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چکیده
رمــان سرگذشــن ندیمــه بــه ملــر مارگــارت اَتــوود مفهــوم مافــاوتی از زنــاندی را در
ســاااار جامعــهای ضــد اتوپیــایی و بــیرحر بــه نــام جلیــد ارائــه میدهــد .در ایــ
حکومـــن اســـازدادی زنـــان براســـا

مـــدرت جفـــنگیری و توانـــایی تولیـــدمثل

ارزشگـذاری مـیشـوند و هــر نـون رناـرس و سـررو

بــه بهانـةة اصـلاحات مــذهزی و

اجاماعی مشـرون بـهشـمار مـیآیـد .اسـاثمار ،شیءشـدگی ،بیدـاندی و اسـافادة ابـزاری
از بــدن ندیمــه را در سراســر ای ـ روایــن م ـیتــوان دیــد .در ای ـ راســاا ندــا منفــی و
ابزاری نسـزن بـه بـدن زنانـه در بافـن اجامـاعی توجیـه میشـود .اَتـوود در ایـ رمـان
نشان میدهـد چدونـه بـدن زنـان مـیتوانـد توسـ ایـدئولو ی مردسـالارانه و بـا هـد
اصــلاحات مــذهزی و اجامــاعی مــورد اســاثمار مــرار گیــرد .پــژوه

حاضــر بــا

مطــر رــردن دیــدگا های اجامــاعی ،مــذهزی و سیاســی بــه تعریــن هویــن زنانــه و
ارزیــابی زنــان براســا

ایــدئولو ی حــارر میپــردازد .بخـ

مدرتمنــد بــدن زنانــه بهمثابــة ابــزاری ایــدئولو ی
سرنوشــن جامعــه اااصــا

پایــانی بــه موضــون نمــود

در رویــارویی بــا مــدرت حــارر بــر

داد شــد و تقابــل آن را بــا نظــام ســررو گــر نشــان

میدهد.
کلیدواژهها :سرگذشن ندیمه ،بدن ،بافن اجاماعی ،رواب مدرت ،ضداتوپیا
____________________________
تاریخ پذیرش6001/30/06 :
تاریخ دریافت6001/30/30 :

DOI: 10.22067/lts.v51i3.68951

انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود

701

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

شمارة سوم

 .۱مقدمه

رمــان سرگذشــن ندیمــه 7جامعــة ضــداتوپیایی جلیــد 2را بــه تصــویر مــیرشــد رــه
جــایدزی ایالاتماحــد امریکــا شــد اســن .در ایــ حکومــن اودمخاــار مســیحی ،بــه
علن راه

زاد و ولـد ،از زنـان بـهعنوان ابـزار جنسـی در جهـن ادامـة نسـل فرمانـدهان و

زنان عقیرشـان اسـافاد میشـود .در چنـی جامعـهای فرمانـدهان حـارر ،سرنوشـن سـارنان
ای سرزمی را تعیـی رـرد  ،بـدن زنـان را تقویـن میرننـد و آنـان را مطـابا اهـدا

اـود

پــرورش میدهنــد .ندیمــهها برد هــای جنســی هســاند رــه در چهــاردیواری پایدا هــای
پــرورش زن بــرای تولیــدمثل تحــن نظــارت مــداوم مــرار میگیرنــد .تنهــا دلیــل زنــد مانــدن
آنهــا ،ادامــة نســل فرمانــدهان ایــ سیســار حکــومای اســن .نقــ

بــاروری آنچنــان

هوینشان را تحن تـثییر مـرار داد اسـن رـه فقـدان آن زناندیشـان را زیـر سـلاس میبـرد.
زندگی ای زنـان بـر اعاعـن ،سانسـور ،وحشـن و فسـاد بنـا شـد اسـن .ومـای داسـاان از
زبــان شخصــین اصــلی ،آفــرد 9رــه یکــی از ندیمههاســن ،روایــن میشــود .آفــرد بــا یزــن
اــاعرات گذشــاه و وضــعین رنــونیاش ســعی در رهــایی از محــدودینهای ایــ نــون
زنــدگی دارد .مارگــارت اَتــوود 1بــا نشــاندادن جامعــة مردســالار رــه در آن زنــان آزادی،
هویــن و حقــوس انســانی اــود را از دســن داد انــد ،موضــعی سیاســی گرفاــه و بــه نقــد
جامعة اودرامه جلید رـه هـر نـون سـررو

را بـا هـد

اصـلا اجامـاعی توجیـه میرنـد،

میپردازد.
رمــان سرگذشــن ندیمــه در ســاس  7391نوشــاه شــد اســنن دورانــی رــه منامشــات
اصلا حقـوس برابـر 1میـان زن و مـرد جریـان داشـن .فیـای آزادیاواهانـه و انقلا هـای
اجامــاعی دهــة  7390بــا محــدودین و محافظــهراریهای بی المللــی مغــایر بــود .حــز
ارثریـــن االـــامی 9ســـازمانی بـــود رـــه در دههـــة  7390و در حمایـــن از برنامـــة رـــار
1. The Handmaid’s Tale
2. Gilead
3. Offred
4. Margaret Atwood
5. Equal Rights Amendments
6. The Moral Majority
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ای ـ ســازمان اولــی بــار توس ـ جــری فــالوس

2

( )7390مطــر شــد رــه مخــالن حقــوس برابــر و حــا ســق جنــی بــود و آن را تهدیــدی
علیــه ارزشهــای اــانوادگی تلقــی میرــرد .ایـ ســازمان رــه براســا
شکل گرفاـه بـود ،بـر آمـوزش تعـالیر مـذهزی در مـدار

اعاقــادات مســیحین

و دیدـر نهادهـای تربیاـی جامعـه

تثرید داشن.
سرگذشــن ندیمــه روایاــی از ضــد اتوپیــا 9اســن رــه در آن مــردم براســا

جنســین و

عزقة اجامـاعی شـناااه میشـوند .ایـ رمـان نقـدی اسـن بـر اـداباوری مسـیحین رـه در
آن بــدن زنانــه بــهنــام دی ـ و بــا هــد

اصــلاحات اجامــاعی اســاثمار میشــود .ای ـ رمــان

جامعــة اســازدادی جلیــد را بــه تصــویر میرشــد رــه در آن افراعیــون مــذهزی حکومــن
میرنند و حارمان با تکیه بـر ندـا سـنای بـر و ـاین جنسـیای زنـان تثریـد مـیرننـد و بـه
ســررو

آنــان میپردازنــد و مخــالن نظریــات آزادیاواهانــه فمنیســنها هســاند .در ای ـ

جامعــه رــاه

میــزان موالیــد ،نابــاروری و هــرا

از ایــرات مخــر

انــر ی هســاهای

تصــویری دگرگــون از جهــان ارائــه میرنــد رــه در آن حارمــان مــدرت بــهدنزــاس تشــکیل
مدینهای فاضله 1هسـاند رـه دروامـ آینـد ای بـ
تحقیــا پــی

وحشـانا تر بـرای زنـان بـه دنزـاس دارد.

رو بــا تثریــد بــر بــدن زن از جنزــههای مخالــن زیسنشــنااای و اجامــاعی،

چدــوندی برداشــن و اســاثمار آن را توســ دســادا های مخالــن مــدرت مــورد بررســی
مــرار میدهــد .مطالعــات پیرامــون نمــود زن بــهعنوان جــن

دوم 1و نیــز تزعیــن جنســی

چهــارچو  ،اصــلی ایــ تحقیــا را تشــکیل میدهنــد .نمودهــای مردســالارانه در انجیــل
برای تحلیل نمودهای دینی بدن در ای رمان بهرار گرفاه شد اسن.
در رمان سرگذشـن ندیمـه ،نمودهـای تعـدی بـه بـدن زنـان از دو جهـن مابـل بررسـی
اســنن نمودهــای زیسنشــنااای و نمودهــای اجامــاعی .نمــود زیسنشــنااای رــه در

1. Religious Fundamentalist Agenda
2. Jarry Falwell
3. Dystopia
4. Utopia
5. Second sex
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نخسن جسـاار پـی رو بـدان اـواهیر پردااـن ،دیـدگاهی جزرگرایانـه 7بـه بـدن زن

بخ

دارد و آن را صرفاً ابـزاری بـرای بـاروری تلقـی میرنـد .دیـدگا اجامـاعی بـه بـدن در ایـ
مطالعــه آمــوز هــای مــذهزی و نیــز دیــدگا های امادارگرایانــه در نظــام مردســالارانه را مطمـ
نظــر مــرار مــیدهــد .دیــدگا زیسنشــنااای بــدن زن را صــرفاً وســیلهای بــرای تولیــدمثل
تعریــن میرنــد و از منظــر دیــدگا اجامــاعی در ایـ رمــان بــدن زنــان بــا ســوء اســافاد از
آموز های مذهزی و تحن سلطة امادار مردسالارانه سررو

میشود.

