی در نقدی  بر رمانشود. مشیت داستان، اعم از مرد و زن، تلقی می

 کند:تأکید می شب
خود این تصور تائوئیستی از نۀ پردازاهای خیالاگرچه نویسنده در کنار تفلسف

فکری  دهد، اما نظامضعف را که زن از مظاهر عالی آن است مورد سؤال قرار می
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سازد؛ چه او از سویی زن ایرانی را وی را درخصوص زن دچار التقاطی ویرانگر می
سوی شناسد و همین او را بهدر متن واقعی و مناسبات زندگی او دیده و می

دهد که کشاند و سرانجام ندا درمیشناسی فرهنگی زن سنتی ایرانی میجامعه
عارفانه و یشۀ اندخلسۀ پربۀ جذ نجات تو در ضعف تو نیست و از سویی دیگر در

ئۀ ماند که حاصل آن اراهای پررمزوراز شرق و توهمات اساطیری دچار میآیین
  (.79: 0169طرحی گنگ و نامفهوم از زن است )

ادیب، دارد که حاجیپور را برآن میهمین جذابیت فلسفۀ چین باستان است که پارسی
مند به قرآن و مالصدرا است، او را القهپدر طوبا، را درعین اینکه مردی سنتی و ع

ادیب زمین را زن و آسمان را بکشد. حاجیتصویر شخصیتی متأثر از تائوئیسم نیز به
شود. همچنین داند. در آیین تائو نیز، آسمان مذکر و زمین مؤنث شناخته میشوهر می

تی شود خیابانی را که شخصیعالقۀ نویسنده به مضامین عرفانی شرق سبب می
زادة میرزا، شاهای نورانی بدل کند. فریدونخواه، مبارز و سیاسی است، به چهرهمشروطه

صورت درویش آمیز دارد، بهویژه طوبا رفتاری توهینقجری و کسی که با زنان و به
 ،مرتضیشود که به دو تن سر سپرده است: شاه و گداعلیشاه. آید و مدعی میدرمی

شود معرفی می سـلوك حقیقی زند، طالـبرزا که برای او تار میمیزاده فریدونندیم شاه
 (. 80: 0167پور، )پارسی بیندرؤیاهای صادقانه می و

 . گفتمان سنت و تجدد 2ـ2
 گذاربنیان مثابۀ سوژهشود. بنابراین هم بهعنوان سوژه و هم آبژه ظاهر میدر تجدد، انسان هم به

منزلۀ آبژه موضوع تعقل خود دیگر نیز خود بهدانش و آگاهی جدید است و از سوی 
گیرد. درواقع مسئلۀ هویت انسان خاص دوران مدرنیته است. در این دوران، قرار می

سازند. مرکز میآیند و هریک دیگری را بیهای گوناگون افراد به تعارض درمیهویت
د، نیز درحال کارند فقط در بیرون، یعنی در جامعه، بلکه در درون، یعنی در فرتضادها نه

 . (021: 0181)گیدنز و دیگران، 
مقوالت اساسی  چالش سنت و مدرنیته( در کتاب خود باعنوان 20: 0179کسرایی )

گرایی، شمارد: اومانیسم، عقلدهد و چنین برمیتجدد را مورد بحث و بررسی قرار می
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م، کارگزاری تاریخی طبیعت، فردگرایی، پیشرفت و ترقی، آزادی، برابری، لیبرالیسم، عل
انسان، سکوالریسم و غایتمندی تاریخ. عوامل متعددی تجربۀ مدرنیته در ایران را شکل 

آیند. این شمار میهای مدرنیتۀ ایرانی بهکنندة مؤلفهبخشند که این عوامل نیز تعیینمی
 مدرنیتۀ ایرانی ( مؤلف کتاب86ـ81: 0181ها از دیدگاه تقی آزادارمکی )مؤلفه

اند از: ایرانی بودن، معلق بودن، ایدئولوژیک بودن، تناسب کمتر داشتن با سنت، رتعبا
داوری داشتن، اثباتی بودن، تسلط عوامل خارجی بر ابهام داشتن، دوقطبی بودن، پیش

 زدگی و اعتقاد به ترقی. داخلی، توجه به ساختار سیاسی، تقدس
د سنت و مدرنیته واقع شده اساس تمام جوامع رو به رشد بر بستر دو قطب متضا

(، سنت رفتاری است که از فرط قدمت و تکرار به 19: 0167است. از نظر ماکس وبر )
ای از عمل تبدیل شده و مجموعۀ باورهایی است که از نسلی به نسل خودانگیختهة شیو

(، سنت چهار مشخصۀ اصلی 81ـ77: 0181اعتقاد گیدنز )دیگر قابل انتقال است. به
ای معیّن تکرار و بازتکرار سنت شامل آیین و مراسمی است که در حوزه .0دارد: 

. 2دهیم صحیح است یا خیر. شود، بدون آنکه پرسش شود که آیا آنچه انجام میمی
. سنت در 1شود. شکل جمعی اجرا میسنت جمعی است؛ یعنی این آیین و رسوم به

ها( که کارشان ها یا کشیشهندرون خود نگهبانانی دارد که حافظ آن هستند )مثل کا
شود؛ زیرا . سنت با هویت افراد درگیر می0هاست. تفسیر و توضیح و حفظ سنت

کند و تسلط بر رفتار انسانی دارد. سنت و مدرنیسم احساسات و هیجانات را رهبری می
رغم تضاد ذاتی و جمع ناپذیری، همواره در تعامل با یکدیگرند. از نظر گیدنز به
گیرد، ولی (، مدرنیته جریان نواندیشی عقلی است که از سنت شکل می82 ب:0187)

 کند. سنت را نفی نمی
های صورت جفتاز همان آغاز ورود مدرنیسم به ایران، دو مفهوم سنت و تجدد به

 ای که:گونهتقابلی و متضاد کاربرد یافت؛ به
برای تعداد  تمدن غربیبۀ های پیشین و جاذبستگی اکثر طبقات به سنتدل 

ایرانی را بین دو قطب معۀ معدودی از آشنایان با فرهنگ اروپایی، در طی زمان جا
ها درحقیقت برخورد نگریزی که برخورد آگرایی و سنتمخالف تقسیم کرد: سنت

    (.625: 0178کوب، اکثریت بسیار وسیع بود با اقلیت بسیار محدود )زرین
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های بازنمود جدال و م است، یکی از عرصهرمان فارسی که خود محصول مدرنیس
تا  0161های دهۀ ویژه در رمانشود. این تقابل بهستیز سنت و مدرنیته محسوب می

ها با توجه به نگرش خود و نمود یافته است. هریک از نویسندگان این داستان 0191
طوبا و معنای ان رم اند.ها به بازتاب این دو فرایند اجتماعی پرداختهزمان و مکان روایت

روایتی است از رویارویی سنت و مدرنیته و تبیین هویت خود در تقابل با دیگری.  شب
ها و گیرند و با سردرگمیها در متن و بطن این تقابل قرار میهریک از شخصیت

در رمان آنچه باعث اهمیت زنند. های روحی خود دنیای داستان را رقم میکشاکش
 .ایرانیان با تجدد است ۀمواجه شـود،سـاز مـیعاملی هویـت عنوانیافتن جنسیت به

کند؛ تضادی که طوبا در متن تضاد بین سنت و تجدد رشد می»میرعابدینی،  ۀگفتبه
 (. 0009: 0177« )رودداستان نیز براساس آن پیش می

خاطر سنتی را به ۀطوبا از سویی همان زمین ساکن و محصور در دیوار جامع ۀخان»
کند، به ورد و از سویی دیگر درست مثل سرزمینی که طوبا در آن زندگی میآمی

سنت و در اینجا خانه طوبا را (. 012: 0188یاوری، « )سپاردهای تاریخ تن میزیروبم
دهد پذیرای تغییر کشاند و اجازه نمیناپذیری میسوی جمود و انعطافتدریج بهبه

های او، دیوار پردازد. در داستانبه نقد سنت می هایشپور در اغلب داستانباشد. پارسی
دارد. این میهایش شکاف برسخت و نفوذناپذیر سنت دربرابر مدرنیته و آموزه

های مرد و زن و در مناسبات گسیختگی فرهنگی و بحران هویت در درون شخصیتازهم
از سنت را هایی یابد. مردان و زنان رمان به درجات مختلف، بخشها تجلی آشکاری میآن

شدگی، در کنترل و اِعمال قوانینی که سنت نسبت میزان این درونیاند و بهدرونی کرده
، سنت و تجددچالش میان  ، جـدال وبدین ترتیبشوند. کند، سهیم میتعیین می

 های نـاظر بـر جنسـیت را در رمـانیابی فردی، گفتمانهای هویتعنوان سرچشمهبه
کند و هویت مردان در ارتباط با و تجدد با جنسیت ارتباط پیدا می سنت دهد.شکل می

  گیرد.اصلی رمان که تضاد سنت و مدرنیته است، شکل می ۀمایدرون

 . بحث و بررسی3
نام طوبا است خم از زندگی زنی بهوروایتی طوالنی و پُرپیچ طوبا و معنای شبداستان 

پنجاه( را هۀ های چریکی دطیت تا جنبشکه چند دهه از تاریخ تحوالت ایران )مشرو
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های زندگی اجتماعی طوبا و از طرف دیگر گیرد. رمان از یک طرف فرازونشیبمیدربر
نمایش تغییر و تحوالت هویت او در گذر زمان و در فرایند تعامالتش با مردان را به

های مختلفی را ضرورت شخصیتشخص بهگذارد. در این داستان، راوی سوممی
شکل گفتار وگوها بهسازد؛ اما زبان وی در سراسر اثر یکسان است و گفتکانونی می

 غیرمستقیم آزاد بیان شده است.

