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 چکیده:
از    شناسیهاي اخیر پژوهشهاي سبکدر دهه  زمینه و هدف: رشد بسیاري داشته است. یکی 

شناسی بررسی سبک فکري و نوشتار زنانه است. در برخی رمانهاي  هاي سبکها و حوزهشاخه
اند باوجود آنکه شخصیتهاي اصلی داستان زنان، که توسط نویسندگان زن نیز به نگارش درآمده

به مردان به نمایش  زن هستند، با نگرش منفی در قالب سطح فکري و فرهنگی پایینتري نسبت
سازي و ایجاد تصورات منفی علیه آنان سخن گفته شده است. در گذاشته میشوند و با خرافات

این پژوهش هدف اصلی بررسی احساس منفی نویسندگان زنان معاصر درمورد شخصیت زن در 
 پور میباشد.پور  و منیرو روانیسبک فکري  شهرنوش پارسی

شناسی فکري شیوة توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش سبکاین جستار به    روش مطالعه:
 اند.ها از آثار دو نویسندة مذکور  بصورت تصادفی انتخاب شدهانجام شده است؛ مصادیق و نمونه

سازي علیه زنان، احساس منفی شخصیتهاي زن در رمان به یکدیگر و خشونت خرافات   ها:یافته
فمن نظریات  برخالف  هم  علیه  رمانهاي  افقی  در  مردساالري  قدرت  تقویت  راستاي  در  یستها، 

 موردنظر بصورت واضحی مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است.
پور  شخصیتهاي اصلی داستان زن هستند، اما زنان پور و روانیدر رمانهاي  پارسی  گیري:نتیجه
و مهمترین دغدغه و  دارند    به مردان تحصیالت و فعالیتهاي اجتماعی و فرهنگی کمترينسبت

پیش مسائل  آنان،  جمله  مشکل  از  معاصر  نویسندگان  برخی  فکري  سطح  در  است.  پاافتاده 
پور، زن تحت تأثیر گفتمان غالب یعنی گفتمان مردساالر قرار دارد و بنوعی پور و روانیپارسی
 گرایی پیرامون زن در آثارشان میتوان دست یافت.واپس
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In recent decades, stylistics research has led 
to a lot of growth. One of the branches and fields of stylistics is the study of 
female's intellectual style and writing. In some women's novels, even written 
by female writers, although the main characters are female, but with a negative 
attitude, they emerge in the form of a lower intellectual and cultural level than 
men, and in these novels, it has been talked about against women, with the 
production of superstitions and negative imagination. In this study, the main 
purpose is to investigate the negative feelings of contemporary female writers 
towards female personality in the intellectual style of Shahrnoush Parsipour & 
Moniro Ravanipour. 
METHODOLOGY: This research has been done in a descriptive-analytical 
manner using the method of intellectual stylistics. The samples were randomly 
selected from the two authors. 
FINDINGS: The production of superstitions against women, the negative 
feelings of  female characters towards each other in the novel, and the 
horizontal violence against each other, contrary to feminist theories, in order 
to strengthen the power of patriarchy in the novels in question, have been 
clearly considered by the authors. 
CONCLUSION: In the novels of Shahrnoush Parsipour & Moniro Ravanipour, the 
main characters are women but women have less education and social and 
cultural activities than men, and their most important concern is trivial issues. 
The intellectual level of some contemporary writers, including Shahrnoush 
Parsipour & Moniro Ravanipour is influenced by the prevailing discourse, the 
same patriarchal discourse, in a way, regression about women can be found in 
their works. 
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 مقدمه 
واقعیت  بهتر  درك  در  آن  شناخت  که  است  حقایقی  بازگوکنندة  آن،  تولید  بافت  و  ماهیت  به  توجه  با  داستان 

بخشی از یک ساختار بزرگتر، روایت و بازنمایی رخدادهایی   داستان بعنوان  1کننده است. «از دیدگاه ریمن کننیاري 
است که در جهان متن بازتولید میشوند؛ در یک داستان، واژگان صرفاً براي بازنمایی یک رخداد یا حادثه نیستند،  
بلکه ساختاري جدید به آن حادثه میبخشند و آن را از نو تولید میکنند. چنین ساختاري که در متن شکل گرفته 

 ).94است میتواند جهان ذهن خواننده و حافظۀ جمعی او را نیز شکل دهد» (قدرت، گفتمان و زبان، سلطانی: ص  
علیه زنان است که بعنوان مصداق زیرساختهاي فرهنگی جامعه و  2ستیزي سازي انعکاس نوعی نفرت و زنخرافات

سازي و تحقیر شخصیت زن را میتوان خرافاتبتبع آن در ادبیات و داستان انعکاس یافته است. این موضوع یعنی  
بینانه و درستی از زن را بنمایش نمیگذارند مشاهده نمود. مردانی در آثار نویسندگان مرد که عموماً دیدگاه واقع

ز انگی اي از زنان نفرت نکرده و بعضاً بددهن را بعنوان نمونه که زنانی دیوخو، الابالی، پایبند به خرافات، جادو و تحصیل
بتصویر میکشانند؛ یا تصویري که در آن اگر زن در مقام مادر یا همسر تنها در خانه به ایفاي نقش بپردازد، زنی 
مقبول و ستوده است و اگر در خارج از نهاد خانواده به قصد فعالیت سازنده و مثمرثمر قصد تالش و تکاپو داشته 

خواهد شد. اینگونه تصاویر منفی علیه زنان در طول تاریخ صفت  اي منفی و نمادي از زن شیطانباشد، داراي چهره
تأثیر نبوده است. همواره وجود داشته است. این تأثیر گاه بصورت گفتمان غالب بر سبک فکري زنان نویسنده نیز بی

انه اي که ارزشهاي حاکم بر آن، ارزشهاي مردساالرانه و زورگویبراي نویسندة زن نیز مقبول افتادن زن در جامعه
است، آسان و پذیرفتنی نیست. هدف جستار پیش رو آن است که نشان دهد نویسندگان زن تحت تأثیر گفتمانهاي  

سازي پیرامون اي منفی از زنان را بتصویر بکشانند و بنوعی با خرافات غالب جامعه میتوانند بصورت ناخودآگاه چهره
اي نمایند و یا تصویري منفی و محصور به نقشهاي کلیشهنقش زن در قالبهاي نوین و یا سنتی، نقش زن را محدود  
 از زنان را به مخاطبان و خوانندگان خویش نشان دهند.

ازآنجاکه متون داستانی و رمان بنوعی به بازنمایی فرهنگ جامعه از دیدگاه و زوایاي مختلف میپردازند، بررسی و 
تهی میشود. نظر به اهمیت آثار داستانی برجسته و  واکاوي متن به شناخت هرچه بیشتر و بهتر فرهنگ جامعه من

شده در این آثار، پژوهش حاضر در پی آن است که به بررسی پرمخاطب در نحوة تأثیرگذاري جنسیتی بازنمایان
پور، بعنوان دو تن از  پور و  منیرو روانیسازي علیه زنان در سبک فکري شهرنوش پارسی گرایی و خرافاتواپس

ح داستان ایران معاصر، بپردازد.  بنابراین پس از بررسی پیشینۀ تحقیق و مباحث نظري، به توصیف  نویسندگان مطر
بر خرافات  تکیه  با  رمان  در  زنان  اجتماعی  مقاله مسائل  این  پرداخت.  منتخب خواهیم  آثار  در  زنان  علیه  سازي 

برخی از نویسندگان برجستۀ رمان   میکوشد از خالل بررسی و ردیابی نظامهاي بازنمایی پیرامون جنسیت در آثار
در ایران معاصر، به این پرسش پاسخ دهد که جنسیت زنان در آثار زنان نویسندة ایرانی چگونه بتصویر کشیده  
میشود؟ آیا بازنمایی سبک فکري آنها همواره در راستاي دفاع از ایدئولوژي فمنیسم و حمایت از زن است یا علیه  

تحلیل و  مطالعه  میشورد؟  زمینۀ    آن  از  پنهان  زوایاي  ساختن  روشن  به  میتواند  موردبررسی  نویسندگان  متون 
 اجتماعی و فکري آنها بپردازد. 