 .۲نمودهای زیستشناختی بدن

دیدگا های مطلا زیسنشـنااای بـر ایـ پایـه اسـاوار هسـاند رـه ویژگیهـای مافـاوت
زیسنشــنااای زنــان ماننــد توانــایی تولیــدمثل ،و ــاین اجامــاعی مافــاوتی را بــر آنــان
تحمیــل میرنــد (بــووار،2070 ،

 .)701 .در ایــ صــورت ،جنســین مشخصــهای اســن

رــه بــا عزیعــن تعریــن میشــود و براســا

تفــاوت جنســیای و برتــری مردانــه توجیــه

میشــود .بــووار مخالفــن ایــ دیــدگا اســن .بــه بــاور او بــدن زن بــرای تعریــن او و
اراسا

هویـن فـردی رـافی نیسـن .زیسنشناسـی بـهتنهایی مـادر بـه پاسـ گـویی تمـامی

دلایــل بــرای دگــر انداشــا  2زنــان نمــیباشــد .بــدن زن بایــد بــهعنوان حقیقاــی در تــاری و
جامعهای ره در آن تفسیر میشـود مـورد بررسـی مـرار گیـرد .بـووار معاقـد اسـن رـه زنـان
بــهعور عزیعــی بــارور نیســاند بلکــه آنهــا درصــورتیره شــرای حــارر چــار ای جــز
مادربودن برایشـان ندذاشـاه باشـد تولیـدمثل میرننـدن بـهعور مثـاس در شـرایطی رـه ازدوا
بر آنان تحمیل و سق جنی از نظر مانونی من شد اسن (

.)19 .

دیــدگا های زیسنشــنااای بــدن زن بــا نمودهــای اجامــاعی آن شــناااه میشــودن
بهعزارتدیدر تعریـن زنـان براسـا

توانـایی آنـان بـرای تولیـدمثل نمایـاندر نـوعی مـدرت

مردســالارانه اســن .ترنــر ( )2009معاقــد اســن ســررو

اجامــاعی و جنســیای زنــان از دو

منظر عزیعـن 9و فرهنـ  1مابـل توضـی اسـن .ازآنجـاییرـه زنـان دارای توانـایی بـاروری
1. Deterministic biological view
2. Otherness
3. Nature
4. Culture

ساس پنجا و یکر
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هساند بـا عزیعـن شـناااه میشـوند ،از ایـ جهـن جایدـاهی نـازستری نسـزن بـه مـردان
رــه بافرهن ـ

شــناااه میشــوند ،دارنــد .شناســایی زنــان در دســاهبندی عزیعــی و تعریــن

مــردان در دســاهبندی اجامــاعی ،اــود ی ـ
دلیل اسـن رـه تمکـی زنـان نـهتنهـا یـ

نــون تقس ـیربندی فرهندــی اســنن بــه همــی
پدیـد زیسنشـنااای بلکـه یـ

نـون برداشـن

فرهندــی بــهشــمار میآیــد .در مــا رمــان نمونــههای ماعــددی دیــد میشــود رــه در آن بــه
ندیمهها گفاه میشـود آنچـه در بـدنشـان مهـر تلقـی میشـود توانـاییشـان بـرای تولیـدمثل
اســن ،بــه همــی دلیــل زیزــایی ــاهری اهمیاــی نــدارد و آنچــه اساســی اســن انــدامهــای
تناســلی آنهاســن .بــهعنوان مثــاس زمــانی رــه مــویرا ،7یکــی از ندیمــهها ،مصــد فــرار دارد،
شــکنجه میشــود .عمــه لیــدیا ، 2رــه در ای ـ حکومــن دارای اماــدار بــرای فرمــاندادن بــه
ندیمــهها در انجــام و ایفشــان اســن ،بــه دیدــران ماــذرر میشــود رــه هــر نــون آســی

بــه

اعیای بدن آنهـا حاـی اگـر دائمـی باشـد مشکلسـاز نیسـن ،چـرا رـه حکومـن فقـ بـه
اعیــای مفیــد در تولیــدمثل آنهــا اهمیــن میدهــد .آفــرد در ای ـ بــار مــیگویــدن «اهمیاــی
نمــیدادنــد رــه بــا پاهــا یــا دســن هایم ـان چــه میرننــد ،حاــی اگــر بــرای همیشــه علیــل
میشدند .عمه لیدیا میگفن ،یادتون باشـه واسـه رـاری رـه مـا بـا شـما داریـر داشـا پـا و
دسن ضروری نیسن» (اَتوود،

.)717 .

ارزیــابی ندیمــهها از بــدن اــود ،براســا

ارزشهــای نهادینــه شــد در جامعــهای اســن

رــه در آن زنــدگی میرننــد .آفــرد بــه بــدن اــود میاندیشــد و اشــار میرنــد رــه ندیمــهها
«آوند» بهشـمار میآینـد و دااـل بـدن آنهـا مهـر اسـن .آنچنانرـه در مـا رمـان روایـن
شــد بیــرون بــدن «ســخن و چروریــد اســن مثــل پوســاه بــادام» (اَتــوود،

.)719-711 .

آفــرد بــدن اــود را ماشــینی بــرای تولیــدمثل میاندــارد .او عمــل تولیــدمثل را و یفــة اــود
میدانــد بنــابرای هــر زمــان رــه نایجــة معاینــه بــاروری منفــی اســن  ،نایجــة منفــی نــوعی
«شکسن» محسـو

میشـود .آفـرد مـیگویـدن «تـنر را بـه دیـد یـ

ابـزار بـرای لـذت یـا

وسیلهای برای نقلواناقاس یـا ابـزاری بـرای بـرآورد سـااا مـیلر ندـا مـیرنر .میتوانسـار
1. Moira
2. Aunt Lydia
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از آن بــرای فــرار ،بــرای فشــردن درمــهها  ،بــرای ایجــاد راــدادهای تــاز اســافاد رــنر.
محدودینهایی وجـود داشـن ،امـا تـنر چالـا  ،تنهـا ،سـفن و بـا وجـودم هماهنـ
(اَتوود،

بـود»

 .)771 .ای مثاسهـا نشـان میدهنـد رـه چدونـه اجـزای تولیـدمثل بـهعنوان تنهـا

عنصر اساسی و تعیی رننـد در زنـد ندهداشـا ندیمـهها عمـل میرننـد .از بـدن ایـ زنـان
اناظــار مــیرود رــه وسـیلة لــذت مــردان و تولیــدمثل باشــد و بــدون ایـ ابــزار ،آنهــا هــی
هویای ندارند.
 .۳بررسی جایگاه زن از منظر اجتماعی (نمود اجتماعی بدن زنانه)

نمودهای اجاماعی بـدن بـهدنزـاس فرضـیههای زیسنشـنااای رـه مزلـاً بـه آن اشـار شـد
مابــل بررســی اســن .ارتزــاگ تنداتن ـ

زنــان بــا عزیعــن موج ـ

شــد اســن رــه مزنــای

ارزشــیابی زن ،بــدن زنانــهاش و معیــار ارزش مائــلشــدن بــرای مــردان ،طهــ منطقــی و
عقلانین آنان باشد.
بــاتلر ( )7330معاقــد اســن ،در ایــدئولو ی مســیحی و درــارتی ،7بــدن در تیــاد بــا
رو مــرار دارد و نســزن بــه آن از جایدــا پســای براــوردار اســن .بــدن بهمثابــة «عنصــر
بیرـن  ،بیـاندر الـائی نامقـد  ،مقـامی تنـزسیافاـه ،فریزنـد  ،گنـا رـار و نمـود اسـاعاری
جهــنر و مادینــة ابــدی اســن» (
بلکــه وامعیاــی گنــ

 .)719 .بــدن موجــودی اودآگــا و اودرــار نیســن

و نیازمنــد هــویای غیرمــادی و مــاورایی بــرای رســ

معنــا و ارزش

اســن .بنــابرای بــدن همــوار در احاعــه نیروهــایی اســن رــه اماــدارش را ضــعین رــرد و
اساثمارش میرنند.
مراســر بــاروری رــه هــر مــا بــی آفــرد ،فرمانــد و همســرش ســرنا جــوی 2برگــزار
میگردد دروام یـ

نـون و یفـة اجامـاعی محسـو

میشـود .آفـرد از ایـ مراسـر تحـن

عنــوان عملــی «ناشایســن» و «شــرمآور» یــاد میرنــد .هندــام روایــن داســاان ،آفــرد اــود را
بــه نحــوی توصــین میرنــد رــه گــویی ابــزار و شــیئیســن رــه تنهــا هــد

و رــاربردش

تولیــدمثل اســن .آفــرد اــود را ماننــد رســی رــه «روی میــز اتــاس عمــل» و «روی صــحنة
1. Christian and Cartesian ideology
2. Serena Joy
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تئــاتر» اســن توصــین میرنــد .او از پاهــای پرمــو و زیــر بغــل اودآگــا اســن امــا ای ـ هــا
دیدــر اهمیاــی نــدارد .عمــل تولیــدمثل بــه او احســا
«زمخـــن و نخراشـــید ای» دارد (اَتـــوود،