 بازنمایی مردان و تقابل سنت و مدرنیته .1ـ3
 هـا و افـرادگفتمان سـنت و مدرنیتـه از خـالل شخصـیت، طوبا و معنای شبدر رمان 

سنتی و متجدد قرار طبقۀ مردان در دو این داستان، . در شودمختلف در داستان ظاهر می
سنتی پدر طوبا، همسران او یعنی  مـردة نماینـد هایشخصیتترین عمدهگیرند. می

سنت در قالب نهـاد  .کریم هستند اوة میـرزا و پسـرخواندمحمود و فریدونحاجی
 شخصیت دارد. ای بسـیار پررنـگ و فراتـر از ایـن چنـدزن، چهـره ةکننـدکنتـرل
 های عمومی، در زنـان و مـردانِتوان در نهادهای اجتماعی، در محیطسنت را می سلطۀ

. سنت در اینجا در معنای دید گوهایشانوگفتدر ها و متجدد، در کنش همسنتی و  هم
 ،هابندیطبقهکند و براساس اینبندی مینوعی نظم معهود است که افراد انسانی را طبقه

 .  نمایـدهای آنان را تعیـین مـیها، روابط و کنشمجاز ویژگی ةمحدود

  . مردان سنتی1ـ1ـ3

 ادیب )پدر طوبا(الف. حاجی
بازاری قدیم است و شغلی موروثی طبقۀ ادیب متعلق به کار: حاجیبورژوای محافظه

 نسل از طریق پدر به او و برادرانش به ارث رسیده است.بهفروشی( دارد که نسل)فرش
جوید. یکی از های نوین دوری میاش از علوم جدید و آموزشدلیل محافظه کاریوی به
مرد سنتی، برهم خوردن نظم معهود ة عنوان نمایندهای حاجی، بهمشغولیترین دلعمده

جنسیت است. وی دربرابر پیامد مدرنیته که رشد و خودآگاهی حیطۀ یعنی همان سنت در 
 گذاشتند ]...[زنان را اگر به حال خود وا می»اندیشد: میکند و زنان است، وحشت می

ترین مصداق و (. در رمان، تجدد مهم07: 0167پور، )پارسی« ریختهم میچیز بههمه
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اصلی جدال سنت و تجدد در انقیاد و صۀ یابد؛ یعنی عرمعنایش را در زندگی زنان می
در نظر  را کـه 05و سـوژه 00اه ابژهها جایگاندیشیدن زنکند. رهایی زنان نمود پیدا می

 سـازدکنـد و او را مضـطرب و خشـمگین مـیادیب ازلی و ابدی بوده، واژگون می
ها نفوس و ضمایری منفـک جدید که زن فتۀسابق با این یا نستۀترکیب دا(. 06)همان، 
 حیاییبی»صاحب اندیشه و وجود هستند، نخست به  خـودخـودیو بـه نداز مـرد

دست مرد برای کنترل زن را به شود و سپس توجیه حـقزنان تعبیر می «الوقوعریبق
زمین خود  چرا هر مرد حق داشت بر گـرد»کند که دهد. او به این ترتیب، درك میمی

  (. 07)همان،  «حصاری بکشد
 ترینمعتقد است پدرساالری در وسیع ظهور پدرساالریدر کتاب  06گردا لرنرپدرساالر: 

سلطۀ ها در خانواده و گسترش مرد بر زن و بچهسلطۀ معنای آشکار شدن ریفش بهتع
ای سنتی و طوبا در خانواده(. 89: 0188طور کل است )جاوید، مرد بر زن در جامعه به

بزرگ متولد شده که در آن مرد خدای دوم است و اطاعت از او امری واجب 
، در نقش پدر خانواده، شخصیتی ادیبحاجی(. 206: 0195)راکویتسکا و عسگری، 

گیرد. ازدواج دختران و پسران و تأیید پدرساالر است که برای زن و فرزندان تصمیم می
آمیز دارد و از ناپذیر است. با زنان رفتاری خشونتها توسط حاجی اصلی خدشهآن

ة تفادوی از زنان خانواده اس .(01: 0167پور، )پارسی بردبالهت و نادانی زنش لذت می
 اند.او را ندیدهة گاه خندترسند و هیچکند تا برایش قالی ببافند. زنان از او میابزاری می

همۀ تنها در خانه خود را در رأس و مرکز چیز زیر سلطه و اوامر حاجی است. او نههمه
داند، بلکه در جامعه و در مقایسه با مردم عادی نیز خود را بزرگ و صاحب امور می
 پندارد.شأن می

ابتکار ها عنوان عامالن آنمردساالر و مردان سنتی به ۀجامعنهادهای  :کارگزار سنت
های خصوص آموزشبه ؛سـازندرا مقید و محدود مـی زنانعمل، استقالل و آگاهی 

بدل به  ها خودشکلی که آن؛ بهکننداند این کنترل را در زنان درونی نهادی موظف
الزم بود پیش »گیرد: دست میتربیت ذهنی طوبا را به ین حاجی. بنابراعامالن آن شوند

چیز را بگوید، زنش دیگر از آنکه انگلیسی اقدام کند خود به دختر آگاهی بدهد، همه
همه هوش و فایده بود. اما دخترك با آنگفت بیمهم نبود. حتی اگر انگلیسی می
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 صاحب فکر»یری از او جلوگ هایآموزشهدف  (.07)همان، « های شگفتشپرسش
که درونی بلاین آموزش نه معرفت،  و آگاه شدن دختر است. هدف( جاهمان) «شدن
کارگزار آن است. بۀ مثابـرداری از سـنت و از مـرد بـهکنترل و پذیرش فرمـان کردن

 دهد که بناسـت از طریـق انگلیسـی بـهرمان این آموزش را درمقابل رهآوردی قرار می
( نهایت تربیت زنانه را 09/ 2: 0181) 07بووارتجدد. های عنی آموزهزنان برسد؛ ی

جایگیر ساختن داوطلبانه و همراه با خرسندی انفعال در ضمیر دختربچه و تبدیل او به 
های اصلی سنت به زن که از طریق مردان داند. در رمان، یکی از آموزهزنی زنانه می

آموزش انفعال به زنان مینۀ عطف داستان در ز شود، انفعال است. یکی از نقاطاِعمال می
برداری زنانه را با همین منش پدر طوبا در آموزش به اوست. پدر طوبا انفعال و فرمان

 کند: خوانش خود از داستان حضرت مریم به او القا می
کردند شد. اینان در شکم زنانی رشد میها الهام میبه آن در دنیا مردانی بودنـد کـه

فرشته در قالب مردی بر او ]...[  خو و نجیب بودنـد، مثـل مـریم عـذراکیزهکه پا
 هـا را آبکـرد و باغچـهظاهر شد. دختر که همیشه مسجد خـدا را جـارو مـی

بود زده دربرابر بیگانه برهنگی خود را پوشـانده بردار بود، وحشتداد و فرمانمی
 (.09ـ08: 0167پور،)پارسی

ست که وجود زنان را ا ایگونهتن، ساخت اطالعی بند بهبخش نخست م در
امتیاز وحی خداوندی فقط به  کند.مردان معرفی می صورت تبعی و بـرای پـرورشبه

های صفاتی که از میان مؤلفه یابد.صورت مرد نمود میمردان تعلق دارد و فرشته نیز به
مریم آن است  ةویژ : نقشاست مختلف شخصیت مریم برگزیده شـده نیـز قابـل توجـه

وظایف خانگی  کـه در قالـب «دادها را آب میکرد و باغچهمسجد خدا را جارو می»که 
هـا در بنـد بـود. ایـن نقـش «بـردارفرمـان»گیرد و دیگـر ایـنکـه زنانه جای می

صورت مجمل آمده خویی و نجابت است که پیش از آن بههای پاکیزهویژگی تفصـیل
ست که سنت زن ا هاییوچرای خصیصهچونبر پذیرش بی ها، تأکیـدآن ۀهمدر  بود و

آموزد، برای همیشه در ذهنش . نخستین چیزی که طوبا میها ملزم کرده استرا به آن
هایی همچون قدیس به این ترتیب، ویژگی«. طوبا درختی است در بهشت»ماند: باقی می

شود. آموزش مسائل سیاسی نیز در زنان درونی میدامنی از طریق مرد سنتی بودن و پاك
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دهد که او از کند، نشان میشود. دانشی که ادیب به دختر القا میاز طریق پدر انجام می
ها از صافی ذهن پدر اطالع است و این دانستهجامعه و مسائل اطراف آن کامالً بی

های پدر چنان قوی است که تأثیر آموزش(.  08)همان، شود گذرد و به طوبا القا میمی
اش زاییدن ای که رؤیای زن در تمام زندگیگونهگیرد؛ بهسراسر زندگی طوبا را دربرمی

اش هم محدود به شود که به او تقدس و بزرگی ببخشد. بینش سیاسیعیسایی می
ماند. بنابراین نویسنده های پدر باقی میهای ذهنی خود و تحت تأثیر گفتهساخته

 داند.ماندگی زن میمرد سنتی را مسئول عقب مستقیماً
رفته کاری و مقاومت دربرابر تغییرات حاصل از مدرنیته رفتهمحافظه :اندیشجزم

ادیب جای زنان را در حاجیدهد. اندیشی سوق میسمت تعصب و جزمحاجی را به
کشیده  تصویروی بیشتر اوقات در زیرزمین خانه بهة داند. حتی زنان خانوادخانه می

اند. نخستین واکنش حاجی به اندیشیدن زنان که از ها کامالً در پرده و پنهاناند. آنشده
داستانی برونگزینی راوی است. واژه« خشونت»داستانی بیان شده، دیدگاه راوی برون

-توان آن را با مؤلف مستتر یکی دانست، در توصیف احساس و جهـتکه در اینجا می

 ،«خشم» ،«خشونت» واژگان را با حاجیاو  .توجه است حاجی جالب گیـری
بارة وضوح بار معنایی منفی درکرده که همگی به توصـیف «وحشـت»و  «حقـارت»
انداز مستقیم برخورد سنت و تجدد تغییر چشم نتیجۀ، در ایـنجـا د.خصیت دارنش

 سنت خشونت است. وضعیت زنان، و نخستین واکـنش بـه آن از سـوی
داند و از خفتگی زمین و سکون و انفعال ان را شوهر و زمین را زن میحاجی آسم

در تائوئیسم یانگ مظهر قدرت و نرینگی و خالقیت است و تجسم »برد. زن لذت می
« آن آسمان است و یین نمودار تاریکی و زنانگی و عنصر مادری و تجسم آن هم زمین

های مرد از شخصیتیشۀ در خلق اند نویسنده بنابراین در اینجا(. 072: 0178)گلشیری، 
 تائوئیسم و چین باستان اثر پذیرفته است.  فلسفۀ 

 (محمود )شوهر اول طوبیحاجی ب.
صورت مستقیم گاه بهبازاری است. هیچطبقۀ محمود از کار: حاجیبورژوای محافظه

ارایی وکار و افزودن به ددنبال کسبشود و فقط بهدرگیر مسائل سیاسی و اجتماعی نمی
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دهد که تنها طلب، نشان میمشروطهة وگویی با خیابانی، نماینددر گفت. است خود
ها که ها و روساش تمشیت امور خود است. او نیز، مانند پدر طوبا، از انگلیسینگرانی

 اند، متنفر است.در رمان مظاهر مدرنیته
ارد، مردساالری ای که حاجی بر آن تکیه دترین اصل سنتیاقتدارطلب و خشن: مهم

محمود در روابط با همسرش و اقتدارطلبی در خانه است. بیشترین کنش حاجی
شود. وی بسیار شکل دوری، بیزاری و تنش روایت میبازنمایی شده است که بیشتر به

ای عبوس و اخمو دارد. همیشه با فاصله و جلوتر از طوبا راه خشن است و چهره
داند؛ کند. زیبایی طوبا را تهدیدی علیه خود میزا میرود. طوبا را تحقیر و استهمی

. اش همیشه از سوی مرد در مظان اتهام استالعادهسبب زیبایی خارقدرواقع زن به

زند و انتقال مفاهیم بیشتر از طریق نگاه تحقیرآمیز مرد حاجی هرگز با طوبا حرف نمی
اتاق شۀ وقتی که زن در گو»تصویر کشیده شده است: به زن و سکوت زن در داستان به

کرد و نگاه به گیسوان طالیی نشست و او در ورود آنی در چهارچوب در توقف میمی
: 0167پور، )پارسی« طور نشسته در زمین فروبرودکرد هماندوخت و زن آرزو میاو می

شود. جنسیت نیز، همانند مراتب تنظیم می(. ساختار مناسبات سنتی براساس سلسله19
 هاست.عمل آنة افراد و حوزة شدجایگاه تثبیتة کننداجتماعی و اقتصادی، تعیین طبقۀ

