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 چکیده

از  در یکی طبیعتاصالت زن و تداوی روحی تحقیق حاضر به بررسی دو مفهوم انتقادی 

به  4002است می پردازد که در سال اکنون زمان دل گشودن های آلیس واکر باعنوان رمان

طلب است شمول و غیرجداییواکر رویکردی جهان فهوم اصالت زن از دیدمچاپ رسید. 

 قطةنفقط نوعی  اصالت زنکند. اما زنان تأکید می یکپارچگی و احیای که بر اهمیت اجتماع،

تداوی ، ی زنانخود برای توانمندساز پروژة ةدرادامآید. واکر آغاز به حساب می

برای  و ی انرژی پویا استکه تجسم نوعمستقل از بدن را معرفی کرد، مفهومی  طبیعتروحی

رهنگ با فها آفریقایی-ییکایآمرذاتی میراث  آسایش فرد ضرورت دارد. تجلیل وی از پیوند

عناصر زندگی از جمله خصوصیات  همةوابستگی معنوی بین  برمریکا و تمرکزش آ بومی

اکنون زمان دل ای آلیس واکر در نقش یک نویسنده است. رمان دوم زندگی حرفه مرحلة
آن  مشخصةکه  یامرحله ؛جدید استی رفک مرحلةاو به این  ورود ةنشان گشودن است

 در مورد است. او« هستی»کل  با« انسان» اتصالاز  حاصلارچگی تجلیل از تقدس و یکپ

 نیازی برای یکپارچگی جسمیاهمیت ارتباط واقعی با طبیعت و محیط اطراف در حکم پیش

ل داستان خصیت اوبار سفر شمشقتفرایند به نداده است. این مقاله  دیگری و عاطفی توضیح

 بازسازیگیرد. خودجسمی و معنوی انجام میکه با هدف التیام  می پردازدبرای کشف خود 

ن گیرد. ایاو به طبیعت صورت می داوطلبانةنهایی شخصیت اول داستان از طریق رجعت 

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/l

ts
.v

5
1

i3
.7

6
4

9
8

  

https://jlts.um.ac.ir/index.php/lts/user/viewProfile/author/135476
https://jlts.um.ac.ir/index.php/lts/user/viewProfile/author/135474


 ومسشماره                           ات و علوم انسانی(فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه )دانشکده ادبیّ                            710 
 

ثبات گر را بیها نظم نمادینِ سرکوبکه شخصیت می شودآمده باعث دستبه ستقلال تازها

کار رده و انرژی بازیابی شده خود را علیه گسستگی ذهن بهب سازند، از تروما جان سالم به در

 .گیرند

 اصالت زن، شفای نیایی، یکپارچگی، گسست، طبیعتروحیتداوی  :هاکلیدواژه
 

 همقدم .1

که در  7های مادرانماندر جستجوی باغچهتحت عنوان  مقالات آلیس واکر ةمجموع اولین

بارة در مقدس یکتاب مانندخوبی در سطح جهان داشت و بازتاب به چاپ رسید،  7392سال 

زنان  ةقولمفیدپوستی که منحصراً بر نیسم سیشناخته شد. این کتاب پاسخی بود به فم 4اصالت زن

ای تی حاشیهموضوعا ةمثاباجتماعی را به طبقةکرد و نژاد و متوسط تمرکز می طبقةسفیدپوست از 

 آثار واکر به رسمیت شناخته شد، مفهومی نشانةدر حکم  اصالت زنگرفت. یده میو غیرمرتبط ناد

اوش کرد. کپوست تجلیل میزنان سیاه روزمرةمریکایی و تجربیات آفریقاییآکه از فرهنگ 

اد و ایج هایی پیروزمنددر نقش عامل هاآنپوست، ظهور نهایی های زندگی زنان سیاهپیچیدگی

ر دنیست اوست که یمکاران فمای ههبرابرگرا مرز بین آثار واکر و نوشته نیمه جامعةنوعی 

 جنگیدند. می ای مشابهجبهه

به منظور گنجاندن  مبتنی بر اصالت زن مرحلةای واکر تعمیم دوم در زندگی حرفه مرحلة 

 که 9زندگی با کلمهبا عنوان  واکر دومین مجموعه مقالات انسان و غیرانسان در آن بود. کل دنیا،

سنده از آن به مثابه کند که نویرا معرفی می 2طبیعتروحیتداوی مفهوم منتشرشد،  7399در سال 

ت و کلی برد. جستجوی واکر براییابی به آسایش و سلامت کلی نام میبرای دست راهکاری

 حرفةدوم  ةمرحلعناصر زندگی به بهترین نحو در  همةرفته بین ازبین احیای قرابتیکپارچگی و 

اکنون زمان دل گشودن ( و 7393) 1معبد آشنای منویژه در کند، بهنویسندگی او نمود پیدا می

 (.4002) 6است

                                                
1 . In Search of our Mothers’ Gardens 

2 . womanism 

3 . Living By the Word 

4 . eco-spirituality 

5 . The Temple of My Familiar 

6 . Now Is the Time to Open Your Heart 
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کند و آن را تنها راه و سخاوتمندی متجسم در دنیای طبیعی تجلیل می او از عشق، کرامت 

ا داند. نزدیکی واکر بپوست چه سفیدپوست( میافراد )چه سیاه چندپارةترومایی و علاج روان

دوباره  بود و باعث شد که اشگسستهپیوندهای بخش او برای بازیابی مریکا الهامآفرهنگ بومی 

ها و عبور از نظر آلیس واکر به معنای پذیرش تفاوتخودشکوفایی عناصر طبیعی آشتی کند.  با

دسازی نتوانم و هماهنگی با دنیای طبیعت، اتحاد این میان دراز مرزهای تعریف شده است و 

کید أهای کاربردی برای تحقق این خودشکوفایی مورد تعنوان استراتژیزنان و تکامل معنوی به

 قرار می گیرند. 