منزجررننــد ای میدهــد ،او حــ

 )212 .چـــون او بـــه چنـــی شـــکلی از

جفنگیری عادت نداشاه اسن.
آفرد وضعین رنونی اـود را بـا گذشـاه مقایسـه میرنـد .در جامعـة رنـونی جلیـد ،عـدم
توجه زنان نسل مزل بـه و یفـة جفـنگیری ،دیـدگاهی منفـی تلقـی میشـود .عمـه لیـدیا بـه
ندیمــهها یــادآور میشــود رــه آنهــا از گذشــاة وحشــانا جــان ســالر بــه در بــرد انــد و
مومعین رنونیشـان دروامـ حفا ـن در برابـر هـر نـون اطـری اسـن رـه زنـان گذشـاه را
تهدید میرـرد اسـن .در جلسـات دائمـی ارشـاد ندیمـهها ،عمـه لیـدیا نمـوداری را از آمـار
تنزلی زاد و ولـد در گذشـاه نشـان میدهـد و زنـانی را رـه بـه آینـد امیـدوار نزودنـد و نیـز
اـود را در معـرد دیـد مــردان گذاشـاه و تولیـدمثل را عملــی بیهـود میانداشـاند« ،زنــانی
تنزــل» و «پایــار » مینامــد (اَتــوود،
میداند ره در نایجـة آن باعـ

 .)710 .لیــدیا توجیــه ایــ زنــان را عیزــی بــزر

میشـود هویـن زنانـة اـود را از دسـن بدهنـد و بـه «زنـان

اجاسرور» تزدیل شوند.
ندــا منفــی بــه بــدن زن بــا ایــدئولو یهای مــذهزی ،سیاســی و مردســالارانه رــه در
مســمنهای بعــد بــه آن اشــار میشــود ادامــه مییابــد .دیــدگا های مــذهزی و مردســالارانه،
زنان را غالزـاً بـا ویژگیهـای باروریشـان معنـا میرنـد و بـر نمـود زنـان بـهعنوان جنسـیای
بــی رــن

و رهاــر نســزن بــه مــردان تثریــد دارد .ایــدئولو ی سیاســی ســعی بــر رناــرس و

داالــن در بــدن زن بــه نــام اصــلاحات اجامــاعی دارد .در رمــان سرگذشــن ندیمــه ایــ
دیدگا ها با هـر در ارتزـاگ هسـاند بنـابرای بـه جهـن ارائـة تحلیـل جـام تر ،هـر رـدام بـا
عنوان جداگانهای مورد بررسی مرار اواهد گرفن.
 .۴بررسی جایگاه زن از منظر مذهبی (در مسیحیت)

ماــون مــذهزی بیــاندر نمادهــای مهمــی در ارتزــاگ بــا جنســین هســاند .راــا

مقــد ،

ما اصـلی بـهرـار گرفاـه شـد در بافـن رمـان سرگذشـن ندیمـه اسـن .اَتـوود آگاهانـه از
تلمیحات انجیلـی ماننـد سـرزمی جلیـد اسـافاد میرنـد و آن را بـا عنـوان ضـداتوپیا تغییـر
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شــکل میدهــد ،بنــابرای هــر نــون توصــین رمــان از ای ـ جامعــه را میتــوان ندــا اناقــادی
نویسند به دی تلقی رـرد .مـانون مصـو

فراگیـر دیکاـاتوری در جلیـد بـهنـام حکـر الهـی

تحمیــل شــد و اــود را در جامعــة مشــرون ســاااه اســن .تلمی هــای بــه رــار رفاــه در
رمـان ،ماننــد نقـ

پیــدای  7و مکاشــفات 2گرفاــه شــد اســن.

بــاروری ندیمــهها ،از راـا

اشــارات ماعــدد مــا رمــان بــه راــا مقــد
برای رسیدن بـه اهـدا

نشــاندر آن اســن رــه از ایــدئولو ی مــذهزی

شـر اسـافاد شـد اسـن .در ایـ رمـان  ،نقـ

یادآور ای داسـاان راـا مقـد

تولیـدمثل ندیمـهها

اسـن رـه در آن راحیـل 9عقـیر ،اـدماکارش بلهـه 1را در

ااایــار همســرش یعقــو  1مــرار میدهــد ،راحیــل چــون دانســن رــه نازاســن ،بــه اــواهر
اود حسد برد .او به یعقو
یعقو

گفنن «به م فرزندی بد  ،اگرنه اواهر مرد».

اشمدی شد و گفنن «مدـر مـ اـدا هسـار رـه بـه تـو فرزنـد بـدهر اوسـن

ره تو را نازا گردانید اسن».
راحیل به او گفـنن «بـا رنیـزم بلهـه هربسـار شـو و فرزنـدان او از آن مـ اواهـد بـود»
(پیدای ،90 ،

.)9-7 .

همــانعور رــه عزــارت نقــل شــد نشــان میدهــد ،ندیمــه اــدمن جنســی اــود را
بــهعنوان ی ـ

و یفــه انجــام میدهــد و در نایجــه یمــرة آن بایــد بــه اربــاب

تحویــل داد

شود .ای تلمی انجیلـی رـه در اباـدای مراسـر بـی آفـرد ،فرمانـد و همسـرش بـدان اشـار
میشود ،نمایاندر اسافاد ابزاری از وجود ندیمه جهن باروری اسن.
 .۱ .۴اقتدار مردانه راهی برای اثبات هویت مرد

براســا

ندــا مردســالارانهای رــه در راــا مقــد

زن از مــرد بـیواســطه از جانـ

مطــر شــد اســن ،مــانون تزعیــن

اداونــد نــازس شــد اســن و عزــا ایـ ندــرش در روابـ

اجاماعی ،زنان نزاید مسـاقیماً مـورد اطـا

مـرار گیرنـد و اغلـ

ناشـناااه بـامی میماننـد.

1. Genesis
2. Revelation
3. Rachel
4. Bilhah
5. Jacob
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زنان همچون رودرـان و بردگـان وابسـاه بـه جامعـة مـردان هسـاند و از عریـا و ـایفی رـه
برایشــان در نظــر گرفاــه شــد و یــا بهواســطة رابطــة مالکیــن بــا مــردان تعریــن میشــوند.
مقــد  ،مــانون الهــی مــرتز بــا مردســالاری ،امــری

روتــر ( )7392معاقــد اســن در راــا

عزیعــی تلقــی میشــود .تســل مــردان بــر زنــان و رهزــری بیچونوچرایشــان ماننــد
فرمـانروایی اـدا بـر آفریننــد های

اسـن« .اعاعـن زنـان از مــردان بهسـان اعاعـن بــدن از

سر اسن .رهزـران مـرد در جامعـه ،نماینـدگان اـدا بـر روی زمـی هسـاند ،از آنجهـن رـه
ادا پـدر مقـد

اسـن ،زنـان نمیتواننـد مظهـر اـدا باشـند» (

 .)19-19 .فرمـانبرداری

از مــردان در اشــکاس مخالــن پادشــاهان ،اربابــان ،همســران و پــدران ماننــد فرمــانی الهــی
اســن و اعاعــن از آن واجــ

محســو میشــود .هــر در عهــد مــدیر 7و هــر در عهــد

جدید ،2بر تزعین زنان از مردان تثرید شد اسن.
ای زنــان ،همچنــان رــه از مســی اعاعــن م ـیرنی ـد ،از شــوهرتان نیــز اعاعــن نماییــد.
زیــرا شــوهر رئــی

و سرپرســن اــانواد اســن ،همــانعور رــه مســی رئــی

رلیساسن .بههمی علن بود رـه او جـان

و سرپرســن

را فـدا رـرد تـا نجاتدهنـد رلیسـا گـردد .پـ

شــما زنــان نیــز بایــد در هــر امــری بــا رمــاس میــل از شــوهر اــود اعاعــن رنیــد درســن
همانگونه ره رلیسا مطی مسی اسن( .افسسیان،1 ،

)21-22 .