 رعیت، بـازاری دربرابر مردم عامی، ارباب درمقابل هازادهزنان، شاه دربرابر مردان
. ای قرار دارندشدهتثبیت هـای نـابرابر و نسـبتاًکـارگر همگـی در موقعیـت درمقابل
)همان،  کندتوزانه علیه زن اِعمال میصورت کینهمراتب را بهمحمود این سلسلهحاجی

شود، هایی که هر بار با خروج طوبا از خانه و بازگشتش تکرار مییکی از صحنه(. 25
محمود چند ترکه به دست بر روی حاج»دست حاجی است: بهآلود و ترکهخشمة چهر

ار در حوض انداخته بود تا سکوی حوض ایستاده بود. به رسم معهود تعدادی ترکه ان
(. در 19)همان، « همچنان که گفته بودند با چوب تر گاو و خر را به راه راست بکشاند

اند؛ درحالی که انسانی فروافتاده و معادل گاو و خر فرض شدهتبۀ این بند، زنان از مر
ها واگذار شده ناند، بلکه امتیاز راهنمایی و رهبری نیز به آتنها شأن انسانی یافتهمردان نه

 است. 
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اعضای بقیۀ کند و ها و رسوم را حاجی تعیین میاندیش و متعصب: سنتجزم
ها هستند. یکی از این سنن مربوط بَری و پیروی از این سنتخانواده مجبور به فرمان

های جمعه است که طبق آداب خاصی باید برگزار شود و حتی روابط زناشویی به شب
اندکی بعد آداب زناشویی »و خارج از میل و خواست زن است:  نیز در چارچوب سنت

« خفتکرد و میخواند پشت به همسرش میسرعت برگزار شد، حاجی دعایی میبه
(. حاجی اعتقاداتی خرافی دارد و وجود زن را نحس و مسبّب قحط و 20)همان، 
مورد شخص ذهنیت حاجی را درداند. نویسنده از زبان راوی سومسالی میخشک

 کند: گونه توصیف میبدقدمی و نحوست زن این
مُردند دسته از وبا و گرسنگی و تیفوئید میبارید مردم دستهندرت میباران کم و به

همراه خود قدم باشد بهها تقصیر طوبی بود ]...[ اما اگر زن خوشاینهمۀ و 

 . (21همان، )آورد با دختر قحطی و بال از راه رسیده بود شادمانی و نعمت می

 نتیجۀ سـالیباوراند کـه خشـککه از زندگی اجتماعی محروم شده، می طوبامرد به 
بایست صبر آیا او نمی»اندیشد: بنابراین زن جوان با خود می ؛خودسری او بوده است

رب قادر اعلی شوهرش را تعیین کند؟ آیا او گناه نکرده بود که خود را بـه  کـرد تـامـی
خواهد که جایگاه سنت از اشخاص می(. 15)همان، « ویض کـرده بـود؟حـاجی تفـ

صفاتی که طوبا درمورد خداوند  .مراتب قدرت بپذیرنـدخود را در سلسله ةشدتثبیت
زنان رمان، تنها  . برایاستنشانگر همین موضوع  ،«اعلی»و  «قادر»برد، یعنی کار میبه

تقدیر مشخص و  کامل اقتدار مردان ذیرشپ و راه امن زیستن در ساختار سنت، انفعال
اند که حاجی معتقد است که جای زن در خانه است و فقط مردان. خودشان است

سال زندگی مشترك،  در طول چهار او. عمومی و اجتماع شوندحیطۀ توانند وارد می
خروج از  ةاجازطوبا جز معدود دفعاتی با همراهی خودش و برای دیدار خـانواده، بـه 

خبر است. نخستین خروج زن طوبا از اتفاقات بیرون از خانه کامالً بی .دهدنه را نمیخا
آمیز حاجی را درپی دارد. وی شاگردش کاظم را به از خانه واکنش شدید و خشونت

سنتی مردساالر تنها ة در خانواد»گیرد. جرم اینکه مراقب زن نبوده است، به باد کتک می
شود، چون ارتباط مستقیم با شرف و حیثیت مرد و ترل میبیرون رفتن زن از خانه کن

)الجریتو دییولیو، « خانواده دارد؛ اما پاك بودن مرد به آبروی زن و خانواده مرتبط نیست
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(. در جایی از داستان، راوی 011: 0196به نقل از حسامپور، کیانی و کرمی،  015: 2100
آخرین روزهای حفظ حرمت و ناموس »ان عنوطوبا بهة )نویسنده( از روزهای پایانی عِد

 کند.یاد می« محمودحاج

 میرزا )شوهر دوم طوبا( پ. فریدون
دربار قاجار و نماد اشرافیت طبقۀ از  میرزازاده فریدونشاه کار قاجار:محافظه ۀزادشاه 

، تجدد را نوعی اپدر طوب ماننداما او هم ظاهر متجدد است، رو به زوالی است که به
و شـوراندن ( طبقاتی و اقتصادی جنسـی،) مراتـبه بـرای بـرهـم زدن سلسـلهتوطئ

همـین تصـور ند. او بیخطر افکندن منافع خود میرعیـت علیه ارباب و درنتیجه به
آیا طوبا »پرسد: کند و از او میالقا می طوبا نیزبیگانه و توهم توطئه را به  سـتیز بـا

خواستند بر سر ممالک ایران بالیایی می هـا چـهدانسته اسـت کـه انگلیسـیمی
رعیت را  [...] بودند؟ هایی که بـه پـدر محتـرم او شـالق زدهدربیاورند؟ همان انگلیسی

او . (90)همان، « شوراندندها میها را بر علیه اربابها رعیتشوراندند. این انگلیسیمی
فطرت و جاسوس خواهی است، پستتجدد و نوة افرادی مانند خیابانی را که نمایند

 داند.  ها میها و روسانگلیسی
گذران مسلک اما خوشظاهر درویشمیرزا مردی بهباز: فریدونگذران و هوسخوش

باز است. وی در اغلب موارد خندان است و لبخندش چندین جا با ترکیباتی و هوس
با جلوتر رفتن داستان  (.72توصیف شده است )همان، « قهقهۀ زنان و شیرین»همچون 

جویی و عیش و معنای لذتیابیم که خندان بودن این شخصیت در راستا و همدرمی
نۀ بازامیرزا آیین درویشی را دستاویزی برای مقاصد هوسگیرد. فریدونعشرت قرار می

ا زن اعتنایی به مصادیق این دنیا، در اولین شب ازدواجش، ببرد و برای اثبات بیکار میخود به
خود، به آیین درویشی وفادار بماند. گفتۀ شود تا بهپایین همخوابه میطبقۀ پوستی از سیاه

مرد سنتی در جامعۀ  هایپور به عرفان چین از یک سو و بازنمایی واقعیتعالقۀ پارسی
گیری این تناقض در پرداخت شخصیت ایرانی از سوی دیگر منجر به شکل

جالب توجه اینجاست که از میان تمام مفاهیم و مصادیق  نکتۀمیرزا شده است. فریدون
اعتنایی خود به دنیا انتخاب زاده برای اثبات بیدنیوی، این تنها مفهوم زن است که شاه
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ای که مدعی اجتماعی، از مرام درویشیطبقۀ کند. در سایر موارد، همچون ثروت یا می
دست دادن مقام و منزلت خویش، گیرد و با افول دولت قاجار و ازآن است فاصله می

میرزا را به روابط جنسی پور برای آنکه توجه فریدونشکند. پارسیشود و میمتزلزل می
کشد. فضایی که مرد در تصویر میخُلق و مهربان با زن بهنشان دهد، او را مردی خوش
و تمجید از  کند، اتاق زفاف است. توجه به طوبا و تعریفآن با طوبا با احترام رفتار می

گیرد؛ یا شب اول هنگام احتیاج و در موقعیت زمانی و مکانی خاصی شکل میاو فقط به
ازدواج است و یا در فضای اتاق خصوصی که در آن فقط زن و شوهر حضور دارند. 

داند. از نظر ای برای تسلط بر زن میمیرزا نیرو و قوای جنسی مردانه را وسیلهفریدون
رد زنان همخوابگی با آنان است و نیروی جنسی امتیازی برای مرد او، تنها درمان د

 شود. محسوب می
ای در ازدواج فرزندان و کنندهپدرساالر: در جوامع پدرساالر، پدر نقش تعیین 

میرزا دخترش مونس را مجبور به ازدواج با مردی ویژه دختران دارد. فریدونبه
باال و دارای مقام و منصب درباری است. طوبا اجتماعی طبقۀ کند که از ساله میپنجاه

 دختر پدر دارد و این شاهزاده»گوید: در پاسخ خواستگار منظرالسلطنه می
(. حتی در غیاب پدر، 068)همان، « میرزاست که باید در این باره تصمیم بگیردفریدون

ین داستان پدری و در اة بازهم مادر در آینده و زندگی فرزندان نقشی ندارد و خانواد
عمو این حق را دارند که در ازدواج فرزندان مداخله کنند. نقش مادری، موجودیت زنان 

فقط توسط سنت و عامالن آن یعنی مردان ها در سرنوشت فرزندان نهو عاملیت آن
توجهی قرار گرفته است. کامالً نادیده انگاشته شده، بلکه از طرف خود زن نیز مورد بی

رنگ تصویر شده و ارتباطات پدر با فرزندان در این رمان بسیار کم هانقش پدری، کنش
ای از این ها نزد پدر هستند، نویسنده هیچ صحنهسالی که بچهاست. در تمام مدت یک

گذرد. طوبا در غیاب سرعت از آن میکند و بهزمانی برای مخاطب بازگو نمیة باز
شده بود خودش نقش مرد را بازی  طوبا مجبور»گیرد: شوهر نقش مرد را برعهده می

ها بزند و بیشتر از ای به آنها گریخته بودند موفق شده بود چند ضربهکند. باآنکه بچه
(. 000)همان، « تر بودگناههمه مونس چهارساله کتک خورده بود که ظاهراً از بقیه بی

ها و کتک زدن نویسنده در اینجا وظیفه و نقش پدر را معادل با توپ و تشر زدن به بچه
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هاست. با زوال معنای خشونت با فرزندان و تنبیه آنداند. گویی پدری فقط بهها میآن
 شود: دار میامور بیرون از خانه را عهدهة مخارج و ادارظیفۀ زاده، طوبا وقدرت شاه

رفت، طوبا با مستأجرهای چنددهنه دکان و موسیو بوغوسیان در طوبا به خرید می
گرفت و طوبا آن به آن به زن آقا را میبیوكة زد. طوبا اجارچانه میباالخانه 

شد که تحملش گاهی برای خودش نیز سخت بود و مردنمای بدخلقی تبدیل می
 (. 055گاه بود )همان،طوبا در چنین احوالی نیازمند تکیه

های جنسیتی ها و کلیشهپور اگرچه بر انگارهدهد که پارسیاین بند نشان می
ها گاهی در گواه بعضی نشانهتازد، بهشده از سوی فرهنگ سنتی و نظام سلطه میتثبیت

زن ة »کند. کلیدواژهای جنسیتی نیز عمل میراستای بازتولید و تقویت این انگاره
شده ای تعریفجنسیتی را که کار بیرون از خانه وظیفهکلیشۀ این « مردنمای بدخلق

دهد که اگرچه زنان قادر کند و نشان مییست تقویت میبرای مرد است و قابل تغییر ن
شده و ها وظایفی تعریفبه انجام وظایف بیرون از خانه هستند، همچنان این

