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 . مقدمه 1

ادبیات همواره رویکردی انعکاسی نسبت به جامعه داشته؛ نمونة بارز آن پیدایش مکاتب ادبی  

نام زن نیز همواره بر اند. پدیداری بههای آن شکل گرفتهکه در بستر اجتماع و تغییر و تحول

پایة رویکرد اجتماع نسبت به آن در ادبیات ظهور پیدا کرده اما رویکرد ادبیات نسب به زن  

های دست و پاگیر غیر انسانی اسیر  عاشقانه است و گاه زن در گردابی از خرافه و سنت  گاه 

نحوی  انگار که نمود آن از دیرباز مشهود است. »همة جوامع بهبود و... در رویکردهای دوگانه

ای متفاوت از دیگری، این تمایزها  شوند البته مسلما هر جامعهمیان دو جنس تمایز قائل می 

نشان  به(  137:    1399)کلیگز،  دهد.«  می   را  هنجارهای  بنابراین  شاهد  نیز  ادبیات  در  نوعی 

 ایم.  مردساالرانة حاکم بر جامعه بوده

و    هادر ایران و ادبیات فارسی نیز اوضاع همین بود. زن ایرانی از حضور در عرصة فعالیت

تحوالت اجتماعی منع و به حاشیه رانده شده است. نگرش منفی اجتماع نسبت به زنان که  

به روشنی در آثار بسیاری از شعرای مطرح مانند مولوی و سنایی انعکاس یافته و در موضوعاتی 

چون منع خروج دختران و زنان از خانه و جلوگیری از تحصیل آنان نمود دارد. تا پیش از عصر  

و غرق در  مشروطی فاقد هویت عینی  با سیمایی کلی، مبهم،  غالباً  فارسی  ت، معشوق شعر 

یافت اما از عصر مشروطه با ظهور دورة  ای از تقدس و رازناکی در شعر شاعران تجلی میهاله

های تازه از جمله توجه به جایگاه زن و فردیت او در عرصة جامعه و خانواده،  مدرن و گفتمان

ای ملموس و عینی یافت. پس از نیز شاهد رویکردهای  ون شد و چهرهماهیت معشوق دگرگ

گونه تمام  فمینیستی  از  فراروی  با  فرافمینیسم  اما  بودیم  ادبیات  و  اجتماع  سطح  در  گون 

محورانه و  نگر انسانانگارئو برابرپندار سعی بر آن دارد تا معرف دیدگاه زنانهرویکردهای دوگانه

انسانمردانه ساحت  محورانهنگر  تمام  از  فراروی  با  ایدئولوژیک باشد؛  تئولوژیک  های  و  محور 

 محور.
 

   پژوهش . بیان مساله و سواالت 1-1

- های مطرح شده از جانب آرش آذرپیک در مکتب ادبیرویکرد فرافمینیسم یکی از پارادایم

اصالت کلمه می نگاهفلسفی  تمام  به  انتقادی  رویکردیست  فرافمینیسم  و  های حذفی  باشد. 

پندار تمام  گرا و صفت مند، ارزشاند در رویکردی قضاوتمند که همواره تالش داشتهچارچوبه

 مراتبی بررسی کنند. پدیدارها را در رویکردی سلسله 
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این رویکرد انتقادی در پارادایمی دیگر از نظریات آذرپیک تحت عنوان فرااومانیسم برای  

تقابل تمام  از  حذففراروی  مطرهای  میمحورانه  نه  ح  انتقادی  نگاهی  با  اومانیسم  فرا  شود. 

انسانفحذ رویکردهای  بهگرایانه، خواهان  و  ادبیات طبعیت محور  در  ویژه  گرا، خواهان  طور 

بررسی جایگاه زن در جامعه و تبع انعکاس  ست. لذا در این پژوهش بهسوژگیرویکرد زمین

جایگاه زن در سنت و اومانیسم، ادبیات دنبال یافتن  آن، جایگاه زن در ادبیات پرداخته و به

به توجه  فارسی، همچنین  معاصر  و  اکوفمینیسم  کالسیک  و  فرافمینیسم  فمینیسم،  رویکرد 

 پردازیم.نسبت به زن بوده و به بررسی رویکرد انتقادی فرااومانیسم و فراسنت می
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

فراسنت،   و  فرااومانیسم  فرافمینیسم،  انتقادی  رویکردهای  بررسی  مقاله  این  تبیین  از  هدف 

به مقوله بهنبست  این مقاله فرافمینیسم  ای  ادبیات است لذا  تاریخی آن در  نام زن در سیر 

عنوان نیمة دیگر انسان در کنار پدیدار مرد مورد بررسی قرار  پدیداری به نام زن را هموراه به

گانه  فردی هفت- های جمعی ها و ناخودآگاههد. همچنین سعی دارد تا پارادایم خودآگاهدمی

 را در ساحت تشکیک موجودی زن و مرد به بررسی بنشیند.
 