رزهای م ست که به منظورشکستنهارشخصیتیهای آلیس واکر ستهغالب اکثر نوش مشخصة 

 یتشخصمنحصراً از دید یک  بخشر رهاییی. این سمی شود انه انجامو مردسالار یاجتماعی، نژاد

شود. نیروی اساسی زندگی که برای بقا و رهایی انسان لازم است تجربه نمی متعهد به اصالت زن

ن اکنون زمان دل گشودعناصر زندگی فعال گردد.  همةسالم بین  رابطةباید از طریق ایجاد نوعی 
ظ هنری ابه لحهای قبلی خود را رماننویسی است که در آن تلاش نهایی واکر در رمان ،است

واقعی با انسان و دنیای طبیعی  رابطةکند. با وجود این، او هیچ جای دیگری اهمیت بررسی می

 یابی به یکپارچگی توضیح نداده است.را به مثابه راه نهایی برای دست

الت مفاهیم اصگرفته روی مطالعات انجام عمدةکه  آیدمیپژوهش  یشینةپدر این مقاله ابتدا  

 گیرد. بخش بعدی چهارچوبهای واکر را در بر میطور کلی رمانبهو  پوستینیسم سیاهی، فمزن

 یعتطبروحیاصالت زن و تداوی اصلی، یعنی مفاهیم انتقادی  مطالعةنظری مقاله است که به 

ش رمان نپردازد. در ادامه، خوامی پوستانسیاهگیری هویت تحلیل رویکرد واکر به شکل منظورهب

واهد خری نیز نتایج مطالعه ارائه گیشود. در بخش نتیجهواکر با توجه به مفاهیم نظری انجام می

 . شد
 

 پژوهش یشینةپ .2

است. فیلیپس در  نگاشته 7لیلی فیلیپسرا بررسی مفهوم اصالت زن ب ترین کتیکی از جامع

دهد. وی را توضیح می این واژهای رشتهری و ماهیت میاننظ سابقة( 4006) 4اصالت زنکتاب 

                                                
1 . Layli Phillips 

2 . The Womanist Reader  
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آن با دیگر  رابطةو  تحول اجتماعیایجاد  ن درثیر آأت ،اصالت زنهای نهفته در مفهوم یژگیو

تابش ک مقدمة. وی در گیردنادیده میها را نظریه مرزبندی ای کهکند، رابطهمیها را بررسی دیدگاه

نوعی دیدگاه تغییر اجتماعی است که در  اصالت زن»کند: گونه توصیف میاینمفهوم فوق را 

برای  هاآن هرروزةهای پوست و روشپوست و دیگر زنان رنگینزنان سیاه روزمرةتجربیات 

ان و زندگی انس رداندگن افراد و محیط را بازمیحل مسئله در زندگی عادی ریشه دارد... تعادل بی

نوعی تحلیل عملی فیلیپس  کتاب(. xx، ص. 4006)فیلیپس،  «دهدرا با بعد معنوی آشتی می

دهد: از الهیات، ادبیات، نقد، تاریخ، های مختلف را به خواننده ارائه میدر رشته این واژهعمیق از 

 مطالعات شهری.شناسی و شناسی گرفته تا انسانارتباطات، مطالعات فیلم و روان
پژوهشی  به چاپ رسید 4000که در سال  4نیستییتفکر فمبا عنوان  7کتاب پاتریشیا هیل کالینز

سعی  پوست است. اوهای زنان سیاهبرای تعیین نوعی استاندارد به منظور ارزیابی تجارب و ایده

وست بررسی پسیاه اجتماعی را در زندگی زنان طبقةو  ت ارتباط متقابل بین نژاد، جنسیتکرده اس

کند: به رسمیت گونه مشخص میپوستان را ایننیستی سیاهیهای متمایز تفکر فمکند. کالینز ویژگی

، میراث مبارزه، هاآن روزمرةپوست و تجارب زندگی شناختن پیوند بین آگاهی زنان سیاه

 ل به تعریفو می ، مقاومتگراییجنسیت ، مبارزه باپوستسیاه یرشدةتحقزنان بازسازی تصاویر 

ل هوکس، ای مثل آنجلا دیویس، بپوست برجستهنیست و سیاهیخود. این کتاب آثار متفکران فم از

یستی را نیگیرد و اولین نمونه از تحلیل ترکیبی از تفکر فمرا در بر می 9دره لوردآلیس واکر و آ

 گذارد.در اختیار خواننده می

پژوهشگران  ازدیگر شود، یکی بل هوکس شناخته می بیشتربانامکه  2اتکینزگلوریا و

های اصلی نژادپرستی و نیاز فوری به معرفی نوعی جنبش نظری برای پوست است که مقولهسیاه

ی: از حاشیه منیستیف یةنظرطور دقیق بررسی کرده است. وی در کتاب دادن به خشونت را بهپایان
ه دهد کنیسم ارائه مییکند و نوعی فمبررسی میدقت سیاست جنسی را به( 7392) 1تا مرکز

تعریف  گونهاینواقعی از دید بل هوکس  نیسمیبستگی، یکپارچگی و شفقت دارد. فمریشه در هم

                                                
1 . Patricia Hill Collins 

2 . Black Feminist Thought 

3 . Angela Davis, bell hooks, Alice Walker and Audre Lorde 

4 . Gloria Watkins 

 5. Feminist theory: From Margin to Center 
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سوخ رب ربردن ایدئولوژی سلطه که در سطوح مختلف فرهنگ غای برای از بینمبارزه»شود: می

رشد فردی مقدم بر  ی که در آناجامعهایجاد تعهد به  پرورش نوعی حسو نیز  کرده است

چنین  .(46، ص. 4000)هوکس،  «رار گیرد.های مادی قدی و خواستهامپریالیسم، گسترش اقتصا

آسایش جمعی  اندازةفردی به  تجربةاز نظر هوکس ، موضعی هم شخصی است و هم سیاسی: 

 اهمیت دارد.

منتشر شد. این  7397در سال  مهم دیگری از بل هوکس است که کتاب 7مگه یه زن نیستم 

ان از پوستو نژادپرستی سفید از یک طرف پوستسیاهیر تبعیض جنسی رایج در جوامع تأث کتاب

بر  کارکرد سیستم مبتنیهوکس  کند.ت بررسی میپوسمقام زنان سیاه بر تنزلرا  طرف دیگر

رود. نژادی و جنسی فراتر می شدةینهنهاددهد و از فرضیات را توضیح میتبعیض جنسی و نژادی 

 همةن کن کردبه ریشه ه دهد که متعهدجامعی ارائفمینیستی  یةنظراصلی او این است که  دغدغة

ر آن ای را به رسمیت بشناسد که دو جامعهپوستان باشد اهیتاریخ واقعی س و بیانگر اشکال ظلم

 .مرجح است جمعی بر تحقق آرزوهای فردیتمایل به تغییر 

ا کتابی ب در راآثار اصلی واکر مرتبط باانتخابی  جامعی از مقالات مجموعة 4هارولد بلوم 

های جستجوی نویسنده برای عشق و ارزش منتشر کرد. او 4001در سال  9آلیس واکرعنوان 

لی ثار اصهای کوتاه و آهای اصلی، داستانبخش او در رمانگیری هنر رهاییشخصی و نیز شکل

 او برای ةدغدغ بیانگر وضوحخود بلوم بر این کتاب به مقدمةکند. می بررسیاش را غیرداستانی