مانند. گویی نویسنده گاه زنان میمعیّن برای مردان است و مردان همواره تکیهازپیش
داند و درمورد زنان میشده های جنسیتی ساختهفقط خود را ملزم به انتقاد از انگاره

به طوبا « بدخلقی»ها دربارة مردان ندارد. اگرچه صفت اعتقادی به تغییر این کلیشه
کار رفته که وی مشغول انجام وظایف مردانه نسبت داده شده، این خصیصه در جایی به

هایی کامالً مردانه درنظر گرفته است. بنابراین عبوس بودن، خشونت و بدخلقی ویژگی
 ها را داراست.فقط تحت شرایطی خاص آن« زن مردنما»که شده 

میرزا، بسیاری چیزها، ازجمله عرفان و سیاست، مختص اندیش: از نظر فریدونجزم
و معتقد است مردان باید از نظر  داندعقل میزنان را کم همۀمردان است. او طوبا و 

دار و موقعیت خود در خانه اقتصادی و عقل از زنان برتر باشند. وی با ازدست دادن اقت
سر بگذار، یک پول گُندة بهخداوندا یک عقلی در سر زنان لچک»کند: چنین دعا میاین

سرها بفهمند باید احترام مردها را بهحسابی هم به این سگ درگاهت برسان تا لچک
 «سرهابهلچک»سخن او آن است که احترامی که فرض پیش(. 020)همان، « حفظ کنند

و این هر  برتری اقتصادی و عقالنی مردان بر زنان استنتیجۀ گذارند، درمی ردانمبه 
مراتبی است که خداوند دیگر، این سلسله کنـد؛ بـه بیـاندو را خداوند تـأمین مـی
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. بنابراین این نوع نگاه به سنت آن را کامالً طبیعی و مسئول ایجاد و حفظ آن است
ویژه درمورد سیاست و ان آگاهی و دانش خود را بهها در رمکند. زنبدیهی فرض می

میرزا، ویلهلم را منجی ایران کنند. فریدونمسائل مملکت از طریق مردان کسب می
آید؛ شکل بت ذهنی طوبا درمیاندك بهگوید که اندكقدر از ویلهلم میداند و آنمی

و زنان کماکان در انفعال آفرینند های ذهنی زنان را میاند که بتبنابراین، این مردان
تابد. برتری زنان بر میرزا هم آگاهی و رشد فکری زنان را برنمیبرند. فریدونسر میبه

مردان، چه از لحاظ اقتصادی و سطح دانش و آگاهی، چه از نظر عرفانی و مذهبی و چه 
حـدود هـای زن بایـد ممعتقد است فعالیـتاو هم  دهد.از لحاظ سنی، مردان را آزار می

جماعـت زن»کنـد: یادآوری مـی ابه طوبوی  .وظایف مشخص خانگی باشد خانـه وبه 
طوری مثل کفتر خانگی به دام اراذل و اوباش سیاست بپرهیزد چون این بایـد از

محمود، زنان را عامل بدبختی و میرزا نیز، مانند حاجی(. فریدون90، همان« )افتدمی
کند خشم خداوند به خودش تلقی مینۀ طوبا را نشالۀ خا . ویداندهای خود میشکست
اختیار گفت درویش بی»دهد: ترین الفاظ را به زنان نسبت می(. او رکیک000)همان، 
گونه (. در پاسخ به این سخن، درویش این027)همان، « جماعت خالست...واقعاً زن

 گوید: می
شویم. شاهزاده پاسخ داد چه می ما با سر در برهوت عالم پرتابهمۀ از همین خال 

عالوه گه خورده. ما را به بیرون پرتاب کرده باشد چه نکرده باشد، خالست، به
افتد. از نور این نطفه دهد، زن خالیی است که این نطفه در آن مینطفه را پدر می

 (.  028: 0167پور، پارسیکند )است که خال قابلیت زادوولد پیدا می

میرزا قائل یابیم که گفتمان سنت و در اینجا فریدونبا توجه به این شاهدمثال درمی
در این بند که « دهدمی»داند. فعل به انفعال زنان است و درعوض مردان را کنشگر می

این کنشگری و سطۀ واگردد، بیانگر کنشگری و اثرگذاری مرد است. زن بهبه پدر برمی
برای زادوولد نشانگر آن « قابلیتة »یابد. کاربرد واژقابلیت می فعالیت است که شایستگی و

های میرزا( زاییدن و تولیدمثل را که از ویژگیاست که گفتمان سنت )فریدون
شمار طبیعی بسیاری از زنان است، ارزش و امتیازی برای زن به شناختی وزیست

زاده و مخالفت با شاهحسن( نیز اگرچه به آورد. همچنین گفتمان عرفان )درویشمی



 و همکار سعید حسامپور                       ...با تأکید طوبا و معنای شببازنمایی جنسیت مرد در رمان 
 

113 

 

-شناسد؛ خصیصهرسمیت میپردازد، فقط ویژگی فرزندآوری را در او بهدفاع از زن می

شود. بنابراین، این گفتمان بخشی به زن میای که از دیدگاه این گفتمان، موجب هویت
 دهد و در تضاد و تقابل باآمیز را به زن نسبت نمیاگرچه القاب و الفاظ ناروا و توهین

پور از آن متأثر است، تباین ای که پارسیگیرد، با گفتمان فمنیستیگفتمان سنتی قرار می
 دارد.

  ت. کریم
شمار کار و خرافاتی: طوبا که در اواخر عمرش نماد گفتمان مسلط سنت بهمحافظه

آید، در تربیت مذهبی کریم نقش بسزایی دارد. کریم، برخالف کمال و اسماعیل، از می
کند؛ زیرا منافع خویش را در گرو تبعیت از گفتمان هژمونیک سنتی روی میطوبا پی

شود یکی از مخالفان کار و خرافاتی کریم باعث میبیند. شخصیت محافظه)طوبا( می
داند؛ درحالی که خودش نیز به ها را تندرو میسرسخت کمال و دوستانش باشد. او آن

های سنت پور وابستگی کریم را به آمریتسیپاراعتناست. دنیا و مسائل آن کامالً بی
کریم این را درك کرده بود که باید دستش به ریسمانی بند »کند: چنین توصیف می

نویسنده درواقع با (. 172)همان، « باشد. خوب این را فهمیده بود و پیرزن راضی بود
چنان خلق شخصیت کریم در پایان رمان برآن است تا نشان دهد که گفتمان سنت هم

کنند ای که تصور میدهد و برخالف عدهدر کنار مدرنیته به حیات خود ادامه می
باالخره یکی بر دیگری پیروز خواهد شد، هریک جداگانه به روند خود در جامعه ادامه 

شناس گیدنز، جامعهیۀ پور توانسته است تاحدودی به این نظرلذا پارسی خواهند داد.
ها از جریان نوسازی دور سنت»گوید: شود؛ آنجا که میمشهور بریتانیایی، نزدیک 

. (75: 0181)گیدنز و دیگران، « یابندترین جوامع ادامه میشوند و حتی در مدرننمی
دهد که شاید سنت در جوامع مختلف با بقای شخصیت کریم تا پایان داستان نشان می

حلۀ ، اما هرگز به مرتحوالت عظیمی واقع گرددنۀ رنگ و در آستاحضور مدرنیته کم
  رسد. حذف یا زوال نمی

ها از آنان سلب شده، دنبال کسب قدرتی که قرنابزار زن برای ابراز هویت: زنان به
زنند و با تکیه به آنان درپی جبران های گوناگون چنگ میبه اشخاص یا ایدئولوژی
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کی برای آیند. کریم مستمسهای تاریخی خود و کسب هویت برمیها و شکستضعف
خواهد به آرزوها و رؤیاهای ابراز هویت از سوی طوبا است. طوبا از طریق کریم می

عمل بپوشاند. او که روزگاری آرزو داشت کار بزرگی انجام دهد، در مۀ اش جاهفتبربادر
جوید. از نگاه طوبا، کریم پیری و در زمان ناکامی تحقق این آرزو را در وجود کریم می

گشنه سر داده بود قدر فریاد گشنهبود که یک روز در کنار خیابان آن روح آن معصومی»
تا بمیرد و نشسته به خاك سپرده شود. امروز برگشته بود که جهان را از عدل و داد پر 

دلیل مرد بودنش باید کاری را انجام . از همین رو کریم به(118: 0167پور، پارسی« )کند
شده تا آن را از دنیای ست؛ اما جنسیتش مانع از آن میدهد که طوبا همیشه آرزو داشته ا

 ذهن به دنیای عین و واقعیت برساند. 
اندیش: کریم نیز بر این باور است که جای زن در خانه است. او خروج زن از جزم 

ای همچون کریم، مرگ مریم در داند. از دیدگاه مرد سنتیخانه را برابر با سقوط وی می
اد و تبعیض تاوانی است که او در ازای خروجش از خانه پرداخته است راه مبارزه با فس

طور عمده توان چنین استنباط کرد که در رمان، سنت بهبدین ترتیب می(. 168)همان، 
شود و مرد سنتی نگاهی نفع آن نیز هست، اعمال و تثبیت میاز طریق مرد سنتی که ذی

سنت مدافع ناآگاهی و مانع رشد و ارد. انگار، انحصارطلب و تحقیرآمیز به زن دشیء
این کنترل در  کند.میکنتـرل آنان را  های خویشاز طریق حربه است و ادراك زنان

   .گیردصورت می سطح اول، از طریق مردان سنتی

 . مردان متجدد2ـ1ـ3
گیرند. در گروه مردان متجدد قرار میدارند که  حضوردیگری نیز در داستان مردان  

انـد و در های سیاسی کردهپرستانه و دفاع از مرامخود را وقف اقدامات وطن اینـان
 اند.دست. خیابانی، اسماعیل و کمال از اینمرکزی نیستندیت شخص رمان

 الف. خیابانی
متن در این رمان پیشبۀ مثاگونه که پیش از این گفته شد، تاریخ بهمبارز سیاسی: همان

محمد خیابانی، مبارز خیابانی در رمان برگرفته از شیخ حضور دارد. بنابراین شخصیت
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در دوران قاجار است. خیابانی در این رمان چند سیمای گوناگون دارد. نخست،  انقالبی
شخصیت سیاسی او که سیمای روحانیت غیرسنتی را دارد که اگرچه در کسوت 

ذهب مدرنیستی شود، ذهنیت متجدد دارد و نگاهش به مروحانیت بر طوبا پدیدار می
 است. 

های او در مجلس شورای ملی و برای انجمن تبریز جزء اسناد ملی و خطابه
الدوله تاریخی ماست. شهامت وی در بیان حقایق و ایستادگی دربرابر دولت وثوق

و مبارزه با نیروهای دولتی به رهبری مخبرالسلطنه نمودهایی از ابعاد مختلف 
 (.022: 0196را دوست دارد )اسحاقیان،  شخصیت خیابانی است که طوبا آن

شمارد، ورود خیابانی به داستان، توصیفاتی که راوی برای وی برمی لحظۀاز  
کارگیری صفاتی همچون تیز و بُرنده برای صدا و بسامد افعال امری و ازجمله به

 انقالبی بودن اوست.ة دهندخطابی، نشان
بانی تالش برای ارتقای سطح آگاهی های خیااندیشمند و باسواد: یکی از دغدغه

بیند، به او اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم بود. وی هنگامی که طوبا را در قبرستان می
، پورگوید علت گرسنگی و نابودی مردم فقر نیست، بلکه جهل و ناآگاهی است )پارسیمی

وی از (. او فردی باسواد و مطلع از اوضاع جامعه است. در توصیف را11: 0167
محمود، برتری مدرنیته بر سنت از نظرگاه راوی وگوهای خیابانی و حاجیگفت

گفت ای که میمجلس و آدم مطلع هر جملهة عنوان نمایندبه»)نویسنده( مشهود است: 
توانست از فعل جای آن نویسنده میکه به« بلعیدنة »(. واژ10)همان، « بلعیدمیحاجی 

محمود و خوبی بیانگر تأکید وی بر ناآگاهی حاجیبهاستفاده کند، « گوش سپردن»
 ضعف و زبونی گفتمان سنت دربرابر تجدد است.   