شده میتوان گفت رمانهاي منتشرشده توسط نویسندگان زن، بازنمایی تأثیر قدرت گفتمان در پاسخ به سواالت طرح
یسازد. این رمانها شواهدي عینی براي شناخت ظلم نویسان زن مشخص م مردساالري و تأثیر این اندیشه را بر رمان

 
۱. Rimmon Kenan. 
۲. Misogyny. 
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علیه زنان و تبعیض جنسیتی جامعه و تحوالت جاري آن در افکار نویسندگان زن را نشان میدهد و میتوان از خالل 
 هاي این رمانها ساختار سلطۀ مردان بر زنان را همچنان در اندیشۀ نویسندگان زن ردیابی نمود. سطر نوشته

 
 ۀ پژوهشضرورت و سابق

پور از جمله نویسندگان زن ادبیات فارسی معاصر هستند که در آثار خود همواره به مسئلۀ زنان پور و پارسیروانی
 الشعاع اند، اما گاه این رویکرد در حمایت از زنان و جهتگیري فمنیستی بوده است و گاه خود با تحتتوجه داشته

اند؛ تا جایی که درخصوص قربانی شدن قرار گرفتن در نظام مردساالرانه به بیان احساس منفی به زن توجه داشته
تفاوتی، مهر تأییدي به  همجنسان خود سکوت مینمایند و واکنشی نشان نمیدهند و بجاي حرف زدن با نوعی بی 

هشهاي پیرامون خشونت زنان، با نگاهی فمنیستی به  این ظلم رواداشته بر زنان میزنند. ازآنجاکه تاکنون بیشتر پژو
ستیزي نویسندگان زن علیه زنان چندان مورد توجه قرار نگرفته اند و توجه خصومت و زناین موضوع پرداخته

 است، ضرورت پرداختن به پژوهش حاضر بیشتر احساس میشود. 
شناسی زنان یا فمنیسم اختصاص یافته درخصوص مباحث رمان زنان بسیاري از پژوهشها به موضوعاتی چون روان

است، اما پیرامون سبک گفتمان غالب مردساالري بر ادبیات نویسندگان زن، آثار درخور و چشمگیري یافت نشد؛  
ازاینرو تالش براي پرداختن به این مسئله، چرایی و علل آن از مباحث انتقادي و ایدئولوژیکی است که باید مورد 

گیرد قرار  بیشتري  زن توجه  درخصوص  کتب  میان  در  «ریشه.  کتاب  به  میتوان  ایران  ادبیات  در  هاي  ستیزي 
ستیزي هایی از زن ) اشاره نمود که در این کتاب به بررسی جلوه1388ستیزي در ادبیات کالسیک» حسینی ( زن

دگانی چون  در اشعار حماسی ایران و شعر عرفانی و رمزپردازیهاي شاعرانی چون خاقانی، نظامی، سعدي و نویسن
عوفی، جامی و... درخصوص زن و نگرش منفی به آنان توجه شده است. از دیگر کتب ارزشمند که در ادبیات جهان 

) اشاره نمود. نویسنده در 1389مورد توجه قرار گرفته است، میتوان به کتاب «زن در برابر زن» از فیلیس چسلر ( 
دنیاي واقعی و جهان پیرامون بصورت مستندگونه به علل و ارزیابی این اثر با نثري روان و گاه با ذکر مثالهایی از  

اما رویکرد   ستیز زنان با یکدیگر در قالب سلطۀ نظام مردساالري و بقایاي آن در ذهن و زبان زنان پرداخته است.
تطبیقی محور؛ بررسی  ستیزي در ادبیات زن ستیز با زن در آثار نویسندگان زن تنها در یک مقاله با عنوان «زن

) 1399رمانهاي غرور و تعصب اثر جین آستین و چراغها را من خاموش میکنم اثر زویا پیرزاد» از فخر شفایی ( 
به بررسی ردّپاي این طرز تفکّر در قالب تنها   ،1هاي پدرساالري یافت شد که در آن نویسنده ضمن توجه به ریشه

ختر» در دو رمان مذکور پرداخته است. مقالۀ یادشده گرچه دو مورد «نگاه رمانتیک به ازدواج» و «رابطۀ مادر و د
نمونه اولین  تحلیل  بعنوان  و  بررسی  از  میباشد،  زن  نویسندگان  رمان  در  زن  با  ستیز  درخصوص  تحلیلی  هاي 

جانبه چندان بهره نبرده است، ازاینرو مقالۀ و جُستار حاضر با توجه به کاستیهاي الگوي یادشده در راستاي  همه
شناسی در قالب سبک آمیز بین شخصیتهاي زن داستان با رویکرد سبکجزئی و دقیقتر از روابط خصومتتحلیل  

 فکري و محتوایی میپردازد و پژوهش پیش رو نوآورانه است.
 روش مطالعه 

کوشیده   4که با روش توصیفی ـ تحلیلی  3و اسنادي   2، نظري 1این پژوهش گزارشی است از یک پژوهش بنیادي 
ستیزي در ادبیات زنانه را در آثار نویسندگان زن ایران معاصر با تکیه بر سبک سازي و زنخرافات  5هاي است مؤلفه

 
۱.Basic Research. 
۲. Theoretical. 
۳. Documentary. 
٤. Descriptive – Analytical. 
٥. Component. 
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ها در این جستار ازطریق مطالعه و پور بازشناسی نماید. گردآوري دادهپور  و منیرو روانیفکري شهرنوش پارسی
اي صورت گرفته است و بخشی از محتواي مقاله محصول تأمل و تحلیل شخصی نویسندگان و بر انهفعالیت کتابخ

 مبناي روش استداللی ـ قیاسی میباشد.
 

 بحث و بررسی 
افرادي که در وضعیت معیّنی از مناسبات قدرت قرار دارند، کمابیش بر مبناي اقتداري که دارند مناسبات میدان 

تدریجی یا بیکباره، تحت سیطرة خود درخواهند آورد. در چنین حالتی ممکن است حیطۀ قدرت خود را بصورت  
گرایان تالش میکنند قدرت یا در مرتبۀ پایینتر ایجاد شود. «سلطهپذیري در ساختار ذهنی افراد کماي از سلطهشیوه

ارزه میکنند باعث میشوند از انحصار خویش دفاع کرده و زمینۀ رقابت را ازمیان ببرند. کسانی که براي سلطه مب
بازسازي باشد» (مسائل جامعهمیدانی از سلطه یا  ایجاد  ). 238شناسی، بوردیو: ص  پذیري بصورت دائم در حال 

و  نادرست  رفتار  شاهد  که  زنانی  است؛  شده  زنان  از  بسیاري  زندگی  عادتوارة  بنوعی  مردانه  خشونت  تحمل 
نرو این عادتواره به بخشی از اندیشه و رفتار زنان تبدیل شده است؛ تا ها بودند. ازایآمیز مردان در خانواده خشونت

سازیهاي جامعه علیه خود که زنان باید درمقابل مردان و در جامعۀ مردساالر سکوت پیشه  جایی که به خرافات
 کنند، براحتی تن میدهند. 

ذاشتن بر معیارهاي مردساالرانه در کتاب «زن دربرابر زن» فیلیس چسلر چنین میگوید: «اگر زنان از صحّه گ 
کم  خودداري کنند، مسئله تغییر خواهد کرد. بخصوص به این دلیل که زنان براي خشنود کردن یکدیگر یا دست

). چسلر با بچالش کشیدن رفتار زنان با  24نرنجاندن یکدیگر راه درازي درپیش دارند» (زن دربرابر زن، چسلر: ص
بی  مانند  زنان  یکدیگر  خشونت احترامی  از  نوعی  به  دوستانه  جمعهاي  یا  و  خانواده  کار،  محل  در  یکدیگر  به 

زنان به یکدیگر اشاره میکند و میگوید: «در محل کار بسیاري از زنان به شیوة سنتی مردساالري را    1غیرمستقیم
نان را که اغلب نویس طرحهاي سایر زبا سایر زنان ادامه میدهند. یک مطالعۀ جدید نشان داد زنان دانشمند، پیش

نویس طرحهاي مردان است، براي ارائه به نهادهاي علمی جهانی نمیپذیرند» (همان: صص بسیار پربارتر از پیش
جنسان خویش را  )؛ ازاینرو گناه زنان آن است که بصورت غیرمستقیم در حمایت از نظام سلطۀ مردان، هم32-31

ادیده گرفتن، متلک و غیبت، تحقیر مینمایند. بسیاري از به طرق گوناگون مانند طرد کردن، تخریب شخصیت، ن
فعاالن جنبش استیفاي حقوق زنان بر این نکته تأکید دارند که زنان، هنوز زندانیان مردها و نظامهاي مردساالري 

ژادها، ها، نهاي خود پافشاري نمایند. زنان نیز مانند مردان متعلق به طبقههستند و نمیتوانند بر ارزشها و دیدگاه
مذاهب یا احزاب سیاسی مختلف هستند و همین امر سبب میشود میزان یگانگی و احساس همدردي کمتري با 