است و خود  2هرستون نیل زورا تأثیر تحت بسیار که–فرد نوشتاری واکر سبک منحصربهترسیم 

 حاضر زمان نیز و پوستانسیاه تاریخ یندةنما که اینویسنده ،باشدمی –واکر هم آن را قبول دارد

 .ستهاآن

 فضیلت: آلیس واکر و اخلاق موهبتکتاب خود تحت عنوان  مقدمةدر  1ملانی ال. هریس

پژوهشگرانی مثل کیتی  )که این مفهوموابسته به تکامل الهیات  (4070) 6مبتنی بر اصالت زن

                                                
.1  Ain’t I a Woman 

.2  Harold Bloom 

3. Alice Walker  
.4  Zora Neale Hurston 

5. Melani L. Harris 

6. Gifts of Virtue: Alice Walker and Womanist Ethics 
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ات یابد که این نوع الهیدرمی کند و( را ردگیری میاندکردهلورس اس. ویلیامز پیشنهاد کانون و د

و با تکیه  7برشیاز طریق نوعی تحلیل میان هاآنهای آلیس واکر دارد. ریشه در آثار و نظریه

های از دیدگاه وقرار داده تأکید  را مورد پوستزنان سیاه یچیدةپ یویتةسوبژکت برمفهوم اصالت زن،

ای جدید از باوری واکر از طریق ایجاد مجموعهزناند. از دید او، دینی و اخلاقی خود دفاع کرده

جارب ت و خوداتکایی، کفایت همگانی، تدبیر ارتباط متقابل، پذیری،ولیتئمانند مس هاارزش

 .کندای انقلابی باز تعریف میشیوه بهرا  پوستقبلی افراد سیاه زدایانةیتانسان
 9یکواچکارلا سیم نوشتة 4در آثار آلیس واکر شفادهندهکتاب زندگی کامل، اینجا و آنجا: بینش 

دهد رائه میدرکی جامع از مفهوم معنویت آلیس واکر ابه چاپ رسیده است  4001که در سال 

ر دنیا ددیدن و مشارکت  یوةشرود. این خرد معنوی به فراتر می اصالت زن مبتنی برکه از مدل 

 تأشن مریکاآاش به معنویت بومیان خصوص از علاقهای که بهشیوه، کندتوسط واکر اشاره می

احترام  ،یکپارچگیراه تحقق  تنها» کند:وضوح اشاره مییکوا بهچگونه که سیماست. همان گرفته

ن از است چراکه دانستمتقابل که عمیقاً معنوی  یارابطه آمیز است،ل و همزیستی مسالمتمتقاب

 شبکةاو اعتقاد دارد که، در نقش انسان، ما بخشی از  .(47، ص. 4001، 2)سیمیکوا یدآروح می

کپارچگی ، ی«زمین مقدس»د با خو یةاولارتباط  و باید از طریق بازیابی هستیم هستی یوستةپهمبه

 طبیعتوحیرتداوی با عنوان  و طبیعت زمین همزیستی برابرگرایانه با اینتجربه کنیم. دوباره را 

 شود. می معرفی 
. می باشد 1ایزابل تررداثر آلیس واکر  ترین مقالات در موردترین و ابتکارییکی از جذاب

های آلیس واکر: از در رمان طبیعتروحی تداوی، شفای جنسی و اصالت زن»عنوان  با هاین مقال

لیلی است بر تح به چاپ رسید و 4077در سال  «اکنون زمان دل گشودن استتا  مریدین

ها همچون ابزاری برای مبارزه علیه مفاهیمی که شخصیت «بودنفریقاییآ»معنویت و  هاینقش

گیرند. کار میبرداری بهداری و بهرهطولانی برده یخچةتارچندپارگی و ازخودبیگانگیِ ناشی از 

                                                
.1  intersectional analysis 

2. To live fully here and now: The healing vision in the works of Alice Walker 

3. Karla Simcikova 

4. Simcikova 

5. Isabelle Treard 
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شان را فردی« خود» با به رسمیت شناختن میراث اجدادی،آلیس واکر های قهرمانان زن رمان

 یابند.می خود را باز سلامت و یکپارچگی رده وبازسازی ک

 را پردازدمی  اکنون زمان دل گشودن است ی که به بررسی رمانپژوهشی مفید دیگر مقالة 

 اکر، دین آسیاییآلیس و د ناشناخته:جداا»تحت عنوان  4071 در سال 7گاندلینگ-ارتونکایل گ

 یهنر یوةشدقت تعامل پربار بین مفاهیم قومی متفاوت و به . این مقالهکرد منتشر «و اصالت قومی

ه اصالت یابی بواکر برای دست تصویر اجدادی خود تجزیه و تحلیل می کند. ةویژه واکررا در ارائ

ایجاد  واخلاقی  ،هنگی، تاریخیفر باورهایبال گنجاندن محیط طبیعی و دنفرهنگی و فردی به

 تعامل ثمربخش بین همه عناصر زندگی است.
 

 پژوهشچهارچوب نظری  .3

صدای زنانه و  دامنةگسترش  درصددهمواره  تبارآمریکایی آفریقاییت داستانی زنان ادبیا 

نی چون تر با عناویکه پیش نویسنده پوست بوده است. این زنانواقعی زنان سیاه« خود»بازنمایی 

بسیار مورد توجه نویسندگان اخیر  یهادههشدند در دوم و غیرآکادمیک کنار گذاشته می ةطبق

آن  شخصةمهستند که  یبستر تاریخی خاصپوست محصول نویسندگان زن سیاهاند. قرار گرفته

د واننهایی بوده است که بتروی خلق شخصیت هاآنظلم است. بنابراین، طبیعی است که تمرکز 

 آشکار سازند.را  ذاتی و پنهان خودو پتانسیل رده خود را کشف ک استقلال درونی

 خود اختصاصبه در تاریخ طولانی مبارزه جایگاه ممتازی را تبارهای آفریقاییآمریکایی

تن کیشان خود را به شکسن، همهمگام با سایر مبارزاپوست از نویسندگان سیاه بسیاری اند.داده

ریخ تا مشخصةازآنجاکه ند. توانمندسازی مجدد دعوت کرده صدساله و تلاش برای سکوت چند

پوستان دوگانگی، تناقض و تغییرپذیری است، راهی قطعی برای بقا و اظهار هویت و فرهنگ سیاه