کاریزماتیک: خیابانی شخصیتی نافذ و اثرگذار دارد. وی در میان طبقات کارگر و 
محمود، او را مرد حاجنۀ محروم جامعه دارای طرفداران بسیاری است. زهرا، کلفت خا

میرزا، خیابانی را فریدون میرزا ابوذر، مباشر و پیشکار شاهزاده شناسد.بزرگی می
متوسط جامعه  طبقۀداند. میرزاکاظم، خواستگار طوبا که از بشری میموجودی فوق

کند. حضور خطاب می« حضرت آقا»داند و او را است، خیابانی را انسانی شریف می
وقایع پیرامون خود ة درباروجو و پرسشگری خیابانی در ذهن طوبا زن را به جست
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انگیزد. بنابراین گفتمان تجدد و نمایندگان آن که مردان هستند، برخالف سنت، برمی
دهند و در رهایی آنان سهم بسزایی دارند. طوبا سمت کنشگری سوق میزنان را به

نواخت زندگی حاصل خواهد شد. کرد با آقا تغییری در روند یکاحساس می»
(. مالقات خیابانی در 021)همان، « آمدو چگونه، اما به هیجان میدانست چطور نمی

شوهر نۀ پاشد. طوبا که چهار سال در خاقبرستان بذر تغییر و تحول را در وجود زن می
سوی دنیای بیرون از خانه محمود محبوس است، پس از این دیدار بهاولش حاجی

طوبا خیابانی را در عالَم رؤیا  ای کهگیرد. لحظهشود و از شوهر طالق میکشیده می
های پدری تا کتاب»رود مادرش مینۀ سمت خاصورت خودکار بهبیند، بالفاصله و بهمی

(. بدین ترتیب، خیابانی 55)همان، « خودش ببردنۀ را از زیرزمین بیرون بکشد و به خا
نتی که کند؛ برخالف مرد سمیل به آگاهی و شوق به دانستن را در وجود زن بیدار می

 پندارد. هایش میهرگونه دانش و آگاهی زنان را به زیان خود و مانعی برای آزادی
مرد ذهنی: سیمای دیگر خیابانی مردی مقدس و سرشته از نور است. وجه نورانی 

قۀ عالهای ذهنی طوبا بسیار تکرار شده است. بودن خیابانی در داستان از طریق واگویه
خواه، شود خیابانی را که شخصیتی مشروطهشرق سبب می نویسنده به مضامین عرفانی

طوبا خیابانی را فقط یک بار دیده و ای نورانی بدل کند. مبارز و سیاسی دارد، به چهره
برد که با مقام خداوند داند؛ اما در ذهن خود او را تا جایی باال میاش چیزی نمیدرباره

ـان در اندیشـیدن و نداشـتن تربیـت و در رمان، نـاتوانی شـدید زنکند. برابری می
وضعیت زنان در ساختارهای سنتی  ةدهندنشان ورزیآمـوزش الزم بـرای اندیشـه

کودکانه و خرافی وی و نیز  این ضعف قـوای ذهنـی در انفعـال زن، باورهـای است.
بنابراین  .شمار زیاد زنان دیوانه و مالیخولیاییِ حاضر در این داستان بازتاب یافته اسـت

بووار شود. گون میسازد، غیرواقعی و اوهامتصویری که طوبا در ذهنش از خیابانی می
رشدنیافتگی ذهنی زنان را ناشی از کنار گذاشته شدنشان در سـنین نوجـوانی و جـوانی 

سبب آنکـه از دنیـا نصـیبی به»زن جوان  ،داند. از نظر اوکنش و عمل میصۀ از عر
 ،کند عملاگر الزم بود که  .شودای غرق میابلهانه در عـوالم پـوچ و غالبـاً ،نـدارد

 انتظارتواند در میان مه می درحـالی کـه وی ؛بینـی داشـته باشـدناگزیر بود روشن
(. طوبا مدام در انتظار آقای خیابانی است. منتظر است 001/ 2: 0181بووار، ) «بکشد
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زعم نویسنده، از زند؛ چراکه بهت به عمل نمیبیاید و او را نجات دهد. خود هرگز دس
تصویر  با بدل کـردن شود. از طرفی طوباشدت تنبیه میسوی سنت و ساختارهای آن به

محافظت از  درواقع فضاهایی شخصی برای، انیخیابانی به موجودی مقدس و نور
مـردان و  درمقابل پذیرش کامل اقتـدارگونه و بدین یابدعمال نفوذ و قدرت مرد میاِ

نگر و عقاید خرافی، گذشته (101/ 2: 0181بووار ) .آوردمـیرسـنت سـر بـ
ناشی از تأثیرات عمیق دوران کودکی و نوجوانی و  سـو هـا را از یـکغیرعقالنـی زن

داند و از سوی دیگر آن را می درخودفرورفتگی پایدار دختـر جـوان در ایـن مراحـل
خانواده  زن برای کسب قدرت در کـانون نۀناامیدا وششکو  پیوستهدر راستای جدال 

شیخ  به او بقبوالننـد کـه کوشندمیهر دو همسر طوبا . در اینجا نیز ندکتحلیل می
 ةدرمقابل عقید؛ اما او محمد خیابانی از نظر سیاسی وابسته به بیگانگان و خائن است

 .  کندآنان مقاومت می
کرد، طوبا هرچند ها قلمداد میها یا روسانگلیسیزمانی که شاهزاده، آقا را نوکر 

شد، اما همیشه این ای مخدوش میخورد یا تصویر آقا در ذهنش لحظهجا می
قدرت را داشت که دوباره با ذهنیت روشن مقام آقا را از مقام باقی موجوداتی که 

 . (020: 0167پور، اش حضور داشتند تفکیک کند )پارسیدر زندگی

 لب. اسماعی
خواند، به فکر است که کتاب میفکر آزاداندیش: اسماعیل شخصیتی روشنروشن

مند به موسیقی غربی آموزد، عالقهرود، زبان فرانسه، انگلیسی و آلمانی میدانشگاه می
کند و عطش خواندن و دانستن دارد. تصویری که است، تاریخ و فلسفه را دوره می

عقل و دیوانه است که کامالً در تضاد با پسر زنی بی دهد،نویسنده از مادر وی ارائه می
گیرد. گویا در این تلقی، تضاد همیشگی سنت و نوآوری را عاقل و اندیشمند قرار می

نگری در وجود مادر و طوبا سبب اسارت مرد گرایی و گذشتهنشان داده است. واپس
جود در ساختارهایی زدن نظم موخواه درپی برهم فکر تحولروشنشود. فکر میروشن

کند. نویسنده از زبان اسماعیل، مردان را شدت از آن حمایت میاست که سنت به
آیا خانم شازده »اندیشد: گونه میداند. اسماعیل با خود اینتغییردهندگان نظم می
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خواهند نظم دنیا را عوض کنند. فلک را از دانست در دنیا مردانی وجود دارند که میمی
(. بدین ترتیب در داستان، 216همان، « )جای آن بنشانندرند و فلک دیگری بهمیان بردا

کنند و زنی همچون مونس فکری را فقط مردان نمایندگی میگفتمان تجدد و روشن
اش فکر باشد، بینش سیاسیکوشد روشنشکن و عصیانگر است و میاگرچه سنت

رسش طوبا مبنی بر مفهوم تحت تأثیر اسماعیل شکل گرفته است. او در پاسخ به پ
(. در داستان، اسماعیل 257دهد )همان، هایش از اسماعیل را توضیح میبلشویک، شنیده

برد. های منحط و ناآگاهی تودة مردم رنج میخواهان پیشرفت و ترقی است و از سنت
آن روزگار معۀ طوبا است که در داستان نمادی از میهن و جا نۀخااو درپی بازسازی 

ها بدل رفته به نماد قدرت و حافظ سرسخت سنترود. طوبا که رفتهار میشمبه
که مردان سنتی زنان  درحالی. کندشدت با هرگونه تغییر و اصالح مقابله میشود، بهمی

اسماعیل با مونس  ،دانستنددر امور سیاسی نمی نظر دادن و دخالت کردنیستۀ را شا
اظهارنظر درمورد ة مردان سنتی، به زن اجازبرخالف سایر  مباحثات سیاسی دارد. او

گذارد تا به هیجانات سیاسی خود بپردازد دهد و راه را برای او باز میمیسیاست 
اسماعیل، در مقام زبان گویای گفتمان مترقی در رمان، از اشتغال زن و (. 110همان، )

شنیده بود زن کس نهیچ»ای که در آن کند؛ جامعهحمایت می حضور او در متن جامعه
(. اسماعیل برای استقالل مالی زن 202)همان، « در اداره و در جایگاه مردان کار کند

پور عشق زن به مرد را در راستای کار وی در بیرون از منزل ارزش قائل است. پارسی
 شود.  دهد؛ بدین معنا که هرچه زن در کارش پیشرفت کند، بیشتر عاشق مرد میقرار می

نمایاند که کنش سیاسی اسماعیل، پور در این رمان چنان میپارسی: فعال سیاسی
ویژه زنان است؛ کمال و میرزاکاظم نوعی واکنش به طردشدگی از سوی خانواده و به

خصوص در خانواده با یعنی وقتی تالش فرد برای رسیدن به هویت و یافتن پایگاه به
برد. این نگاه به پناه می شود، وی به نوعی هویت جمعی سیاسیشکست مواجه می

سیاسی نویسنده و گفتمان تغییرخواهی که در سراسر رمان پیشینۀ عمل سیاسی مردان با 
طور عمده در نگرش این تضاد را باید بهیشۀ حضور پررنگ دارد، در تضاد است. ر

ها زنان را که در روند مبارزه های زنان دانست. این گروههای چپ مبارز به جنبشگروه
ا رژیم پهلوی نقشی فعال داشتند، در پیگیری مطالباتشان تنها گذاشتند؛ چراکه باور ب
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بستگی آیند ایدئولوژی بورژوازی است و حرکت مستقل زنان همداشتند فمنیسم پی
 ;Afary, 2009 ؛0179کار، )افکند الزم برای ایستادگی درمقابل امپریالیسم را به خطر می

Talattof, 2000)دن زنان در مطالبات حقوقی و مدنی خود نوعی بدبینی به . تنها مان
ها پدید آورد که بندی انسانهای انقالبی برخاسته از تفکر پدرساالر و طبقهایدئولوژی

رو کنش سیاسی این مردان منجر به بینیم. از همین آن را در این رمان میاثر مشهود 
سماعیل به دستگیری او و سقط فعالیت اشود: شکست خود و نابودی زندگی زنان می