هاي منفی بسیاري را درمورد شخصیتهاي زن یکدیگر کنند. ازاینرو در آثار داستانی معاصر میتوان براحتی دیدگاه
معاصر، اختالف بین زن و مرد به اختالف بین زن و    بام به این نکته اشاره میکند که در رمانمشاهده کنیم. «نیا

محور: بررسی تطبیقی رمانهاي غرور و تعصب اثر جین آستین و ستیزي در ادبیات زن زن تبدیل شده است» (زن
). در نگاه جامعۀ مردساالر، مردان مظهر عقل و  164چراغها را من خاموش میکنم اثر زویا پیرزاد، فخرشفایی: ص  

شخصیتهاي زن جایگاه و مرتبۀ نازلتري دارند. نویسنده با محور قرار دادن مردان در مرکز بعنوان خرد هستند و  
اي و کهن که زنان را عنصري نمادي از عقل و توجه به زن بعنوان مظهري از نفس، پلیدي و... به این عقیدة اسطوره

د از دیدگاه دالیل فرهنگی و اجتماعی مخرب میدانستند توجه دارد. در حققیت نویسنده به این تفاوت زن و مر

 
۱ Indirect violence. 
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توجه دارد و آن را به ذات و طبیعت زن و مرد نسبت میدهد. رمان را یک نویسندة زن از دریچۀ دیدگاه زنانه نوشته 
است اما احساس منفی زن به زن در آن دیده میشود. متن با پردازش دقیقی از توجه به بدشگونی زن به این دیدگاه  

اي کهن در گر و از تبار شیطان هستند، ریشهالعقل، حیلهره دارد. این باور که زنان موجوداتی ناقصمردساالرانه اشا
هاي آن  ستیزي باوري جهانی است. «بدبینی به عنصر زن منحصر به فرهنگی خاص نیست. نمونهاساطیر دارد. زن

عنصر مادینه، وجودي ضعیف و یاریگر   را تقریباً در همۀ فرهنگها میتوان دید. در بسیاري از فرهنگها و مذاهب 
آغازین است. در تمدن کهن    1هاي اي شیطانی از کهن نمونهشیطان دانسته شده است لذا تصویر زن بعنوان نمونه 

روم و حتی متون دینی ایرانی بویژه بخش متأخر آن نگرشی مثبت به زن دیده نمیشود. برغم انتقاد کسانی که 
هاي سامی رواج هاي وارداتی میدانند که همراه اسالم و با تأثیر از اندیشهل  اندیشهستیزي در ایران را محصوزن

اند. اگرچه در کیش زرتشت کمتر به چشم  یافته، در ایران باستان نیز زنان ـ در دورة تاریخی ـ پایگاهی نداشته
اند، همانند اساطیر دانسته شدهتحقیر به زن نگریسته شده و زن و مرد ـ اگر گناه نکرده باشند ـ هر دو اهورایی  

بسیاري از ملل در اساطیر این آیین نیز مادر شرّ، موجودي مؤنث دانسته شده است؛ چراکه او اهریمن را به حملۀ 
دوباره به قلمرو نور، ترغیب و تشویق کرد و باعث پایان یافتن عصر طالیی نور و موجب آمیختگی نور و ظلمت 

نیز ظاهراً ابتدا مشیانه، پیشقدم میشود. تصور گناه درمورد مشیانه بحدّي است که   گردید. در بیان نخستین دروغ
گاه زن و جَهی از یک نوع شمرده میشوند» (زن و هبوط؛ چگونگی رواج باورهاي ناروا درمورد زنان در برخی از  

 ).250متون ادبی فارسی، سجادي و حسنی جلیلیان: ص
 
 شناسی الگوي نظري؛ بررسی تحلیل سبک 

دهندة بسیاري از وقایع اجتماعی است. هر تغییر و تحوّلی در شرایط  ادبیات داستانی معاصر بخصوص رمان انعکاس
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه، بیشترین تأثیر را بر آثار ادبی از خود برجاي میگذارد. همانگونه که منتقدان 

دند: «سنت و زبان ادبی به نوبۀ خود محاط در اقلیم فرهنگ عمومی است و با اوضاع عینی نظران معتقو صاحب
تر است؛ البته تمام قلمرو فعالیتهاي بشري با یکدیگر در ارتباطند. اجتماعی و سیاسی و اقتصادي ارتباطش باواسطه

). این 113یۀ ادبیات، ولک و وارن: ص  در نهایت امر میتوان بین وجوه تولید و ادبیات نوعی رابطه برقرار کرد» (نظر
نظرگاه ضرورت توجه به بافت متن و بافت موقعیتی در اثر ادبی را نمایان میسازد: «در تحلیل متنهاي ادبی افزون 

ابزاري مهم براي بر جنبه هاي صوري و واژگانی، عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش دارند. زبان 
هاي هاي اجتماعی ـ سیاسی است. هیچ متنی را نمیتوان یافت که عاري از دیدگاهو دیدگاهبرقراري و حفظ روابط 

شخصی نویسنده و... باشد؛ همچنانکه واقعیت اجتماعی ناب وجود ندارد، گفتمان خنثی و بیطرف نیز وجود ندارد؛ 
فره و  ایدئولوژي خاص  به شخص خاص، جناح خاص،  وابسته  متنهاي  یا  با گفتمانها  مواجه بلکه  و...  نگ خاص 
). از دیگر 50پور: ص  هستیم» (درآمدي بر تحلیل گفتمان در مجموعه مقاالت گفتمان و تحلیل گفتمانی، بهرام

سو، ظرفیت محتوایی فراوان و گستردة رمان بحدّي است که بیش از هر قالب و نوع دیگر ادبی میتواند وقایع و 
زن فکري  سبک  کند.  بازآفرینی  را  جامعه  به  مسائل  تبدیل  زنان  که  شد  مطرح  هنگامی  فمنیسم  جنبش  در  ان 

تولیدکنندگان محتواي آثار خود شدند. فمنیستها در پی آن بودند که ببینند مردان در آثار خود چه تصویري از  
زن دنیاي آنان ارائه میدهند؟ برایند و حاصل مطالب نشان میدهد «مردان از ذهن، شخصیت زن و دنیاي زنانه 

اند» (زبان و هایی از شخصیت زن بسنده کردهندارند و همواره زنان در ارتباط با مردان به ارائۀ کلیشه درك کاملی

 
۱Archetype. 
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). تفکّر غالب آن است که در سبک فکري آثار، متنها و داستانهایی 103نوشتار زنانه؛ واقعیت یا توّهم، طاهري: ص  
اند اما گاه این مسئله در رمانهایی نگ مردساالر داشتهاند، نگرشی انتقادي به شرایط و فرهکه نویسندگان زن نوشته

نویسان بصورت «خصومت که زنان براي زنان مینویسند، با سبک فکري متفاوت و متمایزي در سبک فکري این رمان
براي بیان احساس منفی زنان به یکدیگر، بخصوص زنانی که   1افقی» منعکس میشود. اصطالح «خصومت افقی

مشترك دارند، استفاده میشود. یک منتقد، خصومت افقی را اینگونه تعریف میکند: خصومت افقی    جایگاه اجتماعی
ابراز خشم و عصبانیتی است که به جاي آنکه فرد یا نظام ستمگر را نشانه بگیرد افراد ستمدیده را هدف میگیرد. 