سـاااار مردســالارانه و سلســلهمراتزــی اــانواد در ماـون مقــد

نمایــاندر اماــدار جــن

مذرر بر همة اعیـای اـانواد اسـن .ایـ تفـوس در جنزـههای مخالـن زنـدگی اـانوادگی
اعماس میشـودن مـرد اربـا

اانـه اسـن و زن هماننـد اـدماکار و حیـوان دارایـی او تلقـی

میشــود و هــر زمــان رــه مــرد اراد رنــد میتوان ـد زن را بــهعنوان ب ـرد بفروشــد .حکومــن
جلیــد دیــدگا مردســالارانة یکســانی را دربــارة زنــان دنزــاس میرنــد ،رناــرس بــدن زنــان بــا
هد

تولیدمثل و ادمنرسـانی بـه جامعـة مـردان .بـه نظـر میرسـد مـوانی شـدید در هـر

دو صـورت یکسـان اسـن و فقـ نــام آن تغییـر یافاـه اسـن رــه بـا مـوانی مـذهزی توجیــه
میشــود .بــهعنوان مثــاس مراســر بــاروری عملــی «مقــد » تلقــی میشــود و نــه تجــاوز
1. Old Testament
2. New Testament
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(راس ـ ،7331 ،

 .)211 .در نظــام اصلا شــد ای رــه بــر ســرزمی جلیــد حــارر اســن،

تصــویر زنــان در یــ

شمارة سوم

موضــون الاصــه میشــود و آن تصــویر رحرهــای بــارور هســاند

چنانرــه آفــرد مزــل از ورود غیرمــانونیاش بــه اتــاس فرمانــد بــا اــود ای گونــه میاندیشــدن
«مــا بــرای زادوولــد اینجــا هســایر  ...در مــا هی چی ـز ســرگرمرنند ای نزایــد باشــد  ...نزایــد
ردپــایی از عشــا وجــود داشــاه باشــد .مــا رحرهــایی دوپــا هســایر ،همــی و بـ » (اَتــوود،
.)201-209 .
در رمــان سرگذشــن ندیمــه ،پوشــ

مرمــز ،زنــان را از دیــد شــدن بــازمیدارد و

درعی حــاس آنهــا را ماننــد رحرهــایی دوپــا در معــرد دیــد مــردان مــرار مـیگیرنــد .آزادی
زنــان در جلیــد ،بــا اجزــار آنهــا بــه پوشــاندن بدنهایشــان ،از آنهــا ســل
پوشاندن بدن ندیمـه در پوشـ

اـا

شــد اســن.

اـود میتوانـد بیـاندر مفـاهیر ماعـددی باشـد ولـی

در بافن جامعة جلیـد ،توجیـه مـذهزی ،ریشـه اصـلی اعمـاس اجامـاعی و سیاسـی اسـن رـه
در مزح

بعدی ای مقاله به آن پرداااه میشود.

 .۲ .۴پوشش راهی برای حفظ هویت زن

همانعور رـه اشـار شـد ،در راـا مقـد

تفـاوت جنسـیای بنیـادی و ضـروری اسـن

و عزــا مــانون الهــی توجیــه میشــود .تفــاوت جنســیای بــا روشهــای ماعــددی تحمیــل
میشود .بهعنوان مثـاس در مسـیحین زنـان مل فنـد سـر اـود را بدوشـانند امـا مـردان چنـی
و یفهای ندارند چراره چنی موانینی از عر

اداوند به مردان تفویض شد اسن.

اما میاواهر ای موضـون را نیـز یـادآور شـوم رـه هـر زن بایـد از شـوهر اـود اعاعـن
رنـد و شـوهر نیـز از مســی  ،همـانعور رـه مســی هـر از اـدا اعاعــن میرنـد .بـه همــی
دلیل اگر در جلسـهای مـردی بـا سـر پوشـید  ،دعـا یـا نزـوت رنـد ،بـه مسـی بـیاحارامـی
ررد اسـن ،زیـرا ایـ پوشـ

یـا رزلـه نشـانة اعاعـن از انسانهاسـن .همچنـی اگـر زنـی

در جلسهای ،با سر برهنه دعـا یـا نزـوت رنـد ،بـه شـوهرش بـیاحارامـی رـرد اسـن ،زیـرا
زن بــا پوشــاندن ســر اـــود ،اعاعــن اــود را از شـــوهرش نشــان میدهــد .اگـــر زن
نمیاواهــد ســر اــود را بدوشــاند ،بایــد مــوی ســرش را باراشــد و اگــر از ایــ عمــل
اجالـن میرشــد پـ

بایــد ســر اـود را بدوشــاند .امــا مـرد نزایــد بــه هندـام عزــادت ،ســر
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اــود را بدوش ـاند و یــا رلــاهی بــر ســر داشــاه باشــد .مــرد ،جلــاس و شــکو اداســن و بــه
شکل او آفریـد شـد  .زن نیـز جلـاس و شـکو مـرد اسـن .نخسـای مـرد ،از زن بـه وجـود
نیامد ،بلکه اولـی زن از مـرد بـهوجـود آمـد .در ضـم نخسـای مـرد رـه «آدم» بـود ،بـرای
حوا آفرید نشد ،بلکـه حـوا بـرای آدم آفریـد شـد .پـ

زن بایـد سـر اـود را بدوشـاند تـا

نشان دهد ره مطیـ شـوهرش اسـن ،ایـ وامعیاـی اسـن رـه حاـی فرشـادان بـه آن توجـه
دارند و به سز

آن شادند( .اوس مرنایان،77 ،

)3-9 .

پوشــ ها در رمــان سرگذشــن ندیمــه بــهعنوان وســیلهای بــرای یکسانســازی ــاهر
ندیمــهها مــورد اســافاد مــرار میگیــرد .مــدس لزــا

ندیمــهها نمایــاندر یکدــارچدی ــاهری

آنان با یکدیدر اسن و الزاـه از ندـاهی دیدـر میتوانـد نمـود سـل

هویـن آنـان نیـز تلقـی

شــود .در جلیــد زنــان بــا توجــه بــهجایدا های منصو شــد لزا هــایی بــا رن هــای
مخالن بـر تـ دارنـد .ندیمـهها مل فنـد رـه ردایـی راملـاً مرمـز شـزیه بـه پوشـ

راهزـهها

بدوشندن
غیــر از لفا هــای دور صــورتمان یکســر مرمــز پوشــیرن رنــ

اــون رــه شــاا

وضــعین و جایدــا ماســن .دام هایمــان مارســی اســن و بلنــد و حائــل پهـ و صــافی رــه
تــا روی ســینهها میآیــد وصــل اســن .آســای هایمان بلنــد اســن .لفا هــای ســفید نیــز
اجزاری اسن .لفا ها برای ای اسـن رـه ناـوانیر رسـی یـا چیـزی را بزینـیر و دیدـران نیـز
ناوانند ما را بزینند( .اَتوود،
ایـ نـون پوشـ

)71 .

از نظــر مـدمن بـه پوششــی رـه در راـا مقــد

بـه آن اشـار شــد

اســن برمیگــردد و توســ سیســار مردســالارانه بــرای «حفــع عفــن و مســاور داشــا
زناندی» بهرار گرفاه میشود (ریلر،7393 ،
ســل

.)10 .

هویــن و انکــار فردیــن ندیمــهها ،آنــان را تزــدیل بــه موجــوداتی نــامرئی میرنــد

ره از دیدن و دیـد شـدن منـ شـد اند .در جامعـة جلیـد دیـد نشـدن ندیمـهها نـوعی ارزش
محســو

میشــود چــرا رــه نمایــاندر عفــن اســن زیــرا «تواضــ یعنــی دیــد نشــدن...

دیــد شــدن یعنــی ...فــا شــدن .شــما دااــرا بایــد فــا نشــدنی باشــی » (اَتــوود،
جامعــة جلیــد ای ـ پوش ـ

.)11 .

را وســیلهای بــرای مصــونین بــدن ندیمــه در برابــر مزاحمــن و
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میدانــد .در جامعـة رنارسشــدة جلیــد ،پوشــاندن اجــزای بــدن اجزــاری اســن و هــر

نــون مزاحمــن بــرای دیــدن آنچــه پشــن پوش هاســن بــه معنــی تخطــیرــردن از مــوانینی
اســن رــه جایدــا زن در آن تعریــن شــد اســن .حاــی آینــهها از دســار

ندیمــهها دور

هساند چراره ای زنـان نزایـد بـه زیزـایی اـود اهمیـن بدهنـد و هـر نـون بازتـا

بدنشـان

دروامــ نــوعی ســرپیچی از مــانون پوشــید بــودن بــدن آنهاســن .حاــی رنــ

مرمــز

مرمــز لزــا

لزا هایشــان بــار معنــایی منفــی دارد« .رنــ

و معنــای آن ریاــا 7را] دلخــور

رــرد اســن .فکــر میرنــد ممک ـ اســن مــریض شــوم یــا بلــایی ســرم بیایــد» (
آینهای ره بـر روی دیـوار سـال نصـ

.)71 .

شـد اسـن آفـرد را بـه شـکل شـمایلی تیـر نشـان

میدهد و نه انسانی رامـل .آفـرد همـوار بـه شـکل ـاهری و هیکـل اـودش میاندیشـد و
بــهدنزــاس یــافا راهــی اســن بــرای الــا

شــدن از ردای مرمــزی رــه بــدن او را محزــو

ررد و به اجزار باید بر تـ داشـاه باشـد .نزـود آینـه آفـرد را بـه مـرز بـیهـویای مـیرشـاند
چنانره با دیـدن انعکـا

تصـویر اـود در آینـه ،نمیتوانـد تمامیـن بـدن اـود را آنگونـه

رــه هســن در رنــدن «هندــام پــایی رفــا از پلــهها م ـیبی ـنم  ،مــدور ،محــد  ،ســاونی
شیشــهای مثــل چشــر مــاهی ،تصــویر اــودم در آن چــون ســایهای رجومعــو  ،تقلیــدی
هزسآمیز از اودم ،پریای با شـنل مرمـز رـه یـ
سوس مییابد ،راهزهای غرس اون» (

لحظـه بـه مهقـرای بـیمیـدی اطرآفرینـی

.)79 .