کند شود؛ کمال ایدئولوژی خود را به مریم تلقین مینازایی مونس منتهی می جنـین و
 قۀفر لۀساحتی مقاومت شیخ محمد خیابانی و حکومت یک .شودکه باعث مرگ او می

این نوع نگاه به عمل  شود.مرگ ستاره منتهی می دموکرات در آذربایجان درنهایـت بـه
 های زنان و ایدئولوژی چپ دارد.اسی مردان ریشه در تعارض میان جنبشسی

فکر سیاسی، صورت روشنپور با پروراندن اسماعیل بهپارسی سرخورده و مأیوس:
دست ای مارکسیستی بههای آشکار تودهفکران آن زمان با گرایشالگوی گویایی از روشن

پرتالطم  هاییاری از این قشر را در این دههدهد و با به زندان فرستادن او، سرنوشت بسمی
، 57(. نویسنده خود دو بار، قبل و بعد از انقالب 88: 0181گذارد )یاوری، نمایش میبه

گیری در زندان نباید در شکل طوبا و معنای شببه زندان افتاده است. نگارش داستان 
فکر گی روشنزندان باعث یأس و ازخودبیگانتأثیر باشد. شخصیت اسماعیل بی

فکر ادبیات داستانی این دوره، های روشنشود. اسماعیل، مانند بسیاری از شخصیتمی
خورده و ناامید است که در مسیر باورهایش ناکام مانده است. زندان نشانگر روحی زخم

نشینی کند و منجر به گوشهفکر را متأثر میمناسبات اجتماعی و روابط شخصی روشن
بیگانه و خائن، موجود »ها خواندن و اندیشیدن اَنگ سال نتیجۀ. شوداسماعیل می

همراه دارد. اینجاست که در را برای اسماعیل به« پدرومادر و وابسته به بالشویکبی
تقابل بین سنت و مدرنیسم، شاهد فروپاشی نسلی هستیم که منادی تغییر است، اما خود 

 کند.  نابودی سقوط میطۀ در ور
های بارز شخصیت اسماعیل که در تقابل با زنان داستان کی از ویژگیاندیشمند: ی

فکر پس از فروپاشیِ گیرد، خردورزی و آگاهی است. تنها پناهگاه روشنقرار می
تمام »کند و با روحی، علم و هنر است. اسماعیل معتقد بود سرنوشتش را علم تعیین می
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هنر نیز از سوی دیگر او را پناه (. »107: 0167پور، )پارسی« وجودش به آن ایمان داشت
(. این درحالی است که مونس از سرکوب هنجارهای سنت و 107)همان، « دادمی

فکری اسماعیل مسائل محسوس غۀ برد. دغدهای خشک آن به عرفان پناه میقانونمندی
 تافلردنبال کشف مباحث ماورایی و نامحسوس است. و بیرونی است؛ اما مونس به

گرا معتقد است مردها از دوران کودکی برای مشاغل بیرونی با دیدی عینیت( 62: 0171)
های خانگی که به میزان زیاد ها برای فعالیتدرحالی که زن ؛بینانه تربیت شدندو واقع

پیدا « گراذهنیت»شدند و از همان کودکی دیدی آماده می ،است« انزوای اجتماعی»در 
برند سر میاند که در دنیای ذهن بهای خلق شدهگونهبههای زن داستان . شخصیتکردند

و مردان داستان با دنیای بیرون و عینیات سروکار دارند. نویسنده حتی در رؤیاهای زن 
ای و مرد، دو دنیای متفاوت ترسیم کرده است. مونس در تخیالتش زندگی در کلبه

شنود و کنار پنجره را میبیند که هر شب صدای گوسفندان چوپانی در کوهستان را می
: 0167پور، نویسد )پارسیبافد؛ ولی اسماعیل پشت میزش نشسته است و میبافتنی می

پور بدین شیوه گیرد. پارسی(. جالب اینجاست که این رؤیا در ذهن زن شکل می251
های دهد. یکی از این رمزگذاریهای جنسیتی را نشان میمیزان باورمندی زنان به کلیشه

شده  سیتی پیوند مرد با مفهوم فرهنگ و زن با طبیعت است که در رؤیای زن تصویرجن
های های جنسیتی بدین معناست که مونس کامالً زنان را در نقشباور به کلیشهاست. 
آورد، شکند و به اشتغال روی میها را میشان پذیرفته است. وی بااینکه سنتخانگی

اند که حتی ناخوآگاه و رؤیاهایش را تسخیر ونی شدههای جنسیتی در او درچنان کلیشه
 اند.کرده
 داند.پور تعقل  و آگاهی را تنها راه زنان برای رسیدن به برابری  با مردان میپارسی 

دهد فکر، قرار میمتجدد و روشن طبقۀاو آگاهی و دانش را در انحصار مردان، به ویژه 
ه آگاهی مردان منجر به تسلط آنان بر زنان خود را مبنی بر اینکة تا بدین طریق اید

طوبا و معنای شب طور که پیش از این گفتیم، مردان در رمان شود، اثبات کند. همانمی
های زنان دارند. اسماعیل نیز، همانند پدر گیری بینش و اندیشهتأثیر بسیاری در شکل

نده دختر را به اش مریم مؤثر است. پدرخواطوبا، در روند رشد فکری دخترخوانده
دهد و هر های متعدد به او میکند، مجالت و روزنامهفراگیری علم و دانش تشویق می
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توانند مثل کوه بزرگ شوند برد. از نظر پدرخوانده، فقط زنانی میهفته او را به سینما می
دنبال کسب علم و دانش باشند. او زنانی چون طوبا را که یک عمر در که به
داند که این کاوش را در این مییشۀ شناسد و ربودند، موجه نمی وجوی خداجست

بینیم، عقاید نویسنده که میگاه هستند. چناندنبال تکیهشان بهها در زندگیاغلب زن
های اسماعیل با مریم وگودربارة استقالل زنان و اهمیت آگاهی و دانش آنان در گفت

یگر خود نماد و مظهر سنت شده است، تالش درمورد مریم، طوبا که دنمود یافته است. 
اما حضور اسماعیل و  ؛شناخت او از جهان اثرگذار باشد یابی وکند در فرایند هویتمی

که توسط اجبارهای ـ مونس و طوبا  مریم را نـه .کندنیز کمال القائات او را خنثی می
 ای مغایرتلقی کـه کنندبلکه مردانی متجدد تربیت می ـ انداجتماعی سنت فرسوده شده

پور از سپردن تربیت دختر به پدرخوانده و . هدف پارسیتعریف سنت از زن دارند با
بااینکه زنی مستقل و شاغل است ـ از ارتباط دور نگه داشتن مادرخوانده یعنی مونس ـ 

 معۀجااست که  نزدیک با دختر نشان دادن ظلم و ستم تاریخی به زنان و افشای مظالمی
گیرد؛ بنابراین زنانی که قربانی نظام مردساالر و ساختارهای سنت قرار ا نشانه میسنتی ر

مطابق توانند کنشگرانی قدرتمند و اثرگذار نشان داده شوند. گیرند، هرگز نمیمی
مـرد » از طریق سد شـده اسـت، «مرد سنتی»خوانش رمان، راه رهایی زنان که توسط 

  . موضعی انفعالی دارند همچنان زنانو  گشوده خواهد شد« متجـدد
رسد که در آن صدای ای میهاش به نتیجهمردانگی ایدئال: اسماعیل در تفکرات و تحلیل

پور توان شنید. شاید بتوان گفت که این صدا مانیفست پارسینویسنده را بیشتر و رساتر می
بیند که درتی میها را دارای قدرمورد مردان است. اسماعیل در افکارش درمورد زنان آن

چیز خواست همهکند. اسماعیلی که میجا را تسخیر میتدریج همهآید، بهچشم نمیاگرچه به
چیز را از توانست همهمردی که می»رسد که را تغییر بدهد و از نو بسازد، به این نتیجه می

ه نشان (. این گزار110)همان، « دانستروش زن شدن را می کهبنیان عوض کند، آنی بود 
دهد و زن ای باالتر از مرد قرار میطور نوعی در مرتبهدهد نویسنده جنس زن را بهمی

باور نویسنده، مردانگی ایدئال و قدرت مردان تنها در تغییر و به. ستایدبودن را می
عنوان وجود یابد. لذا مرد بهسوی زنانگی و زن شدن است که تحقق میحرکت آنان به

آزادی که به وجود خویش معنا ببخشد، تعریف نشده؛ بلکه در سایۀ مستقل و هستیِ 
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عنوان بنابراین جنسیت در این رمان به کند.دیگری )زن( است که هویت و معنا پیدا می
ارزش و نه صرفاً یک ویژگی در اثر حضور دارد؛ به این معنا که اگر گفتمان مسلط، مرد 

مبنای قضاوت قرار گرفته است و موجودی کند، این بار زن را جنس ارزشمند تلقی می
های مسلط بر رمان که شود. برای نمونه یکی از اندیشهمقدس و ارزشمند تلقی می

 گذارد، در این بند نهفته است: نمایش مینویسنده را بهنۀ مداراگذاری ارزشبرچسب
های نهمردان بودند که این آی. این معصوم ابدی ندازنان و کودکان بالطبع معصوم

ای آمد، آینهمیبالطبع مقدس به دنیا  . زنآغشتندالی لجن میومعصومیت را با گل
در ژرفای کسی خال وجود داشت، زن تجسم خال  بود، اگربرای انعکاس ژرفا 

 (.  028د )همان، شاگر از نور سرشته بود، زن نورانی می. شدمی

دان را درمقابل زنان قرار داده است. کار رفته، مرای که در این طرح بهبندیطبقه    
و « لجن»، «والیگل»هایی که برای هر گروه آمده، قابل توجه است: مردان با واژه

های آینه»، «معصوم ابدی»، «بالطبع معصوم»، «کودکان»دربرابر زنان با « آغشتن»
 «طبع» رب تأکیداند. در یک گروه جای گرفته« ژرفا ینۀآ»و « بالطبع مقدس»، «معصومیت

گفته به این پیش هـایشـود و اختصـاص ویژگـیها متولـد مـیو صفاتی که فرد با آن
 شناختی زن/ مرد بودن را بـه نـوعی فطـرت حامـل ارزشبندی، مفهوم زیستتقسیم

جالب  نکتۀسازد. می بدل معصوم و مقدس بودن برای زن و آالینده بودن برای مرد
زنان را منفعل و فاقد هر نوع ویژگی خلقی  «آینه»که تمثیل  توجه در همین بند آن است

دانـد. ها مـیکند و این امر را هم برخاسته از ذات آنشخصیتی بازنمایی می یا
شوند و به آن معنا مهاجمانی که دربرابر این آینه ظاهر میبۀ مثادرمقابـل، مـردان بـه

مختلف در ساختار  هایشکل مفهوم به ـنانـد. ایدهند، فعال و اثرگذار تصـویر شـدهمی
در  با قرار گرفتن «مردان»عاملیت بر  دوم،جملۀ جمله نیز منعکس شده است. در 

شناختی زنان و زیست بنابراین رمان از تقابل. تأکید شده است «این مردان بودند»ترکیب 
ارزش  نـوعی آن را دگرگون کرده و این بار زن بـودن را بـهفقط  مردان فراتر نرفته و

جالب توجه اینجاست که نویسنده در ادامۀ ستایش از  . نکتۀاست تبدیل کرده نفسهفی
داند و این خود زن، اسماعیل، مرد موجه و مثبت داستان، را دارای طبیعتی زنانه می