فراهم میکند. تینا پاسمن معتقد این نوع خصومت باعث نفاق در میان زنان میشود و زمینه را براي ستم مضاعف  
است خصومت افقی باعث میشود زنان درمورد قربانی شدن دیگر زنان واکنش نشان ندهند و بجاي حرف زدن 
سکوت کنند. خصومت افقی که مانع از همکاري زنان با یکدیگر میشود، در احساس عدم امنیت، سرخوردگی، خشم  

نگهاي مردساالر زندگی میکنند. کاپالن نیز علّت خصومت افقی بین و ترس زنانی ریشه دارد که در جوامع و فره
زنان را این موضوع میداند که زنان براي خودشان و دیگر زنان ارزش قائل نیستند .... در نظام پدرساالري ما با  

میکن  تضمین  را  قربانی شدن خود  و  میدهیم  انجام  برایشان  را  آنها  سازمانهاي  و  مردان  کار  افقی،  یم. خصومت 
 ) است»  زنان  پیشرفت  مانع  بزرگترین  و  پدرساالري  افقی  نظام  سالح  قویترین  افقی   psychicخصومت 

Liberation: Feminist practices for transformation Among Irish woman,, ۲۰۰۰: ٤۰۱؛ 
ها را من خاموش محور: بررسی تطبیقی رمانهاي غرور و تعصب اثر جین آستین و چراغستیزي در ادبیات زنر.ك زن 

هاي آن در ). ازاینرو این امر بدیهی است که سبک محتوایی و نشانه160میکنم اثر زویا پیرزاد،  فخرشفایی: ص  
یک اثر ادبی، محصول ذهن آدمی است. درخصوص ماهیت و ساختار ذهن هنوز ابهامات بسیار و بیشماري پیش 

حث پیش رو تا حدود زیادي مرتبط است رابطۀ فکر و جنسیت  روي بشر است؛ اما یکی از اسرار پیچیدة ذهن که با ب
است. پرسش بنیادین و اصلی آن است که آیا از اصل و اساس ماهیت تفکّر مردانه و زنانه با یکدیگر فرق دارد؟ آن 
، هنگام که بپذیریم ماهیت ذهن زنان و مردان دو امر مجزّا از هم است، آنگاه تفاوت محصول آنها در قالب داستان

رمان، شعر، موسیقی و سایر انواع هنر امري عجیب و دور از انتظار نخواهد بود. اما برعکس اگر قبول کنیم عامل 
جنسیت در سبک فکري تأثیري ندارد، بالطبع ماَحصَل آن نیز مردانه یا زنانه نخواهد بود. «در فلسفۀ غرب تقریباً 

ی امري فراجنسیتی است. از جمله توماس آکوئیناس با سَنت بجز اسپینوزا، همۀ متفکّران بر این باورند ذهن آدم
آگوستین همعقیده است که در ذهن انسان هیچ تمایزي از نظر جنسی نیست» (عقل مذکر؛ مردانگی و زنانگی در  

ان اي که فردین). ازاینرو زبان از دایرة تمایزات جنسیتی فراتر قرار دارد. «میدانیم در زمانه67فلسفۀ غرب، لوید: ص  
ریزي میکرد، هنوز مباحث دوسوسور طی تدریس مسائل زبانشناسی همگانی خود، علم زبانشناسی نوین را پایه

فمنیسم الاقل در حوزة فرهنگ رشد چندانی نیافته بود. بهمین دلیل، در تحلیل زبان، عامل جنسیت در آراء و  
البالي سخن از  باوجوداین،  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  او  زبان، عقاید  بودن  فراجنسی  تأیید  در  میتوان  او  ان 

هایی پیدا کرد. بعنوان نمونه سوسور در تعریف زبان به نکاتی اشار کرده است که میتواند استداللی محکم نشانه
هاي زبانی و برساختن علیه ادعاي فمنیستهاي پسامدرن و رادیکال باشد ... لذا ادعاي فمنیستها مبنی بر تغییر نشانه

نتوانستهزبان ز فراوان هنوز  ناممکن است. چنانکه علیرغم تالشهاي  و  باطل  ادعایی  واژة نانه،  تعداد معدودي  اند 
غیرجنسیتی یا زنانه در زبان مرسوم جا بیندازند. نکتۀ سوم آنکه از منظر زبانشناسی، زبان امري قراردادي بین افراد  

دیگر فمنیستهاي پسامدرن و رادیکال مبنی بر مردانه اجتماع صرف نظر از زنان و مردان است. همین امر ادعاي  

 
۱. Horizontal hostility. 
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). بنظر میرسد 91-92بودن زبانهاي موجود را نقض میکند» (زبان و نوشتار زنانه؛ واقعیت یا توّهم، طاهري: صص  
بررسی سبک فکري روش مناسب و بهتري جهت تحلیل مسائل اجتماعی زنان باشد. زنانی که در جامعه بصورت 

قرار میگیرند و به فکر و ذهن آنان اهمیتی داده نمیشود و نقشی در دنیاي پیرامون خود ندارند، سنتی مورد توجه  
تأثیر خود را بر تمامی اقشار پرستی و بیهدفی میرو به خرافه  آورند. تعصبات جامعۀ مردساالرانه در این هنگام 

 یش مینگرند.جامعه میگذارد و حتی نویسندگان زن نیز با  این دیدگاه به همجنسان خو
 

 تأثیر ایدئولوژي در منفی ساختن چهرة زنان 
درخصوص قدرت ایدئولوژي، تبون چنین میگوید: «بررسی یک متن یا گفتار در حکم ایدئولوژي تمرکز بر شیوة  

عملکرد آن متن یا گفتار در شکلدهی و تغییر هویت انسانی است» (پدرساالري در بامداد خمار با تکیه بر نظریات 
سازي علیه زنان در داستانها و رمانهاي زنان در حققیت ). طبق این اصل بررسی خرافات89ر، صادقی: ص  آلتوس

دهی و تغییر هویت زنان در آثار داستانی خواهد بود. رمان زنان در حکم بخشی از تحلیل و بررسی شیوة شکل
نعکاس نقش زن در جامعه بپردازد. خلق دستگاه ایدئولوژي میتواند در جهت مثبت و سازنده یا منفی و مخرّب به ا

و تصویر نقش زنانی که بصورت منفعل در جامعه هستند در حقیقت بازنمایی ساختار سنّتی قدرت مردان علیه  
علیه زنان که نمایانگر جامعه و محیط دوران   1زنان در جامعه است. واکنشهاي صاحبان قدرت و توسل به قوة قهریه 

شخصیتهاي محوري داستان را بلحاظ جنسیتی دچار سرخوردگی میسازد و میتواند   سنّتی (ماقبل مدرن) است، 
 پاشیده، خرافاتی و... باشد. سبب بتصویر کشیده شدن زنانی منفعل با روحیاتی ازهم

اعتقاد به باورهاي مردساالرانه یا پدرساالري نوع خاصی از ساختار سیاسی ـ اجتماعی را دربر میگیرد که بلحاظ    
ناسی به دوران اساطیري بازمیگردد: «تسلّط فرهنگ پدرساالري در گسترة وسیعی از جهان، اساطیر و بارهاي  تبارش

به زن از جایگاه برتري برخوردار شود. این اساطیر مرد کانون در وسویی سوق داد که مرد نسبتکهن را به سمت
اي کهن ـ که ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد ـ رهاند ... از باورهاي اسطوحماسه، تأثیرات ژرفی از خود جاي نهاده

اعتقاد به نقش پدري آسمان و مادري زمین است که از آنها با نام نخستین جفت ابتدایی بشر، آسمان (نرینه) و 
اي مرد عنصر اهورایی است و با آسمان در پیوند است زن عنصر  زمین (مادینه) یاد میکنند ... بنابر باور اسطوره

هاي این نوع نگرش فرهنگی به زنان را باید در سیطرة فرهنگ است و با زمین پیوند دارد؛ ازاینرو ریشهاهریمنی  
(ژرفساخت اسطوره نیرانیان، ستاري و حقیقی: مردساالر جستجو کرد»  با  ایرانیان  ازدواجهاي  اي پدرساالري در 

زن وجود دارد و میتوان گفت در اغلب ). این پدیدة اجتماعی بصورت ناخواسته در گفتمانهاي ضدّ  113-115صص  
خود   وجود  در  نهادینه  رفتار  این  از  برمیخیزند،  نهان  یا  آشکار  ستیز  به  خود  همجنسان  علیه  زنان  که  مواردي 

ستیزي بعنوان جزء اصلی زندگی اند و از نحوة کارکرد آن در خودآگاه و ناخودآگاه خویش ناآگاهند. زناطالعبی
 افعی زنان به زنان بعنوان مشکل اساسی جامعۀ حال حاضر، همچنان زنان را قربانی میسازد.مردساالرانه در حالت تد

سازي علیه زنان و ایجاد تصویري وارونه و معکوس از شأن و مقام زن یا سلطۀ گفتمان غالب  خرافات
 مردساالري 

پدیده خرافات زن  علیه  جهانسازي  معضلی  بلکه  نیست  فردي  اجتماعی   شمول اي  ساختار  در  ریشه  که  است 
» دارد. این موضوع «نامی است براي نظام و ساختاري که از راه نهادهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 2«پدرساالرانه

 
۱. Repressive apparatus. 
۲. Patriarchy. 
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به زنان در جوامع مختلف متفاوت است. بااینحال در همۀ خود، زنان را زیر سلطه دارد. میزان قدرت مردان نسبت
مردان سهم بیشتري از مزایاي اجتماعی همچون قدرت، ثروت و احترام دارند. تداوم قدرت   این جوامع مردساالر،