   . پیشینة پژوهش1-3

به این موضوع پرداخته باشد    در زمینة رویکرد فرافمینیسم تا کنون مقاله یا کتابی که انحصارا

صورت پراکنده این رویکرد معرفی شده  شماری بهچاپ نرسیده اما در کتب و مقاالت بیبه

یلدا و کلمهچشمهای مختلف  ( در فصل1396است. آذرپیک و همکاران ) کلید جهان  های 
همچنین    اند. آذرپیک هلوگرافیک، به نقش فرازن در اجتماع و رویکرد فرافمینیسم پرداخته

نام فرازن و جایگاه  ای بهمقولهصورت پراکنده به؛ بهگرددعشق باز می دوشیزه به( در  1397)

می فرافمینیسم  در  آن  )ویژة  صیدی  طوفان(  1398پردازد.  تبسم، در  از  رویکرد    تر  معرفی 

ها و  محورانه را بررسی کرده است. همچنین کتابنگر انساننگر انسان محورانه و مرادانهزنانه

آفرینی و جایگاه زنان در ادبیات کهن و معاصر نوشته شده  شماری در خصوص نقشمقاالت بی

( در مقالة »زن ستایی در  1396گردد: کرمی و جمالی )که به برخی از آنها در زیر اشاره می

به فارسی«  پرداختهشعر  مدحی  قصاید  در  زن  ممدوحان  ستایش  تحلیل  و  اند.  بررسی 

هموسی و  )آبادی  جامعه1396مکاران  »واکاوی  مقالة  در  اشعار  (  در  زن  سیمای  شناختی 

الدین گیالنی« حضور زن در آثار این دو را مورد بررسی قرار  الشعراء بهار و سیداشرفملک 
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دادند. شیرخانی و همکاران در مقالة »بررسی جایگاه اجتماعی زن در متون ادبی ایران باستان  

م و ذوالفقاری در مقالة »هویت زن در غزل مدرن و پست مدرن«  مقدو اعراب جاهلی«؛ داوودی

های مربوط به نقش زن در ادبیات کالسیک، مشروطه و مدرن در ایران و  هم از دیگر پژوهش

کلمه به زن و نمود آن بعضا جهان بوده است اما پژوهش حاضر به نگرگاه اصیل مکتب اصالت

 ع خود نوآور و بکر است.در آثار ادبی این دیدگاه پرداخته و در نو

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 جایگاه زن در سنت.  1-2

را   سنت  در  آن  جایگاه  ابتدا  کنیم  بررسی  بشر  تاریخ  طول  در  را  زن  پدیدار  بخواهیم  اگر 

های خود در  بشناسیم. زن در سنت یا زن سنتی!.. بشر در طی تاریخ همواره در پی خواسته

طبقه سلسلهصدد  نگاه  این  برآمده؛  پدیدارها  دیگر  اساسی  بندی  رویکرد  سه  مراتبی حاصل 

دیگر پدیدارهاست. یعنی: اصالت فایده، اصالت لذت و پیامدگرایی. یعنی بشر همواره  انسان به

بندی کند. »اولین دورة تکامل  پدیدارها را بنابر لذت و فایده و پیامدی که برای او دارند دسته

دشواری این دورة آغازین و رونمایی    (331:    1400)کانر،    کار و گردآوری بود.«ما که دورة ش 

یابیم که های دیگر در زیست بشر. بنابراین درمیقدرت بیشتر مرد را تعمیم بدهید به انگاره

نگاه سلسله این  از  نیز  نبوده: »ازگزارشزن  انسانمراتبی مستثنا  از  های  شناسی و همچنین 

ن به این نتیجه رسید که تساوی بین دو جنس به ندرت دیده شده و در  تواتاریخ غرب می

صورت گسترده  اکثر جوامع، زن تحت سلطة مرد است. تسلط مرد در بیشتر جوامع انسانی به

بنابراین از آن رو که به گفتة فالسفة مرد قدرت برتر  (  67:  1383)نرسیسیانس،متداول است.«  

ها به پستوها رانده شدند؛ برای خدمت  جنسی و جنسیتی، زنگرایی  شناخته شد و بنابر دوگانه

انگاری بین زن و  به مردان و ارضای خواستة نیروی آنها و فرزندآوری و... . بنابراین این دوگانه

آید  های دور مورد بررسی قرار داد اما در بررسی این فرآیند: چنین برمیشود از زمانمرد را می

زبان، ادبیات و در یک کالم، قدرت و ساختارهای آن، از دیرباز،   که سیاست، اقتصاد، فرهنگ، 

در دست مردان بوده و تا به امروز بر اساس دیدگاه آنان طراحی شده است. قوانین و احکامی  

اکثرا در جهت تحمیق    ها به افراد بشر تحمیل شدهکه از سوی صاحبان منافع در طی قرن

که بسیاری، به اشتباه،   ها حک شدهقومی و جهانی ملت  و امروز چنان در روح  ها بودهانسان

ارتباط به ساختار  وجه بیهیچپندارند حال آنکه، آن قواعد بههمة آن قواعد را ذاتی و فطری می
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و  گونه نیست که »زن« ذاتا نسبت به مرد کم توانهای زمانه نبوده و بنابراین هرگز اینقدرت

 (2: 1397،  زاده)وهابکم استعدادتر باشد. 
 