عمه لیدیا بـه ندیمـهها یـادآور میشـود رـه هـر نـون تعـرد و دسـندرازی نسـزن بـه
بدن آنان ،تقصیر زنان اسن و نه ر

دیدر .زنان در گذشاه حکر اشیا را داشاندن

«مثل گوشن سرخشـد روی سـی بـه اودشـون روغـ مـیمالیـدن» .وماـی بـدن زنـان
بدون پوش

اسن و در معـرد دیـد مـردان اسـن ،هـر نـون اتفـاس «نفرتاندیـز ،پسـن یـا

هولنا » ممکـ اسـن برایشـان بیفاـد« .زنـدگی موفقیـنآمیز از نظـر او زنـدگیای بـود رـه
از چیــزا دور بــود ،رــه چیــزا درش را نمییافــن .ایــ چیــزا بــرای زنــای محاــرم اتفــاس
نمیافا » (اَتوود،

.)91 .
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آفــرد هندــام دیــدن توریســنهای اپنــی آزادی گذشــاه اــود را بــه یــاد مــیآورد.
دام هــای روتــا  ،رف هــای پاشــنهدار ،موهــای پوشــید و ر ل ـ

را شــهوتاندیز تعریــن

میرنــد و در مقایســه بــا لزا هــای رامل ـاً پوشــید او ،ای ـ زنــان «تقریز ـاً برهنــه» و «ومــی »
هساند او نمیتواند از ایـ زنـان چشـر بـردارد و از دیـدن آنهـا هـر بـه وجـد آمـد و هـر
منزجر شد اسنن «به نظر میآید لزـا
همی عور لزا

بـه تـ ندارنـد ...بعـد فکـر مـیرنر ،مـ نیـز زمـانی

میپوشیدم .ای آزادی بود .میگفاند غربی شد » (

.)11-19 .

در ای رمـان ،بـدن ندیمـهها در همـة شـرای حاـی زمـانی رـه تنهـا هسـاند آسـی پذیر
اسن .حمام تنها مکـانی اسـن رـه آنهـا میتواننـد لزا هایشـان را دربیاورنـد و بـدن اـود
را بــدون هرگونــه پوششــی بزیننــد .پوشــ
احسا

اود را به بـدن

اجزــاری و دائمــی آفــرد باعــ

از دسـن بدهـد بهگونـهای رـه عریـانیاش بـرای

شــد رــه او
بیدانـه اسـن.

علاو بر ای  ،از ندا رردن به بدن اود بیزار اسن.
حمام یـ

ضـرورت اسـن ،امـا فرصـن مغانمـی نیـز هسـن .فقـ برداشـا لفا هـای

ســفید و روبنــد  ،فق ـ ح ـ رــردن دوبــار موهــایر بــا دســنهای اــودم فرصــای علــایی
اسن .حالـا موهـایر بلنـد و اصلا نشـد اسـن .موهـا بایـد بلنـد ،امـا پوشـید باشـند .عمـه
لیدیا میگفـن ...برهندـیام بـرایر غریـ

اسـن .تـنر بـه نظـر منسـوخ و رهنـه میآیـد .آیـا

وامعاً در ساحل مایو مـیپوشـیدم بلـه ،بـیشـ

در میـان مردهـا بـدون ندرانـی از ایـ رـه

پاهــایر ،بازوهــایر ،رانهــایر و پشــار معلومانــد رــه دیــد میشـوند .شــرمآور ،گســاااانه ،از
ندــا رــردن بــه تــنر ابــا دارم ،نــه بــهاــاعر شــرمآور یــا گســاااانه بــودن  ،بلکــه چــون
نمیاواهر بزیـنم  .نمـیاـواهر بـه چیـزی رـه تـا ایـ حـد تحنالشـعاع
رنر( .

هسـار ندـا

)39 .

چنــانرــه آفــرد در ای ـ صــحنه مطــر میرنــد ،پوش ـ

بــهعنوان نمــادی از نشــاندادن

ارزشها و باورهـای زنـان سـار جلیـد ،نمایـاندر هویـن فـردی آنـان اسـن بهگونـهای رـه
داشــا پوشـ

حکای ـنگر داشــا هویــن و نداشــا پوشـ

هویــن فــردی ی ـ

زن محســو

نشــاندر تزلــزس شخصــین و

میشــود .اهمیــن ای ـ موضــون در بیشــار نقــدهای ای ـ
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رمــان مطــر شــد اســن .چنانرــه ون ویچلــ ( )2072بــر ایــ مطلــ
پوش

میتواند زنان را با «نفی بدنشان» صرفاً به ی

بنابرای پوش

نشانه تزدیل رند (

میتوانـد نمـادی از بـدن زنانـه باشـد رـه براسـا

سیاسی و جنسیای معنی پیدا میرنـد .از ایـ منظـر ،پوشـ

تثریــد میرنــدن

.)271 .
مصـداسهای مـذهزی،

صـرفاً یـ

نشـانه نیسـن بلکـه

نمادی اسن رـه انـوان مخالـن ایـدئولو یهـا را در فیـاهای سیاسـی و اجامـاعی مـنعک
میرند .پوش  ،زنان را هر از دیـدن و هـر از دیـد شـدن بـاز مـیدارد .در دیـدگا رلـیتـر،
ای نـون پوشـ

سـل

هویـن از زنـان و سـار بـر جامعـة آنـان را نشـان میدهـد .پوشـ

زنان ،دروامـ  ،نمایـاندر مررزیـن اماـدار مردانـه ،تخیـل و رنجکـاوی آنهـا بـرای داـوس و
دسارسی به بدن زنان و نیز یکی از ابزارهای رنارس در جامعه بهشمار آید.
 .۵دیدگاههای سیاسی

در رمــان سرگذشــن ندیمــه یکــی از عوامــل تعیی رننــد در ارائــة نمــادی بــدن زنانــه ،
تفســیر مفــاهیر براســا
اهدا

تعــابیر سیاســی اســن .حــز

سیاسی بررسـی رـرد .ایـ بخـ

و مرامزــن بــدن را میتــوان از منظــر

از مقالـه نق هـای مخالـن نفـوط مـدرت بـر بـدن

را بررسی میرنـد .همـانعور رـه نمودهـای مخالـن بـدن نشـان داد انـد ،بـدن یـ

عنصـر

واحــد نیســن بلکــه مفهــومی ماــثیر از بافــن اجامــاعی اســن .دیــدگا های سیاســی یکــی از
بخ هــای اساســی مــرتز بــا بــدن در ای ـ رمــان هســاند .از منظــر سیاســی ،بــدن زنــان،
نمــودی از ســاااار مــدرت حــارر اســن .در رمــان سرگذشــن ندیمــه ،بــدن زنــان توس ـ
سیســار مردســالارانه ،رــه آن را اطــر یــا تهدیــد تلقــی میرننــد ،بهشــدت تحــن مرامزــن و
نظــارت مــرار میگیــرد .زنــان اــود را از ندــا مــردان مــیبیننــد .بــهعزارتدیدر ایــ
«اودمرامزهگری» بـهعنوان یـ

اصـل در وجـود زنـان در ایـ جامعـة درونـی شـد و زنـان

را تزــدیل بــه پلی هــایی از جــن

همــان ســاااار مــدرت میرنــد رــه آنهــا را عــرد و از

بدنهایشــان ،رــه در آن اســیر شــد اند ،بیدانــه رــرد اســن (

 .)92 .حیــور همیشــدی

مرامزــن در ســخ لیــدیا اــود را بهوضــو نشــان میدهــدن «جمهــوری جلیــد مــرز
نمیشناسد .در درون ماسن» (اَتوود،

.)10.
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در راســاای روش ـ رــردن دیــدگا سیاســی نســزن بــه زن در راــا سرگذشــن ندیمــه
میتـوان از توصـین فدرسـاون در توضـی تـثییر اعمـاس انیـزاعی ،اجامـاعی و ریفـری بـر
بدن انسان ،اسـافاد رـرد .او بـدن را ماشـینی تلقـی میرنـد رـه میتوانـد تعمیـر و بازسـازی
شـود و یــا از پاانسـیلهای مکــانیکی آن بـرای افــزای
و دیدران،7337 ،

سـودآوری اســافاد شـود (فدرســاون

.)299 .

در سرگذشــن ندیمــه ،نظــارت و مرامزــن بــا هــد

رناــرس دمیــا صــورت میگیــرد و

بــدن ندیمــهها نیازمنــد بازرســی و نظــارت مــداوم و دمیــا اســن .از اباــدای داســاان،
توصــینهــا نشــان میدهــد رــه ندیمــهها در مکانهــایی بســاه ماننــد پادگــان یــا زنــدان
ندــهداری میشــوندن «تخنهــا را بــا فاصــله چیــد بودنــد تــا ناــوانیر بــا هــر حــر

بــزنیر.