پوستان با بسیج عمومی سیاهتا  ای لازم استشخص وجود ندارد. بنابراین نوعی گفتمان محاوره

 ها برانگیزد.آندر  خودشکوفاییی برارا نوعی اشتیاق جمعی 

دا با ر را ابتآلیس واک نوشتة اکنون زمان دل گشودن استرمان  پژوهش حاضر بر آن است تا

 رحلةمای که ارائه کرده است بررسی کند. در شفادهنده ینشبواکر و  اصالت زن ةبر نظریتمرکز 

                                                
1. Kyle Garton-Gundling 
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ه ب طبیعتروحیتداوی براز موضع آغازین خود و تمرکزش دوم، دورشدن تدریجی نویسنده 

شناسی شود. رویکرد و روشیابی به ثبات جسمی و عاطفی بررسی میای برای دستمثابه وسیله

اده از این و با استفهوکس و آلیس واکر است  بل پیشنهادیفته براساس مفاهیم انتقادی کارربه

ها برای ارزه شخصیتهای سلسله مراتبی و جنسی و مبتغییر و واژگونی هژمونیفرایند مفاهیم، 

 گیرد.و بررسی قرار می شان مورد نقدابراز عقیده و بازیابی هویت اجدادی

 آلیس واکر اصالت زن از نگاه .1. 3

 های مادرانماندر جستجوی باغچهخود تحت عنوان  مجموعه مقالاتاولین  آلیس واکر در

 گونه است:کرد. تعریف او از این اصطلاح این معرفی را« اصالت زن»اصطلاح 

زنان  کهنآبخشی به زنان در برابر مردان است. بیشتر از از اولویتفراتر که معنایش اصطلاحی 

پوستان های فرهنگی سیاهخواهند جدا از مردان زندگی کنند. در واقع، اگر بخواهیم با ارزشب

یی، پیوستگی با کل جامعه و دنیا را تأیید کند، جای جداسازگار باشیم....این واژه باید، به

 (97، ص. 7399)واکر،  ارتباط دارد.و  کندمی کسی کارکسی با چههچ کهایننظر از صرف

که  اندداده مورد استفاده قرار سرعتبه پژوهشگران خارج از گفتمان ادبی نیز رااین اصطلاح 

محور است که به دنبال نوعی دیدگاه فرهنگ اصالت زندی و گویابودن آن دارد. نشان از سودمن

اصالت . است آن اشکال همة در خشونت توقف و اهآن از گذر یا انکار نهها دادن تفاوتآشتی

 و بچشند را خود درونی زندگی طعم که کندمی دعوت را همه خود تمرکززدای یوةش در زن

غیرایدئولوژیک است و به زندگی روزمره یرآکادمیک و غ که کندمی مشخص را فعالیت از حالتی

 شود.مربوط می

چاپ 7399در سال که ش اتمجموعه مقال مقدمةترین تعریف واکر از این اصطلاح در جامع

طور ماهرانه مفاهیم نهفته در این اصطلاح را توصیف به آنبندی چهار تقسیم است. شد، آمده

 کند:می

 اصالت زن

 خیال، غیرمسئول، غیرجدی.( .... معمولاًدخترگونه، یعنی بی گونه )در مقابلبرگرفته از زن .7

 به رفتار افراطی، جسورانه، شجاعانه یا خودسرانه اشاره دارد....
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 گرایش جنسی باشد یا نباشد. چه همراه با رد،زنی که زن دیگری را دوست دا همچنین .4

را دوست دارد. به بقا  نهد، زنان....گاهی مرداندهد و ارج میزنان را ترجیح می فرهنگ

 کپارچگی کل افراد، مرد و زن، متعهد است.یو 

را  تکاملعشق، غذا و  موسیقی دوست دارد. ماه را دوست دارد. روح را دوست دارد. .9

 دوست دارد. مبارزه را دوست دارد. فولکلور را دوست دارد. خودش را دوست دارد.

، 7399)واکر،  دارد. رغوانیبنفش با ا سم دارد که رنگهمان رابطه را با فمینیاصالت زن  .2

 (xii-iiص. 

این تعریف طولانی بیانگر تعهد واکر به برقراری تعادل است و نوعی تحول مهم در یک 

ترومایی روی دهد. او باید از  تجربةدهد که ممکن است بعد از یک دختر نوجوان را نشان می

اهانه تلاش نماید رؤیاها و مراسم مشترک خود عبور کرده و یاد بگیرد به دیگران توجه کند و آگ

. آلیس اشندمی بن پوستاجمعی سیاه تفکر بیانگرهایی که ید، راه و رسمپوستان را کاوش نماسیاه

د و کنهای مختلف ظلم نفوذ میکند که به حیطهتمرکز می اصالت زن فطریماهیت  برواکر 

بقا است که روی کشف  یاستراتژنوعی  اصالت زندهد. همه را هدف قرار میآسایش جمعی 

 شود.ویایی و یکپارچگی متمرکز میخود، مقابله، پ

 ندةکنمتحول یاستراتژرا در حکم نوعی مرتبط با اصالت زن عریف واکر استانداردهای ت

نوازی ناو مهم گریمیانجیز طریق گفتگو، هماهنگی، ای که اکند، استراتژیاجتماعی تعیین می

کند. خرد پرورش را هم از درون و هم بیرون گروه فراهم میامکان اصالت زن نماید. عمل می

خود آید و صحنه را برای عشق متقابل و نیز عشق بهشخصی لازم برای خودبسندگی از عشق می

، هماهنگ و دموکراتیک بین افرادای هرابط باخود. نی عشق به طبیعت و عشق بهکند: یعآماده می

التیامی نهایی از طریق -کند و خودعمل می 7پالاروان شفادهندةنوعی  همچون طبیعت و روح

 شود.حاصل میپوستان اصیل سیاهگاهانه به فرهنگ بازگشت آ

 طبیعتروحیتداوی  .2. 3

تجو شود، جسیاد می طبیعتروحیتداوی گاهی از آن با عنوان زمین، که  به وابستهمعنویت 

در سراسر  بومی افرادکه اغلب  طبیعتروحیتداوی طبیعت است.  بای برای برقراری ارتباط معنو

                                                
.1  cathartic 
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ا کنند هم طرفدارانی پیدکه احساس بیگانگی و انزوا میمیان غربیان در  ،کنند یمجهان تمرین 

این اعتقاد است که همه چیز در عالم  یةپاکرده است. اساس این نوع از معنویت غیردینی بر 

از  به معنی تجلیل طبیعتروحیتداوی رس و دارای قدرت است. دستهستی زنده، هشیار، قابل

ر او رشد سازگ متعادل از منابع استفادةاشکال زندگی،  همةای حیات، احترام به ماهیت چرخه

ها و راهی است برای بازگشت به تعادل، به ریشه طبیعتروحیتداوی طبیعت و انسان است. 