رسد. اگر اسماعیل ای میهایش به چنین نتیجهنفساسماعیل است که در حدیث
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چیز را تغییر دهد و یا اگر آرزو داشت از دیگران خواست همهگرا بود و دلش میآرمان
 (.  110یافت )همان، ای بود که در خود میدلیل همین طبیعت زنانهحمایت کند، به

 پ. کمال
های بارز جنبش نۀخواه دارد و نموکمال شخصیتی تندرو و تحول تندرو و افراطی:

رگی موجب نفرت و بیزاری کمال از پنجاه است. فقر و بیچاهۀ مسلحانه و چریکی د
شود. لذا اختالف فاحش میان سطح زندگی کمال با کسانی مانند پیرامونش می معۀجا

کند. نویسنده با تأکید بر اینکه کمال طوبا و فرزندانش او را تبدیل به فردی انقالبی می
های شآید که سرکوب جنبطبیعی اسماعیل است، درصدد تبیین این مسئله برمیمۀ ادا

صورت خودکار گر بههای استبدادی و سلطهطلب به دست حکومتاعتدالی و اصالح
ها و ای همانند کمال خواهد شد. به نشانهگیری نیروهای تندرو و افراطیباعث شکل

های بسیار، کمال کمونیست تندرو و انقالبی است. او از کودکی رؤیایی در سر گمانه
به آتش بکشد، فقط به این دلیل که کهنه است و حاضر  طوبا را نۀخاندارد، جز آنکه 

پور ای به این سؤال بیندیشد که به جای آن، چه باید ساخت. پارسینیست حتی لحظه
گذارد. از نظر کمال، نمایش میاوج خشونت کمال را در نظرات وی درمورد طوبا به

« سوزانیبه عید پیرزنبه کمال ناگهان گفته بود:»پیرزن را هم باید همراه خانه سوزاند. 
های افراطی کمال و درعین حال تالش خوبی گرایش(. این گزاره به128)همان، 

دهد؛ چراکه فکری و خشونت را  نشان مینویسنده برای برقرار کردن ارتباط بین روشن
فکر و دموکرات صدر سوزانی به شعری از فرخی یزدی، شاعر روشنترکیب عید پیرزن

ره دارد که در آن از برپایی عید خون با حذف و کشتار مخالفان سخن مشروطه، اشا
هم گوید. بنابراین نویسنده خشونت را فقط متعلق به قشر خاصی از مردان و آنمی

کرده و داند؛ بلکه قشر تحصیلمحمود نمیسوادی همچون حاجمردان بازاری و کم
 گذارد.  نصیب نمیروشنفکر هم از این مقوله بی

داند که با هر گرایی )نیهیلیست( میجوانان پوچة نمایندپور کمال را گرا: پارسیپوچ    
مانده و اند. وی خدا را قبول ندارد و طوبا را پیرزنی عقبنوع برنامه و بازسازی بیگانه

کند. کمال هم، مانند دیگر مردان داند که دربرابر هر نوع تغییر مقاومت میمرتجع می
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های زنان زندگی خود ها، عقاید و کنشبسیاری در شکل گیری اندیشه داستان، تأثیر
تدریج دیواری گیرد و بههای کمال شکل میها وحرفدارد. دنیای ذهنی مریم با کتاب

کمال ایدئولوژی خود را به مریم تلقین  .کشداش میبین خود و اسماعیل، پدرخوانده
ه گفتیم، انفصال نویسنده از ایدئولوژی گونه کهمان .شودکند که باعث مرگ او میمی

نحوی شود؛ بههای سیاسی کمال و اسماعیل میگیری او دربرابر کنشچپ سبب موضع
 دهد.که او کمال را مسئول مرگ مریم نشان می

    . نتیجه1
دهی های متفاوت و گاه متعارض موجود در این رمان در شکلها و ایدئولوژیگفتمان

چالش  جـدال وتان و نحوة بازنمایی مردان اثرگذار بوده است. های داسبه شخصیت
های نـاظر بـر یابی فردی، گفتمانهای هویتعنوان سرچشمه، بهسنت و تجددمیان 

اصلی یۀ ماآورد و هویت مردان را در ارتباط با درونپدید می جنسـیت را در رمـان
ای که در بندی کلیطبقهطرح بخشد. رمان که تضاد سنت و مدرنیته است، شکل می

عبارت است از سنت دربرابر تجدد. در این طرح،  ،دارد جهان متنی اثر حضور پررنگـی
آنان و خروج از  یشۀآزادی زنان، اند خشونت، محدودیت و ناآگاهی در کنـار سـنت، و

  ه است.خانه در کنار تجدد قرار گرفت
دهد: مردان سنتی و م قرار میطور کلی رمان دو گروه از مردان را درمقابل هبه 

عنوان کارگزاران سنت و عامالن آن ـ مستبد، مذهبی، مردان متجدد. مردان سنتی ـ به
های گر و مدافع ناآگاهی و مانع رشد و ادراك زنان هستند و از طریق حربهخشن، سلطه

و  یریختگبرهم این مردانترس و تهدید عمده از نگاه کنند. خویش آنان را کنترل می
، ازمیان ها. در نظر آناست ،مراتب سنتامور، یعنی همان سلسـله ازمیان رفتن نظم

حقوق و امتیازاتی است که  معنـای ازدسـت دادنمراتـب و نظـم امـور بـهرفتن سلسله
کنند، بلکه زنانی . در رمان، فقط مردان نیستند که اوامر سنت را اجرا میدراختیار دارند

آیند و حساب میضور دارند که از نگهبانان سرسخت سنت بهنیز در داستان ح
دهند تا به قوانین نظام سنتی مردساالر تن همجنسان خویش را زیر ستم و فشار قرار می
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تدریج خود به یکی از دهند. ازجملۀ این زنان طوبا، شخصیت اصلی داستان است که به
 شود.عوامل سنت بدل می

گیری ای فلسفی چین و هند و عرفان شرقی سبب شکلهپور به نحلهپارسیقۀ عال 
های مرد شده است. این اثرپذیری را در ای در شخصیتهای ویژهها و کنشبینش

پور پسند پارسیبینیم؛ برای نمونه ذهن عرفاننگرش طوبا به برخی مردان داستان نیز می
 است. تأثیر نبودهای که طوبا از خیابانی دارد، بیدر تصویر نورواره

ها با تجدد، مظاهر فرهنگی آن و دشمنی آن مردان سنتیهای یکی دیگر از مشخصه 
انگار، انحصارطلب و تحقیرآمیز به ءمرد سنتی نگاهی شی. نماد آن استبۀ مثابـه فرنگ

تدریجی و محرومیت طوبا و سایر زنان  مسـئولیت فرسـایشطور کلی رمان زن دارد. به
 ةسـنت، دو حـوز ةاین مردان با مدد گرفتن از آموز. داندمی نتیمردان سرمان را متوجه 
 کنند.تعریف و زن را محدود به محیط خانه می را بیـرون از خانـه و مجـزای خانـه

شناختی و طبیعی بسیاری از زنان های زیستآنان زاییدن و تولیدمثل را که از ویژگی
د. سواد و بینش سیاسی ندارند و آورنشمار میاست، ارزش و امتیازی برای زن به

پدرساالر  ةنویسنده با نگاه منفی به خانوادکنند. توهمات سیاسی خود را به زن تلقین می
داند. کار مرد سـنتی رمـان آن حضور او را مانع رشد و استقالل زن می، و مرد سنتی

 . اجتماع و سیاست حذف کندصۀ اسـت کـه زن را از عر
انداز وضعیت زنان و یم مواجهۀ سنت و تجدد تغییر چشممستقنتیجۀ در رمان، 

نظر بودن آگاهی آنان نشان داده شده است. بنابراین مردان سنتی اندیشیدن و صاحب
 ها خشونت است. تابند و نخستین واکنش آنزنان را برنمی

رنگ است. ها و ارتباطات پدر با فرزندان در این رمان بسیار کمنقش پدری، کنش
دهند؛ اولی خرافات و هر دو به دختران خود آموزش می مدرنة نتی و پدرخواندپدر س

اش و یکی از کند. توجه طوبا به کریم پسرخواندهدومی دانش را در ذهن آنان تثبیت می
دلیل ابراز هویت از سوی زن است. کریم رؤیای مسیح مردان سنتی داستان، تنها به

های پدر در دختر از کودکی نهادینه شده است، زنده زاییدن طوبا را که از طریق آموزش
دلیل مرد بودنش، باید کاری را انجام دهد که همیشه جنسیت طوبا مانع کند. وی بهمی

 شده است. از انجام آن می
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فکر، متفکر و خواهان اصالح و تغییر جامعه هستند. مردان متجدد داستان روشن
سمت و برخالف مردان سنتی، زنان را بهبرند ها از جهل و ناآگاهی مردم رنج میآن

دهند و در رهایی آنان سهم بسزایی دارند. مردان متجدد از اشتغال کنشگری سوق می
اند؛ اما کنش این مردان کنشگر سیاسی کنند.زنان و حضور آنان در جامعه حمایت می

آن نتیجۀ و  های عاطفی بازنمایی شدهعملی برخاسته از عقدهبۀ مثاها بهسیاسی آن
 دهد. شکست، نابودی و مرگ است که بیشتر زندگی زنان را تحت تأثیر خود قرار می

تأثیر چشمگیری مردان متجدد اهل علم، هنر و فرهنگ هستند و مانند مردان سنتی، 
های سنت آموزش نتیجۀهای زنان دارند؛ با این تفاوت که گیری بینش و اندیشهدر شکل

برداری است؛ درحالی که تجدد و مردان متجدد خواستار مانبه زنان انفعال و فر
 آموزش، تحصیل و پیشرفت زنان هستند. 