 جایگاه زن در اومانیسم .  2- 2

دور ماندن زن از اجتماع و وارد نشدن شمار زیادی از زنان در بستر اجتماع تا دورة رنسانس  

در پی به دست آوردن   گری زنان رفته رفته خورد اما پس از دورة روشنچشم میوفور بهبه

 حقوق خود بودند. این امر بعدها در دو عرصة به ظاهر متضاد محقق گشت: 

 مدرنیسم. 1-2-2

ها و... نیاز به نیروی کار بیشتر از  با روی کار آمدن عصر نوزایی و مدرنیسم و برپایی کارخانه

رآمدی برای استقالل  خورد؛ بنابراین زن نیروی کار ارزانی بود که به منبع دچشم میگذشته به

ساالری دورة مدرن، زن در  خود احتیاج داشت. در تغییر مردساالری دورة سنت به سرمایه

کار شد و چیزی که حائز اهمیت و بیان است؛ تبدیل  جو و ابزارپندار مشغول بهفضایی سلطه

از اهمیت و این دوره است. در ظاهر زنان  او در  به کاالپنداری  ابزارپنداری زن  توجه   شدن 

 ساالری. شود برای پیشبرد اهداف سرمایهبرخوردار هستند اما در واقع زن کاالیی محسوب می
 

 فمینیسم .  2-2-2

دربارة فمینیسم »نظریات گوناگون و گاه مخالف هم ارائه شده بنابراین فمینیسم تعریف و مرز  

برند و  سر میهروشنی ندارد. تنها نقطة مشترکشان این است که زنان در موقعیت فرودست ب

دگرگونی نابرابری،  این  کاهش  برای  نظامباید  در  و  هایی  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  های 

های فراوانی  در این رویکرد همواره شاهد جنبش  (5:  1383)فریدمن،فرهنگی صورت گیرد.«  

طول کشید. زنان در    1920شروع شد و تا سال    1850ایم. موج اول جنبش زنان از سال  بوده

 1920های سیاسی از جمله حق رای دست یافتند. موج دوم جنبش زنان از  این دوره به آزادی

به طول انجامید، زنان در این دوره موفق به برخی اصالحات حقوقی    1980شروع شد و تا  

های چپ در آن زمان قرار گرفتند و فمینیسم مارکسیست، سوسیال  شدند و تحت تاثیر گرایش

شروع شده و تا به امروز نیز ادامه    1980باشند. موج سوم از دهة  سته میو رادیکال از آن د

اند.  اند که در موج سوم بر ساختارهای فرهنگی جوامع خود تاثیر گذار بودهدارد. زنان مدعی

ای مستقل،  گاه دارای فلسفهتنهایی هیچاما نکتة قابل نقد و بررسی اینکه فمینیسم خود به

نبوده و فلسفی دیگر جنبش  بکر و دوشیزه  ادامة تفکرات  به راه  همواره در  فمینیستی  های 

هایی که در باال آنها را برشماردیم. در این رویکرد ما شاهیدیم که زنان  اند. همانند مثالافتاده
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ها بر این  دائما در پی انکار، رد و حذف نیمة دیگر خود یعنی مردان هستند چرا که فمینیست

و این نگره را تنها  (  13/ب:  1400)دوبووار،«  .آیندصورت زن درمیشوند؛ بهباورند »زن زاده نمی

ها دنیای ادبیات را برای خود دنیایی  کنند. فمینسیتدر رویکردهای مردساالرانه بررسی می 

-کنند و به تعبیر دیگر »زنان نیز میگری مردان عمل میدانند که در آن خارج از سلطهمی

های  شوند... زبان زنانه یکی از راهکنند اما متجاوز و چیره شمرده نمینمایی  توانند گاه قدرت

 ( 265:  1398)تسلیمی، براندازی چیرگی پدران است.«  
 

 بررسی نگرة اکوفمینیسم. 3-2

وری مردان  ها با بیان این موضوع که زن و زمین همواره مورد تحقیر، تجاوز و بهرهاکوفمینیست

ها در بررسی  دهند. »در مرحلظ نخست اکوفمینیسترا ارائه می   اند؛ نظریات خود قرار گرفته

اقدامات   بوم که عمدتا توسط  و تخریب منابع زیست  استضعاف جنسی  بین  وجوه مشترک 

ها با  اکوفمینیست(  46:    1388)عنایت؛ فتح زاده،  مردمحورانة غرب ایجاد شده؛ متحد شدند.«  

محور بر زن و زمین، خواستار آنند که  یی مردانهجوانگاری مرد و زن و سلطهقائل بودن دوگانه