ملافــههایمان فلانــل بــود مثــل ملافــه بچــهها .پاوهــای ارتشــی داشــایر  ...عمــه ســارا و عمــه
الیزابــن مــدام در اتــاس گشــن مــیزدنــد .باتومهــای برمــیشــان از تســمه رمربنــدهای
چرمیشان آویزان بود» (اَتوود،

.)9 .

از نظــر سیاســی ــاهراً فرمانــد مدرتمنــدتری فــرد رمــان اســن ،امــا براســا

روایــن

اَتــوود از عزقــات مخالــن اجامــاعی در جلیــد ،صــرفاً مــردان بالــاتری مقامهــای مدرتمنــد
بـهشــمار نمیآینــد .ایـ حکومــن اســازدادی ،دارای سلســله مراتزـی اســن رــه در نایجــه آن
مــدرت در دســن زنــان عــالیرتزــه (مانن ـد همســر فرمانــد  ،عمــهها و فرشــاهها) نیــز مــرار
میگیــرد .ای ـ زنــان فرمانــد بــر زنــان تحــن ســلطة اــود حکمرانــی میرننــد (ســمکاررا،
،2009

 .)91-91 .در ایـــ رمـــان ،روابـــ پیچیـــد حوز هـــای فـــردی و اجامـــاعی

نمایــاندر تغییــر مــداوم رواب ـ مــدرت میــان جنسینهاســن .در حکومــن اودرامهةجلیــد،
نقـ

زنــان عالیمرتزــه هماننــد نقـ

ارتـ

اســن .بــهعنوان مثــاس «عمــهها 7تعــالیر جامعــة

جلیــد را میــان زنــان اشــاعه میدهنــد و مــانون زنســالارانه را رــه شــکلی از ارتـ
گرفاــه اســن اعمــاس میرننــد» (اَتــوود،

بــه اــود

 .)19 .اگرچــه آنهــا مــدرت مــردان را ندارنــد،

میتواننــد ای ـ مــدرت را بــه نحــوی بــر زنــان زیردســن اــود اعمــاس رننــد .نمونــة دیدــر

1. Aunts
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همسر فرماند اسن رـه رونـد بـاروری و نایجـه آن را رناـرس میرنـد امـا دروامـ ایـ آفـرد
اسن ره بر او برتری جنسی دارد.
 .۱ .۵نظارت پزشکی بر بدن زنان بهمثابة کنترل سیاسی

نکاــة دیدــر مابــل طرــر در بررســی دیــدگا سیاســی ،روش نویســند در بیــان اشــارات
ضمنی به واحـدهای نظـارتی در جلیـد اسـن .اَتـوود در نقـد ایـ جامعـة اودرامـه نظـارت
پزشکی را همچون ابـزاری بـرای رناـرس و حفـع مـدرت بـهرـار میگیـرد .چنانرـه مرامزـن
پزشــکی از ندیمــهها نشــاندهند جایدــا سیاســی علــر پزشــکی جهــن رناــرس بــاروری
اسن و بهوسـیله آن میـزان فرمـان بـرداری ندیمـهها مـورد ارزیـابی حارمـان مـرار میگیـرد.
بــهعزارتدیدر بــه رم ـ

مرامزنهــای پزشــکی و بــا اســافاد از نظــارت ســازماندهیشــد ،

بــدن ندیمــهها تزــدیل بــه ابــزاری منفعــل شــد و بــا تحمیــل و یفــه «تولیــدمثل» در اــدمن
مــدرت حــارر مــرار میگیــرد .بــهعنوان مثــاس ،پزشــکان ــاهراً بــدن ندیمــه را بــرای اهــدا
پزشــکی معاینــه میرننــد امــا دروام ـ از مــدرت اــود در جهــن افــزای
سیاسی بهر میبرند (سمکاررا،2009،

مــدرت جنســی و

.)11-19 .

رــوپر ( )7331مفهــوم ندــا پزشــکی 7فورــو 2را بــرای بررســی ندــا پزشــ

بــهعنوان

یکی از ابزارهای نظـارت جهـن اسـاثمار بـدن زنانـه بـهرـار میگیـرد .وی در مطالعـات

بـه

را هــایی رــه زنــان جلیــد هویــن اــود را از دســن داد انــد ،اشــار میرنــد .در رمــان
سرگذشــن ندیمــه ،نظــارت بــه دو شــکل دیــد میشــودن «جنســین مردانــه» و «دیکاــاتوری
مردســالار» .مرامزــن جنســی یـ

نــون رناــرس سیاســی ،تفــوس و نظــارت جهــن مداالــه در

بــدن زنانــه بــهشــمار میآیــد و معاینــه پزشــکی مــنظر پزشــکان و دانــ
بررســی دااــل بــدن ندیمــهها بیــاندر «ازتــا

عینــی آنهــا در

رــل سیســار نظــارت پزشــکی جلیــد» اســن.

مثموران مرامزـن ،9آزادی و اجـاز ورود بـه تمـامی جنزـههای شخصـی زنـدگی مـردم جلیـد
را دارند و در نداهی جـام تر میتـوان گفـن رـه ندـا پزشـکی نمایـاندر «ندـا مردسـالارانه

1. Clinical eye
2. Foucault
3. The Eye
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و اودرامــه» اســن .در حکومــن اســاثمارگر مردســالارانه جلیــد ،بــدن زنــان بــه «محــل
تر  ،تشوی
عریــا وســوا

و میـل مردانـه تزـدیل میشـود و اعیـای جنسـی معنـای سیاسـی اـود را از
فکــری دائمــی جامعــة مــردان در نظــارت ،رناــرس ،اســاثمار و نــابودی بــدن

زنانه در بافنهای مخالن به دسن میآورند» (

.)19-17 .

علاو بر نظـارت سیاسـی ،سوءاسـافاد های پزشـکان بـا مجـوز معاینـههای پزشـکی ،نیـز
در ای رمان بـه تصـویر رشـید شـد اسـن .در یکـی از صـحنههای نااوشـایندی رـه آفـرد
توصین میرند تعرد پزش

به وی را به هندام معاینه ای گونه رواین میرندن

«ملافــه از روی پوســار رنــار زد میشــود ...اندشــای ســرد ،لاســای

پــوش و لــهماننــد

معاینــهام میرنــد ،...مــیتــونر رمکــن رــنر» ..دســن اوســن رــه از پــایر بالــا مــیاــزد
دســاک

را درآورد « .در مفلــه .هــی ر

نیسن»( .اَتوود،

تــو نمــیآد .هرگــز نمــیفهمــ رــه بچــه اون

)39 .

 .۲ .۵زوال فردیت و نمود بدن بهمثابه شیء

در رمــان سرگذشــن ندیمــه ،عــدم حــا مالکیــن زنــان را میتــوان یکــی از را هــای
تملـ

و تحمیــل مــدرت دانســن .ندیمــهها از هــر نــون آزادی شخصــی محرومانــد و حاــی

نامشان از آنها گرفاه شد اسـن .شـکل مردانـه نامهـایی رـه بـه آنهـا منسـو
بازتــا

رابطــة رئــی

و مرئــو

شـد اسـن

بــا فرمانــدهان اســن .بــهعنوان مثــاس نــام «آفــرد» معــانی

ماعــددی داردن رســیرــه بــرای جامعــه مربــانی میشــود ،7آفــرد نــام دارد چــون لزاســی مرمــز
میپوشد( 2ریلر،7393 ،

.)11 .

علاو بر ای  ،نقـض مالکیـن رامـل بـدن زنـان آنـان را از بدنهایشـان بیدانـه مـیسـازد.
آفرد میاندیشـدن «وجـودم چیـزی اسـن رـه حالـا بایـد تنظـیم

رـنر ،مثـل رسـیرـه مـا

ســخ رانیای را تنظــیر میرنــد .آنچــه بایــد ارائــه دهــر نــه چیــزی زاد شــد  ،رــه چیــزی
ســاااه شــد اســن» (اَتــوود،

 .)709 .ایــ دیــدگا نشــان میدهــد رــه چدونــه بــدن

بــهمحض مالکیــن پــذیرفا بیدانــه میشــود .بــدن آفــرد بــه ی ـ

شــیء تقلیــل یافاــه و بــه
1. Offered
2. Of red
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دارایــیای تزــدیل میشــود رــه بــه دســن فرمانــد ســاااه شــد و مالکیــن مــیپــذیرد و
درنهایـن بــه نفـ جامعــه اســافاد میشــود .بــدن آفــرد بــه حیــوانی تشــزیه شــد اســن رــه
بهمصــد مالکیــن زنــدانی و شــمار گذاری شــد اســن ن نــوعی اــاسروبی بــر مـ او نوشــاه
شد اسن رـه آفـرد آن را یـ

سـرمایه رـر یـا

تلقـی میرنـدن «حالـا اوا نـااوا چشـمر

به ااسروبی روی مـ پـایر مـیافاـد .چهـار رمـر و یـ

چشـر ،گذرنامـهای بـالعک  ،رـه

تیــمی میرنــد هرگــز در منظــر ای دیدــر محــو نشــوم .مــ ایلــی مهــر و ایلــی نــادر
هسار .م یکـی از منـاب عزیعـی هسـار» (
اانــه 7شـ

 .)707 .آفـرد همچنـی بعـد از جشـ سـلیطه

را بــا فرمانــد ســدری میرنــد و حـ

شـیءبودگی اــود را ای گونــه توصــین

میرنــدن «دارد نوازشــر میرنــد ،از فــرس ســر تــا نــو پــا  ...دســا
مـوزرر را لمـ

میرنــد ،آهسـاه مثــل الندــو ،همانجـا را رــه اــاسروبی شـد  ،همــان اـ

بریلــی رــه میتوان ـد بخوانــدش ،داگ گــاو و گوســفند .معنــای
(

ب ـیحررــن م ـیمانــد.