برای اسـتقالل و وی  توان تالشمیسازی شخصی طوبا از خیابانی را اسطوره 
ها که با آن ،جای اوسازد تا بهمی مردی ذهنـی. طوبا دانست کسـب خودمختـاری

 اَعمالی مانند داند کهاو می مقابله کند. ،بر زن را دارندابزارهای واقعی اعمال قدرت 
ها را به دست مردان آن بنابراین ؛خارج استاش عهده جهان مادی از دگرگـون کـردن

های زن داستان، ازجمله طوبا و مونس، طور کلی شخصیتبه. سپارداش میخیالی
و مردان داستان، مانند اسماعیل، برند سر میاند که در دنیای ذهن بهای خلق شدهگونهبه

 با دنیای بیرون و عینیات سروکار دارند.  
نمایش نگذاشته است، پور یکسره چهرة منفی از همۀ مردان داستان بهاگرچه پارسی

عنوان ارزش و نه صرفاً یک ویژگی در اثر حضور دارد؛ به این معنا که اگر جنسیت به
کند، این بار زن مبنای قضاوت قرار قی میگفتمان مسلط، مرد را جنس ارزشمند تل

باور نویسنده، مردانگی ایدئال و بهشود. گیرد و موجودی مقدس و ارزشمند تلقی میمی
سوی زنانگی و زن شدن است که تحقق قدرت مردان فقط در تغییر و حرکت آنان به

مبنای های متفاوت نویسنده با نگرییابد. این مسئله بدین جهت است که جهانمی
و  تباین دارداش از جنسیت، تجربۀ زیستهسـم و ی، یعنـی فمناودیگـر ۀ گذارانارزش

 ها شده است.داوریمنجر به این ارزش
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مردان نستیزیده است؛ چراکه از مردانی همۀ علیه  طوبا و معنای شبنویسنده در 
های ژگیمانند خیابانی و اسماعیل نیز سخن گفته که مدافع حقوق زنان و دارای وی

پور دراصل به سنت و قوانین حاکم بر ساختارهای آن تاخته است مثبت هستند. پارسی
شود. آنجا که نویسنده مرگ مریم و شکست روحی مونس را که باعث ضربه به زنان می

اندازد، درواقع بیانگر تضاد و اختالف بین ایدئولوژی چپ به گردن کمال و اسماعیل می
نها گذاشتن آنان در پیگیری مطالباتشان است که سبب بدبینی های زنان و تبا جنبش

 شود. های برخاسته از تفکر پدرساالر مینویسنده به این ایدئولوژی

 هانوشتپی
1. Marguerite Duras 
2. Julia Kristeva 
3. Roland Barthes 
4. Gérard Genette 
5. Jacques Derrida 
6. Mikhail Bakhtin 
7. Mikhail Bakhtin 
8. Norman Fairclough 
9. Gabriel García Márquez 
10. Raimondo Fosca 
11. Vladimir Lenin 
12. Daoism 
13. Laozi  
14. object 
15. subject 
16. Gerda Lerner 
17. De Beauvoir 

 منابع
 . تهران: نشر اجتماع. مدرنیتۀ ایرانی(. 0181آزادارمکی، تقی )

 .مرکز : نشرتهران .پیام یزدانجو ۀترجم .متنیتبینا(. 0181) آلن، گراهام
بوطیقای نو و خوانش فمنیستی در آثاری از غزاله علیزاده، شهرنوش (. 0196اسحاقیان، جواد )

 . تهران: افکار.پور، زویا پیرزاد، میترا داور و گلی ترقیپور، منیرو روانیپارسی
نویس های زنان داستانن زن در داستانزنان در داستان )جایگاه قهرمانا(. 0187باقری، نرگس )

 . تهران: مروارید.ایران(



 0011بهار و تابستان ، 9، شمـارة 5سال                                                         ناسیشفصلنامۀ روایتدو 

 

111 

 

 . تهران: توس .ویرایش دوم .قاسم صنعوی ۀترجمج. 2 .جنس دوم (0181) وبووار، سیمون د
 . تهران: اسپرك. طوبا و معنای شب(. 0167پور، شهرنوش )پارسی

 .لفؤم تهران: .شهیندخت خوارزمی ۀترجم .موج سوم(. 0171) الوینتافلر، 
بازتاب سنت و تجدد در قصرالشوق »(. 0196حسامپور، سعید، حسین کیانی و مدینه کرمی )

 .  052ـ028. صص07. ش7. سنقد ادب معاصر عربی. «نجیب محفوظ
شناسی صدای زمانه )جامعه(. 0195راکویتسکا عسگری، کارولینا و عسگر عسگری حسنکلو )

 : اختران. . تهرانشخصیت زن در رمان بعد از انقالب(
 . امیرکبیر :تهران .ادبی نقد(. 0178)کوب، عبدالحسینزرین

اسطورة زن، تحلیل فلسفی طوبا و معنای شب از شهرنوش (. »0169عالئی، مشیت )
  . 72ـ61صص. 0. شکلک«. پورپارسی

تهران: ناشر  .ناختیشترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان رویکرد نشانه (.0192) قهرمانی، مریم
 .مؤلف

تهران: روشنگران و مطالعات . موانع امکانات: مشارکت سیاسی زنان(. 0179) کار، مهرانگیز
 .زنان

. تهران: نشر 0121 چالش سنت و مدرنیته در ایران از مشروطه تا(. 0179کسرایی، محمدساالر )
 مرکز.

 . تهران: نیلوفر. باغ در باغ(. 0178گلشیری، هوشنگ )
 .50ـ09. صص 6. شادبستان«. ی به طوبا و معنای شبنگاه(. »0169) گوهرین، کاوه
 .نشر مرکز :تهران. 0چ. محسن ثالثی ۀترجم .پیامدهای مدرنیته. (الف0187)گیدنز، آنتونی 
 .نشر نی :تهران. 5چ. ناصر موفقیان ۀترجم .تجدد و تشخص. (ب0187) ـــــــــــــ

. حسنعلی نوذری ۀترجم. درنیسممة مقاالت دربارمجموعه(. 0181) آنتونی و دیگران گیدنز،
 نقش جهان: تهران. 1چ

. ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: های ادبیدانشنامۀ نظریه(. 0181مکاریک، ریما )
 آگاه. 

. دورة چهارجلدی. تهران: نشر نویسی در ایرانصد سال داستان (.0177میرعابدینی، حسن )
 چشمه. 

  .مرکزتهران: نشر  .مترجم احمد صدارتی. شناسیجامعه مفاهیم اساسی(. 0167ماکس )وبر، 



 و همکار سعید حسامپور                       ...با تأکید طوبا و معنای شببازنمایی جنسیت مرد در رمان 
 

111 

 

 :تهران. 2. چپیمان متینۀ ترجمین. زمادبیات داستانی در ایران (.0181) یارشاطر، احسان
  . امیرکبیر

 . تهران: نشر نی. صادق هدایت، تاریخ و تراژدی(. 0188جاوید، رضا )
. ه در ایران )گفتارهایی در نقد ادبی(داستان فارسی و سرگذشت مدرنیت(. 0188یاوری، حورا )

 تهران: سخن. 
 . نی نشر تهران: .نظریه و روش در تحلیل گفتمان(. 0189) یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز

Afary, J. (2009). Sexual politics in modern Iran. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Alaei, M. (1990). Woman myth, philosophical analysis of Tuba and the 
meaning of night by Shahrnosh Parsipour (in Farsi), Kalk, 1, 63-72. 

Allen, G. (2001). Intertextuality (translated into Farsi by Payam Yazdan 
Joo). Tehran: Markaz Publication. 

Azad Armaki, T. (2001). Iranian Modernity (in Farsi). Tehran: Community 
publication. 

Bagheri, N. (2008). Women in fiction (in Farsi). Tehran: Morvarid. 
Beauvoir, S. (2001). The second sex (translated into Farsi by Qasem 

Sanawi). Tehran: Toos 
Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. London: Polity Press. 
Ghahremani, M. (2013). Translation and critical discourse analysis of the 

semiotic approach (in Farsi). Tehran: Moallef. 
Giddens, A. (2008a). The consequences of modernity (translated into Farsi 

by Mohsen Thalasi). Tehran: Markaz Publication. 
 Modernity and self-identity: self and society in the late (2008b) ــــــــــــــــ

modern age (translated into Farsi by Nasser Movafaghian). Tehran: Ney 
Publication. 

Giddens, A.  et al. (2001). Collection of articles on modernism (translated 
into Farsi by Hassan Ali Nozari). Tehran: Naghshe Jahan Publication. 

Goharin, K. (1990). A look at Tuba and the meaning of night (in Farsi). 
Adabestan, 6, 49-51. 

Golshiri, H. (1999). Garden in a garden (in Farsi). Tehran: Niloufar. 
Hesampour, S., Kiani, H., & Karami, M. (2017). The confrontation of 

tradition and modernity in Naguib Mahfouz`s Qasr El-Shauq (in Farsi). 
JMCAL, 7(17), 128-152. Doi: 10.29252/mcal.7.13.127  

Ishaqian, J. (2017). New poetics and feminist readings in works by Ghazaleh 
Alizadeh, Shahrnosh Parsipour, Moniro Ravanipour, Zoya Pirzad, Mitra 
Davar and Goli Targhi (in Farsi). Tehran: Afkar. 

Javid, R. (2009). Sadegh Hedayat, history and tragedy (in Farsi). Tehran: 
Ney Publications. 

Jorgensen, M., & Phillips, L. (2014). Theory and method in discourse 
Analysis (translated into Farsi by Hadi Jalili). Tehran: Ney Publications.  



 0011بهار و تابستان ، 9، شمـارة 5سال                                                         ناسیشفصلنامۀ روایتدو 

 

111 

 

Kar, M. (2001) Women's political participation (in Farsi). Tehran: 
Roshangaran. 

Kasraei, M. S. (2000). Conflict between tradition and modernity in Iran (in 
Farsi). Markaz publication. 

Makarik, I. R.   (2004). Encyclopedia   of   contemporary literary theory 
(tanslated into Farsi by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi). 
Tehran: Agah. 

Mir-Abedini, H. (1998). One hundred years of Iranian fiction (in Farsi). 
Tehran: Cheshmeh Publications. 

Parsipour, Sh. (1988). Tuba and the meaning of night (in Farsi). Tehran: 
Spark 

Rakovitska Asgari, C., & Asgari Hasankloo, A. (2015). The voice of time 
(sociology of the female personality in the novel after the revolution (in 
Farsi). Tehran: Akhtaran. 

Talattof, K. (2000). The politics of writing in Iran: a hhistory of modern 
Persian literature. Syracuse University Press. 

Toffler, A. (1991) The third wave (translated into Farsi by Shahindokht 
Kharazmi). Tehran: Moallef 

Weber, M. (2009). Basic concepts in sociology (translated into Farsi by 
Ahmad Sadrati). Tehran: Markaz publication. 

Yar-Shater, E. (2004). Persian literature (translated into Farsi by Peyman 
Matin). Tehran: Amir Kabir Publications. 

Yavari, H. (2009). Persian story and the history of modernity in Iran (in 
Farsi). Tehran: Sokhan Publications. 

Zarrin Koob, A. (2008). Literary criticism (in Farsi). Tehran: Amirkabir. 

 



Biannual Journal of Narrative Studies                                        Year.5, No. 9,  spring and summer 2021 

 

 

 
The Representation of Male Sexuality in the Novel of 
Touba and The Meaning of Night Emphasising on the 

Theme of Tradition and Modernity Controversy 
 

Saeed Hesammpour 1, Farzaneh Bouriazadeh 2*  

 
1. Profesor of Persian Language and Literature, Shiraz University, Shiraz, Iran. 
2. PhD of Persian Language and Literature, Shiraz University, Shiraz, Iran. 

 
Received: 11/04/2020  Accepted: 04/06/2020 

 

Abstract  
The main purpose of this article is to evaluate the men's characters of 

the novel of Touba and The Meaning of Night emphasising on the 

controversy between tradition and modernity. The confrontation 

between tradition and modernity can be seen as one of the most 

important themes of this story. In her lifetime, Tuba encounters men 

each of whom represents a particular discourse in the story. In this 

study, according to the main theme of the novel and using the 

analytical method, men are classified into two groups: traditional and 

modern, each with his own beliefs and insights employing behaviors 

and actions toward women that are in contradiction with one another. 

In addition, the author's interest in Oriental Mysticism, Taoism, and 

her mythological insights have been influential in her way of 

representing men. Parsipour did not focus on male sexuality in this 

novel, but what she argues against is the traditional system of 

patriarchal thinking that not only erodes women, but also destroys 

men. These men are open-minded and modern intellectuals who 

oppose the system of domination and hierarchy established by 

tradition. In this novel, the author also considers femininity as a kind 

of intrinsic and sacred value which masculinity is devoid of. In this 

way, she does not go beyond the biological contradiction of the two 

sexes and merely transforms it. 
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