دانند »هنگامی که زنان  جویی را برچینند. آنان ادبیات را خارج از این نگره نمی نظام این سلطه

نویسند؛ نظریه قدرت فوکویی  چون مردان میهای اجتماعی مردانه به ناچار همبندیدر صورت

دهند چرا که زبان قدرت  را دستور کار خود قرار می  مردانه و ایدئولوژی آلتو سری پدرساالرانه

از تجربیات شخصی خود سخن   زنانی که حتی  زبان  ناخواسته در  پدرساالرانه  ایدئولوژی  و 

بوم(  264:  1398)تسلیمی،کند.«  گویند؛ خودنمایی می می با محور    شناسی نخستین کار جدی 

توان از منظر ادبیات و نقد اکوفمینیسم بررسی  می، اثر آنت کلودنی است که  بانوی زمینکتاب  

عنوان موجودی  مونث در ادبیات  سازی زمین بهکرد. در این اثر »کلودنی به بررسی استعاره

های جنسیتی و قضیبی  پردازد. کلودنی توجه خود را به نزاع بین نگرش آمریکای شمالی می

سطة آنها تمایل به نفوذ و تسلط بر  کند که به وااندازهای مونث معطوف مینسبت به چشم

شدند؛ در حال تغییر بوده؛  هایی که زمانی بکر و مادرانه تصور میکشور با تمایل به حفظ مکان

:   1392)ریگبی، اند.«  تصویر درآمدهعنوان بسترهای باززایی غالبا مردانه بههایی بهچنین مکان

62) 
 

 بررسی رویکرد انتقادی فرااومانیسم و فراسنت  - 4-2

در بررسی این دو نگرة انتقادی ابتدا باید بررسی کرد که تقابل اومانیسم و فرااومانیسم و تقابل  

 سنت و فراسنت در چیست؟!
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پندار بود. در دوران  صورت کلی انسان در همارة تاریخ همواره درگیر یک رویکرد دوگانهبه

الم امر این دو ضلع را تشکیل داده بود و در دوران مدرن این دو ضلع را انسان  سنت انسان و ع

و اجتماع. در دوران سنت انسان تابع عالم امر و از خود اراده و فاعلیتی نداشت و در دوران  

عنوان سوژة فاعل  های خود بهدست آوردن آزادی و بازیابی قدرت اومانیسم انسان در پی به

اندیشنده در نگرگاه دکارتی اصل قرار گرفت و دیگر این انسان خودبنیاد بود  شناسا برآمد. من  

پرداخت. انسان خودبنیاد در مقام سوژه و تمام  مندان میبررسی تمام هستی و هستیکه به

پدیدارهای دیگر در مقام ابژه قرار گرفتند. حال در هر دو نگره با توجه به سه اصل بنیادین  

مراتبی بود. در این دو رویکرد ما شاهد  ای سلسلهانسان همواره درگیر نگرهلذت، فایده و پیامد،  

 های فراوانی هستیم زن و مرد، بد و خوب، زشت و زیبا و...تقابل

محورانه و بدون هیچ نگرة  آمدهای انسان اما آذرپیک معتقد است با احترام به تمام دست

انگاری که  مانیسم دیگر دورة این دوگانهمند در رویکردهای فراسنت و فرااوحذفی و چارچوبه

ریشه و  اصل  از  را  میانسان  دور  خویش  تقابل  گاه  بیان  با  فرااومانیسم  سرآید.  به  باید  کند 

مندان فرزندان  دهد زمین که تمام هستیسوژگی اصالت را به زمین می سوژگی و انسانزمین

 آن هستند.
 

 رسیجایگاه زن در ادبیات کالسیک و معاصر فا  -5-2

 زن در ادبیات کالسیک  -1-5-2

دیگر نیستند  در ادبیات فارسی سه نگرش مختلف به زن وجود دارد که الزاماً در تناقض با یک 

 توان در آثار اغلب شاعران مشاهده کرد:و درجاتی از هر یک را می

 نگرش زیباخواهانه   - الف

های زنانه الهامی نگرفته  ها و زیبائیشاعری یافت که از ظرافت  ادبیات،  توان در حوزةنمی

های طبیعی شاعران سرشار از جلوة این نعمت  باشد. اشعار غنایی و عاشقانه و حتی توصیف

به هنرمندان  است.  ایشان  الهی  خواهی  زیبایی  حس  ارضای  در  مخاطبان،  خواستة  تبع 

پرداختند تا التذاذ هنری را برای  مَثَل اعالی زیبایی می  کوشیدند و در آثار خود به آفرینشمی

خوانندگان خود میسر گردانند. از سوی دیگر سنت ادب کالسیک بر آن است که بر معایب  

های  حد اکمل نیکی و نیکویی را عرضه دارد. منظومهعالم طبیعت چشم پوشد و در هر زمینه،  

زیبارو نشان  زنان را در داستانهای مثبت  شخصیت  نظامی هم براساس این سنت، ها تماماً 