تمل ـ

و تصــاح

اســن»

.)991 .
بیدــاندی بــدن ندیمــه همچنــی در نمــود تکهتکــه شــد  2بــدن مابــل بررســی اســن.

همــانعور رــه در بخ ـ
را هــای پوشـ

دیــدگا های مــذهزی اشــار شــد ،حجــا

یکــی از اساس ـیتــری

ندیمــه اســن .میتــوان ا هــار داشــن رــه ایـ نــون نمــود ،شــکل تکهتکــه

شـد از بـدن را ارائـه میدهـد و بـه شیءشـدگی 9ندیمـهها مـیانجامـد .ندیمـهها مل نانــد
ره تقریزـاً تمـام اجـزای بـدن اـود را بدوشـانند و فقـ بخشـی از صورتشـان مشـهود اسـن
چرا ره مابـل رؤیـنبودن ،آنـان را در برابـر تجـاوز آسـی پـذیر میرنـد« .چیـزی رـه مجـاز
بــه دیــدن

هســاند فقـ لفا هــای ســفید ،بخشــی از صــورت ،چانــه و گوشــهای از دهــان

اســن .عامــلتر از آن هســار رــه بهصــورت ماــرجر ندــا رــنر .ارثــر مارجرهــا مــثموران
مرامزن هساند ...تواض یعنی دید نشدن» (اَتوود،

.)11 .

1. Jezebels
2. Fragmentation
3. Objectification
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نمــود تکهتکــه شــد بــدن توســ میلــز ( )7331در رویکــرد سز شناســی فمنیســای

7

بررسی شد اسن .ایـ نـون نمـود بـدن در ادبیـات پورنـوگرافی و مجلـات زیزـایی بـهوفور
دیــد میشــود .ایــرات اولی ـة ش ـیوة تکهتکــهشــدن ،زواس شخصــین ،2شیءشــدگی و تقلیــل
بدن به اجزای

اسـن .میلـز ( )7331معاقـد اسـن رـه تکهتکـهشـدن دیـدگا زنانـه بـا ندـا

مردانه 9مرتز اسن چـرا رـه زن یـ

«موجـود فیزیکـی آگـا » بـهشـمار نمیآیـد و همـوار

ندــا مــرد تلقــی میشــود (

 .)717 .در ایـ رمــان مــیبینیر رــه از ندیمــهها صــرفاً

هــد

بــهمنظور توانــایی تولیــدمثل اســافاد میشــودن آنهــا رحرهــایی دوپــا هســاند رــه نقــ
باروریشــان تعــرد مــردان را توجیــه میرنــد .اجــزای بــدن ندیمــه بــهجای رــل بــدن او
عاملیــن 1پیــدا مــیرننــد و در عــود رلیــن زنــان بــه موجــوداتی منفعــل تزــدیل میشــود.
جفریــز ( )2001معاقــد اســن رــه جداســازی اجــزای بــدن ،مخصوصـاً آن دســاه از اجزایــی
رــه بــه نق ـ

جنســی و بــاروری مــرتز اســن ،جنســین را بــا فردیــن در تســاوی مــرار

میدهــد و در زنــان از اــود و ارتزــاگ بــا نق هــای اجامــاعیشــان را تحــن تــثییر مــرار
میدهــد (

 .)17 .در رمــان سرگذشــن ندیمــه ،بــه ب ـدن ندیمــه بــه شــکل تکهتکــه شــد

اشــارات ماعــددی شــد اســن .هــد

اصــلی ندــهداری ندیمــهها در تعــالیر جلیــد واض ـ

اسن و اجزای باروری بـدن در اعمـاس اجامـاعی بـهعور مکـرر مـورد اشـار مـرار میگیـرد.
بهعنوان مثـاس عمـه لیـدیا بـه ندیمـهها تـذرر میدهـدن «واسـه رـاری رـه مـا بـا شـما داریـر
داشــا دســن و پــا ضــروری نیســن» (اَتــوود،

 .)717 .عمــه لیــدیا بــه رحــر و نقــ

بــاروری آن بــهعنوان جــز اساســی و مفیــد بــدن بــرای رســیدن بــه اهــدا
میرند .آفرد به نق
دو بخـ

حکومــن اشــار

بـاروری اـود احاعـه دارد و بـه بـدن اـود بـهعنوان یـ

آونـد رـه از

مجــزای درونــی و بیرونــی تشــکیل شــد اســن ندــا میرنــدن «مــا فقـ آونــدیر.

تنهــا انــدرون ماســن رــه اهمیــن دارد» (

 .)711 .او در رنــونی اــود از بــدن

گذشاه مقایسه میرنـدن «پـار ابـری هسـار ،رـه حـوس یـ

را بــا

رـانون مررـزی سـفن و یـ زد
1. Feminist Stylistics
2. Depersonalization
3. Male focalization
4. Agency
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شد ام ،مررزی به شـکل گلـابی ،رـه سـفن و حقیقـیتـر از مـ اسـن و در دس لفـا
شــفاف

بــا تلــثلوئی ســرخ مـیدراشــد .در دلـ

آســمان شــ

و تیــر و هلــالی» (

نیمـه

فیــای اــالیای هســن ،گســارد چــون

 .)771 .ایــ نمونــهها نشــان میدهنــد رــه چدونــه

اعیای بدن ندیمه مجزا شـد تـا براسـا

اهـدا

اجامـاعی و سیاسـی مـورد اسـافاد مـرار

گیرد.
آفرد از اعمـاس مـدرت در جلیـد آگـا اسـن .او میدانـد رـه ابـزاری در دسـن حکومـن
اســن و فامــد هــر نــون آزادی و یــا مــدرت مزــارز علیــه آن اســن .آفــرد بــدن اــود را در
ااایــار حکومــن مــرار میدهــد چــون میدانــد را دیدــری بــرای

نمانــد اســن .وی از

زمــانی رــه از فرزنــد اــود دور افاــاد اســن در اانــه فرمانــد امامــن میرنــد و از ســرنا
جوی سـراگ فرزنـدش را میگیـرد امـا سـرنا جـوی ازـر را نـزد اـود ندـه مـیدارد و از آن
بهعنوان وسیلهای برای اجزار آفرد به آبسـا شـدن بـا نیـ

اسـافاد میرنـد بـیآنکـه بـه وی

بدویــد هی گــا مــرار نیســن فرزنــدش را بزینــد .آفــرد ــاهراً تســلیر مــوانی تحمیلــی شــد
اسن ره از او مویترندن
م درد نمـیاـواهر .نمـیاـواهر یـ

رمـا

باشـر ،پاهـایر در هـوا باشـد ،بـا سـری

مساطیلی شکل و بیصـورت زیـر پارچـهای سـفید .نمـیاـواهر عروسـکی باشـر آویـزان از
دیوار .نمـیاـواهر فرشـاهای باشـر بیبـاس .میاـواهر زنـدگی رـنر ،در هـر شـکل ممکـ .
تــنر را بــه چندــاس دیدــران مــیســدرم .میتواننــد هرچــه اواســاند بــا مــ بکننــد .مــ
فرومایهام .برای اولی بار مدرت حقیقیشان را ح

میرنر( .اَتوود،

)190 .

 .۳ .۵پتانسیل بدن زنان بهمثابة نیروی قدرتمند

به نظر میرسـد ،برالـا

تمـامی محـدودینهای بـدن ،آفـرد بـه نقشـی رـه بـدن

میرنــد آگــا اســن و از توانــایی اــود در جهــن اســافاد از مــدرت بــدن
لــذت م ـیبــرد .در رمــان مــیبینیر رــه آفــرد بــه بــدن

ایفـا

علیــه مــردان

احاعــه داردن او تشــنه دان ـ

و نیــز

شــررن در فعالینهــایی اســن رــه از آنهــا من ـ شــد اســن ماننــد اوانــدن ،بــازیرــردن،
نوشیدن و رابطـة جنسـی بـا نیـ  .شـررن در ایـ اعمـاس غیرمـانونی نشـان میدهـد رـه او
از وجــود مدرتمنــد بــدن اــود ،اوشــنود اســنن اــاعرات لــذتبخ

و مادرانــهاش در
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را حفـع میرنـد و ایـ نـون فعالینهـا میتوانـد

ابزاری در جهن آزادیاش باشد (اسکیاز،2009 ،

.)779 .