و   خانواده  از  بیرون  و  درون  در  قدرت  ساختارهاي  مزایاي  به  مردان  بیشتر  دسترسی  از  ناشی  مردساالري  نظام 
دساالري است. همچنین واسطۀ تقسیم کردن این مزایاي اجتماعی در جامعه است. پدرساالري نیز مجموعۀ مر

شناسی زنان، آبوت  و نظامی که در آن پدر یا مسنترین فرد ذکور طایفه، سرپرستی طایفه را برعهده دارد» (جامعه
اي از روابط قدرت اطالق میشود که باعث تسلط مردان بر  ). امروزه واژة پدرساالري «به مجموعه324واالس: ص  

لهاي مختلف تابع مردان هستند. کارول پاتمن از تفاوتهاي اجتماعی زنان میشود و به نظامی که در آن زنان به شک
مفاهیم   پدرساالري  میگوید  و  میکند  نگاه  ابزار سیاسی  بعنوان یک  پدرساالري  به  و  میرود  فراتر  و مرد  بین زن 

تیزي سمردانگی و زنانگی را میسازد، مفاهیمی که از نظر سیاسی چیزي نیست جز تفاوت میان آزادي و اسارت» (زن
محور: بررسی تطبیقی رمانهاي غرور و تعصب اثر جین آستین و چراغها را من خاموش میکنم اثر زویا  در ادبیات زن

). براي بیان افکار و احساسات منفی علیه زنان در نظام مردساالرانه، به جاي آنکه این 158پیرزاد، فخرشفایی: ص 
ر حالتی معکوس فرد یا افراد ستمدیده کانون تمرکز و آماج حمالت نظام مورد هدف قرار گیرد و از آن انتقاد شود، د

قرار خواهند گرفت. زنان قربانی که تصویري منفی از آنها ارائه میشود و بجاي دفاع از خویشتن یا سکوت اختیار 
سبب    میکنند و یا با تقدیرگرایی خویش را قانع میسازند که از اوضاع و شرایط راضی باشند. این شیوة رفتاري 

پذیري در میان زنان میشود. این نوع نگرش زنان به خود تا حدود بسیار زیادي در راستاي حمایت غیرمستقیم ظلم
 از نظام مردساالرانه است.

رفت از آن بصورت مردساالري آنگونه که فمنیستها تصور میکردند قابل کنترل و یا محو کردن نبود و عمالً برون
ویلیام   ندارد.  وجود  ادعاي  کامل  «طبق  میگوید:  این خصوص  در  خانواده»  علیه  «جنگ  کتاب  نویسندة  گاردنر 

پذیري آنان است، مطمئناً هیچ چیز را نمیتوان تغییر داد؛ فمنیستها اگر نحوة رفتار همۀ انسانها بدلیل نوع جامعه
گري خود جلوگیري  ي سلطهزیرا همۀ رفتارها بوسیلۀ نیروهاي خارج از کنترل شکل میگیرد و مردان نمیتوانند از خو

اي بر پذیر نباشند» (به نقل از مقدمهگر بار آورده است و زنان نیز نمیتوانند سلطهکنند؛ زیرا اجتماع آنان را سلطه
). ازاینرو سلطۀ مردساالري تا جایی است که «اصالً کسی آزاد  نیست تا خود را  485مطالعات زنان، مشیرزاده: ص  

 چنین تصویري از نظام سلطه، اساساً موجب ایستایی جنبش فمنیستی است». از این سلطه برهاند و 
ابتدا با وارد شدن مباحث روانکاوي به عرصۀ خواسته  80هاي فکري خود مخالف بودند اما از دهۀ  فمنیستها از 

نیستی میالدي به بعد این مکتب آثار عمیقی بر نظریات فمنیستی وارد کرد و باعث شد یکی از گرایشات مهم فم
با عنوان فمنیسم روانکاوي مطرح شود. مهمترین ویژگی این گرایش تنوع دیدگاه درون نظریۀ فمنیسم روانکاوي 

پردازانِ معتقد به ستم جنسی، پدرساالري را نظامی گسترده براي است. فمنیستهاي روانکاو نیز مثل سایر نظریه
انستند؛ لیکن درصدد توضیح این مطلب بودند که چرا چیرگی مردان بر زنان ازطریق به انقیاد کشیدن آنها مید

مردان بطور جدّي و مستمر این نظام را بازتولید میکنند و زنان نیز فعاالنه در این روند مشارکت دارند؟ این گروه 
از فمنیستها براي حل این تناقض به روانکاوي یعنی به ابعادي از روان انسانی چون حوزة عاطفۀ بشري، آرزوها، 

نیمههو یا غیرتشخیص داده و حوزة روانتشخیص دادهسهاي  یا آسیبشده  بردهرنجوري  پناه  نانسی  شناسی  اند. 
فرزند دختر همذات با  بدلیل هویت جنسیتی خودش  مادر  است  معتقد  بطور  چودوروف  و دختر  میکند  پنداري 

ي و تسلط بصورت غریزي انتقال مییابد  ناخودآگاه این همزادپنداري را تکرار میکند و از نظر روانی سوژة مردساالر 
شناسی و دختر نیز با الگوبرداري از مادر بدلیل نیاز به حمایت پدر هویت مجزایی براي خود قائل نمیشود» (مردم
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). ازاینرو مردساالري بعنوان حقیقت فراتاریخی، فرافرهنگی و عام بصورت جبرگرایانه نوعی 67جنسیت، امیلیا: ص  
تب تأثیرپذیري زنان یین میکند که عمالً سبب بنرفتار ذاتی را  بست در جنبش فمنیسم شد و دلیلی شد براي 

 پذیري مردانه؛ این مسئله را میتوان تحت نظام «عادتواره» بررسی نمود.بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه از ستم
 

 پوروانیپور و  و منیرو رهاي منفی علیه زنان در سبک فکري شهرنوش پارسیبررسی عادتواره
وخوها که بطور ضمنی از اوایل دوران کودکی حاصل میشود. عادتواره اصل مفهوم عادتواره «یک طرح عام از خلق

است که اوصاف الحاقی و مرتبط با یک موقعیت فرهنگی ـ اقتصادي را به یک اسلوب   اي تعمیم بخش و متحدکننده
وحدتگراي زندگی ترجمه میکند؛ اسلوبی که عبارت است از مجموعۀ وحدتگرایی از انتخابها که اشخاص، اموال و 

است که باعث میشود   افعال خاصی را بر موارد دیگر ترجیح میدهد. به بیان دیگر عادتواره، نوعی تربیت غیرمستقیم 
شده در یک اجتماع به سهولت بصورت مسلک بدون نیاز به تأمل و تکلّف از کنشگران  فضایل یا رذایل پذیرفته

ها نظامی از گرایشها و تمایالت پایدار، مستمر و قابل انتقالند که هرچند ازطریق فرایند اجتماعی سربزند. عادتواره
اند» (سرمایۀ اي متجلّی میشوند که گویی از ابتدا در سرشت فرد بوده بگونه   پذیري در فرد درونی میشوند،جامعه

-155شناختی پیر بوردیو دربارة سرمایۀ فرهنگی، مؤید حکمت: صص  فرهنگی: درآمدي بر رویکردي نظري و روش
سبب میشود  اي عادتواره در فرهنگ برخی جوامع است کهآمیز با مردساالري انگاره). ازاینرو زندگی مسالمت141

-تأثیرات خود را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در بافت فرهنگی آن جامعه منعکس سازد. طبق تعریف جامعه 
از ساختار زندگی  بعنوان جزئی  را  این بداخالقی  از مسئلۀ عادتوارگی «زنانی که شوهر بداخالق دارند،  شناسان 

اي مردساالري، بجاي مقابله به مثل، سکوت را برمیگزینند اند. در زمان بروز خشونت، با درك و دریافت دنی پذیرفته
بخش دست یابند. در ذهن زنان این طایفه، تصویر یکدستی از استبداد رأي مرد خانواده ایجاد تا به نتایج رضایت 

با عمل در ساخت مردساالرانه، مدارا را سبک  شده است که ساختاري  شده، متحدکننده و اجتماعی است. زنان 
اند و با تغییر سالیق و عالیق خود و انطباق با شرایط به عامل تعمیم و تکثیر این پدیده تبدیل  قرار دادهزندگی  

شناسی، برت: ص هاي جامعهاند. عادات به انطباق با الزامات و محدودیتهاي اجتماعی گرایش دارند» (نظریهشده
اي، خرافی و ر میپردازند و همان نقشهاي کلیشه). در خط فکري نویسندگان زن گاه زنان مانند مردان به تفک72ّ