   ای در طرح و پیرنگ داستان نداشته باشد.ولو آنکه زیبایی ایشان نقش ویژه دهدمی
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 نگرش منفی   - ب 

ساز نوعی نگرش منفی بدیشان شده  برخی خصائل منفی اخالقی و نفسانی زنان، زمینه 

جر شده که زن موجود درجه دوم تلقی  دست جائران فرهنگی بسط یافته و بدان مناست که به

توان به کار برد. وقتی این نگرش مرد میشود و زن بودن دشنامی باشد که هنگام اهانت به

رسد  آنجا میخصائل منفی هم ندارد؛ زن را ذاتاً معیوب می داند و بهدیگر کاری به  رشد کند؛

 گوید: ه موالنا میکگیرد؛ چنانکه تلویحا دامن سرور بانوان عالم را نیز می
 مـرد را گـویی بود زخـم سنان   فاطمه مدح است در حق زنان 

 ( 35)مثنوی دفتر دوم بخش   

پیگیری این طرز تلقی عمومی در ادبیات فارسی خارج از بحث فعلی ماست؛ ولی به اجمال  

ای  شاید نتوان شاعری را یافت که هیچ تأثیری از این تلقی نگرفته و اشاره و کنایه  گوئیم می

 نهایت اینکه میزان این تأثیر و اعتقاد متفاوت است.بدان نداشته باشد. 
 

 نگرش آرمانی   - پ

ین نوع نگرش به زن عمدتاً در متون روایی و داستانی ادبیات فارسی ظهور و بروز یافته  ا

نظر از  پردازد و صرفسرا با چنین نگرشی به بازآفرینی آرمانی زن میداستاناست. شاعر یا  

سازد. زن در این نگرش اینکه تلقی عرفی و سنتی از وی چیست؛ از او مثل اعالی خلقت می

و حکیم است و برخی صفات مردانه را هم داراست. مصداق    مدارسیاست مربی،مادر،  معشوق،  

:  1380)جودی؛نعمتی،  توان در شاهنامه و ادبیات کهن مشاهده کرد.  عینی این نگرش را می

12) 
 

 جایگاه زن در اشعار شاعران کالسیک ایران   - 2-5-2

 شود. در این به اختصار رویکرد چند شاعر بررسی می

 فردوسی زن از دیدگاه    - الف

»وفاداری از  طور که گفته شد؛ رویکرد سنت به زن رویکردی ابزارپندارانه بود است.  همان

ترین محرک حیات اجتماعی بشر  وفاداری زن، بزرگ  ترین صفات ملکوتی زن است. حسعالی

بزرگ و هست.  بهبوده  وفاداری  زن،  وفاداری  مظهر  است.«  ترین  (  83:  1370)هاشمی،شوهر 

مراتبی به زنان را نیز به عینه درک  توان نگاه سلسلههمچنین در اشعار سبک خراسانی می

ها مشهود است. زنان دربار بنابر نزدیکی خود  کرد آنجا که میان زنان دربار و زنان عامه تفاوت

اش در شاهنامه  . نمونهاند؛ دقیقا برعکس زنان عامهای داشتهبه عالم امر در آن زمان جایگاه ویژه
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»سام از شنیدن سخنان پرمایه و پسندیدة سیندخت رام شد و به رأی او سر فرود آورد و  

را پذیرفت؛ بدین زال  با تدبیر و سیاست و کیاست سیندخت،  پیوند زناشویی رودابه و  سان 

:  1386  پور،)انصافریزی از میان برداشته شد و صلح و دوستی جای آن را گرفت.«  جنگ و خون

37) 
 

 زن از دیدگاه نظامی   - ب

شیرین است نه خسرو. در این    قهرمان واقعی داستان و نقطة مرکزی،  در خسرو شیرین،

ای قابل خرید و فروش برای ارضای امیال  داستان خسرو مانند مردم روزگار خود، زن را بازیچه

نظامی قدرت بالقوة رهبری و ادارة کشور و اخذ    های پندارد. همچنین زن در داستانخود می

شود؛ مانند مردان در  حکمت و خردمندی را دارد و در ارضای امیال شهوانی مرد خالصه نمی

دانش،  حکم و  حکمت  سیاست،  و  جنگ،رانی  و  پاکدامنی،    دالوری  و  و  عفت  خردمندی 

 ( 14: 1380نعمتی،  )جودی؛کند. دادگستری عرض وجود می
 

 از دیدگاه حافظ   زن    - پ

اشعار حافظ بازتاب ناخودآگاه جمعی مردم زمانش بود. تنوع در شعر خواجة شیراز بسیار  

گری جایی در  کنند به اتکاء زیبایی و لطافت و افسونپر رنگ است. زنان این دوره سعی می

یگاهی  دمی، همسرداری و کمک به خانواده جامندان بیابند و یا با پرستاری، همدستگاه قدرت

 (1394: سمیارنا. )پایگاه خبری درخور خود پیدا کنند
 

 جایگاه زن در ادبیات معاصر ایران   - ت

شود.  زنانه نویسى گفتمانى است که از سر توجه به ذهنیت، جنسیت و زبان نوشته می

بخش  های موجود،  هرچه که باشند رضایتنویسى بر این عقیده استوار است که نظام»زنانه

زنان را در درون نظام محدودکننده آنها سرسختانه  های  دهند که سوژهاى قرار مینیستند. 