برداشن اَتـوود از مفهـوم مـدرت در رمـان سرگذشـن ندیمـه از نظـر سیاسـی بـا مفهـوم
مدرت به تعزیـر فورـو هراـوانی دارد .بـه نظـر فورـو ،مـدرت بـه معنـای تسـل تثزینشـد
فــرد ،بــر گــرو یــا عزقــه ااصــی نیســن .مــدرت در دســن ی ـ

نفــر مامررــز نمیشــود.

تفاوتی بـی صـاحزان مـدرت و مطیعـان آن ایجـاد نمیرنـد .مـدرت عنصـری اساسـی اسـن
ره در همـهجـا وجـود دارد و بهمثابـة زنجیـری عمـل میرنـد رـه تمـامی روابـ پیچیـد را
تحن سلطه اود مرار داد اسـن .مـدرت همچـون رالـایی مصـرفی و یـا یـروت وابسـاه بـه
مکـان و یـا منحصــراً در دسـار

عـد ااصــی نیسـن بلکــه پدیـد ای جـام اســن رـه بــه

شــکل شــزکهای فراگیــر ،منســجر و زنجیـر وار اعمــاس میشــود .افــراد صــرفاً هــد

مــدرت

نیســاند و عامــل گســارش آن نیــز بــهشــمار میآینــد .بــهعزارتدیدر افــراد ابزارهــای اناقــاس
مدرت هساند و نه مررـز اعمـاس آن .در نایجـه ایـ سیسـار ،مـدرت در بافـن جامعـه تولیـد
میشود ،توسـ ابزارهـای مخالـن اعمـاس میشـود ،تـرویج و تغییـر شـکل مییابـد (فورـو،
،7390

.)39 .

فورـو معاقـد اسـن ،در هــر جـایی رـه مـدرت وجــود دارد مقاومـن نیـز رخ میدهــد و
در ای صورت اسـن رـه مـدرت معنـا پیـدا میرنـد .مـدرت تنهـا بـر سـو های آزاد اعمـاس
میشــود .منظــور از ســو آزاد ســو های فــردی یــا جمعــی هســاند رــه بــرای مقاومــن در
برابــر مــدرت بــا پاانســیلهای ماعــددی رــه رفاارهــا و رن هــای ااصــی را بــه دنزــاس دارد
تشــخی

داد میشــوند .آزادی دروامــ شــرای مناســ

را بــرای اعمــاس مــدرت فــراهر

میرنــد زیــرا بــدون حیــور آزادی ،مــدرت صــرفاً ابــزار فیزیکــی اشــونن محســو
میشــود (فورــو،7392 ،

 . )130 .الزاــه همــانعــور رــه شــر آن در بالــا آمــد آزادی در

معنی رایـج آن در جلیـد وجـود نـداردن آنچـه هسـن تقلـای افـراد بـرای بـه چـال رشـیدن
سلطه حکومن اسن.
آفــرد رابطــه مخفــی اــود بــا فرمانــد و نی ـ
ره رابطه داشا با نی

را «غیرمــانونی» تلقــی میرنــد .او میدانــد

در عی ایـ رـه اطرنـا اسـن همچـون «فریـاد» یـا «شـلی رـردن
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به رسـی» جسـورانه هـر هسـن .شـاید ا هـار اینکـه بـدن آفـرد بـهعنوان نیرویـی مدرتمنـد
اســافاد شــود بیــانی مانــامض باشــد .بــهعنوان مثــاس ،آفــرد بــدن اــود را در معــرد دیــد
ندهزانان مرار میدهد رـه فقـ میتواننـد بـا چشمانشـان زنـان را لمـ

رننـد .او بـه انفعـاس

اودآگا اسـن ولـی بـا وجـود ایـ از مـدرتی رـه بـرای اغـوای مـردان دارد لـذت میبـرد.
جامعة مردسالار جلید هی نون دسارسـی بـه زنـان نـدارد در نایجـه هـر نـون براـورد آنهـا
با بدن زنانه برایشـان دشـوار اسـن چـرا رـه آنهـا را فقـ بـا تصـورات شـهوتاندیز اـود
تنها میگذاردن
وماـی از آنجــا دور میشـویر ،مـیدانر رـه مــا را ندــا میرننـد ،ایـ دو مـرد رــه هنــوز
رننـد .در عـود بـا چشرهایشـان لمـ

اجاز ندارند زنهـا را لمـ
باسنر را تکان مـیدهر و حـ

میرننـد و مـ رمـی

مـیرنر رـه دامـ بلنـد مرمـزم دور پاهـایر حررـن میرنـد.

مثـل ایـ اسـن رـه از پشـن حصــار بیلـاخ نشانشـان بـدهی یـا اسـاخوانی را دور از دنــدان
سدی ندهداری و بـه سـخر اش بدیـری .بـرای ایـ رـار از اـودم شـرمر میآیـد ،چـون

ر
هی ی

از ای ها تقصیر مردان نیسن .آنها ایلی جواناند( .اَتوود،

)91 .

ایـ شــواهد مانــی از رمــان نشــاندر ای ـ اســن رــه مقاومــن دمیقـاً در جــایی رــه از آن
جلوگیری میشـود میتوانـد رخ دهـد .بـدن آفـرد همیشـه تحـن نظـارت ،رناـرس و داالـن
ابزارهــای مــدرت اســن امــا او از ایــ بــدن بــهعنوان عنصــری بــرای مقاومــن در برابــر
محدودین اسافاد میرنـد .آفـرد بـا روایـن داسـاان حزسـ  ،بـه بـدن اـود بـاز میگـردد،
بدنی ره «از او مصادر شـد اسـن ،بـدنی رـه بـه یـ

بیدانـة غیرعـادی ،شـمایلی بیمـار یـا

مــرد  ،مصــاحزی زننــد و علــن و محــل اویشــا داری تزــدیل شــد اســن» (سیکســو ،
روه و روه ،7319 ،

.)990

آفــرد بــا شــررنرــردن در فعالینهــای غیرمــانونی ،گذشــا از مرزهــای تزیــی شــد
جامعــة جلیــد و نیــز نوشــا تجربیــات حزس ـ

توانــایی ای ـ را دارد تــا یابــن رنــد بــدن

دیدر جزئی بیدانه از او نیسن و مادر به شکسا بندهای تحمیل شد اسن.

ساس پنجا و یکر

انقیاد و مدرت بدن زنانه در رمان سرگذشن ندیمه ...
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همانگونه ره در ای مقالـه اشـار شـد ،بـدن زنانـه جایدـا نشـاندادن مصـادیا مخالـن
مــدرت اســن .بــدن از را هــای مخالــن همــوار تنزیــه میشــود و مــورد ســوء اســافاد و
داالن مرار میگیرد .ازآنجـاییرـه بـدن عنصـر اساسـی رمـان اَتـوود بـهشـمار میآیـد ،ایـ
تحقیـــا تلـــاش رـــرد اســـن بـــه بررســـی نمودهـــای مخالـــن بـــدن در مفروضـــات
زیسنشــنااای و اجامــاعی بدــردازد .نمــود زیسنشــنااای بــدن بــه نــابرابری ضــروری
جنسینها اشار میرند و بـر توانـاییهـای عزیعـی و طاتـی زنـان ماننـد بـاروری تثریـد دارد.
ندیمهها بـا توانـایی تـولی مثـل اـود شـناااه میشـوند و بـاروری رلیـد نجـات آنهاسـن.

باورهــای دینــی رــه در مــا راــا مقــد

بــه آنهــا اشــار شــد ،نمایــاندر ایــدئولو ی

مردسالار و دیـدگا منفـی نسـزن بـه زنـان اسـن .تلمی هـای ماعـدد دینـی نشـاندر اسـافاد
ابــزاری از بــدن ندیمــه بــرای تولیــدمثل را نشــان داد و بــر اماــدار مــردان و تزعیــن زنــان از
مردان تثریـد میرنـد .بافـن اجامـاعی رمـان همچنـی ندـا رالـایی بـه بـدن و نیـز را هـای
مخالفی را ره بدن توسـ ابزارهـای مخالـن مـدرت بـهنـام اصـلاحات اجامـاعی تزـدیل بـه
شــیء شــد و مــورد اســاثمار مــرار گرفاــه اســن تثیی ـد میرنــد .ابزارهــای مخالــن مــدرت
ماننــد مــثموران مرامزــن ،فرمانــدهان و پزشــکان نمــود جامعــة اودرامــه هســاند .در ایــ
رمان اَتوود علاو بـر نشـاندادن مصـادیا نظـارت و رناـرس بـر بـدن ندیمـه ،از سـوی دیدـر
بــدن زنــان را نیرویــی مدرتمنــد میدانــد رــه در مقابــل ایـ نظــارت ،توانــایی مقاومــن دارد.
روایــن آفــرد از تجربیــات اعاعــن و تســل بــر بــدن  ،بــهعنوان ســرپیچی از جامعــة
مردســالارانة جلیــد ،میتوانــد امیــدی هرچنــد رــرســو را بــرای گسســا بنــدهای انقیــاد و
تلاش برای دسایابی به آزادی در جامعة سررو گر جلید نوید دهد.
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