بزرگ شده آن  که طبق  اجتماعی  نظم  تجربۀ  در خالل  چراکه  میسازند؛  منعکس  را  زنان  از  دختران منفعل  اند 
موظفند سینه به سینه و نسل به نسل این نظم و ساختار تبعیت از مردان و جنس دوم بودن را مراعات نمایند و 

 حفظ قدرت در مردان را تداوم بخشند. گرایش به استراتژي 
 

 نگاه تحقیرآمیز به زنان همراه با خرافات
پور از خویشکاریهاي اساطیري در رمان «طوبی و معناي شب» حضور خرافات اساطیري نمود پررنگی دارد و پارسی

ن است؛ آنجا که یکی از این مضامی   1گیریهاي ضدّ زن بهره برده است. اشاره به دیو خشکسالی یا آپوشبا جهت
نویسنده بیابانهاي خشک و بیحاصل را به دیو خشکسالی و زنان نابارور تشبیه نموده است؛ زایش و باروري ویژگی 
اصلی و مهمترین نماد آفرینش در زنان است اما آنجا که بیحاصلی زمین به زنان سترون و نازا تشبیه شده است و  

ا از به قول راوي «شاهزاده گیل» که قصد دارد  از زنان بستاند: «آنچه باعث بیزاري من  نتقام این خشکسالی را 
 ). 152پور: ص   آنهاست بیابانهاي قفراست. من انتقام زمین خشک را از آنها میگیرم» (طوبی و معناي شب، پارسی

 
1. Aposh. 
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دیگر   نیز یکی از    افکار خرافی و اعتقاد به جادو  گمان میرود پنـاه بـردن بـهدر رمان «طوبی و معناي شب»،  
ساخته است. آنچنانکه در ابتداي داستان شخصیت   زنـان را دچـار آن  مصائبی است که جامعۀ بسـته و انحصـارطلب

گناه قومش را خرید، براثر    ،مصلوب شدن خود  نیز دچار این توهم شده است. طوبی همچون مسیح کـه بـا  یطوب
خود را در    ،براي سبکتر کردن بار گناهش  و  یدانـدخود را مسئول تمام تباهیهاي خانه و جامعه مـ  ،القاي حاجی

مستوجب عقوبت دانسته و با هر عذاب و   درواقـع خـود را  معرض تحقیـرهـاي روزافـزون حـاجی قـرار مـیدهـد.
شوهر گذرانیده   چهار سال سختی که در خانۀ  در طیّ: «تحقیري وجهی از هویتش را در مهراب جانش قربانی میکند

به حاج محمودخان شوهرش الهام شده بود کـه  د.  خشکسالی بو  ،دوش میکشید   یکی از اتهامات دائمی که بر  ،بود
حق با مرد بود. با او ). «11» (همان: ص  خشکسـالی بـا یکـدیگر در ارتبـاط هسـتندو  خانـۀ او    حضـور زن در

برگزیده بود    را بـه شـوهري   اجازة خداوند مـردي بی  -  وبیط  –زیرا او    ؛غضب خشکسالی بر جهان نازل شده بود
حجاب   خداوند   ،رسیده بود  که شاید مورد خشم و غضب خداوند بود. اینک که مرد رفته بود وعدة مقرریش به پایان

 ). 67» (همان: ص غضب را برمیچید 
 منفعل ستان شاهد شخصیتهاي  دا  شاید تسلیم شدن و وادادن درمقابل این افکار و قوانین تحمیلی است کـه در

سیاه کنیز  مروارید،  طوبی،  حاج مصطفی،  زنان  کـهچهره  ، نظیر  مـیتوانـد  اي  و  خـود  بودن  زیردست  از    سمبل 
خارج شدن از وضع   تالشـش بـراي  کـه نهایـت  ،ـلطنهالسّپوست باشد، زهرا و حتی تورانمظلومیت زنان رنگین

محدود میشود که با   به این  ،شوهرش   گریهاي نۀ جامعه و قیام دربرابر الابالیانفعالی دربرابر گفتمان غالب مردساالرا
 .محدودتر کند شاید دوستی آنها و عیاشیهاي مکرر مشترکشان را ،زن گرفتن براي برادر

 گاه موجـودي  اي کهپور در شخصیت لیال طراحی و تداعی میکند. شخصیتی اسطورهچهرة دیگر زن ایرانی را پارسی
هدایت مدد صادق    بوف کور  پور براي بتصویر کشیدن وي ازاي قلمداد میشود که پارسیاثیري است و گاه لکاته

. همیشه جاري مانا و ماندگار و نامیرا است   نوان یک حقیقتعزنی که همواره در عمق تاریخ جاري بوده و ب.  میگیرد
و اساطیري   سیماي زن تاریخی  وهمناك و آشفته از  زن، روایتی است  وخم تاریخداستان گذري است از معبر پرپیچ«

زن ایرانی   منشوري و ارائۀ تصویر چندوجهی از زن. زن بدوي شـکارگر، زن هنـدو،ي  جا. گذر  ها و همهندر همۀ زما
دربردارندة ه  ها، اساطیر و مناسک اقوام مختلـف درخصوص زن کـزمان، تصویري برگرفته از افسانه  و در یک کالم زن 

داستان   روح آن در سراسر  پور است و البته نمود پندار فقط صحنۀ پایانی رمان نیست وعرفانی پارسی  -ر فلسفیپندا
نویسی امروز، علیخانی: نسل سوم داستان » ( بخصوص در شخصیت طوبی و سلوك عرفانی وي جاري و ساري است

پردازي پیوند  در مرحلۀ تکامل با اسطوره  پور روایت و توصیف میکند، زنی است که بنابراین زنی که پارسی  ).58ص  
 خورده است و روح این زن، بیش از هر چیز دیگري داستان را به جلو میبرد. 

 به   خود  با  را  دختري   شوند،می  دریا  راهی  صید  براي   که  روز  هر  دهکده  ماهیگیر  ، مردانسیریا سیریادر داستان  
 براي  و  بیندازند   دریا  به  را  دختر،  شد  خشمگین  دریا  خداي   خودشان  قول   به  و  شد  طوفانی  دریا  اگر  تا  برندمی  همراه

 دخترکی   و  رفتندمی  جمعیدسته  ماهیگیران  که  صیدي ،  شدمی  نزدیک  بزرگ  صیدي «کنند:    قربانی  دریا   خدایان
 آلود گل آبهاي  قعر  به  را او، گرفت خشم آنها بر  دریاها خداوندگار و  شد  طوفانی  دریا  اگر  تا یبردندم خود  با را  جوان

 ). 75صپور: سیریا، روانی سیریا» ( بخوانند خود بجانب را مساعد بادهاي  و بیندازند
 کردن   پُر  براي   خواستمی  مرد.  است  شده  غرق  دریا  اعماق  در،  حماقتش  بخاطر  که  است  دختري   نام  سیریا     

. برود  که  بود   پذیرفته  آیی و دخترمی:  پرسیدمی  او   از  مرد.  کندش  همراهی  دختر،  دریایی  سفر  طول  در  خود  تنهایی
  از  گریز  براي   زنان  که  هاییشیوه  از  دیگر  یکی .  داد  تناش  خواسته   به  سبب  بدین  و  داشت  دوست  را   مردش  او
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محدودیّت   به  خود  که  است  خرافات  و گاه  مذهبی  امور  به  آوردن  پناه  گیرند،می  درپیش  جامعۀ مردساالر  فشارهاي 
 فوري  کند،  ازدواج  محمّدحاج  دختر  با  خواهدمی  امیر  که  شد  باخبر  وقتی  فائزه.  شودمی  منجر  زنان  بیشتر  ناتوانی   و

نیاز  نذر  به  ازدواج   این  سرگرفتن  از  خود  خیال   به  تا  رفت  فالگیري   نزد  سپس  و  آورد  روي   عبدالعظیمشاه  در   و 
 ). 45پور: ص کند (زنان بدون مردان، پارسی جلوگیري 

 
 تقدیرگرایی

بارزي از مسائل بسیار کهن و دیرینه  1تقدیرگرایی   تا به امروز بصورت  اي است که در تمامی تمدنها از گذشته 
در قصه تقدیر  و  است؛ مسئلۀ سرنوشت  داده  اهمیت  تقدیرگرایی  به  انسان همواره  «نوع  است.  بوده  و مطرح  ها 

اي که اند. طبعاً مسئلهلی مزبور و ناپیدا بهره گرفته داستانها نقش فعالی دارند و شعرا و نویسندگان از آن بمثابه عام
از چنین ویژگی خاصی برخوردار است نمیتواند از آن تمدنی خاص باشد؛ در واقع این مسئله که آیا انسان در انجام 
کارها مختار است و زور و فشاري پشت سر آن نیست و یا اینکه مجبور است و در حقیقت عوامل مرئی و نامرئی او  