 دهد:این اصطلاح را به شکل زیر توضیح می 7درمان. ایزابل ترد انسانی واقعیخو
شده با زمین و محیط فرد )هم توان همچون نوعی پیوند ترمیمرا می طبیعتروحیتداوی »

ترکیب شده است  4ییگرات که با باور اجدادی به جانمحیط عاطفی و هم طبیعی( در نظر گرف

انه است. انگارمحلی برای زندگی ارواح انسان ةآن تمایل به در نظرگرفتن جهان به مثاب مشخصةو 

 یةبخ و مثل نوعی متصل می کندم هفرد را دوباره به شکستةهویت  قطعات گسستهاین مفهوم 

  (92، ص. 4077، 9)ترد «کند.معنوی عمل می

شود، تجسم انرژی یاد می 2اوقات از آن با عنوان پاگانیسم که گاهی طبیعتروحیتداوی  

پویا است که از جسم فیزیکی جداست و برای آسایش و یکپارچگی یا تمامیت فرد ضرورت 

ره دارد و نوعی هارمونی اشا چیزها همةبه وحدت  طبیعتروحیتداوی افریقایی،  فلسفةدارد. در 

نند. کرا تکمیل مییگر است. اجزای مختلف کل در مقابل هم قرار ندارند بلکه همد 1وجودگرایانه

 ایکند و مقولهکه علیه چندپارگی عمل می استکننده نرژی متحولا ین واژه اشاره به نوعیا

 :کند کهادعا می فضیلت موهبتآید. ملانی هریس در اساسی در رمان واکر به حساب می

 وتر اشاره دارد: به نوعی وحدت، یکپارچگی [ به چیزی بسیار عمیقطبیعتروحیتداوی »]

انسانیت و خلقت. این اصطلاح با فحوای اخلاقی درآمیخته است، همچون  همةپیوندی بین  هم

و  سازد که وحدت، برابری، آزادیمی کند و این ادعا را مطرحنوعی مفهوم اخلاقی عمل می

 یعتطبروحیتداوی های خلقت قرار بگیرد. بخش همةافراد و  همةحقوق اساسی باید در اختیار 

                                                
.1  Isabelle Treard 

2. animism 

3. Treard 

.4  paganism 

5. existentialism 
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ه عمق یابد و بهای نژادی یا فرهنگی گسترش میو حلقه انسانیک پیوند صرف بین  فراتر از

 (61-66، ص. 4070. )هریس، رسدمی «مادر زمین»های خود افشک

یت شناختن به رسم و بیانگر معنویت شناسی،کیهان سی،شناترکیب بوم طبیعتروحیتداوی 

قدرت شفابخشِ ذاتی طبیعت است؛ فصل مشترک شهود و بدن است که به برقراری مجدد تعادل 

اده برقراری پیوندی دوباره بین م ین تعادل به معنایانجامد. اعاطفی می فیزیکی و رفتةدست از

ی و رشد و سکون است. اثر نهایی چنین بازگشت فعالیت و استراحت، نور و تاریکی و متافیزیک،

مک فرد کو به سازدمیاین توسل به طبیعت روح را پاک  به طبیعت بقا و معاش خواهد بود.

 اش کنار بیاید.کند با خود درونیمی
 

 اثر آلیس واکر اکنون زمان دل گشودن استبررسی  .4

 انهای مادرانمدر جستجوی باغچهمریکا اولین بار در آنزدیکی آلیس واکر با فرهنگ بومی 

 مردماتحاد  راه نهایی برای ةمثاب که وی از یکپارچگی و سلامت معنوی به، جاییمطرح شد

اش به بازسازی توجه بود که 7399در  زندگی با کلمهطرفداری کرد. با وجود این، بعد از انتشار 

زمین تغییر یافت. همزادپنداری با مادر  یارةسها، محیط اطراف و بین انسان گسستهپیوند 

چندفرهنگی نوعی مقاومت  یهویت ازسازیو ب بود 7پوست چروکیسرخ یلةقبمادربزرگش، که از 

 حرفةدوم  مرحلةآمد. این هویت چندبعدی به بهترین نحو در حساب میبرای آلیس واکر به

اکنون زمان دل ( و 7393) معبد آشنای منهای ویژه در رماناش بازتاب یافته است، بهنویسندگی

 (.4002) گشودن است
اکنون و  (7339) 4ر پرتو لبخند پدرمکه با آثاری مثل د دومین مرحله از نویسندگی واکر،

 متفاوت، اگرچه مکملق نوعی مفهوم اغلب از طری شود،آغاز می (4002) زمان دل گشودن است

تقابل عنوان ارتباط مبه گستردهطور به ین واژه. اطبیعتروحیتداوی شود: یعنی مفهوم ان میبی

ان و رهایی انس شود که حاوی نیروی زندگی لازم برای بقاانسان با محیط طبیعی تعریف می

یکپارچگی تجلیلی است از تقدس و به چاپ رسید  4002سال آخرین رمان واکر که در است. 

 شود.کل هستی حاصل میبا انسان  تصالکه از طریق ا

                                                
1. Cherokee 

2. In the Light of My Father’s Smile 
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است.  ،طبیعتروحیی اصالت زن و تداوی ای، یعنهپای یاستراتژدو  برحاضر  مطالعةتمرکز 

اتخاذ اکنون زمان دل گشودن است با عنوان  4002آلیس واکر در رمان سال  را یاستراتژاین دو 

فعال سازد و تحول تدریجیِ عاطفی  ،که اغلب زن هستند ،را هاشخصیتتا صدای خاموش  کرد

روشنی ل بهودنبال نماید. این تحاز طریق توسل به طبیعت را های اصلی و نیز فیزیکی شخصیت

شخصیتی که با برقراری  ، شخصیت اول رمان، انعکاس یافته است،7در شخصیت کیت نلسون

 رسد.استقلال می درجةبا طبیعت اطراف خود به منتها  ماهنگو ه ابلمتق رابطةنوعی 
 : کلید بقااصالت زن .1. 4