باره  سیمین بهبهانی در این(  31:  1391)آذری،  سازد.«  فعال بودن را براى ایشان ناممکن می

ای قوانین تازه است و  تعدیل پارهگوید: »برابری زن و مرد ایرانی نیازمند آگاهی ذهنی و  می

امر چنان به هر صورت من این  از دسترس نیست...  باشد؛ دور  چه حسن نیت وجود داشته 

ها و طرز تربیت افراد است کنم. گناهی اگر هست از جهت قوانین و سنتمردان را محکوم نمی

و در جایی    (61:1382)ابومحبوب،و گمان ندارم که مردان ذاتاً بدخواه یا دشمن زنان باشند.  

او  دیگر می نابخشودنی  گناه  از سوی زن  را  قبول ستم  نوع  هر  گوید: من چون زن هستم؛ 

آورم. مردی که به زن  شمار میسوزی و ترحم را بر او توهین مستقیم بهدانم و هرگونه دلمی
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 (76:1384زاده،)واعظ؛ صادق ستم روا دارد بیمار است و زنی که این ستم را تاب بیاورد بیمارتر.  

زاد را نام برد » جسارت فروغ  فروغ فرخ  توان از زنان تاثیرگذار در این عرصةچنین میهم

آالیشی در بیان هستی زنانه پنهان شده؛ پیشینة شعر زن را در ایران بر هم  که همراه نوعی بی

ع زن در  در حقیقت »فروغ پیشتاز زبان زنانه و پرداختن به موضو(  25:  1384)احمدی،زد.«  

گویی، جسارتی مثال زدنی، روحیات عمیق زنانه،  ادبیات پارسی است. سادگی، صمیمیت، رک

متفاوت، سنت نگاهی  با  روزمره  تجربیات  بیان  عاشقانه،  تند  درنوردیدن  احساسات  و  شکنی 

جمله محدودیت از  آنها  برابر  در  و سرکشی  عصیان  اعتراض،  اجتماعی،  مسائل  از  انتقاد  ها، 

شعر اوست. فروغ در شعر خود در حد بینش و تجربه شخصی و اجتماعی خود از    هایویژگی

 (91:1384آزادتهرانی،)مشرفمشکالت و دردهای زن سخن گفته.« 
 

 بررسی نگرگاه فرافمینیسم در ادبیات. 6-2

 فرافمینیسم .  1-6-2

گرایانه نسبت  حذفاز پیش بیان کردیم که نگرگاه فمینیسم و به تبع آن اکوفمینیسم بر نگرة  

به پدیداری به نام مرد بنا نهاده شده است. در رویکرد فرافمینیسم با بیان این موضوع که ما  

های  در ساحت مادرماییک زمینی خویش وجودی فراتر از جنسیت و موجودی فراتر از انگاره

د جنس سوم  دارمحور داریم. آذرپیک با معرفی رویکرد جنس سوم بیان می محور و مردانهزنانه

ها و تضادهای اندیشگانی که از ساختار و بافتار جهان  سرانجام تقابلتفکریست که از جنگ بی

ماندة آنها یعنی  گاه و سرچشمة مغفولتنگ آمده و خواهان بازگشت آوانگارد به ریشهانسانی به

نس  جنس سوم در تفکر و شعور انسانی. »از دیدگاه جنس و جنسیت در روابط زن و مرد، ج

نگرانگی و محورانة زنانهقید و شرط و فراروندة فردی و اجتماعیِ انسانافزایی بیسوم یعنی هم

فرازن (  11:  1398)صیدی،نگرانگی.«  مردانه فرامرد  -یعنی  آن  تعمیم  با  مردانه  -و  نگری  »به 

گرد اما  نمحورانه معتقد است. یعنی فرازن با دیدی زنانه مینگری انسانمحورانه و زنانهانسان

نگری  پردازد؛ زیرا وی زنانهمحور نیست و به نفی نگاه مردانه، جنس و جنسیت مرد نمیزنانه

قید  محورانه را برای نزدیک شدن بیش از پیش به جنس سوم یعنی انسانیت متعالی )بیانسان

 و شرط( پیش روی دارد. 