االیام مورد توجه اکثریت افراد بشر بوده است» (جبر و اختیار، رکنی: ا بسوي هدف خاصی سوق میدهند، از قدیمر
). در مسئلۀ تقدیرگرایی همۀ امور و اتفاقات و رخدادهایی را که در حیات اجتماعی یا فردي یک شخص رخ 86ص  

ماوراءالطبیعی و  متافیزیکی  عوامل  به  میدهند.    2میدهد،  و    3«مارشنسبت  تحصیالت  سطح  بین  است  معتقد 
گرایی اي معکوس وجود دارد؛ یعنی هرچه سطح تحصیالت فرد باالتر باشد، میزان سرنوشتگرایی رابطهسرنوشت

). هرچند 18هاي روانشناسی اجتماعی اشتغال و فرهنگ کار، محسنی تبریزي: ص  وي کمتر است» (بررسی زمینه
سندگان زن مورد تأکید و توجه قرار گرفته است، نشان دادن و بتصویر کشیدن فردیت زن در آثار داستانی نوی

زده و خرافی از زنان داستان چیزي نیست جز نمایشی از درونیات متعارض نویسنده که هنوز باور اي جهالتچهره
توجیه این ویژگی دارد میتوان به سرنوشت و تقدیر باور داشت و آیندة خود را دستخوش این باورها نمود. چسلر در  

نهادینه در ذات زنان جوامع گوناگون معتقد است «دختران ممکن است به این دلیل از این فریبکاري اجتماعی  
اند» (زن دربرابر  بهره ببرند که از دوران کودکی این کار را از الگوهاي نقش مؤنث یعنی از زنان بزرگسال یاد گرفته

 ).109زن، چسلر: ص 
داستان   و  در  زنانمعناي شبطوبی   این  توجیه  براي   و  کنند  انتخاب  را  خود  همسر  ندارند  حق  یا  توانندنمی  ، 

محمود، بدون اجازة خداوند   با حاج ازدواج درآنکه  از پس طوبی شوند؛می پایبند و معتقد سرنوشت به اختیاري،بی
 رسید   نتیجه  این  به  و  دید  خود  انتخاب  با  سرنوشت   و  خدا  نشانۀ مخالفت  را  سالیخشک  گرفت،  تصمیم  خودسرانه  و
 بی   داد،می  رخ  آنچه«  سپرد:    تقدیر  دست  به   کامالً  را   خود  شاهزاده،  با   ازدواج  هنگام  پس  کند؛  انتخاب  نباید  اوه  ک

پور، (طوبی و معناي شب، پارسی»  بود  بایبند  حضورش  به  سخت  او  که  بود  خداوندي   مشیّت  و  گرفتمی   صورت  ارادة او
 )166(همان: ص » دهد میدر تن ازلیش تقدیر اندیشید: «بهمی چون بود؛ کرده ازدواج طوبی اینحال . با) 82ص 

 را   کسی   بخت  گلیم  و  بسازد  قسمتش  به  باید  زن: «گفت  خواهد  او  به  ببرد،  پناه  مادر  به  اگر  که  دانست می  اکنون  و 
 . ) 167(همان: ص » دیگراند بافته اند،بافته سیاه که

نـوعی مقهـور و تسـلیم شـرایطند و جامعه جایگاهی را برایشان ترسیم کرده است   بـه  داستان  ایستاي شخصیتهاي  
 ر است.  برایشان غیرقابل تصوّ آن رفتن نیـز اي فراتر ازکه گویا اندیشیدن به مرحله و مرتبه

 
۱. Fatalism. 
۲. Metaphysical. 
۳. Marsh. 



 243/  …سازي علیه زن در رمان معاصرشناسی مسائل اجتماعی زنان و خرافاتتحلیل سبک

 

 کشتن زنان به تاوان گناه مردان؛ ازبین بردن فردیت زن 
، قدیمترین مجموعه 1شناسان خرافات اساطیري در قالب رفتارها و کنشهایی خارج از هنجار و یا تابوجامعهاز دیدگاه  

سازي علیه زنان اند. خرافه اساس نشئت گرفتهقوانین غیرمدوّن بشر هستند که از جهل، نادانی، ترس و باورهاي بی
روحی، اجتماعی است و هریک از زنان در طول عمر خود در درازناي تاریخ بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه،   اي پدیده

مستقیم یا غیرمستقیم ممکن است با آن مواجه شده باشند. ظهور فردیت زن در رمانهاي موردبررسی، نگاه متفاوتی 
. کشته شدن زن به تاوان گناه مرد، فردیت و یافتگی زن ایرانی را براي خواننده بنمایش میگذاردبه مبحث فردیت

هویت زن را بعنوان موجودي زنده که حق زندگی و حیات دارد به تباهی میکشاند. نویسنده با توصیف شرایط 
قهرمان داستان که در زیر فشار ساختارهاي فرهنگی و... مجالی براي ابراز وجود ندارد، تا آنجا جلو میرود که حاضر 

 داستان «طوبی و معناي شب»  گاه زن  نویسنده در  ردان و قربانی اشتباهات و گناهان مرد نماید.است زن را بالگ
  به  را  مردان  گناه  که  است  مردمی  ازگروه)  محمود  حاج(   مرد  بود   شده  متوجّه  هوشیاري   با: «دانندمی  مایۀ تباهی  را

  .) 34(همان: ص » نوشت خواهد)  زنان(  طوبی پاي 
 اعتراضی   تنهانه   نیز  طوبی  و  بکشد  را  ستاره،  خواهرزادة خود،)  شاهزاده   مباشر(  میرزا  شودمی  باعث  اعتقاد  همین
تاریخی   گویا این قربانی شدن زن رسم همیشه جارِي  .کند  کمک  او  به  هم  جنازه  کردن  پنهان  یا  دفن  در  بلکه  نکند،
همچنین است .  بیگناه قربانی حفظ آبرو میشود و تقاص تجاوز بیگانگان را مـیپـردازد  ةونه که ستارگهمان.  اسـت

خانۀ   درخت انار حیاطِ  ت مریم که در گیرودار اعتراضات سیاسی و درگیریها بقتل میرسد و در زیر همانشخصیّ 
ت انار بود. انارها از شدّ  درخت انار به بار نشسته بود، غرق: «دفن میشود  -  که ستاره زیر آن دفن شده است  -   طوبی

طالیی آفتاب برق میزد. زن اندیشید حقیقت همین   هـاي سـرخ شفافشـان دررسیدگی ترکیـده بودنـد و دانـه
دانه بـود کـه حقیقـت،است،  الهـام شـده  او  بـه  اسـت.  انـار  یـک  هاي  و  نمـیدانسـت  عمـر حقیقتی که خـود 

 ).490(همان: ص   »اییـده اسـتنگاهبـانش بـود از امـامزاده انـار ز
دست طوبی یادآور سیر تاریخی قربانی شـدن زنـان و بـخصـوص هاي درخت بهرخیرات کردن انا« میرسد    بـنظـر 

در بعضی جوامع و مذاهب باشد. زنان و دخترانی که یا قربانی جهل و جبر جامعه میشدند یا به رسم    دختـران
نویسنده ).  67-68نویسی امروز، علیخانی: صص  نسل سوم داستان(   » یشدندبه خدایان پیشکش م  معابـد  ن درتـیمّ

ت  زمان جاهلیّ   آزاري ازعرضـه کنـد. اسـتمرار الگـوي دخترکشـی و زنی  اندازي تـاریخی از زن ایرانـکوشیده چشم
و کشتار زنان در    گیـلدهگونـۀ شـاهزاتـاریخ  ابتدایی و بعـد در روایـتِ  و قربانی کردن آنها در معابد و مناسک اقوامِ

نطفه انهدام  و  تا کشتن ستاره و مریم  و مـریم و مـونسهاي بستههجوم مغول  سیماي ،  شده در بطـن سـتاره 
ارائه میدهد. زنمشخّ  را  از زن  پارسی  صتري  ملموس  و  است کـهتاریخی  زنی  تـاریخ  «  :پور   فرصـت  در طـول 

  جمعـی   ةاز غریـز  ورفته در مجموعه،  بود، جزئی از ما بود و تحلیل  ) من( اندیشیدن را از او گرفته بودند. او فاقد  
اندیشه،ي  بـرا میگرفت.  مدد  میمانست  اندیشیدن  فضا  در  را  معلقی  وهم  این حال،  معناي شب،    » در  و  (طوبی 