پوست هزنان سیا کاوش شرایط بغرنج اولین تلاش نویسنده برای اکنون زمان دل گشودن است

پوست مرد و زن، سیاه ها،شخصیت همةبه  پیروزمند است. واملدر نقش ع هاآنو ظهور نهایی 

شود و این نگاه برابرطلبانه به و سفیدپوست، فرصت برابر برای تعریف خود داده می

کند. او را مشخص می نیستیفم رزمهم های واکر و همکارانخط مرزی بین نوشته ،خودبازسازی

است: او مظهر  باور، تجسم یک شخصیت زن4تریشخصیت اول رمان، یعنی کیت نلسون تاکینگ

اری شخصی است. با هایی بسیار مهم برای رستگود در حکم ویژگیخخودشناسی و عشق به

سوابق قومی متفاوت انجام با  هاتعداد زیادی از شخصیترا ر استعاری سی این وصف، این

 دهند.می

آن است نبال به د ای است که از آیین بودا ناخشنود است و بنابراینتری نویسندهکیت تاکینگ

فراد دیگری که های کلرادو و آمازون با گروهی از اماجراجویانه به رودخانهی سفر که از طریق

 9«ییج»معنویت اجدادی واقعی خود را احیا کند. او با کمک  هستند( به دنبال شفا )و اغلب زن

 .گذاردرا پشت سر میبار تطهیر جسمانی و معنوی مشقتفرایند یک  2«دوای مادربزرگ»ا ی

 دربازگشت به خانهد؛ روخود میسفر درونی است و به دار اصالت زن رفنیز ط ، همراه کیت1یولو

 اند.هر دو از لحاظ معنوی احیا شده

                                                
.1  Kate Nelson (Talking Tree) 

2. Talking Tree 

3. yage 

4. “yage” or “Grandmother Medicine” is a natural, herbal potion used by Indians as a healing 

substance. 

5. Yolo 
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ن پوست که در سشود، نویسنده و هنرمندی سیاهرمان با بازنمایی کیت نلسون آغاز می این

 خستگی ور اسرارآمیزی در حال تغییر است. طواش بهکند زندگیپنجاه سالگی احساس می

او » :ناامیدی سرتاسر وجود کیت را فراگرفته و دیگر اثری از شادی و نشاط ذاتی او نیست

احساس کرده بود که طبیعت زیر پایش تغییر کرد. یا روی پایش، چون آن تغییر به زانوهایش 

 ککردند. این برایش وحشتناغژغژ مینشده کاریهدایت شده بود... زانوهایش مثل لولای روغن

باستانی خشک در وسط جنگلی  رودخانةخواب یک درهر شب (. 77، ص. 4002)واکر،  «بود.

از  اخود برای نوشتن ر یزةانگای مرموز . او به شیوهاست به دنبال حیاتدر آن که  بیندرا می

 است. مشتاق یافتن راهی برای احیای معنوی خودو  دست داده

دید خود را همچون فردی میو . اها او را گرفتار کردالاولین ازدواج غیررمانتیک کیت س 

هایش بود و توسط شوهر اول گرفتار دارایی درجة(. او در 41« )گذشتکه زمان از کنارش می»

 اهانةخودخوهای طمع و خواسته اش توسطتبدیل شده بود. زندگیهایش به فردی نامرئی و بچه

کرد به شدت تلاش ای نسبتاً بزرگ زندگی میدر حال از دست رفتن بود. او که در خانه هاآن

ال حروزمره، وی را کسل و بی یهودةبو این تلاش  هفت اتاق خالی آن را تزئین کند همةداشت 

، ص. 4002واکر،  «غضی از سر اندوه، نومیدی و خشم. بگلویش را گرفته بود بغض»رده بود: ک

 یةولا باورانةزنکیت تسلیم اولین ازدواج تحقیرآمیز خود نشد و خود را آزاد ساخت. تلاش (. 41

 شد:او برای ابراز وجود بدون تغییر سبک زندگی و محیط اطرافش کامل نمی

که اینبا  کرد.درون خود احساس مینوعی فروپاشی بود که در  انعکاسمحیط اطرافش 

اش اطراف او در کرد خانهر فروش آن بود.... احساس میاش را دوست داشت مرتب به فکخانه

 اهناگ به ،آمدندبه خیال او می ه در طول روزکطور که وقتی والدینش بود، همان حال فروپاشی

داشت که از آن استقبال  شدند. نوعی احساس آرامش، نوعی احساس رهاکردن وجودمحو می

هایش بلکه چند صد دلار اسکناس را هم سوزاند تا به تنها بعضی از نوشتهیک روز نه کرد.می

 (.72-79، ص. 4002واکر، ( .اش نبودندزندگی الهةخودش نشان دهد که آن چیزها 

ی انرژی منبع حیات کرد و سعی داشت نوعیاش تقلا میاو که برای یافتن معنای واقعی زندگی 

اعتنا و کرد، اما حالت بیهای مدیتیشن شرکت شدن پیدا کند برای مدتی در کلاسبه منظور احیا

 «گذاشتیاسر دنیا را کنار مپوستان و سفیدپوستان فقیر در سرزردپوستان، سیاه»که مربی  سرد
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اش را در طبیعت واقعی یشةرداد. او محرابش را برچید و او را آزار می (.2، ص. 4002)واکر، 

تجوی که در جس شت در کنار تعدادی از افراد دیگربیشتری از زندگی دا مطالبةپیدا کرد. او که 

شفا بودند به کلرادو سفر کرد. در سفر دومش به آمازون به این توانایی دست یافت که آرامش 

 درونی را تجربه کند و آن را با دیگر همسفرانش به اشتراک بگذارد.

 ای را با دیگر زنانیت که به تمرکز روی آسایش خود راضی نیست پیوندهای صمیمیک 

معنوی  ای از لحاظکند. او اولین جستجوگری بود که تحت تأثیر دوای قبیلهدیده برقرار میرنج

ا هخلسه و قدرت را روی سنگ ینةزممثل هنرمندان قدیم که دانش خود در  و حال،»شفا یافت: 

 هایانسان همةبه خود ر مورد عشق بهدرا توانست یک پیام ملایم و ماندگار می کردند،حک می

خود، که کیت تازگی به آن خودشناسی و عشق به(. 21، ص. 4002)واکر،  «روی زمین بدهد

شود. او احساس خود آلیس واکر محسوب می باورانةزن الگویده است، پیروزی نهایی در رسی

م طول ادانستی تممی با هم، مثل بودن در قایقی کوچک بود، همه»کند: گونه توصیف میرا این

و اگر بخت یار باشد به  با امیدواری به مقصدت خواهی رسیدو  کردهرودخانه را با هم طی 

 (. 21، ص. 4002)واکر،  «د کردنجایی خواهی رسید که از تو استقبال خواه

باور واقعی، عشق کیت به دیگران هم انتقال پیدا کرد. این آرامش درونی در در نقش یک زن

اوز در مورد تج 7کرد که دل بگشایند. لالیکایق مییافت و دیگران را تشوچشمانش انعکاس می

ز را 9در مورد پدربزرگش صحبت کرد و حتی ریک 4یک مرد به او صحبت کرد. میسی

 هاگ، آرماندو ت، لالیکا،)میسی، کی هاآننوعی صمیمیت در میان »اش را فاش ساخت: خانوادگی

، 4002)واکر،  «رسید و احساس شیرینی داشت( وجود داشت که بسیار باستانی به نظر می…و

یاد  هاآنبه  )راهنما و مربی بومی( های آرمانداو آموزه« مادربزرگ». بازدید جمعی از (766ص. 