کند که اوال به هیچ عنوان  با عنایت به رویکرد انتقادی زمین سوژگی بیان می  فرافمینیسم 

محور و  های زنانهدیگر جدا پنداشت؛ دوما باید از سیستمشود وجود و موجود را از یک نمی
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سرانجام داری فراروی کرد نه آنکه در جنگی بیمنظور برچیده شدن نظام سرمایهمحور بهمردانه

گرایانه باشند. آنچه که زمین سوژگی  مرد دائما در تقابل و تضادی حذف  های زن وجنسیت

کند قائل بودن هرم مادرمایی در بررسی دو رویکرد الینفک وجود و موجود است. در  بیان می 

یابیم که زمین در ابتدا از آن حیث که وجود دارد؛ وجود است. دوم با عنایت  این نگره درمی

کند  ین خواستگاه و زایشگاه آنان است؛ زمین موجود است و بیان میبه تمام پدیدارهایی که زم

که موجودات چیزی جز زمین نیستند. سوم انسان از آن حیث که وجود مقدم بر موجودیت 

است وجود دارد و چهارم تعین موجودیت انسان در دو ساحت نرینه و مادینه است و پنجم  

این هرم مادرماییک اصالت زمین، در الیة چهارم  نمود دو ساحت زنانه و مردانه است. یعنی در  

گیرد. همچنین با عنایت  هایی به نام مونث و مذکر و زن و مرد شکل می و پنجم است که مولفه

شود که انسان از  فردی بیان می - های جمعی ها و ناخودآگاهگانة خودآگاههای هفتبه پارادایم

ارای ساحات مشکک و متکثری است و از  نظر جنس در ساحات نژادیک، مکانشی و زمانشی د

ای نیز دارای ساحات مشکک و متکثری  جنسیتی در ساحات زبانی، اندیشگانی، روانی و راسنه

است؛ بنابراین محدود کردن زن و مرد به یک یا دو نمونة از پیش تعیین شده که هموراه تحت 

فایده لذت  میگرایی،  شکل  انسان  پیامدگرایی  و  انگرایی  است.گیرند؛  انسانیت  و  انسان    کار 

از این رو آرش آذرپیک با انتقاد به رویکردهای محدودنگر فمینیسم  (  1396)آذرپیک و همکاران،  

نگر محورانه و مردانهنگر انساندست آوردن رویکردهای زنانه پارادایم مشککی را در بررسی و به

بیان میانسان محور محور زن گریزانه، مردانهانهمحور زن ستیزانه، مرد»مردانهدارد:  محورانه 

مردانه ابزاربین،  مردانهزن  ناباور،  زن  هممحور  زن  مردانهمحور  بین،  بیسان  تفاوت،  محور 

مردانهمردانه گزین،  حیطه  زن  مردانهنگر  بین،  انسان  زنمحور  زن-محور  بین،  محور  انسان 

نگرانة زن  نگر مستقل بین، انسانزنانهگریز زن ابزار بین،  محور زن ابزار بین، زننگر، زنمردانه

انسان انسانگریز،  ستیز،  زن  انساننگرانة  گریز،  بینگرانة جنسیت  انساننگرانة  محور  تفاوت، 

 (25:   1400ر.ک مقدمه صیدی، )نگر« محور زنانهنگر، انسانمردانه
 

 فرافمینیسم در ادبیات.  2-6-2

قرار  برای آشنایی بیشتر با این عنوان دو اثر که رویکردهای فرافمینیستی دارند را مورد تحلیل  

ایم. در این چند سطر از فراشعر »عشق ازلی، خواب ابدی« نگاه فرافمینیستی نویسنده به  داده

 روشنی مشهود است: 
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مانی/ و  زی؟!/ خیره میگریبرد/ چرا نمیخیزی/ یکباره ماتت میات که برمی»از توهم بیداری   -

های نرگس  دوخت/ و راز چشمآسا زخم بال شاپرکی را میای که نسیمهای دوشیزهمانی در چشممی

آنکه از زمین کنده شوی!/ خدا  کرد/ خودت را چیدی و به او بخشیدی بیرا در گوش سوسن فاش می

 باره سپیدپوش شد.« شانی که یکای آرام/ در جوار آتشف به شهر بازگشت/ شما سه نفر شدید/ در کلبه

 (  159: 1400)همتی و رشیدی، 

-ها و به تعمیم آن اکوفمینیست ایست که فمینیستآنچه خواندید؛ نقد دیدگاه مردساالرانه

گریزی؟!  پرسد چرا نمیها همواره بر آن تاکید دارند. آنجا در پی اتفاقی که راوی از مرد می 

کاراکتر باید فرار را بر قرار ترجیح دهد اما مرد با نقد بر هنجار دارد که  نشان از شرایط نابه

ماند. همچنین  محورانه در کنار معشوق خود میهای مردساالرانه با رویکردی انسانتمام نگره

سوژگی  گر نگرگاه زمینآنکه از زمین کنده شود بیانچیند بیآنجا که مرد خود را از زمین می 

مندان روی زمین است و این موضوع  نیز فقط یکی از هستی  و ذکر این موضوع است که انسان

زمین بنابر  زمین  روی  بر  موجودات  قضاوتاست که  از  به کهسوژگی  منجر  که  و  هایی  تری 