 ).69پور: ص پارسی
 

 خودباختگی و طرد از جامعه 
که مادر مریم و تمام زنان شهر را از معاشرت با   را دارد  حصاري داستان کنیزو قصد بتصویر کشیدن    پور درروانی

انزوایی که کنیزو را با ارزشها و هنجارهاي جامعه   ؛میدارد  کنیزو را در انزوا نگاه  و  فروش منع میکندیک زن تن

 
۱. Tabbo. 
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باعث میشود او اعتقادي به هنجارهاي جامعه، روابط حاکم   بترتی  زند و به اینمیبیگانه میکند و او را از جامعه پس  
و حتی با    نمیتواند روابط و اهداف جامعه را فعّاالنه نفی و رد کند  ی آن نداشته باشد و چوننو هدف خرد و کال 

حاشیه میکشاند. او این حالت   ها، خود را از جامعه بهخرابه  نشینی و انزوا دربا گوشه  همجنسان خود معاشرت کند،
خود را در زندگی اجتماعی و حتّی خصوصی ،  گراییچزندگی خود تعمیم میدهد و با پو  ۀانفعالی خود را به هم

خوشامد میگوید و سرانجام چنین    ،پیش بیاید  اي تالش، به هر اتّفاقی که برایشخویش رها میسازد و بدون ذرّه
مریم د. سرکوبی که زنان جامعه در آن نقش پررنگی دارند. ز تفکّري، به سرکوب و خودویرانگري او منجر میشوطر

میگیرد و با تنبیه و   برخالف میل مادر از کنیزو شکالت  ،کنیزو رشد و پرورش مییابد  ۀسای  که در همسایگی و در
 ). 43پور: ص یري؟!» (کنیزو، روانیها چیز میگ پدر از سلطیهشود که: «بیمی سرزنشهاي مادر روبرو

ادر روبرو میشود مب  پیچد صلوات میفرستد و دوباره با شماتتها و تعجّمیکه بوي عطر کنیزو در کوچه  و هنگامی 
!» (همان: ص اسیک سلیطه  نیست، بوي   بوي گل محمّدي که!  استغفراهللا، مگه هر بوي خوشی صلوات دارهکه: «

44.( 
 نویسنده زمانی .  شودمی  دیده  ستیززن  راوي فکري   ماندة ذهنته بازهم در    ،پوراز روانی  »سیریا،  سیریا«  داستان  در
 ناتوانی   و  زن  ستمدیدگی  از  که  اموري اند.  زنانه  اموري   او  تشبیهات  طرف  اغلب،  کند  تشبیه  رااي  پدیده  خواهدمی  که
  مثل .  بگوید  چیزي  سهمگین  موجهاي   پس  از  خواستمی  انگار  که  بود  تقلّا  در  جوري   دستانش«کند:  می  صحبت  او

 . ) 60همان: ص » (بازمیکند ببندد، خواهدمی  باد که رااي پنجره زوربه که زنی
 راهی   تا  میدادم  فشار را  دستهایم.  صدا  یا  زمان  جنس  از  چیزي .  است  شده  کشیده  آبادي   دور  چیزي   فهمیدم«و یا:  

  و  گُرگرفتههاي  گونه  روي   چینخوشه  مردي   انگشتان  جاي   مثل،  ببینم   چیزي   روي   را  انگشتانم  جاي   یا  بازکنم
 ). 63همان: ص (»  زدة زنیوحشت

 
 گیري نتیجه

احساس منفی علیه زنان و ایجاد باورهاي خرافی پیرامون جنس زن ازسوي مردان همواره امري رایج بوده است که 
اوایل دهۀ اروپا زنان را اندك1970  با ظهور مکتب فمنیسم در  اندك علیه این نظام فکري مردساالرانه به م در 

واکنش واداشت. آنچه گاه جلب توجه میکند حضور اندیشه و گفتمان مردساالر در رمانهایی است که نویسندگان 
اي اند؛ بگونهآن زن هستند و بصورت منفی پیرامون شخصیت یا شخصیتهاي اصلی داستان دست به تخریب زنده

که بازتاب تفکّرات مردساالر را میتوان در این رمانها بوضوح مشاهده کرد. رمانهایی که در آن زنان، خود به تخریب 
خود پرداخته و بجاي آنکه عامل ستم را ازمیان بردارند، با سکوت، پذیرش و یا افتادن به جان یکدیگر، رقابت و تن 

نظري و اند. حصاري از تنگحقیر شده و مورد اهانت قرار گرفتهدادن به باورهاي خرافی ازسوي همجنسان خود ت
هاي زنان ادبیات معاصر ایران دیده میشود که در این رمانها باوجود تعصّبات کور مردساالري در میان برخی نوشته

 اي عقاید ضدّ زن راآنکه نویسنده و شخصیت اصلی داستان از شأن زن برخوردار است، در عمل بصورت کلیشه
به مردان پور شخصیتهاي اصلی داستان زن هستند، اما زنان نسبتپور و روانیترویج مینماید. در رمانهاي پارسی

پاافتاده دارند و مهمترین دغدغه و مشکل آنان، مسائل پیش  تحصیالت و فعالیتهاي اجتماعی و فرهنگی کمتري 
پور، زن تحت تأثیر گفتمان غالب یعنی  و روانی  پوراست. در سطح فکري برخی نویسندگان معاصر از جمله پارسی

 گرایی پیرامون زن در آثارشان میتوان دست یافت.گفتمان مردساالر قرار دارد و به نوعی واپس
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 پانوشت 
در ادبیات فمنیستی بعنوان مفهومی که داراي اهمیت سیاسی است    1970.«واژة پدرساالري اولین بار در دهۀ  1

. این واژه به معناي نظام اقتدار مردانه است که از راه نهادهاي خانوادگی، اجتماعی، سیاسی اي یافتکاربرد گسترده
و اقتصادي، زنان را مورد ستم و سرکوب قرار میدهد. در تمامی مظاهر تاریخی منشأ مردساالري، دسترسی بیشتر  

هاي فمنیستی،  » (فرهنگ نظریه تر مردان بر منافع و امتیازات ساختارهاي سلطه در داخل و خارج استو گسترده
 ).323هام و گمبل: ص  

در جوانی او فوت میکند و پسرعموي   که پدرش  دختر مردي به نام ادیب است  یطوب. خالصۀ داستانها: الف)  2
براي نجات مادر به مرد پیشنهاد میکند با خود او ازدواج کند و زندگی    بیطو  .آیدپیري به خواستگاري مادرش می

تطوب بدین  میشود.  رتیبی  حکایت  ب)   آغاز  کنیزو  است  داستان  که  نام  به  دختري    ازاش  خانواده  همراه  مریم 
 مریم   مادر.  است  کنیزو  نام  به  اي بدکاره  زن  شهر  در  آنها  همسایۀ  آنکه  از  بیخبر  کنند؛می  کوچ  کرج  شهر  به  روستایی

داستان سیریا سیریا، ج) در    .است  ناراحت  او  با  همسایگی  از  و  ندازدمی  راه  به   دادوفریاد    روز  هر   کنیزو  دیدن  با
 طوفانی   دریا  اگر  تا  برندمی  بهمراه  خود  با  را   دختري   شوند،می  دریا  راهی  صید  براي   که  روز  هر،  دهکده  ماهیگیر  مردان

د) کنند.    قربانی  دریا  خدایان  براي   و  بیندازند  دریا   به  را  دختر،  شد  خشمگین  دریا  خداي   خودشان  قول   به  و  شد
 محمد مصدقکه به برافتادن دولت   است مرداد  28کودتاي   رویدادهاي   و  حوادث  ةدربار  داستان زنان بدون مردان

 .این عصر را مورد بررسی قرار میدهددر   زنان ایرانیانجامید. داستان، شرایط ناگوار  ایراندر 
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

که در تهیه   داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییمظاهر نیکخواه  آقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  واحد شهرکرد
 این  پژوهشگر عنوان به مژگان جهاندارسرکار خانم . درصد از این پژوهش را به خود اختصاص دادند 40 این مقاله

  با   نیز  خسروي  حسینآقاي دکتر  .  اندداشته  نقشدرصد    40نیز    نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله
  در.  کردند  ایفادرصد    20را تا    پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک
 .است بوده پژوهشگر سه هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل نهایت

 
 قدردانی  و تشکر

آموز و آرزوي پیشرفت در مسیر اعتالي  با سپاس و قدردانی از عنایت خداوند متعال و آرزوي توفیق فرهیختگان علم
 دانش و فرهنگ و اندیشۀ ایران اسالمی.

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی
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