تمایز قائل صرف وجود داشتن  بدانند و بین زندگی واقعی و داد که از ته دل قدر زندگی را

شوند. الوهیت و تعالی به شکل دیگری بازتعریف شد و نوعی منبع قدرت فراگیر در طبیعت و 

با  هارمونیک رابطةاز لزوم ایجاد یک  صریح ییبازنماکار گشت. این نوعی محیط اطرافشان آش

                                                
1. Lalika 

2. Missie 

3. Rick 
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 خشب در که شودمی یاد طبیعتروحیتداوی  عنوان با آن از اغلب که اصطلاحی ؛است طبیعت

 .شد خواهد بررسی بعد

 عت همچون منبعی برای تأمل در خود: طبیطبیعتروحیتداوی  .2. 4

لهین متأ توجه وردم همیشه ،فیزیکی دنیای از فراتر بسیار دنیایی با افراد ارتباطفرایند  ،معنویت

 از یاریبس هدف همواره ییاستعلا و مقدس یطةح نوعی به انسان دسترسی. است بوده فلاسفه و

، اصطلاحی که طبیعتروحیتداوی تادان منتخب بوده است. اس گونةالهام و عمیق هایآموزه

 اکنون زمان دل گشودن استطور خاص در رمان های آلیس واکر و بهطور عام در اکثر نوشتهبه

تأکید بر این واقعیت است که این تعالی مقدس بدون توسل  استفاده و از آن دفاع شده است،

تعادل ظریف  دوبارةترین راه برای برقراری دست نخواهد آمد. امنآگاهانه به طبیعت به

 احترام به طبیعت و قدردانی از آن است. 7سانانسان/ان

بینیم. کیت در سالن مدیتیشن میساله است،  11ای ، که نویسندهرا اولین بار کیت نلسون  

از  های تکنولوژیک افراد راها از طریق پیشرفتای است که سالشدت منتقد تمدن ظالمانهکه به

ن را درختان . اطراف سالن مدیتیشمی بردخته است به مدیتیشن پناه شان بیگانه ساانسانیت غریزی

رفت احساس کرد که یتیشن در حیاط راه میسرخ احاطه کرده است. او که در حالت مدچوب

یکی  هکاینتر از اش خیلی پیشاو از این احساس که پاشنه»شدت با طبیعت هماهنگ است: به

برد. مدیتیشن به این شیوه باعث شد کرد لذت میاز انگشتان به زمین برسد زمین را لمس می

، 4002)واکر، « جدیدش سازگار بودو این با اسم  یک گیاه کند است اندازةاحساس کند که به 

طبیعت تسلی یافته بود چیزی در بخش تأثیر آرامش درختان بزرگ و یةسااو که در . (9ص. 

 طبیعتش فعال شد و یک ندای درونی آن را صدا زد. پرندةش دوباره زنده شد: لبق

رد کجا عمل نواقعی و رفتن به آ رودخانةیکی از دوستانش برای یافتن  یةتوصکیت به 

 «ادورکل رودخانةانگیزترین رودخانه را انتخاب کرد: یعنی ترین و چالشترین، سریععمیق»و

های سریع و خروشان رودخانه در واقع در ذهن و بدن او جریان موج .(72، ص. 4002)واکر، 

ها که در طول یک عمر نوعی خروش درونی، گویی که صدای حجم عظیمی از واژه»داشتند، 

)واکر،  «اشتند از بدنش خارج شوندحال سعی د کردندو همزمان صحبت میجمع شده بودند 

                                                
.1  human/man 
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اید طولانی شفا یافتن بود که بفرایند حله در تطهیر جسمی کیت فقط اولین مر. (49، ص. 4002

زدن شد. معنایی جدید از زندگی در بدنش در حال جوانههای آرماندو کامل میاز طریق آموزه

 بود:

 کرد، گویی که در فضای باز اطرافشرفته بود و احساس سبکی می از بین آشوبشحالت دل

اش اش ساحل رودخانه بود. منظرههای تنگه بود.... کف خانهور بود. دیوارهایش دیوارهغوطه

ها آرزویش را داشت.... رؤیاها که مدت خانةور بود، در این بود. او در این آزادی غوطه آسمان

انفجار جمع شده  نقطةای که.... تا شد. نوعی هیجان. انرژیاطع مینوعی از انسانیت از بدنش س

 .(43، ص. 4002)واکر، بود. 

تازگی در ذهن و جسم خود یافته بود باعث شد که جادوی که کیت به بالیاحساس سبک

 کامل شد. بار به آمازونفر دوم، اینس شفای روحیش درفرش را مزمزه کند. س

جمع کسان دیگری دید که در جستجوی دوا بودند: پنج مرد و دو زودی خود را در کیت به

 7تحت نظارت آرماندو خوارز هاآنسمت جنگل آمازون روانه بودند. همگی زن که همگی به

یا ییج را معرفی کرد. این معجون « دوای مادربزرگ»بودند، یک کاهن بومی چهل و چند ساله که 

بدن را تطهیر کند، تصوراتی را در ذهن جستجوگرها تا  دشیاهی باعث استفراغ و اسهال میگ

 ایجنبه واقع در که ایالهه نماد تجسم، را «مادربزرگ»آورد، و شکاف بین مسافران و وجود میبه

 معیج تجربة به است، آفرینشگر منبع یک خود که آمازون، رودخانة. دکرمی پر ،است «خود» از

 .بخشدمی ارزش و وزن بودند شفا و سلامت جستجوی در که افرادی

را  ارتعاشات ظریف آن همةشود که او بتواند وابستگی نزدیک کیت به طبیعت باعث می 

خواندند. و آواز می زدندکردند، سوت میدند، صحبت میزموجودات حرف می همة»حس کند: 

های . او چرخه(19، ص. 4002)واکر،  «و همه چیز در حرکت بود کردندکار را میوفور هم اینبه