سومی شاعر  کنند. در نهایت با عنایت به دیدگاه جنسشود فراروی می تری موجودات میمه

از هرگونه دیدگاه قضاوت برتری ند و حذفمآنجا که زن و مرد خارج  انسانیت  انگارانه و  جو 

شود و آن اتفاق ناگوار که ابتدا به  رسند( خدا نیز با آنها یکی میقید و شرط می متعالی )بی

 افتد. آن اشاره شد؛ با سپید شدن آتشفشان نیز نمی
 سوی این خط من و گل را ببین/ خط به خطِ عشق همین است این»آن    

 سوی ارگ بم و دیوار چین ن هاست/ آسوی این مرزمن وطنم آن

 چنین مرز میان گل و پروانه را/ تو وطن خود نشمار این

 مرغ مهاجر وطنش رفتن است/ اسب صبا را بکن از ابر زین

 ها را بچینپیش من از مرز زمان رد بشو/ نیش همه عقربه

 خط بزن این فاصله را تا که ماه/ امشب خود را برساند زمین

 طرف تن وَ وطن، خون و دین واژه خودش حضرت حالج شد/ آن

 گفتی با بوسه به آتش بکش/ قصة مرز من و مرگ و جنین

 ( 82: 1398گونه بشو، آفرین!« )صیدی، ای بین ماست/ وای! همینبوسه خودش فاصله 

ابزار بین.  -کاال بین و زن -به رویکردهای زن   این غزل نیز اشاره دارد به اعتراض فرازنان 

ها را بچین این بیت نیز اشاره دارد به خودآگاه  پیش من از مرز زمان رد بشو/ نیش همه عقربه

کند زن و تمام پدیدارهای دیگر به یک زمان  فردی زمانشی که بیان می -و ناخودآگاه جمعی 

عمیق در عریانیسم، با حفظ بعد ثابت  شوند بلکه با عنایت به مولفة حقیقت  خاص محدود نمی
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-شود و در این هرم مادرماییک هیچ مرزی نمی گون متکثر میهای گونهزن بود. زن در زمان

 توان برای آن قائل شد.

 گیرینتیجه .3

محور در سیر تاریخ ادبیات و فلسفه  محور و مردانهرو شدیم رویکردهای زنانهآنچه که با آن روبه

گرا و تاکید بر ثنویت زن و مرد، بیان کردیم که محدود پنداشتن  های دوگانهانگارهبود. در بیان  

مندان در این رویکردهای انحطاطی، انحصاری، افراطی تماما منجر به جنگی  هستی و هستی

رویکردی  سرانجام شدهبی در  مثال  انسان هستند.  و  زمین  گم شده  آنها حقیقت  در  اند که 

شود این است که زن، همان زمین نیست چرا که به  ی که وارد میهمانند اکوفمینیسم نقد 

شود برای های زن و زمین مثال آورد به همان میزان نیز میشود برای شباهتمیزانی که می

تشابه بین مرد و زمین دلیل آورد لذا در ادبیات با رویکرد فرافمینیسم دو مولفة فرازن و فرامرد  

هستند که در ساحت فراروی همواره برآنند تا به درک حضور    دو نیمة عاشقانه بر روی زمین

دیگری برسند؛ نه رد حضور دیگری لذا در ادبیات به هر کدام از پدیدارها از جمله زن و مرد  

-محور و تئولوژیک های ایدئولوژیک واسطه و خارج از تمام نگرهشود که بیاین امکان داده می

ند. در این نوع رویکرد ما دیگر دربارة زن و مرد  محور در متن حضوری مستقل داشته باش

دهیم که خود در متن جاری شوند و خود را در جهان متن  نویسیم بلکه به آنها اجازه مینمی

 به روایت بنشینند. 
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In traditional, modern and postmodern literature, we have always 

encountered a category called woman. In our classical literature, a 

woman was a beloved with the same height as a cypress, eyebrows 

like a bow, etc., who in the best of circumstances met her lover in a 

pub. In the modern period and to a lesser extent in the postmodern 

period, women poets took critical approaches to the position of 

women in literature and society. It is important to note that society 

and, consequently, literature have long regarded women as a tool 

for society and poetry and have always written about them; But the 

approach of post-feminism in society and literature, with a critical 

approach to all dualisms and instrumentalists about women, 

presents a critical view of post-humanism in which women are seen 

as the romantic half of human on earth and in literature, especially 

in naturalistic literature, women are allowed to without denying, 

rejecting and humiliating the other half of human, that is the man; 

appear as an independent and unmediated character in society and 

poetry without having to deal with presuppositions, criticisms, 

judgments, etc. This article is a descriptive-analytical method 

compiled using library resources, aims to enable each of the male 

and female phenomena in literature to have an independent 

presence in the text immediately and independently of all 

ideological and theological views, and to narrate themselves in the 

world of text.The aim is to enable each of the male and female 

phenomena in literature to have an independent presence in the text 

immediately and independently of all ideological and theological 

views, and to flow in the text and to narrate themselves in the world 

of text .   
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