 اکند بخشی از آن آزادی ریابد و آگاهانه تلاش میطبیعی و فصول عادی در طبیعت را درمی

 هایش مواجه شود: به کیت یاد داد با ترس «مادربزرگ»و  درک نماید

کنی خوشحالی خودت است. آسایش خودت، چیزی که بسیار تلاش چیزی که نابود می

خودت. شادی خودت... هر آنچه که لازم است این است که  یهنذام آن را بسازم. آرامش کرده

                                                
1. Armando Jurez 
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. دیگر را بشناسندهمبا یک نگاه  ود ا درک کننهمه به یک ذهن واحد تبدیل شوند... یکدیگر ر

 .(11، ص. 4002)واکر، 

گیری او در آمازون کمکش کرد تا از طریق روح نیاکانش به روشنگری معنوی دست گوشه

 ةگفتاصطلاح تمدن زندگی کرد، تمدنی که به یابد. کیت به مدت چند هفته به دور از به

)واکر، « )است که اسم دیگر من است« رام نشده»آن زدودن دنیای  یةاولهدف « »مادربزرگ»

و کیت اولین کسی بود  تجسم سرزندگی و نیروی زندگی بود« زرگمادرب» .(731، ص. 4002

 رفع شد.« مادربزرگ»اش با اش سر باز کرد و از طریق همزادپنداریشدههای سرکوبکه ترس

اه کند. همررا تجربه می« خود»نوعی معنای اصیل از  دوبارة بازسازیفقط کیت نیست که 

ر استعاری و بازگشت به خانه را پشت سر گذاشته است. وقتی یوی، یولو، نیز جداگانه نوعی س

ه تر شد. یولو ککیت در سفرش به کلرادو یولو را ترک کرد خلاء درونش ]درون یولو[ ضعیف

 که رودخانه در جایی، بیند. اسم یولورود و خواب میمیدر افکارش غرق شده است به خواب 

 دیدارش اب او سفر. بگیرد پیش باید که دارد مسیری از نشان ،گیردمی شکل خطرناک هایتنداب

اند اما همچون یک دنیا آمدهبومی که مرد به 9یماهو دو شود،می ختم 4آلما عمه و 7پرلو عمه از

 دهد:گونه شرح می. ماریا لورت پیام عمه پرلو را ایناند زیسته زن

مریکا آهایی است که فرهنگ معاصر و سیاست این پیام تندرستی خاص یکی از آن زیرروایت

 ،سیاره انجام دهند یندةآتوانند برای خودشان و افراد عادی چه کاری می کهاینکند. را نقد می

 و مهعا فرهنگ زیانبار و سمی تأثیر از و... بخورند، سالم غذای سازند، رها اعتیاد بند از را خود

، 4077، 2)لورت .است جهانی صلح امکان و آزادی نوعی حاوی کنند، دوری جمعی هایرسانه

  (401ص. 

کند و عمه پرلو آن را به زبان ای که آلیس واکر از آن طرفداری میرابطه،این نوع از هویت 

 راودةمهای نژادی، فرهنگی و طبقاتی است و مثالی از ستم همةنوعی مخالفت آشکار با ، آورد می

اصلی  ستةهکنی خودبینی و اعتقاد به آینده دهد. کاشتن بذر شادی، ریشهمتقابل را پیشنهاد می

                                                
1. Aunt Perlu 

2. Aunt Alma 

3. Mahu: a third sex which is neither feminine nor masculine 

4. Lauret 
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ند به کپیام عمه پرلو است. یولو که پیام عمه را درک کرده و در تطهیر جمعی گروه مشارکت می

قوی  ای، فرهنگ و محیط اطرافش به آشتی رسیده است به اندازهگردد. او که با خودخانه بازمی

را که  اش با کیتشدهپیوندهای قطع و تاریخ شخصی و فرهنگی را تحمل کندشده است که بار 

 سازد.تر از قبل هستند دوباره برقرار میتر و واقعیبسیار قوی
 

 گیرینتیجه .5

متفاوت  ها و ژانرهایخود گرفتند. تلاقی ایدهبه ترآثار واکر در پایان قرن بیستم بعدی معنوی

اکنون زمان دل گشودن فکری بالاتر داشت.  مرحلةدر آثار پایانی او نشان از صعودش به یک 

عال روند تا جایگزین انفآن تطهیر جسمی و عاطفی است که کنار هم پیش می کنندةمنعکس است

د داری ظاهراً به پایان رسیداری شوند. تاریخ بردهگرایی رایج در سیستم سرمایهغالب و مصرف

 های اصلی در رمانشخصیت همةجد اصلاح نشده است. شناختی تا کنون بهداری رواناما برده

 داریبرده ماندةیباق زنجیرهای تا می گذارند پیشگامشانقدم در راه  گ(، هاکالالی یولو، کیت،)

 .بردارند میان از را

کیت نلسون اولین شخصیتی است که به گروهی چندفرهنگی از افرادی پیوست که به دنبال 

م گفته اش همشترک زندگی یخچةتارسلامت و شفا بودند. همزمان که کیت بدنش را تطهیر کرد 

اش آشتی کرده است به جایگاه یک شفادهنده ارتقا شخصی یخچةتارگشاده و با  دلشد. او که 

همان  تریِ خردمند و بابصیرت تغییر یافت:یابد. کیت نلسونِ ازخودبیگانه به کیت تاکینگمی

 هایهای مقاومی مثل میسی را رقم زد. حرفعامل مشتاقی که آن تحول دراماتیک در شخصیت

خلاصه  رندها باید در پیش گیکه شخصیترا ن مسیری تریبه بهترین نحو سالم« مادربزرگ»پایانی 

چیزی که جزیی از وجود توست والاتر از چیزی است که به تو چسبیده شده است، »کند: می

 (.404، ص. 4002)واکر، « صرفاً چون مال توست

فرد ساز برای رسیدن به عاملیت منحصربهنوعی سفر متحول ارائة آلیس واکر 4002رمان سال  

داوی تبخشد تا وی را وسعت میافق فکری  ،اکنون زمان دل گشودن استاست. رمان پایانی او، 

بی به عاملیت و یکپارچگی یابعدی مکمل در مسیرش برای دست ةرا به مثاب طبیعتروحی

در  آن چیزی که او همةترین بازنمایی داستانی از نوان واقعیعدربرگیرد. از این رمان بهشخصی 
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های پایانی داد یاد خواهد شد، رمانی که حرفنوشت و انجام میکرد، میاش فکر میزندگی

 کند: یعنی یکپارچگی شخصی و خوداتکایی.ای هنری اجرا میرا به شیوه« مادربزرگ»
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